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الزحيم الزحمه اهلل بسم  

মইপ  জার াদীছ এফং ভুলরভ ভাজজ তায কুপ্রবাফ 

ংকরন: অখতারুর অভান 

সম্পাদনা: আব্দলু্লাহিল িাদী 

আরাভী যীয়জতয দুলি ভূর ঈৎ জে লফত্র কুযঅন  ছীহ্ াদীছ। 

ভানফী াল্লাল্লাহু অরাআল য়া াল্লাভ এযাদ কজযন, অলভ ততাভাজদয ভাজঝ 

দুলি ফস্তু তযজখ মালে, মতক্ষণ মযন্ত ততাভযা ঐ দুলিজক দৃঢ়বাজফ ধাযণ কজয 

থাকজফ, ততক্ষণ মযন্ত থভ্রষ্ট জফ না। ত দুলি র অল্লায লকতাফ (অর-

কুযঅন) এফং যাূর্াল্লাল্লাহু্অরাআল্য়া্াল্লাভ্ এয ুন্নাত ( অর-

াদীছ)। ( ভুয়াত্ত্বা আভাভ ভাজরক, লভকাত া/১৮৬; অর-ভুস্তাদযাক লরর 

াজকভ, নদ াান) 

তমজতু ঈজযাক্ত দুলি ঈৎআ আরাভী জীফন-মাজনয ভূর ালতয়ায এফং এয 

ঈজযআ ভুরভানজদয তদায়াত লনবযযীর, তজত ুমুগ যস্পযায় আরাজভয 

ত্রুযা এ দুলি ভূর ঈৎজয ভাজঝআ তবজার ঢুকাজনায তেষ্টা কজযজছ। কুযঅন 

তমজতু ভানফী্াল্লাল্লাহু্অরাআল্য়া্াল্লাভ্ এয ভজয়আ লরলখত অকাজয 

ংযলক্ষত লছর। কণ্ঠস্থ লছর ফহু ছাাফীয। কাজজআ তাযা কুযঅজন াত তদয়ায 

দুঃা তদখাজত াজযলন। লকন্তু নফী কযীভ্াল্লাল্লাহু্অরাআল্য়া্াল্লাভ্

এয াদীছ লছর এয লকছুিা ফযলতক্রভ। াদীছ তখন লরলখত অকাজয লছর না। 

লছর লফলবন্ন ছাাফীয স্মৃলতজি ংযলক্ষত। তা অফায গলেত অকাজয নয়। 

লরলখত অকাজয খুফ কভআ ংযলক্ষত লছর। এআ ুজমাজগ আরাজভয লেয ত্রুযা 

 ভুলরভ নাভধাযী লফলবন্ন স্বাথযাজেলী ভর এআ লিতীয় ঈৎজয ভজধয তাজদয 

কাজরা াত ফলজয়জছ। াযাভজক ারার  ারারজক াযাভ এফং মা যীয়ত 

নয় তাজক যীয়জত রূ তদয়ায জনয ফহু াদীছ যাূরুল্লা্াল্লাল্লাহু্অরাআল্

য়া্াল্লাভ্ এয নাভ লদজয় জার কজযজছ। লকন্তু ভান যাব্বুর অরাভীন মুজগ 

মুজগ এভন লিতজদয অলফবযাফ ঘলিজয়জছন, মাযা ঐ ভস্ত মইপ  জার 

াদীছগুলরজক ছািাআ ফাছাআ কযজত ক্ষভ জয়জছন। 
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আভাভ আফনুর জামী ফজরন, মখন কাজযা জক্ষ কুযঅন ভজীজদ নপু্রজফ 

ঘিাজনা ম্ভফ য়লন, তখন লকছু ংখযক তরাক নফী কযীভ্াল্লাল্লাহু্অরাআল্

য়া্াল্লাভ্ এয াদীছ ফলণযত কযজত শুরু কজয এফং লতলন ফজরনলন এভন 

কথা তাঁয নাভ লদজয় োরাজত শুরু কজয। অয এয তপ্রলক্ষজতআ অল্লা তায়ারা 

এভন অজরভজদয অলফবযাফ ঘিাজরন, মাযঁা লভথযা ফণযনা াযণ কযজত শুরু 

কজযন এফং ছী াদীছ তকানলি তা স্পষ্ট কজয তদন। অল্লা তায়ারা এরূ 

লিত ফযলক্তজদয তথজক তকান মুগজকআ ূনয যাজখনলন। তজফ এ ধযজনয 

ফযলক্তত্বজদয লস্তত্ব াম্প্রলতককাজর হ্রা তজয়জছ। এভনলক ফতযভাজন তাজদয 

প্রালি লিভা ডরলপন প্রালিয তেজয় দুরযব জয় জেজছ। ( লরলরাতুর 

অাদীছ অম-মাইপা য়ার ভমূঅ ১/৪১।) 

আভাভ আফনুর জামীয মুজগআ মখন াদীজছয ভা লিতজদয এরূ বাফ 

তদখা লদজয়লছর, তখাজন ফতযভান মুজগ এ বাফ অয তীব্র য়া স্বাবালফক 

নয় লক? ফাস্তফ লযলস্থলত তাআ। াযা লফজে অজ মইপ  জার াদীজছয 

ছোছলে। লক খতীফ, লক য়াজয়ম, লক প্রফন্ধকায, লক তথাকলথত ভুালি 

কজরয ভুজখ শুধ ু মইপ  জার াদীছ শুনা মায়। লকন্তু এগুলর তথজক 

তকযকাযী যজয়জছন কজন? মুগ তেষ্ঠ ভুালি অল্লাভা নালছরুিীন অরফানী 

াজত তগানা কজয়কজন ফযলক্তত্ব ছাো? তাজদয তরখনী অফায অযফীজত। মা 

ফাংরাবালী ভুরভানজদয জনয ফুঝা কষ্টকয। 

এআ তঘারাজি লযলস্থলত নধুাফন কজযআ অভযা ঈবয় ফাংরায ভানলুজক মইপ 

 জার াদীছ তথজক তকয কযায জনয করভ াজত লনজয়লছ। অভযা ফাংরায 

ভুলভন ভাজজক জালনজয় লদজত োআ তম, াদীছ ফণযনায় তকযতা ফরম্বন 

কযজত জফ। াদীজছয ফস্থা না তজজন তা লদজয় দরীর ত কযা মাজফ না। 

অভযা অয োআ ফাংরায ভানলুজক ঐ ভস্ত াদীজছয াজথ লযেয় কলযজয় 

লদজত, তমগুলরজক তাযা জ্ঞতা ফত: লকংফা ঐ যকভ ফআ-লকতাফ না থাকায় 

ছী াদীছ ভজন কজয অভর কজয অজছ। থে তা লনতান্তআ মইপ ফা জার। 

ফহুকার অজগ তথজকআ াদীছ াজেয লিতগণ এগুজরাজক মইপ  জার াদীছ 

ফজর তঘালণা লদজয়জছন এফং ফতযভান মুজগয াদীছ ােলফদগণ গুজরায 
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মইপ  জার য়ায াক্ষয লদজয়জছন। ঈজিয জে ভুরভানজদযজক ভানফী 

াল্লাল্লাহু্অরাআল্য়া্াল্লাভ্ এয ঈয লভথযা তযা কযায কলিন তগানা 

জত যক্ষা কযা। 

মইপ  জার াদীজছয ঙ্গা: 

মইপ াদীছঃ তম াদীজছ ছী  াান াদীজছয তযভূ ায়া মায় না, 

তাজকআ মইপ াদীছ ফজর। (আভাভ নফফী, ভুক্বািাভা ভুলরভ ৃঃ ১৭; াদীছ 

ংকরজনয আলতা, (আপাফা ১৯৯২) ৃঃ ৩৯।) 

ছী াদীছঃ ছী াদীছ ঐ াদীছজক ফরা য় মায ফণযনা ূত্র ধাযাফালক 

যজয়জছ এফং ফণযনাকাযীগণ ফযজতাবাজফ নযায়যায়ণ। মাজদয স্মযণলক্ত 

তযন্ত প্রখয এফং তম াদীজছয ভজধয তকান প্রকায তদাল তনআ এফং য ছী 

াদীজছয লফজযাধী নয়। ( লভন অত্বয়ালফর লভনা লপ আরলভর ভুছত্বারা  

যজ নুখফাতুর লপক্য ফরম্বজন)। 
াান াদীছঃ ছী াদীজছয কর গুণ লফদযভান থাকায য ফণযনাকাযীজদয 

স্মযণলক্ত মলদ লকছুিা ারকা প্রভালণত য় তজফ তাজক াান াদীছ ফরা য়। 

(প্রাগুক্ত)। 
জার াদীছঃ ঐ লভথযা াদীছজক তর, মা ফানাজনা জয়জছ এফং নফী্াল্লাল্লাহু্

অরাআল্য়া্াল্লাভ্ এয লদজক ম্পলকযত কযা জয়জছ। (ডঃ ভাভুদ অ-

ত্বাহ্ান, তায়ীরু ভুছতারালর াদীছ, ৃঃ ৮৯।) 

াদীছ ফণযনায় তকযতা ফরম্বন: াদীছ ফণযনায তক্ষজত্র ফযআ তকযতা 

ফরম্বন কযজত জফ। লনজদযাল যাফীয াদীছ গ্রণ কযজত জফ। ক্ষান্তজয তম 

যাফী তদালী াফযস্ত জফ, তায ফলণযত াদীছ প্রতযাখযান কযজত জফ। 

অল্লা ফজরন: ( ُْا ِبَىَبٍأ فَاِسٌق جَاَءُكْم إْن آَمُىُْا اَلِذْيَه أُيٍَا يا ) َفَتَبَيُى  

"ত ইভানদাযগণ! ততাভাজদযজক তকান পাজক ফযলক্ত তকান খফয লদজর তা 

মাোআ কয।" (হুজুযাত-৬)। 
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যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু্অরাআল্য়া্াল্লাভ ফজরন: 

ًُ َيَزِ ِبَحِّدْيٍج َعِىْي َحَّدَث مَه  )  َُ َكِذٌب أَو ٍُ   (اْلكَاِذِبْيَه أَحُّد َف

"তম ফযলক্ত অভায তথজক এভন াদীছ ফণযনা কজয তম, তায ধাযণা য় িা 

লভথযা জত াজয, তজফ ত নযতভ তযা লভথুযক। ( ভুলরভ)। যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু্অরাআল্য়া্াল্লাভ্অয ফজরন: 

  (  َسِمَع مَا ِبُكِّل ُيَحِّدث  أْن َكِذبًا بِاْلَمْزِء َكَفّ) 

"একজন ফযলক্তয লভথুযক য়ায জনয এতিুকুআ মজথষ্ট তম, ত মা শুনজফ তাআ 

(যীক্ষা-লনযীক্ষা না কজয) ফজর তফোজফ।" (ভুক্বািাভা ভুলরভ)। 
যাূরুল্লা্াল্লাল্লাহু্অরাআল্য়া্াল্লাভ্অয ফজরন: 

َُْء ُمَتَعِمّدًا َعَلَي َكَذَب َمْه )     (  الىَاِر ِمْه َمْقَعَّدُي فَاْلَيَتَب

"তম ফযলক্ত আোকৃত বাজফ অভায ঈজয লভথযা তযা কজয, ত তমন তায 

লিকানা জাান্নাজভ লনধযাযণ কজয তনয়।" (ফুখাযী  ভুলরভ)। 
ঈজল্ললখত অয়াত  াদীছগুলর িাযা এিাআ প্রলতবাত য় তম, াদীছ ফণযনায 

তক্ষজত্র েযভ তকযতা ফরম্বন কযজত জফ এফং ঢারাবাজফ াদীছ ফণযনা কযা 

মাজফ না। ফযং যীক্ষা-লনযীক্ষা কজয তদখজত জফ াদীছলি লতযকায জথয 

যাূরুল্লা্াল্লাল্লাহু্অরাআল্য়া্াল্লাভ্ এয াদীছ লক-না। তম ফযলক্ত 

তানাভাত্রআ ফণযনা কজয ত নযতভ তযা লভথুযক এফং তজজন ফুজঝ লভথযা তযা 

কযজর তায লিকানা জফ জাান্নাভ, এ ফাকযগুজরা তথজক াদীজছয ছী-মইপ 

মাোআ কতিুক অফযক তা জজআ নজুভয়। 

ছী-মইপ লমলন াথযকয কযজত জাজনন না, লতলন অজরভ নন: 

আভাভ অভাদ লফন াম্বর  আাক লফন যায়াআ ফজরন, তম অজরভ 

াদীজছয ছী-মইপ  নাজখ-ভানূখ জাজনন্ না, তাজক অজরভআ ফরা েজর 

না। ( ভাজযপাতু ঈরুভুর াদী গ্রজেয ফযাজত ী তাযগীফ তাযীজফয 

বূলভকা- ৃঃ- ১৩) 
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লছা লত্তা ফরা কতদূয লিক? 

অভযা ফুখাযী, ভুলরভ, অফুদাঈদ, নাাই, লতযলভমী, আফজন ভাজা এফ 

ভাভলত আভাভজদয াদীছ গ্রে গুলরজক লছা লত্তা ফজর থালক। মায থয 

াদীজছয ছয়লি ছী লকতাফ। অজর লক এ ছয় খালন লকতাফআ ছী াদীজছয 

লকতাফ? একভাত্র ছী াদীজছয লকতাফ ফরজত ফুখাযী  ভুলরভজক ফুঝাজনা 

য়। তম দুলিজক একজত্র ছীাজয়ন ফরা য়। এআ দুআ লকতাজফয াজথ জনক 

লফিান ভুয়াত্ত্বা ভালরকজক ালভর কজযজছন। এয ফাআজয তকান লকতাফআ 

লনযঙ্কু ছী াদীজছয লকতাফ নয়। ফযং ফ াদীজছয লফতাজফআ ছী-মইপ 

লভলেত যজয়জছ। অফুদাঈদ, নাাই, লতযলভমী, আফজন ভাজা এ োযলি লকতাজফ 

মইপ াদীছ লভলেত যজয়জছ। ুতযাং এগুলরজক ফুখাযী  ভুলরজভয াজথ 

লভলরজয় লছা লত্তা ফরা লিক্নয়।্এভন্লক্ী্ফুখাযী্ভুলরভ্ছাো্

নযানয্াদীজয্লকতাজফয্ংকরকগণ্তাজদয্লকতাফগুজরাজক্ী্

লজজফ্নাভ্কযণ্কজযন্লন।্মলদ্জনক্অজরভ্এগুজরায্ভজধয্

লধকাং্াদী্ী্য়ায্ঈয্লবলত্ত্কজয্লা্লত্তা্ফজরজছন। 

লফিানজদয গণনা ভজত ঐ োযলি লকতাজফ মইপ াদীজছয ংখযা লতন ামাজযয 

উজবয যজয়জছ। তমভন ভুালি অরফানী (যঃ) এয োযলি মইপ গ্রে ফরম্বজন 

ফরা মায়- 

 নাাইজত মইপ াদীজছয ংখযা প্রায় ৪৪০  লি 

 অফুদাঈজদ মইপ াদীজছয  ংখযা প্রায় ১১২৭ লি 

 লতযলভমীজত মইপ াদীজছয ংখযা প্রায় ৮২৯  লি 

 আফন ুভাজাহ্জত মইপ াদীজছয ংখযা প্রায় ৯৪৮  লি 

---------------------------------  

     তভাি =           ৩৩৪৪ লি 
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এআ োয খানা লকতাফজক ুজযাুলযবাজফ ছী াদীজছয ংকরন জ্ঞান কযায 

কাযজণআ অভযা এগুজরায ভজধয লন্নজফলত াদীছগুলরজক যীক্ষা-লনযীক্ষা কলয 

না ফা কযায প্রজয়াজন ভজন কলয না। থে এলি একলি ভাযাত্মক বুর। 

অল্লাভা তভাাম্মাদ লফন আফযাীভ আয়াভানী ফজরন: ুনাজন আফজন ভাজা 

অফূদাঈদ  নাাইয যফতযী মযাজয়য গ্রে। ঈায াদীছভূজ যীক্ষা-

লনযীক্ষা োরাজনা অফযক। ঈাজত পমীরত ংক্রান্ত ধযাজয় একলি ভমূ 

াদীছ যজয়জছ। ( াদীছ ংকরজনয আলতা, (আপাফা, ১৯৯২), ৃঃ ৫৬১। 

গৃীত: ত্বানক্বীহুর অনয়ায।) 

ঈজযাক্ত োযখানা লফতাজফয ফাআজয এভন জনক লকতাফ যজয়জছ মায তফীয 

বাগ াদীছ ছী। তমভন ছী আফনু খুমায়ভা, ছী আফনু লব্বান প্রবলৃত।  

তভািকথা, াদীজছয প্রলদ্ধ েয় খানা লফতাফজক লছা লত্তা না ফজর কুতুফু 

লত্তা ফা ছীাআন  ুনাজন অযফাঅ ফরা ঈলেত। 

প্রকা থাজক তম, জনজক ভজন কজযন, মইপ াদীছ পমীরজতয তক্ষজত্র 

গ্রণজমাগয। তাজদয এ ধাযণা লিক নয়। ফযং পমীরত  অকাভ ফযজক্ষজত্রআ 

মইপ াদীছ ফজযনীয়। আাআ ভুাজেক্বীন লফিানজদয েূোন্ত পায়ারা। অল্লাভা 

জাভারুিীন ক্বাজভী ফজরন, আভাভ ফুখাযী, ভুলরভ, আয়াহ্আয়া আফজন ভইন, 

আফনুর অযাফী, আফজন ামভ এফং আফন ু তাআভয়া প্রভুখ ভনীলীগণ ফজরন, 

পমীরত লকংফা অকাভ তকান ফযাাজযআ মইপ াদীছ অভর তমাগয নয়। 

(পায়াজয়দুত্ তাদী ৃঃ ৯৫)  

লযজজল, অল্লা অভাজদয করজক মইপ  জার াদীছ লেনায  তা তথজক 

তকয থাকায াজথ াজথ কুযঅন  ছী াদীছ লবলত্তক অভর কযায 

তাপীক লদন-অভীন! 

األمت علّ السيئ َأحزٌا َالمُضُعت الضعيفت األحاديج  

بالجبيّل الجالياث دعُة بمزكز الّداعيت ، األمان أختز: إعّداد  

মইপ  জার াদীছ এফং ভুলরভ ভাজজ তায কুপ্রবাফ 
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ংকরন: অখতারুর অভান 

بالجبيّل الجالياث دعُة مزكز  

জুফাআর দায়া এি গাআজডন্স তন্টায 

তা: ১৫৮০ উদী অযফ তপান: +৯৬৬-৩৬১০০৭৭, ২৬২২৫১০ 

www.salafibd.wordpress.com 


