লা মাযহাবী বন্ধুরা! দয়া করর জবাব দদরবন দক?
আহরল হাদীস নামধারী লা-মাযহাবী বন্ধুরা সসই সয ১৮৭৯ সাল সেরক ‘চ্যারলঞ্জ, ‘ওরেন চ্যারলঞ্জ’ আর রুদে-টাকার সটাে সংবদলত দলফরলট
প্রকাশ করর আসরেন তার আর োমাোদম সনই; োমার লক্ষণও সনই। োেথকয এতটুকু সয, সসকারলর দশ রুদে একারল এরস লারের ঘর
োদিরয়রে। এ সব দলফরলরট তারা উম্মাহর প্রেম সাদরর উলামারয় সকরাম ও মাযহারবর সবথজন শ্ররেয় ইমামগরণর প্রদত লাগামহীন দবরেদগার
করর োরক। োশাোদশ উম্মরতর সবথবাদী দীনী দসোন্ত ও ‘আমালুল মুতাওয়ারাস’ তো প্রজন্ম েরস্পরায় দনদবথধায় োদলত দবদিন্ন আমরলর
প্রামাণযতার দবরুরে বাহারী চ্যারলঞ্জ েুরি সদয়। তারদর এসব চ্যারলরঞ্জর সমাকারবলায় সরলমনা সাধারণ দীনদার িাইরয়রা-যারা কুরআন
সুন্নাহর দবরশেজ্ঞ নন-সদাটানায় েরি যান এবং সক্ষত্র দবরশরে দবভ্রান্তও হন। মুসদলম জনসাধাররণর ঈমান-আমল সহফাযরতর উরেরশয তারদর
দলফরলটবাদজর জবারব সবথপ্রেম কলম সলরগদেরলন দারুল উলুম সদওবরের প্রেম সন্তান শাইেুল দহে হযরত সদওবেী রহ.। তাাঁর দলদেত
‘আদদল্লারয় কাদমলাহ’ ও ‘ঈযাহুল আদদল্লাহ’ ওরদর দাাঁতই সিরে সদয়দন; মাদি-সচ্ায়ালও আলগা করর দদরয়দেল। যার জবাব আজ ১৩৫ বের
েযথন্তও ওরা দদরত সক্ষম হয়দন, ইনশাআল্লাহ দকয়ামত েযথন্ত সক্ষম হরবও না। দকন্তু যার যা স্বিাব- ওরা দলফরলটবাদজ বন্ধ কররদন। সসই
ধারাবাদহকতায় শুধুমাত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস মানার দাবীদার (ইজমা, দকয়াস নয়) লা-মাযহাবী বন্ধুরদর দনকট আমরা দকেু প্রন র রােদে।
প্রন রগুরলার সদিক জবাব এরদরশর দীনদরদদ প্রদতদট মুসলমানই আন্তদরকিারব কামনা করর।
প্রন র-১. আমারদর হাদীস মানরত হরব- এ দবেরয় একদট সুষ্পষ্ট ও সহীহ হাদীস সেশ করুন (দয়া করর সুন্নাহ মানার হাদীসরক হাদীস মানার
হাদীস দহরসরব চ্াদলরয় দদরবন না)।
প্রন র-২. একদট সহীহ হাদীরসর মাধযরম সহীহ হাদীরসর সংজ্ঞা সেশ করুন।
প্রন র-৩. হাদীস ও সুন্নাহ দক একই দজদনস? রাসুল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়া সাল্লাম আমারদররক হাদীস মানরত বরলরেন নাদক সুন্নাহ মানরত
বরলরেন? প্রমাণসহ বলুন।
প্রন র-৪. ইজমা ও দকয়াস শরীয়রতর দলীল হওয়ার দবেয়দট কুরআন সুন্নাহ বারা প্রমাদণত। সযমন: আল্লাহ তা‘আলা বরলনَ ِوَمَن يُشَاقِق
﴾١١١﴿ الرسُولَ مِن بَعْ ِد مَا تَبَيَ َن لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبِ ْع غَيْ َر سَبِيلِ الْمُؤْمِنِنيَ ُنوَلِهِ مَا تَوَلَىٰ وَ ُنصْلِهِ جَهَنَ َم ۖ وَسَا َءتْ مَصِ ريا
অেথ: কারও দনকট দহদায়ারতর েে প্রকাদশত হওয়ার ের সস যদদ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়া সাল্লারমর দবরুোচ্রণ করর এবং মুদমনরদর
েে বযদতত অনয েে অনুস্বরণ করর, তরব আদম তারক সসদদরকই দফদররয় দদব সযদদরক সস দফরর যায় এবং তারক জাহান্নারম দনরক্ষে করব।
আর তা বি মে আবাস। (সূরা দনসা, আয়াত নং-১১৫)
আল্লাহ তা‘আলা আরও বরলনَ الرسُولَ وَأُولِي اْلَْمْ ِر مِنكُ ْم ۖ َفإِن تَنَازَعْتُ ْم فِي شَيْء فَ ُردُوهُ إِلَى اللَـهِ و
َ يَا أَيُهَا الَذِي َن آمَنُوا أَطِيعُوا اللَـهَ َوأَطِيعُوا
ۖ َالرسُولِ إِن كُنتُ ْم تُؤْمِنُو َن بِاللَـ ِه وَالْيَوْمِ اْلْخِ ِر
﴾١٥﴿ ذَٰلِكَ خَيْر وَأَحْسَنُ تَأْوِيًلر
অেথ: সহ মুদমনগণ! সতামরা আনুগতয কর আল্লাহর, আনুগতয কর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়া সাল্লারমর এবং তারদর যারা সতামারদর মরধয
বাদয়ত্বশীল। সকান দবেরয় সতামারদর মরধয মতরিদ ঘটরল তা সেশ কর আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়া সাল্লারমর দনকট যদদ সতামরা
আদেরারত দবশ্বাস কর। এটাই উত্তম ও েদরণারম প্রকৃষ্টতর। (সূরা দনসা, আয়াত নং-৫৯)
সুতরাং আেনারা সয ইজমা, দকয়াসরক শরীয়রতর দলীল মারনন না, যার ফরল কুরআরনর এ সব আয়াতরক অস্বীকার করা হয়, এরত
আেনারদর ঈমারনর বযাোরর আেনারদর দসোন্ত কী?
প্রন র-৫. ইজমা ও দকয়ারসর আশ্রয় সনয়া োিা সরাসদর কুরআন-হাদীরসর িােয বারা দনরনাক্ত আধুদনক মাসআলাগুরলার সমাধান সেশ করুন।
o সচ্য়ারর বরস নামায আদায় করা জারয়য আরে দক না?
o সেসদটদন ২০০০ দলিঃ জারয়য হরব দক না?
o সেেমাকথ সবচ্া-সকনা জারয়য হরব দক না?
o দবমারন নামায েিা জারয়য হরব দক না?
o সদদশ দবরদশী কাগরজর সনাট েরস্পরর কম-সবদশ মূরলয ক্রয় দবক্রয় করা জারয়য হরব দক না?
o প্রাইজবন্ড সকনা জারয়য হরব দক না?
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o প্রদিরেন্ড ফান্ড বা দজ.দে.এফ. ফারন্ডর টাকা ও লিযাংশ গ্রহণ করা জারয়য হরব দক না?
o বতথমান সশয়ার বাজারর সশয়ার ক্রয় দবক্রয় জারয়য হরব দক না?
o প্লাদিক সাজথাদর করা জারয়য হরব দক না?
o বীমা/ইন্স্ুযররন্স্ করা জারয়য হরব দক না
যদদ কুরআন হাদীরসর সুষ্পষ্ট িােয বারা এর উত্তর দদরত না োররন তাহরল
صبِ وَأَن
ُ ُحُرِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ ُة وَالدَمُ وَلَحْ ُم ا ْلخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْ ِر اللَـهِ بِ ِه وَالْمُ ْنخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَ َردِيَةُ وَالنَطِيحَ ُة وَمَا أَكَلَ السَبُعُ إ َِل مَا ذ ََكيْتُمْ وَمَا ذُ ِبحَ عَلَى الن
ُت عَلَيْ ُكمْ نِعْمَتِي وَ َرضِيت
ُ ْشوْهُمْ وَاخْشَوْ ِن ۖ الْيَوْ َم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُ ْم وَأَتْمَم
َ ْتَسْتَقْسِمُوا بِاْلَْزْلَ ِم ۖ ذَٰلِكُمْ فِسْق ۖ الْيَوْ َم يَئِسَ الَذِي َن كَفَ ُروا مِن دِي ِنكُمْ فًَلَ تَخ
﴾٣﴿ لَكُمُ اْلِْسًْلَمَ دِينرا ۖ فَمَنِ اضْط َُر فِي مَخْمَصَة غَيْ َر مُتَجَانِف ْلِثْم ۖ فَإِنَ اللَـهَ غَفُور رَحِيم
“আজ সতামারদর জনয সতামারদর দীনরক েদরেূণথ করর দদলাম … … … …” এ আয়ারতর সপ্রদক্ষরত দীন কীিারব েূণথাে হল তা শুধুমাত্র
কুরআন ও সহীহ হাদীরসর মাধযরম বযােযা করুন।
প্রন র-৬. আেনারদর সলো তাফসীর-উসূরল তাফসীর, হাদীস-উসূরল হাদীস, দফকহ ও উসূরল দফকরহর সকান দকতাব আরে দক? োকরল
সসগুরলার নাম-ধাম ও সকান সারল তা দলো হরয়রে জাদনরয় বাদধত করুন।
প্রন র-৭. আেনারদর দাবী হল আেনারা সহীহ বুোরী মারনন। সতা প্রন র হল:
o ইমাম বুোরী রহ. সতা বুোরী শরীরফ দতন তালারক দতন তালাক েদতত হওয়ার কো বরলরেন; (হাদীস নং-৫২৫৯) তাহরল
আেনারা সকন দতন তালারক এক তালারকর কো বরলন?
o ইমাম বুোরী রহ. দুই হাত দদরয় মুসাফাহার কো বরলরেন (হাদীস নং-৬২৬৫) আেনারা সকন এক হাত দদরয় মুসাফাহার কো
বরলন?
o ইমাম বুোরী রহ. আবু হুমাইদ আস সারয়দীর সূরত্র নবীজীর নামারযর বণথনা দদরয়রেন (হাদীস নং-৮২৪) সসোরন মাত্র
একবার হাত সতালার কো আরে, তাহরল আেনারা সকন নামারয বার বার হাত সতারলন?
বুোরী শরীরফ আরে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম একই সমরয় নয় জন দবদবর সরে সংসার করররেন, সতা আেনারা সকন হাদীরসর
ওের আমল করর নয় দবদব দনরয় সংসার কররেন না?
প্রন র-৮. বুোরী শরীরফর সব হাদীস দক আমলরযাগয, দবরশে করর সয সব হাদীস নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লারমর েরবদতথ স্পষ্ট
দনরদথশনা বারা রদহত হরয় দগরয়রে? সযমনo বুোরী শরীরফর দকতাবুল জানারয়রযর ১৩০৭ সেরক ১৩১৭ নং হাদীসসমূহ। এসব হাদীরস কাউরক জানাযা দনরয় সযরত
সদেরল সকলরক দাাঁদিরয় সযরত বলা হরয়রে। অেচ্ এই দবধান অনযানয সহীহ হাদীস বারা রদহত হরয় সগরে। (উমদাতুল কারী
৬/১৪৬)

o ইসলারমর প্রেম যুরগ নামাযরত অবস্থায় কো বলা, সালাম সদওয়া, সালারমর উত্তর সদওয়া সবই ববধ দেল। দকন্তু
েরবদতথরত এই দবধান রদহত হরয় সগরে। (সহীহ বুোরী হাদীস নং-১১৯৯, ১২০০)
o নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম দহজররতর ের মদীনায় ১৬/১৭ মাস বাইতুল মুকাোরসর দদরক দফরর নামায আদায়
করররেন। দকন্তু েরবতথীরত এই দবধান রদহত হরয় যায়। (সহীহ বুোরী হাদীস নং-৭২৫২)
o হযরত আরয়শা রা. হরত বদণথত বুোরী শরীরফর ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২ নং হাদীসগুরলা সযোরন বীযথোতহীন সহবারস
সগাসল ফরয না হওয়ার কো বদণথত হরয়রে সসগুরলা স্বয়ং হযরত আরয়শা রা. হরত বদণথত সহীহ ইবরন দহ্ারনর ১১৭৬ নং
হাদীস বারা রদহত হরয় সগরে, সযোরন বীযথোতহীন সহবারসর বারাও সগাসল ফরয হওয়ার কো বলা হরয়রে।
জানার দবেয় হরলা, আেনারা এ সব রদহত হাদীরসর উের দকিারব আমল কররন?
প্রন র-৯. আেনারা শুধু বুোরী শরীফ মানরত চ্ান, তাহরল বুোরী শরীরফর স-ব হাদীস দমদলরয়ই না হয় দুই রাকাত নামায আদারয়র েূণথাে
েেদত সেশ করুন।
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প্রন র-১০. আেনারা দনদদথষ্ট ইমারমর তাকলীদ (অনুসরণ) করারক দশরক বরল োরকন, তাহরল এ যাবতকাল যত বি বি মুহাদেস হাদীস
সংকলন করররেন, তাফসীরদবদগণ তাফসীর দলরেরেন-তারা সকরলই সতা সকান না সকান দনদদথষ্ট মাযহারবর অনুসরণ করররেন, তাহরল তারা
সকরলই দক মুশদরক হরয় সগরেন?
আেনারদর দাবীর আরলারক মাযহাব গ্রহরণর দশরক করার কাররণ তারা যদদ সদতয সদতযই ঈমানহারা হরয় োরকন তাহরল দকিারব আেনারা
তারদর দকতাব সেরক হাদীরসর দলীল সেশ কররন? এবং দকিারব তারদর দকতারবর দিদত্তরত সকান হাদীসরক সহীহ, সকান হাদীসরক যয়ীফ
বরলন? এরত দক মুশদরক ও সবঈমানরদর দকতাব বারা দলীল সদয়া হয় না?
মুফতী মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী ও শাইেুল হাদীস, জাদম‘আ রাহমাদনয়া আরাদবয়া
আলী এন্ড নূর দররয়ল এরিট, মুহাম্মদেুর, ঢাকা।
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