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 ليبجلاب
জবুাiল দাoয়া en গাiেডn েসnার 
আসসালাম ুআলাikম oয়া রাহমাতুlাহ� 

iসলামী শরীয়েতর দিুট মলূ uত্স হেc পিবt kরআন o ছহীh হাদীছ। মহানবী সাlাlাহু আলাiিহ oয়া সাlাম 
eরশাদ কেরন, আিম েতামােদর মােঝ দিুট বs েরেখ যািc, যতkণ পযর্n েতামরা ঐ দিুটেক দঢ়ৃভােব ধারণ কের 
থাকেব, ততkণ পযর্n পথ  হেব না। েস দিুট হল আlাহর িকতাব (আল-kরআন) eবং রাসলূ সাlাlাহু আলাiিহ 
oয়া সাlাম eর সnুাত (আল-হাদীছ)� (মoুয়াttা iমাম মােলক, িমশকাত হা/186; আল-মsুাদরাক িলল হােকম, 
সনদ হাসান) 
েযেহতু uপেরাk দিুট uত্সই iসলামী জীবন-যাপেনর মলূ হািতয়ার eবং eর uপেরi মসুলমানেদর েহদায়াত 

িনভর্ রশীল, েসেহতু যগু পরsরায় iসলােমর শtরা e দিুট মলূ uত্েসর মােঝi েভজাল ঢুকােনার েচ া কেরেছ। 
kরআন েযেহতু মহানবী সাlাlাহু আলাiিহ oয়া সাlাম eর সমেয়i িলিখত আকাের সংরিkত িছল। ক s িছল বহু 
ছাহাবীর। কােজi তারা kরআেন হাত েদoয়ার দঃুসাহস েদখােত পােরিন। িকn নবী করীম সাlাlাহু আলাiিহ oয়া 
সাlাম eর হাদীছ িছল eর িকছুটা বয্িতkম। হাদীছ তখন িলিখত আকাের িছল না। িছল িবিভn ছাহাবীর sিৃতপেট 
সংরিkত। তাo আবার গিcত আকাের নয়। িলিখত আকাের খুব কমi সংরিkত িছল। ei সেুযােগ iসলােমর িচর 
শtরা o মসুিলম নামধারী িবিভn sাথর্ােnষী মহল ei িdতীয় uত্েসর মেধয্ তােদর কােলা হাত বিসেয়েছ। হারামেক 
হালাল o হালালেক হারাম eবং যা শরীয়ত নয় তােক শরীয়েত রপূ েদoয়ার জনয্ বহু হাদীছ রাসলূlুাহ সাlাlাহু 
আলাiিহ oয়া সাlাম eর নাম িদেয় জাল কেরেছ। িকn মহান রাbলু আলামীন যেুগ যেুগ eমন পি তেদরo আিবভর্ াব 
ঘিটেয়েছন, যারা ঐ সমs যঈফ o জাল হাদীছগিুলেক ছাটাi বাছাi করেত সkম হেয়েছন। 
iমাম iবনলু জাoযী বেলন, যখন কােরা পেk kরআন মজীেদ aনpুেবশ ঘটােনা সmব হয়িন, তখন িকছু সংখয্ক েলাক 
নবী করীম সাlাlাহু আলাiিহ oয়া সাlাম eর হাদীছ বিণর্ত করেত শরু ুকের eবং িতিন বেলনিন eমন কথাo তাঁর 
নাম িদেয় চালােত শরু ুকের। আর eর েpিkেতi আlাহ তায়ালা eমন আেলমেদর আিবভর্ াব ঘটােলন, যাঁরা িমথয্া 
বণর্না aপসারণ করেত শরু ুকেরন eবং ছহীহ হাদীছ েকানিট তা s  কের েদন। আlাহ তায়ালা eরপূ পি ত 
বয্িkেদর েথেক েকান যগুেকi শনূয্ রােখনিন। তেব e ধরেনর বয্িktেদর aিst সাmpিতককােল hাস েপেয়েছ। eমনিক 
বতর্মােন তােদর pািp পি মা ডলিফন pািpর েচেয়o দলুর্ভ হেয় পেড়েছ। (িসলিসলাতুল আহাদীছ আয-যাঈফাহ oয়াল 
মoযআূহ 1/41।) 
iমাম iবনলু জাoযীর যেুগi যখন হাদীেছর মহা পিnতেদর eরপূ aভাব েদখা িদেয়িছল, েসখােন বতর্মান যেুগ e 
aভাব আরo তীb হoয়া sাভািবক নয় িক? বাsব পিরিsিতo তাi। সারা িবে  আজ যঈফ o জাল হাদীেছর 
ছড়াছিড়। িক খতীব, িক oয়ােয়য, িক pবnকার, িক তথাকিথত মহুািdস সকেলর মেুখ শধু ুযঈফ o জাল হাদীছ শনুা 
যায়। িকn eগিুল েথেক সতকর্ কারী রেয়েছন কজন? যগু ে  মহুািdস আlামা নািছরdুীন আলবানীসহ হােত েগানা 
কেয়কজন বয্িkt ছাড়া? তােদর েলখনীo আবার আরবীেত। যা বাংলাভাষী মসুলমানেদর জনয্ বঝুা ক কর। 
ei েঘালােট পিরিsিত aনধুাবন কেরi আমরা uভয় বাংলার মানষুেক যঈফ o জাল হাদীছ েথেক সতকর্  করার জনয্ 
কলম হােত িনেয়িছ। আমরা বাংলার মিুমন সমাজেক জািনেয় িদেত চাi েয, হাদীছ বণর্নায় সতকর্ তা aবলmন করেত 
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হেব। হাদীেছর aবsা না েজেন তা িদেয় দলীল েপশ করা যােব না। আমরা আরo চাi বাংলার মানষুেক ঐ সমs 
হাদীেছর সােথ পিরচয় কিরেয় িদেত, েযগিুলেক তারা ajতা বশত: িকংবা ঐ রকম বi-িকতাব না থাকায় ছহীহ 
হাদীছ মেন কের আমল কের আসেছ। aথচ তা িনতাni যঈফ বা জাল। বহুকাল আেগ েথেকi হাদীছ শােstর পি তগণ 
eগেুলােক যঈফ o জাল হাদীছ বেল েঘাষণা িদেয়েছন eবং বতর্মান যেুগর হাদীছ শাstিবদগণo oগেুলার যঈফ o জাল 
হoয়ার সাkয্ িদেয়েছন। uেdশয্ হেc মসুলমানেদরেক মহানবী সাlাlাহু আলাiিহ oয়া সাlাম eর uপর িমথয্া েরাপ 
করার কিঠন েগানাহ হেত রkা করা। 
যঈফ o জাল হাদীেছর স া: 
যঈফ হাদীছঃ েয হাদীেছ ছহীহ o হাসান হাদীেছর শতর্সমহূ পাoয়া যায় না, তােকi যঈফ হাদীছ বেল। (iমাম নববী, 
মkুাdামাহ মসুিলম পঃৃ 17; হাদীছ সংকলেনর iিতহাস, (iফাবা 1992) পঃৃ 39।) 
ছহীহ হাদীছঃ ছহীহ হাদীছ ঐ হাদীছেক বলা হয় যার বণর্না সtূ ধারাবািহক রেয়েছ eবং বণর্নাকারীগণ সবর্েতাভােব 
নয্ায়পরায়ণ। যােদর sরণশিk aতয্n pখর eবং েয হাদীেছর মেধয্ েকান pকার েদাষ েনi eবং aপর ছহীহ হাদীেছর 
িবেরাধীo নয়। (িমন আtয়ািবল িমনাহ িফ iলিমল মছুtালাহ o শরেহ নখুবাতুল িফkর aবলmেন)� 
হাসান হাদীছঃ ছহীহ হাদীেছর সকল গণু িবদয্মান থাকার পর বণর্নাকারীেদর sরণশিk যিদ িকছুটা হালকা pমািণত 
হয় তেব তােক হাসান হাদীছ বলা হয়। (pাগkু)� 
মাuয ুবা জাল হাদীছঃ মাuয ুবা জাল হাদীছ eর aপর নাম িমথয্া হাদীছ। মoয ুহাদীস বলা হয় ঐ হাদীেক 
যা বানােনা হেয়েছ eবং নবী সাlাlাহু আলাiিহ oয়া সাlাম eর িদেক সmিকর্ ত করা হেয়েছ। (ডঃ মাহমদু আহ-tাh
হান, তায়সীর ুমছুতালািহল হাদীছ, পঃৃ 89।) 
হাদীছ বণর্নায় সতকর্ তা aবলmন: হাদীছ বণর্নার েkেt aবশয্i সতকর্ তা aবলmন করেত হেব। িনেদর্ াষ রাবীর হাদীছ 
gহণ করেত হেব। পkাnের েয রাবী েদাষী সাবয্s হেব, তার বিণর্ত হাদীছ pতয্াখয্ান করেত হেব। 
আlাহ বেলন:  

 يا أيُّهَا الَِّذْيَن آَمُنوْا إْن جَاَءُآْم فَاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنْوا)

“েহ ঈমানদারগণ! েতামােদরেক েকান ফােসক বয্িk েকান খবর িদেল তা যাচাi কর।” (হুজরুাত-6)� 
রাসলূlুাহ সাlাlাহু আলাiিহ oয়া সাlাম বেলন:  

 ( مَن َحدََّث َعنِّْي ِبَحِدْيٍث َيَرى أنَُّه َآِذٌب َفُهَو أَحُد اْلكَاِذِبْيَن )

 “েয বয্িk আমার েথেক eমন হাদীছ বণর্না কের েয, তার ধারণা হয় oটা িমথয্াo হেত পাের, তেব েস aনয্তম েসরা 
িমথযু্ক। (মসুিলম)� রাসলূlুাহ সাlাlাহু আলাiিহ oয়া সাlাম আরo বেলন:  

 ( َآَفى بِاْلَمْرِء َآِذبًا أْن ُيَحدِّث ِبُكلِّ مَا َسِمَع )

 “eকজন বয্িkর িমথযু্ক হoয়ার জনয্ eতটুki যেথ  েয, েস যা শনুেব তাi (পরীkা-িনরীkা না কের) বেল 
েবড়ােব।” (মkুাdামা মসুিলম)� 
রাসলূlুাহ সাlাlাহু আলাiিহ oয়া সাlাম আরo বেলন:  

 ( َمْن َآَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّدًا فَاْلَيَتَبوَّْء َمْقَعَدُه ِمْن الناَِّر )
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 “েয বয্িk icাকৃত ভােব আমার uপের িমথয্া েরাপ কের, েস েযন তার িঠকানা জাহাnােম িনধর্ারণ কের েনয়।” 
(বখুারী o মসুিলম)� 
uেlিখত আয়াত o হাদীছগিুল dারা eটাi pিতভাত হয় েয, হাদীছ বণর্নার েkেt চরম সতকর্ তা aবলmন করেত হেব 
eবং ঢালাoভােব হাদীছ বণর্না করা যােব না। বরং পরীkা-িনরীkা কের েদখেত হেব হাদীছিট সিতয্কার aেথর্ 
রাসলূlুাহ সাlাlাহু আলাiিহ oয়া সাlাম eর হাদীছ িক-না। েয বয্িk েশানামাti বণর্না কের েস aনয্তম েসরা িমথযু্ক 
eবং েজেন বেুঝ িমথয্া েরাপ করেল তার িঠকানা হেব জাহাnাম, e বাকয্গেুলা েথেক হাদীেছর ছহীহ-যঈফ যাচাi কতটুক 
আবশয্ক তা সহেজi aনেুময়। 
ছহীহ-যঈফ িযিন পাথর্কয্ করেত জােনন না, িতিন আেলম নন: 
iমাম আহমাদ িবন হাmল o iসহাক িবন রাহoয়াiহ বেলন, েয আেলম হাদীেছর ছহীহ-যঈফ o নােসখ-মানসখূ জােনn 
না, তােক আেলমi বলা চেল না। (মােরফাতু uলমুলু হাদীস gেnর বরােত সহীহ তারগীব তারহীেবর ভূিমকা- পঃৃ- 
13) 
িছহাহ িসtা বলা কতদরূ সিঠক? 
আমরা বখুারী, মসুিলম, আবদুাuদ, নাসাঈ, িতরিমযী, iবেন মাজাহ eসব মহামিত iমামেদর হাদীছ gn গিুলেক 
িছহাহ িসtাহ বেল থািক। যার aথর্ হাদীেছর ছয়িট ছহীহ িকতাব। আসেল িক e ছয় খািন িকতাবi ছহীহ হাদীেছর 
িকতাব? eকমাt ছহীহ হাদীেছর িকতাব বলেত বখুারী o মসুিলমেক বঝুােনা হয়। েয দিুটেক eকেt ছহীহােয়ন বলা 
হয়। ei দiু িকতােবর সােথ aেনক িবdান মoুয়াttা মািলকেকo শািমল কেরেছন। eর বাiের েকান িকতাবi িনর ু শ 
ছহীহ হাদীেছর িকতাব নয়। বরং সব হাদীেছর িবতােবi ছহীহ-যঈফ িমি ত রেয়েছ। আবদুাuদ, নাসাঈ, িতরিমযী, 
iবেন মাজাহ e চারিট িকতােব যঈফ হাদীছ িমি ত রেয়েছ। সতুরাং eগিুলেক বখুারী o মসুিলেমর সােথ িমিলেয় িছহাহ 
িসtাহ বলা িঠক নয়। eমন িক সহীহ বখুারী মসুিলম ছাড়া aনয্ানয্ হাদীেসর িকতােবর সংকলকগণ তােদর 
িকতাবগেুলােক সহীহ িহেসেবo নাম করণ কেরন িন। যিদo aেনক আেলম eগেুলার মেধয্ aিধকাংশ হাদীস সহীহ 
হoয়ার uপর িভিt কের িসহাহ িসtাহ বেলেছন। 
িবdানেদর গণনা মেত ঐ চারিট িকতােব যঈফ হাদীেছর সংখয্া িতন হাযােরর ঊে র্ রেয়েছ। েযমন মহুািdস আলবানী 
(রহঃ) eর চারিট যঈফ gn aবলmেন বলা যায়- 
• নাসাঈেত যঈফ হাদীেছর সংখয্া pায় 440 িট 
• আবদুাuেদ যঈফ হাদীেছর সংখয্া pায় 1127 িট 
• িতরিমযীেত যঈফ হাদীেছর সংখয্া pায় 829 িট 
• iবন ুমাজাhেত যঈফ হাদীেছর সংখয্া pায় 948 িট 
———————————– 

 েমাট = 3344 িট 

 ei চার খানা িকতাবেক পুেরাপুিরভােব ছহীহ হাদীেছর সংকলন jান করার কারেণi আমরা eগেুলার মেধয্ 
সিnেবিশত হাদীছগিুলেক পরীkা-িনরীkা কির না বা করার pেয়াজন মেন কির না। aথচ eিট eকিট মারাtক ভুল। 
আlামা েমাহাmাদ িবন iবরাহীম iয়ামানী বেলন: সনুােন iবেন মাজাহ আবদূাuদ o নাসাঈর পরবত  পযর্ােয়র gn। 
uহার হাদীছসমেূহ পরীkা-িনরীkা চালােনা আবশয্ক। uহােত ফযীলত সংkাn aধয্ােয় eকিট মoয ূহাদীছ রেয়েছ। 
(হাদীছ সংকলেনর iিতহাস, (iফাবা, 1992), পঃৃ 561। গহৃীত: tানkীহুল আনoয়ার।) 
uপেরাk চারখানা িবতােবর বাiেরo eমন aেনক িকতাব রেয়েছ যার েবশীর ভাগ হাদীছ ছহীহ। েযমন ছহীহ iবন ু
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খুযায়মা, ছহীহ iবন ুিহbান pভৃিত। 
েমাটকথা, হাদীেছর pিসd চয় খানা িবতাবেক িছহাহ িসtাহ না বেল kতুব ুিসtাহ বা ছহীহাiন o সনুােন আরবাআহ 
বলা uিচত। 
pকাশ থােক েয, aেনেক মেন কেরন, যঈফ হাদীছ ফযীলেতর েkেt gহণেযাগয্। তােদর e ধারণা সিঠক নয়। বরং 
ফযীলত o আহকাম সবর্েkেti যঈফ হাদীছ বজর্ নীয়। iহাi মহুােkkীন িবdানেদর চূড়াn ফায়সালা। আlামা 
জামালdুীন kােসমী বেলন, iমাম বখুারী, মসুিলম, iয়াhiয়া iবেন মঈন, iবনলু আরাবী, iবেন হাযম eবং iবন ু
তাiময়াহ pমখু মনীষীগণ বেলন, ফযীলত িকংবা আহকাম েকান বয্াপােরi যঈফ হাদীছ আমল েযাগয্ নয়। 
(ফাoয়ােয়দtু তাহদীস পঃৃ 95) 
পিরেশেষ, আlাহ আমােদর সকলেক যঈফ o জাল হাদীছ িচনার o তা েথেক সতকর্  থাকার সােথ সােথ kরআন o 
ছহীহ হাদীছ িভিtক আমল করার তাoফীক িদন-আমীন!  
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