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রমযান িবষেয় জাল ও দুবরল  ািদদদমম  
 
এক.  
রমযান কােছ এেল আমরা অেনেক িনে�র েদায়ািট পিড়, তেব 
এমন েলাক খুব কম আিছ যারা এর শুতা ও অশুতা দ�েকর 
অবগত: 

 "اي ف رجب مشفبين م�غاغي رمضينل� نيرك "
“ে  আ�া , আপিন রজব ও শাবান মােদ আমােদর জনয বরকত 
রাখুন এবং আমােদরেক রমযান পযর্ েপপছার তাওিওক িদন”। 
 ািদেদর দনদ: 
ইমাম আ মদ তার “মুদনাদ” �ে� বেলন: আমােদরেক বেলেছ 
আ�ু�া , িতিন বেলন আমােদরেক বেলেছ উবাইদু�া  ইব ন 
ওমর, যােয়দা ইব ন আিবর রাকাদ েথেক, িতিন িযয়াদ আন-
নুমাইির েথেক, িতিন দা ািব আনাদ ইব ন মােলক েথেক, িতিন 
বেলন: রজব আগমন করেল নবী দা�া�াহ আলাইি  ওয়াদা�াম 
বলেতন:... ... 
ইবনুদ দুিি িওল “আমািলল ইয়াওম ওয়াল লাইলা ”: (৬৫৯), 
িতিন এ  ািদদ ইব ন মুিন দমে� বণরনা কেরন, িতিন বেলন 
আমােদরেক বেলেছ উবাইদু�া  ইব ন ওমর আল-কাওয়ািরির। 
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বায় ািক িও “শআিবল  মান”: (৩/৩৭৫), িতিন বণরনা কেরন 
আবু আ�ু�া  আল- ােওয দমে�, িতিন বেলন আমােদরেক বেলেছ 
আবু বকর মু া� ইব ন মুয়া�াল, িতিন বেলন আমােদরেক 
বেলেছ মু া�দ ইব ন শারািন, আল-কাওয়ািরিন েথেক। 
আবু নু‘আইম িওল “ি লইয়া ”: (৬/২৬৯), িতিন এ  ািদদ বণরনা 
কেরন  ািবব ইব ন  াদান ও আিল ইব ন  ারন দমে�, তারা 
উভেয় বেলেছন আমােদরেক বেলেছ ইউদমও আল-কািদ, িতিন 
বেলন আমােদরেক বেলেছ মু া�দ ইব ন আবু বকর, িতিন বেলন 
আমােদরেক বেলেছ যােয়দা ইব ন আিবর রাকাদ। 
এ  ািদদ বাযযার তার “মুদনাদ” �ে� বণরনা কেরেছন আ মদ 
ইব ন মােলক আল-কুশাইির েথেক, েদ যােয়দা েথেক। 
এ  ািদেদর দনেদ দু’িট েদাষ বা দমদযা রেয়েছ,  ািদদ 
িবশারদগেণর িনকট যার পিরভািষক নাম  ে� ই�ত, অথরাা 
 ািদেদ দু’িট ই�ত রেয়েছ: 
�থম ই�তঃ এ  ািদেদর একজন বণরনাকারী  ে�ন যােয়দা ইব ন 
আিবর রাকাদ, তার দ�েকর  ািদদ িবশারদগেণর মমলযায়ন েদখুন: 
আবু  ােতম বেলেছন: যােয়দা ইব ন আিবর রাকাদ িযয়াদ ইব ন 
নুমাইির েথেক মারওম  দনেদ মুনকার  ািদদ বণরনা কের, জািন না 
এ দমদযা তার েথেক না তার উ�াদ িযয়াদ েথেক। েদ িযয়াদ 
বযতীত অনয কােরা েথেক  ািদদ বণরনা কেরেছ িকনা তাও জািন 
না, যার দম� ধের তার  ািদদ যাচাই করব। 
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বুখাির বেলেছন: তার  ািদদ মুনকার। 
আবু দাউদ বেলেছন: তার  ািদদ দ�েকর িকছু জািন না। 
নাদািয় বেলেছন: তােক িচিন না। 
যা ািব “েদওয়ােন দুয়াওােত” বেলেছন: েদ েকান দিলল নয়। 
ইব ন  াজার বেলেছন: তার  ািদদ মুনকার। 
“মুনকার”  ািদদ: 
 ািদদ িবশারদেদর একিট পিরভাষা  ে� “মুনকার”, এর অথর 
দ�েকর ইমাম আ মদ বেলন: 

تاي  يل((  ُْ ٍ،  ملوغك  منًدل مغك لدد ا ة  لعضف ي  دد   ))ي ف مد
“দুবরল বণরনকারীেদর  ািদদ কখেনা �েয়াজন  য়, িক� মুনকার 
দবরদা মুনকার”। েদখুন: “ইলালুল মারওয়াযী”:  ািদদ নং: 

(২৮৭), “মাদােয়ল ইব ন  ািন”: (১৯২৫-১৯২৬), ইব ন রজব 
“শারহল ইলাল”: (১/৩৮৫) �ে� ইব ন  ািন েথেক তা বণরনা 
কেরেছন।  
ইমাম আ মেদর কথার অথর  ে�: মুনকার দবরদা পিরতয�, এর 
িবপরীেত দুবরল  ািদেদর �েয়াজন  েলও মুনকার কখেনা � ণ 
করা যােব না। 

ি�তীয় ই�তঃ এ  ািদেদর অপর বণরনাকারী িযয়াদ ইব ন আ�ু�া  
নুমাইির আল-িবদির, (যােয়দা ইব ন আিবর রাকােদর উ�াদ): তার 
দ�েকর  ািদদ িবশারদেদর ব�বয শনুন: 
ইয়া  ইয়া ইব ন মািয়ন বেলেছন: তার  ািদদ দুবরল। 
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আবু  ােতম বেলেছন: তার  ািদদ েলখা যােব, িক� দিলল 
ি েদেব েপশ করা যােব না। 
আবু উবাইদ আজুরির বেলেছন: আিম আবু দাউদেক তার দ�েকর 
িজজাদা কেরিছ, িতিন তােক দুবরল বেলেছন। 
ইব ন ি �ান ‘মাজর ’ বা েদাষী বযি�েদর আেলাচনায় বেলন: 
তার  ািদদ মুনকার। আনাদ েথেক েদ এমন িকছু বণরনা কের, যা 
িনভররেযাগয বণরনাকারীেদর দােথ িমেল না, তার  ািদদ �ারা দিলল 
েপশ করা ৈবধ নয়। 
দারা কুতিন বেলেছন: েদ দিলল নয়। 
ইব ন  াজার বেলেছন: েদ দুবরল। 
 
 ািদদ দ�েকর আেলমেদর মতামত: 
বায় ািক তার “শআবুল  মান”: (৩/৩৭৫) �ে� বেলন: এ  ািদদ 
শধু িযয়াদ ইব ন নুমাইির এবং তার েথেক শধু যােয়দা ইব ন 
আিবর রাকাদ বণরনা কেরেছন।  
বুখাির বেলেছন: িযয়াদ ইব ন নুমাইির েথেক যােয়দা ইব ন আিবর 
রাকাদ বিণরত  ািদদ মুনকার। 
ইমাম নববী তার “আযকার”: (পৃ.২৫৪) �ে� বেলন: “ি লইয়াতুল 
আউিলয়া” �ে� এ  ািদদ আমরা দুবরল দনেদ বণরনা কেরিছ। 
ইমাম যা ািব “িমযানুল ইিতদাল”: (৩/৯৬) �ে� যােয়দার জীবনী 
আেলাচনায় এ  ািদদ উে�খ কের বেলন: এ  ািদদও দুবরল। 
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 ায়দািম তার “মাজমাউয যাওয়ািয়দ”: (২/১৬৫) �ে� বেলন: 
“বাযযার এ  ািদদ বণরনা কেরেছন, এর দনেদ যােয়দা ইব ন 
আিবর রাকাদ আেছ, ইমাম বুখাির তােক মুনকারল  ািদদ 
বেলেছন, আেলমেদর একিট জামাত তােক অপিরিচত বেলেছন”। 
িতিন আেরা বেলন: “বাযযার ও তাবরািন আওদাত �ে� বণরনা 
কেরেছন, এর দনেদ যােয়দা ইব ন আিবর রাকাদ আেছ, যার 
বযাপাের িবতকর রেয়েছ, েকউ তােক িনভররেযাগযও বেলেছন”। 
“মাজমাউয যাওয়ািয়দ”: (৩/১৪০) 
ইব ন আলান িও “ওুতু ািতর রা�ািনয়া ”: (৪/৩৩৫) �ে� ইব ন 
 াজার েথেক নকল কের বেলন: ইব ন  াজার বেলেছন এ  ািদদ 
গিরব, ইমাম বাযযার ও আবু নুআইম তা বণরনা কেরেছন। 
আ মদ আল-বািা “বুলুগল আমািন”: (৯/২৩১) �ে� বেলন:  
অধযােয়র এ  ািদেদ িযয়াদ নুমাইির রেয়েছ, েদ দুবরল।  
ইমাম দুয়মিত এ  ািদদ তার “জােম দিগর” �ে� বায় ািক িও 
“শআিবল ইমান” ও ইব ন আদােকর দমে� উে�খ কের তার 
দুবরলতার িদেক  িিত কেরেছন, এর অনযানয দনদও রেয়েছ, যার 
একিট অপরিট �ারা শি�শালী  য়”। িক� িতিন েদদব দনদ 
উে�খ কেরন িন!? ব�ত এ  ািদেদর দনদ একিট। 
আ মদ শােকর “মুদনােদর তাখিরজ”: (৪/১০০-১০১) �ে� 
 ািদদ নং: (২৩৪৬) এ বেলন: এর দনদ দুবরল। 
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শায়খ শআইব আরনাউত মুদনােদ আ মেদর “তাখিরজ”: 
(৪/১৮০), �ে�  ািদদ নং: (২৩৪৬) এ বেলন: এর দনদ দুবরল। 
আলবািন “িমশকােতর তাখিরজ”: (১/৪৩২), �ে�  ািদদ নং: 
(১৩৬৯) এ বেলন: “জােমউদ দািগর” �ে� আ�ামা দুয়মিত বেলন 
বায় ািক তার “শআবুল ইমান” �ে� এ  ািদদ উে�খ কেরেছন। 
মুনািভ তার প�ােত বেলন: েলখেকর অব�া দৃে� মেন  য় 
বায় ািক  ািদদ বণরনা কের তার �িত দমথরন জািনেয়েছন। অথচ 
বা�বতা এমন নয়, বরং বায় ািক তার িপছু িনেয়েছন, েযমন 
িতিন বেলেছন: ... অতঃপর বায় ািকর উে�িখত কথা নকল 
কেরন। (অথরাা বায় ািক বেলন: ইমাম বুখাির বেলেছন: িযয়াদ 
ইব ন নুমাইির েথেক যােয়দা ইব ন আিবর রাকাদ বিণরত  ািদদ 
মুনকার।) 
ড. আেমর  াদান দাবির বেলন: এর দনদ দুবরল। েদখুন: 
“জাওয়ােয়দ আ�ু�া  ইব ন আ মদ ইব ন  া�ল িওল মুদনাদ”: 
(পৃ.১৯৮) 
 
দুই. 

 ))شر  رمضين ممر رحي م ممطهي ما    م خر   ةا  م  لاير (( 
“রমযান মােদর �থম অংশ র মত, মধযম অংশ মাগেওরাত ও 
েশষ অংশ জা ািাম েথেক মুি�র”। এ  ািদদ মুনকার। 
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েদখুন: “িকতাবুদ দুয়াওা” িলল উকাইিল: (২/১৬২), “আল-
কােমল িও দুয়াওািয়র িরজাল” িল ইব ন আিদ: (১/১৬৫), “িকতাবু 
ইলািলল  ািদদ” িল ইব ন আিব  ােতম: (১/২৪৯), “িদলিদলািতল 
আ ািদদুদ দািয়ওা ওয়াল মাওদুয়া ” িলল আলবািন: (২/২৬২) ও 
(৪/৭০) 
 
িতন. 

ًمي مِ  َهَ   َعت �ت
َ
ِ  َم ت م هت َّ ِضِي ِيةَيْ  ل  َمَ  ، عَ ت َقضت

َ
ر، َم 

ِ ْةيت
ِت  ت َرَمَضيَن ِم ت َ�

 . دد ا وفةف. َم�ِنت َييَمْي 
“েয বযি� েকান কারণ ছাড়া রমযােনর একিদন দওম ভি করল 
অথবা অদু�তা বযতীত, পুেরা বছেরও তার কাযা  েব না, যিদও 
েদ পুেরা বছর দওম পালন কের”।  ািদদিট দুবরল। 
ইমাম বুখাির তার দি   �ে�  ািদদিট িটকা ি েদেব উে�খ 
কেরেছন। রমযান অধযায়: (৪/১৯৪),  ািদদিট িতিন দুবরল িিয়া 
�ারা উে�খ কের বেলন: এ  ািদদ আবু হরায়রা েথেক মারওম  
ি েদেব উে�খ করা  য়। 
ইমাম আবু দাউদ: (২৩৯৬), িতরিমিয: (৭২৩), ইব ন মাজা : 
(১৬৭২), ইব ন খুযাইমা : (৩/২৩৮),  ািদদ নং: (১৯৮৮), 
আ মদ: (২/৩৭৬) �মুখগণ দাওির ও শবা েথেক, তারা উভেয় 
 ািবব ইব ন আিব দােবত েথেক, েদ উমারা ইব ন উমাইর েথেক, 
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েদ আবুল িমতওয়াদ েথেক, েদ তার িপতা েথেক, েদ আবু 
হরায়রা েথেক মু�ািদল দনেদ উে�খ কেরেছন।  
িতরিমিয বেলন: এ দনদ বযতীত অনয েকানভােব আবু হরায়রার 
 ািদদ জানেত পােরিন, আিম মু া�দ (অথরাা বুখারী) েক বলেত 
শেনিছ: আবুল িমতওয়ােদর নাম ইয়ািজদ ইব ন িমতওয়াদ, এ 
 ািদদ বযতীত তার দনেদ বিণরত অনয েকান  ািদদ দ�েকর জািন 
না। 
ইব ন খুযাইমা  তার দি  : (৩/২৩৮), �ে�  ািদদ নং: (১৯৮৮)-
েত বেলন: যিদ  ািদদিট দি    য়, তবুও আিম ইব ন িমতওয়াদ 
ও তার িপতার পিরচয় জািন না। 
ইব ন আ�ুল বার “তামি দ”: (৭/১৭৩) �ে� বেলন: এ  ািদদ 
দুবরল, এ ধরেণর  ািদদ �ারা দিলল েদয়া যায় না। 
আবুল িমতওয়াদ দ�েকর িতনিট ব�বয পাওয়া যায়: আবুল 
িমতওয়াদ, ইবনুল িমতওয়াদ ও িমতওয়াদ, েদ একা এ  ািদদ 
বণরনা কেরেছ। ইব ন ি �ান বেলেছন: তার একার বণরনাকৃত 
 ািদদ �ারা দিলল েপশ করা জােয়জ  েব না। 
 ােওজ ইব ন  াজার “তাগিলক”: (৩/১৭১) ও “ওাতহল বাির”: 
(৪/১৯১) �ে� বেলন: বুখাির তার “তািরেখ” বেলেছন: আবুল 
িমতওয়াদ একা এ  ািদদ বণরনা কেরেছ, তার িপতা আবু হরায়রা 
েথেক শেনেছ িক-না বলেত পাির না। 
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আমার ব�বয, (অথরাা ইব ন  াজার): এ  ািদেদর আেরক 
বণরনাকারী  ািবব ইব ন আিব দােবত (দাওির ও শবার উ�াদ) 
দ�েকরও িবতকর রেয়েছ, অতএব এ  ািদেদ িতনিট েদাষ 
িবদযমান: ইজেতরাব, আবুল িমতওয়াদ দ�েকর অজতা এবং তার 
িপতার আবু হরায়রা েথেক  বণ করার বযাপাের দেস । ইমাম 
বুখািরর িনকট  ািদদ শু  ওয়ার জনয তৃতীয় শতরিট জররী। 
আলবািন “তামামুল িমিা ”: (পৃ.৩৯৬) �ে� বেলন: এ  ািদদ 
দুবরল, এ দুবরলতার িদেক  িিত কের ইমাম বুখাির ويذكر 
বেলেছন। ইব ন খুযাইমা  তার দি   �ে� এ  ািদদ দুবরল 
বেলেছন। ইমাম মুনািভর বণরনা মেত মুনিযির, বগিভ, কুরতুিব, 
যা ািব ও িদমাইির �মুখগণ  ািদদিট দুবরল বেলেছন। 
আলবািন তার “দািয়ওা ”: (২/২৮৩) �ে� বেলন: আবুল 
িমতওয়াদ অপিরিচত বেল বুখাির �মুখগণ  ািদদিট দুবরল 
বেলেছন। 
 ািদদ িবশারদেদর উ� মতামত েথেক �মািণত  য় েয,  ািদদিট 
দুবরল, বরং অেনক আেলম বেলেছন: রমযােনর িদেন েয বযি� 
ই�াকৃত ইওতার করেব, েদ তার বদেল একিদন কাযা করেব। 
এ  ািদেদর িভি�েত েকউ বেলনিন রমযােনর এক দওেমর 
পিরবেতর পুেরা বছর দওম পালন করেলও আদায়  েব না, 
একমা� ইব ন মাদউদ বযতীত, েযমন বুখাির বেলেছন আবু 
হরায়রা বােদ শধু ইব ন মাদউদ এ কথা বেলেছন। 
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ইমাম বুখাির তােদরও উে�খ কেরেছন, যারা বেল েয রমযােনর 
এক দওেমর পিরবেতর এক িদন দওম পালন করেব। িতিন 
বেলন: দািয়দ ইবনুল মুদাইিয়ব, শা’িব, ইব ন জুবাইর, ইবরাি ম, 
কাতাদা  ও  া�াদ বেলেছন: তার পিরবেতর এক িদন কাযা 
করেব। 
ইমাম বুখাির যােদর কথা উে�খ কেরেছন, তােদর িব�ািরত দনদ 
যারা বণরনা কেরেছ,  ােওজ ইব ন  াজার তােদর দব দনদ উে�খ 
কেরেছন। তােদর �েতযেকর �ায় অিভি অিভমত েয, 
ইে�গওারদ  একিদেনর পিরবেতর এক িদন দওম কাযা করেব। 
বরং ইমাম বগিভ “শারহদ দুিা ”: (৬/২৯০) �ে� বেলন: 
আেলমগণ এ বযাপাের একমত েয, তার �ােন এক িদন কাযা 
করেব। 
আিজম আবািদ “আউনুল মাবুদ”: (৭/২৯) �ে� বেলন: অিধকাংশ 
আেলমেদর অিভমত  ে� েয, রমযােনর এক দওেমর পিরবেতর 
এক দওম যেথ�, যিদও তার দওম ভেির িদনগেলা বড় ও 
কিঠন গরেমর  য়, আর কাযা করার িদনগেলা  য় েছাট ও ঠাাা 
েমৗদুেমর। 

মাদআলা: যিদ েকান দওম পালনকারী রমযােনর িদেন শরয়ী 
েকান কারণ ছাড়া ই�াকৃতভােব দ বাদ বযতীত দওম ভি কের, 
েযমন পানা ার, অথবা ধুমপান, অথবা েযৗনাি বযতীত  ীর দােথ 
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েমলা-েমশার কারেণ বীযর েবর  ল, অথবা  ীেক উপেভাগ করার 
দময় বীযর েবর  ল ইতযািদ। তার উপর কাযা ওয়ািজব। ইমাম 
আ মদ ও ইমাম শাওীর এক ওেতায়া অনুযায়ী তােক এক 
দওেমর পিরবেতর একিট দওম কাযা করেত  েব। কারণ ওযর 
থাকা দে�ও আ�া  তা‘আলা অদু� ও মুদািওর বযি�র উপর 
কাযা ওয়ািজব কেরেছন, তাই ওযর ীন এর উপর অবশযই কাযা 
ওয়ািজব  েব। অবিশ� িদন তােক পানা ার েথেক িবরত থাকেত 
 েব, েযে তু েদ কারণ ছাড়া দওম ভি কেরেছ। তার উপর 
কাফওারা ওয়ািজব  েব না। ইমাম আবু  ািনওা, মােলক ও ইমাম 
শাওীর এক ওেতায়া েমাতােবক তার উপর কাযাদ  কাফওারা 
ওয়ািযব  েব। তেব েকউ যিদ িদেনর শর েথেক দওম না রােখ 
তার উপর কাফওারা ওয়ািজব  েব না। দওেমর কাফওারা দমরা 
মুজাদালায় বিণরত িজ ােরর কাফওারার অনুনপ। অথরাা একিট 
েগালাম আযাদ করা, অথবা লাগাতার ষাটিট দওম পালন করা, 
অথবা ষাটজন িমদিকনেক খাদয �দান করা। (েদখুন: দমরা 
মুজাদালা:৩-৪) 

চার. 
 . دد ا وفةف)) يعمعل تصحعل (( 

“দওম পালন কর দু� থাক”  ািদদিট দুবরল”। 
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েদখুন: “তাখিরজুল ই ইয়া” িলল ইরািক: (৩/৭৫), “আল-কােমল 
িও দুয়াওািয়র িরজাল” িল ইব ন আিদ: (২/৩৫৭), “িকতাবুশ 
দাজারা  িওল আ ািদিদল মুশতাে রা ” িল ইব ন তুলুন: 
(১/৪৭৯), “আল-ওাওেয়দুল মাজমুআ  িওল আ ািদিদল 
মাওদুয়া ” িলশ শাওকািন: (১/২৫৯), “মাকািদদুল  াদানা ” িলদ 
দাখািভ: (১/৫৪৯), “কাশওুল খাওা” িলল আজুলুিন: (২/৫৩৯), 
“িদলিদলািতল আ ািদদুদ দািয়ওা ওয়াল মাওদুয়া ” িলল 
আলবািন: (১/৪২০) 
 
পাচঁ. 

 . دد ا وفةف)) ين   ةغد   طه  ةاضي  م  لاير (( 

“�েতযক ইওতােরর দময় জা ািাম েথেক আ�া র িকছু মুি� 
�া� বাসা থােক”।  ািদদিট দুবরল। 
েদখুন: “তানিজহশ শািরয়া ” িলল িকনািন: (২/১৫৫), “আল-
ওাওয়াদুল মাজমুআ  িওল আ ািদিদল মাওদুয়া ” িলশ শাওকািন: 
(১/২৫৭), “কাশওুল ইলাি  আন শািদিদদ দািয়ও ওয়াল মাওদু 
ওয়াল ওয়াি ” িলত তারাবুলিদ: (১২/২৩০), “জািখরাতুল 
ি ওাজ” িলল কায়দারািন: (২/৯৫৬), “শআবুল  মান” িলল 
বায় ািক: (৩/৩০৪), “আল-কােমল িও দুয়াওািয়র িরজাল” িল 
ইব ন আিদ: (২/৪৫৫) 
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ছয়. 
عع  فغ  لدفبيث ميف رمضين نمغٍ مم  من  �عن رمضين لعنغ  كري   (( 

 ))لدخ ......عل ي  لدعلين ل غ  ن��  ع مضين م  رم  لد
“বাসারা যিদ জানত েয, রমযােন িক রেয়েছ, তা েল তারা আশা 
করত পুেরা বছর েযন রমযান  য়, িন�য় জািাতেক বছেরর শর 
েথেক েশষ পযর্ রমযােনর জনয দুদি�ত করা  য়...”।  ািদদিট 
দুবরল। 
েদখুন: “আল-মাওদুয়াত” িল ইব ন জাওিজ: (২/১৮৮), 
“তানিজহশ শািরয়া ” িলল িকনািন: (২/১৫৩) “আল-ওাওয়াদুল 
মাজমুআ  িওল আ ািদিদল মাওদুয়া ” িলশ শাওকািন: (১/২৫৪), 
“মাজমাউজ জাওয়ােয়দ” িলল  ায়দািম: (৩/১৪১) 
অনুনপ আেরকিট  ািদদ: 

 رلدعين ل غ  د�ر ن متغند م  لدعل ي  لدعل َرعل رمضين طاضعل ( 
 )ل لعشر  م  ةبيثك مزملًجي  ي ر،   لجفن اي ف هي: لدف� 

িন�য় জািাত এক বছেরর শর েথেক েশষ পযর্ রমযান 
আগমেনর জনয দি�ত ও পিরপািট করা  য়। জািাতী হররা 
বেল: ে  আ�া  এ মােদ েতামার বাসােদর েথেক আমােদর জনয 
�ামী িনবরাচন কর”। তাবরািন “আওদাত” ও “কািবর” �ে� 
উে�খ কেরেছন, এ  ািদেদর দনেদ ওিলদ ইবনুল ওিলদ আল-
কালানািদ িবদযমান, েদ দুবরল। 
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দাত. 
ل� عك يمٍ م : (( من لا  ي  ل  ةغةي م طغ  كن  ضعل ةغد لإلطهير 

 دد ا وفةف)) ع رزدك مطه ت 
“নবী দা�া�াহ আলাইি  ওয়াদা�াম �েতযক ইওতােরর দময় 
বলত: ে  আ�া  আপনার জনয দওম পালন করিছ এবং আপনার 
িরযেকর �ারাই ইওতার করিছ”।  ািদদিট দুবরল। 
েদখুন: “খুলাদাতুল বাদরল মুিনর” িল ইবনুল মুলািিন: 
(১/৩২৭),  ািদদ নং: (১১২৬), “তালিখদুল  ািবর” িলল  ােওজ 
ইব ন  াজার: (২/২০২),  ািদদ নং: (৯১১), “আল-আযকার” িলন 
নববী: (পৃ.১৭২), “মাজমাউজ জাওয়ােয়দ” িলল  ায়দািম: 
(৩/১৫৬), “দািয়ওুল জােম” িলল আলবািন,  ািদদ নং: (৪৩৪৯) 
 
আট. 

 لّاِ ّ  
َ
ل يِ  ِِ َ ل

ةت
َ
ْ َةغَةتِي مََطغَّ    َجيَ  م ّّ ِرَالل  َ دَيَل : َ�َضيَل   َيّ  ل

ت
ٍْ لع  ت

َ
ِّ َرم   :يِ

نّ  
َ
َرْد م ََشت

َ
ْ م ّّ  ل

ّ
َ ِي 

َ
 يِر

َ
نت  

َ
َرْد م ََشت

َ
ِ   دَيَل   ْ�َّمًدل    م ّّ نَِالْل    َي : َ�َف ت   دَيَل : رَْطعْل ل
ِّنت   
َ
نت  َْصعْمعل َغًدل   م

َ
 . ِف لّايِ  م

“এক েবদু ন নবী দা�া�াহ আলাইি  ওয়াদা�ােমর িনকট এেদ 
বেল: আিম চাঁদ েদেখিছ, িতিন বলেলন: তুিম িক দাকয দাও েয, 
আ�া  বযতীত েকান ইলা  েনই, মু া�দ আ�া র রাদমল? েদ 
বলল:  যাঁ, িতিন বলেলন: ে  েবলাল মানুষেক জািনেয় দাও, তারা 
েযন আগামী কাল দওম পালন কের”। 
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আবু দাউদ: (২৩৪০), িতরিমযী: (৬৯১), নাদািয় িওল কুবরা: 
(২৪৩৩), (২৪৩৪), (২৪৩৫) (২৪৩৬), ইব ন মাজা : (১৬৫২), 
তারা  ািদদিট বণরনা কেরন দা�াক ইব ন  ারব দমে�, েদ 
ইকিরমা েথেক, েদ ইব ন আ�াদ রািদয়া�াহ আনহ েথেক। 
দা�াক ইব ন  ারব দমে� বিণরত ইকিরমার  ািদেদ ইজেতরাব 
রেয়েছ, কখেনা েদ ইে�দাল দনেদ বণরনা কের, কখেনা মুরদাল 
দনেদ। 
যারা মুরদাল বণরনােক � ণ কেরেছন তােদর মেধয ইমাম 
িতরিমিয অনযতম, িতিন বেলন: ইব ন আ�ােদর  ািদেদ 
ইখিতলাও রেয়েছ, দুওইয়ান দাওির �মুখগণ দা�াক দমে� 
ইকিরমা েথেক, েদ নবী দা�া�াহ আলাইি  ওয়াদা�াম েথেক 
মুরদাল দনেদ বণরনা কেরেছন। দা�ােকর অিধকাংশ ছা� 
দা�ােকর দনেদ ইকিরমা েথেক, েদ নবী দা�া�াহ আলাইি  
ওয়াদা�াম েথেক মুরদাল বণরনা কেরন। 
নাদািয় তার কুবরা: (২৪৩৫) ও (২৪৩৬) �ে� বেলন:  ািদদিট 
মুরদাল। 
 ােওজ ইব ন  াজার “তালিখদ” �ে� বেলেছন: মমল বণরনাকারী 
েথেক দা�াক যখন একা বণরনা করেব, েদটা দিলল ি েদেব 
� ণেযাগয নয়। 
শায়খ আলবািন “ইরওয়াউল গািলল”: (৯০৭) �ে�  ািদদিট দুবরল 
বেলেছন। 
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মুরদাল: তােবিয় ও নবী দা�া�াহ আলাইি  ওয়াদা�ােমর মধযকার 
দম�, অথরাা দা ািব েয দনেদ উে�খ থােক না,  ািদদ িবশারদেদর 
িনকট তা মুরদাল ি েদেব পিরিচত। মুরদাল দুবরল  ািদেদর এক 
�কার। ইমাম িতিরিমিয বেলন: মুরদাল  ািদদ অিধকাংশ 
আেলেমর িনকট িবশু নয়, অথরাা দিলল ি েদেব � ণেযাগয নয়। 
মাদআলা: েনককার, দতযবাদী ও মুদিলম একজন বযি�র দাকীর 
িভি�েত ইমাম বা দরকার দওেমর েঘাষণা িদেত পারেব, িক� 
দওম ভি বা শাওয়ােলর চাঁদ েদখার েকে� দুইজন বযি�র দাকী 
অপির াযর। ইমাম আবু  ািনওা, আ মদ ও শােও র এক ওেতায়া 
অনুনপ। ইমাম মােলক বেলেছন রমযােনর চাঁেদর জনযও দুইজন 
দাকী জররী। েদখুন: তু ওাতুল আ ওয়ািজ: (পৃ.৩০৪),  ািদদ 
নং: (৬৯১),  ািদদ যিদও দুবরল, িক� আ েল ইলমেদর আমল 
অনুনপই। 
 
নয়. 

ْفعث، َا ت لّاِ ّ َيّ  ل ِمِ  نتِ  َمنت َِ ْ َةغَةتِي مََطغَّ  دَيَل َا ت  َيرَِثْ  : "ّّ
ت
َاِغةَمْ  لل

ت
لد

ْ  ِف لعّشاَيِ    " .لعّصعت
আেমর ইব ন মাদউদ নবী দা�া�াহ আলাইি  ওয়াদা�াম েথেক 
বণরনা কেরন: “শীতকালীন দওম  ে� ঠাাা গিনমত”। অথরাা 
ক� ীন পমণয।  ািদদিট দুবরল। 
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১. এ  ািদদ ইব ন মাদউদ েথেক আ মদ: (৪/৩৩৫), িতরিমিয: 
(৭৯৪), ইব ন মাজা : (৩/৩০৯) �মুখগণ বণরনা কেরেছন। এ 
দনেদ দু’িট ই�ত: নুমাইর ইব ন আিরব অপিরিচত। ি�তীয়ত 
 ািদদিট মুরদাল। 
২. আনাদ েথেক তাবরািন িওল কািবর: (৭১৬), শাজাির তার 
আমািল �ে�: (২/১১১) এবং ইব ন আিদ: (৩/১২১০) বণরনা 
কেরেছন। এ দনেদ িতনিট ই�ত: দািয়দ ইব ন বাশীর আযিদ 

দুবরল। ওিলদ ইব ন মুদিলম ‘আনআনা’ �ারা বণরনা কেরেছ, এবং 
 ািদদিট মওকুও। 
৩. জােবর েথেকও ইব ন আিদ বণরনা কেরেছন: (৩/১০৭৫), এ 
দনেদ চারিট ই�ত: আ�ুল ওয়া  াব বালিখ, েদ  ািদেদর েকে� 
পিরতয�, বরং আিব  ােতম তােক িমথুযক বেলেছন। ওিলদ ইব ন 
মুদিলেমর ‘আনাআনা’। শািমেদর েথেক বণরনার েকে� জু াইর 
ইব ন মু া�দ তািমিমর দুবরলতা, আর এটা েদ শািমেদর েথেকই। 
দনেদর ৈবপির�। েদখুন: যািখরাতুল হু ওাজ: (৩৪৩৭), আদনাল 
মাতােলব: (৮৩৬), তাবইদুদ দাি ওা: (২৮),  
 
অনুনপ আেরকিট  ািদদ: 

 .)لعشاي  ر�ة  لوؤم (  
“শীতকাল  ে� মুিমেনর বদ্কাল”।  ািদদিট দুবরল, িক� তার 
অথর দিঠক। 



20 

 

 
দশ. 

 ِ ّّ ْ َةغَةتِي مََطغَّ   دَيَل رَْطعْل ل ّّ ّّ مََجّن  :  َيّ  ل ْ َة ّّ ّ    :دَيَل ل
َ
َدبع ِةبَيِثإ يِل

َ
م

ً ل  َنغْْر ت طِهت ةت
َ
 . م

রাদমলু�া  দা�া�াহ আলাইি  ওয়াদা�াম বেলন: আ�া  তা‘আলা 
বেলেছন: “আমার িনকট ি�য় বাসা তারাই যারা �ত ইওতার 
কের”। 
িতরিমিয: (৭০০), আ মদ: (২/৩২৯), িতরিমিয বেলেছন: এ 
 ািদদ  াদান, গিরব। শায়খ আ মদ শােকর “আল-মুদনাদ”: 
(১২/২৩১) �ে�  ািদদিট দি   বেলেছন,  ািদদ নং: (৭২৪০) এ 
 ািদেদর দনেদ কুররা ইব ন আ�ুর র মান ইব ন  াইউল নােম 
একজন বণরনাকারী রেয়েছন, িযিন িবতিকরত: 
ইমাম আ মদ বেলন: তার  ািদদ খুব মুনকার। 
ইমাম ইয়া  ইব ন মািয়ন বেলন: তার  ািদদ দুবরল। 
ইমাম আবু জুরআ  বেলন: েদ মুনকার  ািদদ বণরনা কের।  
ইমাম আবু  ােতম ও নাদািয় বেলেছন: েদ িনভররেযাগয নয়। 
ইমাম আবু দাউদ বেলেছন: তার  ািদদগেলা মুনকার। 
ইমাম মুদিলম অনযেদর দােথ তার  ািদদ বণরনা কেরেছন, 
এককভােব তার েকান  ািদদ বণরনা কেরনিন। 
িবেশষ জাতবয: 



21 

 

িবিভি দি    ািদদ �ারা �মািণত �ত ইওতার করা দুিত, 
তােত রেয়েছ উ�েতর কলযাণ। অতএব আমােদর উিচত এদব 
দুবরল  ািদেদর িদেক না তািকেয় দি    ািদদ � ণ করা, েযমন: 

ِ   َا ت  ّّ ّن رَْطعَل ل
َ
ِن نتِ  َطفتد، م ْ َةغَةتِي مََطغَّ   َطرت ّّ لْل لّايْ     :دَيَل   َيّ  ل َّ َ  

َ
 

  َ ِ هت
ت
، َمي َةّنغْعل لد

ِت َ  ) .١٠٩٨(  ممنغ  ) ١٩٥٧(جي للخيرإ مر . ِِ
দা াল ইব ন দাদ বেলন, নবী দা�া�াহ আলাইি  ওয়াদা�াম 
বেলেছন: “েলােকরা যত িদন পযর্ �ত ইওতার করেব, তারা 
কলযােণর উপর �িতিিত থাকেব”। বুখাির: (১৯৫৭), মুদিলম: 

(১০৯৮) 
ইব ন  াজার “ওাতহল বাির”: (৪/১৯৮) �ে� বেলন: কতক 
জায়গায় নব দৃ� ঘৃিণত িকছু িবদআত  ে� রমযান মােদ 
ওজেরর আধা ঘ�া বা েপৗেন এক ঘ�া আেগ আযান েদয়া, বািত 
িনিভেয় েদয়া ইতযািদ, যা তােদর িনকট পানা ার িনিষু  ওয়ার 
আলামত, তারা এভােব ইবাদেতর েকে� দতকরতা অবল�ন কের, 
অথচ এটা েয তােদর িনকট পানা ার ব� করার আলামত 
অেনেক তা জােন। ব�ত এভােব তারা িনি�ত দমেয়র আশায় 
েদিরেত আযান েদয়, ওেল তােদর ইওতার  য় েদিরেত, আর 
েদ ির  য় �ত। তারা এভােব দুিেতর বরকত ও কলযাণ েথেক 
মা রম  য়। এ জনয তােদর মেধয কলযােণর দংখযা খুব কম, 
অিন� খুব েবশী। আ�া  দা াযযকারী। 
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এগার. 
ْ َةغَةتِي مََطغَّ   َا ت لّاِ ّ   ّّ َمَ     َيّ  ل

َ
ذّْي م

َ
نتِمِد  َ ِ

ت
ْمَ ّمِح  نِيإل

ت
ِ  َمدَيَل  لع : ِةغتَد لّاعت

 . ِلَّاِضِي لعّصيئِْ  
“নবী দা�া�াহ আলাইি  ওয়াদা�াম েথেক বিণরত, িতিন ঘুেমর 
দময় দুগি� যু� দুরমার িনেদরশ িদেয়েছন এবং বেলেছন দওম 
পালনকারীর এর েথেক েবঁেচ করা জররী”। 
আবু দাউদ: (২৩৭৭), বুখাির িওত তািরিখল কািবর: (৭/৩৯৮) 
আবু দাউদ বেলেছন: আমােক ইয়া  ইব ন মািয়ন বেলেছন: এটা 
মুনকার  ািদদ, অথাা দুরমার  ািদদ। 
জায়লািয় িলেখেছন: “তানিক ”: এর েলখক বেলেছন: মা’বাদ ও 
তার েছেল উভয় অপিরিচত, আর আ�ুর র মানেক ইব ন মািয়ন 
দুবরল বেলেছন, আবু  ােতম আমােক বেলেছ েদ দাদুক”। 
জায়লািয়: (২/৪৫৭) 
ইমাম িতরিমিয দুরমা িবষেয় বেলন: এ অধযােয় নবী দা�া�াহ 
আলাইি  ওয়াদা�াম েথেক েকান  ািদদ �মািণত নয়। 
আেরকিট  ািদদ: 

 )  ت�احن نيارير ممذٍ ييئ  ( 
“দওব অব�ায় িদেন দুরমা বযব ার কর না”। আবু দাউদ: 
(২৩৭৭), ইব ন মািয়ন বেলেছন: এটা মুনকার  ািদদ। 
দওম অব�ায় দুরমা বযব ার �দেি একািধক  ািদদ: 
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�َِس نتِ  َميعِك،   َا ت  
َ
 لّاِ ّ   :دَيَل  م

َ
 يِ 

ْ َةغَةتِي مََطغَّ   َجيَ  رَْجنل ّّ :  َ�َضيَل  َيّ  ل
ذَي َييئِ ل ؟ دَيَل  

َ
اَِحْن َمم

ت
�
َ
طَأ
َ
ٍت َاةتِ� م اََك  . َ�َف ت : لشت

আনাদ ইব ন মােলক বেলন: “এক বযি� নবী দা�া�াহ আলাইি  
ওয়াদা�ােমর িনকট এেদ বেল: আমার েচােখ দমদযা আিম দওম 
অব�ায় দুরমা লাগােত পারব? িতিন বলেলন:  যাঁ”। িতরিমিয: 
(৭২৬), িতিন বেলন: আনােদর  ািদেদর দনদ শি�শালী নয়, এ 
অধযােয় নবী দা�া�াহ আলাইি  ওয়াদা�াম েথেক িবশু েকান 
বণরনা েনই, আবু আেতকােক দুবরল বলা  য়। আবু আেতকার মমল 
নাম  ে� তািরও ইব ন দালমান, তােক দালমান ইব ন তািরওও 
বলা  য়। 
আবু  ােতম বেলেছন: েদ  ািদদ ভুেল যায়।  
বুখাির বেলেছন: তার  ািদদ মুনকার।  
নাদািয় বেলেছন: েদ িনভররেযাগয নয়।  
দারা কুতিন বেলেছন: দুবরল।  
ইব ন ি �ান বেলেছন: তার  ািদদ খুব মুনকার। েদ আনাদ 
েথেক এমন  ািদদ বণরনা কের, যা তার  ািদেদর অনুনপ নয়, 
আবার কখেনা তার েথেক এমন  ািদদ নকল কের, যা তার 
 ািদদ নয়। 
দুরমা দংিা্ আেরকিট  ািদদ: 

ِِةِي َا ت َجّد ِ 
َ
ِِ َرلطِ ، َا ت م

َ
ِ نتِ  م ّّ ِ َيّ  : َا ت ْ�َّمِد نتِ  ْابَةتِد ل ّّ ّن رَْطعَل ل

َ
م

اَِحْن َمْهَع َييئِ ل  ْ َةغَةتِي مََطغَّ  َكَن  َ�ت ّّ  .ل
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মু া�দ ইব ন উবাইদু�া  িনজ িপতা েথেক, েদ তার দাদা েথেক 
বণরনা কেরন: “রাদমলু�া  দা�া�াহ আলাইি  ওয়াদা�াম দওম 
অব�ায় দুরমা বযব ার করেতন”। ইব ন খুযাইমা: (২০০৮), 
 ািদদিট এভােব বণরনা কেরেছন: 
ذّل رطعل ل  ي  ل  ةغةي مطغ  رة    مذّدٍ مفي   طدِِ ن�حن 

 . ينمد غِ منك  مد   طيتاحن ف رمضين مهع ييئ ين
রাদমলু�া  দা�া�াহ আলাইি  ওয়াদা�াম খায়বাের অবতরণ 
কেরন, আিমও তার দােথ অবতরণ কির। িতিন আমােক 
ইদিমেদর দুরমা আনেত বলেলন, অতঃপর িতিন দওম অব�ায় 
দুরমা বযব ার করেলন। এ ইদিমদ শরীেরর দাথ আঠার নযায় 
েলেগ থাকা ইদিমদ নয়। 
ইব ন খুযাইমা বণরনা কের বেলন: আিম েকান দায়ভার িনি� না 
েয, এ দনদ মা’মার েথেক। অথরাা এটা মা’মার বণরনা কেরেছন 
এর িন�য়তা আিম িদেত পারব না। 
 ােওজ ইব ন  াজার “তালিখদ” �ে� বেলন: ইবনু আিব  ােতম 
তার িপতা েথেক বেলেছন: এটা মুনকার  ািদদ, িতিন মু া�েদর 
বযাপাের বেলেছন: তার  ািদদ মুনকার, বুখাির অনুনপ বেলেছন। 
আমােদর উপেরর িদুা্ েমাতােবক দওম পালনকারীেদর দুরমা 
েথেক িবরত রাখার  ািদদগেলা দিঠক নয়। 
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মাআলালা: দওম অব�ায় দুরমা বযব ার করা ৈবধ। জুমহর 
আেলমেদর িনকট নারী-পুরষ দকেল দুরমা বযব ার করেত 
পারেব দওম অব�ায়। 
 
বার. 

َف ِّإ   َا ت   شت
َ ت
ِي ، لا َِ َحيِ، لعّنِضةَ ِ   َمَ�َن ِم ت    -َتفتِب نتِ   يت

َ
ٍْ  :  دَيَل   - م َطِمفت

 ِ ّّ ْ َةغَةتِي مََطغَّ    رَْطعَل ل ّّ ِ ّ  دَيتَس ِم ت :  َقْضعْل   َيّ  ل ِصةَيْ  ِف  لمت َنَ  ِ  لمت  . لمت
কাব ইব ন আেদম আশআির বেলন: আিম রাদমলু�া  দা�া�াহ 
আলাইি  ওয়াদা�ামেক বলেত শেনিছ: “দওের দওম পালন করা 
েনিকর কাজ নয়”। আ মদ: (৫/৪৩৪), তাবরািন িওল “কািবর”: 
(১৯/১৭২),  ািদদ নং: (৩৮৭), তাবরািন ইমাম আ মেদর েছেল 
আ�ু�া  দমে� ইমাম আ মদ েথেক বণরনা কেরন এ শে�: 

  . س م  ل  ن  ل  يةي  ف ل  ط  دي 
 ািদদিট বায় ািক তার “দুনান”: (৪/২২), �ে� আ�ুর রা�াক 
দমে� বণরনা কেরন। 
 ােওজ ইব ন  াজার “তালিখদুল  ািবর” �ে� বেলেছন: “ইমাম 
আ মদ কাব ইব ন আেদম আশআির েথেক এ  ািদদিট এভােব 
বণরনা কেরন: 

ِ ّ  دَيتَس ِم ت "  َنَ  ِ  ِصةَيْ  ِف لمت  لمت   . " لمت
এটা ইয়ামােনর এক এলাকার ভাষা, তারা “মােরওার লাম” 
(িনিদর� করেণর লাম) “িমম” �ারা পিরবতরণ কের বেল। এমনও 
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 েত পাের নবী দা�া�াহ আলাইি  ওয়াদা�াম তােক এভােব 
দে�াধন কেরেছন, েযে তু এটা তার আ�িলক ভাষা। আবার 
এমনও  েত পাের আশআির তা িনেচর আ�িলক ভাষায় 
পিরবতরণ কের বয� কেরেছন। আর বণরনাকারীরা আশআির েথেক 
তার শ� বণরনা কেরেছ। ি�তীয় অিভমতিট আমার িনকট অিধক 
যুি�যু�। আ�া  ভাল জােনন”। “তালিখদুল  ািবর”: (২/২০৫) 
আলবািন রাি মাহ�া  “িদলিদলাতুল আ ািদিদদ দািয়ওা” �ে� 
বেলেছন:  ািদদিট এভােব শাজ... এ  ািদেদর দনদ বা যত 
িবশু, এর ে�েতযক বণরনাকারী মুদিলেমর বণরনাকারী। তেব এ 
 ািদেদর মমল দমদযা  ে� এটা শায ও অিধকাংশ মু াি�েদর 
বিণরত  ািদেদর িবপরীত। ইমাম আ মদ বেলন: দুিওয়ান এ 
 ািদদিট যু ির েথেক আমােদরেক বেলেছন এভােব:  

  . " ديس م  لد  لعصةي  ف لعن   "
ইমাম যু ির েথেক ইব ন জুরাইজ, ইউনুদ, মু া�দ ইব ন আিব 
 াওদা ও জুবাইিদ দকেল দুিওয়ােনর অনুনপ  ািদদ বণরনা 
কেরেছন। মা’মার িনেজও বায় ািকর বণরনােত দুিওয়ােনর অনুনপ 
বণরনা কেরেছন যু ির েথেক। আর এ বণরনাই রাদমলু�া  দা�া�াহ 
আলাইি  ওয়াদা�াম েথেক দংরিকত। 
েকান আেলম দেস  কেরন না েয, মা’মার বিণরত েয শ� অনযানয 
িনভররেযাগয বণরনাকারীেদর দােথ িমেল যায়, তার েথেক েদটা 
� ণ করেত  েব, তার িদেক ধািবত  েব, িক� মা’মার বিণরত েয 
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শ� িনভররেযাগয বণরনাকারীেদর িবপরীত  য়, তা � ণ করা যােব 
না, কারণ েদ বণরনা দুবরল, তার উপর িনভরর করা যােব না, 
িবেশষ কের মা’মার এর েকে�। মা’মার যিদও িনভররেযাগয এবং 
 ািদেদর বড় ইমামেদর একজন, তবুও তার বযাপাের ইমাম 
যা ািব বেলেছন: “তার েথেক দেস মমলক �িদু িকছু  ািদদ 
রেয়েছ, তার �রণ শি�র দৃঢ়তা দে�ও এদব দেসে র দৃি� 
 েয়েছ। আবু  ােতম বেলেছন: তার  ািদদগেলা ভাল, িক� 
বদরােত িতিন েযদব  ািদদ বেলেছন তােত ভুল আেছ”। 
 ািদেদর এ শে� মা’মার এর ভুেলর িবষয়িট আেরা িনি�ত  য় 
েয, েদ অনযানয বণরনাকারীর িবপরীত বণরনা কেরেছন। কারণ এ 
 ািদদ কাব ইব ন আেদম আশআির বযতীত অনযানয দা ািব এ 
 ািদদ বণরনা কেরেছন, েযমন জােবর ইব ন আ�ু�া , আ�ু�া  
ইব ন আিব বারজাতাল আদলািম, আ�ু�া  ইব ন আ�াদ, 
আ�ু�া  ইব ন আমর, আ�ার ইব ন ইয়াদার, আবুদ দারদা 
�মুখগণ, তােদর েথেক িবিভি দনেদ এ  ািদদ বিণরত আেছ, 
তােদর দকেলর বণরনাকৃত শ�  ে�: 

  . " ديس م  لد  لعصةي  ف لعن   " 
তােদর দকেলর  ািদদ আিম “ইরওয়াউল গািলল” �ে� উে�খ 
কেরিছ, যার ই�া েদখােন েদেখ িনেত পােরন। এখােন শধু 
 ািদেদর দুবরলতা বেল েদয়াই উে�শয। কারণ এ  ািদদিট 
ভাষািবদ ও দাি িতযকেদর িনকট খুব �িদু, িবেশষ কের েযে তু 
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ইব ন  াজার তালিখদুল  ািবর �ে� বেলেছন: “এটা ইয়ামােনর 
কতক জনপেদর ভাষা, তারা ‘মােরওা’র লামেক িমম �ারা 
পিরবতরণ কের বেল, আবার এও দ�াবনা রেয়েছ েয, নবী 
দা�া�াহ আলাইি  ওয়াদা�াম আশআিরেক অনুনপ শে�ই 
দে�াধন কেরেছন, কারণ েদটা তার ভাষা, আবার এমনও  েত 
আশআির তা িনজ� ভাষায় পিরবতরণ কেরেছ, আর বণরনাকারীরা 
তার শ� বণরনা কেরেছ। ি�তীয় কারণিট আমার িনকট েবশী 
যুি�যু�। আ�া  ভাল জােনন”। 
আমার আশ�া:  ােওজ ইব ন  াজার েযে তু এর দু’িট কারণ 
উে�খ কেরেছন, তাই অেনেকর ধারণা  েত পাের েয,  ািদদিট 
নবী দা�া�াহ আলাই  ওয়াদা�াম েথেক �মািণত, শধু দেস  
এখােন েয এ শ� নবী দা�া�াহ আলাইি  ওয়াদা�াম েথেক না 
আশআির েথেক, িতিন ি�তীয় মতিট অ�ািধকার িদেয়েছন। তার 
এ অ�ািধকােরর েকান কারণ েনই, েযে তু আমরা �মাণ কেরিছ 
এ শ�  ে� মা’মার কতৃরক ও াম, ধারণা বা ভুল। এভােব নবী 
দা�া�াহ আলাইি  ওয়াদা�াম বা আশআির েকউ বেলনিন। বরং 
দাওওয়ান ইব ন আ�ু�া  িকংবা যু ির তােদর েকউ এভােব 
বেলনিন। এ কথাগেলা খুবই গর�পমণর, ভাল কের েজেন রাখুন”। 
“িদলিদলাতুল আ ািদিদদ দািয়ওা”: (১১৩০) 
আলবািন এ  ািদদ �দেি “ইরওয়াউল গািলল” �ে�র এক 
জায়গায় বেলন: “আশআির েথেক বণরনাকারীগণ যিদ আশআির 
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েথেক  বণকৃত শ� বণরনা করেত পাের, তা েল আশআিরর 
অিধক উিচত িছল নবী দা�া�াহ আলাইি  ওয়াদা�াম েথেক 
 বণকৃত শ� হবহ বণরনা করা”। ইরওয়াউল গািলল”: (৪/৫৮-
৫৯),  ািদদ নং: (৯২৫) 
 
দারকথা: 
ইমাম আ মদ মা’মার এর দনেদ যু ির েথেক বণরনা কেরন, নবী 
দা�া�াহ আলাইি  ওয়াদা�াম বেলেছন: 

ِ ّ  دَيتَس ِم ت  ِصةَيْ  ِف  لمت َنَ  ِ  لمت   . لمت
আবার মা’মার এর দাথী দুিওয়ােনর দনেদ যু ির েথেক বণরনা 
কেরন, নবী দা�া�াহ আলাইি  ওয়াদা�াম বেলেছন: 

 . " ديس م  لد  لعصةي  ف لعن   "
এখােন েদখা যাে� ইমাম যু িরর ছা� দুিওয়ান ও মা’মার এক 
 ািদদ দুইভােব বণরনা কেরেছন। 
ইমাম যু িরর অনযানয ছা� েযমন ইব ন জুরাইজ, ইউনমদ, মু া�দ 
ইব ন আিব  াওদা ও জুবাইিদ �মুখগণ দুিওয়ােনর অনুনপ বণরনা 
কেরেছন। এমনিক েখাদ মা’মার েথেক একিট বণরনা ইমাম 
বায় ািক বণরনা কেরেছন যা দুিওয়ােনর বণরনার অনুনপ। অতঃপর 
ইমাম বায় ািক বেলেছন: এটাই নবী দা�া�াহ আলাইি  
ওয়াদা�াম েথেক দংরিকত  ািদদ। 
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অতএব এটা �� েয, এখােন ভুল  েয়েছ মা’মার েথেক, কারণ 
ইমাম যু িরর অনযানয ছা� তার অনুনপ বণরনা কেরিন, ি�তীয়ত 
েদ িনেজও তার এ  ািদেদর িবপরীত িবশু শ� বণরনা কেরেছন 
বায় ািকর িনকট, যার দােথ কােরা ি�মত েনই। 
ইমাম জা ািব ও আবু  ােতম বেলেছন: মা’মার একজন বড় 
মােপর ও িনভররেযাগয মু াি�দ  ওয়া দে�ও তার েথেক এ 
ধরেণর ভুল  েয়েছ। মমলত: 

ِ ّ  دَيتَس ِم ت  ِصةَيْ  ِف  لمت َنَ  ِ  لمت   . لمت
না যু ির বেলেছন, না আশআির, আর না নবী দা�া�াহ আলাইি  
ওয়াদা�াম, বরং এটা মা’মার এর ভুল। 
শায়খ আিল ইব ন হদাইন  ালিব (১৪৩০ি .) “িওকহদ িদয়াম” 
িশেরানােম ১২-নং দরেদ বেলন: “দওের িদয়াম দংিা্ একিট 
 ািদদ আেছ: "  َديس ِم  لدِ ّ لعّصةيْ  ف لعّن". 
ইমাম বুখাির ও মুদিলম বণরনা কেরেছন, িক� কতক েওকার 
িকতােব েদখা যায়, এ  ািদদিট অনযভােব বণরনা করা  েয়েছ, যা 
ইয়ামােনর ি মইয়ার বংেশর আ�িলক ভাষা, যারা লামেক িমম 
�ারা পিরবতরণ কের পেড়, েযমন: 

َن    " ِصةيْ  ف لمت ِ  لمت   ."ديس ِم  لمت
এটােক তারা রাদমলু�া  দা�া�াহ আলাইি  ওয়াদা�াম েথেক 
বিণরত বেলন।  ািদদ এক, শধু লামেক িমম �ারা পিরবতরন করা 
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 েয়েছ। িক� এ বণরনািট িবশু নয়, এটা রাদমলু�া  দা�া�াহ 
আলাইি  ওয়াদা�াম েথেক �মািণত নয়, বরং �মািণত  ে� 
জােবর েথেক বিণরত বুখাির ও মুদিলেমর বণরনা: নবী দা�া�াহ 
আলাইি  ওয়াদা�াম বেলন:  

 ."ديس ِم  لدِ ّ لعّصةيْ  ف لعّنَ    "

জাতবয: এখােন এ  ািদদ উে�খ করার উে�শয  ািদেদর িবশু 
শ� িচি�ত করা।  ািদদ দুবরল ি েদেব উে�খ করা  য়িন, কারণ 
এ  ািদদ দি  । ইমাম বুখাির ও মুদিলম তােদর দি   িকতােব 
এর উে�খ কেরেছন। 
 
েতর. 

رم ٍ رجًال م  مم   غرا ةهًشي كمي مرث .. يِ رم ٍ لليرد  ةنبًي ( 
 )طني   يةيمي طنضي  ممرمل  . دعًوي ْمغ  مْط ث 

আ�ুর র মান ইব ন দামুরা আত-তাওিয়ল এর  ািদদ: “আিম গত 
রােত এক আ�যর �� েদেখিছ... আমার উ�েতর এক বযি�েক 
েদখলাম িপপাদায় কাতরাে�, যখনই েদ আমার  াওেজর কােছ 
আেদ তােক িনেষধ করা  য় ও তািড়েয় েদয়া  য়, অতঃপর তার 
দওম এেদ তােক পান করায় ও তার তৃ�া িনবারণ কের”। 
তাবরািন দু’িট দনেদ এ  ািদদিট বণরনা কেরেছন, তার একিট 
দনেদ রেয়েছ দুলাইমান ইব ন আ মদ আল-ওয়ােদিত, আর 
অপরিট আেছ খােলদ ইব ন আ�ুর র মান আল-মাখজুিম, তারা 
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উভেয় দুবরল। েদখুন: “ইত াওুদ দাদাতুল মু�ািকন”: (৮/১১৯), 
ইব ন রজব  ািদদিট দুবরল বেলেছন। 
 
েচৗ�. 

  ئد  تٍ لدف شلعصيئمعن  غ خ م  مطعلهر  ر�ا لونك   م�عو  ل  مي( 

“দওম পালনকারীেদর মুখ েথেক িমদেকর দুগি� েবর  েব এবং 
আরেশর িনেচ তােদর জনয দ�রখান িবছােনা  েব”। “দুয়মিত 
দুররল মানদুর”: (১/১৮২) �ে� উে�খ কেরেছন, ইব ন রজব 
�মুখগণ  ািদদিট দুবরল বেলেছন। 
 
পেনর. 

�ن ةغد  يغٍ ةغةي لوالئ� ( 
ْ
 )  لعصيئ  يِل م

“দওম পালনকারীর িনকট যখন ভকণ করা  য়, তার জনয 
েওেরশতাগণ তখন ইে�গওার কের”। ইব ন খুজাইম, িতরিমিয: 
(৭৮৪), ইব ন মাজা : (১৭৪৮), তায়ািলিদ: (১৬৬৬), এ  ািদদিট 
দুবরল। েদখুন: “িদলিদলাতুল আ ািদদুদ দািয়ওা ”: (১৩৩২)   
 
েষাল. 

 )ذع  لعصيئ  ةبيث  ( 
“দওম পালনকারীর ঘুম ইবাদত”।  ািদদিট ইমাম দুয়মিত “জােম 
দািগর”: (৯২৯৩) �ে� উে�খ কেরেছন। িতিন বায় ািকর বরােত 
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উে�খ কের, বণরনাকারী আ�ু�া  ইব ন আবু আওওার কারেণ 
 ািদদিট দুবরল বেলন। জায়নুি�ন ইরািক, বায় ািক ও দুয়মিত 
�মুখগণ  ািদদিট দুবরল বেলেছন। েদখুন: “আল-িওরদাউদ”: 
(৪/২৪৮), “ইত াওুদ দাদাত”: (৪/৩২২) 
 
দেতর. 

ر، ييئ  دظي م  يةيمي ل عع ملدفهش   مر، ديئ  دظي م  دةيمي ( 
 )لعنر 

“অেনক দওম পালনকারী আেছ, যােদর দওম  ে� কুধা ও 
িপপাদা। অেনক রাত জাগরণকারী আেছ, যােদর রাত জাগা  ে� 
শধু িবিননা রাত কাটােনা”। ইব ন মাজা : (১৬৯০), এর দনেদ 
উদামা িবন যােয়দ আদািভ রেয়েছ েদ দুবরল। তেব  ািদেদর অথর 
দিঠক।  
  
আঠার. 

 )م  ي  لدفشي  ل ر   ف عية  ف رمضين طضد مثرك لغ  لدضدر ( 
“রযমােন এশার দালাত েয জামােতর দােথ পড়ল, েদ লাইলাতুল 
কদর লাভ করল”। ই�া ািন ও আবু মুদা মািদিন  ািদদিট 
উে�খ কেরেছন। ইমাম মােলক তার “মুয়া�া”: (১/৩২১) �ে� 
 ািদদিট বালাগািন বেল উে�খ কেরেছন, এটা মমলত ইবনুল 
মুদাইিয়যব এর বাণী। ইব ন খুযাইমা : (২১৯৫), ইবনুল মািদিন 
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বেলেছন এর দনেদ িবদযমান উকবা ইব ন আিবল  াদনা 
অপিরিচত, েদ দুবরল। 
 
উিনশ. 

فش لجاغب لدنني  ملغتنن ن� لاِلذ�   مجفن كن يِل ثرغٍ لد( 
 ) لدفشي  طحعًرل 

“রমযােনর েশষ িদন �েবশ করেল নবী দা�া�াহ আলাইি  
ওয়াদা�াম নারীেদর েথেক পৃথক থাকেতন ও দুই আযােনর 
মধযবতরী েগাদল করেতন এবং রােতর খাবারেক েদ ির ি েদেব 
েখেতন”।  ািদদিট বািতল, এ দনেদ  াওদ ইব ন ওয়ােকদ 
রেয়েছ। ইব ন আিদ বেলেছন: এ  ািদদিট আমােদর েদখা দব 
েচেয় েবশী মুনকার। আেরা কেয়কিট দনেদ এ  ািদদ বণরনা করা 
 েয়েছ, তার �েতযকিট দুবরল। 
 
িবশ. 

لعصيئ  نفد : (   مدد ا ) م  يي  نفد لد ه   عًمي طكأذمي يي  لعنغ  ( 
 )رمضين كعكر نفد لد ير 

“ দুল িওতেরর পর েয বযি� একিদন দওম রাখল, েদ েযন 
পুেরা বছর দওম পালন করল”।  ািদদ: “রমযােনর পর দওম 
পালনকারী পালায়েনর পর িওের আদা বযি�র নযায়”। েদখুন: 
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“কানজুল উ�াল”: (২৪১৪২) মমলত: এিট েকান দ ী  দনেদ 
বিণরত  য়িন।  
 
একুশ. 

 ) م  يي  رمضين مشعلل ملار�في  ملمميس ثرن ل غ  (  
“েয বি� রমযান, শাওয়াল, বুধবার ও বৃ �িতবার দওম পালন 
কের, েদ জািােত �েবশ করেব”। আ মদ: (৩/৪১৬), এ  ািদেদ 
একজন বণরনাকারী নাম উে�খ করা  য়িন,  ািদদিট দুবরল এেত 
দেস  েনই। 
 
বাইশ. 

 )ِلت  ل  ف رمضين ما عر ر ( 
“রমযােন আ�া েক �রণকারী কমা �া�”।   ািদদিট উে�খ 
কেরেছন দুয়মিত “জােমউদ দািগর”: (৪৩১২) �ে�, “আওদাত” 
�ে� িতিন তাবরািনর বরােত উে�খ কেরছন।  ািদদিট আেরা 
উে�খ কেরেছন বায় ািক “শআবুল  মান” �ে�। এ  ািদেদর 
দনেদ ি লাল ইব ন আ�ুর র মান িবদযমান েদ দুবরল। 
 
েতইশ. 

 )لعنح  ع يةي  لارير   م�يدضةغعد  ع دةي  لعغةنلطافةغعل نهفي  (
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“েতামরা েদ ির �ারা িদেনর দওম এবং িদেনর কায়লুলা �ারা 
রােতর িকয়ােমর জনয দা াযয � ণ কর”।  ািদদিট বণরনা 
কেরেছন  ােকম ও ইব ন মাজা , এ  ািদেদর দনেদ জামআ  
ইব ন দােল  ও দালমা ইব ন ি রাম িবদযমান, তারা উভেয় দুবরল, 
তাই  ািদদও দুবরল। 
 
চি�শ. 

 ) لدنيم  ملدق  مل داال  : نالن      ه ن لعصيئ  ( 

“িতনিট ব�র কারেণ দওম পালনকারী দওম ভি  েব না: িশঙা, 
বিম ও �� েদাষ”। িতরিমিয: (৭১৯), িতিন  ািদদিট দুবরল 
বেলেছন। 
মাদআলা: �� েদােষর কারেণ দওম ভি  েব না। 
 
পঁিচশ. 

 )ت   لعصيئ  لَه  ملونم  ( 
“দওম পালনকারীর  ািদয়া  ে� ৈতল ও ধমপদািন”। িতরিমিয: 
(৮০১), িতিন  ািদদিট দুবরল বেলেছন, এ দনেদ িবদযমান দাদ 
ইব ন তািরও দুবরল। 
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ছাি�শ. 
ين   ف   لغ  طاميئ  مدف ةاة  م  لاير   طاِل كن خر  لغ  مةا  (  

 )ث مي مض ل  نفد

“িন�য় আ�া  �িত রােত ছয় লাখ েলাক জা ািাম েথেক মুি� 
েদন, যখন দবর েশষ রাত আেদ, তখন িতিন পমেবরর দম পিরমাণ 
মু� কেরন”। বায় ািক, এটা মুরদাল,  াদান বদিরর কথা। 
 
দাতাশ. 

 )رصي  مم  لعصةي  ( 
“আমার উ�েতর নপুংদকতা  ে� দওম”। আলবািন “িমশকাতুল 
মাদািব ”: (১/২২৫), �ে� বেলন: এর দনদ জানেত পািরিন, 
িক� শায়খ �াির: (১/৪৬১), িমরাক েথেক বেলন, এেত দমদযা 
রেয়েছ। 
 
আটাশ. 

 )لعصع  ذصف لعص  (  
“দওম ৈধেযরর অেধরক”। এর দনেদ মুদা ইব ন উবাইদা  
িবদযমান, তার দুবরলতার বযাপাের দবাই একমত। িতরিমিয: 
(৩৫১৯), ইব ন মাজা : (১৭৪৫), আ মদ ও বায় ািক। আলবািন 
“দািয়ওুল জােম” �ে�  ািদদিট দুবরল বেলেছন। 
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ঊনি�শ. 
م  مدةيهي �تنبًي ع   مٍ دغبي  ع  : ( م� د ظ ) . م  دي  لغ  لدفةد (  

 )تمعت لدضغع، 
“েয  েদর রাত জা�ত থােক” অনয বণরনায় আেছ: “েয বযি� 
 েদর রাত দওয়ােবর িনয়েত জা�ত থােক, তার অ্র মারা 
যােব না, েয িদন দকল অ্র মারা যােব”। ইব ন মাজা , এ 
 ািদদ দুবরল। 
 
ি�শ. 

 ) ديس ف لعصع  ر�ي ( 
“দওেমর িরয়া বা েলৗিকতা েনই”। বায় ািক। দনদিট দুবরল। 
 

একি�শ. 
 م  رِ: ( م� د ظ ) يةي  رمضين نيود غ  تصةي  مدف شر  طةمي طعل  ( 

 )مدف رمضين طةمي طعل  م  لل�لن 
“মিদনায় এক রমযান দওম, অনযানয শ ের  াজার মােদর 
দওেমর দমান”। অনয বণরনায় আেছ: “দুিনয়ার অনযানয শ ের 
 াজার রমযােনর তুলনায় উ�ম”। বায় ািক, িতিন  ািদদিট দুবরল 
বেলেছন। তাবরািন িওল কািবর, িদয়া িওল মুখতারা ।  ায়দািম 
বেলেছন: এ  ািদেদর দনেদ আ�ু�া  ইব ন কািদর িবদযমান, েদ 



39 

 

দুবরল। ইমাম যা াবী তার িমজানুল ই‘িতদাল �ে� বেলেছন: এর 
দনদ অ�কার। 
 
বি�শ. 

 )طةد لعشرعر شر  رمضين ممةظمري د م  ِم لدن  ( 
“দকল মােদর দরদার  ে� রমযান, দব েচেয় েবশী দ�ািনত 
 ে� িজল  �”। বাযযার ও দায়লািম।  ািদদিট দিঠক নয়।  
 
েতি�শ. 

ين ف لعنمي  مالئ�     فغ  ةدثه  ي  ل  طاِل ثرن رمضين لطاأِذعل ( 
 )�ا ميال  لدتل –ي  ل  ةغةي مطغ   –ر�ر  من ُضمل م  مم  �مد 

“আদমােন এত দংখযাক েওেরশতা রেয়েছ, যার দংখযা আ�া  
বযতীত েকউ জােন না, যখন রমযান আগমণ কের, তখন তারা 
উ�েত মু া�িদর দােথ রমযােনর তারািবেত অংশ � ণ করার 
জনয অনুমিত �াথরনা কের”। বায় ািক িও শআবুল  মান: 
(৩/৩৩৭), িতিন আিলর কথা ি েদেব এটা বণরনা কেরেছন। 
দুয়মিত দুররল মানদুর: (৮/৫৮২) এেক দুবরল বেলেছন। কানজুল 
উ�াল: (৮/৪১০) 
 
েচৗি�শ. 

 )ين عغصيئ  ةغد  طه   ثةع    ت ث ( 
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“দওম পালনকারীর ইওতােরর দময় েদায়া �তযাখযান করা  য়”। 
আ মদ: (২/৩০৫), িতরিমিয: (৩৬৬৮), ইব ন খুযাইমা : 
(১৯০১), ইব ন মাজা : (১৭৫২), এ  ািদেদর দনেদ িবদযমান 
ইদ াক ইব ন উবাইদু�া  মাদািন অপিরিচত। ইবনুল কাইেয়যম 
 ািদদিট “যাদুল মায়াদ” �ে� দুবরল বেলেছন। ইমাম িতরিমিযও 
 ািদদিট দুবরল বেলেছন।  ািদদিট দুবরল। 
 
জাতবয: আেলমেদর িবশু অিভমত অনুযায়ী দুবরল  ািদেদর উপর 
আমল করা যােব না, না ওাযােয়েল, না আ কােম, না অনয েকান 
িবষেয়। আমরা শধু তারই অনুদরণ করব, যা নবী দা�া�াহ 
আলাইি  ওয়াদা�াম েথেক িবশুভােব �মািণত। দুবরল  ািদদ 
নবী দা�া�াহ আলাইি  ওয়াদা�ােমর দােথ দ�ৃ� করা ৈবধ নয়, 
তেব মানুষেদর জানােনা জনয ও দুবরলতা �কাশ করার উে�শয 
 েল তা বণরনা করা যােব। কারণ নবী দা�া�াহ আলাইি  
ওয়াদা�াম বেলেছন: “আমার উপর েয এমন কথা বলল, যা আিম 
বেলিন, েদ েযন তার িঠকানা জা ািাম বািনেয় েনয়”।  

আ�া  ভাল জােনন। 
 

দমা� 


