হাদীেছর েশর্ণী ও পর্কারেভদ
হাদীেছর েশর্ণী ও পর্কারেভদ:
ছনদ তথা বণর্নাধারার েশষ বা চূড়ান্ততা িবেবচনায় হাদীছ কত পর্কার ও িক িক?
ছনদ তথা বণর্নাধারার েশষ বা চূড়ান্ততা িবেবচনায় খাব্র/হাদীছ িতন পর্কার:(১) মারফু‘ (২) মাওেকব্াফ (৩) মাকব্তূ‘।
হাদীছ বা খাব্ের মারফূ‘ কােক বেল এবং তা কত পর্কার ও িক িক?
েয সব কথা িকংবা কাজ িকংবা সম্মিত ও অনুেমাদন স্পষ্টতঃ শব্দগতভােব িকংবা িবধানগতভােব রাছূলুল্লাহ
1 এর সােথ সমব্ন্ধযুক্ত, তােক মারফূ‘ হাদীছ বেল।
অনয্ কথায়, েয বণর্নাধারা বা বণর্নাসূতর্ (ছনদ) রাছূল 1 পযর্ন্ত েপৗঁেছেছ, তােক মারফূ‘ হাদীছ বা খাব্ের
মারফূ‘ বলা হয়।
খাব্ের মারফূ‘ ছয় পর্কার:১। সুস্পষ্ট বাচিনক মারফূ‘ হাদীছ ()المرفوع القولى صريحا
েযমন- েকান সাহাবীর একথা বলা েয, “আিম রাছূলুল্লাহ-েক (1) এই— এই বলেত শুেনিছ”। অথবা
েকান সাহা◌্বী িকংবা অনয্ কােরা একথা বলা েয, “রাছূল 1 এই— এই বলেতন”।
২। কমর্সম্পিকর্ত সুস্পষ্ট মারফূ‘ হাদীছ ()المرفوع الفعلى صريحا
েযমন- েকান সাহাবীর একথা বলা েয, “আিম রাছূলেক (1) এই——এই করেত েদেখিছ”। অথবা েকান
সাহাবী বা অনয্ েকউ এরূপ বলা েয, “রাছূল 1 এই—– এই করেতন”।
৩। সুস্পষ্ট অনুমিত বা অনুেমাদনমূলক মারফূ‘ হাদীছ ()المرفوع التقريرى صريحا। েযমন- েকান সাহাবীর
একথা বলা েয “আিম রাছূল 1 এর উপিস্থিতেত এই ——- কেরিছ” িকংবা েকান সাহাবী বা অনয্ েকউ
একথা বলা েয, “অমুক বয্িক্ত রাছূল 1 এর উপিস্থিতেত এই এই কেরেছন”। আর রাছূল 1 কাযর্িটেক
অসব্ীকার কেরেছন মেমর্ েকান িকছু উেল্লখ না করা।
৪। িবধানগতভােব বাচিনক মারফূ‘ বণর্না ()المرفوع القولى حكما।
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েযমন- এমন েকান সাহাবী কতৃর্ক, িযিন আহেল িকতাবেদর েথেক েকান কথা গর্হণ কেরন বেল জানা েনই,
এমন েকান কথা বলা যােত যুিক্ত, ইজিতহাদ, িনজসব্ অিভমত বা িচন্তা গেবষণনার েকান অবকাশ েনই।
এমিনভােব অেচনা-অদ্ভুত েকান বণর্নার সােথও কথািটর েকান সম্পকর্ েনই িকংবা কথািট দুেবর্াধয্ েকান
বণর্নার বয্াখয্াও নয়। উদাহরণ সব্রূপ, েযমন- েকান সাহাবী কতৃর্ক অতীেতর েকান সংবাদ েদয়া (েযমনজগত সৃিষ্টর সূচনা সম্পেকর্ েকান সংবাদ েদয়া) িকংবা ভিবষয্েতর েকান িবষেয়র সংবাদ েদয়া (েযমনিকব্য়ামােতর পূেবর্ সংগিঠত িফতনা, িকব্য়ামােতর ভয়াবহ অবস্থার সংবাদ েদয়া) িকংবা েকান কােজর িবেশষ
েকান পর্িতদান বা শািস্তর সংবাদ েদয়া ইতয্ািদ।
৫। কাযর্ত িবধানগত মারফূ‘ বণর্না ()المرفوع الفعلى حكما।
েযমন- েকান সাহাবী কতৃর্ক এমন েকান কাজ করা, যােত িনজসব্ যুিক্ত, অিভমত বা িচন্তা-গেবষণার েকান
অবকাশ েনই। উদাহরণ সব্রূপ েযমন- ‘আলী 3 কতৃর্ক সূযর্গর্হেণর নামােয পর্িত রাক্‘আেত একািধক
রুকূ‘ করা।
৬। িবধানগতভােব অনুেমািদত মারফু‘ বণর্না ()المرفوع التقريرى حكما।
েযমন- েকান সাহাবী কতৃর্ক এরকম সংবাদ পর্দান করা েয, তারা রাছূল 1 এর যুেগ এই—–এই করেতন,
অথচ রাছূল 1 তােদরেক িনেষধ করেতন না বা মন্দ বলেতন না।
মারফূ‘র িবধান সমব্িলত আেরা েযসব বাকয্ রেয়েছ (অথর্াৎ- েযসব বাকয্ েকান বণর্নার ছনদ মারফূ‘ হওয়া
পর্মাণ কের) তম্মেধয্ হেলা েযমন- েকান সাহাবীর একথা বলা েয, “এই কাজ হেলা ছুন্নাত”, “আমােদর
এই এই কােজর আেদশ েদয়া হেয়েছ”, “আমােদরেক এই কাজ েথেক িনেষধ করা হেয়েছ”। অথবা েকান
সাহাবী কতৃর্ক েকান কাজ সম্পেকর্ এরূপ বলা েয “এটা হেলা আল্লাহ 0 িকংবা রাছূল 1 এর
আনুগতয্মূলক” িকংবা “অবাধয্তামূলক কাজ”।
েযমন- ‘আম্মার ইবনু ইয়ািছর h এর কথা:- “েয বয্িক্ত সেন্দহপূণর্ িদেন েরাযা পালন করল, েস আবুল
কব্ািছম (মুহাম্মাদ 1) এর অবাধয্তা করল”। এই আছারিট ছুনান গর্ন্থকারগণ তােদর সব্ সব্ গর্েন্থ বণর্না
কেরেছন।
খাব্ের মাওেকব্াফ কােক বেল?
েয সব কথা, কাজ িকংবা সম্মিত ও অনুেমাদন রাছূলুল্লাহ 1 এর েকান সাহাবীর পর্িত সমব্ন্ধযুক্ত, তােক
মাওেকব্াফ হাদীছ বেল।
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অনয্ কথায়, েয হাদীেছর বণর্নাধারা বা ছনদ েকান সাহাবী (3) পযর্ন্ত েপৗেছেছ, তােক মাওেকব্াফ হাদীছ
বা খাব্ের মাওেকব্াফ বলা হয়।
খাব্ের মাওেকব্াফেক “আছাের সাহাবী”ও ( )أثر الصحابةবলা হয়।
খাব্ের মাকব্তূ‘ কােক বেল?
েয সব কথা বা কাজ েকান তািব‘য়ী িকংবা তাঁর পরবতর্ী কােরা পর্িত সমব্ন্ধযুক্ত, তােক মাকতূ‘ হাদীছ বেল।
অনয্ কথায়, েয বণর্না বা খাব্েরর বণর্নাধারা অথর্াৎ ছনদ েকান তািব‘য়ী (o) িকংবা তাব‘েয় তািব‘য়ী
পযর্ন্ত েপৗঁেছেছ, তােক খাব্ের মাওেকব্াফ বলা হয়।
খাব্ের মাওেকব্াফেক “আছাের তািব‘য়ী”ও ( )أثر التابعىবলা হয়।

সূতর্:- আশ শাইখ ‘আব্দুল কারীম মুরাদ c ও আশ শাইখ ‘আব্দুল মুহিছন আল ‘আবব্াদ c সংকিলত
পুিস্তকা “িমন আতইয়ািবল মানিহ ফী ‘ইলিমল মুসতালাহ”- মাদীনা ইছলামী িবশব্িবদয্ালয় পর্কাশনী।
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