হাদীেসর ণী িবভাগ
িজলহজ আলী

হাদীেসর থম কার ণী িবভাগ
হাদীস শাের পিতগণ হাদীসেক ধানত িতনিট ভােগ ভাগ কেরেছন- ১. কাওলী ২. ফ’লী ৩. তাকরীির। কাওলীঃ আেদশ,
িনেষধ অথবা অা যত কার মৗিখক বণনা আেছ তােক ‘হাদীেস কাওলী’ বেল। উদাহরণঃ হযরত আনাস (রা.) হেত বিণত
হেয়েছ, িতিন বেলেছন হযরত রাসূেল করীম (স.) বেলেছন- ফােসক বির শংসা ও িত করা হেল আাহ তায়ালা অস ও
ু হন এবং এ কারেণ আাহর আরশ কঁেপ ওেঠ। [বায়হাকী] এই হাদীসিট রাসূল (স.)-র একিট িবেশষ কথার উেখ থাকার
কারেণ এটা কাওলী হাদীস।
ফ’লীঃ কাজ-কম, আচার-ববহার, উঠা-বসা, লন-দন সকীয় কথােলােক ‘হাদীেস ফ’লী বেল। উদাহরণঃ হযরত আবু
মুসা (রা.) হেত বিণত হেয়েছ, িতিন বেলেছন, আিম রাসূেল করীম (স.) ক মারেগর গা খেত দেখিছ। (বাখারী ও মুসিলম)
এই হাদীসিটেত রাসূেলর (স.)-র একিট কােজর বণনা দয়া হেয়েছ এই জ এিট ‘হাদীেস ফ’লী’।
তাকরীিরঃ অেমাদন বা সমথন াপন সূচক হাদীস। দখা গেছ অেনক সময় সাহাবীগণ অেনক কাজ কেরেছন, য কােজর
বাপাের রাসূল (স.) সমথন িদেয়েছন অথবা মৗনতার মাধেম ীকৃিত িদেয়েছন, এই ধরেনর হাদীসেক ‘তাকরীরী হাদীস’ বেল।
হাদীেসর িতীয় কার ণী িবভাগ বণনাকারীেদর (রাবী) িসলিসলা অযায়ী হাদীসেক িতন ভােগ ভাগ করা যায়ঃ ক. মারফু খ.
মওফ গ. মাকতু
মারফুঃ য হাদীেসর সনদ বা সূ নবী করীম (স.) পয পৗঁেছেছ তােক ‘মারফু হাদীস’ বেল। অথাৎ য সূের মাধেম য়ং
রাসূেলর কান কথা, কান কাজ করার িববরণ িকংবা কান িবষেয়র অেমাদন বিণত হেয়েছ, স সনেদর ধারাবািহকতা রাসূল
করীম (স) থেক হাদীস  সংকলনকারী পয রিত হেয়েছ এবং মাঝখান থেক একজন বণনাকারীও বাদ পেড়িন তা
‘হাদীেস মারফু’ নােম পিরিচত।
মওফঃ যিদ কান হাদীেসর সনদ রাসূল (স). পয না পৗঁেছ, সাহাবী পয িগেয়ই িগত হয়- অথাৎ যা য়ং সাহাবীর হাদীস
বেল সাব হয় তােক ‘হাদীেস মওফ’ বেল।
মাকতুঃ য হাদীেস রাবীেদর ধারাবািহকতা কান তােবয়ী পয পৗঁেছেছ অথাৎ তােবয়ীর হাদীস বেলই মািণত হেয়েছ তােক
‘হাদীস মাকতু’ বেল।
হাদীেসর তৃতীয় কার ণী িবভাগ
রাবীেদর বাদ পড়ার িদক থেক হাদীস ’কার যথা : ১. মাািছল ২. গােয়র মাািছল। মাািসলঃ য হাদীেসর সনেদর
ধারাবািহকতা ওপর হেত নীচ পয পূণেপ রিত হেয়েছ, কান রাবী বাদ বা উ থােকিন তােক মাািসল বেল।
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গােয়র মাািসলঃ সূ অসংল অথাৎ য হাদীেসর সনেদর ধারাবািহকতা রিত হয়িন, কান না কান ােনর রাবী বাদ পেড়েছ
বা উ রেয়েছ এ ধরেনর হাদীসেক ‘গােয়র মাািসল’ বেল। হাদীস গােয়র মাািছল আবার কেয়ক কারঃ ক. মু’আাক খ.
মুরসাল গ. মুনকাতা ঘ. মুদাাস ঙ. মা’দাল।
মু’আাক: হাদীস বণনা করেত িগেয় যিদ থম অংেশই রাবী বাদ পেড় যায় তেব তােক ‘মু’আাক হাদীস’ বেল।
মুরসাল: হাদীস বণনা করেত িগেয় যিদ সনেদর শষাংেশর রাবীর নাম বাদ পেড় যায় তেব তােক ‘মুরসাল’ বেল।
মুনকাতাঃ অসংল সূের অথাৎ বণনার সময় রাবী বাদ পেড়েছ এমন য কান হাদীসেক ‘মুনকাতা’ বলা যায়। ইনকাতা শের
আিভধািনক অথ িছ হওয়া। অতএব েতক িছ সূের হাদীসেক ‘মুনাকাত’ বলা যেত পাের।
মা’দালঃ হাদীস বণনার সময় যিদ সনদ থেক ই বা তেতািধক রাবী বাদ পেড় যায় তেব কােক মা’দাল বেল।
মুদাাসঃ য হাদীেসর রাবী িনেজর কৃত শায়েখর নাম না কের তাঁর ওপর শায়েখর নােম এপভােব হাদীস বণনা কেরেছন য
মেন হয় িতিন িনেজই তা উপিরউ শায়েখর িনকট থেক েনেছন অথচ িতিন িনেজ তা তাঁর িনকট থেক েননিন (বরং তা তাঁর
কৃত উােদর িনকট েনেছন) স হাদীসেক মুদাাছা বেল এবং এইপ করােক ‘তাদলীস’ বেল। আর িযিন এইপ কেরেছন
তাঁেক ‘মুদােছ’ বেল। মুদােেসর হাদীস হণেযাগ নয়- য পয না িতিন একমা ছকাহ রাবী হেত তাদলীছ কেরন বেল
সাব হন অথবা িতিন তা আপন শায়েখর িনকট েনেছন বেল পিরারভােব বেল দন।
বণনার বলতার জ হাদীেসর কারেভদ
এ ধরেনর হাদীস আবার কেয়ক কার- ১. মুজতারাব ২. মুদরাজ ৩. মাকলুব ৪. শাহ’জ ৫. মুনকার ৬. মুআাল।
মুজতারাবঃ যিদ কান রাবী হাদীস বণনার সময় সনদ ওলট পালট কের ফেলন-যমন আবু রাইরার ােন আবু যুবাইর বলেলন
বা এক ােনর শ অ ােন লাগােলন অথবা একজেনর িনকট একিট হাদীস একরকম বণনা কের অ লােকর িনকট ঐ
হাদীসই আবার আেরক রকম বণনা করেলন এই ধরেনর হাদীসেক ‘মুজতারাব’ বেল। এটা হণেযাগ হেব না ততণ পয না
এর সিঠকতা মািণত হয়।
মুদরাজঃ যিদ কান রাবী হাদীস বণনা করার সময় িনেজর কথা অথবা অ কােরা কথা শািমল কের দয় তাঁর সই হাদীসেক
‘মুদরাজ’ বেল। আর এইপ করােক ‘ইদরাজ’ বা শািমল করা বেল। যিদ ঐ কথা হাদীেসর কান শেক বুঝােনার জ ববত
হয় তা’হেল তা জােয়য, নতুবা হারাম।
মাকলুবঃ যিদ কান রাবী হাদীস বণনার সময় এক মতেনর সনদেক অ মতেন জুেড় বণনা কেরন তেব তােক ‘মাকলুব’
বেল।এপ কান ঘটনা ঘটেল ঐ রাবীর রণ শির বলতা কাশ পায়। এ কার রাবীর বণনাকৃত হাদীস হণেযাগ নয়।
তেব যাচাই বাছাই করার পর হণ করা যেত পাের।
মাহফুজ ও শা’জঃ কান ছকাহ রাবীর হাদীস অপর কান ছকাহ-রাবী বা রাবীগেণর হাদীেসর িবেরাধী হেল, য হাদীেসর রাবীর
‘জবত’ ণ অিধক বা অপর কান সূ ারা যার হাদীেসর সমথন পাওয়া যায় অথবা যার হাদীেসর  অপর কান কারেণ
িতপািদত হয় তাঁর হাদীসিটেক হাদীেস মাহফুজ এবং অপর রাবীর হাদীসিটেক হাদীেস শা’জ বেল এবং এপ হওয়ােক
‘জুজ’ বেল। ‘জুজ’ হাদীেসর পে একিট মারাক দাষ। শা’জ হাদীস সহীহ েপ হণ নেহ।
মুনকারঃ জবত ণ স নয় এপ কান বি এমন কান হাদীস বণনা করেলা যা অ কােরা িনকট থেক শানা যায়িন এপ
হাদীসেক ‘মুনকার’ হাদীস বেল। য বি িমথাবাদী সাব হেয়েছ অথবা কান নােহর কােজ িল রেয়েছ এপ বির
বিণত হাদীসেক ‘মাতক’ বা পিরত হাদীস বেল।
মু-আালঃ য হাদীেসর ভতর অত সূ িট থােক যা হাদীেসর সাধারণ পিতগণ ধরেত পাের না, একমা িনপুণ শা
িবশারদ বিতেরেক। এই কার হাদীসেক ‘মু-আাল’ বেল। এ প িটেক ‘ইত’ বেল। ‘ইত’ হাদীেসর পে মারাক
দাষ, এমনিক ‘ইত’ যু হাদীস সহীহ হেত পাের না।
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রাবীেদর যাগতা অসাের হাদীেসর ণী িবভাগ
রাবীেদর যাগতা অসাের হাদীস িতন কার- ১. সহীহ ২. হাসান ৩. জয়ীফ
সহীহঃ য মুািসল সনেদর রাবীগণ েতেকই উম ণীর আিদল ও জািবতেপ পিরিচত অথাৎ ছকাহ হওয়ার শতাবলী
তােদর মেধ পূণেপ িবরাজমান, মূল হাদীসিট সূ দাষ িট অথবা শা’জ বা দল ছাড়া হেত মু এপ হাদীসেক ‘সহীহ
হাদীস’ বেল। অভােব বলা যায় য হাদীেসর বণনা সূ ধারাবািহক রেয়েছ, সনেদর েতক েরর বণনাকারীর নাম সিঠকেপ
উেিখত হেয়েছ, বণনাকারীগণ সেবাতভােব িব ছকাহ যাঁেদর রণ শি অত খর এবং যাঁেদর সংখা কােনা েরই মা
একজন হয়িন, এপ হাদীসেক হাদীেস সহীহ বেল।
সহীহ হাদীেসর সংা িদেত িগেয় ইমাম নববী বেলেছন- “য হাদীেসর সনদ িনভেযাগ ও সিঠক েপ সংরণকারী
বণনাকারকেদর সংেযাজেন পররাপূণ ও যােত িবরল ও িটযু বণনাকারী একজনও নই, তাই ‘হাদীেস সহীহ’।
হাসানঃ য হাদীেসর বণনাকারীর মেধ সকল ণ বতমান তাকা সেও যিদ রণ শির িকছুটা বলতা পিরলিত হয়, তেব
সই হাদীসেক ‘হাদীেস হাসান’ বেল।
জয়ীফঃ উপিরউ হাদীেস সহীহ ও হাদীেস হাসােন বিণত ণিল যিদ সনদ বণনাকারী রাবীেদর মেধ কম
পিরলিত হয় তেব তােক ‘হাদীেস জয়ীফ’ বেল। [এখােন ভুল বুঝার অবকাশ আেছ, এ জ তা থেক মু করার
মানেস হাদীেসর বাখা মশকাত শরীফ থেক দয়া হেলা- রাবীর ‘জাফ’ বা বলতার কারেণই হাদীসিটেক
জয়ীফ বলা হয়, অথায় (নাউজুিবাহ) রাসূেলর কান কথা জয়ীফ নয়। জয়ীফ হাদীেসর জা’ফ কম ও বশী হেত
পাের। খুব কম হেল তা হাসােনর িনকটবতী থােক। আর বশী হেল তা এেকবাের মাওজুেত পিরণত হেত পাের।
থম পযােয়র জঈফ হাদীস আমেলর ফিজলত বা আইেনর উপকািরতায় ববহার করা যেত পাের, আইন ণয়েন
নয়।]
বণনাকারীেদর সংখার িদক িদেয় হাদীেসর িবভাগ
হাদীস বণনা করার বাপাের সকল ে বণনাকারীেদর সংখা এক রকম হয়িন। কখেনা কম কখেনা বা বশী হেয়েছ। এ জ
এর িভিেত ণী িবভাগ করা হেয়েছ। মুতাওয়ািতরঃ য হাদীেসর সনেদর বণনাকারীেদর সংখা এত অিধক য, তাঁেদর সেক
িমথা হাদীস রচনার অিভেযাগ আনা অসব বেল মেন হয়। এই ধরেনর হাদীসেক ‘হাদীেস মুতাওয়ািতর’ বেল।
মুসিলম শরীেফ বলা হেয়েছ- ‘য কান সহীহ হাদীসেক যুেগ যুেগ এত অিধক পিরমােণ লােকরা বণনা করেছন য, একিট িমথা
কথার পে এত সংখক লাক দলব হওয়ােক মানব বুি অসব মেন কের, আবার সকেল এক অেলর লাক নন, িবিভ
অল ও িবিভ গাের লাক। পরেরর মেধ তমন যাগােযােগর কান ববাই কান কােল হয় িন। আবার রাবীগেণর সংখা
সকল যুেগ একই কার রেয় গেছ, কান যুেগ কেম এমন দাঁড়ায় িন য সংখািল এক হওয়ােক মানব বুি অসব ও
অাভািবক মেন কের না। আার তাঁরা য কথািট সংবাদ প পৗঁেছ, তা দৃ ও বাব অভূিত পাের তা কান ধারনামূলক ব
ও সাবনামূলক নয়। এমন হাদীসেক ‘খবের মাতাওয়ািতর’ বেল।
খবের মাতাওয়ািতর আবার ’কার ১. লিজ ও ২. মা’নিব।
লিজঃ মাতাওয়ািতর লিজ ঐ হাদীসেক বেল যার শিলও যুেগ যুেগ একই কােরর রাবীগণ কতৃক আবৃি হেয় আসেছ।
যমন রাসূলুাহ (স.) এর বাণীিট ‘সাতারাওনা রাুম’ অথাৎ িনয় তামরা তামােদর ভূেক দখেব।
মা’নিবঃ মাতাওয়ািতর মা’নিব ঐ সম হাদীসেক বেল, য হাদীেস কান একিট ঘটনােক বেলাক িবিভ কাের বণনা
কেরেছন, িক এ ধরেনর িবিভতা সেও সকলেক একিট জায়গায় একমত হেত দখা যায়। যমন- কউ বেলেছন, হােতম তায়ী
একশত উট দান কেরেছন, কহ বেলন আিশিট উট দান কেরেছন, কউ বেলন নই, কউ বেলন সরিট। এই ভােব িবিভ
লাক িবিভ সংখা উেখ কেরেছন। অতএব সংখার িদেক তাকােল এই হাদীসিট খবের মাতাওয়ািতর হেত পাের না িক
একিট কথায় সবাইেক একমত দখা যাে, সটা হে হােতমতায়ী দানশীল িছেলন। তাই এ হাদীসেক ‘মাতাওয়ািতর মা’নিব’
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বলা হেয়েছ।
খবের আহাদ এ ধরেনর হাদীস আবার িতন কার ১. গরীব ২. আিজজ ৩. মশর। গরীবঃ কান সহীহ হাদীেসর যিদ বণনাকারী
একজন হন তেব তােক ‘গরীব’ হাদীস বেল। আিজজঃ কান সহীহ হাদীেসর বণনাকারী যিদ ’জন হন বা তার থেক কম না হন
তা’হেল ঐ কার হাদীসেক ‘হাদীেস আিজজ’ বেল। মশরঃ য হাদীেসর বণনাকারী মা িতনজন বা তার থেক কম নয় এ
ধরেনর হাদীসেক ‘হাদীেস মশর’ বেল।
এ ছাড়াও আেরা িতন কার হাদীস আেছ, যথা- ১. মাওজু ২ মাত্ক ৩. মাবহাম মাওজুঃ য হাদীেসর রাবী
জীবেনর কান সময় রাসূলুাহর (স.) নােম ইে কের কান িমথা কথা রচনা কেরেছন বেল মাণ আেছ- তাঁর
হাদীসেক ‘হাদীেস মাওজু’ বেল। এ ধরেনর বির কান হাদীসই কখেনা হণেযাগ নয়- যিদ স অতপর খােলস
তওবাও কের।
মাত্কঃ য হাদীেসর রাবী হাদীেসর বাপাের নয় বরং সাধারণ কাজকারবাের িমথা কথা বেল খাত হেয়েছন- তাঁর হাদীসেক
হাদীেস মাতক বেল। এ ধরেনর বির হাদীসও পিরতাজ। অব পের যিদ িতিন সিতকার অেথ তওবা কেরন এবং িমথা
পিরতাগ ও সত হণ কেরন তা হেল তাঁর পরবতী কােলর হাদীস হণ করা যেত পাের।
মাহামঃ অপিরিচত রাবী অথাৎ যাঁর  পিরচয় পাওয়া যায়িন, যােত তাঁর দাষণ িবচার করা যেত পাের। - তাঁর হাদীসেক
‘হাদীেস মাহাম’ বেল। এ ধরেনর বি সাহাবী না হেল তাঁর হাদীস হণ করা যােব না।
হাদীেস দসী
হাদীেসর ভতর সবেচেয় ের দাবীদার এই হাদীেস দসী। এ হাদীেসর মূল বব সরাসির আাহর তরফ থেক া।
দসী পদিট আরবী ‘স’ থেক আগত, যার অথ পিবতা, মহান।
সংাঃ য হাদীেসর মুল কথা সরাসির আাহ পােকর প থেক এেসেছ সই হাদীসেকই ‘হাদীেস দসী’ বেল। আাহ
তা’য়ালা তাঁর নবীেক ‘ইলহাম’ িকংবা  যােগ এই মূল কথািল জািনেয় িদেয়েছন।
খাত হাদীস বাখাদাতা মুা আলী আল-কারী ‘হাদীেস দসী’র সংা দান সংেগ বেলেছন- ‘হাদীেস দসী’ স সব হাদীস
যা  বণনাকারী পূণচের ায় উল পরম িনভরেযাগ হযরত মুহাদ (স.) আাহর িনকট থেক বণনা কেরন কখেনা
িজবরাঈল (আ.)-এর মাধেম জেন কখেনা সরাসির অহী িকংবা ইলহাম বা  যােগ লাভ কেরন, য কান কােরর ভাষার
সাহােয এটা কাশ করার দািয় রাসূেলর উপর অিপত হেয় থােক।” (হাদীস সংকলেনর ইিতহাস পৃঃ ৩৩)
এ সে আামা বাকী তাঁর ‘িয়াত’ ে িলেখেছন- “কারআেনর শ, ভাষা, অথ, ভাব ও কথা সবই আাহর িনকট থেক
 ওহীর মাধেম অবতীণ; আর ‘হাদীেস দসীর’র শ ও ভাষা রাসূেলর; িক উহার অথ, ভাব ও কথা, আাহর িনকট হেত
ইলহাম িকংবা  যাগ া।”
এবার িনয় বুঝেত পারা গেলা য, হাদীেস দসী ও কারাআেনর মেধ পাথক িক? তবুও িকছু অতা থেক যাে, ছেকর
সাহায িনেল মেন হয় আমােদর জে বুঝেত িবধা হেব।
কারআন ও হাদীেস দসীর পাথক
১. কারআান মজীদ িজবরাঈল (আঃ)-এর মাধেম ছাড়া নািযল হয়িন এবং এর শ ভাষা িনিত ভােব ‘লওেহ মাহফুজ’ থেক
অবতীণ।
হাদীেস দসীর মূল বব আাহর িনকট থেক ইলহাম িকংবা  যােগ া। িক ভাষা রাসূল (স.)-এর িনজ।
২. নামােজ কারআন মজীদ’ই ধু পাঠ করা হয়। কারআন ছাড়া নামাজ সহী হয় না। নামােজ হাদীেস দসী পাঠ করা যায় না
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অথাৎ হাদীেস দসী পােঠ নামাজ হয় না।
৩. অপিব অবায় কারআন শ করা হারাম। হাদীেস দসী অপিব বি, এমন িক হােয়য িনফাস সা নারীও শ
করেত পাের।
৪. কাআন মজীদ মু’িজজা িক হাদীেস দসী মু’িজজা নয়।
৫. কারআন অমা করেল কােফর হেত হয়। হাদীেস দসী অমা করেল কােফর হেত হয় না।
৬. কারআন নািযল হওয়ার জে আাহ ও রাসূেলর মাঝখােন িজবরাঈেলর মধা অপিরহায। হাদীেস দসীর জ
জীবরাঈেলর মধা জরী নয়।
এতেণ আেলাচনায় আমরা বুঝেত পারলাম য হাদীস ধানতঃ ’ভােগ িবভ - ১. হাদীেস নী - রাসূেল করীম (স.)-এর
হাদীস। ২. হাদীেস ইলাহী – আাহর হাদীস, আর এই হাদীসেকই হাদীেস দসী বেল।
শায়খ মুহাদ আল-ফাকী হাদীসেক ’ভােগ ভাগ কেরেছন। িতিন িলেখেছন- ‘হাদীেস দসী তাই, যা নবী করীম (স.) তাঁর
আাহ তায়ালার তরফ হেত বণনা কেরন। আর যা সপ কেরন না, তা হীদেস নী।’ (হাদীস সংকলেনর ইিতহাস পৃঃ৩৬)
সূঃ দ কাশন কতৃক কািশত “হাদীেসর পিরচয়” 

িজলহজ আলী
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