হাদীছ বুঝার িকছু মৗিলক নীিতমালা
ইসলামী শারীয়া’হ আল- ু রআেনর পেরই হািদছেক মযাদা িদেয়েছ। ইসলামী িবধােন
আইেনর উৎস িহসােব

ু রআেনর পেরই হািদেছর অব ান।

তাইেতা জীবেনর সকল সমস া সমাধােন আমােদরেক আ াহর িকতােবর শরণাপ
হেত হেব। আল- ু রআেন পাওয়া না গেল হাদীছ দখেত হেব। বিনত হেয়েছঃ
ইয়ামােনর

লাকজন ইসলাম

হণ করেল রাসূল সাঃ ইয়ামােনর গভনর িহসােব

মুয়া’য িবন জাবাল রাঃেক িনযু

কেরন

(এবং তােক ইয়ামান পা েয়

দন)।

যা াকােল

রাসূল সাঃ বলেলনঃ মুয়া’য! কােনা সমস া দখা িদেল িক ভােব সমাধান করেব?
মুয়া’য বলেলনঃ আ াহর িকতাব মেন।
রাসূল সাঃ বলেলনঃ আ াহর িকতােব না পাওয়া গেল িক করেব?
মুয়া’য বলেলনঃ রাসূেলর সু াহ মেত।
রাসূল সাঃ বলেলনঃ রাসূেলর সু ােত না পাওয়া গেল িক করেব?
মুয়া’য বলেলনঃ তখন ইজিতহাদ করব।
রাসূল সাঃ তার বুক চাপড়ােলন এবং বলেলনঃ সকল

শংসা আ াহর। িতিন

রাসূেলর দূতেক এমন স মতা দান কেরেছন যােত রাসূল স
িতরিমযীঃ হাদীছ

উ

হাদীছ

কােরা মেত সাহীহ, আর কােরা মেত

।

(আহমাদ, আবু-দাউদ,

াইফ)

থেক পির ার বুঝা যায় ইসলামী শারীয়া’হ মেত আইেনর উৎস

িহসােব আল- রআন সবার উপের। এবং আল- রআেনর পরই হাদীেছর অব ান।
সুতরাং আসুন এবার হাদীছ স

েক জেন নই।

হাদীছ পিরিচিতঃ রাসূল সাঃর কথা, কাজ, কান কােজর

িত সমথন ও

না নেক

হাদীছ বেল।
হাদীছ মানাঃ িব াস করা ও মানার ব াপাের হািদছেক মাট ৮
করা হেয়েছ। যথাঃ
১. মুতাওয়ািতর
২. মাশ র
৩. সাহীহ
৪. হাসান
৫.

াইফ
1

ণীেত িবন

৬.

াইফ িজ ান

৭. মাত ক
৮. মাও ’ু ।
হাদীছেক এভােব

ণী িবন ােসর কারন

আেগই উে খ করা হেয়েছ য, রাসূল সাঃর কথা, কাজ, কান কােজর
ও

িত সমথন

না নেক হাদীছ বলা হয়।

আমরা রাসূল সাঃেক
হাদীছ আমরা িবিভ
হাদীেছর

দিখিন বা রাসূল সাঃ

থেক সরাসির

িনিন। রাসূেলর

িকতাব থেক সং হ কের থািক।

কান িকতাব রাসূেলর িনেজর িলখা নয় বা রাসূল সাঃ

থেক সরাসির

েনেছন এমন কােরা িলখা নয়।
হািদেছর িকতাব যারা িলেখেছন তারা কউ রাসূল সাঃেক দেখনিন বা রাসূল সাঃ
থেক সরাসির

েননিন। এসব হাদীছ তারা সং হ কেরেছন ধারাবািহক বননার

মাধ েম।
হািদছ বননার এই ধারাবািহকতােক ইসনাদ বলা হয়। আর বননার ধারােক বলা
হয় হািদেছর সনদ। যমন বুখারীর এক

হািদেছর সনেদ বলা হেয়েছ,

ইমাম বুখারী বেলেছনঃ আমােদর কােছ হাদীছ
মুসা, উনােদরেক এই হািদেছর সংবাদ
উিন হাদীছ

বননা কেরেছন আ ু াহ িবন

িদেয়েছন হানযালাহ িবন আবু-সুিফয়ান।

সং হ কেরেছন ই’করামাহ িবন খািলদ

থেক, ই’করামাহ হাদীছ

সং হ কেরেছন আ ু াহ িবন উ’মার থেক, আ ু াহ িবন উ’মার বেলেছন, রাসূল
সাঃ বেলেছনঃ ইসলােমর মূল িভি
১. এই মেম সা

পাঁচ ঃ

দয়া য, আ াহ ছাড়া আর কান ইলাহ নই, মুহা াদ আ াহর

রাসূল।
২. সালাত কােয়ম করা।
৩. যাকাত আদায় করা।
৪. হা

করা

৫. রামা ােনর রাজা রাখা।

(বুখারীঃ ৮, মুসিলমঃ ১৬)
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যারা হাদীছ সং হ কের িলিপব
যারা হাদীছ

কেরেছন উনােদরেক হাদীেছর ইমাম বলা হয়।

বননা কেরেছন তােদর বলা হয় রাওয়ী। আর বিনত হািদছেক বলা

হয় িরওয়ায়াত।
যমন উে িখত হািদেছ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসিলম হেলন হািদেছর ইমাম। আর
আ ু াহ িবন মুসা, হানযালাহ িবন আবু-সুিফয়ান, ই’করামাহ িবন খািলদ ও
আ ু াহ িবন উ’মার, উনারা হেলন রাওয়ী।
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসিলম উে িখত হািদছ

সং হ কের িকতােব িলিপব

কেরেছন। এখােন হািদেছর ইমাম ও রাসূল সাঃর মধ খােন ৪জন রাওয়ী রেয়েছন।
এই রাওয়ীগেণর

নগত মােনর কারেণই হাদীছ মুতাওয়ািতর, মাশ র, সাহীহ,

াইফ,

াইফ িজ ান, মাত ক ও মাও ’ু হয়।
িবষয়

স ক ভােব বুঝেত হেল এর আেগ আেরা এক

তা হল শয়তােনর এক

িবষয় বুঝেত হেব। আর

চালঃ

রাসূলগণ যখন জনতার সামেন কথা বেলন তখন মােঝ মােঝ শয়তান রাসূেলর
কথার সােথ তার কথােক যু

কের

দয়। শয়তান তার কথােক রাসূেলর কথার

সােথ িমিশেয় এমন ভােব উপ াপন কের যােত সাধারণ মানুষ ধাঁকায় পেড় যায়।
তারা শয়তােনর কথােক রাসূেলর কথা মেন কের িব া

হয় এবং এসব কথােক

আমেল িনেয় নিকর কাজ মেন কের পােপর পেথ ধািবত হয়।
যসব মানুষ

ু রআন হাদীছ স ে

চলেত চায় তােদর িব া

পিরপ

ান রােখ না অথচ

করেত ইহা শয়তােনর এক

ীন

মেন

কাযকারী কৗশল। ইরশাদ

হে ঃ
তামার আেগ যত রাসূল ও নবী পা েয়িছ তারা

(জনতার সামেন)

আ াহর বাণী

পাঠ করেল শয়তান তােত সংেযাজন কের িদত। পের আ াহ শয়তােনর সংেযাজন
থেক তার বানীেক সুসংহত করেতন। আ াহ মহা ানী, মহােকৗশলী।
বিনত আেছ একদা রাসূল সাঃ

ু রাইশ নতােদর সামেন

ু রআন পাঠ করিছেলন।

িতিন সূরাহ নাজম পড়িছেলন। যখন ১৯ ও ২০তম আয়ােত
বলা হেয়েছঃ
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(২২ হা ঃ ৫২)

পৗছেলন

যখােন

“ তামরা িক

ভেব

দেখেছা লাত ও উ াহর কথা। আর তৃ তীয় আেরক

মানােতর কথা”?
তখন শয়তান এর সােথ যু
শাফায়াত

কের িদল “এসব অিত সু র ও মহান। এেদর

হণেযাগ ’’।

লাকজন ভাবল একথাও রাসূল সাঃ বেলেছন। রাসূেলর মুেখ
েন মুশিরকরা খুব খুিশ হেয়িছল।
এর তাফসীর

দবতােদর

(তাফসীর জালালাইন, তাফসীর নাসাফী, তাফসীর

শংসা

রতু বীঃ ২২:৫২

সে )

রাসূল সাঃর ইে কােলর পরও শয়তান তার চাল অব াহত

রেখেছ। নবীর নােম

অেনক িমথ া কথা বািনেয় র েয় িদেয়েছ। কখেনা মানুেষর মাথায় আইিডয়া িদেয়
আর

কখেনা

িনেজ

মানুেষর

প

ধের

রাসূেলর

নােম

হাজােরা

িমথ া

কথা

র েয়েছ।
(তাইেতা দখা যায় কান মুহাি ছ এক শহের লাকজনেক হাদীছ িশিখেয়েছন। িকছু িদন পর অেনক খুঁজাখুঁিজ কেরও
উনার খুঁজ পাওয়া যায়িন।)

আর এসব রটনােক হাদীছ িহসােব

পাতােনা ফাঁেদ পা িদেয় িব া
শয়তােনর এই ফাঁদ

হে

মেন িনেয় শয়তােনর

কত মানুষ।

থেক মুসলমানেদর বাঁচােনার জন

কেরেছন হািদেছর ইমামগণ। তারা আজীবন

িনরলস ভােব কাজ

মহনত কের শয়তােনর রটােনা

হাজােরা কথার ভা ার থেক রাসূল সাঃর হািদছেক আলাদা কেরেছন।
কাজ
িবে ষণ

করেত িগেয় তারা হাজার হাজার রাওয়ী ও িরওয়ায়াত স েক চু লেচরা
ও

অনুস ান

কেরেছন।

মুতাওয়ািতর, মাশ র, সাহীহ, হাসান,
ইত ািদ

ণীেত িবন

মুতাওয়ািতরঃ
হাদীছ

আর

এই

াইফ,

অনুস ােনর

আেলােকই

হািদছেক

াইফ িজ ান, মাত ক ও মাও ’ু

করা হেয়েছ। যমনঃ

য হািদেছর রাওয়ী অেনক অেনক

বননা কেরেছন

বশী। এেতা

বশী রাওয়ী

য, এেতা মানুষ এক সােথ একই ব াপাের িমথ া বলার

কান অবকাশ থােক না। এবং রাওয়ীর এই আিধক সবযুেগই িবদ মান থােক
যুেগই দেশর কম হয় না)।

( কান

এমন হািদছেক মুতাওয়ািতর বলা হয়। যমন ফরজ নামােযর

সংখ া ও রাকায়াত স

িকত হাদীছ।
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মুতাওয়ািতর

িরওয়ায়াত

রাসূেলর

হাদীছ

হবার

ব াপার

সে হাতীত

ভােব

মািণত। তাই মুতাওয়ািতর হাদীছ মেন নয়া অত াবশ ক। মুতাওয়ািতর হাদীছ না
মানেল

ফর হয়। িবধান ও আ াইদ সব ব াপােরই মুতাওয়ািতর হাদীছ দলীল

হয়।
আ ামাহ জালালু ীন সুয়ুতী রািহঃ মুতাওয়ািতর হাদীছ সংকলন কের এক

আলাদা

িকতাব িলেখেছন। যার নামঃ আল-আজহার আল-মুতানািছরাহ িফ-ল-আখবার
আল-মুতাওয়ািতরাহ।
জালালু ীন সুয়ুতী রািহঃ উে িখত িকতােবর এক
পৃ া স িলত এক খে

তালখীস ও িলেখেছন যা ৩১২

ছাপা হেয়েছ।

ইমাম মুহা াদ িবন জা’ফার মুতাওয়ািতর হাদীছ সং হ কের এক

আলাদা

িকতাব রচনা কেরেছন। িতিন এর নাম িদেয়েছনঃ নাজমু-ল-মুতানািছর িমনা-লহাদীছ আল-মুতাওয়ািতর।
মাশ রঃ

য হাদীেছর রাওয়ী মুতাওয়ািতর হািদেছর মত

বশী নয়। তেব

কান

কােলই িতেনর কম হয়িন। এমন হািদছেক মাশ র বলা হয়।
মাশ র হাদীছ সাহীহও হেত পাের বা অন
িতন বা অিধক সনদ সাহীহ হেল

িকছু ও হেত পাের। মাশ র হাদীেছর

মাটােমা

আ

হওয়া যায়

হাদীেছর

চেয় এর

য, ইহা রাসূেলর

হাদীছ।
মাশ র হাদীছ সাহীহ হেল অন া

বেড় যায়। তখন

ইহা মেন নওয়া আবশ ক হেয় যায়।
মাশ র হাদীছ সাহীহ হেল িবধান ও আ াইদ সব ব াপােরই দলীল িহসােব গণ
হয়। তেব মাশ র হাদীছ না মানেল
সাহীহঃ
রাওয়ী

ফর হয় না।

য হািদেছ সনেদর ধারাবািহকতা স ক ভােব িবদ মান, যার সকল
যাগ তা স

, পুন িব

এবং হাদীেছর পিরভাষায় যাবতীয়

যারা রাসূল সাঃর উপর িমথ া বলেব বেল মেন হয় না।
সাহীহ বেল।
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মু ।

তােদর িরওয়ায়াতেক

মুতাওয়ািতর ও মাশ র ব তীত অন সব সাহীহ হািদেছর ব াপাের পুরা আ
হওয়া না গেলও ইহা রাসূেলর হাদীছ হওয়ার স াবনাই বশী।
তাই আ াইেদর

ে

এমন হাদীছ দলীল হয় না। তেব িবধােনর

িহসােব মেন নয়া হয়। এমন হাদীছ না মানেল

বলায় দলীল

ফর হয় না।

হাদীছ সাহীহ হবার িবচাের সকল ইমােমর িবচার বা শতােরাপ সমান নয়। কউ
কউ এব াপাের খুব কড়াকিড় কেরেছন, কউ একটু িঢলাঢালা। তাই সকল সাহীহ
হাদীেছর মান সমান নয়। আর এজন ই মুহাি ছ ইমামগণ সাহীহ হাদীছেক ৭
ের সািজেয়েছন। যমনঃ
১.

থম সািরর সাহীহ িহসােব ওইসব হাদীছেক ধরা হয় যা বুখারী ও মুসিলম

উভয় িকতােব

ান পেয়েছ।

থম সািরর সাহীহ হাদীছ সমূহ সং হ কের এক

ত

িকতাবও সংকলন করা

হেয়েছ। এর নামঃ আল-লুঅ্লুউ ওয়া-ল-মারজান ফী-মা াফা া আ’লাইিহ-শশাইখান।
২. ২য় সািরর সাহীহ িহসােব ওইসব হাদীছেক ধরা হয় যা

ধু বুখারীেত

ান

ধু মুসিলেম

ান

পেয়েছ।
৩. ৩য় সািরর সাহীহ িহসােব ওইসব হাদীছেক ধরা হয় যা
পেয়েছ।
৪. তারপর ওইসব হাদীছ যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসিলম উভেয়র িবচাের
সাহীহ িক

তােদর িকতােব িলখা হয়িন।

৫. তারপর ওইসব হাদীছ যা ইমাম বুখারীর িবচাের সাহীহ িক

বুখারীেত িলখা

হয়িন।
উে খ ইমাম বুখারী বেলেছনঃ আিম এক ল
মুখ

কেরিছ।

আর এক ল

সাহীহ আর দুই ল

অন হাদীছ

(তাইসীর মু ালাহ আল-হাদীছঃ পৃঃ ৩৭)

সাহীহ হাদীেছর মােঝ মা

চার হাজার হাদীছ বুখারীেত িলখা

হেয়েছ। তেব একই হাদীছ একািধক বার িলখার কারেন বুখারীর
সংখ া দািড়েয়েছ ৭২৭৫ এ।

(তাইসীর মু ালাহ আল-হাদীছঃ ৩৮)
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মাট হাদীছ

৬. তারপর ওইসব হাদীছ যা ইমাম মুসিলেমর িবচাের সাহীহ িক

মুসিলেম িলখা

হয়িন।
৭. তারপর ওইসব হাদীছ যা অন ইমামগেণর িবচাের সাহীহ।
তেব মুসতাদরাক হা’িকম, সাহীহ ইবন িহ’ ান, সাহীহ ইবন খুজাইমাহ ইত ািদ
ইমামগণ অেনক সহজ শেত হাদীছেক সাহীহ বেল ঘাষণা িদেয়েছন। তাই উনােদর
বিনত অেনক সাহীহ হাদীছও অন েদর কােছ
হাদীছ

হেণর

াইফ। সুতরাং উনােদর বিনত সাহীহ

ে ও একটু সতক থাকা ভাল।

হাসানঃ য হািদেছর রাওয়ী িব

। তেব পুরা মান স

নয়। এমন হাদীছেক

হাসান বলা হয়। হাসান হাদীছ অেনকটা সাহীহ হািদেছর মতই।
াইফঃ
আ

াইফ অথ দুবল।

য হািদেছর এক বা একািধক রাওয়ীর ব াপাের পুরা

হওয়া যায় না। এমন িরওয়ায়াতেক

াইফ বলা হয়।

াইফ িরয়াওয়াত আসেল হাদীছ িক না, এব াপাের সে হ
আি দাহ বা িবধান কান ব াপােরই

থেকই যায়। তাই

াইফ হাদীছ দলীল হয় না। তেব

ধু দায়া

ও ফাজাইেলর ব াপাের শানা হয়।
াইফ িজ ানঃ
রাওয়ীর

াইফ িজ ান অথ অিত দুবল।

য হাদীেছর এক বা একািধক

নগত মান মােটই ভাল নয়, এমন হাদীছেক

াইফ িজ ান বলা হয়।

াইফ িজ ান িরওয়ায়াত রাসূেলর হাদীছ িক না, এব াপাের সে হ খুবই

বল।

তাই এমন হাদীছেক মেন নওয়া মােটই উিচত নয়।
মাত কঃ মাত ক অথ পিরত াজ ।
নয়। হািদেছর ব াপাের যার িমথ া

য হািদেছর রাওয়ী

মােটই মান স

মািনত। এমন রাওয়ীর িরওয়ায়াতেক মাত ক

বলা হয়।
মাত ক িরওয়ায়াত হাদীছ না হবার স াবনাই বশী। তাই এমন হাদীছেক কান
ভােবই মেন নওয়া হয় না বা মেন নওয়া বধ নয়।
মাও ঃু মাও ’ু অথ জাল, বােনায়াট।

য িরওয়ায়াত রাসূেলর হাদীছ নয়। বরং

শয়তান ও তার দুসরেদর বানােনা জাল বেল িনি ত হওয়া গেছ। ইহােক মাও ’ু
বলা হয়। মাও ’ু হাদীছ িমথ া ও বােনায়াট। তাই ইহা মেন নওয়া পাপ।
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িবঃ ঃ= আ াইেদর
ে

ে

ধু মুতাওয়ািতর ও মাশ র হাদীছ মানা হয়। িবধােনর

ধু মুতাওয়ািতর, মাশ র, সাহীহ ও হাসান হাদীছ মানা হয়।

এই িনয়ম মেন হাদীছেক

হণ করেল

ীন বুঝা সহজ হেব ইনশা আ াহ।
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