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রহমািনর রহীম

ইমাম তার সহীহ সংকলেনর যা বেলেছন তার সারাংশ আরয
করা হল: 1

-যঈফ হাদীেসর ের না, তােদর

যঈফ হাদীস

এ

রাবী

3 হাদীেসর

হ । দীন
2

মানসূর িবন মুতামীর, আমাশ ও ইসমাঈল িবন আবু খািলদ

রাবী। আতা িবন সািয়ব, ইয়ািযদ িবন িযয়াদ, লাইছ িবন আবু সুলাইম – এরাও

1 এই সারাংশ জানা আজেকর িদেন ।
2 ইমাম রাবীেদরেক বা ভাগ কেরেছন। পেহলা

আেছন ( ) িবন (ম. 132 িহ:), আমাশ (ম. 147) ও ইসমাঈল

িবন খািলদ (ম. 146)। আেছন ( ) আতা িবন সািয়ব, ইয়ািযদ

িবন িযয়াদ, লাইছ িবন । আেছন ( ) হাসান বসরী ও

ইবেন িছরীন।
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আমরা সক সহীহ হািদেসর উপর আমল কির।
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আেয়শা (রা.) বেলন, নবী (স.)
সালােমর পর এই পড়া
পিরমাণ সমেয়র বসেতন না:
“ আনতাস ওয়া
িমনকাছ সালাম তাবারাকতা ইয়া
জালজালালী ওয়াল ইকরাম”।
( )

সকল ফরজ সালােতর পর
ত সালাত

সকল ফরেজর পর নবী

করেতন
ত নাই,

পর

করেতন।
না থাকত।

3 ফরসখ 4 বািরদ
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; তেব তারা মানসূর, আমাশ ও ইসমাঈেলর ধাের কােছ পােরন না।

আিয়শা (রা:) বেলন,

“রসূল (স.) আমােদরেক আেদশ কেরেছন মানুষেক তার িদেত।” 3

4 রাবী অিধকাংশ হাদীস-িবশারেদর কােছ হাদীস জালকারী িহসােব

–

জাফর মাদানী, আম ইবেন

সা 4

5 যঈফ রাবী রাবী রাবী

এরকম রাবীর উদাহরণ - ইব

3 আরও কেরেছন দাউদ।
4 ইমাম 6 জন রাবীেদর নাম কেরেছন।

জাফর মাদানী – উকায়লী তােক জালকারী বেলেছন।
আমর িবন খােলদ ওয়ােসতী – যায়দী িশয়ােদর িকতাব “ সনােদ যােয়দ িবন আলী”র
সংকলক।

সাইদ িদমাশকী শামী - ইবেন বেলন, ”এই হাদীস জাল করত।” ইবেন
বেলন, “ কাযযাব।”

ইবেন সাইদ – িনেজই বলত, “ভােলা িবষেয়র হাদীস জাল করা জােয়য”
ইবেন সালাহ বেলন, ”এই চার হাজার হাদীস জাল কের।”
িগয়াছ িবন ইবরাহীম নখঈ – জওেযকানী বেলন, ”এই হাদীস জাল করত।”

দাউদ নখঈ – হাদীস জালকারী
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6 আহেল এেলম এবং যারা তােদর মাযহাব জােনন তােদর ফয়সালা : একক

তাহেল তার
5

5 এর উদাহরণ ইমাম সংকিলত িনেচর :

সাঈদ , সাঈদ, কািমল জাহদারী ও উমাবী তােদর

, ... আ (রাঃ) বলেলন, র (স.) একিদন

আমােদরেক িদেলন। িতিন আমােদর করনীয় করেলন এবং

আমােদরেক সালাত িদেয় বলেলন যখন সালাত-এর করেব তখন

কাতার করেব। তারপর একজন ইমামত করেব। ইমাম যখন

তাকবীর বলেব তখন তাকবীর বলেব আর যখন ‘গাইিরল আলাইিহম

’বলেব তখন আমীন বলেব এেত করেবন।

অতঃপর ইমাম যখন তাকবীর বলেব এবং করেব, তখন তাকবীর বলেব এবং

করেব। কারন ইমামেক আেগ হয় এবং আেগ উঠেত

হয়। (স.) বলেলন , ফেল এই ইমাম আেগ তাকবীর ও

করার সমেয়র হেব। আর যখন ইমাম ‘ িলমান হািমদাহ’বলেব তখন

বলেব ‘ লাকাল হামদ’ । কারন িতিন

তার নবীর যবািনেত বেলেছন , কের িতিন তা । আর যখন

ইমাম তাকবীর বলেব এবং িসজদা করেব তখন তাকবীর বলেব এবং িসজদা করেব।
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।

আর আেগ নবী (স.) বেলন, “ আর িদন
িমছওয়াক কের,

এরপর (মসিজেদ) যায়, েদর
ঘাড় িডিঙেয় আেগ যায় না, এরপর

তারপর ইমাম এেল নীরব থােক
তক

েল না, তার এ কাজ

সমেয়
কাফফারা হেয় যায়।”(আহমাদ,

, হােকম)
নবী (স.) বেলন, “

রাকআত
পেড়।” ( , আব
দাউদ)

ইবেন রা. বেলন,
র (স.) আর আেগ চার
রাকাত সালাত পড়েতন।
(ইবেন মাজা ১১২৯)

। এর রাবী বািকয়া িবন
ওয়ািলদ ,

ও ,
িবন আরতা যঈফ এবং
আিতয়া আওফী যঈফ বা

রী।
অতএব আর ফরেজর
আেগ ‘কাবলাল ’
বেল রাকআত
সালাত ।
অতএব মসিজেদ

এেল ২ রাকআত
‘ ’
সালাত
পােরন
তাসবীহ- িযকর বা

ন।
 হেল

সালাতও পড়েত
পােরন।

আর পের
(স.)

৮৮১, নাছায়ী)
ইবেন উমর (রা.) বেলন, নবী (স.)

৯৩৭, ৮৮২, দােরমী)

----



লাখখাস

11

িতরিমযী)
ইবেন (রা) হেত ,
নবী বেলন, “মাগিরেবর আেগ
রাকাত সালাত পড়; য় বাের
বলেলন, যার হেব” এই
আশংকায় এক
( ) মেন করেব।
( হা/১১৮৩, দাউদ
হা/১২৮১, আহমাদ ২০০২৯)

স. মাগিরেবর আেগ 2
রাকাত সালাত পড়েতন। (ইবেন

1588) গায়র-
।

তাই এ
করেত হেব।

মাগিরেবর পের
স.-

তার জ

মাগিরেবর

রাকাত,
রাকাত।” (িতরিমযী)

।

বেলন, আিম নবী
(স.)-এর কােছ এলাম। তার সােথ
মাগিরব সালাত পড়লাম। এই

ড়ােলন এবং
সালাত পড়েত থাকেলন ইশার
সালাত পড়ার আগ পর
(আহমদ, 22926)
মাগিরেবর পের
সালাত পড়া যায় যা গায়র-

মাগিরব ফরেজর পর ৬
রাকাআত পেড় যার মােঝ

না;
তেব তােক বার বছেরর
ইবাদত পিরমাণ সওয়াব

িতরিমযী বেলন,

আিম

লাম। িতিন
যঈফ এবং

মাগিরব ফরেজর পর িবশ
রাকােতর িবিনমেয়

- এমন

আেছ; অিত যঈফ।
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7 -

িবশারদ) বেল দািব কের অথচ সহীহ-যঈফ হাদীেসর বাছ-িবচার ক

বরং তারা িব

ইমামগণ –

–

8 রাবীর হাদীস

রাবী

থাকেবন।

দলীল:
’

(49:6)

...(2:282)

ইমাম বেলন, কািমল জাহদারী আওয়ানা িরওয়াত কেরেছন

ছাড়া আর কােরা এ : তার নবীর যবানীেত বেলেছন,

তার কের িতিন তা ।
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........ ..
(65:2)

(স.) বেলেছন, আমার
েজও

েদর একজন। 6

র
যােব।

র আমার নােম
আেরাপ

র
আেরাপ

র আেরাপ

ত: র

9 বসরার কাযী ইয়াস (ম. 122 িহ:) বেলন, উ

অপমািনত হয়।

10 (তােবয়ী) ইবেন ছীরীন ( ১১০ িহঃ) বেলন: এই এেলম

(হাদীেসর এেলম) দীন। অতএব যাচাই কের কার কাছ দীন

। িতিন বেলন: আেগ সনদ িজ সা করা হত না। যখন

6 আরও কেরেছন ইবেন শায়বাহ।
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ই
কেরেছন। জাল। ইমাম

বািতল এবং এর রাবী রাওহ

এক-
মাসাহ করা

র ) িকভােব মাথা মাসাহ

‘ িদেয় মাথা
িন

এর

আেনন’। ১৮৫, িতরিমযী]
৭৪১ িহঃ)

বেলন, ‘ ) কখেনা মাথার

।’ [ ‘আদ,
‘ ’]

থাকেল মা
যােব। ( িলম)

পাগড়ীর নীেচ মাসাহ করেতন
বেল
তা যঈফ। [ , ইবেন
মাজাহ]

মাগিরেবর

সালাত

ইবেন (রা) হেত ,
নবী বেলন, “ আযান ও
ইকামেতর মােঝ সালাত আেছ;

আযান ও ইকামেতর মােঝ
সালাত আেছ; আযান ও
ইকামেতর মােঝ সালাত আেছ;
যিদ পড়েত চায়। ” (দােরমী,

“ আযান ও
ইকামেতর মােঝ সালাত
আেছ মাগিরব ছাড়া।”
(বাযযার) এর রাবী হাইয়ান
বসরী ; তেব
করেতন। সহীহ

হাদীস তার িবপরীত,
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কিতপয় সহীহ ও যঈফ হাদীস
িবষয় সহীহ হাদীস যঈফ হাদীস

এক িদরহাম
ও নাপাকী

থাকেলও িক
সাফ করা

আসমা িবনেত বকর (রাঃ)
বেলনঃ এক মিহলা কাপেড় হায়েযর

-
বেলন,

ঘেষ
নাও এরপর তােত পািন
আর তা পের সালাত পড়েত থাক।
(িতরিমযী)

করা

ইবন আববাস (রাঃ) বেলন, নবী স.
’

’
তখন িতিন বলেলনঃ

’ জনেক আযা

ত না, আর
ত। (

হা/ ১৩৬১)

ইবরাহীম নখঈ (তািবঈ)

এক
িদরহাম পিরমাণ হয় তেব
সালাত আবার পড়েব আর

তাহেল সালাত চািলেয় যােব।
েন

পাই িন।
বলা হেয়েছ:
িদরহাম পিরমাণ হেল, তা

কারেণ সালাত আদায়
করেত হেব।

িবন
-

“ ”
(৯/৩৩০)

জাল হাদীস।

মািরয়াম ইমাম

যায়লা’ঈ “ ”
(১/২১২)

কেরেছন।
হাদীস রাওহ

লাখখাস
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িফতনা 7 তখন বলা হল, “ িববরণ দাও” যিদ

, ‘আহেল ’ তাহেল হাদীস

করা হত। ‘আহেল িবদআত’ হেল তার হাদীস

করা হত না।

মদীনার কাযী সাদ িবন ইবরাহীম বেলন, হাদীস

ছাড়া করেত পারেব না।

11 কািসম িবন উবােয়দ বেলন, “

অথবা অ

এেলম তলব করা।”

12 িবন উয়ায়না বেলন, “

করা জােয়য মেন কির না।

13  ইবেন উলাইয়ার করল।

আফফান বলেলন, “ঐ রাবী ছাবাত ( ) নয়।” তখন বলল,

“আপিন তার গীবত করেলন!” ইবেন উলাইয়া বলেলন, “ গীবত কের িন।

বেলেছ ঐ রাবী ছাবাত ( ) নয়।” 8

7 িফতনা বলেত িশআ, খােরজী, জাহিময়া দেলর

হেয়েছ।
8 ইবেন উলাইয়া এটা হাদীেসর রাবী িকনা তা বলায় গীবত

হয় না। কারণ র হাদীেসর রাবী িহসােব না হেত পােরন।
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কারণ যারা যঈফ হাদীস এবং উপর

আমল করেব অথচ ঐসব হাদীস অিধকাংশ বােনায়াট। ” 9

10

9 ইমাম , ইমাম , ইমাম , ইমাম হাজম, ইমাম
তাইিময়াহ ও কােসমী হাদীসিবদ ইমামগণ মত কেরেছন যঈফ
হাদীস আমল করা যােব না। ফযীলােতর আর য িবষয়

যঈফ হাদীস আম নয়। কারণ ফযীলােতর িদেয় যঈফ হাদীস আমল
করেত সমােজ িফতনা-ফাসােদর হেব। তােত উপকােরর অপকােরর

অেনক । একদল িফকহিবদ ত কের যঈফ হাদীস
আম িদেয়েছন-
(১) সব যঈফ হাদীেসর উপর আমল করা হেব, তা মেতই বা

না হয়। যিদ তা হয় তাহেল যঈফ হাদীস আমল করা যােব না।
(২) যিদ হেয় যঈফ হাদীস আমল করেত চায়, তাহেল তােক
রাখেত হেব , ঐ আমলটা মেতই ও সমােজর সহীহ হাদীেসর
আম িবেরাধী না হয়। যিদ হয় তাহেল আমল করা যােব না।
(৩) যঈফ হাদীেসর সনদ বা না হয়।
(৪) যঈফ হাদীস আমলকারীেক রাখেত হেব , যঈফ বা ।
আর িনকট বলার সময় তা যঈফ িহসােবই করেত হেব। [ইমাম
নাববীর সহীহ শরাহ নজর তাহাদীস]

যারা হরহােমশা যঈফ হাদীস কেরন, িকংবা যঈফ হাদীেসর আমল ছাড়েত রািয

থােকন না তারা িক আেদৗ কেরন?
10 যঈফ হাদীস যিদ আম না হেব তাহেল হাদীেসর িকতােব যঈফ হাদীস িলখা হল

? -এমন জওয়ােব ইমাম িতরিমযী (রহ.) বেলন, অেনক সময় যঈফ
রাবীেদর হাদীসেক করার িকতােব কেরন। ইমাম
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কের িনেজেক অিধক হাদীস বয়ানকারী িহসােব জািহর কেরন বা িকতােবর

ভিলউম বাড়ান হাদী তােদ

আিলম ( )

।

ইবন বেলন, আিম যঈফ ও জাল হাদীস কির যােত
কের সহীহ হাদীস বানােত না পাের। ( ইলািলত িতরিমযী ৮৪ )


