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�থম ও ি�তীয় যুেগর তােবইন এবং তােব’-তােবঈ’নেদর নােমর তািলকার সংি��
িববরণঃ ২৯৯
হািদস শরীফ িশ�া করন,েহফজ করন এবং িশ�াদােনর বয্াপাের তােবইন এবং তােব’-তােবঈ’নেদর
আ�হ ও তৎপরতার অ� িছলনা। এ দুই যুেগ হািদস শরীফ অনুযায়ী আমলকরন বরাবর অবয্াহত
থােক এবং িশ�া করন,েহফজ করন , িশ�াদান ও িলখন বহগেণ েবেড় যায়।সাহাবীেদর
উৎসাহদােনর ফেল তােবয়ীনেদর মেধয্ এবং তােবঈ’নেদর উৎসাহদােনর ফেল তােব’-তােবঈ’নেদর
মেধয্ এরপ উৎসাহ-উ�ীপনার সৃি� হয় েয, তােদর এক এক জন এক এক িট হািদস শরীেফর
জনয্ তৎকালীন হািদস শরীেফর েক� ▓ মদীনা শরীফ, ম�া শরীফ, বসরা, শাম(িসিরয়া) ও
িমশর ঘুের েবড়ান। িনে� কিতপয় িশ�াদাতা তােবইন এবং তােব’-তােবঈ’নেদর নাম উে�খ করা
হল যাঁেদর িনকট হেত হািদস শরীফ িশ�া করােক বরকত ও েগৗরেবর বয্াপার মেন করা হত।
মদীনা শরীেফঃ
�িমক নাম (ইনিতকাল তািরখঃ
১। হজরত সাইদ ইবেন েমাছায়য্াব (ইনিতকালঃ ৯৪ িহজরী)
২। হজরত ওরওয়া ইবেন জুবােয়র ইনিতকালঃ ৯৪ িহজরী)
৩। হজরত আবু েবারদা ইবেন আবু মূছা আশ্আরী ইনিতকালঃ ১০৪ িহজরী
৪। হজরত ইকরামা মাওলা ইবেন আ�াছ ইনিতকালঃ ১০৭ িহজরী
৫। হজরত কােশম ইবেন েমাহা�দ ইবন আবু বকর িসি�ক ইনিতকালঃ ১০৭ িহজরী
৬। হজরত নােফ’ মাওলা ইবেন ওমর ইনিতকালঃ ১১৭ িহজরী
৭। হজরত ইবেন িশহাব েজাহরী ইনিতকালঃ ১২৪ িহজরী
৮। হজরত আ�ু�াহ ইবেন দীনার ইনিতকালঃ ১২৭ িহজরী
৯। হজরত আবুজ েজনাদ ইনিতকালঃ ১৩১ িহজরী
১০। হজরত জায়দ ইবেন আসলাম ইনিতকালঃ ১৩৬ িহজরী
১১। হজরত েহশাম ইবেন ওরওয়া ইনিতকালঃ ১৪৬ িহজরী
১২। হজরত আিব ইবেন েজ’ব ইনিতকালঃ ১০৪ িহজরী
১৩। হজরত ইমাম মািলক ইনিতকালঃ ১৭৯ িহজরী
ম�া শরীেফঃ
১। হজরত মুজািহদ ইবেন জাবার ইনিতকালঃ ১০৪ িহজরী
২। হজরত আতা ইবেন রাবাহ ইনিতকালঃ ১১৪ িহজরী
৩। হজরত আমর ইবেন দীনার ইনিতকালঃ ১২৬ িহজরী
৪। হজরত ইবেন েজারাইজ ইনিতকালঃ ১০৪ িহজরী
৫ ।হজরত আলকামা ইবেন কায়স নখই ইনিতকালঃ ৬২ িহজরী
৬।হজরত মাসরক আজদা ইনিতকালঃ ৬৩ িহজরী
৭।আমর ইবেন শরাহিবল ইনিতকালঃ ৬৪ িহজরী
৮।হজরত আ�ুর রহমান ইবেনআবু লায়লা ইনিতকালঃ ৮৩ িহজরী
৯।�রায়-মতামতহ ইবেন হািরস আল-িক�ী ইনিতকালঃ ৮৭ িহজরী
১০।হজরত উবায়দা ইবেন আমর সালমানী ইনিতকালঃ ৯২ িহজরী
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১১।আসওয়াদ ইবেন ইয়াযীদ নাখয়ী ইনিতকালঃ ৯৫ িহজরী
১২।হজরত ইয়াযীদ ইবেন ইবরািহম নাখই ইনিতকালঃ ৯৫ িহজরী
কুফায়ঃ
১। হজরত
২। হজরত
৩। হজরত
৪। হজরত
৫। হজরত
৬। হজরত
৭। হজরত
৮। হজরত
৯। হজরত
বছরায়ঃ

ইবরািহম নাখায়ী ইনিতকালঃ ৯৫ িহজরী
সাঈদ ইবেন জুবায়র ইনিতকালঃ ৯৫ িহজরী
আেমর শা’বী ইনিতকালঃ ১০৩ িহজরী
ইসহাক ছািবয়ী ইনিতকালঃ ১১৭ িহজরী
আ’মাশ ইনিতকালঃ ১৪৮ িহজরী
েমছআর ইবেন েকাদাম ইনিতকালঃ ১৫৫ িহজরী
জােয়দা ইবেন কাদামাহ ইনিতকালঃ ১৬১ িহজরী
ইমাম সুিফয়ান ছাওরী ইনিতকালঃ ১৬১ িহজরী
সুিফযান ইবেন উয়ায়নাহ ইনিতকালঃ ১৯৮ িহজরী

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

অবু ওছমান নাহদী ইনিতকালঃ ১০০ িহজরী
কাতাদা ইবেন দাআমা ইনিতকালঃ ১০৪ িহজরী
আইয়ুব িছখেতয়ানী ইনিতকালঃ ১৫৪ িহজরী
েহশাম দ�ওয়াইহ ইনিতকালঃ ১৫৪ িহজরী
সাঈদ ইবেন আিব অরবাহ ইনিতকালঃ ১৫৬ িহজরী
ইমাম েশা’বা ইবেন হা�াজ ইনিতকালঃ ১৬০ িহজরী

হজরত
হজরত
হজরত
হজরত
হজরত
হজরত

৭। হজরত ইবেন আওন ইনিতকালঃ ১৫০ িহজরী

***তৃ তীয় যুেগর সময়কালঃ- তৃ তীয় শতা�ীর ৩১২ িহজরী েথেক চতু থর্ শতা�ীর ৪১৩ পযর্�
সময়কালেক তৃ তীয় যুগ বলা হেয় থােক।এ যুেগ হািদস শরীেফর িশ�াদান ও েহফজ করন এবং
ঐ েমাতােবক আমল করেনর ধারা পূেবর্র নয্ায় অবয্াহত থােক ও িলখেনর কাজ আেরা েজারদার
হেয় উেঠ। এ যুগেক হািদস শরীেফর �নর্ যুগ বলা হেয় থােক। কারন, তৃ তীয় যুেগর পূবর্যেু গ
(অথর্াৎ ি�তীয় শতা�ীেত) ইমাম মািলক ও ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল হািদস শরীফ সং�হ ও
িলখেনর কাজ সূচনা কেরন (েযমন ইমাম মািলক ১৭২০ িট হািদস শরীেফর �ান িদেয় ”েমাআত্তা”
নােম একিট হািদস শরীেফর িকতাব তথা �� রচনা কেরন এবং ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল ৭
শত সাহাবী কতৃর্ ক বিণর্ত তাকরার সহ ৪০ হাজার তাকরার বােদ ২৭৬৪৭ খানা হািদস শরীফ
স�িলত ”মুসনাদ” নােম একিট িবশাল আকােরর হািদস শরীেফর িকতাব তথা �� রচনা কেরন)
আর ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসিলম এ তৃ তীয় যুেগ(তৃ তীয় শতা�ীেত) তাঁেদর হািদস শরীেফর
িকতােব তথা �ে� চু ড়া� রপ দান কেরন। এ যুেগই " “( " ِﻋ ْﻠ ُم ا ْﻟ َﺟ ْرحِ َواﻟﺗ ﱠ ْﻌ ِد ْﯾ ِلইলমুল জারিহ
ওয়াত্তা’িদল ”) তথা “হািদস সমােলাচনা িব�ান” শাে�র মাধয্েম সনদ িবচার �ারা সহীহ হািদস
শরীফেক তথাকিথত গায়র সহীহ হািদস হেত চু ড়া�রেপ যাছাই-বাছাই,পরী�া-িনরী�া করা হয়।
আর একিট কথা �িনধান েযাগয্ েয,এ যুেগর পূবর্ পযর্� (অথর্াৎ তৃ তীয় শতা�ীর পূবর্ পযর্�) েয
সম� মহাি�স-উলামােকরামগন হািদস শরীফ সংকলন কের তাঁেদর হািদস শরীেফর িকতােব তথা
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�ে� িলেখেছন তােদর অেনেকই েযখােন েয িবষেয় একিট হািদস শরীফ তথা হািদেস রাসুল িলেখেছন
েসখােন েস িবষেয় যিদ সাহাবা ও তােবইন’েদর েকান আছার েথেক থােক তাও উহার পােশ িলেখ
েরেখেছন (“সাহাবা ও তােবইন’েদর কথা বা বানীেক " “( " ْاﻻَﺛ َﺎ ِرআছার বেল”)। ইমাম মািলক
তাঁর ”েমাআত্তা’য় এ রপই কেরেছন। এেত একিট উপকার এ হেয়েছ েয, সাহাবা ও তােবঈ’নেদর
আছার মাহফু জ তথা রি�ত হেয় েগেছ। য�ারা (অথর্াৎ সাহাবা ও তােবইন’েদর আছার �ারা)
হািদস শরীফ তথা হািদেস রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �কৃ ত বয্াখয্া জানা যায়।
সাহাবা ও তােবঈ’নেদর আছার �কৃ তপে� হািদেস রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামারই বয্াখয্া।
আবার েকহ েকহ আছারেক পৃথকভােবও সংকলন কেরেছন। েযমন-ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম
َ ْ “( " ِﻛﺗ َﺎبُ اিকতাবুল আছার”) এ ধরেনরই দুিট
েমাহা�দ রাহমাতু �ািহ আলাইিহমা। তাঁেদর "ﻻﺛ َﺎ ِر
সংকলন। সাহাবা েকরামগেনর বানী বা আছার হে� হািদস শরীেফর বয্াখয্া আর হািদস শরীফ
হে� েকারআন শরীেফর বয্াখয্া।

তৃ তীয় শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা �� সমহূ ঃ
(১) সহীহ েবাখারী
�েণতাঃ-মুহা�দ ইবেন ইসমাইল আল-বুখারী,জ�-১৩ই শাওয়াল,১৯৪ িহজরী,জুমআ’র নামােজর
পর সমরক�( রািশয়া),ইনিতকাল-১ লা শাওয়াল, ২৫৬ িহজরী ঈদুল িফতেরর রােত, শিনবার,
ঈদুল িফতেরর িদন েযাহর নামােজর পর খরত� নামক �ােন সমািহত করা হয়। এেত হািদস
শরীেফর সংখয্া- তাকরার সহ সংখয্া-৭৩৯৭/৭২৭৫ িট, তাকরারিবহীন-২৭৬১/৪০০০ িট।
িশ�া জীবন শরঃ িশ�ার শরেতই .....বয়েস �থেমই সম� �চিলত িকতাব এবং বুখারার
মাশােয়খেদর িকতাবসমূহ মুখ� কের েফেলন। তারপর িবদয্া অজর্েনর জনয্ িবিভ� েদশ সফর
শর।
ম�া শরীেফঃ- েষাল বছর বয়েসই িতিন হািদস শরীফ এবং অনয্ানয্ িবদয্া অজর্েনর জনয্ িহজায
তথা ম�া শরীেফর উে�েশয্ যা�া কেরন এবং হ� েশেষ �ান অেনষেনর জনয্ ম�া মুয়াজজামায়
েথেক যান। েসখানকার আবুল ওয়ালীদ আহমদ ইবেন মহা�দ আযরাকী, ইমাম হমাইদী, হাসান
ইবেন বসরী, খা�াদ ইবেন ইয়াহইয়া ও আবু আ�ুর রহমান মকরী রািদআ�াহম নােম �মুখ
মুহাি�স-উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া কেরন।
মদীনা শরীেফঃ- আঠার বৎসর বয়েস িবদয্া অজর্েনর জনয্ মদীনা শরীেফর উে�েশয্ যা�া কেরন
এবং েসখানকার আ�ুল উয়াইসী, আইয়ুব ইবেন সুলাইমান ইবেন িবলাল ও ইসমাঈল ইবেন আবী
উয়াইস রািমাহমা�াহ নােম �মুখ �খয্াত মুহাি�স-উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া
কেরন।
বসরাঃ- এর পর িবদয্া অজর্েনর জনয্ মদীনা শরীফ েথেক বসরায়-মতামত গমন কেরন। েসখােন
িতিন আব আেসম আন নাবীল,মহা�দ ইবেন আ�ু�াহ আনসারী, বদল ইবনুল মুহা�ার, হা�াজ
ইবেন িমনহাল, আ�ুর রহমান ইবেন ইবেন আশশ’য়াইসী, মহা�দ ইবেন আর’আরা, আ�ু�াহ ইবেন
রাজা গদানী ও উমার ইবেন আেসম িকলাবী রািদআ�াহমা�াহ নােম �মুখ �খয্াত মুহাি�সউলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া কেরন।
কুফায়ঃ- এর পর িবদয্া অজর্েনর জনয্ বসরা েথেক কুফায় গমন কেরন। উবায়দুরø◌াহ ইবেন
মসা, আবু নু’য়াইম ফযল ইবেন দুকাইন, আহমাদ ইবেন ইয়া’কুব, ইসমাঈল ইবেন আবান, তলক
ইবেন গা�াম, আল হাসান ইবেন রাবী, খােলদ ইবেন মাখলাদ, সা’ঈদ ইবেন হাফস, আমর ইবেন
হাফস, ফরওয়া, কাবীসা ইবেন আকাবা, আবু গাসসান ও খােলদ ইবেন ইয়াযীদ রািদআ�াহমা�াহ
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নােম �মুখ �খয্াত মুহাি�স-উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া কেরন।
বাগদাদঃ- এর পর িবদয্া অজর্েনর জনয্ কুফা েথেক বাগদাদ গমন কেরন। েসখােন িতিন ইমাম
আহমাদ ইবেন হা�ল, মুহা�াদ ইবেন সািবক, মুহা�াদ ইবেন ঈসা ইবেন তা�া ও সাওরাইজ ইবেন
নু’মান রািদআ�াহমা�াহ নােম �মুখ �খয্াত মুহাি�স-উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া
কেরন।
শাম(িসিরয়াঃ)- এর পর িবদয্া অজর্েনর জনয্ বগদাদ েথেক শাম(িসিরয়া) গমন কেরন। েসখােন
িতিন মুহা�াদ ইবেন ইউসুফ িফরইয়াবী, আবু নসর ইবেন ইসহাক ইবেন ইবরািহম, আদম ইবেন
আবী ইয়াস, আবুল ইয়ামান আলহাকাম ইবেন নািফ’, আলী ইবেন আইয়াশ ও িবশর ইবেন শ’আইব
রািদআ�াহমা�াহ নােম �মুখ �খয্াত মুহাি�স-উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া কেরন।
িমশরঃ- এর পর িবদয্া অজর্েনর জনয্ বগদাদ েথেক শাম(িসিরয়া) গমন কেরন। উসমান ইবেন
সােলহ,সা’ঈদ ইবেন আবী মারইয়াম,আ�ু�াড় সািলহ, আহমাদ ইবেন সািলহ, আহমাদ ইবেন শাবীব,
আসবাগ ইবনুল ফারাজ, সা’ঈদ ইবেন ঈসা, সা’ঈদ কাসীর, ইয়াহইয়া ইবেন আ�ু�াহ ইবেন
বুকাইর, আহমাদ ইবেন ইশকাব ও আ�ু�াহ ইবেন ইউসুফ রািদআ�াহমা�াহ নােম �মুখ �খয্াত
মুহাি�স-উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া কেরন।
মােভর্ ঃ- আলী ইবেন হাসান ইবেন শাকীক, আ�ান ও মুহা�াদ ইবেন মুকািতল রািদআ�াহমা�াহ
নােম �মুখ �খয্াত মুহাি�স-উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া কেরন।
বলেখঃ-মা�ী ইবেন ইবরািহম, ইয়াহইয়া ইবেন িবশর, মুহা�াদ ইবেন আবান, ইয়াহইয়া ইবেন মূসা
ও কুতাইবা রািদআ�াহমা নােম �মুখ �খয্াত মুহাি�স-উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া
কেরন।
েহরােতঃ- আহমাদ ইবেন আিবল ওয়ালীদ হানাফীর রািদআ�াহ নােম �মুখ �খয্াত মুহাি�স েথেক
হািদস শরীফ িশ�া কেরন।
িনশাপুরঃ-ইয়াহইয়া ইবেন ইয়াহইয়া, িবশর ইবনুল হাকাম,ইসহাক ইবেন রাওয়াইহ, মুহা�াদ ইবেন
ইয়াহইয়া যুহলী রািদআ�াহম নােম �মুখ �খয্াত মুহাি�স-উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ
িশ�া কেরন।
েমাটকথা, ইমাম বুখারী রাহমাতু �ািহ আলাইিহ িবদয্া অজর্েনর জনয্ �ায় সবগেলা ইসলািম েদশ
�মন কেরেছন এবং এক হাজার আিশজন মুহাি�স-উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া
কেরন।
(২) সহীহ মুসিলম
�েণতাঃ-আবুল হসাইন আসািকরি�ন মুসিলম ইবনুল হা�াজ কুশাইরী িনশাপুরী(রািশয়া),জ�২০২/২০৪/২০৬ িহজরী, ইনিতকাল-২৬১ িহজরী রিববাের, েসামবাের িনশাপুেরর বাইের নািসরাবােদ
তােক সমািহত করা হয়।
হািদস শরীেফর সংখয্া- তাকরার সহ সংখয্া-৭৩৯৭/৭২৭৫ িট, তাকরারিবহীন-২৭৬১/৪০০০ িট
িশ�া জীবন শরঃ
ইমাম মুসিলম রাহমাতু �ািহ আলাইিহ িবদয্া অজর্েনর জনয্ সবর্�থম তাঁর িনজ শহেরর �খয্াত
মুহাি�স-উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া কেরন। তারপর অতয্� আ�হ ও উ�ীপনার
সােথ িবদয্া অজর্েনর জনয্িবিভ� েদশ ও শহর �মন কেরন।
েখারাসােনঃ- ইসহাক ইবেন রাওয়াইহ, ইয়াহইয়া ইবেন ইয়াহইয়া
ইরােকঃ- আহমদ ইবেন হা�ল ও আ�ু�াহ ইবেন মাসলামা কা’নাবী িহজােযঃ-সা’ঈদ ইবেন মানসুর
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ও আবু মুসআব
িমশেরঃ- হারমালঅ ইবেন ইয়াহইয়া ও আবু গসসান
িনশাপুেরঃ-ইমাম বুখারী রািদআ�াহমা�াহ আলাইিহম নােম উপেরর সকল �মুখ �খয্াত মুহাি�স
েথেক হািদস শরীফ িশ�া কেরন।
(৩) সহীহ নাসাই
�েণতাঃ-আবু আ�ুর রহমান আহমাদ ইবেন শআ’ইব েখারাসানী নাসায়ী , নাসা শহর (রািশয়া)
জ�-২১৫ িহজরী,ইনিতকাল-৩০৩ িহজরী, ১৩ ই সফর, েসামবার,সাফা ও মারওয়া পাহাড় �েয়র
মােঝ সমািহত করা হয়। হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪৪৮২ িট।
(৪) সহীহ আবু দাউদ
�েণতাঃ-সুলাইমান ইবেন আশআ’স আযদী িসিজ�ানী (বসরা নগরী) ,জ�-২০২ িহজরী,
ইনিতকাল-২৭৫ িহজরী, ১৫ ই শাওয়াল । িতিন ইমাম নাসাইেয়র উ�াদ িছেলন। 89
হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪৮০০ িট ।
তাঁর িশ�কগেণর নামঃ- ১. ইমাম আহমদ ইবন্ হা�ল-(১৬৪/২৪১ িট)
(৫) সহীহ িতরিমিজ
�েণতাঃ- মুহা�দ ইবেন ইসা িতরিমিজ,(রািশয়া)জ�-২০৯ িহজরী, ইনিতকাল-২৭৯ িহজরী, ১৩
ই রজব.েসামবার, িতরিমেযই সমািহত করা হয় । হািদস শরীেফর সংখয্া- ৩৮১২ িট।
(৬) সহীহ ইবেন মাজাহ
�েণতাঃ- আবু আ�ু�াহ মুহা�দ ইবেন ইয়ািযদ কাযিবনী,(রািশয়া) জ�-২২ েশ রমজান, ২০৯
িহজরী, ইনিতকাল-২৭৩ সাল, ৬৪ বছর বয়েস,িহজরী,২১ রমযানু.েসামবার, ২২ েশ রমযান,ম�লবার
সমািহত করা হয় । হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪৩৩৮/৪৩৪১ িট।
(৭.) আবু দাউদ তয়ালািস, �েণতার নাম-সুলাইমান িবন দাউদ আল জারদ,জ�-ইনিতকালঃ
২০২- ১৩৩ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-২৮৯০ িট।
(৮.)মুসনােদ আিব ইয়ালা, �েণতার নাম-আবু ইয়া’লা আহমাদ িবন আিল িবন আল মুসা�া
আততািমমী, জ�-ইনিতকালঃ ২১০-৩০৮ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-৭৫৫৫ িট।
(৯.) সহীহ ইবেন খুজাইমা, �েণতার নাম-মুহা�দ ইবনু খুজাইমা িবন মুিগরা িবন সােলহ িবন
বািকর, জ�-ইনিতকালঃ ২২৩-৩১১ ,হািদস শরীেফর সংখয্া-৩২৭৮ িট।
(১০.)ইবেন িহববান, মুহামমাদ িবন িহববান িবন আহমাদ িবন িহববান, জ�-ইনিতকালঃ২৭০৩০৪ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৭৫০৩ িট।৭৫০৩।
(১১.)দারকুতনী, আিল ইবেন ওমর আদদারকুতনী, জ�-ইনিতকালঃ ৩০৬-৩৮৫ িহজরী, হািদস
শরীেফর সংখয্া-৪৮৩৬ িট।
(১২.) আল মুসতাদরাকু , মুহা�াদ িবন আ��াহ িবন মহা�াদ িব হামদুয়া িবন নাঈম িবন
হাকাম দি� তু হমািন, জ�-ইনিতকালঃ ৩২১-৪০৫ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৮৯৮৩ িট।,
উপের বিণর্ত -. "  " َﺧ ْﯾ ُر ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِن ﻗَ ْرﻧِ ْﻰ ﺛ ُ ّم اﻟﱠ ِذﯾْن ﯾَﻠُ ْوﻧَ ُﮭ ْم ﺛ ُ ﱠم اﻟﱠ ِذ ْﯾنَ ﯾَﻠُ ْوﻧَ ُﮭمহািদস শরীফ খানার অ�ভূর্ �
িহজরী সেনর িতন উত্তম শতাি�র �িত শতাি�েত ধারাবািহকভােব �িমক না�ার অনূসাের সি�ত
িলিখত হািদস শরীেফর �ে� বিণর্ত হািদস শরীফগেলা মুসিলম মানুেষর জনয্ সবর্যেু গ সবর্কােলর
সব সমসয্ার সমাধােনর জনয্ িনি�র্ দায়,িন:সংেকােচ দলীল-�মান িহেসেব বয্বহার েযাগয্ এবং বয্বহার
করেত
হেব।
ُ
"  " َﺧ ْﯾ ُر ْاﻟﻘُ ُر ْو ِن ﻗَ ْرﻧِ ْﻰ ﺛ ُ ّم اﻟﱠ ِذ ْﯾن ﯾَﻠُ ْوﻧَ ُﮭ ْم ﺛ ُ ﱠم اﻟﱠ ِذ ْﯾنَ َﯾﻠ ْوﻧَ ُﮭمঅ�ভূর্ � িহজরী সেনর �থম িতন উত্তম
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শতাি�র মেধয্ িলিখত সব হািদস শরীেফর ��সমূেহর অনূসরনীয় নীিতমালা।
(ক) সবর্�থম সব িবষেয়ই িহজরী �থম শতাি�র, তারপর িদ¦তীয় শতাি�র ও তারপর তৃ তীয়
শতাি�র িলিখত হািদস শরীেফর �ে� বিণর্ত হািদস শরীফগেলা, তারপর এরকমভােব পযর্ায়�েম
উপের �িমক না�ার অনূসাের সি�ত িলিখত হািদস শরীেফর �ে�র অনূসরেনর ধারাবািহকতা ভ�
না কের হািদস শরীেফর ��গেলার মেধয্ েযিট আেগ িলখা হেয়েছ েসিট �থম অনূসরন করেত
হেব। তারপর পযর্ায়�েম ধারাবািহকভােব পরবত�গেলা একিটর পর একিট কের অনূসরন করেত
হেব।
(খ) সবর্ �থম সব িবষেয়ই আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
এবং সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) িনকটতম যামানার আরবেদশসমূেহর েয সব �ানীগণী তােবঈন,তােব-তােবঈন মনীষীবৃ� হািদস শরীেফর ��সমূহ রচনা কেরেছন তােদর িকতাব বা
�� অনূসরন করেত হেব।
িহজরী �থম ও ি�তীয় শতাি�েত িলিখত িনে� বিণর্ত নাম স�িলত গর�পূণর্ হািদস শরীেফর
��সমূহ১. মুসনােদ- ইমাম আবু হািনফা, জ�-ইনিতকালঃ ৮০-১৫০ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-৫০০
িট/৯১৫িট।
২. েমাআত্তােয় -ইমাম মািলক, জ�-ইনিতকালঃ ৯৩- ১৭৯ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-১৭২০ িট।
৩. মুছা�ােফ- আিব শায়বা, �েণতার নাম-আবু বকর আ��াহ ইবনু মুহা�াদ িবন আিব শাইবা
আল কুফী, জ�-ইনিতকালঃ ১০৯-২৩৫ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৩৯০৯৮ িট, িতিন
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসিলেমর 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. মুসনােদ- ইমাম শািফয়ী ও ৬. তাঁর িফক্হী (  )أَ ْﻟ ِﻔ ْﻘ ِﮭﻰপ�িতেত িলিখত ”িকতাবুল উি�” ,
জ�-ইনিতকালঃ ১৫০- ২০৪ িহজরী, িতিন ইমাম আহমদ ইবেন হা�েলর উ�াদ িছেলন।
৭. মুসনােদ- ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল, জ�-ইনিতকালঃ ১৬৪-২৪১ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪০০০০
িট(বতর্ মােন ২৭৬৪৭িট হািদস শরীফ িবদয্মান আেছ), িতিন ইমাম বুখারী, ইমাম মুসিলম ও ইমাম আবু
দাউেদর উ�াদ িছেলন (ইনিতকাল িবেবচনায় তৃ তীয় শতা�ীর �থম িদক ধরা েযেত পাের)।
৮. সুনেন দােরিম- �েণতার নাম-অ��াহ িবন আ�ুর রহমান, জ�-ইনিতকালঃ ১৮১-২৫৫ িহজরী, হািদস
শরীেফর সংখয্া-৩৫০৩ িট(ইনিতকাল িবেবচনায় তৃ তীয় শতা�ীর �থম িদক ধরা েযেত পাের)।

(রাহমাতু �ািহ আলাইিহম) যা বতর্ মান কাল পযর্� িবদয্মান আেছ।
(গ) েকান অব�ােতই ". "  " َﺧ ْﯾ ُر ْاﻟﻘُ ُر ْو ِن ﻗَ ْرﻧِ ْﻰ ﺛ ُ ّم اﻟﱠ ِذ ْﯾن َﯾﻠُ ْو َﻧ ُﮭ ْم ﺛ ُ ﱠم اﻟﱠ ِذ ْﯾنَ ﯾَﻠُ ْوﻧَ ُﮭمএ িলিখত হািদস
শরীেফর েকান ��েক একিটর উপর অনয্িটেক �ধানয্ েদয়া যােব না।
কারণ,( " " َﺧ ْﯾ ُر ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِن ﻗَ ْرﻧِ ْﻰ ﺛ ُ ّم اﻟﱠ ِذ ْﯾن ﯾَﻠُ ْوﻧَ ُﮭ ْم ﺛ ُ ﱠم اﻟﱠ ِذ ْﯾنَ ﯾَﻠُ ْوﻧَ ُﮭم
) َﺧ ْﯾ ُر ا ْﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔ
অ�ভূর্ �
িহজরী সেনর (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ � িতন শতা�ী বা শতা�ীর ” মেধয্
িলিখত সব হািদস শরীফ ��ই সহীহ তথা িনভুর্ ল ।তেব পযর্ায়�িমক ধারাবািহকতা অনূসরন
করেতই হেব। �থমত: �থম িহজরী,পের ি�তীয় িহজরী,পের তৃ তীয় িহজরী ,এভােব পযর্ায়�িমক
ধারাবািহকতা র�া কের, এইরেপ �থম আরব েদশসমূেহর হািদস শরীফ সংকলনকারীেদর হািদস
শরীফসমূেহর ��সমূহ,পের আরব েদেশর বািহেরর হািদস শরীফসমূেহর ��সমূহ অধয্য়ন করেত
হেব ।
(ঘ) তারপর পযর্ায়�িমক ধারাবািহকতা অনূসরেন পরবত�েত আরবেদশ সমূেহর বাইেরর েয সব
মনীষীবৃ� তৃ তীয় শতা�ীেত হািদস শরীেফর ��সমূহ রচনা কেরেছন তােদর িকতাব বা ��
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অনূসরন করেত হেব।
ি�তীয় শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীেফর আেরা কতগেলা িকতাব তথা �� সমূেহর নাম েদয়া
হল।
উপের বিণর্ত ি�তীয় শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা ��গেলা ছাড়াও িনে� ি�তীয়
শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীেফর আেরা কতগেলা িকতাব তথা �� সমূেহর নাম েদয়া হল ।
ি�তীয় শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা �� সমূেহর নাম পযর্ায়�েম--(১) আসাদ ইবেন মুছা মারওয়ানীর িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব (ইনিতকাল-২১২)।
(২) ইসমাঈল ইবেন হা�াদ ইবেন আবু হািনফার হািদস শরীেফর িকতাব (ইনিতকাল-২১২)।
(৩) আবু উবায়দ কােসম ইবেন সা�ােমর হািদস শরীেফর িকতাব-” িকতাবুল আমওয়াল”
(ইনিতকাল-২২৪)।
(৪) আবু জা’ফর ইবেন ছা�াহর হািদস শরীেফর িকতাব ”ছু নান”(ইনিতকাল-২২৭)।
(৫) েনাইম ইবেন হা�াদ েখাজায়ীর হািদস শরীেফর িকতাব (ইনিতকাল-২২৮)।
(৬) মুছা�াদ ইবেন মছারহােদর হািদস শরীেফর িকতাব (ইনিতকাল-২২৮)।
(৭) ইয়াহইয়া ইবেন মুঈেনর হািদস শরীেফর িকতাব ,তাঁর সং�েহ ১২ ল� হািদস শরীফ িছল
(ইনিতকাল-২৩৩)।

তৃ তীয় শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা �� সমূেহর নামঃ
(১) সহীহ েবাখারী
�েণতাঃ-মুহা�দ ইবেন ইসমাইল আল-বুখারী,জ�-১৩ই শাওয়াল,১৯৪ িহজরী,জুমআ’র নামােজর পর
সমরক�( রািশয়া),ইনিতকাল-১ লা শাওয়াল, ২৫৬ িহজরী ঈদুল িফতেরর রােত, শিনবার, ঈদুল িফতেরর
িদন েযাহর নামােজর পর খরত� নামক �ােন সমািহত করা হয়। এেত হািদস শরীেফর সংখয্া- তাকরার
সহ সংখয্া-৭৩৯৭/৭২৭৫, তাকরারিবহীন-২৭৬১/৪০০০।
(২) সহীহ মুসিলম
�েণতাঃ-আবুল হসাইন আসািকরি�ন মুসিলম ইবনুল হা�াজ কুশাইরী িনশাপুরী(রািশয়া),জ�-২০২/২০৪/২০৬
িহজরী, ইনিতকাল-২৬১ িহজরী রিববাের, েসামবাের িনশাপুেরর বাইের নািসরাবােদ তােক সমািহত করা হয়।
হািদস শরীেফর সংখয্া- তাকরার সহ সংখয্া-৭৩৯৭/৭২৭৫, তাকরারিবহীন-২৭৬১/৪০০০ ।
(৩) সহীহ নাসাই
�েণতাঃ-আবু আ�ুর রহমান আহমাদ ইবেন শ’আইব েখারাসানী নাসায়ী , নাসা শহর (রািশয়া) জ�-২১৫
িহজরী,ইনিতকাল-৩০৩ িহজরী, ১৩ ই সফর, েসামবার,সাফা ও মারওয়া পাহাড় �েয়র মােঝ সমািহত করা
হয়। হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪৪৮২।
(৪) সহীহ আবু দাউদ
�েণতাঃ-সুলাইমান ইবেন আশআ’স আযদী িসিজ�ানী (বসরা নগরী) ,জ�-২০২ িহজরী, ইনিতকাল-২৭৫
িহজরী, ১৫ ই শাওয়াল । হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪৮০০।
(৫) সহীহ িতরিমিজ
�েণতাঃ- মুহা�দ ইবেন ইসা িতরিমিজ,(রািশয়া)জ�-২০৯ িহজরী, ইনিতকাল-২৭৯ িহজরী, ১৩ ই
রজব.েসামবার, িতরিমেযই সমািহত করা হয় । হািদস শরীেফর সংখয্া- ৩৮১২।
(৬) সহীহ ইবেন মাজাহঃ
�েণতাঃ- আবু আ�ু�াহ মুহা�দ ইবেন ইয়ািযদ কাযিবনী,(রািশয়া) জ�-২২ েশ রমজান, ২০৯ িহজরী,
ইনিতকাল-২৭৩ সাল, ৬৪ বছর বয়েস,িহজরী,২১ রমযানু.েসামবার, ২২ েশ রমযান,ম�লবার সমািহত করা
হয় । হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪৩৩৮/৪৩৪১।
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(৭) আবু দাউদ তয়ালািস, �েণতার নাম-সুলাইমান িবন দাউদ আল জারদ,জ�-ইনিতকালঃ২০২- ১৩৩
িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-২৮৯০।
(৮)মুসনােদ আিব ইয়ালা, �েণতার নাম-আবু ইয়া’লা আহমাদ িবন আিল িবন আল মুসা�া আততািমমী,
জ�-ইনিতকালঃ ২১০-৩০৮ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-৭৫৫৫।
(৯) সহীহ ইবেন খুজাইমা, �েণতার নাম-মুহা�দ ইবনু খুজাইমা িবন মুিগরা িবন সােলহ িবন বািকর, জ�ইনিতকালঃ ২২৩-৩১১ ,হািদস শরীেফর সংখয্া-৩২৭৮।
(১০)ইবেন িহববান, মুহামমাদ িবন িহববান িবন আহমাদ িবন িহববান, জ�-ইনিতকালঃ ২৭০-৩০৪
িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৭৫০৩।।৭৫০৩।।।।
(১১)দারকুতনী, আিল ইবেন ওমর আদদারকুতনী, জ�-ইনিতকালঃ ৩০৬-৩৮৫ িহজরী, হািদস শরীেফর
সংখয্া-৪৮৩৬।
(১২) আল মুসতাদরাকু , মুহা�াদ িবন আ��াহ িবন মহা�াদ িব হামদুয়া িবন নাঈম িবন হাকাম দি�
তু হমািন, জ�-ইনিতকালঃ ৩২১-৪০৫ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৮৯৮৩।

উপের বিণর্ ত তৃ তীয় শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা ��গেলা ছাড়াও
িনে� তৃ তীয় শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীেফর আেরা কতগেলা িকতাব তথা ��
সমূেহর নাম পযর্ ায়�েম----------------------------------(১) আলী ’ইবনুল মাদীনী’ (ইনিতকাল-২৩৪)। ইমাম বুখারী তাঁর বুখারী শরীফ তথা ‘আল জােমউছছহীহ’
সমােলাচনার উে�েশয্ আলী ’ইবনুল মাদীনী েক েদখাইয়ােছন।
(২) ছাইদ ইবেন মানছু র(ইনিতকাল-২৩৫), হািদস শরীেফ তাঁর ‘েমাছা�াফ’ রেয়েছ।
(৩)ইমাম ইছহাক ইবেন রাহওয়াই (ইনিতকাল-২৩৮), হািদস শরীেফ তাঁর ‘েমাছনাদ’ রেয়েছ। িতিন ইমাম
বুখারীর উ�াদ িছেলন।
(৪)আবেদ ইবেন হমাইদ (ইনিতকাল-২৪৯), হািদস শরীেফ েমাছনােদ কবীর নােম তাঁর একিট িকতাব
রেয়েছ।
(৫)আবু বকর েমাহা�দ ইবেন বাশ্শার বছরী (ইনিতকাল-২৫২), হািদস শরীেফ তাঁর একিট িকতাব রেয়েছ।
(৬) আ��াহ ইবেন আ�ুর রহমান(ইনিতকাল-২৫৫), হািদস শরীেফ তাঁর ‘েমাছনাদ’ রেয়েছ।
িবেশষ ��বয্ঃ- উপেরা� শতা�ীগেলােত মুসনােদ আবেদ ইবেন েহামাইদ, বায়হািক,তবরানী, তাহাভী, মাআ’নীল
আছার নােম হািস শরীৈফর িকতাব বা ��সমূহও অ�ভূর্ � রেয়েছ।
তৃ তীয় শতা�ীেত িলিখত আেরা ৫০িটরও েবশী হািদস শরীেফর িকতাব বা �� রেয়েছ। ঐগেলার িব�ািরত
িববরণ �িমক না�ার অনূসাের পের েদয়া হেব।

