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হািদস শাে�র পিরভাষা পিরিচিত 

সকল �শংসা আ�াহ তা‘আলার জনয, িযিন আমােদরেক সেবরাাম 

দীেনর অনুসারী ও সবরে�� রাসূেলর উ�ত হওয়ার েতৗিফক দান 

কেরেছন। সালাত ও সালাম বিষরত েহাক মুহা�দ  ই ন আ�ু�াহর 

উপর, িযিন আমােদরেক কলযাাকর সকল পথ বাতেল িদেয়েছন 

ও সকল �কার অিন� েথেক সতকর কেরেছন। আেরা সালাত ও 

সালাম বিষরত েহাক তার পিরবারববর ও সাথীেদর উপর, যারা তার 

আনীত দীন ও আদশরেক পরবতরী উ�েতর িনকট যথাযথ েপৗেছ 

িদেয়েছন এবং েকয়ামত পযর্ যারা তােদর অনুসরা করেব সবার 

উপর। অতঃপর: 

 সলািম  লেমর উৎস কুরআন ও হািদস েথেক  লেমর একািধক 

শাখা েবর হেয়েছ। কতক  লম েমৗিলক েযমন ‘ লেম তাফিসর’, 

‘ লেম হািদস’, ‘ লেম তাওিহদ’ ও ‘ লেম িফকহ’। আর কতক 

স�ূরক ও সাহাযযকারী  লম েযমন ‘উসুেল হািদস’, ‘উসুেল 

িফকাহ’ ও ‘উসুেল তাফিসর’  তযািদ। ‘উসুেল হািদস’ হািদেসর 

সুরকাদানকারী  লম। েয উসুেল হািদস জােন না, েস িনেজ ভুল 

কের ও অপেরর ভুেলর কারা হয়, েহাক েস মুফাসিসর, ফিকহ 

বা ওয়ােয়জ। কতক মুফাসিসর হািদস �ারা তাফিসর কেরন, 

অথচ তার হািদস নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক 

�মািাত নয়। কতক ফিকহ দুবরল ও জাল হািদস েথেক মাসআলা 
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বেলন। কতক নীিতশা�িবদ দুবরল ও জাল হািদস েথেক নীিত 

ৈতির কেরন। কতক ওয়ােয়জ, যারা �ীয় ধারাায় মানুষেদরেক 

িহদােয়েতর �িত আ�ান কেরন, তারা রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর উপর িমথযা বেলন, যা িতিন বেলনিন তা  

�চার কেরন তার নােম। এভােব তারা িনেজরা েবামরাহ হন ও 

অপরেক েবামরাহ কেরন! আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ظۡ  َ�َمنۡ ﴿
َ
ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ ِِّمنِ  لَمُ أ َّ  اَكِذبٗ  َّ ِِ ُ ِ َّ  ٍ�� ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  َّاَس ٱ ِّ َ ٱ ِِ َّ  �َ 

ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َّ  ]  ١٤٤: حالنعيم[ ﴾ ١ لِِم�َ ل

“সুতরাং তার েচেয় অিধক জােলম েক, েয মানুষেক িব�া্ করার 

জনয িবনা দিলেল আ�াহর উপর িমথযা অপবাদ েদয়? িন�য় 

আ�াহ যািলম কওমেক িহদােয়ত কেরন না”।০F

1 নবী সা��াহ 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম  রশাদ কেরন: 
يَتَبَ «

ْ
َََعّمًدح، فَغ َ  ةت ََ َْ َبَيَل  َ دن َة

َ
لن َضَ أ ََ َبَ يع ْ ََ   َ ََ نًي  َ يرع بعا  َبيع ََ ح  َةْقَعَد ت ةع

ْ
 »و أ

“িন�য় আমার উপর িমথযা বলা, কােরা উপর িমথযা বলার মত 

নয়, েয আমার উপর িমথযা বলল েস েযন তার িঠকানা জাহা�াম 

বািনেয় েনয়”।১F

2 

হািদস শা� না-জানার কারো তারা আ�াহ  ও নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর উপর িমথযা বেলন। এমন আমেলর �িত 

                                                           
1 সূরা আনআম: (১৪৪) 
2 বুখাির: (১২৯১), মুসিলম: (৩) 
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আ�ান কেরন, যার উপর শরীয়ত নািযল হয়িন। রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  
» َْ َو رَّد  َة ُت ََ نَي  ْم ت

َ
ِع أ غَيْ ََ  ََ ْ ََ  ًً َم ََ  ََ

مع ََ« 

“েয এমন আমল করল, যার উপর আমােদর আদশর েন  তা 

পিরতয্”।२F

1 অতএব তােদর আমল বািতল, কারা রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�ােমর আদশর েমাতােবক নয়। 

ভারত উপমহােদেশ সিঠকভােব হািদস চচরাকািরবা জােনন অ� 

ভূখে� হািদস শাে�র দুরব�া েকমন। এ অব�া দশ-িবশ বছর 

হািদেসর দরস দানকারী কিথত মুহাি�স, শায়খুল হািদস ও 

হািদস িবশারদেদর, তােদর ছা� বা সাধারোর কথা বলা বাহলয। 

েয কারো দীেনর নােম েবদীন, সু�েতর নােম িবদআত, 

সং�ােরর নােম কুসং�ার ও তাওিহেদর নােম িশেকরর ছড়াছিড় 

অ� ভূখে�। তা   মান ও আিকদার সুরকা এবং সু�ত �িত�ার 

জনয উসুেল হািদস চচরা বযাপক করার িবকব েন । ৈবষিয়ক 

িবষয়ািদর নযায় সবা  তােদর দীেনর বযাপাের সতকর েহাক, সিহ 

হািদসসমূহ �হা করক এবং সেচতনভােব দুবরল হািদসসেলা 

পিরহার করক, এ মহান উে�েশয আমােদর অ� �য়াস। 

‘হািদস শাে�র পিরভাষা পিরিচিত’ ব খানা েমৗিলক �� নয়, 

বা কুিন রািহমাহ�াহ রিচত حنغووةة حليقونية এর বযাখযা��, যা 
                                                           
1 মুসিলম: (১৭২১) 
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িতিন হািদেসর �াথিমক �েরর ছা�েদর জনয রচনা কেরেছন। 

শায়খ ওমর  ই ন মুহা�দ বা কুিন রািহমাহ�াহ হািদস শাে�র 

িবশাল ভা�ার েথেক সররপূার কতক �কার অিত সহজ, সাবলীল 

ও �া�লভাষায় এেত জমা কেরেছন, যা েচৗি�শিট পঙ ি্েত 

সীমাব�। আরব িবে�র অিধকাংশ মুহাি�স তােদর ছা�েদরেক 

�থমপাঠ িহেসেব ব িট পাঠদান কেরন। একািধক িবখযাত 

মুহাি�স তার বযাখযা িলেখেছন, যা তার �হােযাবযতার �মাা।৩

1 

এ িকতােবর �থম লকয হািদেসর ছা�বা, তেব সাধারা িশিকত 

সমাজ েযন ব িট পাঠ কের উপকৃত হন, েস িদেক িবেশষ দৃি� 

রাখা হেয়েছ। তা  ব িট আহেল  লম, হািদেসর ছা� ও সাধারা 

                                                           
1 আ�ুল আিযয  ই ন আহমদ "احَيظم حنغووةة  ول درحسة حليقونية بل ندخَح"  নােম 

একখানা বেবষাা স�ভর িলেখেছন। তােত িতিন ‘মানযুমাহ বা কুিনয়া’র ৫৪-িট 

পূারাা বযাখযা��, ২৬-িট বযাখযামূলক েরকডর ব্ৃতা, ৮-িট অসমা� বযাখযা�� ও 

েরকডর ব্ৃতা এবং ৩৯-িট হ�াকের িলিখত বযাখযার তািলকা েপশ কেরেছন। হােত 

িলখা বযাখযাসেলা مكتبة ملخطوطات কুেয়ত-এ সংরিকত আেছ। এ বযাখযা েলখার 

সময় আমার সামেন ১৩-িট বযাখযা�� িছল, আিম তার অিধকাংশ েথেক উপকৃত 

হেয়িছ। িবেশষভােব ১. আবুল হাসান মু�ফা  ই ন সুলা মািন রিচত  حلسغيمينية حلوحه 

حليقونية حنغووةة حرش  ২. শায়খ উসা িমন রহ. রিচত حليقونية حنغووةة شح   ৩. 

শায়খ আ�ুর রহমান  ই ন নাজিদ রিচত  .ও ৪   حليقونية ةت قطيف ةَ حلغية حليبورحة

শায়খ  য়াহ য়া  ই ন আিল হাজুির রিচত حليقونية حنغووةة شح  েথেক যেথ� উপকৃত 

হেয়িছ। আ�াহ তােদর সবা েক কমা করন এবং তােদর কবরসমূহ �শ� কের 

িদন। 
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িশিকত সবার উপেযাবী। ব িট পড়েল উসুেল হািদেসর পিরভাষা 

ও তার সংজা স�েকর জানাজরন হেব। আেরা জানা যােব েয, 

মানুেষর কথা েথেক রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

বাাী পৃথক করার জনয মুহাি�সবা হািদসেক নানাভােব পরখ 

কেরেছন, িবিভ� পযরােয় তার উপর বেবষাা পিরচালনা কেরেছন 

এবং �েতযক �কার বেবষাার পৃথক নাম িদেয়েছন। 

বযাখযায় অনুসৃত নীিতমালা: 

ক. েলখক েথেক সংঘিটত িবচুযিতসেলা শধের েনওয়ার েচ�া 

কেরিছ। কতক �ােন িতিন �মিবনযাস রকা কেরনিন, বুঝার 

সুিবধােথর েসসেলা িচিিত কেরিছ। 

খ. সরেরর দািব িহেসেব েলখেকর বাদ েদওয়া কতক �কার 

েযাব কেরিছ। 

ব. শায়খ আ�ুস সাাার আবু স�াহ েলখেকর কতক িবচুযিত শ� 

রেপ পাে� িদেয়েছন, যথা�ােন আমরা েসসেলা উে�খ কেরিছ। 

ঘ. পিরভাষার যথাযথ অনুবাদ েপশ করা দুরহ কাজ, িবেশষ কের 

আরিব েথেক বাংলা করা। তা  পিরভাষার অনুবােদর পিরবেতর 

বাংলা উ�ারা েপশ কেরিছ। 

ঙ. আরিব শে�র বাংলা উ�ারা েপশ করা আেরকিট কিঠন কাজ, 

বরং অস�ব, েয কারো বাংলা উ�ারা েদেখ সিঠক শ� উ�ার 

করা যায় না। আ�হীেদর সিঠক শ� জানাও জরির, যা আরিব 
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েদখা বযতীত স�ব নয়। আবার বাংলা শে�র মােঝ আরিব শে�র 

অিধক �েয়াব েবমানান, তা  সুিবেধ মত �ােন হবহ আরিব 

িলেখ অবিশ� �ােন তার উ�ারা েপশ কেরিছ। 

চ. বযাখযার শরেত উসুেল হািদেসর উৎপিা ও �মিবকােশর 

উপর নািতদীঘর ভূিমকা েপশ কেরিছ, েযন পাঠকববর জােনন 

আমােদর সামেন রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

�কৃত হািদস িবদযমান। দীেনর সুরকার �ােথর আ�াহ �েতযক 

যুেব একদল আেলম ��ত কেরন, যারা তার নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর হািদস িহফাজত কেরন, যােদর �েচ�ার 

ফেল আমরা সিহ হািদেসর ভা�ার লাভ কেরিছ। আ�াহ 

তােদরেক উাম �িতদান �দান করন এবং আমােদরেক তােদর 

কাতাের শািমল করন। আমীন। 
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উসুেল হািদেসর উৎপিা ও �মিবকাশ৪

1 

সাবরজনীন দীন:  সলাম আ�াহর একমা� দীন।  সলাম বযতীত 

েকােনা দীন তার িনকট �হােযাবয নয়।  রশাদ হে�: 

﴿  َّ ِ  ِعندَ  ٱِ�ِينَ  ِِ َّ  ]  ١٩: َم حا حل[ ﴾ ١ ٱۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ  ٱ

“িন�য় আ�াহর িনকট দীন হে�  সলাম”।५F

2 িতিন অনয� বেলন: 

َۡومَ ﴿ ّۡ ۡ�َمۡلُت  ٱ
َ
ۡ�َمۡمُت  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  أ

َ
 لَُ�مُ  َورَِضيُت  نِۡعَمِ�  َعلَۡيُ�مۡ  َو�

ۚ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ   ]  ٣: دة حنيئ[ ﴾٣ دِيٗنا

“আজ আিম েতামােদর জনয েতামােদর দীনেক পূার করলাম এবং 

েতামােদর উপর আমার িনয়ামত স�ূার করলাম এবং েতামােদর 

জনয দীন িহেসেব পছ� করলাম  সলামেক”।६F

3 অনয� বেলন: 

ََ  فَلَن دِيٗنا ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ  َ�ۡ�َ  يَۡبَتغِ  َوَمن﴿  ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  ٱ�ِخَرةِ  ِ�  َوُهوَ  ِمۡنهُ  ُ�ۡقَب
 ]  ٨٥: َم حا حل[ ﴾٨

“আর েয  সলাম ছাড়া অনয েকােনা দীন চায়, তেব তার কাছ 

েথেক তা কখেনা �হা করা হেব না এবং েস পরকােল 

কিত��েদর অ্ভুর্ হেব”।७F

4 

                                                           
ح ب حل حَ َبد. د.أ 1  ‘আ�ুর রহমান’ কতৃরক উসুেলর হািদেসর উপর িলিখত ১-৭িট 

�ব� এ ভূিমকার উৎস। 
2 সূরা আেল  মরান: (১৯) 
3 সূরা মােয়দা: (৩) 
4 সূরা আেল  মরান: (৮৫) 
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আ�াহ তা‘আলা সম� িবে�র িনকট তার দীন �চােরর জনয নবী 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ামেক ে�রা কেরন।  রশাদ হে�: 

﴿  َۡ ّ�َها قُ
َ
َ � ِ  رَُسوُل  ِِِ�ِ  ٱَّاُس  َٓ َّ ُۡ�مۡ  ٱ َّ ِ  ]  ١٥٧: َ حفحال[ ﴾ ١ َ�ِيًعا ِ

“বল, ‘েহ মানুষ, আিম েতামােদর সবার �িত আ�াহর রাসূল’।৮F

1 

অনয� িতিন  রশাদ কেরন: 

﴿ ٓ رَۡسۡلَ�َٰك  َوَما
َ
ِٰ�نّ  َونَِذيٗر� �َِشٗ�� ِلِلّناِس  َكفّفةٗ  ِِّ�  أ ََ ۡ�َ�َ  َو

َ
 َ�  ٱَّاِس  أ

 ََ  ]  ٢٨: سبي[ ﴾٢ َ�ۡعلَُمو

“আর আিম েতা েকবল েতামােক সম� মানবজািতর জনয 

সুসংবাদদাতা ও সতকরকারী িহেসেব ে�রা কেরিছ, িক� 

অিধকাংশ মানুষ জােন না”।৯F

2 অপর আয়ােত িতিন  রশাদ কেরন: 

ََ  ّما﴿ َّمدٌ  َ� ُُ  ٓ بَا
َ
َحدٖ  �

َ
ِٰ�ن رَِِجالُِ�مۡ  ِمِن أ ََ ِ  رُّسوَل  َو َّ  َنۗ  ۧٱَّبِِ�ِ  وََخاَ�مَ  ٱ

 ََ ُ  َوَ� َّ ِ  ٱ َِ ءٍ  بُِ�  ]  ٤٠:  حال زحل[ ﴾٤ لِيٗماعَ  َ�ۡ

“মুহা�দ েতামােদর েকান পুরেষর িপতা নয়; তেব আ�াহর 

রাসূল ও সবরেশষ নবী, আর আ�াহ সকল িবষেয় সবরজ”।১০F

3 

অতএব  সলাম সাবরজনীন দীন, যা সম� মানবজািতর িনকট 

েপৗছােনার দািয়র মুহা�দ সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�ােমর উপর 

নযা�। 

                                                           
1 সূরা আরাফ: (১৫৮) 
2 সূরা সাবা: (২৮) 
3 সূরা আহ যাব: (৪০) 
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একিট ��: মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম মানবজািতর 

িনকট সবরেশষ রাসূল, তারপর েকােনা নবী ও রাসূল আসেব না, 

তাহেল িতিন সবার িনকট িকয়ামত পযর্ িকভােব দীন েপৗছােবন, 

কারা িতিন একা, তার হায়াত মা� েতষি� বছর? 

িতনিট উার: �থমিট অস�ব, েযমন িতিন সবার িনকট সশরীের 

িবেয় দীন েপৗছােবন। ি�তীয়িট অবা�ব, েযমন সকল মানুষ তার 

িনকট এেস দীন িশখেব। তৃতীয়িট েযৗি্ক ও বা�ব, েযমন িতিন 

�াভািবক জীবন-যাপন করেবন, যার সােথ তার সাকাত হেব, 

িকংবা যারা তার িনকট আসেব, তােদরেক িতিন দীন িশখােবন। 

অতঃপর তারা পরবতরীেদর দীন িশখােব, যারা তার সাকাত 

পায়িন, িকংবা তার িনকট উপি�ত হেত পােরিন। এভােব সম� 

িবে� সবার িনকট িকয়ামত পযর্ দীন েপৗছেব। েকউ বলেত 

পারেব না, আমার িনকট দীন েপৗেছিন, িকংবা দীন িশখার সুেযাব 

আিম পা িন। উসুেল হািদেসর পিরভাষায় এ প�িতর নাম " َغم

"حل احية  অথরাৎ সম� মানবজািতর িনকট িরসালাত েপৗেছ েদওয়ার 

প�িতেক ‘ লমুর িরওয়া য়াহ’ বলা হয়। 

‘ লমুর িরওয়া য়া’র প�িতেত সবার িনকট দীন েপৗছেব, িক� 

দীেনর �কীয়তা ও অকুষতা বহাল রাখার জনয এ পযর্ যেথ� 

নয়। কারা এ প�িতেত দীেনর বাহন মানুষ, মানুষ ভুেলর �ান। 

তােদর েথেক  �ায় বা অিন�ায় ভুল হেত পাের। তা  েপৗছােনা 
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দীন সিঠক িক-না যাচা েয়র উপায় থাকা জরির। তাহেল দীেনর 

অকুষতা বজায় থাকেব ও সিঠকভােব আ�াহর  বাদত আ�াম 

েদওয়া স�ব হেব। উসুেল হািদেসর পিরভাষায় এ প�িতর নাম 

"َغم حلرحية"  অথরাৎ সিহ, �া‘ঈফ ও জাল হািদস িচিিত করার 

নীিতেক ‘ লমুদ িদরা য়াহ’ বলা হয়। আমরা ‘উসুেল হািদেসর 

উৎপিা ও �মিবকাশ’-এ ‘ লমুর িরওয়া য়াহ’ এবং মূল�ে� 

‘ লমুদ িদরা য়াহ’ স�েকর আেলাচনা করব।১১F

1 

‘ লমুর িরওয়া য়াহ’: রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম 

‘ লমুর িরওয়া য়া’র সূচনা কেরন। অতঃপর �েয়াজেনর তািবেদ 

ধীের ধীের তার পিরসর বিধরত হয়। এ  লেমর �িত উ�ু� কের 

নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলন: 
ِّ َالَْو آيَة« ََ وح   »نَغّات

“একিট আয়াত হেলও আমার পক েথেক েপৗেছ দাও”।১২F

2 অনয� 

িতিন বেলন: 
اَ «

ْ
مت ح  غْ�ت دت ةع يهع  َ ْْ حل تبَغّ  »يئعَب لع

                                                           
1  অথরাৎ  াস, বৃি� ও িবকৃিত মু্ বারনা করােক ‘ লমুর িরওয়া য়াহ’ বলা হয়। আর 

 াস, বৃি� ও িবকৃত মু্ বিারত হল িক না, তা িনারেয় সনদ ও মতন যাচা  করার 

িনয়ম-নীিতেক ‘ লমুদ িদরা য়াহ’ বলা হয়। এ �কারেক  উসুেল হািদস বলা হয়। 

[েদখুন,  বন উসা মীন, শারহল মানযূমািতল বা কূিনয়যাহ, পৃ. ১১-১২ (স�াদক)] 
2 বুখাির: (৬/৪৯৬), হািদস নং: (৩৪৬১), হািদসিট আ�ু�াহ  ই ন আমর  ই ন আস রা. 

েথেক বিারত। 
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“েতামােদর উপি�ত বযি্ েযন অনুপি�ত বযি্েক েপৗেছ 

েদয়”।১৩

1 অনয� িতিন বেলন:  
مْ « غْ�ت َْ �َْسَمعت ةع م  تْسَمعت مع ْم، َا� غْ�ت تْسَمعت ةع ، َا� ِّ وَا ةع  »سَْسَمعت

“েতামরা আমার িনকট �বা কর, েতামােদর েথেক �বা করা 

হেব এবং যারা েতামােদর েথেক �বা কের তােদর েথেকও �বা 

করা হেব”।१४F

2 

সাহািববা রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক 

�কািশত কথা, কমর, সমথরন ও তার সাবান  াস, বৃি� ও িবকৃিত 

বযতীত ি�তীয় �েরর রািব বা বারনাকারীেদর িনকট বারনা করেব। 

অতঃপর ি�তীয়, তৃতীয় ও পরবতরী �েরর রািববা তােদর পরবতরী 

রািবেদর িনকট  াস, বৃি� ও িবকৃিত বযতীত পূবরবৎ বারনা করেব। 

দীনেক চলমান ও অকুষ রাখার �ােথর এ ধারা অবযাহত রাখা 

জরির, অনযথায় দীন িবকৃত ও েমৗিলকর হারােত বাধয। তা  নবী 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম কখেনা বৃি� েথেক বারা 

কেরেছন, কখেনা  াস েথেক সতকর কেরেছন, কখেনা িবকৃিতর 

উপর কেঠার হিশয়ারী উ�ারা কেরেছন, েযমন: 

                                                           
1 বুখাির: (১/১৯৯), হািদস নং: (১০৫), হািদসিট আবু বাকরাহ নুফা   ই ন হােরস রা. 

েথেক বিারত। 
2 আবু দাউদ: (৩/৩২১), হািদস নং: (৩৬৫৯),  ই ন আ�াস রা. েথেক সিহ সনেদ 

বিারত। 
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দীেন বৃি� করা িনেষধ: 

দীেন েযন বৃি� না ঘেট, এ জনয ব্া ও ে�াতা উভয়েক পৃথক 

দািয়র েদওয়া হেয়েছ। ব্ােক সেতযর �িত উ�ু� ও িমথযা েথেক 

বারা করা হেয়েছ, আর ে�াতােক ব্ার সংবাদ যাচা  পূবরক 

�হা করার িনেদরশ েদওয়া হেয়েছ। ব্ােক উে�শয কের নবী 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলন:  
َ يرع « ََ ح  َةْقَعَد ت ةع

ْ
أ يَتَبَو 

ْ
َََعّمدحً فَغ َ  ةت ََ َْ َبَيَل   »َة

“েয আমার উপর িমথযা বলল, েস েযন তার িঠকানা জাহা�াম 

বািনেয় েনয়”।১৫F

1 িমথযাবাদী ব্ার পিরািত জাহা�াম। এ কথা 

িতিন বারবার বেলেছন, �ায় সাুরজন সাহািব েথেক এ হািদস 

বিারত, জা�ােতর সুসংবাদ �া� দশজন সাহািব যােদর মেধয 

অনযতম। তা  এ হািদসেক আহেল  লম মুতাওয়ািতর বেলেছন। 

আ�াহ তা‘আলা  রশাদ কেরন: 

ّ�َها﴿
َ
َ � ِينَ ٱ َٓ َّ  ْ ْ  بِنََبإٖ  فَاِسقُۢ  َجآَءُ�مۡ  َِِ َءاَمُنٓوا  ]  ٦: حلج حت[ ﴾٦ َ�َتبَّيُنٓوا

“েহ  মানদারবা, যিদ েকান ফােসক েতামােদর কােছ েকান 

সংবাদ িনেয় আেস, তাহেল েতামরা তা যাচা  কের নাও”।१६F

2 এ 
                                                           
1 বুখাির: ((৩/১৬০), হািদস নং: (১২৯১), হািদস নং: (১১০), মুসিলম: (১/১০), এ 

হািদস বুখাির ও মুসিলম একািধক সাহািব েথেক একািধক �ােন বারনা কেরেছন, 

েযমন মুিবরাহ  ই ন শ‘বাহ, আবু হরায়রাহ, আিল  ই ন আিব তািলব, জুবােয়র 

 ই নুল ‘আউআম, আনাস  ই ন মােলক, সালামাহ  ই ন আকওয়া‘ �মুখ সাহািববা। 
2 সূরা হজুরাত: (৪৯/৬) 
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আয়ােত আ�াহ ে�াতােদর সতকর কেরেছন, েযন তারা ব্ােদর 

কথা যাচা  বযতীত �হা না কের। 

সাহািববা িমথযা বলেতন না, তখন আরেবর কােফরেদর মেধযও 

িমথযা বলার �বাতা িছল না, িমথযােক তারা ঘৃাা করত। জৈনক 

কােফর স�েকর আেছ, েস তার মরভূিমর তৃৃাতর েবাবা উেটর 

সােথও িমথযা বেলিন, েস িমথযা না-বলার কারা স�েকর বেলিছল:  
َةغّ  

ت
�دت أ رع

ت
َدئع أ ُْ َ ِع حَل  َ �عَ� َ�تولت                     يلع حلش  َكذع

ْ
َر ح  ََ   َ  َا َ�ع

‘আমার  �া হয় েতামােক পানীয় ব�র আশা েদ , েযন তুিম 

শা্ হও, িক� িমথযাবাদীেদর অ্ভুর্ হওয়ার অপবাদ �িতব�ক 

হেয়েছ’। মরভূিমেত একিট উটেক পািন পান করােনার িমথযা 
আ�াস িদেত িব�ত েবাধ কেরেছন জৈনক মুশিরক! আবু 

সুিফয়ােনর ঘটনা েতা �িস�। বাদশাহ িহরাি�য়াস রাসূলু�াহ 
স�েকর আবু সুিফয়ানেক িজজাসা করার �া�ােল তার সাথীেদর 

বেল েদন: “আিম তােক মুহা�দ স�েকর িজজাসা করিছ, েস যিদ 

আমােক িমথযা বেল েতামরা তােক িমথযা বলেব”। আবু সুিফয়ান 

বেলন: ‘আ�াহর শপথ, আমার উপর িমথযার অপবাদ আেরাপ 

করা হেব এ ল�া যিদ না হত, তাহেল অবশয  আিম তার 

স�েকর িমথযা বলতাম’।१७F

1 েস সময় আবু সুিফয়ান নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর �িতপক িছল, েস জানত িমথযা বলেলও 
                                                           
1  বুখাির: (১/৩১), হািদস নং: (৬) 
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তার সাথীরা িহরাি�য়ােসর সামেন তােক িমথযােরাপ করেব না, 

কারা তারা সবা  কােফর, তবুও আবু সুিফয়ান অপবােদর ভেয় 

িমথযা বেলিন। 

সাহািবেদর সময় িমথযা িছল না: 

সাহািবরা এেক অপরেক িব�াস করেতন, তােদর সময় িমথযা িছল 

না। উপি�ত সাহািব েথেক অনুপি�ত সাহািব পূার আ�ার সােথ 

দীন �হা করেতন। বারা  ই ন আেযব রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন: 
ع «  َ ولع ح يَث رَست َا �َْسَمعت َ دع ََ َغَي  ّت  ََ ْ ِع اََسغ مَ  ََ غَيْ ََ ّ  ح ت  َي َءيَْعٌة  َص

َ
َ ْْ نَ ََ

، ) يع  َقيرحً اأرحض( نتوَا يَْوَةئعين ونتوح يَْ�يع َ يست لَْم يَ�ت َع ح ْغَايٌل، َا َ�ع
َ
َاأ

دّ  ََ يت َايئعَب ََ
ْ
دت ح  يهع  َ  »ُت حل

“আমােদর �েতযেক রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম 

েথেক হািদস �বা করত না, আমােদর জায়বা-জিম ও বয�তা 

িছল। তেব তখন মানুেষরা িমথযা বলত না, উপি�ত বযি্ 

অনুপি�ত বযি্র িনকট বারনা করত”।१८F

1 আনাস  ই ন মািলক 

রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন:  
ع اََسغ َم، « ِع ِع َاآ غَيْ ََ ت   َ ّ  ح ع َص  َ ولع ح َْ رَست ْعغَي ت ةع ِع َسمع ْم نع

َّدنت�ت َ َةي ثت ع َةي ات  َ َاح
غَي َ�ْعًضي مت َ�ْعضت ُع

 َ ََ غَي َ�ْعًضي، َاال  ُت َ�ْعضت َّد َا �ت ََ  َْ  »َا َ�ع

                                                           
1 রামাহরমুযী রিচত: ‘আল-মুহাি�সুল ফািসল’: (পৃ.২৩৫), (১৩৩),  মাম খিতব রহ. 

রিচত আল-জােম‘: (১/১৭৪), (১০২) 
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“আ�াহর শপথ, েতামােদরেক আমরা যা বিল, তা সব রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক �বা কিরিন, তেব 

আমােদর কতক কতকেক বলত, েকউ কাউেক অপবাদ িদত 

না”।১৯

1  

সাহািববা েযরপ পররর িমথযা বেলিন, অনুরপ তােব‘ঈেদর 

সােথও তারা িমথযা বেলিন।  মাম বুখাির রািহমাহ�াহ িনজ সনেদ 

আ�ু�াহ  ই ন  য়ািযদ খাতিম েথেক বারনা কেরন, িতিন বেলন: 
، قَيَل « الن َو َ�ْ�ت َبيت زعلن اَهت

ََ َت  َبَحات ْ�
ْ
َنغَي ح  ّ : َ د  ِع

َن حَ 
ْ
َّ َخغ غ ي نتَ  ّ  بت َص

ِع اََسغ مَ  غَيْ ََ َ  : " فَإعَذح قَيَل  ح ت  َ  ت َ  ُْ غ ي َظ َ ٌد ةع
َ
َع أ

َد ت، لَْم َ�ْ َْ َحع عَم ت ل  َ َع ح  َسمع
 َ ِع

 َ ِع اََسغ مَ يََضَع ح غَيْ ََ ّ  ح ت  رْضع  َص
َ ْ
ِت َضَ حأل ََ َُ  »َجبْ

আমােদরেক বারা  ই ন আেযব বেলেছন, আর িতিন িমথযাবাদী 

নয়, িতিন বেলেছন: আমরা নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

িপছেন সালাত আদায় করতাম, যখন িতিন বলেতন:  َْ عَم ت ل  َ َع ح َسمع

َد ت َحع   আমােদর েকউ �ীয় িপঠ িনচু করত না, যতকা না িতিন 

িনজ কপাল মািটেত রাখেতন”।২০F

2 

এখােন তােব‘ঈ আ�ু�াহ  ই ন  য়ািযদ খাতিম সাহািব বারা  ই ন 

আেযব স�েকর বেলেছন:  الن َو َ�ْ�ت َبيت  বা ‘িতিন িমথযাবাদী اَهت

                                                           
1 হােকম: (৩/৫৭৫), আত-তাবকাত িল  ই ন সাদ: (৭/২১), আল-জােম: (১/১৭৪) 
2 বুখাির: (২/১৮১), হািদস নং: (৬৯০) 
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নয়’। তার এ কথার অথর সে�হ দূর করা নয়, বরং হািদস 

শি্শালী করা ও সাহািবর সতযায়ন করা উে�শয। 

 মাম খাাািব রািহমাহ�াহ বেলন: এ কথার অথর রািবেক অপবাদ 

েদওয়া নয়, বরং ব্ার কথায় পূার আ�া �কােশর জনয আরবরা 

এরপ বেল, েযমন আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ বলেতন: 

 আিম আমার সতযবাদী ও সতযািয়ত‘ سمعْ خغيَ حل يدق حن داق

ব�ুেক বলেত শেনিছ’।  ই ন মাসউদ রািদয়া�াহ ‘আনহ বলেতন: 

 সতযবাদী ও সতযািয়ত স�া আমােক‘  دن  حل يدق حن داق

বেলেছন’। এসব বাকয �ারা সাহািববা েযভােব নবী সা�া�াহ 
‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর �িত আ�া েপাষা কেরেছন, এক ভােব 

তাবী‘ঈবা সাহািবেদর �িত আ�া জাপন কেরেছন, সে�হ দূর 

করার জনয তা বেলনিন; কারা তারা সে�হ করেতন না। 
নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর যুেব মুসিলম ও অমুসিলম 

কােরা মােঝ িমথযার �চলন িছল না, তবুও িমথযা হািদস 

রচনাকারীেক নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম জাহা�ােমর 

হিশয়ারী উ�ারা কেরেছন। ব্ার সংবাদ �হা করার পূেবর 

আ�াহ ে�াতােদরেক যাচা  করার িনেদরশ িদেয়েছন। তা  আমরা 

িনি�ত সাহািবেদর যুেব নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

বাাীেত েকােনা �কার বৃি� ঘেটিন। 
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২. দীেন  াস করা িনেষধ: 

দীেনর েকােনা অংশ েযন  াস না পায়, েস জনয নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম দু’িট িবষেয়র �িত সররােরাপ কেরেছন: ১. 

দীন �চােরর িনেদরশ ও ২. দীন েবাপন করার িনেষধাজা। এ মেমর 

কেয়কিট হািদস আমরা পূেবর উে�খ কেরিছ। এখােন অপর একিট 

হািদস উে�খ করিছ, নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলন: 
َع « ِت رتل  َ يمع ِت َ�ْ�َ ت، فَإعن  بَغَّا َت   َ ِت َ  َو ُع ََ يفيً، فَ غ ي َ دع َع ةع َ ح ت حْمَ احً َسمع  ُ نَ

ِت  غْ ِت ةع َق َْ َو أَ َْ هت  َة
َ

ِن بعل َع فعْق ، َارتل  َ يمع ِن ي قع َُ
ََ نع ْ ِن  ََ ََ . فعْق

َ يلن ال يَاع ُت خع نًَ
َ  قَ  ُع

غَيْ نَدحً ََ
َ
ْسغعمن أ بت مت

ْ
امت : غ تزت ، َال ْم ع

َ ْ
ةت اتالةع حأل ََ غَيَص ، َاةت ّ َع َع  َعَم

ْ
ُت ح  بعْخً

مْ  ُع َْ َاَرحئع عيطت ةع
ت

ْم ت ُت ََ َو َْ َ�، فَإعا  َد ْسغعمع مت
ْ
ةع حل ََ َي ََ« 

“আ�াহ েস বযি্েক শে�া�ল করন, েয আমােদর েথেক 

েকােনা হািদস �বা করল এবং অপরেক েপৗছােনা পযর্ তা 

সংরকা করল। কারা অেনক িফকহধারাকারী ফিকহ হয় না, 

আবার অেনক িফকহ ধারাকারী তার েচেয় িবজ ফিকহ এর 

িনকট  লম েপৗছায়। িতনিট �ভাব েযসেলােত েকােনা মুসিলেমর 

অ্র িখয়ানত বা িবে�ষ থাকেত পাের না (অথরাৎ মুসিলেমর 

অ্ের তা থাকা  �াভািবক; অথবা এসেলা থাকেল েস অ্ের 

িহংসা, হানাহািন থাকেব না) : আ�াহর জনয একিন�ভােব আমল 

করা, দািয়রশীলেদর সৎ উপেদশ �দান করা ও মুসিলমেদর 
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জামা‘আত আঁকেড় ধরা। কারা মুসিলমেদর দাওয়াত তােদর 

সবা েক েব�ন কের েনয়”।২১

1 

দীন েবাপনকারীেক সতকর কের আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿ َّ ِ ِينَ ٱ ِ ََ يَ�ۡ  َّ ٓ  ُتُمو َ  َما َۡ نَز
َ
ۡ ٱوَ  ِت ِيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ ِمنَ  اأ  لِلّناِس  هُ َ�ّيّ�ٰ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ُهَدىٰ ل

�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ََ ْو
ُ
ُ ٱ َعُنُهمُ يَلۡ  �َِك أ ٰ ٱ َعُنُهمُ َوَ�لۡ  َّ ََ لّ� ِينَ ٱ ِِّ�  ١ عُِنو َّ  ْ  تَابُوا

ۡص 
َ
ْ َوأ ْ  لَُحوا َُّنوا ََ �  َو ََ ْو

ُ
تُوُب  �َِك فَُ

َ
نَا ِهمۡ لَيۡ عَ  �

َ
: حلق ة[ ﴾١ لّرِحيمُ ٱ ّّّواُب ٱ َو�

١٦٠  ،١٥٩  [        

“িন�য় যারা েবাপন কের সুর� িনদশরনসমূহ ও িহদােয়ত যা 

আিম নািযল কেরিছ, িকতােব মানুেষর জনয তা র�ভােব বারনা 

করার পর, তােদরেক আ�াহ লানত কেরন এবং লানতকারীবা 

লানত কের। তারা ছাড়া, যারা তওবা কেরেছ, শধের িনেয়েছ 

এবং র�ভােব বারনা কেরেছ। অতএব, আিম তােদর তওবা 

কবুল করব। আর আিম তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু”।२२F

2 

উে�খয  লম েবাপন কের েয পাপ কের, তার তাওবা হে� 

েবাপন করা  লম �কাশ কের েদওয়া। 

                                                           
1 আবু দাউদ: (৩/৩২২), হািদস নং:(৩৬৬০), িতরিমিয: (৫/৩৩), হািদস নং: (২৬৫৬), 

 ই ন মাজাহ: (১/৮৪), হািদস নং: (২৩০), সিহহ  ই ন িহ�ান: (১/২৭০), হািদস 

নং: (৬৭) এবং (২/৪৫৪), হািদস নং: (৬৮০), হািদসিট জােয়দ  ই ন সােবত রা. 

েথেক বিারত। এ হািদেসর একািধক সনদ ও শােহদ রেয়েছ। 
2 সূরা বাকারা: (১৫৯-১৬০) 
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নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম  রশাদ কেরন: 
يَيَةةع « قع

ْ
َْ نَيرن يَْوَم ح  َم نعغعَجيمن ةع

مي ً ََغَج 
ْ
غ َع َْ َبَََم   »َة

“েয েকােনা  লম েবাপন করল, েস িকয়ামেতর িদন আসেনর 

লাবাম পড়েব”।২৩F

1 

এসব আয়াত ও হািদেসর �ভাব আমরা সাহািবেদর জীবেন 

েদখেত পা । তারা দীন �চােরর দািয়র আ�াম ও দীন েবাপন 

করার পাপ েথেক মুি্র জনয জীবন সায়ােিও  লম �চার 

কেরেছন। একদা আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহেক অিধক 

হািদেসর কারো েদাষােরাপ করা হয়, িতিন �িতবাদ কের বেলন: 

“আ�াহর শপথ, যিদ আ�াহর িকতােব দু’িট আয়াত না থাকত, 

আিম েতামােদরেক েকােনা হািদস বলতাম না”। অতঃপর িতিন 
সূরা বাকারার উ্ আয়াত িতলাওয়াত কেরন”।२४F

2 উসমান  ই ন 

আফ ফান রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন: 
و « مت نَْت ت  »اح  أل دنغ�م  ديفيً، اح  لوال آية   بَيل ح  ةي  د 

“আ�াহর শপথ, আিম েতামােদরেক একিট হািদস শনাব, 

আ�াহর শপথ যিদ আ�াহর িকতােব একিট আয়াত না থাকত 

                                                           
1 সিহ  ই ন িহ�ান: (১/২৭১), হািদস নং: (৯৫), হািদসিট আবু হরায়রা রা. েথেক 

বিারত। 
2  বুখাির: (৫/২৮), হািদস নং: (২৩৫০) 
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আিম েতামােদরেক হািদস বলতাম না”।২৫

1 তার উে�শযও উপেরা্ 

আয়াত। এ েথেক আমরা িনি�ত হলাম েয, সাহািববা নবী 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক শনা েকােনা বাাী েবাপন 

কেরনিন, িকংবা তার েকােনা অংশ তারা  াস কেরনিন। 

৩. দীনেক িবকৃিত করা িনেষধ: 

দীেনর �কীয়তা রকার তৃতীয় সররপূার িবষয় িবকৃিতহীন হািদস 

বারনা করা। এ ধাপ অিত�ম করা খুব কিঠন, কারা ভুল 

মানুেষর �ভাব। ভুল ও সে�হ েথেক নবী বযতীত েকউ িনরাপদ 

নয়। অতএব �েতযক হািদেস শ� ও অেথরর অকুষতা এবং 

রািবেদর সে�হ ও ভুল েথেক মু্ থাকার দািব করা খুব কিঠন। 

তাহেল �� হয়, এ েকে� করাীয় িক? 

এ েকে� �থম করাীয় বতরায় রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�ােমর উপর। িতিন সাহািবেদরেক হািদস মুখ� করােবন, 

তারা তার কথা ও কমরসেলা যথাযথ সংরকা ও মুখ� করেবন। 

ভুল হেল শধরােনার বযব�া করেবন এবং সে�হ িকংবা বাফলিত 

হেল দূর করার প�া অবল�ন করেবন। এটা  এ েকে� করাীয়, 

এ ছাড়া িবকব িকছু েন । তা  েদিখ হািদস সংরকা ও তােত 

িবকৃিত েঠকােনার জনয নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম স�াবয 

সকল প�া অবল�ন কেরেছন, েযমন: 
                                                           
1 মুসিলম: (১/২০৫), হািদস নং: (২২৭) 
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হািদস িশকা েদওয়ার িবিভ� প�িত: 

১. রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম একিট কথা বারবার 

বলেতন, কখেনা িতনবার, কখেনা তার েচেয় অিধক বলেতন, 

েযন ে�াতারা তার কথা বুেঝ ও মুখ� করেত সকম হয়।  মাম 

বুখাির �মুখ আনাস ও আবু উমামাহ রািদয়া�াহ ‘আনহমা েথেক 

বারনা কেরন: 
َا « ََ وَل ح ع صّ ح  َغيِ اسغم  ا  رَست
َ
ًَنيً أ َدَهي نَ ََ َ

َم نعَ�غعَمةن أ
بعَذح َََ�غ 

ًَنًي ْم نَ ُع
غَيْ ََ ْم َسغ َم  ُع

غَيْ ََ َل َضَ قَْومن فََسغ َم 
َ
، َا عَذح أ ِت غْ ََ َم  َُ ُْ َت   َ  َ«. 

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম যখন েকােনা িবষেয় 

কথা বলেতন, িতনবার পুনরাবৃিা করেতন, েযন তার কথা বুঝা 

যায়। যখন িতিন েকােনা কওেমর িনকট আসেতন, তােদরেক 

সালাম করেতন, িতনবার সালাম করেতন”।২৬F

1 

২. রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম শ�সমূহ পৃথক 

উ�ারা করেতন ও ধীের কথা বলেতন, েযন ে�াতারা মুখ� ও 

�রা রাখেত সকম হয়। আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা বেলন: 

“নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম কথা বলেতন, যিদ েকােনা 

বানাকারী বানা করেত চা ত অবশয  বানা করেত সকম 

                                                           
1 বুখাির: (১/১৮৮), হািদস নং: (৯৪,৯৫), আবু উমামার হািদস তাবরািন িফল কািবের 

েদখুন: (৮/২৮৫), হািদস নং: (৮০৯৫), হায়সািম তার সনদেক হাসান বেলেছন। 

আল-মাজমা: (১/১২৯) 
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হত”।২৭

1 অপর বারনায় িতিন বেলন: “নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম েতামােদর নযায় �ত বলেতন না, িতিন পৃথক পৃথক 

বাকয উ�ারা করেতন, েয তার কােছ বসত মুখ� করেত সকম 

হত”।২৮

2 

৩. রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম কথার সময় মধযম 

প�া অবল�ন করেতন, েযন ে�াতারা িবর্ না হয় এবং তােদর 

আলসয না আেস। কখেনা কেয়কিট শে� কথা েশষ করেতন, 

েযমন একদা িতিন বেলন: » ٌَدمت ََْوَ�ة َ »ح  ‘লি�ত হওয়া  তওবা’।२९F

3 

অপর হািদেস িতিন বেলন: 
َيحٌل « ََ ْ قَةت  ُت ةت رَْحٌَة، َاح ْ ََ ََمي

ْ
 »حل

“একতা রহমত ও িবি��তা শাি�”।৩০F

4 

৪. নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম উপেদেশর জনয উপযু্ 

সময় অে�ষা করেতন, েযন ে�াতারা বভীর আ�েহ �বা কের 

                                                           
1 আবু দাউদ: (৩/৩২০), হািদস নং: (৩৬৫৪) 
2 িতরিমিয: (৫/৬০০), হািদস নং: (৩৬৩৯), আহমদ: (৬/২৫৭) 
3  ই ন মাজাহ: (২/১৪২০), হািদস নং: (৪২৫২),  ই ন িহ�ান: (২/৩৭৭), হািদস নং: 

(৬১২-৬১৪) 
4 মুসনাদুশ িশহাব: (১/৪৩), হািদস নং: (১৫), আ�ু�াহ  ই ন আহমদ: (৪/২৭৮), 

হািদস নং: (১৮৪৪৯, ১৮৪৫০), বা�ার: (২/২২৬), হািদস নং: (৩২৮২), হায়সািম 

‘মাজমাউয যাওয়ােয়দ’: (৫/২১৮) �ে� বেলন: ‘এ হািদেসর রািববা েসকাহ’ বা 

শি্শালী।   
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ও মুখে�র �িত য�শীল হয়। কখেনা দু’িট উপেদেশর মােঝ দীঘর 

িবরিত িনেতন, েযন তােদর উদযমতা বৃি� পায় ও �ৃিত শি্ 

�খর হয়। আ�ু�াহ  ই ন মাসউদ রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন: 
آَةةع « ، َبَ حَهَة حلس  ي يمع

َ ْ
َوةع  ع حأل َع َمْو

ْ
َي نعيل

ت
َ َََنو  ََ َ صّ ح  َغيِ اسغم  ِع

 َ َا ح ََ

غَيْغَي ََ« 

“নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম ওয়ােযর জনয িদনসমূেহ 

উপযু্ সময় অে�ষা করেতন, কারা িতিন আমােদর িবরি্েক 

অপছ� করেতন”।३१F

1 

৫. রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম কখেনা উদাহরা 

েপশ করেতন, কারা উদাহরা বুঝা সহজ, �ত অ্ের আছর 

কােট এবং অথরবত ব�েক সহেজ  ি�য়�াহয ব�েত পিরাত করা 

যায়। িবেশষ কের অল�ার শা�িবদেদর িনকট উদাহরোর খুব 

মূলয। তা  নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম অিধক উদাহরা 

েপশ করেতন, আ�ু�াহ  ই ন আমর  ই ন আস রািদয়া�াহ 

‘আনহ বেলন: “আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম 

েথেক এক হাজার উদাহরা মুখ� কেরিছ”।৩২F

2 

                                                           
1 বুখাির: (১/১৬২), হািদস নং: (৬৮) 
2 ‘আল-আমসাল’ িল রামাহরমুযী: (পৃ.২৯-৩০), ‘আস-িসয়ার’ িলয যাহািব: (৩/৮৭), 

আল-িহল য়াহ’ িল আিব নু‘আ ম: (৫/১৬৯) 
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এ ছাড়া িতিন আেরা প�িত �হা কেরেছন, েয কারো সাহািববা 

তার কথা, কমর, সমথরন ও সাবানসেলা সংরকা ও পরবতরীেদর 

িনকট পূাররেপ েপৗছােত সকম হেয়েছন। 

ে�াতা িহেসেব সাহািবরা নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

সামেন আদব ও মেনােযাবসহ �বা করেতন, েযন েকােনা বাাী 

তােদর েথেক িবচুযত না হয়, েকােনা হািদেস ভুল িকংবা সে�হ 

�েবশ না কের। িনে� তার কেয়কিট নমুনা েপশ করিছ: 

হািদস �রা রাখার প�িত: 

১. নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম যখন কথা বলেতন 

সাহািববা চুপ কের �বা করেতন, েযন তার েকােনা কথা তােদর 

হাত ছাড়া না হয়।  মাম আবু দাউদ ও আহমদ রািহমাহমা�াহ 

উসামাহ  ই ন শািরক েথেক বারনা কেরন, িতিন বেলন: 
ِع  صّ ح  َغيِ اسغم «

ْت حَ  ََيْ
َ
ْ�ت     أ ْم ح ط  ُع اسع َ َمي َضَ رتات ِت َبَّ ينت ََ ْص

َ
 .»َا عَذح أ

“আিম নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর িনকট আবমন 

করলাম, তখন তার সাথীবা এমতাব�ায় িছল েয, েযন তােদর 

মাথার উপর পািখকুল বেস আেছ”।३३F

1  মাম তাবরািন রািহমাহ�াহ 

বারনা কেরন, উসামাহ  ই ন শািরক বেলন: 
غَ « اسع َ َمي َضَ رتؤت ولع ح ع صّ ح  َغيِ اسغم َبَّ غَْد رَست َع غتوسيً  غ ي جت ، َةي بت ْ�ت ي ح ط 

ّمٌ  ََ ََ غ ي ةت ََ مت ةع ََ ََ« . 
                                                           
1 আবু দাউদ: (৪/৩), হািদস নং: (৩৩৪৫৫), আহমদ: (৪/২৭৮), হািদস নং: (১৮৪৭৬) 
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“আমরা নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর িনকট বেস িছলাম, 

েযন আমােদর মাথার উপর পািখকুল রেয়েছ। আমােদর েকউ 

কথা বলত না”।৩৪

1 

২. সাহািববা জিটল িবষয় বারবার িজজাসা করেতন, বুঝার আব 

পযর্ িজজাসা করেতন। আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহার এ েকে� 

�িসি� িছল।  ই ন আিব মুলা কা েথেক  মাম বুখাির ও মুসিলম 

বারনা কেরন। নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর �ী আেয়শার 

অভযাস িছল অজানা িবষয় িজজাসা করা, একদা নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলন: 
َت   « َب  وسع  »ّيَل ْةَ  ت

“যার িহসাব েনওয়া হেব, তােক শাি� েদওয়া হেব”। আেয়শা 

রািদয়া�াহ আনহা বেলন: আিম বললাম, আ�াহ িক বেলনিন: 

 ]  ٨: حال�َقيق[ ﴾ ٨ �َِسٗ�� ِحَساٗ�ا ُ�َاَسُب  فََسۡوَف  ﴿

“অতয্ সহজভােব  তার িহসাব-িনকাশ করা হেব”।৩৫F

2 নবী 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম বলেলন: 
غعْل « ُْ ََ عَسيَل 

ْ
ََ حل َْ نتوقع َْ َة ، َا َ�ع َعْ ضت

ْ
عَل ح  َمي َذل  َ

 .»بع

                                                           
1 তাবরািন িফল কািবর: (১/১৮), হািদস নং: (৪৭১), হায়সািম রহ. বেলেছন: এ 

হািদেসর রািববা সিহ হািদেসর রািব: (৮/২৪), হােকম: (৪/৪০০), িতিন হািদসিট 

সিহ বেলেছন। 
2 সূরা  নিশকাক: (৮) 
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“এটা হে� শধু সামেন েপশ করা, িক� যােক িহসােবর জনয 

জবাবিদিহ করা হেব েস �ংস হেব”।৩৬

1 

৩. সাহািববা নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ামেক পযরেবকা 

করেতন, অযথা �� কের িবর্ করেতন না।  মাম মুসিলম 

�মুখ মুহাি�সবা  ই ন মাসউদ রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বারনা 

কেরন, িতিন বেলন: 
ع صّ ح  َغيِ اسغم  َ وَل ح ْت رَست ْ

 
َ
؟ قَيَل :    َسَ َت فَْض

َ
َع أ َعَم

ْ
َُ ح  َ

ةت «: أ ًَ حل  
ي َُ َع

عَوقْ ْت : قَيَل » ل
ْ
؟ قَيَل : قتغ ُّ َ

   نعَ   «:  نتم  أ
ْ
َع حل

يْ َ ْت : قَيَل » َوحلع
ْ
؟ قَيَل : قتغ ُّ َ

يدت «: نتم  أ َُ ع
ْ
حل

ع   َ َع ح ِعي  »  ع َس
 

�دت ت بعال ع
ََ ْس

َ
ْت أ ْ

َمي َََ � ًا  ََ ََ ِع    بعْر غَيْ فْقيً نِ صّ ح  . ََ يع  رع
 .َغيِ اسغم

“আিম নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ামেক িজজাসা কেরিছ 

েকান আমল সেবরাাম? িতিন বলেলন: সময়মত সালাত আদায় 

করা। আিম বললাম: অতঃপর? িতিন বলেলন: ‘িপতা-মাতার 

সদাচরা’। িতিন বেলন: আিম বললাম: অতঃপর? িতিন বলেলন: 

‘আ�াহর রা�ায় িজহাদ করা’। আিম আেরা িজজাসা করতাম, 

িক� রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর অব�ার খািতের 

তযাব কেরিছ”।३७F

2 

                                                           
1 বুখাির: (১/১৯৬-১৯৭), হািদস নং: (১০৩), মুসিলম: (৪/২২০৪), হািদস নং: (২৮৭৬) 
2  মুসিলম: (১/৮৯), হািদস নং: (১৩৭) 
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৪. সাহািবেদর মেধয িযিন িলখেত জানেতন, িতিন রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর বাাী িলেখ রাখেতন।  মাম 

আবু দাউদসহ একািধক মুহাি�স সিহ সনেদ বারনা কেরন: 

আ�ু�াহ  ই ন আমর রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন: রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক শেন মুখ� করার ব�সেলা 

আিম িলেখ রাখতাম। কুরা শরা আমােক বারা করল, তারা 

বলল: তুিম েশানা �েতযক িবষয় িলেখ রাখ, অথচ রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম একজন মানুষ, িতিন স�ি� ও 

েবা�ায় কথা বেলন?! আিম িবরত থািক, অতঃপর নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�ামেক ঘটনািট বিল। িতিন মুেখর িদেক আাুল 

�ারা  শারা কের বলেলন: 
»  ٌّ  َ 

 
ِت بعال

غْ ْ ت ت ةع َْ ُْ ع �عيَدع ع َةي  ََ  ُ ع
 

َتْب فََوحي
ْ
 .»حب

“তুিম িলখ, ঐ সাার কসম, যার হােত আমার নফস, এ মুখ 

েথেক সতয বযতীত িকছু েবর হয় না”।৩৮ F

1 

৫. অিধক� সাহািবেদর পির�ার িচ্া ও �খর �ৃিতশি্ �রা 

রাখার েকে� সহায়ক িছল। তােদর মােঝ িশকার বযাপকতা না 
থাকার ফেল বংশ, িবিভ� ঘটনা, ওয়াদা ও চুি্প� তারা মুখ� 

েরেখ অভয� িছল, যার ফেল তােদর �ৃিত শি্র �খরতা বৃি� 

েপত। তারা রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর কথা ও 
                                                           
1 আবু দাউদ: (৩/৩১৮), হািদস নং: (৩৬৪৬)   
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কমরসেলা চচরা কেরন। এভােব তারা আ�াহর দীনেক িহফাজত 

করেত সকম হন, শধু দািয়েরর খািতের নয়, দীন ও দীন 

�চারেকর মহ�তও তােদরেক উ�ু� কেরিছল। আ�াহ সকল 

মুসিলেমর পক েথেক তােদরেক উাম �িতদান দান করন। 

এ িছল �থম উ�াদ ও �থম ছা�েদর অব�া। এ েথেক আমরা 

জানলাম েয, েযসব প�িত অনুসরা করেল ছা�বা তােদর আদশর 

উ�ােদর সকল িশকা মুখ� করেত সকম হন, তার �েতযকিট 

নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম অনুসরা কেরেছন। অপর 

িদেক আদশর ছা� িহেসেব উ�ােদর পাঠ �হা করার যাবতীয় 

েকৗশল সাহািববা অবল�ন কেরেছন। 

িশকক িহেসেব সাহািববা: 

নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর মৃতুযর পর সাহািববা 

িশককরেপ েদেশ েদেশ ছিড়েয় পেড়ন। তখন দীন �চার ও 

দীনেক অিবকৃত রাখা উভয় দািয়র বতরায় তােদর উপর, কারা 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক জানার সুেযাব 

েন । তা  সাহািববা হািদেসর শ�তা রকার �ােথর কতক নীিতর 

অনুসরা কেরন, েযমন তারা হািদস বারনা কিমেয় েদন, বারনার 

পূেবর শ�তা স�েকর িনি�ত হন ও অপরেক শিনেয় যাচা  

কেরন, িনে� তার কতক নমুনা েপশ করিছ: 
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১. সাহািববা শ�তা রকার �ােথর হািদস বারনা কিমেয় েদন: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর মৃতুযর পর সাহািববা 

হািদস বারনার সংখযা কিমেয় েদন, েযন তােত ভুল ও িমথযা 

�েবশ না কের। এক সাহািব হািদেসর িখদমত আ�াম িদেত 

সকম হেল অপর সাহািব চুপ থােকন। কম বারনা হািদস �রা 

রাখার একিট প�িত। অেনক সাহািব বাধরকয জিনত �রা শি্ 

 াস েপেয়েছ সে�েহ হািদস বারনা ব� রােখন। মাস ও বছর পার 

হত, তবু কতক সাহািব বলেতন না: ‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলেছন’। ভুল েথেক সুরকার জনয তারা 
এরপ করেতন। কুরআন তযাব কের মানুষ েযন হািদেসর �িত 

েবশী মেনােযাবী না হয়, েস জনযও তারা হািদস বারনা কম 

কেরন। 

ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ েকােনা েদেশ মুজািহদ বা িশককরেপ 

কাউেক ে�রা করার সময় বলেতন: “েতামরা রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক কম বারনা কর, এ েকে� আিম 

েতামােদর অংশীদার”।३९

1 তার উে�শয হািদস েবাপন করা নয়, 

বরং নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর সােথ েকােনা িবষয়েক 

                                                           
1 তাবরািন িফল আওসাত: (২/৩২৬), হািদস নং: (২১১৭), হােকম: (১/১০২) হািদসিট 

সিহ বেলেছন, আর  মাম হািব তার সমথরন কেরেছন।    
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স�ৃ্ করার পূেবর সতকরতা অবল�ন করা। তা  অিধক হািদস 

বারনাকারী সাহািবর সংখযা খুব কম। 

অিধক হািদস বারনাকারী সাহািববা: 

হাজােরর ঊে�র মা� সাতজন সাহািব হািদস বারনা কেরেছন, যথা: 

১. আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ, হািদস সংখযা: (৫৩৭৪), ২. 

আ�ু�াহ  ই ন ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ, হািদস সংখযা: (২৬৩০), 

৩. আনাস  ই ন মািলক রািদয়া�াহ ‘আনহ, হািদস সংখযা: 

(২২৮৬), ৪. উ�ুল মুেমিনন আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা, হািদস 

সংখযা: (২২১০), ৫. আ�ু�াহ  ই ন আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহ, 

হািদস সংখযা: (১৬৬০), ৬. জােবর  ই ন আ�ু�াহ রািদয়া�াহ 

‘আনহ, হািদস সংখযা: (১৫৪০), ৭. আবু সািয়দ খুদির রািদয়া�াহ 

‘আনহ, হািদস সংখযা: (১১৭০), তােদর উপর আ�াহ স�� েহান। 

২. সাহািববা হািদেসর শ�তা স�েকর িনি�ত হেতন: 

হািদেসর শ�তা স�েকর িনি�ত না হেয় সাহািববা হািদস 

বলেতন না। তবু ভুল হেয়েছ ভেয় হািদস বারনার সময় েকউ 

আঁতেক উঠেতন, েকাথাও সে�হ হেল িবনা সংেকােচ বেল 

িদেতন। েকউ একিট হািদস স�েকর িনি�ত হেত বহদূর পযর্ 

সফর কেরন, েযমন জােবর  ই ন আ�ু�াহ একিট হািদেসর জনয 

আ�ু�াহ  ই ন উনা েসর িনকট শােম িবেয়েছন।৪০

1 আবু আ য়ূব 
                                                           
1 বুখাির: (১/১৭৩)  
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আনসাির রািদয়া�াহ ‘আনহ একিট হািদেসর জনয উকবাহ  ই ন 

আেমর-এর িনকট িমসের িবেয়েছন।४१

1 

৩. সাহািববা হবহ হািদস বারনার েচ�া কেরন: 

সাহািববা  াস-বৃি� বযতীত হবহ হািদস বারনার েচ�া করেতন। 

কখেনা হবহ শ� বলা কিঠন হেল ভাবাথর বলেতন। তারা ভাষা 

জানেতন, শরীয়েতর উে�শয বুঝেতন এবং রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর ে�কাপট েদেখেছন, তা  এেত সাধারাত 

তােদর ভুল হত না। 
৪. সাহািববা হািদস যাচা  কেরন: 

সাহািববা েকােনা হািদস �সো সে�হ হেল যাচা  কেরন। 

িবেশষভােব আবু বকর এরপ েবশী কেরন, অতঃপর তার 

অনুসরা কেরন ওমর। তারা কখেনা রািবর িনকট সাকী তলব 

কেরন, েযমন মুিবরা  ই ন শ‘বা যখন বেলন নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম নািতর পিরতয্ স�দ েথেক দািদেক এক 

ষ�াংশ িমরাস �দান কেরেছন, তখন আবু বকর রািদয়া�াহ 

‘আনহ তার িনকট সাকী তলব কেরন, আর মুহা�দ  ই ন 

                                                           
1 আহমদ: (৪/১৫৩, ১৫৯), ‘মুসনাদ’ িলল হমা িদ: (১/১৮৮৯-১৯০), হািদস নং: 

(৩৮৪), ‘মােরফাতু উলুমুল হািদস’ িলল হােকম: (৭-৮), ‘আর-েরহলাহ’ িলল খিতব: 

(পৃ. ১১৮), হািদস নং: (৩৪), ‘আল-আসমাউল মুবহামাহ’: (পৃ.৬৩-৬৪), হািদস নং: 

(৩৭), ‘জােম বায়ানুল  লম’: (১/৩৯২), হািদস নং: (৫৬৭) 
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মাসলামাহ রািদয়া�াহ ‘আনহ তার পেক সাকয �দান কেরন।४२

1 

অনুরপ আবু মুসা আশ‘আির রািদয়া�াহ ‘আনহ যখন িতনবার 

অনুমিত �সো হািদস বেলন, ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ তার 

হািদস �হা কেরনিন যতকা না আবু সািয়দ খুদির রািদয়া�াহ 

‘আনহ তার সােথ সাকয িদেয়েছন।৪৩

2 আিল রািদয়া�াহ ‘আনহ 

হািদেসর শ�তার জনয কখেনা রািব েথেক কসম িনেতন। 

তােদর উে�শয কখেনা হািদেসর পথ সংকীার িকংবা র� করা 

িছল না, বরং তােদর উে�শয িছল ভুল ও িমথযার সুেযাব ন� 

করা, েযন সবা  রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

সােথ েকােনা হািদস স�ৃ্ করার পূেবর সতকর হয়। 

৫. সাহািববা সনেদর �িত সররােরাপ কেরন: 

সাহািববা হািদেসর শ�তা রকার �ােথর হািদেসর সনদ তলব 

কেরন, অপরেক �হােযাবয রািব েথেক �বা করার িনেদরশ েদন। 

কারা মানুষ যখন দেলদেল  সলােম �েবশ করিছল, তখন 

একিট কুচ�ী মহল দীেনর �িত মানুেষর আ�হ েদেখ িমথযা 

হািদস বারনা আর� কের, তা  হািদস �হা করার পূেবর রািবর 

অব�া জানা আবশযক হয়, িবেশষ কের উসমান রািদয়া�াহ 

                                                           
1 আবু দাউদ: (৩/১২১), হািদস নং: (২৮৯৪), িতরিমিয: (৪/৪১৯), হািদস নং: (৪১৯-

৪২০),  ই ন মাজাহ: (২/৯০৯-৯১০), মােলক: (৪০৭) 
2 বুখাির: (১১/২৬-২৭), হািদস নং: (৬২৪৫), মুসিলম: (৩/১৬৯৪-১৬৯৬)  
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‘আনহর শাহাদাত পরবতরী সমেয়। তখন মুসিলম সমােজ �িস� 
িছল: 

مْ « يغَ�ت اَا دع يت خت
ْ
َََ َْ م  ََ اح  َْوت ت ، فَي ٌَ ي َم دع

ْ
غ عع

ْ
 »بعا  َهَيح ح 

“িন�য় এ  লম দীেনর অংশ, অতএব পরখ কের েদখ কার 

েথেক েতামরা েতামােদর দীন �হা করছ”।৪৪F

1 মুহা�দ  ই ন 

িসিরন রািহমাহ�াহ বেলন: 
توح« ، قَيل َْغَةت ُع

ْ
ْع ح  ي َاَ�َع ، فَغَم  ِعْسغَيدع َع ح

ََ توَا  ل
َ
ونتوح �َْسَ َي : لَْم يَ�ت

َ
َسَموح َ

 ًَ ، فَ عَدعع
ْ
َع حل ْه

َ
 أ

َ
ْم، َا�تغَْو ت بعل ُت يفت يتخَْخيت َ دع ََ  ، َع حلَسغ ةع ْه

َ
 أ

َ
يتغَْو ت بعل ََ ْم،  رعَجي َ�ت

مْ  ُت يفت  .»يتخَْخيت َ دع

“তারা সনদ স�েকর িজজাসা করত না, িক� যখন িফতনা 

(উসমান রািদয়া�াহ ‘আনহর শাহাদাত) সংঘিটত হল, তারা বলল: 

েতামরা আমােদরেক েতামােদর রািবেদর নাম বল, আহেল সু�াহ 

হেল তােদর হািদস �হা করা হেব, আর িবদআিত হেল তােদর 

হািদস তযাব করা হেব”।४५F

2 

উকবাহ  ই ন ‘আেমর রািদয়া�াহ ‘আনহ তার স্ানেদর উপেদশ 

িদেয় বেলন: “েহ বৎসবা, আিম েতামােদরেক িতনিট িবষয় েথেক 

িনেষধ করিছ, ভােলা কের �রা েরখ: িনভররেযাবয বযি্ বযতীত 

কােরা েথেক রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর হািদস 

                                                           
1 মুসিলম: (১/১৪), মুসিলেমর ভূিমকা েদখুন। 
2 মুসিলম: (১/১৪), মুসিলেমর ভূিমকা েদখুন। 
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�হা কর না, উেলর েমাটা কাপড় পরেল  দীনদার হেব না, আর 

কিবতা িলেখ েতামােদর অ্রেক কুরআন িবমুখ কেরা না”।४६

1 

আনাস  ই ন মািলক রািদয়া�াহ ‘আনহ �ীয় ছা� সািবত  ই ন 

আসলাম আল-বুনািনেক বেলন: “েহ সািবত আমার েথেক �হা 

কর, তুিম আমার অেপকা িনভররেযাবয কাউেক পােব না, কারা 

আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক �হা 

কেরিছ, িতিন িজবরীল েথেক �হা কেরেছন, আর িজবরীল 

আ�াহ তা‘আলা েথেক �হা কেরেছন”।৪৭

2 

৬. সাহািব সাহািবর িনকট হািদস েপশ কেরন: 

এক সাহািব অপর সাহািবর িনকট হািদস েপশ কের শ�তা 

স�েকর িনি�ত হন। তােদর িব�াস িছল েকােনা সাহািব িমথযা 

বেল না, বা সজােন িবকৃিত কের না, তেব কােরা ভুল হেত পাের, 

কােরা �ৃিত েথেক েকােনা িবষয় হািরেয় েযেত পাের, তা  ভুল 

হওয়া অস�ব নয়। অতএব তারা অপরেক শিনেয় হািদস যাচা  

করেতন।  মাম বুখাির ও মুসিলম৪৮

3 বারনা কেরন: ওমর 

রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন: 
 نعبَعْ  «  

لت َعي  َت  َْ َميّ
ْ
ِع بعا  حل غَيْ ََ ِع  ْهغع

َ
    »ضع نتَ�ياع أ

                                                           
1 মু‘জামুল কািবর: (১৭/২৬৮), মাজমাউয যওয়ােয়দ: (১/১৪০) 
2 িতরিমিয: (৫/৬১৪), হািদস নং: (৩৮৩১)    
3 বুখাির: (৩/১৫০), হািদস নং: (১২৮৭), মুসিলম: (২/৬৪২), হািদস নং: (৯২৯) 
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“িন�য় মৃত বযি্েক তার পিরবােরর কতক কা�ায় শাি� েদওয়া 

হয়”।  ই ন আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন: ওমর রািদয়া�াহ 

‘আনহর মৃতুযর পর আিম আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহােক এ হািদস 

বিল। িতিন বলেলন: আ�াহ ওমেরর উপর রহম করন। আ�াহর 

শপথ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম কখেনা বেলনিন: 
ِع  «  غَيْ ََ ِع  ْهغع

َ
 نعبَْعضع نتَ�ياع أ

لت َعي  َت  َْ َميّ
ْ
    »بعا  حل

তেব িতিন বেলেছন: 
ِع « غَيْ ََ ِع  ْهغع

َ
َيحنًي نعبتَكاع أ

ََ َكفعَ  
ْ
�دت ح  ع

َِ َ  َ  َ  »بعا  ح

“িন�য় আ�াহ কােফেরর শাি� বৃি� কেরন, তার উপর তার 

পিরবােরর কা�ার কারো”। অতঃপর িতিন বেলন: (এ বযাপাের) 

েতামােদর জনয কুরআন যেথ�।  

ٞ  تَزِرُ  َوَ�  ﴿ ۡخَرىٰۚ  وِۡزرَ  َوازَِرة
ُ
 ]  ١٨: فيط [ ﴾ ١ أ

“েকােনা েবাঝা বহনকারী অপেরর েবাঝা বহন করেব না”।৪৯F

1 

৭. রািবেদর সমােলাচনার সূচনা: 

সাহািবেদর যুব েথেক রািবেদর যাচা  করা আর� হয়। কােরা 

হািদস তারা �তযাখযান কেরন, কােরা হািদস স�েকর িবরপ 

ম্বয কেরন।  মাম মুসিলম রািহমাহ�াহ মুজািহদ  ই ন জাবর 

েথেক বারনা কেরন, িতিন বেলন: “ ই ন আ�াস রািদয়া�াহ 

‘আনহর িনকট বুশা র আদািব এেস বলেত লাবল: “রাসূলু�াহ 
                                                           
1 সূরা ফােতর: (১৭) 
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সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলেছন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলেছন”, িক�  ই ন আ�াস তােক হািদস 

বলার অনুমিত েদনিন, তার িদেক �েকপও কেরনিন। েস বলল: 

েহ  ই ন আ�াস, আপিন েকন মেনািনেবশ করেছন না! আিম 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর হািদস বলিছ, আপিন 

শনেছন না!  ই ন আ�াস বেলন: “আমরা এক সমেয় িছলাম, 

যখন কাউেক বলেত শনতাম: রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, আমােদর েচাখ তােক লুেফ িনত, তার িদেক 

আমরা মেনােযাব িদতাম, িক� েলােকরা যখন কিঠন ও নরম 

বাহেন আেরাহা করল (হািদস বারনার েকে� �শংিসত ও 

িন�নীয় উভয় প�া অবল�ন করল), তখন েথেক পিরিচত ব� 

�হা কির”। অপর বণর্ নায়  আে, িতিন বেলেছন: “রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর উপর যখন িমথযা বলা হত না, 

তখন আমরা হািদস বলতাম, িক� েলােকরা যখন উঁচু-িনচু উভয় 

বাহেন আেরাহা করল, আমরা তার েথেক হািদস বারনা করা 

তযাব কির”।५०

1 

এভােব সাহািবেদর যুব েশষ না হেত  সনদ তলব করা আর� 

হয় এবং ََغم حل ح احِعدي তথা ‘সমােলাচনা শাে�’র সূচনা হয়। 

তারা সিহ হািদস ও েসকাহ রািব িচিিত করার কতক নীিত ৈতির 
                                                           
1 মুসিলম: (১/১৩), েদখুন: মুকা�ামাহ। 
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কেরন, যা সবার িনকট �িস� হওয়ার কারো �ত� �ে� জমা 

করার �েয়াজন হয়িন। 

একিট সে�হ ও তার িনরসন: 

সাহািববা ও মুনািফকরা একসো বাস করত, েস সুেযােব হয়েতা 

েকােনা মুনািফক নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম স�েকর 

িমথযা �চার কেরেছ, আর মানুেষরা তােদর বািহযক সাথীর েদেখ 

েসসেলা �হা কেরেছ, এ জাতীয় সে�হ হেত পাের। কারা, 
মুনািফকরা িমথযা বেলেছ। আ�াহ তােদর স�েকর বেলন: 

ََ  َجآَءكَ  َِِذا﴿ ْ  ٱلُۡمَ�ٰفُِقو ِۗ  لََرُسوُل  ِِنَّك  �َۡشَهدُ  َقالُوا َّ ُ  ٱ َّ  لََرُسوُ�ُۥ ِِنَّك  َ�ۡعلَمُ  َوٱ
 ُ َّ َّ  �َۡشَهدُ  َوٱ ِِ  ۡ ََ  ُمَ�ٰفِقِ�َ ٱل  ]  ١: حنغيفقوا[ ﴾١ لََ�ِٰذبُو

“যখন েতামার কােছ মুনািফকরা আেস, তখন বেল, আমরা সাকয 

িদি� েয, িন�য় আপিন আ�াহর রাসূল এবং আ�াহ জােনন েয, 

অবশয  তুিম তার রাসূল। আর আ�াহ সাকয িদে�ন েয, অবশয  

মুনািফকরা িমথযাবাদী”।৫১F

1 অতএব তােদর িমথযা �চার করার 

বা�বতা কতটুকু? 

কেয়কিট কারো তারা এরপ করেত পােরিন: 

১. মুনািফকরা দীেনর �চার েথেক িবমুখ িছল। কতক মুনািফক 

কুরআন �বা করত, িক� কুরআেনর েকােনা অংশ তােদর 

অ্ের �েবশ করত না, আ�াহ তা‘আলা বেলন: 
                                                           
1 সূরা মুনািফকুন: (১) 
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َۡك  �َۡسَتِمعُ  ّمن َوِمۡنُهم﴿ َّ ِ ْ  َِِذا َحّ��  ِ ْ  ِعنِدكَ  ِمنۡ  َخرَُجوا ِينَ  قَالُوا َّ ِ ْ  ل وتُوا
ُ
 ٱۡلعِۡلمَ  أ

ۚ  َقاَل  َماَذا ��َِك  َءانًِفا ََ ْو
ُ
ِينَ  أ َّ ُ  َطَبعَ  ٱ َّ ٰ  ٱ ْ  قُلُوَِِهمۡ  َ�َ ۡهَوآَءُهمۡ  َوٱّ�َبُعٓوا

َ
 ﴾١ أ

 ]  ١٦:  �مد[

“আর তােদর মেধয এমন কতক রেয়েছ, যারা েতামার �িত 

মেনােযাব িদেয় শেন। অবেশেষ যখন তারা েতামার কাছ েথেক 
েবর হেয় যায় তখন তারা যােদর জান দান করা হেয়েছ তােদর 

উে�েশয বেল, ‘এ  মা� েস কী বলল?’ এরা  তারা, যােদর 

অ্রসমূেহ আ�াহ েমাহর েমের িদেয়েছন এবং তারা িনেজেদর 

েখয়াল-খুশীর অনুসরা কেরেছ”।৫২F

1 তারা েযেহতু ভাল কের �বা 

কেরিন, তা  তােদর পেক দীন িবকৃত করা স�ব হয়িন। 

২. মুসিলমরা েকােনা িবষেয় মুনািফকেদর শরাাপ� হত না, কারা 

কুরআেন বিারত তােদর �ভাব ও িনদশরেনর কারো তারা িচিিত 

িছল। আ�াহ তা‘আলা বেল: 

َۡعرَِ�ّنُهمۡ  ﴿ َّ  ]  ٣٠:  �مد[ ﴾ ٣ ٱۡلَقۡوِل�  َ�ۡنِ  ِ�  َو

“তেব তুিম অবশয  কথার ভিােত তােদর িচনেত পারেব”।৫৩F

2 

অতএব তারা িচিিত িছল, যার িনফাক র� িছল না েসও 

সে�েহর পা� িছল।  মাম বুখাির বারনা কেরন: রাসূলু�াহ 

                                                           
1 সূরা মুহা�দ: (১৬) 
2 সূরা মুহা�দ: (৩০) 
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সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর সােথ যুে� অংশ �হা না 

করেত েপের কা‘ব  ই ন মািলক আফেসাস কের বেলন: 
غْ « ع فَ ت  َ ولع ح ا ع رَست َ يسع َ�ْعَد خت ت ْت  ع ح صّ ح  َغيِ اسغم  ْت بعَذح َخ َْج
  ًً  رَجت

 
رَ  بعال

َ
 أ

َ
ّّ ال َ

ْ َزنَ ع �
َ
ْم أ ُع ي َع ْت  ُْ طت وًصي  ََ ًً  َةْامت ْا رَجت

َ
، أ يقت َُ ِع حَّ غَيْ ََ

ياع  َُ َْ حلَضَع ت ةع  َ َيَر ح ََ  َْ م   .»مع

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর ��ােনর পর আিম 

যখন মানুেষর িনকট েযতাম ও তােদর মােঝ ঘুরতাম, আমােক 

খুব দুঃিখত করত, কারা আিম শধু তােদরেক েদখতাম যারা 

েনফােকর েদােষ দু� িছল, অথবা এমন কাউেক েদখতাম 

যােদরেক আ�াহ অকমতার কারো ছাড় িদেয়েছন”।५४F

1  

এ েথেক �মািাত হল েয, মুনািফকরা িচিিত িছল, তা  েকােনা 

মুসিলম দীিন িবষেয় তােদর শরাাপ� হেব স�ব িছল না। 

৩. আমরা  েতাপূেবর েজেনিছ, সাহািববা িনিদর� নীিতর অধীন 

হািদস �বা করেতন, বলেতন ও যাচা  করেতন এবং িবনা 

সংেকােচ অপেরর সমােলাচনা করেতন। তা  রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর সােথ েকােনা িবষয় স�ৃ্ করা হেব, যা 

িতিন বেলনিন, আর তারা চুপ থাকেব, এরপ স�ব িছল না। 

আ�াহ তার নবীেক মুনািফকেদর েথেক পূাররেপ রকা কেরেছন। 

 
                                                           
1 বুখাির : (৮/১১৩), হািদস নং:(৪৪১৮) 
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তােব‘ঈ ও তােদর পরবতরী যুেব হািদস: 

িহজির �থম শতা�ীর অেধরক েশষ না-হেত  অিধকাংশ সাহািব 

জীবন সং�াম েশষ কের জা�াতুল িফরদউেস পািড় জমান। 

 েতাপূেবর তারা  সলােমর দাওয়াত ও আ�াহর রা�ায় িজহােদর 

উে�েশয পূবর-পি�ম িবচরা কেরন, ফেল িবিভ� েদেশর 

তােব‘ঈবা তােদর েথেক  লম হািসল করার সুেযাব পান, তেব 

তারা কতক সমসযার মুেখামুিখ হন, েযমন: 

১. তারা েদখেলন, নবী যুব েথেক দূরেরর সােথ মানুেষর �ৃিত 

শি্ েলাপ পাে�, েলখা-েলিখর উপর িনভররতা বাড়েছ ও আরব-

অনারব িমি�ত হে�। 
২. ধীের ধীের সনদ দীঘর হে�, সাহািব েথেক তােব‘ঈ, কখেনা 

তােব‘ঈ েথেক তােব‘ঈ  লম িশখেছন। 

৩. মুসিলেমর সংখযা বৃি�র ফেল রািব ও হািদেসর সনদ বাড়েছ। 

৪. তােব‘ঈেদর যুেব কেয়কিট বািতল েফকরার আ��কাশ ঘেট, 

েযমন িশয়া, খাওয়ােরজ, অতঃপর মুতািযলা, মুরিজয়াহ ও 

জাবিরয়া  তযািদ। তারা েদখেলন বািতল িফরকাসেলা তােদর 

িবদআেতর সমথরেন িমথযা হািদস রচনায় িল�। 

তােব‘ঈবা এসব সমসযার সমাধােনর জনয নানা পদেকপ �হা 

কেরন। তারা হািদেসর সুরকার �ােথর সাহািবেদর েথেক েশখা 

নীিতর সােথ নতুন কিতপয় নীিত ৈতির কেরন, েযমন: 
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তােব‘ঈেদর অনুসৃত নীিত: 

১. তােব‘ঈবা রািব ও সনদ যাচা  কেরন, েযন িমথযাবাদীেদর 

েকােনা রচনা হািদেসর �ীকৃিত না পায়। তারা রািবেদর অব�া, 

নাম, উপািধ, উপনাম, জ� ও সফর  তযািদ িলিপব� কেরন। 

রািবেদর েদশ সফর, অব�ান, মৃতুয এবং �েতযেকর ভােলা-ম� 

জােনন, তােদর �ৃিত শি্ ও হািদেসর উপর দকতা সংরকা 

কেরন। এভােব তারা �হােযাবয ও পিরতয্ রািবেদর পৃথক 

কেরন।৫৫

1  

তারা সনদেক দীেনর অংশ মেন কেরন, কারা সিহ, দুবরল ও 

জাল হািদস জানার সনদ একিট মাধযম।  মাম মুসিলম সিহ 

মুসিলেমর ভূিমকায়৫৬

2 আ�ু�াহ  ই ন মুবারক েথেক বারনা কেরন: 
َْ َغيَا َةي َغيَا  « عْسغَيدت  ََقيَل َة

ْ
 حِ

َ
، َالَْوال َع َْ حّلي عْسغَيدت ةع

ْ
نََْغَغَي  «: اقَيَل أيضيً   ، » حِ

قَ 
ْ
َقْومع ح 

ْ
ْع ع ح » َوحئعمت َاَ�ْ�َ ح  عْسغَيدَ ََ

ْ
ِ«. 

“সনদ দীেনর অংশ, যিদ সনদ না থাকত তাহেল েয যা  �া 

তা  বলত”। িতিন অনয� বেলন: “আমােদর ও পূবরবতরীেদর মােঝ 

িসঁিড় [সনদ] রেয়েছ”। আবু  সহাক  বরািহম  ই ন ঈসা 

তালাকািন রািহমাহ�াহ বেলন: আিম আ�ু�াহ  ই ন মুবারকেক 

বললাম: েহ আবু আ�ুর রহমান, এ হািদসিট েকমন: 

                                                           
1 উদাহরোর জনয েদখুন: বুখাির: (১১/২০১), হািদস নং: (৬৪০৩) 
2 মুসিলম: (১/১৫), হািদস নং: (১৫-১৬) 
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َل « َمي َةَع َصْومع ُت َ وَم ل َعَل َاََ ت
ًَ نََو�َْل َةَع َص

َ
َ ألع َّ ْا َتَ 

َ
ّ أ بع

ْ
ّ َ�ْعَد ح  بع

ْ
َْ ح   »بعا  ةع

“িন�য় সদাচরোর সােথ আেরা সদাচরা হে� েয, তুিম েতামার 

সালােতর সােথ েতামার িপতা-মাতার জনয সালাত পড়েব এবং 

েতামার িসয়ােমর সােথ তােদর জনয িসয়াম রাখেব”। আ�ু�াহ 

বলেলন: েহ আবু  সহাক, এ হািদস কার েথেক বিারত? িতিন 

বেলন: আিম বললাম: িশহাব  ই ন িখরাশ েথেক। িতিন বলেলন: 

েস েসকাহ, েস কার েথেক? আিম বললাম: হা�াজ  ই ন িদনার 

েথেক। িতিন বলেলন: েস েসকাহ, েস কার েথেক? আিম বললাম: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক। িতিন বলেলন: 

েহ আবু  সহাক, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম ও 

হা�াজ  ই ন িদনােরর মােঝ অেনক দূরর রেয়েছ, েযখােন উেটর 

বদরান নু েয় যায়, তেব সদকার েকে� ি�মত েন । অথরাৎ 

হা�াজ  ই ন িদনার ও রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�ােমর মােঝ অপর রািব রেয়েছ, যােদরেক হা�াজ উে�খ 

কেরিন, অতএব সনদ মুাািসল নয়, তা  হািদস সিহ নয়। 
এ যুেব হািদেসর কতক পিরভাষা সৃি� হয়, েযমন ‘মুদা�াস’। 
মুহাি�সবা মুদাি�েসর হািদস �হা করেতন না, যতকা না েস 

বাদ েদওয়া রািবর নাম বেল িদত। অনুরপ ‘মুরসাল’, ‘মুাািসল’, 

‘মারফূ‘’, ‘মাওকুফ’ ও ‘মাকতু’  তযািদ পিরভাষার সৃি� হয়। 
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২. তােব‘ঈবা রািবেদর সাাসা িনারেয় িবিভ� পিরভাষা �হা 

কেরন, েযমন ‘�া‘ঈফ’, ‘কাযযাব’, ‘েসকাহ’, ‘আিদল’ ও ‘দােবত’ 

 তযািদ, েযন সতযবাদী ও িমথযাবাদী, দুবরল ও সবল রািবেদর 

িচিিত করা যায়।  

৩. তােব‘ঈবা সরকাির ও বযি্বত উেদযােব হািদস িলিপব� 

করা আর� কেরন। কতক তােব‘ঈ হািদেসর িকতাব িলেখন, 

েযমন হা�াম  ই ন মুনাি�হ আবু হরায়রা েথেক বিারত 

হািদসসেলা জমা কেরন। খিলফা ওমর  ই ন আ�ুল আিযয 

রািহমাহ�াহ সরকাির ত�াবধােন আবু বকর  ই ন মুহা�দ  ই ন 

হাযম ও মুহা�দ  ই ন িশহাব যুহিরেক িবিভ� েদশ েথেক হািদস 

সং�হ করার িনেদরশ েদন, েযন আেলমেদর মৃতুযর কারো  লম 

িবন� না হয় ও িমথযা হািদস দীেন �েবশ না কের। এ সমেয় 

িলিখত সবেচেয় পুরেনা িকতাব িহেসেব আমােদর িনকট েপৗেছেছ 

মা‘মার  ই ন রােশদ সান‘আিন (মৃ.১৫৪িহ.) রিচত جيةع ‘জােম’ ও 

 মাম মািলক (মৃ.১৭৯িহ.) রিচত ‘মুয়াাা  মাম মািলক’ ���য়। 
৪. তােব‘ঈবা িবিভ� েদশ েথেক হািদেসর সনদসেলা জমা কের 

পরখ কেরন ও এক হািদেসর সােথ অপর হািদস তুলনা কেরন। 
এভােব হািদেসর শ�তা স�েকর িনি�ত হন। 

৫. যারা েপশা িহেসেব হািদস িশকা কেরিন বা হািদস বারনার 

নীিত জােনিন, তােব‘ঈবা তােদর হািদস তযাব কেরন। অথরাৎ এক 
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ে�াীর  বাদত েবাজার ও দুিনয়া তযাবীেদর হািদস তারা তযাব 

কেরন, যারা উসুেল হািদস জানেতন না, তেব মানুষেদরেক 

 বাদত ও েনক আমেলর �িত আ�ান করেতন। তারা েনক 

আমেলর �িত উ�ু� ও খারাপ আমল েথেক সতকর কের অেনক 

হািদস রচনা কেরন। আেলমবা তােদর হািদস েথেক সতকর 

কেরন। তারা বেলন: কােরা হািদস �হা করার জনয রািবর 

েনককার হওয়া যেথ� নয়, বরং আেলমেদর  লিম মজিলেস বসা 

ও বারনা নীিত জানা আবশযক।  মাম মািলেকর উ�াদ আবুয 

িযনাদ আ�ু�াহ  ই ন যাকওয়ান বেলন: “আিম মিদনায় এক েশা 

বযি্েক েপেয়িছ, তারা সবা  িব��, তেব তােদর হািদস 

�হােযাবয নয়, কারা তারা হািদস বারনার উপযু্ নয়”।५७

1 তারা 

েনককার, তেব তারা সিহ-�া‘ঈফ িচেন না, তােদর েথেক ভুেলর 

স�াবনা েবশী। 

৬. নবীন তােব‘ঈবা �বীা তােব‘ঈেদর িনকট হািদস েপশ 

করেতন, েযমন �ারকােরর িনকট �ার েপশ করা হয়। তারা 

হািদেসর েদাষ-�িট বেল িদেতন। তখেনা হািদস যাচা েয়র 

নীিতসেলা �ত� েকােনা িকতােব িলখা হয়িন, কারা হািদেসর 

�েতযক ছাে�র িনকট তা �িস� িছল। 

 
                                                           
1 মুসিলম: (১/১৫) 
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হািদস ও উসুেল হািদেসর �ারযুব: 

ি�তীয় িহজিরর েশষাধর েথেক চতুথর িহজিরর �থমাধর পযর্ 

সময়েক  লেম হািদেসর �ারযুব বলা হয়। তৃতীয় শতা�ীেত 

মুহাি�সবা হািদেসর িকতাব রচনায় মেনােযাবী হন। এ সময় 

হািদেসর মূল িকতাবসেলা রচনা করা হয়, েযমন: 

১.  মাম আহমদ  ই ন হা�েলর মুসনাদ (মৃ.২৪১িহ.), সিহ বুখাির 

(মৃ.২৫৬িহ.), সিহ মুসিলম (মৃ.২৬১িহ.), সুনােন আবু দাউদ 

িসিজসতািন (মৃ.২৭৫িহ.), সুনােন িতরিমিয (মৃ.২৭৯িহ.), সুনােন 

নাসািয় (মৃ.৩০৩িহ), সুনােন  ই ন মাজাহ (মৃ.২৭৫িহ.) সহ অেনক 

সররপূার িকতাব। 

২. অেনক মুহাি�স َغم حل جيل ‘ লমুর িরজাল’ বা রািবেদর 

জীবনীর উপর একািধক িবখযাত �� রচনা কেরন, েযমন:  মাম 

বুখাির ক. আত-তািরখুল কািবর, খ. আত-তািরখুল আওসাত, ব. 

আত-তািরখুস সািবর। ঘ. ‘িকতাবুদ দুয়াফা’;  য়াহ য়া  ই ন 

মািয়ন (মৃ.২৩৪িহ.) ‘আত-তািরখ’; মুহা�দ  ই ন সা‘দ 

(মৃ.২৩০িহ.) ‘আত-তাবকাতুল কুবরা’; নাসািয় ‘িকতাবুদ দু‘আফা’; 

 ই ন আিব হােতম (মৃ.৩২৭িহ.) ‘আল-জারহ ওয়াততা‘িদল’;  ই ন 

িহ�ান (মৃ.৩৫৪িহ.) ‘িকতাবুস িসকাত’  তযািদ রচনা কেরন। 

এসব িকতােব তারা রািবেদর নাম, েক েসকাহ- েক দুবরল, েক 

�হােযাবয- েক পিরতয্  তযািদ িলিপব� কেরন। 
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৩. কতক মুহাি�স িবেশষ �কার হািদস �ত� িকতােব িলিপব� 

কেরন, েযমন  মাম বুখাির ও মুসিলম সিহ হািদস জমা কেরন; 

 মাম আবু দাউদ মুরসাল হািদস জমা কেরন;  মাম আহমদ  ই ন 

হা�ল ও আবু দাউদ উভেয় ‘নােসখ ও মানসুেখ’র উপর �ত� 

িকতাব িলেখন;  মাম আহমদ  ই ন হা�ল ও আিল  ই ন মািদিন 

(মৃ.২৩৪িহ.) ‘ লাল’ (হাদীেসর েবাপন েদাষ-�িট)-এর উপর 

িকতাব িলেখন; অনুরপ  মাম িতরিমিয ‘ লােল’র উপর িকতাব 

িলেখন;  মাম শােফ‘ঈ ও  ই ন কুতা বাহ (মৃ.২৭৬িহ.) �মুখবা 

জিটল অথর স�� হািদসসেলা �ত� িকতােব জমা কেরন। 

এভােব হািদেসর িবেশষ �কার �ত� িকতােব জমা করা হয়। 

মুহাি�সবা এসব িকতােব ‘উসুেল হািদেস’র পিরভাষা বযবহার 

কেরেছন, িক� েকউ তার সংজা েদনিন। েযমন বুখাির ও মুসিলম 

‘সিহ’ হািদেসর সংজা েদনিন, অথবা সিহর শতর বেলনিন।  মাম 

আহমদ ‘নােসখ ও মানসুেখ’র উপর িকতাব িলেখেছন, িক� তার 

সংজা েদনিন। অনুরপ  ‘লাল ও মারািসল হািদেসর ��কারবা 

‘ �ত’ ও ‘মুরসােল’র সংজা েদনিন। তােদর িকতাবসমূহ িছল 

‘উসুেল হািদস’ বা হািদস শাে�র পিরভাষার বা�ব অনুশীলন, 

সবা  তার অথর জানত, তা  েকউ পিরভাষার সংজা েদনিন। 

সবর�থম হািদস শাে�র পিরভাষা সং�া্ সংজা েদন  মাম 

শােফ‘ঈ রািহমাহ�াহ। িতিন উসুেল িফকেহর উপর িলিখত ‘আর-
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িরসালাহ’ �ে� ‘উসুেল হািদেস’র কতক পিরভাষার সংজা েদন, 

েযমন দিলল েযাবয হািদেসর শতর, খবের ওয়ােহেদর �ামািাকতা, 

রািবর �হােযাবযতা ও হািদেসর ভাবাথর বারনার শতর, মুদাি�স 

রািবর হািদেসর হকুম এবং মুরসাল হািদেসর হকুম  তযািদ 

িবষয়সেলা িতিন উসুেল িফকেহর অধীন বারনা কেরন। অনুরপ 

 মাম মুসিলম সিহ মুসিলেমর ভূিমকায় এবং  মাম িতরিমিয 

‘ লালুস সািবর’ �ে� এ িবষেয় আেলাচনা কেরেছন, িক� তখন 

পযর্ েকউ উসুেল হািদেসর পিরভাষা সং�া্ �ত� িকতাব 

রচনা কেরনিন। 

হািদস শাে�র পিরভাষার উপর �ত��� রচনা: 

চতুথর িহজিরর মাঝামািঝ সমেয় যখন হািদেসর িকতাব েলখা �ায় 

েশষ, তখন আেলমবা হািদেসর পিরভাষাসেলা �ত� িকতােব 

জমা করা আর� কেরন। তারা �থেম সনদসহ পিরভাষাসেলা 

জমা কেরন, তার উপর িটকা সংেযাজন কেরন ও তােদর নীিত 

েথেক েবশ-িকছু িনয়ম-নীিত িনধরারা কেরন। 

সবর�থম এ িবষেয় কলম ধেরন কাযী আবু মুহা�দ হাসান  ই ন 

আ�ুর রহমান  ই ন খা�াদ রামাহরমুিয (মৃ.৩৬০িহ.), িতিন 

ّدُ ح ُيصَ ن� حل حاُ احلوحع" ََ مت
ْ
 নােম উসুেল হািদেসর উপর  "حل

�ত� িকতাব িলেখন। এেত িতিন হািদস বারনা করা, �বা করা, 

িশকা েদওয়া ও হািদস সং�া্ মুহাি�েসর জরির জাতবয 
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িবষয়সেলা জমা কেরন, িক� পিরপূার িকতােবর নযায় উসুেল 

হািদেসর িবিভ� �কারসেলা িতিন উে�খ কেরনিন। 

অতঃপর তার পদা� অনুসরা কেরন  মাম আবু আ�ু�াহ 

মুহা�দ  ই ন আ�ু�াহ িনসাপুির (মৃ.৪০৫িহ.), িযিন হােকম নােম 

�িস�। িতিন "ةع فة َغوم حلديث"  নােম একখানা িকতাব রচনা 

কেরন। সবর�থম উসুেল হািদেসর উপর এটা �ত� রচনা। এেত 

িতিন উসুেল হািদেসর ৫২-িট পিরভাষা উে�খ কেরন। �েতযক 

পিরভাষার সংজা েদন, যার ভাব হয় তার ভাব কেরন এবং 

উদাহরা �ারা র� কের। 

অতঃপর উসুেল হািদেসর উপর সররপূার িকতাব রচনা কেরন 

আবু বকর আহমদ  ই ন আিল  ই ন সািবত, িযিন খিতেব 

বাবদািদ (মৃ.৪৬৩িহ.) নােম �িস�। উসুেল হািদেসর উপর িতিন 

একািধক িকতাব রচনা কেরন, েযমন " َغم حل احيةحل ُيية  "  এেত 

িতিন হািদস বারনার প�িত, নীিতমালা ও আেলমেদর মতামত 

জমা কেরন। তার ি�তীয় িকতাব " حليةع ألخًق حل حُا اآدحل

 এেত িতিন মুহাি�স, হািদস অে�ষাকারী ও তােদর  "حلسيةع

জাতবয িবষয়সেলা উে�খ কেরন। তার তৃতীয় িকতাব "   حل  غة

 এেত িতিন হািদেসর জনয আেলমেদর িবিভ� েদশ  "طغب حلديث

সফর ও সংি�� িবষয়সেলা জমা কেরন। তার চতুথর িকতাব 
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 এেত িতিন হািদস েলখা ও তার সােথ আনুষিাক  "َقييد ح عغم"

িবষয়সেলা জমা কেরন। তার প�ম িকতাব " َ َحنز�د   ة

"حألسينيد  এেত িতিন হািদেসর িবিভ� �কারসেলা উে�খ কেরন। 

উসুেল হািদেসর সনদ িকংবা মতেনর সােথ স�ৃ্ এমন েকােনা 

 লম েন  যার উপর িতিন �ত� িকতাব িকংবা পুি�কা রচনা 

কেরনিন। পরবতরী আেলমেদর িনকট তার িকতাবসেলা বযাপক 

সমাদৃত হয়। তার িকতাব েথেক সবা  উপকৃত হন, অেনেক 

বেলন: “ নসােফর দৃি�েত সবা  �ীকার করেব েয, খিতেবর 

পরবতরী মুহাি�সবা তার িকতােবর উপর িনভররশীল”। 

অতঃপর এ িবষেয় �ত� িকতাব িলেখন কাযী  য়াদ  ই ন মুসা 

 য়াহসুিব (মৃ.৫৪৪িহ.), তার িকতােবর নাম " حِنيع بل ةع فة أصول

 এেত িতিন হািদস বারনা করা ও িশকা  "حل احية اَقييد حلسميع

েদওয়ার নীিতমালা জমা কেরন। এভােব উসুেল হািদেসর উপর 

িলিখত ��সমূেহর সংখযা বাড়েত থােক। 

‘ বেন সালাহ’র হােত উসুেল হািদেসর জাবরা:  

হািদেসর �িস� মুহাি�স হােফয আবু আমর উসমান  ই নুস 

সালাহ শাহরযুির (মৃ.৬৪৩িহ.) উসুেল হািদেসর উপর َغوم "

"ةقدةة حنَ حل ًح" নােম িবখযাত �� রচনা কেরন, যা  "حلديث  
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নােম �িস�। কেয়কিট ৈবিশে�যর এ িকতাব সবেচেয় েবশী 

সমাদৃত: 

১. হািদেসর �ায় সকল �কার উে�খ করা হয়, যা পূেবরর 

িকতাবসমূেহ িবিক� িছল। এেত ৬৫-�কার হািদস রেয়েছ। ২. 

পাঠকেদর সুিবধােথর সনদ উে�খ করা হয়িন, পূেবরর িকতাবসেলা 

যার �ারা পূার িছল। ৩. সহজ ও সাবলীল ভাষায় হািদেসর 

নীিতমালা সূ�ভােব �ায়ন করা হয়। ৪. পূেবরর আেলমেদর বাাী 

ও আমল েথেক িবিভ� মাসাআলা েবর করা হয়। ৫. সংজাসহ 

�েতযক �কার উে�খ করা হয়, যার সংজা পূেবর িছল না তার 

সংজা ৈতির করা হয়। ৬. পূবরবতরী আেলমেদর নীিত ও অনুসৃত 

প�িতর সু�র সমােলাচনা করা হয়। এ জনয আেলমবা মেন 

কেরন, এ িকতাব মুহাি�সেদর সামেন উসুেল হািদেসর নতুন �ার 

উ�ু্ কের িদেয়েছ। 

পরবতরী আেলমবা ‘ বেন সালাহ’র িকতাব যেথ� সরেরর সােথ 

�হা কেরন, েকউ তার সংিক� িলেখন, েকউ তার বযাখযা িলেখন, 

েকউ সংিকে�র বযাখযা িলেখন, েকউ বযাখযার সংিক� িলেখন, 

েকউ তার িকতাবেক কিবতার আকৃিত েদন, েকউ কিবতার বযাখযা 

িলেখন এবং েকউ তার নীিতমালার সমােলাচনা কেরন।  ই নুস 

সালাহ ও তার িকতাব এতটা  �হােযাবয েয, উসুেলর হািদেসর 
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মূল িকতাব বলেল তার িকতাব বুঝােনা হয় এবং শায়খ বলেল 

িতিন উে�শয হন। 

উসুেল হািদেসর অপর িদকপাল  ই ন হাজার: 

উসুেল হািদেসর অপর িদকপাল  ই ন হাজার রািহমাহ�াহ সহজ 

ও সাবলীল ভাষায় অিত সংেকেপ একখানা িকতাব িলেখন " ْبَة
ت

�

َع حألن  َ  ع   م طغحع أه ُع "ح   নােম, যা মা� কেয়ক পৃ�ায় সীমাব�। 

অতঃপর িতিন িনেজ  তার নািতদীঘর এক বযাখযা িলেখন " نتْزَهة

  َ ُع ْبَةع ح 
ت

"حَو  شح �  নােম। পরবতরীেত তার বযাখযার বযাখযা 

িলেখন শায়খ আিল  ই ন সুলতান আল-কাির (মৃ.১০১৪িহ.), " شح

"حلشح  নােম। তার বযাখযার অপর বযাখযাকার শায়খ মুহা�দ 

আকরাম নাসরপুির িসি�, তার িকতােবর নাম " بةعيا حَو  شحت

"شحع �بة ح ُ     বন হাজােরর হােত উসুেল হািদস পিরপ� ও 

সংহত হয়, পরবতরী আেলমবা তার িকতােবর উপর অিধক 

িনভররশীল। 
আমরা েদখলাম হািদস �চার ও সংরকা প�িত নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক শর কের ধীেরধীের তার পিরিধ 

বাড়েত থােক। যখন যতটুকু �েয়াজন িছল, তখন ততটুকু অি�র 

লাভ কের। নববী যুব েথেক মানুেষর দূরর বাড়ার সােথ আদেশরর 
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পতন তরাি�ত হয়।৫৮

1 কখেনা িমথযার �সার ঘেট, কখেনা 

কুচ�ীরা অনু�েবশ কের, কখেনা বািতল িফকরার জ� হয়। 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক �কািশত কথা, 

কমর, সমথরন ও তার সাবান যথাযথ সংরকা করার জনয 

আেলমবা ঘাম ঝরান। তারা িবিভ� নীিতমালা ৈতির কেরন ও 

কেঠার িনয়ম েমেন চেলন। হািদেসর িকতাবসেলা রচনা স�� 

হেল দীন িবপদ মু্ হয়। অতঃপর আর� হয় িবিভ� িকতােব 

সংবৃহীত হািদসসেলা পযরােলাচনা করা। েকােনা মুহাি�েসর 

িশিথলতা, কােরা কেঠারতা এবং কােরা মধযমপ�া িচিিত হয়। 

মুহাি�সবা সিহ, হাসান, দা‘িয়ফ ও জাল হািদসসমূহ িনারয় 

কেরন। নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক বিারত 

হািদসসেলা পরখ কের সিহ, দুবরল ও জাল হািদস িনারয় করার 

প�িতেক পিরভাষায় ‘ লমুদ িদরা য়াহ’ বলা হয়। 

এ পযর্ হািদস শাে�র দু’িট প�িত জানলাম: একিট "َغم حل احية"   

অপরিট "َغم حلرحية"     

                                                           
1 নবী সা�া�াহ 'আলা িহ ওয়াসা�াম  রশাদ কেরন:  

، حَ يسع  َخْ�ت "  م   قَْ �ع ع  نت
 

ََ حي ْم، ي ُت ََ ََ  نتم   يَغتو ي ع
 

مْ  حي ُت ََ  ".يَغتو

“আমার যুেবর মানুেষরা সেবরাাম, অতঃপর তােদর সােথ যারা িমিলত হেব, অতঃপর 

তােদর সােথ যারা িমিলত হেব”। বুখাির: (২৬৫২), মুসিলম: (২৫৩৫) 
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‘ লমুর িরওয়া য়াহ’: নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর কথা, 

কমর, সমথরন, চািরি�ক ও সৃি�বত সাবান, অনুরপ সাহািব ও 

তােব‘ঈেদর কথা ও কেমরর জানাজরন করা, সূ�ভােব সংরকা 

করা, যথাযথ অপেরর িনকট েপৗছােনা ও তার শ�সেলা পিরপূার 

আমানতদারী ও িব��তার সােথ িলিপব� করা। 
‘ লমুদ িদরা য়াহ’: এমন কতক িবধান ও নীিতমালা, যার �ারা 

হািদেসর সনদ ও মতেনর অব�া জানা যায় এবং তার উপর 

িভিা কের সিহ, হাসান, দুবরল ও তার �কারসমূহ িনারয় করা 

স�ব হয়। সনেদর অব�ার অথর  োসাল,  নেকতা ও তাদিলস; 

উঁচু সনদ ও িনচু সনদ, রািব দুবরল না েসকাহ  তযািদ। মতেনর 
অব�ার অথর মারফূ‘, মাওকুফ, মাকতু, শায, মু‘আ�াল, সিহ, 

�া‘ঈফ অথবা মনসুখ  তযািদ। হািদেসর িফকহ তথা অথর জানা ও 
তার েথেক মাসআলা আিব�ার করা এ  লেমর অ্ভুর্, কারা 

হািদেসর অথর জানা মতেনর একিট িবেশষ সা, যার উপর িভিা 

কের  �ত ও মুখািলফাত জানা যায়। 

‘ লমুর িরওয়া য়াহ’ ও ‘ লমুদ িদরা য়াহ’-েক " َغم م طغح

"حلديث  বা শধু "طغح حلديثم "  বলা হয়। অথরাৎ েয শাে� 

‘ লমুর িরওয়া য়াহ’ ও ‘ লমুদ িদরা য়াহ’ স�েকর আেলাচনা 

করা হয়, েস শা�েক ‘ লমু মুসতালািহল হািদস’ বলা হয়। তেব 

সাধারাত ‘ লমুদ িদরা য়াহ’েক ‘ লমু মুসতালািহল হািদস’ বলা 
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হয়। ‘মুসতালাহল হািদেসর’ অপর নাম "َغم َغوم حلديث"  ‘ লমু 

উলুিমল হািদস’ বা "م أصول حلديثَغ"  ‘ লমু উসুিলল হািদস’ বা 

শধু "َغم حلديث"  ‘ লমুল হািদস’। 

উসুেল হািদস উ�েত মুসিলমার ৈবিশ�য, পূেবরর েকােনা জািতর 

িনকট এ  লম েন । অসংখয হােফেয হািদস সরেরর সােথ এ 

 লম �হা কেরন, রািবেদর জীবনী ও তােদর ভাল-ম� সংবাদ 

সং�হ কেরন। রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম, সাহািব 

ও তােদর অনুসারী তােব‘ঈেদর সােথ স�ৃ্ হািদসসেলার 

শ�াশ� িচিিত কেরন, যা একমা� এ উ�েতর বেবরর ব�। 

আ�াহ এভােব দীন িহফাজত কেরন, যার ওয়াদা িতিন িনে�র 

আয়ােত কেরেছন:    

َا َ�ۡنُ  ِِنّا ﴿ َۡ َِِ  نَّز ََ  َ�ُۥ ننّا ۡكرَ ٱ  ]  ٩: حلج [ ﴾ ٩ لََ�ٰفُِظو

“িন�য় আিম কুরআন নািযল কেরিছ এবং আিম  তার 

িহফাযতকারী”।৫৯F

1 আ�াহ তাআলার সরাসির ত�াবধােন কুরআনুল 

কািরম সংরিকত। আর তার েতৗিফক�া� একদল বা�ার 

ত�াবধােন হািদস সংরিকত। 

                                                           
1 সূরা িহজর: (৯) 
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হাম দ ও সালাত 

 
يخ الحممدسأُر يبرِ ن 

 
 أَبدأُ باحلمد مصلِّياً على 

 “আিম আর� করিছ আ�াহর �শংসা ও সেবরাাম নবী মুহা�দ 

সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�ােমর উপর দরদ �ারা, যােক [রাসূল 

কের] ে�রা করা হেয়েছ”। 
েলখক রািহমাহ�াহ ‘মানযূমার’ শরেত আ�াহর �শংসা পাঠ 

কেরেছন, কারা আ�াহ তা‘আলা কুরআনুল কািরম আর� 

কেরেছন তার �শংসার মাধযেম।  রশাদ হে�: 

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ ﴿ ّ  ]  ٢: ح ُيتة[ ﴾ ٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرِبِ  َِ

“সম� �শংসা আ�াহর জনয, িযিন সৃি�কুেলর রব”।৬০F

1 অপর 

আয়ােত িতিন আসমান-যিমন ও আেলা-আধার সৃি� স�েকর 

সংবাদ েদওয়ার পূেবর িনেজর �শংসা কেরেছন।  রশাদ হে�: 

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ ﴿ ّ ِيٱ َِ ٰ لّسَ�ٰ ٱ َخلَقَ  َّ  ٱوَ  ِت َ�
َ
ََ  َض �ۡ� ۖ ٱوَ  ِت لّظلَُ�ٰ ٱ وََجَع ِينَ ٱ ُُمّ  َّوَر َّ 

 ْ َِِِهمۡ  َ�َفُروا ََ َ�عۡ  بَِر  ]  ١: حالنعيم[ ﴾ ١ ِدلُو

“সম� �শংসা আ�াহর জনয িযিন সৃি� কেরেছন আসমান ও 

জিমন এবং সৃি� কেরেছন অ�কার ও আেলা। তারপর কািফররা 

তােদর রেবর সমতুলয ি�র কের”।৬১F

2  

                                                           
1 সূরা ফােতহা: (১) 
2 সূরা আনআম: (১) 
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ি�তীয়ত নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম সররপূার কােজর 

শরেত আ�াহর �শংসা পাঠ করেতন।  মাম বুখাির ও মুসিলম 

আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা সূে� বারনা কেরন: 
» َ ِع

 َ ِع اََسغ مَ نتم  قَيَم ح غَيْ ََ ّ  ح ت  ،  َص ِت ْهغت
َ
َو أ ع نعَمي هت

 َ َِ َضَ ح ْن
َ
، فََ ّ َع،ع

ْ
ََ ح  ةع

ًطي : نتم  قَيَل  ََ َشْ َ ََ َع حْغ ، َة ع  َ ََ  ع بعََيلع ح اًطي  ََْ ت وَا شت عطت
ََ َْ َ نَيسن �

ت
َةي نَيلت أ

ع   َ ََ  ع بعََيلع ح ََْ  ٌَ َو نَيطع ُت ََ  « 

“অতঃপর স�যায় নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম দাঁড়ােলন 

এবং আ�াহর �শংসা করেলন, েযরপ িতিন হকদার। অতঃপর 

বলেলন: েলাকেদর িক হল, তারা এমন কতক শতরােরাপ কের, যা 

আ�াহর িকতােব েন । েয এমন শতরােরাপ করল, যা আ�াহর 

িকতােব েন  তা বািতল”।६२F

1  

 মাম িতরিমিয রািহমাহ�াহ আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ সূে� 

বারনা কেরন, নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
َْيَةياع «

ْ
َدع حل لْ ََ  َ ٌد فَ ع َُ ََ َ ي س َُ ي َع  ََ ْ ْطبَةن  ََ َ خت  »ات

“েযসব খুৎবায় তাশাহহদ েন , তা কিতরত হােতর নযায়”।৬৩F

2 

আ�াহর হাম দ তথা �শংসা ও সাকীতরন এক�কার তাশহহদ। 

অতএব েলখক রািহমাহ�াহ হামদ �ারা ‘মানযূমাহ’ আর� কের 

                                                           
1 বুখাির: (২০২০), মুসিলম: (২৭৭০) 
2 িতরিমিয: (১০২০), িতিন বেলন: এ হািদসিট হাসান, সিহ ও বিরব। 
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কুরআনুল কািরম ও রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

সু�ার যথাযথ অনুসরা কেরেছন। 

 অথর মহ�ত ও স�ানসহ পিরপূার সাাবিল ও িবেশষোর حد

কারো �শংিসত সাার �শংসা করা। যিদ মহ�ত ও স�ান 

বযতীত শধু ভয় ও শ�া েথেক �শংসা করা হয়, তাহেল ةدح 

বলা হয়, হাম দ বলা হয় না। একমা� আ�াহ তা‘আলা পিরপূার 

সাাবিল ও িবেশষোর মািলক, তা  পিরপূার �শংসা িতিন বযতীত 

কােরা জনয ৈবধ নয়। িতিন সু�র নামসমূহ, পিরপূার সাাবিল ও 

যাবতীয় কেমরর মািলক; িতিন একক, সীমাহীন কমতার অিধকারী 

ও েব-িহসাব িনয়ামত �দানকারী। অতএব িতিন বযতীত েকউ 

সবরদা ও সকল �শংসার েযাবয নয়। 

েলখক রািহমাহ�াহ এখােন �শংিসত সাার নাম উে�খ কেরনিন, 

িক� অব�া দৃে� র� েয, �শংিসত সাা মহান আ�াহ তা‘আলা। 

কারা িতিন মুসিলম, িতিন েকবল আ�াহ তা‘আলার হামদ তথা-

ভােলাবাসা ও স�ান িমি�ত �শংসা করেবন এটা  �াভািবক। 

ি�তীয় পযরােয় িতিন রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

উপর দরদ পাঠ কেরেছন। কারা নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম জৈনক বযি্েক বেলেছন, েয দরদ বযতীত েদা‘আ 

আর� কেরিছল: "َهَيح ََ
جع ََ"  “েস �ত কের েফলল”। অতঃপর 

িতিন তােক বা অপর কাউেক বেলন: 
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» ّ ِع
 َ َّ َضَ ح تَ  ، نتم  لَ ِع غَيْ ََ ع َاحَ غَياع   َ يدع ح مع َْ َ

 نَع
ْ
يَبَْدأ

ْ
ْم فَغ ْت َ دت

َ
ّ  أ  بعَذح َص

ِع اََسغ مَ  غَيْ ََ ّ  ح ت   نعَمي َغياَ  َص
َْدعت َ�ْعدت

َ
 »نتم  ل

“যখন েতামােদর েকউ সালাত আদায় কের, েস েযন আ�াহর 

�শংসা ও তার সাকীতরন �ারা আর� কের। অতঃপর েস েযন 

নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর উপর সালাত আদায় কের। 

অতঃপর যা  �া তা  েযন েদা‘আ কের”।६४F

1 ি�তীয়ত আ�াহ 

তা‘আলা মুিমনেদরেক নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

উপর দরদ পােঠর িনেদরশ িদেয়েছন। িতিন  রশাদ কেরন: 
﴿  َّ َ ٱ ِِ َّ  � ََ ََ  ۥ�َِكَتهُ َوَم ّلو ََ ۚ ٱ َ�َ  يُ ِ ِ�َِّ  � ّ�َهآَ

َ
ِينَ ٱ َ َّ  ْ ْ  َءاَمُنوا  هِ َعلَيۡ  َصّلوا

ْ َوَسِلُِمو  ]  ٥٦:  حال زحل[ ﴾ ٥ لِيًما�َسۡ  ا

“িন�য় আ�াহ এবং তার মালােয়কাবা নবীর উপর দরদ পাঠ 

কেরন। েহ মুিমনবা েতামরাও নবীর উপর দরদ পাঠ কর এবং 

তােক যথাযথভােব সালাম জানাও”।৬৫F

2  

েলখক রািহমাহ�াহ ি�তীয় পযরােয় দরপ পাঠ কের কুরআনুল 

কািরম ও নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর িশকার উপর 

আমল কেরেছন। 

                                                           
1 িতরিমিয: (৩৪২৪), আবু দাউদ: (১২৬৪), িতরিমিয রহ. বেলন: এ হািদসিট হাসান ও 

সিহ। 
2 সূরা আহযাব: (৫৬) 
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 শে�র একািধক অথর রেয়েছ, নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ صًة

ওয়াসা�ােমর উপর আ�াহর ‘সালাত’ পাঠ করার অথর রহমত 

ে�রা করা। মানুষ ও মালােয়কার সালাত পাঠ করার অথর তার 

জনয মাবেফরাত তলব করা। অিধকাংশ আেলেমর িনকট এ অথর 

�িস�, িক� িবজ আেলমেদর িনকট নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�ােমর উপর আ�াহর সালাত পাঠ করার অথর ঊ�র জবেত 

তার �শংসা করা।  মাম বুখাির, আবুল আিলয়া েথেক এ অথর 

িনেয়েছন। অতএব যখন আপিন বলেলন: صّ ح  ض �مد তার 

অথর: نغيًا  سغيً حى حنَ ض �مد   حنا حألض .  “েহয় �নহয়ঊ�র জগআতয়

 পি্য়মহুন�আদরয়উপরয়স�ুরয়�শংসনয়করু্ ”। এ অেথরর �মাা আ�াহ 

তা‘আলার বাাী: 
﴿ � ََ ْو

ُ
ٰ  ِهمۡ َعَليۡ  �َِك أ َِِِهمۡ  ِمِن تٞ َصَلَ� ۖ َورَۡ�َ  ّر �  ةٞ ََ ْو

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ ََ ُمهۡ ل  ]  ١٥٧: حلق ة[ ﴾١ َتُدو

“তােদর উপর রেয়েছ তােদর রেবর পক েথেক অেনক �শংসা 

ও রহমত এবং তারা  িহদােয়ত �া�”।৬৬F

1 এ আয়ােত সালাত অথর 

রহমত মানেল অথর হয়: ‘তােদর উপর তােদর রেবর পক েথেক 

অেনক রহমত ও রহমত’। এ অথর সু�র ও যথাযথ নয়, কারা 
অল�ার শাে�র িনয়মানুযায়ী বােকয বযব্ত দু’িট শ� েথেক 

একাথর েনয়ার েচেয় িভ�াথর েনয়া অিধক ে�য়। কারা صغوحت 

                                                           
1 সূরা বাকারা: (১৫৭) 
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শে�র অথর রহমত হেল একাথর িবিশ� দু’িট শ� একিটর সােথ 

অপরিট েযাব বা আত ফ করা হয়, যা িবনা �েয়াজেন শ� নয়, 

তা   মাম বুখাির রািহমাহ�াহ েপশ করা অথর অিধক িবশ�। 
এভােব তািকেদর পিরবেতর তািসস তথা নতুন অথর হািসল হয়। 

অতএব আমরা যখন নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর উপর 

সালাত পাঠ কির, তার অথর আমরা তার জনয আ�াহর �শংসা 

তলব কির। যখন �য়ং আ�াহ তার উপর সালাত পাঠ কেরন, 

তার অথর ঊ�র জবেত মালােয়কার মােঝ িতিন তার �শংসা 

কেরন।६७

1
 

শায়খ আ�ুল হািমদ  ই ন বািদস রািহমাহ�াহ বেলন: “পূবরবতরী ও 

পরবতরী অেনক আেলম সালােতর িবিভ� অথর কেরেছন: রহমত, 

মাবেফরাত, মালােয়কার মােঝ �শংসা করা, আ�াহর  হসান, 

অনু�হ ও তার স�ান  তযািদ। মূলত এসব বযাখযায় েকান 

                                                           
1 মানযুমাহ বায়কুিনয়ার বযাখযাকার খােলদ  ই ন আ�ু�াহ আল-মুসিলহ বেলন: “সালাত 

অথর েকউ বেলন: রহমত, েকউ বেলন: উ�রজবেতর মজিলেস নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর �শংসা করা। েকউ বেলন: তার জনয অফূর্ কলযাা তলব 

করা। তৃতীয় অথর অিধক সু�র। কারা, আবুল আিলয়ার বাাী বযতীত সালাত অথর 

‘উ�র জবেত �শংসা’র �পেক েকােনা দিলল েন । এ জাতীয় অথর নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক �বা করা �েয়াজন, িতিন সাহািব নন িবধায় তার 

বাাীেক আমরা মারফূর হকুেম মানেত পাির না”। শারহল মানযূমাহ আল-

বায়কুিনয়াহ: (পৃ.৬) 
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ৈবপরীতয েন , কারা মাবেফরাত এক�কার রহমত, �শংসা 

এক�কার রহমত,  হসান ও অনু�হ এক�কার রহমত, স�ান 

েদওয়া এক�কার রহমত। তেব সালােতর �কৃত অথর রহমত, 

অনযানয অথর আনুষিাক”।৬৮

1 

 :নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর নাম, িতিন বেলেছন �مد

مْ « َت  ُ ع
 

َمي ع حي
ْ
نَي حل

َ
، َاأ ْحَدت

َ
نَي أ

َ
ٌد، َاأ َم  نَي �ت

َ
ُ أ ع

 
ت حي َيشع

ْ
نَي حل

َ
، َاأ ُْ ت �ت

ْ
َ ح  َِ اع

 ّ ِع
ََ َ�ْعَد ت نَ ْ ََ  ُ ع

 
َعيقعبت حي

ْ
، َاح  َعيقعبت

ْ
نَي ح 

َ
، َاأ ِع قع

ََ َ يست َضَ  َْشت ح  »�ت

“আিম মুহা�দ, আিম আহমদ; আিম �ংসকারী, যার �ারা কুফর 

�ংস করা হয়; আিম হােশর, মানুষেদরেক আমার প�ােত জমা 

করা হেব; এবং আিম আেকব, যার পরবতরী েকােনা নবী েন  েস 

আেকব”।६९F

2 

কুরআনুল কািরেম নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর দু’িট 

নাম রেয়েছ: আহমদ ও মুহা�দ। ঈসা ‘আলা িহস সালাম �ীয় 

কওম বিন  সরা েলর িনকট আহমদ নােম নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর পিরচয় েপশ কেরেছন। িতিন আ�াহর 

পক েথেক এ নােমর অিহ তথা �তযােদশ েপেয়েছন, িকংবা বিন 

 সরা েলর মােঝ তার ে��র �মাোর জনয এ নাম িনবরাচন 

কেরেছন। কারা আহমদ অথর ‘সবেচেয় েবশী �শংসাকারী’, েয 

                                                           
1 মাজােলসুত তাজিকর িমন হািদিসল বািশিরন নািজর: (পৃ.২২০-২২১) 
2 বুখাির: (৪৫৪২) ও মুসিলম: (৪৩২৯)  



 

64 

সবেচেয় েবশী �শংসাকারী িতিন সবরে�� এ কথা বিন  সরা ল 

জানত। অতএব আহমদ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম সবরে��। 
 অ�ািধকার أحد কমরবাচক িবেশষয, অথর �শংিসত স�া। �مد

সূচক িবেশষা, অথর সবেচেয় েবশী �শংসাকারী। নবী সা�া�াহ 
‘আলা িহ ওয়াসা�াম মানুেষর মেধয আ�াহর েবশী �শংসাকারী, 

অতএব িতিন েবশী �শংসার হকদার। তা  তার নাম মুহা�দ ও 

আহমদ যথাযথ হেয়েছ।  
 মাম নবিব রািহমাহ�াহ বেলন: “ ই ন ফােরস �মুখবা 

বেলেছন: আ�াহ তা‘আলা রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�ােমর পিরবারেক  লহাম কেরেছন, যার ফেল তারা 

মুহা�দ ও আহমদ নােমর েতৗিফক লাভ কেরেছন”।৭০F

1 

 েলখক রািহমাহ�াহ নবুওয়ত ও িরসালাত উভয় خ� نِ أرسً

জমা কেরেছন। ِن কতরাবাচক িবেশষয,  ٌَ  ধাতু نبَ এর ওজেন فعي

েথেক উৎপিা, অথর সংবাদদাতা, অথবা نبي ينبوح ি�ানর ধাতু نبوة 

েথেক উৎপিা, অথর উঁচু হওয়া। �থম অথর িহেসেব িতিন আ�াহর 

সংবাদবাহক। ি�তীয় অথর িহেসেব িতিন উঁচু মযরাদার অিধকারী। 
তার উঁচু মযরাদা স�েকর আ�াহ বেলন: 

                                                           
1 ‘শারহল মানযুমাতুল বা কুিনয়াহ’: (১২) িল শায়খ  য়াহ য়া  ই ন আিল আল-হাজুির। 
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َُ ٱ َك تِلۡ ﴿ لۡ  لّرُس ِّ ُهمۡ َ�عۡ  َنافَ َِ  ٰ ّمَ  ّمن ُهمِمِنۡ  ٖض� َ�عۡ  َ�َ ۖ ٱ ََ ُ ُهمۡ َ�عۡ  َوَرَ�عَ  َّ َِ 
 ]  ٢٥٣: حلق ة[ ﴾٢ ٖت� َدَرَ�ٰ 

“ঐ রাসূলবা, আিম তােদর কাউেক কােরা উপর ে��র িদেয়িছ, 

তােদর মেধয কােরা সােথ আ�াহ কথা বেলেছন এবং কােরা 

কােরা মযরাদা উচুঁ কেরেছন”।७१F

1 অনয� িতিন  রশাদ কেরন: 

لۡ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱ﴿ ِّ ُهمۡ َ�عۡ  َنافَ َِ  ٰ �ۡ  ِخَرةُ َولَ� ٖض� َ�عۡ  َ�َ
َ
�ۡ  ٖت َدَرَ�ٰ  َ�ُ أ

َ
 َ�ُ َوأ

يٗ� َ�فۡ   ]  ٢١: حالسحا[ ﴾٢ ِِ

“েভেব েদখ, আিম তােদর কতকেক কতেকর উপর িকভােব 

ে��র দান কেরিছ। আর আিখরাত িন�য় মযরাদায় মহান এবং 

ে��ের বৃহার”।৭২F

2 অনয� িতিন  রশাদ কেরন: 

لۡ  َولََقدۡ  ﴿ ِّ  ]  ٥٥: حالسحا[ ﴾ ٥ نَ  َّۧبِِ�ِ ٱ َض َ�عۡ  َنافَ

“আর আিম েতা কতক নবীেক কতেকর উপর ে��র িদেয়িছ”।৭৩F

3 

তার আেরকিট িবেশষ মযরাদা হে�, িকয়ামেতর িদন আ�াহ তােক 

‘মাকােম মাহমুদ’ তথা �শংিসত �ান দান করেবন। িতিন বেলন: 

ۡ ٱ َومِنَ ﴿ دۡ  َِ ّّ َّ �  ّلَك  نَافَِلةٗ  ۦبِهِ  َ�َتَه ََ َ َع
َ
ََّك  َعَثَك َ�بۡ  أ ۡ  اَمَقامٗ  َر  ]  ٧٩: حالسحا[ ﴾٧ اُمودٗ ُّ

“আর রােতর িকছু অংেশ তাহা�ুদ আদায় কর েতামার অিতির্ 

দািয়র িহেসেব। আশা করা যায়, েতামার রব েতামােক �শংিসত 

                                                           
1 সূরা বাকারা: (২৫৩) 
2 সূরা  সরা: (২১) 
3 সূরা  সরা: (৫৫) 
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অব�ােন �িতি�ত করেবন”।७४

1 নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম  রশাদ কেরন: 
يَيَةةع « قع

ْ
َ يسع يَْوَم ح  نَي َسيّدت ح

َ
 »أ

“আিম িকয়ামেতর িদন মানুেষর সরদার”।७५F

2 অতএব িতিন েযরপ 

সংবাদদাতা, েসরপ উঁচু মযরাদার অিধকারী। তা  উভয় অথর 

িহেসেব ‘নবী’ নাম তার জনয যথাযথ হেয়েছ। 

পাঁচজন ে�� রাসূল: 

আ�াহ তা‘আলা নবীেদর মযরাদায় তারতময কেরেছন। েকউ কােরা 

েথেক ে��। েশষ নবী মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম 

সবরে�� রাসূল। ে��েরর িবেবচনায় ি�তীয়  বরাহীম ‘আলা িহস 

সালাম। নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম  রশাদ কেরন: 

» ًً يَم َخغعي َي بعنَْ حهع
َ ، َبَمي حَ  ًً ّع َخغعي َي

َ ، قَدع حَ 
َ

َََعيل  َ  َ  .»فَإعا  ح

“িন�য় আ�াহ আমােক খিলল িহেসেব �হা কেরেছন, েযমন 

িতিন খিলল িহেসেব �হা কেরেছন  বরাহীমেক”।৭৬F

3 অতঃপর 

মযরাদার িবেবচনায় তৃতীয় �ােন আেছন মূসা ‘আলা িহস সালাম। 
আ�াহ তা‘আলা  রশাদ কেরন: 

ّمَ  ﴿ ََ ُ ٱ َو وَ�ٰ  َّ  ]  ١٦٤:  ح نسيا[ ﴾ ١ الِيمٗ تَ�ۡ  ُِ

                                                           
1 সূরা  সরা: (৭৯) 
2 বুখাির: (৪৩৬৮), মুসিলম: (২৯২) 
3 মুসিলম: (৮৩২) 
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“আর আ�াহ মূসার সােথ সুর�ভােব কথা বেলেছন”।৭৭F

1 ি�তীয় 

দিলল তার উ�েতর সংখযা অিধক হেব, নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম  রশাদ কেরন: 
ِت « وَس َاقَْوةت ََ َهَيح مت ي ، فَقع ِع

ة 
ت
وَا أ ْا ََ�ت

َ
، فَ ََجوْتت أ ٌَ َت ت ْت َسَوحًدح َبفعً�ح َسد  حألْ يْ

َ
 .»َاَرأ

“আিম িবরাট একদল েদখলাম, যা িদব্ আড়াল কের েরেখেছ। 

আিম আশা কেরিছ দলিট আমার উ�ত েহাক, আমােক বলা হল: 

এ হে� মূসা ও তার কওম”।७८F

2 অপর হািদেস নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
، فَإعَذح « ٌت ي ُع َْ يت َل َة ا 

َ
وات أ ُت َ

وَا، فََ َ يَس يَْ َعقت وَس، فَإعا  ح َّ�تا�ع َضَ مت  َت
َ

ال
َُياَ 

َ
، أ ْدرُع

َ
ًَ أ ، فَ َعْ شع

ْ
َينعبع ح  ٌَ بع وَس نَيطع ْم  مت

َ
، أ َع

فَيَق َ�بْ
َ
، فََ ٌَ َْ َصعع يَم َع

ت ؟  َ َِ ح َْ حْستَفْ م  َا مع ََ«. 

“েতামরা আমােক মূসার উপর �াধানয িদেয়া না, কারা মানুেষরা 

সংজাহীন হেব, আিম সবর�থম সংজা িফের পাব, তখন েদখব 

মূসা আরেশর পা�র ধের আেছন। আিম জািন না, িতিন 

সংজাহীনেদর অ্ভুর্ িছেলন আমার পূেবর জান িফের েপেয়েছন, 

না আ�াহ যােদরেক সংজামু্ েরেখেছন িতিন তােদর অ্ভুর্ 

িছেলন”?79F

3  সরা ও েমরােজর হািদেস তার মতরবা ষ� আসমােন 

                                                           
1 সূরা িনসা: (১৬৪) 
2 বুখাির: (৩১৮১) 
3 মুসিলম: (৪৩৮৪) 
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িবধৃত হেয়েছ। এ েথেক �মািাত হয় মযরাদার িবেবচনায় মূসা 

‘আলা িহস সালাম তৃতীয় �ােন।  

চতুথর ও প�ম �ােন আেছন ঈসা ও নূহ ‘আলা িহমুস সালাম। 
তােদর দু’জেনর ে��র িনধরারো আেলমবা ি�মত কেরেছন। 

েকউ বেলন ঈসা ‘আলা িহস সালাম ে��, েকউ বেলন নূহ 

‘আলা িহস সালাম ে��। েকউ তােদর ে��র িনধরারো নীরবতা 

অবল�ন কেরন। উে�িখত পাঁচজন সবা  ে�� রাসূল। তােদর 

স�েকর আ�াহ তা‘আলা  রশাদ কেরন: 

ْ  َصَ�َ  َكَما ِ�ۡ ۡص ٱفَ ﴿ ْولُوا
ُ
َِ ٱ ِمنَ  مِ َعزۡ لۡ ٱ أ  ]  ٣٥: حال قيف[ ﴾٣ لّرُس

“অতএব তুিম ৈধযরধারা কর, েযমন ৈধযরধারা কেরিছল সুদৃৃ 

সংকেবর রাসূলবা”।৮০F

1 অনয�  রশাদ কেরন: 

َخذۡ  نذۡ ﴿
َ
وَ�ٰ  هِيمَ َ�ٰ نبۡ  نّوحٖ  َوِمن َوِمنَك  َقُهمۡ ِميَ�ٰ  نَ  َّۧبِِ�ِ ٱ ِمنَ  نَاأ ُِ ََ  َو  وَِعَ

رۡ  نِ بۡ ٱ َخذۡ  َ�َمۖ َِ
َ
 ]  ٧:  حال زحل[ ﴾٧ اَغلِيظٗ  ًقاِمِيَ�ٰ  ُهمِمنۡ  نَاَوأ

“আর �রা কর, যখন আিম অাীকার �হা কেরিছলাম নবীেদর 

েথেক এবং েতামার েথেক, নূহ,  বরািহম, মূসা ও মার য়াম পু� 

ঈসা েথেক। আর আিম তােদর কাছ েথেক সুদৃৃ অাীকার �হা 

কেরিছলাম”।৮১F

2 

                                                           
1 সূরা আহযাব: (৩৫) 
2 সূরা আহযাব: (৭) 
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এখােন নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ামেক সবরাে� উে�খ করা 

হেয়েছ। ি�তীয়ত নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
ِع « غَيْ ََ ِعيَّ�، َا عا  آَدَم   َ ََمت ح َي

َ
ع �  َ بْدت ح ََ  ّّ

ِع  بع َع ينَ ٌل  ع طع غَْجدع م لَمت ًَ  .»حلس 

“আিম আ�াহর বা�া, িন�য় সবরেশষ নবী, তখন আদম 

‘আলা িহস সালাম িছল মািটেত িমি�ত”।৮২F

1 

একিট �� ও তার উার: 

নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম একািধক হািদেস অনযানয 

নবীর উপর তােক �াধানয িদেত িনেষধ কেরেছন। েকাথাও িতিন 

বেলেছন: 

ِعيَياع «
نْ
َ ْ
َّ�تاح َ�ْ�َ حأل  َت

َ
 .»ال

“নবীেদর মােঝ ে��র িনধরারা কর না”।৮৩F

2 অথচ উপেরর 

আেলাচনা েথেক জানলাম েয, নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম 

সবরে�� এবং নবীেদর মােঝ মযরাদার তারতময রেয়েছ।  ই ন 

কািসর রািহমাহ�াহ সূরা বাকারার (২৫৩)নং আয়ােতর বযাখযায় এ 

�ে�র কেয়কিট উার িদেয়েছন: 

১. মযরাদার তারতময জানার পূেবর িতিন িনেষধ কেরেছন। 

২. িবনয়ী ও ন�তার খািতের িতিন িনেষধ কেরেছন। 

৩. তেকরর সময় অহংকার কের �াধানয িদেত িনেষধ কেরেছন। 

                                                           
1 আহমদ: (১৬৮১৭) 
2 বুখাির: (৬৪৩৩), ও মুসিলম: (৪৩৮৫) 
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৪. সা�দািয়কতার জনয �াধানয িদেত িনেষধ কেরেছন। 

৫. তার িনেষধ করার অথর মযরাদার িবষয়িট েতামােদর উপর নয� 

নয়, আ�াহর উপর নয�। েতামােদর দািয়র শধু আনুবতয করা। 
নবী ও রাসূল উভয় বলা উাম: 

েলখক রািহমাহ�াহ ًخ� نِ أرس বআলয়্বীয়ওয়রনসলূয়উভা িবেশষা 

উে�খ কেরেছন, যিদও শধু রাসূল �ারা নবী বুঝা েযত, কারা 

�েতযক রাসূল নবী, তেব তা হত �াসিাক। িতিন �াসিাকতা 

তযাব কের নবী ও রাসূল দু’িট িবেশষা র� বেলেছন। এভােব 

বলা  নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর িশকা। বুখাির ও 

মুসিলম৮৪F

1 বারনা কেরন: নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম 

সাহািব বারা  ই ন আেযবেক বেলন: “যখন তুিম িবছানায় আস 

সালােতর নযায় অজু কর। অতঃপর ডান পাে�র শয়ন কর এবং 
বল: 

َْل َرْ�بًَة «
َ
 عُ بعل

ُْ تت َظ
ْ
ََ
ْ
ل

َ
َْل، َاأ

َ
ْم عُ بعل

َ
ْت أ َْل، َافَو ْء

َ
ْت اَْج ع بعل ْسغَْم

َ
م  أ ُت حلغ 

 َةغْجَ 
َ

 َاال
َ
َجَ

ْ
 َمغ

َ
َْل، ال

َ
ُ َارَْهبًَة بعل ع

 
ََينعَل حي  نع�ع

ْت م  آَةغْ ُت َْل، حلغ 
َ

 بعل
 

غَْل بعال ي ةع
 َْ

ْ
رَْسغ

َ
عُ أ

 
َْ َا�عنَبعيَّل حي ْ

نَْز 
َ
 »أ

যিদ এ রােত মারা যাও, তেব �ভােবর উপর মারা যােব। তুিম এ 

বাকযসেলােক েতামার সবরেশষ বাকয বানাও”। িতিন বেলন: আিম 

                                                           
1 বুখাির: (৬৩১১), মুসিলম: (২৭১২) 
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েদা‘আিট পেড় শনা :  ْم  آَةغ ُت َْ حلغ 
ْ
نَْز 

َ
ُ أ ع

 
ََينعَل حي  نع�ع

ْت  েশেষ বিল: 

 َْ
ْ
رَْسغ

َ
عُ أ

 
ولعَل حي َْ  ,িতিন বলেলন: না َا�عَ ست

ْ
رَْسغ

َ
عُ أ

 
 ,বল َا�عنَبعيَّل حي

[েযভােব আিম েতামােক বেলিছ]। ‘বারা’  ই ন আেযব রািদয়া�াহ 

‘আনহ  عَل ول  বলেত َا�عنَبعيَّل  বলেত চা েলন, িক� িতিন َا�عَ ست

বলেলন, অথচ রাসূল শে� �াসিাকভােব নবীর উে�খ িছল। 

ি�তীয়ত েলখক নবী ও রাসূল বেল উভেয়র মােঝ পাথরকয িনেদরশ 

কেরেছন। কারও কারও মেত, নতুন শরীয়ত িনেয় 

আবমনকারীেক রাসূল বলা হয়, আর পূেবরর রাসূেলর শরীয়ত 

�চারকারীেক বলা হয় নবী। �েতযক রাসূল নবী, িক� �েতযক 
নবী রাসূল নয়। 

বা কুিন িবসিম�াহ িলেখনিন: 

আমােদর সামেন িবদযমান ‘মানযুমায়’৮৫F

1 িবসিম�াহ েন । আ�ু�াহ 

 ই ন মুহা�দ আশ-শামরািন সংকিলত حليةع لغمَوا ح عغمية 

�ে�ও৮৬F

2 িবসিম�াহ েন । মানযূমার �থম লা ন েথেক অনুেময় 

েলখক রািহমাহ�াহ শরেত িবসিম�াহ িলেখনিন, িতিন আ�াহর 

�শংসা ও নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর উপর দরদ 

�ারা ‘িবসিম�াহ’ িলখার অিজফা আ�াম িদেয়েছন। 

                                                           
1 ‘দারস সালাম’ কায়েরা, িমসর েথেক �কািশত। 
2 ‘মাদারল ওয়াতন’ িরয়াদ েথেক �কািশত। 
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িবসিম�াহর �িত সররােরাপকরী হািদসসেলা দুবরল: 

�েতযক সররপূার কােজর শরেত িবসিম�াহ বলার �িত সরর 

�দানকারী েযসব হািদস নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

সােথ স�ৃ্ করা হয়, তার সবক’িট দুবরল। েসসেলা তযাব কের 

কুরআনুল কািরম এবং নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

চুি্ ও িচিঠ-পে�র আদশরেক িবসিম�াহ বলার �পেক দিলল 

িহেসেব �হা করা উাম৮৭

1। 
ভুল �থা: আমােদর সমােজ ধমরীয় ও সামািজক নানা অনু�ােনর 

শরেত কুরআনুল কািরেমর িতলাওয়াত ও রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর শােন কিতপয় হাম দ ও না‘ত আবৃিত করা 

হয়। আেলম সমােজও যার েরওয়াজ রেয়েছ, িক� সু�ায় তার 

েকােনা �মাা েন । তা  এ নীিতেক বাধযতামূলক মেন করা 
পিরহার করা উাম। �েতযেকর উিচত আ�াহর �শংসা ও 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর উপর দরদ পাঠ কের 

                                                           
1 তেব িবেশষ িবেশষ কােজর আেব িবসিম�াহ বলার বযাপাের সহীহ হাদীস রেয়েছ। 

েযমন, খাওয়ার আেব, অজুর আেব, কাপড় ছাড়ার আেব, মসিজেদ েঢাকার আেব, �ী 

সহবােসর আেব  তযািদেত িবেশষভােব িবসিম�াহ বলার বযাপাের সহীহ হাদীস রেয়েছ। 

[স�াদক] 
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�ীয় খুৎবা আর� করা। েযভােব রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম ও তার সাহািববা খুৎবা �দান করেতন। 

হািদেসর অথর 

 
 واحد أَتى وحدهوكُلُّ 

 
 ني مذا وهدع يثقْسامِ احلد 

 “এ হেলা হািদেসর কেয়কিট �কার, [এ কিবতায়] �েতযক �কার 

তার সংজাসহ এেসেছ”। 
 িাত বাহক িবেশষয বা  সেম  শারাহ। এর মাধযেম িতিন    "ذُ "

মানযুমায় বিারত হািদেসর �কারসেলার িদেক  শারা কেরেছন। 

হািদেসর �কার �ারা েমৗিলক ও আনুষিাক উভয় উে�শয। 
হািদেসর েমৗিলক �কার িতনিট: সিহ, হাসান ও �া‘ঈফ।८८F

1 েলখক 

�থম ছয়িট পঙি্েত েমৗিলক �কার ও অবিশ� পঙি্েত 

আনুষিাক �কারসমূহ উে�খ কেরেছন। 

এরয়  ديث  িভধনি্কয় অথরয় ্তু্নয়  �নহরয় কনলনম ‘কািদম’ বা 

অনািদর িবপরীত নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর বাাীেক 

                                                           
1 েকউ বেলন: হািদেসর েমৗিলক �কার দু’িট ‘সিহ’ ও ‘দা‘ঈফ’। তােদর িনকট 

‘হাসান’ও ‘সিহ’ হািদেসর �কার। দিলল: হািদেস �হােযাবযতার দিলল থাকেব, বা 

থাকেব না, থাকেল ‘সিহ’, নেচৎ ‘হাসান’। িতন �কােরর দিলল: হািদেস 

�হােযাবযতার দিলল থাকেব, বা থাকেব না, না থাকেল ‘দা‘ঈফ’, আর থাকেল 

পূারমা�ায় থাকেব, বা দুবরলভােব থাকেব, পূারমা�ায় থাকেল ‘সিহ’, দুবরলভােব থাকেল 

‘হাসান’। 
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হািদস বলা হয়, কারা তার বাাী অেপকাকৃত নতুন। সংবাদেক 

হািদস বলা হয়, কারা সংবাদ অেপকাকৃত নতুন। মুেখর কথাও 
হািদস, কারা এসেলা নতুন নতুন অি�র লাভ কের। এ িহেসেব 

কুরআনুল কািরমেক হািদস বলা হয়।  রশাদ হে�: 

يِِ  ﴿
َ
ِۢ  فَبُِ ِ ٱ دَ َ�عۡ  َحِدي َّ  ٰ ََ يُؤۡ  ۦتِهِ َوَءاَ�  ]  ٦:  حلينية[ ﴾ ٦ ِمُنو

“অতএব তারা আ�াহ ও তার আয়ােতর পর আর েকান কথায় 

িব�াস করেব”?89F

1 

হািদেসর পািরভািষক অথর: নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

কথা, কমর, স�িত, চািরি�ক সাবান ও সৃি�বত ৈবিশ�যেক হািদস 

বলা হয়। 

হািদেসর �কার �ারা উে�শয: 

‘উসুেল হািদেসর উৎপিা ও �মিবকাশ’-এ আমরা েজেনিছ হািদস 

শাে�র দু’িট অংশ: ‘ লমুর িরওয়া য়াহ’ ও ‘ লমুদ িদরা য়াহ’। 

সাধারাত ‘ লমুদ িদরা য়াহ’-েক উসুেল হািদস বলা হয়। এখােন 

হািদেসর �কার �ারা ‘ লমুদ িদরা য়াহ’-র �কারসমূহ উে�শয। 
ة  ারা উে�শয ‘ লমুদ িদরায়াহ’র কতক �কার, কারা িতিন� َد 

সকল �কার বারনা কেরনিন, মা� ৩২-িট �কার সংজাসহ বারনা 

কেরেছন, যা েমৗিলক ও অেপকাকৃত সররপূার। 

                                                           
1 সূরা আল-জািসয়াহ: (৬) 



 

75 

 বলা হয় েকােনা ব�র এমন সংজােক, যার েথেক তার  دّ 

েকােনা �কার বাদ পেড় না, আবার অপর ব�র েকােনা �কার 

তােত �েবশ কের না। 

 

সিহ হািদস 

 
 إسناده وملْ يشذَّ أو يعلْ

 
 أَولُها الصحيح وهو ما اتصلْ 

 هقْلون هطبيف ض دمتعم 
 

 هثْلم نلٌ ضابِطٌ عدع وِيهري 
 “তার �থম �কার ‘সিহ’, আর তা হে� যার সনদ মুাািসল এবং 

যা ‘শায’ বা ‘মুয়াল’ নয়। েয হািদস আিদল ও দােবত রািব তার 

নযায় রািব েথেক বারনা কের, িযিন �ীয় �াবত ও বারনায় 

�হােযাবয”। েলখেকর বারনা�ম অনুসাের হািদেসর �থম �কার 

সিহ। এ �কােরর স�কর সনদ ও মতন উভেয়র সােথ। 
েলখক রািহমাহ�াহ সবর�থম ‘সিহ’ উে�খ কেরেছন। কারা ‘সিহ’ 

সেবরাাম �কার। ি�তীয়ত হািদস শা� পঠন ও পাঠন �ারা উে�শয 
সিহ হািদস জানা ও তার উপর আমল করা। সিহ দু’�কার: ১. 

সিহ িল-যািতিহ, অথরাৎ িনজ সাাসো সিহ, ২. সিহ িল-বায়িরিহ, 

অথরাৎ অপর হািদস েথেক শি্ অজরন কের সিহ। ি�তীয় �কার 

সিহ মূলত হাসান, তেব অপর হািদেসর কারো সিহর মােন 

উ�ীত হেয়েছ। েলখক ‘সিহ িল-যািতিহ’র সংজা েপশ কেরেছন। 
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ي
ت
ل  শে�র সবরনাম �ারা উে�শয উসুেল হািদেসর �থম �কার। أا 

 এর আিভধািনক অথর সু�। সাধারাত মানুেষর শারীিরক صَيح

সু�তার জনয ‘সিহ’ বযব্ত হয়, েযমন হািদেস এেসেছ:  " َْ نْ
َ
َاأ

يٌح  َع "َص  ‘তুিম সু�াব�ায়’৯০F

1 এ েথেক সনদ ও মতন েদাষমু্ হেল 

হািদসেক সিহ বলা হয়। 
‘সিহ’-র পািরভািষক সংজা �সো েলখক বেলন: “েয হািদেসর 

সনদ মুাািসল, যা শায ও মু‘আল  নয় এবং যার রািব আিদল ও 

দােবত, তার নযায় আিদল ও দােবত রািব েথেক বারনা কের, যার 

�াবত ও আদালত �হােযাবয”।९१F

2 

েলখক রািহমাহ�াহ ‘সিহ’-র পাঁচিট শতর উে�খ কেরেছন: ১. 

সনদ মুাািসল হওয়া। ২. শায না হওয়া। ৩. মু‘আল  না হওয়া। 

৪. রািবর আিদল হওয়া। ৫. রািবর �ািবত হওয়া। �থম, চতুথর ও 

                                                           
1 “জৈনক বযি্ রাসূলু�াহ সা�া�াহ 'আলা িহ ওয়াসা�ােমর িনকট এেস বলল: েহ 

আ�াহর রাসূল, েকান সদকা মহান? িতিন বলেলন: » ْا
َ
َق  أ َْ  َََ د  نْ

َ
يحٌ  َاأ َع يحٌ  َص َع  َغ

...«  ‘েতামার সদকা করা েয, তুিম সু�াব�ায় ও স�দ আকা�ী ...।  বুখাির: 

(১৪১৯), মুসিলম: (১০৩৪) 
2 সনদ, মুাািসল, সায, মুয়াল, রািব, আেদল বা আদালত ও দাবত বা দােবত  তযািব 

শ�সেলা আরিব পিরভাষার বাংলা উ�ারা। শায ও মু‘আল  বযতীত সবক’িট 

পিরভাষার বযাখযা ‘সিহ’র অধীেন সামেন আসেছ। শায-এর জনয ২১-নং পঙি্ এবং 

মু‘আেলর জনয ২৪-নং পঙি্র বযাখযা েদখুন।  



 

77 

প�ম িতনিট শতর সনেদর সােথ স�ৃ্, ি�তীয় ও তৃতীয় শতর 

দু’িট সনদ ও মতন উভেয়র সােথ স�ৃ্। 

েলখক রািহমাহ�াহ সিহ হািদেসর শতর বারনার েকে� পর�রা 

রকা কেরনিন। আমরা পর�রা রকা কের সনেদর সােথ স�ৃ্ 

িতনিট শতর �থম বারনা করব, অতঃপর শায ও মু‘আল  না হওয়া 

দু’িট শতর �-� �ােন বারনা করব।९२

1  নশাআ�াহ। 

�থম শতর: সনদ মুাািসল হওয়া: 

সনদ মুাািসল হওয়ার অথর, সনেদ িবদযমান �েতযক রািব 

(বারনাকারী) তার শায়খ (িশকক) েথেক সরাসির হািদস �বা 

কেরেছন �মািাত হওয়া। েযমন ��কার মুহাি�স বলেলন: 

আমার িনকট বারনা কেরেছ অমুক (�থম উ�াদ), িতিন বলেলন: 

আমার িনকট বারনা কেরেছ অমুক (ি�তীয় উ�াদ), িতিন বলেলন: 

আমার িনকট বারনা কেরেছ অমুক (তৃতীয় উ�াদ), িতিন বলেলন: 

আমার িনকট বারনা কেরেছ অমুক (চতুথর উ�াদ)। এভােব 

�েতযক রািব �ীয় শায়খ েথেক �বা কেরেছ িনি�ত করেল সনদ 

মুাািসল। শায়েখর অনুমিত �হা করা, শায়খেক হািদস শিনেয় 

স�িত েনওয়ােক সরাসির �বা করা বলা হয়। 

 

 
                                                           
1 শায েদখুন ২১-পঙি্েত। মু‘আল  েদখুন ২৬-পঙি্েত। 
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সনদ, মতন, রািব, শায়খ ও মুহাি�স পিরিচিত: 

হািদেসর ছা� িহেসেব সনদ, মতন  তযািদ শ�সমূেহর অথর জানা 

জরির। তা  একিট উদাহরা �ারা �েতযকিট শে�র অথর ও 

বযবহার র� করিছ, েযন পাঠকববর সহেজ বুঝেত পােরন। 

َنغَي -رحِ ح –قيل حِةيم حلنيرُ   َن  َ د  َت يتوست ع ْ�  َ بْدت ح نَي: ، قَيَل ََ ْخَبَ
َ
 أ

عٌل  َْ َةيل ََ اع حلّزنَيدع  ، 
َ
َع أ

ََ َ  ع  ،  َْ َ ْ
َْ حأل ََ َ �َْ ةَ  ،  اع هت

َ
ت  أ  َ َ ح ،رَضع ِت غْ ََ وَل    ا  رَست

َ
أ

ع   َ ِع اََسغ مَ ح غَيْ ََ ّ  ح ت  مْ «: قَيَل  َص ُت َت َمْ 
َ َ
َ يسع أل ْا َضَ ح

َ
ِع أ

ة 
ت
ٌ  َضَ أ غت

َ
ْا أ

َ
 أ

َ
 لَْوال

ةن 
ًَ ّ َص  »نعيلّسَوح ع َةَع ات

এ হািদস  মাম বুখাির বারনা কেরেছন। এখােন েদখিছ বুখািরর 

(১৯৪-২৫৬িহ.) উ�াদ আ�ু�াহ  ই ন  উসুফ (২১৮িহ.), তার 

উ�াদ মািলক (৮৯-১৭৯িহ.), তার উ�াদ আবুয িযনাদ (৬৫-

১৩১িহ.), তার উ�াদ আ‘রাজ (১১৭িহ.), তার উ�াদ আবু হরায়রা 

রািদয়া�াহ ‘আনহ (৫৭িহ.) বারনা কেরন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলেছন: “যিদ আমার উ�েতর উপর ক� 

না হত, অথবা [বেলেছন] মানুেষর উপর, তাহেল আিম অবশয  

তােদরেক �েতযক সালােতর সােথ িমসওয়ােকর িনেদরশ 

িদতাম”।९३F

1
 

সনদ ও মতন: হািদেসর দু’িট �ধান অংশ: একিট সনদ, অপরিট 

মতন। এ হািদেস  মাম বুখািরর উ�াদ আ�ু�াহ  ই ন  উসুফ 
                                                           
1 বুখাির: (৮৮৭), মুসিলম: (২৫৪) 
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েথেক আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ পযর্ অংশেক َسغَد ‘সনদ’ 

বলা হয়। নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক হািদেসর 

অবিশ� অংশেক  َةْت ‘মতন’ বলা হয়। হািদেসর মতন ও সনদ 

একিটর সােথ অপরিট ওতে�াত জিড়ত। সনদ বযতীত মতন হয় 

না, মতন থাকেল অবশয  তার সনদ আেছ। তেব একিট ‘সিহ’ 

হেল অপরিট ‘সিহ’ হওয়া জরির নয়। কখেনা সনদ সিহ হয়, 

কারা সিহর সকল শতর তােত িবদযমান, েযমন সনদ মুাািসল, 

রািববা আিদল ও �ািবত, তেব মতন শায বা ‘ �েতর কারো 

সিহ নয়। কখেনা মতন সিহ হয়, তেব রািবর দুবরলতা বা 

 নিকতা‘ (বারনাপর�রা কাটা পড়া) এর কারো সনদ সিহ হয় 

না। সনদ ও মতন উভয় সিহ হেল হািদস সিহ। এরপ হািদস 
স�েকর আমরা দৃৃভােব বলব: রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন। ��কােরর উ�াদেক সনেদর শর এবং 

সাহািবেক সনেদর েশষ বলা হয়। 

রািব: ‘রািব’ আরিব শ�, বাংলা অথর বারনাকারী ও উ�ৃতকারী। 

হািদেসর পিরভাষায় সনেদ িবদযমান �েতযক বযি্েক  ُْ  বলা َرحاع

হয়। সাহািব নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক বারনা 

কেরন, তােব‘ঈ সাহািব েথেক বারনা কেরন, এভােব ��কার 

পযর্ সবা  বারনা কেরন, তা  সনেদ িবদযমান �েতযক বযি্ 

রািব। উদাহরো েপশ করা িমসওয়ােকর হািদেস পাঁচজন রািব 
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রেয়েছ। ১-‘রািব’ সাহািব আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ, ২-

‘রািব’ তােব‘ঈ আ‘রাজ, ৩-‘রািব’ তােব‘ঈ আবুয িযনাদ, ৪-‘রািব’ 

মািলক ( মাম), ৫-‘রািব’ আ�ু�াহ  ই ন  উসুফ। িতিন  মাম 

বুখািরর উ�াদ। 

শায়খ ও শায়খুল হািদস: ‘শায়খ’ আরিব শ�, বাংলা অথর বৃ� ও 

বয়�। সাধারাত প�াশ ঊ�র বয়স হেল َغيْخ বলা হয়। আরবরা 

বয়� ও স�ািনত বযি্েক শায়খ বেলন, অনুরপ উ�াদেকও 

তারা শায়খ বেলন। হািদেসর ছা�রা তােদর হািদসিবশারদ 

উ�াদেক শায়খ বেলন। আমরা শায়খ �ারা হািদেসর উ�াদ ও 

রািব �ারা শায়েখর ছা�েক বুিঝেয়িছ। শায়খ ও রািব আেপিকক 

শ�। নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক বারনা কেরেছন 

িহেসেব আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ রািব, তােব‘ঈ আ‘রাজ 

িহেসেব িতিন শায়খ। হািদস শাে� বভীর পাি�েতযর অিধকারী, 

দীঘর িদন হািদেসর পঠন ও পাঠেন িনরত শায়খেক েকউ ‘শায়খুল 

হািদস’ বেলন। ভারত উপমহােদেশ বুখাির শরীেফর 

পাঠদানকারীেক ‘শায়খুল হািদস’ বলা হয়। হািদেস তার দকতা 
থাক বা না-থাক। আবার হািদেস পারাম হওয়া সে�ও যিদ 

বুখািরর দরস না েদন, তাহেল িতিন শায়খুল হািদস নন। এ 

পিরভাষা িঠক নয়। তা  আমােদর সমােজ ‘শায়খুল হািদস’ একিট 

পেদর নাম, েযাবযতার পিরচায়ক উপািধ নয়। 
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মুহাি�স: ‘মুহাি�স’ আরিব শ�, বাংলা অথর বারনাকারী বা ব্া। 
হািদেসর পঠন-পাঠনেক যারা েপশা িহেসেব �হা কেরন, 

তােদরেক পিরভাষায় َُّدع  ’মুহাি�স’ বলা হয়। ‘মুহাি�স‘ �ت

কতরাবাচক িবেশষয, এ শে�র আেদশসূচক ি�য়া �ারা আ�াহ নবী 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ামেক সে�াধন কেরেছন।  রশাদ 

হে�: 

ّما ﴿
َ
ََِِك  بِنِۡعَمةِ َوأ ۡث  َر  ]١١: حلضِ[ ﴾ ١ فََحِدِ

“আর আপনার রেবর অনু�হ আপিন বারনা করন”।९४F

1 অথরাৎ 

িরসালাত ও নবুওয়ত সবেচেয় বড় িনয়ামত, অতএব েয িরসালাত 

িদেয় আপনােক ে�রা করা হেয়েছ তা েপৗেছ িদন, আর েয 

নবুওয়ত আপনােক েদওয়া হেয়েছ তা বারনা করন।৯৫F

2  

নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম ‘মুহাি�স’, কারা িতিন 

কুরআন ও হািদস বারনা কের িরসালাত ও নবুওয়েতর দািয়র 

আ�াম েদন। পরবতরীেত শধু হািদস বারনাকারীেদর মুহাি�স বলা 

হয়। এ পিরভাষা সাহািবেদর যুেবও িছল, আ�ু�াহ  ইন ওমর 

রািদয়া�াহ ‘আনহ আবু সাঈদ খুদির রািদয়া�াহ ‘আনহেক বেলন:  
ع   َ ولع ح َْ رَست ََ  ٌُ َّد ن َل �ت

َ
ِع اََسغ مَ َاقَْد نَغََا ع � غَيْ ََ ّ  ح ت  عَل  َص  . ع َذل

                                                           
1 সূরা আদ-েদাহা: (১১) 
2 িলসানুল আরব: ُّد َ ধাতু েদখুন। 
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“আমার িনকট েপৗেছেছ েয, আপিন রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক অমুক িবষেয় বারনা কেরন”?1 

অতএব সনেদ িবদযমান সকল রািব মুহাি�স। তারা রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর কথা, কমর, সমথরন ও সাবানেক 

যথাযথ সংরকা ও বারনা কেরন। ভারত উপমহােদেশ বুখাির 

শরীফ বযতীত হািদেসর অনযানয িকতাব পাঠদানকারীেক মুহাি�স 

বলা হয়। এ পিরভাষা সিঠক নয়। 

 িাসােলর৯৭

2 অনুশীলন: উ্ হািদেসর সনদ মুাািসল ও 

অিবি��। এেত েকাথাও েছদ বা  নিকতা‘ েন । সাহািব আবু 

হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক আ‘রাজ, তার েথেক আবুয 

িযনাদ, তার েথেক মািলক, তার েথেক আ�ু�াহ  ই ন  উসুফ 

এবং তার েথেক  মাম বুখাির হািদস �বা কেরেছন। �েতযক 

শায়েখর সােথ তার রািবর সাকাত �মািাত। শায়খ ও রািবর 

জ�-মৃতুয তািরখ, অব�ান ও  �মা, পাঠ�হা ও পাঠদান তােদর 

সাকাত �মাা কের। সনেদ উে�িখত েকােনা শায়খ ও রািবর 
সাকাত স�েকর েকােনা  মাম আপিা কেরনিন। ি�তীয়ত 

                                                           
1 মুসনােদ আহমদ: (১১২৩৩) 
2 মুাািসল ও  িাসাল: ‘মুাািসল’ কতরাবাচক িবেশষয, অথর িমিলত। ‘সনদ মুাািসল’ অথর 

সনদিট িমিলত ও অিবি��। ‘ িাসাল’ ি�য়ািবেশষয, অথর িমল। ‘সনেদ  িাসাল’ 

েন  অথর সনদিট িবি�� ও েছদ িবিশ�। 
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 োসােলর িবপরীত �িটসেলা এখােন েন , েযমন সনদ মুরসাল 

নয়, কারা সাহািবর উে�খ আেছ; সনদ েথেক এক বা একািধক 

রািব বাদ পেড়িন, তা  মুনকািত‘ ও মু‘�াল নয়; আবার  মাম 

বুখািরর উ�াদ উে�খ আেছ তা  মু‘আ�াক নয়। অতএব সনদ 

মুাািসল, সিহ হািদেসর �থমশতর এেত িবদযমান। 

 োসােলর শতরােরােপর কারো  নেকতা‘ এর সকল �কার 

‘সিহ’ হািদস েথেক বাদ পড়ল, েযমন মুনকািত‘, মু‘আ�াক, 

মুরসাল, মু‘�াল, তাদিলস ও  রসােল খিফ। অতএব  নিকতা‘ 

এর েকােনা �কার সিহ নয়।  

ি�তীয় শতর: রািবর ‘আদল: 

সিহ হািদেসর ি�তীয় শতর রািবর ‘আদল’ হওয়া। َدل ‘আদ ল’ 

শে�র অথর েসাজা ও ব�তাহীন রা�া, েযমন বলা হয় ط �ٌ َدل 

‘েসাজা রা�া’। পাপ পিরহারকারী ও সু�রিচ স�� বযি্ নযায় 

ও েসাজা রা�ার অনুসরা কের, তা  তােক ‘আদ ল’ বা ‘আিদল’ 

বলা হয়। َدل কতরাবাচক িবেশষয, অথর নযায়পরায়া বযি্। 

হািদেসর পিরভাষায় দীনদারী ও সু�রিচেক  ةَدح  বলা হয়। 

‘আিদল’ এর পািরভািষক সংজা: মুসিলম, িবেবকী, সাবালক, দীন 

িবেরাধী কমরকা� েথেক মু্ ও সু� রিচর অিধকারী বযি্েক 

উসুেল হািদেসর পিরভাষায় ‘আিদল’ বলা হয়। িনে� �েতযকিট 

শতর �সো আেলাকপাত করিছ: 
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মুসিলম: রািবর ‘আিদল হওয়ার জনয মুসিলম হওয়া জরির। 

অতএব কােফর ‘আিদল’ নয়, তার হািদস সিহ নয়। কােফর 
কুফির অব�ায় হািদস �বা কের যিদ মুসিলম হেয় বারনা কের, 

তাহেল তার হািদস �হােযাবয। কারা েস সংবাদ েদওয়ার সময় 

আিদল, যিদও �হা করার সময় আিদল িছল না। েযমন জুবা র 

 ই ন মুতিয়ম রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন: 
ِع  «

 َ ْت ح ْع ِع اََسغ مَ َسمع غَيْ ََ ّ  ح ت  َمْا علع نعي َطورع  َص
ْ
  ع حل

ت
ْقَ أ ََ« 

“আিম নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ামেক মাবিরেবর সালােত 

সূরা তূর পড়েত শেনিছ”। িতিন শেনেছন কােফর অব�ায়, আর 

বারনা কেরেছন মুসিলম অব�ায়।৯৮F

1 

সাবািলব: রািবর আিদল হওয়ার জনয সাবািলব হওয়া জরির। 
েকউ ৈশশেব হািদস �বা কের যিদ সাবািলব হেয় বারনা কের, 

তাহেল তার হািদস �হােযাবয, সাবািলব হওয়ার পূেবর তার হািদস 

�হােযাবয নয়। কতক সাহািবর েকে� এ শতর �েযাজয নয়, 
েযমন  ই ন আ�াস,  ই ন যুবােয়র ও নুমান  ই ন বািশর �মুখ, 

তােদর হািদস ৈশশাব�ায় �হা করা হেয়েছ। 
িবেবকী: রািবর আিদল হওয়ার জনয িবেবক স�� হওয়া জরির। 

িবেবকহীন ও পাবল বযি্র বারনা �হােযাবয নয়। পাবল 

দু’�কার: �ায়ী পাবল ও অ�ায়ী পাবল। �ায়ী পাবেলর হািদস 
                                                           
1 হািদসিট মুাাফাকুন আলা িহ। 
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েকােনা অব�ায় �হােযাবয নয়। অ�ায়ী পাবেলর মেধয যিদ 

সু�াব�ায় সিহর অনযানয শতর িবদযমান থােক, তাহেল তার হািদস 

�হােযাবয, তেব �বা করা ও বারনা করা উভয় অব�ায় সু� 

থাকা জরির। 

দীনদারী: রািবর ‘আিদল হওয়ার জনয দীনদার হওয়া জরির, তা  

পােপর উপর অটল বযি্ আিদল নয়। পাপ হেল  ‘আদল িবন� 

হেব না, কারা মুসিলম িন�াপ নয়, তেব বারবার পাপ করা 

িকংবা কিবরা সনায় িল� থাকা ‘আদল পিরপ�ী। দীেনর 

অপবযাখযাকারী, তােত সে�হ েপাষাকারী ও িবদ‘আিতর হািদস 

�হা করা স�েকর আহেল  লমবা িবিভ� শতরােরাপ কেরেছন। 

সু� রিচেবাধ: রািবর ‘আদল হওয়ার জনয সু� রিচেবাধ স�� 

হওয়া জরির। সু� রিচেবােধর িনিদর� েকােনা সংজা েন । 

�েতযক সমােজর িনিদর� �থা, েস সমােজর জনয মাপকািঠ, যা 

�ান-কাল-পা� েভেদ নানা �কার হয়। সাধারাত েসৗ�যর িবকাশ 

ও আিভজাতয �কাশকারী কমরসমূহ স�াদন করা এবং তু� ও 

েহয় �িতপ�কারী কমরসমূহ পিরতযাব করােক সু� রিচেবােধর 

পিরচায়ক বলা হয়। 
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হােফয  ই ন হাজার রািহমাহ�াহ ‘আদল’ এর সংজা �সো 

বেলন: ‘আদল’ বযি্র মেধয এমন েযাবযতা, যা তােক তাকওয়া ও 

রিচেবাধ আঁকেড় থাকেত বাধয কের”।९९

1 

অতএব ফােসক ও আ�ীয়তার স�কর িছ�কারী ‘আিদল’ নয়, 

যিদও েস সতযবাদী। জামাত তযাবকারী ‘আিদল’ নয়, যিদও েস 

সতযবাদী, সুতরাং তােদর বারনাকৃত হািদস সিহ নয়। আ�াহ 

তা‘আলা বেলন: 

﴿ � ّ�َهآَ
َ
ِينَ ٱ َ ْ َءاَمُنوٓ  َّ ْ َ�َتبَّيُنوٓ  بِنََبإٖ  فَاِسقُۢ  َءُ�مۡ َجآ  َِِ ا َ ا

َ
ْ  أ يُبوا َِ  لَةٖ َ�ٰ ِ�َ  �َمۢ قَوۡ  تُ

 َۡ ْ َ�ُت ٰ  بُِحوا  ]  ٦: حلج حت[ ﴾٦ ِدِم�َ َ�ٰ  ُتمۡ َ�َعلۡ  َما َ�َ

“েহ ঈমানদারবা, যিদ েকােনা ফােসক েতামােদর কােছ েকােনা 

সংবাদ িনেয় আেস, তাহেল েতামরা তা যাচা  কের নাও। এ 

আশ�ায় েয, েতামরা অজতাবশত েকােনা কওমেক আ�মা কের 

বসেব, ফেল েতামরা েতামােদর কৃতকেমরর জনয লি�ত হেব”।১০০F

2 

ফােসক বযি্র সংবাদ যাচা  বযতীত �হা করা যােব না, 

পকা্ের আিদল বযি্র সংবাদ �হােযাবয। আ�াহ বেলন: 

شۡ  ﴿
َ
ْ َوأ ْ  ِمِنُ�مۡ  لٖ َعدۡ  َذَويۡ  ِهُدوا �ِيُموا

َ
ِۚ  َدةَ لّشَ�ٰ ٱ َوأ ّ  ]  ٢:  ح طًق[ ﴾ ٢ َِ

                                                           
1 েদখুন: আন-নুয হাহ: (পৃ.৮৩) 
2 সূরা হজুরাত: (৬) 
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“আর েতামােদর মধয েথেক নযায়পরায়া দু’জন সাকী বানােব। 

আর আ�াহর জনয সিঠক সাকয েদেব।”।१०१

1 এ আয়ােত আ�াহ 

‘আিদল’ বযি্েদর সাকীরেপ �হা করার িনেদরশ িদেয়েছন। 

সারাংশ: ‘আিদল’ বযি্র মেধয দু’িট সা থাকা জরির: দীনদারী ও 

সিঠক রিচেবাধ। এ দু’িট সােক ‘আদালত’ বলা হয়। কখেনা 

‘আিদল’ বযি্র জনয ি�য়ািবেশষয ‘আদ ল’ শ� বযবহার করা হয়, 

েযমন েলখক বেলেছন: ي ا�ِ َدل এখােন ‘আদ ল’ অথর ‘আিদল’। 

অ� �ে� আমরা আিদল, আদালত ও আদ ল শ�সেলা অিধক 

বযবহার করব, তা  পাঠকববর ভােলা কের �রা রাখুন। 

িবতিকরত রািব: রািবর আদালত বারনার েকে� েকউ কড়াকিড় 

কেরন, েকউ িশিথলতা কেরন। িযিন কড়াকিড় কেরন তার 

আদালেতর �ীকৃিত অিধক �হােযাবয, যিদও  নসােফর উপর 

�িতি�ত থাকা  উাম, কারা কড়াকিড়র ফেল েযরপ সিহ হািদস 

পিরতযাজয হেত পাের, অনুরপ িশিথলতার কারো দুবরল হািদস 

সিহ বেল ধরা হেয় েযেত পাের। কতক সময় েদখা যায় কােরা 

আদালত স�েকর আেলমবা ি�মত েপাষা কেরন, েযমন েকউ 

বেলন: তার েকােনা সমসযা েন । েকউ বেলন: িতিন িনভররেযাবয। 

েকউ বেলন: তার হািদস আিম ছুেড় েফিল, েস েকােনা িবষয় নয় 

                                                           
1  সূরা তালাক: (২) 
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 তযািদ। এ েকে� অিধক �হােযাবয মতিট �হা করব। এ 

িবষেয় আেরা জানার জনয বড় িকতাব েদখুন। 

রািবর আদালেতর অনুশীলন: উদাহরো েপশ করা িমসওয়ােকর 

হািদেস  মাম বুখািরর উ�াদ আ�ু�াহ  ই ন  উসুফ, তার উ�াদ 

মািলক, তার উ�াদ আবুয িযনাদ এবং তার উ�াদ আ‘রাজ সবা  

আিদল। একািধক মুহাি�স তােদর আদালত স�েকর সাকয �দান 

কেরেছন। অতএব সনেদ িবদযমান সকল রািবর মেধয ি�তীয় শতর 

িবদযমান। উে�খয, সকল সাহািব আিদল, কারা তােদর আদালত 

�সো আ�াহ ও তার রাসূল সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম 

সাকী িদেয়েছন, তােদর সাকীর পর কােরা সাকীর �েয়াজন 

েন । 

তৃতীয় শতর: রািবর ‘�াবত’: সিহ হািদেসর ি�তীয় শতর রািবর 

‘দাবত’। ءبط ি�য়ািবেশষয, আিভধািনক অথর িনয়�া। এ েথেক 

িযিন শায়খ েথেক হািদস �বা কের িনেজর িনয়�ো রাখেত 

সকম হন, তােক ءينط বলা হয়। ‘�ািবত’ কতরাবাচক িবেশষয, 

অথর সংরকা ও িনয়�াকারী। 
�াবত এর পািরভািষক অথর: শায়খ েথেক �বা করা হািদস  াস, 

বৃি� ও িবকৃিত বযতীত অপেরর িনকট েপৗেছ েদওয়া  �াবত। 
�াবত দু  অব�ায় থাকা জরির: �বা করার সময় ও বারনা 

করার সময়। �বা করার সময় �াবত েযমন, শায়েখর হািদস 
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মেনােযাবসহ �বা করা ও তার মুখ িনঃসৃত �িতিট শ� যথাযথ 

সংরকা করা। এ �কার �াবতেক َءبط َغد حَِم বলা হয়, 

অথরাৎ হািদস �হা করার সময় �াবত। বারনা করার সময় �াবত 
েযমন, শায়খ েথেক �বাকৃত হািদস রািবর িনকট েকােনা �কার 

 াস, বৃি� ও িবকৃিত বযতীত বারনা করা, ভুল হেলও কম। এ 

�কার �াবতেক ءبط َغد حألدحا বলা হয়, তথা বারনা করার সময় 

�াবত। এ দু  অব�ায় �াবত স�� রািবেক �ািবত বলা হয়। 
অতএব শায়েখর দরেস উদাসীন থাকা রািব, িকংবা বারনা করার 

সময় অিধক ভুলকারী রািব �ািবত নয়, তা  তােদর হািদস সিহ 

নয়। �ািবত রািবর কখেনা ভুল হেব না জরির নয়, কারা এরপ 
শতরােরাপ করা হেল এক দশমাংশ সিহ হািদস �হা করাও 

মুশিকল হেব। 

�াবত দু’�কার: �ৃিত শি্র �াবত ও খাতায় িলেখ �াবত। 
সাহািব ও �থম যুেবর তােব‘ঈবা �ৃিত শি্র উপর িনভরর 

করেতন, পরবতরীেত েলখার বযাপক �চলন হয়। তখন েথেক 

�ৃিত শি্ অেপকা েলখার উপর িনভররতা বৃি� পায়, তেব িলিখত 

পা�ুিলিপ িনজ দািয়ের সংরকা করা জরির। িলেখ রাখার ফেল 
ভুল ও িবকৃিত েথেক িন�ৃিত িমেল। আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

 قۡ ٱ ﴿
ۡ
ِ  َرأ ََِِك  مِ سۡ ٱب ِيٱ َر  قۡ ٱ ٢ َعلَقٍ  ِمنۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َخلَقَ  ١ َخلَقَ  َّ

ۡ
ََّك  َرأ  َوَر

 ٱ
َ
ِيٱ ٣ َرمُ �ۡ ۡ� ِ  َعّلمَ  َّ  ]  ٤  ،١: ح عغٌ[ ﴾ ٤ َقلَمِ لۡ ٱب
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“পড় েতামার �ভুর নােম, িযিন সৃি� কেরেছন। িতিন সৃি� 

কেরেছন মানুষেক আলাক েথেক। পড়, আর েতামার রব 

মহামিহম। িযিন কলেমর সাহােযয িশকা িদেয়েছন”।১০২

1  

আ�াহ তা‘আলা এ আয়ােত �থম বেলেছন পড়, অতঃপর 

বেলেছন: “িযিন কলম �ারা িশকা িদেয়েছন”। অথরাৎ েতামরা 
�ৃিত শি্ েথেক পড়, যিদ �ৃিত শি্েত না থােক, তাহেল 

েতামার িলখিন েথেক পড়।১০৩

2 

এ আেলাচনা েথেক আমরা ‘�াবত’ ও ‘�ািবত’ দু’িট শ� 

জানলাম। �াবত অথর সংরকা করা; আর িযিন সংরকা কেরন 

তােক বলা হয় �ািবত, অথরাৎ সংরকাকারী। �াবত ও �ািবত শ� 

দু’িট আমরা অিধকহাের �েয়াব করব, তা  পাঠককুল খুব �রা 

রাখুন। 

সিহর িবিভ� মান: সকল রািবর �াবত ও আদালত সমান নয়, 

তা  সকল সিহ হািদেসর মান সমান নয়। �াবত ও আদালেতর 

তফােতর কারো সিহ হািদস সাত ভােব ভাব হয়: ১. বুখাির ও 

মুসিলেম বিারত হািদস। ২. শধু বুখািরেত বিারত হািদস। ৩. শধু 

মুসিলেম বিারত হািদস। ৪. বুখাির ও মুসিলেমর শতর েমাতােবক 

হািদস। ৫. শধু বুখািরর শতর েমাতােবক হািদস। ৬. শধু 

                                                           
1 সূরা আলাক: (১-৪) 
2 শারহল মানযুমাহ, িল  বন উসা িমন রহ. 
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মুসিলেমর শতর েমাতােবক হািদস। ৭. অনযানয মুহাি�েসর শতর 

েমাতােবক সিহ। উে�খয, সিহ  ই ন খুযা মাহ সিহ  ই ন িহ�ান 

অেপকা অিধক িবশ�। 

طٌ عن مثْلهيروِيه عدلٌ ضابِ  অথর আিদল ও �ািবত রািব তার নযায় 

আিদল ও �ািবত রািব েথেক বারনা করেব। সিহ হািদেসর জনয 
��কার েথেক সাহািব পযর্ সকল রািবর মেধয �াবত ও আদালত 

থাকা জরির। অতএব ফােসক রািব েথেক আিদল রািবর বিারত 

হািদস সিহ নয়। অনুরপ দুবরল �ৃিত শি্ স�� রািব িকংবা 

অিধক ভুলকারী রািব েথেক �খর �ৃিত শি্ স�� রািবর বিারত 

হািদস সিহ নয়, কারা আদালত ও �াবত স�� রািব তার নযায় 

আদালত ও �াবত স�� রািব েথেক বারনা কেরিন। 

‘শায’-এর অনুশীলন: ২১-নং পঙি্র অধীন শায স�েকর 

িব�ািরত আেলাচনা আসেছ, যার সারাংশ: ‘মাকবুল বা েসকাহ 

রািব যিদ তােদর েচেয় উাম বা অিধক েসকাহ রািবেদর িবপরীত 

বারনা কের, তাহেল তােদর বারনােক শায বলা হয়’। মকবুল অথর 
�হােযাবয রািব, যার একা বিারত হািদস নূযনতম পেক ‘হাসােন’-

র মযরাদা রােখ। মকবুেলর েচেয় উাম রািবেক েসকাহ১০৪F

1 বলা হয়, 

যার একা বিারত হািদস ‘সিহ’-র মযরাদা রােখ। উদাহরো েপশকৃত 

                                                           
1 েসকাহ আরিব শ�, বাংলা অথর িনভররেযাবয। পিরভাষায় আদালত ও পূার �াবত স�� 

রািবেক েসকাহ বলা হয়, দুবরল �াবত স�� রািবেক মাকবুল বলা হয়। 
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িমসওয়ােকর হািদেস সকল রািব েসকাহ। তােদর িবেরািধতা কের 

তােদর েচেয় অিধক েসকাহ রািব েকােনা হািদস বারনা কেরিন। 

তা  হািদসিট শায নয়। অতএব িমসওয়ােকর হািদেস ‘সিহ’র 

চতুথর শতর িবদযমান। 

‘মু‘আল’-এর অনুশীলন: ২৪-নং পঙি্র অধীন ‘মু‘আল’ স�েকর 

িব�ািরত আেলাচনা আসেছ। তার সারাংশ: ‘েদাষাীয়  �তযু্ 

হািদসেক মু‘আল বলা হয়’। সনদ ও মতন উভয় �ােন েদাষাীয় 
 �ত হেত পাের।  �ত �ারা উে�শয সু� ও েবাপন  �ত, িবজ 

মুহাি�স বযতীত যা েকউ বলেত পাের না। উদাহরো েপশকৃত 
িমসওয়ােকর হািদস েদাষাীয়  �তমু্। অথরাৎ হািদসিট 

কুরআনুল কািরেমর েকােনা আয়াত িবেরাধী নয়। হািদসিট মারফূ‘, 

েকােনা িবচকা মুহাি�স তা মাওকুফ বেলনিন; অথবা হািদসিট 

মুাািসল, েকােনা িবচকা মুহাি�স তা মুরসাল বেলনিন; অথবা 

হািদস েথেক �মািাত িবধান অকাটয িবধােনর িবপরীত নয়, তা  

হািদস সিহ। হািদস সিহ হওয়ার প�ম শতরও তােত িবদযমান। এ 

জনয বুখাির ও মুসিলম উভয় �ে� তার �ান হেয়েছ। বুখাির ও 

মুসিলেমর উ�ৃিত পর েকােনা উ�ৃিতর �েয়াজন েন । 
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এ ছাড়া উ্ হািদেসর অেনক মুতােব‘ ও শােহদ১০৫

1 রেয়েছ। 
মুতােব‘ ও শািহেদর বেল ‘হাসান হািদস’ সিহ িল বায়িরিহ ও 

‘�া‘ঈফ হািদস’ হাসান িল বায়িরিহর মযরাদায় উ�ীত হয়।  মাম 

িতরিমিয রািহমাহ�াহ উ্ হািদস বারনা েশেষ বেলন: “িমসওয়াক 

অধযােয় আবু বকর িসি�ক, ‘আিল, ‘আেয়শা,  ই ন আ�াস, 

হযা ফা, যােয়দ  ই ন খােলদ আল-জুহািন, আনাস, আ�ু�াহ  ই ন 

আমর,  ই ন ওমর, উে� হািববা, আবু উমামাহ, আবু আ য়ূব, 

তা�াম  ই ন আ�াস, আ�ু�াহ  ই ন হানযালা, উে� সালামাহ, 

ওয়ােসলা  ই ন আসকা ও আবু মুসা �মুখ সাহািব েথেক িবিভ� 

সনেদ হািদস রেয়েছ”।১০৬

2 আমরা শধু  মাম বুখাির বিারত আবু 

হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিারত হািদেসর উপর আেলাচনা 

কেরিছ। 

ি�য়পাঠক, আমরা েদখলাম একিট হািদস মুহাি�সবা িক পিরমাা 

সতকরতাসহ িলিপব� কেরেছন। এক মুহাি�স অপর মুহাি�সেক 

িকভােব পরখ ও যাচা  কেরেছন। আ�াহর দীেনর �ােথর তারা 

                                                           
1 ‘মুতােব’, এর আিভধািনক অথর অনুসারী। পিরভাষায়: এক উ�ােদর দু’জন ছা� একিট 

হািদস বারনা করেল, তারা উভেয় পররর মুতােব। এটা ‘মুতােব’ এর এক �কার, 
এ ছাড়া আেরা �কার রেয়েছ। ‘শােহদ’ এর আিভধািনক অথর সাকী, পিরভাষায়: 

দু’জন সাহািব যিদ একিট হািদস বারনা কেরন, বা একিট িবষয় দু’জন সাহািব েথেক 

বিারত দু’িট হািদেস থােক, তাহেল তােদর এক হািদস অপর হািদেসর শােহদ। 
2 িতরিমিয: (২২) 
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কােরা সমােলাচনা করেত ি�ধা কেরনিন, অনুরপ অপেরর 

ে��েরর �ীকৃিত িদেত সামানয কুুােবাধ কেরনিন। আেরা 

েদখলাম ‘সিহ’র মযরাদায় উাীার হওয়ার জনয একিট হািদসেক 

কেয়কিট ধাপ পার হেত হয়। তা  আমরা িনি�ত আ�াহর 

অনু�েহ েকােনা জাল হািদস ‘সিহ’র মযরাদা পায়িন, হািদেসর 

েকে� েকােনা কুচ�ীর ষড়য� সফল হয়িন। িমথযা হািদস 

রচনাকারী েকউ েন , যােক আ�াহ জীিবত িকংবা মৃত অব�ায় 

লাি�ত কেরনিন। জাল ও দুবরল হািদস �চারকারী মূখর মুহাি�সরা 

সাবধান, আপনারা িমথযাবাদী মুহাি�স, কারা িমথযা হািদস �চার 

করাও িমথযা বলার অ্ভুর্। নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন: 
�ع�َ « َكذع

ْ
َ دت ح 

َ
َو أ ُت ََ ٌل  ِت َبيع ن 

َ
يثن يتَ   � َدع َع  ، ِّ ََ  َُ َْ َ د   »َة

“েয আমার পক েথেক েকান হািদস বারনা করল, েয হািদস িমথযা 

মেন হে�, েসও একজন িমথযাবাদী”।১০৭F

1 

সকল মুসিলম �ীয় দীন �হোর বযাপাের সেচতন হেল, মূখররা 

জাল হািদস �চার করার সুেযাব পােব না।১০৮ F

2  নশাআ�াহ। 
                                                           
1 মুসিলম: (৬২), িতরিমিয: (২৬৬২),  ই ন মাজাহ: (৩৮), আহমদ: (৯০৫) 
2 সূ�হীন হািদস �তযাখযান করার অভযােসর ফেল জাল হািদস �চার েরাধ হয়। হািদস 

েশেষ ‘আল-হািদস’ বলা ও েলখার রীিত পিরহার করন। এ �থার সমােলাচনা 

করন, যতকা না সূ� ও শ�তা স�েকর িনি�ত হেবন, হািদস �হা করেবন না। 

েপা�ার, েফ�ুন, হযা�িবল ও েদয়াল িলখন, েযখােন  সূ�হীন হািদস েদখুন, 
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উ�েত মুসিলমার উপর আ�াহর অনু�হ েয, িতিন তােদর েথেক 

একিট জামাত ৈতির কেরেছন, যারা দীনেক িহফাজত করার �ােথর 

সােধযর সবটুকু সামথরয বযয় কেরেছন। তারা অ�া্ পির�ম 

কেরেছন, েযন েকােনা িমথযাবাদীর িমথযারচনা নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর সােথ স�ৃ্ না হয়। তােদর এরপ করা 

স�ব হেয়েছ সনেদর কারো, তা  মুসিলম উ�াহর িনকট 

সনেদর সরর অপিরসীম। 

সনেদর সরর:  মাম মুসিলম রািহমাহ�াহ সনেদর সরর 

স�েকর কতক িবখযাত মনীষীর বাাী উ�ৃত কেরেছন: ১. সুিফয়ান 

সাওির রািহমাহ�াহ েথেক বিারত, িতিন বেলন: “মালােয়কাবা 

আসমােনর পাহারাদার, আর আসহােব হািদসবা জিমেনর 

পাহারাদার”। ২. আ�ু�াহ  ই নুল মুবারক রািহমাহ�াহ বেলন: 

“সনদ দীেনর একিট অংশ, যিদ সনদ না থাকত তাহেল েয যা 

চা ত তা-  বলত”। ৩.  ই ন িসিরন রািহমাহ�াহ বেলন: “িন�য় 

সনেদর  লম দীেনর অংশ, অতএব পরখ কের েদখ কার েথেক 

েতামােদর দীন �হা করছ”। ৪. িতিন আেরা বেলন: “মানুষ সনদ 
                                                                                                            
কতৃরপকেক অবিহত করন। হািদস েশেষ অবশয  সূ� উে�খ করন। বুখাির ও 
মুসিলম বযতীত েকােনা িকতাব হেল সূে�র সােথ মুহাি�েসর ম্বয িলখুন। এভােব 

জাল হািদস �চার ধীেরধীের ব� হেব। পূবরযুেব জাল হািদস রচনাকারীরা েযরপ 

লাি�ত ও  িতহােসর আ�াকুেড় িনিক� হেয়েছ, এ যুেবও জাল হািদস �চারকারী 

িমথযাবাদী মুহাি�সরা অপাে্য় ও পিরতয্ হেব,  নশাআ�াহ। 
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স�েকর িজজাসা করত না, িকংবা সনদ েদখত না, অবেশেষ 

যখন েফতনার সূচনা হল, তারা বলল: েতামােদর শায়খেদর নাম 

বল, িবদ‘আিত হেল তােদর হািদস �হা করব না। আহেল সু�াহ 

হেল তােদর হািদস �হা করব”। ৫.  ই নুল মুবারক রািহমাহ�াহ 
বেলন: “সনদ বযতীত দীিন  লম অে�ষাকারী িসঁিড় বযতীত ছােদ 

আেরাহাকারী বযি্র নযায়”।১০৯

1 

সিহ হািদেসর হকুম: সিহ হািদেসর উপর আমল করা ওয়ািজব। 

 

 

                                                           
1 েদখুন:  মাম মুসিলেমর ভূিমকা। 
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হাসান হািদস 
 

 اشتهرت رِجالُه ال كَالصحيحِ
 

 تغَدقاً وطُر وفرعالْم نواحلَس 
 “আর ‘হাসান’, যার সনদসেলা পিরিচত এবং রািববা �িস�, 

তেব সিহ হািদেসর রািবেদর নযায় �িস� নয়”। অ� কিবতায় 
বিারত �মানুসাের হাসান ি�তীয় �কার। হািদেসর এ �কার সনদ 

ও মতন উভেয়র সােথ স�ৃ্। েলখক রািহমাহ�াহ সিহ 

হািদেসর সংজা েশেষ ‘হাসান’ হািদেসর সংজা েপশ করেছন, 

কারা ‘সিহ’র পর হাসান সবেচেয় সররপূার। 

َت   এর আিভধািনক অথর সু�র।   َس

‘হাসান’ এর পািরভািষক সংজা �সো েলখক রািহমাহ�াহ বেলন: 

“েয হািদেসর সনদসেলা �িস�, তেব সিহ হািদেসর রািবেদর 

নযায় �িস� নয়, তা  হাসান”।  
েলখক রািহমাহ�াহ বাহযত হাসান হািদেসর দু’িট শতর উে�খ 

কেরেছন: ১. রািবেদর �িস� হওয়া। ২. সিহ হািদেসর রািবেদর 

অেপকা কম �িস� হওয়া। সনদ মুাািসল হওয়া, শায ও মু‘আল  

না হওয়া যিদও িতিন উে�খ কেরনিন, তেব সিহর সােথ হাসােনর 

তুলনা েথেক �তীয়মান হয় েয, হাসান হািদেসও সিহর শতরসমূহ 

�েযাজয। ি�তীয়ত সনদ মুাািসল না হেল েযসব �কারসেলা সৃি� 
হয়, েসসেলা িতিন �া‘ঈেফর �কাের উে�খ কেরেছন, েযমন 

মু‘�াল, মুনকািত‘, মুরসাল, শায ও মু‘আল । তা  �াভািবকভােব 
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বুেঝ আেস সনদ মুাািসল হওয়া এবং শায ও মু‘আল  না হওয়া 

হাসান হািদেসও জরির। 

একিট িবচুযিত: েলখক বেলেছন:   ْت َ َُ ت ال َلّ َيحع حْغََ
ت

اَدَدْت رعَجيِ  

তার এ কথার অথর ‘হাসান’ হািদেসর রািববা আদালত ও 

�াবেতর িবেবচনায় সিহ হািদেসর রািবেদর অেপকা কম �িস�। 

এ কথা যথাযথ নয়, কারা অিধকাংশ মুহাি�েসর িনকট ‘সিহ’ ও 

‘হাসান’ হািদেসর রািবেদর আদালেতর �িসি� সমান, পাথরকয শধু 

�াবেতর েকে�। ‘হাসান’ হািদেসর রািবর �াবত ‘সিহ’ হািদেসর 

রািব অেপকা দুবরল, অনযানয শতর উভয় �কার রািবর জনয 

সমানভােব �েযাজয। েলখেকর এ ভুল শধের ড. আ�ুস সাাার 

আবু স�াহ পঙি্িট িন�রেপ পাে� িদেয়েছন: 
 رجيِ الَل َيح حغَُ ت= احلسَ ح�ُين ءبطي بذ َدت   

“আর হাসান: যার রািববা �াবেতর িবচাের দুবরল, সিহ হািদস 

অেপকা তার রািববা কম �িস�”। অথরাৎ হাসান হািদেসর 

রািববা শধু �ৃিত শি্ ও েমধার িবচাের কম �িস�, তেব 

আদালেতর িবচাের সিহ হািদেসর রািবেদর সমকক। েলখক 

আিধেকযর িবেবচনায় رجيل শ� বযবহার কেরেছন, অনযথায় নারী 

রািববাও তার অ্ভুর্১১০F

1। 

                                                           
1 অথবা এর �ারা বারনাকারী উে�শয েসটা পুরষ েহাক বা নারী। [স�াদক] 
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েলখেকর সংজায় কেয়কিট ��: 

১. েলখক রািহমাহ�াহ  ًقي ْ  শ� বযবহার কেরেছন, যার অথর طت

সনদসমূহ।  ًقي ْ افت طت  অথর সনেদর িবেবচনায় �িস�, আর حنَْع ت

সনেদর িবেবচনায় তখিন �িস� হেব, যখন এক হািদেসর 

একািধক সনদ হেব। এ েথেক অনুেময় েয, হাসান হািদেসর 

একািধক সনদ থাকা জরির, অথচ বা�েব তা নয়। এরপ শতর 

ি�তীয় �কার হাসান তথা হাসান িল-বায়িরিহর জনয �েযাজয, যা 

মূলত এক�কার �া‘ঈফ হািদস, একািধক সনেদর কারো 

হাসােনর মযরাদায় উ�ীত হয়। হাসান িল যািতিহর জনয এ শতর 

�েযাজয নয়, েলখক যার সংজা েপশ কেরেছন। 

২. েলখক রািহমাহ�াহ হাসােনর সংজায় সনদ মুাািসল হওয়া ও 

রািবেদর আদালত শতর কেরনিন, অনুরপ িতিন শায ও  �ত 

েথেক মু্ হওয়ার কথাও বেলনিন, অথচ হাসান হািদেস এসব 

শতর জরির। 

৩. েলখক রািহমাহ�াহ ি�তীয় শতর বেলেছন: “সিহ হািদেসর 

রািবেদর অেপকা কম �িস�”। এ েথেক র� েয, সনেদর 

�েতযক রািবর েকে� এ শতর �েযাজয, ব�ত তা নয়, বরং 

একজন রািব এরপ হেল হািদস হাসান হেব। কারা হািদেসর 

েকে� সংখযালঘু সংখযাসরর উপর �ভাব িব�ারকারী, আর 

খারাপ ভােলার উপর কতৃররকারী। উদাহরাত েকােনা সনেদ 
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�মানুসাের পাঁচজন রািব রেয়েছ, যিদ একজন রািব দুবরল হয়, 

তাহেল সনদ ও হািদস দুবরল। একজন রািব িমথযার অপবােদ দু� 

হেল হািদস মাওদু‘ ও জাল, অথচ চারজন রািব েসকাহ। এেত 

সংখযালঘু একজন রািব সবার উপর �ভাব িব�ার কেরেছ। 

আবার সনেদ যিদ ভােলা ও খারাপ উভয় �কার রািব থােক, 

তাহেল খারাপ রািব সবার উপর কতৃরর করেব, তার িবেবচনায় 

হািদেসর মান িনারয় হেব। 
হােফয  ই ন হাজার আসকালািন রািহমাহ�াহ হাসােনর সবেচেয় 

সু�র ও �হােযাবয সংজা িদেয়েছন। িতিন বেলন: 
اخب حآل يد نغقَ َدل َيم حلضبط، ةَ َ حلسغد، د� ةعغَ االغيذ، هو 

 )٩١صـ: (ح �هة. ط فيلسَ يحَِفإا خن حلضب: نم قيل. ل َيح يحَِح

“আিদল ও পিরপূার �াবত স�� রািবর মুাািসল সনেদ বিারত, 

 �ত ও শায েথেক মু্ খবের ওয়ােহদেক সিহ িল-যািতিহ বলা 

হয়। অতঃপর িতিন বেলন: যিদ �াবত দুবরল হয়, তাহেল হাসান 

িল-যািতিহ”।१११F

1 

এ সংজা মেত হাসান হািদেস সিহ হািদেসর শতরসেলা থাকা 

জরির, তেব প�ম শতর বযিত�ম, যথা: ১. সনদ মুাািসল হওয়া। 

২. শায না হওয়া। ৩. েদাষাীয়  �ত েথেক মু্ হওয়া। ৪. 

রািবেদর আিদল হওয়া। ৫. সিহ হািদস অেপকা হাসান হািদেসর 
                                                           
1 আন-নুযহাহ: (৯১) 
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রািবর �াবত দুবরল হওয়া। প�ম শেতরর িভিােত সিহ ও হাসান 

একিট অপরিট েথেক পৃথক হয়, অনযথায় হাসােনর রািববা 

তাকওয়া,  বাদত ও অনযানয দীিন িবষেয় সিহ হািদেসর রািব 

েথেক উঁচুমােনর হেত পাের। 

মু�াকথা: েয হািদস দুবরল নয়, িক� সিহর মতরবায় উ�ীত হেত 

পােরিন তা  হাসান িল-যািতিহ। অথবা বলা যায় �া‘ঈফ রািব 
েথেক মু্ হািদস হাসান িল-যািতিহ। এ িহেসেব হাসান হাদীস 
সিহ হাদীেসর একিট �কার। সিহ িবিভ� ভােব ভাব হয়, হাসান 
সবরিন� �কার। 

িতরিমিয শরীেফ হাসান: িতরিমিয রািহমাহ�াহ ‘হাসােন’র 

সবরািধক বযবহার কেরেছন। শায়খুল  সলাম  ই ন তা িময়াহ 

রািহমাহ�াহ বেলন: “েয হািদস দু’সনেদ বিারত, যার সনেদ 

িমথযার অপবােদ দু� েকােনা রািব েন  এবং যা সিহ হািদেসর 

িবপরীত শায নয়, িতরিমিযর পিরভাষায় তা  হাসান। হাসােনর 
েকে� িতরিমিয এ শতরসেলা আেরাপ কেরন। 

কতক েলাক বেলন: এর বা েরও িতরিমিয হাসান বেলন, েযমন 

িতিন েয হািদস স�েকর বেলন: سَ د �ب  তার সনদ শধু 

একিট, কারা এক সনেদ বিারত হািদসেক বিরব বলা হয়। আবার 

এ হািদসেক িতিন হাসানও বেলন, যার দািব তার অপর সনদ 

আেছ। এ �ে�র উাের বলা হয়: একিট হািদস একজন তােব‘ঈ 
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েথেক বিারত কারো বিরব বলা হয়, িক� তার েথেক দু’সনেদ 

বিারত িহেসেব হাসান বলা হয়, হািদসিট মূলত বিরব। অনুরপ 

একিট হািদস একসােথ صَيح  سَ د �ب হা, কারা হািদসিট 

সিহ ও বিরব সনেদ বিারত তা  সিহ ও বিরব। অতঃপর হািদসিট 
মূল রািব েথেক সিহ সনদ ও অপর সনেদ বিারত তা  হাসান, 

যিদও হািদসিট সিহ ও বিরব। কারা হাসান বলা হয় যার 

একািধক সনদ রেয়েছ এবং তার েকােনা রািব িমথযার অপবােদ 

দু� নয়। যিদ উভয় সনদ সিহ হয়, তাহেল সিহ িল-যািতিহ, যিদ 

একিট সনেদর িবশ�তা জানা না যায় তাহেল হাসান। এ হািদস 

সনেদর িবেবচনায় বিরব, কারা অনয েকােনাভােব এ সনদ জানা 

যায়িন, তেব মতন হাসান, কারা মতন দু’ভােব বিারত। তা  িতিন 

বেলন: “এ অধযােয় অমুক ও অমুক েথেক হািদস রেয়েছ”, তার 

অথর: এ মতেনর অথরধারক একািধক শােহদ রেয়েছ, যা �মাা 

কের মতনিট হাসান, যিদও সনদ বিরব। যখন তার সােথ িতিন 

বেলন: হািদসিট ‘সিহ’, তখন তার অথর হািদসিট একিট সিহ সনদ 

ও অপর একিট হাসান সনেদ বিারত। এভােব একিট হািদস সিহ 

ও হাসান হয়। কখেনা এক  িবেবচনায় বিরব বলা হয়, কারা 
সনদিট এ ছাড়া েকােনাভােব জানা যায়িন, যিদ সনদ সিহ হয়, 

তাহেল হািদস সিহ ও বিরব। এেত েকােনা অর�তা েন , তেব 

অর�তা সৃি� হয় হাসান ও বিরব জমা হেল। এ �সো বলা 
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হেয়েছ েয, একিট হািদস বিরব ও সিহ হয়, অতঃপর হাসান হয়। 

আবার কখেনা হাসান ও বিরব হয়, যার অথর পূেবর বলা 

হেয়েছ”।११२

1 

 

                                                           
1 মাজমুউল ফেতায়া: (১৮/৩৯-৪০),  য়াহ য়া  ই ন আিল আল-হাজুির রিচত “শারহল 

মানযুমািতল বা কুিনয়াহ” েথেক সংকিলত। 
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দুবরল হািদস 
 

 ثُرفَهو الضعيف وهو أقْساماً كَ
 

 سنِ قَصروكُلُّ ما عن رتبة احلُ 
 “আর েযসব হািদস হাসােনর �র েথেক িনচু মােনর, তা  দুবরল, 

তার অেনক �কার রেয়েছ”। অ� কিবতায় বিারত �মানুসাের 

�া‘ঈফ তৃতীয় �কার। হািদেসর এ �কার সনদ ও মতন উভেয়র 

সােথ স�ৃ্। 

 এর আিভধািনক অথর দুবরল। ءعين

‘�া‘ঈফ’ এর পািরভািষক সংজা �সো েলখক রািহমাহ�াহ 

বেলন: “েযসব হািদস হাসান হািদেসর �র েথেক িনচু তা  

�া‘ঈফ বা দুবরল হািদস, তার অেনক �কার রেয়েছ”। েলখক 

রািহমাহ�াহ এখােন �া‘ঈেফর সংজা িদেয়েছন ও তার িবিভ� 

�কােরর িদেক  শারা কেরেছন, িক� েকােনা �কার উে�খ 

কেরনিন, তেব পরবতরীেত অেনক �কার উে�খ কেরেছন। িতিন 

�া‘ঈেফর সুিনিদর� সংজার পিরবেতর ‘হাসােনর �র েথেক িনচু 

হেল �া‘ঈফ’ বেলেছন। �া‘ঈফ যিদ হাসান েথেক িনচু মােনর হয়, 

তাহেল সিহ েথেক িনচু মােনর বলার অেপকা রােখ না। 

আমরা পূেবর েজেনিছ েয, সিহ ও হাসান হািদেস পাথরকয শধু 

একিট। সিহ হািদেসর রািব পিরপূার �াবেতর অিধকারী, হাসান 
হািদেসর রািব দুবরল �াবেতর অিধকারী, অনযানয শেতরর েকে� 
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সিহ ও হাসান উভয় সমান। সিহ হািদেসর এক বা একািধক শতর 

েকােনা হািদেস অনুপি�ত থাকেল হািদস দুবরল। 

েলখক রািহমাহ�াহ এ সংজায় �া‘ঈেফর সকল �কার অ্ভুর্ 

কেরেছন। শায, মুনকার, মাতরক ও িমথযার অপবােদ দু� রািবর 

হািদস এ সংজার অ্ভুর্। েসসব হাসান হািদসও অ্ভুর্, যা 

অপর �া‘ঈফ হািদেসর ফেল হাসােনর মযরাদায় উ�ীত হয়। অথরাৎ 
এ সংজায় �া‘ঈফ ও হাসান িল-বায়িরিহ উভয় শািমল। অতএব 

েলখক রািহমাহ�াহ �া‘ঈেফর যথাযথ সংজা েপশ কেরনিন। তা  

অেনেক তার সমােলাচনা কেরেছন। 

েলখক এ পযর্ হািদেসর েমৗিলক িতন �কার উে�খ কেরেছন: 

১. সিহ, ২. হাসান ও ৩. �া‘ঈফ বা দুবরল। 

এ িতন �কার পাঁচভােব ভাব হয়, েযমন  ই ন হাজার ও অনযানয 

মুহাি�সবা কেরেছন: ১. সিহ িল-যািতিহ, ২. সিহ িল-বায়িরিহ, ৩. 

হাসান িল-যািতিহ, ৪. হাসান িল-বায়িরিহ, ৫. �া‘ঈফ বা দুবরল। 

১. সিহ িল-যািতিহ: পূেবর সিহর েয সংজা েপশ করা হেয়েছ তা  

সিহ িল-যািতিহর সংজা। 

২. সিহ িল-বায়িরিহ: এ �কার হািদস মূলত হাসান, তেব 

একািধক সনেদর বেল সিহর মযরাদায় উ�ীত হেয়েছ। েযেহতু 
একািধক সনেদর কারো সিহর পযরােয় উ�ীত হেয়েছ, তা  এ 

�কার হািদসেক সিহ িল-বায়িরিহ বলা হয়। 
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৩. হাসান িল-যািতিহ: পূেবর হাসােনর েয সংজা েপশ করা হেয়েছ 

তা  হাসান িল-যািতিহর সংজা। 

৪. হাসান িল-বায়িরিহ: “েয হািদেস সামানয দুবরলতা রেয়েছ, যা 

অনুরপ দুবরলতা স�� হািদস �ারা দূরীভূত হয়, তা  হাসান িল-

বায়িরিহ”। দুবরলতা �ারা উে�শয আদালত, �াবত ও  োসােলর 

দুবরলতা। এ িতনিট েদােষর কারো দুবরল হািদস অনুরপ দুবরল 
হািদস �ারা হাসান িল-বায়িরিহ �কাের উ�ীত হয়। তেব দুবরল 

হািদেস দুবরলতা দূরকারী শি্ থাকা জরির, শায ও  �েতর 

কারো দুবরল হািদস অপর হািদেসর দুবরলতা দূর করার কমতা 

রােখ না। আবার কিঠন দুবরল হািদস অনুরপ কিঠন দুবরল হািদস 

�ারা হাসান িল-বায়িরিহ মযরাদায় উ�ীত হয় না। 

জাতবয, দুবরল হািদেসর দুবরলতা দূরীকরো অনুরপ দুবরল হািদস 

হওয়া জরির, যিদ মকবুল হািদেসর দুবরলতা দূর হয়, তাহেল েস 

হািদস সিহ িকংবা হাসান, হাসান িল-বায়িরিহ নয়। 

৫. �া‘ঈফ: সিহ ও হাসােনর বা ের হািদেসর সকল �কার 

�া‘ঈফ। �া‘ঈফ বা দুবরল হািদস �হােযাবয নয়। অতএব �া‘ঈফ 
�চার করা, িশকা েদওয়া ও তার উপর আমল করা দুর� নয়। 

তেব �েয়াজন হেল দুবরলতা �কাশ কের �া‘ঈফ বলা ৈবধ, কারা 

দুবরলতা �কাশ করা বযতীত �া‘ঈফ বলা নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ 
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ওয়াসা�ােমর উপর িমথযােরাপ করার শািমল। মুসিলম সিহ �ে� 

বারনা কেরন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
�ع�َ « َكذع

ْ
َ دت ح 

َ
َو أ ُت ََ ٌل  ِت َبيع ن 

َ
يثن يتَ   � َدع َع  ، ِّ ََ  َُ َْ َ د   »َة

“েয আমার েথেক েকান হািদস বারনা করল, অথচ েদখা যাে� 

তা িমথযা, তাহেল েসও িমথযাবাদীেদর একজন”।১১৩F

1 অপর হািদেস 

িতিন  রশাদ কেরন: 
» 

ْ
يَتَبَو أ

ْ
َََعّمًدح فَغ َ  ةت ََ َْ َبَيَل  َ يرع  َاَة ََ ح  »َةْقَعَد ت ةع

“আর আমার উপর েয  �াকৃত িমথযা বলল, েস েযন তার 

িঠকানা জাহা�াম বািনেয় েনয়”।১১৪F

2 

�া‘ঈফ বারনার প�িত: ‘নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক 

বারনা করা হয়’, অথবা ‘নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

সােথ স�ৃ্ করা হয়’। দৃৃভােব বলা যােব না ‘নবী সা�া�াহ 
‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলেছন’। 
কতক আেলম বেলন:  বাদেতর �িত আ�হ ও জাহা�াম েথেক 

সতকর করার িনিমো চারিট শেতর �া‘ঈফ হািদস বলা ৈবধ: ১. 

�া‘ঈফ হািদস  বাদেতর �িত আ�হ ও পাপ েথেক সতকরকারী 

স�িকরত হওয়া। ২. কিঠন �া‘ঈফ না হওয়া। ৩. �া‘ঈফ হািদেসর 
মূল িবষয় কুরআন বা সু�ায় মওজুদ থাকা। ৪. রাসূলু�াহ 

                                                           
1 মুসিলম: (৬২) 
2 বুখাির: (১০৮) 
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সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলেছন �া‘ঈফ হািদেসর েকে� 

িব�াস না করা। এ চারিট শেতর �া‘ঈফ হািদেসর উপর আমল 

করা ৈবধ। 
কতক আেলম বেলন: �া‘ঈফ হািদেসর উপর েকােনা অব�ায় 

আমল করা ৈবধ নয়, কারা: 

১. �া‘ঈফ হািদেসর উপর আমল করার অথর সে�হ বা ধারাার 

উপর আমল করা, যা িন�নীয়। 

২. �া‘ঈফ হািদস �ারা েমা�াহাব বা মাকরহ �মািাত হয় না, 

অতএব তার �ারা িকভােব ফিযলত �মািাত হয়। 
৩. সমােজ �া‘ঈফ হািদেসর কু-�ভাব বে�র িনিমো তার উপর 

আমল িনিষ� করা জরির। ফিযলত অধযােয় দুবরল হািদস বলার 

অজুহােত অেনক খিতব ও ব্া িনয়ম-নীিতর েতায়া�া না কের 

জাল হািদস পযর্ বারনা কেরন, যা পিরহার করা জরির। 

৪. �া‘ঈফ হািদেসর উপর আমল করা হেল সিহ হািদস সুরকায় 

মুহাি�সেদর �েচ�ােক অবজা করা হয়। 

৫. �েতযক �কার সিহ ও হাসােনর উপর আমল করেত পািরিন, 

তবু েকন দুবরল হািদেসর উপর আমল করব। 

শায়খ উসা িমন রািহমাহ�াহ বেলন: “আমার িনকট দুবরলতা 

�কাশ করা বযতীত দুবরল হািদস বলা ৈবধ নয়, িবেশষ কের 

জনবোর সামেন। কারা তােদর সামেন যখন হািদস বলা হয়, 
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তারা েসটােক নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর বাাী িহেসেব 

িব�াস কের। তারা মেন কেরন খিতব যা বেলন তা  িঠক। 

িবেশষ কের আ�হ সৃি� ও সতকরকারী হািদসসেলা। কুরআন ও 

সিহ সু�ায় যা রেয়েছ, দুবরল হািদস অেপকা তা  আমােদর জনয 

যেথ�। 
কতক েলাক সু�েতর �িত উ�ু� করার জনয হািদস রচনা কের। 
তারা বেল: আমরা রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

িবপেক িমথযা রচনা কির না, বরং তার �ােথর িমথযা রচনা কির। 
তারা হািদেসর অপবযাখযা কের। রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন: 
» 

ْ
يَتَبَو أ

ْ
َََعّمًدح فَغ َ  ةت ََ َْ َبَيَل  َ يرع  َاَة ََ ح  »َةْقَعَد ت ةع

“আর েয আমার উপর িমথযা রচনা করল, েস েযন তার িঠকানা 

জাহা�াম বািনেয় েনয়”। আপিন যখন েকােনা কথা বলেলন, যা 

িতিন বেলনিন, আপিন তার উপর িমথযা রচনা করেলন”।११५F

1 

 

 

                                                           
1 শারহল মানযুমাহ িল  ই ন উসা িমন। 
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মারফূ‘ ও মাকতু হািদস 

 
قْطُوعالْم وتابِعٍ هما لو 

 
 فُوعرالْم بِيلنل يفما أُضو 

 “আর েয হািদস নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর সােথ 

স�ৃ্ করা হেয়েছ তা-  মারফূ‘। আর যা তােব‘ঈর সােথ 

স�ৃ্ করা হয় তা  মাকতু‘”। অ� কিবতায় বিারত �মানুসাের 

হািদেসর চতুথর ও প�ম �কার মারফূ‘ ও মাকতু‘। হািদেসর এ 
দু’�কােরর স�কর মতেনর সােথ। 

এখান েথেক েলখক রািহমাহ�াহ ব্ার িবেবচনায় হািদেসর 

�কারসমূহ উে�খ কেরেছন। ব্ার িবেবচনায় হািদস চার 

�কার: ১. নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর কথা, কমর, 

সমথরন ও শারীিরক সাবান। ২. সাহািবেদর কথা ও কমর। ৩. 

তােব‘ঈেদর কথা। ৪. আ�াহ তা‘আলার বাাী। 

েলখক চতুথর �কার উে�খ কেরনিন, আমরা স�ূরক িহেসেব 

তার আেলাচনা করব। মওকুফ বারনার েকে� িতিন ধারাবািহকতা 

রকা কেরনিন। তা  অেনেক তার সমােলাচনা কেরেছন। 
 

মারফূ‘ হািদস 

 এর আিভধািনক অথর উঁচু, উোািলত ব� ও উ� িশখের    مْ فوعت    

উ�ীত। রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর সােথ স�ৃ্ 
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হািদস সনেদর সবরেশষ ও উ� িশখের উ�ীত হয়, তা  এ �কার 

হািদসেক মারফূ‘ বলা হয়। 

‘মারফূ‘’র পািরভািষক সংজা �সো েলখক রািহমাহ�াহ বেলন: 

“নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর সােথ স�ৃ্ কথা, অথবা 

কমর, অথবা সমথরন, অথবা তার চািরি�ক ও শারীিরক বঠেনর 

বারনা; েহাক র� মারফূ‘ িকংবা হকমান মারফূ‘। সাহািব তার 

সােথ স�ৃ্ করক িকংবা তােব‘ঈ িকংবা তােদর পরবতরী েকউ, 

সকল �কার মারফূ‘র অ্ভুর্”। অতএব মারফূ‘র সংজায় 

মুাািসল, মুরসাল, মুনকািত‘, মু‘�াল ও মু‘আ�াক অ্ভুর্, তেব 

মাওকুফ ও মাকতু‘ অ্ভুর্ নয়। 

মারফূ‘ দু’�কার: ১. র� মারফূ‘ ও ২. হকমান মারফূ‘। 

১. র� মারফূ‘: রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর বাাী, 

কাজ, সমথরন ও সাবান  তযািদেক م فوع َص�ي  বা র� মারফূ‘ 

বলা হয়। র� মারফূ‘ কেয়কভােব িবভ্: ক. মারফূ‘ কাওিল বা 

নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর বাাী। খ. মারফূ‘ েফ‘িল বা 

নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর কমর। ব. মারফূ‘ তাকিরির 

বা নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর সমথরন। ঘ. মারফূ‘ 

িসফািত বা নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর শারীিরক 

বঠেনর বারনা। 
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ক. মারফূ‘ কাওিল: েযমন, ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ বারনা কেরন, 

আিম নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ামেক বলেত শেনিছ: 
َْيَي «  دت

َ
ِت بعل

ْجَ َت ْْ هع نَ ََ  َْ َم ََ ّ حْم ع ن َةي نََو ،  ّت َمي  ع  َ
، َا ع  نعيَّي يتع

َميلت َْ َ ْ
َ َمي حأل

بع
ِع  ْ

َ
 َةي َهيَجَ  بعل

َ
ِت بعل

ْجَ َت ُع
ي، فَ َُ َت غْ ع ََ ةن 

َ
 حْمَ أ

َ
ْا بعل

َ
ي أ َُ يبت  »يت ع

“িন�য় সকল আমল িনয়েতর সােথ �হােযাবয হয়, আর �েতযক 

বযি্র জনয তা  যা েস িনয়ত কেরেছ। অতএব যার িহজরত 

দুিনয়ার জনয যা েস উপাজরন করেব, অথবা নারীর জনয যােক েস 

িবেয় করেব, তাহেল েস েয জনয িহজরত কেরেছ তার িহজরত 

েস জনয বায হেব।১১৬F

1 

খ. মারফূ‘ েফ‘িল: মুিবরা  ই ন শ‘বা রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন: 
ِع  «

تت حَ 
ْ
َ ِع اََسغ مَ اَء  غَيْ ََ ّ  ح ت  ّ   َص ِع اََص يْ  ُ َمَسَح َضَ خت ََ« 

“আিম নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ামেক ওজু কিরেয়িছ, 

িতিন তার েমাজার উপর মােসহ কেরেছন ও সালাত পেড়েছন”।११७F

2 

ব. মারফূ‘ তাকিরির: েযমন, নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম 

জৈনক দাসীেক বেলন:  
» ْْ ت ؟ قَي َ  َ ََ ح َْ ، قَيَل : أَ َمياع ْْ :  ع حلس  نَي؟ قَي َ

َ
َْ أ ، قَيَل : َة ع  َ ولت ح َْ رَست نْ

َ
: أ

غَةٌ  ْخةع ي مت َُ  َ ي، فَإع
َُ َعْق َْ

َ
 »أ

                                                           
1 বুখাির: (১), মুসিলম: (৩৫৩৭) 
2 বুখাির: (৩৭৮), মুসিলম: (৪০৭) 



 

113 

“আ�াহ েকাথায়? েস বলল: আসমােন। িতিন বেলন: আিম েক? 

েস বলল: আপিন আ�াহর রাসূল। িতিন বেলন: তােক মু্ কর, 

কারা েস মুিমন”। এখােন নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম 

বাঁিদর কথা �তযাখযান না কের সমথরন কেরেছন, তা  বাদীর কথা 

তার কথা িহেসেব বায। এটা তার তাকিরর বা সমথরন। 
ঘ. মারফূ‘ িসফািত: চািরি�ক ও শারীিরক উভয় িবেশষা উে�শয। 
চািরি�ক িবেশষা েযমন, আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা বেলন: 

» َ ِع
 َ َا ح ََ

ِع اََسغ مَ   غَيْ ََ ّ  ح ت  ورع ع َا�ع  َص
ُت ِع َاطت ِع َاََ ََجغع ََغََعغع َت  ع  ِ يََم ِت ح بت ْعجع َت

ِع 
ّ ّت ِع  نع

ْ
 »َغَ

“নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ামেক ডান িদক আনি�ত 

করত, তার জুতা পিরধান করায়, তার মাথার চুল আঁচড়ােনােত ও 

তার পিব�তা অজরন করায় এবং তার �েতযক অব�ায়”।११८ F

1 

শারীিরক িবেশষা েযমন, বারা  ই ন আেযব রািদয়া�াহ ‘আনহ 

বেলন: 
ع «  َ ولع ح َْ رَست ََ ةع ْ َس

َ
ةن َحَْ حَا أ

غ  ةن  ع  ت عم  َْ ذعُ ل ْت ةع يْ
َ
ِع َةي َرأ غَيْ ََ ّ  ح ت  َص
ت  اََسغ مَ 

َ
ِ 

َ
�ع َاال َق ع

ْ
 نعي 

َْ ، لَْم يَ�ت بَْ�ع َمغْ ع
ْ
يدت َةي َ�ْ�َ حل ِع نَعع بَيْ علت َةغْ ع

ُْ  َغْعٌ  يَ
َع  � وع

 .»نعي ط 

“লাল েপাশােক েকাঁকড়ােনা েকশস� িবিশ� নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক সু�র কাউেক আিম েদিখিন। তার 
                                                           
1 বুখাির: (১৬৫)। 
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চুল উভয় কাঁধেক রশর করত। উভয় কােঁধর মেধয তফাৎ িছল, 

িতিন েবেট বা ল�া িছেলন না”।११९

1 

জাতবয: নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর সমথরনও কমর, 

তেব অিধক র� করার জনয সমথরন পৃথক করা হেয়েছ, নেচৎ 

কােরা ধারাা হত সমথরন তার কমর নয়, তা  পৃথক করা যথাযথ 

হেয়েছ। সাহািব িকংবা তােদর পরবতরী কােরা সমথরন বা চুপ থাকা 

দিলল নয়, এ জনযও রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

সমথরনেক পৃথক করা জরির িছল। অনুরপ তার কথাও কমর, 

তেব র� করার জনয পৃথক করা হেয়েছ। 

২. হকমান মারফূ‘: এ �কার হািদস �কৃতপেক রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক �কািশত নয়, তা  মওকুফ 

অথবা মাকতু, তেব অনযানয িনদশরন �মাা কের এসেলা তার 

েথেক �কািশত, তা  হকমান মারফূ‘ বলা হয়, েযমন: 

এক. নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর যুেবর সােথ স�ৃ্ 

কের েকােনা সাহািবর এটা বলা েয, আমরা এরপ বলতাম, অথবা 

এরপ করতাম, অথবা এরপ েদখতাম, তাহেল এ জাতীয় কমর 

হকমান মারফূ‘, তথা সরাসির মারফূ‘ নয়, তেব মারফূ‘র হকুম 

রােখ। কারা, সাহািবেদর এরপ বলা �মাা কের নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম তােদর কমর জানেতন এবং িতিন তােদরেক 
                                                           
1 মুসিলম: (২৩৩৮), িতরিমিয: (৩৫৯৭) 
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এসব কেমরর উপর ি�র েরেখেছন। ি�তীয়ত তােদর যুব িছল 

অিহর যুব, তােদর কেমরর উপর নীরবতা অবল�ন অিহর সমথরন 

�মাা কের। সমথরন এক�কার মারফূ‘, তেব সরাসির নয় তা  

হকমান মারফূ‘। েযমন,  মাম বুখাির রািহমাহ�াহ বারনা কেরন: 
ّ صّ ح  َغيِ اسغم الَ «: ََ حنَ َم  رض ح  َغُم قيل ِع

 َ َع ح غ ي  ع َزَة  بت
ّ صّ ح   ِع

 َ يَل ح ََ ْص
َ
ت ت أ َْ ََ فَْميَا، نتم   َت َمَ ، نتم   َت َ دحً، نتم  

َ
اع نَْ� ن أ

َ
 نَع

لت ََْعدع

مْ  ُت َت نََْغَ
يءع َُ َت  .َغيِ اسغم َال 

“ ই ন ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহম েথেক বিারত, িতিন বেলন: 

আমরা রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর যুেব আবু 

বকেরর সােথ কাউেক তুলনা করতাম না, অতঃপর ওমর 

অতঃপর উসমান। অতঃপর নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

অনযানয সাহািব স�েকর ম্বয েথেক িবরত থাকতাম, তােদর 

কােরা মােঝ ে��র িনধরারা করতাম না”।१२०F

1 

অনুরপ সাহািবর বলা েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�ােমর যুেব এ জাতীয় কমর আমরা েদাষাীয় মেন কিরিন। 

অথবা তার যুেব সাহািববা এরপ করত িকংবা এরপ বলত 
                                                           
1 বুখাির, বাবু মানািকেব উসমান  ই ন আফ ফান রা.: (৭/৫৩-৫৪), হািদস নং: (৩৬৯৭), 

মুসনােদ আবু  য়ালা, তাবরািন ও অনযানয বারনায় এেসেছ, নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম তােদর কথা শনেতন, িক� িনেষধ করেতন না। মুসনােদ আবু  য়ালা: 

(৯/৪৫৬), হািদস নং: (৫৬০৪), মুজামুল কািবর িল তাবরািন: (১২/২৮৫), হািদস 

নং: (১৩১৩২) 
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িকংবা এেত েকােনা সমসযা মেন করা হত না  তযািদ হকমান 

মারফূ‘, েযমন জােবর রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলেছন: 
لت "  ْ�ع

ََ ْ آات  قت
ْ
لت َاح  ََْعزع غ ي   "بت

“আমরা আযল করতাম, আর কুরআন নািযল হত”।১২১F

1 তারা 

কুরআন নািযেলর যুেব আযল করত, কুরআন তােদরেক আযল 

েথেক িনেষধ কেরিন, হারাম হেল অবশয  কুরআন তােদরেক 

িনেষধ করত, অথবা রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ামেক 

অবিহত করা হত, কারা আ�াহ হারােমর উপর নীরবতা অবল�ন 

কেরন না। আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ََ َتخۡ �َسۡ ﴿ ََ َتخۡ �َسۡ  َوَ�  َّاِس ٱ ِمنَ  ُفو ِ ٱ ِمنَ  ُفو ََ  ِِذۡ  َمَعُهمۡ  َوُهوَ  َّ  َ�  َما يُبَِيُِتو
ََ  ِل� َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  َ�ٰ يَرۡ  ُ ٱ َوَ� ََ َ�عۡ  بَِما َّ ِيًطا َملُو  ]  ١٠٨:  ح نسيا[ ﴾١ ُُ

“তারা মানুেষর কাছ েথেক লুকােত চায়, আর আ�াহর কাছ 

েথেক লুকােত চায় না। অথচ িতিন তােদর সােথ  থােকন যখন 

তারা রােত এমন কথার পিরকবনা কের যা িতিন পছ� কেরন 

না। আর তারা যা কের আ�াহ তা পিরেব�ন কের আেছন”।১২২F

2 

আয়ােত উি�� বযি্ববর রােতর আধাের আ�াহর অস�ি�র 

পরামশর কেরেছ, যা েকউ জানত না, তেব তােদর কমর িছল 

আ�াহর অপছ�নীয়, তা  িতিন তােদর িন�াজাপন কেরেছন। এ 

                                                           
1 বুখাির: (৪৮৩৪), মুসিলম: (২৬১৮) 
2 সূরা িনসা: (১০৮) 
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ঘটনা �মাা কের নবী যুেবর আমল, যার উপর আ�াহ িনেষধাজা 

আেরাপ কেরনিন ৈবধ, তেব সরাসির মারফূ‘ নয়, কারা 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েবাচের হয়িন। 

কতক আেলম বেলন: এরপ হািদস হকমান মারফূ‘ নয়, কারা 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর অববিতেত হয়িন, 

তেব দিলল িহেসেব বায, কারা আ�াহ তােদর সমথরন কেরেছন। 

দু . েকােনা সাহািবর বলা েয, “এরপ করা সু�ত”, অথবা 

“এরপ করার িনেদরশ েদওয়া হেয়েছ”, অথবা “এ কাজ েথেক 

িনেষধ করা হেয়েছ”, অথবা “অমুকেক এরপ আেদশ করা 

হেয়েছ”, অথবা “আমােদর জনয এটা হালাল ও ওটা হারাম করা 

হেয়েছ”  তযািদ হকমান মারফূ‘। কারা, িনেদরশ দাতা রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম, হালাল ও হারামকারী িতিন, সু�ত 

�ারা তার সু�ত  উে�শয। আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন: 
ََ حلَسغ ةع "  غَْدَهي َسبًْعي، َاقََسَم َا عَذح : ةع َع قَيَم 

َ
عْ َ  َضَ حَ يّبع أ

ْ
َت حل َ  حل  جت بعَذح َََزا 

نًي، نتم  قََسَم  ًَ غَْدَهي نَ َع قَيَم 
َ
عْ  ع أ

ْ
َ  حَ يَّب َضَ حل  ".َََزا 

“সু�ত হে� �ী থাকা সে�ও বযি্ যিদ কুমারী নারী িবেয় কের, 

তাহেল তার িনকট সাত িদন অব�ান করেব। অতঃপর বাির 

ব�ন করেব। আর যখন কুমারী নারীর উপর িবধবা নারীেক িবেয় 

কের, তাহেল তার িনকট িতন িদন অব�ান করেব, অতঃপর বাির 
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ব�ন করেব”।१२३

1 এখােন সু�ত অথর নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�ােমর সু�ত। অনুরপ  মাম আবু দাউদ বারনা কেরন: 
  َْ يدن رض ح  َغِ  ََ اع َسعع

َ
 : قَيَل    أ

َ
ََْقَ أ ْا 

َ
ْ نَي أ مع

ت
ََيلع  أ  ع

ْ
َةع ح  يتع َُ َ  نع  َ  .َاَةي ََََ

আবু সািয়দ খুদির রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিারত, িতিন বেলন: 

“আমােদরেক িনেদরশ করা হেয়েছ, আমরা েযন সূরা ফােতহা এবং 

যতটুকু স�ব িতলাওয়াত কির”।১২৪F

2 এখােন িনেদরশদাতা নবী 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম। 
িতন. সাহািব যিদ এমন িবষেয় সংবাদ েদয়, যােত  জিতহাদ ও 

িনজ� মত �কােশর সুেযাব েন , যা েদেখ ধারাা হয় িতিন নবী 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক শেন বেলেছন, তাহেল 

সাহািবর এ জাতীয় সংবাদ হকমান মারফূ‘, যিদ িকতািব তথা 

 য়াহূদী ও নাসারােদর েথেক সংবাদ �হা করার অভযাস তার না 

থােক। উদাহরাত েকােনা সাহািব সৃি�র সূচনা, অথবা নবী ও 

পূবরবতরী উ�ত স�েকর সংবাদ িদল, অথবা যু�-িব�হ, েফতনা, 

িকয়ামেতর আলামত ও িকয়ামেতর অব�া স�েকর ভিবষযৎ 

সংবাদ িদল, অথবা েকােনা আমেলর িনিদর� সওয়াব অথবা িনিদর� 

শাি�র বারনা িদল, েযখােন বেবষাার সুেযাব েন , অথবা কিঠন 

                                                           
1 বুখাির: (৫২১২), মুসিলম: (১৪৬৩) 
2 আবু দাউদ: (১/২১৬), হািদস নং: (৮১৮),  ই ন িহ�ান হািদসিট সিহ বেলেছন: 

(৫/৯২), (১৭৯০) 
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শে�র বযাখযা িদল অথবা অপিরিচত শে�র িবে�ষা করল, যা 

সাধারা অেথরর িবপরীত  তযািদ হকমান মারফূ‘। েযমন  মাম 

মািলক রািহমাহ�াহ বেলন: 
 َْ َ �َْ َة  ََ اع هت
َ
ِت قَيَل  رض ح  َغِ  أ ن 

َ
، يَْوَم  : � ْ�ع

ََ تَعةن َم   َت َميلت حَ يسع ات   َْ َ
َتْعَ ضت أ

ِع  ي خع
َ
ِت َاَ�ْ�َ أ ْْ نََْغَ نَ ََ بًْدح  ََ  

 
َن بعال ْخةع بْدن مت ََ  ّ ّت َُ ت  ع يتْا ََ  ، َع َ َمع

ْ
نْنَْ�ع َاَ�ْوَم ح�

ْ
حال

يتَقيلت  ََ  ، غَيات َْ َ  حَْ ت : َغ َع َ 
وح َهَييْ يئَي  بت ُع اع    .يَ

َ
وح   أ يئَي   )يع  أّخ اح(حْربت ُع َ  يَ َع َ 

 .َهَييْ

“আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিারত, িতিন বেলেছন: 

�িত জুমায় [স�ােহ] বা�ার আমল দু’বার েপশ করা হয়: 

েসামবার ও বৃহরিতবার। অতঃপর �েতযক মুিমন বা�ােক কমা 
করা হয়, তেব েস বা�া বযতীত যার মােঝ ও তার ভা েয়র মােঝ 

িবে�ষ রেয়েছ। বলা হয়: তােদরেক তযাব কর, যতকা না তারা 

সংেশাধন কের েনয়”।१२५F

1 অনয�  মাম মািলক বারনা কেরন: 
َ �َْ َة رض ح  َغِ أا  نَي هت
َ
عَمةع : قَيَل    أ ََ

ْ
مت نعي 

 ََ َََ
َ
ََ ل  بعا  حل  جت

ً
ي نَيال َُ َ قع ل

ْ
َةي يتغ

ت   َ ِت ح عت ََ  يَْ 
ً

ي نَيال َُ َ قع ل
ْ
عَمةع َةي يتغ ََ

ْ
مت نعي 

 ََ َََ
َ
ََ ل غ َم، َا عا  حل  جت َُ ي  ع نَيرع َج َُ وُع نع

ُْ ََ

َغ ةع 
ْ
ي  ع حل َُ  .نع

“আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলেছন: িন�য় বযি্ কতক 

শ� উ�ারা কের, যার েকােনা পেরায়া েস কের না, অথচ তার 

কারো েস জাহা�ােম িনিক� হয়। আর বযি্ কতক বাকয 

উ�ারা কের, যার েকােনা পেরায়া েস কের না, অথচ তার 
                                                           
1 মুয়াাা  মাম মােলক: (২/৯০৮), হািদস নং: (১৭) 
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কারো আ�াহ তােক জা�ােত উ�ীত কেরন”।১২৬

1  মাম মািলক 

রািহমাহ�াহ বারনা কেরন: 
 َْ َ �َْ َة رض ح  َغِ   ََ اع هت

َ
ِت    أ ن 

َ
ي َحَْ حَا  ):   اصن جُغم: (قَيَل  � َُ ََ َتَ ْا

َ
أ

َقيرع 
ْ
َْ ح  ْسوَدت ةع

َ
َ أ ْم َهيع ع؟ لَ ع �ت     .َبغَيرع

আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিারত, িতিন [জাহা�ােমর 

বারনা স�েকর] বেলন: “েতামরা িক জাহা�ােমর আসনেক 

েতামােদর এ আসেনর নযায় লাল মেন করছ? অথচ তা 

আলকাতরার েচেয় কােলা”।१२७F

2 

আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহর এসব বারনা হকমান মারফূ‘, 

কারা এসব িবষেয় বেবষাার েকােনা সুেযাব েন । অিধক� 

 মাম মুসিলম১২৮F

3 �থম হািদস এবং  মাম বুখাির১২৯ F

4 ি�তীয় হািদস 

র� মারফূ‘ িহেসেব বারনা কেরেছন। তৃতীয় হািদস স�েকর 

বািজ১৩০F

5 রািহমাহ�াহ বেলন: আবু হরায়রার এ সংবাদ অিহর উপর 

িনভররশীল, কারা তার স�রক বােয়ব ও অদৃেশযর সােথ, তা  

হকমান মারফূ‘। 

চার. হািদস বারনাকারী রািব যিদ সাহািব স�েকর বেলন: 
                                                           
1 মুয়াাা  মাম মােলক: (২/৯৮৫), হািদস নং: (৬)  
2 মুয়াাা  মাম মােলক: (২/৯৯৪), হািদস নং: (২)  
3 মুসিলম: (৪/১৯৮৯৭)  
4 বুখাির: (১১/৩০৮), হািদস নং: (৬৪৭৮) 
ح ب حل حَ َبد د.أ 5  রিচত উসুেল হািদেসর উপর ‘একাদশ ভাষা’। 
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يِ، أا يبغْ نِ حَِ صّ ح  َغيِ اسغم أا راحية  غْمع ََ   .ي فعِ أا 

তাহেল হকমান মারফূ‘, েযমন  মাম বুখাির বারনা কেরন: 
َيحنيً « :ي فعََِ أ�َ رض ح  َغِ  ََ َ يرع  َع ح ْه

َ
ْهَواع أ

َ
ولت ألع قت ََ ا  حَ  

َ
ا  : أ

َ
لَْو أ

؟ قَيَل  ِع ُ نع ََدع ُْ ََ  َْ غْ ان بت َْ َشْ رْضع ةع
َ ْ
تَل َةي : قَيَل . َََعمْ : لََل َةي  ع حأل ِْ

َ
َقْد َسَ ََ

َْ َهَيح اَ  ْهَوات ةع
َ
َو أ  حلّشْ َ هت

 
َْ بعال َ�يْ

َ
، فََ ْشعَ  اع

ت ْا َال س
َ
بع آَدَم ْ أ

ْ
غ َْ  ع صت نْ

َ
 .»أ

আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিারত, িতিন মারফূ‘ বারনা 

কেরন: “আ�াহ তা‘আলা জাহা�ােমর সবেচেয় কম শাি� 

েভাবকারীেক বলেবন: যিদ েতামার দুিনয়া ভিতর স�দ হয়, তুিম 

িক েসসেলা িফিদয়া [মুি্পা] িহেসেব �দান করেব? েস বলেব: 

হযাঁ, িতিন বলেবন: আিম েতামার িনকট এর েচেয় নবনয ব� 

েচেয়িছলাম, যখন তুিম আদেমর পৃ�েদেশ িছেল, েয আমার সােথ 

শরীক কর না। িক� তুিম িশকর বযতীত কা্ হওিন”।১৩১F

1 এেত 

 শ� হকমান মারফূ‘র িনদশরন।  মাম বুখাির রািহমাহ�াহ ي فعِ

বারনা কেরন: 
ٌَ « :راحيةََ أا ه � ة رض ح  َغِ  ْطَ ةت َخْ ُع

ْ
ْطَ ةع   ح  ُع

ْ
ََ ح  ٌَ ةع ْا َخْ

َ
: أ

يرعلع   َ َّ حل ، َاقَ يرع َُ ْظ
َ ْ
ََْقغعيمت حأل ، َا نْطع ع

ْ
َََْنت حِ ، َا َدحدت َْ َع ، َاحالْس عََيات

ْ
   .»ح�

আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিারত: “�ভাব পাঁচিট, 

অথবা পাঁচিট �ভােবর অ্ভুর্: খৎনা করােনা, নািভর িনেচর 

                                                           
1 বুখাির: (৬/৩৬৩), হািদস নং: (৩৩৩৪) 
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পশম পির�ার করা, ববেলর পশম উপেড় েফলা, নখ কাটা ও 

েমাচ েছাট করা”।১৩২F

1 এেত راحية শ� হকমান মারফূ‘র িনদরশন। 

পাঁচ. শােন নুযূল সং�া্ সাহািবর সংবাদ হকমান মারফূ‘। কারা, 
অিহ ও কুরআন নািযল �তযককারী সাহািব েকােনা আয়াত 

স�েকর যখন বেলন, এ আয়াত অমুক ঘটনার ে�িকেত নািযল 

হেয়েছ, তখন িতিন ঘটনািট নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

যুেবর সােথ স�ৃ্ করেলন, অতএব হকমান মারফূ‘। অনুরপ 

সাহািব যিদ েকােনা আয়ােতর বযাখযা �দান কেরন, যােত 

 জেতহােদর সুেযাব েন , অথবা যার সােথ শে�র অথর স�ৃ্ 

নয়, তাহেল তা হকমান মারফূ‘। এ তাফিসর িতিন নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক �বা কেরেছন, েযমন  মাম বুখাির 

বারনা কেরন: 
ا دت : ََ حنَ َبيس رض ح  َغُم قيل َ ََ ََ َع َ�تَجوَا َاَال  ََم َت حلْ ْه

َ
َا أ اَا ََ

تواَ  ول  : َاَ�قت
َ

َََعيل نَْزَل ح ت 
َ
َ يَس، فََ توح ح ل

َ
َة َسَ وح َة   مت وَا، فَإعَذح قَدع

ت
َََوّن مت

ْ
َت حل ْ : ثَ

ِ ْقوَ ( حدع ح اح فَإعا  َخْ�َ حلز 
 ).َاَََزا دت

 ই ন আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিারত, িতিন বেলন: 

“ য়ামান বাসীরা হজ করত িক� খাদয-সাম�ী বহন কের আনত 

                                                           
1 বখাির: (১০/৩৩৪), হািদস নং: (৫৮৮৯) 
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না, তারা বলত: আমরা ভরসাকারী। অতঃপর ম�ায় েপৗেছ 

মানুেষর িনকট িভকা করত, তা  আ�াহ তা‘আলা নািযল কেরন: 

﴿  ْ َّ  َوتََزّوُدوا ِ ّّۡقَوٰىۖ  ٱلّزادِ  َخۡ�َ  فَإ  ]  ١٩٧: حلق ة[ ﴾ ١ ٱ

“েতামরা সাম�ী বহন কর, কারা তাকওয়া সেবরাাম সাম�ী”।१३३F

1 

অপর জায়বায় বুখাির রািহমাহ�াহ আবু  সহাক শায়বািন েথেক 

বারনা কেরন, িতিন বেলন: “আিম ‘িযর’েক আ�াহর বাাী১৩৪F

2: 

﴿ ََ وۡ  قَوَۡسۡ�ِ  قَاَب  فََ�
َ
ۡدَ�ٰ  أ

َ
�  ٩ أ ََ ۡو

َ
ٓ  َ�ۡبِدهِۦ َِِ�ٰ  فَُ ٰ  َما ََ ۡو

َ
 ]  ١٠ ،٩:حَجم[ ﴾١ أ

স�েকর িজজাসা কেরিছ। িতিন বেলন: আমােদরেক  ই ন মাসউদ 

বেলেছন, মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম িজবরীল 

আলা িহস সালামেক েদেখেছন, তার ছয়শ পাখা রেয়েছ”।১৩৫F

3  ই ন 

মাসউদ রািদয়া�াহ ‘আনহর বযাখযা আরিবর েকােনা িনয়েম পেড় 

না, তােত বেবষাারও সুেযাব েন , অতএব িতিন এ তাফিসর 

নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক শেনেছন, তা  হকমান 

মারফূ‘। 

ছয়. িনিদর� েকােনা কমর স�েকর সাহািব যিদ বেলন, “এেত 

আ�াহ ও তার রাসূেলর আনুবতয রেয়েছ”, অথবা বেলন “এ 

                                                           
1 বুখাির: (৩/৩৮৩-৩৮৪), হািদস নং: (১৫২৩) 
2 অথর: “তখন েস ৈনকটয িছল দু’ ধনুেকর পিরমাা, অথবা তারও কম। অতঃপর িতিন 

তার বা�ার �িত যা ওিহ করার তা ওিহ করেলন”। সূরা আন-নাজম: (৯-১০) 
3 বুখাির: (৮/৬১০), হািদস নং: (৪৮৫৭)  
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কাজ আ�াহ ও তার রাসূেলর নাফরমািন”, তাহেল হকমান 

মারফূ‘। কারা, িতিন নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক 

এরপ শেনেছন। উদাহরাত  মাম বুখাির ও  মাম মুসিলম 

রািহমাহ�াহ বারনা কেরন: 
، يتْدَع «: ََ أا ه � ة رض ح  َغِ أنِ َا يقول َمةع َولع

ْ
َعيمع َطَعيمت حل َشَ ح ط 
 ََ َََص حَ   َقْد  ََ َوَة  َْ َْ َََ َ  حل  ، َاَة َقَ حات ُت َ ت ح ْ َْ ْدغعيَيات َا�ت

َ ْ
ي حأل َُ َ ت ل

َ
وِ  َارَست

َ
َعيل

  .»صّ ح  َغيِ اسغم

আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিারত, িতিন বলেতন: 

“সবেচেয় খারাপ খানা ওলীমার খানা, েযখােন ধনীেদর দাওয়াত 

েদওয়া হয় িক� বিরবেদর দাওয়াত েদওয়া হয় না। আর েয 

দাওয়াত �তযাখযান করল, েস আ�াহ ও তার রাসূেলর নাফরমানী 

করল”।১৩৬F

1 

জা�াত, জাহা�াম, অতীত, ভিবষযৎ ও  জিতহাদ চেল না িবষেয় 

সংবাদদাতা সাহািব যিদ বনু  সরা ল েথেক জানাজরন কের 

�িস� হন, তাহেল তার সংবাদ হকমান মারফূ‘ হেব না। কারা, 
হয়েতা িতিন সংবাদিট তােদর েথেক �হা কেরেছন, েযমন 

 য়ারমুেকর যুে� রমী ও অনযানয িকতািবেদর েরেখ যাওয়া অেনক 

                                                           
1 বুখাির: (৯/২৪৪), হািদস নং: (৫১৭৭),  মাম মুসিলম হািদসিট আবু হরায়রা 

রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক র� মারফু িহেসেব বারনা কেরেছন। মুসিলম: (২/১০৫৪), 

হািদস নং: (১০৭), (১৪৩২) 
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িকতাব আ�ু�াহ  ই ন আমর  ই নুল আস রািদয়া�াহ ‘আনহ 

সং�হ কেরেছন, তখন এর অনুমিত িছল। 
েকােনা তােব‘ঈর বলা: ‘এটা সু�ত’: 

েকউ বেলেছন: েকােনা তােব‘ঈ যিদ বেলন: ‘এটা সু�ত’ তাহেল 

মাওকুফ বায হেব, মারফূ‘ নয়। কারা, তােব‘ঈ নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর যুব পানিন, তা  তার সু�ত বলার অথর 

নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর সু�ত নয়, বরং সাহািবেদর 

সু�ত, অতএব মাওকুফ। 

েকউ বেলেছন: েকােনা তােব‘ঈ যিদ বেলন: ‘এটা সু�ত’ তাহেল 

হকমান মারফূ‘ হেব। তােদর সু�ত বলার অথর নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর সু�ত, তেব তােদর এ কথা এক িহেসেব 

মুরসাল ও অপর িহেসেব মুনকািত‘, কারা সনেদ সাহািবর উে�খ 

েন ।  

েমা�াকথা: েকােনা তােব‘ঈর ‘এটা সু�ত’ বলা যিদ হকমান 

মারফূ‘ মািন তাহেল মুরসাল, যা এক�কার দুবরল হািদস, কারা 

সনদ মুাািসল নয়, তা  তার সােথ মুরসাল হািদেসর বযাবহার 

করা হেব। আর তােব‘ঈর ‘এটা সু�ত’ বলা যিদ মাওকুফ মািন 
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তাহেল সাহািবর কথা বা কমর হয়। সাহািবর কথা বা কেমরর হকুম 
‘মাওকুেফ’র বারনায় আসেছ।१३७

1  

 

হািদেস কুদিস 

েযসব হািদস আ�াহ তা‘আলার সােথ স�ৃ্ করা হয় তা  

হািদেস কুদিস। হািদেস কুদিসেক হািদেস  লািহ, অথবা হািদসুর 

রা�ািন  তযািদ বলা হয়। কারা, এসব হািদেসর সবরেশষ �র 

আ�াহ তা‘আলা। েলখক এ �কার বারনা কেরনিন, স�ূরক 

িহেসেব আমরা তার আেলাচনা করিছ। 

 শে�র অথর আ�াহর َقد�َ শে�র আিভধািনক অথর পিব�। قتدتس

পিব�তা।  রশাদ হে�: 

ُس  ِ�َۡمِدكَ  �َُسِبِحُ  نُ َوَ�ۡ  ﴿  ]  ٣٠: حلق ة[ ﴾ ٣ لََكۖ  َوُ�َقِدِ

                                                           
1 ১৫-নং পঙি্ েদখুন। যার সারাংশ: িতনিট শেতর সাহািবর কথা বা কমর দিলল হয়: ১. 

সাহািব যিদ ফিকহ হন। ২. সাহািবর কথা যিদ দিলল িবেরাধী না হয়। ৩.  সাহািবর 

কথা যিদ অপর সাহািবর কথার িবপরীত না হয়। এ িতনিট শেতর সাহািবর কথা ও 

কমর দিলল িহেসেব বায হেব। অতএব সাহািব ফিকহ না হেল তার কথা দিলল নয়। 

আবার ফিকহ সাহািবর কথা দিলল িবেরাধী হেল �হােযাবয নয়, তখন দিলল 

�হােযাবয। ফিকহ সাহািবর কথা যিদ দিলল িবেরাধী না হয়, তেব অপর সাহািবর 

কথার িবপরীত, তাহেল �াধানয েদওয়ার িদকিট িবেবচনা করব। অতএব তােবঈর 

কথা ‘এটা সু�ত’ যিদ মাওকুফ মািন, এ িতনিট শেতরর িভিােত তার বযাপাের িস�া্ 

িনব। 
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“আমরা আপনার �শংসার তসিবহ পাঠ কির ও আপনার 

পিব�তা বারনা কির”। আ�াহর এক নাম  অথর পিব� অথবা  قتَداس

বরকতময় অথবা িতিন পিব� ৈবপরীতয, সমকক ও সৃি�জীেবর 

সাদৃশয েথেক। حليْ حنقد س অথর ‘িশকর েথেক পিব� ঘর’। হািদেস 

কুদিস েযেহতু মহান আ�াহর পিব� স�ার সােথ স�ৃ্, তা  এ 

�কার হািদসেক ـــدتس  বলা হয়। حلـديث ح قت

নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম কুরআনুল কািরম বযতীত েয 

হািদস তার রেবর পক েথেক সরাসির বারনা কেরন, অথবা 

িজবরীেলর মাধযেম তার পক েথেক বারনা কেরন তা  হািদেস 

কুদিস। রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েযেহতু সংবাদ 

িদে�ন, তা  এ �কারেক হািদস বলা হয়। আ�াহ তা‘আলার 

সােথ স�ৃ্ করা হয় িহেসেব কুদিস বলা হয়। 
হািদেস কুদিসর ভাবাথর আ�াহ তা‘আলার পক েথেক এেত কােরা 

ি�মত েন , তেব তার শ� �সো  খিতলাফ রেয়েছ:  

একদল আেলম বেলন: আ�াহ তা‘আলা  লহাম১৩৮ F

1 অথবা ঘুম 

অথবা িজবরীল ‘আলা িহস সালােমর মাধযেম হািদেস কুদিসর 

ভাবাথর নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ামেক অিহ কেরন, তেব 

তার শ� নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর পক েথেক। শধু 

                                                           
1 �তযােদশ। 
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কুরআনুল কািরম শ�সহ আ�াহর পক েথেক অবতীার হেয়েছ, 

যার িতলাওয়াত কের আমরা তার  বাদত আ�াম েদ ।  

অপরদল আেলম বেলন, হাদীেস কুদিসর ভাবাথর ও শ� সব  

আ�াহ তা‘আলার পক েথেক। কারা আ�াহ তা‘আলা কুরআন 

বযতীতও কথা বেলন। তেব এিট মু‘িজয বা অপারবকারী িহেসেব 

আ�াহ নািযল কেরন িন, িকংবা এর মত আনার বযাপাের 

চযােল�ও েদন িন। তাছাড়া এর েতলাওয়ােতর মাধযেম সালাত 

আদােয়র িবষয়িটও েন । এ অিভমত  িবশ�।  

 

কুরআনুল কািরম ও হািদেস কুদিসর পাথরকয: 

১. কুরআনুল কািরেমর শ� ও অথর িজবরীেলর মাধযেম রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর অ্ের জা�ত অব�ায় নািযল 

করা হেয়েছ। আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َُ  ننُّهۥ ﴿ �ِ�َ ِم�ُ  ٱلّروحُ  بِهِ  نََزَل  ١ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َرِبِ  َّ
َ
ٰ  ١ ٱۡ� ََ  قَۡلبَِك  َ�َ َُكو ِّ 

ٍَ  ١ ٱلُۡمنِذرِ�نَ  ِمنَ   ]  ١٩٥  ،١٩٢:  حلَع حا[ ﴾ ١ ّمبِ�ٖ  َعَرِ�ِٖ  بِلَِسا

“আর িন�য় এ কুরআন সৃি�কুেলর রেবর  নািযলকৃত। িব�� 

আ�া এটা িনেয় অবতরা কেরেছ। েতামার ্দেয়, যােত তুিম 

সতকরকারীেদর অ্ভুর্ হও। সুর� আরিব ভাষায়”।১৩৯F

1 তা  

                                                           
1 সূরা শ‘আরা: (১৯২-১৯৫) 
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কুরআনুল কািরেমর ভাবাথর বারনা করা ৈবধ নয়, তার শ� মুিজযা, 

 াস ও বৃি� েথেক সুরিকত। আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

َا َ�ۡنُ  ِِنّا ﴿ َۡ ِۡكرَ  نَّز َِ ََ  َ�ُۥ ننّا ٱ  ]  ٩: حلج [ ﴾ ٩ لََ�ٰفُِظو

“িন�য় আিম কুরআন নািযল কেরিছ, আর আিম  তার 

িহফাজতকারী”।১৪০F

1 অনয�  রশাদ কেরন: 

�ُس  ٱۡجَتَمَعِت  ّل�ِنِ  قَُ ﴿ نّ  ٱۡ�ِ ِ
ۡۡ �  َوٱ َ�َ َ

َ
ْ  أ تُوا

ۡ
َِ  يََ َِ  َ�َٰذا بِِمۡث ََ  َ�  ٱۡلُقۡرَءا تُو

ۡ
 يََ

ََ  َولَوۡ  بِِمۡثلِهِۦ ُهمۡ  َ� ُِ  ]  ٨٨: حالسحا[ ﴾ ٨ َظهِٗ�� ِ�َۡعٖض  َ�ۡع

“বল, ‘যিদ মানুষ ও িজন এ কুরআেনর অনুরপ হািযর করার 

জনয একি�ত হয়, তবুও তারা এর অনুরপ হািযর করেত পারেব 

না যিদও তারা এেক অপেরর সাহাযযকারী হয়’।১৪১F

2 হািদেস কুদিসর 

এসব ৈবিশ�য েন , হািদেস কুদিসর ভাবাথর বারনা করা ৈবধ। 

২. সালােত কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করা ফরয, সকম 

বযি্র কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত বযতীত সালাত শ� হেব না। 
পকা্ের হািদেস কুদিস সালােত পড়া িনেষধ, কুরআেনর 

পিরবেতর তার �ারা সালাত শ� হেব না। 

৩. কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করা  বাদত। �েতযক শে�র 

দশসা সাওয়াব। জমহর আেলেমর িনকট নাপাক বযি্র জনয 

কুরআন রশর করা ৈবধ নয়, েযমন িতলাওয়াত ৈবধ নয়। 

                                                           
1 সূরা িহজর: (৯) 
2 সূরা আল- সরা: (৮৮) 
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পকা্ের হািদেস কুদিস িতলাওয়াত কের  বাদত আ�াম 

েদওয়ার িনেদরশ েদওয়া হয়িন, তার সাওয়াব কুরআেনর 

সমপিরমাা নয় এবং নাপাক বযি্র পেক হািদেস কুদিস রশর 

করা িকংবা িতলাওয়াত করা হারাম নয়। 
৪. কুরআনুল কািরেমর শ�, বাকয ও �ম িবনযাস আমােদর িনকট 

মুতাওয়ািতর প�িতেত েপৗেছেছ। কুরআন আ�াহর পক েথেক 

অকাটযভােব �মািাত এবং সূরা ফােতহা েথেক সূরা নাস পযর্ 

দু  মলােটর মােঝ সংরিকত। কুরআন অ�ীকারকারী কােফর, 

তার িতলাওয়াত ও িশকার জনয সনদ �েয়াজন েন । পকা্ের 

হািদেস কুদিস আমােদর িনকট েপৗেছেছ কখনও একক সংবােদর 

িভিােত আবার কখনও মুতাওয়ািতর িহেসেব। মুতাওয়ািতর না 

হেল �মািাত নয় মেন করার কারো তার অ�ীকারকারীেক 

কােফর বলা যায় না। তার শ�তা ও অশ�তার জনয সনদ েদখা 

�েয়াজন। তেব হাদীেস কুদিসর িবশ� �মািাত হেল েসটা 

অ�ীকারকারীও কােফর হেয় যােব। 

৫. আ�াহ বযতীত কােরা সােথ কুরআন স�ৃ্ করা ৈবধ নয়। 

কুরআেনর একিট বাকয িকংবা বাকযাংশেক আয়াত বলা হয়। 

কেয়কিট আয়ােতর সমি�েক সূরা বলা হয়, যা নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক িনধরািরত। পকা্ের হািদেস কুদিস 

এরপ নয়, বরং হািদেস কুদিসেক: হািদেস কুদিস, হািদেস  লািহ 
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ও হািদেস রা�ািন বলা হয়। হািদেস কুদিসেক কখেনা নবী 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর সােথ স�ৃ্ করা হয়, কারা 

িতিন �ীয় রেবর পক েথেক তা বেলেছন, তা  মুহাি�সবা 

হািদেস কুদিসেক হািদেস নবিবর অ্ভুর্ কেরেছন। 
 

হািদেস কুদিস ও হািদেস নবিবর পাথরকয: 

১. হািদেস কুদিস আ�াহর পক েথেক র� বা অর� অিহ: র� 

অিহ, েযমন িজবরীেলর মাধযেম �া� হািদস; অর� অিহ, েযমন 

ঘুম বা �তযােদশ েযােব �া� হািদস। পকা্ের হািদেস নবিব 

কতক অিহ ও কতক নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

 জিতহাদ, তার  জিতহাদ অিহ। কারা, তার  জিতহাদ ভুল 
হেল আ�াহ সংেশাধন কের েদন, ভুেলর উপর তােক ি�র রােখন 

না। 

২. হািদেস কুদিস নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম আ�াহর 

সােথ স�ৃ্ কের বেলন, িক� হািদেস নবিব িতিন িনেজর পক 

েথেক সরাসির বেলন। 

৩. হািদেস কুদিসেত সাধারাত আ�াহ তা‘আলার পিব�তা, 

সাবান, কুদরত, রহমত, মাবেফরাত, জা�াত, জাহা�াম, 

 বাদেতর �িত আ�হ সৃি� ও পাপ েথেক সতকরকারী িবষেয়র 

আিধকয থােক। পকা্ের হািদেস নবিবেত অিধকহাের মুসিলেমর 
দীিন ও দুিনয়ািব িবষেয়র বারনা থােক। 
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হািদেস কুদিসর কতক িনদশরন: 

১. রািব বারনা করার সময় বেলন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম তার রেবর পক েথেক বারনা কেরন, অথবা রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম কতৃরক বিারত হািদেস আ�াহ 

তা‘আলা বেলন, েযমন  মাম আহমদ ও নাসািয় সিহ সনেদ বারনা 

কেরন: 
 َْ َمَ  رض ح  َغُم ََ َت َع 

ّ    حنْ ِع
َْ حَ  ِع  َعيَمي    صّ ح  َغيِ اسغم ََ ي  َ�ْ ع

َ  قَيَل  ز  اََج ََ ِع  َْ َرّ� ع   «: ََ  َ َع ح ِعي ًدح  ع َس َيهع َت بَيدعُ َخَ َ   َع  َْ بْدن ةع ََ َمي  ََ َ�
 ، ْا َدغعيَمةن

َ
ْج ن أ

َ
َْ أ َصيَل ةع

َ
 نعَمي أ

ِت رَْجْعَت
َ
ِت بعْا أ َع رْجع

َ
ْا أ

َ
ت أ

َ
ْت ِ غْ ِع َءمع َعَايَا َم َْءي حنْ

 ْ ت َارَحع
َ

ْ تت ِ َُ ِت َ� ِت َا عْا َ�بَْضَت  . »َت

 ই ন ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিারত, নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম তার রেবর পক েথেক বারনা কেরন১৪২F

1, 

আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: “আমার বা�ােদর েথেক েয আমার 

স�ি�র উে�শয আ�াহর রা�ায় মুজািহদ িহেসেব েবর হয়, আিম 

তার িজ�াদার। যিদ আিম তােক িফিরেয় েদ , �িতদান অথবা 

                                                           
1  َْ َع   ََ

َم َ  حنْ َْ    َغُم ح  رض َت ََ  ّ ِع
 َ ِع   َعيَمي   اسغم َغيِ ح  صّ  ح ي َْ  َ�ْ ع ِع  ََ ز   َرّ� ََ   َ قَيَل  اََج   

উপের এ বােকযর ভাবাথর করা হেয়েছ, শাি�ক অথর এরপ:  ই ন ওমর রািদয়া�াহ 

‘আনহম সূে� নবী সা�া�াহ 'আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক বিারত, িতিন তার রেবর 

পক েথেক যা বারনা কেরন, তােত রেয়েছ; আ�াহ বেলেছন: 
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বিামতসহ িফিরেয় েদব। আর আিম যিদ তােক �হা কির, তােক 

কমা কের িদব ও তার উপর রহম করব”।১৪৩

1 

২. রািব বারনা করার সময় বলেবন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম বেলন: আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: ..., অথবা রািব 

বলেবন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

েতামােদর রব বেলেছন: ..., েযমন  মাম বুখাির আবু হরায়রা 

রািদয়া�াহ ‘আনহ সূে� বারনা কেরন: 
ع    َ وَل ح ا  رَست
َ
ت «: قَيَل   صّ ح  َغيِ اسغم   أ  َ ُ  عَقيئع    :قَيَل ح بْدع ََ َ ب  

َ
بعَذح أ

ْت  عَقيَا ت،  ْ بَبْ
َ
ْت  عَقيَا ت أ  .»َا عَذح َب عَ   عَقيئع َب عْه

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলন: “আ�াহ  

তা‘আলা বেলেছন: আমার বা�া যখন আমার সাকাত পছ� কের 

আিম তার সাকাত পছ� কির। আর যখন েস আমার সাকাত 

অপছ� কের আিম তার সাকাত অপছ� কির”।१४४F

2 

৩. কখেনা রািব বেলন: ‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন’, অতঃপর হািদেস কুদিস উে�খ কেরন, িক� আ�াহর 

সােথ স�ৃ্ কেরন না, েযমন বুখাির বারনা কেরন: 

                                                           
1 আহমদ: (২/৫৯৪১), নাসািয়: (৬/১৮) 
2 বুখাির: (১৩/৪৬৬), হািদস নং: (৭৫০৪) 
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 َْ َ �َْ َة    ََ اع هت
َ
ّ  أ ِع

 َ َْ ح ََ  يَ  «:  قَيَل     صّ ح  َغيِ اسغم رض ح  َغِ 
َ

تع ال
ْ
َ

 ََ ت،  آَدَم  حْ�
َ

ِت ِ ْرَت َقَدرت َاقَْد قَد 
ْ
ِع ح  ي قع

ْ
َْ يتغ ، َا َ�ع ِت ْرَت َْ قَْد قَد  ان لَْم يَ�ت عَ،ْ َ ْيرت ر ح

َع  ي َنع َْ حلْ ِع ةع  نع
ْسََْن ع ت

َ
 .»أ

আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম েথেক বারনা কেরন, িতিন বেলেছন: “বনু আদেমর 

িনকট মা�ত এমন িকছু িনেয় আেস না যা আিম তার জনয 

িনধরারা কিরিন। ব�ত আিম তার জনয তা িনধরারা কের েরেখিছ, 

আর তকদীর তার সােথ সাকাত কের। আিম মা�ত �ারা কৃপা 

েথেক েবর কির”।১৪৫F

1 

৪. কখেনা কখেনা হািদেস কুদিসেক হািদেস নবিবর অংশ িহেসেব 

বিারত হয়, যিদও হািদেস কুদিসর অংশ নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম পৃথক কেরন না, তেব অ�-প�াৎ েথেক আ�াহর কথা 

র� হয়, েযমন  মাম বুখাির রািহমাহ�াহ বারনা কেরন: 
َ �َْ َة رض ح  َغِ  َا هت

َ
ّ صّ ح  َغيِ اسغم  ََ أ ِع

 َ َْ ح َََدَل «: قَيَل     ََ َْ ت    ح  َ ح
 نعَمي نَيَل 

ِت َع رْجع
ت
ْا أ

َ
َع أ

 نع تست
ٌٌ ي  بعيَميٌا اع َاََْ دع

 
ِت بعال  عجت

ْ ْت  
َ

ِع ال ِعيغع َْ َخَ َ   ع َس عَم ل
َغ ةَ 

ْ
ِت حل غَ ْدخع

ت
ْا أ

َ
ْا َدغعيَمةن أ

َ
ْج ن أ

َ
َْ أ ِع . ةع

ة 
ت
ٌ  َضَ أ غت

َ
ْا أ

َ
 أ

َ
َن   َةي َ�َعْدتت  َالَْوال

ْ
َخغ

 ، � ةن َت اَ    َسع ََ �ْ
ت
ْ يَي نتم  أ

ت
َت نتم  أ ََ�ْ

ت
ْ يَي نتم  أ

ت
ع نتم  أ  َ َع ح ِعي َت  ع َس ََ�ْ

ت
ّّ أ َ

ْدتت �   »لَوَدع

আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিারত, নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলেছন: “আ�াহ তােক �ত �িতদান 
                                                           
1 বুখাির: (১১/৪৯৯), হািদস নং: (৬৬০৯) 
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�দান কেরন, েয আ�াহর রা�ায় েবর হেয়েছ, যােক আমার �িত 

ঈমান ও আমার রাসূলেদর �িত িব�াস বযতীত েকান ব� েবর 

কেরিন। আিম অবশয  তােক �তযাবতরন করাব তার �া� সাওয়াব 

অথবা বিামতসহ, অথবা আিম তােক জা�ােত �েবশ করাব। যিদ 

এমন না হত েয, আিম আমার উ�েতর উপর কিঠন কের েফলব, 

েকােনা যু� েথেক আিম প�ােত থাকতাম না। আিম অবশয  চা  

েয, আিম আ�াহর রা�ায় শহীদ হ , অতঃপর আমােক জীিবত 

করা েহাক, অতঃপর আিম শহীদ হ , অতঃপর আমােক জীিবত 

করা েহাক, অতঃপর আিম শহীদ হ ”। এ হািদেস:  
ِت « َع رْجع

ت
ْا أ

َ
َع أ

 نع تست
ٌٌ ي  بعيَميٌا اع َاََْ دع

 
ِت بعال ْ عجت

ْت  
َ

ْا َدغعيَمةن ال
َ
ْج ن أ

َ
َْ أ نعَمي نَيَل ةع

َغ ةَ 
ْ
ِت حل غَ ْدخع

ت
ْا أ

َ
  »أ

নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর বাাী নয়, বরং আ�াহ 

তা‘আলার বাাী। নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম যিদও পৃথক 

কের বেলনিন, তেব অথর েথেক িবষয়িট র�। 
েমা�াকথা: একিট হািদস কখেনা স�ূার রেপ হািদেস কুদিস হয়, 

কখেনা আংিশক হািদেস কুদিস হয়। নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম কখেনা হািদেস কুদিস র� বেলন, কখেনা র� 

বেলন না, বরং বাকয েথেক বুঝা যায়। 

হািদেস কুদিসর হকুম: হািদেস কুদিস হািদেস নবিবর নযায় সিহ, 

হাসান ও দুবরল িবিভ� ভােব িবভ্ হয়। অতএব হািদেস কুদিস 
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বলা িকংবা তার উপর আমল করার পূেবর শ�াশ� যাচা  করা 

জরির। 
হািদেস কুদিসর উপর িলিখত ��সমূহ: 

হািদস রচনার �ারযুেব �ত�ভােব েকউ হািদেস কুদিস িলিপব� 

কেরনিন। তারা হািদেসর উপর িলিখত ��সমূেহ িবিভ� অধযােয়র 

অধীন হািদেস কুদিস িলিপব� কেরেছন। পরবতরী যুেব কতক 

আেলম হািদেস কুদিস �ত� িকতােব িলিপব� কেরন, েযমন: 

১. আবু আ�ু�াহ মুহা�দ  ই ন আিল  ই ন আল-আরািব আত-

রািয় (মৃ.৬৩৮িহ.), তার রিচত �ে�র নাম:  ُمَكة حألنوحر فيمي را
 ََ ح  سبَينِ ةَ حألخبير

২. আ�ামা নুরি�ন আিল  ই ন মুহা�দ  ই ন সুলতান 

(মৃ.১০১৪িহ.), িযিন ‘েমা�া আিল আল-কাির’ নােম �িস�, িতিন 

হািদেসর ছয় িকতাব েথেক চি�শিট হািদেস কুদিস একসােথ জমা 

কেরেছন এবং �েতযক হািদেসর সূ� উে�খ কেরেছন। তার 

রিচত িকতােবর নাম:  �عينيةحأل يديث ح قدسية حألر  

৩. শায়খ মুহা�দ  ই ন সােলহ আল-মাদািন (মৃ.১২০০িহ.) হািদেস 

কুদিসর উপর সবরবৃহৎ িকতাব িলেখন, তার িকতােবর নাম:  
  حِتيفيت حلسنية   حأل يديث ح قدسية

এেত িতিন (৮৬৪)িট হািদেস কুদিস জমা কেরন, যার অিধকাংশ 

িতিন  মাম সূয়ূিত রিচত َع حلوحةع �� েথেক সং�হ কেরেছন। 
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৪. ِسًةية نمص   لغة ح ق آا حل  �م احلديث نينجغَ حألض لغَخاا ح

কতৃরক িনেদরশ �া� হেয় একদল েলখক হািদেসর ছয় িকতাব ও 

মুয়াাা  মাম মািলক েথেক (৪০০)িট হািদেস কুদিস বাছা  

কেরন, তােত িটকা সংেযাজন কেরন এবং �েয়াজনীয় বযাখযা যু্ 

কেরন, তােদর রিচত িকতােবর নাম:  حأل يديث ح قدسية  

৫. শায়খ মু�ফা আদািব (১৮৫)িট সিহ ও হাসান হািদেস কুদিস 

জমা কেরন, তার িকতােবর নাম: حل َيح حنسغد ةَ حأل يديث ح قدسية  
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মাকতু‘ হািদস 

েলখক হািদেসর �কার উে�খ করার েকে� ধারাবািহকতা রকা 

কেরনিন। মারফূ‘র পর ি�তীয় পযরােয় মাওকুেফর আেলাচনা করা 

যথাযথ িছল, কারা মাকতু‘র স�কর তােব‘ঈর সােথ, মাওকুেফর 

স�কর সাহািবর সােথ। তা  এ �কার পড়ার পূেবর ১৫-নং পঙি্ 

েথেক মাওকুফ পেড় েনওয়া উাম। 

 ح عضو حنقطوع ,এর আিভধািনক অথর কিতরত, বলা হয়   ةْقطوعت   

‘কিতরত বা িবি�� অা’। এ েথেক তােব‘ঈেদর কথা ও কমরেক 
মাকতু‘ বলা হয়, কারা তােদর বাাী ও কমর রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম ও সাহািবেদর কথা ও কমর েথেক িবি��। 
‘মাকতু’র পািরভািষক সংজা �সো েলখক বেলন: “তােব‘ঈর 

সােথ স�ৃ্ কথা ও কমরেক মাকতু‘ বলা হয়”। তােব‘ঈর কথা 

ও কেমর যিদ মারফূ‘ বা মাওকুেফর আলামত থােক, তাহেল 

হকমান মারফূ‘ বা মাওকুফ হেব, েযমন তােব‘ঈ বলেলন:  َة

 এটা সু�ত’। এ �সো হকমান মারফূ‘র অধীেন‘ حلسغة بيح

িব�ািরত আেলাচনা করা হেয়েছ। 

েলখক রািহমাহ�াহর িনকট তােব‘ঈর সমথরন মাকতু‘ িকনা র� 

নয়, �িস� মতানুযায়ী নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম বযতীত 

কােরা সমথরন বা নীরবতা দিলল নয়, িবেশষ কের তােব‘ঈর 

সমথরন বা নীরবতা, তা  েসসেলা মাকতু‘ নয়। উসুেল হািদেসর 
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��সমূেহ তােব‘ঈর কথা বা কমরেক মাকতু‘ বলা হয়, তেব 

বারদীজী, শােফ‘ঈ, তাবরািন, হমা িদ ও দারাকুতিন �মুখ 

 মামবা মাকতু‘েক মুনকািত‘ বেলেছন। 

 

তােব‘ঈর সংজা: সাহািবর সাকাত লাভকারী তােব‘ঈ, যিদও তার 

সাহচযর �হা না কেরন। অিধকাংশ  মাম এ মত �হা কেরেছন। 

কােরা িনকট তােব‘ঈর জনয সাহািবর সাকাত ও সাহচযর �হা 

করা জরির। সাহািবর সাকাত লােভর সময় তােব‘ঈর ঈমান শতর 

নয়, কােফর অব�ায় সাহািবেক েদেখ ঈমান �হা করেল তােব‘ঈ 

হেব। অনুরপ তােব‘ঈর জনয সাহািব েথেক �বা করা িকংবা 

তােক েদখার সময় সাবালক হওয়া জরির নয়, সাকােতর সময় 

তার মেধয ভােলা-মে�র জান থাকা যেথ�। িশশর সাকাত 

তােব‘ঈ হওয়ার জনয যেথ� নয়, তেব সাহািব হওয়ার জনয যেথ�, 

যিদও তােদর বারনা মুরসাল। 

মাকতু‘ ও মুনকািত‘ এর মেধয পাথরকয: 

১. তােব‘ঈর কথা ও কমরেক মাকতু‘ বলা হয়, আর সনদ েথেক 

একজন রািব বা িবি��ভােব একািধক রািব বাদ পড়েল মুনকািত‘ 

বলা হয়। 
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২. ‘মাকতু’র স�কর মতেনর সােথ, ‘মুনকািত‘’র স�কর সনেদর 

সােথ। অতএব উভয় এক নয়। 

৩. মুনকািত‘ এর স�কর করা হয় রাসূেলর সােথ, পকা্ের 

মাকতূ‘ এর স�কর করা হয় তােব‘ঈ এর সােথ। 

৪. সনদ তােব‘ঈ পযর্ িমিলত থাকেলও েসিট মাকতু‘, পকাে্ের 

মুনকােত‘ অথর  হে� সনদ কিতরত বা িমিলত নয়। 

   

জাতবয: মাকতু‘ মুাািসল হেলও অিধকাংশ মুহাি�স মাকতু‘ 

মুাািসল বলেত বারা কেরন। কারা, মাকতু অথর কিতরত আর 

মুাািসল অথর িমিলত, এক হািদসেক মাকতু‘ ও মুাািসল বলা 

মােন দু  িবপরীত ব�েক এক জায়বায় জমা করা, যা ভাষাবত 

িদক েথেক �িতকটু ও েবমানান, তা  এ জাতীয় বযবহার 

পিরহার করা ে�য়, তেব িনিদর�ভােব কােরা সােথ স�ৃ্ কের 

বলা যায়, েযমন: "هيح ةَ َ بل سعيد نَ حنسيب"  এ মাকতু‘ সািয়দ 

 ই ন মুসা েয়যব পযর্ মুাািসল। 

মাকতু সংরকা করার উপকািরতা: 

১- কখেনা তােব‘ঈর কথা বা কমর �ারা মারফূ‘ হািদেসর  �ত 

জানা যায়, েযমন েকােনা হািদস এক সনেদ মারফূ‘ ও অপর 
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সনেদ মাকতু‘ বিারত, তেব মারফূ‘ অেপকা মাকতুর সনদ অিধক 

িবশ�, তখন মাকতু‘র কারো মারফূ‘ মু‘আল  হেব। 

২- তােব‘ঈর বাাী কখেনা হকমান মারফূ‘ হয়, েযমন েকােনা 

তােব‘ঈ বলল: “এরপ করা সু�ত”; অথবা বলেলন: “আমােদরেক 

এরপ করার িনেদরশ েদওয়া হেয়েছ”, অথবা েকােনা বােয়িব 

িবষেয় সংবাদ িদেলন, েযখােন বেবষাার সুেযাব েন । তােদর এ 
জাতীয় সংবাদ মারফূ‘ মুরসাল, যা ‘শািহদ’ �ারা শি্শালী হেয় 

মাকবুল পযর্ উাীার হয়। েকউ তােব‘ঈর এ জাতীয় সংবাদেক 

মাওকুফ বেলন; মাওকুফ কখেনা দিলল হয়, সামেন তার বারনা 

আসেছ। 

৩- সাহািবেদর নযায় তােব‘ঈবা আমােদর আদশর পুরষ, আমরা 

তােদর অনুসরা কের কুরআন ও সু�াহ বুিঝ। অতএব কােরা 

কথা ও  জিতহাদ েকােনা তােব‘ঈর কথা ও  জিতহােদর নযায় 

হেল  জিতহাদ মজবুত হয় েয, অমুক তােব‘ঈ তার মত 

বেলেছন। যার কথা ও  জিতহাদ আদশর পুরষেদর কথা ও 

 জিতহােদর মত নয়, আমরা েসসেলা �তযাখযান করব। 

৪- তােব‘ঈেদর বাাী ও কমর সংরকা করার ফেল তােদর 

 খিতলাফ তথা মতপাথরকয ও  িাফাক তথা মৈতকয জানা যায়। 
আমরা তােদর  িাফাক েথেক েবর হব না, আর তােদর 

 খিতলােফর েকে� দিলল ও উসুেলর িভিােত িবশ� অিভমত 



 

142 

�হা করব। নতুন েকােনা মত সৃি� করব না এবং তােদর েথেক 

িবি�� হব না। 

৫- তােব‘ঈেদর  খিতলাফ (মতপাথরকয) েথেক মুজতািহদ সিঠক 

মত �হা করেত সকম হন। েকােনা মুজতািহদ েকােনা তােব‘ঈর 

মত �হা কের জমহর বা একািধক আেলেমর িবপরীত অব�ান 

িনেল তােক কােফর, ফােসক বা েবামরাহ বলা যােব না, কারা 

তার �পেক তােব‘ঈ রেয়েছ এবং িবষয়িট  জিতহাদ ও 

বেবষাাধমরী। শায়খুল  সলাম  ই ন তা িময়া রািহমাহ�াহ এ 

জাতীয় অেনক  খিতলাফ কেরেছন। 

৬- কখেনা মাকতু �ারা মারফূ‘র অথর জানা যায়।  

জাতবয:  মাম যারকািশ রািহমাহ�াহ মাকতু‘েক হািদেসর �কার 

বলার বযাপাের আপিা কেরেছন। িতিন বেলন: মাকতু‘েক হািদস 

বলা ভুল, কারা তােব‘ঈর বাাী ও মাযহাব হািদস নয়। 

তার আপিার উার: একিট হািদস মারফূ‘ ও মাকতু উভয় সনেদ 

বিারত হেল শি্শালী সনেদর িভিােত ফয়সালা করা হয়, যিদ 

মাকতু‘েক হািদেসর �কার িহেসেব সংরকা করা না হয়, তাহেল 

এটা স�ব নয়। ি�তীয়ত তােব‘ঈর কতক বাাী মারফূ‘র হকুম 

রােখ, এ িহেসেব মাকতু‘েক হািদেসর �কার বায করা যথাযথ। 

এ িবষয়িট যারকািশ িনেজও �ীকার কেরেছন। তৃতীয়ত অেনক 
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মুহাি�স এ �কারেক হািদস বেলেছন, তা  তােক হািদস বায 

করা যথাযথ”।१४६

1 

 

                                                           
1 আল-জাওয়ািহর: (১৪৪)। তেব আিম মেন কির তােব‘ঈেদর সকল কথা ও কাজেক 

ঢালাওভােব হাদীস নাম েদওয়া িঠক হেব না। কারা, সকল তােব‘ঈ িসকাহ িছেলন 

না। তােব‘ঈেদর মেধয অেনক খারাপ আকীদাস�� েলাকও িবদযমান িছল। সুতরাং 

ঢালাওভােব েসসেলােক হাদীস না বেল েকােনা মারফু‘ িকংবা মাওকূফ হাদীেসর সােথ 

যিদ তােব‘ঈেদর কথা ও কাজ িমেল যায় েসটােক উপেরা্ মারফূ‘ বা মাওকূফ 

হাদীেসর জনয শােহদ ও শি্বধরক িহেসেব িবেবচনা করা েযেত পাের। অথবা 

হাদীসিট িক মারফূ, নািক মাওকূফ তা িনধরারো সহায়ক হেত পাের। সুতরাং 

ঢালাওভােব সকল মাকতূ‘েক হাদীস বলার েকােনা সুেযাব েন । [স�াদক]   
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মুসনাদ হািদস 
 

طَفَى وصى الْمتح اوِيهربِني لَم 
 

 نم نادلُ اإلسصتالْم دنسالْمو 
 “মুসনাদ”: যার সনদ রািব েথেক মু�ফা সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম পযর্ িমিলত এবং েকাথাও িবে�দ ঘেটিন”। অ� 

কিবতায় বিারত �মানুসাের হািদেসর ষ� �কার মুসনাদ। 

 بسغيد কমরবাচক িবেশষয, অথর স�ৃ্ ও িমিলত ব�।  مْسغَدت  

ি�য়াবাচক িবেশষয েথেক উদ বত। بسغيد حل،ا بل حل،ا অথর এক 

ব�েক অপর ব�র সােথ স�ৃ্ করা। এ েথেক রািব বা ��কার 

েথেক রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম পযর্ িমিলত 

হািদসেক ‘মুসনাদ’ বলা হয়।  

েকউ বেলন: سغد ধাতু েথেক مسغد উদ বত।  শে�র অথর سغد 

পাহােড়র পাদেদশ েথেক উঁচু ভূিম। রািব বা ��কার যখন  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম পযর্ সনদেক িনেয় 

যান, তখন িতিন সনদেক উ� িশখের েপৗেছ েদন, তা  তার 

বিারত হািদসেক মুসনাদ বলা হয়। রািবেক বলা হয় ن�َ "غعد مس

"حَوا  আর ��কার েথেক রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম পযর্ রািবেদর দীঘর পর�রােক বলা হয় সনদ।  
আরবেদর �বাদ فًا سغَد ‘অমুক বযি্ �হােযাবয’ েথেকও    مْسغَدت  

উদ বত হেত পাের। এ েথেক সনেদর পর�রায় বাতলােনা 
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মতনেক মুসনাদ বলা হয়। কারা, মতেনর শ�তার জনয 

মুহাি�সবা সনেদর উপর িনভরর কেরন।১৪৭

1 

 এর পািরভািষক সংজা �সো েলখক বেলন: “রািব েথেক  مْسغَدت    

মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম পযর্ মুাািসল সনেদ 

বিারত হািদস মুসনাদ, যার সনেদ র� বা অর� েকােনা েছদ বা 

 নিকতা‘ েন ”। এটা  অিধকাংশ আেলেমর সংজা। এখােন  ِع  َرحا�

�ারা উে�শয হািদস িলিপব�কারী ��কার, েযমন বুখাির, মুসিলম 

�মুখবা, সনেদর েয েকােনা রািব নয়। 

মুসনােদর দু’িট শতর: 

১. মারফূ‘: মুসনাদ হওয়ার জনয হাদীসিট মারফূ‘ তথা হাদীেসর 

মূল ব্বয (মতন) রাসূল সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক 

হওয়া জরির। অতএব মাওকুফ ও মাকতু‘ মুসনাদ নয়। কারা, 
‘মাওকুেফ’র েশষ �া্ সাহািব, মাকতু‘র েশষ �া্ তােব‘ঈ। 
২. মুাািসল: মুসনাদ হওয়ার জনয সনদ মুাািসল হওয়া জরির। 

অতএব মুরসাল, মুনকািত‘, মু‘�াল, মু‘আ�াক ও মুদা�াস মুসনাদ 

নয়। কারা, এসেলার সনদ মুাািসল নয়। 

মারফূ‘ ও মুাািসেলর সম�েয় মুসনাদ হয়। মারফূ‘র স�কর 

মতেনর সােথ, অথরাৎ সনদ মুাািসল েহাক বা মুনকািত‘ েহাক 

                                                           
1 আন-নুকাত: (১/৪০৫), আল-জওয়ািহরস সুলা মািনয়াহ: (১৪৬) 
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর কথা ও কমরেক 

মারফূ‘ বলা হয়, পকা্ের মুাািসেলর স�কর সনেদর সােথ, 

মতন মারফূ‘ েহাক বা মাওকুফ েহাক। অতএব আপিন যখন 

বলেলন:  ديث مسغدهيح  তার অথর ‘এ হািদস মারফূ‘ ও 

মুাািসল’, এেত র� বা অর� েকােনা  নিকতা‘ েন । এ বাকয 

 েথেক অিধক শি্শালী, কারা এেত  هيح  ديث ةَ َ م فوع

র�  নিকতা‘ না থাকেলও অর�  নিকতা‘ হওয়ার স�াবনা 

আেছ। 

েকউ বেলন: মুসনাদ অথর আেরা বযাপক, তােদর িনকট ব্ার 

সােথ স�ৃ্ হািদস মুসনাদ। তারা মুসনােদর আিভধািনক অথরেক 

�াধানয েদন। আিভধািনক অথরানুসাের এক ব�র সােথ িমিলত 

অপর ব�েক মুসনাদ বলা হয়। এ সংজা মেত মারফূ‘, মাওকুফ ও 

মাকতু‘ মুসনােদর অ্ভুর্, সনদ মুাািসল েহাক বা মুনকািত‘ 

েহাক। কারা, হািদেসর এসব �কার হয় মু�ফা সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর সােথ স�ৃ্, বা সাহািবর সােথ স�ৃ্ 

বা তােব‘ঈ ও তােদর পরবতরী েকােনা মনীষীর সােথ স�ৃ্। 

আিভধািনক অথরানুসাের এ সংজা অিধক যুি্সংবত, তেব 

অিধকাংশ মুহাি�স রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

সােথ স�ৃ্ হািদসেক মুসনাদ বেলন। 
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মুাািসল হািদস 
 

 إسناده للْمصطَفَى فَالْمتصلْ
 

 وما بِسمعِ كُلِّ راوٍ يتصلْ 
 “আর েয হািদেসর সনদ �েতযক রািবর �িত �ারা নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম পযর্ সংযু্ তা  মুাািসল”। অ� কিবতায় 
বিারত �মানুসাের হািদেসর স�ম �কার মুাািসল। 

 َْ َ  ع  এর আিভধািনক অথর িমিলত। এক ব�র সােথ িমিলত  ة

অপর ব�েক মুাািসল বলা হয়। 
মুাািসেলর পািরভািষক সংজা �সো েলখক বেলন: “েয হািদেসর 

সনদ �েতযক রািবর �িত �ারা নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম পযর্ িমিলত তা  মুাািসল। েলখক মুাািসেলর দু’িট 
শতর বেলেছন: ১. �েতযক রািবর �বা করা। ২. নবী সা�া�াহ 
‘আলা িহ ওয়াসা�াম পযর্ সনদ সংযু্ হওয়া। 

১. েলখক রািহমাহ�াহর সংজানুসাের মুাািসল হািদেস �েতযক 

রািবর �ীয় শায়খ েথেক �বা করা জরির। অতএব সনেদর 

েকােনা �েরর রািব যিদ তার শায়খ েথেক �বা কেরেছ র� না 

বেল, বা �বা কেরেছ বুঝায় এমন শ� �েয়াব না কের, তাহেল 

হািদস মুাািসল হেব না। 

মুাািসেলর জনয িনিদর� হািদস শায়খ েথেক �বা কেরেছ �মািাত 

হওয়া জরির নয়, বরং কতক হািদস �বা কেরেছ �মািাত হেল 

সকল হািদস মুাািসল হেব। কােরা স�েকর যিদ জানা যায় েয, 
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িতিন অমুক শায়খ েথেক শধু একিট হািদস �বা কেরেছন, অথবা 

অমুক অমুক হািদস �বা কেরেছন, েস েকে� িনিদর� হািদস 

বযতীত অনযানয হািদস মুাািসল হেব না। 
রািব ও তার শায়েখর মােঝ  োসাল জানার প�িত আমরা সিহ 

হািদেসর �থম শেতর আেলাচনা কেরিছ। 

২. মুাািসেলর ি�তীয় শতর সনেদর পর�রা নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম পযর্ িমিলত থাকা। অতএব মাওকুফ ও 
মাকতু‘ েলখেকর িনকট মুাািসল নয়। অনুরপ মারফূ‘ হািদেসর 

সনেদ িবে�দ হেল মুাািসল নয়। 
জাতবয: েলখক রািহমাহ�াহ মুাািসল হওয়ার জনয মারফূ‘ হওয়ার 

শতরােরাপ কেরেছন, তা  মাওকুফ ও মাকতু‘র সনদ মুাািসল 

হেলও মুাািসল হেব না। এ শতরােরাপ কের েলখক রািহমাহ�াহ 

মুসনাদ ও মুাািসল এক কের েফেলেছন, উভয় সংজায় েকােনা 

পাথরকয কেরনিন, তা  এেত তার িবচুযিত ঘেটেছ। শায়খ আ�ুস 

সাাার আবু স�াহ তার পঙি্র শ�রপ িদেয়েছন এভােব: 
 بسغيد  لغمغَ  فينَ َ= اةي رسمع ا رحا يَ َ 

“আর েয হািদেসর সনদ �েতযক রািবর �িত �ারা েশষ পযর্ 

িমিলত তা  মুাািসল”। এ সংজা েমাতােবক মাওকুফ ও মাকতু‘ 

মুাািসল, যিদ সনেদ  নিকতা‘ না থােক। অতএব সকল �কার 

মুনকািত‘ মুাািসেলর সংজা েথেক খািরজ হল। সনেদর েশষ �ারা 
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উে�শয মারফূ‘ ও মাওকুেফর েশষ �া্। এ দু’�কার মুাািসল 

হয়, মাকতু‘ মুাািসল হয় না, মুাািসল হেলও আহেল  লম তােক 

মুাািসল বেলন না, তেব একা্ �েয়াজন হেল িনিদর� কের 

বেলন: ِسغيد بل حلزه ُ"  যুহির পযর্ সনদ মুাািসল’।‘  "ةَ َ ح

িক� িনিদর� করা বযতীত  েকউ বেলন না, কারা "ةقطوع ةَ َ" 

মাকতু‘ অথর িবি��, মুাািসল অথর িমিলত, এক হািদসেক মাকতু‘ 

মুাািসল বলা হেল দু  িবপরীত ব�েক এক�ােন এক� করা হয়, 

যা ভাষাবত িদক েথেক েদাষাীয়। এ স�েকর মাকতু‘র �ােন 

আেলাচনা কেরিছ। 
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মুসালসাল হািদস 
 

 مثْلُ أما واِهللا أنباين الفَىت
 

 مسلْسلٌ قُلْ ما على وصف أتى 
 عب ماأوسبثَين تدأنْ ح د 

 
 كَذَاك قَد حدثَنِيه قائما 

 ‘মুসালসাল’ বল েস হািদসেক, েয হািদস এক  িবেশষো এেসেছ, 

েযমন আ�াহর শপথ আমােক শায়খ বেলেছন। অনুরপ িতিন 

আমােক দাঁিড়েয় বেলেছন, অথবা আমােক বারনার পর িতিন 

েহেসেছন’।  
অ� কিবতায় বিারত �মানুসাের হািদেসর অ�ম �কার 

মুসালসাল। মুসালসােলর স�কর সনদ ও মতন উভেয়র সােথ। 

 ٌَ َس
ْ
َسغ اٌ  :এর আিভধািনক অথর পর�রাযু্। বলা হয় مت ًَ ََ  فت َس

ْ
َسغ

ْغيَياَ 
َ
 অমুক বযি্ ব�সমূহেক একিটর সােথ অপরিট সংযু্‘ حأل

কেরেছ বা �মানুসাের িশকেল েবঁেথেছ’। এ েথেক একািধক রািব 
হািদেসর সনদ বা মতেন �মা�েয় এক  প�িত অনুসরা করেল 

মুসালসাল বলা হয়। 

  ‘মুসালসােল’র পািরভািষক সংজা �সো েলখক বেলন: ‘েয 

হািদেসর সনদ বা মতন এক �েরর সকল রািব অিভ� শ� বা 

অিভ� হালেত বারনা কের তা  মুসালসাল’। েযমন েকােনা সনেদ 
এক �েরর সকল রািব বলেলন:  ّع اٌ  أنْبَ ًَ فت  (�থম শায়খ), িতিন 
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বলেলন:   ّع اٌ  أنْبَ ًَ فت  (ি�তীয় শায়খ), এভােব (তৃতীয় শায়খ) 

বলেলন। এখােন সনদিট  ّع ারা মুসালসাল হেয়েছ।১৪৮F� أنْبَ

1 

কখেনা রািবেদর অব�া মুসালসাল হয়, েযমন সনেদর �থম রািব 

বলল:  ًدن  فًا قيئمي  ‘অমুক শায়খ আমােক দাঁিড়েয় বেলেছ, 

ি�তীয় রািব বলল:  ًدن  فًا قيئمي  এভােব তৃতীয়, চতুথর ও 

সবরেশষ রািব বলল, কারা রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম দাঁিড়েয় বেলেছন। 
অথবা �েতযক রািব বলেলন, হািদস বারনা েশেষ আমার শায়খ 

েহেসেছন। েযমন, আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিারত, 

নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম রমযােন সহবাসকারী বযি্েক 

কাফফারা আদােয়র জনয সদকা িদেলন, অতঃপর েলাকিট বলল: 
»  ّ َقَ  ةع َْ َضَ أَ
َ
ْن  أ َت َ�يْ ْه

َ
ْ�ع أ

ََ   َ
ْ
�دت حل  ع

ي يت َُ نَتَيْ
َ

ع َةي َ�ْ�َ ال
 ِ ، فََوح ع  َ وَل ح يَي رَست

َع  ْه
َ
َْ أ َق ت ةع َْ َ  أَ ِع

َل حَ  َع ، فََض ِع
ْ ِع اََسغ مَ نََ غَيْ ََ ّ  ح ت  ، نتم   َص ِت َْيَينت

َ
َ  نََدْت أ  َ

ْهغََل : قَيَل 
َ
ِت أ ْم ْطعع

َ
  »أ

“েহ আ�াহর রাসূল, আমার েচেয় বিরব কাউেক কাফফারা িদব? 

আ�াহর কসম মিদনার দু’�াে্র মােঝ আমার েচেয় বিরব েকউ 

                                                           
1 অথবা �েতযক রািব বলল: ْنًيفت  سمع ًَ

ْولت   قت ََ  (�থম শায়খ), িতিন বলেলন: ْسمع 

نًي ًَ ْولت  فت قت ََ  (ি�তীয় শায়খ), এভােব তৃতীয় ও চতুথর রািব বলেলন, অতঃপর সবরেশষ 

রািব-সাহািব বলেলন: ْْولت  اسغم َغيِ ح  صّ حَِ سمع قت ََ  এ সনদ ْيقول ا سمع  

�ারা মুসালসাল হেয়েছ। 
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েন , ফেল নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েহেস িদেলন েয, 

তার মািড়র দাঁত পযর্ েবিড়েয়িছল। অতঃপর িতিন বেলন: 

েতামার পিরবারেক তা েখেত দাও”।१४९

1 েস  েথেক �েতযক রািব 

এ হািদস বারনা েশেষ হােসন। এটা রািবর অব�ার মুসালসাল। 
েলখক মুসালসােলর িতনিট উদাহরা িদেয়েছন, একিট সনেদর 

মুসালসাল, দু’িট রািবর অব�ার মুসালসাল। িতিন মতেনর 

মুসালসাল উে�খ কেরনিন। স�ূরক িহেসেব আমরা মতেনর 

মুসালসাল উে�খ করিছ। নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম 

মু‘আয  ই ন জাবাল রািদয়া�াহ ‘আনহেক বেলন: 
» 

ت َ
ّّ أل

ع بع  َ َبَل، َاح  ع
ت َ
ّّ أل

ع بع  َ َعيذت، َاح َقيَل يَي ةت ََ َبَل،  َ  :  ع ََ  َََد
َ

َعيذت ال يَل يَي ةت اصع
ت
أ

ولت  ََقت ةن 
ًَ ّ َص  ع ات

نت بَيَدَعَل :  ع دت َع َع  ْس
ْ  عَ  اَ ت  عَ  اَغت

ْ
ب ّ  َضَ ذع َع

َ
م  أ ُت  »حلغ 

“েহ মু‘আয, আ�াহর শপথ আিম েতামােক মহ�ত কির, 

আ�াহর শপথ আিম েতামােক মহ�ত কির, অতঃপর িতিন 

বেলন: েহ মু‘আয আিম েতামােক উপেদশ িদি�, তুিম �েতযক 

সালােতর পর কখেনা বলা তযাব করেব না: 
بَيَدَعَل « َع َع  ْس

ْ  عَ  اَ ت  عَ  اَغت
ْ
ب ّ  َضَ ذع َع

َ
م  أ ُت  »حلغ 

‘েহ আ�াহ তুিম আমােক সাহাযয কর েতামার িযিকেরর উপর 

[েমৗিখক  বাদত], েতামার শকুেরর উপর [শারীিরক  বাদত] 

                                                           
1 বুখাির: (১৮০৯) 
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এবং  হসােনর সােথ েতামার [ফরয]  বাদত আদােয়র উপর”।१५०F

1 

মু‘আয �ীয় ছা� সুনািবিহেক রাসূেলর নযায় অিসয়ত কেরন, িতিন 

�ীয় ছা� আবু আ�ুর রহমানেক মু‘আেযর নযায় অিসয়ত 

কেরেছন। এখােন হািদেসর মতেন মুসালসাল হেয়েছ, কারা 

�েতযক শায়খ �ীয় ছা�েক বেলেছন:  আিমও েতামােক  أ َبل اأني

মহ�ত কির। 

উপেরা্ আেলাচনা েথেক র� হল েয, মুসালসাল �থমত 

দু’�কার: ১. রািবর অব�ার মুসালসাল, ও ২. বারনা প�িতর 

মুসালসাল। বারনা প�িতর মুসালসাল কখেনা হয় সনেদ, কখেনা 
হয় মতেন। 

 মাম নবিব রািহমাহ�াহ মুসালসােলর সংজা �সো বেলন: 
 "غ احة َيرة، الغ احية َيرة أخ  َينع رجيل بسغيد  ض صُة أا  ي ة لهو ةي َ"

“েয হািদেসর সনেদর রািববা েকােনা িবেশষা অথবা রািবেদর 

িবেশষ অব�া িকংবা বারনার িবেশষ প�িত �মা�েয় বজায় 

রােখন তা  মুসালসাল”।१५१F

2  মাম নবিবর সংজা েথেক র� েয, 

মুসালসাল হািদেসর রািববা িবেশষ িবেশষা অথবা রািবেদর 

িবেশষ অব�া অথবা বারনার িবেশষ প�িত সকল �ের রকা 

                                                           
1 আবু দাউদ: (১৩০৪), আহমদ: (২১৫৪৬) 
2 আত-তাদিরব: (২১৮৭) 
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করেবন, তেব কতক মুসালসাল রেয়েছ, যার সকল �ের পর�রা 

রকা হয়িন। তা   ই নু দািকিকল ‘ঈদ রািহমাহ�াহ বেলন: 
اهو ةيَا بسغيد  ض صُة اح دة   طبقيَِ، فَيرة ي�وا   َيعُي، بمي "
سمعْ فًني يقول، بل آخ  ، اَيرة ي�وا   أُث ، : ذح َا ِّ ن ياةب

: حالقَحح..." اهو أال  ديث سمعَِ ةغِ : (ةفَ حلديث حنسغسَ نقولم
  )٢١٤صـ(

“েয হািদেসর সনদ একািধক �ের িবেশষ প�িতেত বিারত হয়, 

কখেনা িবেশষ প�িত বহাল থােক সকল �ের, েযমন সনেদর 

�েতযক রািব বলল: سمعْ فًني يقول কখআ্নয় বহাল থােক 

অিধকাংশ �ের, েযমন ةغِ سمعَِ  ديث أال اهو  প�িতেত বিারত 

হািদস।  মাম সুয়ূিত جييد حنسغسًت �ে� বারনা কেরন: 
 ، ِع وع ُْ َ  َْ ، ةع َع غَّق

مت
ْ
َت حل َ �َْ َة �ْ نتو هت

َ
ِع أ نَ ع نع ِت ةع َ د  ْعَت يثن َسمع لت َ دع ا 

َ
َو أ ِت اَهت : قَيَل  .غْ

َنغَي َجّدُ،  ِت َ د  غْ ِت ةع ْعَت يثن َسمع لت َ دع ا 
َ
َو أ ، : قَيَل  .اَهت َ ِع ا َميْدت

ْ
َْح حل َُ

ْ
نتو ح 

َ
َنغَي أ َ د 

ِت  غْ ِت ةع ْعَت يثن َسمع لت َ دع ا 
َ
َو أ ، : قَيَل  .اَهت َ ّع ح   َ

ْ
َ  ع حل َُ نتو ح ْ

َ
َنغَي أ يثن َ د  لت َ دع ا 

َ
َو أ اَهت

ِت  غْ ِت ةع ْعَت ُّ : قَيَل  .َسمع
َْوزع

ْ
َت حل َ  ع ْ� َُ نتو ح ْ

َ
َنغَي أ ِت َ د  غْ ِت ةع ْعَت يثن َسمع لت َ دع ا 

َ
َو أ  .اَهت

، : قَيَل  َُ
ورع

َ ََْسينت اع َصي عحن ح
َ
َت أ َت �ْ ي َع نتو َسْعدن بعْسَمي

َ
َنغَي أ يثن َ د  لت َ دع ا 

َ
َو أ اَهت

ِت  غْ ِت ةع ْعَت عُ، : قَيَل  .َسمع نَ ع َاحلع وَ َ د  ِت  اَهت غْ ِت ةع ْعَت يثن َسمع لت َ دع ا 
َ
َنغَي : قَيَل  .أ َ د 

 ، َُ َن حلّزَ�يدع َع َ�ْمع
دع نْ َم  َت �ت نتو َطيهع ع ْ�

َ
ِت أ غْ ِت ةع ْعَت يثن َسمع لت َ دع ا 

َ
َو أ : قَيَل  .اَهت

 ، حزت  ََ لن ح 
ًَ
َع نع

َع َ�َْ  نْ
دع نْ َم  َت �ت دع �ْ نتو َ يةع

َ
َنغَي أ لت  َ َ د  ا 

َ
َو أ ِت اَهت ْعَت يثن َسمع دع

ِت  غْ ََ�م : قَيَل  .ةع
ْ
عْشن نَ حل َت ر َع ْ�

بْدت حل  ْحَ ََ َنغَي  ِت َ د  ْعَت يثن َسمع لت َ دع ا 
َ
َو أ اَهت
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ِت  غْ يََْغََة، : قَيَل  .ةع َت َت  يَيات �ْ ُْ َنغَي ست يَياَ َ د  ُْ َْ ست ِت ةع ْعَت يثن َسمع لت َ دع ا 
َ
َْ  .اهو أ ََ

اع 
َ
َْ أ ََ  ، يغَيرن َع دع

ا نْ ْم ع ََ َْ ََ  ، ُع َعي
ْ
َع ح 

ا نْ ْم ع ََ َع 
ع نْ  َ بْدع ح ََ  

َ
، َمْوَ  قَينتوسن

ع   َ وَل ح ّا رَست
َ
، أ ُع َعي

ْ
َع ح 

ا نْ ْم ع ََ َع 
ع نْ  َ بْدع ح ِع اََسغ مَ ََ غَيْ ََ ّ  ح ت  : قَيَل  َص

رْضع يَ «
َ
َْ  ع حأل ، حرَْحتوح َة َت مت حل  ْحَ ُت توَا يَ َْحت ححع ْم ةَ حل   َمياع  َْحت�ت  .»َْ  ع حلس 

 মাম বায়হািক রািহমাহ�াহর বারনায় এ হািদস মুসালসাল নয়: 
َع 

عْشع نْ َت ر َع �ْ
بْدت حل  ْحَ ََ ، نغي  لن َت نًع دع ْ� نتو َ يةع

َ
، أنبَ أ ِت ي قع َُ نتو َطيهع ن ح ْ

َ
نَي أ ْخَبَ

َ
أ

َت  يَيات ْ� ُْ ، نغي ست َُ َعبْدع
ْ
َ حَا ح  ُْ َع مع

َع َ بعيبع نْ
ََ�مع نْ

ْ
َع  حل

ا نْ ْم ع ََ  َْ ََ يََْغََة،  َت

َع 
ع نْ  َ بْدع ح ََ  َْ ََ  ، ُع َعي

ْ
َع ح 

ْم عا نْ ََ َع 
ع نْ  َ   عَعبْدع ح

ً
اع قَينتوَس، َمْوَ

َ
َْ أ ََ  ، يغَيرن دع

ع   َ وَل ح ّا رَست
َ
َمي، أ ُت غْ ََ ت   َ َ ح ُع رَضع َعي

ْ
َع ح 

ا نْ ْم ع ِع اََسغ مَ ََ غَيْ ََ ّ  ح ت  : قَيَل  َص
ح« رْضع يَ حل  

َ
َْ  ع حأل ، حرَْحتوح َة َت مت حل  ْحَ ُت توَا يَ َْحت َمياع حع َْ  ع حلس  ْم َة  » َْحْ�ت

“রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলেছন: দয়াশলীেদর 

উপর রহমান দয়া কেরন। জিমেন েয আেছ তােক েতামরা রহম 

কর, আসমােন িযিন আেছন িতিন েতামােদরেক রহম করেবন”।১৫২F

1 

সিহ মুসালসােলর উপকািরতা: 

১. মুসালসাল হািদস রািবর অিধক �াবত ও �ৃিত শি্র �মাা 

বহন কের, কারা শায়েখর অব�া, বারনা প�িত ও সংি�� 

ঘটনার সংবাদ েদওয়া �মাা কের রািব শায়খেক যথাযথ 

অনুসরা কেরেছন। 

                                                           
1 সুনানুল কুবরা িলল বায়হািক: (৯/৪০), হািদস নং: (১৬৪৬২), িতরিমিয: (১৯২৪), 

আবু দাউদ: (৪৯৪১)  
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২. কতক মুসালসাল �মাা কের সনেদ  নিকতা‘ ও তাদিলস 

েন , যা উসুেল হািদেসর �ধান উে�শয, েযমন "�دن  اأخب "   

�ারা মুসালসাল সনদ  নিকতা‘ ও তাদিলেসর স�াবনামু্, যিদ 

অনযানয েদাষ তােত না থােক। 

৩. হােফয  ই ন হাজার রািহমাহ�াহ বেলন: “হােফেয হািদস ও 

হািদেসর  মামেদর �ারা বিারত মুসালসাল অপর হািদস অেপকা 

অিধক শি্শালী”।१५३F

1 

৪. মুসালসাল হািদেস নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

অব�া ও কথার অনুসরা থােক, যা অনযানয হািদেস থােক না। 

জাতবয: মুসালসাল হেল হািদস সিহ হওয়া জরির নয়। মুসালসাল 
সিহ, হাসান ও দুবরল সকল �কার হেত পাের, বরং আহেল  লম 

বেলেছন অিধকাংশ মুসালসাল দুবরল। হােফয যাহািব রািহমাহ�াহ 

বেলেছন: “�ায় সকল মুসালসাল বােনায়াট, রািবেদর িমথযাচােরর 

কারো অিধকাংশ মুসালসাল বািতল। তেব সূরা সাফ পাঠ করার 
মুসালসাল, দােমি� রািবেদর মুসালসাল, িমসির রািবেদর 

মুসালসাল ও মুহা�দ নামক রািবেদর মুসালসাল অিধক 

শি্শালী”।१५४F

2 

                                                           
1 আন-নুযহাহ: (পৃ.৭৬-৭৭) 
2 আল-মুেকজাহ: (পৃ.৪৪), আল-জাওয়ািহর: 
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 ই নুস সালাহ রািহমাহ�াহ বেলন: “দুবরল অথর মুসালসাল 

হািদেসর মতন দুবরল নয়, বরং মুসালসাল প�িত দুবরল। মতন 
সিহ ও দুবরল উভয় হেত পাের”।१५५

1 

মুসালসাল হািদেস শর েথেক েশষ পযর্ সকল রািবর পর�রা 

জরির নয়, েকােনা এক �ের একািধক রািবর পর�রােক 

মুসালসাল বলা হয়, তেব মুসালসাল হািদেস শর েথেক েশষ 

পযর্ পর�রা থাকা �াভািবক।  েতাপূেবর  ই ন তািককুল ঈদ 

রািহমাহ�াহর সংজা েথেক েজেনিছ, পর�রা কখেনা হয় সকল 

�ের, কখেনা হয় কতক �ের। 

 

                                                           
1 মুকা�ামাহ  ই ন সালাহ: (পৃ.২৭৭) 



 

158 

আিযয ও মাশহূর হািদস 
 

ما ثَالثَه قفَو وِيرم ورهشم 
 

 زِيزع ثَالثَه نِ أوياثْن وِيرم 
 “আিযয”: দু  অথবা িতনজন রািবর বিারত হািদস। আর 

“মাশহূর” িতেনর অিধক রািবর বিারত হািদস”। অ� কিবতায় 

বিারত �মানুসাের হািদেসর নবম ও দশম �কার আিযয ও 

মাশহূর। 
এখান েথেক েলখক রািবর সংখযা অনুসাের হািদসেক ভাব 

করেছন। রািবর সংখযা অনুসাের হািদস দু’�কার: মুতাওয়ািতর ও 

আহাদ বা খবের ওয়ােহদ। খবের ওয়ােহদ িতন �কার: ১. বিরব, 

২. আিযয, ৩. মাশহূর বা মু�ািফধ। েলখক রািহমাহ�াহ এখােনও 
বারনার ধারা�ম রকা কেরনিন। ১৬-পঙি্র ি�তীয়াংেশ িতিন 

বিরব বারনা কেরেছন। মুতাওয়ািতর হািদস িতিন বারনা কেরনিন। 

আমরা �থেম আিযয ও মাশহূর বারনা করব অতঃপর স�ূরক 

িহেসেব মুতাওয়ািতর বারনা করব। 

 

 েথেক সংবৃহীত, আিভধািনক অথর শি্শালী। েকউ َز �শ َز�ز

শি্শালী হেল বলা হয়:  ٌز  فتًا ََ  একজন রািবর েকােনা সংবাদ 

েদওয়ার পর ি�তীয় বা তৃতীয় রািব এক  সংবাদ িদেল সংবাদিট 

‘আিযয’ বা শি্শালী হয়। সংবাদদাতার সংখযা েবশী হেল 
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সংবােদর �হােযাবযতা বৃি� পায়। এ েথেক দু’জন বা িতনজন 

রািবর বিারত হািদসেক ‘আিযয’ বলা হয়। 

‘আিযয’-র পািরভািষক সংজা �সো েলখক রািহমাহ�াহ বেলন: 

‘দু’জন অথবা িতনজন রািবর বিারত হািদস আিযয’। সনেদর 
েকােনা �ের যিদ দু’জন অথবা িতনজন রািব থােক, অনযানয �ের 

রািবর সংখযা দু  বা দু’েয়র অিধক থাকেল হািদস আিযয। রািবর 
সংখযা দু’জন শতরােরােপর ফেল বিরব েথেক পৃথক হল, কারা 

‘বিরব’-এ সবরিন� রািবর সংখযা একজন। 
 

েলখক রািহমাহ�াহ  ِْ  বেল আিযেযর ি�তীয় �কার বারনা أْا نًَن

কেরেছন। হািদেসর সনেদ েকােনা �ের রািবর সংখযা িতনজন 

হেল আিযয। কারা ি�তীয় দু’িট সংবােদর ফেল �থম সংবাদ 
শি্শালী হয়, তা  আিযয বলা হয়, তেব অিধকাংশ আেলেমর 

মেত িতনজন রািবর বিারত হািদস মাশহূর।  
েলখক আিযেযর সংজার েকে� অিধকাংশ মুহাি�েসর িখলাফ 

কেরেছন, তােদর িনকট সনেদর েকােনা �ের সবরিন� দু’জন রািব 

হেল আিযয, আর িতনজন রািব হেল মাশহূর। 
হােফয  ই ন হাজার রািহমাহ�াহ ‘নুখবায়’ বেলন: ‘দু’জন রািবর 

বিারত হািদস আিযয, িতনজন বা তার েচেয় অিধক রািবর বিারত 
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হািদস মাশহূর ও একজন রািবর বিারত হািদস বিরব’। এ সংজা 

অিধকাংশ মুহাি�েসর িনকট পছ�নীয়। ‘আিযেয’র উদাহরা: 

، قَيَل   -رحِ ح –قيل حِةيم حلنيرُ  ََمياع نتو حلْ
َ
َنغَي أ َعيٌْب، قَيَل : َ د  نَي غت ْخَبَ

َ
: أ

 َْ ََ  ، َ  ع َْ َ ْ
َع حأل

ََ  ، نتو حلّزنَيدع
َ
َنغَي أ َ �َْ ةَ َ د  اع هت

َ
غْ  أ ََ ت   َ َ ح ع رَضع  َ وَل ح ا رَست

َ
، أ ِت

ِع اََسغ مَ  غَيْ ََ ّ  ح ت  َ  «: قَيَل  َص ْم َ  ْت َ دت
َ
َت أ  يتْخةع

َ
ُْ ع �عيَدع ع، ال ََ  ُ ع

 
فََوحي

ع ع 
َ

ع ع َاَال َْ َاحلع ِع ةع ْ
َ

َ ب  بعل
َ
وَا أ ُت َ

 »أ
يَم، قَيَل   -رحِ ح –قيل حِةيم حلنيرُ ا َت بعنَْ حهع ولت �ْ ْعقت ََ َنغَي  َنغَي : َ د  َ د 

 َْ ََ غَي َة،  َت َت  يْبن حْ� َُ َع صت
�زع نْ َعزع

ْ
بْدع ح  ََ َْ ََ َن ، 

َ �
َ
ّ أ ِع

َع حَ 
ََ ِع ،  غَيْ ََ ّ  ح ت  َص

، قَيَل  اََسغ مَ  َنغَي آَدمت َْ : اَ د  ََ  ، ْعبَةت َنغَي غت َْ  َ�ََيَدةَ،َ د  َن ََ
َ �
َ
َ : ، قَيَل أ ِع

 َ قَيَل ح
ِع اََسغ   غَيْ ََ ّ  ح ت  ع ع «: مَ َص

َ
ع ع َاَال ِع َاحلع ْ

َ
َ ب  بعل

َ
وَا أ ُت َ

َ  أ ْم َ  ْت َ دت
َ
َت أ  يتْخةع

َ
ال

َعع�َ  َْ َ
َ يسع أ  »َاح

 

 মাম বুখাির উ্ হািদস দু’জন সাহািব: আবু হরায়রা ও আনাস 

 ই ন মািলক েথেক দু’িট সনেদ বারনা কেরন। তা  এেত সাহািবর 

�ের দু’জন রািব িবদযমান।১৫৬F

1 অতঃপর আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ 

                                                           
1 হািদসিট  মাম বুখাির আবু হরায়রা [হািদস নং:১৪] ও আনাস  ই ন মােলক 

রািদয়া�াহ ‘আনহমা [হািদস নং:১৫] েথেক দু’িট সনেদ এবং  মাম মুসিলম একিট 

সনেদ বারনা কেরেছন।  মাম বুখাির ‘আনাস’ েথেক দু’িট সনদ উে�খ কেরেছন, 

তা   মাম মুসিলেমর বারনা উে�খ কেরিন, কারা মুসিলমও ‘আনােস’র ছা� 

কাতাদাহ, কাতাদার ছা� শ‘বা সূে� বারনা কেরেছন। শ‘বার ছা�েদর েথেক বুখাির 

ও মুসিলেমর বারনা ভাব হেয়েছ। আনাস েথেক বিারত মুসিলেমর হািদস নং: (৪৬) 
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েথেক দু’জন তােব‘ঈ বারনা কেরন: কাতাদাহ ও আ�ুল আিযয 

 ই ন সুহা ব। অতএব তােব‘ঈর �ের দু’জন রািব িবদযমান। 

অতঃপর কাতাদাহ েথেক দু’জন রািব বারনা কেরন: শ‘বা ও 

সািয়দ  ই ন আিব ‘আরবাহ। আবার আ�ুল আিযয েথেক দু’জন 

রািব বারনা কেরন:  সমা ল  ই ন ‘উলা য়যাহ ও আ�ুল ওয়ােরস 

 ই ন সািয়দ। অতঃপর তােদর �েতযেকর েথেক একদল রািব 

বারনা কেরন। 
যাকািরয়া আনসাির রািহমাহ�াহ বেলন: ‘একিট হািদস একসােথ 

আিযয ও মাশহূর উভয় হেত পাের, েযমন: 
يَيَةةع « قع

ْ
وَا يَْوَم ح  ينعقت اَا حلس  خع ت

ْ
َت حآل ْ  »ثَ

“আমরা পরবতরী িক� িকয়ামেতর িদন অ�বতরী”।१५७F

1 এ হািদস নবী 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক দু’জন সাহািব: হযায়ফা 

রািদয়া�াহ ‘আনহ  ও আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ বারনা 

কেরন”।১৫৮ F

2 অতএব সাহািবেদর �ের এ হািদস আিযয, অবশয 

পরবতরীেত মাশহূর হেয়েছ১৫৯F

3।  

                                                           
1 বুখাির: (৮৩২), মুসিলম: (১৪১৮) 
2 ফাতহল বাির: (পৃ.৪৯০), েদখুন: আল-জাওয়ািহরস সুলা মািনয়াহ: (পৃ.১৬৩) 
3 এখােন মতেভদিট হে�, সাহাবীর �ের একািধক বারনাকারী হওয়ার িবষয়িট ধতরবয িক 

না? যিদ ধতরবয হয়, তেব এ হািদসিট অবশয  আিযয িহেসেব  বায হেব, পরবতরীেত 

যত  এর বারনাকারীর সংখযা েবিশ েহাক না েকন। আর যিদ সাহাবীেক বারনাকারীর 

সংখযা েথেক বাদ েদওয়া হয় এ িভিােত েয তাঁরা সবা  আিদল, তােদর একজন 
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বা কুিনর বযাখযাকার আবুল হাসান সুলা মািন রািহমাহ�াহ বেলন: 

“আমার িনকট আিযয হওয়ার জনয সাহািবর �েরও দু’জন থাকা 

জরির। েকউ বলেত পােরন: সকল সাহািব আিদল, অতএব 

তােদর েকে� সংখযার িহেসেব েকন? এ �ে�র উার: এ শতর 

হািদস �হা িকংবা বজরন করা িহেসেব নয়, বরং আমােদর িনকট 

হািদস েপৗছার সনেদর িহেসেব, েকান সনেদ েপৗছল, রািবর 

সংখযা কত ও িকভােব েপৗছল  তযািদ। তা  এ �কার কখেনা 
সিহ ও কখেনা দুবরল হয়। সাহািবেদর পরবতরী �ের রািবেদর 

সংখযা হািদেসর িবশ�তা যাচা েয়র জনয েদখা হয় না, কারা 

একিট হািদস কখেনা দু’জন েসকাহ রািব বারনা কেরন, কখেনা 

দু’জন দুবরল রািব বারনা কেরন, আবার কখেনা দু’জন মাতরক 

রািব বারনা কেরন। সংখযার দৃি�েকান েথেক বারনাকারী দু’জন 

হেল  আিযয। এটা শধু পিরভাষা।১৬০

1 

                                                                                                            
অনযেদর বহ জেনর মত, তখন েসখােন হাদীসিট সাহাবী পরবতরী অব�ার িদেক তািকেয় 

আিযয িকংবা মাশহূর এমনিক মুতাওয়ািতর িহেসেব বায হেত পাের। িক� মুহাি�সেদর 

আেলাচনাদৃে� �তীয়মাা হয় েয, তাঁরা সাহাবীসহ সবর�েরর সংখযােক  িহেসেব িনেয় 

আেসন। েস িহেসেব উপেরা্ হাদীসিট আিযয িহেসেব  বায হেব মাশহূর নয়। কারা, 

এ শাে�র িনয়ম হে�, সংখযা�বতা সংখযিধেকযর উপর �াধানয পায়। েকাথাও েকােনা 

এক �ের সংখযা কম হেল েসটা  ধতরবয হেব, েবিশর অংশ নয়। [স�াদক]   
1 আল-জাওয়ািহরস সুলা মািনয়াহ: (পৃ.১৬৩) 
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েলখক রািহমাহ�াহ আিযেযর জনয মারফূ‘ হওয়া শতরােরাপ 

কেরনিন, শধু দু’জন রািব হওয়া শতরােরাপ কেরেছন, তা  মারফূ‘, 

মাওকুফ ও মাকতু‘ সবসেলােত  আিযয হেত পাের। 

েকউ বেলন: সিহ হািদেসর জনয দু’জন রািব কতৃরক বিারত তথা 

আিযয হওয়া জরির, কারা সাকীর নূযনতম সংখযা দু’জন। নবী 
সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর বাাী সাকীর েচেয় কম মযরাদার 

নয়, তা  তােতও দু’জন সাকী �েয়াজন। 

এ কথা সিঠক নয়, কারা সাকীর সােথ হািদেসর তুলনা খােট 

না। হািদস বলা ও সাকয েদওয়া এক নয়। হািদস দীিন িবষয়, 

তার জনয একজন রািব  যেথ�, েযমন একজন মুয়াি�েনর উপর 

িনভরর কের মুসিলমবা  ফতার কের। অতএব দীিন িবষেয় 

িনভররেযাবয একজন রািব যেথ�। তার �মাা িনয়েতর হািদস: 
َْيَي «  دت

َ
ِت بعل

ْجَ َت ْْ هع نَ ََ  َْ َم ََ ّ حْم ع ن َةي نََو ،  ّت َمي  ع  َ
، َا ع  نعيَّي يتع

َميلت َْ َ ْ
َ َمي حأل

بع
ِع  ْ

َ
 َةي َهيَجَ  بعل

َ
ِت بعل

ْجَ َت ُع
ي، فَ َُ َت غْ ع ََ ةن 

َ
 حْمَ أ

َ
ْا بعل

َ
ي أ َُ يبت  »يت ع

“সকল আমল িনয়েতর সােথ �হােযাবয, �েতযক বযি্র জনয 

তা  রেয়েছ যা েস িনয়ত কেরেছ। অতএব যার িহজরত দুিনয়ার 

�িত, যা েস উপাজরন করেব, অথবা নারীর �িত, যােক েস িবেয় 

করেব, তাহেল তার িহজরত েস জনয হেব, যার �িত েস িহজরত 

কেরেছ”।১৬১F

1 
                                                           
1 বুখাির: (১), মুসিলম: (১৯১০) 
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সকল আেলম এ হািদস �হা কেরেছন, অথচ সাহািব েথেক 

পরবতরী িতন�র পযর্ একজন কের রািব, তেব সবা  েসকাহ। 

অতএব সিহ হওয়ার জনয আিযয হওয়া জরির নয়। 

আিযেযর হকুম: সিহ, হাসান ও দুবরল সকল �কার হেত পাের। 
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মাশহূর হািদস 

ُورٌ "  َْ  এর আিভধািনক অথর �িস�।  " َم

‘মাশহূর’ এর পািরভািষক সংজা �সো েলখক বেলন: “িতন 

েথেক অিধক রািবর বিারত হািদস মাশহূর”। এ সংজা অিধকাংশ 

মুহাি�েসর সংজার িখলাফ। 
অিধকাংশ মুহাি�েসর মেত ‘িতন বা তার েচেয় অিধক রািবর 

বিারত হািদস মাশহূর, যিদ মুতাওয়ািতর পযরােয় না েপৗেছ’। এ 
সংজা অিধক িবশ�, তেব উভয় সংজা েমাতােবক মাশহূেরর 

�িসি� মুতাওয়ািতর পযর্ না হওয়া জরির।  

মানুেষর ে�াীভাব িহেসেব মাশহূর �ধানত দু’�কার: ক. 

সাধারোর িনকট মাশহূর ও খ. আেলমেদর িনকট মাশহূর। 

ক. সাধারোর িনকট হািদস মাশহূর হওয়ার েকােনা মূলয েন । 

তােদর িনকট অেনক জাল হািদসও মাশহূর, েযমন: 
يَمياع «  ِع ََ ح َع ةع َوَط

ْ
َب حل  » ت

“েদশ ে�ম ঈমােনর অংশ”। 

সাধারা েলােকরা এ হািদসেক সিহ িহেসেব জােন, অথচ সিহ 

নয়। তার অথরও ভুল, কারা েদশে�ম েবাঁড়ািম ও সা�দািয়কতা। 

তা  তােদর িনকট মাশহূর হািদস মূলযহীন। এ �কার হািদেসর 

উপর অেনক মুহাি�স �ত� িকতাব িলেখেছন, েযমন: 
 .  "دار ض ألسغة حَيس ةَ حلديثَميِ ح طيب ةَ ح�بيث فيمي ي "  
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  "حنقيصد حلسغة   حأل يديث حنََُ ة"
 "بَن ح�ُي امز�َ حألليس فيمي حغَُ  ةَ حأل يديث   ألسغة  حَيس"

খ. আেলমেদর ে�াীভাব িহেসেব তােদর িনকট �িস� হািদস 

িবিভ� ভােব ভাব হয়: মুহাি�সেদর িনকট মাশহূর, ফিকহেদর 

িনকট মাশহূর, ভাষািবদেদর িনকট মাশহূর  তযািদ। 

আেলমেদর িনকট মাশহূর হািদস েকউ দিলল িহেসেব �হা 

কেরন, যিদও িবনা সনেদ হয়। তারা বেলন: আেলমেদর িনকট 

েকােনা হািদস মাশহূর হওয়া, তার উপর তােদর আমল করা ও 

তােক দিলল িহেসেব �হা করা �মাা কের তার শি্শালী িভিা 

অবশয  আেছ। েযমন, 
ع «

َ
َول

ْ
ت نعيل َوحلع

ْ
َقيدت حل َت  

َ
 »ال

“স্ােনর কারো িপতা েথেক িকসাস েনওয়া হেব না”।১৬২F

1 এ 

হািদস আেলমেদর িনকট মাশহূর, তা  অেনেক �হা কেরেছন। 

েকউ বেলন: আেলমেদর িনকট মাশহূর হািদস �হাীয় নয়। 

েকউ বযাখযা েদন: আেলমেদর িনকট মাশহূর হািদস কুরআন-

সু�াহ েমাতােবক হেল �হাীয়, অনযথায় পিরতযাজয। এ মত 

সিঠক। কুরআন-সু�াহ িবেরাধী হেল পিরতযাজয, েযমন: 
ع «

َ
َول

ْ
ت نعيل َوحلع

ْ
َقيدت حل َت  

َ
 »ال

                                                           
1 িতরিমিয: (১৪০০), দারা কুতিন: (৩২৫২) 
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“স্ােনর কারো িপতা েথেক িকসাস েনয়া হেব না”।১৬৩

1 এ হািদস 

কুরআন িবেরাধী। কারা, আ�াহ তা‘আলা  রশাদ কেরন: 

ٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  َناَوَ�َتبۡ  ﴿ َّ  �ِيَها
َ
ِ  َس َّفۡ ٱ أ ِ  َعۡ�َ لۡ ٱوَ  ِس َّفۡ ٱب  ٱوَ  َعۡ�ِ لۡ ٱب

َ
ِ  نَف ۡ�  ٱب

َ
 نِف ۡ�

 ٱوَ 
ُ
�ۡ ََ ِ  ُذ  ٱب

ُ
�ۡ َِ نّ ٱوَ  ُذ ِ  لِسِ نِِ ٱب اٞصۚ  ُروحَ ُۡۡ ٱوَ  لِسِ ََ ّدَق  َ�َمن قِ ََ ٞ  َ�ُهوَ  ۦبِهِ  تَ  َكّفاَرة

ٓ  ُ�مَ�ۡ  ّلمۡ  َوَمن ۥۚ ّ�ُ  نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ َّ  � ََ ْو

ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك فَُ َّ ََ ل  ] ٤٥: دة حنيئ[ ﴾ ٤ لُِمو

“আর আিম এেত তােদর উপর অবধািরত কেরিছ   েয, �াোর 

িবিনমেয় �াা, েচােখর িবিনমেয় েচাখ,  নােকর িবিনমেয় নাক, 

কােনর িবিনমেয় কান ও   দাঁেতর িবিনমেয় দাঁত এবং জখেমর 

িবিনমেয়  সমপিরমাা জখম। অতঃপর েয তা কমা কের   েদেব, 

তার জনয তা কাফফারা হেব। আর আ�াহ  যা নািযল কেরেছন, 

তার মাধযেম যারা ফয়সালা  করেব না, তারা  যািলম”।१६४F

2 এ 

আয়ােত িকসাস েথেক িপতােক অবযাহিত েদওয়া হয়িন। অনয� 

িতিন  রশাদ কেরন: 

﴿  � ّ�َهآَ
َ
ِينَ ٱ َ َّ  ْ اُص لۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب  َءاَمُنوا ََ ِ  رّ �ُۡ ٱ َ�� َقتۡ لۡ ٱ ِ�  قِ  دُ َعبۡ لۡ ٱوَ  ِرِ �ُۡ ٱب

 ِ  ٱوَ  دِ َعبۡ لۡ ٱب
ُ
ِ  نَ�ٰ ۡ�  ٱب

ُ
�ۡ � ِخيهِ  ِمنۡ  ۥَ�ُ  ُعِ�َ  َ�َمنۡ  نَ�ٰ

َ
ۢ ٱفَ  ءٞ َ�ۡ  أ ِ  ِ�َِباُع  ٱب

ۡ ٓ  ُروِف َمعۡ ل َدا
َ
 ءٌ َوأ

 ۡ َّ ِ ٰ  ٖن� َ�ٰ �ِإِحۡ  هِ ِ َُِِ�مۡ  ِمِن فِيٞف َ�ۡ  لَِك َ� ۗ َورَۡ�َ  ّر ٰ  دَ َ�عۡ  َتَدىٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ  ةٞ  ۥفَلَهُ  لَِك َ�
مٞ  َعَذاٌب  ِّ

َ
 ]  ١٧٨: حلق ة[ ﴾ ١ أ

                                                           
1 িতরিমিয: (১৪০০), দারা কুতিন: (৩২৫২) 
2 সূরা মােয়দা: (৪৫) 
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“েহ মুিমনবা, িনহতেদর বযাপাের েতামােদর  উপর ‘িকসাস’ ফরয 

করা হেয়েছ। �াধীেনর  বদেল �াধীন, দােসর বদেল দাস, নারীর 

 বদেল নারী। তেব যােক িকছুটা কমা করা  হেব তার ভা েয়র 

পক েথেক, তাহেল  সততার অনুসরা করেব এবং সু�রভােব 

 তােক আদায় কের েদেব। এিট েতামােদর  রেবর পক েথেক 

হালকাকরা ও রহমত।  সুতরাং এরপর েয সীমাল�ন করেব, 

তার  জনয রেয়েছ য�াাদায়ক আযাব”।१६५

1  

এ হািদস রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক বিারত 

অপর সিহ হািদেসরও িবপরীত, েযমন: 
» 

 
ْسغعمن بعال ََ َدمت حْم ع ن مت  َ�ع

َ
ُن ال

ًَ اع حْرَعَدحدن َ�ْعَد :  نعإعْ َد  نَ
َ
، أ نًي َ�ْعَد بعْ َ يان زع

ِع   نع
ََ
َع قت ََ  ، ٌّ َن نعَاْ�ع َ 

ُْ ََ َع 
ْا َ�َْ

َ
، أ من

ًَ  »بعْس

“িতনিট অপরােধর েকান একিট বযতীত মুসিলেমর র্ হালাল 

নয়: িববােহর পর েযনা করা, অথবা  সলােমর পর মুরতাদ 

হওয়া, অথবা কাউেক িবনা অপরােধ হতযা করা, এর িবিনমেয় 

হতযা করা হেব”।১৬৬F

2 এখােনও িকসাস েথেক িপতােক মু্ রাখা 

হয়িন। অতএব মাশহূর হািদস কুরআন ও সু�াহ িবেরাধী তা  

�হাীয় নয়। 
 

                                                           
1 সূরা বাকারা: (১৭৮) 
2 িতরিমিয: (২০৮৪) 
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মুতাওয়ািতর হািদস 

 বা ََينع ধাতু েথেক। আিভধািনক অথর َوحَ  শে�র উৎপিা ةَوحَ 

লাবাতার, েযমন বলা হয়:  َوحَ  حنط ‘লাবাতার বৃি� হেয়েছ’। 

অনুরপ বলা হয়: َوحَ  حن غوا بل حنسجد ‘লাবাতার মুসি� 

মসিজেদ এেসেছ’। এ েথেক লাবাতার অবিাত মানুেষর বিারত 

হািদসেক মুতাওয়ািতর বলা হয়। 

 ,এর পািরভািষক সংজা: “বৃহৎ জনসংখযার বিারত হািদস ةَوحَ 

িমথযার উপর যােদর একা�া হওয়া অস�ব, সনেদর শর েথেক 

েশষ পযর্ এ সংখযা িবদযমান থাকেল হািদসেক মুতাওয়ািতর বলা 

হয়।” 
‘মুতাওয়ািতর’ হািদস বারনাকারী অেনক সাহািব থাকা জরির, 

যােদর একা�া হেয় নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর উপর 

িমথযা রচনা করা অস�ব। হািদসিট যিদ বাাী হয়, তাহেল সবা  

তােক বলেত শেনেছন; কমর হেল সবা  তােক করেত েদেখেছন; 

অতঃপর একদল সাহািব েথেক একদল তােব‘ঈ বারনা কেরেছন; 

অতঃপর তােদর েথেক একদল অনুসারী বারনা কেরেছন; এভােব 

হািদেসর বারনাধারা �হােযাবয িকতাবসমূেহ িলিপব� হওয়ার পূবর 

পযর্ অবযাহত থাকা জরির। এ েথেক মুতাওয়ািতর হািদেসর 
চারিট শতর েপলাম: 
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১. অিধক সংখযক সাহািবর বারনা করা, যােদর সংখযা েকােনা 

অব�ায় চার েথেক কম নয়। তারা সবা  রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক হািদস �বা কেরেছন। অতঃপর 

তােদর েথেক ি�তীয় এক জমাত �বা কেরেছ, অতঃপর তােদর 

েথেক তৃতীয় এক জমাত �বা কেরেছ, এভােব সনেদর �েতযক 

�ের রািবর সংখযা অিধক থাকা জরির, যােদর িনভুরলতা স�েকর 

চূড়া্ জান হািসল হয়। 

২. মুতাওয়ািতর হািদেস �েতযক �ের রািবর সংখযা এেতা পিরমাা 

থাকা জরির েয, তােদর িমথযার উপর একা�া হওয়া িবেবক 

সমথরন কের না, েযমন তারা সবা  েসকাহ ও তােদর আদালত 

সবার িনকট �িস�, অথবা তারা িবিভ� েদেশর, অথবা তারা 

িবিভ� মাযহােবর। এমন েকােনা কারা েন , যার িভিােত তারা 

সবা  িবেশষ উে�েশয একিট সংবাদ রচনা করেব। আবার হঠাৎ 

কের িকংবা অিন�ায় তােদর সবার িমথযার উপর সমেবত হওয়া 

অস�ব ও অকবনীয়। 

অতএব মুতাওয়ািতর হািদেস সংখযা িবেবচয নয়, তােদর িমথযার 

উপর একা�া স�ব নয় এরপ হওয়া জরির। যিদ চার বযি্র 

মােঝ এ শতর পাওয়া যায়, তাহেল হািদস মুতাওয়ািতর, নেচৎ এক 

েশা রািবর বিারত সংবাদও মুতাওয়ািতর নয়। 
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৩. মুতাওয়ািতর হািদেসর বাহন মানুষ হওয়া জরির, যিদ হাজােরা 

জানী দীঘর বেবষাার পর বেল আ�াহ এক, তােদর কথা 

মুতাওয়ািতর হেব না, কারা েসটা সংবাদ নয়। 

৪. রািবেদর বিারত হািদস ে�াতােদর মেন দৃৃ িব�াস ও অকাটয 

জােনর জ� িদেত হেব, যা িনিদর� সংখযার উপর িনভররশীল নয়, 

বরং কখেনা হািসল হয় সংখযার কারো, কখেনা হািসল হয় 

রািবেদর িবেশষ সোর কারো, কখেনা হািসল হয় অনযানয 

িনদশরন �ারা, কখেনা হািসল হয় উ�েতর সবার িবনা বােকয �হা 

করার ফেল। 

মুতাওয়ািতর দু’�কার: 

১. শে�র তাওয়াতুর: েয হািদস সকল রািব এক  শে� বারনা 

কেরন, কতক শ� বযিত�ম হেলও অথর পিরবতরন হয় না, তা  

শে�র মুতাওয়ািতর, েযমন: 
َ يرع « ََ ح  َةْقَعَد ت ةع

ْ
أ يَتَبَو 

ْ
َََعّمدحً فَغ َ  ةت ََ َْ َبَيَل   »َة

“আমার উপর েয িমথযা রচনা করল, েস েযন তার িঠকানা 

জাহা�াম বািনেয় েনয়”।১৬৭F

1 

এ হািদস নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক শাুর েথেক 

অিধক সাহািব বারনা কেরেছন, তােদর মেধয জা�ােতর সুসংবাদ 

                                                           
1 বুখাির: (১/২০০), হািদস নং: (১০৭), আবু দাউদ: (৩/৩১৯-৩২০),  ই ন মাজাহ: 

(১/৩২), হািদস নং: (৩৬), আহমদ: (১/১৬৫,১৬৭) 
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�া� দশজন সাহািবও রেয়েছন, তােদর েথেক �মানুসাের িবরাট 

এক জমাত বারনা কেরেছ। হািদেসর েকােনা িকতাব পাওয়া যােব 

না, েযখােন এ হািদস েন । 

২. অেথরর তাওয়াতুর: অেনক রািব কতৃরক বিারত িবিভ� িবষয় 

স�িলত �চুর হািদস িবদযমান, যােদর িমথযার উপর একা�া হেয় 

এসব হািদস রচনা করা অস�ব, তােদর একিট হািদসও অনযানয 

হািদেসর সােথ অথর ও শে�র িমল না-থাকার করো মুতাওয়ািতর 

পযরােয় উাীার হেত পােরিন, তেব একিট িবষয় রেয়েছ, যা �েতযক 

হািদেস িবদযমান, তা  েস িবষয়িট মুতাওয়ািতর। েযমন েদা‘আর 

সময় উভয় হাত উোালন করার হািদস। শতািধক হািদেস এেসেছ 
নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েদা‘আর সময় উভয় হাত 

উোালন কেরেছন, �েতযকিট হািদস খবের ওয়ােহদ, এক হািদেস 

েয ঘটনার বারনা রেয়েছ, অপর হািদেস তার বারনা েন , তেব সব 

হািদেস রেয়েছ নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েদা‘আর সময় 

উভয় হাত উিঠেয়েছন। অতএব েদা‘আর সময় উভয় হাত উঠােনা 

মুতাওয়ািতর বারনা �ারা �মািাত। এটা অথরবত মুতাওয়ািতর। 

 

মুতাওয়ািতর হািদেসর হকুম: 

মুতাওয়ািতর শাি�ক েহাক বা অেথরর িদক েথেক েহাক, তার 

উপর আমল করা ওয়ািজব। মুতাওয়ািতর হািদস রাসূলু�াহ 



 

173 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর পক েথেক অকাটযভােব িব�াস 

করা জরির। কুরআন অ�ীকার করা েযমন কুফির, েতমিন েয 

মুতাওয়ািতর হািদস ও তার হকুম জােন, তার পেক মুতাওয়ািতর 

হািদস অ�ীকার করা কুফির। কারা, মুতাওয়ািতর হািদস নবী 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক িনি�তভােব �মািাত, 

অতএব েয মুতাওয়ািতর �তযাখযান করল, েস রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর উপর তার কথােক িনেকপ করল, 

অতএব তার কমর কুফির। তেব েয ভুল বযাখযা কের, অথবা ভুল 

বুেঝ অথবা মুতাওয়ািতর হািদস ও তার হকুম স�েকর জােন না, 

তার িবষয়িট িভ�। েস কােফর হেব না, তেব তােক বুঝােনা ও 

সেতযর িদেক আ�ান করা জরির। 

 

মুতাওয়ািতর হািদেসর উপর িলিখত িকতাব: 

ক. হােফয জালালুি�ন আবুল ফাদল আ�ুর রহমান  ই ন আবু 

বকর আস-সুয়ূিত রিচত: ‘আল-ফাওয়ািয়দুল মুতাকািসরাহ িফল 

আখবািরল মুতাওয়ািতরাহ’। 

খ. ি�তীয়বার িতিন এ িকতােবর সংেকপ িলেখন: ‘আল-

আযহারল মুতানািসরাহ িফল আখবািরল মুতাওয়ািতরাহ’ নােম। 

ব. অতঃপর তৃতীয়বার িতিন সংেকেপরও সংেকপ িলেখন: 

‘কুতুফুল আযহার’ নােম। 
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২. আবু আ�ু�াহ মুহা�দ  ই ন জাফর  দিরিস আল-কাাািন 

রিচত: ‘নাযমুল মুতানািসরাহ িমনাল হািদিসল মুতাওয়ািতরাহ’। 

৩. শায়খ আ�ুল আিযয সমাির রিচত: " بتيف ذُا ح ُضيئَ حنََُ ة
"نمي اقع ةَ حلز�يدة ض حألزهير حنَغين ة   حألخبير حنَوحَ ة  
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মু‘আন‘আন ও মুবহাম হািদস 
 

مسي اوٍ لَمر يهما ف مهبمو 
 

 مكَر نع يدعس نكَع نعنعم 
 ‘মু‘আন‘আন’: েযমন সাঈদ বারনা কেরন ‘কারাম’ েথেক। আর 

যার সনেদ রািবর নাম উে�খ করা হয়িন তা  ‘মুবহাম’। অ� 

কিবতায় বিারত �মানুসাের হািদেসর একাদশ ও �াদশ �কার 

‘মু‘আন‘আন’ ও ‘মুবহাম’। হািদেসর এ দু’�কােরর স�কর 

সনেদর সােথ। 
  ٌَ َْ  কমরবাচক িবেশষয, েয বােকয অিধকহাের  ةَعغَْع ََ  শ� �েয়াব 

করা হয় ‘তােক মু‘আন‘আন’ বলা হয়। এ েথেক ‘আন’ িবিশ�য 

সনদেক ‘মু‘আন‘আন’ বলা হয়। 
‘মু‘আন‘আন’ �কােরর েকে� েলখক শধু উদাহরা েপশ 

কেরেছন, সংজা েদনিন, তেব সংজা �ারা উে�শয ব�র পিরচয় 

েদওয়া, যিদ উদাহরা �ারা েস উে�শয হািসল হয় সংজার 

�েয়াজন েন । েযমন ‘মু‘আন‘আন’:  َبَ مْ َََ َسعيدن َْ ََ  এটা  

‘মু‘আন‘আন’ সনেদর উদাহরা। 

হািদেসর পিরভাষায় ‘মু‘আন‘আন’ েস সনদেক বলা হয়, েযখােন 

রািব িনজ শায়খ েথেক  َْ ََ  শ� �ারা হািদস বারনা কেরন। সনেদ 

একবার ‘আন’ শ� থাকা  ‘মু‘আন‘আন’ হওয়ার জনয যেথ�, 

েযমন রািব  دن  অথবা �أخب অথবা ْسمع  তযািদ শে�র 
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পিরবেতর বলল:   رض ح  َغُمي  -ََ نيفع ََ حنَ َم  এ জাতীয় 

সনদেক ‘মু‘আন‘আন’ বলা হয়। 

এ পির�েদ উসুেল হািদেসর িকতােব অপর এক�কার উে�খ 

করা হয়  خَ مت  َ َْ  ‘মুআ�ান’ বা  نْ خَ مت 
َ
اْ َ  ‘মুআনআন’ কমরবাচক িবেশষয, 

আিভধািনক অথর   أا শ� েযােব বিঠত বাকয।   ةت ٌَ َعغَْع   ও مخنَا 

�ায় সেমা�ািরত শ� ও উভয় কমরবাচক িবেশষয। 

হািদেসর পিরভাষায়: “সনেদর এক বা একািধক জায়বায় ‘আ�া’ 

শ� বযবহার কের রািব যিদ তার শায়খ েথেক হািদস বারনা 

কেরন, তাহেল েস সনদেক ‘মুআ�ান’ বা ‘মুআনআন’ বলা হয়, 

েযমন রািব বলল: ب خ  :  دن  فًا أا فًنيً قيل .   

‘মু‘আন‘আন’ ও ‘মুআ�ান’ হািদেসর হকুম মুাািসল, তেব রািবর 

তাদিলস করার অভযাস থাকেল  িাসােলর িবষেয় িনি�ত না হেয় 

মুাািসল বলা যােব না। কারা, মুদাি�স১৬৮ F

1 কখেনা সনদ মুাািসল 

বুঝােনার জনয িনজ শায়খেক বাদ িদেয় শায়েখর শায়খ েথেক 

‘আন’ শ� �েয়াব কের বারনা কের। মুদাি�েসর বাদ েদওয়া 

শায়খেক েযেহতু আমরা জািন না, তা  তার �াবত ও আদালত 

স�েকর আমরা িনি�ত ন । অতএব অপর সনদ বা তার বিারত 

                                                           
1 তাদলীস সং�া্ আেলাচনা সামেন আসেব। তেব এখােন এটা েবাঝা আবশযক েয, 

তাদলীস হে� বারনাকারী কতৃরক েদাষ-�িট েবাপন করা। তা িবিভ� �কার হেত পাের। 

[স�াদক]  
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অপর হািদস �ারা যতকা না শায়খ েথেক �বা কেরেছ �মািাত 

হেব, আমরা ‘মুআনআন’ হািদসেক মুাািসল বলব না। 

‘মু‘আন‘আন’ িতনিট শেতর মুাািসল হয়: 

১. ‘আন’ �েয়াবকারী রািবর �াবত ও আদালত থাকা জরির। 

২. রািবর তাদিলেসর �ভাব মু্ হওয়া জরির। 

৩. রািব ও শায়েখর সাকাত �মািাত হওয়া জরির।  

১-নং ও ২-নং শেতরর বযাখযা সবার িনকট এক, তেব রািব ও 

শায়েখর সাকােতর বযাখযা �সো আেলমবা ি�মত েপাষা 

কেরেছন।  
েকউ বেলন: সাকাত অথর রািব ও শায়েখর সােথ জীবেন অ্ত 

একবার সাকাত হওয়া।  মাম বুখাির এ মেতর �ব্া।  

েকউ বেলন: সাকাত অথর রািব ও শায়েখর সােথ সাকাত স�ব 

হওয়া। এ মেতর �ব্া  মাম মুসিলম। 
‘বা কুিনয়া’র বযাখযাকার সুলা মািন রািহমাহ�াহ বেলন: “আমার 

িনকট  মাম মুসিলেমর মাযহাব �হা করা উাম, যতকা না 

েকােনা মুহাি�স সনেদ  �েতর �� েতােলন।১৬৯

1 

 

                                                           
1 জাওয়ািহর: (১৭২) 
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মুবহাম হািদস 

مٌ   َُ ب  এর আিভধািনক অথর: অর�।   ةت

‘মুবহাম’-এর পািরভািষক সংজা �সো েলখক বেলন: “েয 

হািদেসর সনেদ েকােনা একজন রািবেক উে�খ করা হয়িন তা  

মুবহাম”। েযমন, رحغد ََ  خيل دن    :  دن  رجَ، قيل...  

এ হািদস মুবহাম, কারা এখােন একজন রািবর নাম উে�খ করা 

হয়িন। অনুরপ েকােনা রািব যিদ বেল:  حَقة  دن  ‘আমােক 

জৈনক েসকাহ বেলেছ’ তবুও তা মুবহাম। কারা, ‘েসকাহ’ রািব 

পিরিচত নয়। হয়েতা তার িনকট েসকাহ, �কৃতপেক েসকাহ 

নয়। অনুরপ েকউ যিদ বেল:  ِدن  ةَ أنٌ ن  ‘এমন বযি্ 

আমােক বেলেছ, যার উপর আিম আ�াশীল’, তবু হািদস মুবহাম, 

কারা মুবহাম বযি্ স�েকর েকােনা �শংসা �হাীয় নয়। অনুরপ 

েকউ যিদ বেল: دن  صي ب هي  حلحر  ‘আমােক এ বািড়ওয়ালা 

বেলেছ’, তবু হািদস মুবহাব, যতকা না তার পিরচয় জানা যায়। 

েলখক রািহমাহ�াহ  ِع  ারা সনদ বুিঝেয়েছন, তা  েখাদ� َةي في

হািদেস েকােনা বযি্ অপিরিচত থাকেল হািদেসর িবশ�তায় 

�ভাব পড়েব না, যিদ সনদ িঠক থােক, েযমন জােবর রািদয়া�াহ 

‘আনহ েথেক বিারত: 
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 َ ِع
 َ َعةع َاح تمت

ْ
ٌَ يَْوَم حل ََ رَجت ِع اََسغ مَ  َدَخ غَيْ ََ ّ  ح ت  َقيَل  َص ََ  ، بت ْطت ؟ « َْ َْ َصغ يْ

َ
أ

، قَيَل : قَيَل 
َ

َعََْ�ع : ال
ْ
َّ َر� ْم فََ   »�ت

“জুমার িদন জৈনক বযি্ �েবশ করল, নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম তখন খুতবা িদে�ন। িতিন বলেলন: তুিম িক সালাত 

পেড়ছ? েস বলল: না, িতিন বলেলন: দাঁড়াও, দু’রাকাত সালাত 

আদায় কর”।১৭০F

1 

এ হািদেস জৈনক বযি্ অপিরিচত, তবু হািদস মুবহাম নয়, 

কারা েস রািব নয়, বরং সিহ সনেদ বিারত হািদেস তার স�েকর 

ব্বয রেয়েছ। এ �কার হািদসেক ‘মুবহাম িফল মতন’ বলা হয়, 

যা হািদেসর শ�তা িবন� কের না। 

‘মুবহােম’র কারা স�েকর সাখািব রািহমাহ�াহ বেলন: “সনদ 

সংেকপ করা অথবা রািব স�েকর সে�হ অথবা অনয েকােনা 

কারো এক বা একািধক �ােন রািবেক মুবহাম করা হয়”।१७१F

2 

এসব কারো তাদিলসও করা হয়। 

সাহািব মুবহাম হেল েদাষাীয় নয়: 

সাহািবর অর�তা সমসযা নয়, কারা আ�াহ �য়ং সকল সাহািবর 

আদালেতর সাকী িদেয়েছন।  রশাদ হে�: 

ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ِٗ  ﴿ � سۡ �ُۡ ٱ َّ ُ ٱوَ  َ�ٰ ََ َ�عۡ  بَِما َّ  ]  ١٠: حلديد[ ﴾ ١ َخبِ�ٞ  َملُو

                                                           
1 বুখাির: (৯৩০), মুসিলম: (৮৭৫) 
2 ফাতহল মুিবস: (৪/২৯৮) 
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“আর আ�াহ �েতযেকর জনয  কলযাোর ওয়াদা কেরেছন। 

েতামরা যা কর, েস স�েকর আ�াহ সিবেশষ অববত”।১৭২

1 অপর 

আয়ােত িতিন সাহািবেদর �শংসা কের বেলন: 

َّمدٞ  ﴿ ِۚ ٱ رُّسوُل  ُّ ِينَ ٱوَ  َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  َّ ِشّدا
َ
ٓ  ُكّفارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ َۡ  ءُ رَُ�َا ٰ  َنُهۡمۖ بَ  اُرّكعٗ  ُهمۡ تََرٮ

دٗ  َّ ََ يَبۡ  اُس ِۡ  َتُغو ِ ٱ ِمِنَ  ٗ� فَ ٰ َورِۡض  َّ ۖ نٗ َ� ثَرِ  ِمِنۡ  وُُجوهِهِم ِ�  ِسيَماُهمۡ  ا
َ
وِد� ٱ � َُ  لّس

 ٰ ٰ ّّوۡ ٱ ِ�  َمَثلُُهمۡ  لَِك َ� َِ ۡ�ِ ٱ ِ�  َوَمَثلُُهمۡ  ةِ� َرٮ خۡ  ٍع َكَزرۡ  ِ�ي
َ
 ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َشۡ�  َرجَ أ

ٰ  َتَوىٰ سۡ ٱفَ  لََظ َتغۡ سۡ ٱفَ  ُب ُ�عۡ  ۦُسوقِهِ  َ�َ َ  لّزّراعَ ٱ َِ ۗ لۡ ٱ بِِهمُ  غِيَظ ِّ ُ ٱ وََعدَ  ُكّفاَر َّ 
ِينَ ٱ َّ  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا َّ جۡ  ِفَرةٗ ّمغۡ  ُهمِمنۡ  ِت لَِ�ٰ ل

َ
ۢ  ًراَوأ : ح َُح[ ﴾ ٢ �َعِظيَم

٢٩  [ 

“মুহা�দ আ�াহর রাসূল এবং তার সােথ যারা  আেছ তারা 

কািফরেদর �িত অতয্ কেঠার;  পররেরর �িত সদয়, তুিম 

তােদরেক  রকুকারী, িসজদাকারী অব�ায় েদখেত  পােব। তারা 

আ�াহর করাা ও স�ি�  অনুস�ান করেছ। তােদর আলামত 

হে�,  তােদর েচহারায় িসজদার িচ ি থােক। এটা   তাওরােত 

তােদর দৃ�া্। আর  �ীেল  তােদর দৃ�া্ হেলা একিট 

চারাবােছর মত,   েয তার কঁিচপাতা উদ বত কেরেছ ও শ্ 

 কেরেছ, অতঃপর তা পু� হেয়েছ ও �ীয়  কাে�র উপর 

মজবুতভােব দাঁিড়েয়েছ, যা  চািষেক আন� েদয়। যােত িতিন 

                                                           
1 সূরা হািদদ: (১০) 
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তােদর  �ারা কািফরেদরেক ে�াধাি�ত করেত  পােরন। তােদর 

মেধয যারা ঈমান আেন ও  সৎকমর কের, আ�াহ তােদর জনয কমা 

ও  মহা�িতদােনর ওয়াদা কেরেছন”।१७३

1 অনয� িতিন  রশাদ 

কেরন: 

ِيَن ٱّ�َبُعوُهم �ِإِۡحَ�ٰنٖ  َّ ارِ َوٱ ََ ن
َ
رِ�َن َوٱۡ� َِ ََ ِمَن ٱلُۡمَ�ٰ ّولُو

َ
ََ ٱۡ� ّرِ�َ  َوٱلّ�ٰبُِقو

َعّد لَُهۡم َجّ�ٰٖت ٱ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا نَۡ�ُٰر  َّ

َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ َ�ۡرِي َ�َۡتَها ٱۡ�

بَدٗ 
َ
 ١َ�ٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم �ۚ �

 “আর মুহািজর ও আনসারেদর মেধয যারা  �থম অ�বামী এবং 

যারা তােদরেক অনুসরা  কেরেছ সু�রভােব, আ�াহ  তােদর �িত 

স��  হেয়েছন আর তারাও আ�াহর �িত স��  হেয়েছ। আর 

িতিন তােদর জনয ��ত  কেরেছন জা�াতসমূহ, যার তলেদেশ 

নদী  �বািহত, তারা েসখােন িচর�ায়ী হেব। এটা   মহাসাফলয”।१७४F

2 

অতএব এক সাহািব অপর সাহািবেক মুবহাম করেল, িকংবা  

েকােনা হািদেস মুবহাম বযি্িট সাহািব তা িনি�ত জানা েবেল 

সমসযা েন । 

মুবহাম হািদেসর হকুম: 

মুবহাম হািদস �হােযাবয নয়, কারা মুবহাম রািব েসকাহ না 

বায়ের েসকাহ জানা েন , তেব তােব‘ঈ বা তােব তােব‘ঈ মুবহাম 

                                                           
1 সূরা আল-ফাতহ: (২৯) 
2 সূরা তাওবা: (১০০) 
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হেল শােহদ হওয়ার েযাবয। কারা, এ দু  তবকা স�েকর নবী 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম কলযাোর সাকয িদেয়েছন, পরবতরী 

যুেব িমথযার বযাপক �সার ঘেটেছ। 
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উচুঁ ও িনচু সনদ 
 

دضالوزن الذي قَد ذاك ه 
 

 وكُلُّ ما قَلَّت رِجالُه عال 
 “আর েযসব হািদেসর রািব কম তা  উঁচু সনদ। আর তার 

িবপরীত ঐ সনদ, যা িনেচ েনেমেছ”। অ� কিবতায় বিারত 
ধারা�েম হািদেসর �েয়াদশ ও চতুদরশ �কার ‘আিল ও নািযল। 

হািদেসর এ দু’�কার সনেদর সােথ স�ৃ্। 
 শে�র আিভধািনক অথর উঁচু। সনেদ রািবর সংখযা কম হেল  َل

েলখক েথেক নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম পযর্ হািদেসর 

দূরর কম হয়, ফেল সনদ উঁচু হয়। তা  কম রািব িবিশ� 

সনদেক ‘আিল’ বা উঁচু বলা হয়। 

‘আিল’ সনেদর পািরভািষক সংজা �সো েলখক রািহমাহ�াহ 

বেলন: “েয হািদেসর সনেদ রািবর সংখযা কম তা  উঁচু সনদ”। 
মুহাি�সবা উঁচু সনেদর জনয রীিতমত �িতেযািবতা করেতন, 

কারা এেত নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর ৈনকটয হািসল 

হয় এবং �ত ও কম মাধযেম হািদস িশখা যায়। তা  উঁচু সনেদর 

জনয �িতেযািবতা করা মুসিলম উ�াহর অ�বতরীেদর সু�ত। 

আমরা ‘মুয়াাা’  মাম মািলক-এ েদিখ,  মাম মািলক বেলন: 
   .ََ نيفع، ََ حنَ َم ، ََ حَِ صّ ح  َغيِ اسغم 

নােফ েথেক, িতিন  ই ন ওমর েথেক, িতিন নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক। এটা উঁচু সনদ। পকা্ের আমরা 
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যিদ  ই ন আসােকর, অথবা  মাম হােকম, অথবা বায়হািক 

�মুখেদর সনদ েদিখ, তাহেল রীিতমত �া্ হেত হয়। তােদর 

অেনক রািবর জীবনী পযর্ জানা যায়িন, কারা রািবর �র যত 

িনে� েনেমেছ তােদর �িত মানুেষর সরর তত  াস েপেয়েছ। 

 ই ন মা‘িয়ন রািহমাহ�াহেক িজেজস করা হেয়িছল: ‘েকান ব� 

আপনার িনকট অিধক ি�য়? িতিন বেলন: উঁচু সনদ ও িনজরন 

ঘর’। 
‘আিল সনদ �ধানত দু’�কার: 

১. সংখযার িবেবচনায় উঁচু। ২. িবেশষোর িবেবচনায় উঁচু। 
১. সংখযার িবেবচনায় উঁচু সনদ দু’�কার: 

ক. সাধারা উঁচু সনদ, খ. অেপকাকৃত উঁচু সনদ। 

ক. সাধারা উঁচু সনদ: নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম ও 

��কােরর মধযবতরী রািবর সংখযা কম হেল সংখযার িবেবচনায় 

সাধারা উঁচু সনদ বলা হয়। এ সনদ সিহ হেল �কৃতপেক এটা  
উঁচু সনদ। এ সনদ দুবরল হেলও উঁচু, যিদ মাওদু‘ বা বােনায়াট না 
হয়, কারা মাওদু‘ ও বােনায়াট হািদস থাকা না-থাকা উভয় 

সমান।১৭৫

1 

                                                           
1  ই ন হাজার রািহমাহ�াহ বেলন: “মাওদু থাকা না-থাকা উভয় সমান। েদখুন: নুযহাহ: 

(পৃ.১৫৬) 
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খ. অেপকাকৃত উঁচু সনদ দু’�কার: 

খ-১. েকােনা  মােমর িবেবচনায় উঁচু, অথরাৎ রািব েথেক  মােমর 

দূরর কম, েযমন শ‘বা অথবা মািলক অথবা সাওির অথবা 

শােফ‘ঈ �মুখ  মামবা। এ েকে� বলা হয়:  মাম যুহির েথেক 

বুখািরর সনদ উঁচু,  মাম মােলক েথেক আহমদ  ই ন হা�েলর 

সনদ উঁচু  তযািদ। এেত সনেদর শর েথেক নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম পযর্ রািবর সংখযা কম বা েবশী েদখা হয় 

না, বরং  মাম েথেক রািবর দূরর েদখা হয়,  মাম েথেক 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর দূরর কম েহাক বা 

েবশী েহাক িবেবচয নয়। এেত উপেরর  মাম ও িনে�র রািব বা 

��কােরর মধযবতরী দূররেক অনুরপ অপর সনেদর সােথ তুলনা 

করা হয়, অতঃপর অেপকাকৃত কম সংখযা িবিশ� সনদেক ‘আিল 

বা উঁচু বলা হয়। 

খ-২. িলিখত েকােনা িকতােব বিারত হািদেসর িবেবচনায় উঁচু, 

েযমন  মাম বুখাির ও মুসিলেমর সিহ; আবু দাউদ, িতরিমিয, 

নাসািয় ও  ই ন মাজার সুনান এবং  মাম আহমদ �মুখেদর 

মুসনাদসমূহ। এখােন ��কার েথেক পরবতরী মুহাি�েসর দূরর 
েদখা হয়, েযমন  মাম বুখাির ও বায়হািক।  মাম বায়হািক 

পরবতরী যুেবর মুহাি�স হেয় কখেনা বুখািরর সমপযরােয়র, কখেনা 

তার উ�ােদর সমপযরােয়র হয় িহেসেব কেয়ক �কার উঁচু সনদ 
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হয়। এসেলােক সংখযার িবেবচনায় অেপকাকৃত উঁচু সনেদর 

ি�তীয় �কার বলা হয়।१७६

1 

২. িবেশষোর িবেবচনায় উঁচু সনদ দু’�কার: 

ক. মৃতুযর িবেবচনায় উঁচু, যিদও উভেয়র সনেদ রািবর সংখযা 

সমান। েযমন একজন রািব দু’জন শায়খ েথেক হািদস বারনা 

কেরন, �থম শায়েখর মৃতুয (১৫০িহ.), ি�তীয় শায়েখর মৃতুয 

(১৯০িহ.), এখােন �থম শায়েখর সনদ উঁচু ও ি�তীয় শায়েখর 

সনদ িনচু। অনুরপ দু’জন রািব যিদ দু’জন শায়খ েথেক হািদস 

বারনা কেরন, তাহেল েয শায়েখর মৃতুয আেব তার ছাে�র সনদ 

উঁচু এবং েয শায়েখর মৃতুয পের তার ছাে�র সনদ িনচু। 
খ. �বা করার িবেবচনায় উঁচু, েযমন সুিফয়ান সাওির 

রািহমাহ�াহ েথেক দু’জন রািব হািদস �বা কেরেছ, একজন 

�বা কেরেছ (১২০িহ.) ও অপরজন �বা কেরেছ (১৫০িহ.), 

এেত �থম রািবর সনদ উঁচু, কারা িতিন আেব �বা কেরেছন। 
ি�তীয় রািবর সনদ িনচু, কারা িতিন পের �বা কেরেছন। 

বািহযক ও আভয্রীা িবেশষোর কারো উঁচু সনদ দু’�কার: 

১. বািহযক িবেশষোর কারো উঁচু সনদ, েযমন রািব ও নবী 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর মােঝ রািবর সংখযা কম। 

                                                           
1 হািদেসর এ �কার চার ভােব ভাব হয়: মুওয়াফাকাহ, বদল বা  বদাল, মুসাওয়াত ও 

মুসাফাহাহ। �াথিমক �� িহেসেব এসব �কােরর সংজা পিরতযাব করলাম। 
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সাধারাত উঁচু সনদ বেল এ �কারেক বুঝােনা হয়। এ �কােরর 
আেলাচনা আমরা উপের কেরিছ। 

২. আভয্রীা িবেশষোর কারো উঁচু সনদ, েযমন রািবর 

আদালত ও �াবেতর সােথ সনদ মুাািসল হেল সনেদর মান বৃি� 

পায়। এ জাতীয় সনদ অভয্রীা িবেশষোর কারো উঁচু, যিদও 
এেত রািবর সংখযা েবশী। আদালত ও �াবেতর সােথ রািবর মেধয 

অনযানয িবেশষা েযমন িফকহ  তযািদ থাকেল সনেদর মান আেরা 

বৃি� পায় ও সনদ উঁচু হয়। এটা  ে�� ও উাম সনদ। 

আ�ু�াহ  ই ন মুবারক রািহমাহ�াহ বেলন: “েছাট সনদ উঁচু নয়, 

বরং ে�� সনদ  উঁচু”। অথরাৎ েসকাহ রািবেদর িনচু সনদ, দুবরল 
রািবেদর উঁচু সনদ েথেক উাম।১৭৭

1 

আবু তােহর িসলািফ রািহমাহ�াহ বেলন: “আেলমেদর েথেক 

হািদস �হা করা  িনয়ম। আেলমেদর িনচু সনদ জােহলেদর উঁচু 

সনদ েথেক উাম”।१७८

2 

 ই নুস সালাহ রািহমাহ�াহ বেলন: “মুহাি�সেদর িনকট উঁচু সনদ 

�কৃত অেথর উঁচু সনদ নয়, বরং িবেশষোর িদক েথেক উচুঁ সনদ 

�কৃত অেথর উঁচু”।१७९

3 

                                                           
1 আল- কিতরাহ:(১৭০) 
2 আল-তাদিরব:(২/১৭২) 
3 েদখুন: মুকা�ামাহ: (পৃ.২৬২) 
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েলখক রািহমাহ�াহ এখােন শধু সংখযার িবেবচনায় ‘আিল ও িনচু 

সনদ উে�খ কেরেছন। কারা ��কার ও নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম পযর্ রািবর সংখযা কম হেল ভুেলর �ান কম হয়। 

আর সংখযা বাড়েল ভুেলর �ান বৃি� পায়। উদাহরাত একিট 

ঘটনা যােয়দ েথেক আমর, তার েথেক খােলদ বারনা করল। 

এখােন ভুেলর �ান িতনিট অথরাৎ যােয়দ, আমর ও খােলদ। 
তােদর কােরা েথেক ভুল হওয়ার স�াবনা রেয়েছ। এক  ঘটনা 

যােয়দ েথেক আমর, তার েথেক খােলদ, তার েথেক নািসর বারনা 

করল। এখােন ভুেলর �ান চারিট অথরাৎ যােয়দ, আমর, খােলদ ও 

নািসর। অনুরপভােব েকােনা সনেদ রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম ও মুহাি�েসর মধযবতরী রািবর সংখযা িতন হেল ভুেলর 

�ান িতনিট, রািবর সংখযা চার হেল ভুেলর �ান চারিট। এ 

িহেসেব �থমিট ‘আিল বা উঁচু সনদ, কারা এখােন ভুেলর 

স�াবনা কম। ি�তীয়িট নািযল বা িনচু সনদ, কারা এখােন ভুেলর 

স�াবনা েবশী। 

সংখযার িবেবচনায় সনদ ‘আিল হেল হািদস সিহ হওয়া জরির 

নয়, কারা কম রািবর মেধয েকউ দুবরল থাকেত পাের, আবার 

রািবর সংখযা অিধক হেল �া‘ঈফ হওয়া জরির নয়, কারা তােদর 

সবা  েসকাহ হেত পাের। অতএব রািবর সংখযা মূল িবষয় নয়, 

বরং রািবেদর সাাসা মূল িবষয়। 
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উঁচু সনদ হািসল করা সু�ত: 

 মাম হােকম �মুখ বেলেছন: “উঁচু সনদ হািসল করা েমা�াহাব। 
িতিন দিলল িহেসেব আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ সূে� িদমাম  ই ন 

সা‘লাবাহ রািদয়া�াহ ‘আনহর ঘটনা স�িলত হািদস েপশ 

কেরেছন। িদমাম রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

িনকট এেস বেলিছল: আপনার দূত আমােদর বেলেছ, আ�াহ 

আমােদর উপর িদন-রােত পাঁচ ওয়া্ সালাত ফরয কেরেছন, 

আ�াহ িক আপনােক এ িনেদরশ িদেয়েছন? িতিন বলেলন: ‘হযা’ঁ। 
এ হািদস �সো মুহাি�সবা বেলন: যিদ উঁচু সনদ তলব করা 

েমা�াহাব না হত, নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম অবশয  

িদমােমর �� করা অপছ� করেতন এবং তােদরেক ে�িরত 

দূেতর সংবােদ স�� থাকার িনেদরশ িদেতন”।१८०

1  

সাহািব তািমম নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ামেক একিট 

ঘটনা বেলিছল, নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম িম�াের 

দাঁিড়েয় তা বলিছেলন, েদেখন তািমম মসিজেদর কনরাের বেস 

আেছ, িতিন বলেলন: 
 »...يي َميم،  دُ حَيس نمي  دنت «

“েহ তািমম, তুিম আমােক যা বেলছ, মানুষেদর তা বল”। সাখািব 

রািহমাহ�াহ বেলন: তািমমেক সরাসির ঘটনা বারনার িনেদরশ 
                                                           
1 মােরফাতু উলুিমল হািদস: (পৃ.৫-৬) 
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েদওয়া উঁচু সনদ েমা�াহােবর পেক একিট দিলল।১৮১

1 এ েথেক 

�মাা হয়, িবনা মাধযম িকংবা কম মাধযেম হািদস �বা করা 

উাম।  

হােকম রািহমাহ�াহ উচু সনদ েমা�াহােবর পেক সাহািব ও 

তােব‘ঈেদর সফরেক েপশ কেরেছন, েযমন আবু আ য়ুব 

রািদয়া�াহ ‘আনহ একিট হািদেসর জনয ‘উকবা  ই ন ‘আেমর 

রািদয়া�াহ ‘আনহর িনকট িমসের যান, েয হািদস ‘উকবা ও িতিন 

বযতীত নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক সরাসির 

�বাকারী েকউ অবিশ� িছল না। িতিন ‘উকবােক বেলন: “তুিম 

একিট হািদস �বা কেরছ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম েথেক েস হািদস �বাকারী েকউ েবেচ েন , অতঃপর 

িতিন তােক হািদসিট শনান”। এ হািদস উ�ৃত কের  মাম হােকম 
রািহমাহ�াহ বেলন: “আবু আ য়ূব আনসাির রািদয়া�াহ ‘আনহ 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর দীঘর সাথীর ও তার 

েথেক অিধক হািদস �বা করা সেতযও সমবয়সী এক সাথীর 

িনকট হািদস �বা করার জনয দীঘর সফর কেরেছন, অথচ িতিন 

সফর না কের তার েকােনা ছা� েথেক �বা কের িনি�ত হওয়া 

স�ব িছল। অনুরপ সািয়দ  ই ন মুসা েয়যব েথেক বিারত, িতিন 

                                                           
1 েদখুন: ফাতহল মুিবস: (৩/৩৩৩) 
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বেলন: “আিম একিট হািদেসর জনয কেয়ক িদন ও কেয়ক রাত 

সফর কির”।১৮২

1 

মু�াকথা: পূবরবতরী ও পরবতরী সকল  মােমর িনকট উঁচু সনেদর 

ে��র �ীকৃত।  মাম আহমদ রািহমাহ�াহ বেলন: “উঁচু সনদ 

তলব করা পূবরবতরীেদর সু�ত, কারা আ�ু�াহ  ই ন মাসউেদর 

সাথীবা কুফা েথেক মিদনায় িবেয় ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক 

িশখেতন ও তার েথেক হািদস শনেতন”। মুহা�দ  ই ন আসলাম 

আত-তুসী বেলন: “সনেদর ৈনকটয আ�াহর ৈনকটয”।  ই ন 

মািদিন রািহমাহ�াহ বেলন: “সনেদর দূরর অশভ লকা”।১৮৩

2 

 য়াহ য়া  ই ন মা‘িয়ন বেলন: “িনচু সনদ েচহারায় খেতর 

নযায়”।১৮৪

3 

জাতবয: সবরাব�ায় উঁচু সনদ অে�ষা করা �শংসনীয় নয়, উঁচু 

সনদ সিহ হেল �শংসনীয়, নেচৎ দুবরল ও িমথযাবাদী রািবর উঁচু 

সনদ অেপকা েসকাহ রািবর িনচু সনদ অিধক উাম।  মাম 
যাহািব রািহমাহ�াহ বেলন: “যখন েদখ েকােনা মুহাি�স এ 

জাতীয় [দুবরল] রািবেদর উঁচু সনেদর কারো খুিশ হয়, মেন েরখ 

েস তখেনা মূখর”।  মাম আহমদ  ই ন হা�ল রািহমাহ�াহ দুবরলতা 

                                                           
1 েদখুন: “আল-মােরফা” �ে�: (পৃ.৭-৮) হােকম রহ. আেলাচনা। 
2 এসব বাাীর জনয েদখুন: “আল-জােম” িলল খিতব: (১/১৮৪-১৮৯) 
3 “আল-জােম” িলল খিতব: (১/১৮৫) 
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সেতযও উঁচু সনেদর �িত আ�হী বযি্েদরেক িতর�ার 

কেরেছন।  য়াহ য়া  ই ন মা‘িয়ন রািহমাহ�াহ বেলন: “দুবরল 

রািবর উঁচু সনদ অেপকা েসকাহ রািবর িনচু সনদ অিধক উাম”। 
শ‘বা ও িম‘সআর বেলন: “িন�য় [দুবরল রািবর উঁচু সনদ িবিশ�] 

এসব হািদস েতামােদরেক আ�াহর িযিকর ও সালাত েথেক 

িবরত রােখ, তবুও েতামরা িবরত হেব না”।১৮৫

1 

তােদর এসব বাাীর অথর মূখর মুহাি�সেদর িন�া করা, যারা দুবরল 

রািবেদর উঁচু সনদ অে�ষা কের। দুবরল সনেদর জনয দীঘরপেথর 

সফর মূলত বযি্েক আ�াহর িযিকর ও সালাত েথেক বি�ত 

কের, কারা সফর শাি�র একিট অংশ। সফের অেনক নফল 

ছুেট যায়, সফেরর কারো কখেনা অধীনেদর হক িবন� হয়, 

কখেনা অনুাম ব�র জনয উাম ব� হাত ছাড়া হয়। তা  িনচু 

সনদ হেল  েদাষাীয় নয়, বরং েসকাহ রািবর িনচু সনদ দুবরল 

রািবর উঁচু সনদ অেপকা উাম। 

 

িনচু সনদ 

 এর আিভধািনক অথর িন�বামী ও অবতরাকারী। রাসূলু�াহ نيزل 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক রািবর দূরর অিধক হেল 

িন�বামী হয়, তা  এ �কার হািদসেক ‘নািযল’ বলা হয়। 
                                                           
1 েদখুন আল-জাওয়ািহরস সুলা মািনয়যাহ: (১৯৯-২০০) 
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‘নািযল’ এর পািরভািষক সংজা �সো েলখক রািহমাহ�াহ বেলন: 

“আর ‘আিল সনেদর িবপরীত ঐ সনদ যা িন�বামী”। 
িনচু সনেদর �িত মুহাি�সেদর অনীহা সবরদা, তেব উঁচু সনদ 

অেপকা ‘িনচু সনেদ আলাদা ৈবিশ�য থাকেল িনচু সনদ  উঁচু। উঁচু 
সনেদ দুবরল রািব থাকেল তার েকােনা ফায়দা েন । এমতাব�ায় 
মূখর বযতীত েকউ িনচু সনেদ অনীহা �কাশ কের না। 

নােযেলর �কারসমূহ: আমরা উপের আিল সনেদর েয 

�কারসেলা উে�খ কেরিছ, তার িবপরীত সবসেলা �কার 

নােযল। তা  পৃথকভােব তার আেলাচনা করার �েয়াজন েন । 

জাতবয: আমরা এখােন ‘আিল ও নািযল স�েকর নািত-দীঘর 

আেলাচনা কেরিছ, যার উে�শয পাঠকেদর এ িবষেয় পিরপ� কের 

েতালা, েযন তারা িবিভ� িকতােব উে�িখত উসুেল হািদেসর 

পিরভাষাসেলা স�েকর ধারাা লাভ করেত সকম হন। অনযথায় এ 
যুেব ‘আিল সনেদর েতমন সরর েন । েকউ তার �িত 

সররােরাপ করেলও তার সােথ সিহ ও �া‘ঈেফর েকােনা স�কর 

েন । অিধক� উঁচু সনেদর কতক �কার বহ পূেবর িনঃেশষ হেয় 
েবেছ। 

উঁচু ও িনচু আেপিকক িবষয়। যিদ বলা হয় এ সনদ উঁচু, তার 

অথর িনচু সনদ অেপকা উঁচু; যিদ বলা হয় এ সনদ িনচু, তার অথর 

উঁচু সনদ অেপকা িনচু। এ ছাড়া সনদ উঁচু িকংবা িনচু হওয়ার 
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িনিদর� েকােনা সংজা েন । কখেনা যুেবর িবেবচনায় সনদ উঁচু বা 

িনচু হয়। এক যুেবর িবেবচনায় এক সনদ উঁচু, িক� অপর যুেবর 

িবেবচনায় িনচু। হােফয  ই ন হাজার রািহমাহ�াহ যিদ দশজন 

রািবর পর�রায় একিট হািদস বারনা কেরন, তার িবেবচনায় তা 

উঁচু সনদ। এ হািদস  মাম বুখাির রািহমাহ�াহ যিদ সাত অথবা 
আটজন রািবর পর�রায় বারনা কেরন, তার িবেবচনায় তা 

নািযল। 
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মাওকুফ হািদস 
 ف زكنوقَولٍ وفعلٍ فَهو موقُ

 
  هفْتا أَضمإٰىل ونحابِ ماَألص 

 “আর সাহািবর সােথ কথা ও কমর যা  স�ৃ্ কর, তা  মাওকুফ 

মেন েরখ”। অ� কিবতায় বিারত �মানুসাের হািদেসর প�দশ 

�কার মাওকুফ। এ �কােরর স�কর মতেনর সােথ। আমরা পূেবর 

বেলিছ, েলখক যিদ মারফূ‘ ও মাকতুর মধযবতরী মাওকুফ উে�খ 

করেতন, তাহেল ধারা�ম িঠক থাকত, িতিন তা কেরনিন। 

সাহািবর সংজা: ঈমান অব�ায় নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�ােমর সাকাত লাভ কের ঈমােনর উপর মৃতুয বরাকারী 

বযি্ সাহািব। সাকাত কিােকর জনয হেলও সাহািব। এটা শধু 
নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর ৈবিশ�য, এ ছাড়া কােরা 

সাথী হওয়ার জনয দীঘর সহচাযর জরির, েকাথাও িকছু সমেয়র 

সাকাত সাথী হওয়ার জনয যেথ� নয়। সাহািব হওয়ার জনয েচােখ 

েদখা জরির নয়, সাকাত যেথ�, েযমন অ� সাহািব  ই ন 

মাকতুম রািদয়া�াহ ‘আনহর সাকাত। েকউ যিদ ঈমান অব�ায় 
সাকাত কের মুরতাদ হয়, অতঃপর  মান �হা কের মারা যায়, 

েস সাহািব। 

নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ামেক মৃত অব�ায় দশরনকারী 

সাহািব নয়, কারা িতিন সাকাত লাভ কেরনিন। অনুরপ �ে  

দশরনকারী িকংবা কােফর অব�ায় েদেখ পরবতরীেত ঈমান 
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�হাকারী বযি্ সাহািব নয়। কারা েস ঈমান অব�ায় সাকাত 

কেরিন। 

 এর আিভধািনক অথর: কা্, �িবত, আব� ও উৎসিবরত موقوف

ব�। রািব মাওকুফ হািদেসর সনদ েযেহতু সাহািব পযর্ িনেয় 

কা্ হন ও �িবত কেরন, তা  এ �কার হািদসেক মাওকুফ বলা 

হয়। অনুরপ আ�াহর রা�ায় আব� ও উৎসিবরত স�দেক বলা 

হয় حنيل حنوقوف বা ওয়াকফ কৃত স�দ। (এ িহেসেব মারফূ‘ ও 

মাকতু‘েকও মাওকুফ বলা যায়, কারা মারফূ‘র সনদ নবী 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর িনকট �িবত হয়, মাকতু‘র 

সনদ তােব‘ঈ বা তােদর পরবতরী েকােনা মনীষীর িনকট �িবত 

হয়।) 
‘মাওকুেফ’র পািরভািষক সংজা �সো েলখক বেলন: “সাহািবর 

কথা ও কমরেক মাওকুফ বলা হয়”। েযমন আ�ু�াহ  ই ন মাসউদ 

রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন: 
دن صّ ح  َغيِ اسغم« َم  َب �ت

ْ
بَيدع فَوََجَد قَغ عع

ْ
َََوَ   ع قتغتولع ح   َ  َ َخْ�َ   بعا  ح

َََوَ   ع قتغتو ، نتم   ِع ع
َ

 نع عَسيِ
ِت ِع فَيْ�َََعفَ سع ُْ َ َع ي ت  َُ ، فَيْصَط بَيدع عع

ْ
بَيدع َ�ْعَد قتغتولع ح  عع

ْ
لع ح 

ِع  ِعيّ
َزَرحَا نَ ْم ات ُت بَيدع فََجَعغَ عع

ْ
ِع َخْ�َ قتغتولع ح  ينع

ََ ْص
َ
، فَوََجَد قتغتوَل أ دن َم  بع �ت

ْ
قَغ

ْاح 
َ
، َاَةي َرأ ٌَ ع َ َس  َ غَْد ح َع َو  ُت ََ وَا َ َسغًي  ْسغعمت مت

ْ
  حل

َ
َمي َرأ ََ  ، ِع يغع َقيَعغتوَا َضَ دع َت

غْدَ  َع َو  ُت ََ ع َسيّئٌ  َسَّئًي   َ  .»ح
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“িন�য় আ�াহ তা‘আলা বা�ােদর অ্রসমূেহ দৃি� েদন, এেত 

িতিন মুহা�েদর অ্রেক বা�ােদর অ্ের সেবরাাম পান। ফেল 

িতিন তােক িনেজর জনয মেনানীত কেরন ও তার িরসালাত িদেয় 

ে�রা কেরন। মুহা�েদর অ্েরর পর বা�ােদর অ্ের দৃি� 

েদন। এেত িতিন তার সাহািবেদর অ্রেক বা�ােদর অ্ের 

সেবরাাম পান। ফেল িতিন তােদরেক তার নবীর সাহাযযকারী 

মেনানীত কেরন, যারা তার দীেনর খািতের িজহাদ কের। অতএব 

মুসিলমরা যা ভােলা মেন কের আ�াহর িনকট তা  ভােলা। তারা 

যা খারাপ মেন কের আ�াহর িনকট তা  খারাপ”।१८६

1 

মাওকুফ কেমরর উদাহরা:  
َا يعمَ نيديِ فإذح أصيل ) ح ُيرس(ََ َبد ح  نَ ن �دة أا سغميا 

ْجَية�  مت
ْ
 نم يدَو حل

ً
أُ حييَ حنَغوح نم ض (غَئيً حغَ  نِ لميً أا سمك

  .فيَُغوا ةعِ) حلتيحم

“আ�ু�াহ  ই ন বুরা দাহ রািহমাহ�াহ েথেক বিারত, সালমান 

ফারিস রািদয়া�াহ ‘আনহ িনজ হােত কাজ করেতন, যখন িকছু 

উপাজরন করেতন, তার �ারা েবা� অথবা মাছ খিরদ করেতন, 

                                                           
1 মুসনাদ আহমদ: (১/৩৭৯), হািদস নং: (৩৬০০), বা�ার িফ “কাশিফল আসতার”: 

(১/৮১), হািদস নং: (১৩০), “তাবরািন িফল কািবর”: (৯/১১৮), হািদস নং: 

(৮৫৮২) 
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অতঃপর িতিন কু�েরাবীেদর দাওয়াত করেতন, তারা তার সােথ 

েখত”।১৮৭

1 

হকমান মারফূ‘: 

সাহািবর কথা বা কমর যিদ বেবষাা ল� ও  জিতহািদ না হয়, 

তাহেল হকমান মারফূ‘। েযমন বুখাির রািহমাহ�াহ বারনা কেরন: 
ْرَ�َعةع نت تدن 

َ
َ حاع  ع أ طع

ُْ حاع َا�ت َ ََْقصت ْم  ُت غْ ََ ت   َ َ ح ب يسن رَضع ََ َت  َمَ ، َاحْ� َت َت  َاَاَا حْ�
َشَ فَ َْسًني ََ َ َة  َ سع َع  َا

“ ই ন ওমর ও  ই ন আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহ চার বুরদ অথরাৎ 

েষাল ফারসাখ দূরের কসর ও  ফতার করেতন”। এক ফারসাখ= 

িতন মা ল, এক মা ল= চার হাজার হাত। অথরাৎ  ই ন ওমর ও 

 ই ন আ�াস হােশিমেদর মা ল অনুসাের ম�ার রা�ায় আট 

চি�শ মা ল দূরের চার রাকাত সালাতেক দু’রাকাত কসর 

করেতন ও রমযােনর সময়  ফতার করেতন।१८८F

2 এ জাতীয় আমল 

 জিতহাদ বা বেবষাার ফল নয়, তা  এসেলা হকমান মারফূ‘। 
হকমান মারফূ‘ স�েকর মারফূ‘ হািদেসর আেলাচনায় িব�ািরত 

বেলিছ। 

েলখক রািহমাহ�াহ সাহািবর সমথরন উে�খ কেরনিন। সাহািবর 
সমথরন মাওকুফ িক-না মতেভদ আেছ। খুব স�ব তার িনকট 

                                                           
1 “হল য়াতুল আউিলয়া”: (১/২০০) 
2 বুখাির, বাব: نيل   ْم يقص حل ًة  
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সাহািবর সমথরন মাওকুফ নয়। কারা েকােনা কােজর �িত 
সাহািবর সমথরন বা চুপ থাকা তার ৈবধতা �মাা কের না এবং 

েস কাজেক তার সােথ স�ৃ্ করা সিঠক নয়, তা  দিলল 

িহেসেব �াহয নয়। কারা সাহািব একািধক কারো চুপ থাকেত 

পাের, েযমন: 

ক. সাহািব অনযমন� হেত পােরন, তা  তার সামেন কৃতকমর 

দিলল নয়। 

খ. িনেষধ করার কমতা না থাকার কারো কখেনা সাহািব চুপ 

থােকন, েযমন হা�াজ জুমার সালােত িবল� করেল আনাস 

রািদয়া�াহ ‘আনহ চুপ থােকন, পের িতিন বাতেল েদন। 

ব. েকােনা কেমরর হকুম স�েকর অজতার কারো সাহািব কখেনা 

চুপ থােকন, অতএব তার চুপ থাকা দিলল নয়। 

ঘ. কখেনা অিধকতর িফতনার আশ�ায় সাহািব চুপ থােকন, 

েযমন উসমান রািদয়া�াহ ‘আনহ হেজর সময় িমনায় যখন চার 

রাকাত সালাত আদায় কেরন,  ই ন মাসউদ রািদয়া�াহ ‘আনহ 

চুপ থােকন এবং বেলন: ‘ খিতলাফ খারাপ িজিনস’। 
ঙ. কখেনা  জিতহািদ িবষয় হওয়ার কারো সাহািব চুপ থােকন, 

অথবা অপর েকউ িনেষধ করেবন িহেসেব চুপ থােকন, অতএব 

তার চুপ থাকা স�ি�র �মাা নয়। 
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এসব স�াবনার কারো সাহািবর সামেন স�ািদত কথা বা 

কমরেক তার সােথ স�ৃ্ করা সমীচীন নয়। যিদ জানা যায় িতিন 

চুপ েথেক স�ি� �কাশ কেরেছন, তাহেল তার সােথ তা স�ৃ্ 

করায় সমসযা েন । হােফয  ই ন হাজার রািহমাহ�াহ বেলন: “... 

যিদ িনেষধ না করার ওযর িকংবা চুপ থাকার কারা না থােক, 

তাহেল তার সামেন কৃতকমর মাওকুেফর হকুম রােখ”।१८९

1 

 

মাওকুেফর উপকািরতা: 

১. মাওকুফ হািদেসর সকল সনদ জমা কের মারফূ‘ হািদেসর 

 �ত জানা যায়। 
২. মাওকুফ হািদস কখেনা হকমান মারফূ‘ হয়। 

৩. মাওকুফ শােহদ হািদেসর ফেল �া‘ঈফ মারফূ‘ হািদস 

শি্শালী হয়। এ েকে� উভেয়র সনদ পৃথক হওয়া জরির। 
৪. সাহািববা আমােদর আদশর, তােদর কথা ও কমর অনুসরা কের 

আমরা কুরআন ও সু�াহ বুিঝ। েকােনা িবষেয় তােদর  খিতলাফ 

জানা থাকেল অিধক িবশ� মত �হা করব, ঐকযমতয থাকেল 

আমরা েসখান েথেক েবর হব না। খিতব রািহমাহ�াহ 

তােব‘ঈেদর স�েকরও এরপ ম্বয কেরেছন, অতএব সাহািবেদর 

�সো এ কথা অিধক যুি্যু্। 
                                                           
1 আন-নুকাত: (১/৫১২) 
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৫. সাহািবর কথা আয়াত বা অপর সাহািবর কথা িবেরাধী না হেল 

দিলল িহেসেব বায। সােলহ  ই ন কায়সান বেলন: “আিম ও 

যুহির  লম অে�ষোর জনয পররর সাথী হেয়িছ। শরেত আমরা 

শধু হািদস িলখতাম, তা  আমরা েকবল রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক বিারত িবষয় সং�হ কির। িতিন 

বেলন: অতঃপর যুহির বেলন: আমরা সাহািবেদর েথেক বিারত 

িবষয়ও িলখব, কারা েসসেলা সু�ত। িতিন বেলন: আিম বললাম 

না, েসসেলা সু�ত নয়, েসসেলা িলখব না। িতিন বেলন: েস 

িলেখেছ আিম িলিখ না , তা  েস ধনয হেয়েছ, আর আিম িব�ৃত 

হেয়িছ”।१९०

1  

 

জাতবয: সাহািবর কথা ও কাজ বযতীত কােরা কথা ও কাজেক 

মাওকুফ বলা হয় না, তেব িনিদর� কের িন�রেপ বলা হয়: 
 .و اقُِ فًا ض حلزه ُ أا ض حلَعِ، اثوهمي، أا موقوف ض حلزهُ  اث

অমুেক এ হািদসেক যুহির অথবা শা‘িবর উপর ওয়াক ফ কেরেছন, 

অথবা হািদসিট যুহিরর উপর মাওকুফ  তযািদ। 

মাওকুফ হািদেসর হকুম: 

েকউ বেলেছন: মাওকুফ কুরআন-সু�াহ িকংবা অপর সাহািবর 

কথা িবেরাধী না হেল হ�ত ও দিলল। যিদ মাওকুেফর িবপেক 
                                                           
1  ‘লামুল মুয়াি�িয়ন: (১/৬৬) 
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দিলল থােক, তাহেল দিলল �হা করা হেব। যিদ এক সাহািবর 
কথা অপর সাহািবর কথা িবেরাধী হয়, তাহেল অ�ািধকার 

িভিােত �াধানয িদব। 

 

েকউ বেলেছন: সাহািবর কথা দিলল নয়, কারা সাহািব মানুষ 

িহেসেব  জিতহাদ ও বেবষাা কেরন।  জিতহাদ ভুল ও সিঠক 

উভয় হেত পাের। 

েকউ বেলেছন: সাহািবেদর েথেক আবু বকর ও ওমেরর কথা 

দিলল, কারা নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
َمَ  "  َت اع نَْ� ن َا

َ
ُ أ َْ َ�ْعدع َع ةع

يْ َ
 

اح نعيي
 "حْ�ََدت

“েতামরা আমার পের আবু বকর ও ওমেরর অনুসরা কর”।১৯১F

1 

অনয� িতিন  রশাদ কেরন: 
اح دت َمَ  يَ ْغت َت نَي نَْ� ن َا

َ
وح أ يعت  فَإعْا يتطع

“যিদ তারা আবু বকর ও ওমেরর অনুসরা কের, তাহেল সিঠক 

পথ �া� হেব”।১৯২F

2 অতএব তােদর বযতীত অপর সাহািবেদর কথা 

দিলল নয়। 

শায়খ উসা িমন রািহমাহ�াহ বেলন: “আমার িনকট র� েয, 

সাহািব যিদ আহেল  লম ও আহেল িফকহ হয়, তাহেল তার কথা 

                                                           
1 হােকম: (৪৩৯১), সুনােন কুবরা িলল বায়হািক: (১৫২৫১)  
2 মুসিলম: (১১০৫) 
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দিলল, নেচৎ নয়। কারা কতক সাহািব রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক শরীয়েতর িকছু িবধান িশেখ ��ান 

কেরন, তারা ফিকহ নন এবং আেলমও নন, তা  তােদর কথা 

দিলল নয়”।१९३

1 

 

                                                           
1 শারহল মানযুমাহ আল-বা কুিনয়াহ িল- ই ন উসা িমন। 
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মুরসাল ও বিরব হািদস 
 وقُلْ غَرِيب ما روى راوٍ فَقَطْ

 
 ومرسلٌ منه الصحابِي سقَطْ 

 “আর মুরসাল: যার েথেক সাহািব বাদ পেড়েছ। আর বল বিরব: 

যা শধু একজন রািব বারনা কেরেছ”। অ� কিবতায় বিারত 
�মানুসাের হািদেসর েষাড়শ ও স�দশ �কার মুরসাল ও বিরব। 

  ٌَ  এর আিভধািনক অথর মু্ করা ও েছেড় েদওয়া, েযমন  مت ْس

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

لَمۡ  ﴿
َ
ٓ  تَرَ  � ّ�ا

َ
رۡ  �

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  ِط�َ لّشَ�ٰ ٱ َناَسلۡ أ زِٗ  تَُؤزُّهمۡ  رِ�نَ فِ َ�

َ
 ]  ٨٣: م �م[ ﴾ ٨ �أ

“তুিম িক লকয করিন েয, আিম কােফরেদর জনয শয়তানেদর 

েছেড় িদেয়িছ; ওরা তােদরেক িবেশষভােব �েরািচত কের”?১৯৪F

1  

‘মুরসাল’ হািদস বারনাকারী সনদেক মু্ েছেড় েদন, িনিদর� 

েকােনা সাহািবর সােথ স�ৃ্ কেরন না, তা  এ �কারেক 

মুরসাল বলা হয়।১৯৫F

2 

‘মুরসােল’র পািরভািষক সংজা �সো েলখক রািহমাহ�াহ বেলন: 

“েয সনেদ সাহািবর উে�খ েন  তা  মুরসাল”। এ সংজা সিঠক 

                                                           
1 সূরা মার য়াম: (৮৩) 
2 েকউ বেলন: আরবেদর �বাদ حن ع   حَيقة أرسَ فًا  ‘অমুক বযি্ চারাভূিমেত 

উট েছেড় িদেয়েছ’ েথেক তার নামকরা করা হেয়েছ, অথবা مع َسيل نيقة  েথেকও তার 

উৎপিা হেত পাের, যার অথর ‘�তবামী উট’। মুরসাল হািদেস রািব সাহািবেক তযাব 
কের �ত মতেনর িদেক ছুেট েযেত চায়, তা  এ �কারেক মুরসাল বলা হয়। 
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নয়, কারা সাহািবর বাদ পড়া িনি�ত জানা েবেল েকােনা সমসযা 

নয়, েযেহতু সকল সাহািব ‘আিদল ও িব��। তা  সাহািবর বাদ 

পড়া সমসযা নয়, বরং সাহািবর সােথ েকােনা তােব‘ঈর বাদ পড়া 

সমসযা। কারা তােব‘ঈ কখেনা এক বা একািধক তােব‘ঈ েথেক 
বারনা কেরন, িযিন বা যারা সাহািব েথেক �বা কেরেছন। তা  

তােব‘ঈর বিারত হািদেস সাহািব উে�খ না থাকার অথর সাহািব 

বাদ পেড়েছন িনি�ত নয়, দুবরল তােব‘ঈ বাদ পড়েত পােরন। 

ি�তীয়ত েলখেকর সংজা �মাা কের, সাহািব  রসাল করেল 

মুরসাল নয়, অথচ িবজ আেলমবা তােকও মুরসাল বেলন। তা  

শায়খ আ�ুস সাাার আবু স�াহ েলখেকর সংজা সংেশাধন কের 

বেলন: 
 اقَ د �ب ةي را  رحا فقط= ام سَ ةَ فوق َينع سقط 

“আর মুরসাল: তােব‘ঈর উপর েথেক যার রািব বাদ পেড়েছ। 

আর বল বিরব: যা শধু একজন রািব বারনা কেরেছ”। এ 

সংজানুসাের েকােনা �� থােক না, সাহািবর সােথ তােব‘ঈ বাদ 

পড়ুক িকংবা সাহািবর সনদ েথেক সাহািব বাদ পড়ুক, সকল 

�কার তার অ্ভুর্। 

অতএব নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক সরাসির 

তােব‘ঈর বিারত হািদস মুরসাল। েহাক তা বাাী, িকংবা কমর 

িকংবা সমথরন িকংবা েকােনা িবেশষা। 
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সাহািবর মুরসাল: 

েকােনা সাহািব যিদ নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক না 

শেন সরাসির বারনা কেরন, েকউ বেলেছন তার হািদস �হােযাবয 

নয়, তেব সাহািবর কারো নয়, হেত পাের িতিন েকােনা তােব‘ঈ 

েথেক �বা কেরেছন, িযিন অপর সাহািব েথেক �বা কেরেছন, 

যিদও তার দৃ�া্ খুব কম। 

হােফয  ই ন হাজার রািহমাহ�াহ বেলন: “এ জাতীয় হািদসসেলা 

িচিিত করা হেয়েছ, তােত েদখা েবেছ েয, েকােনা সাহািব 

আহকাম সং�া্ েকােনা হািদস দুবরল তােব‘ঈ েথেক �হা 

কেরনিন”।१९६

1 

েকউ বেলেছন: সাহািবর মুরসাল �হােযাবয, কারা সাহািবর 

 রসাল অপর সাহািব েথেক হওয়া  �াভািবক, তােব‘ঈ েথেক 

তােদর  রসাল করা সচরাচর নয়। তা  িনিদর� আলামত বযতীত 

বলা যােব না সাহািব েকােনা তােব‘ঈ েথেক  রসাল কেরেছন। 

িবেশষ কের  ই ন হাজার যখন বেলেছন: আহকাম অধযােয় দুবরল 

তােব‘ঈ েথেক েকােনা সাহািব হািদস �হা কেরনিন। 
জাতবয: যারা বুেঝর বয়েস উপনীত হেয় নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম েথেক �বা কেরেছন, তােদর হািদস �হােযাবয। যারা 

শধু তােক েদখার েসৗভােবয সাহািব, িক� তােক েদখার সময় 
                                                           
1 জাওয়ািহরস সুলা মািনয়াহ: (২১৯) 
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ভালম� জােনর অিধকারী িছল না, অথবা িতিন েযসব িশশেদর 

েদেখেছন, তােদর বারনা তােব‘ঈেদর মুরসাল িহেসেব বায। 

মুরসাল বারনার কেয়কিট কারা: 

১. কখেনা রািব একািধক মুহাি�স েথেক হািদস �বা কেরন, 

যােদর আদালত ও �াবত স�েকর িতিন িনি�ত, এরপ অব�ায় 

িতিন শায়খেদর উপর িনভরর কের মুরসাল বারনা কেরন। েযমন 

 বরািহম নাখ‘ঈ রহ.  ই ন মাসউদ রা. েথেক এভােব বারনা 

করেতন। 

২. কখেনা রািব িনজ শায়েখর নাম ভুেল যান, িক� হািদস �রা 

থােক, ফেল িতিন মুরসাল বারনা কেরন। 
৩. কখেনা রািব উপেদশ িহেসেব, বা িবতেকরর সময় বা ফেতায়ার 

েকে� বা ওয়ােজর মজিলেস হািদস বারনা কেরন, তা  সনেদর 

�িত িবেশষ নজর েদন না, মতন র� বেলন, িবেশষ কের 

ে�াতােদর সামেন ব্ার শায়খ িনিদর� থাকেল এরপ করা হয়। 

৪. কখেনা দুবরল রািবর কারো মুরসাল বারনা করা হয়। 

৫. কিতর আশ�া িকংবা হািদস �হা করা হেব না েভেব মুরসাল 

বারনা করা হয়। 

৬. কখেনা রািবর সে�হ হয় েয, হািদসিট মুসনাদ না মুরসাল, 

এমতাব�ায় মুসনাদ হেলও িতিন মুরসাল বেলন, েযমন  মাম 

মািলক �মুখ েথেক এরপ �িত রেয়েছ। 
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৭.  মাম মুসিলম বেলন: কখেনা রািব িনেজর মেধয আ�েহর 

অভােব সনদিবহীন মতন উে�খ কেরন, আবার যখন উদযমতা 

িফের পান শায়খেক র� বেল েদন। 
মুরসাল হািদেসর হকুম: 

 মাম মুসিলম রহ. বেলন: “আমােদর ও আহেল  লমেদর দৃি�েত 

মুরসাল দিলল নয়”।১৯৭

1 

 মাম শােফয়ী১৯৮

2 রহ. কেয়কিট শেতর মুরসাল �হা কেরেছন, 

ত�েধয কতক রািব ও কতক মতেনর সােথ স�ৃ্। রািবর সােথ 

স�ৃ্ িতনিট শতর: 

১.  রসালকারী রািবর েসকাহ হওয়া। 

২. রািবর বড় তােব‘ঈ েথেক বারনা করা। 

৩.  রসালকারী রািবর েসকাহ শায়খ েথেক �হা করা। 

মতেনর সােথ স�ৃ্ চারিট শতর: 

১. মুরসাল মতন অপর েকােনা সিহ সনেদ বিারত হওয়া। 

২. মুরসাল মতন অপর তােব‘ঈ েথেক মুরসাল বিারত হওয়া। 
৩. মুরসাল মতেনর �পেক েকােনা সাহািবর বাাী থাকা। 

৪. সাধারা আেলেমর ফেতায়া মুরসাল েমাতােবক হওয়া। 

 

                                                           
1  মাম নবিবর বযাখযা স�িলত মুসিলম: (১/১৩২) 
2 আর-িরসালাহ: (৪৬১-৪৭০), জাওয়ািহরস সুলা মািনয়া েথেক সংবৃহীত: (২২৩) 
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বিরব হািদস 

েলখক এখােনও ধারা�ম রকা কেরনিন। বিরব খবের ওয়ােহেদর 

এক�কার, তা  খবের ওয়ােহেদর অপর দু’�কার আিযয ও 

মাশহূেরর সােথ এ �কার উে�খ করা ে�য় িছল, েযমন অনযানয 

মুহাি�স কেরেছন। এ �কােরর স�কর সনদ ও মতন উভেয়র 

সােথ। 

 শ� েথেক বৃহীত, অথর অপিরিচত, আব�ক ও د �ة আরিব َد �ٌب 

িবেদশী। পিরবার ও �েদশ েথেক িবি�� অপর েদেশ অপিরিচত 

বযি্েক বিরব বলা হয়। অপিরিচত হওয়ােক সরবত, আর 

বযি্েক বিরব বলা হয়। 
‘বিরেব’র পািরভািষক সংজা �সো েলখক রািহমাহ�াহ বেলন: 

“েয হািদস শধু একজন রািব বারনা কেরন তা  বিরব” 

সনেদ সরবেতর �ান: 

সনেদর িতন জায়বায় সরবত হয়। েশেষ অথরাৎ সাহািবর �ের, 

মাঝখােন ও শরেত। সনেদর েশেষ একজন রািব হেল হািদস 

বিরব, েযমন সাহািব েথেক েকােনা হািদেসর রািব মা� একজন, 

যিদও তার েথেক রািবর সংখযা অেনক। এ হািদস পরবতরী �ের 

মুতাওয়ািতর হেলও সরবত দূর হেব না। েযমন » ميل بنمي حَأل

 হািদস। সাহািব ও তােব‘ঈর �ের বিরব, িক� পরবতরী  » .  .  . نيَييت

�ের বযাপক �চার েপেয়েছ। 
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সরবত কখেনা হয় সনেদর মােঝ, েযমন একািধক রািব েথেক 

বারনাকারী একজন, তার েথেক বারনাকারী একািধক। সরবত 
কখেনা হয় সনেদর শরেত, েযমন একািধক রািব েথেক একজন 

রািব বারনা কেরন। 

 ই নুস সালাহ রািহমাহ�াহ বিরেবর সংজা �সো বেলন: 
نَنِ حلديث حيُ يَُ د نِ نعض حل احة، يوصن ني ا �ب، ا�يلل حلديث "

" � ، بةي   ةَغِ، ا ةي   بسغيد حيُ يَُ د فيِ نعضُم نَم  ال ييب   فيِ د
 ).ةقدةة حنَ حل ًح(

“বিরব েস হািদসেক বলা হয়, কতক রািব একলা যা বারনা 

কেরন, অনুরপ েকােনা রািব যিদ হািদেসর েকােনা অংশ একলা 

বারনা কেরন যা েকউ বারনা কেরিন, েহাক সনেদর অংশ িকংবা 

মতেনর অংশ েসটাও বিরব”।१९९F

1 এ েথেক র� েয, বিরব কখেনা 

হািদেসর অংশ িবেশষ, কখেনা সনেদর অংশ িবেশষ হয়। 

 ই ন হাজার রািহমাহ�াহ বিরেবর সংজায় বেলন: 
 "ةي يَُ د ن احيَِ غنّ اح د،   أُ موءع اقع حُِ د نِ ةَ حلسغد: اهو"

“েয হািদস একজন রািব বারনা কেরন তা  বিরব, সনেদর েয 

েকােনা জায়বায় একজন রািব থাকা  যেথ�”।২০০F

2 

বিরব সাধারাত িতন �কার: 

                                                           
1 মুকা�ামাহ  ই ন সালাহ 
2 আন-নুযহাহ: (পৃ.৭০) 
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১. সনদ ও মতন উভয় বিরব, েযমন েকােনা রািবর একলা বিারত 

মতন। 

২. সনদ বিরব িক� মতন বিরব নয়, েযমন েকােনা রািব �ীয় 

সনেদ েকােনা মতন বারনা করেলন, তার সাথীেদর েকউ যা বারনা 

কেরিন, তেব অপর সনেদ তা বিারত আেছ। এখােন সনদ বিবর, 

িক� মতন বিরব নয়। 

৩. মতন বিরব িক� সনদ বিরব নয়, এরপ হেত পাের না। েকউ 

এরপ কবনা কেরেছন, যা সিঠক নয়, েযমন তারা িনয়েতর 

হািদেসর সনদেক দু’ভাব কেরন: বিরব ও মাশহূর। কারা ১-

ওমর  ই নুল খাাাব, ২-আলকামাহ, ৩-মুহা�দ  ই ন  বরািহম, 

৪- য়াহ য়া  ই ন সািয়দ পযর্ সনদ বিরব,  য়াহ য়াহ  ই ন 

সািয়দ েথেক সনদ ও মতন উভয় মাশহূর। সনেদর ি�তীয়াংশ 
 য়াহ য়া  ই ন সািয়দ েথেক ��কার২০১

1 পযর্ মাশহূর। তারা 

সনেদর �থমাংেশর িবেবচনায় মতন বিরব ও সনেদর 

ি�তীয়াংেশর িবেবচনায় সনদ মাশহূর বেলন। এরপ বলা যথাযথ 

নয়, কারা মতন যখন বিরব িছল, সনদও তখন বিরব িছল; 

মতন যখন �িস� সনদও তখন �িস�। 
বিরব হািদেসর হকুম: 

১. সিহ, ২. হাসান ও ৩. �া‘ঈফ সব�কার হেত পাের। 
                                                           
1 িনয়েতর হািদস বারনাকারী ��কারবা, েযমন বুখাির ও মুসিলম �মুখ। 
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দুবরল হওয়া বিরব হািদেসর �কৃিত। তা  মুহাি�সবা বিরব 
হািদেসর �িত েতমন �েকপ কেরন না।  মাম মািলক বিরব 

স�েকর বেলন: “সবেচেয় খারাপ  লম বিরব, আর সবেচেয় 

উাম  লম �কাশয  লম, যা একািধক রািব বারনা কের”। আ�ুর 

রায যাক বেলন: আমরা মেন করতাম বিরব  লম ভােলা, িক� 

পরবতরীেত �মািাত হল িনেরট খারাপ”।  মাম আহমদ  ই ন 

হা�ল বেলন: “েতামরা এসব বিরব িলিপব� কর না, কারা 

এসেলা মুনকার, তার অিধকাংশ দুবরল রািবেদর েথেক বিারত”। 
িতিন আেরা বেলন: “সবেচেয় খারাপ  লম বিরব, তার উপর 

আমল ও ভরসা করা যায় না”। 

বিরব ও ফার েদর পাথরকয: 

হােফয  ই ন হাজার বেলন: “বিরব ও ফার দ আিভধািনক ও 

পািরভািষক িদক েথেক এেক অপেরর সামথরেবাধক, তেব অিধক 

বযবহার ও কম বযবহােরর িবেবচনায় পাথরকয রেয়েছ। ফার েদর 

বযবহার অিধকাংশ েকে� ফার েদ মুতলােকর উপর হয়। আর 

সরবেতর বযবহার অিধকাংশ েকে� ফার েদ িনসিবর উপর হয়, 

তেব বযবহােরর েকে� একিটর জায়বায় অপরিট বযবহার হয়”।२०२

1 

হািদসুল বিরব ও বিরবুল হািদস: 

                                                           
1 আন-নুযহাহ: (পৃ.৮১) 
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হািদস শাে�র দু’িট পিরভাষা: ‘আল-হািদসুল বািরব” ও ‘বািরবুল 

হািদস’। حلديث ح ا �ب যার আেলাচনা আমরা এ যাবৎ করলাম। 

আর د �ب حلديث অথর হািদেসর মতেন িবদযমান দুেবরাধয শ�। 

বিরেবর নযায় অপিরিচত হওয়ার কারো অিভধান বযতীত যার অথর 

জানা যায় না। ‘বািরবুল হািদেস’র উপর িলিখত কেয়কিট ��: 

১. বািরবুল হািদস, িলল হারাওয়ী। 

২. বািরবুল হািদস, িলল-হারিব। 

৩. িনহায়াহ, িল  ই ন আিসর। 
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মুনকািত‘ হািদস 

203Fإسناده منقَطع األوصال

1 
 

 وكُلُّ ما لَم يتصلْ بِحالِ 
 “আর �েতযক হািদস, যার সনদ েকােনা অব�ায় মুাািসল হয় না, 

তা  মুনকািত‘”। এ কিবতায় বিারত �মানুসাের হািদেসর অ�াদশ 

�কার মুনকািত‘। হািদেসর এ �কােরর স�কর সনেদর সােথ। 

عت   غَْقطع  ,এর আিভধািনক অথর: কিতরত ও ব� েথেক িবি�� অংশ    ةت

েযমন বলা হয়: ح عضو حنغقطع ََ حلسد ‘শরীর েথেক িবি�� 

অা’।  নিকতা‘র কারো সনেদর দু’�াে্ েছদ ঘেট, এক অংশ 
েথেক অপর অংশ িবি�� হয়, তা   নিকতা‘ িবিশ� সনদেক 

মুনকািত‘ বলা হয়। 
‘মুনকািত‘’র পািরভািষক সংজা �সো েলখক বেলন: ‘আর েয 

সকল হািদেসর সনদ েকােনা অব�ােত মুাািসল হয় না তা  

মুনকািত‘’। 
সনেদ িবিভ� �কার েছদ বা  নেকতা ঘেট, তেব িবেশষ �কার 

েছদেক পিরভাষায়  নিকতা‘ বলা হয়, অনযানয  নিকতার িবিভ� 

নাম রেয়েছ। একিট হািদসেক সামেন েরেখ আমরা িবিভ� �কার 

‘ নিকতা’র অনুশীলন কির: 

                                                           
عت  অথর শরীেরর অা�তযা। أاصيل এর বহবচন اصَ 1 غَْقطع حألاَصيلع  ةت  অথর অা�তযোর 

িবি��তা। সনদ েথেক রািবর বাদ পড়ার িছ�তােক েলখক শরীেরর অা-�তযোর 

িছ�তার সােথ উপমা িদেয়েছন। 
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َنغَي  -رحِ ح  -قيل حِةيم حلنيرُ ُع َ د  َيرع
ْ
َت حل يمت �ْ َنغَي بعنَْ حهع َت ، َ د  ْ�  َْ�َ

اع نتَ�ْ�ن 
َ
َنغَي أ َت ، َ د  َ  زتَهْ�ت ْ� ِع تْع

ْ
َ�َة حل َعياع َنغَي ةت يَق ، َ د  ََ نتو بعْس

َ
َْ أ ََ َع ، 

ا نْ ْم ع ََ

، ُع َيرع
ْ
ع  حل  َ ولع ح ِع اََسغ مَ َخَتع رَست غَيْ ََ ّ  ح ت  ،  َص ُع َيرع

ْ
ْع حل َ�َة نعغْ َو�ْ ع ِع جت

َ
أ

ع «: قَيَل   َ ولت ح ِع اََسغ مَ َةي َََ َ  رَست غَيْ ََ ّ  ح ت  غَْد َموْ  َص يغَيًرح، َع  دع
َ

رَْهًمي، َاال ِع دع َع
ي  َُ رًْءي َجَعغَ

َ
، َاأ ِت  َ ًَ

َيَْضيَا، اَسع
ْ
ِت حل  َ�ْاغَََ

 
 َغَْئًي بعال

َ
َةًة، َاال

َ
 أ

َ
بًْدح، َاال ََ  

َ
َاال

 »َصَدقَةً 

 মাম বুখাির রািহমাহ�াহ বেলন: আমােদরেক বেলেছন  বরািহম 

 ই নুল হােরস, [িতিন বেলন:] আমােদরেক বেলেছন:  য়াহ য়া 

 ই ন আবু বুকা র, [িতিন বেলন:] আমােদরেক বেলেছন: যুহা র 

 ই ন মুয়ািবয়াহ আল-জু‘িফ, [িতিন বেলন:] আমােদরেক বেলেছন: 

আবু  সহাক, িতিন রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

শযালক উ�ুল মুিমিনন জুওয়া িরয়াহ িবনেত হােরেসর ভা  আমর 

 ই নুল হােরস েথেক বারনা কেরন, িতিন বেলেছন: ‘রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম মৃতুযর সময় িদরহাম, িদনার, 

েবালাম, বাঁিদ ও েকােনা ব� েরেখ যানিন, তেব তার সাদা খ�র, 

হািতয়ার ও একটুকেরা জিম, যা িতিন সদকা কের েবেছন’।२०४F

1 

এ হািদেস  মাম ‘বুখাির’র উ�াদ েথেক রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম পযর্ পাঁচজন রািব আেছন। এ সনেদর 

                                                           
1 বুখাির: (২৭৩৯), মুসিলম: (১৬৩৭), িতিন আেয়শা রা. েথেক হািদস বারনা কেরন, 

তার সনেদ রািবর সংখযা ছয়জন। 
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শর  বরািহম  ই নুল হািরস এবং েশষ সাহািব আমর  ই নুল 

হােরস রািদয়া�াহ ‘আনহ। 
সনেদর শরেত যিদ  নিকতা‘ হয়, অথরাৎ ��কার যিদ �ীয় 

উ�াদেক বাদ েদন তাহেল মু‘আ�াক। বায়কুিন এ �কার উে�খ 

কেরনিন। আমরা স�ূরক িহেসেব  নিকতার পর মু‘আ�াক 

উে�খ করব,  নশাআ�াহ। 

সনেদর েশেষ যিদ  নিকতা‘ হয়, অথরাৎ তােব‘ঈ যিদ সাহািবেক 

বাদ িদেয় সরাসির রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম 

েথেক বারনা কেরন তাহেল মুরসাল। এ সনেদ আমর  ই নুল 

হােরস রািদয়া�াহ ‘আনহ উে�খ না থাকেল হািদস মুরসাল হত। 

েলখক রািহমাহ�াহ মানযুমার েষাড়শ পঙি্র �থমাংেশ 

মুরসােলর বারনা িদেয়েছন, েসখােন আমরা সিব�ার আেলাচনা 

কেরিছ। 

সনেদর মােঝ  নিকতা‘ হেল দু’অব�া: একজন রািবর  নিকতা‘ 

অথবা দু’জন রািবর  নিকতা‘। একজন রািবর  নিকতা‘ হেল 
মুনকািত‘। দু’জন রািবর  নিকতা‘ হেল দু’অব�া: লাবাতার দু’জন 
রািবর  নিকতা‘ অথবা িবি��ভােব দু’জন রািবর  নিকতা‘। 

লাবাতার দু’জন রািবর  নিকতা‘ হেল মু‘�াল। েলখক 

রািহমাহ�াহ (১৮)নং পঙি্েত মু‘�ােলর বারনা িদেয়েছন। 
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িবি��ভােব দু’জন রািবর  নিকতা‘ হেল মুনকািত‘। েলখক এ 
পঙি্েত তার সংজা িদেয়েছন। 

সারাংশ:  নিকতা‘ চার �কার: ১. সনেদর শরেত  নিকতা‘ হেল 

মু‘আ�াক। ২. সনেদর েশেষ  নিকতা‘ হেল মুরসাল। ৩. সনেদর 

মাঝ েথেক �মা�েয় দু’জন বা অিধক রািবর  নিকতা‘ হেল 

মু‘�াল। ৪. সনেদর মােঝ একজন বা একািধক রািবর 

িবি��ভােব  নিকতা‘ হেল মুনকািত‘। 
েলখক রািহমাহ�াহ মুনকািত‘ হািদেসর েয সংজা িদেয়েছন তােত 

 নিকতার সবক’িট �কার দািখল হয়। েহাক েস  নিকতা‘ 

শরেত, িকংবা েশেষ িকংবা মােঝ। একজেনর মাধযেম েহাক 
িকংবা দু’জেনর মাধযেম। �মা�েয় েহাক িকংবা িবি��ভােব, 

অথরাৎ মুরসাল, মু‘�াল ও মু‘আ�াক সকল �কার মুনকািত‘ 

সংজার অ্ভুর্ হয়, তা  েলখেকর সংজা যথাযথ হয়িন। 

মুনকািত‘র িবশ� সংজা: ‘েয সনেদর মধয ভাব েথেক একজন 

রািব বা িবি��ভােব একািধক রািব বাদ পেড় তা  মুনকািত‘’। 
‘সনেদর মধযভাব েথেক’ বলার কারো মু‘আ�াক ও মুরসাল বাদ 

পড়ল, ‘িবি��ভােব একািধক রািব’ বলার কারো মু‘�াল বাদ 

পড়ল। এক হািদেস কখেনা একািধক  নিকতা‘ জমা হয়। 
একজন রািবর  নিকতা‘র উদাহরা:  
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َنغَي  َُ َ د   ع
ُْ َم

ْ
َت َدحاتَد حل غَيَْميات ْ� نَي ست ْخَبَ

َ
َت اَْهبن ، أ َْ حْ� ََ �دَ ،  َع يَزع

ََ نْ ت َع يتو�
ََ  ،

 َُ َع غع
ا  يلن حنْ

َ
يلع ، أ َط 

ْ
ََ ح� َمَ  �ْ غَْب  َت مع

ْ
َو َضَ حل ، قَيَل اَهت ِت غْ ََ ت   َ َ ح ي «: رَضع َُ ََ

َ
يَي �

ع   َ ولع ح َْ رَست َا ةع ََ َ َمي 
َُ بع ْ

أ ، بعا  حل   َ يست ِع اََسغ مَ ح غَيْ ََ ّ  ح ت  ا   َص
َ
يبًي ألع مت ع

غ   َو ةع َ َمي هت
ِع َا ع �  ع

َا يت ََ  َ  َ َنت ح ََ  ِ ََ َاح  »ي ح و 

“... ... ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ িম�াের দ�ায়মান অব�ায় বেলন: 

েহ েলাক সকল, রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

িস�া্ সিঠক িছল, কারা আ�াহ তােক বাতেল িদেতন। আর 

আমােদর িস�া্ ধারাা ও েচ�া করা”।२०५F

1 

 মাম মুনিযির রািহমাহ�াহ বেলন: “এ হািদস মুনকািত‘, কারা 

 ই ন িশহাব যুহির রহ. ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহর সাকাত পানিন, 

তা  সনদ মুাািসল নয়”। 
দু’জন রািবর  নিকতা‘র উদাহরা: 

َنغَي ْج ن  َ د  َت  ت ْ� َ ع
َنغَيََ َ  ، َ د  ّّ غَيَْميَا حل   َت ست َعم  ت ْ� َْ ةت ََ ي ع  ،  َج 

ْ
رَْطيةَ  حل

َ
َع أ

، نْ
 َْ ْج ن  ََ َع  ت

َع نْ َع َاحئع
َب يرع نْ

ْ
بْدع حل ََ،  َْ ِع  ََ �عي

َ
ٌة َضَ «: قَيَل  ،أ

َ
ْع حْمَ أ حْسَتْ  عَه

ع   َ ولع ح دع رَست ُْ ِع اََسغ مَ ََ غَيْ ََ ّ  ح ت  ع  َص  َ ولت ح ي رَست َُ غْ ََ  
َ
ِع فََدَرأ غَيْ ََ ّ  ح ت  َص

قَ  اََسغ مَ 
َ
، َاأ َد 

ْ
ً ححل ُْ ي َم َُ َ ََ ل ِت َجَع ن 

َ
ي، َالَْم يتْيَبْ  � َُ َصيَ�

َ
عُ أ

 
ِت َضَ حي  »يَة

“... ... রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর যুেব এক 

নারীেক েজারপূবরক (বযিভচাের) বাধয করা হেয়িছল, ফেল িতিন 

তার েথেক শাি� অপসারা কেরন। আর েয তােক রশর কেরিছল 
                                                           
1 আবু দাউদ: (৩১১৫), 
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তার উপর িতিন হদ/শাি� কােয়ম কেরন। িতিন তার জনয েমাহর 

ধাযর কের িছেলন এটা উে�খ করা হয়িন”।  মাম িতরিমিয 
রািহমাহ�াহ বেলন:  মাম বুখাির বেলেছন: হা�াজ  ই ন 

আররাত আ�ুল জা�ার  ই ন ওয়ােয়ল েথেক �বা কেরনিন। 

আ�ুল জা�ার তার িপতা েথেক �বা কেরিন, তার িপতার মৃতুযর 

পর েস জ� �হা কেরেছ।২০৬

1 

মুনকািত‘ হািদেসর হকুম: 

 মাম যুহিল রািহমাহ�াহ বেলন: “মুাািসল হািদস বযতীত 

মুনকািত‘ �ারা দিলল েদওয়া ৈবধ নয়”।২০৭

2  মাম মুসিলম 

রািহমাহ�াহ বেলন: “আমােদর ও আহেল  লেমর িনকট মুরসাল 

দিলল নয়”। এখােন মুরসাল �ারা উে�শয েছদ িবিশ� সনেদর 
হািদস, পািরভািষক অেথর মুরসাল উে�শয নয়।২০৮

3  মাম বায়হািক 

রািহমাহ�াহ বেলন: “মুনকািত‘ হািদস েকােনা দিলল নয়”।২০৯

4 

কারা অনুে�খ বযি্র হালত অজাত। 

                                                           
1 ‘ লালুল কািবর: (২/৬১৮), হািদস নং(৬৫০) 
2 িকফায়াহ: (পৃ.৫৬) 
3 আল-জাওয়ািহর: (২৪৪) 
4 সুনানুল কুবরা: (৮/৯৮) 
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মুরসাল ও মুনকািত‘র পাথরকয: 

১.  নিকতা‘র িবেবচনায় মুরসাল ও মুনকািত‘ উভয় সমান, তেব 

 নিকতা‘ সনেদর েশেষ হেল মুরসাল, আর মােঝ হেল মুনকািত‘। 
২. একদল আেলম মুরসালেক দিলল মােনন, পকা্ের মুনকািত‘ 

কােরা িনকট দিলল নয়। 

৩. সকল মুনকািত‘েক শােহদ িহেসেব েপশ করা যায় না, তেব 

মুরসালেক শােহদ িহেসেব েপশ করা যায়। 

৪. একসময় মুরসাল হািদেসর �চলন িছল, মুহাি�সবা েসকাহ 

রািবও বাদ িদেতন। পকা্ের কাউেক উে�খ কের কাউেক তযাব 

করা অনুে�খ রািবর দুবরলতা �মাা কের, তা  মুনকািত‘ হািদেসর 

�চলন কখেনা ঘেটিন। 

৫. মুনকািত‘ মুরসাল েথেক অিধক দুবরল, আর আহেল  লম 

মুরসালেক দিলল িহেসেব �হা কেরনিন। ি�তীয়ত মুনকািত‘ 

হািদেস অনুে�খ রািবর িমথযা বলার স�াবনা অিধক, কারা েস 

উাম যুেবর নয়। পকা্ের মুরসাল হািদেস অনুে�খ রািব উাম 

যুেবর, যখন িমথযার �সার ঘেটিন, তা  তার িমথযা বলার 

স�াবনা কম। 

 



 

221 

মু‘আ�াক হািদস 

 এর আিভধািনক অথর ঝুল্। েকােনা ব� উপর েথেক ঝুেল ةعغٌ

িনচ েথেক মািট রশর না করেল ‘মু‘আ�াক’ বলা হয়। 

মু‘আ�ােকর সংজা �সো হােফয  ই ন হাজার রািহমাহ�াহ 

বেলন: “সনেদর শর েথেক এক বা একািধক রািবেক অনুে�খ 

করা হেল মু‘আ�াক বলা হয়, সকল রািব অনুে�খ থাকেলও 

মু‘আ�াক”। 
অতএব েলখেকর িদক েথেক যিদ একজন রািবেক অনুে�খ করা 

হয়, িযিন েলখেকর শায়খ, অথবা দু’জন রািব েযমন শায়খ ও 

শায়েখর শায়খ, অথবা িতনজন অথবা সকল রািবেক অনুে�খ 

কের বলা হয়: রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

বা নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক বারনা করা হয়, 

তবুও মু‘আ�াক। শায়খেক অনুে�খ করার উদাহরা:  মাম বুখাির 

রািহমাহ�াহ বেলন২১০F

1: 

                                                           
1 মািলক বেলেছন: যােয়দ  ই ন আসলাম আমােক বেলেছন, আতা  ই ন  য়াসার তােক 

বেলেছন, আবু সাঈদ খুদির বেলেছন, িতিন রাসূলু�াহ সা�া�াহ 'আলা িহ 

ওয়াসা�ামেক বলেত শেনেছন: ‘বা�া যখন  সলাম �হা কের ও তার  সলাম 

সু�র হয়, আ�াহ তার পূেবরর সকল পাপ কমা কের েদন, যা েস পূেবর কেরেছ। 
তারপর তােক �েতযক েনিকর পিরবেতর দশসা েথেক সাত েশা সা পযর্ বদলা 

েদয়া হয়। আর সাােহর বদলা তার সমপিরমাা, তেব আ�াহ যিদ তা কমা কের 

েদন’। ‘তাবিলকুত তা‘িলক’: হািদস নং:(২১) িল  ই ন হাজার রািহমাহ�াহ। 
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عٌل قَيَل  يدن : َةيل نَي َسعع
َ
ا  أ

َ
ْخَبَ ت، أ

َ
ََ �ََسيرن أ َطيَا ْ� ََ ا  

َ
ْسغََم، أ

َ
َت أ �ع َز�ْدت ْ� ْخَبَ

َ
أ

ع   َ وَل ح َع رَست ِت َسمع ن 
َ
ْخَبَ ت، �

َ
ُ  أ

تْدرع ِع اََسغ مَ ح�ْ غَيْ ََ ّ  ح ت  ولت  َص قت ْسغََم « :ََ
َ
بعَذح أ

عَل  ي، َاَاَا َ�ْعَد َذل َُ َُ َا َز َ ََ ِت ات  َسَّئَةن  غْ ََ ت   َ ُّ ت ح ِت يتَ� ةت ًَ ََ بعْس ست ََ َعبْدت فَ
ْ
ح 

ْا 
َ
 أ

 
ي، بعال َُ فْغع  نعمع

َّئَةت ْعنن َاحلس  يئَةع ءع  َسبْعع ةع
َ

ي بعل َُ ع ْةفَيل
َ
 نعَعْشع أ

ََسغَةت
ْ
ُت حل َ ي قع

ْ
ح 

ت   َ َََجيَاَز ح يََ َُ غْ ََ   « 

 মাম বুখাির এ সনেদ �ীয় শায়খেক উে�খ কেরনিন, বরং 

শায়েখর শায়খ  মাম মািলকেক উে�খ কেরেছন। 

সনদহীন ‘মু‘আ�াক’ েযমন  মাম বুখাির রািহমাহ�াহ বেলন২১১F

1: 
 َ ِع

 َ ، َاقَيَل ح َْولع َع حلْ ِع اََسغ مَ نَيل َةي َجيَا  ع َدْس غَيْ ََ ّ  ح ت  عَ   َص َقْبع ل
ْ
ب ح  : ي ع

َ يسع « َو  نَْولع ح ْ  سع ع، َالَْم يَْيبت ِع َْ نَْو ت ةع َع  �َْستَ
َ

َا ال ََ«. 

এখােন  মাম বুখাির রািহমাহ�াহ পূারসনদ তযাব কের শধু হািদস 

উে�খ কেরেছন। 

মু‘আ�ােকর হকুম: মু‘আ�াক এক�কার দুবরল হািদস। 

বুখাির ও মুসিলেমর মু‘আ�ােকর হকুম: বুখািরর মু‘আ�াক 

দু’�কার: 

১.  মাম বুখাির কতক হািদস এক �ােন মু‘আ�াক উে�খ কের 

অপর �ােন মুাািসল উে�খ কেরেছন, এরপ হািদস সিহ। 

                                                           
1 েপশাব েধৗত করা �সো অধযায়। নবী সা�া�াহ 'আলা িহ ওয়াসা�াম জৈনক 

কবরবাসী স�েকর বেলেছন: েয েপশাব েথেক পিব�তা অজরন করত না। তেব িতিন 
মানুেষর েপশাব বযতীত িকছু উে�খ কেরনিন। 
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২. কতক হািদস িতিন মু‘আ�াক উে�খ কেরেছন, েকাথাও 

মুাািসল কেরনিন। এ জাতীয় হািদস দু’ভােব িবভ্: 

ক. দৃৃতাজাপক কতরবােচযর ি�য়ার মু‘আ�াক, যা �মাা কের 

‘মু‘আ�াক’িট তার িনকট সিহ, িক� যারা তার এ জাতীয় 

‘মু‘আ�ােক’র সনদ উে�খ কেরেছন, তােদর েথেক জানা যায়, 

কতক তার শতর েমাতােবক সিহ ও কতক তার শতর েমাতােবক 

সিহ না হেলও অনযেদর শতর েমাতােবক সিহ। কতক মু‘আ�াক 

হাসান। আরও কেতক হাদীস রািবর কারো �া‘ঈফ না হেলও 

 নিকতার কারো �া‘ঈফ। কারা েসসেলা েকাথাও সনদসহ বিারত 
হয় িন।  

খ. অদৃৃতাজাপক কমরবােচযর ি�য়ার মু‘আ�াক, যার শ�তা ও 

অশ�তা র� নয়, তেব তােত সিহ ও বায়ের সিহ উভয় আেছ। 

সিহ মুসিলেমর মু‘আ�াক: 

সিহ মুসিলেম ‘মু‘আ�াক’ হািদেসর সংখযা খুব কম।  ই নুস সালাহ 

রািহমাহ�াহ "ِخًل اح اغط "صيينة صَيح مسغم ةَ ح   �ে� হােফয 

আবু আিল বাসসািন রািহমাহ�াহ েথেক বারনা কেরন, সিহ 

মুসিলেম মা� ১৪-িট মুনকািত‘ রেয়েছ, মুনকািত‘ অথর মু‘আ�াক। 

পরবতরীেত মুসিলম িনেজ েসসেলা মুাািসল বারনা কেরেছন, 

একিট হািদস বযতীত। অতএব মুসিলেমর মুকা�ামাহ বযতীত 

েকাথাও মু‘আ�াক েন । 
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মু‘�াল ও মুদা�াস হািদস 
انعوا نلَّسدى ما أَتمو 

 
 اناثْن هنطُ ماقلُ السضعالْمو 

  ينقُلَ عمن فَوقَه بِعن وأَنْ 
 

 أَنْاَألوخِ ويلشقَاطُ للُ اإلس 
 رِفعنال ي ا بِهبِم افَهصأَو 

 
 فصي نلَك طُهقسال ي الثَّانو 

 “আর যার েথেক দু’জন রািব পিতত তা  ‘মু‘�াল’। আর মুদা�াস 

িহেসেব যা এেসেছ তা দু’�কার। �থম �কার: িনজ শায়খেক 

েফেল েদওয়া এবং শায়েখর শায়খ েথেক  َْ ََ  বা  ْأا শ� �ারা 

বারনা করা। ি�তীয় �কার: িনজ শায়খেক েফেল িদেব না, িক� 

তার এমন িবেশষা উে�খ করা যার �ারা েস পিরিচত হেব না”। 

অ� কিবতায় বিারত �মানুসাের হািদেসর ঊনিবংশ ও িবংশ 

�কার মু‘�াল ও মুদা�াস। হািদেসর এ দু’�কােরর স�কর 

সনেদর সােথ। 
 

মু‘�াল হািদস 

َت    এর আিভধািনক অথর মুশিকল ও কিঠন। কিঠন িবষয়েক   ةْعَض

আরবরা বেল:  ٌَ ي ضع ََ ْمٌ  
َ
 কিঠন িবষয়’। একািধক রািব অনুে�খ‘ أ

থাকার কারো মু‘�াল হািদসও কিঠন হয়। মানুষ তার ভালম� 

জােন না, তা  তার েথেক উপকৃত হেত পাের না। 

‘মু‘�ােল’র পািরভািষক সংজা �সো েলখক বেলন: “েয হািদেসর 

সনদ েথেক দু’জন রািব পিতত হয় তা  ‘মু‘�াল’। েলখক দু’জন 
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রািবর বাদ পড়ােক �মা�েয় শতরােরাপ কেরনিন, তা  এ সংজা 

মুনকািত‘ ও মু‘�াল উভয়েক অ্ভুর্ কের, কারা সনদ েথেক 

িবি��ভােব দু’জন রািবর  নিকতােক মুনকািত‘ বলা হয়, মু‘�াল 

বলা হয় না। অতএব এ সংজা যথাযথ নয়। 

উদাহরাত একিট সনেদ �থম, ি�তীয়, তৃতীয় ও চতুথর চার জন 

রািব রেয়েছন, ি�তীয় ও তৃতীয় রািব িবলু� হেল হািদস মু‘�াল, 

কারা �মা�েয় দু’জন রািব বাদ পেড়েছন। অনুরপ �মা�েয় 

িতন বা তার অিধক রািব িবলু� হেলও মু‘�াল। আর ি�তীয় ও 

চতুথর �র েথেক রািব িবলু� হেল মুনকািত‘, কারা �মা�েয় 

দু’জন রািব বাদ পেড়িন। সনেদর শর ও েশষ রািব বাদ পড়েল 

হািদস যথা�েম মু‘আ�াক ও মুরসাল। �থম রািব েন  িহেসেব 

মু‘আ�াক, েশষ রািব েন  িহেসেব মুরসাল। �থম েথেক দু’জন 

রািব বাদ পড়েল মু‘�াল ও মু‘আ�াক, আর েশষ েথেক দু’জন 

রািব বাদ পড়েল মু‘�াল ও মুরসাল। এ সকল �কার  �া‘ঈফ, 

তেব মু‘�াল অিধক �া‘ঈফ। মু‘�ােলর উদাহরা২১২

1: 

                                                           
1 মািলেকর িনকট েপৗেছেছ েয, আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন: রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ 'আলা িহ ওয়াসা�াম বেলেছন: দাস-দাসীবা েরওয়াজ অনুযায়ী খাদয ও 

েপাশােকর হকদার। মুয়াাা  মাম মািলক: (১৮৩৫) 
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نَ ع  ا   َةيلعلَ د 
َ
، أ ِت ِت نَغََا ن 

َ
َ �َْ ةَ  � نَي هت

َ
ع : ، قَيَل أ  َ ولت ح ّ  ح ت قَيَل رَست ِع َص غَيْ ََ  

 َةي « :اََسغ مَ 
 

َع بعال َعَم
ْ
ََ ح   يتَ�غ نت ةع

َ
، َاال افع َمْع ت

ْ
 نعيل

ِت ِت َا�عْسَوَت َمْمغتو ع َطَعيةت
ْ
عغ ل

ٌت  ي  »يتطع

মািলক রািহমাহ�াহ তার মুয়াাায় হািদসিট মু‘�াল বারনা 

কেরেছন, তেব অপর জায়বায় িতিন মুাািসল বারনা কেরেছন, 

েযমন: 
 ... ...  أا ه � ةََ  أنيََِ  َجًا نَ �مدََ 

এ সনেদ মািলক ও আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহর মধযবতরী 

মুহা�দ ও তার িপতা ‘আজলান রেয়েছন। এ েথেক আমরা 

িনি�ত হলাম েয, উ্ হািদস েথেক দু’জন রািব বাদ পেড়েছন। 

মু‘�ােলর হকুম: 

মু‘�াল শােহদ ও মুতােব‘ হওয়ার উপযু্ নয়। 

 

মুদা�াস হািদস 

 অথর অ�কার। دتلسة েথেক বৃহীত, যার ধাতু َد ََ শ�িট    ةدلَ  

‘তাদিলস’ শ�িট মূলত বযবহার হয় েকনাকাটায়। ে�তােদর 

িব�ােট েফলার জনয পশ েমাটা-তাজা করােক তাদিলস বলা হয়। 

অনুরপ বাভীর �েন দুধ জমা কের িবি�র জনয ��ত করাও 

তাদিলস, কারা তার �ারা ে�তােক েধাঁকা েদওয়া হয়। 
তাদিলস দু’�কার: 
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১. তাদিলসুল  সনাদ ও ২. তাদিলসুস শয়ুখ। েকউ তাদিলসেক 
িতনভােব ভাব কেরেছন, তৃতীয় �কার-৩. তাদিলসুত 

তাসওিয়য়াহ। িনে� সংজাসহ �েতযক �কার �দা হল: 

১.  ِسغيد  তাদিলসুল  সনাদ’ �সো েলখক বেলন: িনজ‘ َد ََ ح

শায়খেক বাদ িদেয় পরবতরী শায়খ েথেক ََ বা أا শ� �ারা 

বারনা করা, েযন সনদ মুাািসল বুঝা যায়, েযমন বলা:  دنغي فًا 

এখােন  دنغي فًا أا  فًني قيل بيح :অথবা বলা ََ فًا بيح   أا   

তাশদীদ যু্, েলখক কিবতার অ্যিমেলর জনয أا সািকন যু্ 

উে�খ কেরেছন। 
‘তাদিলসুল  সনাদ’ �সো খিতব,  ই নুস সালাহ, নবিব,  ই ন 

কািসর,  ই নুল মুলাি�ন ও  রািক �মুখ বেলন: ‘শায়খ েথেক 

অ�ত হািদস রািবর এমনভােব বারনা করা েয, ে�াতাবা মেন 

কেরন িতিন এ হািদসও শায়খ েথেক �বা কেরেছন’। অথবা 
‘রািব সমকালীন েকােনা মুহাি�স েথেক এমনভােব হািদস বারনা 

করেবন, যার সােথ তার সাকাত হয়িন, েযন ে�াতাবা মেন 

কেরন িতিন তার েথেক হািদস �হা কেরেছন’।२१३F

1 

সুলা মািন রািহমাহ�াহ বেলন: “আেলমবা মুদাি�সেদর িনিদর� 

কের েফেলেছন, তা  এ িনেয় অিধক ঘাটাঘািট করা ফলদায়ক 

                                                           
1 আল-জাওয়ািহর: (পৃ.২৫৮) 
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নয়, তেব এখেনা কতক মুদাি�সেক জানা স�ব, যােদরেক তারা 

মুদাি�সেদর কাতাের শািমল কেরনিন, কারা তােদর তাদিলস খুব 

কম। আ�াহ ভােলা জােনন”।२१४

1 

২. َد ََ حلَيوخ ‘তাদিলসুশ শয়ুখ’ �সো েলখক বেলন: “রািব 

িনজ শায়খেক উহয করেব না িঠক, তেব তার অপিরিচত সা 

বারনা করেব, যা তােক িচিিত করেব না”। অথরাৎ মুদাি�স 

শায়খেক উে�খ না কের তার উপািধ, সাাসা, পদবী বা উপনাম 

উে�খ করেব, যার ফেল মানুেষর িনকট েস পিরিচত হেব না, 

অজাত  থাকেব। 

এ �কার সনদ পূেবরা্ তাদিলসুল  সনাদ অেপকা কম 

েদাষাীয়। যিদ রািব শায়েখর দুবরলতার কারো এরপ কের 

তাহেল িখয়ানত। মুদাি�েসর শায়েখর কারো কখেনা তাদিলসুল 

 সনাদ িনকৃ�তর, কখেনা হয় তাদিলসুস শয়ুখ, তেব �াভািবক 

হালেত তাদিলসুল  সনাদ িন�নীয়। কারা তাদিলসুস শয়ূেখ 

অনুে�খ রািব জানা অিধকতর সহজ, যা তাদিলসুল  সনােদ স�ব 

নয়। 
৩. َد ََ ح تسو�ة তাদিলসুত তাসওিয়য়াহ েলখক উে�খ 

কেরনিন। এ �কােরর সংজা �সো হােফয  রািক রহ. বেলন: 

                                                           
1 আল-জাওয়ািহর: (পৃ.২৬০) 
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‘মুদাি�স’ একিট হািদস বারনার  �া কের, যা েস তার েসকাহ 

শায়খ েথেক �বা কেরেছ, িক� তার েসকাহ শায়খ �বা কেরেছ 

দুবরল শায়খ েথেক, মুদাি�স এখােন শায়েখর শায়খ তথা দুবরল 

শায়খেক েফেল অর� শ� �ারা বারনা কের, েযন বুঝা যায় 

সনেদর সকল রািব েসকাহ। কখেনা বয়স কেমর কারো মুদাি�স 
শায়েখর শায়খেক েফেল েদয়, যিদও েস েসকাহ হয়। 

‘আলািয় রািহমাহ�াহ বেলন: “এ �কার তাদিলস সাধারাত 

রািবর দুবরলতার কারো করা হয়। এ তাদিলস িনকৃ� ও সবেচেয় 
খারাপ, তেব অনযানয �কােরর তুলনায় তার সংখযা কম”।২১৫

1 

সুলা মািন রািহমাহ�াহ বেলন: “এখােন কম �ারা উে�শয 

তাদিলসুল  সনাদ ও তাদিলসুস শয়ূখ অেপকা কম, িক� যারা 

এেত িল� হেয়েছ তােদর সংখযা কম নয়। আমার িনকট তােদর 

সংখযা (১৯) পযর্ রেয়েছ।২১৬

2 

তাদিলস করার কারা: 

তাদিলস কের রািব কখেনা িনেজেক েবাপন করেত চান, েযন 

েকউ না বেল িতিন অমুক শায়খ েথেক হািদস �হা কেরেছন। 

কখেনা রাজৈনিতক কারো তাদিলস করা হয়। কখেনা শাসক বা 

                                                           
1 আল-জাওয়ািহর: (পৃ.২৭৫) �ে� উ�ৃত ‘জােম‘উত তাহিসল’: (১১৭-১১৮) �ে�র 

বােকযর সংিক�সার।  
2 আল-জাওয়ািহর: (পৃ.২৭৫) 
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কােরা েথেক রািব িনেজর উপর কিতর আশ�া কের তাদিলস 

কেরন। কখেনা শায়েখর �রা শি্ কম, বা দীনদারী কম বা 

তার েচেয় মযরাদায় েছাট  তযািদ করো রািব তাদিলস কেরন। 

শায়খেক উে�খ না করার কারা অেনক, তেব আিদল না হওয়ার 

কারো শায়খেক বাদ েদওয়া সবেচেয় খারাপ। এ জাতীয় তাদিলস 
হারাম, কারা হেত পাের হািদসিট বাদ পড়া রািবর িমথযা রচনা। 

অতএব মুদাি�স েসকাহ হেলও তার হািদস �হােযাবয নয়, 

যতকা না েস শায়খ েথেক েশানার কথা র� বেল। 

তাদিলেসর িবধান: 

তাদিলস করা হারাম, কারা তাদিলস এক�কার েধাঁকা। নবী 
সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

غ ي« ََ ةع ْ َ  فَغََ َْ َد  .»َة

“েয েধাঁকা িদল, েস আমােদর অ্ভুর্ নয়”।২১৭F

1 নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম এ কথা বৃি�র পািনেত কিত�� পোযর 

েদাষ েবাপনকারীেক বেলেছন, তাহেল হািদেসর সনেদর েদাষ 

েবাপনকারীর পিরািত আেরা জঘনয হেব সে�হ েন । তবুও 

অেনক তােব‘ঈ ও পরবতরী মনীষীবা িকছু কারো তাদিলস 

করেতন, যার প�ােত নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

সােথ িমথযা স�ৃ্ করার দুঃসাহস িকংবা মানুষেক েধাকঁা েদওয়া 
                                                           
1 িতরিমিয: (১২৩২) 
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িছল না, বরং ভােলা উে�েশয িছল। এ কারোও আমরা তােদরেক 

দায় মু্ বলেত পাির না। আমরা বলব: তারা মুজতািহদ িছেলন, 

তারা তােদর  জিতহােদর সওয়াব পােবন, িক� তারা যিদ �কৃত 

অব�া বারনা কের িদেতন, তাহেল অেনক ভােলা িছল ও সু�র 

হত সে�হ েন । 
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শায ও মাকলুব হািদস 
  انــم سق بــو ــاذُ والْمقْلُ فَالش

 
 وما يخالف ثقَةٌ فيه الْمال 

 قسم وقَلْب إسناد لمتنٍ 
 

 مساوٍ قا بِراوٍ مالُ ردإب 
 “আর েযখােন েসকাহ রািব বৃহৎ সংখযক রািবর িবেরািধতা কের 

তা  শায। আর শােযর অনুবামী মাকলুব দু’�কার: সনেদর 

েকােনা রািবেক অপর রািব �ারা পিরবতরন করা এক�কার। আর 

মতেনর জনয সনদ পিরবতরন করা আেরক �কার”। অ� কিবতায় 
বিারত �মানুসাের হািদেসর একিবংশ ও �ািবংশ �কার শায ও 

মাকলুব। এ �কােরর স�কর সনদ ও মতন উভেয়র সােথ। 
 

শায হািদস 

 েথেক বৃহীত, যার অথর একাকী, িবি��, দলছুট غياذ শ�িট غيذ

ও নীিত মু্। হািদেস এেসেছ: 
»  َ َْ َغي  َغي   ع ح َم ََ ةع  ََ ََمي

ْ
ع َضَ حل  َ نًَدح، َا�َدت ح

َ
ً َةع أ َة َضَ حلض  ة 

ت
ت َهيع ع حأل  َ  .»يرع ال َهَْمعت ح

“আ�াহ এ উ�তেক কখেনা েবামরািহর উপর এক� করেবন না, 

আর জামােতর উপর আ�াহর হাত রেয়েছ, অতএব েয দলছুট বা 

িবি�� হল, েস জাহা�ােম িছটেক পড়ল”।२१८F

1 

‘শায’ এর পািরভািষক সংজা �সো েলখক রািহমাহ�াহ বেলন: 

“একািধক েসকাহ রািবর িবপরীত একজন েসকাহ রািবর 

                                                           
1 হােকম: (৩৫৮), হািদসিট হাসান িকংবা সিহ িল বায়িরিহ। 
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বারনােক শায বলা হয়”। েলখক রািহমাহ�াহ েসকার িবপরীত ما 

শ� বযবহার কেরেছন, যার অথর কওেমর েনতৃবৃ� ও �ধান 

বযি্ববর, েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ۡ ٱ قَاَل  ﴿ ِينَ ٱ َمَ�ُ ل ْ َتكۡ سۡ ٱ َّ وا ُخۡ  ۦِمهِ قَوۡ  ِمن َ�ُ ِينَ ٱوَ  ُب ُشَعيۡ َ�ٰ  رَِجّنَك ََ َّ  ْ  َمَعَك  َءاَمُنوا
ٓ َقرۡ  ِمن وۡ  �َتَِنا

َ
َُعودُ  أ َّ َّ  �ِ  ۚ َولَوۡ  قَاَل  ِِّلتَِنا

َ
 ]  ٨٧: حَال حف[ ﴾ ٨ رِهِ�َ َ�ٰ  ُكّنا أ

“তার কওম েথেক েয েনতৃবৃ� অহংকার কেরিছল  তারা বলল, 

‘েহ শ‘আ ব, আমরা েতামােক ও   েতামার সােথ যারা ঈমান 

এেনেছ তােদরেক  অবশয  আমােদর জনপদ েথেক েবর কের 

  েদব অথবা েতামরা আমােদর ধেমর িফের  আসেব’। েস বলল, 

‘যিদও আমরা তা অপছ�  কির তবুও?”২১৯ F

1 

হািদস শাে� ما বা �ধান বযি্ববর হেলন অিধক েসকাহ 

রািববা, যােদর আদালত ও �াবত সবার িনকট �ীকৃত। তােদর 

একজনেকও ما বলা হয়, কারা তার আদালত, �ৃিত শি্ ও 

যথাযথ হািদস সংরকা করা, তার িন�পযরােয়র একািধক রািবর 

আদালত, �ৃিত শি্ ও যথাযথ হািদস সংরকা করা অেপকা 

ে��তর ও অিধক িনভুরল। এ জনয একলা  বরািহম ‘আলা িহস 

সালামেক উ�ত বলা হেয়েছ, অথচ উ�ত অথর একিট জািত। 

 রশাদ হে�: 

                                                           
1 [সূরা আরাফ: (৮৮)] 
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﴿  َّ ٰ ِِبۡ  ِِ ََ  هِيمَ َ� ّمةٗ  َ�
ُ
ِ  اقَانِتٗ  أ ّ ِ ۡ ٱ ِمنَ  يَُك  َولَمۡ  اَحنِيفٗ  َِ : حَََ[ ﴾ ١ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

١٢٠  [ 

“িন�য়  বরাহীম িছেলন এক উ�ত, আ�াহর  একা্ অনুবত ও 

একিন�। িতিন মুশিরকেদর অ্ভুর্ িছেলন না”।२२०F

1 অতএব 

েসকাহ রািব অেপকাকৃত কম েসকাহ রািবর িবেবচনায় ما বা 

জামাত। েলখক রািহমাহ�াহ এখােন একশ� �ারা শােযর 

দু’�কারেক িনেদরশ কের েযাবযতার �াকর েরেখেছন। েসকাহ 
রািব যিদ অিধক েসকাহ বা একািধক েসকাহ রািবর িবেরািধতা 

কের, তাহেল তার বিারত হািদস শায। 
হােফয  ই ন হাজার রািহমাহ�াহ শােযর সংজায় বেলন: 

 )٩٨صـ:ح �هة" (لي ُة حنقبول نَ هو أاَ ةغِ"

“মাকবুল রািবর তার েচেয় উাম রািবর িবেরািধতা করা শায”।२२१F

2 

এখােন মাকবুল �ারা উে�শয সিহ ও হাসান হািদেসর রািব, আর 

উাম �ারা উে�শয এক বা একািধক েসকাহ রািব। অথরাৎ মাকবুল 

রািব একািধক মাকবুল িকংবা অিধক েসকাহ রািবর িবেরািধতা 

করেল তার হািদস শায। 
 

 

                                                           
1 [সূরা নাহাল: (১২৭)]  
2 আন-নুযহাহ: (পৃ.৯৮) 
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িবেরািধতা �ারা উে�শয: 

মানযুমার বযাখযাকার সুলা মািন রহ. বেলন: “িবেরািধতার অথর 

শে�র বৃি�, যােত অিতির্ অথর রেয়েছ। মকবুল রািবর হািদেস 
যিদ েসকাহ রািবর তুলনায় অিতির্ শ� থােক তা  শায। 

উভেয়র মােঝ সম�য় করা স�ব েহাক বা না-েহাক। এটা িবজ 

মুহাি�সেদর অিভমত। 

েকউ বেলন: েসকাহ রািবর হািদস যিদ মকবুল রািবর হািদেসর 

সােথ পুেরাপুির সাংঘিষকর হয়, তাহেল মকবুল রািবর হািদস শায, 

নেচৎ নয়। এ কথা িঠক নয়। এ সংজা েমাতােবক শােযর 

উদাহরা পাওয়া দু�র। ফিকহ ও মুহাি�সেদর িনকট এমন শায 

েন  যার সােথ মাহফুেযর সম�য় করা স�ব নয়। ‘ লােলর উপর 

িলিখত ��সমূহ েদখেল অনুিমত হয় েয, তারা এমন অেনক 

বৃি�র উপর শােযর িবধান আেরাপ কেরেছন, েযখােন মূল বারনার 

সােথ তার েকােনা িবেরাধ েন , বরং কতক শায মূল হািদেসর 

স�ূরক, তবুও তারা শায বেলেছন, েযমন কুকুের চাটা পা�েক 

পিব� করার হািদেস  ِت قْ ع
�ت
ْ
 শে�র বৃি�েক মুহাি�সবা শায فَغ

বেলেছন”।२२२F

1  মাম মুসিলম রািহমাহ�াহ বারনা কেরন: 
نَ ع  َُ اَ د  ْعدع ْج ن حلس  َت  ت ْ� َ ع

َنغَي ََ ُع ن ، َ د  ْس
َت مت �ْ َ ع

نَي ََ ْخَبَ
َ
َت ، أ َم َْ َ

َْ حأل ََ  ،
، اع َصي عحن

َ
َن َاأ � اع َرزع

َ
َْ  أ َ �َْ ةَ ََ اع هت

َ
ع : ، قَيَل أ  َ ولت ح ِع  قَيَل رَست غَيْ ََ ّ  ح ت  َص

                                                           
1 আল-জাওয়ািহরস সুলা মািনয়াহ: (৩০২-৩০৩) 
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َ حرن «: اََسغ مَ  ِت َسبَْع مع غْ َْاسع ، نتم  لع ِت قْ ع
�ت
ْ
ْم، فَغ ْت َ دع

َ
بت  ع بعنَياع أ

ْ ََ ْ
َْ ح   »بعَذح َا َ

نَ ع  ب يحع اَ د  َت حل   دت ْ� َم  َنغَي �ت � ياَ ، َ د  َت َزَ� ع يَ ْ� َع َع ، بعْسَمي َم َْ َ
َع حأل

َيح ََ َُ
، نع

ِعْسغَيدع ةع  ، ح ِت َْ فْغَ قت ََ ِت : َالَْم  قْ ع
�ت
ْ
 فَغ

এ হািদেস  মাম মুসিলেমর উ�াদ আিল  ই ন হজর আসসা‘েয়িদ; 

তার উ�াদ আিল  ই ন মুসিহর; তার উ�াদ আ‘মাশ; তার উ�াদ 

আবু রািযন ও আবু সােলহ; তার উ�াদ সাহািব আবু হরায়রা 

রািদয়া�াহ ‘আনহ। িতিন বেলন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন: 
َ حرن « ِت َسبَْع مع

ْ
غ َْاسع ، نتم  لع ِت قْ ع

�ت
ْ
ْم، فَغ ْت َ دع

َ
بت  ع بعنَياع أ

ْ ََ ْ
َْ ح   »بعَذح َا َ

“যখন েতামােদর কােরা পা� কুকুর চােট, েস েযন তােত যা আেছ 

তা েঢেল েফেল েদয়, অতঃপর সাতবার তা ধুেয় েনয়”। এ 

হািদেসর অপর সনেদ মুসিলেমর উ�াদ: মুহা�দ  ই ন সা�াহ; 

তার উ�াদ  সমা ল  ই ন যাকািরয়যা; তার উ�াদ আ‘মাশ; 

অতঃপর সনদ পূবরবৎ, িক� আ‘মাশ েথেক  সমা ল  ই ন 

যাকািরয়যা  ِت قْ ع
�ت
ْ
শ� বেলনিন।২২৩F فَغ

1 

‘আ‘মােশ’র দু’জন ছা�: আিল  ই ন মুসিহর ও  সমা ল  ই ন 

যাকািরয়যা। তােদর েথেক সনদ দু’ভাব হেয়েছ। মুসিলম বেলন: 
দু’জেনর সনদ ও হািদস হবহ এক, তেব  সমা ল  ِت قْ ع

�ت
ْ
 �শ فَغ

                                                           
1 মুসিলম: (২৭৯) 
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বৃি� কেরনিন, যা আিল  ই ন মুসিহর বৃি� কেরেছন। উভেয়র 

হািদেস পাথরকয শধু এখােন । 

আিল ও  সমা ল উভেয় সমপযরােয়র রািব, তেব  সমা েলর 

অেনক মুতােব‘ ও অনুসারী হািদস রেয়েছ, যা আিল  ই ন 

মুসিহেরর পেক েন , �য়ং মুসিলম  সমা েলর �পেক িতনিট 

মুতােব‘ উে�খ কেরেছন, েযসেলায়  ِت قْ ع
�ت
ْ
 :শে�র বৃি� েন , যথা فَغ

َنغَي  َت َ�َْ  َ د  تت َضَ : ، قَيَل َ�َْ  �ْ
ْ
َْ َةيلعلن قََ أ ََ اع حلّزنَيدع ، 

َ
َع أ

ََ ََْ  ع ،  َ
َْ حأل ََ  ،

 ْ� َ اع هت
َ
ع  َ َة،أ  َ وَل ح ا  رَست

َ
ِع اََسغ مَ أ غَيْ ََ ّ  ح ت  بت  ع بعنَياع «: قَيَل  َص

ْ ََ ْ
بعَذح َشعَل ح 

ْم،  ْت َ دع
َ
حتن أ ِت َسبَْع َم  

ْ
غ يَْاسع

ْ
 »فَغ

“েতামােদর কােরা পাে� যখন কুকুর পান কের, েস েযন তা 

সাতবার েধৗত কের”।২২৪F

1  

ি�তীয় মুতািব‘: 
َنغَي  َنغَي َت َ ْ لن زتَهْ�ت �ْ اَ د  يمَ ، َ د  َت بعنَْ حهع يَ ْ� َع َْ بعْسَمي ََ يَا،،  َع َ س 

يمع نْ ََ  هع
 َْ ََ ََ � �ع َع سع

دع نْ َم  َْ �ت ََ َ �َْ ةَ ،  اع هت
َ
ع : ، قَيَل أ  َ ولت ح ِع قَيَل رَست غَيْ ََ ّ  ح ت  َص

، «: اََسغ مَ  بت
ْ ََ ْ

ِع ح  ي َع  َْ ْم، بعَذح َا َ ْت َ دع
َ
ورت بعنَياع أ ُت حتن َط ِت َسبَْع َم   غَ ْاسع ََ ْا 

َ
، أ

َحلع  ََ َ  نعي 
هت

َ
اال

ت
 »أ

“েতামােদর কােরা পাে� যখন কুকুর চােট, তার পিব�তা হে� 

পা�িটেক সাতবার েধায়া, �থমবার মািট �ারা”।২২৫F

2  

                                                           
1 মুসিলম: (২৮০) 
2 মুসিলম: (২৮১) 
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তৃতীয় মুতািব‘: 
َنغَي  َت َرحفععن َ د  دت ْ� َم  َنغَي �ت ز حقع ، َ د  بْدت حل   َنغَي ََ ِن  ْعَمٌ ،ةَ ، َ د  غَبّ َع ةت

يمع نْ َْ َهم  ََ ،
َنغَي : قَيَل  َ �َْ ةَ َهَيح َةي َ د  نتو هت

َ
ع أ  َ ولع ح دن رَست َم  َْ �ت ََ ِع اََسغ مَ ،  غَيْ ََ ّ  ح ت   َص

ع   َ ولت ح ي، َاقَيَل رَست َُ غْ يَث ةع َ يدع
َ
ِع اََسغ مَ فََيَبَ  أ غَيْ ََ ّ  ح ت  ورت بعنَياع «: َص ُت َط

َ دع 
َ
ِع أ ي َع بت 

ْ ََ ْ
َْ ح  ْم، بعَذح َا َ حتن ْت ِت َسبَْع َم   غَ ْاسع ََ ْا 

َ
 »، أ

“েতামােদর কােরা পাে�র পিব�তা, যখন কুকুর তােত চােট, 

পা�িটেক সাতবার েধায়া”।২২৬F

1 

চতুথর মুতািব‘:  মাম বুখাির রািহমাহ�াহ বারনা কেরন:  
َنغَي  َن َ د  َت يتوست ع �ْ  َ بْدت ح ََ َْ ََ َْ َةيلعلن ،  ََ اع حلّزنَيدع ، 

َ
َع أ

ََ َ  ع ،  َْ َ ْ
َْ حأل ََ اع ، 

َ
أ

َ �َْ َة، قَ  ع : يَل هت  َ وَل ح ِع اََسغ مَ بعا  رَست غَيْ ََ ّ  ح ت  بت  ع بعنَياع «: قَيَل  َص
ْ ََ ْ

بعَذح َشعَل ح 
ْم  ْت َ دع

َ
ِت َسبًْعيأ

ْ
غ يَْاسع

ْ
  »فَغ

“যখন কুকুর েতামােদর কােরা পাে� পান কের, েস েযন তা 

সাতবার েধৗত কের”।২২৭F

2 

এখােন  সমা ল  ই ন যাকািরয়যার অনুসারী চারিট মুতােব‘ বা 

অনুসারী হািদস েদখলাম, েকউ আিল  ই ন মুসিহেরর নযায়  ِت قْ ع
�ت
ْ
 فَغ

শে�র বৃি� কেরনিন। 

হােফয  ই ন হাজার বেলন: “ মাম নাসািয় বেলন: আমােদর জানা 

মেত এ হািদেস  ِت قْ ع
�ت
ْ
 শ� বৃি�র েকে� আিল  ই ন মুসিহেরর فَغ

                                                           
1 মুসিলম: (২৮২) 
2 বুখাির: (১৭২) 
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েকােনা মুতােব‘ বা অনুসারী হািদস েন । হামযাহ আল-িকনািন 

বেলন: ‘আিল  ই ন মুসিহেরর হািদস মাহফুয নয় [অথরাৎ শায], 

 ই ন আ�ুল বার রািহমাহ�াহ বেলন: ‘আ‘মােশ’র হােফয ছা� 

শ‘বা ও আবু মু‘আিবয়া এ শ� বৃি� কেরনিন।  ই ন মানদাহ 
বেলন: আিল  ই ন মুসিহর বযতীত েকােনা সূে� নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম েথেক এ শে�র বৃি� জানা যায়িন”।२२८

1  

আমরা  ই ন হাজার রািহমাহ�াহ েথেক জানলাম েয, মুহাি�সবা 

আিল  ই ন মুসিহেরর বৃি�েক শায বেলেছন, অথচ উভয় বারনায় 

েকােনা ৈবপরীতয েন । ি�তীয়ত কুকুের চাটা পা� পিব� করার 

পূেবর পািন েফেল েদওয়া জরির, যা  ِت قْ ع
�ت
ْ
 শে�র অথর, কারা فَغ

কুকুের চাটা ব� পাে� েরেখ পিব� করা স�ব নয়, তবুও  ِت قْ ع
�ت
ْ
 فَغ

শে�র বৃি�েক আেলমবা শায বেলেছন। অতএব আমােদর িনকট 

�মািাত হল েয, মাকবুল রািব যিদ একািধক েসকাহ িকংবা তার 

েচেয় উাম রািবর িবপরীত েকােনা শ� বৃি� কেরন, যার 

অিতির্ অথর রেয়েছ তা  শায, েযমন এখােন আিল  ই ন 

মুসিহর বিারত  ِت قْ ع
�ت
ْ
 শ� শায। فَغ

এ উ�েতর �থম যুেবর আেলমবা রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�ােমর মুখ িনঃসৃত বাাীেক হবহ সংরকা করার জনয িক 

                                                           
1 ফাতহল বাির: (৩০১), জাওয়ািহির েথেক েনয়া। 
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পিরমাা েচ�া ও �ম বযয় কেরেছন, েদখেল অবাক লােব। দীেনর 

দুশমন এবং  সলাম ও মুসিলম উ�াহর শ� বযতীত েকউ 

উ�েতর �থম যুেবর মনীষীেদর �িত িবে�ষ েপাষা কের না। 

আজান পরবতরী েদা‘আয়   َيَعيد مع
ْ
ْغعنت حل

ت
 :বৃি� শায بعن َل ال َ

َنغَي  -  صَيَِ -رحِ ح -رُ قيل حِةيم حلني ي يشن َ د  ََ َت  �ْ َ ع
: ، قَيَل ََ

 ، ع  َ بْدع ح ََ َع 
َْ َجينع ع نْ ََ  ، رع غَْ دع مت

ْ
َع حل

دع نْ َم  َْ �ت ََ اع َحَْزَة، 
َ
َت أ َعيْبت ْ� َنغَي غت َ د 

ع   َ وَل ح ّا رَست
َ
ِع اََسغ مَ أ غَيْ ََ ّ  ح ت  َ «: قَيَل  َص � �َ َْ قَيَل  ع م  َة ُت ْسَمعت حََّدحَا، حلغ 

ِت  يغََة َاحْ�َعفْ ضع َُ يغََة َاح ْ وَسع
ْ
ًدح حل َم  َقيئعَمةع آتع �ت

ْ
ةع ح 

ًَ ةع َاحل   ِ ية  َوةع ح َْ رَل  َهيع ع حل 
يَيَةةع  قع

ْ
ِع يَْوَم ح 

ََ ي َُ ت َغ
َ

ِ ْْ ، َ غ  ِت ْدََ ََ ُ َا ع
 

وًدح حي  »َةَقيًةي َ�ْمت

আমরা এ সনেদ েদখিছ:  মাম বুখািরর উ�াদ আিল  ই ন 

‘আ য়াশ; তার উ�াদ শ‘আ ব  ই ন আবু হামযাহ; তার উ�াদ 

মুহা�দ  ই ন মুনকািদর; তার উ�াদ সাহািব জােবর  ই ন 

আ�ু�াহ রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিারত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলেছন: েয েকউ আযান �বা করার পর 

বলল:  
يغََة « ضع َُ يغََة َاح ْ وَسع

ْ
ًدح حل َم  َقيئعَمةع آتع �ت

ْ
ةع ح 

ًَ ةع َاحل   ِ ية  َوةع ح َْ م  رَل  َهيع ع حل  ُت حلغ 
ِت  ْدََ ََ ُ َا ع

 
وًدح حي ِت َةَقيًةي َ�ْمت  »َاحْ�َعفْ

িকয়ামেতর িদন আমার সুপািরশ তার জনয অবধািরত হেয় 
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েবল”।২২৯

1 
َنغَي  -ح رحِ –قيل حِةيم ح َةيُ  ْسَ  ن َ د  ََ َع 

َع نْ
ُْ َت َس دت �ْ َم  �ت

وَل  ْعقت ََ َت  يمت �ْ ، َا عنَْ حهع َُ َْاَدحدع  حلْ
َ

َنغَي : ، قَيال ، َ د  َ ُع عْم
ْ
ي يشن حل ََ َت  �ْ َ ع

ََ َنغَي  َ د 
َع 

َْ َجينع ع نْ ََ  ، رع غَْ دع مت
ْ
َت حل دت ْ� َم  َنغَي �ت اع َحَْزَة، َ د 

َ
َت أ َعيْبت ْ� ، قَيَل غت ع  َ بْدع ح ََ :

ع   َ ولت ح ِع اََسغ مَ قَيَل رَست غَيْ ََ ّ  ح ت  َ� �َْسَمعت حََّدحاَ «: َص َْ قَيَل  ع م  رَل  : َة ُت حلغ 
ِت  يغََة َاحْ�َعفْ ضع َُ يغََة َاح ْ وَسع

ْ
ًدح حل َم  َقيئعَمةع آتع �ت

ْ
ةع ح 

ًَ ةع َاحل   ِ ية  َوةع ح َْ َهيع ع حل 
يَيَةةع َةَقيًةي َ�ْ  قع

ْ
ةت يَْوَم ح  ََ ي َُ  َ ت حل

َ
ِ ْْ  َ غ 

 
ِت بعال

ْدََ ََ ُ َا ع
 

وًدح حي  .»مت

এ সনেদ েদখিছ  মাম িতরিমিযর উ�াদ দু’জন: মুহা�দ  ই ন 

সাহাল  ই ন আসকার বাবদািদ ও  বরািহম  ই ন  য়া‘কুব;২৩০F

2 

অতঃপর সাহািব পযর্  মাম বুখাির ও তার সনদ পূবরবৎ।  মাম 

িতরিমিয (মৃ.২৫৬িহ.) ও  মাম বুখাির (মৃ.২৫৬িহ.) উভেয় 

সমবয়সী ও এক যুেবর, তেব িতরিমিয িছেলন ছা� ও বুখাির 

িছেলন উ�াদ। এ হািদস  মাম িতরিমিয  মাম বুখাির বযতীত 

অপর দু’উ�াদ মুহা�দ  ই ন সাহাল ও  বরািহম  ই ন  য়াকুব 

েথেক িনেয়েছন। 
َنغَي  َ  -رحِ ح –قيل حِةيم أنو دحاد  َن د 

َع َ غْبَ
دع نْ َم  َت �ت ْحَدت ْ�

َ
َ أ ع

ََ َنغَي   ، َ د 

                                                           
1 বুখাির: (৬১৪), েদা‘আর অথর: ‘েহ আ�াহ, এ পিরপূার আ�ান ও �িতি�ত সালােতর 

�ভু, আপিন মুহা�দেক উিসলা ও ফিযলত দান করন এবং তােক �শংিসত �ােন 

অিধি�ত করন, যার ওয়াদা আপিন কেরেছন’। 
2 িতরিমিয: (২১১) 
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ي يشن  ََ َت  َع ْ�
َْ َجينع ع نْ ََ  ، رع غَْ دع مت

ْ
َع حل

دع نْ َم  َْ �ت ََ اع َحَْزَة، 
َ
َت أ َعيْبت ْ� َنغَي غت ، َ د 

، قَيَل   َ بْدع ح ع : ََ  َ ولت ح ِع اََسغ مَ قَيَل رَست غَيْ ََ ّ  ح ت  َ� �َْسَمعت ةَ «: َص َْ قَيَل  ع

يغََة : حََّدحاَ  وَسع
ْ
ًدح حل َم  ، آتع �ت َقيئعَمةع

ْ
ةع ح 

ًَ ةع َاحل   ِ ية  َوةع ح َْ م  رَل  َهيع ع حل  ُت حلغ 
ةت يَْوَم  ََ ي َُ  َ ت حل َِ ْْ  َ غ 

 
، بعال ِت ْدََ ََ ُ َا ع

 
وًدح حي ِت َةَقيًةي َ�ْمت يغََة َاحْ�َعفْ ضع َُ َاح ْ

يَيةَ  قع
ْ
 »ةع ح 

এ সনেদ েদখিছ  মাম আবু দাউদ (মৃ২৭৫িহ.) এর উ�াদ  মাম 

আহমদ  ই ন মুহা�দ  ই ন হা�ল রািহমাহ�াহ (মৃ২৪১িহ.);২৩১F

1 

তারপর েথেক বুখাির, িতরিমিয ও আবু দাউেদর সনদ পূবরবৎ। 
نَي  -رحِ ح –قيل حِةيم ح نسيئ  ْخَبَ

َ
،أ ورن

َت َةغْ ت ا ْ� ْم ت َنغَي : قيل ََ َ َ د  ع
َت ََ �ْ 

ي يشن  ، قيل: ، قيلََ َْ َجينع ن ََ  ، رع غَْ دع مت
ْ
َع حل

دع نْ َم  َْ �ت ََ َعيٌْب،  َنغَي غت قَيَل : َ د 
ع   َ ولت ح ِع اََسغ مَ رَست غَيْ ََ ّ  ح ت  َ� �َْسَمعت حََّدحاَ «: َص َْ قَيَل  ع م  رَل  َهيع ع : َة ُت حلغ 

ةع 
ًَ ةع َاحل   ِ ية  َوةع ح َْ َمَقيَم حل 

ْ
ِت حل يغََة َاحْ�َعفْ ضع َُ يغََة َاح ْ وَسع

ْ
ًدح حل َم  ، آتع �ت َقيئعَمةع

ْ
ح 

يَيَةةع  قع
ْ
ِع يَْوَم ح 

ََ ي َُ ت َغ
َ
ِ ْْ  َ غ 

 
، بعال ِت

ْدََ ََ ُ َا ع
 

وَد حي مت َْ َم
ْ
 »حل

এ সনেদ েদখিছ  মাম নাসািয়র উ�াদ আমর  ই ন মানসুর;২৩২F

2 

তারপর েথেক বুখাির, িতরিমিয, আবু দাউদ ও নাসািয়র সনদ 

পূবরবৎ। 
َنغَي  -رحِ ح –قيل حِةيم حنَ ةيجة  دع َ د  َولع

ْ
َت حل َعب يست �ْ

ْ
َت َ�َْ ، َاح  دت �ْ َم  �ت

تَسْ�ع  اع حلْ
َ
َت أ دت �ْ َم  ، َا�ت َ قع َْ توححّلَم َنغَي : ، قَيل َ َ د  ّع ي َُ

ْ
ل
َ ْ
ي يشن حأل ََ َت  ْ� َ ع

ََ ،
                                                           
1 আবু দাউদ: (৫২৯) 
2 সুনানুস সুবরা িলন নাসািয়: (৬৮০), সুনানুল কুবরা িলন নাসািয় (১৬৩০) ও (৯৪৮২) 
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َ
َت أ َعيْبت ْ� َنغَي غت ، َ د  ع  َ بْدع ح ََ َع 

َْ َجينع ع نْ ََ  ، رع غَْ دع مت
ْ
َع حل

دع نْ َم  َْ �ت ََ اع َحَْزَة، 
ع   َ ولت ح ِع اََسغ مَ قَيَل، قَيَل رَست غَيْ ََ ّ  ح ت  َ� �َْسَمعت حََّدحاَ «: َص َْ قَيَل  ع م  : َة ُت حلغ 

َقيئعمَ 
ْ
ةع ح 

ًَ ، َاحل   ةع ِ ية  َوةع ح َْ يغََة، رَل  َهيع ع حل  ضع َُ يغََة َاح ْ وَسع
ْ
ًدح حل َم  ، آتع �ت ةع

يَيَةةع  قع
ْ
ةت يَْوَم ح  ََ ي َُ  َ ت حل

َ
ِ ْْ  َ غ 

 
، بعال ِت

ْدََ ََ ُ َا ع
 

وًدح حي ِت َةَقيًةي َ�ْمت  »َاحْ�َعفْ

এ সনেদ েদখিছ  ই ন মাজাহ রািহমাহ�াহর উ�াদ িতনজন: 

মুহা�দ  ই ন  য়াহ য়া, আ�াস  ই ন ওয়ািলদ িদমাশিক ও 

মুহা�দ  ই ন আবুল হসা ন;২৩৩F

1 তারপর েথেক বুখাির, িতরিমিয, 

আবু দাউদ, নাসািয় ও  ই ন মাজার সনদ পূবরবৎ। সবার সনেদ 

আিল  ই ন আ য়াশ আেছন। তারা বযতীত  ই ন খুযা মাহ,  ই ন 
িহ�ান ও অেনক মুহাি�স অিভ�ভােব হািদসিট বারনা কেরেছন।२३४F

2  

 মাম বায়হািক রািহমাহ�াহ (মৃ.৪৫৮িহ.) সুনােন সািবর �ে� 

তােদর সবার িবেরািধতা কের বারনা কেরন: 

نَي  -  حلسن حل ا� -رحِ ح –قيل حِةيم حليُق  ْخَبَ
َ
ع أ  َ بْدع ح ََ نتو 

َ
أ

 َ ِع ي َُ
ْ
ْحََد ح 

َ
َع أ

ّ نْ ع
ََ َت  ْحَدت ْ�

َ
نتو نَْصن أ

َ
، َاأ َت َيفع

ْ
َعب  نغي : ، قَيالحل

ْ
نتو ح 

َ
دت أ َم  يسع �ت

وَل  ْعقت ََ َت  ، نغي ْ� وْفن ََ َت  دت �ْ َم  ، ، نغي �ت ي يشن ََ َت  �ْ َ ع
اع َحَْزَة، ََ

َ
َت أ َعيْبت ْ� نغي غت

                                                           
1  ই ন মাজাহ: (৭২২) 
2  ই ন খুযা মাহ রহ. এর উ�াদ মুসা  ই ন সাহাল রামিল, তার উ�াদ আিল  ই ন 

আ য়াশ।  ই ন িহ�ান রহ. এর উ�াদ  ই ন খুযা মাহ‘ ; তার উ�াদ মুহা�দ  ই ন 

 য়াহ য়া, তার উ�াদ আিল  ই ন ‘আ  য়াশ। সিহ  ই ন খুযা মাহ‘ : (৪২১), সিহ 
 ই ন িহ�ান: (১৭২৩) 
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، قَيَل  ع  َ بْدع ح ََ َع 
َْ َجينع ع نْ ََ  ، رع غَْ دع مت

ْ
َع حل

دع نْ َم  َْ �ت ع : ََ  َ ولت ح ّ  ح ت قَيَل رَست َص
ِع اََسغ مَ  غَيْ ََ :» َْ َ� �َْسَمعت حََّدحات  َة َوةع : قَيَل  ع َْ ٌّ َهيع ع حل  َ َع َل 

ت ل
َ
ْسَ

َ
ّّ أ

م  بع ُت حلغ 
وَد  مت َْ َم

ْ
َمَقيَم حل

ْ
ِت حل يغََة، َاحْ�َعفْ ضع َُ يغََة َاح ْ وَسع

ْ
ًدح حل َم  َقيئعَمةع آتع �ت

ْ
ًةع ح  ةع َاحل   ِ ية  ح

يَعيدَ  مع
ْ
ْغعنت حل

ت
ِت بعن َل ال َ

ْدََ ََ ُ َا ع
 

ِع  حي
ََ ي َُ ت َغ

َ
ِ ْْ  .»َ غ 

এ হািদেস েদা‘আর েশেষ  َيَعيد مع
ْ
ْغعنت حل

ت
অিতির্ রেয়েছ।২৩৫F بعن َل ال َ

1 

অথচ তার সনেদও আিল  ই ন আ য়াশ আেছন, যার পর েথেক 

সবার সনদ পূবরবৎ। 

আিল  ই ন আ য়ােশর ছা�বা:  

১.  মাম বুখাির; 

২. মুহা�দ  ই ন সাহাল  ই ন আসকার বাবদািদ ও  বরািহম 

 ই ন  য়াকুব, তােদর ছা�  মাম িতরিমিয; 

৩. আহমদ  ই ন মুহা�দ  ই ন হা�ল, তার ছা�  মাম আবু 

দাউদ; 

৪. আমর  ই ন মানসুর, তার ছা�  মাম নাসািয়;  

৫. মুহা�দ  ই ন  য়াহ য়া, আ�াস  ই ন ওয়ািলদ িদমাশিক ও 

মুহা�দ  ই ন আবুল হসা ন, তােদর ছা�  মাম  ই ন মাজাহ; 

৬. মুসা  ই ন সাহাল রামিল, তার ছা�  ই ন খুযা মাহ;  

৭. মুহা�দ  ই ন  য়াহ য়া, তার ছা�  ই ন খুযা মাহ, তার ছা� 

                                                           
1 সুনানুস সািবর িলল বায়হািক: (১/৪০৯), হািদস নং: (১৭৫৯), সুনানুল কুবরা িলল 

বায়হািক: (১৪৮) 
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 ই ন িহ�ান। তারা েকউ আযান পরবতরী েদা‘আয়  ْغعنت
ت

بعن َل ال َ

يَعيدَ  مع
ْ
 বৃি� বারনা কেরনিন। حل

তােদর সবার িবেরািধতা কের ‘আিল  ই ন ‘আ য়ােশর অপর ছা� 

মুহা�দ  ই ন ‘আউফ  َيَعيد مع
ْ
ْغعنت حل

ت
 বৃি� কেরেছন, যিদও بعن َل ال َ

িতিন েসকাহ ও িনভররেযাবয। তার েথেক আবুল আ�াস মুহা�দ 

 ই ন  য়া‘কুব, তার েথেক হােকম আবু আ�ু�াহ ও আবু নাসর 

আহমদ  ই ন আিল  ই ন আহমদ আল-ফািম এবং তােদর েথেক 

 মাম বায়হািক বারনা কেরেছন। অতএব বায়হািকর বারনা শায ও 
বায়ের মাহফুয। এখােন বৃি� ঘেটেছ ‘আিল  ই ন ‘আ য়ােশর ছা� 

মুহা�দ  ই ন ‘আউফ েথেক, কারা তার দু’জন ছা�: আবুল 

আ�াস ও হােকম েথেক বায়হািক অিভ�ভােব বারনা কেরেছন। 

আ�াহ ভােলা জােনন। 

আযান পরবতরী েদা‘আয়  َيَعة َع رََجَة حل    :বৃি� শায َاحل 

 মাম নাসািয়র ছা�  ই নু সুি�২৩৬F

1 (মৃ.৩৬৪িহ.) তােদর সবার 

িবেরািধতা কের বারনা কেরন: 
َنغَي  -رحِ ح –قيل حِةيم حنَ حلس   َع َ د 

بْدع حل  ْحَ ََ نتو 
َ
نَي أ ْخَبَ

َ
َت ، أ ا ْ� ْم ت ََ

، ورن
َنغَي  َةغْ ت ََ َ د  َت  �ْ َ ع

َْ ي يشن ََ ََ  ، رع غَْ دع مت
ْ
َع حل

دع نْ َم  َْ �ت ََ َعيٌْب،  َنغَي غت ، َ د 
، قَيَل  ِت غْ ََ ت   َ َ ح ع رَضع  َ بْدع ح ََ َع 

ع : َجينع ع نْ  َ ولت ح ِع اََسغ مَ قَيَل رَست غَيْ ََ ّ  ح ت  : " َص

                                                           
1 ‘আমালুল  ওয়াম ওয়াল লা লাহ’: িল  ই নুস সুি�: (৯৬) 
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َ� �َْسَمعت حََّدحاَ  َْ قَيَل  ع وَ «: َة َْ م  رَل  َهيع ع حل  ُت ، حلغ  َقيئعَمةع
ْ
ًةع ح  ، َاحل   ةع ِ ية  ةع ح

عُ 
 

وًدح حي ِت َةَقيًةي َ�ْمت يَعَة، َاحْ�َعفْ َع رََجَة حل   يغََة َاحل  ضع َُ يغََة َاح ْ وَسع
ْ
ًدح حل َم  آتع �ت

يَيَةةع  قع
ْ
ةت يَْوَم ح  ََ ي َُ  َ ت حل

َ
ِ ْْ ، َ غ  ِت ْدََ ََ   »َا

এ সনেদ আযান পরবতরী েদা‘আয়  َيغَة ضع َُ رََجَة  শে�র পর َاح ْ َاحل 

يَعةَ  َع  বােকযর বৃি� ঘেটেছ। অথচ এ সনেদও ‘আিল  ই ন حل  

‘আ য়াশ আেছন, তার েথেক ‘আমর  ই ন মানসুর, তার েথেক 

আবু আ�ুর রহমান, তথা  মাম নাসািয়। আমরা পূেবর েদেখিছ 

 মাম নাসািয় তার সুনান �ে� �ীয় উ�াদ ‘আমর  ই ন মানসুর 

েথেক এ হািদস বারনা কেরেছন, িক� েসখােন   َيَعة َع رََجَة حل   َاحل   

শে�র বৃি� েন । তা  আমরা িনি�ত ‘আিল  ই ন ‘আ য়ােশর 

ছা� ‘আমর  ই ন মানসুর িকংবা তার ছা�  মাম নাসািয় েথেক 

বৃি� ঘেটিন, খুব স�ব  ই ন সুি� েথেক এ বৃি� ঘেটেছ। আ�াহ 

ভােলা জােনন। 

মু�াকথা:  ই ন সুি�র বারনা বায়হািকসহ সকল মুহাি�েসর 

িবপরীত, অনুরপ বায়হািকর বারনা  ই ন সুি�সহ সকল 

মুহাি�েসর িবপরীত, তা  তােদর বারনা শায, যা এক�কার দুবরল 

হািদস; পকা্ের  মাম বুখাির �মুখেদর বারনা মাহফুয ও সিহ। 

অতএব আযােনর েদা‘আয় এ দু’িট শ� বৃি� করা দুর� নয়। 
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মুসিলেমর হািদেস  َيَْ قتوا 
َ

 :শে�র বৃি�র শায ال
يٌْم،  -رحِ ح –قيل حِةيم مسغم  ََ َنغَي هت ، َ د  ورن

َت َةغْ ت يدت �ْ َنغَي َسعع َ د 
، قَيَل  َع

بْدع حل  ْحَ ََ َت  َ ْ�ت ْ� نَي  ت ْخَبَ
َ
َقيَل : " أ ََ  ، ْ�ن

بَ َع جت
يدع نْ غَْد َسعع َع ْت  غْ ... ... : بت

 ّ ِع
 َ َع ح

ََ  ، ب يسن ََ َت  َنغَي حْ� َْ َ د  ِع اََسغ مَ َا َ�ع غَيْ ََ ّ  ح ت  مت  ... ... «: قَيَل  َص هت
واَ 

ت َََون  ََ ْم  ُع تاَا، اََضَ َرّ� َََط�  ََ  
َ

قتوَا، َاال ْ ََ  �َْس
َ

 يَْ قتوَا، َاال
َ

ََ ال ي ع
 

 »حي

... ... তেব আ�ু�াহ  ই ন আ�াস নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�াম েথেক আমােদরেক বেলন, িতিন বেলেছন: “তারা , 

যারা ঝাড়-ফুঁক কের না, ঝাড়-ফুঁক তলব কের না, কুলকা �হা 

কের না এবং তােদর রেবর উপর তারা তাওয়া�ুল কের”।২৩৭F

1 

َت  -رحِ ح –قيل حِةيم حلنيرُ  َت  َنغَي َرْاحت ْ� ، َ د  يقت ََ نَ ع بعْس بَيَدَة، َ د 
، قَيَل  ْعبَةت َنغَي غت َع قَيَل : َ د 

بْدع حل  ْحَ ََ  ََ ْ� َ�ْ َ ْت  ت ْع غَْد : َسمع َع ًدح  َع ْت قَي غْ بت
َقيَل  ََ  ، بَْ�ن َع جت

يدع نْ ب يسن : َسعع ََ َع 
َع حنْ

ع : ََ  َ وَل ح ّا رَست
َ
ِع اََسغ مَ أ غَيْ ََ ّ  ح ت   َص

ِع «: قَيَل 
ة 
ت
َْ أ َغ َة ةع

ْ
َت حل قتوَا، يَْدخت ْ ََ  �َْس

َ
ََ ال ي ع

 
مت حي ، هت َسيلن ي نعَاْ�ع  ع

ًُ ْ 
َ
وَا أ  َسبْعت

واَ 
ت َََون  ََ ْم  ُع تاَا، اََضَ َرّ� َََط�  ََ  

َ
 »َاال

... ... আ�ু�াহ  ই ন আ�াস েথেক বিারত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলেছন: “আমার উ�ত েথেক শাুর 

হাজার িবনা িহেসেব জা�ােত �েবশ করেব; যারা ঝাড়-ফুঁক তলব 

                                                           
1 মুসিলম: (২২১) 
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কের না, কুলকা �হা কের না এবং তােদর রেবর উপর তারা 

তাওয়া�ুল কের”।২৩৮

1 

আমােদর সামেন  মাম মুসিলম ও বুখািরর দু’িট সনেদ একিট 

হািদস িবদযমান। মুসিলেমর সনেদ  َيَْ قتوا 
َ

 রেয়েছ, যা  মাম ال

বুখািরর সনেদ েন । উভয়  ই ন আ�াস সূে� বারনা কেরেছন, 

তা  হািদস এক।  ই ন আ�াস (মৃ.৬৮িহ.); এর ছা� সা‘ঈদ 

 ই ন জুবােয়র (মৃ.৯৫িহ.); তার ছা� হসা ন  ই েন আ�ুর রহমান 

(মৃ.১৩৬িহ.); তার ছা� দু’জন: শ‘বা (মৃ.১৬০িহ.) ও হশা ম 

(মৃ.১৮৩িহ.) েথেক বুখাির ও মুসিলেমর সনদ ভাব হেয়েছ। শ‘বার 

ছা� রাওহ  ই নু উবাদাহ (মৃ২০৫িহ.), তার ছা�  সহাক 

(মৃ২৫১িহ.), তার ছা�  মাম বুখাির (মৃ.২৫৬িহ.)। আর হশা েমর 

ছা� সা‘ঈদ  ই ন মানসুর (মৃ.২২৭িহ.); তার ছা�  মাম মুসিলম 

(মৃ.২৬১িহ.)। 

                                                           
1 বুখাির: (৬৪৭২), এ হািদেসর বযাখযা �সো আবু সুলা মান খাাািব রহ. �মুখবা 

বেলন: “েয বযি্ আ�াহর উপর তাওয়া�ুল কের এবং তার িস�া্ ও পরীকায় 

স�� হেয় এসব িচিকৎসা �তযাখযান কের েস এ হািদেসর উে�শয। এটা পিরপ� 

ঈমােনর অিধকারীেদর মযরাদা”। কািদ  য়াদ রহ. বেলন: “হািদেসর র� অথর ও 

দািব েসঁকা ও ঝাঁড়-ফঁুেকর মাধযেম িচিকৎসা �হা করা ও অনযানয িচিকৎসা প�িতর 

হকুম এক”। নবী সা. ৈবধতা �মাোর জনয িচিকৎসা �হা কেরেছন ও তার 

অনুমিত �দান কেরেছন। ফাতহল বাির িল  ই ন হাজার রহ.। 
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হািদসিট  মাম বুখাির িনেয়েছন হসা েনর ছা� শ‘বা েথেক, 

 মাম মুসিলম িনেয়েছন হসা েনর ছা� হশা ম েথেক। হশা েমর 

হািদেস  َيَْ قتوا 
َ

  রেয়েছ, শ‘বার হািদেস যা েন । যিদও উভয় ال

েসকাহ২৩৯ F

1, তেব হশা ম অেপকা শ‘বা অিধক েসকাহ, তা  শ‘বার 

হািদস মাহফুয ও হশা েমর বৃি� শায। ি�তীয়ত শ‘বার �পেক 

শােহদ ও মুতািব‘ রেয়েছ, যা হশা েমর পেক েন ।২৪০F

2 অতএব 

হশা েমর  َيَْ قتوا 
َ

 বৃি� �হােযাবয নয়। ال

শায়খুল  সলাম  ই েন তা িময়াহ রািহমাহ�াহ বেলন:  َيَْ قتوا 
َ

 ال

বৃি� শায, কারা নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম ও িজবরীল 

‘আলা িহস সালাম ঝাড়ফুঁক কেরেছন, অতএব মতেনর এ বাকয 

                                                           
1 ‘শ‘বা’ স�েকর হােফজ  ই ন হাজার রািহমাহ�াহ বেলন: “েসকাহ, হােফেয হািদস ও 

 বাদত সজার,  রােক সবর�থম িতিন রািবেদর ভােলা-ম� যাচা  আর� কেরন 

এবং সু�ত েথেক িমথযা দূরীভূত কেরন”। ‘হশা ম’ স�েকর িতিন বেলন: “েসকাহ, 

হািদেসর সুদৃৃ  মাম, অিধক তাদিলস ও সূ�  রসােল অভয�। িতিন হািদেসর 

 মাম, তার আদালত স�েকর সবা  একমত, তেব তার তাদিলস �িস� িছল। সকল 

 মাম তােক দিলল িহেসেব �হা কেরেছন”। েদখুন: তাহিযবুত তাহযীব, িল  ই ন 
হাজার রহ.। 

2 অিধক�  মাম বুখাির রহ. হসা ন  ই ন আ�ুর রহমােনর দু’জন ছা�: হশা ম এবং 

মুহা�দ  ই ন ফুদা ল সূে� এ হািদস বারনা কেরেছন, তােত  َون
ُ
 يَْرق

َ
 �শে�র বৃি ال

েন । বুখাির: (৬৫৪১); অনুরপ  মাম মুসিলম সাহািব ‘ মরান  ই ন হসা ন েথেক 

এ হািদস বারনা কেরেছন তােত  َون
ُ
 يَْرق

َ
 ‘শে�র বৃি� েন । অতএব শােহদ ও মুতািব ال

থাকার ফেল শ‘বার হািদস আেরা শি্শালী। েদখুন: মুসিলম: (২২০) ও (২২১) 
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হািদস হেত পাের না।  ই ন আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহ সূে� 

 মাম বুখাির২৪১

1 বারনা কেরন: 
 َْ ََ  ، يلع َُ غْ مع

ْ
َْ حل ََ  ، ورن

َْ َةغْ ت ََ  ، ٌ� َنغَي َج ع اع َغَْبََة، َ د 
َ
َت أ فَْميات ْ� َت َنغَي  َ د 

َمي، قَيَل  ُت غْ ََ ت   َ َ ح ب يسن رَضع ََ َع 
َْ حنْ ََ  ، بَْ�ن َع جت

يدع نْ اَ «: َسعع ََ  َ ِع
 َ ّ  ح ت ح َص

ِع اََسغ مَ  غَيْ ولت  ََ ، َاَ�قت تَسْ�َ ََ َاحلْ ََس
ْ
َعوّذت حل ََ : َت ي َع ي بعْسَمي َُ  نع

َعوّذت َت َا  ََ َمي  نَيبت
َ
بعا  أ

ْ�ن 
ََ  ّ َْ ات ةن َاةع ّ َغيَْطيان اََهية  َْ ات ةع ةع ِ ية  ع ح  َ  نعَ�غعَميتع ح

وذت َت َ
يَق أ ََ َا عْس

ةن  ة 
َ

 »ال

“নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম হাসান ও হসা নেক ঝাড়-

ফুঁক করেতন এবং বলেতন: িন�য় েতামােদর িপতা  বরািহম 

িনে�র বাকযসেলা �ারা  সমা ল ও  সহাকেক ঝাঁড়ফুক করেতন: 
ْ�ن «

ََ  ّ َْ ات ةن َاةع ّ َغيَْطيان اََهية  َْ ات ةع ةع ِ ية  ع ح  َ  نعَ�غعَميتع ح
وذت َت َ

ةن  أ ة 
َ

 »ال

জাতবয: অপরেক ঝাড়-ফুঁক করা ও অপেরর িনকট তলব করা 

এক নয়। কুরআন-সু�াহ েমাতােবক ঝাঁড়-ফুককারী অপরেক 

উপকার কের, যা তাওয়া�ুেলর পিরপ�ী নয়, িক� ঝাড়-ফুঁক 

তলবকারী অপেরর িনকট িনেজর �েয়াজন েপশ কের, যা ৈবধ 

হেলও উঁচু পযরােয়র তাওয়া�ুল পিরপ�ী। 
এ হািদেস দু’িট েদাষ: একিট েসকাহ রািবর িবেরািধতা অপরিট 

 �ত। হশা ম  َيَْ قتوا 
َ

 শ� বৃি� কের তার েচেয় অিধক েসকাহ ال

                                                           
1 বুখাির: (৩৩৭১) 



 

251 

রািবর িবেরািধতা কেরেছন তা  তার হািদস শায; ি�তীয়ত এ 

শ� �মাা কের রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম ও 

িজবরীেলর কমর উঁচু পযরােয়র তাওয়া�ুল পিরপ�ী িছল তা  

হািদসিট মু‘আল। 

এক হািদস অপর হািদেসর কারো শায হয়: 

শােযর জনয এক হািদস হওয়া জরির নয়, কখেনা িভ� দু’িট 

হািদস একিটর কারো অপরিট শায হয়, েযমন:   
بْ  -رحِ ح -قيل حِةيم أنو دحاد   ََ َنغَي  ، َ د  يدن َت َسعع َََْبَةت ْ� َنغَي �ت �زع َ د  َعزع

ْ
دت ح 

، قَيَل  دن َم  َت �ت َخَي : ْ�
َ
اع فََ

ًَ َع
ْ
َع ح  ْغع ََ  

َ
َميَل بعل ََ يغََة،  َمدع

ْ
َت َبفع�ن حل ب يدت ْ� ََ َم  قَدع

، نتم  قَيَل  ِت قَيَة
َ
وَل : �عيَدع ع فََ ّا رَست

َ
َ �َْ َة، أ اع هت

َ
َْ أ ََ  ، ِع �عي

َ
َْ أ ََ ُت  َّد م  بعا  َهَيح �ت ُت حلغ 

ع   َ ّ  ح ِع اََسغ مَ َص غَيْ ََ وح«: قَيَل  ح ت  ومت ًَ ََ ت ، فَ ََََْ َن َغْعبَيات  »بعَذح ح

“... ... আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিারত, নবী 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলেছন: যখন শাবােনর অেধরক 

হয়, েতামরা িসয়াম েরখ না”।২৪২F

1 আবু দাউদসহ অনযানয সুনান 

                                                           
1 আবু দাউদ: (২৩৩৭) এ হািদস অিভ� অথর ও িভ�িভ� শে� বারনা কেরেছন:  মাম 

িতরিমিয, নাসািয়,  ই ন মাজাহ, আহমদ,  ই ন িহ�ান, বায়হািক, আ�ুর রা�াক, 

 ই েন আিব শায়বাহ ও  মাম তাহািব রহ. �মুখবা। সবার সনেদ �মা�েয় েশেষর 

িতনজন রািব হেলন: ‘আলা, আ�ুর রহমান ও সাহািব আবু হরায়রা রা.। অথরাৎ আবু 

হরায়রা রা. েথেক আ�ুর রহমান এবং তার েথেক তার েছেল ‘আলা বারনা কেরেছ 

হািদসিট।  মাম নাসািয় রহ. বেলন: “আমােদর জানা মেত ‘আলা  ই ন আ�ুর 

রহমান বযতীত েকউ এ হািদস বারনা কেরিন”। সুনানুল কুবরা: (২৯২৩),  মাম 
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��কারবা হািদসিট বারনা কেরেছন। অেনেকর িনকট হািদসিট 

সিহ, তা  তারা শাবােনর েশষােধর িসয়াম রাখা মাকরহ বেলন, 

তেব যার িসয়াম রাখার অভযাস আেছ তার পেক মাকরহ নয়। 

 মাম আহমদ রািহমাহ�াহ বেলেছন: “হািদসিট শায, কারা 

অনযানয সিহ হািদস তার পিরপ�ী, তা  িসয়াম রাখা মাকরহ 

নয়”। িতিন বারনা কেরন: 
اع َسغََمَة، 

َ
َع أ

ََ  ، اع َبفع�ن
َ
َع أ

َْ َ�َْ  نْ ََ  ، بَيرَ ع مت
ْ
َت حل ْ� َ ع

ََ َنغَي  َنغَي َا�عيٌع، َ د  َ د 
َ �َْ َة، قَيَل  اع هت

َ
َع أ

ع : ََ  َ ولت ح ِع اََسغ مَ قَيَل رَست غَيْ ََ ّ  ح ت  َ  «: َص ُْ وح َغ مت َََقد   
َ

ال
ِت َرَمَضيَا  ْم يَ ت

ْ
ومت َصْوًةي فَغ َا يَ ت ََ  ًً  رَجت

 
، بعال ْا يَْوَةْ�ع

َ
يَيمع يَْومن أ  »نع ع

“েতামরা এক িদন অথবা দু’িদেনর িসয়াম �ারা রমযানেক এিবেয় 

এেনা না, তেব েয পূবর েথেক িসয়াম রাখত, েস েযন তােত িসয়াম 

রােখ”।২৪৩F

1  

এ হািদস অিধক সিহ তা  মাহফুয, যা �মাা কের রমযােনর 

দু’িদন পূেবর, তথা শাবােনর েশষােধর িসয়াম রাখা ৈবধ। হািদস 

দু’িট আলাদা, তবু আহেল  লম অিধকতর সিহ হািদেসর কারো 

অেপকাকৃত কম সিহ হািদসেক শায বেলেছন। এ েথেক �মািাত 

হয় েয, শােযর জনয এক হািদস হওয়া জরির নয়। 

                                                                                                            
িতরিমিয রহ. বেলন: “এ হািদস অনয েকােনা সনেদ আমরা জািন না”। িতরিমিয: 

(৭৩৮) 
1 আহমদ: (৯৮২৮), 
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এ ছাড়া অনযানয সিহ হািদসও �মাা কের শাবােনর েশষােধর 

িসয়াম রাখা ৈবধ, েযমন  মাম বুখাির ও মুসিলম বারনা কেরন: 
َا « ََ  ٌَ وَا رَجت ْا يَ�ت

َ
 أ

 
، بعال ْا يَْوَةْ�ع

َ
ْم َرَمَضيَا نعَ ْومع يَْومن أ ْت َ دت

َ
َ  أ َة َََقد  ََ  

َ
ال

َْومَ 
ْ
ْم َذلعَل حل يَ ت

ْ
ِت فَغ ومت َصْوَة  »يَ ت

“েতামােদর েকউ রমযানেক একিদন বা দু’িদেনর িসয়াম �ারা 

এিবেয় আনেব না, তেব েয িনেজর িসয়াম পালন করত, েস েযন 

ঐ িদন িসয়াম রােখ”।২৪৪F

1 

এ হািদস �মাা কের িসয়ােম অভয� বযি্র জনয শাবােনর 

েশষােধর িসয়াম পালন করা ৈবধ, েযমন েকােনা বযি্র অভযাস 

েসাম ও বৃহরিতবার িসয়াম পালন করা, অথবা একিদন িসয়াম 

রাখা ও একিদন  ফতার করা, তার জনয রমযােনর এক-দু’ িদন 

পূেবর িসয়াম রাখা েদাষাীয় নয়, যা يوم حلَل বা সে�েহর িদন 

নােম পিরিচত। এ িদন বযতীত শাবােনর েশষােধর কােরা জনয 

িসয়াম রাখা েদাষাীয় নয়। 

এখােন আমরা শায ও শােযর িবপরীত মাহফুয জানলাম। এ ছাড়া 

আেরা �কার রেয়েছ, েলখক যা উে�খ কেরনিন, েযমন েসকাহ 

রািবর িবেরািধতাকারী যিদ দুবরল হয়, তখন তার হািদসেক 

মুনকার বলা হয়। মুনকার শােযর েচেয়ও খারাপ, কারা েস দুবরল 

                                                           
1 বুখাির: (১৯১৪), মুসিলম: (১০৮২) 



 

254 

হেয়ও সবেলর িবেরািধতা কেরেছ। মুনকােরর িবপরীত মারফ। 

অতএব চার �কার হল: শায ও মাহফুয, মুনকার ও মারফ। 

একিট �� ও তার উার: 

�� হেত পাের: ‘শায’ একিট সু� েদাষ বা  �ত, যা একািধক 

সনদ জমা করা বযতীত জানা স�ব নয়। অনুরপ  দিতরাব, 

কালব ও  দরাজ সু�  �ত, যা একািধক সনদ জমা করা ছাড়া 

জানা যায় না, তবু েকন মুহাি�সবা ‘সিহ’র জনয শায না হওয়া 

শরত কেরেছন, িক�  দিতরাব, কালব ও  দরাজ না হওয়া শতর 

কেরনিন? 

উার: মুহাি�সবা জমহর ফুকাহার িবপরীত িনেজেদর অব�ান 

র� কেরেছন, কারা তারা ‘শায’েক  �ত মােনন না, অথচ 

 দিতরাব,  দরাজ ও কালবেক  �ত মােনন। তারা েসকাহ 
রািবর অিতির্ শ�েক �হা কেরন, যিদও একািধক েসকাহ 

রািবর বিারত হািদস িবেরাধী হয়, তেব উভয় বারনা জমা করা 

অস�ব হেল তারাও অিতির্ শ� তযাব কেরন। মুহাি�সবা 
মুাািসল ও মুরসাল িবেরাধ হেল অিধক েসকাহ রািবর বারনােক 

�াধানয েদন, িক� ফিকহবা সম�য় করার েচ�া কেরন। 

‘শায’ এর হকুম: শায শােহদ ও মুতােব‘ হওয়ার উপযু্ নয়। 
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মাকলুব হািদস 

 এর আিভধািনক অথর উে�া। েকােনা ব�র উপেরর অংশ    ةْقغولت   

নীেচ ও নীেচর অংশ উপের হেল ‘মাকলুব’ বলা হয়, েযমন বলা 

হয়: حَول حنقغول উে�া কাপড়। قغب ‘কালব’ ি�য়া িবেশষয, অথর 

পিরবতরন। ‘মাকলুব’ কমরবাচক িবেশষয, অথর উে�া। 

কালব দু’�কার: ১. কালেব সনদ, ২. কালেব মতন। 

১. কালেব সনদ �সো েলখক বেলন: “সনেদর েকােনা রািবেক 

অপর রািব �ারা পিরবতরন করা”।  
কালেব সনদ দু’�কার:  

ক. আংিশক কালব ও খ. স�ূার কালব।  
ক. আংিশক কালব িবিভ� �কার হয়: 

এক. েকােনা সনেদ এক রািবর জায়বায় অপর রািবেক উে�খ 

করা আংিশক কালব, েযমন: 
دت  -رحِ ح –ل حِةيم حليُق قي  َم  نتو نَْ� ن �ت

َ
، أنبَ أ ِت ي قع َُ نتو َطيهع ن ح ْ

َ
نَي أ ْخَبَ

َ
أ

َن، قَيَل  َت يتوست دت ْ� َم  ، نغي �ت َ ُع
َن حلَسغَ َت يتوست ْحَدت ْ�

َ
، نغي أ يات َقط 

ْ
تَسْ�ع ح  َت حلْ �ْ :
 ، يَيات ُْ َْ َذَبَ  ست ََ  ، اع َصي عحن

َ
َع أ

َع نْ
يْ َُ َْ ست ََ ، ِع �عي

َ
ت  أ  َ َ ح َ �َْ َة رَضع اع هت

َ
َْ أ ََ

، قَيَل  ِت غْ ع : ََ  َ ولت ح ِع اََسغ مَ قَيَل رَست غَيْ ََ ّ  ح ت  �عَ�  ع «: َص ْشع
مت
ْ
يَتمت حل بعَذح  َقع

ِع  ْءيَقع
َ
 أ

َ
ْم بعل ، َاحْءَطَ اهت ًمع ْم نعيلس 

اهت ََبَْدات ، فًَ  ٌع �  ع
 »ح ط 

এ সনেদ সবরেশষ রািব সাহািব আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ; 

তার ছা� আবু সােলহ; তার ছা� সুহা ল  ই ন আবু সােলহ; তার 
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ছা� সুিফয়ান২৪৫

1; মুহাি�সেদর িনকট সনদিট এভােব  �িস�, 
তােদর িবপরীত  মাম তাবরািন বারনা কেরন: 

، ني َح   اع
َ
، َنغَي أ َ ّع ح   َ

ْ
ْم نا حل ََ َت  دت �ْ َم  َنغَي �ت ، َ د  َ ِع ي َ  ع ا ح ْم ن ََ َت  َع يدت ْ�

ََ

، اع َصي عحن
َ
َْ أ ََ  ، َع َم َْ َ

َ �َْ َة، قَيَل  حأل اع هت
َ
َْ أ ع : ََ  َ ولت ح ِع قَيَل رَست غَيْ ََ ّ  ح ت  َص

ْم «: اََسغ مَ  ، َاحْءَطَ اهت ًمع ْم نعيلس 
اهت ََبَْدات ٌع فًَ  �  ع

�عَ�  ع ح ط  ْشع
مت
ْ
يَتمت حل بعَذح  َقع

 
َ

يبعل َُ ْءيَقع
َ
 . » أ

এখােন েদখিছ আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহর ছা� আবু 

সােলহ, তার ছা� আ‘মাশ রািহমাহ�াহ, তার েথেক হা�াদ  ই নু 

আমর আন-নািসিব। হা�াদ  ই ন আমর নািসিব এ সনেদ 

সুহা েলর জায়বায় আ‘মাশেক উে�খ কেরেছ।  মাম তাবরািন 

বেলন: “হা�াদ বযতীত েকউ আ‘মাশ েথেক এ হািদস বারনা 

কেরিন”।२४६F

2 হা�াদ  ই ন ‘আমর  �াকৃতভােব সুহা েলর জায়বায় 

আ‘মাশেক উে�খ কেরেছ, হা�াদ পিরতয্ রািব। অতএব তা 

�হােযাবয নয়। 

                                                           
1 সুনানুল কুবরা িলল বায়হািক রািহমাহ�াহ (৯/২০২), হািদস নং (১৭২২১), আদাবুল 

মুফরাদ িলল বুখাির (১১১১), ‘হল য়াতুল আউিলয়া’ িল আবু নুআ ম আল- সফাহািন 

(১০১৫৪) ��কার �মুখবা সুহা েলর ছা� সুিফয়ান েথেক এবং  ই নুস সুি� 

রািহমাহ�াহ (২৪২) সুহা েলর ছা� সুিফয়ান ও শবা দু’জন েথেক বারনা কেরেছন। 
2 মুজামুল আওসাত িলত তাবরািন: (৬৩৫৮) 
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দু . রািব ও রািবর িপতার নাম উলট-পালট করা আংিশক কালব, 

েযমন: ‘মুররাহ  ই ন কাব’-েক ‘কাব  ই ন মুররাহ’ বলা আংিশক 

কালব বা পিরবতরন। 

িতন. এক তবকার রািবর �ােন অপর তবকার রািব উে�খ করা 

আংিশক কালব, েযমন রািবেদর নাম অ�-প�াৎ কের উ�াদেক 

ছা� ও ছা�েক উ�াদ বানােনা িকংবা উ�ােদর উ�াদেক ছাে�র 

ছা� ও ছাে�র ছা�েক উ�ােদর উ�াদ বনােনা।  ই নু আিব 

হােতম ‘ লাল’২৪৭

1 �ে� বেলন: 
اع نَْ�  

َ
َْ أ ََ  ، ُّ

نَْ يرع
َ
ْحَد نَْ َ يم حأل

َ
ِع أ َنغَي نع

َْ  ديث َ د  ََ اَسَ ْ أا 
 َْ ََ يَياَ  حلغِ،  ُْ َََ   ست َْ    يم  نَْ  َسْعدن ،  ََ َع ظبييا، 

ْمَ حَا نْ َْ َع ََ  ،
َمياَ 

ْ
ِت قَيَل َسغ ن 

َ
ا ئئطن فغيغصف د� ةَ اََجَد  ع نطغِ رًزح ةَ نولن أ: " ، �

 ".ةََم اال دحع 

আমার িপতা আবু হােতমেক আিম একিট হািদস স�েক িজজাসা 

কেরিছ, যা আমােদরেক বেলেছ আহমদ  ই ন  সাম আল-

আনসাির, আবু বকর আল-হানািফ েথেক, িতিন সুিফয়ান েথেক, 

িতিন হািকম  ই ন সাদ েথেক, িতিন  মরান  ই ন যাব য়ান 

েথেক, িতিন সালমান েথেক, িতিন বেলেছন: “েয বযি্ তার েপেট 

েপশাব অথবা পায়খানার �েয়াজন অনুভব কের, েস েযন কথা ও 

                                                           
1 হািদস নং: (১৮৫) 
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ডাকাডািক বযতীত ��ান কের”। আমার িপতা বলেলন, এ সনেদ 

কালব হেয়েছ, �কৃতপেক সনদিট এরপ: 
يَيا،  ُْ َْ ست َع ظبيياََ

ْمَ حَا نْ َ َع ََ َْ   يم نَْ َسْعدن ،  ََ َمياَ ، 
ْ
 َسغ

খ. স�ূার কালব: 

এক মতেনর পূার সনদ অপর মতেনর সােথ জুেড় েদওয়া, িকংবা 

তার িবপরীত করা পূার কালব। েলখক রািহমাহ�াহ ি�তীয় 

পঙি্েত এ �কােরর বারনা িদেয়েছন। এ �কার কালবেক 

কালেব মতনও মানা যায়। কারা, এক সনেদর জায়বায় অপর 

সনদ জুেড় িদেল েযরপ কালেব সনদ হয়, অনুরপ কালেব 

মতনও হয়, অথরাৎ এক মতেনর জায়বায় অপর মতন �ািপ হয়। 

এ িহেসেব েলখক রািহমাহ�াহ কলেব সনদ ও কলেব মতন 

উভয় উে�খ কেরেছন। বাবদােদ  মাম বুখািরেক পরীকা করার 

ঘটনা স�ূার কালেবর উদাহরা। ঘটনািট িন�রপ: 

বাবদাদবাসীরা যখন জানল েয,  মাম বুখাির তােদর িনকট 

আসেছন, তারা  মাম বুখািরেক পরীকা করার  �া করল। তারা 

িস�া্ িনেলা দশজন �খর ধী শি্মান বযি্ দশিট হািদস কের 

েমাট একেশা হািদস সনদ পাে� বুখািরর িনকট েপশ করব। 

যখন বুখাির আসেলন, মানুেষরা তার িনকট জমা হল। তারা 

দশিট কের েমাট একেশা হািদস েপশ করল। তারা যখন সনদসহ 

এক একিট হািদস েপশ করত, বুখাির তােদর উাের বলেতন: 
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আিম জািন না। এভােব তারা একেশা হািদস পূার করল। সাধারা 

েলােকরা বলেত লাবল, েস িকছু জােন না, একেশা হািদস েপশ 

করা হল, �েতযকিটর বযাপাের েস বলল: আিম জািন না! অতঃপর 

িতিন দাঁড়ােলন এবং �েতযক হািদস সিঠক সনদসহ বলা আর� 

করেলন। এভােব িতিন একেশা হািদস েশষ করেলন। এ েথেক 

তারা জানল েয, েস আসেল আ�াহর মহান এক কুদরত। তারা 

সবা  তার বড়েরর �ীকৃিত িদল ও তার সামেন নত হল। 

এ জাতীয় কালব সাধারাত পরীকার জনয করা হয়। কখেনা 

েধাঁকা েদওয়ার উে�েশয করা হয়, েযমন েকউ দুবরল সনেদর 

েকােনা হািদস সিহ সনেদ �চার করল। এটাও এক জাতীয় 

তাদিলস, তেব কালব থাকার কারো মাকলুবও। 
খ. কালেব মতন: কালেব মতন িবিভ�ভােব হয়, েযমন: 

ييَا، قَيَل  -رحِ ح –قيل أنو يَم حنَ  بيا  ُع َت ست َت ْ� ََس
ْ
نَي حل ْخَبَ

َ
َنغَي : أ َ د 

ي َج 
ْ
َت حل يمت ْ� ، قَيَل بعنَْ حهع َ ِع ي يدن :  ع حلس  َع َسعع

َْ َ�َْ  نْ ََ َنغَي اتَهيٌْب،  َ د 
َع 

َع َ�َْ  نْ
دع نْ َم  َْ �ت ََ َمَ ،  َت َت  ع ْ�  َ بَيْدت ح َت َةي َة، َا

ت
َت أ َت �ْ ي َع ، َا عْسَمي ُّ

نَْ يرع
َ
حأل

َمَ ، قَيَل  َت َع 
َع حنْ

ََ َع َ ب يَا، 
عع نْ ِع َاحسع ّم ََ  َْ ََ ب يَا،  ْع رَ «:  ع ْت فَْوَق َ�يْ ي �ع
 ّ ِع

 َ نَي نعي
َ
َ َة، فَإعَذح أ ُْ ِع اََسغ مَ َ  غَيْ ََ ّ  ح ت  ََ  َص

ْسََْقبع
ِع مت عًسي َضَ َةْقَعَدَع َجيل

بْغَةع  قع
ْ
ْدنعَ  ح 

ْسََ يمع ، مت  َ  .»حل
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 ই ন িহ�ােনর২৪৮F

1 এ হািদেস কালব ও পিরবতরা হেয়েছ। রািব 

এখােন  بْغَةع قع
ْ
ي এর জায়বায় ح   َ مع حل  এবং  يمع  َ ةع  এর জায়বায় حل

بْغَ قع
ْ
 ح 

�াপন কেরেছন। হািদেসর �কৃতরপ  মাম বুখাির২৪৯F

2 �মুখ বারনা 

কেরেছন, েযমন: 

، قَيَل  -رحِ ح –قيل حِةيم حلنيرُ  رع غْيع مت
ْ
َت حل يمت �ْ َنغَي بعنَْ حهع َت : َ د  َ �

َ
َنغَي أ َ د 

 َ َْ �ت ََ  ، ع  َ بَيْدع ح َت  َْ ََ  ، يَيضن َع َت  َع ْ�
عع نْ َْ َاحسع ََ َع َ ب يَا، 

َع َ�َْ  نْ
دع نْ م 

َمَ ، قَيَل  َت َع 
ع نْ  َ بْدع ح ََ  َْ ََ َْعضع «: َ ب يَا،  َ َة لع ُْ ْع َ   ع َ�يْ

ُْ ْت فَْوَق َظ َََقيْ حْر
ع   َ وَل ح ْت رَست يْ

َ
، فََ أ ِع ِع اََسغ مَ َ يَج غَيْ ََ ّ  ح ت  ْدنعَ   َص

ْسََ ِت مت ََْقضع َ يَجََ

 
ْ
بْغَةع ح  ََ  قع

ْسََْقبع
مع مت

ْ
َ  َ  .»حل

কালেব মতেনর ি�তীয় উদাহরা: 
ِ   -رحِ ح –قيل حِةيم مسغم   فَ مت

ْ
َت حل دت �ْ َم  ، َا�ت َت َ ْ لن نَ ع زتَهْ�ت �ْ َ د 

، قَيَل زتَهْ�ٌ  ياع َقط 
ْ
َْ َ�َْ  ح  ََ ع : َيعي،   َ بَيْدع ح َت  َْ ََ  ، يدن َت َسعع َنغَي َ�َْ  �ْ ، َ د 

َع 
ََ َ �َْ َة،  اع هت

َ
َْ أ ََ  ، من صع ََ َع 

ّع نْ
ُْ  َ َْ ََ  ، َع

بْدع حل  ْحَ ََ َت  بَيْبت ْ� ْخَبَ�ع خت
َ
أ

 ّ ِع
 َ ِع اََسغ مَ ح غَيْ ََ ّ  ح ت  ِت «: قَيَل  َص غَ  ظع

 
 بعال

 َ  ظع
َ

ِع يَْوَم ال
غّ ت  ع ظع  َ مت ح ُت غَ : َسبَْعٌة يتوع

َق نعَ َدقَةن 
ٌَ َََ د  ََْعغَمَ  َارَجت  

َ
َ  ال يَهي َ  َُ ْخ

َ
ِت  فََ يغت ت  يَمع

ت
َميِ ٌت غع ُع غْ َت  .» ...َةي 

“সাতজনেক আ�াহ তা‘আলা তার ছায়াতেল আ�য় িদেবন, েয 

িদন তার ছায়া বযতীত েকােনা ছায়া থাকেব না, ... ... আর েস 

                                                           
1 সিহ  ই ন িহ�ান: (১৪১৮) 
2 বুখাির: (১৪৮), মুসিলম: (২৬৭) 
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বযি্ েয েকােনা সদকা করল এবং সদকােক েস েবাপন করল 

েয, তার ডান হাত জােনিন তার বাঁ হাত িক খরচ কেরেছ”।২৫০

1  

এখােন ডান হােতর জায়বায় বা ঁহাত ও বা ঁহােতর জায়বায় ডান 

হাত উে�খ করা হেয়েছ। �কৃতরপ বারনা কেরেছন  মাম বুখাির: 
،  -رحِ ح –قيل حِةيم حلنيرُ  ع  َ بَيْدع ح َت  َْ ََ َنغَي َ�َْ ،  ٌد، َ د  َسد  َنغَي مت َ د 

بَيْ : قَيَل  نَ ع خت َ �َْ َة َ د  اع هت
َ
َْ أ ََ  ، من صع ََ َع 

ّع نْ
ُْ  َ َْ ََ  ، َع

بْدع حل  ْحَ ََ َت  بت ْ�
 ّ ِع

 َ َع ح
ََ  ، ِت غْ ََ ت   َ َ ح ِع اََسغ مَ رَضع غَيْ ََ ّ  ح ت   «: قَيَل  َص

َ
َََعيل ت   َ مت ح ُت غَ َسبَْعٌة يتوع

 ، ِت غَ  ظع
 

 بعال
 َ  ظع

َ
ِع يَْوَم ال

غّ ٌَ  ... ...  ع ظع   َارَجت
َ

َ  ال يَهي َ  َُ ْخ
َ
َق نعَ َدقَةن فََ

َََ د 
ت  ََْعغَمَ 

ت
َميِ ِت  غع يغت ٌت يَمع ُع غْ َت  .» ...َةي 

“সাতজনেক আ�াহ তা‘আলা তার ছায়াতেল আ�য় িদেবন, েয 

িদন তার ছায়া বযতীত েকােনা ছায়া থাকেব না, ... ... আর েস 

বযি্ েয েকােনা সদকা করল এবং সদকােক েস েবাপন করল 

েয, তার বাঁ হাত জােনিন তার ডান হাত িক খরচ কেরেছ”।২৫১F

2 

এ হািদেস ডান হােত খরচ করা ও বা ঁহােতর অজতার কথা বলা 

হেয়েছ। এটা  হািদেসর �কৃতরপ। 

কালেব মতেনর তৃতীয় উদাহরা: 
�زع  -رحِ ح –قيل حِةيم أنودحاد  َعزع

ْ
بْدت ح  ََ َنغَي  ، َ د  ورن

َت َةغْ ت يدت �ْ َنغَي َسعع َ د 
 َ َت �ت �ْ ، َ  ع َْ َ ْ

َع حأل
ََ  ، اع حلّزنَيدع

َ
َْ أ ََ  ، َن َع َ َس

ع نْ  َ بْدع ح ََ َت  دت �ْ َم  نَ ع �ت ، َ د  دن م 

                                                           
1 মুসিলম: (১০৩৩) 
2 বুখাির: (১৪২৩) 
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َ �َْ َة، قَيَل  اع هت
َ
َْ أ ع : ََ  َ ولت ح ِع اََسغ مَ قَيَل رَست غَيْ ََ ّ  ح ت  بعَذح َسَجَد «: َص

َعع�ت اَ  ْبت ت حلْ ََ ْبتْ  َبَمي  ََ  ًَ ْم فَ ْت َ دت
َ
ََضْع أ

ْ
ِع ل ِع  يََديْ بَتَيْ

ْ
ب ََ رت  .»َ�بْ

“যখন েতামােদর েকউ েসজদা কের, েস েযন অবনিমত না হয়, 

েযরপ অবনিমত হয় উট, আর েস েযন তার দু’হাত তার দু’হাঁটুর 

পূেবর রােখ”।২৫২F

1 
 ই ন উসা িমন রািহমাহ�াহ ‘মানযুমাহ বা কুিনয়াহ’র বযাখযায় 

বেলন: ‘এখােন কালব হেয়েছ। তার �মাা হািদেসর �থমাংশ। 
হািদেসর �থমাংেশ নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম উেটর 

নযায় েসজদা করেত িনেষধ কেরেছন। আমরা েদিখ উট হাঁটুর 

পূেবর �থেম হাত রােখ, অথরাৎ �থেম সামেনর অংশ িনচু কের, 

অতঃপর িপছেনর অংশ িনচু কের। আপিন যিদ আেব হাত ও 

পের হাঁটু রােখন, তাহেল আপিনও উেটর নযায় েসজদা করেলন, 

যার েথেক নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম িনেষধ কেরেছন। 

অতএব যখন আপিন বলেলন:  হািদেসর   "الضع يديِ قبَ ر�بتيِ " 

�থম অংেশর িখলাফ করেলন, হািদেসর �থম অংেশর 

দািব:  এটা  হািদেসর সিঠকরপ, েযমন  " الضع ر�بتيِ قبَ يديِ" 

 মাম িতরিমিয ও  মাম আবু দাউদ বারনা কেরেছন।  মাম 

িতরিমিয রািহমাহ�াহ বেলন: 

                                                           
1 আবু দাউদ: (৮৪০) 
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 ، َ ّع ْاَر
يَم حل  َت بعنَْ حهع ْحَدت ْ�

َ
، َاأ غع�ن َت ةت ع ْ�  َ بْدت ح ََ ، َا ِعيبن َت َغ َنغَي َسغََمةت ْ� َ د 

توح ، قَيل دن ، َاَ�ْ�ت َاح ع َ ّع َوح
ْ
تغ
ْ
ّ حل ع

ََ َت  َت ْ� ََس
ْ
نَي َ د  : َاحل ْخَبَ

َ
َت َهيرتاَا، أ �دت ْ� َنغَي يَزع

، قَيَل  ْج ن َع  ت
َع نْ َْ َاحئع ََ  ، ِع �عي

َ
َْ أ ََ  ، َيْبن ّت َع 

مع نْ صع ََ  َْ ََ �ٌل،  ْت «: َشع يْ
َ
َرأ

ع   َ وَل ح ِع اََسغ مَ رَست غَيْ ََ ّ  ح ت  ِع بعَذح َسَجَد يََضعت  َص بَتَيْ
ْ
ب ََُض  رت ََ ، َا عَذح  ِع ََ يََديْ َ�بْ

َع  ََ ِع َر بَتَيْ
ْ
ب ََ رت ِع َ�بْ  .»يََديْ

... ... ওয়ােয়ল  ই ন হজুর রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন: “আিম 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ামেক েদেখিছ, যখন িতিন 

েসজদা করেতন দু’হােতর পূেবর দু  হাঁটু রাখেতন। আর যখন 

িতিন উঠেতন দু  হাঁটুর পূেবর দু  হাত উঠােতন”।२५३F

1 হাসান  ই ন 

‘আিল হলওয়ািন সূে�  মাম আবু দাউদ এভােব  হািদসিট বারনা 

কেরেছন।২৫৪F

2 

অতএব আমরা িনি�ত েয, » فً يب  بمي يب  حلع�«  এর দািব: 

�থেম হাঁটু ও পের হাত রাখা, কারা েসজদার �াভািবক �ম 

�থেম হাঁটু রাখা। অতঃপর হাত, অতঃপর কপাল ও নাক রাখা। 
জাতবয: কলব-এ মতনেক  ই ন জাযাির রািহমাহ�াহ ةغقغب 

বেলেছন। বালিকিন রািহমাহ�াহ ةع وس বেলেছন। হােফয  ই ন 

হাজার রািহমাহ�াহ بَْدل   বেলেছন। ةت

                                                           
1 িতরিমিয: (২৬৮)  
2 আবু দাউদ: (৮৩৮) 
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মাকলুেবর হকুম: 

মাকলুব এক�কার �া‘ঈফ হািদস।  ই ন হাজার রািহমাহ�াহ 

বেলন: “যিদ েকােনা উে�শয ছাড়া ে��ায় কালব বা পিরবতরন 

করা হয়, তাহেল েসটা মাওদু‘ বা বােনায়াট হািদেসর এক�কার। 

আর যিদ অিন�ায় ও ভুেল হয়, তাহেল মাকলুব বা মু‘আ�াল”।২৫৫

1 

সাখািব রািহমাহ�াহ বেলন: ‘বরং এ জাতীয় হািদস মাওদুর 

মত ’।२५६

2 শােহদ ও মুতােব‘ হওয়ার উপযু্ নয়। 

 

                                                           
1 আন-নুযহা: (পৃ.১২৭) 
2 েদখুন: শারহন নুযহাহ, িলল কাির: (পৃ.৪৮৮) 
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ফার দ হািদস 
 لَى رِوايةو قَصرٍ عاأَو جمعٍ 

 
 قَةه بِثتدا قَيم دالْفَرو 

 “আর ‘ফার দ’ যা তুিম সংরকা কেরছ একজন েসকাহ েথেক, 

অথবা বৃহৎ জমাত েথেক অথবা এক সনদ েথেক”। অ� কিবতায় 
বিারত �মানুসাের হািদেসর �েয়ািবংশ �কার ‘ফার দ’। 

 এর আিভধািনক অথর েবেজাড়।    دت فَ  

‘ফার দ’ দু’�কার: 

১. ফার েদ মুতলাক ও ২. ফার েদ িনসিব। �েতযক �কােরর সংজা 

আলাদা। েলখক রািহমাহ�াহ শধু ফার েদ িনসিব উে�খ কেরেছন। 
আমরা স�ূরক িহেসেব ফার েদ মুতলাক উে�খ করব। 

২. ফার েদ িনসিব িতন �কার: 

ক. একজন েসকাহ রািব েথেক �হাকৃত হািদস ফার দ, যিদও 

তার একািধক বায়ের েসকাহ বা দুবরল রািব রেয়েছ। অতএব 
েসকাহ রািবর িবেবচনায় ফার দ, সাধারা রািবর িবেবচনায় ফার দ 

নয়। তা  এ �কারেক ফার েদ িনসিব বা অেপকাকৃত ফার দ বলা 

হয়, েযমন িনে� বিারত হািদস২৫৭F

1: 
َت بع  -رحِ ح  –قيل حِةيم مسغم  َنغَي بسَيق ْ� مع ن اَ د  ََ نتو 

َ
نَي أ ْخَبَ

َ
يَم، أ نَْ حهع

َع 
ع نْ  َ بْدع ح ََ َع 

ع نْ  َ بَيْدع ح َت  َْ ََ  ، يدن َع َسعع
َْ َءْمَ ةَ نْ ََ َنغَي فتغَيٌْح،  ، َ د  َُ َعَقدع

ْ
ح 

، قَيَل  ّ ِع
اع َاحقعدن حلغ يْ

َ
َْ أ ََ َْبََة،  ِع رَست : " َت  نع

َ
ي قََ أ م  ََ يلع  َط 

ْ
َت ح� َم ت ْ� َت  َ ع 

َ
ولت َسَ

                                                           
1 মুসিলম: (৮৯২) 
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ع   َ ِع اََسغ مَ ح غَيْ ََ ّ  ح ت  ْت  َص
ْ
غ قت ََ  ، يدع عع

ْ
ةت َاق  ـنع :  ع يَْومع ح  ََ ي ْع حلس  �َ َ ََ حْ�

يدع  َمجع
ْ
ْ آاع حل قت

ْ
 ."َاح 

এ হািদেসর সনেদ সাহািবর �ের আেছন আবু ওয়ােকদ আল-

লা িস, তার েথেক উবা দু�াহ  ই ন আ�ু�াহ  ই ন উতবাহ, তার 

েথেক দামরাহ  ই ন সািয়দ; বলা হয়: দামরাহ  ই ন সািয়দ বযতীত 

েকােনা েসকাহ রািব এ হািদস উবা দু�াহ েথেক বারনা কেরিন, 

তা  এ হািদস ফার দ, তেব িনসিব ও অেপকাকৃত ফার দ, কারা 

তার েথেক বারনাকারী একািধক দুবরল রািব রেয়েছ। 

খ. িনিদর� েদশ বা নবর বা বংশ েথেক বিারত হািদস২৫৮ F

1, েযমন: 
يٌم،  -رحِ ح  -قيل حِةيم أنودحاد  َنغَي َهم  ، َ د  َ يَيلع ع دع ح ط  َولع

ْ
نتو حل

َ
َنغَي أ َ د 

، قَيَل  يدن اع َسعع
َ
َْ أ ََ َة،  َ ُْ اع نَ

َ
َْ أ ََ َْ َ�ََيَدَة،  ََيلع : " ََ  ع

ْ
َةع ح  يتع َُ  نع

َ
ََْقَ أ ْا 

َ
ْ نَي أ مع

ت
أ

 َ  َ  . "َاَةي ََََ

 মাম হােকম রািহমাহ�াহ বেলন: “এ হািদস نَي ْ مع
ت
 শ� েযােব أ

শর েথেক েশষ পযর্ শধু বসরার রািববা বারনা কেরেছন। এ 

হািদেসর সনেদ সাহািবর �ের আেছন: আবু সািয়দ খুদির 

রািদয়া�াহ ‘আনহ (মৃ৬৩িহ.), িতিন মাদািন; তার েথেক বারনাকারী 

আবু নাদরাহ (মৃ১০৮িহ.), িতিন বসির; তার েথেক বারনাকারী 

কাতাদাহ (মৃ১১৭িহ.), িতিন বসির; তার েথেক বারনাকারী হা�াম 

                                                           
1 আবু দাউদ: (৮১৮) 
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 ই নু  য়াহ য়া (মৃ১৬৪িহ.), িতিন বসির; তার েথেক বারনাকারী 

আবুল ওয়ািলদ আত-তায়ািলিস (মৃ২২৭িহ.), িতিন বসির। অথরাৎ 

এ হািদেসর সনেদর �েতযক রািব  মাম আবু দাউদ পযর্ 

বসরার বািস�া, একমা� সাহািব বযতীত। বসরার সকল রািব এ 

হািদস نَي ْ مع
ت
 শ�সহ বারনা কেরেছন। তা  এ হািদস বসিরেদর أ

ফার দ। 

ব. েকােনা শায়খ েথেক একজন রািবর একা েকােনা হািদস বারনা 

করা, েস বযতীত ঐ শায়খ েথেক েকউ তা বারনা কেরিন, যিদও 

অনযানয শায়খ েথেক তার একািধক সনদ রেয়েছ। শায়েখর 

একজন ছা� েথেক হািদসিট �া� িহেসেব ফার দ, কারা তার 

অনয েকােনা ছা� তার েথেক হািদসিট বারনা কেরিন, তেব িনসিব 

কারা অনযানয শায়খেদর েথেক তােদর ছা�বা হািদসিট বারনা 

কেরেছন, যােদর িবেবচনায় িনেল হািদস আিযয বা মাশহূর হেত 

পাের, েযমন: 
َنغَي   -رحِ ح –قيل حِةيم أنودحاد  ، َ د  يَيات ُْ َنغَي ست َت َ�َْ ، َ د  دت ْ� َنغَي َ يةع َ د 

َع َةيلعلن 
َع نْ

َ �
َ
َْ أ ََ  ، ُّ

ْه ع َْ حلز  ََ  ، َن َع َاحئع
ِع نَْ� ع نْ َْ حنْغع ََ َت َدحاتَد،  َت ْ� ّا : َاحئع

َ
أ

ِع  
 َ ِع اََسغ مَ ح غَيْ ََ ّ  ح ت  ٌن اَ "  َص � عَسوع َة ر

ي  ُع ْالََم َضَ َص
َ
 . "ََْم ن أ

এ হািদেসর সনেদ েদখিছ: সাহািবর �ের আনাস  ই ন মািলক, 

তার েথেক যুহির, তার েথেক বকর  ই ন ওয়ােয়ল, তার েথেক 

িপতা ওয়ােয়ল  ই ন দাউদ, তার েথেক সুিফয়ান, তার েথেক 
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হােমদ  ই ন  য়াহ য়া, তার েথেক  মাম আবু দাউদ 

রািহমাহ�াহ২৫৯

1। 
 ই ন তােহর বেলন: এ হািদস বকর েথেক একমা� ওয়ােয়ল 

বারনা কেরেছন, তার েথেক শধু সুিফয়ান। েছেল বকর েথেক 

একমা� িপতা ওয়ােয়ল বারনা কেরেছন, তা  এ হািদস ফার েদ 

িনসিবর তৃতীয় না�ার। এ �কার আবার বিরবও। 

সাহািবেদর যুেব ফার েদর সংখযা েবশী, অনুরপ তােব‘ঈেদর 

যুেবও েবশী, তেব সাহািবেদর অেপকা কম। কারা তােদর সংখযা 

অিধক, তারা িবিভ� জায়বায় ছিড়েয় িছেলন। অনুরপ তােদর 

অনুসারীেদর যুেবও ফার েদর সংখযা অেনক, িক� তােব‘ঈেদর 

তুলনায় অেনক কম। এ েথেক �মািাত হয় ফার দ দুবরল হািদেসর 

এক�কার। 

েলখক রািহমাহ�াহ ফার েদর ভাব কের বুিঝেয়েছন েয, ফার দ 

কখেনা অেপকাকৃত অেথর বযব্ত হয়, কখেনা বযাপক অেথর 

বযব্ত হয়। েযমন ১. সাহািব, তােব‘ঈ বা তােদর অনুসারীেদর 

�ের ফার দ; ২. িনিদর� েদশ, শহর বা বংেশর িবেবচনায় ফার দ; 

৩. শায়খ ও ছাে�র িবেবচনায় ফার দ। ৪. েসকাহ ও দুবরল রািবর 

িবেবচনায় ফার দ। 

                                                           
1 আবু দাউদ: (৩৭৪৪) 
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�থম �কার মুতলাক বা সাধারা ফার দ, ি�তীয়, তৃতীয় ও চতুথর 

�কার িনসিব বা অেপকাকৃত ফার দ। �থম �কার ফার দ 

সাধারাত দুবরল হয়, ি�তীয় ও তৃতীয় �কার ফার দ সিহর 

িনকটবতরী। কারা ি�তীয় ও তৃতীয় �কার হািদস তােদর 

িবেবচনায় ফার দ, িক� অনযেদর িবেবচনায় আিযয ও মাশহূর 

হেত পাের, তা  সিহর িনকটবতরী। 

১. ফার েদ মুতলাক: 

ফার েদ মুতলাক বা সাধারা ফার দ: সনেদর মূল তথা সাহািবর 

�ের যিদ একজন রািব থােক তাহেল ফার েদ মুতলাক, আর 

সাহািবর �ের ফার দ হেব যিদ এক বা একািধক সাহািব েথেক 

একজন তােব‘ঈ বারনা কেরন। সাহািবর সংখযা অিধক হেলও 

ফার দ, কারা তােব‘ঈ একজন। তােব‘ঈ সে�েহর �ান, সাহািব 

সে�েহর �ান নয়, তা  তার �ের ফার দ সি�হান। এ ফার দ 

কখেনা দূর হেব না, পরবতরী রািব পযর্ অবযাহত থাকেল ফার েদ 

মুতলাক। ফার েদর এ �কারও বিরব। 
একজন সাহািব েথেক একািধক তােব‘ঈ রািব হেল ফার েদ িনসিব, 

একািধক তােব‘ঈ েথেক একজন রািব হেল ফার েদ িনসিব  

থাকেব। অথরাৎ একজন সাহািব েথেক একািধক তােব‘ঈ রািব 

হেল ফার েদ িনসিব, তথা সাহািবর িবেবচনায় ফার দ, আবার 

একািধক তােব‘ঈ েথেক যিদ তৃতীয় �ের একজন রািব হয় তবুও 
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ফার দ। এ �কার ফার েদর ওজুদ স�েকর জানা েন , কারা 

তােব‘ঈর যুেব েকােনা হািদস �িসি� লাভ কের পরবতরী যুেব 

ফার দ হওয়া অস�ব না হেলও ওজুদ েন । তােব‘ঈর �ের 

একজন হেল ফার েদ মুতলাক, সাহািবর �ের একজন হেল 

ফার েদ িনসিব। সাহািব ও তােব‘ঈ উভয় �ের ফার দ হেল ফার েদ 

মুতলাক। এটা  পিরভাষা, অনযথায় সাহািব একজন হেল ফার দ 

মুতলাক হত, িক� সাহািবর ফার দ েযেহতু েদাষাীয় নয়, তা  

উসুেল হািদেসর পিরভাষায় ফার দ বলা হয় না। কারা, ফার দ 

এক�কার দুবরল হািদস, সাহািব একজন হেল হািদস দুবরল হয় 

না, অেপকাকৃত ফার দ বলা হয়। 

ফার েদ মুতলাক দু’�কার: 

ক. সাহািব, তােব‘ঈ ও তােদর পরবতরী এক বা একািধক রািবর 

�মা�েয় একলা বিারত হািদস ফার দ, েযমন িনয়েতর হািদস২৬০

1: 
، قَيَل   -رحِ ح  –قيل حِةيم حلنيرُ  ْ�ع

َت حلَز�َ ع ْ�  َ بْدت ح ََ  َُ تَميْدع
ْ
َنغَي حل : َ د 

، قَيَل  يَيات ُْ َنغَي ست َنغَي : َ د  َُ َ�َْ  َ د  نَْ يرع
َ ْ
يدن حأل َت َسعع �ع : ، قَيَل  �ْ

ْخَبَ
َ
َت أ دت �ْ َم  �ت

 َ ُع
ِ يْ يَم ح ولت بعنَْ حهع قت ََ  ، ِع 

ُن حلغ يْ ََ َاق ي َقَمَة ْ�
ْ
غ ََ َع  ِت َسمع ن 

َ
ْت : ، � ْع ََ َسمع َمَ  ْ� َت

يلع  َط 
ْ
، قَيَل  ح� غَْبع مع

ْ
ِت َضَ حل غْ ََ ت   َ َ ح وَل ح: رَضع ْت رَست ْع ع َسمع ِع َ  غَيْ ََ ّ  ح ت  َص

ولت  اََسغ مَ  قت ََ " : ْْ نَ ََ  َْ َم ََ ّ حْم ع ن َةي نََو ،  ّت َ َمي  ع
، َا ع  نعيَّي يتع

َميلت َْ َ ْ
َ َمي حأل

بع
ِع  ْ

َ
 َةي َهيَجَ  بعل

َ
ِت بعل

ْجَ َت ُع
ي، فَ َُ َت غْ ع ََ ةن 

َ
 حْمَ أ

َ
ْا بعل

َ
ي أ َُ يبت َْيَي يت ع  دت

َ
ِت بعل

ْجَ َت  ."هع
                                                           
1 বুখাির: (১), মুসিলম: (১৯১০) 
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এ হািদেস সাহািবর �ের ওমর  ই নুল খাাাব রািদয়া�াহ ‘আনহ, 

িতিন বযতীত েকােনা সাহািব এ হািদস বারনা কেরিন; তার ছা� 

আলকামা  ই নু ওয়া�াস আল-লা িস, িতিন বযতীত ওমর  ই নুল 

খাাাব েথেক েকউ এ হািদস বারনা কেরিন; তার ছা� মুহা�দ 

 ই নু  বরািহম আত-তা িম, িতিন বযতীত আলকামা েথেক েকউ 

এ হািদস বারনা কেরিন; তার ছা�  য়াহ য়া  ই নু সািয়দ আল-

আনসাির, িতিন বযতীত মুহা�দ েথেক েকউ এ হািদস বারনা 

কেরিন।  য়াহ য়ার ছা� অেনক, তার পর েথেক হািদস �িসি� 

লাভ কের। 

এ হািদস ফার েদ মুতলাক এবং বিরব, কারা সাহািব ও তােব‘ঈর 

�ের একজন রািব। এ হািদস ফার েদ িনসিবর �থম �কার, 

কারা একজন েসকাহ রািব বারনা কেরেছ, দুবরল েকােনা রািব 

বারনা করক বা না-করক। এ হািদস ফার েদ িনসিবর তৃতীয় 

�কার, অথরাৎ ওমর  ই নুল খাাাব রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক 

 য়াহ য়া পযর্ ফার দ, তা  সনেদর �থমাংেশর িবেবচনায় 

ফার দ, সাধারাত এ �কারেক বিরব বলা হয়, যিদও েশষাংেশর 

িবেবচনায় মাশহূর। 
খ. েকােনা �াম, বংশ বা নবরবাসীর বিারত হািদস ফার েদ 

মুতলােকর ি�তীয় �কার। েকােনা স�দায় যিদ একিট হািদস 

বারনা কের, অপর েকােনা �াম, নবর বা েদশবাসীর িনকট েস 
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হািদস না-থােক তাহেল মুতলাক। সনেদর শর েথেক েশষ পযর্ 

সকল রািব এক জায়বার তা  ফার েদ মুতলাক বলা হয়, এ 

�কার আবার ফার েদ িনসিবর ি�তীয় �কারও বেট। 
জাতবয: ফার েদর কতক �কার কতক �কাের অনু�েবশ কের, 

েযমন ফার েদ িনসিবর ি�তীয় �কার ও ফার েদ মুতলােকর ি�তীয় 

�কােরর সংজা ও উদাহরা এক। আবার ফার েদ িনসিবর ি�তীয় 

�কার ও ফার েদ মুতলােকর �থম �কার এক, যিদ হািদসিট 

েসকাহ রািব বযতীত ি�তীয় েকউ বারনা না কের। ফার েদ 

মুতলােকর �থম �কার ও ফার েদ িনসিবর তৃতীয় �কারেক 

বিরব বলা হয়। ভােলা কের �রা রাখুন। 
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মু‘আ�াল হািদস 
 معلَّلٌ عندهم قَد عرِفَا

 
 وما بِعلَّة غُموضٍ أَو خفَا 

 “আর েয হািদেস সূ� ও উহয েদাষ রেয়েছ তা  মুহাি�সেদর 

িনকট মু‘আ�াল িহেসেব �িস�”। অ� কিবতায় বিারত 

�মানুসাের হািদেসর চতুিবরংশ �কার মু‘আ�াল। এ �কার 

হািদসেক মু‘আ�াল, মু‘আল ও মা‘লুল  তযািদ নােম অবিহত করা 

হয়, তেব অিভধােনর িবচাের ‘মুয়াল’ শ�িট অিধক িবশ�। 

ََ ,এর আিভধািনক অথর েরাব َغة
َ  يَعع ََ  েথেক ع ٌَ ةت غ   অথর অসু� 

বযি্। এ েথেক েদাষাীয়  �তযু্ হািদসেক মু‘আ�াল বলা হয়, 

কারা মু‘আ�াল হািদসও অসু� বযি্র নযায় অকম, সিহ 

হািদেসর নযায় দিলল হেত পাের না। 

 �ত �সো েলখক রািহমাহ�াহ বেলন: “েয হািদেসর সনদ বা 

মতেন সূ� ও উহয েদাষ রেয়েছ তা  মুহাি�সেদর িনকট 

মু‘আ�াল িহেসেব �িস�”। 

 মাম সাখািব রািহমাহ�াহ মু‘আ�ােলর সংজা �সো বেলন:  
 ".غعَع فيِ نعد حَََُِ ض قيدحخب ظيه  حلسًةة، حَط : احنعغول"

“মু‘আ�াল: বাহযত েদাষমু্ হািদস, অেনক অনুস�ােনর পর 

তােত েদাষ স�েকর জানা েবেছ”।২৬১F

1 

 মাম হােকম রািহমাহ�াহ মু‘আ�ােলর সংজা �সো বেলন:  
                                                           
1 ফাতহল মুিবস: (১/২৭৬) 
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ِ  ََ لغج ح فيُي ةدخَ، فإا  ديث ا نمي يعغَ حلديث ةَ أاج"
غة حلديث َ�ث   أ يديث حَقيت، أا �دنوح  حنج اح سيقط اح ، َا

 ". َديث ِ َغة، فَن  َغيُم َغَِ، في � حلديث ةعغوال

“এমন কতক কারো হািদসেক মু‘আ�াল েঘাষাা করা হয়, েয 

কারো েদাষােরাপ করার েকােনা সুেযাব েন । কারা, েদাষী 

বযি্েদর হািদস পিরতয্। আর েসকাহ রািবেদর হািদেস  �ত 

অিধক হয়, তারা েকােনা হািদস বারনা কেরন, যার  �ত রেয়েছ, 

িক� তার  �ত তােদর িনকট অজাত থােক, ফেল হািদসিট 

মু‘আ�াল হয়”।২৬২F

1 

হােফয  ই ন হাজার রািহমাহ�াহ হােকেমর সংজা �সো বেলন: 

“এ িহেসেব মুনকািত‘ হািদসেক মু‘আ�াল বলা যােব না এবং েয 

হািদেসর রািব অজাত িকংবা দুবরল তােকও মু‘আ�াল বলা যােব 

না। হািদসেক তখিন মু‘আ�াল হেব, যখন তার  �ত খুব সূ� 

হয়, বাহযত যার েথেক মু্ মেন হয়। এ েথেক তােদর কথার 

বাতুলতা �মাা হল, যারা বেলন: �েতযক অ�হাীয় হািদস 

মু‘আ�াল”।২৬৩F

2 

যারা বেলন: এ হািদেস  �ত রেয়েছ, অতঃপর َيل نَ سعيد 

িকংবা حنَ ليعة রািবেদর নযায় দুবরল রািব েপশ কেরন, তােদর 
                                                           
1 ‘মা‘িরফাতু উলুিমল হািদস’: (পৃ.১১২-১১৩) 
2 আন-নুকাত: (২/৭১০) 

http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1001000&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000181&spid=1152
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 �েতর �েয়াব যথাযথ নয়। কারা, এ জাতীয় রািবর দুবরলতা 

সবার িনকট র�। আর আমােদর আেলাচনার ব� হে� সূ� ও 

সু�  �ত। েযমন েকােনা মুহাি�স বেলন: “ �ত এমন এক ব�, 

যা মুহাি�েসর অ্ের খেতর সৃি� কের”। উদাহরাত েকােনা িবজ 

মুহাি�স কােরা িনকট ‘আ‘মােশ’র হািদস �বা কের বলেলন: এ 

হািদস ‘আ‘মােশ’র হািদেসর মত নয়; িকংবা বলেলন: এ হািদস 

 মাম যুহিরর হািদস নয়। তােদর এ কথা হািদেসর  �ত �মাা 

কের। কারা, তারা হািদেসর সনদ জােনন,  িতহাস জােনন, 

রািবেদর অব�া জােনন, তারা হািদস েদেখ  �ত বলেত পােরন, 

েযমন �ারকার �ার েদেখ খাঁিট-েভজাল বলেত পােরন, িক�  �ত 

বা কারা উে�খ কেরন না। তারা বেলন: ‘এ হািদস �া‘ঈফ’, িক� 

যখন তােদর কাউেক িজজাসা করা হল, এটা িকভােব জানব? 

তখন েস উার িদল: আিম েতামােক বেলিছ এেত  �ত আেছ। 

তুিম  ই ন মাহিদেক িজজাসা কর, েসও বলেব এেত  �ত 

আেছ। তুিম আহমদেক িজজাসা কর, েসও বলেব এেত  �ত 

আেছ। তুিম  য়াহ য়া  ই ন সািয়দ আল-কাাানেক িজজাসা কর, 

েসও বলেব এেত  �ত আেছ। এভােব সকল িবজ মুহাি�েসর 

কথা  �েতর বযাপাের এক হেয় যায়, হািদেসর উপর যারা অবাধ 

পাি�তয অজরন কেরন, আ�াহ তােদর অ্ের এ িবষয়সেলা েঢেল 

েদন। 
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েকােনা মারফূ‘ হািদেসর মুাািসল সনদ সবার িনকট পিরিচত, 

অতঃপর একজন হােফেয হািদস বেলন, এেত একিট েদাষাীয় 

 �ত রেয়েছ, অথরাৎ অমুক েসকাহ রািব েথেক হািদসিট মুনকািত‘ 

বিারত। আমরা তার ম্বয েথেক হািদেস �া‘ঈেফর একিট  �ত 

েপলাম  নিকতা‘ বা সনেদর িবে�দ, অথচ হািদসিট সবার িনকট 

মুাািসল িছল। 

 ই ন হাজার বুলুসল মারাম �ে� এরপ অেনক বেলন: হািদসিট 

 রসােলর কারো মু‘আল , বা ওয়াকেফর কারো মু‘আল   তযািদ। 

িতিন যখন এ জাতীয় ম্বয কেরন, আপিন তার রািবেদর েখাঁজ 

িনেয় েদেখন। 
মু�াকথা: মু‘আল  হািদেসর বািহযক েদেখ সিহ মেন হয়, কারা 

তােত সিহর সকল শতর িবদযমান, িক� বযাপক বেবষাার পর 

র� হয় েয, হািদসিট েদাষাীয়  �েতর কারো মু‘আল । 

 �ত দু’�কার: 

১. েদাষাীয়  �ত ও ২. েদাষহীন  �ত। 

েদাষহীন  �েতর কারো হািদেসর িবশ�তা িবন� হয় না। এ 

 �ত মতন ও সনদ উভয় �ােন হেত পাের। সনেদ েদাষহীন 

 �ত েযমন, 
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َع  -رحِ ح –قيل حِةيم ح َةيُ 
بْدت حل  ْحَ ََ َنغَي  ، َ د  يرن  َ َ َت ر دت ْ� َم  َنغَي �ت َ د 

 ُّ دع ُْ َت َم َْ : ، قَيَل ْ� ََ  ، ْعبَةت ، اَغت يَيات ُْ َنغَي ست يغَيرن َ د  َع دع
ع نْ  َ بْدع ح َع ََ

َْ حنْ ََ  ،
َمَ ،  ع " َت  َ وَل ح ا  رَست

َ
ِع اََسغ مَ أ غَيْ ََ ّ  ح ت  ِع  َص َع بَ اع اَهع

َ
َوال

ْ
َْ َ�يْعع حل ََ   َََ." 

 ই ন ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিারত, “নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�াম [েবালামেক] ‘অলা’264F

1 িবি� ও দান করেত 

িনেষধ কেরেছন”।२६५F

2 

এ হািদস  ই ন ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহর ছা� َبد ح  نَ ديغير 

সূে� বিারত, েকােনা রািব যিদ তার পিরবেতর َم ا نَ ديغير  বেল 

তাহেল  �ত হেব, তেব েদাষাীয় নয়, কারা আ�ু�াহ  ই ন 

িদনার ও আমর  ই ন িদনার উভেয় েসকাহ। 
মতেন েদাষহীন  �ত েযমন: 

اع  -رحِ ح -قيل حِةيم مسغم
َ
َْ أ ََ ٌْث، 

َ
َنغَي ل ، َ د  يدن َت َسعع َََْبَةت ْ� َنغَي �ت َ د 

 َْ ََ  ، ّ ّع غَْعي َن حل   َْ َ نَ ََ ْمَ حَا،  َع اع 
َ
َع أ

ع نْ َْ َخيلع ََ �َد،  َع يَزع
يدع نْ َجيعن َسعع غت

بَيْدن قَيَل  َت َع 
ْت : " فََضي ََة نْ ْ� َ ََ ي َذَهٌب  حْغ َُ َعي يغَيًرح  َشَ دع ََ َدًة نعيْنَ ْ 

ًَ
يَْوَم َخيَْبَ قع

عَل  اََخَ ٌز، يغَيًرح، فََيَبْ تت َذل َشَ دع ََ ََ حْنَ ْ  َثَ ةع
ْ
ُ
َ
ي أ َُ ي َع ي، فَوََجْدتت  َُ َت

ْ
غ   َُ ََ

 ّ ِع
عغغ  ِع اََسغ مَ ل غَيْ ََ ّ  ح ت  َقيَل  َص ََ : ََ   َُ َت   َ َتبَيعت َ   

َ
 "ال

... ... ফুদালা  ই ন উবা দ েথেক বিারত, িতিন বেলন: “আিম 

খায়বেরর িদন বােরা িদনার িদেয় একিট হার �য় কেরিছ, যােত 
                                                           
1 দাস/দাসীেদর িমরাস ও পিরতয্ স�দেক ‘অলা’ বলা হয়। 
2 িতরিমিয: (১২৩৬), িতিন বেলন: এ হািদস হাসান ও সিহ। 

http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000998&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000531&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3Cbr%3Ephp?page=ft&sh=1152&ftp=alam&id=1000531&spid=1152
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�ার ও পূিত িছল। দু’িট ব� [�ার ও পূিত] পৃথক কের তােত 

বােরা িদনােরর অিধক েপলাম। আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�ামেক িবষয়িট অবিহত কির, িতিন বলেলন: 

দু’িট ব� পৃথক করা বযতীত িবি� করা যােব না”।২৬৬

1 

এ হািদেসর রািববা হােরর মূলয িনধরারো ি�মত েপাষা 

কেরেছন। েকউ বেলেছন: বােরা িদনার। েকউ বেলেছন: নয় 

িদনার। েকউ বেলেছন: দশ িদনার,  তযািদ। 

এসব েদােষর কারো হািদেস  �ত হয় িঠক, তেব এ জাতীয় 

 �ত হািদেসর শ�তা িবন� কের না, কারা সব বারনায় হািদেসর 

মূল িবষয় এক। এ হািদস �মাা কের েকােনা ব�র সােথ িমি�ত 

�ার পৃথক করা বযতীত �োরর িবিনমেয় িবি� করা যােব না। �ার 
পৃথক কের সমপিরমাা �োরর িবিনমেয় িবি� করেত হেব, আর 

অপর ব� যত দােম  �া িবি� করেব। এটা হািদেসর মূল 

ব্বয। হােরর মূলয যত  বিল এেত �ভাব পেড় না, তা  হােরর 
মূেলযর  খিতলাফ েদাষাীয়  �ত নয়। 

                                                           
1 মুসিলম: (১৫৯২), িতরিমিয: (১২২৫), নাসািয়: (৪৫৭৩), আবু দাউদ: (৩৩৫২), 

মুসনােদ আহমদ  ই ন হা�ল: (৬/১৯) 
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েদাষাীয়  �ত: 
مع  -رحِ ح -قيل حِةيم ح َةيُ 

ًَ بْدت حلس  ََ َنغَي  ، َ د  يدن َت َسعع َََْبَةت �ْ َنغَي �ت َ د 
 َ ئع ًَ مت

ْ
َت َ ْ لن حل ، قَيَل ْ� َن

َ �
َ
َْ أ ََ  ، َع َم َْ َ ْ

َْ حأل ََ  ، : َ ِع
 َ َا ح ِع ََ غَيْ ََ ّ  ح ت  َص

رْضع "  اََسغ مَ 
َ ْ
ََ حأل َ  يَْدنتَو ةع ِت َ  ْع نَْو�َ ََ َيَجَة لَْم يَْ 

ْ
َرحَد حل

َ
 ".بعَذح أ

এ হািদেসর সনদ বাহযত সিহ এবং সকল রািব েসকাহ।  মাম 

িতরিমিয রািহমাহ�াহ বেলন: “বলা হয় আ‘মাশ আনাস 

রািদয়া�াহ ‘আনহ বা েকােনা সাহািব েথেক �বা কেরিন। িতিন 

শধু আনাসেক েদেখেছন। আ‘মাশ বেলন: আিম তােক সালাত 

আদায় করেত েদেখিছ। অতঃপর সালাত স�েকর তার একিট 

ঘটনা বারনা কেরন”।२६७F

1  মাম িতরিমিযর ম্বয েথেক ‘আ‘মাশ’ ও 

‘আনােস’র মােঝ  নেকতা‘ �মািাত হয়। এটা   �ত। 
 �ত জানার সরর: 

 ই ন মাহিদ রািহমাহ�াহ বেলেছন: ‘আমার িনকট একিট হািদেসর 

 �ত জানা নতুন িবশিট হািদস েশখার েচেয় অিধক উাম’।२६८F

2 

হােফয  ই ন হাজার রািহমাহ�াহ নুখবার বযাখযায় বেলন: “হািদস 

শাে�র এ �কার সবেচেয় সূ� ও দুেবরাধয। আ�াহ যােক 

অ্দৃরি�, বযাপক �ৃিতশি্, রািবেদর �র এবং সনদ ও মতন 

স�েকর বভীর জান দান কেরেছন েস  এ দািয়র আ�াম িদেত 

                                                           
1 িতরিমিয: (১৪) 
2 ‘আল-‘ লাল’: (১/১২৩) িল  ই িন আিব হােতম। 
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পােরন। তা  েদিখ এ িবষেয় খুব কম েলাক মুখ খুেলেছন, েযমন: 

আিল  ই নু মািদিন, আহমদ  ই নু হা�ল, বুখাির,  য়াকুব  ই নু 

শা বাহ, আবু হােতম, আবু যুরআহ ও দারাকুতিন �মুখ। মুহাি�স 
কতক সময়  �েতর কারা দশরােত পােরন না, েযমন মু�া 

বযবসায়ী খাঁিট িদনার ও িদরহােমর পেক দিলল িদেত পােরন না, 

িক� খাঁিট মু�া িতিন িঠক  িচেনন”।२६९

1 

‘ লােলর উপর িলিখত িকতাব: 

‘ লােলর উপর িলিখত িকতাবসমূেহর মেধয ‘ফাতহল বাির’ 

অনযতম, এেত িফকাহ, হািদস ও  �েতর উপর সররপূার 

আেলাচনা রেয়েছ। অতঃপর ‘নাসবুর রায়াহ’, ‘তালিখসুল হািবর’, 

 ই ন আ�ুল হািদ রিচত ‘আল-মুহাররার’  তযািদ �ে�  �েতর 

উপর আেলাচনা রেয়েছ। ‘সুবুলুস সালাম’ �ে�ও  লােলর উপর 

যেথ� আেলাচনা রেয়েছ। অনুরপ এ িবষেয় আেরকিট সু�র 

িকতাব: ‘আল-কুবরা’ িলল বায়হািক। 
 

                                                           
1 আন-নুজহা: (১২৩-১২৪) 
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মুদতািরব হািদস 
لِ الْفَنيأُه دنع طَرِبضم 

 
 وذُو اختالف سند أَو متنِ 

 “আর ৈবপরীতযশীল সনদ বা মতন িবিশ� হািদস এ শাে� 

অিভজেদর িনকট মুদতািরব”। অ� কিবতায় বিারত �মানুসাের 

হািদেসর প�িবংশ �কার মুদতািরব। হািদেসর এ �কােরর 

স�কর সনদ ও মতন উভেয়র সােথ। 

 এর আিভধািনক অথর অিমল ও  খিতলাফ।  দিতরােবর حءط حل

মূল বযবহার হয় নদী বা সমুে�র েঢউেয়র েকে�, যখন অিধক 

তরা েদখা েদয় ও েঢউেয়র উপর েঢউ আছেড় পেড়, তখন বলা 

হয়:   حءط �ْ حألموح  ‘সমু� অশা্ হেয় উঠেছ বা েঢউেয়র 

উপর েঢউ আছেড় পড়েছ’। এ েথেক এক সনেদর সােথ অপর 
সনদ ও এক মতেনর সােথ অপর মতেনর অিমল ও িবেরাধ হেল 

 দিতরাব বলা হয়। 

‘ দিতরােব’র পািরভািষক সংজা �সো েলখক রািহমাহ�াহ 

বেলন: “সমান শি্শালী একািধক সনদ অথবা মতেনর ৈবপরীতয 

বা অিমলেক হািদেসর পিরভাষায়  দিতরাব বলা হয়, েযসেলার 

মােঝ সম�য় করা িকংবা েকােনা একিটেক �াধানয েদওয়া স�ব 

নয়”। চারিট শেতর  দিতরাব হয়: 
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১. একািধক সনদ, ২. পররেরর মােঝ অিমল, ৩. সব সনেদর 

সমান শি্শালী হওয়া, ৪. উসুেল হািদেসর নীিতেত সম�য় করা 

স�ব না হওয়া। 

অতএব  দিতরাব িস�া্ েনয়ার পূেবর সব ক’িট সনেদর মান ও 

শ�তা স�েকর িনি�ত হওয়া জরির। মুাািসল ও মুনকািত‘ এবং 

মারফূ‘ ও মাওকুেফর মােঝ  দিতরাব হয় না। অনুরপ একািধক 
সনেদর মােঝ সম�য় িকংবা েকােনা একিটেক �াধানয েদওয়া 

স�ব হেল  দিতরাব বলা হয় না। 

সম�েয়র ফেল  দিতরাব েন : 

আমােদর শা খ মুহা�াদ  বন সােলহ আল-উসা িমন 

রািহমাহ�াহ ‘মানযুমাহ বা কুিনয়া’র বযাখযায় বেলন: “নবী 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর হেজর বারনা স�িলত হািদেস 

 দিতরাব পরীলিকত হয়, েকউ বেলন: িতিন িকরান হজ 

কেরেছন। েকউ বেলন:  ফরাদ হজ কেরেছন। েকউ বেলন: 

তামাাু হজ কেরেছন। �কৃতপেক এেত েকােনা  দিতরাব েন , 
কারা সম�য় করা স�ব। সম�য় করার দু’িট প�িত: 

�থম প�িত: যারা বেলন নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম 

 ফরাদ হজ কেরেছন, তােদর উে�শয  ফরাদ আমল, েযমন 

িতিন ম�ায় েপৗেছ �থেম তওয়ােফ কুদুম ও হেজর সািয় কেরন। 
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অতঃপর ঈেদর িদন শধু তওয়ােফ  ফাদা কেরন। অতঃপর ম�া 
তযাব করার সময় তওয়ােফ িবদা কের ��ান কেরন। 

যারা বেলন িতিন তামাাু হজ কেরেছন, তােদর উে�শয হজ ও 

ওমরা এক সফের স�াদন করা। হজ ও ওমরা দু’িট  বাদত, 

দু’সফের স�াদন করা  �াভািবক, তেব িতিন এক সফের উভয় 

স�াদন কের ফায়দা তথা তামাাু হািসল কেরেছন। ওমরার 
পৃথক সফর ও অথরবযয় েথেক মুি্ েপেয়েছন। তামাাু অথর ফায়দা 
হািসল করা। 

যারা বেলন িতিন িকরান হজ কেরেছন, তারা নবী সা�া�াহ 

‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর �কৃত হেজর বারনা িদেয়েছন। 
ি�তীয় প�িত: নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম শরেত হেজর 

 হরাম বাঁেধন, অতঃপর তার সােথ ওমরা সংযু্ কেরন। 

 হরােমর �থম অব�ার িভিােত িতিন মুফিরদ, ি�তীয় অব�ার 

িভিােত িতিন কািরন। হজ ও ওমরা এক সফের আদায় কেরেছন 

িহেসেব তামাাুকারী। 

শায়খুল  সলাম  ই েন তা িময়া রািহমাহ�াহ �থম প�িত সমথরন 

কের বেলন: “িযিন  ফরাদ বেলেছন, তার উে�শয হেজর আমল। 

িযিন তামাাু বেলেছন, তার উে�শয এক সফের হজ ও ওমরা 
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স�� কের তামাাু হািসল করা। িযিন িকরান বেলেছন, িতিন নবী 
সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর �কৃত হজ বারনা কেরেছন”।२७०

1 

হজ িতন �কার: 

১.  ফরাদ। ২. তামাাু। ৩. িকরান। 

১-  ফরাদ: িমকাত েথেক শধু হেজর  হরাম েবঁেধ মুেখ  ليل

 বলা, অতঃপর ম�ায় েপৗেছ তাওয়ােফ কুদুম ও হেজর حى  ّجي

সািয় স�� কের হেজর েশষ পযর্  হরাম অব�ায় থাকা। ঈেদর 
িদন তাওয়ােফ  ফাদা কের বািড় িফরার সময় তাওয়ােফ িবদা 

করা। 
২- িকরান: একসােথ হজ ও ওমরার  হরাম েবঁেধ মুেখ  ليل حى

-বলা, অতঃপর ম�ায় েপৗেছ তাওয়ােফ কুদুম ও হজ َم ة ا ّجي

ওমরার সািয় করা। অতঃপর  হরাম অব�ায় েথেক ঈেদর িদন 

শধু তাওয়ােফ  ফাদা করা। বািড় েফরার সময় তাওয়ােফ িবদা 

করা। িকরােনর কমরসেলা  ফরােদর নযায়, পাথরকয শধু িনয়েত ও 
হাদ  �দােন। 

৩- তামাাু: িমকাত েথেক ওমরার  হরাম েবঁেধ ম�ায় েপৗেছ 

তাওয়াফ, সািয় ও চুল েছাট কের ওমরা স�� করা। অতঃপর 
িজল হেজর অ�ম িদন  হরাম েবঁেধ ঈেদর িদন তাওয়ােফ  ফাদা 

                                                           
1 শারহল মানদুমাহ িল  ই িন উসা িমন। 
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ও হেজর সািয় করা। বািড় েফরার সময় শধু তাওয়ােফ িবদা 

করা। 

পাধানয েদওয়ার ফেল  দিতরাব েন : 

আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা যখন বািররাহ রািদয়া�াহ ‘আনহােক 

মু্ কেরন, নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম তােক িববাহ 

বহাল রাখা িকংবা েভো েফলার �াধীনতা েদন। তখন ‘বািররাহ’র 
�ামী মুিবস েবালাম না �াধীন িছল  খিতলাফ রেয়েছ, যা দূর 

করা স�ব নয়, তা  �াধানয েদওয়ার নীিত অনুসরা করব। 

মুহাি�সেদর িনকট মুিবস েবালাম িছল বারনা অিধক িবশ�। 
 মাম বুখাির বারনা কেরন: 

ََ�مت 
ْ
ََ�مع : قَيَل حل

ْ
ّ ح َاقَْولت حل ي  ت َُ ، َاقَيَل : َاَاَا َزاْجت ٌَ ب يسن  مت َْس ََ َت  بًْدح: حْ� ََ ِت  َت َْ

َ
 .َرأ

“হাকাম বেলেছ: তার �ামী িছল �াধীন, হাকােমর কথা মুরসাল। 

 ই ন আ�াস বেলেছন: আিম তােক েবালাম েদেখিছ”।২৭১F

1 বুখাির 

অনয� বেলন: 
ْسوَدت 

َ ْ
ّ ح : قَيَل حأل ي  ت َُ ْسوَدع ". َاَاَا َزاْجت

َ ْ
َع : قَْولت حأل

ٌع، َاقَْولت حنْ غَْقطع ب يسن  ةت ِت : ََ َت َْ
َ
َرأ

بًْدح َصحَ : ََ
َ
 .أ

“আসওয়াদ বেলেছ: তার �ামী িছল �াধীন, আর আসওয়ােদর 

কথা: মুনকািত‘।  ই ন আ�ােসর বাাী: ‘আিম তােক েবালাম 

েদেখিছ’ অিধক িবশ�”।২৭২F

1  মাম মুসিলম বারনা কেরন: 
                                                           
1 বুখাির: (৬৭৫১) 
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 ْْ َة، قَي َ ََ ع � ََ  َْ بًْدح : " ََ ََ �َ َة  َا َزْا ت نَ ع ََ" 

আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা েথেক বিারত, িতিন বেলন: “আর তার 

�ামী িছল েবালাম”।২৭৩F

2 অতএব এেত েকােনা  দিতরাব েন , 

কারা বািররার �ামী েবালাম িছল বারনাসেলা অিধক িবশ�। 
 ই ন দািককুল ঈদ বেলন: “মাখরাজ এক না হেল  দিতরাব হেব 

না”।२७४F

3 অথরাৎ মুদতািরব হািদেসর সব ক’িট সনদ একজন রািবর 

উপর িনভররশীল হেত হেব। সাহািব দু’জন হেল  দিতরাব হেব 

না। 

 ই ন রজব রািহমাহ�াহ বেলন: “... েজেন রাখ, এক হািদেসর 

সনেদ  খিতলাফ হেল  দিতরাব হয়, একািধক হািদেসর সনেদর 

মােঝ  দিতরাব হয় না। অতএব এক সনেদর কারো অপর সনদ 

ভুল বলা যােব না।”।२७५F

4 

শায়খ সুলা মািন রািহমাহ�াহ বেলন: “ দিতরােবর শতরসেলা খুব 

সূ�, েকান হািদেসর সকল সনদ জমা কের  দিতরােবর শতর 

স�েকর িনি�ত হেয় মুদতািরব ফায়সালা করা কিঠন কাজ। 

কারা েকউ একিট হািদস মুদতািরব বলল, অতঃপর তার েচেয় 

                                                                                                            
1 বুখাির: (৬৭৫৪) 
2 মুসিলম: (১০/১৪৭), (২৭৭৫) 
3 আল- কিতরাহ: (পৃ.৩২৪) 
4 শারহ ‘ লািলত িতরিমিয: (২/৮৪৩) 
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িবজ েকউ তােত �াধানয িদল, অথবা উভেয়র মােঝ সম�য় 

করল, তখন  দিতরাব থাকেব না। ‘শায’ ফয়সালা করা 

অেপকাকৃত সহজ,  দিতরাব ফয়সালা করা কিঠন, িবেশষ কের 

মতেনর  দিতরাব”।२७६

1  দিতরাব সনদ ও মতন উভয় জায়বায় 

হয়, েবশী হয় সনেদ। 
সুলা মািন রািহমাহ�াহ বেলন: “আেলমবা সনেদর কারো 

একািধক হািদেস  দিতরােবর িবধান আেরাপ কেরেছন, িক� 

মতেনর কারো মা� কেয়কিট হািদস মুদতািরব বেলেছন। সাখািব 

রািহমাহ�াহ বেলন: ‘ দিতরােবর সুিনিদর� উদাহরা পাওয়া খুব 

মুশিকল’। অথরাৎ এমন হািদস পাওয়া দু�র যা শধু  দিতরােবর 
কারো দুবরল,  দিতরাব না হেল হািদসিট সিহ হত”।২৭৭

2 

জাতবয:  দিতরাব েসকাহ রািবেদর হািদেস হয়, দুবরল রািবেদর 

হািদেস  দিতরাব হয় না। কারা, তােদর হািদস  দিতরাব ছাড়া  

দুবরল। আর  দিতরাব স�� হািদস,  দিতরাব েথেক মু্ হেল 

সিহ হয়। তা  এ �কার েসকাহ রািবেদর হািদেসর সােথ খাস। 

মুদতািরব হািদেসর হকুম: 

মুদতািরব হািদস �া‘ঈফ, কারা রািবেদর  খিতলাফ �মাা কের 

েকউ হািদসিট ভােলা কের সংরকা করেত পােরিন। 

                                                           
1 আল-জাওয়ািহর: (৩৩৭) 
2 আল-জাওয়ািহর: (৩৩৭) 
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মুদরাজ হািদস 
لَتصات واةالر ضِ أَلْفَاظعب نم 

 
 تا أَتم ثيديف الْح اتجردالْمو 

 “হািদেস িবদযমান েসসব শ� মুদরাজ, যা কতক রািবর শ� 

েথেক [তার সােথ] সংযু্ হেয়েছ”। অ� কিবতায় বিারত 

�মানুসাের হািদেসর ষড়িবংশ �কার মুদরাজ। এ �কােরর 

স�কর সনদ ও মতন উভেয়র সােথ। 

 কমরবাচক িবেশষয, অথর �েবশকৃত ব�। এক ব�েক অপর    ةْدَر   

ব�র মােঝ �েবশ করােনা হেল বলা হয়:  أدرجْ حل،ا   حل،ا  

‘আিম এক ব�েক অপর ব�র মােঝ �েবশ কিরেয়িছ’।२७८F

1  দরাজ 

ি�য়া িবেশষয, অথর �েবশ করােনা। 

‘মুদরােজ’র পািরভািষক সংজা �সো েলখক রািহমাহ�াহ বেলন: 

“হািদেসর সনদ বা মতেন িবনা পাথরেকয রািবর পক েথেক 

বৃি�েক মুদরাজ বলা হয়”। েলখক এক �কার মুদরাজ উে�খ 
কেরেছন, অথরাৎ মতেনর মুদরাজ। এ জাতীয় মুদরাজ সবেচেয় 
েবশী হয়। হািদস �ারা যিদ িতিন সনদ ও মতন উভয় উে�শয 

কেরন, তাহেল মুদরােজর উভয় �কার িতিন উে�খ কেরেছন। 

জাতবয: হািদস �ারা মারফূ‘ ও মাওকুফ উভয় উে�শয।  �ায় 

বৃি� করা েহাক বা অিন�ায় বৃি� করা েহাক বিধরত অংশেক 

                                                           
1 তাজুল ‘আরস: (২/৩৯-৪০)  
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মুদরাজ বলা হয়, তেব বিধরত অংশ হািদস েথেক পৃথক হেল 

মুদরাজ নয়। রািববা বযাখযা ও অনযানয উে�েশয  দরাজ কেরন। 

 দরাজ কখেনা হয় হািদেসর শরেত, কখেনা মােঝ ও কখেনা 

েশেষ হয়। 

হািদেসর শরেত  দরাজ: 

খিতেব বাবদািদ রািহমাহ�াহ ‘আল-ফাসলু িলল ওয়াসিল আল-

মুদরাজু িফন নাকিল’ �ে� মুদরােজর উদাহরা িদেয়েছন: 
، ني  َُ زْدع

َ
َن حأل َت يتوست دت ْ� َم  ْحََد، ني �ت

َ
َت أ غَ�ت ْ� َْ ، أني َد اع نَْ� ن

َ
َت أ َت ْ� ََس

ْ
أني حل

 ، َ ّع َ ح
َُ َْ َو حلز  دن هت َم  َت �ت َت ْ� ََس

ْ
،حل ْعبَةت ، ني غت َن نتو َ�َط

َ
َْ  ني أ ََ  ، َ�يدن َع زع

دع نْ َم  َْ �ت ََ

َ ْ�َ َة، قَيَل  اع هت
َ
مع قَيَل رَ : أ َقيسع

ْ
نتو ح 

َ
ع أ  َ ولت ح ِع اََسغ مَ ست غَيْ ََ ّ  ح ت  وح : " َص ْسبعات

َ
أ

َ يرع  ََ ح َقيلع ةع َْ َ
ٌَ لعا وَا َا�ْ وتءت

ْ
 "حل

نَي نَْ� ن 
َ
، أني أ َع َيفع

ْ
َمَ  حل َت َع 

ّ نْ ع
ََ  َْ ََ  ، ّ ّع قَي َبْ

ْ
اع نَْ� ن ح 

َ
تت َضَ أ

ْ
قََ أ

ْم،  ُت َن ُ  َ د 
ورع

َ ََْسينت ، : قَيَل ح دن َم  َت �ت َت ْ� ََس
ْ
،ني حل ْعبَةت ، ني غت دع  ني َغبَينَةت َم  َْ �ت ََ

َ �َْ َة، قَيَل  اع هت
َ
َْ أ ََ  ، َ�يدن َع زع

ع : نْ  َ ولت ح ِع اََسغ مَ قَيَل رَست غَيْ ََ ّ  ح ت  وح : " َص ْسبعات
َ
أ

َ يرع  ََ ح َقيلع ةع َْ َ
ٌَ لعا وَا َا�ْ وتءت

ْ
 "حل

এখােন দু’িট সনেদ একিট হািদস রেয়েছ। শ‘বার দু’জন ছা�: 

আবু কাতান ও শাবাবাহ েথেক সনদ ভাব হেয়েছ। শ‘বার শায়খ 

মুহা�দ  ই ন িযয়াদ, তার শায়খ আবু হরায়রা রািদয়া�াহ 

‘আনহ। িতিন বেলন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম 
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বেলেছন: “েতামরা অজু পূার কর, টাখনুর জনয জাহা�ােমর 

আসন”।২৭৯

1 

এ সনেদ হািদেসর পুেরা অংশ মারফূ‘ িহেসেব বিারত, অথচ পুেরা 

অংশ মারফূ‘ নয়, �থমাংশ মাওকুফ ও েশষাংশ মারফূ‘। এেত 

 দরাজ হেয়েছ হািদেসর শরেত। মারফূ‘ অংশ ا�َ لاَقيل ةَ «

» حَير  ‘টাখনুর জনয জাহা�ােমর আসন’। মাওকুফ অংশ أسباوح  « 

 েতামরা অজু পূার কর’। এ অংশ আবু হরায়রা‘   » حلوءوا

রািদয়া�াহ ‘আনহর বাাী। মারফূ‘ ও মাওকুফ অংশ পৃথক করা 

হয়িন িবধায় মুদরাজ। এ জাতীয়  দরাজ খুব কম, অেনক 

মুহাি�স বেলেছন: শরেত  দরােজর উদাহরা শধু এ হািদস । 

খিতেব বাবদািদ রািহমাহ�াহ বেলন: “এখােন ভুল হেয়েছ ‘শ‘বা’র 

ছা� আবু কাতান  ই ন হায়সাম ও শাবাবাহ  ই ন ফাজাির েথেক। 
এ ছাড়া শ‘বার অনযানয ছা�, েযমন আবু দাউদ তায়ািলিস, ওহাব 

 ই ন জািরর  ই ন হােযম, আদম  ই ন আিব আয়াস, আেসম  ই ন 

‘আিল, আিল  ই ন জা‘দ, মুহা�দ  ই ন জা‘ফর সনদার, হশা ম 

 ই ন বািশর,  য়ািযদ  ই ন যুরা ‘, নাদর  ই ন শমা ল, ওিক‘ 

 ই ন জাররাহ, ঈসা  ই ন  উনুস, মু‘আয  ই ন মু‘আয সবা  

শ‘বা েথেক মারফূ‘ ও মাওকুফ অংশ পৃথক কের বারনা  
                                                           
1 “আল-ফাসলু িলল ওয়াসিল আল-মুদরাজু িফন নাকিল”: (৫৮) ও (৫৯)  لغوصَ ح ُ َ

حَقَ   حندر    
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কেরেছন”।२८०

1 েযমন শবার ছা� আদম েথেক  মাম বুখাির 

রািহমাহ�াহ বারনা কেরন: 
، قَيَل  اع بعيَيسن

َ
َت أ َنغَي آَدمت ْ� َنغَي غت : َ د  ، قَيَل َ د  ، قَيَل : ْعبَةت �َيدن َت زع دت �ْ َم  َنغَي �ت : َ د 

َ ةع، قَيَل  َُ ْط مع
ْ
ََ حل ئتوَا ةع ََوَء  ََ َ يست  َ  نعغَي َاح

مت ََ َ �َْ َة، َاَاَا  نَي هت
َ
ْت أ ْع وح : َسمع ْسبعات

َ
أ

مع  َقيسع
ْ
نَي ح 

َ
وَا، فَإعا  أ

وتءت
ْ
ِع اََسغ مَ حل غَيْ ََ ّ  ح ت  ع : " قَيَل  َص ٌَ ل َ يرع َا�ْ ََ ح َقيلع ةع َْ َ ْ

 ."ا

... মুহা�দ  ই ন িযয়াদ বেলন: আিম আবু হরায়রােক শেনিছ, 

তখন িতিন আমােদর পাশ িদেয় অিত�ম করিছেলন, মানুেষরা 

েলাটা েথেক অজু করেত িছল, িতিন বলেলন: েতামরা অজু পূার 

কর, কারা আবুল কােসম বেলেছন: “টাখনুর জনয জাহা�ােমর 

আসেনর �ংস”।২৮১F

2 এেত মাওকুফ ও মারফূ‘ অংশ পৃথক করা 

হেয়েছ, এ েথেক জানা যায়, পূেবরর হািদেস  দরাজ হেয়েছ, 

কারা এ হািদস অিধক িবশ�। 

হািদেসর মােঝ  দরাজ: 
َت ] ٤:  صَيَِ ن قم[ -رحِ ح –قيل حِةيم حلنيرُ  َنغَي َ�َْ  ْ� َ د 

، قَيَل  قَ : نتَ�ْ�ن َت  َْ ََ  ، َنغَي حلغ يْثت ، َ د  َع حلَزَ�ْ�ع
ْ َاَة نْ َت  َْ ََ  ، يلن َُ َع غع

َع حنْ
ََ  ، َن

يْ
 ْْ ي، قَي َ َُ  َ

َ
غعَ�، � ْخةع مت

ْ
ّم حل

ت
َة أ ََ ع � ََ  َْ ع : " ََ  َ ولت ح ِع رَست  نع

لت َةي نتدع َ ا 
َ
ّ  ح ت أ َص

ِع اََسغ مَ  غَيْ  يَ  ََ
َ

، فََكَا ال َ ْومع َةت  ع ح يلع َوْ ع حلَ ْؤَ�ي حل  
ْ
ََ حل  َجيَاْت ةع

 
ْؤَ�ي بعال َ   رت

ِع  ي َع غ ثت  ََ يَََ ََ  ، َ حان و نعَايرع  ع
ْغت َْ ات َاَاَا  ًَ َ ِع ح�ْ ْ

َ
بَّب بعل ، نتم   ت ٌع حلَ بْحع

ََ فَغَ فْ ةع

                                                           
1 “আল-ফাসলু িলল ওয়াসিল আল-মুদরাজু িফন নাকিল”: (৫৮) 
2 বুখাির: (১৬৫) 



 

292 

عَل، نتم   ل َ ا دت يع َ ََ ِع َاَ� ْهغع
َ
 أ

َ
ْ�عَع بعل

ََ ْا 
َ
ََ أ َعَددع َ�بْ

ْ
َ َذَاحتع ح  ِ َعَبدت حلغ يَيلع َو ح عت اَهت يَ ْجع

َو  ع َئ  ٌَ اَهت َ َ  َجيَا ت حلْ ي َ  َُ فْغع عمع ا دت ل َ ََ يَ ََ هََة   َخدع
َ

َمغَلت بعل
ْ
، فََجيَا ت حل َ حان  .رع  ع

এ হািদস পাঠকারী মেন করেব েয,    َعَددع
ْ
َ َذَاحتع ح  ِ َعبَدت حلغ يَيلع َو ح   اَهت

অংশ আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা বেলেছন, অথচ িতিন বেলনিন, 

বরং  ই েন িশহাব বেলেছন। িতিন  غ ثت ََ يَََ ََ  শে�র বযাখযার জনয 

 দরাজ কেরেছন, যার �েয়াজন িছল, কারা  ِۢ  অথর পাপ। ِحن
েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ْ ََ  َوَ�نُوا و ّ ِِ ِۢ  َ�َ  يُ  ]  ٤٦: حلوحقعة[ ﴾ ٤ ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡ�ِن

“আর তারা জঘনয পােপ েলেব থাকত”।২৮২F

1 িতিন বযাখযা না িদেল 

েকউ ভুল বুঝত: ‘নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম েসখােন 

পাপ করেতন’, অথচ িতিন  বাদত করেতন।  বাদত غث  দূর 

কের, অথরাৎ পাপ দূর কের, তা  ‘িহন স’ বেল তার িবপরীত অথর 

েনওয়া হেয়েছ। এটাও অল�ার শাে�র একিট নীিত। 
ি�তীয় উদাহরা: 

دن  -رحِ ح –قط  حر قيل حِةيم حل َم  َع �ت
ع نْ  َ بْدع ح ََ َت  ْحَدت ْ�

َ
َنغَي أ َ د 

 َْ ََ  ،  ن
َُ َت َجْع يدع ْ� َمع

ْ
بْدت حل ََ ، ني  َت نَْ� ن دت ْ� َم  ، نغي �ت ْسغعمن َت مت �ْ َ ع

ََ ، ني  َت َو�عي
ْ
حل

َوحَا، قَي َ  ُْ ْع َص َة نعغْ َ
َْ ت َْ ر ََ  ، ِع �عي

َ
َْ أ ََ ْ َاَة،  َت َع 

يمع نْ ََ ع : ْْ هع  َ وَل ح ْت رَست ْع َسمع
ِع اََسغ مَ  غَيْ ََ ّ  ح ت  ولت  َص قت ََ " : 

ْ
َ يَََوَء 

ْ
ِع فَغ َايْ

َْ ْا رت
َ
ِع أ نََْيَيْ

ت
ْا أ

َ
َ  َذَبَ  ت أ َْ َم  ".َة

                                                           
1  সূরা ওয়ািকয়াহ: (৪৬) 
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এ হািদস পাঠকারী পুেরা অংশ মারফূ‘ মেন করেব, অথচ পুেরা 

অংশ মারফূ‘ নয়, মারফূ‘ শধু  "  يَََوَء
ْ
َ  َذَبَ  ت فَغ َْ َم  َة

ْ
َ"  অবিশ�াংশ 

উরওয়া েথেক বিধরত।  মাম দারাকুতিন রািহমাহ�াহ বেলন: ْا
َ
أ

ِع  َايْ
َْ ْا رت

َ
ِع أ نََْيَيْ

ت
 ,নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর বাাী নয় أ

বরং উরওয়ার বাাী।२८३F

1 �কৃত হািদস িন�রপ: 
َت  -رحِ ح –قيل حِةيم أنودحاد  ع ْ�  َ بْدت ح ََ َنغَي  َْ َ د  ََ  ، َْ َةيلعلن ََ َمْسغََمَة، 

ولت  قت ََ ْ َاَة  َت َع  ِت َسمع ن 
َ
� ، اع نَْ� ن

َ
َع أ

ع نْ  َ بْدع ح ََ�مع : ََ
ْ
َع حل

ْت َضَ َمْ َاحَا نْ ْ
َدَخغ

َقيَل َمْ َاحات  ََ  ، وات وتءت
ْ
ِت حل غْ وات ةع ْ َاةت : فََيَبْ نَي َةي يَ�ت َت َقيَل  ََ ؟،  َب ع َّ حي  َْ َم : َاةع

ْت  غعْم ََ عَل َةي  َقيَل َمْ َاحات . َذل وَل : ََ ْْ رَست َع ي َسمع َُ  َ
َ
َوحَا، � ُْ ْت َص  نعغْ

ةت َ َْ ت َْ ع ر ْخَبَ
َ
أ

ع   َ ِع اََسغ مَ ح غَيْ ََ ّ  ح ت  ولت  َص قت ََ " : 
ْ
َ يَََوَء 

ْ
َ  َذَبَ  ت فَغ َْ َم  "َة

এখােন েদখিছ: উরওয়া বলেছন, আিম মারওয়ান  ই নুল হাকােমর 

িনকট েবলাম, তার িনকট অজুর কারাসমূহ িনেয় আেলাচনা 

করলাম। তখন মারওয়ান বলেলন: পুরষাা রশর করেল? উরওয়া 

বলেলন: আিম তা জািন না। মারওয়ান বলেলন: আমােক বুসরা 

িবনেত সাফওয়ান বেলেছন, িতিন রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ 

ওয়াসা�ামেক বলেত শেনেছন: “েয তার পুরষাা রশর করল, েস 

েযন অজু কের”।২৮৪F

2 এ েথেক �মাা হল েয, বিধরত অংশ উরওয়ার 

 জিতহাদ। 
                                                           
1 সুনােন দারাকুতিন: (৫২৯) 
2 আবু দাউদ: (১৮১) 
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হািদেসর েশেষ  দরাজ: 
، قَيَل  -رحِ ح –قيل حِةيم حلنيرُ  َت نتَ�ْ�ن َنغَي َ�َْ  ْ� ، : َ د  َنغَي حلغ يْثت َ د 

، قَيَل  ْجمع ع مت
ْ
َتَعيْمن حل  َْ ََ  ، لن

ًَ
اع هع

َ
َع أ

يدع نْ َْ َسعع ََ  ، ن َْ َخيلع اع رَ : ََ
َ
ْت َةَع أ ي �ع

َقيَل  ََ  ،
َ
َ ََوَء  ََ دع  َمْسجع

ْ
 ع حل

ُْ َ �َْ َة َضَ َظ ِع  : هت
ْت حَ  ْع ّّ َسمع

ِع اََسغ مَ بع غَيْ ََ ّ  ح ت   َص
ولت  قت َع : " ََ َم

ََ  ، واع وتءت
ْ
َْ آنَيرع حل غعَ� ةع َج  ّ ح �ت يَيَةةع دت قع

ْ
ْوَا يَْوَم ح  ََ ِع يتْد

ة 
ت
بعا  أ

َْ حْسَََطيَع ةع  َع ُْ يَ
ْ
ِت فَغ ََ ََ دت   ي ْا يتطع

َ
ْم أ  "غْ�ت

হািদস পাঠকারী মেন করেব পুেরা অংশ মারফূ‘, অথচ পুেরাটা 

মারফূ‘ নয়,  "َفمَ حسَطيع ةغ�م أا يطيَ د َِ فغيُع "   আবু হরায়রা 

রািদয়া�াহ ‘আনহর বাাী। হােফয  ই ন হাজার রািহমাহ�াহ 

বেলন: “আবু হরায়রা বযতীত আেরা দশজন সাহািব এ হািদস 

বারনা কেরেছন, েকউ এ অংশ বারনা কেরিন। অিধক� নু‘আ ম 

বযতীত আবু হরায়রার েকােনা ছা�ও তা বেলিন। আ�াহ ভােলা 

জােনন”।২৮৫F

1 

মুদরাজ িচনার উপায়: 

১. কতক সময় হািদেসর বাকয েথেক  দরাজ বুঝা যায়, েযমন: 
َت  َ ] ٢٥٤٨:  صَيَِ ن قم[ -رحِ ح –قيل حِةيم حلنيرُ  عْشت ْ� َنغَي ر

د 
 ََ يَد ْ� ْت َسعع ْع ، َسمع ُّ

َع حلَزْه ع
ََ  ، َت ت نَي يتو� ْخَبَ

َ
، أ ع  َ بْدت ح ََ نَي  ْخَبَ

َ
، أ دن َم  �ت

ولت  قت ََ  ، َسيّبع مت
ْ
ِت : حل غْ ََ ت   َ َ ح َ �َْ َة رَضع نتو هت

َ
ع : قَيَل أ  َ ولت ح ِع قَيَل رَست غَيْ ََ ّ  ح ت  َص

                                                           
1 ফাতহল বাির, বুখািরর হািদস নং: (১৩৬) 
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َعبْ : " اََسغ مَ 
ْ
عغ يدت  ع ل َُ ع

ْ
 حل

َ
ُْ ع �عيَدع ع لَْوال ََ  ُ ع

 
، َاحي ْجَ حاع

َ
ي عحع أ َمْمغتو ع حل  

ْ
دع حل

نَي َمْمغتوٌ  
َ
وَت َاأ مت

َ
ْا أ

َ
ْت أ ْ بَبْ

َ َ
، أل ِّ ََ� َا�عَ  أت

ْ
ع َاحل  َ َع ح ِعي  ."َس

এ হািদেসর েশষাংেশ  ٌ نَي َمْمغتو
َ
 ‘শ� �মাা কের এ অংশ মারফূ َاأ

নয়, কারা নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর পেক দাসেরর 

তামা�া করা অস�ব। ি�তীয়ত তার মা িছল না, যার �িত িতিন 

দয়া করেবন। তা  িনি�ত এ অংশ আবু হরায়রার বাাী।२८६F

1 

এখােন মূল হািদস শধু  ْجَ حاع
َ
ي عحع أ َمْمغتو ع حل  

ْ
َعبْدع حل

ْ
عغ  েনককার“ ل

েবালােমর জনয ি�সন সাওয়াব”। 
২- কখেনা সাহািব বা েকােনা রািব  দরাজ বেল েদন, েযমন: 

، ] ٤٤٩٧:  صَيَِ ن قم[ -رحِ ح - قيل حِةيم حلنيرُ بَْدحات ََ َنغَي  َ د 
 َ ِع

 َ ، قَيَل ح ع  َ بْدع ح ََ  َْ ََ  ، ٌن ي َْ َغقع ََ  ، َع َم َْ َ ْ
َْ حأل ََ اع َحَْزَة، 

َ
َْ أ ّ  ح ت ََ َص

ِع اََسغ مَ  غَيْ ع  ََ َّ َ ِع
 َ ْخَ  ، قَيَل ح

ت
ْت أ ْ

ِع اََسغ مَ َمًة، َاقتغ غَيْ ََ ّ  ح ت  َْ َةيَت : " َص َة
َ يَر  ََ ح ع نعّدح َدَخ  َ َْ دتااع ح و ةع َت نَي"اَْهَو يَْد

َ
ْت أ ْ

و  :، َاقتغ َت  يَْد
َ

َْ َةيَت اَْهَو ال َة
َغ ةَ 

ْ
ََ حل ع نعّدح َدَخ  َع 

সাহািব আ�ু�াহ  ই ন মাসউদ এেত  দরাজ র� কেরেছন। 

৩. কখেনা অপর সনদ েথেক  দরাজ জানা যায়, েযমন: 
َت ] ٢٥٤٨:  صَيَِ ن قم[ -رحِ ح  -قيل حِةيم حلنيرُ عْشت ْ� َنغَي ر

َ د 
 ََ يَد ْ� ْت َسعع ْع ، َسمع ُّ

َع حلَزْه ع
ََ  ، َت ت نَي يتو� ْخَبَ

َ
، أ ع  َ بْدت ح ََ نَي  ْخَبَ

َ
، أ دن َم  �ت

                                                           
1 আন-নুজহা: (১২৫), ফাতহল বারী: (৫/২০৮-২০৯) 
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َسيّبع  مت
ْ
ولت حل قت ََ ِت : ،  غْ ََ ت   َ َ ح َ �َْ َة رَضع نتو هت

َ
ع : قَيَل أ  َ ولت ح ِع قَيَل رَست غَيْ ََ ّ  ح ت  َص

يدت  ع : " اََسغ مَ  َُ ع
ْ
 حل

َ
ُْ ع �عيَدع ع لَْوال ََ  ُ ع

 
، َاحي ْجَ حاع

َ
ي عحع أ َمْمغتو ع حل  

ْ
َعبْدع حل

ْ
عغ ل

 
َ َ
، أل ِّ ََ� َا�عَ  أت

ْ
ع َاحل  َ َع ح ِعي نَي َمْمغتوٌ  َس

َ
وَت َاأ مت

َ
ْا أ

َ
ْت أ  . "ْ بَبْ

এেত মারফূ‘ ও মাওকুফ র� নয়, তেব এ হািদেসর অপর সনদ 

েথেক মারফূ‘ ও মাওকুফ র� হয়, েযমন: 
، ] ٣١٥٢:  صَيَِ ن قم[ -رحِ ح –قيل حِةيم مسغم  يهع ع نتو ح ط 

َ
نَ ع أ َ د 

 
َ

َت َ�َْ ، قَيال ْخَبَ : اََ ْ َمغَةت ْ�
َ
، أ يلن َُ َع غع

َْ حنْ ََ  ، َت ت �ع يتو�
ْخَبَ

َ
، أ َت اَْهبن نَي ح�ْ

ولت : قَيَل  ََقت  ، َسيّبع مت
ْ
ََ حل يَد �ْ ْت َسعع ْع ع : َسمع  َ ولت ح َ �َْ َة، قَيَل رَست نتو هت

َ
ّ  قَيَل أ َص

ِع اََسغ مَ  غَيْ ََ ْجَ حاع : " ح ت 
َ
ْ غعحع أ مت

ْ
َمْمغتو ع حل

ْ
َعبْدع حل

ْ
عغ ُْ "ل ََ  ُ ع

 
َ �َْ َة ، َاحي اع هت

َ
َت أ

نَي َمْمغتوٌ ، 
َ
وَت َاأ مت

َ
ْا أ

َ
ْت أ ْ بَبْ

َ َ
، أل ِّ ََ� َا�عَ  أت

ْ
ع َاحل  َ َع ح ِعي يدت  ع َس َُ ع

ْ
 حل

َ
�عيَدع ع لَْوال

ي: قَيَل  َُ َع بَ َْ ِت لع ت َة
ت
ْْ أ َ  َةيََ َْ َ�تَ� َ  َ �َْ َة لَْم يَ�ت نَي هت

َ
ا  أ

َ
 َاَ�غََاغَي أ

... ... নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলেছন: েনককার 

েবালােমর জনয ি�সা সাওয়াব। তার শপথ কের বলিছ, যার 

হােত আবু হরায়রার নফস: যিদ আ�াহর রা�ায় িজহাদ, হজ ও 

আমার মার �িত সদাচরা না থাকত, তাহেল আিম অবশয  পছ� 

করতাম েয, আিম েবালাম অব�ায় মৃতুয বরা কির”। আমােদর 

িনকট েপৗেছেছ েয, আবু হরায়রা তার মােয়র মৃতুযর আব পযর্ 

হজ করেত পােরনিন, তােক সা েদওয়ার কারো”।২৮৭F

1 

                                                           
1 মুসিলম: (১১/১৩৫), হািদস নং: (৩১৫২) 



 

297 

৪. েকােনা হােফেয হািদস েথেকও  দরাজ জানা যায়। 

সনেদ  দরাজ: 

এ �কার বুঝার জনয মেন রাখেত হেব, সনেদ  দরাজ অথর সনদ 

বিধরত করা নয়, বরং এক হািদস বা তার অংশ িবেশষ অপর 

হািদেসর সােথ জুেড় েদওয়া। যখন এক হািদস বা তার অংশ 
িবেশষ অপর হািদেসর সােথ জুেড় েদওয়া হল, তখন এক 

হািদেসর সনদও অপর হািদেসর সনেদ অনু�েবশ ঘটােনা হল, 

এটা  সনেদ  দরাজ, কারা সনদ বযতীত হািদস হয় না। তা  

দু  হািদস এক� করা হেল, দু’িট সনদও এক� করা হয়। 

 দরােজর হকুম: 

শে�র বযাখযার জনয  দরাজ করা ৈবধ, তেব হািদেসর অথর পাে� 

েবেল  দরাজ করা হারাম।  দরাজেক দিলল িহেসেব েপশ করা 

যায় না, কারা নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর বাাী নয়। 
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মুদা�াজ হািদস 
هختانا وقح رِفْهفَاع جبدم 

 
 رِينٍ عن أَخهوما روى كُلُّ قَ 

 “আর েয হািদস �েতযক সাথী তার ভা  েথেক বারনা কেরেছ, 

তা  ‘মুদা�াজ’, অতএব ভােলা কের তা েজেন েরখ ও িনেজেক 

ধনয মেন কর”। অ� কিবতায় বিারত �মানুসাের হািদেসর 

স�িবংশ �কার মুদা�াজ। মুদা�াজ হািদস শাে�র িশেবর 

অ্ভুর্, তার সােথ সিহ, হাসান ও �া‘ঈেফর স�কর েন । 

 অথর সাথী, সমবয়সী িকংবা এক উ�ােদর ছা�  তযািদ। قَ ع�َ

যখন বলা হয়: ًُا  ٌَ  ,তার অথর: অমুক অমুেকর সাথী فًا ق �

সমবয়সী িকংবা তারা উভেয় এক উ�ােদর ছা�  তযািদ। ‘কািরন’ 

এর বহবচন أق حا যােদর বয়স ও সনদ বরাবর তারা এেক 

অপেরর কািরন, উভেয় আকরান। 

হােফয  ই ন হাজার রািহমাহ�াহ বেলন: “যিদ বারনাকারী ও যার 

েথেক বারনা করা হেয়েছ উভেয় হািদস সং�া্ েকােনা িবষেয় 

সমান হয়, েযমন উভেয়র বয়স সমান, উভেয় িনিদর� শায়েখর 

ছা�, তাহেল তােদর একজন েথেক অপেরর বারনােক راحية حألق حا 

‘িরওয়া য়াতুল আকরান’ বলা হয়”।२८८F

1 

                                                           
1 আন-নুযহাহ : (১৫৯) 
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َدن �ٌ     শ� েথেক উদ বত, অথর েরশমী ديبيجة ,কমরবাচক িবেশষয  ةت

ব�, েচহারা ও ভূিমকা  তযািদ। ‘মুদা�াজ’ শ�িট ِديبيجة حلوج 

েথেক বৃহীত, অথর েচহারার পা�র। দু  সাথী যখন পররর হািদস 

আদান-�দান কের, তখন তারা উভেয় েচহারার পা�র ঘুের 

পররেরর িদেক তাকায়, তা  এ �কারেক ‘মুদা�াজ’ বলা হয়। 

َدن �ٌ     :এর পািরভািষক সংজা স�েকর েলখক রািহমাহ�াহ বেলন  ةت

“�েতযক সাথী যিদ তার ভা  েথেক হািদস বারনা কের তাহেল 

মুদা�াজ”। মুদা�ােজর জনয উভেয়র সাথী হওয়া ও এেক অপর 

েথেক বারনা করা জররী। েযমন মািলক  ই ন আনাস (মৃ১৭৯িহ.) 

ও সুিফয়ান  ই নু ‘উয়া নাহ (মৃ১৯৮িহ.), তােদর পররর েথেক 

পররেরর বারনা মুদা�াজ। 
সাহািবেদর তবকায় মুদা�াজ: 

যিদ আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ 

েথেক ও আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ আেয়শা রািদয়া�াহ 

‘আনহা েথেক বারনা কেরন, তাহেল আেয়শা েথেক আবু হরায়রার 

হািদস ও আবু হরায়রা েথেক আেয়শার হািদস মুদা�াজ। অনুরপ 
 ই ন আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহ (মৃ.৬৮িহ.) যিদ যােয়দ  ই ন 

সািবত (মৃ.৪৫িহ.) েথেক এবং যােয়দ  ই ন সািবত যিদ  ই ন 

আ�াস েথেক বারনা কেরন, তাহেল তােদর উভেয়র হািদস 

মুদা�াজ। অনুরপ ওমর েথেক যিদ  ই ন ওমর এবং  ই ন ওমর 
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েথেক যিদ ওমর বারনা কেরন, তবুও মুদা�াজ; তেব মুহাি�সবা 

এ �কার হািদসেক راحية حآلنيا ََ حألنغيا বেলন, অথরাৎ স্ানেদর 

েথেক িপতােদর বারনা। 

তােব‘ঈেদর মুদা�াজ: 

যুহির যিদ ওমর  ই ন আ�ুল আিযয েথেক ও ওমর  ই ন আ�ুল 

আিযয যিদ যুহির েথেক বারনা কেরন, তাহেল মুদা�াজ। 

তােব তােব‘ঈেদর মুদা�াজ: 

যিদ  মাম মািলক আওযািয় েথেক ও আওযািয়  মাম মািলক 

েথেক বারনা কেরন, তাহেল মুদা�াজ। 

সারাংশ: েকােনা তবকার একািধক রািব যিদ েযৗথভােব েকােনা 

শায়খ েথেক হািদস �বা কেরন, অতঃপর তােদর েথেক দু’জন 

সাথী যিদ পররর হািদস আদান-�দান কেরন, তাহেল তােদর 

দু’জেনর হািদসেক মুদা�াজ বলা হয়। তারা উভেয় যিদ িপতা-

পু� হয়, তাহেল ‘িরওয়া য়াতুল আবা আিনল আবনা’ বলা হয়। 

তারা উভেয় যিদ উ�াদ-ছা� হয়, তাহেল حية حألُين  ََ حألصيد را  

বলা হয়। এ �কার যিদও মুদা�াজ, তেব মুহাি�সবা তার পৃথক 

নামকরা কেরেছন: ‘িরওয়া য়াতুল আকািবর আিনল আসািবর’। 
েলখক রািহমাহ�াহ ‘কািরন’ বেল ‘িরওয়ায়াতুল আবা আিনল 

আবনা’ ও ‘িরওয়ায়াতুল আকািবর আিনল আসািবর’ েথেক 
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মুদা�াজেক পৃথক কেরেছন। আর ‘কু�ুন’ বেল ‘িরওয়ায়াতুল 

আকরান’ েথেক মুদা�াজেক পৃথক কেরেছন।  

এক সাথী একিট হািদস তার সাথীেক বারনা করল এক সনেদ, 

অপর সাথী এক  হািদস তােক বারনা করল িভ� সনেদ, তাহেল 

এটাও মুদা�াজ। 

জাতবয: মুদাি�জ সাধারাত িবনা মাধযেম হয়, তেব কখেনা 

মাধযম �ারাও হয়, তেব তার সংখযা খুব কম, েযমন: ‘ য়ািযদ 

 ই ন হািদ’র মাধযেম  মাম মািলক লা স েথেক ও  মাম লা স 

মািলক েথেক হািদস বারনা কেরন। এখােন লা স ও মািলক 

উভেয় সাথী, িক� এেক অপর েথেক বারনা কেরেছন হািদর 

মধয�ায়।  
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মুাািফক ও মুফতািরক হািদস 
 رنا الْمفْترِقوضده فيما ذَكَ

 
 قفتطّاً مخلَفْظًا و قفتم 

 “িলখায় ও উ�ারো অিভ� নাম মুাািফক, আর আমরা যা উে�খ 

কেরিছ তার িবপরীত মুখতািলফ।” অ� কিবতায় বিারত 

�মানুসাের হািদেসর অ�ািবংশ �কার মুাািফক ও মুফতািরক। 

েলখেকর বারনা প�িত েথেক মুাািফক ও মুফতািরক দু’�কার 

বুেঝ আেস, ব�ত ‘মুাািফক ও মুফতািরক’ এক �কার। এ 

�কােরর স�কর সনেদর সােথ। 

‘মুাািফক ও মুফতািরক’ আিভধািনকভােব এমন দু’িট ব�েক বলা 

হয়, যােদর মােঝ েকােনা িবষেয় িমল ও েকােনা িবষেয় অিমল 

রেয়েছ, েযমন বলা হয়:  ٌَُةَُقاقوم ة  অথর ‘এমন জািত, যােদর 

দীন এক, তেব মত িবিভ�’। দীন এক হওয়ার কারো তারা 
মুাািফক, মতামত িবিভ� কারো তারা মুফতািরক। 

ةَُقاةٌَُ   এর পািরভািষক সংজা �সো েলখক বেলন: ‘েয 

রািবেদর নাম েলখায় ও উ�ারা এক িক� তােদর বযি্ স�া 

িভ� তা  ‘মুাািফক ও মুফতািরক’। 
রািবেদর নােম  িলখায় ও উ�ারো িমল সীমাব� থােক না, 

কখেনা তার পিরিধ আেরা বিধরত হয়, েযমন রািবেদর নাম ও 

তােদর িপতার নাম এক। কখেনা রািবেদর নাম, িপতার নাম ও 
দাদার নাম পযর্ এক হয়, তােদর বংশ এক হেল িমেলর পিরসর 
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আেরা বিধরত হয়। রািবেদর নাম, িকংবা উপনাম, িকংবা বংশ এক 

হেল শে�র িবচাের ‘মুাািফক’ বলা হয়, বযি্ স�ার িবচাের 

‘মুফতািরক’ বলা হয়। উদাহরাত সনেদ েকােনা রািবর নাম 

আ�ু�াহ, আ�ু�াহ নােম েসকাহ ও বায়ের েসকাহ এক�ের 

দু’জন রািব রেয়েছ। তােদর দু’জন েথেক খািলদ নামক রািব 

হািদস �বা কেরেছন। খািলদ যখন বলেলন: আমােক আ�ু�াহ 

বেলেছন। আমরা তার হািদস স�েকর সিহ বা �া‘ঈফ ফয়সালা 

করব না, যতকা না আমােদর িনকট র� হয় তার উ�াদ েকান  

আ�ু�াহ? েসকাহ আ�ু�াহ হেল হািদস সিহ, দুবরল আ�ু�াহ হেল 

হািদস �া‘ঈফ। তারা উভেয় েসকাহ হেল যাচা  বযতীত সিহ বলা 
েযত। এ �কার হািদস মুাািফক ও মুফতািরক নােম পিরিচত। 

‘ িাফাক ও  ফিতরাক’ কখেনা শধু রািবর নােম হয়; কখেনা 

রািব ও তার িপতার নােম হয়; কখেনা রািব, রািবর িপতা ও 

দাদার নােম হয়। ‘ িাফাক ও  ফিতরাক’েক উসুেল হািদেসর 

িকতােব আট �কাের ভাব করা হেয়েছ: 

১. একািধক রািবর নাম ও িপতার নাম এক, েযমন: খিলল  ই ন 

আহমদ নােম ছয়জন বযি্ রেয়েছ, যথা: 

ক. আবু আ�ুর রহমান খিলল  ই ন আহমদ নাহিব। িতিন 
আরিব ভাষািবদ ‘িসবওেয়হ’-এর উ�াদ। মুসিলম উ�ায় 
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তােদর নবীর নামানুসাের খিলেলর িপতার নাম সবর�থম 

আহমদ রাখা হয়।  
খ. আবু বিশর খিলল  ই ন আহমদ মুযািন। 
ব. খিলল  ই ন আহমদ  রাহানী। 
ঘ. আবু সািয়দ খিলল  ই ন আহমদ সাজািজ, হানািফ। 

ঙ. আবু সািয়দ খিলল  ই ন আহমদ বুসিত। 
চ. আবু সািয়দ খিলল  ই ন আহমদ বুসিত, শােফিয়। 

২. রািবেদর নাম, িপতার নাম ও দাদার নাম এক, েযমন: আহমদ 

 ই ন জাফর  ই ন হামদান নােম এক�ের চারজন রািব আেছন, 

তােদর সবার শায়খ আ�ু�াহ। 
ক. আবু বকর আহমদ  ই ন জাফর  ই ন হামদান  ই ন 

মািলক  ই ন শািবব  ই ন আ�ু�াহ আল-কািতিয়। 

খ. আবু বকর আহমদ  ই ন জাফর  ই ন হামদান 

সাকিত। 

ব. আহমদ  ই ন জাফর  ই ন হামদান িদনুির। 

ঘ. আহমদ  ই ন জাফর  ই ন হামদান তারতুিস। 

৩. রািবেদর বংশ ও উপনাম এক, েযমন আবু  মরান আল-জুিন 

নােম দু’জন রািব রেয়েছ: 

ক. আবু  মরান আ�ুল মািলক আল-জুিন তােব‘ঈ,  
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খ. আবু  মরান মুসা  ই ন সাহাল আল-বুসা ির আল-

জুিন। 
৪. রািবর নাম, িপতার নাম ও বংশ মুাািফক। কাছাকািছ তবকার 

এরপ দু’জন রািব আেছন, দু’জন  আনসাির, েযমন: মুহা�দ 

 ই ন আ�ু�াহ আল-আনসাির। 

ক. কািদ আবু আ�ু�াহ মুহা�দ  ই ন আ�ু�াহ  ই নুল 

মুসা�া  ই ন আ�ু�াহ  ই ন আনাস  ই ন মািলক আল-

আনসাির আল-বসির। 
খ. আবু সালামাহ মুহা�দ  ই ন আ�ু�াহ  ই ন িযয়াদ 

আল-আনসাির আল-বসির। 
তােদর উভেয়র উ�াদ: ১. হমা দ আত-তাওিয়ল, ২. 

সুলা মান আত-তা িম, ৩. মািলক  ই ন িদনার, ও ৪. 

কুররাহ  ই ন খািলদ। 
৫. উপনাম ও িপতার নাম মুাািফক, েযমন আবু বকর  ই ন 

‘আ য়াশ, এরপ িতনজন রািব রেয়েছন। 

ক. আবু বকর  ই ন ‘আ য়াশ সােলম আল-আসািদ আল-

কুিফ, িতিন কাির ‘আেসম’ এর িকরােতর রািব। 

খ. আবু বকর  ই ন ‘আ য়াশ িহমিস। 

ব. আবু বকর  ই ন ‘আ য়াশ সুলািম। 
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৬. রািবর নাম ও িপতার উপনাম মুাািফক। এ �কার প�ম 

�কােরর িবপরীত, েযমন সােলহ  ই ন আবু সােলহ নােম চারজন 

আেছন। 
ক. সােলহ  ই ন আবু সােলহ আল-মাদািন। িতিন আবু 

হরায়রা,  ই ন আ�াস �মুখ সাহািবেদর েথেক বারনা 

কেরন।  

খ. সােলহ  ই ন আবু সােলহ যাকওয়ান আস-সুমান, 

িতিন আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বারনা কেরন। 

৭. রািবর নাম, অথবা উপনাম, অথবা বংশ মুাািফক, েযমন 

হা�াদ নােম দু’জন ও আ�ু�াহ নােম একািধক রািব আেছন। 
ক. হা�াদ  ই ন যােয়দ,  

খ. হা�াদ  ই ন সালামাহ। 

আ�ু�াহ নােম অেনক রািব আেছন। সালামাহ  ই ন 
সুলা মান বেলেছন: যিদ ম�ায় আ�ু�াহ বলা হয়, তার 

অথর আ�ু�াহ  ই ন জুবা র; যিদ মিদনায় আ�ু�াহ বলা 

হয়, তার অথর আ�ু�াহ  ই ন ওমর; যিদ কুফায় আ�ু�াহ 

বলা হয়, তার অথর আ�ু�াহ  ই ন মাসউদ; যিদ বসরায় 

আ�ু�াহ বলা হয়, তার অথর আ�ু�াহ  ই ন আ�াস; যিদ 

েখারাসােন আ�ু�াহ বলা হয়, তার অথর আ�ু�াহ  ই নুল 

মুবারক; যিদ শােম আ�ু�াহ বলা হয়, তার অথর আ�ু�াহ 
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 ই ন আমর  ই নুল আস। তারা সবা  স�ার িবেবচনায় 

মুফতািরক, তেব নােমর িবেবচনায় মুাািফক। 

৮. রািবেদর বংেশর নাম মুাািফক, তেব বা�েবর িবেবচনায় 

মুফতািরক, েযমন হানািফ �ারা বনু হানািফয়া ও মাযহােব হানািফ 

উভয় বুঝায়। বনু হািনফা বংেশর রািব:  

ক. আবু বকর আ�ুল কািবর  ই ন আ�ুল মািজদ আল-

হানািফ এবং তার ভা  উবা দু�াহ হানািফ েথেক  মাম 

বুখাির ও  মাম মুসিলম হািদস বারনা কেরেছন। 

জাতবয: ‘মুাািফক ও মুফতািরেক’র জনয দু  বা তেতািধক রািবর 

এক যুেবর মুহাি�স, িকংবা এক উ�ােদর ছা�, িকংবা উভয় 

েথেক েকােনা রািব বারনা কেরেছন এরপ হওয়া জরির, েযন 

তােদর িনারেয় জিটলতা সৃি� হয়, তাহেল মুাািফক ও মুফতািরক 

হেব। যিদ তােদর িনারেয় জিটলতা সৃি� না হয়, তাহেল ‘মুাািফক 
ও মুফতািরক’ হেব না, েযমন তােদর যুব এক নয়, িকংবা তােদর 

উ�াদ এক নয়, িকংবা তােদর ছা� এক নয়, তা  এসব েকে� 

‘মুাািফক ও মুফতািরক’ হেব না। 

 

মুহমাল: 

দু’জন রািবর নাম এক, িক� কাউেক পৃথক কের বারনা করা 

হয়িন, ফেল তােদর িচিিত করা দু�র। এরপ রািবেদর মুহমাল 
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বলা হয়, েযমন বুখািরেত আহমদ নােম একজন রািব আেছন, 

তার ছা�  ই ন ওহাব িনিদর� কের বেলনিন আহমদেক: আহমদ 

 ই ন সােলহ, না আহমদ  ই ন ঈসা। তা  আহমদ মুহমাল। 
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‘মুতািলফ ও মুখতািলফ’ হািদস 
 وضده مختلف فَاخش الْغلَطْ

 
 مؤتلف متفق الْخطِّ فَقَطْ 

 ‘মু’তািলফ’: যা শধু িলখায় সাদৃশযপূার, আর তার িবপরীত 

মুখতািলফ, অতএব ভুল েথেক সাবধান েথেকা”। অ� কিবতায় 
বিারত �মানুসাের হািদেসর ঊনিবংশ �কার মু’তািলফ ও 

মুখতািলফ। পূেবর বিারত �কার ও এ �কার খুব কাছাকািছ। এ 

�কােরর স�করও সনেদর সােথ। 

ْخََغعٌن    মু’তািলফ’ অথর িমলপূার, এখােন অথর িলখায় সাদৃশযপূার।‘   مت

ََغعٌن   অথর পৃথক, এখােন অথর রািববা ও তােদর নােমর উ�ারা  لت

পৃথক। এক ব�র যিদ অপর ব�র সােথ কতক িবষেয় িমল ও 

কতক িবষেয় অিমল থােক, তাহেল ‘মুতািলফ ও মুখতািলফ’ বলা 

হয়। 

‘মুতািলফ ও মুখতািলেফ’র পািরভািষক সংজা �সো েলখক 

বেলন: “একািধক রািবর নাম িলখায় সাদৃশযপূার হেয় উ�ারা 

পৃথক হেল ‘মু’তািলফ ও মুখতািলফ’ বলা হয়। আিভধািনকভােব 

এ �কারেক মু’তািলফ ও মুফতািরক বলা যায়, কারা মুখতািলফ 

ও মুফতািরক অথর এক। 

েলখেকর বারনা রীিত েথেক ‘মু’তািলফ ও মুখতািলফ’ দু’�কার 

বুেঝ আেস, িবেশষ কের  َد ت  ,শ� এ ধারাােক শি্শালী কের اءع

অথচ উভয় এক�কর।  



 

310 

েলখক  ح َاغَْط ََ  বেল ‘ভুল েথেক সতকর কেরেছন’। কারা, এ فَيْخ

অধযােয় ভুল হওয়া �াভািবক, এেত িকয়াস ও বেবষাার েকােনা 

দখল েন , যার উপর িভিা কের শ� উ�ারা িনারয় করা স�ব 

হয়। তা  মুহাি�সবা এ অধযায়েক সররসহ �হা কেরেছন। 

উদাহরাত سًم  ও  م ً س দু’িট শ�, �থম শে�র উ�ারা 

সালাম, ি�তীয় শে�র উ�ারা সা�াম, িলখায় পাথরকয েন , 

উ�ারো শধু তাশদীেদর পাথরকয। অনুরপ ميرة ميرة  ও  َت َع দু’িট 

শ�, �থম শে�র উ�ারা উমারাহ, ি�তীয় শে�র উ�ারা 

 মারাহ, িলখায় পাথরকয েন , উ�ারো শধু কাসরা ও দা�ার 

পাথরকয। অনুরপ  দু’িট শ�, �থম শে�র উ�ারা   حم ও   زحم

িহযাম, ি�তীয় শে�র উ�ারা হারাম, িলখায় শধু একিট েনাকতার 

পাথরকয। অনুরপ �ََر ও  � َت ر  দু’িট শ�, �থম শে�র উ�ারা 

বািশর, ি�তীয় শে�র উ�ারা বুশা র, িলখায় তফাৎ েন , 

উ�ারো শধু ফাতহা ও দা�ার পাথরকয। অনুরপ َحيد ও  يد حت  

�থম শে�র উ�ারা হািমদ, ি�তীয় শে�র উ�ারা হমা দ, 

িলখায় পাথরকয েন , উ�ারো শধু ফাতহা ও দা�ার পাথরকয। এ 
শ�সেলার েলখার আকৃিত এক, িক� উ�ারা িভ�, সেচতন না 

হেল ভুল হওয়া �াভািবক। 
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‘মু’তািলফ ও মুখতািলেফ’র কেয়কিট অব�া: 

১. রািবেদর নােমর বার এক, তেব হরকত ও উ�ারা পৃথক, 

েযমন سًم ও م ً  ,দু’িট শ�, �থম শে�র উ�ারা সালাম س

ি�তীয় শে�র উ�ারা সা�াম। অনুরপ �ََر ও  � َت ر  �থম শে�র 

উ�ারা বািশর, ি�তীয় শে�র উ�ারা বুশা র। অনুরপ   ও  َحيد

يد  থম শে�র উ�ারা হািমদ, ি�তীয় শে�র উ�ারা হমা দ� حت

 তযািদ। এসব নােমর বার ও আকৃিতেত েকােনা পিরবতরন েন , 

তেব হরকত ও উ�ারা িভ�। 

২. রািবেদর নােমর বোরর আকৃিত এক, িক� েনাকতা পৃথক, 

েযমন خيزم ও  يزم দু’িট নােমর আকৃিত এক, তেব �থমিটেত 

েনাকতা আেছ ি�তীয়িটেত েনাকতা েন । অনুরপ �و   ض�   

দু’িট নােমর আকৃিত এক, তেব �থমিটেত েনাকতা আেছ, 

ি�তীয়িটেত েনাকতা েন । এসব বোরর আকৃিত এক, শধু 

েনাকতায় পাথরকয। 
৩. রািবেদর নােমর বোরর েলখার আকৃিত এক, িক� বার পৃথক, 

েযমন ب يا িহ�ান ও হা য়ান’। অনুরপ‘ َ ي يا ও  ع  ও  َبيس

 খা য়াত‘  بيَ ও خييَ আ�াস ও ‘আ য়াশ’। অনুরপ‘ َييش

ও হা�াত’  তযািদ দু’িট নােমর বোরর আকৃিত এক, তেব বার 

দু’িট পৃথক, একিটেত ل অপরিটেক ُ রেয়েছ। 
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‘মুাািফক ও মুফতািরক’ এবং ‘মুতািলফ ও মুখতািলফ’ �কাের 

রািববা পৃথক সে�হ েন , িক� তােদর নাম এক তা  মুাািফক 

বলা হয়। রািবেদর নাম ও নােমর উ�ারা পৃথক হেল মু’তািলফ 

ও মুখতািলফ। রািবেদর নাম ও উ�ারা এক হেল মুাািফক ও 

মুফতািরক। 

এ �কার  লেমর উপকািরতা:  

এ �কার  লম জানা থাকেল রািবেদর িচিিত করা সহজ হয়। 

উদাহরাত: দশজন মুহাি�েসর নাম ‘আ�াস। রািব যখন 

‘আ�াস নামক মুহাি�স েথেক বারনা কেরন, তখন জানা উিচত 

েকান আ�াস তার উ�াদ। কারা হািদস শাে� সকল ‘আ�াস 

সমান পারদশরী নয়। তােদর দীনদাির, �রা শি্ ও হািদেস 

ম�তা বরাবর নয়। েকউ দুবরল েকউ সবল, েকউ �হােযাবয েকউ 

পিরতয্, তা  সিহ ও �া‘ঈফ িনারয় করার জনয আ�াসেক িনারয় 

করা জরির। 

‘মু’তািলফ ও মুখতািলফ’ েচনা অেপকাকৃত সহজ। তােদর নােমর 

উ�ারা েযরপ পৃথক, বা�েবও তারা পৃথক। আমরা যিদ শে�র 

হরকত ও েনাকতা তযাব কের পূবর যুেবর প�িত অনুসরা কির, 

তাহেল সমসযা েদখা িদেব। েযমন পূেবর   َبيس ও  শ��য়   َي يش 

এক িছল। কারা পূেবর হরকত ও েনাকতা বযবহার করা হত না, 
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পরবতরী যুেব হরকত ও েনাকতা বযবহার করার ফেল এসব ভুল 

কম হয়। 
‘মুাািফক ও মুফতািরক’ জানা কিঠন, পরবতরী যুেবও কিঠন, 

কারা িনিদর� বযি্েক িচিিত করার জনয বভীর পড়ােশানা ও 

রািবেদর অব�া জানা দরকার। 

‘মু’তািলফ ও মুখতািলফ’ জানার প�িত দু’িট:  

১. ‘মু’তািলফ ও মুখতািলফ’ েথেক েয নাম অেপকাকৃত কম 

বযবহার হয়, তা িচিিত করা সহজ। 

২. েযসব ‘মু’তািলফ ও মুখতািলফ’ েকােনা িনয়েমর অধীেন েনয়া 

স�ব নয়, েসসেলা শেন মুখ� করা জরির। 

িনয়েমর অধীন নামসেলােক  ই নুস সালাহ �মুখ দু’ভােব ভাব 

কেরেছন। 

১. সাধারা িনয়েমর অধীন নাম, েযমন কতক রািবর েকে� বলা 

যায় তােদর নােমর উ�ারা এভােব, অবিশ�সেলা ওভােব। েযমন 

ً م  :সা�াম’ নামসেলা তাশদীদ যু্, পাঁচিট নাম বযতীত, যথা‘  س

ক. আ�ু�াহ  ই ন সালাম সাহািব। 

খ. মুহা�দ  ই ন সালাম বুখাির। 

ব. সালাম  ই ন মুহা�দ  ই ন নািহদ। 

ঘ. মুহা�দ  ই ন আ�ুল ওয়াহহাব সালাম মুতােযিল 

জু�ািয়। 



 

314 

ঙ. সালাম  ই ন িমশকাম। 

এ পাঁচিট নােমর উ�ারা ‘সালাম’, এ ছাড়া সকল م ً  তাশদীদ س

যু্, অথরাৎ তােদর উ�ারা ‘সা�াম’। 

২. িনিদর� িকতাব িহেসেব কতক নােমর িনয়ম বলা যায়, েযমন 

বুখাির, মুসিলম ও মুয়াাায় এ নােম শধু অমুেক আেছন, যার 

উ�ারা এভােব। 

জাতবয: হািদস শাে�র এ �কার জানা খুব জরির, েযসব 

মুহাি�স হািদেসর এ �কার জােন না, তারা অিধক ভুল কেরন ও 

বরাবর লি�ত হন। এ জাতীয় নাম খুব েবশী, যার েকােনা িনয়ম 

েন , অেনক নাম েদেখ িব�ােট পড়েত হয়। সকল রািবেক জানা 

বযতীত  এ  লম হািসল হয় না। 
এ িবষেয় িলিখত িকতাব: 

‘মুতািলফ ও মুখতািলেফ’র উপর সবর�থম িকতাব িলেখন আবু 

জা‘ফর মুহা�দ  ই ন হািবব আল-বাবদািদ, তার িকতােবর নাম: 

 ,তেব তার িকতাব িছল বযাপক   أسميا ح قبيئَ) حنخَغن احننَغن(

েসখােন মুহাি�স ও বায়ের মুহাি�স সবার নাম িছল। মুহাি�সেদর 

নােমর উপর সবর�থম মুতািলফ ও মুখতািলফ িলেখন আ�ুল বিন 

 ই ন সািয়দ, তার িকতােবর নামও )حنخَغن احننَغن(    
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মুতাশােবহ 

উসুেল হািদেসর িকতাবসমূেহ এ অধযােয় তৃতীয় এক�কার উে�খ 

করা হয় ‘মুতাশােবহ’, যা পূেবরর দু’�কার েথেক বিঠত। েযমন 

রািবেদর নাম এক, যােদর িপতার নাম েলখায় সাদৃশযপূার, তেব 

উ�ারা িভ� যথা َمد نَ َقي� মুহা�দ  ই ন আিকল ও  َمد ن�

 মুহা�দ  ই ন উকা ল। �থম বযি্ িনশাপুির, ি�তীয় বযি্ َقيَ

িফর য়ািব। উভেয় �িস� ও এক যুেবর বযি্র। 

রািবেদর নাম সাদৃশযপূার, উ�ারো িভ�, তেব িপতােদর নাম এক, 

েযমন ش�ح نَ حَعميا শরা   ই ন নুমান ও س�� نَ حَعميا 

সুরা জ  ই ন নুমান। �থম রািব তােব‘ঈ, আিল রািদয়া�াহ 

‘আনহ েথেক হািদস বারনা কেরন। ি�তীয় রািব  মাম বুখািরর 

শায়খ। অনুরপ একািধক রািব ও তােদর িপতার নাম এক, তেব 

বংশ পৃথক, তবুও এ �কার ভু্। 

এ জাতীয় নােমর ভুল-�াি্ েথেক বাচার প�িত হে� এ িবষেয় 

িলিখত িকতাব পাঠ করা, শায়খেদর েথেক �বা করা এবং ভাল 

কের তােদর নামসেলা েজেন েনয়া ও �রা রাখা। 
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মুনকার হািদস 
فَرلُ التمحال ي لُهيدعاتد 

 
 والْمنكَر الْفَرد بِه راوٍ غَدا 

 ‘মুনকার’: একজন রািবর বিারত ফার দ, যার আদালত িনঃসাতা 

ধারা করেত পাের না”। অ� কিবতায় বিারত �মানুসাের 

হািদেসর ি�ংশ �কার মুনকার। এ �কার যিদ েলখক শােযর 

সােথ উে�খ করেতন, তাহেল ভােলা হত, কারা শায হািদেস 

েযরপ মুখািলফাত রেয়েছ, এখােনও মুখািলফাত আেছ। শায 

হািদেস েসকাহ বা মাকবুল রািব তােদর েচেয় উাম রািবর 

মুখািলফাত কেরন; আর মুনকার হািদেস �া‘ঈফ রািব েসকাহ 

রািবর মুখািলফাত কের। 
 কমরবাচক িবেশষয, অথর �তযাখযাত, অ�ীকৃত ও অপিরিচত।    ةغَْ  ت   

‘মুনকার’ এর পািরভািষক সংজা �সো েলখক বেলন: “মুনকার 

েস ফার দ হািদস, যা শধু একজন রািব বারনা কেরেছ, যার একা 

আদালত �হােযাবয নয়”। উদাহরাত  ই ন মাজাহ বারনা কেরন: 
َنغَي  -رحِ ح –قيل حنَ ةيجة ح قزا�   ، َ د  َت َخغَنن عْشن نَْ� ت ْ� نتو ر

َ
َنغَي أ َ د 

  َْ�َ َْ ََ  ، ِع �عي
َ
َْ أ ََ ْ َاَة،  َت َت  يمت ْ� ََ َنغَي هع ، َ د  َ ّع َمَد

ْ
َن حل َْ

َع قَ
دع نْ َم  َت �ت ْ� 

 ْْ َة، قَي َ ََ ع � ع : ََ  َ ولت ح ِع اََسغ مَ قَيَل رَست غَيْ ََ ّ  ح ت  توح : " َص ّت  ، ِ ْم ع َغََح نعي
ْ
توح حل ّت

يَْطيَا   َ ، فَإعا  حل يدع َدع
ْ
ٌَ نعيل َغَ

ْ
ولت ح� ٌَ : ََْاَضب، َاَ�قت َغَ

ْ
ََ ح� َُ َ

َ  أ َت آَدَم َ  َ ح�ْ نَقع
يدع  َدع

ْ
 "نعيل
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এ সনেদ  য়াহ য়া  ই ন মুহা�দ  ই ন কােয়স আল-মাদািন 

দুবরল, যার একলা বারনা �হােযাবয নয়।২৮৯

1 অতএব মুনকার। 

 মাম মুসিলম সিহ ‘মুসিলেম’র ভূিমকায় মুনকােরর সংজা �সো 

বেলন: 
" ًَ ََ يثع َضَ َا دع ََ ْ

عغ ِت ل َت ََ َاح ْْ رع  عَء
َت ، بعَذح َةي  ُع ّد ََ مت

ْ
يثع حل غَْ  ع  ع َ دع مت

ْ
َةةت حل

َع َاحلّ َءي،
ُْ ع
ْ
َع حل ْه

َ
َْ أ َاحيَةع َ�ْ�ع ع ةع ْا لَْم َََ�ْد  رع

َ
ْم، أ ُت ََ ََ ِت رعَاح َت ََ ْْ رعَاح َُ َخي َ

ِع بَ  يفع َْ َ دع ْدغَبت ةع
َ
َا حأل ََ ي، فَإعَذح  َُ يثع َ�ْ�َ َتَوحفعقت َدع

ْ
وَر حل ُْجت َا َم ََ عَل،  َيل

ِع ةَ  ْسََْعَمغع  مت
َ

ع َاال ِع  ". ْقبتو

“আর মুহাি�েসর হািদেস মুনকােরর িনদশরন: যখন তার বিারত 

হািদসিট অিধক �ৃিতশি্ স�� ও �হােযাবয মুহাি�েসর বিারত 

হািদেসর সামেন রাখা হয়, তার বারনা তােদর বারনার িবপরীত 

সাবয� হয়, অথবা তােদর বারনার সাদৃশয হয় না, যিদ তার 

অিধকাংশ হািদস এরপ হয়, তাহেল হািদেসর েকে� েস 

পিরতয্, অ�হােযাবয ও তার হািদস আমল েযাবয নয়”।২৯০F

2 

 ই নুস সালাহ রািহমাহ�াহ বেলন: “মুনকার দু’�কার: ক. েসকাহ 

রািবর িবপরীত দুবরল রািবর বারনা। খ. এমন [দুবরল] রািবর ফার দ 

হািদস, যার একলা বারনা �হােযাবয নয়”। 

                                                           
1  ই ন মাজাহ: (৩৩৩০), সুনানুল কুবরা িলন নাসািয়: (৬৬৮৭) 
2 মুকা�ামাতু মুসিলম: (১/৭) 
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হােফয  ই ন হাজার রািহমাহ�াহ বেলন: “দুবরল রািব যিদ েসকাহ 

রািবর িবেরািধতা কের, তাহেল েসকাহ রািবর হািদসেক মারফ ও 

দুবরল রািবর হািদসেক মুনকার বলা হয়...”1 অতএব হােফয 

মুনকােরর জনয দু’িট শতরােরাপ কেরন: ১. রািবর দুবরল হওয়া 

এবং ২. অিধক েসকাহ রািবর িবেরািধতা করা। এ দু’শতর যু্ 

হািদস মুনকার। 

হােফয রািহমাহ�াহ অনয� বেলন: “মাজহল রািবর একলা বারনা, 

অথবা দুবরল �ৃিতশি্ স�� রািবর একলা বারনা, অথবা এক 

শায়েখর েকে� দুবরল অপর শায়েখর েকে� দুবরল নয় রািবর 

একলা বারনা, যার পেক মুতােব‘ বা শােহদ েন , এ জাতীয় 

হািদসও এক�কার মুনকার, যা অেনক মুহাি�েসর িলখিনেত 

পাওয়া যায়”।२९२

2 

সারাংশ: মুহাি�সবা িবিভ� অেথর ‘মুনকার’ �েয়াব কেরন, েযমন: 

১. েকউ বেলন: মাতরক রািবর মুফরাদ বারনা মুনকার। 

২. েকউ বেলন: েসকাহ রািবর িবপরীত দুবরল রািবর হািদস 

মুনকার। 

৩. েকউ বেলন: দুবরল রািবর একা বিারত হািদস মুনকার। 

                                                           
1 আন-নুযহাহ : (পৃ.৯৮) 
2 আন-নুকাত: (২/৬৭৫) 
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৪. েকউ বেলন: যারা হােফেয হািদস নয়, তােদর মুফরাদ বারনা 

মুনকার। 
৫. েকউ বেলন: শরীয়েতর �িস� িবধান িকংবা অকাটযভােব 

�মািাত িবষেয়র মুখািলফ বারনা মুনকার। 
৬. েকউ বেলন: জাল হািদস মুনকার,  তযািদ। 
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মাতরক হািদস 
دكَر وفَه هفعضوا لعمأَجو 

 
 رتومدفَران بِه داحا وم كُه 

 “েয হািদস একলা েকােনা রািব বারনা কেরেছন, যার দুবরলতার 

উপর সবা  একমত, তা  ‘মাতরক’ বা পিরতয্”। অ� কিবতায় 
বিারত �মানুসাের হািদেসর একি�ংশ �কার মাতরক। 

ا ت  َت  এর আিভধািনক অথর পিরতয্, পিরতযাজয ও বািতল। َة

‘মাতরক’ এর পািরভািষক সংজা �সো েলখক বেলন: “সবার 

িনকট দুবরল রািবর একলা বিারত হািদস মাতরক এবং তা  

পিরতয্”। 
এখােন  ি�য়ার সবরনাম �ারা উে�শয মুহাি�সবা। অথরাৎ أَعوح  

িমথযার অপবােদ দু�, অথবা সমােজ িমথুযক িহেসেব পিরিচত, 

অথবা েবদীন, অথবা অিধক ভুলকারী বা অনযমন�  তযািদ 

কারো সকল মুহাি�েসর িনকট দুবরল রািবর বিারত হািদস 

মাতরক, েযমন ওমর  ই ন হারন।  মাম িতরিমিয২৯৩F

1 রহ. বেলন:    
َت َهيرتاَا،  -رحِ ح - َةيُ قيل حِةيم ح َم ت ْ� َت َنغَي  َنغَي َهغ يٌد، َ د  َ د 

َْ َجّد ع،  ََ  ، ِع �عي
َ
َْ أ ََ  ، َعيْبن َع غت

ْم عا نْ ََ  َْ ََ  ، َع َز�ْدن
َسيَةَة نْ

ت
َْ أ ِع  «ََ

 َ ا  ح
َ
أ

ِع اََسغ مَ  غَيْ ََ ّ  ح ت  ي َاطت  َص َُ ََ ْءع  َْ ِع ةع ْيََع َْ لع يت ةع خت
ْ
َا يََ يََ َُ ع  »ول

                                                           
1 িতরিমিয: (২৭৬২) 
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আহেল  লম এ হািদসেক মাতরেকর উদাহরা িহেসেব েপশ 

কেরেছন। কারা এ সনেদ ওমর  ই ন হারন মাতরক। কতক 

মুহাি�স তােক িমথযার অপবােদ দু� বেলেছন। শায়খ আলবািন 

রািহমাহ�াহ এ হািদসেক মাওদু‘ বেলেছন। 

েয রািব মানুেষর সােথ িমথযা বেলেছ �মাা আেছ, িক� রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর উপর িমথযা বলার �মাা েন , 

হািদেসর পিরভাষায় তােক িমথযার অপবােদ দু� বলা হয়। তার 

হািদস জাল নয়, কারা েস নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর 

উপর িমথযা বেলেছ �মািাত হয়িন। এ বযি্ সকল মুহাি�েসর 

িনকট মাতরক, তার হািদস ‘মারদুদ’ ও �তযাখযাত। অতএব 

িবতিকরত রািব মাতরক নয়। 

কতক মুহাি�স অিধক দুবরল, অথবা অিতমা�ায় ভুলকারী, অথবা 

অিধক অমেনােযাবী, অথবা ফােসেকর একক বারনা, অথবা 

িবদ‘আেতর িদেক আ�ানকারী, অথবা  মামেদর �িত িবে�ষ 

েপাষাকারীর হািদসেক মাতরক বেলেছন। েকউ জাল ও মুনকার 
হািদসেকও মাতরক বেলেছন। কখেনা মানসুখ হািদসেক 

মাতরক বলা হয়। 

মাতরক হািদেসর হকুম: 

মাওদু হািদেসর নযায় মাতরক শােহদ ও মুতােব‘ হেত পাের না, 

তেব ‘মাওদু’ েথেক উাম, যিদও উভেয়র হকুম এক। মাতরেকর 
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দুবরলতা কখেনা দূর হয় না, তা  তার থাকা না-থাকা উভয় 

সমান। 
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মাওদু‘ হািদস 
وعضوالْم كفَذَل يبلى النع 

 
 وعنصالْم لَقتخالْم بالْكَذو 

 “নবীর উপর সৃ� ও বােনায়াট হািদস  িমথযা এবং তা  মাওদু‘”। 

অ� কিবতায় বিারত �মানুসাের হািদেসর �াি�ংশ �কার মাওদু‘। 

েলখক রািহমাহ�াহ কিবতার শরেত হািদেসর সেবরাাম �কার 

‘সিহ’র আেলাচনা কেরেছন, সবরেশষ কেরেছন িনকৃ� �কার 

‘মাওদু‘র আেলাচনা। সিহ ও মাওদু‘র মােঝ হািদেসর িবিভ� 
�কার উে�খ কেরেছন। 

عْء اَ  কমরবাচক িবেশষয موءوع  ি�য়া িবেশষয েথেক উদ বত, অথর 

বােনায়াট, ৈতিরকৃত ও িনিমরত। কিবতায় উে�িখত َغٌ ا  م غوعل  

সামথরেবাধক শ�। ‘মাওদু’র আেরক অথর  অথরাৎ حنَطوَ احل،  

জিমেন পিতত ব�। 
‘মাওদু’র পািরভািষক সংজা �সো েলখক রািহমাহ�াহ বেলন: 

“নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর উপর বােনায়াট ও 

রচনাকৃত কথা  মাওদু”। রািবর  �ায় েহাক বা অিন�ায় েহাক 

নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর উপর সকল রচনােক 

মাওদু‘ বলা হয়। 
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মাওদু হািদস বারনাকারীবা পাঁচ �কার: 

 ই নু জাওিয২৯৪

1 রািহমাহ�াহ বেলন: “েযসব রািবেদর হািদেস 

মাওদু‘, িমথযা ও মাকলুব �েবশ কেরেছ তারা পাঁচ �কার: 

১. এক ে�িার মুহাি�েসর উপর ৈবরাবয ও দুিনয়ার �িত অনীহা 

�বল িছল, ফেল তারা য�সহ হািদস মুখ� কেরিন, মানুেষর কথা 

ও হািদস পৃথক করার িবদযা অজরন কেরিন। তােদর কােরা িকতাব 

হািরেয় িবেয়িছল, অথবা েকােনা অি� দুঘরটনায় পুেড় িবেয়িছল, 

অথবা তারা িনেজেদর িকতাবসমূহ মািটেত দাফন কেরিছল, 

অতঃপর মুখ� হািদস বেল অেনক ভুল কেরেছন। কখেনা 

মুরসালেক মারফূ‘ ও মাওকুফেক মুসনাদ বারনা কেরেছন। কখেনা 

সনদ পাে�েছন, কখেনা এক হািদেসর সােথ অপর হািদস এক� 

কেরেছন। 

২. এক ে�িার মুহাি�স  লেম হািদেসর জনয ক� �ীকার কেরিন, 

ফেল তারাও ভুল কেরেছ, কখেনা কিঠন ভুল কেরেছ। 
৩. কতক েসকাহ মুহাি�স েশষ বয়েস �ৃিত শি্  ােসর কারো 

হািদেস ভুল কেরেছন। 

৪. এক ে�িার মুহাি�স িছল বােফল ও সরলমনা। তারা কেয়ক 
�কার: েকউ হািদস শেন  �হা করেতন, যিদ বলা হত বলুন, 

তারা বলেতন। তােদর কতক স্ান অথবা মুি� তােদরেক হািদস 
                                                           
1 আল-মাওদু‘আত: (১৫-১৭) 
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রচনা কের িদত, তারা িনেজেদর অজাে্ তা বারনা করেতন। 
েকউ শায়েখর অনুমিত বযতীত তার হািদস বারনা করত, তার 

ধারাায় এরপ করা ৈবধ িছল। জৈনক বািফলেক িজজাসা করা 

হেয়িছল: এটা িক েতামার �বাকৃত খাতা? েস বলল: না, তেব 

যার �বাকৃত েস মারা েবেছ, আিম তার পিরবেতর বারনা করিছ। 

৫. এক ে�িার েলাক  �াকৃতভােব হািদস রচনা কেরেছ। তারা 

িতন �কার: 

ক. কতক েলাক �থম ভুল বারনা কেরেছ, িক� সিঠক হািদস 

জানার পর িমথযার অপবাদ েথেক বাচঁার জনয ভুল তযাব কেরিন। 

খ. কতক েলাক িমথযাবাদী ও দুবরল রািবেদর নাম তাদিলস কের 

তােদর হািদস বারনা কেরেছ। 

ব. কতক েলাক েজেন-বুেঝ িমথযা বেলেছ, তারা ভুেল বেলিন, 

অপেরর িমথযা হািদসও বারনা কেরিন, বরং িনেজরা রচনা 

কেরেছ। তারা কখেনা সনেদ িমথযার আ�য় িনেয়েছ, কখেনা 

অপেরর হািদস চুির কেরেছ, কখেনা িনেজরা জাল হািদস রচনা 

কেরেছ। 

হািদস রচনার কারা: 

দীেনর �িত িবে�ষ ও �ীনেক িবকৃত করার হীন উে�েশয েকউ 

হািদস রচনা কেরেছ। েকউ জািত, ভাষা ও জাতীয়তাবােদর পেক 

হািদস রচনা কেরেছ। েকউ মতবাদ িকংবা মাযহােবর সমথরেন 
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হািদস রচনা কেরেছ। েকউ বযি্বত �ােথরর জনয হািদস রচনা 

কেরেছ। েকউ �িসি� পাওয়ার  �ায় হািদস রচনা কেরেছ। 

েকউ স�দ অজরন ও শাসেকর ৈনকটয লােভর উে�েশয হািদস 

রচনা কেরেছ। েকউ সু�র বাাীর জনয সনদ ৈতির কের নবী 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর সােথ স�ৃ্ কেরেছ। 

 ই ন িহ�ান রািহমাহ�াহ বেলন: “কতক েলাক অব জান ও 

শয়তােনর �েরাচনার কারো কলযাোর �িত আ�ান ও পাপ 

েথেক িবরত রাখার িনিমো মনবড়া ফিযলত ও শাি�র হািদস 

রচনা কের েসকাহ রািবেদর সনেদ �চার কেরেছ। িতিন বেলন: 
আ�ুর রহমান  ই ন মাহিদ রািহমাহ�াহ ‘মায়সারাহ২৯৫

1  ই ন আে� 

রাি�িহ’েক িজজাসা কেরন: ‘অমুক সূরা পাঠ করেল অমুক 

ফিযলত রেয়েছ’। এ জাতীয় হািদস তুিম েকাথায় েপেয়ছ? েস 
বলল: আিম মানুষেদরেক কুরআেনর �িত উ�ু� করার জনয 

এসব রচনা কেরিছ”।২৯৬

2 

জাল হািদস েচনার প�িত: 

সনদ ও মতন উভয় েথেক জাল হািদস েচনা যায়। সনদ েথেক 

জাল হািদস েচনার একািধক প�িত রেয়েছ, েযমন েখাদ হািদস 

                                                           
1 েস হািদস রচনাকারী িমথুযক, কুরআেনর ফিযলেতর উপর একািধক হািদস রচনা 

কেরেছ েস। 
2 ‘আল-মাজরিহন’ িল  ই ন িহ�ান: (১/৬৪) 



 

327 

রচনাকারীর �ীকােরাি্; েকােনা রািবর জ� ও তার শায়েখর মৃতুয 

বযবধান �মাা কের তােদর সাকাত অস�ব;২৯৭

1 সনেদ িমথযাবাদী 

রািবর উপি�িত; অথবা েকােনা মুহাি�স বলল েয, এ হািদস 

অমুক িমথযাবাদী রািব অমুক শায়খ েথেক একলা বারনা কেরেছ, 

িবেশষ কের শায়খ যিদ �িস� ও তার ছা� সংখযা অেনক হয়, 

তাহেল এ ধারাা �বল হয়, কারা অেনেকর মােঝ েস একা 

সে�েহর পা�। 

মতন েথেক কেয়কভােব জাল হািদস জানা যায়। মতেন অেনক 

আলামত থােক, েয কারো সহেজ বলা যায় েয, হািদসিট নবী 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর বাাী নয়।  ই ন দািককুল ঈদ 
রািহমাহ�াহ বেলন: ‘হািদস িবশারদবা অেনক সময় শ� ও অথর 

েদেখ জাল ও মাওদু‘ হািদস িনারয় কেরন।२९८

2 

কখেনা হািদেসর ভুল ও অবা�ব অথর �মাা কের হািদসিট 

মাওদু‘। রািব‘  ই ন খুসা ম রািহমাহ�াহ বেলন: 
 "با لغَديث ءواح بضوا حَُير، اظغمة بوغمة حلغيَ َغ  "

                                                           
1 েযমন েকােনা রািব বলল, আমােক অমুক শায়খ বেলেছন, অতঃপর জানা েবল েয, 

শায়েখর মৃতুযর পর তার জ�। এখােন রািব িমথযার আ�য় িনেয়েছ। হয়েতা েস 

মাধযম েবাপন কেরেছ, িকংবা িনেজ রচনা কেরেছ। এখােন রািব �ীকার কেরিন, 

িক� তার জ� তািরখ �মাা কের হািদসিট তার রিচত। 
2 আল- কিতরাহ: (পৃ.২২৮) 
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“িন�য় হািদেসর রেয়েছ আেলা, িদেনর আেলার নযায়, আবার 

রেয়েছ িকছু অ�কার, রােতর অ�কােরর নযায়, যার মাধযেম তা 

�তযাখযান করা হয়”।२९९

1  

 ই ন জাওিয রািহমাহ�াহ বেলন: “তুিম িচ্া কেরছ িক, যিদ 

একদল েসকাহ রািব এক� হেয় বেল: উট সূেচর িছ� িদেয় 

�েবশ কেরেছ, তাহেল আমােদর িক ফায়দা হল? কারা তারা 

অস�ব সংবাদ িদেয়েছ। অতএব িবেবক িবেরাধী অথবা েকােনা 

�ীকৃত নীিত িবেরাধী হওয়া মাওদু‘ হািদেসর আলামত। েসটা 

�হা করার জনয ক� �ীকার করা িন�েয়াজন”।३००

2 

কুরআন মািজদ িকংবা মুতাওয়ািতর হািদস অথবা  জমা িবেরাধী 

হওয়া মাওদু‘ হািদেসর আলামত। অনুরপ রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর যুেবর ঐিতহািসক বা�বতার িবপরীত, 

সামানয আমেল অিধক সাওয়াব ও েছাট পােপ কিঠন শাি�র 

হিশয়াির স�িলত হািদস মাওদু‘। 
িমথযা ও মাওদু‘ হািদস বলার িবধান: 

হােফয  ই ন হাজার রািহমাহ�াহ বেলন: “িনভররেযাবয সকল 

মুহাি�েসর মেত হািদস রচনা করা হারাম। কাররািময়া স�দােয়র 

                                                           
1 আল-মুহাি�সুল ফািসল, (পৃ. ৩১৬); আন-নুকাত: (২/৮৪৪-৮৪৫), আল-িকফায়াহ: 

(পৃ.৬০৫)  
2 আল-মাওদু‘আত। 
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কতক েলাক ও একে�িার সূফী আমেলর �িত উৎসাহ দান ও 

পাপ েথেক সতকর করার জনয হািদস রচনা করা ৈবধ বেলেছ। 

এটা তােদর মূখরতা, কারা আমেলর �িত উৎসাহ �দান ও পাপ 

েথেক সতকর করা শরয়ীেতর িবধান, শরীয়েতর িবধান ৈতির করা 

সবার িনকট কিবরা সনাহ । নবী সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন: 
 " ََ  َةْقَعَد ت ةع

ْ
أ يَتَبَو 

ْ
َََعّمًدح، فَغ َ  ةت ََ َْ َبَيَل  َ يرع  َة  "ح

 “েয আমার উপর িমথযা বলল, েস েযন তার িঠকানা জাহা�াম 

বািনেয় েনয়”।৩০১F

1  মাওদু‘ হািদস বারনা করা হারাম। নবী সা�া�াহ 
‘আলা িহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

» ِّ ََ  َُ َْ َ د  �ع�َ َة َكذع
ْ
َ دت ح 

َ
َو أ ُت ََ ٌل  ِت َبيع ن 

َ
يثن يتَ   � َدع َع  ،« 

“েয আমার পক েথেক েকান হািদস বারনা করল, যা েস িমথযা 

মেন করেছ, েসও একজন িমথুযক”।৩০২F

2 

হািদস রচনাকারীর তওবা �হােযাবয নয়: 

হািদস রচনাকারীর তওবা �হােযাবয নয় কেয়কিট কারো, েযমন:  

১. রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর উপর েকউ েযন 

িমথযা বলার সাহস না হয়, তেব তার তাওবা আ�াহ ও তার মােঝ 

সীমাব� থাকেব। 

                                                           
1 মুসিলম: (৩) 
2 মুসিলম। আন-নুযহাহ : (পৃ.১২১-১২২) 
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২. িমথযা তওবা �কাশ কের েকউ েযন জাল হািদস �চলন করার 

সুেযাব না পায়। 
৩. রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর উপর িমথযা বলা 

অনয কােরা উপর িমথযা বলা সমান নয়, কারা তার উপর িমথযা 

বলার অথর মানুেষর জনয দীন ৈতির করা, যার �পেক আ�াহ 

েকােনা �মাা নািযল কেরনিন। 

৪. জাল হািদস রচনাকারী তওবার েকে�ও িমথযা বলেত পাের, 

িবেশষ কের এেত যিদ তার �াথর থােক। েকউ বেলেছন: তার 

তওবা শ� হেব না, যিদও েস তওবা কের, কারা তার জাল 

হািদস মানুেষর মােঝ ছিড়েয় েবেছ। 

 মাম নবিব রািহমাহ�াহ বেলন: ‘িবশ� মেত তার তওবা 

�হােযাবয ও তার হািদস বারনা করা দূর� আেছ, েযমন কােফর 

বযি্র  সলােমর পর সাকয �হা করা দুর� আেছ’।३०३

1 

জাল হািদেসর উপর িলিখত কেয়কিট ��:      

মাওদু হািদেসর সংখযা অেনক। অেনক আেলম এ িবষেয় �ত� 

�� রচনা কেরেছন, েযমন: ১. ‘আল-লাআিলল মাসনু‘আহ িফল 

আহািদিসল মাওদু‘আহ’। ২. ‘আল-ফাওেয়দুল মাজমু‘আহ িফল 

আহািদিসল মাওদু‘আহ’ িলশ শাওকািন। ৩. ‘আল-মাওদু‘আত’ িল 

 ই িনল জাওিয। 
                                                           
1 মুসিলেমর বযাখযা ��: (১/৭০) 
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মানযুমাতুল বা কুিনয়াহ 
 سميتها منظُومةَ الْبيقُوين

 
 ونكْنرِ الْمهوكَالْج تأَت قَدو 

 تمترٍ خيبِخ ا  ثُمهاتيأَب 
 
 

 تعٍ أَتببِأَر نيالثَّالث قفَو 
 
 

“আর এ কিবতা সুরিকত মুিতর মত িলিপব� হেয়েছ, আিম যার 

নাম েরেখিছ ‘মানযুমাতুল বা কুিন’। েচৗি�শিট পঙি্েত তার 

�কারসেলা িবধৃত হেয়েছ, অতঃপর কলযাোর সােথ তার সমাি� 

হল”। 
েলখক রািহমাহ�াহ কিবতার শরেত সিহ হািদেসর বারনা 

িদেয়েছন, যা হািদেসর মেধয সেবরাাম �কার। িতিন বেলেছন: 
 إسناده وملْ يشذَّ أو يعلْ

 
 اتصلْ أَولُها الصحيح وهو ما 

 আর সবরেশষ বারনা কেরেছন মাওদু‘ হািদস, যা হািদেসর মেধয 

সবেচেয় িনকৃ� �কার, েযমন িতিন বেলেছন:  
وعضوالْم كفَذَل يبلى النع 

 
 وعنصالْم لَقتخالْم بالْكَذو 

 এভােব িতিন সু�র সমাি� কেরেছন। 
واع مْ غت  অথর মািাকয ও জহরত جوَْه ع   অথর আ�ািদত ও সুরিকত। 

েলখক রািহমাহ�াহ  লেম হািদস তথা হািদেসর পিরভাষার উপর 

িলিখত তার ��েক আ�ািদত মািােকযর সােথ তুলনা কেরেছন, 

কারা এেত সেবরাাম  লেমর অেনক �কার অতয্ সংেকেপ 

িবধৃত হেয়েছ। কিবতার �েতযক পঙি্র অ্যিমল, মা�াজান ও 

শ� চয়ন খুব সু�র হেয়েছ, তা  িতিন এ ��েক আ�ািদত 
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মািােকযর সােথ তুলনা কেরেছন। আ�াহ তােক মুসিলম উ�াহর 

পক েথেক উাম �িতদান �দান করন। 

িতিন বেলন: আিম তার নাম েরেখিছ ‘মানযূমাতুল বা কুিন’। নাম 

ব�র িনদশরন, নােমর কলযাো একব� অপরব� েথেক পৃথক হয়, 

এ জনয িতিন নাম েরেখেছন। نوم শে�র আিভধািনক অথর জমা 

করা, েযমন অেনকসেলা মুিত �ম িবনযাস কের এক সুেতায় 

বাথার পর বলা হয়: نومْ حلر ‘আিম মুিতসেলা সু�রভােব 

েবঁেথিছ’।  
পিরভাষায় কাবয িশেবর িবেশষ নীিতমালা অনুসরা কের িনিমরত 

কিবতােক  َوَةة  শ� �ারা েলখক িনেজেক حَليْقتو� বলা হয়। َةغْوت

বুিঝেয়েছন। ‘মানযুমাহ বা কুিনয়া’র বযাখযাকার শায়খ হামািব 

রািহমাহ�াহ বেলন: ‘বা কুন েলখেকর শহেরর নাম, বা �ােমর 

নাম, বা তার িপতার নাম, বা তার দাদার নাম িকছু  জািন না’। 
শায়খ বদরি�ন হাসািন রািহমাহ�াহ (মৃ.১৩৫৪িহ.) ‘মানযুমাহ 

বা কুিনয়া’র উপর িলিখত »حلرر حلُية«  �ে� বেলন: “যারা 

বা কুিন স�েকর িলেখেছন, তােদর অিধকাংশ ‘বা কুিন’ উপািধর 

বযাখযা �সো নীরবতা অবল�ন কেরেছন। তােদর কােরা েলখায় 

আিম েদেখিছ েয, ‘বা কুন’ আজার বা জান অ�েলর একিট �াম, 

যা কুিদরেদর সি�কেট অবি�ত”।  
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আমরা ভূিমকায় বেলিছ তার নাম ওমর  ই ন মুহা�দ  ই ন ফুাুহ 

আদ-িদমাি�, আশ-শােফ‘ঈ। মৃত: (১০৮০িহ.), েমাতােবক 

(১৬৬৯খৃ.), তেব তার জ� তািরখ ও মৃতুযর িদন স�েকর িনি�ত 

হওয়া যায়িন। 

আমােদর ধারাা েলখক রািহমাহ�াহ িনখাদ  খলাস েথেক 

িব�ািরত পিরচয় েদনিন। তা  তার �ে�র �হােযাবযতা বযাপক। 

অেনক বড় বড় বযি্র তার মানযূমার বযাখযা ও িটকা িলেখেছন, 

েযমন হামািব, িদম য়ািত ও যারকািন রািহমাহ�াহ �মুখবা। তার 

মানযুমাহ  রািক রািহমাহ�াহ রিচত حأل ُية এর িনযরাস। 

 অথর িনিদর� িনয়েম িনিমরত কিবতা। نيْ বহবচন, একবচন أنييت

েলখক রািহমাহ�াহ �فوق حًَن বেল পঙি্র সংখযা ৩৪-িট বেল 

িদেয়েছন, েযন তার েকােনা পঙি্ িবলু� না হয়, িকংবা েকউ 

এেত বৃি� করেত না পাের। কিবতার িবশ� পা�ুিলিপেত أنييت 

শ� রেয়েছ, যার িভিােত শায়খ িদম য়ািত ও শায়খ হামািব 

�মুখ মানযুমার বযাখযা িলেখেছন। 
কতক পা�ুিলিপেত  أنييَُي শে�র পিরবেতর أقسيةُي রেয়েছ, যার 

অথর ‘মানযুমায় বিারত �কার সংখযা েচৗি�শিট’। এ অথরও সিঠক, 
কারা েলখক ‘মুদা�াস’ ও ‘মাকলুব’-েক দু  দু  ভােব ভাব 

কেরেছন, যা অবিশ� ি�শ �কারসহ েচৗি�শ �কার হয়, যিদও 

সাধারা অথর েথেক বহদূর। 
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 অথরাৎ মানযুমাহ েলখার উে�শয কলযাোর সােথ نم ب� خَمْ

সমা� হল। এ বােকয িতিন ْخَم শ� বযবহার কের অল�ার 

শাে�র সু�র �েয়াব কেরেছন, যার েথেক কিবতার সমাি� বুেঝ 

আেস। েহ আ�াহ তুিম আমােদর সমাি� সু�র করন। 

ওমর  ই ন মুহা�দ  ই ন ফাাুহ আল-বা কুিন রািহমাহ�াহ রিচত 

وَةَة حَليْقتو�  হািদস শাে�র �াথিমক িকতাব। িহ�ত কম হেল َةغْوت

এ িকতাব মুখ� কের অনযানয িকতাব বুেঝ পড়া যেথ�। আেরকটু 

িহ�ত হেল আ�ামা সানআিন রিচত   ق ب حلس মুখ� করা 

ে�য়, যােত িতিন হােফয  ই ন হাজার রিচত �بة ح ُ      �ে�র 

পুেরা িবষয়েক কিবতার আকৃিতেত েপশ কেরেছন। তােত িবিভ� 

পা�ুিলিপ অনুসাের সবরেমাট দু শত দু , পাঁচ বা ছয়িট কিবতা 

রেয়েছ। িহ�ত আেরা উ�ত হেল হােফয  রািক রিচত حأل ُية 

মুখ� করা সবেচেয় উাম।  রািক এক হাজার কিবতায়  ই নুস 

সালাহ রিচত ةقدةة حنَ حل ًح এর পুেরা িবষয়েক সাবলীল ও 

সু�রভােব উপ�াপন কেরেছন।  
মূল বা মতন িহেসেব একিট িকতাব মুখ� কের অনযানয িকতাব 

বুেঝ পড়া যেথ�। যারা  লেম হািদেসর বুিনয়ািদ ও েমৗিলক 

িবষয়সেলা জানেত চান, তারা বা কুিনয়ার মানযুমাহ মুখ� কের 

পেদয িলিখত অনযানয বযাখযা ও েমৗিলক ��সেলা পড়ুন এবং 
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বা�ব অনুশীলন করন। অতঃপর অনযানয িবষেয়র উপর িলিখত 

বুিনয়ািদ িকতাবসেলা পড়ুন। 

এ িবষেয় বভীর জান অজরন করেত চা েল �াথিমকভােব সংিক� 

মতনসেলা পেড় িনন, কারা তা বুঝা সহজ ও �ত েশষ হয়, 

েযমন:   ُ حنغووةة حلقونية، حنوقوة، حلكفية ا�بة ح ��সেলা। 

অতঃপর ি�তীয় পযরােয় পড়ুন হােফয  ই ন কািসর রািহমাহ�াহ 

রিচত حخَ ير َغوم حلديث অতঃপর তৃতীয় পযরােয় পড়ুন হােফয 

 রািক রািহমাহ�াহ রিচত حأل ُية এবং তার উপর িলিখত বযাখযা 

ও সহায়ক ��সমূহ। অতঃপর পড়ুন ةقدةة حنَ حل ًح  ও তার 

উপর িলিখত ْ َح সমূহ, েহাক হােফয  রািক রিচত, িকংবা 

 ই ন হাজার রিচত িকংবা অনয কােরা রিচত।  

এখােন আমরা মানযুমাহ বা কুিনয়ার বযাখযা েশষ করিছ। আ�াহ 

তা‘আলা আমােদর সবা েক  লেম নােফ ও েনক আমল দান 

করন। দরদ ও সালাম নািযল েহাক সবরেশষ নবী মুহা�দ 

সা�া�াহ ‘আলা িহ ওয়াসা�ােমর উপর, তার বংশধর ও সকল 

সাহািবর উপর এবং িকয়ামত পযর্ যারা তােদর অনুসরা করেব, 

তােদর সবার উপর। 
সমা� 


