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আক্বীদা ও আমলের সংস্কার 

   

দ্দনশ্চয় সমস্ত প্র ংসা আল্লাহ ত‘আোর জনয। আমরা তাাঁর প্র ংসা করদ্দি,  তার দ্দনকট সাহাযয চাদ্দি, ক্ষমা চাদ্দি 

এবং তাাঁরই ওপর ঈমান এলনদ্দি। আর আমালদর নফলসর কুমন্ত্রণা এবং খারাপ আমে করা হলতও সাহাযয চাদ্দি। 

আল্লাহ তা‘আো যালক দ্দহদালয়ত কলরন মকউ তালক ম ামরাহ করলত পালর না  আর ময ম ামরাহ হয় মকউ তালক 

দ্দহদায়াত করলত পালর না। আদ্দম আলরা সাক্ষয দ্দদদ্দি ময,  আল্লাহ িাড়া সদ্দতযকালরর মকালনা ইোহ মনই,  দ্দতদ্দন এক 

এবং তাাঁর মকালনা অং ীদার মনই। আদ্দম আলরা সাক্ষয দ্দদদ্দি ময,  দ্দনশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর 

বান্দা ও মপ্রদ্দরত রাসূে।  

বড়লদর মযমাদার মাপকাদ্দি: 

সবদ্দকিু আমার জানা আলি অথবা আমার জানা বস্তুদ্দটই সদ্দিক এমন দাবী স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ 

ওয়াসাল্লামও কলরন দ্দন। নবী সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লামলক রূহ সম্পলকম দ্দজলেস করা হলে দ্দতদ্দন আল্লাহর 

আলদল  বেলেন: এটা আল্লাহর একদ্দট আলদ  মাত্র। আর আমালক োলনর সামানয মদওয়া হলয়লি। এ হলো 

পৃদ্দথবীর সবমলেষ্ঠ োনী মানলবর দ্দনলজর দ্দবষলয় মন্তবয। তা িাড়া মকালনা মকালনা দ্দসদ্ধালন্ত তাাঁর মচলয় অনয সাহাবী -

উমর রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু-এর দ্দসদ্ধান্ত সদ্দিক দ্দিে বলেও মহান গ্রন্থ কুরআলন এলসলি। এলত প্রতীয়মান হয় ময,  ভুে 

আমালদর দ্দপিু ধাওয়া কলর। আমালদর দ্বারা দীর্ম সময় যাবৎ পােন কলর আসা আমালদর মকালনা কাজ,  মত,  আদ ম 

পরবতমীলত ভুে প্রমাদ্দণত হলে তা তযা  করা মদাষণীয় নয়। এটা আমালদর পূবমবতমীলদর আমেও দ্দিে। এমদ্দনভালব 

দ্দবশ্বাস করলত হলব আমালদর অনুকরণীয় বযদ্দিব মও ইমাম,  পীর,  দরলব ,  দ্দ ক্ষক  অথবা পাদ্দথমব মকালনা মনতা 

ভুলের উলবম নয়। সবমলক্ষলত্র তালদর কথাই আমে করলত হলব এবং তালদর সব কথা ও কাজ দ্দনভুমে তাও 

অবাস্তব। কারণ, এমন অন্ধ দ্দবশ্বালসর ফলে বহু মক্ষলত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস মমাতালবক আমে করা সম্ভব হয় 

না, যা বড় ধরলণর অপরাধ।  

মুসদ্দেমলদর জনয এটাই কতমবয হওয়া উদ্দচত ময,  মস আল্লাহর ইবাদত ঐভালব করলব,  মযভালব দ্দতদ্দন তার দ্দকতালব 

দ্দনলদম  দ্দদলয়লিন  আর যা রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লালমর সহীহ সুন্নালতর মলধয দ্দনলদমদ্দ ত হলয়লি। 

তারপর এ দুই মূে দ্দভদ্দি মথলক ময সমস্ত হুকুম-আহকাম মবর হলয়লি,  মস অনুযায়ী মস চেলব। আর এ জাতীয় 

হুকুম আহকালমর মূেসূত্রগুলো মবর করা সকলের জনয সহজ নয়। মস কারলণই আল্লাহ তা‘আো এ উম্মলতর 

কেযাণালথম বহু সম্মানী আলেমলদর আদ্দবভমাব র্দ্দটলয়লিন। সাহাবা, তালবয়ীন এবং তালদর পরবতমী লণর মধয মথলকও। 

তারা আল্লাহ তা‘আোর দীনলক উিমভালব অনুধাবন কলরলিন। আর সালথ সালথ আল্লাহর দ্দকতাব ও নবীর সুন্নাহলক 

খুবই সুক্ষ্ণভালব বুঝলত সলচষ্ট হলয়লিন। তারপর মসখান মথলক হুকুম-আহকাম মবর করার প্রয়াস মপলয়লিন। ফলে  

তারা সাধারণ মোকলদর সমূ্মলখ ঐ সব আহকামলক এমনভালব বণমনা কলরলিন যালত তারা সদ্দিক দ্দদক দ্দনলদম না 

মপলয় দ্দহদায়াত ও সদ্দিক বুলঝর উপর চেলত সক্ষম হন। তারা তালদর সাধযমত ময কষ্ট মমহনত কলরলিন,  তালত 

আল্লাহ তা‘আো তালদর প্রদ্দত রাজী ও খু ী হলয় ম লিন।  
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সুক্ষ্ম এ কাজ করলত দ্দ লয়  লবষণা কলমম তালদর মকালনা মকালনা কথা ও কাজ অপলরর সালথ দ্দবলরাধপূণম হলয়লি। 

আর কখনও মকানা মাসআোয় তারা একাদ্দধক ফলতায়া দ্দদলয়লিন, এরও অলনক কারণ রলয়লি যা আলোচনায় 

আসলি এবং মতদ্দবলরাধ এমন পযমায় যায় দ্দন ময, তালদরলক মদাষ মদওয়া ওয়াদ্দজব বা মুবাহ হলয় দাড়ায়; বরং 

প্রদ্দতদ্দট মুসদ্দেম ঐ কথালক গ্রহণ কলরলিন, যা দ্দতদ্দন দেীেসহ সহীহ মলন কলরলিন এবং তার উপরই দ্দতদ্দন আমে 

কলরলিন। আর ময বযদ্দি দেীে খুাঁজলত অপার , দ্দতদ্দন মকালনা আমেওয়াো দ্দবশ্বাসী মুিাকী মুফদ্দতলক প্রশ্ন কলর তা 

গ্রহণ কলর তার ওপর আমে কলরলিন।  

অনথমক দ্দবতলকম োভ হয়  ত্রুপলক্ষর: 

যখন মোলকরা তালদর পিন্দনীয় মকালনা মকালনা বযদ্দি ও তালদর বিবযসমূহলক অন্ধভালব দৃঢ়তার সালথ আকলড় 

ধরলত থালক। সালথ সালথ তালদর নানা ধরলণর কামাদ্দেয়াত ও প্র ংসা করলত থালক। তালদর ফজে,  তাকওয়া ও 

ইেলমর প্র ংসা করলত থালক। আর অনযলদর ময মদাষত্রুদ্দট আলি তা প্রচার করলত থালক এবং তালদর ময ভালো 

গুণাবেী আল্লাহ তা‘আো দান কলরলিন তা উলপক্ষা করলত থালক,  তখন ইসোলমর  ত্রুরা এ সুলযা  কালজ 

ো ায়। তারা এ সমস্ত মতদ্দবলরালধর সুলযা  দ্দনলয় দ্দনলজলদর দ্দনকৃষ্ট উলি য সাধলন বযস্ত হলয় পলড়। আর তালদর 

দ্দভতলরর রৃ্ণয উলি যসমূহলক হাদ্দসে করার জনয মুসদ্দেমলদর মলধয আরও দ্দবলরাধ সৃদ্দষ্ট করলত তৎপর হয়। এর 

ফেশ্রুদ্দতলত উম্মত নানা মত ও দলে দ্দবভি হলত থালক। তালদর মলধয নানা দ্দফরকাহ ও মাযহালবরর সৃদ্দষ্ট হয়। 

ফলে প্রচণ্ডভালব তকমযুদ্ধ চেলত থালক। নানা ধরলনর কথাবাতমা চেলত থালক আর আমলে র্াটদ্দত হলত থালক। আর 

তখন মথলকই যারা আমালদর ভয় মপত, তারা আমালদর ক্ষদ্দত করলত তৎপর হলয় উলি। ফলে বহু মুসদ্দেম তথা 

মদ  দীর্ম সময় দ্দিষ্টানলদর করতে ত হয়। তাতারলদর দ্বারা পদানত হয়। তারপর আলস নাদ্দস্তকলদর নাদ্দস্তকতা, 

দ্দিষ্টান ও ইয়াহূদীলদর চক্রান্ত, যা আজলকর মুসদ্দেমলদর দ্দদলক তাকালে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। 

মতদ্দবলরাধ দূরীভূত কলর কেযাণ দ্দফদ্দরলয় আনার উপায়: 

এ ধরলণর ভুে ভ্রাদ্দন্তর বযাপালর বড় বড় ইসোমী দ্দচন্তাদ্দবদ ণ সাবধান বাণী উচ্চারণ কলরলিন। ফলে প্রদ্দতদ্দট মদ  

ও যমানায় বহু আলেম সলচষ্ট হলয়লিন দ্দনলজলদর পারস্পদ্দরক মতদ্দবলরাধ দূরীভূত করলত এবং তালদর ঐ মূলের 

দ্দদলক দ্দফদ্দরলয় আনলত,  যার সালথ সম্পকম থাকা সকলের জনযই অতযন্ত  লবমর দ্দবষয়। তার ওপর প্রদ্দতদ্দট মুসদ্দেমই 

ভরসা কলর আর তা হলো আল্লাহর দ্দকতাব ও রাসূলের সুন্নাহ। এর মাধযলমই মুসদ্দেমলদর একতাবদ্ধ করা সম্ভব,  

সম্ভব পারস্পদ্দরক মতদ্দবলরাধ দূরীভূত করা এবং এবং দ্দনলজলদর মলধয দ্দবরাজমান দ্দহংসা দ্দবলদ্বষ দূর করা। 

প্রদ্দতদ্দট মুসদ্দেলমর ওপর করণীয় ওয়াদ্দজবগুলোর মধয একদ্দট হলো -মুসদ্দেমলদর সালথ বনু্ধত্ব করা,  দ্দবল ষ কলর 

ওোমালদর সালথ। কারণ, তারাই হলিন সাোলফ সালেহীনলদর আদ মস্বরূপ এবং রাসূেলদর খেীফাস্বরূপ। উম্মলতর 

ম হুর ইমাম লণর মলধয এমন কাউলক পাওয়া যালব না,  ময বা যারা ইিাকৃতভালব রাসূলের মকালনা সুন্নাহর 

দ্দবলরাদ্দধতা কলরলিন। এমনদ্দক মকালনা সাধারণ মুসদ্দেলমর জনযও প্রকা যভালব তাাঁর দ্দবলরাদ্দধতা করা  অথবা তার 

সম্মান হাদ্দনকর কাজ করা সম্ভব নয়। তারা সমদ্দষ্ট তভালব ইয়াকীন-ঈমালনর সালথ একমত ময, ময সমস্ত সহীহ 

হাদীলসর দ্দবপরীলত মকালনা সহীহ হাদীস মনই তার উপর আমে করা ওয়াদ্দজব। আর রাসূলের কথার উপর অনয 

কালরা মকালনা কথালক প্রাধানয মদওয়া মকালনাভালবই জালয়য নয়।  

আলেম লণর সালথ সাধারণ মুসদ্দেলমর সম্পকম: 
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কুরআলনর মর্াষণা অনুযায়ী আল্লাহ ও তাাঁর রাসূলের সালথ  ভীর সম্পলকমর পর মুদ্দমনলদর দ্দবল ষত: আলেম লণর 

প্রদ্দত েদ্ধা প্রদ মন করা মুসদ্দেমলদর অব য করণীয়। মকননা আলেম সমাজ নবীকূলের উিরাদ্দধকারী। আল্লাহ 

যালদরলক নক্ষলত্রর নযায় উজ্জ্বেতা ও দ্দনদ্দদমষ্ট অবস্থান দান কলরলিন। তালদর দ্বারা জে-স্থলের সমসযার মলধয 

দ্দহদায়ালতর আলো প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকে আলেলমর দ্দহদায়ালতর ওপর পদ্দরচাদ্দেত হওয়া এবং ধমমীয় দ্দবষলয় 

দ্দবল ষে হওয়ার বযাপালর মুসদ্দেম ণ ঐকমতয মপাষণ কলরলিন। বস্তুতঃ আমালদর দ্দপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ 

ওয়াসাল্লালমর আদ্দবভমালবর পূলবম প্রলতযক জাদ্দতর আলেম ণই তালদর কাওলমর মলধয দ্দনকৃষ্ট দ্দিে; দ্দকন্তু মুসদ্দেম 

জাদ্দতর আলেম সম্প্রদায় এ জাদ্দতর সলবমাৎকৃষ্ট অং । উম্মলত মুহাম্মাদীর মলধয তারাই রাসূলের প্রদ্দতদ্দনদ্দধ এবং তার 

সুন্নালতর পুণজমীবনদানকারী। তালদর প্রলচষ্টায়ই কুরআন মাজীদ সুপ্রদ্দতদ্দষ্ঠত অবস্থায় আলি এবং কুরআলনর কারলণই 

তারাও দীলনর ওপর কালয়ম আলিন।   

মকালনা ইমাম ইিাকৃতভালব রাসূলের সুন্নালতর মখোফ কলরন দ্দন: 

স্মরণলযা য ময, সবমজনস্বীকৃত মকালনা ইমাম  রাসূলের সুন্নলতর -তা মিাট মহাক বা বড় মহাক-  দ্দবপরীত আমে কলরন 

দ্দন। কারণ রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লালমর বাণী িাড়া অনয ময মকালনা মোলকর বাণী গ্রহণও করা মযলত 

পালর আবার প্রতযাখযানও করা মযলত পালর। অথমাৎ যদ্দদ তালদর কথা শুদ্ধ হয়,  তলব তা  ৃহীত হলব আর যদ্দদ ভুে 

হয় তলব তা প্রতযাখযাত হলব। কখনও উম্মলতর আলেম লণর মকালনা মত হাদীলসর দ্দবপরীত মদখা ম লে মসখালন 

তাাঁর দ্বারা মস হাদীলসর ওপর আমে না করার মকালনা না মকালনা কারণ থাকলত হলব। এ ধরলণর কারণ দ্দতন 

প্রকার: 

প্রথমত: এ হাদীসদ্দট রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লালমর বলে দ্দবশ্বাস না করা।  

দ্দদ্বতীয়ত: এ হাদীস দ্বারা উি মাস’আো প্রদ্দতষ্ঠা উলি য বলে মলন না করা।  

তৃতীয়ত: এ হাদীস মনসুখ বা রদ্দহত হলয় ম লি বলে দৃঢ় দ্দবশ্বাস করা।  

প্রথম কারণ: হয়ত হাদীসদ্দট তার দ্দনকট মপৌঁলিদ্দন। আর যার দ্দনকট হাদীস মপৌলিদ্দন, উি হাদীলসর দ্দবষয়বস্তু 

সম্পলকমও োত হওয়া তার পলক্ষ সম্ভব হয় দ্দন। তার দ্দনকট ঐ হাদীস না মপৌঁিার কারলণ মকালনা দ্দবষলয় স্পষ্ট 

আয়াত দ্দকংবা অনয হাদীস অথবা দ্দকয়ালসর দ্দনয়ম বা ইসলতসহালবর দ্বারা দ্দতদ্দন রায় প্রদান করলে, তা কখনও ঐ 

হাদীলসর অনুকূলে হয় আবার কখনও তার প্রদ্দতকূলে হয়। সাোলফ সালেহীলনর মকালনা মকালনা মত হাদীলসর 

দ্দবপরীত হওয়ার জনয  উপলরাি কারণদ্দট সবমাদ্দধক গ্রহণলযা য।  

উম্মলতর মকালনা এক বযদ্দির পলক্ষ রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়া সাল্লালমর সমস্ত হাদীস পূণমরূলপ আয়ি করা 

সম্ভব নয়। রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লাম যখন মকালনা হাদীস বণমনা করলতন, দ্দবচার করলতন,  মকালনা 

দ্দবষলয় ফলতায়া দ্দদলতন অথবা মকালনা কাজ করলতন, তখন উপদ্দস্থত মোক ণ রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ 

ওয়াসাল্লালমর বাণী েবণ করলতন দ্দকংবা অবলোকন করলতন। অতঃপর উপদ্দস্থত বযদ্দিবল মর প্রলতযলকই দ্দকংবা মকউ 

মকউ শ্রুত বা পদ্দরদৃষ্ট হাদীসদ্দট অপলরর দ্দনকট মপৌঁিালতন। তারপর উি হাদীসদ্দট দ্দবে সাহাবা, তালবয়ীন ও তালদর 

পরবতমী লণর মলধয যালদর কালি আল্লাহ তা‘আো ইিা করলতন তালদর কালি মপৌঁিালতন।  
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এরপর অনয একদ্দট মজদ্দেলস হাদীস বদ্দণমত হলতা,  দ্দসদ্ধান্ত হলতা,  দ্দবচার করা হলতা অথবা মকালনা কাজ করা হলতা। 

যারা পূলবমর মজদ্দেলস অনুপদ্দস্থত দ্দিলেন, তালদর মকউ মকউ পরবতমী মজদ্দেলস উপদ্দস্থত থাকলতন। যালদর পলক্ষ 

সম্ভব হলতা তারা শ্রুত হাদীসদ্দট প্রচার করলতন। অতএব,  পূলবমর মজদ্দেলস উপদ্দস্থত মোকলদর ময োন োভ 

হলয়লি,  তা পরবতমী মজদ্দেলস উপদ্দস্থত মোকলদর হয় দ্দন। আবার পরবতমী মজদ্দেলসর মোকলদর ময োন োভ 

হলয়লি তা পূবমবতমী মোকলদর হয় দ্দন। দ্দবে সাহাবা লণর মযমাদার তারতময তালদর পরবতমী লণর পরস্পলরর প্রাধানয 

দ্দনভমর কলর তালদর োলনর  ভীরতা, বযাপকতা ও উৎকলষমর উপর। একজলনর পলক্ষ রাসূলের সকে হাদীস আয়ত্ব 

করা সম্ভব -এরূপ দাবী করা বাতুেতা মাত্র। এ বযাপালর মখাোফালয় রাল দীন আদল মর প্রতীক। মকননা তারা 

রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লালমর কথা-বাতমা,  দ্দনয়ম-পদ্ধদ্দত, চো-মফরা ইতযাদ্দদ অবস্থা সম্পলকম সবলচলয় 

মবদ্দ  োত। দ্দবল ষত আবু বকর দ্দসিীক রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু মদল  দ্দবলদল  কখনও রাসূলের সঙ্গ তযা  কলরন দ্দন; 

বরং সব সময় রাসূলের সলঙ্গ থাকলতন। এমনদ্দক মুসদ্দেম জাদ্দতর প্রলয়াজলন রাসূলের দ্দনকট দ্দতদ্দন দ্দবদ্দনদ্র রাদ্দত্র 

যাপন করলতন। উমার রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহুও দ্দিলেন অনুরূপ। কারণ,  রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লাম প্রায় 

বেলতন:  

 . رواه ابلخاري«َدَخلُْت أنَا َوأبُْوَبْكٍر َوُعَمُر وََخرَْجُت أنَا َوأبُْوَبْكٍر َوُعَمرُ »

“আদ্দম এবং আবু বকর ও উমার প্রলব  কলরদ্দি এবং আদ্দম  এবং আবু বকর ও উমার মবর হলয়দ্দি। (সহীহ বুখারী) 

(কলয়কজন দ্দবখযাত বযদ্দি, যারা পৃদ্দথবীর মেষ্ঠ োনী হওয়ার পরও সব জানলতন না, সব জানার দাবী করলতন না 

এবং সহীহ হাদীস জানার পর তালদর দ্দনজস্ব মত তযা  কলর হাদীলসর অনুসরণ কলরলিন।)  

স্বঅদ্দভমত তযা  কলর হাদীলসর অনুসরলণর উজ্জে দৃষ্টান্ত যুল  যুল : 

আবু বকর রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু:  

এতদসলেও যখন আবু বকর রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহুলক দাদীর উিরাদ্দধকার সূলত্র প্রাপয সম্পদ্দি সম্পলকম দ্দজলেস করা 

হলো,  দ্দতদ্দন বেলেন:  
   .«حىت أسأل انلاس ...، ولكنل اهلل صىل اهلل عليه وسلم من يشءمالِكََ يف كتاب اهلل من يشء وما علمت لِك يف سنة رسو»

“মতামার জনয আল্লাহর কুরআলন অং  দ্দনধমাদ্দরত মনই এবং হাদীলসও তদ্রূপ মকালনা দ্দনলদম  আমার জানা মনই।  

তলব আদ্দম মোকলদরলক এ সম্পলকম দ্দজলেস করব।” মোকদ্দদ লক দ্দজলেস করা হলে মু ীরা ইবন ম া‘বা 

রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু এবং মুহাম্মাদ ইবন মাসোমা রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু দাাঁদ্দড়লয় সাক্ষয দ্দদলেন ময, রাসূে সাল্লাল্লাহু 

আোইদ্দহ ওয়াসাল্লাম দাদীলক পদ্দরতযি সম্পদ্দির এক ষষ্ঠাং  দ্দদলয়লিন। ইমরান ইবন মহাসাইন এ হাদীসদ্দট 

মপৌদ্দিলয়লিন।” (আবু দাউদ,  দ্দতরদ্দমযী) 

উি দ্দতনজন সাহাবী আবু বকর রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু দ্দকংবা খেীফা চতুষ্টলয়র অনযানযলদর সমকক্ষ নন। তথাদ্দপ এ 

হাদীসদ্দট সম্পকমীয় োলনর বযাপালর তালদরলক দ্দবল ষত্ব মদওয়া হলয়লি এবং এ রায় গ্রহলণর বযাপালর সমস্ত উম্মত 

একমত।   
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উমার রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু: 

অনুমদ্দত প্রাথমনার হাদীস তার জানা দ্দিে না। এ সম্পলকম তালক আবু মুসা আে আ ‘আরী রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু 

জানালনার পর অব ত হন এবং সতযায়লনর জনয সাক্ষীও দ্দতদ্দন তেব কলরলিন। (সহীহ বুখারী) 

স্ত্রী স্বামীর দ্দদয়লত (রিপণ বা জদ্দরমানাস্বরূপ প্রাপ্ত সম্পদ) অং ীদারী হলব দ্দকনা -এ দ্দবষলয় উমার রাদ্দদয়াল্লাহু 

‘আনহু োত দ্দিলেন না; বরং তার ধারণা দ্দিে দ্দদয়ত অদ্দভভাবলকর প্রাপয। দাহহাক ইবন সুফইয়ান আে-কােবী -

দ্দযদ্দন রাসূলের সময় মকালনা গ্রাময এোকায় আমীর দ্দিলেন, উমার রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহুলক এ সম্পলকম রাসূেুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লালমর হাদীস জানালেন ময, রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লাম আ ইয়াম আদ-

দ্দদবাবী রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহুর স্ত্রীলক স্বামীর দ্দদয়লতর অং ীদার কলরলিন। অতঃপর উমার রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু তাাঁর মত 

পদ্দরবতমন করলেন এবং বেলেন, যদ্দদ আমরা এ হাদীস না শুনতাম তলব -এর দ্দখোফ করতাম। (মসনালদ আহমদ,  

আবু দাউদ,  দ্দতরদ্দমযী)  

উমার রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু অদ্দি পূজকলদর দ্দনকট মথলক দ্দজদ্দযয়া কর আদায় করা হলব দ্দকনা এ দ্দবষলয় অব ত 

দ্দিলেন না। অতঃপর আবু্দর রহমান ইবন ‘আওফ রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু তালক রাসূলের হাদীস ম ানালেন। রাসূেুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন:  

 ابلخاريرواه  .«َسنُّْوابِِهْم ُسنََّة أْهِل الِْكتَاِب »

“মতামরা তালদর সালথ দ্দজদ্দযয়ার বযাপালর আহলে দ্দকতালবর নযায় আচরণ কর।” (সহীহ বুখারী) 

উমার রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু সার া ‘তাবুক উপতযকার একদ্দট গ্রালমর নাম’ স্থালন মপৌঁিলেন,  তখন খবর মপলেন ময, 

 াম মদল  (দ্দসদ্দরয়া ও তৎসংেি এোকা) মেল র প্রাদুভমাব মদখা দ্দদলয়লি। এমতাবস্থায়, দ্দতদ্দন তার সালথ থাকা 

মুহাদ্দজরীলন আউয়াদ্দেলনর দ্দনকট পরাম ম চাইলেন। তৎপর আনসারলদর কালি পরাম ম চাইলেন। তৎপর 

মক্কাদ্দবজলয়র সমলয়র মুসদ্দেমলদর মতামত চাইলেন। তারা সকলেই দ্দনজ দ্দনজ অদ্দভমত মপ  করলেন। মকউই এ 

সম্পলকম হাদীস বেলত পারলেন না। এ সময় আবু্দর রহমান ইবন ‘আওফ রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু আ মন করলেন এবং 

মহামারী সংক্রান্ত হাদ্দদসদ্দট বণমনা করলেন। রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন:  

ُمْوا َعلَ »  متفق عليه. «هِ يْ إَذا َوَقَع بِاَرٍْض َوأنْتُْم بَِها فَاَل ََتْرُُجْوا فَِراراً ِمنُْه َوِاَذا َسِمْعتُْم بِِه بِاَرٍْض فَاَلُتَقِدِّ

“মতামরা অবস্থানকােীন মকালনা স্থালন মহামারী মদখা দ্দদলে মতামরা ঐ জায় া মথলক পাদ্দেলয় মযও না এবং মকালনা 

স্থালন মহামারী প্রাদুভমালবর কথা শুনলে মসখালন মতামরা প্রলব  করলব না।” (সহীহ বুখারী ও মুসদ্দেম) 

উমার ও আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহুমা সাোলত সলন্দহ মপাষণকারী বযদ্দির দ্দবধান সম্পলকম আলোচনা 

কলরন। এ সম্পলকম উমার রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহুর দ্দনকট পূলবম মকালনা সহীহ হাদীস মপৌঁলি দ্দন। তখন আবু্দর রহমান 

ইবন ‘আওফ রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসদ্দট ম ানালেন:  

كَّ ِانَُّه َيطْ »  . أمحد ومسلم وابوداود والرتمذي«َوُيبِِْنْ لََعَ َما اْستَيَْقنَ  َرُح الشَّ

“মস সলন্দহ মিলড় ইয়াকীলনর আমে করলব।” (মুসদ্দেম, আবু দাউদ ও দ্দতরদ্দমযী) 



 

 

ধমম দ্দবশ্বাস সংল াধলনর উপায়  6  

একদা সফরকালে উমার রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু ভীষণ ঝলড়র সমু্মখীন হলেন এবং বেলত ো লেন, মক আমালদরলক 

ঝড় সম্পকমীয় হাদীস শুনালব? তখন আবু হুরায়রা রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেন,  যখন আমার দ্দনকট উমলরর কথাদ্দট 

মপৌঁিে তখন আদ্দম দলের পশ্চালত দ্দিোম। অতঃপর আদ্দম আমার বাহনলক তাড়াতাদ্দড় চাোোম এবং উমালরর 

দ্দনকট মপৌঁিোম এবং ঝড় প্রবালহর সময় রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লাম দ্দনলদমদ্দ ত হাদীস তার দ্দনকট 

বণমনা করোম। রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লাম বলেন:  

يُْح ِمْن ُروِح اهلِل تَأِِتْ بِالرَّمْحَِة َوتَأِِتْ بِالَْعَذاِب فَاَِذاَرأْيتُُموَْها فَاَل تَُسبُّوَْها َواْسئلُْوا»  . رواه مسلم«اهلِل ِمْن ََشَِّهاهلَل َخْْيََها َواْستَِعيُْذْوابِ اَلرِّ

“ঝড় আল্লাহার পক্ষ মথলক প্রবাদ্দহত হলয় থালক। তা কখনও রহমত বহন কলর আবার কখনও ‘আযাব বহন কলর। 

অতএব,  যখন মতামরা ঝড় প্রবাদ্দহত হলত মদখ তখন তালক  াদ্দে দ্দদও না; বরং আল্লাহর দ্দনকট তার মলধয দ্দনহীত 

মঙ্গে কামনা কর এবং তার মলধয দ্দনহীত অমঙ্গে হলত আেয় প্রাথমনা কর।” (সহীহ মুসদ্দেম) 

এ মাস’আোগুলো সম্পলকম দ্দতদ্দন অব ত দ্দিলেন না; তা তার দ্দনকট এমন মোলকরা মপৌঁিালেন যারা তার সমকক্ষ 

নয়। এর পরও দ্দতদ্দন তা গ্রহণ কলরলিন।    

আরও কতগুলো এমন মাস’আো আলি মযগুলো সম্পলকম তার দ্দনকট হাদীস এবং মস দ্দবষলয় হাদীস বযদ্দতলরলকই 

দ্দবচার কলরলিন অথবা ফলতায়া দ্দদলয়লিন। তার উদাহরণ দ্দনলে তুলে ধরা হলো:  

দ্দতদ্দন হালতর অঙু্গদ্দের দ্দদয়ত (জদ্দরমানা) সম্পলকম ফলতায়া দ্দদলয়লিন ময,  সকে অঙু্গদ্দের দ্দদয়ত সমান নয়; বরং 

অঙু্গদ্দের উপকাদ্দরতার তারতময অনুসালর তার দ্দদয়তও কম মব ী হলয় থালক। দ্দকন্তু আবু মুসা ও ইবন আব্বাস 

রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহুমা তার তুেনায় োলনর দ্দদক দ্দদলয় কম হওয়া সলেও এ হাদীস সম্পলকম োত দ্দিলেন, তালদর 

জানা দ্দিে ময, রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন:  

رواه ابلخاري .«َهِذهِ وََهِذهِ َسَواءُ »  

“বৃদ্ধাঙু্গেী ও অনাদ্দমকার দ্দদয়ত সমান সমান।” (সহীহ বুখারী) 

মু‘আদ্দবয়া রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহুর  াসনামলে এ হাদীসদ্দট তাাঁর দ্দনকট মপৌঁিলে দ্দতদ্দন মস অনুসালর রায় প্রদান কলরন। 

মুসদ্দেমলদর এর অনুসরণ করা িাড়া মকালনা উপায় দ্দিে না। উমালরর দ্দনকট উি হাদীস না মপৌঁিা তার জনয ঐ 

ফলতায়া মদাষণীয় দ্দিে না।  

এমদ্দনভালব উমার রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু মুহদ্দরম বযদ্দিলক হজ ও উমরার এহরালমর পূলবম এবং জামরাতুে ‘আকাবালয় 

 য়তানলক কংকর দ্দনলক্ষপ করার পর মক্কায় তাওয়ালফ ইফাদার (হলজর ফরজ তাওয়াফ) পূলবম সু দ্দন্ধ বযবহার 

করলত দ্দনলষধ করলতন। দ্দতদ্দন এবং তাাঁর পুত্র আবু্দল্লাহ এবং অনযানয মযমাদাবান সাহাবা ণ এ আলদ  করলতন। 

তালদর দ্দনকট আলয় া রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহার হাদীসদ্দট মপৌঁলি দ্দন।  

 متفق عليه. «طيبت رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم الِحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف»

“আদ্দম রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লামলক উমরাহর জনয ইহরাম বাাঁধার পূলবম এবং হাোলের জনয (ইহরাম 

মখাো) তাওয়ালফর পূলবম সু দ্দন্ধ োদ্দ লয় দ্দদতাম।” (সহীহ বুখারী ও  মুসদ্দেম) 
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উমার রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু চামড়ার মমাজা না মখাো পযমন্ত অদ্দনদ্দদমষ্ট সমলয়র জনয মমাজা পদ্দরধানকারীলক মমাজার 

উপর মালসহ করার হুকুম দ্দদলতন। সাোলফ সালেহীলনর একদে এ মত অনুসরণ কলরন। তালদর দ্দনকট মমাজার 

উপলর মালসহর সময় দ্দনধমারণ সংক্রান্ত হাদীস মপৌঁলিদ্দন। পক্ষান্তলর, এমন কদ্দতপয় মোলকর দ্দনকট সহীহ হাদীস 

মপৌলিদ্দিে, যারা োলনর দ্দদক দ্দদলয় তালদর সমকক্ষ দ্দিলেন না।  এ সম্পলকম রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়া 

সাল্লাম হলত সদ্দিকভালব দ্দবদ্দভন্ন পন্থায় হাদীস বদ্দণমত হলয়লি। (সহীহ মুসদ্দেম, আবু দাউদ ও দ্দতরদ্দমযী) 

উসমান রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু: 

উসমান রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু দ্দবধবার দ্দনজ র্লর ইিত পােন করা সম্পলকম োত দ্দিলেন না। আবু সাইদ খুদরীর মবান 

ফুরাইয়া দ্দবনলত মালেক রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহা -যার স্বামী মারা ম লিন-  এ সম্পকমীয় হাদীস ম ানালেন ময, যখন 

ফুরাইয়ার স্বামী মারা ম লেন তখন রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লাম তালক বেলেন: 
 الرتمذيو . رواه ابوداود«اُمكيْث يف بيتَك حىت يبلغ الكتاُب أَجلَهُ »

“ইিত পূণম হওয়া পযমন্ত তুদ্দম দ্দনজ র্লরই অবস্থান কর।” (আবু দাউদ ও দ্দতরদ্দমযী)  

অতঃপর উসমান রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু এ হাদীস গ্রহণ করলেন।    

একদা মুহদ্দরম অবস্থায় দ্দ কারকৃত পশু উসমান রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহুলক হাদ্দদয়া মদওয়া হলো এবং জন্তুদ্দট তার জনযই 

দ্দ কার করা হলয়দ্দিে,  দ্দতদ্দন ওটা খাবার ইিা কলরদ্দিলেন। এমন সময় আেী রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু হাদীস ম ানালেন 

ময,  ইহরাম আবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লামলক দ্দ কারকৃত ম া ত হাদ্দদয়া মদওয়া হলে দ্দতদ্দন তা মফরৎ 

দ্দদলয়দ্দিলেন। (মুসনালদ আহমাদ) 

আেী রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু: 

আেী রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লাম মথলক যখন মকালনা হাদীস ম ানতাম, তা 

দ্বারা আল্লাহ তার ইিামত আমালক উপকৃত করলতন। পক্ষান্তলর রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লাম িাড়া 

অনয মকউ আমার দ্দনকট হাদীস বণমনা করলে আদ্দম তার দ্দনকট হলত  পথ দ্দনতাম।  পথ করার পর আদ্দম তার 

বদ্দণতম হাদীস দ্দবশ্বাস করতাম। আর আবু বকর রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু আমার দ্দনকট তওবার সাোলতর হাদীস বণমনা 

কলরলিন এবং দ্দতদ্দন সদ্দিক বণমনা কলরলিন। নবী সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লাম বলেলিন: 
 َفيُْحِسُن الْوَُض »

ُ
أ .«وَْء ُثمَّ يَُصِِلِّ رَكعتنِي .......َماِمْن رَُجٍل يَْذنُِب َذْنبَاً َفيَتَوَضَّ  

“ময বযদ্দি মকালনা গুনাহ কলর,  তারপর ভালোভালব অযু কলর দু রাকা‘আত সাোত আদায় কলর এবং আল্লাহর 

দ্দনকট প্রাথমনা কলর, তখন আল্লাহ তালক ক্ষমা কলর মদন। অতঃপর রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লাম 

উদ্দল্লদ্দখত আয়াতদ্দট পাি কলরন, যালত আল্লাহ বলেন: যারা মকালনা অশ্লীে অথবা অনযায় কাজ কলর অথবা নফলসর 

উপর অতযাচার কলর,  তৎপর আল্লাহর দ্দনকট ক্ষমা প্রাথমনা কলর। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৫] আবু দাউদ,  

দ্দতরদ্দমযী,  ইবন মাজাহ প্রভৃদ্দত।  

আেী ও ইবন আব্বাস রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহুমা  ভমবতী দ্দবধবা স্ত্রীলোলকর দুই দ্দনধমাদ্দরত ইিলতর সমলয়র (সন্তান 

প্রসলবর ইিত এবং স্বামীর মৃতুযর পর দ্দদ্বতীয়বার দ্দবলয়র জনয ময ইিত) দীর্মতম ইিত পােন করার ফলতায়া প্রদান 

করলতন। সুবাই‘আহ আে আসোদ্দম সম্পলকম বদ্দণমত রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লালমর হাদীসদ্দট তাাঁর 
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দ্দনকট মপৌঁলি দ্দন। সুবাই‘আহ আে-আসোমীর  ভমাবস্থায় তার স্বামী সা‘দ ইবন খাওো -এর মৃতুয হলে রাসূেুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লাম তার জনয সন্তান প্রসব পযমন্ত ইিলতর সময় দ্দনধমারণ কলরদ্দিলেন। (সহীহ বুখারী,  

মুসদ্দেম,  আবু দাউদ) 

আেী, যালয়দ ইবন িালবত, ইবলন উমার রাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহুমসহ আলরা অলনলকই মাহর দ্দনধমারণ বযদ্দতলরলকই দ্দবলয় 

হওয়া স্ত্রীলোলকর স্বামী মারা ম লে -এ ফলতায়া দ্দদলতন ময, তার মাহর দ্দদলত হলব না। মকননা তালদর দ্দনকট 

বারওয়া‘ দ্দবনলত ওয়াল ক সম্পলকমর হাদ্দদসদ্দট মপৌঁলি দ্দন। (আহমদ,  দ্দতরদ্দমযী)  

এ এক অধযায়। সাহাবী ণ মথলক বদ্দণমত এরূপ র্টনার সংখযা অ দ্দণত; দ্দকন্তু সাহাবী ণ বযতীত অনযানযলদর হলত 

বদ্দণমত সংখযাও হাজার হাজার,  যা সংখযাদ্দয়ত করা সম্ভব নয়।  

উদ্দল্লদ্দখত সাহাবী ণ উম্মলতর মলধয সবলচলয় মবদ্দ  অদ্দভে, বুদ্দদ্ধমান, োনী, উিম ও আল্লাহভীরু। তালদর পরবতমী ণ 

এ সকে গুণাবেী হলত আনুপাদ্দতক হালর অপূণম। সুতরাং তালদর দ্দনকট রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইদ্দহ ওয়াসাল্লালমর 

মকালনা মকালনা হাদীস অজানা বা অস্পষ্ট থাকা দ্দকিুমাত্র দ্দবদ্দচত্র নয় এবং এ বযাপালর দ্দবস্তাদ্দরত বণমনার প্রলয়াজন 

মনই। 

সব হাদীস না জানা এবং হাদীলসর দ্দবপরীত আমলের কারণ: 

যারা ধারণা কলর ময, প্রলতযক ইমাম অথবা মকালনা দ্দনদ্দদমষ্ট ইমালমর দ্দনকট রাসূলের প্রলতযকদ্দট সহীহ হাদীস 

মপৌঁলিলি,  তারা অে বব দ্দকিু নয়।   

মকউ মযন কখনও এ কথা না বলেন ময,  হাদীসসমূলহর একদ্দত্রকরণ ও সংকেলনর পর মসগুলোর অস্পষ্টতা বা 

অজানা োনবদ্দহমভূত। মকননা,  সুনানগুদ্দে হাদীস একদ্দত্রত হওয়ার প্রদ্দসদ্ধ সংকেন। এগুদ্দে স্বীকৃত ইমামলদর 

দ্দতলরাধালনর পরই সংকদ্দেত হলয়লি। এতদসলেও রাসূলের হাদীসলক দ্দনদ্দদমষ্ট সংকেলনর মলধয সীমাবদ্ধ দাবী করা 

ববধ নয়। যদ্দদও ধলর মনওয়া যায় ময,  হাদীস সংকদ্দেত দ্দকতালবর মলধয সীদ্দমত, তবুও ঐ কথা বো যায় না ময, 

একজন আলেম দ্দকতালবর সমুদয় ইেম সম্পলকম োত। আর কলরা পলক্ষ এরূপ দ্দবদযাজমন সমূ্পণম অসম্ভব; বরং 

কখনও এরূপ হলয় থালক ময,  একজন মোলকর দ্দনকট অলনক অলনক সংকেন আলি  অথচ সংকদ্দেত বস্তু তার পূণম 

আয়লত্ব মনই; বরং হাদীস  ালস্ত্রর এরূপ সংকেলনর সময়কালের পূলবমর মোলকরা পরবতমী মোকলদর মথলক হাদীস 

 াস্ত্র মব ী োত দ্দিলেন। মকননা, তালদর দ্দনকট মযগুলো সহীহ ও সদ্দিকভালব মপৌঁলিলি, এমন অনলকগুলো আমালদর 

দ্দনকট অজানার দরুণ দ্দকংবা সনলদর দ্দবদ্দিন্নতার কারলণ মপৌঁলি দ্দন  দ্দকংবা হাদীসদ্দট অলদৌ মপৌঁলি দ্দন।  

তালদর বক্ষ দ্দিে সংকদ্দেত গ্রন্থ স্বরূপ। মকননা,  তালদর বক্ষ ঐ সকে গ্রন্থরাদ্দজ হলতও অদ্দধক ধারণ করত। এ 

দ্দবষলয় পদ্দণ্ডত বযদ্দিরা সলন্দহ কলরন না এবং এ কথা বো উদ্দচৎ নয় ময,  ময বযদ্দি সমূ্পণম হাদীস সম্পলকম োত 

নয়, মস মুজতাদ্দহদ হলত পারলব না। মকননা, মুজতাদ্দহদ হওয়ার জনয যদ্দদ এ  তম করা হয় ময, তালক আহকাম 

সম্পদ্দকমত রাসূলের সমুদয় হাদীস জানলত হলব, তাহলে উম্মলতর মালঝ মকালনা মুজতাদ্দহদ পাওয়া যালব না। তলব 

একজন আলেলমর জনয এটা যলথষ্ট ময,  মস এর অদ্দধকাং  দ্দবষয়বস্তু ও গুরুত্বপূণম দ্দবষয় সম্পলকম োত। দ্দবস্তাদ্দরত 

দ্দবষলয়র অং  দ্দবল ষ িাড়া সবই তার কালি স্পষ্ট। অদ্দধকন্তু অল্প দ্দকিু যা তার অজানা। কখনও তার দ্দনকট  

দ্দবস্তাদ্দরত হাদীস মপৌঁিালনা হলে তার অল্পদ্দট হাদীলসর দ্দবপরীত হলয় থালক।  
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দ্দদ্বতীয় কারণ:  

হাদীসদ্দট তার দ্দনকট মপৌঁলিলি;  দ্দকন্তু হাদীসদ্দট মকালনা কারলণ তার দ্দনকট দ্দনভমরলযা য নয়।  

এর কারণ হলো: 

হাদীস তার কালি বণমনাকারী, বণমনাকারীর কালি বণমনাকারী, সনলদর অনয মকালনা বযদ্দি তার কালি অোত, মকালনা 

অদ্দভলযাল  অদ্দভযুি, সৃ্মদ্দত  দ্দিলত দুবমে, হাদীসদ্দট তার দ্দনকট মারফু অবস্থায় মপৌঁলিদ্দন;  বরং মুনকাদ্দত‘ অবস্থায় 

মপৌঁলিলি দ্দকংবা হাদীলসর  ব্দগুদ্দে দৃঢ়তার সালথ বযি হয় দ্দন।  

পক্ষান্তলর ঐ হাদীসদ্দট অপর একজলনর দ্দনকট দ্দনভমরলযা য বণমনাকারী দ্বারা মুিাদ্দসে সনলদ মপৌলিলি এবং অোত 

বণমনাকারী তার দ্দনকট দ্দনভমরলযা য অথবা এরূপও হলয় থালক ময,  ঐ হাদীসদ্দট অনয সনলদ বদ্দণমত,  যার বণমনাকারী 

মকালনা অদ্দভলযাল  অদ্দভযুি নয় এবং সনদদ্দট ও মুনকাদ্দত‘ বা দ্দবদ্দিন্ন নয়; বরং মুিাদ্দসে। এতদসলেও হাদীস 

 ালস্ত্রর কদ্দতপয় হালফয, হাদীলসর  ব্দগুদ্দে দৃঢ়তার সালথ বণমনা কলরলিন অথবা ঐ হাদীসদ্দটর জনয এমন 

কতকগুলো মুতাবা‘আত ও  াওয়াদ্দহদ রলয়লি, যার দ্বারা উি হাদীসদ্দট দ্দবশুদ্ধ প্রমাদ্দণত হয়। 

এ জাতীয় হাদীস তালবয়ীন ও তালব তালবঈন মথলক আরম্ভ কলর প্রদ্দসদ্ধ ইমাম লণর মলধয বহুে প্রকালর পাওয়া যায় 

এবং এ সকে হাদীলসর সংখযা প্রথম যুল র মচলয় মবদ্দ  অথবা প্রথম প্রকার হলত অদ্দধকতর মবদ্দ । মকননা, পৃদ্দথবীর 

দ্দবদ্দভন্ন প্রালন্ত হাদীস প্রচার ও প্রসার োভ কলরদ্দিে, তালত এমনও বহু হাদীস দ্দিে যা বহু আলেলমর দ্দনকট দুবমে 

পন্থায় মপৌলি। সুতরাং এ পযমালয় অত্র হাদীসগুলো দেীে হলত পালর,  যদ্দদও দ্দবপক্ষীয়লদর দ্দনকট এ পন্থায় না মপৌঁলি 

থালক।  

এ জনয বহু ইমাম তালদর রায় প্রদালনর সময় দ্দবশুদ্ধ হাদীলসর ওপর দ্দনভমর কলর কথা বলেন। তারা বলে থালকন 

অমুক মাস’আোয় আমার রায় হলি,  মকননা এ সম্পলকম অমুক হাদীস বদ্দণমত আলি। যদ্দদ হাদীসদ্দট সহীহ হয়, তলব 

তাই আমার রায়। 

তৃতীয় কারণ:   

ইজলতহাদ মমাতালবক মকালনা হাদীসলক দুবমে মলন করা, যদ্দদও অনযানয আলেম ণ মসটালক দুবমে দ্দহলসলব আখযাদ্দয়ত 

কলরন না। হলত পালর দ্দতদ্দন সদ্দিক অথবা তারা উভলয় সদ্দিক।  

সমাপ্ত 
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