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 ”তথা ”হািদস সমােলাচনা িব�ান (” ইলমলু জারিহ ওয়াত্তা’িদল ”) "عِ لْ مُ  الْ جَ رْ حِ  وَ التَّعْ دِ یْ لِ "
শাে�র আেলাচয্ িবষয়ঃ 

 “রাবীর (বণর্নাকারীর) পিরচয়, জ�,-মতুুয্ তািরখ, েদাষ-গন, নয্ায়পরায়ণতা, ইসলােমর �িত 
িব�াস ও আনগূতয্, ৈনিতক �িট, তাকওয়া, েমধাগত দবূর্লতা, হািদস শরীেফর সনদ-মতন 
(বণর্নাকারীেদর �মধারা ও হািদস শরীেফর ভাষয্) সততা,িব��তা, িন�া ও েমধাগত দঢ়ৃতা, 
�রনশি�, িবেবকশি�, িচ�াশি�, েবাধশি�, মতাদশর্, মানিসক ও শািররীক স�ুতা ইতয্ািদ 
সু�নািতস�ু িবে�ষণ করাই হে� " لِ یْ ْعدِ لتَّ اوَ  حِ رْ جَ لْ ا ْلمُ عِ  "(“ইলমুল জারিহ ওয়াত্তা’িদল”) তথা “হািদস 
সমােলাচনা িব�ান ” শাে�র আেলাচয্ িবষয়। এরপ িবে�ষেণর মাধয্েম যাচাই-বাছাই তথা পরী�া-
িনরী�া কের রাবীর (বণর্নাকারীর) কিঠন িনয়ম ও প�িত উত্তীণর্ হওয়ার পর একিট সহীহ হািদস 
শরীফ সংকলন কের হািদস শরীেফর িকতােব তা ��াব� করা হয়”। েয সম� উলামােকরামগন 
তাঁরা তাঁেদর ব�ৃতা েদয়ার,ওয়াজ-নিসহত বণর্নাকরার সময় আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুাহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েকান বানী েমাবারক দলীল িহেসেব জনগেনর স�ুেখ উপ�াপন 
কেরন তােদরেক অবশয্ই  " لِ یْ دِ عْ لتَّ اوَ  حِ رْ جَ الْ  مُ ِعلْ  "(“ইলমলু জারিহ ওয়াত্তা’িদল”) তথা “হািদস 
সমােলাচনা িব�ান” শাে�র মাধয্েম সময্কভােব েজেন িনেত হেব েয, জনগেনর স�ুেখ তাঁর 
উপ�ািপত হািদস শরীফ খানা আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
বানী েমাবারক িকনা । অনয্থায় তাঁর ব�ৃতা , ওয়াজ-নিসহত জনগেনর মােঝ িবরপ �িতি�য়ার 
সৃি� করেব। তেব “ ثَةَال الثَّ  نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    ”(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীেত 
িলিখত " لِ یْ دِ عْ تَّ الوَ  حِ رْ جَ لْ ا ْلمُ عِ  "(“ইলমুল জারিহ ওয়াত্তা’িদল ”) তথা “হািদস সমােলাচনা িব�ান” 
শাে�র মাধয্েম হািদস শরীফ যাচাই-বাছাই অ�গণয্ িহেসেব �হণ করেত হেব এবং  َلُ ذَ رْ أ 

"نِ وْ رُ قُ لْ ا  ”(আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীেত” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহ )িলিখত  " لِ یْ ْعدِ تَّ الوَ  حِ رْ جَ لْ ا مُ ِعلْ  "(“ইলমুল জারিহ ওয়াত্তা’িদল”) তথা “হািদস সমােলাচনা 
িব�ান” শাে�র মাধয্েম পারতপে� হািদস শরীফ যাচাই-বাছাই করা যােব না । িক�  َلُ ذَ رْ أ 

"نِ وْ رُ قُ لْ ا  ”(আরযাললু কুরিন)তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � এমন েকান মসুিলম আিলম যিদ পাওয়া যায় িযিন ইসলােমর নােম বা 
ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম  
মানষু কতৃর্ ক সৃ� েকান দল-উপদলভু� নেহন বা েকান দল-উপদেলর অনসূারীও নেহন বরং িতিন 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় 
একমা� েবেহ�ী দল ةُ اعَ َجمَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ)  ةِ عَ َماْلجَ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
ওআল জামাআ’ত)নামধারী দলব� একজন মুসিলম হেয় থােকন, তেব তাঁর িলিখত "  حِ رْ جَ الْ  مُ لْ عِ 

لِ یْ ْعدِ تَّ لاوَ  "(“ইলমুল জারিহ ওয়াত্তা’িদল”) তথা “হািদস সমােলাচনা িব�ান” শাে�র মাধয্েম হািদস 
শরীফ যাচাই-বাছাই করা েযেত পাের । িনে� �িমক নং ১১ পযর্� িলখেকর " لِ یْ دِ عْ تَّ الوَ  حِ رْ جَ لْ ا مُ لْ عِ  " 
(“ইলমুল জারিহ ওয়াত্তা’িদল”) তথা “হািদস সমােলাচনা িব�ান” শা�গেলা �াথিমক পযর্ােয়র । 
তেব  “  ثَةَال ثَّ ال نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    ”(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � 
গ� িহেসেব হািদস শা� িবচােরর জনয্ �হণেযাগয্ । 

 তথা ”হািদস সমােলাচনা িব�ান” শাে�র (”ইলমলু জারিহ ওয়াত্তা’িদল“) "عِ لْ مُ  اْلجَ ْرحِ  وَ التَّ عْ دِ یْ لِ "
কেয়কিট িকতােবর নাম িনে� েদয়া হল।  
�িমক নং িকতােবর নাম রচিয়তার নাম ইনিতকাল তািরখ  



291 
 

১ আত তাবাকাতুল কুবরা েমাহা�দ ইবেন ছা’দ ইনিতকাল ২৩০ িহজরী  
২ িকতাবতু তাবাকাত আলী ইবেন মাদানী ইনিতকাল ২৩৪ িহজরী  
৩ িকতাবুত তাবাকাত খলীফা ইবেন খাইয়াত ইনিতকাল ২৪০িহজরী  
৪ তারীেখ কিবর ইমাম বখুারী ইনিতকাল ২৫৬িহজরী  
৫ রযাতুর ইেতবার ইমাম মসিলম ইনিতকাল ২৬১িহজরী  
৬ িকতাবুত তািরখ ইবেন আবু খাইছমাহ ইনিতকাল ২৭৯ িহজরী  
৭ িকতাবতু তািরখ ইবেন খরু রম েহাছাইন ইবেন ইবেন ইদরীছ ইনিতকাল ৩০১ িহজরী  
৮ আত তাময়ীজ ইমাম নাছাই ইনিতকাল ৩০৩ িহজরী  
৯ িকতাবলু জারিহ ওয়াত্তা’িদল ইবনুল জারদ ইনিতকাল ৩০৭ িহজরী  
১০ িকতাবলু জারিহ ওয়াত্তা’িদল ইবেন আব ুহািতম রািজ ইনিতকাল ৩২৭ িহজরী  
১১ িকতাবলু আওহাম ওয়াল ইহাম ইবেন িহ�ান বিু� ইনিতকাল ৩৫৪িহজরী  
১২ আল ইরশাদ আব ুইয়ালা খলীিল ইনিতকাল ৪৪৬ িহজরী  
১৩ ডমজানলু ই’িতদাল ইমাম জাহবী ইনিতকাল ৭৭৪ িহজরী  
১৪ আত তাকিমল িফ মািরফািতছ িছকাত ওয়াদ দআুফা ইমাদিু�ন ইসমাঈল ইবেন কািছর  
ইনিতকাল ৭৭৪িহজরী  
১৫ আত তাকিমলাহ িফ আসমািয়ছ িছকাত ওয়াদ দআুফা ইমাদিু�ন ইসমাঈল ইবেন কািছর 
ইনিতকাল ৭৪৮ িহজরী  
১৬ তাবাকাতুল মহুাি�িছন ইবেন মলােকন ইনিতকাল ৮০৪ িহজরী  
১৭ তাহজীবলু কালাম ইমাম েমজজী ইনিতকাল ৭৪২িহজরী  
১৮ আল মগুনী কাহ েমাহা�দ পা�নী িস�ী ইনিতকাল ৯৮৬ িহজরী                                                                  
▓▓ িতনশতা�ীর পর চতুথর্ শতা�ীর পবূর্ পযর্� মধয্বত� অ�রবত�কালীণ সমেয় িলিখত হািদস শরীেফর 
িকতাব তথা ��সমেূহ বিণর্ত হািদস শরীফসমূহ �াথিমক পযর্ােয়র  “  ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    ” 
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � গ�সমূেহ বিণর্ত হািদস 
শরীসমূেহর িবেরাধী না হেল সহীহ িহেসেব �হণেযাগয্ । তেব চতুথর্ যেুগর (অথর্াৎ চতুথর্ শতা�ীর ) 
মহুাি�স-উলামােকরামগেনর িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা ��সমেূহ যিদ এমন হািদস শরীফ 
পাওয়া যার সনদ (অথর্াৎ হািদস শরীফ বণর্নাকারীেক সনদ বেল) মতু্তািসল (অথর্াৎ হািদস শরীফ 
বণর্নাকারীর েকান এক জেনর মাঝখােন িবি�� না হেয় এক নাগােড় বহাল েথেক যাওয়ার অব�ােক 
মতু্তািসল (অথর্াৎ ধারাবািহক) বেল এবং �থম, ি�তীয় ও তৃতীয় শতা�ীর মহুাি�স-
উলামােকরামগেনর িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা ��সমেূহ বিণর্ত হািদস শরীফসমুেহর সােথ 
সাম�সয্শীল হয় অথবা চতুথর্ শতা�ীেত েকান রচিয়তার িকতাব তথা �ে� �া� হািদস শরীফ 
খানা যিদ তৃতীয় শতা�ীর মহুাি�স-উলামােকরামগেনর িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা ��সমূেহ 
পাওয়া যায় অথবা হািদস শরীফখানা যিদ ইমাম বুখারী এবং ইমাম মসুিলেমর হািদস শরীফ �হেনর 
শতর্ াবলী [ইমাম বখুারীর হািদস �হেনর শতর্ াবলীঃ- ১.সনেদ পূণর্া� ধারাবািহকতা থাকা ২.রাবী বা 
বণর্নাকারী িব�� বা িনভর্ শীল হওয়া ৩. বণর্নাকারী যার েথেক বণর্না কেরেছন তার সা�াৎ লাভ 
হওয়া ৪.শায়খ বা িশ�েকর িনকট দীঘর্ সময় অব�ান করা এবং ইমাম মসুিলেমর হািদস �হেনর 
শতর্ াবলীঃ- ১. সনেদ পণূর্া� ধারাবািহকতা থাকা ২. রাবী বা বণর্নাকারী িব�� বা িনভর্ শীল হওয়া 
৩. রাবীেদর যগু এক হওয়া ৪. রাবীগন ধীশি� স�� হওয়া ৫.েকান িনভর্ রশীল বয্াি� তার 
েচেয় উত্তম বয্াি�র িবপরীত হািদস বণর্না ও হািদেস েকান েগাপন �িট না থাকা ]) অনুসাের 
পাওয়া যায় তা হেল উ� হািদস শরীফ খানা দিলল িহেসেব �হনীয় হেত পাের। কারন ৩য় 
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শতা�ীর মেধয্ই সম� হািদস শরীফসমুেহর িলিপবে�র কাজ স�� হেয় েগেছ।  
***�থম যেুগর সময়কালঃ- �থম যগু বলেত এখােন আমরা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর নবুওুেতর �থম হেত হজরত ওমর ইবেন আ�ুল আিজেজর 
েখলাফত লাভ(৯৯ িহজরী) পযর্� েমাট ১১২ বৎসর কালেকই বঝুােনা হেয়েছ। এটা আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর সাহাবা এবং �বীন তােবঈ’নেদর যগু। এ যেুগর েশষ পযর্�ই 
সাহাবাগন েবঁেচিছেলন। হজরত সাহল ইবেন সা’আদ (রািদআ�াহ আনহ) ৯১ িহজরীেত, হজরত 
আনাস ইবেন মািলক (রািদআ�াহ আনহ) ৯৩ িহজরীেত এবং হজরত আবতু-তুফায়ল 
আমর  ইবেন ওয়ািসলা (রািদআ�াহ আনহ) ১০০ িহজরীেত ইনিতকাল কেরন।  
এ যেুগ বা শতা�ীেত নানাহ কারেন িবেশষকের ইলমু �ীন তথা ধেমর্র �ান অজর্ ন করার অথবা 
িশ�াদােনর জনয্ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর ইনিতকােলর 
পর তাঁর সাহাবােকরাম রািদআ�াহ আনহম আজমাই’ন এর িকছু অংশ মদীনা শরীেফর বািহের 
ম�া শরীেফ-হজরত আ�ু�াহ ইবেন আ�াছ রািদআ�াহ আনহ সহ ২৬ জন, কুফায়- হজরত 
আলী মরুতাজা,আ�ু�াহ ইবেন মাসউদ সহ ২৩ জন, মদীনায় -আনাছ ইবেন মািলক রািদআ�াহ 
আনহম সহ ৫১ জন, বসরায়- হজরত আব ুমসুা আশআরী রািদআ�াহ আনহ সহ ৩৫ জন, 
শাম/িশিরয়ায়- হজরত আব ুসাঈদ খদুরী রািদআ�াহ আনহ সহ ৩৪ জন, িমশের- হজরত আমর 
ইবনুল আস রািদআ�াহ আনহ সহ ১৬ জন, েখারাসােন-৬ জন এবং জািযরায়- -৩ জন 
�ায়ীভােব বসবাস কেরন এবং মদীনায় -হজরত আেয়শা,আ�ু�াহ ইবেন ওমর,আব ুহরায়-মতামতরা 
রািদআ�াহ আনহম েথেক যান।  
বিণর্ত �ানী সাহাবা েকরাম রািদআ�াহ আনহম সহ অনয্ানয্ �ানী সাহাবীগেনর �ায় ১০(দশ) 
হাজার জেনর এক িবরাট জামাআ’ত হািদস শরীেফর �ান অজর্ ন করােক জররী মেন কের উহার 
িশ�াদান,�চার-�সার করােক অবশয্ কতর্ বয্ বেল িবেবচনা কেরেছন। কারন ইলম ুহািদস শরীেফর 
উপর পণূর্া� �ান বয্ািতত ইলমু �ীন তথা ধেমর্র �ান অজর্ ন করা েমােটই স�ব নেহ। এ সমেয় 
ইসলািম রা�সমূেহ পেূণর্াদয্েম হািদস শরীেফর িশ�াদােনর কাজ অবয্াহত িছল। �ায় গর�পনূর্ সব 
জায়গায়ই মুসনাদ ও িরওয়ােয়ত িশ�াদােনর বয্াব�া করা হয়। এেত কের সনদ ও িরওয়ােয়েতর 
1 �মধারা �বিতর্ ত হেয় যায়। ইিত্তসাল ু সনেদ(সনেদর ধারাবািহকতা অথর্াৎ হািদস শরীফ 
বণর্নাকারীর হািদস শরীফ বণর্না করার মাঝখােন িবি�� না হওয়া) বিণর্ত হািদস শরীফেক মসুনাদ 
বেল।  
এর ফেল েলাকজন েযখােনই েকান সাহাবার নাম শনত েসখােনই তারা আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলুু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর পিব� বানী শনার জনয্ অথবা শরীয়েতর েকান 
মাসআলার বয্াপাের িজ�াসা করার জনয্ চতুিদর্ক েথেক আগমন করত। এমিনভােব সাহাবােকরােমর 
(রািদআ�াহ আনহম) শাগিরদ িহেসেব খয্াত তােবঈ’নেদর রািদআ�াহ আনহম অেনকগেলা দল 
ইসলািম েদেশ ছিড়েয় পেড়। েয সম� শহের সাহাবা রািদআ�াহ আনহম অথবা তােবঈ’নেদর 
(রহমাতু�ািহ আলাইিহম) সমাগম অিধক িছল েসটাই দারল ইলম উপািধেত ভূিষত হত। 
                                                                
 এগেলার মেধয্ ম�া মআু�ামা, মদীনা মনুাওয়ারা, কুফা, বসরা এবং ইয়ামান িবেশষভােব �িস� 
িছল। উে�খয্ েয, সাহাবা েকরাম রািদআ�াহ আনহম এর কুফা ও বসরােত আগমেনর ফেল উভয় 

                                                           
1  “আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হািদস শরীফ েয সব শ� িদেয় বেলেছন 
উহার �াস-বিৃ� না কের হবহ বণর্নার নাম হে� িরওয়ােয়ত” 
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শহেরর সবর্� পি� কুরআন ও হািদস শরীেফর চচর্ া এমনভােব হেত লাগল েয,কুফা ও বসরার 
�িতিট ঘর হািদস শরীফ িশ�াদােনর েক� িহেসেব পিরগিণত হেয় েগল।  
হািদস শরীেফর িশ�াদাতা কতক �ানী সাহাবী রািদআ�াহ আনহম এর নামঃ 

�িমক নাম ইনিতকাল তািরখ হািদস শরীেফর সংখয্াঃ 
১। হজরত আব ুহরায়-মতামতরা রািদআ�াহ আনহ ৫৭ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-
৫৩৬৪ 
২। হজরত আনাছ রািদআ�াহ আনহ ৯৩ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ২২৩৬ 
৩। হজরত আ�ু�াহ ইবেন আ�াছ রািদআ�াহ আনহ ৬৮ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১৬৬০ 
৪। হজরত আ�ুর্ রঅহ ইবেন ওমর রািদআ�াহ আনহ ৭৩ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-
১৬৩০ 
৫। হজরত জােবর ইবেন আ�ু�াহ রািদআ�াহ আনহ ৭৪ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১৫৪০ 
৬। হজরত আেয়শা রািদআ�াহ আনহা ৫৭ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ১২১০ 
৭। হজরত আব ুসাঈদ খুদরী রািদআ�াহ আনহ ৭৪ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১১৭০ 
৮। হজরত আ�ু�াহ ইবেন মাসউদ রািদআ�াহ আনহ ৩২ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-
৮৪৮ 
৯। হজরত আ�ু�াহ ইবেন আমর ইবনলু আছ রািদআ�াহ আনহ ৬৩ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- 
৭০০ 
১০। হজরত আলী েমারতাজা রািদআ�াহ আনহ ৪০ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৫৮৬ 
১১। হজরত জােবর ইবেন আ�ু�াহ রািদআ�াহ আনহ ২৩ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- 
৫৩৯ 
১২। উ�ুল ম’ুিমনীন হজরত উে� সালমা রািদআ�াহ আনহা ৫৯ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৩৭৮ 
১৩। হজরত আব ুআশ’আরী রািদআ�াহ আনহ ৫৪ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৩৬০ 
১৪। হজরত বারা ইবেন আেজব রািদআ�াহ আনহ ৭২ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৩০৫ 
১৫। হজরত আব ুজর েগফারী রািদআ�াহ আনহ ৩২ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-২৮১ 
১৬। হজরত ছা’দ ইবেন আিব ও�াছ রািদআ�াহ আনহ ৫৫ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-
২১৫ 
১৭। হজরত ছাহল আনছারী(জ�ুুব ইবেন কায়ছ রািদআ�াহ আনহ ৯১ িহজর,হািদস শরীেফর সংখয্া-১৮৮ 
১৮। হজরত উবাদা ইবেন ছােমত আনছারী রািদআ�াহ আনহ ৩৪ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১৮১ 
১৯ । হজরত আবু�ারদা রািদআ�াহ আনহ ৩২ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১৭৯ 
২০। হজরত আব ুকাতাদাহ আনছারী রািদআ�াহ আনহ ৫৪ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১৭০ 
২১। হজরত উবাই ইবেন কা’ব রািদআ�াহ আনহ ২১ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১৬৪ 
২২। হজরত েবারাইদা ইবেন হািছব রািদআ�াহ আনহ ৬৩ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-
১৬৪ 
২৩। হজরত েমাআজ ইবেন জাবাল রািদআ�াহ আনহ ১৮ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ১৭৫ 
২৪। হজরত আবু আইয়বু আনছারী রািদআ�াহ আনহ ৫২ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১৫০ 
২৫। হজরত ওছমান গনী রািদআ�াহ আনহ ৩৫ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ১৪৬ 
২৬। হজরত জােবর ইবেন ছামুরাহ রািদআ�াহ আনহ ৭৪ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ১৪৬ 
২৭। হজরত আব ুবকর িছি�করািদআ�াহ আনহ ১৩ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১৪২ 
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২৮। হজরত মগুীরা ইবেন েশা’অবা রািদআ�াহ আনহ ৫০ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- 
১৩৬ 
২৯। হজরত আবু বাকরাহ রািদআ�াহ আনহ ৫২ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ১৩০ 
৩০। হজরত ইমরান ইবেন েহাছাইন রািদআ�াহ আনহ ৫২ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-
১৩০ 
৩১। হজরত মআুিবয়া ইবেন আব সিুফয়ান রািদআ�াহ আনহ ৬০ িহজরী ১৩০ 
৩২। হজরত ওছামাহ ইবেন জায়দ রািদআ�াহ আনহ ৫৪ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১২৮ 
৩৩। হজরত ছাওবান রািদআ�াহ আনহ ৫৪ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ১২৭ 
৩৪। হজরত েনা’মান ইবেন বশীর রািদআ�াহ আনহ ৬৫ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১২৪ 
৩৫। হজরত ছামরুা ইবেন জ�ুবু রািদআ�াহ আনহ ৫৮ িহজরী ১২৩ 
৩৬। হজরত আব ুমাছউদ আনছারী রািদআ�াহ আনহ ৪০ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- 
১০২ 
৩৭। হজরত জারীর ইবেন আ�ু�াহ বাজালীরািদআ�াহ আনহ ৫১ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ১০০ 
৩৮। হজরত আ�ু�াহ ইবেন আব ুআওফা রািদআ�াহ আনহ ৮৭ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৯৫ 
৩৯। হজরত জায়দ ইবেন ছােবত আনছারী রািদআ�াহ আনহ ৪৮ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৯২ 
৪০। হজরত আব ুতালহা রািদআ�াহ আনহ ৩৪ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৯০ 
৪১। হজরত জায়দ ইবেন আরকাম রািদআ�াহ আনহ ৬৮ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৯০ 
৪২। হজরত জায়দ ইবেন খােলদ রািদআ�াহ আনহ ৭৮ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৮১ 
৪৩। হজরত কা’ব ইবেন মােলক রািদআ�াহ আনহ ৫০ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৮০ 
৪৪। হজরত রােফ’ ইবেন খাদীজ রািদআ�াহ আনহ ৭৪ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৭৮ 
৪৫। হজরত ছালমা ইবেন আকওয়া রািদআ�াহ আনহ ৭৪ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৭৭ 
৪৬। হজরত আব ুরােফ’ রািদআ�াহ আনহ ৩৫ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৬৮ 
৪৭। হজরত আওফ ইবেন মােলক রািদআ�াহ আনহ ৭৩ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৬৬ 
৪৮। হজরত আদীয় ইবেন হােতম তায়ী রািদআ�াহ আনহ ৬৮ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৬৬ 
৪৯। হজরত আ�ুর রহমান ইবেন আিব আওফা রািদআ�াহ আনহ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৬৫ 
৫০। উ�ুল মিুমনীন হজরত উে� হাবীবাহ রািদআ�াহ আনহা ৪৪ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৬৫ 
৫১। হজরত সালমান ফারসী রািদআ�াহ আনহ ৩৪ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৬৪ 
৫২। হজরত আ�ার ইবেন ইয়ািছর রািদআ�াহ আনহ ৩৭ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৬২ 
৫৩। উ�ুল মিুমনীন হজরত হাফছা রািদআ�াহ আনহা ৪৫ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৬৪ 
৫৪। হজরত েজাবইর ইবেন েমাতেয়ম রািদআ�াহ আনহ ৫৮ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৬০ 
৫৫। হজরত শা�াদ ইবেন আওছ রািদআ�াহ আনহ ৬০িহজরী  , হািদস শরীেফর সংখয্া-৬০ 
৫৬। হজরত অছমা িবনেত আব ুবকর রািদআ�াহ আনহ ৭৪ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৫৬ 
৫৭। হজরত ওয়ােছলা ইবেন আছকা রািদআ�াহ আনহ ৮৫ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৫৬ 
৫৮। হজরত ওকবাহ ইবেন আেমর রািদআ�াহ আনহ ৬০ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৫৫ 
৫৯। হজরত ওমর ইবেন ওতবাহ রািদআ�াহ আনহ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৪৮ 
৬০। হজরত কা’ব ইবেন আমর রািদআ�াহ আনহ ৫৫ িহজরী ৪৬ 
৬১। উ�ুল মিুমনীন হজরত মাইমনুাহ রািদআ�াহ আনহা ৫১ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৪৬ 
৬২। হজরত ফাজালা ইবেন উবায়দ আছলামী রািদআ�াহ আনহ ৫৮ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৪৬ 
৬৩। হজরত উে� হানী(হজরত আলীর ভি�) রািদআ�াহ আনহা ৫০ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- 
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৪৬ 
৬৪। হজরত আবু েজাহাইফা রািদআ�াহ আনহ ৭৪ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৪৫ 
৬৫। হজরত েবলাল েমায়াে�েন রাসুল(রাঃ) রািদআ�াহ আনহ ১৮ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪৪ 
৬৬। হজরত আ�ু�াহ ইবেন মগুাফফাল রািদআ�াহ আনহ ৫৭ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪৩ 
৬৭। হজরত িমকদাদ ইবেন আছওয়াদ রািদআ�াহ আনহ ৩৩ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৪৩ 
৬৮। হজরত উে� আতীয়াহ আনছারীরািদআ�াহ আনহ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪১ 
৬৯। হািকম ইবেন েহজাম ৫৪ িহজরী ৪০ 
৭০। হজরত ছালমা ইবেন হানীফ রািদআ�াহ আনহ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৪০ 
েমাট ২৪০৭৫ 

আেরা িকছু সাহাবী িছেলন যারা নানাহ বয্�তার কারেন অথবা দরূবত� অ�েল বসবাস করার 
কারেন আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর সাহচেযর্ েথেক 
�ানাজর্ ন করেত সূেযাগ পানিন । এমন ধরেনর সাহাবী েকরাম রািদআ�াহ আনহম আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর ইনিতকােলর পর মদীনা শরীেফ �ায় 
৩০০০০(ি�শ হাজার) এবং ম�া শরীেফ ৩০০০০(ি�শ হাজার) িছেলন। 

�থম শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা ��সমূহঃ  
�থম শতা�ীেত হািদস শরীেফর ”তাদবীন” (হািদস শরীফসমূহ িবষয়ানুসাের িবনয্� না কের যখন 
েয হািদস শরীফ েপেতন তা তাৎ�িণকভােব িলেখ েনয়ার কাজ হে� ”তাদবীন”) এর কাজ শর 
হয় �নাম খয্াত তােবয়ী’ ইবেন িশহাব েজাহরী এর সহীফা িলিপবে�র মাধয্েম, আর ি�তীয় 
শতা�ীেত ”তাসনীফ”(ৈব�ািনক দিৃ�ভি�েত িবষয় অনসুাের অধয্ায়, উপ-অধয্ােয় সাজাইবার 
বয্াব�ার নাম হে� ”তাছনীফ”) এর কাজ শর হয় ইবেন েজারাইজ এর মাধয্েম। হজরত আব ু
হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) এর ছা� বশীর ইবেন নাহীক এর সহীফা, হজরত আব ুহরায়রা 
(রািদআ�াহ আনহ) এর ছা� হা�াম ইবেন মনুাে�হ রাহমাতু�ািহ আলাইিহ (ইনিতকাল-১৩০ 
িহজরী) এর ”সহীফােয় হা�াম”- এেত ১৩৮ িট হািদস শরীফ রেয়েছ (ইমাম আহমদ ইবেন 
হা�ল রাহমাতু�ািহ আলাইিহ ”সহীফােয় হা�াম”িট তাঁর মসুনােদ অ�ভূর্ � কের িনেয়েছন) , হজরত 
জােবর ইবেন আ�ু�াহ (রািদআ�াহ আনহ) এর ছা� সালমান ইবেন কায়স রাহমাতু�ািহ আলাইিহ 
এর ”সহীফােয় জােবর”।  
ইমাম শা’বী এবং ইমাম সুিফয়ান ছাওরী রাহমাতু�ািহ আলাইিহমা সালমােনর িনকট েথেক উহা 
ছবক িহেসেব পেড়িছেলন। বিণর্ত সহীফাগেলা এবং এরকম আেরা অেনক সহীফা িছল যা পরবত�কােল 
তৃতীয় শতা�ীর মহুাি�স-উলামােকরামগন তাঁেদর িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা ��সমেূহ 
পরুাপিুর িলিপ ব� কের িনেয়েছন।  
***ি�তীয় যেুগর সময়কালঃ- এ যুগ িহজরী ি�তীয় শতা�ীর ১৩ িহজরী হেত তৃতীয় শতা�ীর 
সচূনার িকছু সময় েবশী সহ ৩১২ িহজরী পযর্�। এ যগু তােবয়ীন, তােব’-তেবয়ীনেদর যুগ । 
িহজরী �থম শতা�ীর েশেষর িদেকই প�ম খিলফাতুর রািশদ হজরত ওমর ইবেন আ�ুল আিজজ 
(ইনিতকাল ১০১ িহজরী)বয্াপকভােব হািদস শরীফ সং�হ করার জনয্ মদীনার শাসন কতর্ া আবু 
বকর ইবেন হাজম (ইনিতকাল ১১৭ িহজরী) এবং ইসলািম রাে�র অনয্ানয্ �ধান েকে� ওলামা 
ও সরকারী কমর্কতর্ ােদর �িত এক আেদশ জাির কেরন।এ আেদেশর ফেল েদেশ হািদস শরীফ সং�হ 
করার এক িবরাট সাড়া পেড় যায় এবং েদেশর িবিভ� অ�েলর তােবঈ’ন ও তােব’-তােবঈ’নগেনর 
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অ�ভূর্ � মহুি�স -আেলমগন হািদস সং�হ ও িলখার কােজ িনম� হেয় পেড়ন।  
ি�তীয় শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা �� সমহূঃ 

�িমক, িকতাব বা �ে�র নাম সংকলেকর নাম বা রচিয়তার নাম, ইনিতকােলর তািরখ 
১।িকতাবছু ছুনান ইমাম মকহল শামী (ইনিতকালৃঃ১১৬িহঃ 
২। িকতাবল ফারােয়জ আব ুিহশাম মগুীরা ইবেন মাকছাম ইনিতকালৃঃ ১৬৩িহঃ 
৩।িকতাবছু ছুনান ইমাম আ�ুল মািলক ইবেন জরুাইজ ইনিতকালৃঃ ১৫০ িহজরী 
৪। িকতাবছু ছুনান সাইদ ইবেন আিব আরবা ইনিতকালৃঃ ১৫৭ িহজরী 
৫। িকতাবছু ছুনান ইবেন আিব েজ’বইনিতকালৃঃ ১৫৯ িহজরী 
৬। িকতাবছু ছুনান ইমাম আওজায়ী ইনিতকালৃঃ ১৫৯ িহজরী 
৭। িকতাবলু জািমউল কিবর ইমাম সিুফয়ান ছাওরী ইনিতকালৃঃ ১৬১ িহজরী 
৮। িকতাবলু জািমউছ্ ছগীর ইমাম সিুফয়ান ছাওরীইনিতকালৃঃ ১৬১ িহজরী 
৯। িকতাবছু ছুনান জােয়দা ইবেন কুদামা ছকফী ইনিতকালৃঃ ১৬১ িহজরী 
১০। িকতাবুজ েজাহদ জােয়দা ইবেন কুদামা ছকফীইনিতকালৃঃ ১৬১ িহজরী 
১১। িকতাবলু মানািকব জােয়দা ইবেন কুদামা ছকফীইনিতকালৃঃ ১৬১ িহজরী 
১২। িকতাবছু ছুনান ইমাম হা�াদ ইবেন সােলমা ইনিতকালৃঃ ১৬৫িহজরী 
১৩। িকতাবলু মাগাজী আ�ুল ইবেন মহুা�দ ইবেন আব ুবকর ইবেন হাজম ইনিতকালঃ ১৭৬ িহজরী 
১৪। িকতাবুছ ছুনান ইমাম আ�ু�াহ ইবেন েমাবারক ইনিতকালৃঃ ১৮১ িহজরী 
১৫। িকতাবুজ েজাহদ ইমাম আ�ু�াহ ইবেন েমাবারক ইনিতকালৃঃ ১৮১ িহজরী 
১৬। িকতাবলু িবরের ওয়াছেছলাহ ইমাম আ�ু�াহ ইবেন েমাবারক ইনিতকালৃঃ ১৮১ িহজরী 
১৭। িকতাবছু ছুনান আব ুছাঈদ ইয়াহইয়া ইবেন জাকািরয়া ইবেন জােয়দা ইনিতকালঃৃ ১৮৩ িহজরী 
১৮। িকতাবছু ছুনান হশাইম ইবেন বশীর ইনিতকালৃঃ ১৮৩ িহজরী 
১৯। িকতাবতু তাহারাত ইমাম ইসমাইল ইবেন উলাইয়া ইনিতকালৃঃ ১৮৩ িহজরী 
২০। িকতাবছ ছালাত ইমাম ইসমাইল ইবেন উলাইয়া ইনিতকালৃঃ ১৮৩ িহজরী 
২১। িকতাবলু মানািছক ইমাম ইসমাইল ইবেন উলাইয়া ইনিতকালৃঃ ১৮৩ িহজরী 
২২। িকতাবছু ছুনান ওয়ািলদ ইবেন মসুিলম ইনিতকালৃঃ ১৮৩ িহজরী 
২৩। িকতাবুল মাগাজী ওয়ািলদ ইবেন মুসিলম ইনিতকালৃঃ ১৮৩ িহজরী 
২৪। িকতাবছু ছুনান েমাহা�দ ইবেন ফুজাইল ইবেন েগাজওয়ান ইনিতকালৃঃ ১৯৫ িহজরী 
২৫। িকতাবুজ েজাহদ েমাহা�দ ইবেন ফুজাইল ইবেন েগাজওয়ান ইনিতকালৃঃ ১৯৫ িহজরী 
২৬। িকতাবছু িছয়াম েমাহা�দ ইবেন ফুজাইল ইবেন েগাজওয়ান ইনিতকালৃঃ ১৯৫ িহজরী 
২৭। িকতাবদু েদা’আ েমাহা�দ ইবেন ফুজাইল ইবেন েগাজওয়ান ইনিতকালৃঃ ১৯৫ িহজরী 
২৮। িকতাবছু ছুনান ইমাম ওয়ািক ইবেন জাররাহ ইনিতকালৃঃ ১৯৭ িহজরী 
২৯। িকতাবছু ছুনান ইমাম আব ুেমাহা�দ ইসহাক আজরাক ইনিতকালৃঃ ১৯৫ িহজরী 
৩০। িকতাবুল মানািছক ইমাম আব ুেমাহা�দ ইসহাক আজরাক ইনিতকালৃঃ ১৯৫ িহজরী 
৩১। িকতাবলু েকরা’আত ইমাম আবু েমাহা�দ ইসহাক আজরাক ইনিতকালৃঃ ১৯৫ িহজরী 
৩২। িকতাবলু খারাজ ইমাম ইয়াহইয়া ইবেন আদম ইনিতকালৃঃ ২০৩িহজরী 
৩৩। িকতাবলু ফারােয়জ ইমাম ইবেন ইয়ািজদ হারন ইনিতকালৃঃ ২০৬ িহজরী 
৩৪। িকতাবছু ছুনান .ইমাম আ�ুর রা�াক ইবেনহমাম ছন’আনী ইনিতকালৃঃ ২১১ িহজরী 
৩৫। িকতাবলু মাগাজী ইমাম আ�ুর রা�াক ইবেনহমাম ছন’আনী ইনিতকালৃঃ ২১১ িহজরী 
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৩৬। আল জােম’ ইমাম মা’মার ইবেন রােশদ ইনিতকালৃঃ ১৫১ িহজরী 
৩৭। িকতাবলু মাগাজী আবু মা’শার নজীহ িহ�ী ইনিতকালৃঃ ১৭০ িহজরী 
৩৮। িকতাবলু জ�ুল মালািহ ইবেন আিব�নুয়া ইনিতকালৃঃ ১৮০ িহজরী 
৩৯। েমাআত্তা ইমাম মািলক ইনিতকালৃঃ ১৭৯ িহজরী 
৪০।  িকতাবলু খারাজ ইমাম আব ুইউসুফ ইনিতকালৃঃ ১৮২ িহজরী 
৪১।  েমাআত্তা ইমাম েমাহা�দ ইনিতকালৃঃ ১৮২ িহজরী 
৪২। েমাআত্তা কবীর আ�ু�াহ ইবেন ওহাব ইনিতকালৃঃ ১৮৯ িহজরী 
৪৩। আহওয়াললু িকয়ামাহ আ�ু�াহ ইবেন ওহাব ইনিতকালৃঃ ১৮৯ িহজরী 
৪৪। আল মুসনাদ ইমাম শািফয়ী ইনিতকালৃঃ২০৪ িহজরী 
৪৫। িকতাবলু উ� ইমাম শািফয়ী ইনিতকালৃঃ ২০৪ িহজরী 
৪৬। আল মসুনাদ... ইমাম আহমদ ইবেহা�ল ইনিতকালৃঃ ১৬৪-২৪১ িহজরী 

ি�তীয় শতা�ীেত রিচত এ সকল হািদস শরীেফর িকতাব তথা �ে�র অিধকাংশ আজ না পাওয়া 
েগেলও তৃতীয় শতা�ী পযর্� িবদয্মান িছল। 

উপের বিণর্ত এ সকল হািদস শরীেফর িকতাব তথা �ে�র অিধকাংশ আজ না পাওয়া েগেলও 
ি�তীয় শতাি�েত িলিখত িনে� বিণর্ত হািদস শরীেফর আটিট (৮িট) িকতাব বা �� বতর্ মান 
কাল পযর্� িবদয্মান আেছ। েযমন-                                                                                                                                    
১. মসুনােদ- ইমাম আবু হািনফা, জ�-ইনিতকালঃ৮০-১৫০ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-৫০০ িট। 
২. েমাআত্তােয় -ইমাম মািলক, জ�-ইনিতকালঃ ৯৩- ১৭৯ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-১৭২০ িট।                                                                                                                                                       
৩. মছুা�ােফ- আিব শায়বা, �েণতার নাম-আব ুবকর আ��াহ ইবন ুমুহা�াদ িবন আিব শাইবা 
আল কুফী, জ�-ইনিতকালঃ ১০৯-২৩৫ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৩৯০৯৮ িট, িতিন 
ইমাম বখুারী ও ইমাম মসুিলেমর উ�াদ িছেলন।                                                                                                                        
৪. মুছা�ােফ- আ�ুর রা�াক, �েণতার নাম-আবু বকর আ�ুর রা�াক িবন হা�াম সনআ’নী, 
জ�-    ইনিতকালঃ  ১২৬-২১১ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-২১০৩৩ িট।                                                                  
৫. মসুনােদ- ইমাম শািফয়ী ও ৬. তাঁর িফক্হী (  َىھِ قْ فِ لْ أ ) প�িতেত িলিখত ”িকতাবলু উি�” , 
জ�-ইনিতকালঃ ১৫০- ২০৪ িহজরী, িতিন ইমাম আহমদ ইবেন হা�েলর উ�াদ িছেলন।                                      
৭. মসুনােদ- ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল, জ�-ইনিতকালঃ ১৬৪-২৪১ িহজরী, হািদস শরীেফর 
সংখয্া- ৪০০০০ িট, িতিন ইমাম বখুারী, ইমাম মসুিলম ও ইমাম আব ুদাউেদর উ�াদ িছেলন।                            
৮.সনুেন দােরিম- �েণতার নাম-অ��াহ িবন আ�ুর রহমান, জ�-ইনিতকালঃ ১৮১-২৫৫ 
িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-৩৫০৩ িট। 
(রাহমাতু�ািহ আলাইিহম)  

 


