
হাদীসের মর্যাদা ও হাদীে অমান্য করার পররণরি-২ 

ভজরুভ আভাভ ফুখাযী এফং যাূর াল্লাল্লাহু অরাআহ য়া াল্লামভয মুমগ াদী লরখায প্রচরন: 

াদীমেয স্বীকাযকাযীযা আভাভ ফুখাযী ( যঃ)এয ঈয ফমচময় লফী অক্রভণ কময। ফমর লম, হিহনআ নাহক যাূর াল্লাল্লাহু 

অরাআহ য়া াল্লাভ এয ভৃিুুয ২০০/৩০০ ফেয য ফায অমগ াদীে হরমখমেন এফং হভথ্ুা েহিময়মেন! হক দুঃখজনক অশ্চময 

ধযমণয ভূখযিা! হিুআ অহন ভাজরুভ ল আভাভ ফুখাযী! িামি হক? যা লিা অনায ূমফয নফী-যাূরমদযমক হভথ্ুাফাদী ফরমি 

োমি হন, অনামক লিা ফরমফআ। 

 (৩:১৮৪) اْىُمِىّيِس ََاْىِنَتاِب ََاىُّزُبِس ِباْىَبِّيَىاِت َجاُءَا َقْبِيَل ِمْه ُزُسٌو ُمِرَب َفَقْد َمَرُبَُك َفِئْن 

"িাোিা এযা মহদ লিাভামক হভথ্ুা প্রহিন্ন কময , িমফ লিাভায ূমফয  এযা এভন ফহু নফীমক হভথ্ুা প্রহিন্ন কমযমে , মাযা হনদযন 

ভূ হনময় এমহেমরন এফং এমনহেমরন ীপা  প্রদীপ্ত গ্রন্থ। (ূযা অমর আভযান: ১৮৪) 

লম আভাভ ফুখাযী াদীে ংকরমনয লেমে ফমচময় লফী িকযিা ফরম্বন কমযহেমরন, হফশুদ্ধ াদীে ংগ্র কযমি ফমচময় লফী 

হযশ্রভ কমযমেন। লআ আভাভ ফুখাযী (যঃ) অজ হভথ্ুা ফামদ অক্রান্ত। আরামভয ত্রুযা এরূআ ফমর থ্ামক। 

যাূর াল্লাল্লাহু অরাআহ য়া াল্লামভয মুমগ াদী লরখায প্রচরন: 

অহভ এখামন ঈমল্লখ কযফ লম আভাভ ফুখাযীআ ফযপ্রথ্ভ াদীে ংকরন কমযনহন ফা হরহফদ্ধ কমযন হন; ফযং যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু 

অরাআহ য়া াল্লাভ এয মুমগআ হকেু হকে ু াদীে হরহফদ্ধ শুরু ময়হের। লমভনহি হিহন হনমজআ াদীে ংযেণ কযায িাহগদ 

হদময়হেমরন। 

হিহন হফদায় মে বালণ লদয়ায য ফমরহেমরন, অভায এআ কথ্াগুমরা মাযা ঈহিি িাযা নুহিি লরাকমদয হনকি লমন লৌঁমে 

লদয়। (ফুখাযী  ভুহরভ) 

জফুাআয হফন ভুিমিভ (যা:) লথ্মক ফহণযি, হিহন ফমরন, যাূরুল্লাহ্ (াল্লাল্লাহু অরাআহ য়া াল্লাভ) হফদায় মে, হভনায ভহজমদ 

খায়মপ অভামদয ম্মমুখ ফক্তফু যাখমরন। হিহন ফরমরন, 

ٍَا َىْم َمْه ًٍ َحاِمِو َفُسَب َيْسَمْع ًَ ال ِفْق ًُ ِفْق ًٍ َحاِمِو ََُزُب ، َى َُ َمْه ِإَىى ِفْق ٌُ ًُ ًُ َأْفَق  ِمْى

 “অল্লা লআ ফান্দামক ঈজ্জ্বরিা দান করুন,  লম অভায কথ্া শুমনমে, ভুখি কমযমে  ধাযণ কময লযমখমে। িঃয মাযা িা শুমন হন 

িামদয কামে লৌঁহেময় হদময়মে। লকননা কিক জ্ঞান ফনকাযী, হনমজ জ্ঞানী নয়। অয কিক জ্ঞান ফনকাযী ফুহক্ত িায লচময় লফী 

জ্ঞানীয হনকি িা লৌঁহেময় থ্ামক।” (ত্বাফযানী) 

 ১) অফ ুহুযাআযা (যা:) ফমরন, নফী (াল্লাল্লাহু অরাআহ য়া াল্লাভ)এয াাফীমদয ভমধু অভায লচময় লফী লকঈ াদীে 

ফণযনা কমযন হন। িমফ অফদুল্লা হফন অভমযয কথ্া হবন্ন। কাযণ হিহন াদীে হরমখ যাখমিন, অয অহভ হরখিাভ না। 

(ীহ্ ফুখাযী, ১/১৯৩) 

 ২) যাূরুল্লাহ্ (াল্লাল্লাহু অরাআহ য়া াল্লাভ) ভক্কা হফজময়য য একহি বালণ হদমরন এফং ভুহরভ জাহিয জমনু হকে ু

হফহধ-হফধান অমরাচনা কযমরন। িাযঁ বালণ লল মর অফু াহ্ নামভ জননক ফুহক্ত লম আময়মভমন লথ্মক এমহের ফরর, ল 

অল্লায যাূর! অভামক এগুমরা হরমখ হদন। িখন যাূরুল্লাহ্ (াল্লাল্লাহু অরাআহ য়া াল্লাভ)ফরমরন, َشاٍي ِىَأِبي اْمُتُبُا  

লিাভযা অফু ামক াদীে হরমখ দা।(ফুখাযী ৮/২৯৩, া/২২৫৪) 

 ৩) অফ ুজুাআপা ফমরন, অহভ অরী (যা:)লক প্রশ্ন কযরাভ, অল্লায হকিাফ ফুিীি লকান হকিাফ হক অনামদয হনকি 

অমে? হিহন ফরমরন, অল্লায হকিাফ ফুিীি লকান হকিাফ অভায হনকি লনআ। িমফ অল্লায হকিামফয জ্ঞান মা লকান 
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ভুরভানমক অল্লা হদময়মে এফং এআ ীপা ( দপিয)এয হবিয মা হরখা অমে। অহভ ফররাভ, ীপামি হক হরখা 

অমে? হিহন ফরমরন, যক্তণ, ফন্দী ভুহক্তয হনয়ভ, অয হরখা অমে, কামপযমক িুা কযায কাযমণ ভুহরভমক িুা 

কযা মামফ না। 

 ৪) ফুখাযীয নু ফণযনায় অরী (যা:) লথ্মক অয ঈমল্লখ অমে, ীপামি অয হরখা অমে লকঈ কাঈমক জখভ কযমর 

িায হফচায হক ন্থায় কযমি মফ, ঈমিয ফয় কি মর মাকাি হদমি মফ, ভদীনা যীমপয াযাভ এরাকায ীভানা 

কিদূয? লকান ভুরভান মহদ কাঈমক হনযাত্তা লদয় িায হফধান হক? অয ঐ হনযাত্তা রঙ্ঘন কযমর িায কযণীয় হক? 

আিুাহদ। (দীঘযিায বময় ূযা াদীেহি ঈমল্লখ কযরাভ না) (দ্রঃ ফুখাযী ১/১৯১,া/১০৮  ১০/৪৩৪ া/২৯৩৬ াদীেহি 

অয ফণযনা কমযমেন আভাভ ভুহরভ, া/১৩৭০। আভাভ অভাদ) 

 ৫) আভাভ অভাদ এফং ামকভ অয ফণযনা কমযমেন লম, অফদুল্লা হফন অভয হফন অ (যা:)এয হনকি একহি হকিাফ 

হের, মা হিহন যাূরুল্লাহ্ (াল্লাল্লাহু অরাআহ য়া াল্লাভ)এয হনকি লথ্মক হরমখ লযমখহেমরন। ঐ হকিাফহিয নাভ হের 

‘াীপা ামদকা।ঐ  

এআ কর ফণযনা লথ্মক একথ্া স্পষ্ট য় লম, াাফীময় লকযাভ নফী াল্লাল্লাহু অরাআহ য়া াল্লাভ এয াদীে হরহফদ্ধ কযমিন। 

িামঁদয ভমধু অরী (যা:) অফদুল্লা হফন অভয হফন অ, জামফয হফন অফদুল্লা (যা:) নুিভ। এোিা অয মনক াাফী াদীে 

হরমখ লযমখহেমরন। িামদয প্রমিুমকয হনকি ীপা হের।  

হফহষ্ট গমফলক  ভুাহি ভুাম্মদ লভাস্তপা অমাভী ‘লদযাাহ্ পীর াদীে অন  নফফী য়া িাহযমখ িাদবীমনী’ (ৃঃ ৯২-১৪২) 

নাভক গ্রমন্থ ঈমল্লখ কমযমেন লম, প্রায় ৫২জন াাফী াদীে হরহফদ্ধ কমযমেন। 

াাফীময় লকযামভয য িামফইমদয ভমধু মনমক াদীে হরহফদ্ধ কমযমেন এফং িামদয হনকি ীপা হের। অয িামঁদয ংখুা 

প্রায় ১৫২ হের। 

াদীে না হরখায দরীর:  

হফরুদ্ধফাদীযা াদীে হরহফদ্ধ না কযা ংক্রান্ত একহি াদীে লময় খুফআ রাপারাহপ কময ফমর লম াদীে হরখমি হনমলধ কযা ময়মে। 

াদীেহি হনম্নরূ: 

অফ ুাইদ খুদযী (যা:)ফমরন,যাূরুল্লাহ্ (াল্লাল্লাহু অরাআহ য়া াল্লাভ)ফমরমেন, “লিাভযা অভায হনকি লথ্মক লকান হকে ুহরহখ 

না। লম ফুহক্ত অভায হনকি লথ্মক কুযঅন ফুিীি নু হকে ু হরখমফ ল লমন িা হভহিময় লদয়। অয লিাভযা অভায হনকি লথ্মক 

াদীে ফণযনা কয ুহফধা লনআ। লম ফুহক্ত অভায ঈয হভথ্ুা লযা কযমফ ল িায হিকানা জাান্নামভয হনধযাযণ কময হনমফ।” 

(ভুনামদ অভাদ, ১৭/৪৪৩ া/১১৩৪৪, ভুহরভ ১৪/২৯১) 

িামদয দাফী লমমিু এআ াদীমে কুযঅন ফুিীি নু হকে ু হরখা হনমলধ কযা ময়মে, ুিযাং যফিযী মুমগ াদীে হরখা হনমলধ। 

িাযা লম াদীেহিমক িামদয ভমিয মেয ায়, লহি ঈমল্লখ কমযআ োন্ত য়। িামদয হনকি এআ াদীেহি মহদ িু ফমর গণু য়, 

িমফ ঈময ঈমল্লহখি াদীেগুমরা িু। ভমিয মে হকে ুায়া লগমর গ্রণ কযমি মফ, অয হফমেয হিক কথ্া লগমর িা 

গ্রণ কযা মামফ না, এিা লিা ুহফধাফাদীমদয নীহি। 

হকন্তু হিক নীহি র, ফগুমরা াদীমেয প্রহি অভর কযমি চাআমর ঈবয় ধযমণয াদীমেয ভামে াভঞ্জু হফধান কযমি মফ। লকান 

দৃহষ্টবহি হনময় াদীেগুমরা ফরা ময়মে িায কাযণ নুন্ধান কযমি মফ। 

এখামন হিন ধযমণয ভাধান ঈমল্লখ কযা লমমি াময: 



প্রথ্ভি: প্রাধানু লদয়া। নুভহি ংক্রান্ত াদীেগুমরামক হনমলমধয াদীমেয ঈয প্রাধানু হদমি মফ। লকননা ামপম আফমন াজায 

ঈমল্লখ কমযমেন লম, আভাভ ফুখাযী  অফ ুদাঈদ এআ াদীমেয একজন যাফী ‘াম্মাভ’ াদীেহিমক ভাযপূ’ ূমে ফণযনা কময বুর 

কমযমেন। াদীেহি ভাকূপ হমমফআ হিক। থ্যাৎ আা অফু াইদ খুদযী ( যা:)এয কথ্া। যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু অরাআহ য়া 

াল্লাভএয কথ্া নয়। িখন অয লকান ভুা থ্ামক না। াদীে হরখায নুভহিয লেমে লম ভাযপূ’ াদীে ভূ অমে িাআ প্রাধানু 

ামফ। 

হিিীয়ি: যহি। থ্যাৎ াদীে হরখায নুভহি ংক্রান্ত াদীে িাযা হনহলদ্ধিায াদীে যহি ময় লগমে। লকননা নুভহি ংক্রান্ত 

াদীেগুমরা মযয। থ্যাৎ হফদায় মেয ভময়য, মা যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু অরাআহ য়া াল্লাভ এয হিমযাধামনয ল্পহকে ুহদন ূমফয 

হের। 

িৃিীয়ি: াভঞ্জু হফধান। আভাভ ফাআাকী ফমরন, ম্ভফি: বুমর মায়া লম কর াাফীয ফুাাময অংকা কযা ময়হের িামদযমক 

হরখমি নুভহি হদময়া ময়মে। অয মায স্মযণ হক্ত দৃঢ় িামক হরখমি হনমলধ কযা ময়মে। থ্ফা মাযা কুযঅন লথ্মক াদীেমক 

াথ্যকু কযমি াযমফ না ফা মামদয কামে কুযঅন  াদীে ংহভশ্রণ ময় মায়ায ম্ভাফনা হের িামদযমক হরখমি হনমলধ কযা 

ময়মে। অয মামদয লেমে ঐ ম্ভাফনা লনআ িামদযমক নুভহি লদয়া ময়মে। 

 

আভাভ মাযকাী াভঞ্জ  ুহফধামনয অয কময়কহি ভি ঈমল্লখ কমযমেন: 

(১) হনমলমধয াদীে শুধুভাে যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু অরাআহ য়া াল্লাভ এয জীফিায লেমে প্রমমাজু। লকননা যহি কযণ িখন 

মিআ হের। িখন াদীে হরখমর যহি কাযী াদীে  যহি কৃি াদীে ংহভহশ্রি ময় মামফ, িাআ হনমলধ কযা ময়হের। লদখুন না, 

হফদায় মেয খুিফায় ‘অফ ুা’ নাভক লরাকহিমক াদীে হরমখ হদমি নুভহি লদয়া ময়মে। 

 (২)হনমলমধয কাযণ হের, মামি কময হরখক শুধু াদীমেয হরহখি ফস্তুয ঈয বযা কযমফ, পমর ভুখি কযায প্রফণিা হ্রা ামফ।  

(৩) মামি কময কুযঅমনয ভিুরু অমযকহি হকিাফ না যাখা য়। িাআ হনমলধ কযা ময়হের। 

এআ ভিহফমযাধ শুধু প্রথ্ভ মুমগয জমনু প্রমমাজু হের। যফিযীমি ঈম্মমি ভুহরভায কমরআ াদীে হরহফদ্ধ কযায হফলময় ঐকভি 

লালণ কমযন। 

 িাআ  আভাভ ভাহরক (যঃ) ফযপ্রথ্ভ গ্রন্থাকাময াদীে ংকরন হরমখমেন, মা ‘ভুঅত্বা’ নামভ ভুরভান ভামজ হযহচি। 

অজ মযন্ত লআ হকিাফ ভুরভানমদয হনকি হনবযযমমাগু ভাদৃি াদীে গ্রন্থ। হিহন ৯৩হঃ মন জন্ম গ্রণ কমযমেন। থ্যাৎ 

আভাভ ফুখাযীয জমন্ময প্রায় একি ফেয ূমফয। অয আভাভ ভাহরক ‘যাফীয়া’য হনকি লথ্মক াদীে হনময়মেন। হমহন ভৃিুু 

ফযণ কময ১৩৬ হ: মন। যাফীয়া ংখু াাফীয ামথ্ াোৎ কময িামদয লথ্মক াদীে হনময়হেমরন। 

 আভাভ ভাহরক আফমন হাফ মুযী লথ্মক াদীে ংগ্র কমযমেন। হমহন যাূর াল্লাল্লাহু অরাআহ য়া াল্লাভ এয দময 

হধক াাফীয াোি রাব কমযমেন এফং িামদয হনকি লথ্মক াদীে ংগ্র কমযমেন। 

 আভাভ ভাহরক ‘নামপ’ লথ্মক ৮০হি াদীে ংগ্র কমযমেন। হিহন ফি িামফইমদয নুিভ হেমরন। হিহন াাফী আফমন 

ভায (যা:)এয হিহয ফেয লখদভি কমযমেন এফং িাযঁ হনকি লথ্মক াদীে হনময়মেন। নামপ অয াদীে হনময়মেন অফু 

াইদ খুদযী, অময়া, ঈমম্ম ারাভা, অফ ুহুযাআযা (যা:) প্রভুখ লথ্মক। নামপ’ ভদীনায় ভৃিুু ফযণ কমযন ১৫৯হজহযমি। 

থ্যাৎ আভাভ ফুখাযীয জমন্ময ২৫ফেয ূমফয। 

 ঞ্চভ খরীপা নামভ হযহচি ভায হফন অফদুর অমীম মখন লখরাপমিয দাহয়ত্ব গ্রণ কমযন ১০১ হজহযমি থ্যাৎ আভাভ 

ফুখাযীয জমন্ময ৯৩ ফেয ূমফয, িখন হিহন যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু অরাআহ য়া াল্লাভ এয াদীে ংগ্রময জমনু ধুামদ 

জাহয কমযন। 



এআ অমরাচনায য িু ঈদ্ঘািন ময়মে িএফ اىَّضَياُه ِإَىا اْىَحِّق َبْعَد َفَماَذا  “িু প্রকাহি য়ায য গুভযাী ফুিীি হকে ুফাকী 

থ্ামক না।” (ূযা আঈনু: ৩২) ٍَا َيا ًُ َحْسُبَل اىَىِبُي َأُي اْىُمْؤِمِىّيَه ِمَه اَّتَبَعَل َََمِه اىَي  “ল নফী অল্লাআ অনায জমনু মমথ্ষ্ট এফং 

অনায নুযণকাযী ভু’হভনগণ।” (ূযা অনপারঃ ৬৪) 

অপমা াদীে স্বীকাযকাযীমদয জমনু িাযা ফরর না, 

  اْىَمِصّيُس ََِإَىّْيَل َزَبَىا ُغْفَساَوَل َََأَطْعَىا َسِمْعَىا 

“শুনরাভ  ভানরাভ, লিাভায েভা চাআ ল অভামদয ারনকিযা, লিাভায কামেআ হপময লমমি মফ।” (২:২৮৫)  ফযং িাযা ফরর, 

ٍِْم َىًّيا َََزاِعَىا ُمْسَمٍع َغّْيَس ََاْسَمْع َََعَصّْيَىا َسِمْعَىا اىِديِه ِفي َََطْعًىا ِبَأْىِسَىِت  “শুনরাভ  ভানু কযরাভ, অয ফমর লান, না লানায 

ভি। অয িাযা স্বীয় হজহ্বা কুহঞ্চি কময  ধমভযয প্রহি লদালামযা কময ফমর ‘যময়না’। (৪:৪৬) 

লরখক: ভুা: অব্দুল্লা অর কাপী 

ম্পাদক: অব্দুল্লাহর াদী 


