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মানুেষর মুেখ মুেখ pচিলত ভুেলর eিট eকিট pামাণ সংকলন। িবেশষ কের আমােদর দাoয়াত o
তাবলীেগর মহনেত সাধারণ মানুেষর মেধ ei ভুলgিলর aেনকgিলi লk করা যায়।
আলহামdিলlাh, বতমান uলামােয় িকরামগণ ei সমs ভুলgিল িচিhত কের umেতর সামেন
িবিভnভােব তুেল ধরেছন। গেবষণামূলক পিtকা মািসক আল কাuসার eমনi eকিট যুেগাপেযাগী
পিtকা যখােন মানুেষর মােঝ pচিলত িবিভn কুসংsার, িভিtহীন ধারণা o ভুলgিলেক িচিhত
কের dীন সmেক সিঠক আকীদা o িব াস umেতর সামেন তুেল ধরা হয়। তাi িবেশষ কের
আমােদর দাoয়াত o তাবলীেগর মহনেতর সােথ সংি
কu যিদ ei পিtকািট পেড় তাহেল
সহীহ ilম aজেনর জন aেনক সহায়ক হেব আশা করা যায় iনশাআlাh। সi সােথ আমােদর
ঘেরর মা- বানেদর জন o ei পিtকািট তােদর dীনী তরিবয়েতর জন aেনক uপকারী হেব
iনশাআlাh। আর eকিট aত n মূল বান বi যিটo আমােদর iলm সহীহ করার ব াপাের
কাযকরী ভূিমকা রাখেত পাের সিট হল িভিtহীন o জাল হাদীস সমূেহর uপর রিচত pামাণ gnpচিলত জাল হাদীস । আlাহ তায়ালা আমােদরেক ei সমs gnসমূহ থেক পুেরা ফায়দা হািসল
করার তৗিফক দান কrন। আমীন।

ei সংকলন তির করেত য সমs gn থেক সরাসির সাহায নয়া হেয়েছ1. গেবষণামূলক ucতর িশkাpিত ান মারকাযুdাoয়াহ আলiসলািময়া, ঢাকা- eর মুখপt
মািসক আল কাuসার eর িবিভn সংখ া।
2. pচিলত জাল হাদীস ( লাকমূেখ pিসd িভিtহীন হাদীসমূেহর uপর হাদীস শােstর আেলােক
রিচত eকিট pামাণ gn)
তttাবধান o িনেদশনা- মাoলানা মুহাmদ আbুল মােলক
pকাশক- মারকাযুdাoয়াহ আলiসলািময়া, ঢাকা ।
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মহান আlাh তায়ালার বাণী
য িবষেয় তামার pকৃত jান নi, সi িবষেয় তুিম মnব কিরo না। - সূরা বনী iসরাiল, আয়াত

36

আর ঐ ব িkর চেয় বড় যােলম আর ক যারা আlাhর pিত িমথ ােরাপ কের। ... ... ... । সাবধান
যােলমেদর pিত আlাhর aিভসmাত রেয়েছ। - সূরা hদ, আয়াত 18।

জাল রoয়ােয়ত বণনা করা সmেক রাসুলুlাh সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlামeর সতকবাণী
pমাণ ছাড়া কান িকছুেক রাসুলুlাh সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eর হাদীস বেল দাবী করা
iসলােম জঘন তম কবীরা gনাহ বেল সাব s। e ব াপাের রাসুলুlাh সাlাlাh আলাiিহ
oয়াসাlাম eর পk থেক জাহাnােমর hঁিশয়ারী পযn eেসেছ।
রাসুলুlাh সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম iরশাদ কেরন, ‘ কu িমথ াবাদী হoয়ার জন eতটুকiু
যেথ য, স যা িকছু শােন (সত িমথ া যাচাi ছাড়া) সবi বণনা কের’। - সহীহ মুসিলম 1/8, হাদীস
5; সুনােন আবু দাuদ 2/681, হাদীস 4982।

রাসুলুlাh সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম বেলন, ‘ য ব ািk আমার ব াপাের eমন কথা বলেব যা
আিম বিলিন, স যন জাহাnােম তার িঠকানা বািনেয় নয়’। - সহীহ বুখারী 1/21, হাদীস 109।
রাসুলুlাh সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম aন t বেলন, ‘আমার uপর িমথ ােরাপ করা aন কােরা
uপর িমথ ােরাপ করার মত নয়। য আমার uপর িমথ ােরাপ করেব, স যন জাহাnােম তার িঠকানা
বািনেয় নয়’। - সহীহ বুখারী 1/172, হাদীস 1291; সহীহ মুসিলম 1/7, হাদীস 4।
aন হাদীেস আেছ, রাসুলুlাh সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম iরশাদ কেরেছন, তামরা আমার
নােম হাদীস বণনার kেt ভয় কর। তামরা যা িনি ত জান ( য তা আমার হাদীস) ধু তাi বণনা
কর। য ব ািk icাপূবক আমার ব াপাের িমথ া বলেব, স যন জাহাnােম তার িঠকানা বািনেয় নয়
eবং য ব ািk িনেজর মিজ মত মনগড়া তাফসীর কের, সo যন তার িঠকানা জাহাnােম বািনেয়
নয়। - জােম িতরিমযী 2/123, হাদীস 2951 (তাফসীর aধ ােয়র rভােগ)।
সুতরাং pমািণত হল হাদীস বলার পূেব e কথা জেন নoয়া জrরী য, eিট বাsেবo হাদীেস
নববী িক না। e ব াপাের aসতকতা নবীর uপর িমথ ােরাপ করার শািমল, যার পিরণাম জাহাnাম।
aতeব হাদীস বণনায় সতকতা aবলmন করা ফরয।
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দাoয়ােতর মহনতকারীেদর জন হযরতজী iিলয়াস রহঃ-eর বাণী
হযরতজী iিলয়াস রহঃ মাবােlগীনেদর eক িবরাট জামায়ােতর uেdেশ বেলন- আপনােদর ei
চলােফরা eবং সমs কােশশ মহনত বৃথা যাiেত বাধ যিদ আপনারা iহার সিহত ilেম dীেনর
o আlাহর িজিকেরর grt সহকাের চচা না কেরন। ilম o িজিকর হiল diটা বাh যাহা ব তীত
তাবলীেগর আকােশ uড়া যায় না। বরং ভয় eবং ভীষণ ভয় রিহয়ােছ য, যিদ ei di কােজর
ব াপাের গাফলিত করা হয় তেব আlাh না কrন eiসব ক o মহনত dারা গামরাহী o িফতনা
ফ াসােদর eকিট নতুন দরoয়াজা খুিলয়া যাiেত পাের। যিদ ilম না থািকল তেব iসলাম eবং
ঈমান ধুমাt রসম o নামকাoয়ােs রিহয়া গল। আর আlাhর িজিকর ব তীত যিদ ilম হiল
তেব uহা ilম নয় বরং জুলমু াত বা anকার মাt। আবার ilম ব তীত যিদ ধুমাt বশী বশী
িজিকর কিরল তেব uহাo বড় িবপদ স ল
ু । মূলকথা ilেমর মেধ নূর আেস িজিকের dারা। আবার
ilেম dীন ব তীত িজিকেরর pকৃত বরকত o ফলাফল হািসল হয় না বরং aেনক সময় eমন
জািহল সূফীিদগেক শয়তান িনেজর হািতয়ার srপ ব বহার কের। কােজi তাবলীগী মহনেত ilম
o িজিকেরর grt কখনo ভুিলেব না। তা না হiেল তামােদর ei তাবলীগী আেnালন eকটা
ভবঘুের আেnালেনর মত হiয়া যাiেব। আর আlাh না কrন uহা তামােদর জন ভীষণ kিতরi
কারণ হiয়া দাঁড়াiেব। - হযরতজী (রহঃ)-eর মালফুজাত, পৃ াঃ 20 (তাবলীগী কুতবু খানা)।
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dিট grtপূণ ফাতoয়া
p ঃ হাদীস বলার kেt তাহকীক করা িক রকম ফরয?
utরঃ হাদীস বণনার করার kেt সতকতা aবলmন করা ফরেয আiন। য কu হাদীস বণনা
করার আgহ পাষণ করেব তার uপর pথম ফরয হল স rেতi যারা জােন তােদর থেক
িনি ত হেয় নেব য, য িবষয়িট স হাদীস িহেসেব বণনা করেত চােc তা বাsেবi হাদীস িক না;
যিদ হাদীস হয় তেব তা পূণ সতকতার সােথ বণনা করেব যােত িনেজর পk থেক তােত কান বৃিd
না ঘেট।
p ঃ মাoলানা আbুল মােলক সােহব pণীত ‘pচিলত জাল হাদীস’ িকতাব পাঠ কের দখেত eবং
বুঝেত পারলাম য, আমরা যারা তাবলীেগ িগেয় বয়ান কির ঐ বয়ােন aেনক জাল হাদীস বেল
থািক। eর থেক বাঁচার uপায় বাতেল িদেবন।
utরঃ e থেক বাঁচার uপায় eিট য, কান বণনার kেt হাদীস িবেশষj থেক যতkণ পযn
সহীহ বেল জানা না যােব ততkণ পযn মেন যতi আgহ সৃি হাক না কন তা বণনা না করা।
ধrন, আপিন িনেজর ব াপাের erপ aপিরহায কের িনেবন য, আিম িরয়াds সােলহীন বা
মুnাখাব আহাদীস (হযরতজী মাoলানা iuসুফ রাহঃ কৃত) eর বাiেরর কান হাদীস বলব না।
ভােলাভােব বুেঝ িনন, যিদ কান রoয়ােয়েতর ব াপাের তা সহীহ বেল জানা না থাকা সেtto
আgেহর কারেণ তা আপিন বণনা কেরন, তেব ঘটনাkেম তা সহীহ হেলo আপিন gনাহগার হেবন।
কননা আপিন তা তা না জেন বণনা কেরেছন।
হাদীস শানােনার সoয়াব aজেনর আেগ তাহকীক ছাড়া তা শানােনার gনাহ থেক বাঁচার
ব াপাের যtবান হoয়া জrরী। শরীয়ত o সুs িবেবেকর দাবী হল uপকার লােভর চেয় kিত
থেক বাঁচা agগণ । দাrল iফতা, মারকাযুdাoয়া আল iসলািময়া, [মািসক আল কাuসার, সেpmর2008, পৃ া-31-32]
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pচিলত িভিtহীন ঘটনাবলী
eকিট ভুল ঘটনা
হযরত জািবর (রাঃ) eকবার রাসুলl
ু াহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlামেক দাoয়াত কেরন।
মহমানদািরর জন eকিট বকরী জবাi কেরন। বকরী জবাiেয়র সময় হযরত জািবর (রাঃ) eর
di িশ েছেল দাঁিড়েয় দখিছল। হযরত জািবর (রাঃ) বকরী িনেয় চেল গেল dভাi িমেল বকরী
জবাi খলা r করল eবং eক ভাi আেরক ভাiেক iেয় বকরীর মত জবাi কের িদল। eরপর
ভেয় সo মারা গল।
রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম ক পােবন ভেব হযরত জািবর (রাঃ) ধেয র সােথ
ছেল dিটর লাশ ঘেরর কুঠিু রেত িনেয় কmল িদেয় ঢেক রাখেলন। রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ
oয়াসাlাম খেত বেস জািবর (রাঃ) ক বলেলন, তামার ছেল dিটেক ডাক। িতিন বলেলন oরা
ঘুমােc। তখন রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম বুঝেত পের oেঠ িগেয় কmল uচু কের
ডাকেলন, হ জািবেরর di ছেল oেঠ eস। তখন ভােরর পািখর মত ছেল dিট oেঠ eেস
রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eর কােল ঝাঁিপেয় পড়ল। রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ
oয়াসাlাম বাcা dিটেক িনেয় খেত বসেলন। ঘটনার আকি কতায় হযরত জািবর (রাঃ) aিভভূত
হেয় গেলন। তার চাখ থেক d’ ফাটা ar গিড়েয় পড়ল।
uেlিখত ঘটনািট ভুল। লাকমুেখ বhল pচিলত হেলo eর কান দালীিলক িভিt নi। [মািসক আল
কাuসার, ফbrয়াির-2005, পৃ া-39]

eকিট ভুল ঘটনা
ঈেদর সকাল। রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eর কিলজার টুকরা হাসান-hসাiন মা
ফােতমার কােছ ঈেদর নতুন জামার জন কাnাকািট করেছন। “আশপােশর সম-বয়সী aেনেক
নতুন জামা পের হািস-ফুিত করছ, িকnt আমােদর নতুন জামা নi কন?” মা ফােতমা কাnা গাপন
কের তােদরেক সাntনা িদেত লাগেলন। aগত া তােদরেক বলেলন, তামরা গাসল কের eস,
আিম তামােদর নতুন জামার ব বsা করিছ। বলাবাhল ব বsা করার মত তার কান uপায়i িছল
না।
পুণ বতী মা ফােতমা di পুtেক গাসল করেত পািঠেয় আlহ তায়ালার দরবাের লুিটেয় পড়েলন।
বলেত লাগেলন, হ pভু! হাসান-hসাiন গাসল কের eেস জামা চাiেল আিম তােদর কী জবাব
দব? তুিম িক চাo আজ ঈেদর িদেন তােদর সামেন িমথ াবাদী সাব s হi eবং তারা িমসকীেনর
মত ঈদ কrক? আlহ তায়ালা ততkনাত হযরত িজbীল (আঃ) ক দিজর বেশ dিট জামা িদেয় মা
ফােতমার ঘের পাঠােলন।
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দরজায় নক করার শb েন মা ফােতমা িসজদা থেক মাথা তুলেলন eবং দিজর কাছ থেক জামা
dিট gহণ করেলন। eকিট জামা িছল লাল আেরকিট জামা িছল নীল। িশ হাসান-hসাiন ঘের
িফের নতুন জামা পেয় আনেn িবেভার হেয় গল। dজেন জামা dিট বুেক জিড়েয় রাসুলুlাহ
সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eর ঘেরর িদেক দৗড়ােত লাগল। ডাক িদল, নানা! ei দখ
আমােদর ঈেদর নতুন জামা! রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম জামা dিট দেখ কঁেদ
uঠেলন eবং লাল জামািট hসাiনেক o নীল জামািট হাসানেক পিরেয় িদেলন, যা পরবতী সমেয়
হযরত hসাiন (রাঃ) eর শাহাদাত o হযরত হাসান (রাঃ) eর িবষপােনর িদেক i ীত িছল।
e ঘটনািটর কান ঐিতহািসক িভিt নi। eর চেয় aেলৗিকক ব াপারo নবী পিরবােরর সােথ
ঘটেত পাের। িকnt য ঘটনা ঘেটিন বা ঘেটেছ বেল িনভরেযাগ বণনাসুেt পাoয়া যায়না, স ঘটনা
pচার করার কান সুেযাগ নi। আর eর কান pেয়াজনo নi। [মািসক আল কাuসার, মাচ-2005,

পৃ া-33]

eকিট ভুল কািহনী
হযরত যাকািরয়া (আঃ) শtrেদর কাছ থেক বাঁচার জন কান eক সময় গােছর কােছ আ য় চান
eবং কােnর িভতর ঢুেক লুিকেয় যান। তারপর শtrদল তা জানেত পের গাছিট িচঁেড় ফেল; ফেল
িতিন িdখিnত হেয় যান।
ঘটনািট কুরআন মাজীেদ বা কান সহীহ হাদীেস uেlখ নi। eমনিক কান সাহাবী থেকo সহীহ
সুেt বিণত নয়; বরং eটা eকটা iসরাঈলী বণনা; যার মূেল aসংগিতপূণ কথাবাতা আেছ। সুতরাং
e ধরেনর কািহনী িব াস করা জােয়য নi। - তাফসীের iবেন কাসীর 3/127; আল-িবদায়া oয়ান িনহায়া
2/250। [মািসক আল কাuসার, জুন-2005, পৃ া-33]

eকিট ভুল ঘটনা
eকিট ঘটনা pিসd আেছ য, তাবূেকর যুেd হযরাত আবু বকর (রাঃ) তাঁর সবs দান কের িনঃs হেয়
যান eবং চেটর কাপড় পিরধান কেরন। আlাহ তায়ালা তাঁর eকােজ সnt হেয় সমs ফেরশতােক
চেটর পাষাক পিরধান করার আেদশ দান কেরন। - বণনািট িভিtহীন। eব াপাের সহী বণনা
িনmrপ ‘রাসূলুlাহসাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম তাবূেকর জন দান করার pিত uৎসাহ pদান করেল
সাহাবােয় করাম সকেলi সামথ aনুযায়ী শরীক হেলন। আর হযরত আবু বকর (রাঃ) চার হাজার
িদরহাম িদেলন। তখন নবীজী সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম iরশাদ করেলন, তামার পিরজেনর
জন িকছু রেখ eেসছ িক? িতিন বলেলন, তােদর জন আিম আlাহ o তাঁর রাসূলেক রেখ
eেসিছ। aথাৎ বািড়র সকল সmদ িতিন িনেয় eেসিছেলন।’
e সmেক িবsািরত জানেত হেল দখুন- জােম িতরিমযী 2/208; সুনােন আবু দাuদ,হাদীস 1675;

iতহাফুস সাদািতল মুtািকন 4/103; শরhল মাoয়ািহব 4/69; আলকােমল 2/277। [মািসক আল কাuসার,

মাচ -2006, পৃ া-32]
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e সmেক হায়াতুs সাহাবােত eেসেছ য, হযরত আবু বকর (রাঃ) মkা িবজেয়র পূেবi তাঁর সমs
সmদ আlাহর জন খরচ কেরন ফলার দrন eতi aভােব িছেলন য, তাঁহার চাগা বুেকর uপর
বাতােমর পিরবেত কাঁটা dারা আটকাiয়া িছেলন। aথাৎ তাঁহার িনকট ei পিরমাণ aথo নাi য,
বাতাম লাগাiেত পাের। eরi পিরেpিkেত আlাহ তায়ালা হযরত িজbীল (আঃ) ক তাঁহার পk
হiেত সালাম পাঠান হযরত আবু বকর (রাঃ) eর িনকট eবং িজjাসা কেরন য, িতিন ei
aভােবর uপর আlাহ তায়ালার pিত সnt আেছন িক না?
িবsািরত দখুন- হায়াতুs সাহাবাহ, 1ম খn, পৃ াঃ 543, (দাrল িকতাব)।
eিট হাদীস নয়
রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eর মুয়ািjন হযরত বলাল (রাঃ) ‘আশহাd’ িঠকমত
ucারণ করেত পারেতন না। িতিন শীন ক সীন পড়েতন। তার ei a d ucারেণ লাকেদর
আপিtর কারেণ তােক আযােনর দািয়t থেক aব াহিত দoয়া হয় eবং পিরবেত aন eকজন
সহীহ ucারণকারীেক মুয়ািjন বানােনা হয়। eরপর eকিদন aিতবািহত হেল িজbীল (আঃ)
রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eর কােছ তাশরীফ eেন বলেলন, আজ িক আপনার
মসিজেদ আযান হয়িন? রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম বলেলন, হ াঁ খুব সুnর আযান
হেয়েছ। আেগর থেক ভাল। িজbীল (আঃ) বলেলন, আেগর আযান তা আরশ পযn পৗঁছত। িকnt
আজেকর আযান তা আরশ পযn পৗঁেছিন। আlাহর িনকট বলােলর সীন ucারণ শীন ধতব হয়।
- েন রাখুন, eিট eকিট বানােনা জাল o মুখেরাচক িভিtহীন ঘটনা। রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ
oয়াসাlাম eর হাদীেসর সােথ eিটর সামান তম সmক নi। সহীহ হাদীেসর s বkব থেক
জানা যায়, বলাল (রাঃ) খুব s ভাষী, uঁচু আoয়াজ eবং সুিম sেরর aিধকারী িছেলন। eজন i
তােক আযান দoয়ার জন মেনািনত করা হেয়িছল। হাদীস পযােলাচকগণ দৃঢ়ভােব বেলেছন,
uেlিখত বণনার কান িভিt নi। - আলমাসনূ ফী মািরফািতল মাoযূ 113; আলমাকািসdল হাসানাহ
197; কাশফুল খাফা 1/411। [মািসক আল কাuসার, জানুয়াির -2007, পৃ া-38]

eিট হাদীস নয়
কবরেক সেmাধন o কবেরর utর- ফািতমা (রাঃ) ক দাফন করার সময় সাহাবােয় করাম কবরেক
সেmাধন কের বেলিছেলন, হ কবর, সাবধান থেকা। তুিম িক জােনা, তামার uদের কােক রাখা
হেc? iিন হেলন সাiিয়dল আলামীন রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eর িpয়তম কন া।
e কথা বলার সে সে কবর থেক আoয়াজ আসল, আমার কােছ বংশ িবচার নi, eখােন
pেত েকর আমাল aনুসাের িবচার করা হেব।– eিট eকিট িভিtহীন কcা। বাsবতার সােথ eর
কান দূরবতী সmকo নi। কান িনভরেযাগ হাদীস বা iিতহােসর িকতােব eর কান সনদ
uেlখ নi। আিখরােত িহসাব িকতােবর িবষয়িট য ঈমান o আমােলর িভিtেতi হেব তা dীেনর
eকিট সবজনিবিদত িশkা, যা মুসলমান মােtরi জানা আেছ। eজন সাহাবােয় করাম কবরেক
সেmাধন কের uপেরাk কথা বলেত পােরন ei কlনাo জাহালত বা মূখতা। রাসূেল কারীম
সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম তাঁর জীবdশায়i িpয়তম কন া ফািতমা (রাঃ) ক বেল গেছন- ‘ হ
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ফািতমা, জাহাnােমর আgন থেক িনেজেক রkা কর। কননা আিম uপকার aপকােরর মািলক
নi।’ - সহীহ মুসিলম 2/114; জােম িতরিমযী হাদীস 3185।
eবং eকথাo বেলেছন- ‘ হ ফািতমা িবনেত মুহাmাদ, আমার সmদ থেক তুিম যা icা চাiেত
পার িকnt আlাহ তায়ালার ব াপাের আিম তামার কানi uপকাের আসব না।’ - সহীহ বুখারী হাদীস
4771; সহীহ মুসিলম 2/114। [মািসক আল কাuসার, মাচ -2007, পৃ া-34-35]

মুহাmদ (সাঃ) o নূর সংkাn pচিলত ভুল
eিট হাদীস নয়
আপনােক সৃি না করেল আিম আসমানসমুহ ( কান িকছুi) সৃি করতাম না। - eিট লাকমুেখ
হাদীেস কুdসী িহেসেব যেথ pিসd। aথচ হাদীস িবেশষjরা e ব াপাের eকমত য, eিট eকিট
িভিtহীন রoয়ােয়ত, িমথু কেদর বানােনা কথা। রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eর
হাদীেসর সােথ eর সামান তম সmকo নi।
iমাম সাগানী, আlাম পাটনী, মাlা আলী কারী, শাiখ আজলুনী, আlামা কাuকজী, iমাম
শাoকানী, মুহািdস আbুlাহ iবেন িসdীক আল-gমারী, eবং শাহ আbুল আযীয মুহািdস দহলবী
(রহঃ) pমুখ মুহািdসীেন করাম eিটেক জাল বেলেছন। - িরসালাতুল মাoযূয়াতঃ 9; তাযিকরাতুল

মাoযূয়াতঃ 86; আল মাসনূঃ 150; কাশফুল খাফাঃ 2/164; আল লুuলুuল মারসূঃ 66; আল ফাoয়াidল
মাজমূআঃ 2/410; আল বুসীরী মােদhর রাসূিলল আযামঃ 75; ফাতাoয়া আযীিযয়াঃ 2/129; ফাতাoয়া
মাহমূিদয়াঃ 1/77।

কu কu বেলন য, ei রoয়ােয়ত যিদo জাল; িকnt eর মূল িবষয়বst সিঠক। ( aথাৎ আlাহ
তায়ালা রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম- eর খািতেরi ei dিনয়া সৃি কেরেছন। তােক
পয়দা করার icা না করেল িতিন কান িকছুi পয়দা করেতন না।)
aথচ আlাহ তায়ালা ei dিনয়া o সমg জগতেক কন সৃি করেলন, তা oহী ছাড়া জানার uপায়
নi। oহী ধু কুরআন o হাদীেসi সীমাবd। কােজi যতkণ পযn কুরআেনর আয়াত িকংবা সহীহ
হাদীেসর মাধ েম eকথা pমািণত না হেব য, eকমাt তাঁর খািতেরi সবিকছু সৃি করা হেয়েছ,
ততkণ পযn ei আকীদা রাখার কান সু্েযাগ নi। aথচ জানা কথা য, eিট কুরআন মাজীেদর
কান আয়াত; িকংবা কান সহীহ হাদীেসর মাধ েম pমািণত নয়। eিটo uপের বিণত জাল
রoয়ােয়ত aথবা e ধরেণর বািতল রoয়ােয়েতর িভিtেত সাধারণ মানুেষর মেধ pিসিd লাভ
কেরেছ; যােক তারা আকীদা তথা মৗিলক িব াস িবষয় বািনেয় রেখেছ। - যাiলুল মাকািসিদল

হাসানা, যাiলু তানযীিহশ শারীয়ািতল মারফূয়া। [ িবsািরত দখুন, pচিলত জাল হাদীস, পৃ াঃ 186-188]

eিট হাদীস নয়
সূয িকংবা চেndর আেলােত রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eর ছায়া দখা যত না। - ei
বণনািট সmূণ জাল। কননা ei হাদীেসর সনদ সূেt রেয়েছ আbুর রহমান iবেন কাiস
যাফরানী, যার সmেক হাদীস িবেশষjেদর কেঠার মnব রেয়েছ।
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িবj িরজাল শাstিবদ আbুর রহমান iবেন মাহদী eবং iমাম আবু যূrআ রহঃ তােক িমথু ক বেল
জািনেয়েছন। e ছাড়াo তার সmেক iমাম আহমাদ iবেন হাmল, iমাম বুখারী, iমাম মুসিলম o
iমাম নাসায়ী রহঃ pমূখ pখ াত iমামেদর কেঠার uিk রেয়েছ। - তারীেখ বাগদাদঃ 10/251-252;
মীযানুল iিতদালঃ 2/583; তাহযীবুত তাহযীবঃ 6/258।

সাহাবােয় করাম রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম- eর কথাবাতা, চালচলন, আচারব বহার সবিকছু বণনা করার ব াপাের aত n সেচ িছেলন; aথচ ছায়া না থাকার ব াপাের কান
সহীহ বণনাi পাoয়া যায় না। eকজন সাহাবী থেকo িনভরেযাগ সুেt তা বিণত হয়িন। তাi
িনিdধায় বলা যায় য, িমথু েকর পূেবাk বণনািট সmূণ মনগড়া o জাল। - iমদাdল মুফতীনঃ
2/258-259।

রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম- eর ছায়া থাকার ব াপাের বh সহীহ হাদীস রেয়েছ, যার
িকছু িনেm বিণত হলরাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম বেলন- ‘আমার কােছ জাnাত uপিsত করা হেয়িছল।
তােত িবশাল বৃkরািজ দখেত পাi। যgেলার ছড়া ঝুক
ঁ ােনা িছল। তা থেক িকছু িনেত চাiেল
আমার pিত pত ােদশ হল, আপিন সের দাঁড়ান। আিম িপছেন সের দাঁড়ালাম। তারপর আমার
িনকট জাহাnাম uপিsত করা হল, যা আমার o তামােদর সামেনi িছল। eমনিক তার আgেনর
আেলােত আমার o তামােদর ছায়া পযn আিম দেখিছ।’ (হাদীস সংেkিপত) – মুsাদারােক হািকমঃ
5/648, হাদীস 8456।

আেরকিট হাদীেস বিণত আেছ- রবীuল আuয়াল মােস রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম
যায়নাব (রাঃ)-eর িনকট যান। ঘের pেবেশর pাkােল যায়নাব (রাঃ) রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ
oয়াসাlাম- eর ছায়া দখেত পান। iত বসের রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম pেবশ
কেরন। (হাদীস সংেkিপত) – মুসনােদ আহমাদঃ 7/474, হাদীস 26325।
িহজরেতর সময় যখন রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম আবূ বকর (রাঃ) সহ কুবায় বনী
আমর iবেন আuেফর িনকট aবsান নন, তখন রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম- eর
গােয় রাদ লাগেল আবূ বকর (রাঃ) agসর হেয় িনজ চাদর dারা তাঁেক ছায়া দান কেরন। eেত
লােকরা তাঁেক িচনেত পায়। - সহীহ বুখারীঃ 1/555, হাদীস 3905।
aন eক হাদীেস আেছ, হযরাত জািবর (রাঃ) বেলন – আমরা নjেদর যুেd রাসুলুlাহ সাlাlাh
আলাiিহ oয়াসাlাম eর সােথ aংশ gহণ কেরিছলাম। ময়দােন কাঁটাযুk pচুর বৃk িছল। dপুের
িব ােমর সময় হেল ছায়া gহেণর জন িতিন বৃেkর নীেচ আ য় নন। - সহীহ বুখারীঃ 2/593, হাদীস
4135। [িবsািরত দখুন, pচিলত জাল হাদীস, পৃ াঃ 192-197]

eিট হাদীস নয়
আlাh তায়ালা সবpথম আমার নূরেক সৃি কেরেছন। - eিট eকিট দীঘ জাল রoয়ােয়েতর aংশ।
সুpিসd মুহািdস আbুlাহ iবেন িসdীক আল-gমারী রহঃ uk রয়ােয়তিট জাল pমােণ sতnt
পুsক রচনা কেরেছন, যা ‘মুরিশdল হােয়র িল-বয়ােন oয়াyেয হাদীেস জােবর’ নােম pকািশত
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হেয়েছ। মুহািdস আbুlাহ iবেন িসdীক আল-gমারী রহঃ e রoয়ােয়ত সmেক aন eক pবেn
বেলনঃ “eিট জাল o বািতল হoয়া aিত সুs ।” - আল বুসীরী মােদhর রাসুিলল আযামঃ 75।
সুpিসd মুহািdস আহমাদ আল-gমারী রহঃ e সmেক বেলনঃ “e রoয়ােয়তিট জাল। যিদ পূণ
রoয়ােয়তিট uেlখ করা হয়, তা হেল সিট জাল হoয়ার ব াপাের কান পাঠেকরi সেnহ থাকেব
না।” – আল-মুগীর আলাল আহাদীিসল মাoযূআেত িফল জািমিয়স সগীরঃ 4; আত তািলকাতুল হােফলা আলাল
আজিববািতল ফােযলাঃ 129।

হােফয iবেন তাiিময়া রহঃ uk রoয়ােয়েতর কান কান বােক র pিত iি ত করেত িগেয়
বেলনঃ “হাদীস িবেশষjেদর সবসmিতkেম e সবgেলাi িমথ া o বােনায়াট।” হােফয iবেন
কাসীর রহঃ তার iিতহাস gেn iবেন তাiিময়া রহঃ-eর uিk uেlখ পূবক eকমত পাষণ
কেরেছন। - আল আসাrল মারফূআঃ 43।
( ei বণনািট ঘটনাkেম থানভী রহঃ eর নাশrtীব gেno রেয়েছ। কারণ িতিন নাশrtীব রচনায়
aিধকাংশ kেti “আল মাoয়ািহবুল লাdিnয় া” gেnর uপর িনভর কেরেছন। তাi “আল
মাoয়ািহবুল লাdিnয় া” gেnর pদt uিk সিঠক ভেব িতিন তা uেlখ কেরেছন। যাi হাক,
তালীমুdীন- gেn থানভী রহ হাদীেসর ব াপাের হাদীস িবেশষেjর তাহকীক মেন নoয়ার pিত
জার তািকদ কেরেছন।) [িবsািরত দখুন, pচিলত জাল হাদীস, পৃ াঃ 220-223]
eিট হাদীস নয়
রাসুলুlাহ সাlালাh আলাiিহ oয়াসাlাম হযরত িজbীল (আঃ)- ক তাঁর বয়স সmেক িজেjস
করেল িতিন বেলন, “ eকিট তারকা pিত সtর হাজার বছর পর পর uিদত হত, আিম সিটেক সtর
হাজার বার uিদত হেত দেখিছ। eেত আপিন আমার বয়স আnাজ কের িনন। রাসুলl
ু াহ সাlালাh
আলাiিহ oয়াসাlাম iরশাদ কেরন, সিটi িছল আমার নূর।” – ei রoয়ােয়েতর hকুম বণনা
করেত িগেয় iমাম iবেন তাiিময়া রহঃ বেলন য, “ eিট eকিট মনগড়া রoয়ােয়ত।” – িকতাবুল
isিতগাসা িফররিd আলাল বাকরীঃ 1/138; আেরা d ব ঃ খাirল ফাতoয়াঃ 1/276। [pচিলত জাল হাদীস,

পৃ াঃ 223-224]

eিট হাদীস নয়
হযরত আদম (আঃ)- eর জেnর চৗd হাজার বছর পূেব আিম (রাসুলুlাহ সাlালাh আলাiিহ
oয়াসাlাম) নূর আকাের িবদ মান িছলাম। - সুpিসd মুহািdস আbুlাহ iবেন িসdীক আল-gমারী
রহঃ e সmেক লেখন যঃ “eিটo eকিট জাল বণনা।” - আল বুসীরী মােদhর রাসুিলল আযামঃ 75।
[pচিলত জাল হাদীস, পৃ াঃ 224]
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শেব মরাজ সংkাn pচিলত ভুল
27 রজেবর ব াপাের িকছু কথা
27 শ রজেবর ব াপাের সাধারণভােব pিসd য eিট শেব মরাজ। aেনেকi মেন কের য ei
রাতিট সভােব কাটােত হেব যভােব কদেরর রাত কাটােনা হয়। aেনেক আবার িবেশষ িনয়েমর
নামায eবং পরিদন রাযা রাখােকo e সমেয়র eকিট িবেশষ iবাদত মেন কের। aথচ বাsব কথা
হল, রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eর সi মিহমািnত মরাজ য রজব মােসi
হেয়িছল তা iিতহােস pমািণত নয়। কান কান বণনা মেত বুঝা যায়, মরাজ হেয়িছল রিবuল
আoয়াল মােস। কান কান রoয়ােত রজব মােসর কথা eেসেছ আবার কান কান রoয়ােত
aন মােসর কথাo eেসেছ। িনভরেযাগ সূেt ধু eতটুকুi পাoয়া যায় য, মরােজর ঘটনা
িহজরেতর eক বা দড় বছর আেগ সংঘিটত হেয়িছল। িকnt মাস, িদন, তািরেখর ব াপাের
িনভরেযাগ কান দলীল নi। তাi দৃঢ়তার সােথ বলা যােcনা য, মরাজ রজনী কানিট?
আর সুিনিদ ভােব 27 রজব সmেক তা iমাম ibাহীম হারবী রহঃ, iমাম iবেন রজব রহঃ s
বেলেছন য, eরােত মরাজ হoয়ার িবষয়িট pমািণত নয়। - লাতােয়ফুল মাআেরফ 134।
তাছাড়া e রােত িবেশষ কান iবাদত থাকেল eবং পরিদন িবেশষ রাযার িবধান থাকেল aবশ i
তা হাদীস শরীেফ uেlখ থাকেতা eবং সাহাবী o তােবয়ীগণ তা পালন করেতন। িকnt eমন িকছুর
pমাণ নi। [মািসক আল কাuসার, আগ -2005, পৃ া-10] eবং [মািসক আল কাuসার, আগ -2006,

পৃ া-7]

eিট হাদীস নয়
মরােজর সময় রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম আরেশ মুআlা’য় pেবেশর পূেব জুতা
খুলেত চাiেল আlাহ তায়ালা তাঁর রাসুলেক বেলনঃ হ মুহাmাদ! আপিন জুতা খুলেবন না। কননা,
আপনার জুতা িনেয় আগমেন আরশ ধন হেব। - মরােজ রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম
eর জুেতা মুবারক িনেয় আরেশ গমন সংkাn uk pচিলত কথািট হাদীস নয়। সmুণ িভিtহীন o
মনগড়া কথা। - সুবলু ুল hদা oয়ার রাশাদ 8/223; আল আসাrল মারফূআ 37; রাসােয়ল লাখেনাভী 1/228

। [মািসক আল কাuসার, জুলাi-2005, পৃ া-31]

eিট হাদীস নয়
মরােজ িজbীল (আঃ) eর স ত াগঃ রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম যখন িসdরাতুল
মুনতাহা পযn পৗঁেছন, তখন হযরত িজbীল (আঃ) ei বেল সামেন agসর হেত akমতা pকাশ
কেরন য, “আিম আর eক কদম aথবা eক চুল পিরমাণ agসর হেল আমার ডানা সমূহ jেলপুেড় ভs হেয় যােব।”- erপ ধারণা করাo িঠক নয়। egেলা িকsসা-কািহনীকারেদর মনগড়া
বানােনা কথা। pখ াত মুহািdস আbুlাহ iবেন িসdীক আল-gমারী রহঃ বেলন- “erপ ধারণা
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করা িনকৃ তম বাড়াবািড় য, যখন রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম িসdরাতুল মুনতাহায়
পৗঁেছন, তখন িজbীল (আঃ) িপছেন হেট যান eবং বেলন, যিদ আিম আর eক পা agসর হi তা
হেল jেল যাব।”- eিট eকিট িমথ া o বােজ কথা। “বstত uk রােত িজbীল (আঃ) eক মুhেতর
জন o রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eর স ত াগ কেরনিন। িসdরাতুল মুনতাহা eবং
aন ান sােনo িতিন তাঁর সােথ িছেলন।” - আল বুসীরী মােদhর রাসূিলল আযামঃ72। [pচিলত জাল
হাদীস, পৃ াঃ 181-182]

মরাজ সmেক আরo িকছু িভিtহীন বণনা
মরােজর রািtেত 26/27 বছর aিতkাn হেয়েছঃ eিট eকিট িভিtহীন কথা। কুর’আন কারীম o
eকািধক সহীহ হাদীেস uেlিখত হেয়েছ য, iসরার (o মরােজর) ঘটনা eক রােত সংঘিটত
হেয়িছল eবং তােত পুরা রাত ব য় হয়িন। হাদীস শরীেফ s ভােব eেসেছ য, ei সফেরর সূচনা
হেয়িছল রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম রােত ঘুিমেয় যাoয়ার পর। িজbীল (আঃ) eেস
তাঁেক জািগেয়েছন, সীনা চাক হেয়েছ; eরপর সফেরর সূচনা হেয়েছ। eরপর ভার হoয়ার আেগi
পূণ সফর সমাp হেয়েছ eবং িতিন মkা মুকাররমায় িফের eেসেছন। eটা হল কুর’আন হাদীেস
uেlিখত সত । বলাবাhল , আlাহর কুদরেত eরেচেয়o কম সমেয় eরেচেয়o দীঘ সফর সমাp
হoয়া সmব।
িকnt িকছু মানুষ ধু ধারণার িভিtেত বলেত থােক য, স সমেয় সূেযর গিত বn হেয় িগেয়িছল
eবং সময় থেম িগেয়িছল। িকছু মানুষ আবার িবনািdধায় 26/27 বছর aিতবািহত হoয়ার কথা
বেল দন। aথাৎ সাধারণ সমেয়র িহেসেব মরাজ রজনীেত নািক ei পিরমাণ সময় aিতবািহত
হেয়িছল! e জাতীয় pমাণহীন কথাবাতার ব াপাের ধু eটুকু বেল দoয়াi যেথ - “আর য
িবষেয় তামার iলম নi তার aনুগামী হেয়া না।” – সূরা বনী iসরাiল, 36। [মািসক আল কাuসার,
আগs -2006, পৃ া-5]

মরাজ সmেক আরo eকিট িভিtহীন বণনাঃ
রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম iরশাদ কেরেছন, “আমার িনকট িজbীল আঃ eেসিছেলন
eবং আমার পরoয়ারিদগােরর মহান দরবােরর সফের আমার স ী িছেলন। িতিন eকsােন িগেয়
থেম যান। আিম বললাম হ িজbীল, eমন sােন eেস বnু িক বnুেক পিরত াগ কের? িজbীল
utর িদেলন, যিদ আিম আর eকটু agসর হi তেব আমার পাখাgেলা jেল ছাi হেয় যােব।”
‘eরপর আমােক নূেরর সে জুেড় দoয়া হল eবং সtর হাজার পদা পার করােনা হল। যার eকিট
পদার সে aপর পদার কান িমল িছলনা। আমার সােথ মানব o ফেরশতাকুেলর যাগােযাগ
িবিcn হেয় গল। oi সময় আমার anের িভতের ভীিতর স ার হেল eক ঘাষণাকারী আবু
বকেরর কেn ঘাষণা িদেলন য, থামুন! আপনার pভু সালােত িনেয়ািজত রেয়েছন।
আিম আেবদন করলাম, dিট িবষয় আমার কােছ বড় আ যজনক মেন হল। eকিট হেc, আবু
বকর িক আমার চেয়o agগামী রেয়েছন? িdতীয়িট হেc, আমার পরয়ারিদগারেতা সালােতর
মুখােপkী নন। তখন iরশাদ হল- “ হ মুহাmাদ ei আয়াত পাঠ কrন (eখােন eকিট আয়াত
দoয়া আেছ)। সুতরাং আমার সালােতর aথ হল আপনার o আপনার umেতর pিত রহমত। আর
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আবু বকেরর কnsেরর ঘটনা হল, আিম eকজন ফেরশতােক আবু বকেরর আকৃিতেত সৃি কেরিছ,
য আপনােক আবু বকেরর কnsের ডাকেব। তাহেল আপনার asিs দূর হেব eবং আপিন eতটা
ভীত হেবন না যা আসল uেdশ েক ব থ কের দয়।” – ei বণনার ব াপাের মুহািdস শামী রহঃ
বেলেছন য, egেলা িনঃসেnেহ িমথ া। - শরhল মাoয়ািহব, যুরকানী 8/200। [মািসক আল কাuসার,
আগs -2006, পৃ া-7]

নামায, aযু o আযান সংkাn pচিলত ভুল
p ঃ aেনকেক দখা যায় য, তারা মসিজেদ িগেয় iমামেক িসজদা aবsায় দখেল স aবsায়
iমােমর সােথ শরীক হয় না; বরং iমােমর দাঁড়ােনার aেপkা কের eবং iমাম সােহব দাঁড়ােল
তারপর নামােয শরীক হয়। শরীয়েতর দৃি েত তােদর eকাজিট কমন?
ঊtরঃ িনয়ম হল, মাসবুক ব িk iমামেক য aবsােতi পােব, তাকবীের তাহরীমা বেল ততkনাৎ
iমােমর সােথ নামােয শরীক হেয় যােব। হাদীেস eেসেছ। রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ
oয়াসাlাম iরশাদ কেরেছন, ‘ তামরা মসিজেদ eেস যিদ আমােদরেক িসজদা aবsায় দখ
তাহেল তামরাo িসজদা করেব তেব eেক রাকাআত গন করেব না।’ – আবু দাuদ, 1/129।
তাi মসিজেদ eেস iমামেক িসজদা aবsায় দেখ িসজদায় শরীক না হেয় দাঁিড়েয় aেপkা করেত
থাকা িঠক নয়। - সুনােন আবু দাuদ, 1/129; জােম িতরিমযী 1/130; iলাuস সুনান 4/338-349; ফাতhল
বারী 2/140; বাযলুল মাজhদ 2/84। [মািসক আল কাuসার, নেভmর-2008, পৃ া-34]

p ঃ মাসবুক ব িk িনেজর ছুেট যাoয়া নামােযর জন কখন দাঁড়ােব? iমােমর িdতীয় সালােমর
rেত , নািক uভয় িদেক সালাম িফরােনার পর?- মাসবুক ব িk iমােমর uভয় সালােমর পর
িনেজর ছুেট যাoয়া নামােযর জন দাঁড়ােব, eিটi utম। - মুসাnােফ iবেন আিব শায়বা 1/341;
খুলাসাতুল ফাতাoয়া 1/168; মাবসূেত সারাখসী 1/35; আলবাহrর রােয়ক 1/669। [মািসক আল কাuসার,

aেkাবর-নেভmর -2006, পৃ া-32] eবং [মািসক আল কাuসার, নেভmর -2008, পৃ া-33]

eকিট ভুল আমাল
iমামেক rকুেত পেল িনয়ম হল pথেম সাজা হেয় দাঁড়ােনা। তারপর dহাত তুেল তাকবীর বলেব
eবং হাত ছেড় দেব। হাত বাঁধেব না। eরপর দাঁড়ােনা থেক তাকবীর বেল rকুেত যােব।
িকnt e kেt aেনেকi য ভুলটা কের থােক তা হেc pথেম তাকবীর বেল হাত বঁেধ দাঁড়ায়।
eরপর তাকবীর বেল rকুেত যায়। eখােন হাত বাঁধার কান pেয়াজন নi।
আবার aেনেক pথম তাকবীর বেল সাজা হেয় দাঁড়ায়না। rকুেত যেত যেত তাকবীর বেল। eটা
ভুল। কননা তাকবীের তাহরীমার জন দাঁড়ােনা জrরী। [মািসক আল কাuসার, জুলাi-2005, পৃ া-

37]
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eকিট ভুল িনয়ম
চার রাকআেতর সময় না থাকেল di রাকআতo না পড়া – হাদীস শরীেফ eেসেছ য, “ তামােদর
কu মসিজেদ pেবশ করেল স যন di রাকআত নামায পড়া ছাড়া না বেস।” -সহীহ বুখারী,
হাদীসঃ 444

ei নামােযর নাম তািহয় াতুল মসিজদ। িবেশষ িকছু aবsা ছাড়া যখনi কu মসিজেদ pেবশ
কের তা তার জন ei নামায পড়া মাসনূন। যসব নামােযর আেগ সুnেত মুয়াkাদা আেছ তােত
oi সুnত নামাযi তািহয় াতুল মসিজেদর sলািভিষk হয়। িকnt িকছু মানুষেক দখা যায়, তারা
যখন মসিজেদ জামােত শরীক হoয়ার জন আেসন eবং দেখন য, চার রাকআত সুnত পড়ার
সময় নi ( যমন জাহর, আসর eবং iশা- eর নামােয), তখন কান নামায না পেড় বেস যান।
aথচ কখেনা কখেনা di রাকআত নামায আদায় করার সময় থােক। iেc করেল তারা তািহয় াতুল
মসিজদ পড়েত পারেতন। নামােযর আেগর সুnেতর সময় না থাকেল তািহয় াতুল মসিজদ বা
তািহয় াতুল aযুo পড়া যায় না eমন কান মাসআলা িফকেহ iসলামীেত নi। eছাড়া আসর o
iশার পূেবর সুnত ধু চার রাকআেতর মেধ সীমাবd নয়, চার রাকআতo হয় di রাকআতo হয়।
[মািসক আল কাuসার, eিpল-2009, পৃ া-30]

eকিট ভুল মাসাআলা
aেনেকর মুেখ বলেত শানা যায়, নামােযর যেকান aবsায় ডান পােয়র বৃdা িু ল আপন জায়গা
থেক নেড় গেল নামায ভে যায়। নামােযর জন eিট খুিঁ ট srপ।– e ধারণািট ভুল। িবষয়িট
মূলত eমন নয়। বরং িবনা pেয়াজেন নামােয শরীেরর যেকান a নাড়াচাড়া করাi মাকrহ। e
ব াপাের ডান পােয়র বৃdা িু লর িবেশষ কান বিশ নi। তেব পূণ eকিট িসজদা aবsায় যিদ
uভয় পা eকসােথ uেঠ থােক তাহেল নামায ভে যাoয়ার কথা িফকেহর িকতাবািদেত আেছ।
[মািসক আল কাuসার, জানুয়াির-2006, পৃ া-46]

eকিট ভুল আমাল
আযান o iকামেতর জবাব দoয়ার kেt ‘আশহাd আnা মুহাmাদার রাসুলl
ু াহ’ eর পের দrদ
শরীফ পড়া। - eিট eকিট ভুল আমাল। সিঠক আমাল হল আযান o iকামেতর মােঝ ‘আশহাd
আnা মুহাmাদার রাসুলুlাহ’ eর জবােব hবh ‘আশহাd আnা মুহাmাদার রাসুলুlাহ’i পড়েব।
আযান শেষ দrদ পেড় আযােনর মাসনূন dআিট পড়েব। হাদীস শরীেফ erপi বলা হেয়েছ।–

সহীহ মুসিলম 1/66; আহসানুল ফাতoয়া 2/279। [মািসক আল কাuসার, সেpmর-2005, পৃ া-29] eবং
[মািসক আল কাuসার, জানুয়াির-2007, পৃ া-37]

eিট হাদীস নয়
পাগড়ীসহ dরাকাত নামায, পাগড়ীিবহীন সtর রাকাআেতর চেয়o utম। - eিট সহীহ নয়।
পাগড়ী আরেবর eকিট ঐিতহ বাহী পাষাক। iসলামপূব যুেগo আরেব ei পাগড়ীর ব বহার িছল।
রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম পাগড়ী ব বহার কেরেছন। সাহাবােয় করাম, তােবঈ o
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তােব-তােবঈেদর যুেগo পাগড়ীর ব পক ব বহার পাoয়া যায়। তারা ei পাগড়ী aভ াসগত eবং
ধু পাষাক িহেসেবi পিরধান করেতন।
তারা
তারা
য,
কের

pায় সবসময়i পাগড়ী পরা aবsায় থাকেতন। িবেশষত কান মজিলস বা aনু ােন যেত
পাগড়ীর pিত grt িদেতন। eমিনভােব নামেযo তােদর মাথায় পাগড়ী থাকত। eমন নয়
ধু নামােযi পরেতন aথবা কবলমাt ফরজ নামােয। পাগড়ীেক erপ নামােযর সােথ িনিদ
নoয়া, মূলত তার sাভািবক ব বহাররীিতর পিরপিn। - iমদাdল ফাতoয়াঃ 1/257; নফuল

মুফতী oয়াসসােয়লঃ 244-246; আদ-িদআমা িফল কালািম আলা আহািদসী oয়া আসািরল iমামা।

ei পাগড়ীেক কnd কের বশ িকছু ফজীলতপুণ হাদীেসর udব ঘেটেছ। তnেধ uপেরাk
হাদীসিট aন তম। সবsেরর জনসাধারেণর মেধ o e হাদীেসর যেথ চচা রেয়েছ। মূলত তা
রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eর হাদীস নয়; বরং তা িমথু কেদর বানােনা জাল
হাদীস।
iমাম আহাmদ iবেন হাmল (রাহঃ) e uিkিটর ব াপাের বেলনঃ “eিট eকিট িমথ া o বািতল
কথা।” – শরh জােমিয়ত িতরিমযী, iবেন রজব (রাহঃ)◌ঃ 2/83 (পাnুিলিপ)
হােফজ সাখাবী রাহঃ নামােয পাগড়ী বাঁধার ফজীলত সmিলত য িতনিট হাদীস pমািণত নয় বেল
uেlখ কেরেছন, তnেধ পূেবাk হাদীসিটo রেয়েছ। - আল-মাকািসdল হাসানাঃ 346।
যাiলুল মাকািসdল হাসানায় হােফয সাখাবী রাহঃ-eর uিk uেlখপূবক িবsািরতভােব সgেলার
aসারতা বণনা করা হেয়েছ। পাগড়ী সmেক আেরা িবsািরত জানার জন দখুনঃ আদ-িদআমা িফল কালািম
আলা আহািদসী oয়া আসািরল iমামা। [pচিলত জাল হাদীস, পৃ াঃ 129-130]

eিট হাদীস নয়
য ব ািk মসিজেদ dিনয়াবী কথা বলেব আlাহ তায়ালা তার চিlশ বছেরর নক আমাল বরবাদ
কের িদেবন।– eিট লাকমুেখ হাদীস িহেসেব pিসd হেলo pকৃতপেk তা রাসুলুlাহ সাlাlাh
আলাiিহ oয়াসাlাম eর হাদীস নয়। আlামা সাগানী রহঃ (িরসালাত মাoযূয়াতঃ পৃ া 5) eবং
আlামা কাuকজী রহঃ (আল লুuলুuল মারসূঃ পৃ া 78) eেক জাল বেল uেlখ কেরেছন। মাlা
আলী কারী রহঃ, আlামা আজলূনী রহঃ eবং আlামা শাoকানী রহঃ o সাগানী রহঃ eর বkব
সমথন কেরেছন। (pচিলত জাল হাদীস, পৃ াঃ 126)
e িবষেয় আেরকিট জাল হাদীস- মসিজেদ (dিনয়াবী) কথাবাতা নিকেক eমনভােব খতম কের,
যমন আgন কাঠেক jািলেয় ধংস কের। eিট রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eর হাদীস
নয়। আlামা সাফফারীনী রহঃ বেলন eিট িমথ া o িভিtহীন কথা। হােফয iরাকী রহঃ বেলেছন
য, িতিন eর কান িভিt খুেঁ জ পানিন।– িগযাuল আলবাব শরh মানযূমািতল আদাব 2/257- আলমাসনূ

93 (টীকা); iতহাফু সাদািতল মুtাকীন 3/31।

আlাহর ঘর মসিজদ হল পৃিথবীর সেবাতকৃ sান। মসিজেদর িভিti হল নামােযর জন eবং
িযিকর, তালীম o aন ান dীনী আমােলর জেন । eেক dিনয়াবী কথাবাতা o কাজ-কেমর sান
বানােনা aথবা e uেdেশ মসিজেদ জমােয়ত হoয়া হারাম। তেব কান dীনী কােজর uেdেশ
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aথবা কান uযরবশত আরােমর জন মসিজেদ যাoয়ার পর pসংগkেম dিনয়াবী কান বধ
কথাবাতা বলা জােয়য। eর বধতা রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eবং সাহাবােয়
করােমর আমাল dারা pমািণত। - সহীহ বুখারী 1/63,64,65; মুসাফফা-rdুল মুহতার 1/662। [মািসক
আল কাuসার, সেpmর-2005, পৃ া-36]

eিট হাদীস নয়
য ব ািk আযােনর সময় কথা বলেব তার ঈমান চেল যাoয়ার আশংকা আেছ।– eকথািট কান
সহীহ হাদীস dারা pমািণত নয়। আlামা সাগানী রহঃ eেক জাল বেলেছন।- িরসালাত মাoযূয়াতঃ পৃ া
12; কাশফুল খাফা 2/226,240। [মািসক আল কাuসার, িডেসmর-2005, পৃ া-45]

eকিট ভুল আমাল
ঈdল আযহার সময় ফরজ নামােযর পর তাকবীের তাশরীক (আlাh আকবার আlাh আকবার লা
iলাহা ilালাh, আlাh আকবার আlাh আকবার oয়ািলlাহীল হামদ) িতনবার পড়া। - eিট িঠক
নয়। তাকবীের তাশরীক pেত ক নামােযর পর eকবার পড়েত হেব। সাহাবােয় করাম, তােবয়ীন o
তােব-তােবয়ীন থেক তাকবীের তাশরীক eকবার বলাi pমািনত। eকািধকবার বলার কান pমাণ
নi। eজন i বh িফকhিবদ eকবার পড়ার কথা সুs ভােব uেlখ কেরেছন। eমনিক
িনভরেযাগ aেনক িফকhgn যমন মাজমাuল আনhর, হািশয়াতুtাhতাবী আলাল মারাকী, rdুল
মুহতার iত ািদেত eকািধকবার পড়ােক সুnত পিরপnী বলা হেয়েছ। তাi eধারণা িঠক নয় য,
তাকবীের তাশরীক িতনবার বলা সুnত; বরং eকাবার বলাi িনয়ম। - মুসাnােফ iবেন আিব শাiবা
2/72; তাবয়ীনুল হাকােয়ক 1/227; তাতারখািনয়া 2/103; তাহতাবী আলাল মারাকী 294। [মািসক আল

কাuসার, ফbrয়াির -2006, পৃ া-31] eবং [মািসক আল কাuসার, আগs -2008, পৃ া-35]

eকিট ভুল মাসআলা
aযু করার পর যিদ হাঁটরু কাপড় সের যায় তাহেল aযু ভে যােব। - ei ভুল মাসআলািট কাথাo
কাথাo pচিলত আেছ। eটা িঠক য হাঁটু সতেরর anভুk eবং তা ঢেক রাখা জrির। eিদেকo
খয়াল রাখা uিচত য, পা ধায়ার সময় বা aন কান সময় যন হাঁটু থেক কাপড় সের না যায়।
িকnt কান সময় কাপড় সের গেল aযু ভে যােব eকথা িঠক নয়। কান িনভরেযাগ িকতাব
যমন বেহশতী জoর iত ািদ থেক aযুভে র কারণসমুহ মুখs কের নoয়া uিচত। [মািসক আল

কাuসার, মাচ -2006, পৃ া-35]

eকিট ভুল আমাল
নামােযর আেগ জায়নামােয দাঁিড়েয় ei dআ পড়া- আlাhmা iিn oয়াjাহতু oয়ায িহয়া িলlািয
ফাতারাস সামা oয়ািত oয়াল আরদ হানীফা oমা আনা িমনাল মুশিরকীন – eিট সিঠক নয়।
জায়নামােয দাঁিড়েয় নামায rর আেগ ei dআ পড়ার pচলনিট িঠক নয়। ei সময় ei dআ
পড়াটা শরীয়েতর কান দলীল dারা pমািণত নয়। জায়নামােযর dআ বলেত শরীয়েত িকছু নi।
aবশ uপেরাk dআিট রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম কখেনা তাহাjুেদর নামােয
তাকবীের তাহরীমার পর পড়েতন বেল pমািণত আেছ। - সহীহ মুসিলম 1/263; আলবাহrর রােয়ক
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1/310; তাহতাবী আলাল মারাকী 1/251; বাদােয়uস সানােয় 1/471; iলাuস সুনান 2/206। [মািসক আল
কাuসার, ম-জুন -2006, পৃ া-24]; [মািসক আল কাuসার, জুলাi -2007, পৃ া-31] eবং [মািসক আল
কাuসার, মাচ -2009, পৃ া-32]

eিট হাদীস নয়
oযুেত pেত ক a ধায়ার জন িভn িভn dআ রেয়েছ। - eিট হাদীস dারা pমািণত নয়। oযুর
সমেয়র o oযুর পেরর িবিভn dআ সহীহ হাদীেস eেসেছ, যা pিসd o সকেলরi জানা আেছ।
িকnt কান কান aযীফার বiেয় pেত ক a ধায়ার য িভn িভn dআ িবদ মান রেয়েছ তা কান
িনভরেযাগ রoয়ােয়েতর মাধ েম পাoয়া যায় না। eজন ei dআgেলােক ‘মাছুর’ o ‘মাছনূন’
dআ মেন করা ভুল। তেব dআgেলার aথ যেহতু ভােলা তাi কu যিদ ধু dআ িহেসেব oযুর
সময় িকংবা aন কান সময় aেথর িদেক খয়াল কের পেড় তেব তা নাজােয়যo হেব না। তেব
aবশ i মেন রাখেত হেব য, egেলােক হাদীেসর dআ মেন করা িকংবা oযুর মাসনূন dআ মেন
করা ভুল। - আল আযকার, নববী, আল ফুতুহাতুর রাbািনয় াহ শরhল আযকািরন নাবািবয় াহ, iবেন আlান
2/27-30; আততালখীসুল হাবীর 1/100; আসিসয়ায়াহ ফী কাশিফ মা ফী শরিহল িবকায়াহ 1/181-183।
[মািসক আল কাuসার, আগs-2007, পৃ া-37]

eিট হাদীস নয়
আsসালাতু িম’রাজুল মু’িমনীন (নামায মুিমেনর িমরাজ) – ei কথাটা eকটা pিসd uিk। কu
কu eেক হাদীস মেন কের থােকন। িকnt হাদীেসর pিসd িকতাব সমুেহ eিট পাoয়া যায় না।
তেব eকথািটর মম িবিভn সহীহ হাদীস থেক আহরণ করা যায়। e জন e কথািট eকিট pিসd
uিk িহেসেবi বলা uিচত, হাদীস িহেসেব নয়। হাদীস বলেত হেল িনেmাk কান সহীহ হাদীস
uেlখ করা যায়- “মুিমন যখন নামােয দাঁড়ায় তখন স তার রেবর সে eকােn কথা বেল।” –
সহীহ বুখারী, হাদীস 413।

“ তামােদর কu যখন নামােয দাঁড়ায় তখন স আlাহর সে eকােn কথা বেল, যতkন স তার
জায়নামােয থােক।” - সহীহ বুখারী, হাদীস 426। [মািসক আল কাuসার, আগs-2008, পৃ া-41]
eকিট ভুল িব াস
কu যিদ ধু কুর’আন শরীফ পড়ার িনয়েত aজু কের তাহেল oi aজু dারা নাময পড়া জােয়য
নয়।– eিট eকিট ভুল িব াস। কুর’আন শরীফ পড়ার িনয়েত aজু করেল oi aজু dারা নাময
পড়াo জােয়য। eমনিক যেকান িনয়েত িকংবা িবনা িনয়েত aজু করেলo সi aজু িদেয় নামায
পড়া জােয়য।- [মািসক আল কাuসার, িডেসmর -2006, পৃ া-28]
p ঃ aজুর শেষ হাত মুখ মুছা সmেক aেনেক িনেষধ কেরন, আবার aেনেক বেলন য, মুছেল
কান সমস া হেব না। p হল- aজুর পর হাত মুখ মুছেল কান সমস া হেব িক? বা aজুর সoয়াব
কেম যােব িক?- aজুর পের হাত মুখ মুছেল কান সমস া নi eবং eকারেণ aজুর সoয়াবo কম
হেবনা। aজুর পর কাপড় িদেয় পািন মুেছ নoয়া সাহাবা, তােবয়ীন থেক pমািণত রেয়েছ। -

সুনােন িতরিমযী 1/74; সুনােন বায়হাকী 1/236; uমদাতুল কারী 3/174; ফাতhল বারী 2/432; মাআিরফুস
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সুনান 1/202; আল মুগনী 1/195; ফাতাoয়া খািনয়া 1/34; খুলাসাতুল ফাতাoয়া 1/2। [মািসক আল কাuসার,
eিpল -2007, পৃ া-27] eবং [মািসক আল কাuসার, মাচ -2009, পৃ া-34]

সালাম-মুসাফাহা সংkাn pচিলত ভুল
eিট হাদীস নয়
য ব ািk আেগ সালাম িদেব স 90 সoয়াব পােব, আর য utর িদেব স 30 সoয়াব (aথবা 10)
পােব।- uপেরাk কথািট pিসd হেলo হাদীেসর িকতােব তা খুেঁ জ পাoয়া যায়না। হাদীেস
eব াপাের যা বিণত আেছ তার সারকথা হল, সালােমর pিতিট বােক র িবিনমেয় দশিট কের
সoয়াব পাoয়া যােব। e িবষেয় eকিট হাদীস নীেm দoয়া হলঃ
“eক ব ািk রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eর িনকট eেস বলল, আসসালামু
আলাiকুম। িতিন সালােমর utর িদেলন। তারপর লাকিট বসল। নবী সাlাlাh আলাiিহ
oয়াসাlাম বলেলন, 10 সoয়াব । eরপর আেরক ব ািk আসল eবং বলল, আসসালামু
আলাiকুম oয়ারাহমাতুlাহ। নবী সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম সালােমর utর িদেলন। তারপর
লাকিট বসল। নবী সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম বলেলন, 20 সoয়াব । aথাৎ স সালােমর
িবিনমেয় 20িট সoয়াব পােব। eরপর আেরক ব ািk আসল eবং বলল, আসসালামু আলাiকুম
oয়ারাহমাতুlাহ oয়াবারাকাতুহ। নবী সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম তার সালােমর utর িদেলন।
তারপর লাকিট বসল। নবী সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম বলেলন, 30 সoয়াব। aথাৎ স
সালােমর িবিনমেয় 30িট সoয়াব পােব.” সুনােন আবু দাuদ, হাদীস 5195; জােম িতরিমযী, হাদীস
2689।

e িবষেয়র aন ান হাদীস জানার জন দখা যেত পাের- আততারগীব oয়া্ততারহীব, 3/428-429; িরয়াdস
সািলহীন, 2/252-265। [মািসক আল কাuসার, eিpল-2005, পৃ া-25] eবং [মািসক আল কাuসার, ম2008, পৃ া-35]

eকিট ভুল আমাল
সালােমর utর pদােনর kেt “oয়াবারাকাতুh” eর পের aেনেক “oয়ামাগিফরাতুh/ oয়া জাnাতু”
বা e জাতীয় aন বাক বৃিd কের থােক। - eিট eকিট ভুল আমাল। পূণ সালাম হল আsসালামু
আলাiকুম oয়া রহমাতুlািহ oয়াবারাকাতুh eবং পূণ utর হল ‘oয়া আলাiকুমs
ু সালাম oয়া
রহমাতুlািহ oয়াবারাকাতুh’। সালােমর সােথ ‘oয়াবারাকাতুh’ eর পের আেরা aিতিরk িকছু
সংেযাজন করেত হাদীেস িনেষধ করা হেয়েছ। uেlখ , কান কান বণনায় ‘oয়াবারাকাতুh’ eর
পের িকছু বাড়ােনার কথাo আেছ। িকnt সgেলা সনেদর বণনা সূেtর িনিরেখ সহীহ নয়। সুতরাং
‘oয়াবারাকাতুh’ eর পের িনজ থেক িকছু বাড়ােনা িঠক নয়। - সূরা hদ-তাফসীের কুরতুবী 9/71;
তবারানী, আoসাত, হাদীস 786; মাজমাuয যাoয়ােয়দ 8/70; িমরকাত শরেহ িমশকাত 9/55, আdুrল
মুখতার 6/415; আমালুল iয়াoিম oয়াlাiলা 117। [মািসক আল কাuসার, আগs -2006, পৃ া-30] eবং

[মািসক আল কাuসার, সেpmর -2008, পৃ া-33]
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আমােদর দেশ aেনকেকi দখা যায় তারা িবদােয়র সময় বা চেল যাoয়ার সময় ‘ খাদা হােফয’
(বা আlাহ হােফয) বেল থােক। িবদােয়র সময় eটা বলা িক িঠক? িবদােয়র সমেয়র সুnত আমাল
কী?
-- সাkােতর সময় যমন সালাম দয়া সুnত, তমিন িবদােয়র সময়o সালাম িদেয় িবদায় নoয়া
সুnত। eসmেক eকািধক হাদীস আেছ। যমন হযরত আবু hরাiরা (রাঃ) থেক বিনত, রাসুলুlাহ
(সাঃ) iরশাদ কেরন- “ যখন তামােদর কu কান মজিলেস পৗঁছেব তখন সালাম িদেব। যিদ
aনুমিত পাoয়া যায় তেব বেস পড়েব। eরপর যখন মজিলস ত াগ করেব তখনo সালাম িদেব।
কারন pথম সালাম িdতীয় সালাম aেপkা aিধক grtপুন নয়। aথাৎ uভয়িটর grt সমান.” –
জােম িতরিমযী 2/100

সুতরাং িবদােয়র সময়o iসলােমর আদশ eবং সুnত হল সালাম দয়া। তাi সালােমর sেল বা
eর িবকl িহেসেব ‘ খাদা হােফয’ (বা আlাহ হােফয) বা e জাতীয় কান িকছু বলা যােবনা।
aবশ সালােমর আেগ পৃথক ভােব dয়া িহেসেব ‘ খাদা হােফয’ (বা আlাহ হােফয) বলা দােষর
িকছু নi।
আেরা দখা যেত পাের, আবুল iমান 6/448; সুনােন আবু দাuদ 13/707; িমন আদািবল iসলাম, শায়খ
আbুল ফাtাহ আবু gdাহ রহঃ 13; iমদাdল ফাতাoয়া 4/491। [মািসক আল কাuসার, মাচ-2005, পৃ া-28]

সালাম দoয়ার eকিট ভুল পdিত
িবিভn সভা-সমােবেশ বkৃতা করার kেt দখা যায় বkাগণ মাiেকর সামেন দাঁিড়েয় সূদীঘ
বnনার aবতারনা করার পর সালাম দন। e রীিতিট ভুল। যমন বেল থােকন, “মে uপিব
েdয় সভাপিত, মাননীয় পিরচালক, মান গণ aমুক aমুক সােহব o আমার াতাবnুরা,
আসসালামু আলাiকুম।“ িনয়ম হল াতােদর মুেখামুিখ হoয়ার সােথ সােথ সালাম দoয়া।
সাkােতর িনয়মাবিলর kেt সবpথম সালােমর কথাi বলা হেয়েছ। [মািসক আল কাuসার, ম2005, পৃ া-35]

p ঃ dজন মিহলার পরsর সাkােত সালাম o মুসাফাহা করার িবধান আেছ িক?
সালাম মুসাফাহার িবধান ধু পুrেষর জন নয়। egেলা যমন dজন পুrেষর পরsর সাkােতর
সময় সুnত তমিন dজন মিহলার বলায়o সুnত। সহীহ বুখারী 2/919, 2/926, ফাতhল বারী

11/57; আdুrল মুখতার 6/368। [মািসক আল কাuসার, ফbrয়াির-2006, পৃ া-27]
eকিট ভুল রীিত

কান কান মানুষেক সালাম বা মুসাফাহার পর িনজ বুেক হাত রাখেত দখা যায়। eিট eকিট ভুল
রীিত। eকাজিটেক যিদ সালাম-মুসাফাহার সুnত িনয়েমর aংশ মেন করা হয় তাহেল eিট
িবদআত; আর eমিন করা হেল eটা eকটা aনথক কাজ। মহbেতর pকাশ তা সালাম-মুসাফাহার
মাধ েমi হেয় গল। বাড়িত িকছুর তা pেয়াজন নi। মাটকথা eিট সংেশাধন যাগ । [মািসক আল
কাuসার, eিpল -2006, পৃ া-37]
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িবদায়ী জুমআ
ু সংkাn pচিলত ভুল
eিট হাদীস নয়

িবদায়ী জুমআ
ু য় umরী কাযার সoয়াব- “ য ব িk রমযান মােসর শষ জুমআ
ু য় ফরজ নামােযর মধ

থেক যেকান eকিট কাযা নামায আদায় করেব, সিট তার জীবেনর সtর বছেরর কাযা নামেযর
জন যেথ হেব।” – aেনেকর িনকট eিট uমরী কাযার হাদীস নােমo pিসd। মূলত eিট জাল
হাদীস ব িকছুi নয়। মাlা আলী কারী রহঃ বেলন- “eিট িনি ত বািতল কথা; কননা e ব াপাের
umেতর ঐকমত রেয়েছ য, কান eকিট iবাদত বh বছেরর aনাদায়কৃত iবাদেতর বদল হেত
পাের না।”- আল মাসনূঃ 191; আল মাoযূআতুল কুবরাঃ 125।
ei uমরী কাযার হাদীস সmেক আlামা শাoকানী রহঃ বেলন- “িনঃসেnেহ eিট জাল হাদীস।”
– আল ফাoয়াidল মাজমূআঃ 54; আল আসাrল মারফূআঃ 85।
আlামা আজলুনী eবং আlামা কাuকজী রহঃ o eেক জাল o িভিtহীন বেলেছন। - কাশফুল খাফাঃ

2/272, আল লুuলুuল মারসূঃ 91। [pচিলত জাল হাদীস, পৃ াঃ 117-119]

রমযােনর শষ জুমআ
ু র নামায সmেক আরo dিট জাল হাদীসঃ
ু য় যাহেরর পূেব চার রাকআত নামায পড়েব, তা তার সারা
eকঃ য ব িk রমযােনর শষ জুমআ
জীবেনর কাযা নামােযর কাফফারা হেয় যােব। - eিটo জাল হাদীস। - রদuল iখoয়ানঃ 41-44; আত
তালীকাতুল হােফলা আলাল আজিববািতল ফােযলাঃ 32।

diঃ যার eত aিধক সংখ ক নামায কাযা হেয়েছ য, তার রাকাআত সংখ া জানা নাi, স যন
জুমআ
ু র িদেন eক সালােম চার রাকাআত নফল নামায পেড় নয়, যার pিত রাকাআেত সূরা
ফােতহার পর সাত বার আয়তুল কূরসী, পেনর বার সূরা কাuসার পড়েব। eর dারা সাতশ বছেরর
নামায কাযা হেয় থাকেলo uk নামায তার জন কাফফারা হেয় যােব। e কথা েন সাহাবীরা
বলেলন, মানুষ তা সtর/আিশ বছর হায়াত পেয় থােক? রাসুলুlাহ (সাঃ) iরশাদ কেরন, তার
িনেজর, িপতামাতার o সnানেদর কাযা নামােযর জন কাফফারা হেয় যােব। - eিটo eকিট s
জাল o িভিtহীন রoয়ােয়ত। তথািপ িবsািরত জানার জন দখুন- রদuল iখoয়ানঃ 41-44; আত
তালীকাতুল হােফলা আলাল আজিববািতল ফােযলাঃ 31-32।

* জুমআ
ু তুল িবদার আজgিব িবষয়াবলী িবsািরতভােব জানেত দখুনঃ রদuল iখoয়ান আন
মুহদাসািত আিখরী জুমুআিত রমযান। [pচিলত জাল হাদীস, পৃ াঃ 117-119]
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aন ান িবষেয়র uপর pচিলত ভুল
eিট হাদীস নয়
“ দালনা থেক কবর পযn ilম aেnষণ কর ।”- iসলােম ilেম dীন aেnষেণর যেথs grt
আেছ। তাi িবিভnভােব ilম aেnষেণর pিত uৎসাহ pদান করা হেয়েছ। তেব “ দালনা থেক
কবর পযn iলম aেnষণ কর” কথািট eকিট pবাদ o িহেতাপেদশ মাt। রাসুলুlাহ (সাঃ) eর
হাদীস নয়। যিদo aেনেকর িনকট তা হািদস িহেসেবi pিসd।
শায়খ আbুল ফাtাহ আবু gdাহ রহঃ e সmেক বেলনঃ “ eিট হাদীেস নববী নয়; বরং eকিট
pবাদ বাক মাt। eিটেক রাসুলুlাহ (সাঃ)eর pিত সmিnত করা মােটo বধ হেবনা। কননা তার
pিত কবল সটােকi সmিnত করা যােব যা িতিন বেলেছন, কেরেছন aথবা সমথন জািনেয়েছন।
য কান কথা ভাল মেন হেলi তােক হাদীেছ রাসুল বলা জােয়য হেবনা; যিদo কথািট সিঠক
হাকনা কন। কননা eকথা সেnহ নাi য, সকল হাদীেস নববীi হক তথা সত । িকnt dিনয়ার
সকল সিঠক কথাi হাদীেস নববী নয়। িবষয়িট ভালভােব বাঝা uিচত। - কীমাতুয যামান iনদাল
uলামা 30 (টীকা)। [মািসক আল কাuসার, ফbrয়াির-2005, পৃ া-39]

ভুল ucারণ
খাirল/ শিফকুল iত ািদ e ধরেনর ucারণ ভুল। সাধারণত খাirল iসলাম, শিফকুল iসলাম
থেক সংেkপ কের eভােব ডাকা হয়। িকnt লk করার িবষয় হেc eখােন ‘আল’ হল িdতীয়
শেbর aংশ (শিফক আল-iসলাম)। িdতীয় শb ucারণ না কের ধু ‘আল’ (শিফক আল >
শিফকুল) ucারণ করাটা aনথক। eধরেনর আেরা িকছু শb যমন আশরাফুল, সাiফুল, eনামুল,
আbুল iত ািদ। [মািসক আল কাuসার, মাচ-2005, পৃ া-33]
বলার ভুল
মৃতু র সােথ পা া লড়া – eকথািট ভুল। মৃতু শয ায় মুমষূ ব ািkর ব াপাের বলা হেয় থােক –
aমুক ব ািk gিলিবd হেয় মৃতু র সােথ পা া লড়েছন। eভােব বলা ভুল। পা া লড়ার িবষয়িট
সাধারণত সমশিkসmnেদর মােঝ হেত হয়, যখােন হারিজত uভেয়র সmাবনা থােক। িকnt
মৃতু র ব াপারিট eরকম নয়। মৃতু হল সরাসির আlহ তায়ালার hকুম। eর সােথ eকজন dবল
মানুেষর পা া লড়ার p i আেসনা। কান মুসলমান e িব াসo রােখন না। aসাবধানতার কারেন
eকথা মুেখ চেল আেস, যা পিরহার করা জrির। [মািসক আল কাuসার, eিpল-2005, পৃ া-35]
eকিট ভুল pবাদ
মহাভারত িক a d হেয় যােব? – e pবাদিট ভুল eবং eকিট ভুল িব ােসর িভিtেতi e pবাদিট
pচিলত। aেনেক রােগ বা aিভমান কের বেল ফেলন ‘তুিম eকাজ না করেল মহাভারত a d
হেয় যােব নািক?’ মহাভারত িহnুেদর ধমgn, যা মূেলi ভুল o a d। িকnt e pবাদিট ব বহার
কের pকারাnের আমরা sীকার কের িনিc য, মহাভারত সহীহ d gn। তুিম eকাজ না করেলo
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মহাভারত a d হেব না। eকজন মুসলমােনর জন e pবাদিট aবশ i পিরহারেযাগ । [মািসক আল

কাuসার, eিpল-2005, পৃ া-35]

eিট হাদীস নয়
pিত চিlশ জেন (সমেবত জামায়ােত) eকজন আlাহর oলী থােকন। - pিসd মুহািdস iবেন
আিবল iযয রহঃ বেলন- “eিটর কান িভিt নi। আর কথািটo বািতল। কননা কখেনা গাটা
জামায়াতi হয় ব-dীন, ফােসক।” মাlা আলী kারী রহঃ o aনুrপ মত ব k কেরন eবং বেলন“eিট eকিট বািতল কথা eবং eর কান িভিti নi।” – শরhল আকীদািতত তহািবয়া 347-348;

আলমাসনূ 161; আলমাoযুয়াতুল কুবরা 106; কাশফুল খাফা 2/194। [মািসক আল কাuসার, জুলাi-2005,

পৃ া-37]

eকিট ভুল িব াস
আসহােব কাহােফর কুকরু eবং হজরত সুলাiমান (আঃ) ক য িপপীিলকা সmান কেরিছল তারা
জাnােত যােব। - eিট eকিট ভুল িব াস। oi কুকরু eবং িপপীিলকা’র জাnােত যাoয়া সmেক
কান িব d বণনা নi। তাi িনভরেযাগ বণনা ছাড়া e কথা িব াস করা যােবনা। - তাফসীের rhল
মাআনী 15/226। [মািসক আল কাuসার, সেpmর-2005, পৃ া-32]

eকিট ভুল ধারণা
‘আবাবীল’ শেbর eকিট ভুল aথ আমােদর aেনেকর মেনi আেছ। মেন করা হয় আlাহ রাbুল
আলামীন য পাখীgেলার মাধ েম আবরাহা বাদশার হিs বািহনীেক ধংস কেরিছেলন, স
পাখীgেলার নাম িছল ‘আবাবীল’। ব াপারিট আসেল eরকম নয়। ‘আবাবীল’ কান িবেশষ পাখীর
নাম নয়। বরং ‘আবাবীল’ শেbর aথ হেc ‘ঝাঁক’ বা ‘ঝাঁেক ঝাঁেক’। সূরা ফীেলর মােঝ বলা হেয়েছ
‘tাiরান আবাবীল’ যার aথ হেc ‘পাখীর ঝাঁক’ বা ‘ঝাঁেক ঝাঁেক পাখী’। [মািসক আল কাuসার,
সেpmর-2005, পৃ া-36] eবং [মািসক আল কাuসার, ম-2009, পৃ া-30]

eিট হাদীস নয়
‘আহােরর rেত o শষ লবণ িদেয় কর। কারণ লবণ সtরিট রােগর oষুধ।’- হাদীস িহেসেব eর
যেথ জনrিত আেছ। িকnt বাsেব তা রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eর হাদীস নয়।
eটা eকটা জাল বণনা।
iমাম বায়হাকী, iবনুল জাoযী, iবনুল কািয় ম, হােফয সুয়ত
ূ ী eবং আlামা iবেন আবরাক রহঃ
pমুখ মুহােdসীেন করাম eেক জাল বেলেছন।– দালােয়লুন নুবুooয়া 7/229; আলমানাrল মুনীফ 55;
আললায়ািলল মাসনূয়া 2/374-375; তানযীhশ শরীয়া 2/43, 339।

কu কu বণনািটেক eভােবo বেল থােক- ‘ য ব ািk খাবােরর আেগ o পের লবণ খায় স
িতনশত ষাটিট রাগ হেত িনরাপদ থােক। eরমেধ সবিনm হল কু o ধবল।’- eিটo হাদীস নয়।
সmূণ জাল o িভিtহীন কথা। হােফয সুয়ূতী রহঃ eবং আlামা iবেন আবরাক রহঃ eেক জাল
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বেলেছন। যাiলুল লাআিলল মাসনূআ 142; আলমাসনূ 74 (টীকা) তানযীhশ শরীয়া 2/266। [মািসক আল
কাuসার, ফbrয়াির -2006, পৃ া-38]

eকিট ভুল pচলন
কান কান মানুষ দsরখান লাল রেঙর হoয়ােক পছn কেরন eবং eটা খুব সoয়ােবর কাজ
(সুnত) মেন কেরন। ei ধারণা aমূলক। eর কান িভিt নi। e pসে কান কান মানুেষর মুেখ
য রoয়ায়াত শানা যায় তাo eকদম িভিtহীন। [মািসক আল কাuসার, মাচ -2006, পৃ া-35]
eকিট পিরহারেযাগ আমাল
মাবাiেলর িরংেটান িহসােব িযিকর, তাসবীহ (বা কুর’আন তলাoয়াত) ব বহার করা। - eিট
aবশ i পিরহারেযাগ । আlাহ তায়ালা যমন মহান o সকল সmােনর আধার, তমিন তাঁর
তাসবীহ, িযিকর (aথবা কুর’আেনর আয়াত) eকমাt তাঁর sরেণi eবং তাঁেক রািজখুিশ করার
uেdেশ i ucািরত হেত হেব। তেবi কবল িযিকেরর মযাদা আদায় হেব।
সুতরাং মাবাiেলর কল eেসেছ eিট বুঝােনার জন িরংেটান িহেসেব িযিকর, তাসবীহ,
তলাoয়ােতর ব বহার মূলত egেলার aসmািন করা। যখােন িফকhিবদগণ pহির জাgত আেছ
eকথা বুঝােনার জন ucsের তাসবীহ পড়েত িনেষধ কেরেছন, সখােন িরংেটান িহেসেব িযিকর,
তাসবীহ (বা কুরআন তলাoয়ােতর) ব বহার য িনিষd তা বলাi বাhল ।
তা ছাড়া eেত আেরা kিত আেছ। যমন, e মাবাiল টয়েলেট িনেয় গেল eবং তখন িরং আসেল
আlাh আকবার, বা কান িযিকর (বা কুর’আেনর তলাoয়াত) বেজ uঠেব। (আবার কুর’আন
তলাoয়ােতর মাঝখােন কল িরিসভ করেল আয়ােতর aেথরo পিরবতন হেত পাের।)
মাটকথা eেত আlাহ তায়ালার মহান নাম (o কালাম) িরংেটান o iনফরেমশেনর মাধ ম িহেসেব
ব বহার করা হেc। eেত e পিবt নােমর (o কালােমর) aসmািন o aপােt ব বহার সুs । তাi
সকল মুসলমােনর জন e থেক িবরত থাকা আবশ ক। - ফাতাoয়া িহিnয়া 5/315। [মািসক আল

কাuসার, ম-জুন -2006, পৃ া-27] eবং [মািসক আল কাuসার ফbrয়াির-2007, পৃ া-29-30]

eিট হাদীস নয়
কতক লাকেক বলেত শানা যায় eবং কu কu eেক হাদীসo মেন কের থােক য, মদীনা মkা
থেক utম। aথচ eটা কান হাদীস নয় eবং কান দলীল dারাo eটা pমািণত নয়; বরং দলীল
pমাণ dারা মkার
ti সুpমািণত। – মীযানুল iিতদাল 3/596; িলসানুল মীযান 7/286। [মািসক আল
কাuসার, ম-জুন -2006, পৃ া-35]

eকিট ভুল ধারণা
pেত েকর সােথ আমালনামা িলিপবd করার দািয়t য ফেরশতােদর uপর তাঁেদর ব াপাের কােরা
কােরা মােঝ eমন ধারণা রেয়েছ য, নক আমাল িলিপবdকারী ফেরশতােদর নাম ‘িকরামান’ আর
বদ আমাল িলিপবdকারী ফেরশতােদর নাম ‘কািতবীন’। - eমন ধারণা সিঠক নয়। কারণ িকরামান
শেbর aথ সmািনতগণ eবং কািতবীন শেbর aথ লখকগণ। তাi uভয় শb নক আমাল o বদ
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আমাল িলিপবdকারী ফেরশতােদর িবেশষণ িহেসেব pেযাজ । eিট তােদর নাম নয়। [মািসক আল

কাuসার, আগs -2006, পৃ া-37]

eিট হাদীস নয়
দানশীল ব িk আlাহর িpয় যিদo স কােফর হাক। - eিট হাদীস নয়, aিত uৎসাহী কান ব িkর
uিk। খাজা িনজামুdীন আuিলয়া রহঃেক ei uিk সmেক িজেjস করা হেয়িছল eিট হাদীস িক
না। িতিন বেলিছেলন, eিট হাদীস নয়; কােরা uিk। - ফাoয়ােয়dল ফুয়াদ 103; তারীেখ দাoয়াত oয়া
আযীমত 3/127-128।

আর uিkিটo সহীহ নয়। কননা আlাহ তায়ালার িনকট oi দানi gহণেযাগ যা ঈমান o
iখলােসর সােথ হেয় থােক। ঈমান o iখলাসশূণ লাকেদর দান-খয়রাত o নক আমােলর
ব াপাের আlাহ তায়ালা iরশাদ কেরেছন- “আিম তােদর কৃতকেমর pিত মেনািনেবশ করেবা।
eরপর সgেলােক িবিkp ধূিলকণাrপ কের িদব।”- সূরা ফুরকান 23।
কােরা কােরা মুেখ uিkিট eমনo শানা যায় – দানশীল ব িk আlাহর িpয় যিদo স পাপী হাক।
- eিটo হাদীস নয় আর কথািটo সহীহ নয়। কননা পাপ আর আlাহর িpয়পাt হoয়া eকt হেত
পােরনা। [মািসক আল কাuসার, আগs -2006, পৃ া-37]
p ঃ মানুষ মৃতু র আেগ খতেম তাহলীল (সtর হাজার বার কােলমা তাiেয়বা) পেড় রােখ eবং বেল
eটা আমার মৃতু র পর কােজ আসেব। আবার aেনেক মৃত ব িkর জন পড়ায়। eেত নািক স
জাহাnাম থেক মুিk পােব। জানার িবষয় হল, e আমালিট কতটুকু সহীহ eবং e িবষেয় কুর’আনহাদীেস কী আেছ?- সtর হাজার বার কােলমা তাiেয়বা পাঠ করেল বা মৃত ব িkর নােম pরণ
করেল জাহাnাম থেক মুিkলাভ হয় – eিট রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম eর হাদীস
িহেসেব pমািণত নয়। শাiখ iবেন তাiিময়া রহঃ ক e সmেক িজjাসা করা হেল িতিন বেলন,
“eিট সহীহ বা যয়ীফ কান সনেদi বিণত নi।”- মাজমূuল ফাতাoয়া, iবেন তাiিময়া 24/323
uেlখ , e কথা sতঃিসd য, কােলমা তাiেয়বা পাঠ করা aেনক বড় সoয়ােবর কাজ eবং
হাদীেসর ভাষ aনুযায়ী eিট সবেচেয় utম িযিকর। তা িনেজর জেন o পড়া যেত পাের eবং aন
কান মৃেতর ঈসােল সoয়ােবর জেন o। িকnt e িনিদ সংখ া eবং uk সoয়ােবর কথা কান
দলীল dারা pমািণত নয় eবং তা রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম eর হাদীসo নয়।
[মািসক আল কাuসার, জানুয়াির -2007, পৃ া-30]

িশkার নােম!
সরকাির কািরকুলাম o টkট বাড pণীত inােরর “English for Today” নামক iংেরিজ পাঠ
বiেয়র 178 পৃ ায় িলিখত aনুেcেদ আেছ – “The Prophet Mohammad (Sm) equated
one literate non-believer with ten illiterate believers”- কােনা কােনা নাট বiেয় e
বাক িটর সােথ আরo সংযুk করা হেয়েছ “Although He himself was not literate.”
Believer শbিটর aথ িব াসী, সহজ কথায় মুিমন বা ঈমানদার। পুেরা বাক িটর aথ দাঁড়ায়“মহানবী (সাঃ) eকজন akরjান সmn িশিkত কািফরেক দশজন িনরkর মুিমেনর সমান
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িবেবচনা কেরন। যিদo িতিন িনেজ িনরkর িছেলন।”- eিট eকিট জাল হাদীস। িশkার grt বয়ান
করেত িগেয় uপেরাk কথায় মানব জীবেনর pধান লk o িমশন ঈমােনর মহান দৗলতেক aিত
s o জঘন ভােব খােটা করা হেয়েছ। আর e জািলয়ািত করা হেয়েছ মহানবী (সাঃ) eর নােম!
কননা, eমন কথা না হাদীেস আেছ, আর না eমন aবাsব কথা তার বাণী হেত পাের।
iসলােমর দৃি েত pকৃত iলম হল যা মানুষেক তার খািলক o মািলক আlাহর সে জুেড় দয়
eবং যা iনসানেক iনসািনয়াত শখায়। ei iলম যার আেছ স িনরkর হেলo iসলােমর দৃি েত
জািহল বা মূখ নয়। aন িদেক কারo যিদ akরjান থেক আরm কের জগেতর সকল শােstর jান
থােক িকnt আlাহর পরচয় o iনসািনয়ােতর jান না থােক, তেব স জগdাসীর কােছ পিnত
িবেবিচত হেলo আlাহর কােছ খািলছ জািহল বা মূখ িহেসেব পিরগিণত।
বiেয়র eকi iuিনেট লসন টু aথাৎ 180 পৃ ায় আেরকিট জাল o িভিtহীন কথােক aত n
grেtর সােথ ‘হাদীস’ িহেসেব িলখা হেয়েছ- “The ink of the scholar is holier than blood
of the martyr” aথাৎ ‘jানীর কলেমর কািল শহীেদর রেkর চেয়o বশী পিবt।’ হাদীস
িবশারদরা pায় সকেলi eকমত য, eকথািট হাদীস নয়, eিট eকিট জাল বণনা। - তারীেখ বাগদাদ

2/194, মীযানুল i’িতদাল 3/498; তাজিকরাতুল মাoজুয়াত 2/369; আলআসাrল মারফুআ 207; কাশফুল
খাফা 2/200; আলমাকািসdল হাসানা 595।

পাঠক েন িবিsত হেবন য, eমন diিট s জাল বণনায় সমৃd বiিট মাদরাসা বােডর আিলম
ণীরo পাঠ বi। [মািসক আল কাuসার, ম -2007, পৃ া-31] eবং [মািসক আল কাuসার, সেpmর-

aেkাবর -2007, পৃ া-32]

p ঃ মামবািত বা কুিপবািত িনভােনার সুnত তরীকা কী? ফুঁ িদেয় িনভােনা নািক সুnত-পিরপিn।
হাত িদেয় বা aন িকছুর বাতাস িদেয় িনভােত হেব। eটা কতটুকু সিঠক?- মামবািত বা কুিপবািত
িনভােনার িবেশষ কান সুnত পdিত নi। বরং যভােব িনভােনা সহজ হয় সভােবi িনভােনা
যােব। “ফুঁ িদেয় িনভােনা সুnত পিরপিn”- কথািট িঠক নয়। [মািসক আল কাuসার, জুলাi -2007,
পৃ া-26]

eিট িক হাদীস?
di লk চিbশ হাজার- হযরত আদম (আঃ) থেক আেখরী নবী হযরত মুহাmাদ মাsফা (সাঃ)
পযn কতজন নবী eেসেছন? আসেল eর সংখ া জানা aপিরহায নয়। তাছাড়া e সmেক
রoয়ােয়তo িবিভn ধরেনর। তেব eকিট সংখ া e pসে aথাৎ di লk চিbশ হাজারo uেlখ
করা হয়। p হল ei সংখ া কান রoয়ােয়েত eেসেছ িকনা?- eিট জানার জন aেনক তালাশ
করার পর পাoয়া গল, মাlা আলী কারী রহঃ eর ‘iকdল ফারাiদ ফী তাখরীজ আহাদীিছ
শরিহল আকাiদ’- gেn (kিমক নং 37) e uিk আেছ য, হােফয জালালী রাহঃ বেলেছন- ‘e
কথা আিম কান রoয়ােয়েত পাiিন।’ [মািসক আল কাuসার, সেpmর-2008, পৃ া-28]
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eিট হাদীস নয়
আ রার িদন (দশi মুহাররম) িকয়ামত হেব- ei কথািট িঠক নয়। য বণনায় আ রার িদন
িকয়ামত হoয়ার কথা eেসেছ তা হাদীস িবশারদেদর িসdাn aনুযায়ী িভিtহীন, জাল। আlামা
আবুল ফরজ iবনুল জাoযী রহঃ oi বণনা সmেক মnব কেরন য, ‘eটা িনঃসেnেহ মoযূ বণনা
… । হােফয সুয়ত
ূ ী রাহঃ o আlামা iবনুল আরবাক রাহঃ o oi িসdােnর সােথ eকমত
হেয়েছন। - িকতাবুল মoযূয়াত 2/202; আল লায়ািলল মাসনূআ 2/109; তানযীhশ শরীআিতল মরফূআ
2/149।

তেব জুমআর িদন িকয়ামত সংঘিটত হoয়ার কথা সহীহ হাদীেস eেসেছ। দখুন- িতরিমযী 2/362;
আবু দাuদ 1/634; সুনােন নাসায়ী 3/113-114। [মািসক আল কাuসার, জানুয়াির-2009, পৃ া-31]

eকিট ভুল ধারণা
dআেয় কুনত
ু িক ধু ‘আlাhmা inা নাsাঈনুকা …’ । - িবতেরর নামােজর তৃতীয় রাকােত ‘কুনূত’
(কুনেূ তর dআ) পড়া জrরী। eর িবিভn dয়া রেয়েছঃ eকিট হেc ‘আlাhmা inা নাsাঈনুকা oয়া
…’ আেরকিট হল, ‘আlাhmাhদীিন ফীমান হাদাit ...’ eধরেনর আেরা dয়া রেয়েছ। যেকান
dয়া পড়া যায়। বরং কুরআন-হাদীেসর যেকান dয়া পড়ার dারাo কুনেূ তর oয়ািজব আদায় হেয়
যায়। কu কu pথম dয়ািটেকi eকমাt dয়া মেন কেরন। তােদর ধারণা eটা ছাড়া কনূত আদায়
হয় না। ei ধারণা িঠক নয়। যেকান মা’ছূর o মাসনূন dয়ার dারা oয়ািজব আদায় হেয় যায়।
[মািসক আল কাuসার, মাচ-2009, পৃ া-30]

eকিট iিতহাস িবষয়ক ভুল
আবু জাহল িক রাসুলুlাহ (সাঃ)- eর চাচা িছল ?- আরেবর মুশিরক নতা আবু জাহল, iসলােমর
সে তার শtrতা eবং নবী সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম-eর eর pিত তার িবেdষ o বয়াদবী
সবজনিবিদত। তার সmেক কান কান মানুষেক বলেত শানা যায় য, সo নবী (সাঃ) eর চাচা
িছল, যভােব আবু লাহাব তাঁর চাচা িছল। eটা ভুল। আবু জাহল কুরাiশ বংেশর লাক হেলo
আbুল মুtািলেবর (নবী সাঃ-eর দাদা) সnান িছল না। আবু জাহেলর বংশ ধারা ei- “আবু জাহল
আমর iবেন িহশাম iবেন মুিগরা iবেন আbুlাহ iবেন uমর iবেন মা যুম।” – uমদাতুল কারী,

খnঃ 17, পৃ াঃ 84। [মািসক আল কাuসার, eিpল-2009, পৃ া-30]
eিট হাদীস নয়

নখ কাটার িনয়ম- রাসুলl
ু াহ (সাঃ) ডান হােতর তজনী হেত নখ কাটা আরm কের বৃdা েু ল শষ
করেতন। বাম হােতর কিন া ল
ু হেত আরm কের বৃdা েু ল শষ করেতন। - নখ কাটার তরতীব o
িনয়ম বণনা করেত িগেয় কu কu pমাণsrপ হাদীস িহেসেব eেক uেlখ কের থােকন; aথচ
eিট রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম-eর হাদীস নয়। iবেন হাজার আসকালানী রাহঃ
‘ফাতhল বারী’ িকতােব বেলন- “নখ কাটার িনয়ম সmেক কান হাদীস pমািণত নi।”- ফাতhল
বারী, 10/357

আlামা সাখাবী রাহঃ আল-মাকািসdল হাসানা িকতােব বেলন- “নখ কাটার ব াপাের িনিদ িদন o
িনয়ম সmিলত কান হাদীস রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম থেক pমািণত নi।
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eেkেt হযরত আলী (রাঃ)-eর নােম য পংিkিট uেlখ করা হয়, তা সmূণ বািতল।”- আল-

মাকািসdল হাসানা, 362

হােফজ iরাকী রাহঃ বেলন- “নখ কাটা সmেক রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম থেক
কান হাদীস pমািণত নi।”- itহাফুস সাদািতল মুtাকীন, 2/411।
তেব রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম যেহতু সকল ভাল কােজ ডান িদকেক pাধান
িদেতন, তাi eতটুকু aবশ i বলা যায় য, ডান িদক থােক নখ কাটা মুsাহাব। আেরা িবsািরত
জানার জন দখুন- তাখরীেজ ihiয়া-ihiয়াঃ 1/141; শরhল মুহাযযাবঃ 1/339; আল মাসনূ ফী

মািরফািতল হাদীিসল মাoযূঃ130; কাশফুল খাফাঃ 2/96; হািশয়াতুtাhতাবী আলাdুরঃ 4/103; আdুrল
মুখতার 6/405। [pচিলত জাল হাদীস, পৃ াঃ 148-149] eবং [মািসক আল কাuসার, eিpল-2009, পৃ া-

31]

egেলা হাদীস নয়
“আসমান o যমীন আমােক সংকুলান কের না; িকn eকমাt আমার মুিমন বাnার কlব আমােক
সংকুলান কের।” aথবা
“কlব আlাহ তায়ালার ঘর।” - egেলা রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম-eর eর হাদীস
নয়। iবেন তাiিময়া (রহঃ) uভয়িটেক জাল বেলেছন।– যাiলুল লায়ালীঃ 203 – আল মাসনূঃ 164
(টীকা)

আlামা তােহর পাটনী, মাlা আলী কারী, আlামা iবেন আরবাক eবং জালালুdীন সুয়ত
ূ ী (রাহঃ)
pমূখ মুহাdীসীেন িকরাম iবেন তাiিময়ার বkেব eকমত পাষণ কেরেছন।–তাযিকরাতুল

মাoযূয়াতঃ 30; আল মাসনূঃ 164; তানযীহূশ শরীয়াঃ 1/48।

আেরা d ব ঃ itহাফুস সাদািতল মুtাকীনঃ 7/234; আল-মাকািসdল হাসানা, 365, 438; কাশফুল খাফাঃ

2/99, 195; আdুrল মূনতািসরাঃ 150; আল লুuলুuল মারসূঃ 57; আত তাযকীরাঃ 135, 136।

e সmেক িনেmাk বাক িটo লাকমূেখ pিসdঃ “মুিমেনর কlব আlাহ তায়ালার আরশ”- আlামা
সাগানী রাহঃ eেক জাল বেল আখ ািয়ত কেরেছন।– িরসালাতুল মাoযূয়াতঃ 7। আlামা আজলূনী
রাহঃo সাগানী রাহঃ eর বkেব সমথন কেরেছন।- কাশফুল খাফাঃ 2/100। [pচিলত জাল হাদীস,

পৃ াঃ 88-89]

eিট হাদীস নয়
sেদশ pম ঈমােনর a – eিট হাদীস নয়। জnভূিমর মহbত, জnভূিমর pিত মেনর টান,
hদেয়র আকষণ মানুেষর sভাবজাত িবষয়, eকিট মহৎgণ। anের জnভূিমর ভালবাসা, মায়ামহbত, তার িদেক মেনর আgহ থাকা ঈমান পিরপnী িকছু নয়; িকnt ঈমান o দেশর pে
ঈমানেকi pাধান িদেত হেব।
তেব uপেরাk বাক িট রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম-eর হাদীস নয়। আlামা হাসান
iবেন মুহাmদ সাগানী রাহঃ eেক জাল বেলেছন। - িরসালাতুল মাoযূয়াতঃ 7;
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মাlা আলী কারী রাহঃ e সmেক বেলন- “হােফেয হাদীস মুহাdীসীেন িকরােমর িনকট eর কান
িভিt নi।” আল মাসনূঃ 91। আেরা d ব ঃ আল-মাকািসdল হাসানা, 218; তাযিকরাতুল মাoযূয়াতঃ 11;

আdুrল মূনতািসরাঃ 110; িমরকাতুল মাফাতীহঃ 4/5; আল মাoযূয়াতুল কুবরাঃ 61; আল লুuলুuল মারসূঃ
33। [pচিলত জাল হাদীস, পৃ াঃ 143-144]

eিট হাদীস নয়
মুিমেনর ঝুটা oষুধ (মুিমেনর ঝুটা aেন র শফা) – eিট রাসুলl
ু াহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlামeর হাদীস নয়। মাlা আলী কারী রহঃ বেলন- “রাসুলুlাহসাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম-eর
হাদীেস তার কান িভিt নi। - আল মাসনূঃ 106।
আlামা মুহাmদ নাজমুdীন গাযযী রহঃo বেলেছন য, eিট হাদীস নয়। - কাশফুল খাফাঃ 1/458।
খাবার শেষ পাt পির ার না করা, eকসােথ খাoয়ার সময় aেন র uিc খাবার বা পানীয় ঘৃণা
করা খুবi িনnনীয়। তাi খাবার শেষ পাt ভালভােব পির ার কের খাoয়া eবং aেন র uিc েক
ঘৃণা না করা uিচত। eমনিক আlাহoয়ালােদর uিc dারা বরকত aজেনর pমাণo পাoয়া যায়।
হাদীেস eেসেছ- “iবেন আbাস (রাঃ) থেক বিণত, িতিন বেলন, রাসুলুlাহ (সাঃ)-eর সােথ
আিম আর খােলদ িবন oয়ািলদ (রাঃ), মাiমূনা (রাঃ) eর কােছ গেল িতিন পাt কের আমােদর
জন dধ হািজর কেরন। রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম dধ পান কেরন। আিম িছলাম
তার ডান িদেক আর খােলদ বাম িদেক। তাi িতিন আমােক বেলন, আেগ পান করার হক তামারi,
তেব তুিম icা করেল খােলদেক agািধকার িদেত পার। আিম (iবেন আbাস) বললাম, আপনার
uিcে র ব পাের আিম কাuেক agািধকার িদেত পাির না।”- জােম িতরিমযীঃ হাদীস 3684। [pচিলত
জাল হাদীস, পৃ াঃ 144-145]

শেব বরাত সংkাn pচিলত ভুল
e রােতর আমাল সমূহ ব ািkগত, সিmিলত নয়
e িবষয়িট মেন রাখেত হেব য, e রােতর নফল আমালসমূহ, িব d মতানুসাের eকাকীভােব
করণীয়। ফরজ নামায তা aবশ i মসিজেদ আদায় করেত হেব। eরপর যা িকছু নফল পড়ার তা
িনজ িনজ ঘের eকাকী পড়েব। eসব নফল আমােলর জন দেল দেল মসিজেদ eেস সমেবত
হoয়ার কান pমাণ হাদীেস শরীেফo নi আর সাহাবােয় করােমর যুেগo eর কান pচলন িছল
না। - iকিতযাus িসরািতল মুsাকীমঃ 2/631-641; মারািকল ফালাহ 219।
মেন রাখেত হেব, শেব বরােতর আলাদা কােনা আমল নi। aন ান িদেনর মেতাi eর iবাদত।
eকজন মুিমন বাnার uিচত ei রােত নফল iবাদত, dআ, তoবা-iেsগফার, িযিকর, কুরআন
তলাoয়াত iত ািদেত মশgল থাকা। ঘুমােনার pেয়াজন হেল ঘুিমেয় নoয়া। eমন যন না হয়
য, সারা রােতর দীঘ iবাদেতর kািnেত ফজেরর নামায জামােতর সােথ পড়া সmব হল না।
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e রােতর আপিtকর eবং বজনীয় কাজ সমূহ
9 বাসার মিহলারা e রােত য হালুয়া-rিট বানােত ব s থােকন তা eেকবােরi aনুিচত। বলা হয়
শয়তানi e রােত মানুষেক iবাদত থেক দূের রাখার জন মানুষেক eসব কােজ ব s রােখ।
aনুrপভােব মসিজদ-মাজাের িখচুিড়-িফরিন eসবo বাhল । aেনক জায়গায় তা eসব িনেয়
শারেগাল-মারামাির পযn হয়। iবাদেতর রাত কেট যায় হলায়-aবেহলায়।
9 ‘মকসূdল মুিমনীন’ নামক eকিট িভিtহীন িকnt বhল pচিলত বiেয়র বাতােনা পdিতর মনগড়া
eকিট নামায কিতপয় মানুেষর মােঝ pচিলত আেছ। মেন রাখেত হেব ‘মকসূdল মুিমনীন’- eর
oi িবেশষ পdিতর নামায o eর রoয়ােয়ত সমূহ সবi িভিtহীন।
9 e রােত মাগরীব বা iশার পর থেকi কান কান eলাকায় oয়াজ-নসীহত আরm হয়। আবার
কাথাo oয়ােজর পর িমলাদ-মাhফীেলর aনু ান হয়। কাথাo তা সারারাত খতেম-শবীনা
হেত থােক। মেন রাখেত হেব eসব িকছুi ভুল o িভিtহীন রoয়াজ।
9 e রােত মাiক ছেড় িদেয় বkৃতা-oয়ােজর আেয়াজন করা িঠক নয়। eেত না iবাদত আgহী
মানুেষর পেk ঘের বেস eকাgতার সােথ iবাদত করা সmব হয়, আর না মসিজেদ। aসুs
ব ািkেদর pেয়াজনীয় আরােমরo ব াঘাত ঘেট।
9 িখচুির বা হালুয়া-rিটর pথা; মসিজদ, ঘর-বািড় বা দাকান-পােট আেলাক-সjা করা; পটকা
ফুটােনা; আতশবািজ; কবরsান o মাজারসমূেহ িভড় করা; মিহলােদর ঘেরর বাiের বর হoয়া,
িবেশষ কের বপদা হেয় দাকান-পাট, মাজার iত ািদ sােন িভড় করা – eসব িকছুi e রােতর
আপিtকর কাজ।
শেব বরােতর গাসল সmিকত eকিট জাল হাদীসঃ
য ব িk শেব বরােতর রােত iবাদেতর uেdেশ গাসল করেব, তার গাসেলর pিত ফাটা পািনর
পিরবেত তার আমলনামায় 700 (সাতশত) রাকাআত নফল নামােযর সoয়াব লখা হেব। - eিট
eকিট জাল হাদীস। eর কানi িভিt নi। - যাiলুল মাকািসিদল হাসানাহ, যাiলু তানযীিহশ শরীয়া,

মােহ শাবান o শেব বরাতঃ ফাযােয়ল o মাসােয়ল।

আলহামdিলlাh, pচিলত ভুল সংকলন-1 eর eখােনi শষ। আlাh তায়ালা আমােদর সবাiেক ei সমs
ভুলgিল থেক বাঁচার তৗিফক দান কrন। আমীন।
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