হাদীস চয়েনর িতনিট িনয়ম
ইউফ আল ারাদাওয়ী

ইসলােম রআেনর পেরই িতীয় উৎস হল াহ। াহর িনেদশনা আকীদা, আমল, শরীয়াহ ও আখলােক হণ ও েয়াগ
করেত হেব। এক কথায় াহ হল ইসলামী শরীয়েতর অপিরহায উৎস।
যখন শরীয়ার কান িবধান ণয়েন াহেক উৃত করা হয় তখন িতনিট পূণ িনয়ম অবই িবেবচনায় রাখেত হেবঃ
১. হাদীেসর িবতা যাচাই করেত হেব এবং মুহািসগেণর দয়া মানদেডর িবচাের তা পযােলাচনা করেত হেব।
২. য িেত এিট উৃত করা হেয়েছ হাদীসিট কৃতপে স অথই বুঝায় িকনা তা িনিত করা েয়াজন। িকছু
লাক আেছ যারা হাদীেসর ভুল বাখা কের এবং হাদীেসর এমন সব অথ দাঁড় করায় যা কখেনাই হাদীেস বলা
হয়িন িকংবা ইংিগতও দয়া হয়িন। তারা শের িবকৃত উপাপনার মাধেম এমন উপসংহার টােনন। অিদেক
িকছু করপী আেছ যারা হাদীসেক আিরক অেথ বাখা করেত িগেয় শরীয়াহর উে (মাকািসদ) বা তার
সাধারণ মূলনীিতসমূেহর িত কান দৃিপাতই কের না।
৩. িনিত করা েয়াজন, য হাদীস উৃত করা হেয়েছ তার িবপরীেত এমন কান মাণ নই যার জ ঐ হাদীসিটর ভাবগত
বাখার দরকার, যা কান সাধারণ (আম) িবষয়েক িনিদ (খাস) কের দয়, শতহীন (মুতলাক) িবষয়েক শতযু (মুকাইয়াদ)
কের এবং মানসূখ (রদ) হাদীস েয়ােগর শত পিরবতন কের দয়। উপািপত মাণিট অবই াসিক বা যৗিক হেত হেব।
উপািপত মাণিট হেত পাের রআন-াহিভিক অথবা উসূলী যুিিভিক যা রআন, াহ অথবা শরীয়াহর মূলনীিত থেক
উৎসিরত অথবা হেত পাের াসংিগক ঐিতহািসক িকংবা সািতক কান িনিত সেতর িভিেত িনধািরত।
উেিখত িতনিট িবষয় বুঝেত হেল হাদীসশাের শাখা-শাখা, এর উৎসসমূহ এবং মুহািসগেণর রেখ যাওয়া ানভাার সে
গভীর ান রাখা েয়াজন। পাশাপািশ াহর কৃত অধাবেনর জ শরীয়াহর উে (মাকািসদ) ও তার সাধারণ মূলনীিত যা
রআেনর িনিদ িনেদশনা (কাতঈ) থেক পাওয়া যায় স সেক সামিক ধারণা েয়াজন। এছাড়াও আরবী ভাষা ও তার অথ
িনণেয় পারদিশতা থাকা দরকার। এেে উসূল আল-িফকাহ, উসূল আত-তাফসীর এবং উলুম আল-রআন এর গভীর অধয়ন
েয়াজন। এসব িবষয়সমূহ রআন এবং াহর বাঝাপড়ায় পূণ ভূিমকা রােখ।
সূঃ পূব OnIslam.net সাইেট কািশত “আল মারিজয়াতুল 'উিলয়াহ িফল ইসলাম িলল ুরআন ওয়া াহ”  থেক
নওয়া অংশিবেশেষর ইংেরজী অবাদ।
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েফসর ড. ইউফ আল ারাদাওয়ী একজন ইসলামী িচািবদ, পিডত ও শলী। ইসলামী ােন
তাঁর গভীরতা এবং সমসামিয়ক িবে ইসলাম ও মুসলমানেদর িক ভূিমকা হেব স িবষেয় িচিত
মতামেতর জ িতিন সারা িবে সান, া ও ভােলাবাসার পা। ইসলাম ও পাােতর মেধ
সংলােপর উপর িতিন সব সময় িবেশষ  আেরাপ কেরন।
ইউফ আল ারাদাওয়ী িবখাত িমশরীয় পিত ড. ারাদাওয়ীর জ ১৯২৬ সােল। দশ বছর বয়েসই িতিন সূণ রআন
হফজ কেরন এবং রআন তলাওয়ােতর নীিতমালা, তাজবীেদর উপর বুৎপি লাভ কেরন।
াথিমক পযায় থেক িবিবদালয় পয িতিন আল আজহােরই পড়ােলখা কেরন। ১৯৭৩ সােল
আল আজহার িবিবদালেয়র উসূল আল ীন অষদ হেত িপএইচিড িডী অজন কেরন। ড.
ারাদাওয়ী আল আজহার ইনিিটউেট মাধিমক পযােয় পড়ানার সময়ই তার িতভার ার
িহেসেব িশকেদর কাছ থেক আামা বা মহান পিত খতােব ভূিষত হন। ১৯৫৮ সােল আরবী
ভাষা ও সািহেতর উপর িডোমা কেরন। এর আেগ িতিন আরবী ভাষা অষদ থেক িশকতার
সনদ পান।
ড. ারাদাওয়ী িমশর সরকােরর আওকাফ মণালেয়র অধীন বাড অব িরিলিজয়াস এেফয়াসএর একজন সদ িছেলন। এছাড়াও িতিন আলেজরীয় িবিবদালয় সমূেহর ইসলািমক
সােয়িটিফক কাউিেলর চয়ারমান িছেলন। বতমােন িতিন জা ইসলামী সেলন সংার
(ওআইিস) িফকাহ একােডমী, মািভিক রােবতা আল আলম আল ইসলামীর িফকাহ একােডমী,
রয়াল একােডমী ফর ইসলািমক কালচার এড িরসাচ জডান, ইসলািমক ািডজ সটার
অেফাড-এর সদ, ইউেরািপয়ান কাউিল ফর ফেতায়া এড িরসাচ-এর িসেডট এবং
কাতার সীরাহ ািডজ সটােরর পিরচালক। িতিন বাংলােদশ ইটারাশনাল ইসলািমক
ইউিনভািসিট চাম এর াি বােডরও সদ।
তাঁর এ পয ৪২িটরও বিশ  কািশত হেয়েছ। ইংেরিজ, তুকী, ফাসী, উ, ইোেনিশয়া সহ
িবের অা অেনক ভাষায় তার বই অনূিদত ও কািশত হেয়েছ। বাংলা ভাষায় এ পয এ
বইিট সহ মাট ৮িট বই কািশত হেয়েছ। এর মেধ ‘ইসলােম হালাল-হারােমর িবধান’,
‘ইসলােমর যাকাত িবধান’, ‘ইসলামী শরীয়েতর বাবায়ন’ বই িতনিট খায়ন কাশনী কাশ
কেরেছ। এছাড়া নতুন সফর কাশনী, ঢাকা ‘আধুিনক যুগ, ইসলাম, কৗশল ও কমসূিচ’ এবং
সটার ফর িরসাচ অন দা রআন এড াহ, চাম ‘দাির িবেমাচেন ইসলাম’ কাশ
কেরেছ। ড. ারাদাওয়ীর ইংেরিজ ভাষায় অনূিদত www.qardawi.net/english বই ওেয়ব
সাইেট পাওয়া যায়।
িতিন একজন নামধ কিব। িনজ কাব বিশের জ িতিন আরব িবে পিরিচত। বতমােন
ড. ারাদাওয়ী আল জািজরাহ টিলিভশেন একিট সরাসির সচািরত সাািহক আেলাচনা অান
উপাপনা করেছন। িবের কািট কািট দশক াতা এ অান উপেভাগ কের থােকন।
বালকাল থেকই িতিন ইসলােমর একজন সিয় কমী। এর জ তাঁেক ১৯৪৯, ১৯৫৪-১৯৫৬
এবং ১৯৬৫ সােল কারাবরণ করেত হয়। আরব ও মুসিলম দশ সমূেহর িত পাাত িবের
িবেশষ কের আেমিরকা ও বৃেটেনর পররা নীিতর জ িতিন তােদর একজন কেঠার সমােলাচক।
একই সােথ িফিলিন ে ইসরাঈেলর িত মািকন যুরাের অ, একেপেশ ও িনঃশত
সমথেনর িতিন তী সমােলাচনা ও িনা কেরন। ইরােক ইো-মািকন হামলার িবে তার
সািতক বব িববাপী মুসিলম জনগেণর মতামতেক শািণত করেত তাৎপযপূণ অবদান
রােখ। িতিন একজন মানবািধকােরর বা। নারী িশা ও মতায়েনর সপে িতিন সাার যা
তার িবিভ লখনীেত িতফিলত হেয়েছ।
ড. ারাদাওয়ী পাাত ও াচ, আরব ও মুসিলম দশসমূহ বাপকভােব মণ কেরেছন। িতিন
বাংলােদেশও বশ কেয়কবার এেসেছন।
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