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রমযান িবষেয় জাল ও দুবর্ল হািদসসম ূ
এক.
রমযান কােছ এেল আমরা অেনেক িনে�র েদায়ািট পিড়, তেব
এমন েলাক খুব কম আিছ যারা এর শু�তা ও অশতা স�েকর্
অবগত:
""ا� ﺑﺎرك ﺎ ﻲﻓ رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن و�ﻠﻐﻨﺎ رمﻀﺎن
“েহ আ�াহ, আপিন রজব ও শাবান মােস আমােদর জনয্ বরকত
রাখুন এবং আমােদরেক রমযান পযর্� েপৗঁছার তাওিফক ি”।
হািদেসর সনদ:
ইমাম আহমদ তার “মুসনাদ” �ে� বেলন: আমােদরেক বেলেছ
আ�ু �াহ, িতিন বেলন আমােদরেক বেলেছ উবাইদু �াহ ইব্ন
ওমর, যােয়দা ইব্ন আিবর রাকাদ েথেক, িতিন িযয়াদ আননু মাইির েথেক, িতিন সাহািব আনাস ইব্ন মােলক েথেক, িতিন
বেলন: রজব আগমন করেল নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
বলেতন:... ...
ইব্নুস সুি� িল “আমািলল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ”: (৬৫৯),
িতিন এ হািদস ইব্ন মুিন সূে� বণর্না কের, িতিন বেলন
আমােদরেক বেলেছ উবাইদু �াহ ইব্ন ওমর আল-কাওয়ািরির।
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বায়হািক িফ “শুআিবল ঈমা”: (৩/৩৭৫), িতিন বণর্না কেরন
আবু আ�ু �াহ আল-হােফয সূে�, িতিন বেলন আমােদরেক বেলেছ
আবু বকর মুহা� ইব্ন মুয়া�াল, িতিন বেলন আমােদরেক
বেলেছ মুহা�দ ইব্ন শারািন, আল-কাওয়ািরিন েথেক।
আবু নু ‘আইম িফল “িহলইয়াহ”: (৬/২৬৯), িতিন এ হািদস বণর্না
কেরন হািবব ইব্ন হাসান ও আিল ইব্ন হারুন সূে, তারা
উভেয় বেলেছন আমােদরেক বেলেছ ইউসূফ আল-কািদ, িতিন
বেলন আমােদরেক বেলেছ মুহা�দ ইব্ন আবু বকর, িতিন বেলন
আমােদরেক বেলেছ যােয়দা ইব্ন আিবর রাকাদ।
এ হািদস বাযযার তার “মুসনাদ” �ে� বণর্না কেরেছন আহমদ
ইব্ন মােলক আল-কুশাইির েথেক, েস যােয়দা েথেক।
এ হািদেসর সনেদ দু ’িট েদাষ বা সমসয্া রেয়েছ, হািদস
িবশারদগেণর িনকট যার পিরভািষক নাম হে� ই�ত, অথর্াৎ
হািদেস দু ’িট ই�ত রেয়েছ:
�থম ই�তঃ এ হািদেসর একজন বণর্নাকারী হে�নযােয়দা ইব্ন
আিবর রাকাদ, তার স�েকর্ হািদস িবশারদগের মূ লয্ায়ন েদখু:
আবু হােতম বেলেছন: যােয়দা ইব্ন আিবর রাকাদ িযয়াদ ইব্ন
নু মাইির েথেক মারফূ সনেদ মুনকার হািদস বণর্না কে, জািন না
এ সমসয্া তার েথেক না তার উ�াদ িযয়াদ েথেক। েস িযয়াদ
বয্তীতঅনয্ কােরা েথেক হািদসবণর্না কেরেছ িকনা তাও জািন
না, যার সূ� ধের তার হািদস যাচাই করব।
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বুখাির বেলেছন: তার হািদস মুনকার।
আবু দাউদ বেলেছন: তার হািদস স�েকর্ িকছু জািন না
নাসািয় বেলেছন: তােক িচিন না।
যাহািব “েদওয়ােন দু য়াফােত” বেলেছন: েস েকান দিলল নয়।
ইব্ন হাজার বেলেছন: তার হািদস মুনকার।
“মুনকার” হািদস:
হািদস িবশারদেদর একিট পিরভাষা হে� “মুনকার”, এর অথর
স�েকর্ মাম আহমদ বেলন:
ْ
ً ﻗﺪ �ُﺘﺎج إﻴﻟﻲﻓ وﻗﺖٍ واﻤﻟﻨﻜﺮ
((أﺑﺪا ﻣﻨﻜﺮ
))ﻟﺪﻳﺚ ﻋﻦ الﻀﻌﻔﺎء
،
“দু বর্ বণর্নকারীেদর হািদস কখেন �েয়াজন হয়, িক� মুনকার
সবর্দা মুনকা”। েদখুন: “ইলালু ল মারওয়াযী”: হািদস নং:

(২৮৭), “মাসােয়ল ইব্ন হািন”: (১৯২৫-১৯২৬), ইব্ন রজব
“শারহুল ইলা”: (১/৩৮৫) �ে� ইব্ন হািন েথেক তা বণর্না
কেরেছন।
ইমাম আহমেদর কথার অথর্ হে: মুনকার সবর্দা পিরত�, এর
িবপরীেত দু বর্ল হািদেসর �েয়াজন হেলও মুনকার কখেনা �হণ
করা যােব না।
ি�তীয় ই�তঃ এ হািদেসর অপর বণর্নাকারীিযয়াদ ইব্ন আ�ু �াহ
নু মাইির আল-িবসির, (যােয়দা ইব্ন আিবর রাকােদর উ�াদ): তার
স�েকর হািদস িবশারদেদর ব�বয্ শু ন:
ইয়াহ ইয়া ইব্ন মািয়ন বেলেছন: তার হািদস দু বর্ল
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আবু হােতম বেলেছন: তার হািদস েলখা যােব, িক� দিলল
িহেসেব েপশ করা যােব না।
আবু উবাইদ আজুরির বেলেছন: আিম আবু দাউদেক তার স�েকর্
িজজ্ঞাসা কের, িতিন তােক দু বর্ল বেেছন।
ইব্ন িহ�ান ‘মাজরু’ বা েদাষী বয্ি�েদর আেলাচনয় বেলন:
তার হািদস মুনকার। আনাস েথেক েস এমন িকছু বণর্না কে, যা
িনভর্রেযাগয্ বণর্নাকারীেদর সােথ িমেল, তার হািদস �ারা দিলল
েপশ করা ৈবধ নয়।
দারা কুতিন বেলেছন: েস দিলল নয়।
ইব্ন হাজার বেলেছন: েস দু বর্ল
হািদস স�েকর্ আেলমেদরমতামত:
বায়হািক তার “শুআবুল মান”: (৩/৩৭৫) �ে� বেলন: এ হািদস
শুধু িযয়াদ ইব্ন নু মাইির এবং তার েথেক শুধু যােয়দা ইব্ন
আিবর রাকাদ বণর্না কেরেন।
বুখাির বেলেছন: িযয়াদ ইব্ন নু মাইির েথেক যােয়দা ইব্ন আিবর
রাকাদ বিণর্ত হািদস মুনকার
ইমাম নববী তার “আযকার”: (পৃ.২৫৪) �ে� বেলন: “িহলইয়াতুল
আউিলয়া” �ে� এ হািদস আমরা দু ব্ল সনেদ বণর্না কেরি
র
ইমাম যাহািব “িমযানু ল ইিতদাল”: (৩/৯৬) �ে� যােয়দার জীবনী
আেলাচনায় এ হািদস উে�খ কের বেলন: এ হািদসও দু বর্ল
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হায়সািম তার “মাজমাউয যাওয়ািয়দ”: (২/১৬৫) �ে� বেলন:
“বাযযার এ হািদস বণর্না কেরেছ, এর সনেদ যােয়দা ইব্ন
আিবর রাকাদ আেছ, ইমাম বুখাির তােক মুনকারুল হািদস
বেলেছন, আেলমেদর একিট জামাত তােক অপিরিচত বেলেছন”।
িতিন আেরা বেলন: “বাযযার ও তাবরািন আওসাত �ে� বণর্না
কেরেছন, এর সনেদ যােয়দা ইব্ন আিবর রাকাদ আেছ, যার
বয্াপাের িবতকর্ রেয়, েকউ তােক িনভররেযাগয্ও বেলেন”।
“মাজমাউয যাওয়ািয়দ”: (৩/১৪০)
ইব্ন আলান িফ “ফুতুহািতর রা�ািনয়াহ”: (৪/৩৩৫) �ে� ইব্ন
হাজার েথেক নকল কের বেলন: ইব্ন হাজার বেলেছন এ হািদস
গিরব, ইমাম বাযযার ও আবু নু আইম তা বণর্না কেরেছন
আহমদ আল-বা�া “বুলুগুল আমাি”: (৯/২৩১) �ে� বেলন:
অধয্ােয়র এ হািদেসিযয়াদ নু মাইির রেয়েছ, েস দু বর্ল।
ইমাম সু য়ূিত এ হািদস তার “জােম সিগর” �ে� বায়হািক িফ
“শুআিবল ইমা” ও ইব্ন আসােকর সূে� উে�খ কের তার
দু বর্লতার িদেক ঈি�ত কেরেছ, এর অনয্ানয্ সনদও রেয়, যার
একিট অপরিট �ারা শি�শালী হয়”। িক� িতিন েসসব সনদ
উে�খ কেরন িন!? ব�ত এ হািদেসর সনদ একিট।
আহমদ শােকর “মুসনােদর তাখিরজ”: (৪/১০০-১০১) �ে�
হািদস নং: (২৩৪৬) এ বেলন: এর সনদ দু বর্ল
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শায়খ শুআইব আরনাউ মুসনােদ আহমেদর “তাখিরজ”:
(৪/১৮০), �ে� হািদস নং: (২৩৪৬) এ বেলন: এর সনদ দু বর্ল
আলবািন “িমশকােতর তাখিরজ”: (১/৪৩২), �ে� হািদস নং:
(১৩৬৯) এ বেলন: “জােমউস সািগর” �ে� আ�ামা সু য়ূিত বেলন
বায়হািক তার “শুআবুল ইমা” �ে� এ হািদস উে�খ কেরেছন।
মুনািভ তার প�ােত বেলন: েলখেকর অব�া দৃ ে� মেন হয়
বায়হািক হািদস বণর্না কের তার �িত সমথন জািনেয়েছন। অথচ
বা�বতা এমন নয়, বরং বায়হািক তার িপছু িনেয়েছন, েযমন
িতিন বেলেছন: ... অতঃপর বায়হািকর উে�িখত কথা নকল
কেরন। (অথর্াৎ বায়হািক বেলন: ইমাম বুখাির বেলেছন: িযয়াদ
ইব্ন নু মাইির েথেক যােয়দা ইব্ন আিবর রাকাদ বিণর্ত হািদস
মুনকার।)
ড. আেমর হাসান সাবির বেলন: এর সনদ দু বর্ল েদখুন:
“জাওয়ােয়দ আ�ু �াহ ইব্ন আহমদ ইব্ন হা�ল িফল মুসনাদ”:
(পৃ.১৯৮)
দু ই.

(( )) رمﻀﺎن أوﻪﻟ رﻤﺣﻪ و أوﺳﻄﻪ ﻣﻐﻔﺮة و آﺧﺮه ﻋﺘﻖ ﻣﻦ اﻨﻟﺎر

“রমযান মােসর �থম অংশ রহমত, মধয্ম অংশ মাগেফরাত ও
েশষ অংশ জাহা�াম েথেক মুি�র”। এ হািদস মুনকার।
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েদখুন: “িকতাবুদ দু য়াফা” িলল উকাইিল: (২/১৬২), “আলকােমল িফ দু য়াফািয়র িরজাল” িল ইব্ন আিদ: (১/১৬৫), “িকতাবু
ইলািলল হািদস” িল ইব্ন আিব হােতম: (১/২৪৯), “িসলিসলািতল
আহািদসু স দািয়ফা ওয়াল মাওদু য়াহ” িলল আলবািন: (২/২৬২) ও
(৪/৭০)
িতন.
ْ
ْ َْ َ ضٍ لَﻢ
َ َ �ْﻄ َﺮ ﻳَﻮْ ًﻣﺎ ﻣ
ْ ِ�َ�
ّ
َ َﻣَﻦْ أ
ﻫْﺮ
 ﻋُﺬرٍ وَﻻ مَﺮ
ْرَمﻀﺎنَ ﻣِﻦ
ِ
ِ �َﻘ
ِ َﻀِﻪ ﺻِﻴَﺎمُ اﺪﻟ
ْ
َُﻪ
. ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ. َو�ِن َﺻﺎﻣ

“েয বয্ি� েকান কারণ ছাড়া রমযােনর একিদন সওম ভ� করল
অথবা অসু �তা বয্তী, পুেরা বছেরও তার কাযা হেব না, যিদও
েস পুেরা বছর সওম পালন কের”। হািদসিট দু বর্।
ইমাম বুখাির তার সিহহ �ে� হািদসিট িটকা িহেসেব উে�খ
কেরেছন। রমযান অধয্া: (৪/১৯৪), হািদসিট িতিন দু বর্ল ি�য়া
�ারা উে�খ কের বেলন: এ হািদস আবু হুরায়রা েথেক মারফূ
িহেসেব উে�খ করা হয়।
ইমাম আবু দাউদ: (২৩৯৬), িতরিমিয: (৭২৩), ইব্ন মাজাহ:
(১৬৭২), ইব্ন খুযাইমাহ: (৩/২৩৮), হািদস নং: (১৯৮৮),
আহমদ: (২/৩৭৬) �মুখগণ সাওির ও শুবা েথে, তারা উভেয়
হািবব ইব্ন আিব সােবত েথেক, েস উমারা ইব্ন উমাইর েথেক,
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েস আবুল িমতওয়াস েথেক, েস তার িপতা েথেক, েস আবু
হুরায়রা েথেকমু�ািসল সনেদ উে�খ কেরেছন।
িতরিমিয বেলন: এ সনদ বয্তীতঅনয্ েকানভােবআবু হুরায়রার
হািদস জানেত পােরিন, আিম মুহা�দ (অথর্াৎ বুখার) েক বলেত
শুেনি: আবুল িমতওয়ােসর নাম ইয়ািজদ ইব্ন িমতওয়াস, এ
হািদস বয্তীত তারসনেদ বিণর্ত অনয্ েকান হািদস স�েকর্ জা
না।
ইব্ন খুযাইমাহ তার সিহহ: (৩/২৩৮), �ে� হািদস নং: (১৯৮৮)েত বেলন: যিদ হািদসিট সিহহ হয়, তবুও আিম ইব্ন িমতওয়াস
ও তার িপতার পিরচয় জািন না।
ইব্ন আ�ু ল বার “তামিহদ”: (৭/১৭৩) �ে� বেলন: এ হািদস
দু বর্, এ ধরেণর হািদস �ারা দিলল েদয়া যায় না।
আবুল িমতওয়াস স�েকর্ িতনিট ব�বয্ পাওয়া য: আবুল
িমতওয়াস, ইব্নল িমতওয়াস ও িমতওয়াস, েস একা এ হািদস
বণর্না কেরেছ। ইব্ন িহ�ান বেলেছন: তার একার বণর্নাকৃত
হািদস �ারা দিলল েপশ করা জােয়জ হেব না।
হােফজ ইব্ন হাজার “তাগিলক”: (৩/১৭১) ও “ফাতহুল বাি”:
(৪/১৯১) �ে� বেলন: বুখাির তার “তািরেখ” বেলেছন: আবুল
িমতওয়াস একা এ হািদস বণর্না কেরে, তার িপতা আবু হুরায়রা
েথেক শুেনেছ ি-না বলেত পাির না।
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আমার ব�বয, (অথর্াৎ ইব্ন হাজার): এ হািদেসর আেরক
বণর্নাকারী হািবব ইব্ন আিব সােবত (সাওির ও শুবার উ�া)
স�েকর্ও িবতকর্ রেয়েছ, অতএব এ হািদেস িতনিট েদাষ
িবদয্মা: ইজেতরাব, আবুল িমতওয়াস স�েকর্ অজ্ঞতা এবং ত
িপতার আবু হুরায়রা েথেক �বণ করার বয্াপাের সে�হ। ইমা
বুখািরর িনকট হািদস শু� হওয়ার জনয্  তৃতীয় শতর্িট জ।
আলবািন “তামামুল িম�াহ”: (পৃ.৩৯৬) �ে� বেলন: এ হািদস
দু বর্, এ দু বর্লতর িদেক ঈি�ত কের ইমাম বুখাির ﻭﻳﺬﻛﺮ
বেলেছন। ইব্ন খুযাইমাহ তার সিহহ �ে� এ হািদস দু বর্ল
বেলেছন। ইমাম মুনািভর বণর্না মেত মুনিযি, বগিভ, কুরতুিব,
যাহািব ও িদমাইির �মুখগণ হািদসিট দু বর্ল বেলেছন
আলবািন তার “দািয়ফাহ”: (২/২৮৩) �ে� বেলন: আবুল
িমতওয়াস অপিরিচত বেল বুখাির �মুখগণ হািদসিট দু বর্ল
বেলেছন।
হািদস িবশারদেদর উ� মতামত েথেক �মািণত হয় েয, হািদসিট
দু বর্, বরং অেনক আেলম বেলেছন: রমযােনর িদেন েয বয্ি�
ই�াকৃত ইফতার করেব, েস তার বদেল একিদন কাযা করেব।
এ হািদেসর িভি�েত েকউ বেলনিন রমযােনর এক সওেমর
পিরবেতর্ পুেরা বছর সওম পালন করেলও আদায় হেব না,
একমা� ইব্ন মাসউদ বয্তী, েযমন বুখাির বেলেছন আবু
হুরায়রা বােদশুধুইব্ন মাসউদ এ কথা বেলেছন।
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ইমাম বুখাির তােদরও উে�খ কেরেছন, যারা বেল েয রমযােনর
এক সওেমর পিরবেতর্ এক িদন সওম পালন করেব। িতিন
বেলন: সািয়দ ইব্নুল মুসাইিয়, শা’িব, ইব্ন জুবাইর, ইবরািহম,
কাতাদাহ ও হা�াদ বেলেছন: তার পিরবেতর্ এক িদন কাযা
করেব।
ইমাম বুখাির যােদর কথা উে�খ কেরেছন, তােদর িব�ািরত সনদ
যারা বণর্নাকেরেছ, হােফজ ইব্ন হাজার তােদর সব সনদ উে�খ
কেরেছন। তােদর �েতয্েকর �ায় অিভ� অিভমত েয,
ইে�গফারসহ একিদেনর পিরবেতর্ এক িদ সওম কাযা করেব।
বরং ইমাম বগিভ “শারহুস সু�া”: (৬/২৯০) �ে� বেলন:
আেলমগণ এ বয্াপাের একমত ে, তার �ােন এক িদন কাযা
করেব।
আিজম আবািদ “আউনু ল মাবুদ”: (৭/২৯) �ে� বেলন: অিধকাংশ
আেলমেদর অিভমত হে� েয, রমযােনর এক সওেমর পিরবেতর্
এক সওম যেথ�, যিদও তার সওম ভে�র িদনগুেলা বড় ও
কিঠন গরেমর হয়, আর কাযা করার িদনগুেলা হয় েছাট ও ঠা�া
েমৗসু েমর।
মাসআলা: যিদ েকান সওম পালনকারী রমযােনর িদেন শরয়ী
েকান কারণ ছাড়া ই�াকৃতভােব সহবাস বয্তীতসওম ভ� কের,
েযমন পানাহার, অথবা ধু মপান, অথবা েযৗনা� বয্তীত �ীর সােথ
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েমলা-েমশার কারেণ বীযর েবর হল, অথবা �ীেক উপেভাগ করার
সময় বীযর েবর হল ইতয্ািদ তার উপর কাযা ওয়ািজব। ইমাম
আহমদ ও ইমাম শাফীর এক ফেতায়া অনু যায়ী তােক এক
সওেমর পিরবেতর্ এিট সওম কাযা করেত হেব। কারণ ওযর
থাকা সে�ও আ�াহ তা‘আলা অসু � ও মুসািফর বয্ি� উপর
কাযা ওয়ািজব কেরেছন, তাই ওযরহীন এর উপর অবশয্ইকাযা
ওয়ািজব হেব। অবিশ� িদন তােক পানাহার েথেক িবরত থাকেত
হেব, েযেহতু েস কারণ ছাড়া সওম ভ� কেরেছ। তার উপর
কাফ্ফারা ওয়ািজব হেব না।ইমাম আবু হািনফা, মােলক ও ইমাম
শাফীর এক ফেতায়া েমাতােবক তার উপর কাযাসহ কাফ্ফরা
ওয়ািযব হেব। তেব েকউ যিদ িদেনর শুরু েথেক সওম না রাে
তার উপর কাফ্ফারা ওয়ািজব হেব না সওেমর কাফ্ফারা সূরা
মুজাদালায় বিণর্ত িজহােরর কাফ্ফারার অনুরূপ। অৎ একিট
েগালাম আযাদ করা, অথবা লাগাতার ষাটিট সওম পালন করা,
অথবা ষাটজন িমসিকনেক খাদয্ �দান করা। (েদখুন: সূরা
মুজাদালা:৩-৪)
চার.

.)) ﺻﻮمﻮا ﺗﺼﺤﻮا (( ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ

“সওম পালন কর সু � থাক” হািদসিট দু বর্”।
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েদখুন: “তাখিরজুল ইহইয়া” িলল ইরািক: (৩/৭৫), “আল-কােমল
িফ দু য়াফািয়র িরজাল” িল ইব্ন আিদ: (২/৩৫৭), “িকতাবুশ
সাজারাহ িফল আহািদিসল মুশতােহরাহ” িল ইব্ন তুলু ন:
(১/৪৭৯), “আল-ফাওেয়দু ল মাজমুআহ িফল আহািদিসল
মাওদু য়াহ” িলশ শাওকািন: (১/২৫৯), “মাকািসদু ল হাসানাহ” িলস
সাখািভ: (১/৫৪৯), “কাশফুল খাফা” িলল আজুলুিন: (২/৫৩৯),
“িসলিসলািতল আহািদসু স দািয়ফা ওয়াল মাওদু য়াহ” িলল
আলবািন: (১/৪২০)
পাঁচ.

.))  ﷲ ﻋﻨﺪ ﻞﻛ ﻓﻄﺮ ﻋﺘﻘﺎء ﻣﻦ اﻨﻟﺎر (( ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ

“�েতয্ ইফতােরর সময় জাহা�াম েথেক আ�াহর িকছু মুি�
�া� বা�া থােক”। হািদসিট দু বর্ল
েদখুন: “তানিজহুশ শািরয়া” িলল িকনািন: (২/১৫৫), “আলফাওয়াদু ল মাজমুআহ িফল আহািদিসল মাওদু য়াহ” িলশ শাওকািন:
(১/২৫৭), “কাশফুল ইলািহ আন শািদিদদ দািয়ফ ওয়াল মাওদু
ওয়াল ওয়ািহ” িলত তারাবুলিস: (১২/২৩০), “জািখরাতুল
িহফাজ” িলল কায়সারািন: (২/৯৫৬), “শুআবুল মান” িলল
বায়হািক: (৩/৩০৪), “আল-কােমল িফ দু য়াফািয়র িরজাল” িল
ইব্ন আিদ: (২/৪৫৫)
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ছয়.
، )) ﻌﻠﻢ اﻟﻌﺒﺎد ﻣﺎﻲﻓ رمﻀﺎن ﺘﻟﻤﻨﺖ أﻣﻲﺘ أن ﻳ�ﻮن رمﻀﺎن الﺴﻨﺔ ﻠﻛﻬﺎ

(( اﻟﺦ......ﺠﻟﻨﺔ ﺘﻟﺰﺘ�ﻦ لﺮمﻀﺎن ﻣﻦ رأس اﺤﻟ إﻰﻟ اﺤﻟﻮل

“বা�ারা যিদ জানত েয, রমযােন িক রেয়েছ, তাহেল তারা আশা
করত পুেরা বছর েযন রমযান হয়, িন�য় জা�াতেক বছেরর শরু
েথেক েশষ পযর্ রমযােনর জনয্সু সি�ত করা হয়...”। হািদসিট
দু বর্ল
েদখুন: “আল-মাওদু য়াত” িল ইব্ন জাওিজ: (২/১৮৮),
“তানিজহশ শািরয়াহ” িলল িকনািন: (২/১৫৩) “আল-ফাওয়াদু ল
মাজমুআহ িফল আহািদিসল মাওদু য়াহ” িলশ শাওকািন: (১/২৫৪),
“মাজমাউজ জাওয়ােয়দ” িলল হায়সািম: (৩/১৪১)
অনু রূপ আেরকিট হািদ:
) ﻨﺔ ﻟﺰﺘﺧﺮف وﺗﻨﺠﺪ ﻣﻦ اﺤﻟﻮل إﻰﻟ اﺤﻟﻮل ﺪﻟﺧﻮل رمﻀﺎن ﻓﺘﻘﻮل ﺤﻟﻮر
ً
( أزواﺟﺎ
 اﺟﻌﻞ ﻨﻟﺎ ﻲﻓ ﻫﺬا الﺸﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدك،  رب: �اﻟﻌ
িন�য় জা�াত এক বছেরর শুরু েথেক েশষ পযর্� রময
আগমেনর জনয্ সি�ত ও পিরপািট করা হয়। জা�াতী হুরর
বেল: েহ আ�াহ এ মােস েতামার বা�ােদর েথেক আমােদর জনয্
�ামী িনবর্াচন ক”। তাবরািন “আওসাত” ও “কািবর” �ে�
উে�খ কেরেছন, এ হািদেসর সনেদ ওিলদ ইব্নুল ওিলদ আকালানািস িবদয্মা, েস দু বর্ল
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সাত.
 )) ا� لﻚ ﺻﻤﺖ و: اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﺎﻛن ﻳﻘﻮل ﻋﻨﺪ اﻹﻓﻄﺎر

ﻋ رزﻗﻚ أﻓﻄﺮت (( ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ

“নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াস�াম �েতয্ক ইফতােরর সময়
বলত: েহ আ�াহ আপনার জনয্ সওমপালন করিছ এবং আপনার
িরযেকর �ারাই ইফতার করিছ”। হািদসিট দু বর্ল
েদখুন: “খুলাসাতুল বাদরুল মুিন” িল ইব্নুল মুলাি�:
(১/৩২৭), হািদস নং: (১১২৬), “তালিখসু ল হািবর” িলল হােফজ
ইব্ন হাজার: (২/২০২), হািদস নং: (৯১১), “আল-আযকার” িলন
নববী: (পৃ.১৭২), “মাজমাউজ জাওয়ােয়দ” িলল হায়সািম:
(৩/১৫৬), “দািয়ফুল জােম” িলল আলবািন, হািদস নং: (৪৩৪৯)
আট.
َ
َ َ
ُ ِّ َرأَﻳْﺖ: َ اﻨﻟَّﻲﺒِ َّ ا�َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّ َﻢ َ� َﻘ َﺎل
َ
ﻟ
ّ
: َ ﻗﺎل، الْﻬﻼل
ِاﻲﺑٌِّ إ
َﻋْﺮ
�ِ
ِ
ﻰ
ِ
�َُ أ
َ َ
ُ َ
َ
َ َ َ ّ
ّ
ّ َﺸْﻬَﺪُ أَن
 ﻳَﺎ ﺑِﻼل:  ﻗﺎل، ْ �ﻌَﻢ:  ﻗﺎل، َ�َﺳُﻮلُ ا
َُﻤَ ًﺪا
َ َّ�ﺸْﻬﺪُ أَنْ ﻻَ إِﻪﻟََ إِﻻَّ ا
ِ
َ
َْ
ْ ّ َذ
ّ
. ﺎس أن ﻳَﺼُﻮمُﻮا ﻏ ًﺪا
ِن
ِ َ اﻨﻟ
“এক েবদু ঈন নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট এেস
বেল: আিম চাঁদ েদেখিছ, িতিন বলেলন: তুিম িক সাক্ষয্ দাও,
আ�াহ বয্তীত েকান ইলাহ েনই, মুহা�দ আ�াহর রাসূল? েস
বলল: হয্া, িতিন বলেলন: েহ েবলাল মানু ষেক জািনেয় দাও, তারা
েযন আগামী কাল সওম পালন কের”।
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আবু দাউদ: (২৩৪০), িতরিমযী: (৬৯১), নাসািয় িফল কুবরা:
(২৪৩৩), (২৪৩৪), (২৪৩৫) (২৪৩৬), ইব্ন মাজাহ: (১৬৫২),
তারা হািদসিট বণর্না কেরন সা�ক ইব্ন হারব সূে�, েস
ইকিরমা েথেক, েস ইব্ন আ�াস রািদয়া�াহু আনহু েথে
সা�াক ইব্ন হারব সূে� বিণর্ত ইকিরমার হািদেস ইজেতরাব
রেয়েছ, কখেনা েস ইে�সাল সনেদ বণর্না কে, কখেনা মুরসাল
সনেদ।
যারা মুরসাল বণর্নােক �হণ কেরেছন তােদর মেধয্ ইমাম
িতরিমিয অনযতম, িতিন বেলন: ইব্ন আ�ােসর হািদেস
ইখিতলাফ রেয়েছ, সু ফইয়ান সাওির �মুখগণ সা�াক সূে�
ইকিরমা েথেক, েস নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক
মুরসাল সনেদ বণর্না কেরেছন। সা�ােকর অিধকাংশ ছা�
সা�ােকর সনেদ ইকিরমা েথেক, েস নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম েথেক মুরসাল বণর্না কেরন
নাসািয় তার কুবরা: (২৪৩৫) ও (২৪৩৬) �ে� বেলন: হািদসিট
মুরসাল।
হােফজ ইব্ন হাজার “তালিখস” �ে� বেলেছন: মূ ল বণর্নাকারী
েথেক সা�াক যখন একা বণর্না করে, েসটা দিলল িহেসেব
�হণেযাগয্ নয়
শায়খ আলবািন “ইরওয়াউল গািলল”: (৯০৭) �ে� হািদসিট দু বর্ল
বেলেছন।
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মুরসাল: তােবিয় ও নবী সা�া�াহু আলইিহ ওয়াসা�ােমর মধয্কার
সূ�, অথর্াৎ সাহািব েয সনেদ উে�খ থােক ন, হািদস িবশারদেদর
িনকট তা মুরসাল িহেসেব পিরিচত। মুরসাল দু বর্ল হািদেসর এক
�কার। ইমাম িতিরিমিয বেলন: মুরসাল হািদস অিধকাংশ
আেলেমর িনকট িবশু� ন, অথর্াৎ দিলল িহেসেব �হণেযাগয্ ন
মাসআলা: েনককার, সতয্বাদী ও মুসিলম একজন বয্ি�র সাক্
িভি�েত ইমাম বা সরকার সওেমর েঘাষণা িদেত পারেব, িক�
সওম ভ� বা শাওয়ােলর চাঁদ েদখার েক্ষে� দুইজন বয্ি�র সা
অপিরহাযর্ ইমাম আবু হািনফা, আহমদ ও শােফঈর এক ফেতায়া
অনু রূপ। ইমাম মােলক বেলেছন রমযােনর চাঁেদর জনয্ও দুইজন
সাক্ষী জরু েদখুন: তুহফাতুল আহওয়ািজ: (পৃ.৩০৪), হািদস
নং: (৬৯১), হািদস যিদও দু বর্, িক� আহেল ইলমেদর আমল
অনু রূপই
নয়.
َ َ َّ
ّ
َ
ُْ َ َة
ﺎرد
ِ  "ﻟْﻐَﻨِﻴﻤَﺔُ اﺒﻟ:  ﺑْﻦ مَﺴْﻌُﻮدٍ �َﻦْ اﻨﻟَّﻲﺒِِّ ﺻَ�َ اُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَﻢ ﻗﺎل
ِ ِﻋمِﺮ
َ ّ
. " ﺎء
ِ َّﻮْمُ ﻲﻓِ الﺸِﺘ
আেমর ইব্ন মাসউদ নবী সা�া�াহু আলািহ ওয়াসা�াম েথেক
বণর্না কের: “শীতকালীন সওম হে� ঠা�া গিনমত”। অথর্াৎ
ক�হীন পূ ণয্ হািদসিট দু বর্ল
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১. এ হািদস ইব্ন মাসউদ েথেক আহমদ: (৪/৩৩৫), িতরিমিয:
(৭৯৪), ইব্ন মাজাহ: (৩/৩০৯) �মুখগণ বণর্না কেরেছন। এ
সনেদ দু ’িট ই�ত: নু মাইর ইব্ন আিরব অপিরিচত। ি�তীয়ত
হািদসিট মুরসাল।
২. আনাস েথেক তাবরািন িফল কািবর: (৭১৬), শাজাির তার
আমািল �ে�: (২/১১১) এবং ইব্ন আিদ: (৩/১২১০) বণর্ন
কেরেছন। এ সনেদ িতনিট ই�ত: সািয়দ ইব্ন বাশীর আযিদ
দু বর্ল। ওিলদ ইব্ন মুসিলম ‘আনআনা’ �ারা বণর্না কেরে, এবং
হািদসিট মওকুফ।
৩. জােবর েথেকও ইব্ন আিদ বণর্না কেরেছ: (৩/১০৭৫), এ
সনেদ চারিট ই�ত: আ�ু ল ওয়াহহাব বালিখ, েস হািদেসর েক্ষে
পিরতয্, বরং আিব হােতম তােক িমথুয্ক বেলেছন। ওিলদইব্ন
মুসিলেমর ‘আনাআনা’। শািমেদর েথেক বণর্নার েক্ষে� জুহা
ইব্ন মুহা�দ তািমিমর দু বর্লত, আর এটা েস শািমেদর েথেকই।
সনেদর ৈবপির�। েদখুন: যািখরাতুল হুফফাজ: (৩৪৩৭), আসনাল
মাতােলব: (৮৩৬), তাবইদু স সািহফা: (২৮),
অনু রূ আেরকিট হািদস:

.() لﺸﺘﺎء ر�ﻴﻊ اﻤﻟﺆﻣﻦ

“শীতকাল হে� মুিমেনর বস�কাল”। হািদসিট দু বর্, িক� তার
অথর্ সিঠক
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দশ.
ّ
َ ّ
َ
ﻋ
َّ ّ
َّ
َإِﻲﻟ
  َﺐُّ  ِﺒَﺎدِي: َ ل ا�َُّ ﻋَﺰّ وَﺟَﻞ: َﺎلَ رَﺳُﻮلُ ا�َ ا�َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ
ِ
َ َأ
ً ِﻋْﺠﻠُﻬُﻢْ ﻓ
. ﻄْﺮا
রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল: আ�াহ তা‘আলা
বেলেছন: “আমার িনকট ি�য় বা�া তারাই যারা �ত ইফতার
কের”।
িতরিমিয: (৭০০), আহমদ: (২/৩২৯), িতরিমিয বেলেছন: এ
হািদস হাসান, গিরব। শায়খ আহমদ শােকর “আল-মুসনাদ”:
(১২/২৩১) �ে� হািদসিট সিহহ বেলেছন, হািদস নং: (৭২৪০) এ
হািদেসর সনেদ কুররা ইব্ন আ�ু র রহমান ইব্ন হাইউল নােম
একজন বণর্নাকারীরেয়েছন, িযিন িবতিকর্:
ইমাম আহমদ বেলন: তার হািদস খুব মুনকার।
ইমাম ইয়াহ ইব্ন মািয়ন বেলন: তার হািদস দু বর্ল
ইমাম আবু জুরআহ বেলন: েস মুনকার হািদস বণর্না কের।
ইমাম আবু হােতম ও নাসািয় বেলেছন: েস িনভর্রেযাগয্ ন
ইমাম আবু দাউদ বেলেছন: তার হািদসগুেলা মুনকার
ইমাম মুসিলম অনয্ের সােথ তার হািদস বণর্না কেরেছ,
এককভােব তার েকান হািদস বণর্না কেরনিন
িবেশষ জ্ঞাত:
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িবিভ� সিহহ হািদস �ারা �মািণত �ত ইফতার করা সু �ত,
তােত রেয়েছ উ�েতর কলয্াণ। অতএব আমােদর উিচত এসব
দু বর্ল হািদেসর িদেক না তািকেয় সিহহ হািদস �হণ কর,
েযমন:
َ
ّ
ُالُ اﻨﻟَﺎس
ِﻬْﻞِ ﺑْﻦ
َ ﻳَﺰ: ّ رَﺳُﻮلَ ا�َ َّ ا�َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّ َﻢ ﻗَ َﺎل
َْ�ﻦ
ّ
ﺳَﻌْﺪٍ أَن
ِ
ّ
َ اﻟْﻔ
. (١٠٩٨)  ومﺴﻠﻢ، (١٩٥٧)  أﺧﺮﻪ اﺒﻟﺨﺎري. ﻄْﺮ
ِ َِ�ٍْ ﻣَﺎ ﻋَﺠَﻠُﻮا

সাহাল ইব্ন সাদ বেলন, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন: “েলােকরা যত িদন পযর্� �ত ইফতার করে, তারা
কলয্ােণর উপর �িতি�ত থাকে”। বুখাির: (১৯৫৭), মুসিলম:
(১০৯৮)
ইব্ন হাজার “ফাতহুল বাি”: (৪/১৯৮) �ে� বেলন: কতক
জায়গায় নব সৃ � ঘৃ িণত িকছু িবদআত হে� রমযান মােস
ফজেরর আধা ঘ�া বা েপৗেন এক ঘ�া আেগ আযান েদয়া, বািত
িনিভেয় েদয়া ইতয্াি, যা তােদর িনকট পানাহার িনিষ� হওয়ার
আলামত, তারা এভােব ইবাদেতর েক্ষ সতকর্তা অবলন কের,
অথচ এটা েয তােদর িনকট পানাহার ব� করার আলামত
অেনেক তা জােন। ব�ত এভােব তারা িনি�ত সমেয়র আশায়
েদিরেত আযান েদয়, ফেল তােদর ইফতার হয় েদিরেত, আর
েসহির হয় �ত। তারা এভােব সু �েতর বরকত ও কলয্াণ েথেক
মাহরুম হয় এ জনয্ তােদর মেধয্ কলয্ােণর সংখয্ব কম,
অিন� খুব েবশী। আ�াহ সাহাযয্কারী
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এগার.
َ َ
ّْ َ ّﻪُ َ َ َ ْ ﺛ
َّ ّ
ّ
ّ
: ﻨْﺪَ اﻨﻟَﻮْمِ َوﻗﺎل
لْﻤُﺮَوَ ِح
ﺎﻹ ِﻤ ِﺪ
ِ ِ اﻨﻟَّﻲﺒِ ا�َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَﻢ َﻧَ أمﺮ ﺑ
ِ
ّ
َ َﺘ
. ُّﻘِﻪِ الﺼَﺎﺋِﻢ

“নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বিণর, িতিন ঘুেমর
সময় সু গি� যু � সু রমার িনেদর্শ িদেয়েছন এবং বেলেছন সওম
পালনকারীর এর েথেক েবঁেচ করা জরুর”।
আবু দাউদ: (২৩৭৭), বুখাির িফত তািরিখল কািবর: (৭/৩৯৮)
আবু দাউদ বেলেছন: আমােক ইয়াহ ইব্ন মািয়ন বেলেছন: এটা
মুনকার হািদস, অথাৎ সু রমার হািদস।
জায়লািয় িলেখেছন: “তানিকহ”: এর েলখক বেলেছন: মা’বাদ ও
তার েছেল উভয় অপিরিচত, আর আ�ু র রহমানেক ইব্ন মািয়ন
দু বর্ল বেলেছ, আবু হােতম আমােক বেলেছ েস সাদু ক”।
জায়লািয়: (২/৪৫৭)
ইমাম িতরিমিয সু রমা িবষেয় বেলন: এ অধয্ােয় নবী সা�া�হু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক েকান হািদস �মািণত নয়।
আেরকিট হািদস:
( ) ﺗ�ﺘﺤﻞ ﺑﺎﻨﻟﻬﺎر وأﻧﺖ ﺻﺎﺋﻢ
“সওব অব�ায় িদেন সু রমা বয্বহার কর ন”। আবু দাউদ:
(২৩৭৭), ইব্ন মািয়ন বেলেছন: এটা মুনকার হািদস।
সওম অব�ায় সু রমা বয্বহার �সে�একািধক হািদস:
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َ ََ ّ
َ َ
ﻟ
َ َ�ﻦْ أَ�َﺲ ﺑْﻦ
ّ
: َ اﻨﻟَّﻲﺒِ َّ ا�َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ �ﻘﺎل
 رَﺟُﻞٌ إِﻰ
:
ﺎل
ﻗ
ﻚ
ﺎل
ﻣ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ َ
َ ٌَ َ ﺖْ َﻴْ َ َ َ َ ﻞُ َ َ َ َ ﻢ
َ
َْﻢ
.  �ﻌ: اﺷْﺘﻜ � ِ� أﻓﺄ�ْﺘ ِﺤ وأﻧﺎ ﺻﺎﺋِ ؟ ﻗﺎل
আনাস ইব্ন মােলক বেলন: “এক বয্ি� নবী সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�ােমর িনকট এেস বেল: আমার েচােখ সমসয্া আিম সওম
অব�ায় সু রমা লাগােত পারব? িতিন বলেলন: হয্া”। িতরিমিয:
(৭২৬), িতিন বেলন: আনােসর হািদেসর সনদ শি�শালী নয়, এ
অধয্ােয় নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসাম েথেক িবশু� েকান
বণর্না েন, আবু আেতকােক দু বর্ল বলা হয় আবু আেতকার মূল
নাম হে� তািরফ ইব্ন সালমান, তােক সালমান ইব্ন তািরফও
বলা হয়।
আবু হােতম বেলেছন: েস হািদস ভুেল যায়।
বুখাির বেলেছন: তার হািদস মুনকার।
নাসািয় বেলেছন: েস িনভর্েযাগয্ নয়।
দারা কুতিন বেলেছন: দু বর্ল।
ইব্ন িহ�ান বেলেছন: তার হািদস খুব মুনকার। েস আনাস
েথেক এমন হািদস বণর্না কে, যা তার হািদেসর অনু রূপ ন,
আবার কখেনা তার েথেক এমন হািদস নকল কের, যা তার
হািদস নয়।
সু রমা সং�া� আেরকিট হািদস:
�َ �َُﻤَّﺪِ ﺑْﻦِ �ُﺒَﻴْﺪِ ا�َِّ ﺑْﻦِ أَﻲﺑ  رَاﻓِﻊٍ �َﻦْ أ
ّ
ّ
َ�َ َّ رَﺳُﻮلَ ا�َِّ ﺻ: ِﻴﻪِ �َﻦْ ﺟَﺪِ ِه
ِ
َ ََ
َ
َ ّﻢَ ﺎﻛ َن ﻳَ�ْﺘَﺤﻞُ َو
. ٌﻫُﻮ َﺻﺎﺋِﻢ
ُّ ﻋَﻠﻴْﻪِ وَﺳﻠ
ِ
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মুহা�দ ইব্ন উবাইদু �াহ িনজ িপতা েথেক, েস তার দাদা েথেক
বণর্না কের: “রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সওম
অব�ায় সু রমা বয্বহার করেত”। ইব্ন খুযাইমা: (২০০৮),
হািদসিট এভােব বণর্না কেরেছ:
 ﻓﺪﺎﻋ� ﺑ�ﺤﻞ،  وﻧﺰﻟﺖ ﻣﻌﻪ، ل رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺧﻴﺮﺒ
.  ﻓﺎﻛﺘﺤﻞ ﻲﻓ رمﻀﺎن وﻫﻮ ﺻﺎﺋﻢ إﺛﻤﺪ ﻏ� مﺴﻚ، إﺛﺪ

রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম খায়বাের অবতরণ
কেরন, আিমও তার সােথ অবতরণ কির। িতিন আমােক
ইসিমেদর সু রমা আনেত বলেলন, অতঃপর িতিন সওম অব�ায়
সু রমা বয্বহার করেলন এ ইসিমদ শরীেরর সাথ আঠার নয্ায়
েলেগ থাকা ইসিমদ নয়।
ইব্ন খুযাইমা বণর্ন কের বেলন: আিম েকান দায়ভার িনি� না
েয, এ সনদ মা’মার েথেক। অথর্াৎ এটা ম’মার বণর্না কেরেছন
এর িন�য়তা আিম িদেত পারব না।
হােফজ ইব্ন হাজার “তালিখস” �ে� বেলন: ইব্নু আিব হােতম
তার িপতা েথেক বেলেছন: এটা মুনকার হািদস, িতিন মুহা�েদর
বয্াপাের বেলেছ: তার হািদস মুনকার, বুখাির অনু রূপ বেলেছন
আমােদর উপেরর িস�া� েমাতােবক সওম পালনকারীেদর সু রমা
েথেক িবরত রাখার হািদসগুেলাসিঠক নয়।
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মাআলালা: সওম অব�ায় সু রমা বয্বহার করা ৈবধ। জুমহুর
আেলমেদর িনকট নারী-পুরুষ সকে সু রমা বয্বহার করেত
পারেব সওম অব�ায়।
বার.
َ ّ
َِ�ﻦْ ﻌْﺐِ ﺑْﻦ
ُ َﺳﻤﻌْﺖ:  ﻗَ َﺎل- ﻴﻔﺔ
َْ َ ﻦ
ّ
ِ  َو�ن ِﻣ َﺻْﺤَﺎبِ الﺴَ ِﻘ- ِﺎﻋَﺻِﻢٍ اﻷَْﺷْﻌَﺮِي
ِ
ُ َ َّ
َ َ
ّ
ّ ْ ﻟَيْ َﺲ ِﻣﻦ: ﻘُﻮل
.امْﺴﻔ ِﺮ
مْﺼِﻴَﺎمُ ﻲﻓ
ِْﺮﺒ
� َﺳُﻮلَ ا�َ َّ ا�َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَﻢ
ِ
ِ
ِ

কাব ইব্ন আেসম আশআির বেলন: আিম রাসূলু �াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শুেনি: “সফের সওম পালন করা
েনিকর কাজ নয়”। আহমদ: (৫/৪৩৪), তাবরািন িফল “কািবর”:
(১৯/১৭২), হািদস নং: (৩৮৭), তাবরািন ইমাম আহমেদর েছেল
আ�ু �াহ সূে� ইমাম আহমদ েথেক বণর্না কের এ শে�:
. ﻟي ﻣﻦ ام ﺑﺮ ام ﺻﻴﺎم ﻲﻓ ام ﺳﻔﺮ
হািদসিট বায়হািক তার “সু নান”: (৪/২২), �ে� আ�ু র রা�াক
সূে� বণর্না কের।
হােফজ ইব্ন হাজার “তালিখসু ল হািবর” �ে� বেলেছন: “ইমাম
আহমদ কাব ইব্ন আেসম আশআির েথেক এ হািদসিট এভােব
বণর্না কের:
َ َ
ْ ّ
ْ" ﻟَيْ َﺲ ﻣﻦ
" . امْﺴﻔ ِﺮ
ِﻴَﺎمُ ﻲﻓ
ْﺮﺒِ ام
ِ
ِ
ِ
এটা ইয়ামােনর এক এলাকার ভাষা, তারা “মােরফার লাম”
(িনিদর্� করেণর লা) “িমম” �ারা পিরবতর্ণ কে বেল। এমনও
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হেত পাের নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক এভােব
সে�াধন কেরেছন, েযেহতু এটা তার আ�িলক ভাষা। আবার
এমনও হেত পাের আশআির তা িনেচর আ�িলক ভাষায়
পিরবতর্ণ কে বয্� কেেছন। আর বণর্নাকারীরা আশআির েথেক
তার শ� বণর্না কেরেছ। ি�তীয় অিভমতিট আমার িনকট অিধক
যু ি�যু �। আ�াহ ভাল জােনন”। “তালিখসু ল হািবর”: (২/২০৫)
আলবািন রািহমাহু�াহ “িসলিসলাতুল আহািদিসস দািয়ফা” �ে�
বেলেছন: হািদসিট এভােব শাজ... এ হািদেসর সনদ বাহয্ত
িবশু, এর ে�েতয্ক বণর্নাকারী মুসিলেমর বণর্নাকার তেব এ
হািদেসর মূল সমসয্া হে এটা শায ও অিধকাংশ মুহাি�েসর
বিণর্ত হািদেস িবপরীত। ইমাম আহমদ বেলন: সু িফয়ান এ
হািদসিট যু হির েথেক আমােদরেক বেলেছন এভােব:
" . "ﺲ ﻣﻦ اﻟﺮﺒ الﺼﻴﺎم ﻲﻓ الﺴﻔﺮ
ইমাম যু হির েথেক ইব্ন জুরাইজ, ইউনু স, মুহা�দ ইব্ন আিব
হাফসা ও জুবাইিদ সকেল সু িফয়ােনর অনু রূপ হািদস বণর্ন
কেরেছন। মা’মার িনেজও বায়হািকর বণর্নােতসু িফয়ােনর অনু রূপ
বণর্না কেরেছন যু হির েথেক। আর এ বণর্নাই রাসূলু�াহ সা�া�হু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সংরিক্ষ
েকান আেলম সে�হ কেরন না েয, মা’মার বিণর্ত েয শ�অনয্ানয
িনভর্রেযাগয্ বণর্নাকারী সােথ িমেল যায়, তার েথেক েসটা
�হণ করেত হেব, তার িদেক ধািবত হেব, িক� মা’মার বিণর্ত েয
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শ� িনভর্রেযাগয্ বণর্নাকারীেদর িবপরীত, তা �হণ করা যােব
না, কারণ েস বণর্না দুবর, তার উপর িনভর্র করা যােব ন,
িবেশষ কের মা’মার এর েক্ষে�। ’মার যিদও িনভর্রেযাগয্ এব
হািদেসর বড় ইমামেদর একজন, তবুও তার বয্াপাের ইমাম
যাহািব বেলেছন: “তার েথেক সে�হমূলক �িস� িকছু হািদস
রেয়েছ, তার �রণ শি�র দৃ ঢ়তা সে�ও এসব সে�েহর সৃ ি�
হেয়েছ। আবু হােতম বেলেছন: তার হািদসগুেলা ভা, িক�
বসরােত িতিন েযসব হািদস বেলেছন তােত ভুল আেছ”।
হািদেসর এ শে� মা’মার এর ভুেলর িবষয়িট আেরা িনি�ত হয়
েয, েস অনয্ানয্ বণর্নাকর িবপরীত বণর্না কেরেছন। কারণ এ
হািদস কাব ইব্ন আেসম আশআির বয্তীত অনযনয্ সাহািব এ
হািদস বণর্না কেরেছ, েযমন জােবর ইব্ন আ�ু �াহ, আ�ু �াহ
ইব্ন আিব বারজাতাল আসলািম, আ�ু �াহ ইব্ন আ�াস,
আ�ু �াহ ইব্ন আমর, আ�ার ইব্ন ইয়াসার, আবুদ দারদা
�মুখগণ, তােদর েথেক িবিভ� সনেদ এ হািদস বিণর্ত আে,
তােদর সকেলর বণর্নাকৃত শ� হে:
" . " ﺲ ﻣﻦ اﻟﺮﺒ الﺼﻴﺎم ﻲﻓ الﺴﻔﺮ
তােদর সকেলর হািদস আিম “ইরওয়াউল গািলল” �ে� উে�খ
কেরিছ, যার ই�া েসখােন েদেখ িনেত পােরন। এখােন শুধু
হািদেসর দু বর্লতা বেল েদয়াই উে�শয্। কারণ এ হািদসিট
ভাষািবদ ও সািহিতয্কেদর িনকটখুব �িস�, িবেশষ কের েযেহতু
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ইব্ন হাজার তালিখসু ল হািবর �ে� বেলেছন: “এটা ইয়ামােনর
কতক জনপেদর ভাষা, তারা ‘মােরফা’র লামেক িমম �ারা
পিরবতর্ণ কের বেল, আবার এও স�াবনা রেয়েছ েয, নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আশআিরেক অনুরূপ শে�
সে�াধন কেরেছন, কারণ েসটা তার ভাষা, আবার এমনও হেত
আশআির তা িনজ� ভাষায় পিরবতর্ণ কেরে, আর বণর্নাকারীর
তার শ� বণর্না কেরেছ। ি�তীয় কারণিট আমার িনকট েবশী
যু ি�যু �। আ�াহ ভাল জােনন”।
আমার আশ�া: হােফজ ইব্ন হাজার েযেহতু এর দু ’িট কারণ
উে�খ কেরেছন, তাই অেনেকর ধারণা হেত পাের েয, হািদসিট
নবী সা�া�াহু আলাইহ ওয়াসা�াম েথেক �মািণ, শুধু সে�হ
এখােন েয এ শ� নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া েথেক না
আশআির েথেক, িতিন ি�তীয় মতিট অ�ািধকার িদেয়েছন। তার
এ অ�ািধকােরর েকান কারণ েনই, েযেহতু আমরা �মাণ কেরিছ
এ শ� হে� মা’মার কতৃর্ক ওহা, ধারণা বা ভুল। এভােব নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বা আশআির েকউ বেলনিন। বরং
সাফওয়ান ইব্ন আ�ু �াহ িকংবা যু হির তােদর েকউ এভােব
বেলনিন। এ কথাগুেলা খুবই গুরু�প, ভাল কের েজেন রাখুন”।
“িসলিসলাতুল আহািদিসস দািয়ফা”: (১১৩০)
আলবািন এ হািদস �সে� “ইরওয়াউল গািলল” �ে�র এক
জায়গায় বেলন: “আশআির েথেক বণর্নাকারীগণ যিদ আশআির
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েথেক �বণকৃত শ� বণর্না করেত পাে, তাহেল আশআিরর
অিধক উিচত িছল নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক
�বণকৃত শ� হুবহ বণর্না কর”। ইরওয়াউল গািলল”: (৪/৫৮৫৯), হািদস নং: (৯২৫)
সারকথা:
ইমাম আহমদ মা’মার এর সনেদ যু হির েথেক বণর্না কের, নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
َ َ
ْﻟَيْ َﺲ ﻣﻦ
ّ
. امْﺴﻔ ِﺮ
مْﺼِﻴَﺎمُ ﻲﻓ
ِْﺮﺒ
ِ
ِ
ِ

আবার মা’মার এর সাথী সু িফয়ােনর সনেদ যু হির েথেক বণর্না
কেরন, নবী সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�াম বেলেছন:
" ."ﺲ ﻣﻦ اﻟﺮﺒ الﺼﻴﺎم ﻲﻓ الﺴﻔﺮ

এখােন েদখা যাে� ইমাম যু হিরর ছা� সু িফয়ান ও মা’মার এক
হািদস দু ইভােব বণর্না কেরেছন
ইমাম যু হিরর অনয্ানয্ ছা� েযমইব্ন জুরাইজ, ইউনূস, মুহা�দ
ইব্ন আিব হাফসা ও জুবাইিদ �মুখগণ সু িফয়ােনর অনু রূপ বণনা
কেরেছন। এমনিক েখাদ মা’মার েথেক একিট বণর্না ইমাম
বায়হািক বণর্না কেরেছনযা সু িফয়ােনর বণর্নার অনুরূ অতঃপর
ইমাম বায়হািক বেলেছন: এটাই নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম েথেক সংরিক্ষত হািদ
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অতএব এটা �� েয, এখােন ভুল হেয়েছ মা’মার েথেক, কারণ
ইমাম যু হিরর অনয্ানয ছা� তার অনু রূপ বণর্না কের, ি�তীয়ত
েস িনেজও তার এ হািদেসর িবপরীত িবশু� শ� বণর্না কেরে
বায়হািকর িনকট, যার সােথ কােরা ি�মত েনই।
ইমাম জাহািব ও আবু হােতম বেলেছন: মা’মার একজন বড়
মােপর ও িনভর্রেযাগয্ মুহাি�স হওয়া সও তার েথেক এ
ধরেণর ভুল হেয়েছ। মূ লত:
َ َ
ْﻟَيْ َﺲ ﻣﻦ
ّ
. امْﺴﻔ ِﺮ
مْﺼِﻴَﺎمُ ﻲﻓ
ِْﺮﺒ
ِ
ِ
ِ
না যু হির বেলেছন, না আশআির, আর না নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম, বরং এটা মা’মার এর ভুল।
শায়খ আিল ইব্ন হুসাইন হালিব (১৪৩০িহ.) “িফকহুস িসয়া”
িশেরানােম ১২-নং দরেস বেলন: “সফের িসয়াম সং�া� একিট
َ ّ
হািদস আেছ: "ﻲﻓ الﺴَﻔﺮ
ُ"ِﻦ اﻟﺮﺒِِّ الﺼِّﻴﺎم.
ইমাম বুখাির ও মুসিলম বণর্না কেরেছ, িক� কতক েফকার
িকতােব েদখা যায়, এ হািদসিট অনয্ভােব বণর্না করা হেয়, যা
ইয়ামােনর িহমইয়ার বংেশর আ�িলক ভাষা, যারা লামেক িমম
�ারা পিরবতর্ণ কের পে, েযমন:
َ "ﺲ ﻣِﻦ اﻣْﺮﺒِ امْﺼِﻴﺎمُ ﻲﻓ
". امْﺴﻔﺮ
এটােক তারা রাসূলু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক
বিণর্ত বেলন। হািদস এক, শুধু লামেক িমম �ারা পিরবতন করা
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হেয়েছ। িক� এ বণর্নািট িবশু� , এটা রাসূলু �াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক �মািণত নয়, বরং �মািণত হে�
জােবর েথেক বিণর্ত বুখাির ও মুসিলেমর বণর্: নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
َ ّ
". ﻲﻓ الﺴَﻔﺮ
ُ"ِﻦ اﻟﺮﺒِِّ الﺼِّﻴﺎم
জ্ঞাত: এখােন এ হািদস উে�খ করার উে�শয হািদেসর িবশ�
শ� িচি�ত করা। হািদস দু বর্ল িহেসেব উে�খ করা হয়িন, কারণ
এ হািদস সিহহ। ইমাম বুখাির ও মুসিলম তােদর সিহহ িকতােব
এর উে�খ কেরেছন।
েতর.
 ﻳﺖ رﺟﻼً ﻣﻦ أﻣﻲﺘ ﻳﻠﻬﺚ ﻋﻄﺸًﺎ ﻠﻛﻤﺎ ورد.. ) � رأﻳﺖ اﺒﻟﺎرﺣﺔ ﻋﺠﺒًﺎ
ً
(  ﻓﺠﺎءه ﺻﻴﺎﻣﻪ ﻓﺴﻘﺎه وأرواه. ﺣﻮﺿﺎ ﻣُﻨﻊ وﻃُﺮد
আ�ু র রহমান ইব্ন সামুরা আত-তাওিয়ল এর হািদস: “আিম গত
রােত এক আ�যর্ �� েদেখি... আমার উ�েতর এক বয্ি�েক
েদখলাম িপপাসায় কাতরাে�, যখনই েস আমার হাওেজর কােছ
আেস তােক িনেষধ করা হয় ও তািড়েয় েদয়া হয়, অতঃপর তার
সওম এেস তােক পান করায় ও তার তৃ�া িনবারণ কের”।
তাবরািন দু ’িট সনেদ এ হািদসিট বণর্না কেরেছ, তার একিট
সনেদ রেয়েছ সু লাইমান ইব্ন আহমদ আল-ওয়ােসিত, আর
অপরিট আেছ খােলদ ইব্ন আ�ু র রহমান আল-মাখজুিম, তারা
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উভেয় দু বর্ল। েদখু: “ইতহাফুস সাদাতুল মু�ািকন”: (৮/১১৯),
ইব্ন রজব হািদসিট দু বর্ল বেলেছন
েচৗ�.
 و�ﻮﺿﻊ ﻬﻟﻢ ﻣﺎﺪة ﺤﺗﺖ اﻟﻌﺮش، ) ﺼﺎﺋﻤﻮن ﻳﻨﻔﺦ ﻣﻦ أﻓﻮاﻫﻬﻢ ر�ﺢ اﻤﻟﺴﻚ
“সওম পালনকারীেদর মুখ েথেক িমসেকর সু গি� েবর হেব এবং
আরেশর িনেচ তােদর জনয্ দ�রখান িবছােনা হে”। “সু য়ূিত
দু ররুল মানসু”: (১/১৮২) �ে� উে�খ কেরেছন, ইব্ন রজব
�মুখগণ হািদসিট দু বর্ল বেলেছন
পেনর.

( ) لﺼﺎﺋﻢ إذا أُ�ﻞ ﻋﻨﺪه ﺻﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻤﻟﻼﺋ�ﺔ

“সওম পালনকারীর িনকট যখন ভক্ষণ করা , তার জনয্
েফেরশতাগণ তখন ইে�গফার কের”। ইব্ন খুজাইম, িতরিমিয:
(৭৮৪), ইব্ন মাজাহ: (১৭৪৮), তায়ািলিস: (১৬৬৬), এ হািদসিট
দু বর্ল। েদখু: “িসলিসলাতুল আহািদসু স দািয়ফাহ”: (১৩৩২)
েষাল.

( ) ﻧﻮم الﺼﺎﺋﻢ ﻋﺒﺎدة

“সওম পালনকারীর ঘুম ইবাদত”। হািদসিট ইমাম সু য়ূিত “জােম
সািগর”: (৯২৯৩) �ে� উে�খ কেরেছন। িতিন বায়হািকর বরােত
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উে�খ কের, বণর্নাকারী আ�ু �াহ ইব্ন আবু আওফার কারেণ
হািদসিট দু ব্
র বেলন। জায়নু ি�ন ইরািক, বায়হািক ও সু য়ূিত
�মুখগণ হািদসিট দু বর্ল বেলেছন। েদখু: “আল-িফরদাউস”:
(৪/২৪৮), “ইতহাফুস সাদাত”: (৪/৩২২)
সেতর.
 ورب ﻗﺎﺋﻢ ﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ، ) ب ﺻﺎﺋﻢ ﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻣﻪ اﺠﻟﻮع واﻟﻌﻄﺶ

(الﺴﻬﺮ

“অেনক সওম পালনকারী আেছ, যােদর সওম হে� ক্ষুধা
িপপাসা। অেনক রাত জাগরণকারী আেছ, যােদর রাত জাগা হে�
শুধু িবিন�া রাত কাটােন”। ইব্ন মাজাহ: (১৬৯০), এর সনেদ
উসামা িবন যােয়দ আদািভ রেয়েছ েস দু ব্ল। তেব
র
হািদেসর অথর
সিঠক।
আঠার.
( ) � اﻟﻌﺸﺎء اﻵﺧﺮة ﻲﻓ ﻤﺟﺎﻋﺔ ﻲﻓ رمﻀﺎن ﻓﻘﺪ أدرك ﻴﻟﻠﺔ اﻟﻘﺪر
“রযমােন এশার সালাত েয জামােতর সােথ পড়ল, েস লাইলাতুল
কদর লাভ করল”। ই�াহািন ও আবু মুসা মািদিন হািদসিট
উে�খ কেরেছন। ইমাম মােলক তার “মুয়া�া”: (১/৩২১) �ে�
হািদসিট বালাগািন বেল উে�খ কেরেছন, এটা মূ লত ইব্নুল
মুসাইিয়য্ব এর বাণী। ইব্ন খুযাইমাহ: (২১৯৫), ইব্নুল মািদিন
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বেলেছন এর সনেদ িবদয্মান উকবা ইব্ন আিবল হাসনা
অপিরিচত, েস দু বর্ল
উিনশ.
 وﺟﻌﻞ، �) ﻛن إذا دﺧﻠﺖ اﻟﺮﺸ اﺟﺘﻨﺐ اﻟنﺴﺎء واﻏتﺴﻞ ﺑ� اﻷذاﻧ
ً
( ﺳﺤﻮرا
اﻟﻌﺸﺎء
“রমযােনর েশষ িদন �েবশ করেল নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম নারীেদর েথেক পৃথক থাকেতন ও দু ই আযােনর
মধয্বতর্ী েগাসল করেতন এবং রােতর খাবারেক েসহির িহেসে
েখেতন”। হািদসিট বািতল, এ সনেদ হাফস ইব্ন ওয়ােকদ
রেয়েছ। ইব্ন আিদ বেলেছন: এ হািদসিট আমােদর েদখা সব
েচেয় েবশী মুনকার। আেরা কেয়কিট সনেদ এ হািদস বণর্না করা
হেয়েছ, তার �েতয্কিট দুবর্
িবশ.
ً ) ﻣﻦ ﺻﺎم ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻄﺮ
 ) الﺼﺎﺋﻢ ﺑﻌﺪ:  وﺣﺪﻳﺚ، ( ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﺻﺎم الﺴﻨﺔ

( ﻀﺎن ﺎﻛلﺎﻜر ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎر

“ঈদু ল িফতেরর পর েয বয্ি� একিদন সওম রাখ, েস েযন
পুেরা বছর সওম পালন করল”। হািদস: “রমযােনর পর সওম
পালনকারী পালায়েনর পর িফের আসা বয্ি�র নয্”। েদখুন:
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“কানজুল উ�াল”: (২৪১৪২) মূ লত: এিট েকান সহীহ সনেদ
বিণর্ত হয়িন।
একুশ.

( )  ﺻﺎم رمﻀﺎن وﺷﻮال واﻷر�ﻌﺎء واﺨﻟﻤيﺲ دﺧﻞ اﺠﻟﻨﺔ

“েয বি� রমযান, শাওয়াল, বুধবার ও বৃ হ�িতবার সওম পালন
কের, েস জা�ােত �েবশ করেব”। আহমদ: (৩/৪১৬), এ হািদেস
একজন বণর্নাকারী নাম উে�খ করা হয়ি, হািদসিট দু বর্ল এেত
সে�হ েনই।
বাইশ.

( ) ﻛﺮ اﷲ ﻲﻓ رمﻀﺎن ﻣﻐﻔﻮر ﻪﻟ

“রমযােন আ�াহেক �রণকারী ক্ষমা �”। হািদসিট উে�খ
কেরেছন সু য়ূিত “জােমউস সািগর”: (৪৩১২) �ে�, “আওসাত”
�ে� িতিন তাবরািনর বরােত উে�খ কেরছন। হািদসিট আেরা
উে�খ কেরেছন বায়হািক “শুআবুল ঈমা” �ে�। এ হািদেসর
সনেদ িহলাল ইব্ন আ�ু র রহমান িবদয্মান েস দুবর্
েতইশ.
( و�ﺎﻟﻘﻴﻠﻮﻟﺔ ﻰﻠﻋ ﻗﻴﺎم الﻠﻴﻞ، )اﺳﺘﻌﻴﻨﻮا ﺑﻄﻌﺎم  ﻰﻠﻋ ﺻﻴﺎم اﻨﻟﻬﺎر
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“েতামরা েসহির �ারা িদেনর সওম এবং িদেনর কায়লু লা �ারা
রােতর িকয়ােমর জনয্ সাহাযয্ �হণ ”। হািদসিট বণর্না
কেরেছন হােকম ও ইব্ন মাজাহ, এ হািদেসর সনেদ জামআহ
ইব্ন সােলহ ও সালমা ইব্ন িহরাম িবদয্মা, তারা উভেয় দু বর্,
তাই হািদসও দু বর্ল
চি�শ.

(  ﻟﺠﺎﻣﺔ واﻟﻲﻘء واﻻﺣﺘﻼم: ) ﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﻳﻔﻄﺮن الﺼﺎﺋﻢ

“িতনিট ব�র কারেণ সওম পালনকারী সওম ভ� হেব না: িশঙা,
বিম ও �� েদাষ”। িতরিমিয: (৭১৯), িতিন হািদসিট দু বর্ল
বেলেছন।
মাসআলা: �� েদােষর কারেণ সওম ভ� হেব না।
পঁিচশ.

( ) ﺔ الﺼﺎﺋﻢ اﺪﻟﻫﻦ واﻤﻟﺠﻤﺮ

“সওম পালনকারীর হািদয়া হে� ৈতল ও ধূপদািন”। িতরিমিয:
(৮০১), িতিন হািদসিট দু বর্ল বেলেছ, এ সনেদ িবদয্মান সাদ
ইব্ন তািরফ দু ব্ল
র
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ছাি�শ.
 ﻓﺈذا ﺎﻛن آﺧﺮ ﻴﻟﻠﺔ أﻋﺘﻖ، ) ﻓ ﻞﻛ ﻴﻟﻠﺔ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻋﺘﻴﻖ ﻣﻦ اﻨﻟﺎر

( اﷲ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ مﻰﻀ

“িন�য় আ�াহ �িত রােত ছয় লাখ েলাক জাহা�াম েথেক মুি�
েদন, যখন সবর্ েশষ রাত আে, তখন িতিন পূেবর্র সম পিরমাণ
মু� কেরন”। বায়হািক, এটা মুরসাল, হাসান বসিরর কথা।
সাতাশ.

( ) ﺼﺎء أﻣﻲﺘ الﺼﻴﺎم

“আমার উ�েতর নপুংসকতা হে� সওম”। আলবািন “িমশকাতুল
মাসািবহ”: (১/২২৫), �ে� বেলন: এর সনদ জানেত পািরিন,
িক� শায়খ �াির: (১/৪৬১), িমরাক েথেক বেলন, এেত সমসয্া
রেয়েছ।
আটাশ.

( ) لﺼﻮم ﻧﺼﻒ الﺼﺮﺒ

“সওম ৈধেযর্র অেধর”। এর সনেদ মুসা ইব্ন উবাইদাহ
িবদয্মা, তার দু বর্লতার বয্াপাের সবাই একমত। িতরিম:
(৩৫১৯), ইব্ন মাজাহ: (১৭৪৫), আহমদ ও বায়হািক। আলবািন
“দািয়ফুল জােম” �ে� হািদসিট দু ব্ল বেলেছন
র
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ঊনি�শ.
 ) ﻣﻦ أﺣﻴﺎﻫﺎ �تﺴﺒًﺎ لﻢ ﻳﻤﺖ ﻗﻠﺒﻪ ﻳﻮم:  و� ﻟﻔﻆ. ( ) ﻦ ﻗﺎم ﻴﻟﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ

( ﺗﻤﻮت اﻟﻘﻠﻮب

“েয ঈেদর রাত জা�ত থােক” অনয্ বণর্নায় আ: “েয বয্ি�
ঈেদর রাত সওয়ােবর িনয়েত জা�ত থােক, তার অ�র মারা
যােব না, েয িদন সকল অ�র মারা যােব”। ইব্ন মাজাহ, এ
হািদস দু বর্ল
ি�শ.

( ) يﺲ ﻲﻓ الﺼﻮم ر�ﺎء

“সওেমর িরয়া বা েলৗিকতা েনই”। বায়হািক। সনদিট দু বর্ল
একি�শ.
 ) ﺧ� ﻣﻦ: ) ﻴﺎم رمﻀﺎن ﺑﺎﻤﻟﺪﻳﻨﺔ ﻛﺼﻴﺎم أﻟﻒ ﺷﻬﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮاه ( و� ﻟﻔﻆ
( ﻟﻒ رمﻀﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮاه ﻣﻦ اﺒﻟ�ان

“মিদনায় এক রমযান সওম, অনয্ানয্ শহের হাজার মােস
সওেমর সমান”। অনয্ বণর্নায় আ: “দু িনয়ার অনয্ানয্ শহে
হাজার রমযােনর তুলনায় উ�ম”। বায়হািক, িতিন হািদসিট দু বর্ল
বেলেছন। তাবরািন িফল কািবর, িদয়া িফল মুখতারাহ। হায়সািম
বেলেছন: এ হািদেসর সনেদ আ�ু �াহ ইব্ন কািসর িবদয্মা, েস
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দু বর্ল। ইমাম যাহাবী তার িমজানু ল ই‘িতদাল �ে� বেলেছন: এর
সনদ অ�কার।
বি�শ.

( ) ﻴﺪ الﺸﻬﻮر ﺷﻬﺮ رمﻀﺎن وأﻋﻈﻤﻬﺎ ﺣﺮﻣﺔ ذو اﺤﻟﺠﺔ

“সকল মােসর সরদার হে� রমযান, সব েচেয় েবশী স�ািনত
হে� িজল হ�”। বাযযার ও দায়লািম। হািদসিট সিঠক নয়।
েতি�শ.
) ن ﻲﻓ الﺴﻤﺎء مﻼﺋ�ﺔ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﺪدﻫﻢ إﻻ اﷲ ﻓﺈذا دﺧﻞ رمﻀﺎن اﺳﺘﺄذﻧﻮا
( �ﻬﻢ أن �ﺮﻀوا ﻣﻊ أﻣﺔ �ﻤﺪ – ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – ﻼة اﻟﺮﺘاو�ﺢ
“আসমােন এত সংখয্াক েফেরশতা রেয়ে, যার সংখয্া আ�াহ
বয্তীত েকউ জােন ন, যখন রমযান আগমণ কের, তখন তারা
উ�েত মুহা�িদর সােথ রমযােনর তারািবেত অংশ �হণ করার
জনয্ অনুমিত �াথর্না ক”। বায়হািক িফ শুআবুল ঈমা:
(৩/৩৩৭), িতিন আিলর কথা িহেসেব এটা বণর্না কেরেছন।
সু য়ূিত দু ররুল মানসু: (৮/৫৮২) এেক দু বর্ল বেলেছন। কানজুল
উ�াল: (৮/৪১০)
েচৗি�শ.

( ) إن لﻠﺼﺎﺋﻢ ﻋﻨﺪه ﻓﻄﺮه دﻋﻮة ﻻ ﺗﺮد
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“সওম পালনকারীর ইফতােরর সময় েদায়া �তয্াখয্ান করা ”।
আহমদ: (২/৩০৫), িতরিমিয: (৩৬৬৮), ইব্ন খুযাইমাহ:
(১৯০১), ইব্ন মাজাহ: (১৭৫২), এ হািদেসর সনেদ িবদয্মান
ইসহাক ইব্ন উবাইদু �াহ মাদািন অপিরিচত। ইবনু ল কাইেয়য্ম
হািদসিট “যাদু ল মায়াদ” �ে� দু বর্ল বেলেছন। ইমাম িতরিমিযও
হািদসিট দু ব্ল বেলেছন।
র
হািদসিট দুবর্
জ্ঞাত: আেলমেদর িবশু� অিভমত অনুযায়ী দুবর্ল হােসর উপর
আমল করা যােব না, না ফাযােয়েল, না আহকােম, না অনয্ েকান
িবষেয়। আমরা শুধু তারই অনুসরণ কর, যা নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক িবশু�ভােব �মািণত। দু বর্ল হািদস
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ স�ৃ� করা ৈবধ ন,
তেব মানু ষেদর জানােনা জনয্ ও দুবর্লতা �কাশ কর উে�শয্
হেল তা বণর্না করা যােব। কারণ নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন: “আমার উপর েয এমন কথা বলল, যা আিম
বেলিন, েস েযন তার িঠকানা জাহা�াম বািনেয় েনয়”।
আ�াহ ভাল জােনন।
সমা�
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