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 باسمه تعالى

দকছ ুকথা 

হার যামানায় মযসি দফতনা উম্মাহর মানে মাথাচাড়া দিনয় উনেনছ এিং িযাপক 

মহামারীর রূপ ধারণ কনরনছ। তন্মনধয অনযতম হল, ‘লা মাযহািী দফতনা’। এ দফতনা 

মমাকানিলায় ও এনির মনুখাশ উনন্মাচনন ময সকল আনলনম দ্বীন উম্মাহর অতন্দ্র প্রহরী 

দহনসনি যুগান্তকারী ভূদমকা মরনখ চনলনছন তানির অনযতম হনলন ফকীহুল দমল্লাত 

মফুতী আব্দুর রহমান সানহি রহ.। দতদন দিষয়দির ভয়ািহতা আঁচ করনত মপনর এ 

িযাপানর িাংলানিনশর উলামানয় মকরামনক সতকব ও সনচতন করার জনয দিদভন্ন 

এলাকায় িড় িড় দফক্বহী মসদমনার ও প্রদশিনণর িযিস্থা কনরন। আল্লাহ তা‘আলা তানঁক 

উত্তম জাযা িান কনরন। এ িযাপানর মানে-ময়িানন কাজ মনয়ার জনয দতদন তার 

িূরিদশবতা দ্বারা কনয়কজন আনলমনক িাছুনী কনরন এিং তানিরনক এ ময়িানন লাগান। 

ঐসি আনলমনির মনধয দিনশষভানি উনল্লখনযাগয জাদম‘আ রাহমাদনয়া আরাদিয়ার 

শাইখুল হািীস ও প্রধান মফুতী, হারদুঈ হযরনতর অনযতম খলীফা হযরতুল আল্লাম 

মফুতী মনসূরুল হক সানহি িা.িা.। 

ফকীহুল দমল্লাত রহ. এর দননিিনন দতদন এখন িয়ান-িক্তততা ও মলখনীর মাধযনম এনির 

মনুখাশ উনন্মাচনন িদ্ধপদরকর। মফুতী সানহনির এসি িয়াননর মনধয ফকীহুল দমল্লাত 

রহ. এর রূহানী ফনয়য ও তাওয়াজ্জুহ স্পষ্ট। এ পযবন্ত এ দিষনয় হযরনতর দতনদি গ্রন্থ 

প্রকাদশত হনয় িযাপক সমািতত হনয়নছ। আর হযরনতর অসংখয িয়ান মতা হযরনতর 

ওনয়িসাইনির মাধযনম দিশ্বময় ছদড়নয় পনড়নছ। হযরনতর এ অসংখয িয়ান মথনক লা-

মাযহািী দফতনা সংক্রান্ত চারদি িয়ান কনয়কদি ইসলামী মাদসক পদিকায় প্রকাদশত হনল 

িযাপক পােক দপ্রয়তা পায় এিং জনসাধারনণর মানে অকল্পনীয় ফায়িা মপ ঁছায়। ফনল 

তখন মথনক দিদভন্ন মহল হনত িারিার তাকাযা আসদছল, অনুনরাধ-আনিিন চলদছল 

িয়ান চারদি মলািিদ্ধ কনর পােনকর সামনন মপশ করার, যানত এর ফায়িা িযাপক ও 

স্থায়ী হয়। 

একিু দিলনে হনলও হযরনতর দননিবনশ এ দখিমত আঞ্জাম মিয়ার মস ভাগয হয়। 

আলহামদুদলল্লাহ, িয়ানগুনলা প্রনয়াজনীয় পদরিধবন ও পদরমাজবন কনর তা পােক সমীনপ 

মপশ করা হল। এ সংকলননর কানজ দিদভন্ন জন দিদভন্নভানি সাহাযয-সহনযাদগতা 

কনরনছন। আল্লাহ তা‘আলা সকলনক জাযানয় খাইর নসীি করুন। সিাইনক তাফাকু্কহ 

দফি-িীন ও রুসুখ দফল-ইলম িান করুন। 

গ্রন্থদিনক সুন্দর ও ত্রুদিমকু্ত করার আপ্রাণ মচষ্টা করা হনয়নছ। তারপরও মকান ধরননর 

অসঙ্গদত কানরা নযনর পড়নল আমানিরনক অিগত করনল কততজ্ঞ হি। 

দিনীত 

মফুতী মনসূরুল হক 
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সচূীপদরদচদত  পৃষ্টা 

িয়ান-১ 

১৬ই জানয়ুারী ২০১৩ দিস্টানব্দ িসুন্ধরা ইসলাদমক দরসাচব মসন্টানর মিশিনরণয উলামানয় 

দকরানমর উপদস্থদতনত প্রিত্ত গুরুত্বপণূব িয়ান। 

 নামধারী আহনল হািীস দফরকার উত্থান পিব ৯ 

 আহনল হািীস নাম ইংনরজ সরকানরর অিিান ১০ 

 আহনল হািীসনির হেকাদরতা ১১ 

 আহনল হািীস ও নাদসরুদ্দীন আলিানী ১২ 

 হািীস, আহলুল হািীস ও সনু্নাহ-পযবানলাচনা ১৪ 

 সনু্নাহ অনসুরনণর পনি িলীল ১৭ 

 তাকলীি ও আহনল হািীনসর স্বদিনরাদধতা ১৯ 

 ভুইঁনফাড় সম্প্রিায় ২০ 

 লা-মাযহািীর আড়ানল তারা িনড়া তাকলীিকারী ২১ 

 ইজমা-দক্বয়াস ও তানির অিস্থান ২৩ 

 দফক্বহী মাসআলার মিনি দশশুসলুভ আচরণ ২৪ 

 নামানয সরূা ফাদতহা পাে দননয় তানির অনয দক্তক আচরণ ২৫ 

িয়ান-২ 

২৮ মাচব ২০১৫ দি. মরাজ শদনিার, লালিাগ মচ রাস্তার পানশ্বব আইম্মানয় মাসাদজি, 

উলামানয় দকরাম ও স্থানীয় জনগনণর ময থ-উনিযানগ এক দিরাি দ্বীনী মাহদফল অনদুিত 

হয়। উক্ত মাহদফনল িতবমান লা-মাযহািীনির সতষ্ট দিভ্রাদন্তসমনূহর িাঁতভাঙ্গা জিাি 

প্রিান। 

 সচূনা ২৮ 

 িাদতল প্রদতনরানধ উলামানয় মকরানমর িাদয়ত্ব ২৯ 

 শরী‘আনতর িলীল ও আহনল হািীস সম্প্রিানয়র অিস্থা ৩২ 

 আহনল হািীস িনাম আহলুস সনু্নাহ ৩৬ 

 ইলনমর মারকায ও িারুল উলূম মিওিন্দ ৪৬ 

 চার ইমাম ও মহুাদদ্দনসর সময়কাল এিং ফক্বীহ ও মহুাদদ্দনসর পদরচয় ৪৯ 

 আহনল হািীনসর কানছ কনয়কদি প্রশ্ন ৫২ 

 মাযহাি একাদধক হওয়ার কারণ ৫৩ 

 মাযহাি চার সংখযায় সীমািদ্ধ হওয়ার কারণ ৫৭ 

 চার মাযহািই হক্ব, আমরা মকানিা মাননিা? ৫৭ 

িয়ান-৩ 

মাচব ২০১৪ দি.। মারকাযুল দফকদরল ইসলামী িাংলানিশ িসুন্ধরা, ঢাকায় অনদুিত ‘লা-

মাযহািী দফতনা প্রদতনরানধ উলামানয় মকরানমর করণীয়’ শীষবক পাঁচদিন িযাপী প্রদশিণ 

মকানসব প্রিত্ত মলূযিান িয়ান। 
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 ভূদমকা ৬৪ 

 দফতনার পিূবাভাস ৬৬ 

 চুদর কানক িনল? ৭০ 

 আমানির করণীয় ৭১ 

 তাকলীি ও এর হাকীকত ৮০ 

 দফক্বহ ও ফক্বীহ ৮৬ 

 ওয়াদরস এর হাকীকত ৮৮ 

 ফক্বীহ-এর গুরুত্ব ও আহনল হািীসনির ভ্রষ্টতা ৮৯ 

 হািীস ও সনু্নাহ-দিভ্রান্ত আহনল হািীস সম্প্রিায় ৯৩ 

 মশষকথা ৯৭ 

িয়ান-৪ 

২৯ অনটাির ২০১৫ দি. মরাজ িতহস্পদতিার, লা-মাযহািীনির সতষ্ট দফতনার দিরুনদ্ধ 

কক্সিাজার মজলা ইমাম পদরষি-এর উনিযানগ কক্সিাজার লালদিঘীর পাড় ময়িানন 

(মহানিল পালংদক-সংলগ্ন মাে) এক গুরুত্বপূণব সমানিনশর আনয়াজন করা হয়। এ 

সমানিনশ দিনশষভানি আমদিত দছনলন ফক্বীহুল দমল্লাত মফুতী ‘আবু্দর রহমান সানহি 

রহ.। সমানিনশ মযাগিাননর একান্ত ইচ্ছা থাকা সনেও িাধবকযজদনত শারীদরক অিস্থার 

ক্রমািনদতর এক পযবানয় হযরত অনচতন হনয় পনড়ন। মানে সামানয সমনয়র জনয 

মচতনা দফনর মপনল দননজর পদরিনতব মেহভাজন মফুতী মনসরূুল হক িা.িা. 

(মদুহউস্সনু্নাহ শাহ আিরারুল হক রহ.-এর দিদশষ্ট খলীফা জাদম‘আ রাহমাদনয়া 

আরাদিয়া-এর প্রধান মফুতী ও শাইখুল হািীস) মক উক্ত সমানিনশ িয়াননর দননিবশ 

প্রিান কনরন। হযরত ফক্বীহুল দমল্লানতর অদন্তম মহূুনতবর দননিবশ পালনানথব হযরত মফুতী 

সানহি িা.িা. উদল্লদখত সমানিনশ আহনল হািীনসর দফতনার দিরুনদ্ধ িীঘব মিড় 

ঘণ্টািযাপী দননের গুরুত্বপূণব িয়ানদি মপশ কনরন। 

 পিূবকথা ১০০ 

 মাযহািীনির ঐকয িনাম লা-মাযহািীনির দফতনা ১০১ 

 ইজমা-দক্বয়ানসর পদরচয় ও আহনল হািীনসর অিস্থান ১০৭ 

 ফক্বীহ িা ইমাম দিষনয় আহনল হািীসনির অিস্থান ১০৭ 

 ইমাম মানা জরুরী ১১০ 

 সাহািীনির অনসুরণ দিষনয় আহনল হািীনসর অিস্থান ১১৩ 

 আহনল হািীসনির সদতযকার পদরচয় ১১৫ 

 মাযহাি মানা ছাড়া হািীস মানা যায় না ১২৪ 
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িয়ান-১ 

১৬ই জানয়ুারী ২০১৩ দিস্টানব্দ িসনু্ধরা ইসলাদমক দরসাচব মসন্টানর মিশিনরণয 

উলামানয় মকরানমর উপদস্থদতনত শাইখুল হািীস মুফতী মনসরূুল হক িা.িা. এক 

গুরত্বপণূব িয়ান। সকল হকপছন্দ ও সতযানসুন্ধানীর হানত মপ নঁছ মিয়ার লনিই এই 

প্রয়াস। 

হামি ও সালানতর পর। সন্মাদনত উপদস্থদত। 

নামধারী আহনল হািীস দফরকার উত্থান পিব 

ইংনরজরা ভারতিষব িখল করার পর যখন িুেনত পারল মজল-যুলুম, অতযাচার-

দনযবাতন এিং খুন-গুম কনর এনিনশর মুসলমাননিরনক িমন করা সম্ভি নয়। 

সদতযকার মুসদলম জনতা দচর স্বাধীন, অনযায় ও অসনতযর কানছ তারা কখননা 

মাথা নত কনর না, তখন তারা এই দসদ্ধান্ত গ্রহণ করল ময, িানগ আননত হনল 

মুসলমাননিরনক দিদভন্ন িনল উপিনল দিভক্ত কনর দিনত হনি। ইংনরজ সরকার 

তানির এ দিম িাস্তিায়ননর লনিয তানির অনুগত চারজন মলানকর মাধযনম 

মুসদলম জনসাধারনণর মনধয চার ধরননর দফৎনা ছদড়নয় দিল। এগুনলার অনযতম 

দছল, আহনল হািীস দফৎনা। মম লভী আব্দলু হক মিনারসীর (মততুয:১২৭৫ দহ.) 

উদ্ভাদিত মততপ্রায় এই মতিািনক পুনঃজীদিত করার লনিয ইংনরজ সরকার 

মুহাম্মাি হুসাইন আহমি িািালিীনক মিনছ মনয়। িািালিী সানহি সরলমনা 

মুসলমাননির মনধয সিবনিনি হািীস মানার চিকিার িুদল আওনড় এক ভয়ািহ 

দিভ্রাদন্ত ছদড়নয় মিন। আইম্মানয় মুজতাদহিীননর অনুসারী মাযহাি মমনন চলা 

মুসলমাননিরনক দতদন কানফর-মুশদরক িনল ফনতায়া মিন। ‘ইংনরজ শাসন 

আল্লাহর রহমত, তানির দিরুনদ্ধ দজহাি করা হারাম’- এ ধরননর মারাত্মক দিষও 

তার কলম উগনর মিয়। 

আহনল হািীস নাম ইংনরজ সরকানরর অিিান 

শুরুর দিনক এ িলদি দননজনিরনক মুহাম্মািী, সালাফী, লা-মাযহািী, ওয়াহািী, 

আছারী ইতযাদি িনল পদরচয় দিত। দকন্তু এসি পদরচনয় তারা মতমন সুদিধা 

করনত পারদছল না। তাই িািালিী সানহি ইংনরজ সরকার িরাির িরখাস্ত 

করনলন “আমার সম্পাদিত এশায়াতুস সুন্নাহ পদিকায় ১৮৮৬ইং সনন প্রকাশ 

কনরদছলাম ময, ওয়াহািী শব্দদি ইংনরজ সরকানরর দনমকহারাম ও রাষ্ট্রনরাহীর 

মিনি িযিহার করা হয়। সুতরাং এ শব্দদি দহন্দুস্তাননর মুসলমাননির ঐ অংনশর 

জনয িযিহার করা সমীচীন হনি না যানিরনক আহনল হািীস িলা হয় এিং যারা 

সিবিা ইংনরজ সরকানরর দনমকহালালী, আনগুতয ও কলযাণই কামনা কনর যা 

িারিার প্রমাদণতও হনয়নছ এিং সরকারী দচদে-পনিও এর স্বীকতদত আনছ। অতএি 

http://www.darsemansoor.com/


www.darsemansoor.com                  www.islamijindegi.com  

এ িনলর প্রদত ওয়াহািী শব্দ িযিহানরর মজার প্রদতিাি জানাননা হনচ্ছ এিং 

গভনবনমন্ট িরাির অতযন্ত আিি ও সদিনয় দননিিন করা যানচ্ছ ময, সরকারীভানি 

এই ওয়াহািী শব্দ রদহত কনর আমানির উপর তা প্রনয়ানগর দননষধাজ্ঞা জারী করা 

মহাক। -আপনার অনুগত আিূ সাঈি মুহাম্মাি হুসাইন, সম্পািক এশায়াতুস 

সুন্নাহ”। 

অনুগত িান্দার এ আনিিননর মপ্রদিনত দিদিশ সরকানরর দিদভন্ন প্রানিদশক গভনবর 

িফতর মথনক “তার িরখাস্ত মঞ্জরু করা হল এিং তানির জনয আহনল হািীস নাম 

সরকারীভানি িরাদ্দ করা মগল”-মনমব দচদে পাোননা হয়। সরকানরর তরফ মথনক 

পাোননা মসসি দচদের তাদলকা লিয করুন- পাঞ্জাি গভনবর মসনক্রিাদর দম. ডদিউ 

এম এন- দচদে নং ১৭৫৮, দস দপ গভনবনমন্ট- দচদে নং ৪০৭, ইউ দপ গভনবনমন্ট- 

দচদে নং ৩৮৬, মিাোই গভনবনমন্ট- দচদে নং ৭৩২, মারাজ গভনবনমন্ট- দচদে নং 

১২৭, িাঙ্গাল গভনবনমন্ট- দচদে নং ১৫৫ (সূি: এশায়াতুস সুন্নাহ, পতিা ৩২-৩৯, 

সংখযা ২, খণ্ড ১১)। 

আহনল হািীস মখতাি িরাদ্দ মপনয় িািালিী সানহি িীঘব পঁদচশ িছর ধনর হািীস 

মানার নানম মুসলমাননিরনক মগামরাহ কনরন। এ কানজ দতদন দননজর সিিুকু 

শ্রম-সাধনা ইংনরনজর সন্তুদষ্ট অজবনন দিদলনয় মিন। তারপর কুিরনতর কাদরশমা 

মিখুন, পঁদচশ িছর পর মসই এশায়াতুস সুন্নাহ পদিকায় মসই মুহাম্মাি হুসাইন 

িািালিী দলখনলন ‘ময িযদক্ত ঈমাননর গদণ্ড মথনক মির হনয় মযনত চায় তার জনয 

সহজ পথ হল, তাকলীি (মাযহানির ইমানমর অনসুরণ) মছনড় মিয়া।’ (সূি: 

এশায়াতুস সুন্নাহ, খণ্ড ১১, সংখযা ২, পতিা ৫৩)। এ মযন দননজর হাঁদড় দননজই 

হানি ভাঙ্গার নামান্তর। 

িািালিী সানহি অতযন্ত দনিার সানথ ইংনরনজর মসিা কনর মগনছন। ইদতহাস এর 

সািয িহন কনর। দতদন মনর মগনছন দকন্তু তার িই-পুস্তক আর ভ্রান্ত মতিাি 

আজও রনয় মগনছ। মসগুনলার মাধযনম এখননা হাজার হাজার মুসলমান মগামরাহ 

হনচ্ছ। 

আহনল হািীসনির হেকাদরতা 

আমানির পূিবসূরী মিওিন্দী আকাদিরনির প্রদতনরানধর মুনখ দকছুদিন পূিব পযবন্ত 

আহনল হািীস দফৎনার িরজা িন্ধ দছল। দকন্তু আমানির অলসতার সুনযানগ তারা 

আিার নতুন কনর মাথাচাড়া দিনয় উনেনছ। এতদিন তারা গনতব লুদকনয় দছল, 

এখন মির হনয় আমানির দিরুনদ্ধ উনে পনড় মলনগনছ। মাযহাি মানার স্বরূপ না 

িুনে দকংিা মজনন িুনেই হেকাদরতা িশতঃ তারা িনল, আমরা নাদক ইমাম আিূ 

হানীফা রহ.নক নিী মমনন কাদফর হনয় মগদছ। আশ্চযব! আমরা দকভানি আিূ 

হানীফানক নিী মানলাম? নিীর মতা প্রদতদি আনিশ-দননষধই উম্মতনক মমনন 

চলনত হয়। অথচ আমরা মতা িহু মাসআলায় আিূ হানীফা রহ. এর তাকলীিই 
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কদর না। কারণ মসগুনলা এতিাই স্পষ্ট ময, মকানরূপ িযাখযার অিকাশ রানখ না। 

অনুরূপ হাজারও মাসআলায় হানাফী মুফতীগণ সানহিাইননর মতানুযায়ী 

ফাতাওয়া দিনয় থানকন। তাহনল দকভানি আমরা ইমাম আিূ হানীফানক নিী 

মানলাম? তাছাড়া সি দিষনয়ই দক ইমানমর তাকলীি করা হয়? তাকলীি মতা 

করা হয় এমন দকছু জদিল দিষনয় যার সমাধান কুরআন-হািীনস স্পষ্টভানি 

পাওয়া যায় না। অনুরূপ একই দিষয় যখন িাহযতঃ সাংঘদষবক একাদধক দিধান 

পাওয়া যায় তখন মকানিা নানসখ আর মকানিা মানসূখ তা আমরা জাদন না িা 

িুেনত পাদর না। তাই এ জাতীয় মিনি আমরা খাইরুল কুরূননর মুজতাদহি 

ইমামনির িুে ও উপলদিনক আমানির িুে ও উপলদির মচনয় শতগুণ উত্তম মনন 

কনর তানির িুে-উপলদির অনুসরণ কদর। আমরা কখনই তানির িযদক্ত সত্তার 

পূজা কদর না। এিাই তাকলীনির মূল কথা। দকন্তু মযসি দিষয় কুরআন-সুন্নাহয় 

স্পষ্ট ও দ্বযথবহীনভানি উনল্লখ রনয়নছ মযমন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া, রমাযান 

মানস মরাযা রাখা, যাকাত মিয়া, হজ্ব করা এ জাতীয় শত শত দিষনয় আমরা 

মকান ইমানমর িযাখযার অনপিা কদর না। অথবাৎ তানির তাকলীনির প্রনয়াজন 

অনুভি কদর না। কারণ এসি দিষয় কুরআন-সুন্নাহ মথনক আমরাই স্পষ্ট িুেনত 

পারদছ। তাহনল িলুন, এভানি তাকলীি করার কারনণ আমরা দকভানি কাদফর-

মুশদরক হনয় মগলাম? 

আহনল হািীস ও নাদসরুদ্দীন আলিানী 

হার যামানায় আহনল হািীস নামক এই ভ্রান্ত মতিািনক নতুন কনর চাঙ্গা 

কনরনছন মরহুম নাদসরুদ্দীন আলিানী। তার িাড়ী দসদরয়ার আলনিদনয়া নামক 

স্থানন। তার দপতা নহূ নাজাতী রহ. হানাফী মাযহানির শীষবস্থানীয় আনলম দছনলন। 

মছনলর দিতদকবত আচরনণ অধধযব হনয় মছনলনক দতদন তযাজয মঘাষণা কনরন। 

দসদরয়ার জনগণ মরহুম আলিানীনক দিতদকবত মতিানির কারনণ দসদরয়া মথনক 

িদহষ্কার কনর মিয়। তারপর দতদন মস দিআরনি আশ্রয় মনন। এক পযবানয় মস দির 

আনলম উলামা ও জনসাধারণও তার দিরুনদ্ধ মসাচ্চার হনয় ওনে। ফনল সরকারী 

দননিবনশ ১৯৯১ সানল ২৪ ঘন্টার মনধয দতদন আরিভূদম ছাড়নত িাধয হন। মসখান 

মথনক পাদলনয় দতদন জডবানন আশ্রয় মনন এিং মসখাননই ১৯৯৯ইং সানল মশষ 

দনঃশ্বাস তযাগ কনরন। তার মকান দনয়মতাদিক উস্তাি দছল না। িযদক্তগত গনিষণা 

ও অধযয়ননর মাধযনম যা িুনেনছন তাই দলনখ মগনছন। এ িযাপানর তার দিনশষ 

অিিান(?) হল, দতদন হািীসসমূহনক সহীহ, যঈফ দুই ভানগ দিভক্ত কনর দু’দি 

দকতাি সংকলন কনরনছন। দকন্তু আশ্চনযবর দিষয় হল, দতদন যঈফ হািীনসর 

সংকলননর সানথ মউযূ’ হািীসনক দমদলনয় উভয়দিনক একাকার কনর মফনলনছন 

এিং যঈফ, মউযূ’র সমদিত সংকলননর নাম দিনয়নছন 
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এখন প্রশ্ন হল, যঈফ আর মউযূ’ দক এক দজদনস, উভয়দির মিনি দক একই 

দিধান প্রনযাজয হয়? মউযূ’ মতা হািীসই নয়; এিানতা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লানমর নানম দমথযা ও িাননায়াি প্রচারণা। অথচ যঈফ মতা হািীস। ضعف 

(যু’ফ) হল, সননির দসফাত; হািীনসর দসফাত নয়। মযমন, সহীহ, হাসান এগুনলা 

সননির দসফাত; হািীনসর দসফাত নয়। এগুনলা দ্বারা মতা সননির অিস্থা িুোননা 

হয়। যঈফ হািীস যদি একাদধক সননি আনস তখন এর দ্বারা হুকুমও সানিত হয়। 

অনুরূপ যঈফ হািীস যদি উম্মত কিুল কনর মনয় তাহনল তা সহীহ’র মনতা হনয় 

যায়। মযমন, لوارث وصية ال  এই হািীনসর সনি মতা যঈফ দকন্তু উম্মত এিানক 

িযাপকভানি গ্রহণ কনরনছ িনল তা মা’মূলদিহী হনয়নছ এিং এর দ্বারা হুকুমও 

সানিত হনয়নছ। অনুরূপ طلب العلم فريضة على كل مسلم 

এই হািীসদি পঞ্চাশদি সননি এনসনছ। (ইিনন মাজাহ, ২২৪ নং হািীনসর িীকা)। দকন্তু 

প্রনতযকদি সনিই যঈফ। তথাদপ এতগুনলা সননি িদণবত হওয়ার কারনণ হািীসদি 

হাসান দলগাইদরহী হনয় মগনছ। ফনল এর দ্বারা ফরনযর মনতা গুরুত্বপূণব হুকুম 

সানিত করা হনয়নছ। আর যঈফ হািীস যদি হাসান দলগাইদরহী পযবন্ত না-ও 

মপ ঁনছ তিুও তা মউযূ’র মনতা মিকার নয়। িরং দকছু শতব সানপনি ফযীলনতর 

মিনি তা আমলনযাগয। তাহনল িলুন, হািীস শাস্ত্র সম্পনকব যার নূযনতম জ্ঞানও 

রনয়নছ তার পনি যঈফ আর মউযূ’মক এক মনন করা দকভানি সদেক হনত পানর? 

িতবমানন আরি দিনশ্ব আলিানী সানহনির দিরুনদ্ধ িহু দকতাি মলখা হনচ্ছ। তার 

মনধয তানাকুযানত আলিানী নামক দকতািদি সদিনশষ উনল্লখনযাগয। মলখক এই 

দকতানি আলিানী সানহনির স্বদিনরাধী কথা ও কাজগুনলা িাদয়নত্বর সানথ তুনল 

ধনরনছন। দতদন মসখানন মিদখনয়নছন, আলিানী সানহি মকাননা একদি হািীস তার 

মনতর পনি হওয়ায় মসিানক সহীহ িনলনছন। আিার ঐ একই সননি িদণবত হািীস 

দ্বারা যখন তার দিনরাধী পি িলীল দিনয়নছন তখন মসিানক দনদদ্ববধায় যঈফ িনল 

দিনয়নছন। এ জাতীয় িহু ঘিনা ঐ দকতানি উনল্লখ করা হনয়নছ। 

হািীস, আহনল হািীস ও সনু্নাহ-পযবানলাচনা 

‘আহলুল হািীস’ মূলতঃ হািীস দিশারি ও শাস্ত্র-দিনশষজ্ঞ ইমামনির উপাদধ। 

১২৪৬ দহজরীর পূনিব মফরকা ও সম্প্রিানয়র আিনল পতদথিীনত আহনল হািীস 

নানম মকান িনলর অদস্তত্ব দছল না। িতবমাননর আহনল হািীস মফরকা দননজনিরনক 

আহনল হািীস িনল এ কথার িািী কনর ময, তারা সিব মিনি হািীস মমনন চনল। 

অথচ হািীনসর দকতানি মিখা যায়, নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 

উম্মতনক মকাথাও হািীস মাননত িনলনদন; িরং দতদন মযখাননই তাঁনক মাননত ও 

অনুসরণ করনত িনলনছন মসখানন সুন্নাহ শব্দ িযিহার কনরনছন। দতদন উম্মতনক 

সুন্নাহ অনুসরণ করনত িনলনছন, সুন্নাহ আঁকনড় ধরনত িনলনছন; হািীস অনুসরণ 

করনত দকংিা আঁকনড় ধরনত িনলনদন। িরং দতদন মগামরাহ মফরকার কাযবক্রম 

িুোনত দগনয় হািীস শব্দ িযিহার কনরনছন। সহীহ মুসদলনমর সাত নং হািীস এ 
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কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ। দতদন িনলন, মশষ যামানায় অননক প্রতারক ও দমথযুক 

মলানকর আদিভবাি হনি। তারা মতামানির কানছ এমন হািীস মপশ করনি যা 

মতামরাও মশানদন, মতামানির পিূবপরুুষগণও মশাননদন। সািধান! তারা মযন 

মতামানিরনক মগামরাহ করনত না পানর। 

িস্তুতঃ হািীস ও সুন্নাহ এক দজদনস নয়, এ দু’ময়র মনধয দকছুিা পাথবকয রনয়নছ। 

আমানির আকাদিরগণ তানির দিদভন্ন দকতানি হািীস ও সুন্নাহর পাথবকয িণবনা 

কনরনছন। যার সারকথা হল, উম্মনতর জনয দ্বীননর উপর চলার অনুসরণীয় পথনক 

সুন্নাহ িনল। আর প্রনতযক সনু্নাহই হািীস দকন্তু সকল হািীস সনু্নাহ নয়। অথবাৎ 

সকল হািীসই উম্মনতর জনয দ্বীননর উপর চলার অনুসরণীয় পথ নয়। মকননা 

হািীনসর মনধয িহু হািীস এমন আনছ মযগুনলার দিধান রদহত হনয় দগনয়নছ। 

মযমনঃ 

 িুখারী শরীনফর দকতািুল জানানয়নযর ১৩০৭ মথনক ১৩১৩ নং 

হািীসসমূহ। এসি হািীনস জানাযা িহন কনর দননয় মযনত মিখনল 

সকলনক িাঁদড়নয় মযনত িলা হনয়নছ। অথচ এই দিধান অনযানয সহীহ 

হািীস দ্বারা রদহত হনয় মগনছ। (উমিাতুল ক্বারী ৬/১৪৬) 

 ইসলানমর প্রথম যুনগ নামাযরত অিস্থায় কথা িলা, সালাম মিয়া, 

সালানমর উত্তর মিয়া সিই বিধ দছল। দকন্তু পরিদতবনত এই দিধান রদহত 

হনয় যায়। (সহীহ িুখারী হা. নং ১১৯৯, ১২০০) 

 ইসলানমর প্রথম যুনগ দিধান দছল ময, আগুনন রান্নাকতত খািয গ্রহণ 

িকরনল উযু মভনঙ্গ যানি। দকন্তু পরিদতবনত এই দিধান রদহত হনয় যায়। 

(সহীহ িুখারী হা. নং ২০৮) 

 নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম দহজরনতর পর মিীনায় ১৬/১৭ 

মাস িাইতুল মুকাদ্দানসর দিনক দফনর নামায আিায় কনরনছন। দকন্তু 

পরিদতবনত এই দিধান রদহত হনয় যায়। (সহীহ িুখারী হা. নং ৭২৫২) 

উপদরউক্ত সিই সহীহ হািীস দকন্তু সুন্নাহ নয়। অথবাৎ এ হািীসগুনলা উম্মনতর 

জনয অনুসরণীয় নয়। 

এমন অননক হািীস আনছ যার দিধান নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর 

সনঙ্গ দনদিবষ্ট। উম্মনতর জনয তার উপর আমল করা বিধ নয়। মযমন-  

 িহু হািীনস নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর এগারদি দিিানহর 

কথা এিং মহর মিওয়া ছাড়া দিিাহ করার কথা এনসনছ। মতা এগুনলা 

হািীস িনি দকন্তু উম্মনতর জনয অনুসরণীয় নয়। (সিুুলুল হুিা ওয়ার রাশাি 

ফী সীরাদত খাইদরল ইিাি ১১/১৪৩-২১৭) 
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 হািীনস এমন অননক আমনলর কথা িদণবত আনছ যা নিীজী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম কখননা মকান দিনশষ প্রনয়াজনন কনরনছন। মযমন, 

মকামনর িযথা থাকার কারনণ দকংিা এনস্তঞ্জা করার স্থানন িসার দ্বারা 

শরীনর িা কাপনড় নাপাকী লাগার আশঙ্কায় দতদন সারা জীিনন মাি দুই 

িার িাঁদড়নয় মপশাি কনরনছন। দকন্তু হািীনসর িণবনায় এসি কারনণর 

কথা উনল্লখ মনই। শুধুমাি িাঁদড়নয় মপশাি করার কথা আনলাদচত 

হনয়নছ। মতা এই হািীনসর উপর আমল কনর দক িাঁদড়নয় মপশাি করানক 

সুন্নাত িলা যানি? অনুরূপভানি নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 

ইহরাম অিস্থায় এিং মরাযা অিস্থায় দশঙ্গা লাদগনয়নছন। (সহীহ িুখারী হা. 

নং ১৯৩৮)। তাই িনল দক ইহরাম ও মরাযা অিস্থায় দশঙ্গা লাগাননানক 

সুন্নাত িলা যানি? 

 কাজদি বিধ একথা িুোননার জনযও নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম অননক কাজ কনরনছন। মযমন, দতদন একিার তাঁর নাতনী 

উমামা দিননত যয়নিনক মকানল দননয় নামায পদড়নয়নছন। (সহীহ িুখারী 

হা. নং ৫১৬)। আনরকিার মরাযা অিস্থায় তাঁর এক স্ত্রীনক চুেন কনরনছন। 

(সহীহ িুখারী হা. নং ১৯২৮)। এই উভয় ঘিনাই হািীনস এনসনছ। এর দ্বারা 

নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িুোনত মচনয়নছন ময, 

প্রনয়াজননর মিনি দশশু মকানল দননয় নামায পড়া িা পড়াননা মযনত পানর 

এিং মরাযা অিস্থায় স্ত্রীনক চুেন করা বিধ, এনত মরাযার মকান িদত হনি 

না। তাই িনল দক সি সময় দশশু মকানল দননয় নামায পড়াননানক দকংিা 

মরাযা অিস্থায় স্ত্রী চুেননক সুন্নাত িলা যানি? 

উপযুবক্ত আনলাচনায় প্রতীয়মান হল, আহনল হািীস নামদিই সদেক নয়। কারণ 

নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম মকান িণবনায় উম্মতনক হািীস মাননত 

িনলনদন, িনলনছন সুন্নাত মাননত। তারপরও যারা দননজনিরনক আহনল হািীস 

িনল িািী কনর তানির উদচৎ এগারদি দিিাহ করা, মহর ছাড়া দিিাহ করা, ইহরাম 

ও মরাযা অিস্থায় দশঙ্গা লাগাননা, মরাযা অিস্থায় স্ত্রী চুেন করা, িাঁদড়নয় মপশাি 

করা ইতযাদিনক সুন্নাত মনন কনর আমল করা। অনুরূপ জীিনন মাি দতন দিন 

মসদজনি এনস তারািীহ পড়া, নামাযরত অিস্থায় কথা িলা, সালাম মিয়া, 

সালানমর উত্তর মিয়া। কারণ এগুনলাও মতা হািীনস এনসনছ। দকন্তু তারা মতা 

এসি কনর না। তাহনল হািীস মানার িািীিার হনয় এসি হািীনসর উপর আমল 

না কনর দকভানি তারা আহনল হািীস হল? আসল কথা হল, তারা দননজনিরনক 

আহনল হািীস িলনলও িাস্তনি তা িাগাড়ের ছাড়া আর দকছইু নয়। অপরদিনক 

মযনহতু নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম উম্মতনক সুন্নাহ আঁকনড় ধরনত 

িনলনছন তাই আমরা মাযহাি অনসুারীগণ হািীনসর শুধমুাি সনু্নাহ অংনশর 

অনসুরণ কদর এিং দননজনিরনক আহলসু সনু্নাহ ওয়াল জামা‘আহ িনল পদরচয় 
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দিই। অথবাৎ আমরা নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর সুন্নাত মাদন এিং 

সাহািানয় মকরানমর জামা‘আতনক অনুসরণ কদর। 

সনু্নাহ অনসুরণ পনি িলীল 

নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম উম্মতনক সুন্নাহ আঁকনড় ধরনত ও মাননত 

িনলনছন। এ সম্পকবীয় কনয়কদি হািীস লিয করুন, 

১. املتمسك بسنيت عند فساد اميت له اجر شهيد. املعجم األوسط ألىب القاسم الطرباين 
(৫/৩১৫) 

২.  تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. املوطأ
 (৫/৮৯৯) بروايتني

৩. قد أميتت بعدي فإن له من األجر مثل من عمل بها. سنن  من أحيا سنة من سنيت
 (৫/৪৫) الرتمذي حملمد الرتمذي

৪.  من أحيا سنيت فقد أحبين ومن أحبين كان معي في اجلنة. سنن الرتمذي حملمد
 (৫/৪৬) الرتمذي

৫.  من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل اجلنة. سنن الرتمذي حملمد
 (৪/৬৬৯) الرتمذي

৬. ستة لعنتهم ولعنهم الله ...... والتارك لسنيت. سنن الرتمذي حملمد الرتمذي 
(৪/৪৫৭) 

৭. متسك بسنة خري من إحداث بدعة. مسند أحمد بن حنبل (৪/১০৫) 
৮.  ما من نيب بعثه الله في أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون

 (১/৬৯) بسنته. صحيح مسلم
৯.  وسنة اخللفاء املهديني الراشدين متسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنىت

 (৪/৩১৬) سنن أيب داود
১০.  فعليكم مبا عرفتم من سنىت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني. سنن ابن ماجة

 (১/১৫) للقزويين
এখানন মাি িশদি হািীস উনল্লখ করা হল। এসি হািীনস নিীজী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম উম্মতনক সুন্নাহ আঁকনড় ধরনত িনলনছন, সুন্নাহ অনুযায়ী 

আমল করনত িনলনছন এিং সুন্নাহ তরককারীর উপর লা’নত কনরনছন। একদি 

িণবনায়ও দতদন শুধু হািীসনক (যা সুন্নাহর পযবানয় মপ ঁনছদন) আঁকনড় ধরনত 

িনলনদন। আহনল হািীস ভাইনয়রা গ্রহণনযাগয এমন একদি হািীসও মপশ করনত 
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পারনিন দক যার মনধয নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম উম্মতনক হািীস 

আঁকনড় ধরনত িনলনছন দকংিা হািীস অনুযায়ী উম্মতনক চলনত িনলনছন? হযাঁ, 

দতদন হািীস মরওয়ানয়ত করনত িনলনছন, অননযর কানছ মপ ঁছানত িনলনছন। দকন্তু 

হািীস আঁকনড় ধরনত িনলনদন িা হািীস অনুযায়ী আমল করনত িনলনদন। আমল 

করার জনয মতা হািীসনক সুন্নাহ পযবানয় মপ ঁছনত হয়। 

তাকলীি ও আহনল হািীসনির স্বদিনরাদধতা 

আহনল হািীস মফরকা তাকলীিনক দশরক িনল। অথচ তারা তানির িািী প্রমানণ 

িুখারী মুসদলম এ ধরননর মযসি হািীনসর দকতাি মথনক িলীল মিয় মসসি 

দকতানির মকাথাও তাকলীিনক দশরক িলা হয়দন; িরং এগুনলার মলখক সিাই 

মকান না মকান মুজতাদহি ইমানমর তাকলীি করনতন। মযমন, ইমাম িুখারী, 

মুসদলম, দতরদমযী ও ইিনন মাজাহ শাদফয়ী মাযহানির অনুসারী দছনলন। 

(তািাকাতুশ শাদফইয়যাহ, ১/৪২৫-৪২৬)। ইমাম আিূ িাঊি ও ইমাম নাসায়ী হােলী 

মাযহানির অনুসারী দছনলন। (মা‘আদরফুস সনুান, ১/৮২-৮৩)। প্রশ্ন হল, তাকলীি 

করার কারনণ মকউ যদি মুশদরক হনয় যায় তাহনল তানির িক্তিয অনুযায়ী কুতুনি 

দসত্তার ছয় জন মলখকই মুশদরক সািযস্ত হনিন (নাউযুদিল্লাহ)। দকন্তু তা সনেও 

তারা তাঁনির দকতাি দিনয় িলীল মিয় মকন? মুশদরকনির(?) মলখা দকতাি দিনয় 

শরঈ দিষনয় িলীল মিয়া জানয়য হনি দক? 

আহনল হািীস ভাইনয়রা হািীনসর মিনি সহীহ, যঈফ ইতযাদি পদরভাষা িযিহার 

কনর থানকন। এগুনলাও তারা তাকলীিকারীনির দকতাি মথনকই দশনখনছন। কারণ 

উসূনল হািীনসর পুরননা সি দকতাি তাকলীিকারী আনলমগনণরই মলখা। এর 

একদি সংদিপ্ত তাদলকা লিয করুন,  

১.নুখিাতুল দফকার (ইিনন হাজার আসকালানী শানফয়ী)  

২.মুকাদ্দামাতু ইিদনস সালাহ (ইিনুস সালাহ শানফয়ী)  

৩.মুকাদ্দামাতুশ শাইখ (আব্দলু হক মুহাদদ্দনস মিহলিী হানাফী)  

৪.আত্ তাসদিয়াতু িাইনা হাদ্দাসানা ওয়া আখিারানা (ইমাম ত্বহািী হানাফী) 

৫.তাওজীহুন নযর (তানহর ইিনন সালাহ জাযানয়রী হানাফী)  

৬.তাওযীহুল আফকার (আমীনর সান‘আনী হানাফী)  

৭.শরহু শরদহ নুখিাদতল দফকার (মুল্লা আলী ক্বারী হানাফী)  

৮. ক্বাফুল আসার ফী সাদফফ উলূদমল আসার (রযীউদ্দীন মুহাম্মাি ইিনন 

ইিরাহীম হানাফী)  

৯. ইম্‘আননু নযর (শাইখ আকরাম দসন্ধী হানাফী)  

১০. আর রাফ্ঊ ওয়াত তাকমীল (আব্দুল হাই লাখনুিী হানাফী)  

১১.আল ইলমা (কাযী ইয়ায মানলকী)  
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১২.আত্ তাক্বয়ীি ওয়াল ঈযাহ (ইিনন রজি হােলী)।  

এভানি উসূনল হািীনসর উপর যত দকতাি আনছ সিই মকান না মকান মুকাদল্লি ও 

মাযহানির অনুসারী দলনখনছন। প্রশ্ন হল, তানির িক্তিয অনুযায়ী এসি 

মুশদরকনির(?) দকতাি মথনক মনয়া হািীস শানস্ত্রর এ সকল পদরভাষা তানির জনয 

িযিহার করা দকভানি বিধ হনি? 

কথায় িনল, ‘আমার ছাও আমানরই খাও?’ এনতা দনকতষ্টমাননর স্বদিনরাদধতা 

দশদিত মলানকরা িুেনিনা, তা কী কনর হয়? 

ভঁুইনফার সম্প্রিায় 

মাযহাি অস্বীকারকারী তথাকদথত আহনল হািীসনির মকান ধারািাদহক দসলদসলা 

মনই। তানির জন্মই হনয়নছ দিদিশ সরকানরর গনভব। দিদিশরা এই উপমহানিশ 

িখল করার আনগ তানির মকান অদস্তত্ব দছল না। থাকনল তারা ১২৪৬ দহজরীর 

পূনিব আহনল হািীস সম্প্রিায় কততবক মলখা হািীস, উসূনল হািীস, তাফসীর, 

উসূনল তাফসীর, দফক্বহ ও উসূনল দফক্বহ সম্পকবীয় মকান দকতাি মপশ করুক। 

তানির প্রদত আমানির চযানলঞ্জ, সম্ভি হনল তারা উপনরাক্ত ছয় দিষনয় তানির 

দলদখত অন্ততঃ ছয়দি দকতাি মিখাক। তনি অিশযই মসিা ১২৪৬ দহজরীর পূনিবর 

মলখা হনত হনি। িস্তুতঃ তাফসীর, হািীস ও দফক্বহ সম্পনকব দলদখত মযসি দকতাি 

পতদথিীর িুনক দিিযমান তার সিই মকান না মকান মাযহানির অনুসারী দকংিা 

মুজতাদহনির মলখা। দক আশ্চযব বিপরীতয! মাযহাি অনুসারীনির দকতাি পনড় 

পনড় গলািাজী করনি আিার তানিরনক কাদফর-মুশদরকও িলনি! 

এ প্রসনঙ্গ িারুল উলূম মিওিনন্দর প্রধান মুফতী, মাহমূি হাসান গঙু্গহী রহ. িদণবত 

একদি ঘিনা উনল্লখনযাগয। দতদন িনলন, হযরত মাওলানা ইিরাহীম িাদলয়ািী রহ. 

িনলনছন, আমার একজন আহনল হািীস উস্তাি দছনলন। দতদন ফাতাওয়াও 

দলখনতন। একদিন তার কামরায় প্রনিশ কনর মিদখ, দতদন দফকনহ হানাফীর প্রদসদ্ধ 

দকতাি দহিায়া ও ফাতাওয়ানয় আলমগীদরয়া অধযয়ন করনছন। আদম দিদিত হনয় 

তানক িললাম, জনাি! আপদন আহনল হািীস হনয়ও হানাফীনির দকতাি অধযয়ন 

করনছন? দতদন িলনলন, এসি দকতাি ছাড়া জুযইয়যাত (শাখাগত দিদভন্ন 

মাসআলার সমাধান) আর মকাথায় পাি? ফাতাওয়া মতা এসি দকতাি মিনখই 

মিই দকন্তু িলীনলর আনলাচনায় এগুনলার নাম উনল্লখ কদর না। িরং দহিায়ার 

মাসআলার িলীল দহনসনি দহিায়ার মতন ও িীকায় মযসি হািীস িদণবত হনয়নছ 

মসগুনলা উনল্লখ কনর দলনখ মিই এই মাসআলাদি উক্ত হািীস মথনক সানিত 

হনয়নছ। (মালফূযানত ফকীহুল দমল্লাত, ২/৯১)। িুেুন অিস্থা! মুকাদল্লিনির দকতাি 

ছাড়া একদি কিমও চনল না আিার গলািাজীর ধারও কনম না। এনকই িনল ‘মনই 

চাল-চুনলা, খাই কলা-মূনলা’। 
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লা-মাযহািীর আড়ানল তারাই িড় তাকলীিকারী 

আহনল হািীস সম্প্রিায় যদিও প্রচার কনর ময, তারা কানরা তাকলীি কনর না। 

দকন্তু িাস্তনি তারা মুহাদদ্দসীনন মকরানমর তাকলীি কনর থানক। কারণ তারা মকান 

দিষনয়র িলীল দহনসনি িুখারী, মুসদলম ও হািীনসর অনযানয দকতাি মথনক িলীল 

মপশ কনর থানক। এর অথব হল, তারা এসি মুহাদদ্দসীনন মকরামনক দনদদ্ববধায় 

অনুসরণ কনর। আর এিাই মতা তাকলীি। অথচ িড় িড় মুহাদদ্দসীনন মকরাম 

দননজরা ফাতাওয়া না দিনয় ফাতাওয়ার জনয জনসাধারণনক ফকীহনির কানছ 

মযনত িলনতন। এ িযাপানর ইমাম দতরদমযী রহ. এর মন্তিযদি সদিনশষ 

উনল্লখনযাগয। দতদন সুনানন দতরদমযীর দকতািুল জানানয়নযর এক হািীনসর 

িযাখযায় িনলন, الحديث بمعانى اعلم وهم الفقهاء قال هكذا  ‘ফকীহগণ এই 

হািীনসর িযাপানর এমনদিই িনলনছন আর তারা হািীনসর মমব সিনচনয় ভাল 

জাননন’। (দতরদমযী, হা. নং ৯৯০) 

মুহাদদ্দসীনন মকরাম ফাতাওয়ার জনয মলাকনিরনক মুজতাদহি ইমামনির িারস্থ 

হওয়ার পরামশব দিনতন এ রকম দু’দি ঘিনা লিয করুন- 

(এক) সুলাইমান ইিনন মমহরান আল আ’মাশ রহ. এর কানছ এক িযদক্ত 

ফাতাওয়া জাননত আসল। দতদন তানক ইমাম আিূ ইউসুফ রহ. এর কানছ পাদেনয় 

দিনলন। ইমাম আিূ ইউসুফ রহ. দছনলন সুলাইমান ইিনন মমহরাননর হািীনসর 

ছাি। আিূ ইউসুফ রহ. প্রশ্নকারীনক সনন্তাষজনক জিাি প্রিান করনলন। ইমাম 

আ’মাশ রহ. আশ্চযব হনয় আিূ ইউসুফ রহ. মক দজনজ্ঞস করনলন, তুদম এই জিাি 

দকভানি দিনল? দতদন িলনলন, জনাি! গতকাল আপদন ময হািীস পদড়নয়নছন 

তার মনধযই মতা এই প্রনশ্নর জিাি রনয়নছ। দিদিত ইমাম আ’মাশ মন্তিয 

করনলন, لصيادلةا ونحن االطباء انتم  আসনল মতামরা হনল ডাক্তার আর আমরা 

মকিল ওষুধ দিনক্রতা। অথবাৎ ওষুধ দিনক্রতার কানছ ওষুনধর ভাণ্ডার থানক দকন্তু 

মকান ওষুধ মকান মরানগর জনয তা তার জানা থানক না। দেক মতমনই ময মুহাদদ্দস 

মুজতাদহি নন তার কানছ হািীস মতা প্রচুর থানক দকন্তু হািীস দ্বারা মকান্ 

মাসআলা প্রমাদণত হয় তা তার জানা থানক না। (আখিারু আিী হানীফা ওয়া 

আসহাদিহী দলস্ সায়মারী, পতিা ১২-১৩) 

(দুই) সিরুদ্দীন রহ. মানানকনি আিী হানীফা নামক দকতানি দলনখনছন, একিার 

উস্তাযুল মুহাদদ্দসীন ইয়াযীি ইিনন হারূন রহ. এর দনকি এক িযদক্ত ফাতাওয়া 

জাননত আসল। তখন তার দনকি উপদস্থত দছনলন তার দিদশষ্ট শাগনরি ইমাম 

আহমি ইিনন হােল, ইয়াহইয়া ইিনন মাঈন, আলী ইিনুল মািীনী, যুহাইর 

ইিনন হারি প্রমূখ মুহাদদ্দসীনন মকরাম। দতদন ঐ িযদক্তনক িলনলন, ‘ফাতাওয়ার 

জনয এখানন এনসনছা মকন? আহনল ইলমনির কানছ যাও।’ হযরত আলী ইিনুল 

মািীনী রহ. দিদিত হনয় িলনলন, হুযূর! আপনার দনকি উপদস্থত এই দিশাল 
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িযদক্তনত্বর অদধকারীগণ দক আহনল ইলম নন?! দতদন িলনলন, না, মতামরা 

আহনল ইলম নও, মতামরা মতা হনল আহলুল হািীস (অথবাৎ হািীস দিশারি) 

আহনল ইলম হল, আিূ হানীফার দশষযগণ। (ইরশাদুল কারী, পতিা ৩২) 

মিখা যানচ্ছ, িড় িড় মুহাদদ্দসগণ ফাতাওয়ার জনয জনসাধারণনক মুজতাদহি 

ফকীহনির িারস্থ হনত িলনছন। এখন তথাকদথত আহনল হািীসনিরনক প্রশ্ন করা 

মযনত পানর, তারা মযসি মুহাদদ্দস ইমামনির তাকলীি কনর থানকন মসই মুহাদদ্দস 

ইমামগণ জনসাধারণনক মযসি ফকীহনির কানছ যাওয়ার পরামশব দিনতন তারা 

এনিরনক মাননন না মকন? এিং এ মিনি তারা তানির মুহাদদ্দস ইমামনির 

অনুসরণ কনরন না মকন? তানির কানছ এই প্রনশ্নর মকান গ্রহণনযাগয জিাি আনছ 

দক? উপরন্তু মুহাদদ্দস ইমামগণ মুজতাদহি ফকীহনিরনক মানযির মনন করার 

কারনণ মুহাদদ্দসগণনকও দক তারা মুশদরক িলার দহম্মত রানখন? 

ইজমা-দকয়াস ও তানির অিস্থান 

আহনল হািীস সম্প্রিায় ইজমা দকয়াসনক শরী‘আনতর িলীল মানন না। অথচ 

ইজমা দকয়াস শরী‘আনতর িলীল হওয়ার দিষয়দি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা 

প্রমাদণত। ইজমা িলীল হওয়া সূরা দনসার ১১৫ নং আয়াত 

هِ َما تَوَل َى وَنُصْلِِه  وَمَنْ يُشَاقِقِ الر َسُوَل مِنْ بَعِْد مَا تَبَي ََن لَهُ الْهُدَي وَيَت َبِعْ غَيَْر سَبِيلِ
ِ
الْمُؤْمِنِنَي نُوَل 

  .جَهَن َمَ وَسَاءَتْ َمصِريًا
দ্বারা প্রমাদণত। এই আয়াত দ্বারা মুফাসদসর এিং উসূলদিি উলামানয় মকরাম 

ইজমানক শরী‘আনতর িলীল প্রমাণ কনরনছন। আর সূরা হাশনরর ২ নং আয়াত 

( الحشر. اْْلَْبَصارِِ أُولِي يَا فَاْعتَبُِروا :২) দ্বারা দকয়াসনক শরী‘আনতর িলীল 

প্রমাণ কনরনছন। তাছাড়া হািীনসর দকতানি নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম এিং সাহািানয় মকরানমর দকয়ানসর মতা িহু িহু প্রমাণ রনয়নছ। 

আহনল হািীস সম্প্রিায় ইজমা দকয়াসনক শরী‘আনতর িলীল না মানায় তারা সূরা 

মানয়িার ৩ নং আয়াত دينكم لكم اكملت اليوم .  

‘আজ আদম মতামানির জনয মতামানির দ্বীন পদরপূণব কনর দিলাম’ অস্বীকারকারী 

সািযস্ত হয়। মকননা এমন হাজার হাজার মাসআলা আনছ যার সমাধান সরাসদর 

কুরআন-হািীনস পাওয়া যায় না। এসি মিনি ফকীহগণ ইজমা অথিা দকয়ানসর 

মাধযনম সমাধান দিনয় থানকন। যারা ইজমা ও দকয়াসনক শরী‘আনতর িলীল 

মাননি না তারা ঐসি মাসআলার সমাধান দকভানি দিনি? এিং আল্লাহ তা‘আলার 

মঘাষণা ‘আদম আজ মতামানির জনয মতামানির দ্বীননক পদরপূণব কনর দিলাম’ এর 

িাস্তিায়ন দকভানি সম্ভি হনি? কনয়কদি মাসআলা লিয করুন, আমানির জানা 

মনত এগুনলার সমাধান সরাসদর কুরআন-হািীনস পাওয়া যায় না। আহনল হািীস 

সম্প্রিায়নক এই মাসআলাগুনলার সমাধান মকান প্রকার দকয়ানসর আশ্রয় মনয়া 
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ছাড়া সরাসদর কুরআননর আয়াত দকংিা সুস্পষ্ট হািীস দ্বারা মিয়ার অনুনরাধ করা 

হল- 

 মডসদিদন ২০০০ দল. জানয়য হনি দক না? 

 প্রাইজিন্ড মকনা জানয়য হনি দক না? 

 প্রদভনডন্ড ফান্ড িা দজ.দপ ফানন্ডর িাকা ও লভযাংশ গ্রহণ করা জানয়য হনি 

দক না? 

 িতবমান মশয়ার িাজানর মশয়ার ক্রয়-দিক্রয় জানয়য হনি দক না? 

 প্লাদস্টক সাজবাদর করা জানয়য হনি দক না? 

 িীমা-ইন্স্ুযনরন্স্ করা জানয়য হনি দক না? 

 মেড মাকব মিচা-মকনা জানয়য হনি দক না? 

 মিদশ-দিনিদশ কাগনজর মনাি পরস্পনর কম-মিশী মূনলয ক্রয়-দিক্রয় 

জানয়য হনি দক না? 

 অযাডভানন্স্র িাকা গ্রহণ করা ও িযিহার করা জানয়য হনি দক না? 

 শরীনরর অঙ্গ-প্রতযঙ্গ দিক্রয় করা িা িান করা জানয়য হনি দক না? 

 দিমানন নামায পড়া জানয়য হনি দক না? 

 মরাযা অিস্থায় ইনঞ্জকশন মনওয়া জানয়য দক না? 

হাজার হাজার আধুদনক মাসাইনলর মধয মথনক মাি ১২দি মাসআলা উনল্লখ করা 

হল। আহনল হািীস সম্প্রিায় পারনল মকান প্রকার দকয়ানসর আশ্রয় মনওয়া ছাড়া 

অন্ততঃ এই ১২দি মাসআলার সমাধান মযন কুরআননর স্পষ্ট আয়াত িা স্পষ্ট 

হািীস দ্বারা মিন। কুরআননর স্পষ্ট আয়াত িা স্পষ্ট হািীস দ্বারা এই 

মাসআলাগুনলার সমাধান না দিনত পারনল তারা ‘আজ মতামানির জনয মতামানির 

দ্বীননক পদরপূণব কনর দিলাম’ এই আয়ানতর অস্বীকারকারী প্রমাদণত হনি। 

দফক্বহী মাসআলার মিনি দশশুসলুভ আচরন 

তানিরনক মকান দফকহী মাসআলার কথা িলনল তারা িনল, সহীহ/সরীহ, 

মুত্তাদসল/মারফূ’ হািীস দিনয় িলীল দিনল তারা মাননত রাদজ আনছ অনযথায় 

এসি মাসআলা-মাসাইল তারা মাননি না। তানিরনক িলি, আপনারা সহীহ/ 

সরীহ/মুত্তাদসল/মারফূ’ হািীস কানক িনল অথবাৎ হািীনসর এসি সংজ্ঞা কুরআননর 

আয়াত িা হািীস দ্বারা প্রমাণ করুন তাহনল আমরাও প্রনতযক মাসআলা সহীহ/ 

সরীহ/মুত্তাদসল/মারফূ’ হািীস দ্বারা প্রমাণ করনত পারনিা। সম্ভি হনল তারা 

কুরআন দকংিা হািীস দ্বারা সহীহ/সরীহ/মুত্তাদসল/মারফূ’ হািীনসর সংজ্ঞা প্রমাণ 

কনর মিখাক। অন্ততঃ এতিুকইু প্রমাণ করুক ময, নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 
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ওয়াসাল্লাম শুধু সহীহ/সরীহ/মুত্তাদসল/মারফূ’ হািীসই মাননত িনলনছন। অনযানয 

হািীস মাননত দননষধ কনরনছন। 

নামানয সরূা ফাদতহা পাে দননয় তানির অনয দক্তক আচরণ 

কুরআন-হািীস মিাোর মিনি যারা ইমানমর িযাখযা মানন না; িরং সিবনিনি 

সরাসদর হািীস মানার িািী কনর থানক তানির কানছ সদিনয় আরয, আপনানির 

মতানুযায়ী মতা মুক্তািীর ফাদতহা পড়া ছাড়া নামায হনি না। অথবাৎ মুক্তািীনক 

ইমানমর দপছননও সূরা ফাদতহা পড়নত হনি। এখন প্রশ্ন হল, যদি মকান িযদক্ত 

মসদজনি উপদস্থত হনয় মিনখ ময, ইমাম সানহি দকরা‘আত মশষ কনর রুকুনত চনল 

মগনছন, তখন তার করণীয় কী হনি? অথবাৎ তার ফাদতহা পড়ার িযাপানর 

আপনানির মতামত দক? যদি িনলন, মস রুকুনত শরীক হনয় রুকুনতই ফাদতহা 

পনড় দননি তাহনল মসিা হািীনসর দখলাফ হনি। মকননা নিীজী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম রুকু দসজিার মনধয কুরআন পড়নত দননষধ কনরনছন। আর 

ফাদতহা কুরআননর অংশ হওয়ািা অকািযভানি প্রমাদণত। সুতরাং রুকুনত ফাদতহা 

পড়া যানি না। (দতরদমযী,হা.নং ২৬৪)। ইমাম দতরদমযী রহ. এই হািীসনক হাসানুন 

সহীহুন িনলনছন। যদি িনলন ময, মস িযদক্ত এ রাকাআনত শরীক হনি না; িরং 

িাঁদড়নয় অনপিা করনি তারপর পরিতবী রাকাআত মথনক ইমানমর ইকদতিা 

করনি। তাহনল এিাও হািীনসর লঙ্ঘন হনি। কারণ, নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম ইমামনক ময অিস্থায় পাওয়া যায় মস অিস্থায় তার ইকদতিা করনত 

িনলনছন। (দতরদমযী,হা.নং ৫৯১)। আলিানী সানহিও এই হািীসনক সহীহ িনলনছন। 

(দসলদসলাতুল আহািীদসস সহীহা, হা.নং ১১৮৮)। কানজই দনছক িাঁদড়নয় থাকা যানি না। 

আর যদি িনলন, মস ইমানমর সানথ শরীক হনি দকন্তু এই রাকাআতদি গণনা 

করনি না তাহনল মসিাও হািীনসর দখলাফ হনি। কারণ নিীজী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম রুকূ মপনল রাকাআত গণনা করনত িনলনছন। (আিূ িাঊি, 

হা. নং ৮৯৩। আলিানী সানহিও হািীসদিনক হাসান িনলনছন।) অতএি রুকূ মপনল 

রাকাআত গণনা না করার উপায় মনই। আর যদি মশষতক িনল িনসন, এ িযদক্ত 

ফাদতহা না পনড় ইমাম ময অিস্থায় আনছ মস অিস্থায়ই তার ইকদতিা করনি। 

তাহনল এিা স্বয়ং আপনানির িািীর দখলাফ হনি। কারণ আপনানির িািী দছল, 

ফাদতহা পড়া ছাড়া মুক্তািীর নামাযই হয় না। সুতরাং এই উত্তনররও অিকাশ 

মনই। মতা আনখর যানিনিা মকাথায়? 

এিার িলুন, মকান িযদক্ত যদি এমন সময় মসদজনি আনস যখন ইমাম সানহি 

সূরা ফাদতহার মশষাংশ الضالين وال  পড়নছন, তখন তার করণীয় দক হনি? 

আপনারা মযনহতু হািীস মাননন তাই হািীস অনুযায়ী উত্তর মিয়াই সমীচীন হনি। 

যদি িলা হয়, ইমানমর সানথ মসও ‘আমীন’ িলনি। মযমন হািীনস এনসনছ, ইমাম 

যখন الضالين وال   িনল তখন মতামরা ‘আমীন’ িল। (সহীহ িখুারী, হা. নং ৭৮২)। 

তাহনল িলি, তার জনয মতা ফাদতহা পড়া জরুরী। ফাদতহা না পড়নল মতা তার 
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নামাযই হনি না। কানজই ফাদতহা না পনড় দকভানি মস ‘আমীন’ িলনি? আর যদি 

িলা হয়, মস ইমানমর   الضالين وال   িলা সনেও ‘আমীন’ িলনি না; িরং আনগ 

ফাদতহা পড়নি তারপর একাকী ‘আমীন’ িলনি। তাহনল িলি, ‘ইমাম যখন وال 

 িনল তখন মতামরা ‘আমীন’ িল।’ এই হািীনসর উপর দকভানি আমল الضالين

হনি? 

আহনল হািীস ভাইনয়রা মকান হািীনসর সনঙ্গ সংঘষব না িাদধনয় এই প্রশ্নগুনলার 

গ্রহণনযাগয উত্তর দিনত পারনল আমরা খুদশ হি। আর যদি এগুনলার মকান 

গ্রহণনযাগয সমাধান তানির জানা না থানক তাহনল আমরা তানিরনক দফকহী 

মাসাইনলর মিনি হানাফী মাযহাি অনুসরণ করার উিাত্ত আহ্বান জানাদচ্ছ। 

মসনিনি তানির মকান হািীনসরই দিনরাদধতা করনত হনি না। মকননা উনল্লদখত 

সকল হািীস দিনিচনায় মরনখ হানাফী মাযহানির দসদ্ধান্ত হল, ফাদতহা পড়া ছাড়া 

নামায না হওয়ার হািীসদি ইমাম ও একাকী নামায আিায়কারীর জনয প্রনযাজয। 

অতএি মুক্তািী এনস ইমামনক ময অিস্থায় পানি মস অিস্থায়ই তার সানথ শরীক 

হনয় যানি। তার জনয ফাদতহা পড়ার প্রনয়াজন মনই। অনুরূপ হানাফী মুক্তািীর 

জনয আমীন িলনতও মকান োনমলা মনই। মকননা তার জনযও ফাদতহা পড়ার 

দিধান মনই। কানজই মস ইমানমর ضالينال وال  মশানন ‘আমীন’ িলনত পারনি। 

আর এনত তানক মকান হািীনসর দিনরাদধতাও করনত হনি না। আল্লাহ তা‘আলা 

সিাইনক দ্বীননর সদেক িুে িান করুন এিং সীরানত মুস্তাকীনমর উপর কানয়ম ও 

িানয়ম থাকার মত দফক িান করুন। আমীন ॥ 

িয়ান-২ 

২৮ মাচব ২০১৫ দি. মরাজ শদনিার, লালিাগ মচ রাস্তার পানশ্বব আইম্মানয় মাসাদজি, 

উলামানয় দকরাম ও স্থানীয় জনগনণর ময থ-উনিযানগ এক দিরাি িীনী মাহদফল 

অনদুিত হয়। উক্ত মাহদফনল রাত ১১.০০ হনত ০১.৩০ পযবন্ত িীঘব ও সারগভব 

িয়ানন হযরত মুফতী সানহি িা.িা. িতবমান লা-মাযহািীনির সতষ্ট দিভ্রাদন্তসমনূহর 

িাতঁভাঙ্গা জিাি প্রিান কনরদছনলন। মূলযিান িয়ানদি মিশিযাপী সকল হক্বপছন্দ ও 

সতযানসুন্ধানীর হানত মপ নঁছ মিয়ার লনিযই এ প্রয়াস। 

হামি ও সালানতর পর। 

সচূনা  

িতবমানন আহনল হািীসনির মি রাত্ম চরম পযবানয় দগনয় মেনকনছ। কুদল-মজুর, 

িদজব, দরক্সাওয়ালা, সুইপার সিাই নাদক আহনল হািীস। কী তাজ্জনির কথা! আনর 

সহীহ িুখারী খুনল দিনল পড়নত পারনি মতামরা? িশ লি িাকা চযানলঞ্জ করলাম, 

িংশানলর মকাননা আহনল হািীস সহীহ িুখারী পড়নত পারনি না। সহীহ িুখারীনত 

মযর-যির মিয়া মনই, মসিা গ্রামার দিনয় পড়নত হয়। তুদম-মতা আরিী গ্রামার 
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পনড়াদন, মতামার-মতা সহীহ িুখারী পড়ারই মযাগযতা মনই, অথচ তুদমই দক-না 

আহনল হািীস! কনতা িনড়া প্রতারণা, কনতা িনড়া মধাঁকািাদজ! কনয়কদিন আনগ 

উলামানয় দকরাম আমানক জানানলন, আহনল হািীস নামক দফরকাদি এ এলাকার 

মুসলমাননিরনক দিভ্রান্ত কনর চনলনছ, মানুষনক সনন্দনহর মনধয মফনল দিনচ্ছ। 

পদরদস্থদতর গুরুত্ব উপলদি কনর সময় না থাকা সনেও আদম আসনত সম্মত 

হনয়দছ। কারণ আমার উপর এ এলাকািাসীর একিা হক্ব আনছ। আদম লালিাগ 

মািরাসারই একজন ফানরগ। এখান মথনক িাওরানয় হািীস পনড়দছ। মুফতী 

‘আব্দুল মুঈয সানহি রহ.’-দযদন িাইতুল মুকাররনমর খতীি দছনলন, তার কানছ 

দুই িছর ইফতা পনড়দছ। পড়ানশানা মশনষ এ মািরাসানতই আি িছর দশিকতা 

কনরদছ। এ এলাকায় অননক চলানফরা হনয়নছ। অননক িছর আদম মকল্লার 

মসদজনির খতীি ও ইমাম দছলাম। দরদযক মযখানন থানক মানুষনক মসখানন চনল 

মযনত হয়। একসময় আমার দরদযক মুহাম্মািপুর চনল মগনছ, আদমও মুহাম্মািপুর 

চনল মগদছ। এখন আল্লাহ মসখানন মরনখনছন। যনতাদিন মসখানন দরদযক আনছ, 

থাকনিা। যদি অনয মকাথাও দরদযক চনল যায়, তাহনল মসখানন চনল মযনত হনি। 

যা িলদছলাম, আমার উপর এ এলাকার ভাইনির একিা হক্ব আনছ। আদম 

একিানা িশ িছর এ এলাকার আনলা-িাতাস গ্রহণ কনরদছ। আজনক তারা 

আমানক িরণ কনরনছ। এজনয আদম তানির ডানক লাব্বাইক িনল সাড়া দিনয়দছ। 

হািীনসর িরস সংনিপ কনর চনল এনসদছ। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন এ 

মাজদলসনক কিূল করুন। আমানির সকলনক হক্ব মিাোর তাওফীক িান করুন 

এিং িাদতনলর খপ্পর মথনক দহফাযত করুন। 

িাদতল প্রদতনরানধ উলামানির িাদয়ত্ব 

আল্লাহ তা‘আলা িনলনছন, দকয়ামত পযবন্ত হনক্বর একিা রাস্তা থাকনি, পাশাপাদশ 

িাদতনলরও অননকগুনলা রাস্তা থাকনি। আয়ানত কারীমায় হনক্বর রাস্তা িলা হনয়নছ 

একদি। আর িাদতল রাস্তা িুোনত দগনয় আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন িহুিচন িযিহার 

কনরনছন। মিাো মগনলা, িাদতনলর অননকগুনলা রাস্তা থাকনি। এ অিস্থায় 

উলামানয় দকরামনক আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন দু’রকম িাদয়ত্ব দিনয়নছন। একিা 

হনলা, মুসলমাননিরনক ঈমান-আমল দশিা মিয়া। অথবাৎ জনসাধারণনক তারা 

ঈমানও দশিা দিনি; নামায, মরাযা, হজ্জ, যাকাত, হালাল দরদযক এিং দপতা-

মাতা, দিদি-িাচ্চার হক্বও দশিা দিনি। আর অপরিা হনলা, এই ময িললাম, 

িাদতনলর অননকগুনলা রাস্তা আনছ, কখনও যদি মকাননা িাদতল রাস্তা প্রকাশ পায়, 

মকাননা িাদতল মুসলমাননির উপর হামলা কনর তখন ঐকযিদ্ধ হনয় ঐ িাদতনলর 

মুকানিলা করনি এিং তানক িাফন কনর দিনি। দেক মযমনদি হািীনস পানক 

এনসনছ- 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف 
 .تأويل اجلاهلنيالغالني وانتحال املبطلني و

(সনুানন কুিরা দলল-িাইহাকী; হািীস নং ২০৯১১) 

এ হািীনস িলা হনয়নছ, হক্কানী উলামানয় দকরাম এিং আল্লাহওয়ালাগণ কনয়কদি 

কাজ করনি। মসগুনলার মনধয প্রথমদি হনলা, الغالين تحريف  অথবাৎ িীননর 

িযাপানর যারা িাড়ািাদড় কনর, তানিরনক তারা প্রদতহত করনি। এখন 

আমানিরনক জাননত হনি, িতবমানন িীননর িযাপানর কারা িাড়ািাদড় করনছ।  

১. দরজভী দফরকা : মাজার-পূজারী এিং দমলাি-দকয়ামকারীরা যারা িনল, দকয়াম 

না করনল কাদফর হনয় যায়-এরা হনলা িাড়ািাদড়কারী। দকয়াম না করনল মানুষ 

কাদফর হনি মকননা? দুরূি-মতা িাঁদড়নয়, িনস, শুনয়-শুনয় এমনদক হাঁিা-চলা 

অিস্থায়ও পড়া যায়। নামানয-মতা িনস িনসই দুরূি পড়নত হয়। আর নামায 

হনলা সনিবাত্তম আমল। তাহনল মিাো মগনলা, দুরূি শরীফ িনস পড়া উত্তম। এখন 

কথা হনলা, দুরূি পড়নত পড়নত এরা হোৎ িাঁদড়নয় যায় মকননা? তারা িনল, 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এখানন আগমন কনরন, তাই আমরা 

িাঁদড়নয় যাই। ওরা কীভানি মিখনলা, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 

ওনির দমলাি মাহদফনল আগমন কনরনছন!? এিা ভন্ডামী বি দকছু নয়। এিা 

একিা িাদতল দফরকা। এ িাদতল দফরকার মূল িযদক্ত দছনলা আহমি মরযা খান। 

এ মলাকদিনক ইংনরজরা খদরি কনর দননয়দছনলা। ইংনরজরা তানির শাসনামনল 

চারজন মলাকনক খদরি কনরদছনলা। তানির মনধয এ হনচ্ছ একজন। এরা কথায় 

কথায় মানুষনক কাদফর িানায়। মযমন : মিওিন্দী উলামানয় দকরাম কাদফর, 

আশরাফ আলী থানভী রহ. কাদফর, রশীি আহমাি গাঙ্গুহী রহ. কাদফর। 

নাউযুদিল্লাহ।  

আহনল কাশফ িুযূগবানন িীন িনলনছন, আকাদিনর মিওিনন্দর মনধয সাহািানয় 

দকরানমর সনঙ্গ পথচলার মযাগযতা দছনলা। আল্লাহ তা‘আলা মশষ যামানার 

মলাকনির সামনন পূনিবর যামানার মলাকনির ঈমান-আমল প্রিশবননর উনদ্দনশয 

তানিরনক পনর পাদেনয়নছন, অথচ তারা সিাই এনির িতদষ্টনত কাদফর! আল্লাহ 

আমানিরনক িাদয়ত্ব দিনয়নছন ময, মতামরা কাদফরনিরনক মুসলমান িানাও। আর 

এ মলাকগুনলা সি মুসলমাননক কাদফর িাদননয় দিনচ্ছ। আমানির মিনশ এ িলদির 

নাম দরজভী। আর পাদকস্তানন এনির নাম মিনরলভী। এরা মাজার-পূজারী, জশনন-

জুলুনস ঈনি-মীলাদুন্নিী পালনকারী। এরা ধমব দননয় িাড়ািাদড় কনর। 

২. আহললু হািীস দফরকাঃ আনরকিা িল যারা িাড়ািাদড় কনর তারা আহলুল 

হািীস নানম পদরদচত। পতদথিীনত চারিা মাযহাি িহু শতাব্দী যািত দমল-

মুহাব্বনতর সানথ দিিযমান আনছ। মজদ্দা মকান সাগনরর তীনর অিদস্থত? মলাদহত 
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সাগর। ইংনরদজনত িলা হয় মরড সী। ঐ সাগনরর পদশ্চম দিনক যনতা মিশ আনছ 

যথা- আলনজদরয়া, নাইনজদরয়া, দতউদনদসয়া, মম দরতাদনয়া, মরনক্কা এসি মিনশর 

মলাকজন মানলকী মাযহাি মমনন চনল। আরি ভুখনন্ড িতবমানন হােলী মাযহাি 

প্রচদলত। এদশয়া মহানিনশর অদধকাংশ মিনশর মানুষ হানাফী মাযহাি অনুযায়ী 

িীন পালন কনর। হানাফী মাযহানির মলাক দুদনয়ানত সিনচনয় মিদশ। ওদিনক 

ইনন্দাননদশয়া ও মালনয়দশয়ায় আনছ শাদফঈ মাযহাি। এভানি পুরা দুদনয়ার 

মুসলমানগণ মাযহাি মমনন চনল। দিদভন্ন অঞ্চনলর মুসলমাননির মাযহাি দভন্ন 

দভন্ন হনলও ঈমাননর প্রনশ্ন এরা সকনলই একাট্টা। এই শুধু ‘আমীন’ মজানর িলনি, 

না আনস্ত িলনি এ জাতীয় সামানয দকছু পাথবকয এনির মনধয দিিযমান। এনির 

প্রনতযনকর আমনলর উপর কুরআন-সুন্নাহর িলীল আনছ। এনির মকউই ভুনলর 

উপর নয়। চার মাযহািই হক্ব ও সদেক। চার মাযহািনকই সহীহ ইসলাম িলনত 

হনি। িলুন, চার মাযহািনক কী িলা হনি? সদেক ইসলাম। আমরা দমল-

মুহাব্বনতর সানথ দছলাম এিং আদছ। মকউ কাউনক কাদফর িদলদন। মকউ কাউনক 

অনযাগয িদলদন। আমানির এ দমল-মুহাব্বত ইংনরজনির চিুশূল হনয় িাঁড়ানলা। 

আমানির মনধয দিনভি সতদষ্ট কনর ফায়িা লুিার জনয ইংনরজরা একিা দফরকার 

জন্ম দিনলা। যার মাধযনম তারা এ কাজদি সম্পন্ন করনলা তার নাম দছনলা মুহাম্মাি 

হুসাইন িািালিী। ইংনরজরা তানক খদরি কনর দননয়দছনলা (এ হনচ্ছ ইংনরজনির 

খদরি করা দদ্বতীয় িযদক্ত)। এ িযদক্ত আহলুল হািীস নামিা ইংনরজ গভনবর মথনক 

পাস কদরনয় দননয়দছনলা। তারা চার মাযহানির অনুসারীনিরনক িনল, ‘মতামরা 

মুশদরক হনয় মগনছা। মতামরা ময ইমাম মাননছা এিা দশরক। মাযহাি মমনন 

মতামরা দশরক করনছা। মতামরা সিাই কাদফর হনয় মগনছা’। এনির ভাষযমনত পুরা 

দুদনয়ার মুসলমানরা কাদফর হনয় মগনছ। আর ঈমানিার শুধু এরা ১০/১৫ জন। 

এিা হয়!? মসই আিলাদন্টক মহাসাগর মথনক ইনন্দাননদশয়া পযবন্ত সমস্ত মুসলমান 

চার মাযহানি দিভক্ত। এরা সিাই কাদফর? আর ওরা কনয়কজন শুধু মু’দমন? 

সিাইনক কাদফর িানাননার এই দেকািারী তানিরনক মক দিনয়নছ? তারা সিাইনক 

কাদফর িলনছ, এিা দক ধনমবর নানম িাড়ািাদড় নয়? 

শরী‘আনতর িলীল ও আহনল হািীস সম্প্রিানয়র অিস্থা 

শরী‘আনতর িলীল কয়িা? চারিা। মযনকাননা তানলনি ‘ইলমনক দজজ্ঞাসা করুন। 

প্রনতযকদি দকতানিই আনছ শরী‘আনতর িলীল চারদি। মসগুনলা হনলা : কুরআন, 

সুন্নাহ, ইজমা ও দক্বয়াস। এরা ইজমা ও দক্বয়াসনক শরী‘আনতর িলীল মানন না। 

অথচ ইজমা-দক্বয়ানসর শর‘ঈ িলীল হওয়া কুরআননর আয়াত দ্বারা প্রমাদণত। 

তারা িনল, আমরা শুধু কুরআন-হািীস মাদন। আচ্ছা, কুরআন যখন মাননা তাহনল 

কুরআননর সিদকছু দক মাননত হনি না? নাদক দননজনির মন মনতা দু’ চারিা 

আয়াত মাননলই হনি? কুরআন-মতা আমানির ইজমা মাননত িনলনছ। আদম 

িলীল মপশ করনিা ময, কুরআন আমানিরনক ইজমা মাননত িনলনছ।  
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মাযহাি মানার দিষয়িা অথবাৎ ইজমা-দক্বয়াস মানার দিষয়িা কুরআন এিং সহীহ 

হািীস দ্বারা প্রমাদণত। আহলুল হািীসরা ইজমাও মানন না, দক্বয়াসও মানন না। 

চার িলীনলর দুদি না মমনন এরা অনধবক ইসলামনকই অস্বীকার করনছ। িলুন, 

এনত দক তারা ঈমানিার হনত পারনি? আল্লাহ তা‘আলা কুরআনন িনলনছন, 

 .أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَْعضِ الْكِتَاِب وَتَكْفُرُونَ بَِبعْض  
অথবঃ মতামরা অনধবক মাননা আর অনধবক মাননা না; এনত মতামরা মু’দমন হনত 

পারনি না। (সরূা িাকারা- ৮৫) 

িলুন! পুরা কুরআন মাননত হনি, নাদক অনধবক মাননলই হনি? তারা কুরআনন 

িদণবত ইজমার আয়াত, দক্বয়ানসর আয়াত মাননছ না। আর আমরা মাদন িনল 

আমানিরনক িনল মুশদরক। আমরা আয়াতগুনলা মমনন মুশদরক হলাম আর তারা 

না মমনন ঈমানিার হনলা? নাউযুদিল্লাহ।  

দরজভী আর আহলুল হািীসনিরনক পূনিবানল্লদখত হািীনস িাড়ািাদড়কারী িলা 

হনয়নছ। হািীনসর িণবনা অনুযায়ী িাড়ািাদড়কারীনিরনক প্রদতহত করা হক্কানী 

উলামানয় দকরানমর িাদয়ত্ব। 

উলামানয় দকরানমর দদ্বতীয় িাদয়ত্বদি হনচ্ছ, المبطلين انتحال  অথবাৎ িাদতল 

পন্থীনিরনক িাদতল মঘাষণা করা। হািীনস এনসনছ, িাদতল পুনরািাই িাদতল। 

আমানির যুনগ িাদতল কারা? কাদিয়ানীরা অথবাৎ যারা মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসালামনক মশষ-নিী না মমনন মগালাম আহমাি কাদিয়ানীনক নিী 

মানন। আনরক িল িাদতল হনলা দশ‘আরা। অথবাৎ এরাও িাদতল তথা কাদফর। 

দশ‘আরা আমানির কুরআননক অদরদজনাল কুরআন মনন কনর না। তারা িনল, 

অদরদজনাল কুরআনন ১৭ হাজার আয়াত থাকনি। আর আমানির কুরআনন আনছ ৬ 

হাজার ২ শত ৩৬ দি আয়াত। অদরদজনালিা নাদক তানির িানরাতম ইমানমর 

কানছ আনছ। প্রশ্ন হনলা, তানির মসই ইমাম অদরদজনাল  কুরআন দননয় মকাথায় 

আনছন? দশ‘আনির এক গ্রুপ িলনছ, দতদন মমনঘর মনধয আনছন। আনরক গ্রুপ 

িলনছ, ইরানকর ‘সুররা মান রওয়া’ নামক একিা পাহানড়র গুহায় দতদন লুদকনয় 

আনছন। পুরা এলাকায় যখন দশ‘আনির শাসন কানয়ম হনি তখন দতদন মির 

হনিন। দসদরয়ার মপ্রদসনডন্ট িাশার আল আসাি দশ‘আ। ইরানকর িমতাও এখন 

দশ‘আনির হানত। এজনয দশ‘আরা পুরা ইরাক তানির িখনল আননত চানচ্ছ। 

মলিানননর দহজিুল্লাহ গ্রুপ দশ‘আপন্থী। এরা মকউই িতবমান কুরআন মানন না। 

কুরআনন আম্মাজান আদয়শা রাদয.নক পদিি িলা হনয়নছ। আর তানির দকতানি 

আনছ, তারা ইসলামী হুকুমত কানয়ম করনত পারনল মা আদয়শা রাদয.নক কির 

মথনক উদেনয় ১০০ ঘা মিত মারনি (নাউযুদিল্লাহ)। দতদন নাদক (নাউযুদিল্লাহ) 

দযনা কনরদছনলন। কুরআন মযখানন আয়াত নাদযল কনর িনল দিনলা ময, ঘিনাদি 

জঘনয একদি অপিাি এিং এদি মুনাদফকনির দমথযা মপ্রাপাগান্ডা। মসখানন তারা 
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িলনছ, এিা সতয নয়; িরং আদয়শা রাদয. সদতয সদতযই অনযায় কনরনছন। 

এরপরও তারা কীভানি কুরআন মাননলা এিং এরপরও তারা কীভানি মুসলমান 

থানক? কুরআননর একিা আয়াত দকংিা অনধবক আয়াত অস্বীকার করনলও কানরা 

ঈমান থানক? হািীনসর মনধয িদণবত ইনদতহালুল মুিদতলীননর মনধয কাদিয়ানী 

আর দশ‘আরা অন্তভুবক্ত। উলামানয় দকরামনক এ উভয়পনির মুকানিলা কনর 

তানিরনক প্রদতহত করনত হনি। 

হািীনসর পরিতবী অংশ الجاهلين وتاويل  এর তাদিল মানন হনলা, তাফসীর। আর 

জানহল মানন যার তাফসীর করার মযাগযতা মনই। তাফসীর করনত হনল পনননরািা 

সািনজনট জ্ঞান থাকনত হনি। অথবাৎ কানরা পনননরািা সািনজনট জ্ঞান থাকনল 

তনিই মস তাফসীর করনত পানর। আমানির কওমী মািরাসাগুনলানত (নিওিন্দী 

মািরাসাগুনলানত) ঐ পনননরািা দিষয়নক ধানপ ধানপ পড়াননা হয়, যানত প্রদতদি 

ছানির মনধযই কুরআননর তাফসীর মিাোর ও তাফসীর করার মযাগযতা সতদষ্ট হয়। 

মিওিন্দী মািরাসার দসনলিাস সম্পনকব দকছুিা ধারণা মপনলন মতা!? পনননরািা 

দিষনয়র জ্ঞান না থাকনল তাফসীর মিাো যায় না। সুতরাং নাহি, সরফ, 

ইশদতকাক, িয়ান, মা‘আনী, িিী, দকরা'আত, লুগাত, কাসাস, নানসখ-মানসূখ, 

হািীস, দফক্বহ, আক্বাইি ইতযাদি শানস্ত্র যার িিতা মনই মস যদি তাফসীর কনর 

তাহনল তানক কী িলা হনি? জানহনলর তাফসীর। আমানির আনলাচয হািীনসর 

মমব ও প্রনয়াগনিি প্রনতযক যামানায়ই পাওয়া যানি। আমনির যামানায় تاويل 

 কথািা পাওয়া যানচ্ছ দুজন িযদক্তর মনধয। একজন হনলা জামায়ানত الجاهلين

ইসলামীর প্রদতিাতা দমস্টার মওদুিী। দতদন তাফহীমলু কুরআন নানম একদি িই 

দলনখনছন। আর িতবমানন ডা. জাদকর নানয়ক ময তাফসীর করনছ এিাও হািীনস 

িদণবত জানহলনির তাফসীনরর অন্তভুবক্ত। জাদকর নানয়ক একজন অযানলাপযাদথক 

ডাক্তার। তাফসীর করার মকাননা অদধকার তার মনই। দতদন মকননা ফাতাওয়া দিনত 

যানিন? ফাতাওয়া মিয়ানতা আমার িা আমানির কাজ। লালিানগ আদম আি িছর 

ফাতাওয়া দিনয়দছ। আমার কাজ যদি মকাননা ডাক্তার সানহি দছদননয় মনয় তাহনল 

আদম মসই ডাক্তারনক িলনিা, আপনার মপনি দিউমার হনল আদম মুফতী সানহি 

মসিার অপানরশন করনিা। আপদন ডাক্তার হনয় যদি ফাতাওয়া দিনত পানরন মযিা 

আপনার কাজ নয়, তাহনল আদম মুফতী হনয় মকননা আপনার মপি কািনত পারনিা 

না? আপনারা এসি জাদকর নানয়কনিরনক িলুন, মতামানির অসুখ হনল মপি 

কািনি আমানির মুফতী সানহি। তখন হয়নতা তানির হুঁশ দফরনি। 

মমািকথা, আনলাচয হািীনস উলামানয় দকরামনক দতন ধরননর দফরকা প্রদতহত 

করার িাদয়ত্ব মিয়া হনয়নছ। প্রথম প্রকার হনলা দরজভী ও আহলুল হািীস। দদ্বতীয় 

প্রকানর আনছ কাদিয়ানী ও দশ‘আ। আর তততীয় প্রকানর আনছ মওদুিী ও জাদকর 

নানয়ক সানহি। িতবমানন এ ছয়দি দফরকানক মুকাদিলা করা এিং এনির সম্পনকব 

জনসাধারণনক সতকব করা প্রনতযক আনলনমর ঈমানী িাদয়ত্ব। এ িযাপানর 
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আমানির আনলম সমাজনক আল্লাহর কানছ জিািদিদহ করনত হনি। আমরা 

আনলমরা যদি মুখ না খুদল িা ভয় পাই; তাহনল আমরা দকনসর ওয়াদরনশ আদেয়া 

হলাম? আমানির জীিননতা আল্লাহর জনয ওয়াকফকতত। আল্লাহর জনয জান দিনত 

হনল প্রনয়াজনন শহীি হনিা। আশ্চনযবর কী? হায়াত থাকনত মকউ মকাননাদিন মনর? 

তাহনল ভয় দকনসর? আল্লাহর িীননর কথা িলনিা, হক্ব কথা িলনিা। হক্ব কথা না 

িলনল জনগণ দক িাদতল দফরকার খপ্পনর পনড় ঈমান নষ্ট করনি না? তারা ঈমান 

নষ্ট করনি এিং হাশনরর ময়িানন উলামানয় দকরামনক মিাষী সািযস্ত করনি ময, 

ইয়া রাব্বাল ‘আলামীন! আমানির এলাকায় িনড়া িনড়া আনলম দছনলা, িনড়া 

িনড়া মািরাসা দছনলা; দকন্তু িাদতল ময ইসলানমর দুশমন, এসি আনলম 

আমানিরনক তা খুনল খুনল িনলদন। হাশনরর ময়িানন সাধারণ মুসলমানগণ 

আমানিরনক মিাষানরাপ করনি। মসই মিাষানরাপ মথনক িাঁচনত হনল িাদতনলর 

মুনখাশ উনন্মাচন কনর জনগণনক িাদতল দচদননয় দিনত হনি কারা ইয়াহুিী-

দিস্টাননির এনজন্ট এিং ঈমান দিনষ্টকারী। এ গুরু-িাদয়ত্ব পালননর তাদগনিই 

উলামানয় দকরাম আমানিরনক আজ মডনকনছন। মগািা লালিানগর ইমাম 

সানহিগণ ও লালিাগ মািরাসার দশিকগণ দমনল আপনানির সকলনক িাওয়াত 

দিনয়নছন। আশাকদর, এতিনণ আপনারা আজনকর মাহদফনলর উনদ্দশয অনুধািন 

করনত মপনরনছন। 

এখন এসি িাদতনলর িযাখযা দিনেষনণর পালা। ময ছয়িা িাদতনলর কথা 

আপনানিরনক িললাম দরজভী, আহলুল হািীস, দশ‘আ, কাদিয়ানী, মওদুিী ও 

জাদকর নানয়ক, এগুনলার প্রনতযকিার পুনরাপুদর িযাখযা দিনত মগনল অননক 

সমনয়র প্রনয়াজন। আজনক আমানির মূল এনজন্ডা হনলা, তথাকদথত আহলুল 

হািীসনির মুনখাশ উনন্মাচন। এজনয আদম আল্লাহ প্রিত্ত ‘ইলম অনুযায়ী শুধু এ 

িযাপানরই দকছু আনলাচনা করনত চাই।  

আহনল হািীস িনাম আহলসু সনু্নাহ 

প্রথম কথা হনলা, ওরা দননজনিরনক আহলুল হািীস িনল পদরচয় মিয়। আর 

আমরা আমানিরনক আহনল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত িনল িযক্ত কদর। এখানন 

দুদি দিষয় আমানির সামনন আসনলা। একদি হনলা আহনল হািীস, আনরকদি 

হনলা আহনল সুন্নাত। কানজই আমানিরনক জরুরী দভদত্তনত হািীস আর সুন্নানতর 

পাথবকয িুেনত হনি। এ দফতনা সতদষ্ট হওয়ার আনগ এই পাথবকয না িুেনলও 

চলনতা, দকন্তু এখন আর না িুেনল চলনি না। আপদন আনলম মহান িা না মহান 

িাধযতামূলকভানিই হািীস কী আর সুন্নাত কী তা আপনানক জাননত হনি। খুি 

সংনিনপ িলনিা, আপনারা মখয়াল কনর িুনে দননিন।  

হািীস কানক িনল? হািীস হনলা সাগর-মহাসাগর তুলয। আমানির দপ্রয় নিী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম নিুওয়ানতর মতইশ িছনর যা িনলনছন, যা 
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কনরনছন এিং সাহািানয় দকরানমর মযসি কাজ দতদন সমথবন কনরনছন এ 

সিদকছুনকই হািীস িনল। তাহনল সুন্নাত কানক িনল? সুন্নাত হনলা এ সাগনরর 

একিা অংশ দিনশনষর নাম। প্রশ্ন হনলা : মসিা মকান অংশ? হািীনসর মহাসমুর 

মথনক ইমাম আহমি ইিনন হােল রহ. িশ লি হািীস জাননতন। ইমাম িুখারী 

রহ. ছয় লি হািীস জাননতন। এসি হািীস মথনক দনদিবষ্ট দনয়ম অনুযায়ী িাছাই 

কনর দকছুসংখযক হািীস তারা তানির দকতানি দলদপিদ্ধ কনরনছন। তানির জানা 

এিং দলখা এ লি লি হািীনসর সিগুনলাই সুন্নাত নয়। সুন্নাত হনলা ঐ সকল 

হািীস মযগুনলা নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম উম্মনতর আমনলর জনয 

অথবাৎ আপনার আমার আমনলর জনয িনলনছন। মযগুনলা দতদন আপনার আমার 

আমনলর জনয িনলনদন, দকন্তু হািীনসর দকতানি দলদপিদ্ধ আনছ মসগুনলানক সুন্নাত 

িলা যানি না। উিাহরণস্বরূপ, হািীনসর সি দকতানিই আনছ ময, নিীজী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দননিবনশ এগানরাদি দিিাহ কনরদছনলন। সি 

হািীনসর দকতানিই মযনহতু এিা আনছ, মসনহতু এিা একিা হািীস। দকন্তু দতদন দক 

আমানিরনক এ হািীনসর উপর আমল করার অনুমদত দিনয়নছন? মিনদন। দতদন 

আমানিরনক শতব সানপনি সনিবাচ্চ চারদি দিিানহর অনুমদত দিনয়নছন, এগানরাদির 

অনুমদত মিনদন। তাহনল এগানরা দিদির আনলাচনা সেদলত িণবনাদি দনঃসনন্দনহ 

হািীস, দকন্তু সুন্নাত নয়। নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম ঘুমানল তাঁর উযূ 

নষ্ট হনতা না। এিা হািীস এিং তা িহু দকতানি আনছ। দকন্তু আমরা ঘুমানল দক 

উযূ থাকনি? থাকনি না। এিানক হািীস িলা যানি, দকন্তু সুন্নাত িলা যানি না। 

‘শতবসানপনি সনিবাচ্চ চার সংখযক দিিাহ কনরা’-এিা হািীসও, আিার সুন্নাতও। 

এিা কুরআননও আনছ, হািীনসও আনছ। ‘ময িযদক্ত দচৎ হনয় িা কাত হনয় 

ঘুমানলা, তার উযূ মভনঙ্গ মগনলা’-এিা হািীস এিং সুন্নাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর মতা দচৎ িা কাত হনয় ঘুমানল উযূ ভানেদন (দকন্তু আপনার 

আমার ভােনি)। হািীনসর দকতানি আনছ, তাই এিা হািীস। আর আপনার আমার 

জনয িনলনছন, ঐ অিস্থায় উযূ মভনে যানি। তাই এিা সুন্নাত।  

মগাসল ফরয হওয়া অিস্থায় মসদজনি প্রনিশ করার অনুমদত হযরত ‘আলী রাদয.-

এর জনয দনদিবষ্ট। একথা হািীনস িদণবত আনছ। দকন্তু আপনার আমার জনয দক এর 

অনুমদত আনছ? মনই। তাহনল এ অিস্থায় মসদজনি প্রনিনশর অনুমদত না থাকার 

হািীসদি সুন্নাত। আর ‘আলী (রাদয.) ময প্রনিশ করনত পারনতন মসিা হািীস; 

সুন্নাত নয়।  

তাহনল মিখা মগনলা, মকাননা হািীস সনু্নাত হওয়ার জনয এক নের শতব হনলাঃ 

িণবনাদি ‘আম উম্মনতর জনয হনত হনি। মযিা নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লানমর জনয দনদিবষ্ট িা মকাননা সাহািীর জনয দনদিবষ্ট মসিা শুধুই হািীস; 

সুন্নাত নয়। 
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মকাননা হািীস সনু্নাত হওয়ার দুই নের শতব হনলাঃ মসিা রদহত না হনত হনি। 

ইসলাম একদিননই পূণবতা লাভ কনরদন। পযবায়ক্রনম আনস্ত আনস্ত িীঘব মতইশ 

িছনর পূণবাঙ্গ হনয়নছ। একিা সময় দছনলা, যখন নামানযর মনধয কথা িলা মযনতা। 

মলানকরা এনস দজনজ্ঞস করনতা, ভাই সানহি! নামায কনতা রাকা‘আত হনয়নছ? 

নামাযী উত্তর দিনতা, দুই রাকা‘আত িা দতন রাকা‘আত। উত্তর মজনন প্রশ্নকারী 

আনগ একা দুই িা দতন রাকা‘আত পনড় দননতা। তারপর জামা‘আনত শরীক হনয় 

মযনতা। এিা হািীনসর দকতানি আনছ। দকন্তু তা সনেও দক এখন এরূপ করা 

চলনি? আহনল হািীসরা িনল তারা নাদক সহীহ হািীস মানন। এ িণবনা মতা সহীহ 

হািীনসও আনছ। দকন্তু সহীহ হািীনস থাকনলই দক এখন তা মানা যানি? মিখনত 

হনি না, দনয়মদি িাি হনয় মগনছ নাদক িহাল আনছ? 

সহীহ িুখারী শরীনফর হািীনস আনছ- মতামার ইমাম যদি মকাননা ওজনরর কারনণ 

িনস নামায পড়ায় তাহনল মতামরা সিাই িনস ইকদতিা কনরা। এ হািীস সহীহ 

িুখারী শরীনফর ছয় জায়গায় আনছ। 

 وان صلى جالسا فصلو جلوسا اجمعون
অথবঃ মতামানির ইমাম যদি িনস নামায পড়ায় তুদমও িনস নামায পনড়া। (সহীহ 

িুখারী; হািীস নং ৭২২) 

দকন্তু এিা এখননা িহাল আনছ, না রদহত হনয় মগনছ? রদহত হনয় মগনছ। কীভানি 

িুো মগনলা? নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম ইদন্তকানলর আনগ 

অসুস্থািস্থায় এক ওয়াক্ত নামানযর ইমামদত কনরনছন। দতদন িুধিার ইশার সময় 

অসুস্থ হনয়নছন, আর মসামিার দুপুনর ইদন্তকাল কনরনছন। এর মনধয একদিন 

যুহনরর নামানয দগনয়নছন এিং িনস নামায পদড়নয়নছন। আওয়াজ এনতা দুিবল 

দছনলা ময, আিু িকর দসদ্দীকনক মুকাদব্বর দহনসনি তাকিীর মিয়ার জনয দননজর 

পানশ মরনখনছন। প্রথম কাতানর িাঁড় করানদন। অসুস্থতার িরুন আওয়াজ এনতা 

হালকা দছনলা ময, প্রথম কাতানরর মুসদল্লরাও শুননত পানি না। তাই তানক পানশ 

িাঁড় কদরনয়নছন। ঐদিন নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িনস িনস নামায 

পদড়নয়নছন, আর অনযানয সাহািানয় দকরাম িাঁদড়নয় িাঁদড়নয় তার ইকদতিা 

কনরনছন। তাহনল সহীহ িুখারীর ঐ হািীস যা দকতানির ছয় জায়গায় এনসনছ ( 

অথবাৎ ইমাম িনস নামায পড়নল মতামরাও িনস নামায পনড়া।) তা দক আনছ, না 

রদহত হনয় মগনছ? রদহত হনয় মগনছ। এ হািীসনক দক এখন সুন্নাত িলা যানি? 

িুনে-শুনন উত্তর দিন। এখানন আদম সহীহ িুখারীর ক্লাস দনদচ্ছ। এিা মকাননা 

ওয়াজ মাহদফল নয়। সহীহ িুখারীর ক্লাস সংদিপ্ত কনর এখানন এনসদছ, তাই 

আপনানিরনকও সহীহ িুখারী পড়াদচ্ছ। উত্তর হনলা: এিা হািীস িনি, দকন্তু সুন্নাত 

নয়। সুন্নাত হনত হনল শতব হনলা, হািীসদি রদহত না হনত হনি। এমন আরও িহু 

হািীস রদহত হনয় মগনছ। মযমন : ইসলানমর শুরুর যামানায় নিীজী সাল্লাল্লাহু 
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‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িনলদছনলন, মতামরা যদি দিদির কানছ যাও, আর তার সনঙ্গ 

সিদকছইু হয় শুধু িীযবপাত না হয়, তাহনল মতামানির মগাসল করা লাগনি না। 

(সহীহ মুসদলম; হািীস নং ৩৪৩) 

দকন্তু এিা দক এখননা িহাল আনছ? মনই। সি কমবকান্ড মশষ করনলা, শুধু একিু 

িাকী রাখনলা তানতই মগাসল মাফ হনয় যানি? যানি না। অনয হািীনস মিখুন। 

আম্মাজান আদয়শা রাদয. মথনক িদণবত, 

 .ى الله عليه وسلم فاغتسلنااذا جاوز اخلتان اخلتان وجب الغسل فعلت انا ورسول الله صل

অথবঃ স্বামী-স্ত্রীর খতনার স্থান যদি একদিত হয় তনি মগাসল ফরয হনয় যানি 

(আরি মিনশ নারীনিরনকও খতনা করাননা হয়)। মা আদয়শা রাদয. িনলন, আমার 

এিং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর মনধয এমনদি হনয়দছনলা; তখন 

আমরা মগাসল কনর দননয়দছ। (সনুানন দতরদমযী; হািীস নং ১০৮) 

তাহনল িীযবপাত দিহীন সহিানস মগাসল ফরয না হওয়ার দিধানদি এ হািীস দ্বারা 

িাি হনয় মগনলা। তাই সািধান! আপনারা দননজরা সহীহ িুখারী শরীফ দরসাচব 

করনত যানিন না। তাহনল দিপনি পড়নিন। আপনারা সুন্নানতর দকতাি পড়নিন। 

সুন্নাত আর দফক্বহ একই দজদনস। দফক্বনহর মনধয হািীসসমূহ মথনক িাছাই কনর 

কনর সুন্নাতগুনলা এক জায়গায় জমা করা হনয়নছ। সহীহ িুখারী-মতা হািীনসর 

দকতাি। এখানন সুন্নানতর সনঙ্গ রদহত হািীসগুনলাও মলখা আনছ। নিুওয়ানতর 

মতইশ িছনরর অননক দকছু সহীহ িুখারীনত আনছ। একিু আনগ আদম ময হািীসদি 

িললাম, সিদকছু হওয়ার পরও িীযবপাত না হনল মগাসল করা লাগনি না, এিা 

সহীহ িুখারীনত দুই জায়গায় আনছ। আপনারা যদি একা একা সহীহ িুখারী পনড়ন 

তাহনল এ হািীস মিনখ-মতা আপনারা আর ঐ অিস্থায় মগাসল করনিন না। কারণ 

আপনারা িুেনিন না ময, এিা রদহত হনয় মগনছ। আদম আপনানিরনক অননকগুনলা 

উিাহরণ দিনয় মিাোলাম ময, হািীনসর দকতানি থাকা সনেও অননক হািীনসর 

দিধান রদহত হনয় মগনছ। মসগুনলানক হািীস-মতা িলা যানি, দকন্তু সুন্নাত িলা 

যানি না। 

মকাননা হািীস সনু্নাত হওয়ার দতন নের শতব হনলাঃ িদণবত হািীনসর দিধানদি 

ওযরিশত না হনত হনি। ওযর-আপদত্ত িুনেন মতা? মকাননা মকাননা কাজ নিীজী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম সামদয়ক ওযনরর িা অসুদিধার কারনণ কনরনছন। 

মসিা হািীনসর দকতানি আনছ। তাই এনক হািীস িলনত পারনিন। দকন্তু মসিা 

সুন্নাত নয়। মযমন, একিার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর মকামনর 

িযথা হনয়দছনলা। ফনল দতদন িসনত পারনতন না। এ সময় দতদন িাঁদড়নয় মপশাি 

কনরনছন। (সহীহ িুখারী; হািীস নং ২২৪) এর দিপরীনত দিদভন্ন হািীনস দতদন িনস 

মপশাি করনত তাদগি দিনয়নছন। কানজই এ কথা িলা যানি না ময, সহীহ িুখারী 

শরীনফ িাঁদড়নয় মপশাি করার হািীস আনছ, কানজই িাঁদড়নয় মপশাি করা সুন্নাত। 
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হযাঁ, সহীহ িুখারীনত থাকা সনেও এিানক সুন্নাত িলা যানি না। কারণ নিীজী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম তা সামদয়ক অসুদিধার কারনণ কনরনছন। 

একদি হািীস সনু্নাত হওয়ার চার নের শতব হনলাঃ জাদয়নযর সীমা িুোননার জনয 

কনরনদন। দকছু দকছু কাজ নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বিধতার সীমানা 

মিাোননার জনয কনরনছন। মযমন, দতদন তার এক নাতনীনক কাঁনধর উপর দননয় 

নামায পনড়নছন। মস একা একাই নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর কাঁনধ 

চনড় মযনতা, আিার একা একাই মননম মযনতা। নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম তানক একহাত দিনয় সানপািব দিনয়নছন। এিা সহীহ িুখারী শরীনফ 

আনছ। সহীহ িুখারীর দদ্বতীয় পারার মশষ পতিায় আনছ। এিা হািীস, না সুন্নাত? 

দনশ্চয়ই হািীস। একজন নামাযী িযদক্ত নামানয কনতািুকু করনল তার নামায নষ্ট 

হনি না এর সীমানা িণবনা করার জনয নাতনীনক কাঁনধ দননয় দতদন নামায 

পনড়নছন। এিা হািীস, দকন্তু সুন্নাত হনত পানর না। যদি সুন্নাত হনতা তাহনল মতা 

আনরা অননকিার দতদন নাদত কাঁনধ দননয় নামায পড়ানতন। তাহনল হািীনসর 

ভান্ডার মথনক মকান হািীসনক সুন্নাত িলা হনি?  

উত্তর হনচ্ছ- 

১. হািীনসর দিধানদি উম্মনতর জনয হনত হনি। 

২. হািীসদি রদহত হয়দন। 

৩. হািীনস িদণবত কাজদি ওযর িা অসুদিধািশত কনরনদন। 

৪. জাদয়নযর সীমানরখা িণবনা করার জনয কনরনদন। 

এ শতবগুনলা মযসি হািীনস পাওয়া যানি মসগুনলা হনলা সুন্নাত। মমািকথা, 

এতিনণর আনলাচনা দ্বারা স্পষ্ট হনলা, নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 

িদণবত প্রদতদি সুন্নাতই হািীস, দকন্তু প্রদতদি হািীস সুন্নাত নয়। আর নিী কারীম 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম তার সি দননিবশনানতই আমানিরনক সুন্নাত 

মাননত িনলনছন। মকাথাও দতদন আমানিরনক হািীস মাননত িনলনদন। 

উিাহরণস্বরূপ, দতদন িনলনছন, عليكم بسنىت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني. (সনুানন 

আিূ িাউি; হািীস নং ৪৬০৭)  কী িনলনছন এখানন? সুন্নাত। 

 

اد امىتمن متسك بسنىت عند فس ... এখানন কী আঁকনড় ধরনত িনলনছন? সুন্নাত। 

(মু’জামতু ত্বিারানী আওসাত; হািীস নং ৫৪১৪) 

 ?এখানন কী আনছ ... من احيى سنة من سنىت فكأمنا احياىن... من أحب سنىت فقد أحبىن

সুন্নাত। (সনুানন দতরদমযী; হািীস নং ২৬৭৮) 
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 এখানন কী আনছ? সুন্নাত। (মআুত্তা .لن تضلوا ما متسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله

মাদলক; হািীস নং ৩৩৩৩৮) 

 ;কী আনছ এখানন? সুন্নাত। (মসুনানি আহমাি  .متسكم بسنىت خري من احداث بدعة

হািীস নং ১৬৯৭০) 

 কী আনছ এখানন? সুন্নাত। (সনুানন  .من أكل طيبا وعمل بسنة ... بوائقه دخل اجلنة

দতরদমযী; হািীস নং ২৫২) 

অননকগুনলা হািীস মপশ করলাম, এগুনলার সি কদিনতই সুন্নাত অনুসরনণর ও 

আঁকনড় ধরার দননিবশ মিয়া হনয়নছ। আদম মকাননা িাননায়াি কথা িলদছ না। 

আহলুল হািীস ভাইনির িলদছ, িয়া কনর আপনারা এমন একিা হািীস মিখান 

মযখানন নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম উম্মতনক হািীস অনুসরণ করনত 

িনলনছন। 

হযাঁ, নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িনলনছন, হািীস িয়ান কনরা। িয়ান 

কনর মিনখা তা সুন্নাত হয় দক-না? সুন্নাত হনল মাননি। তাছাড়া নিীজী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম হািীস িয়ান করনত িনলনছন, আমল করনত িনলদন। 

আমল করনত িনলনছন সুন্নানতর উপর। এক জায়গায় নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম উম্মতনক সতকব কনর িনলনছন,  

 يكون ىف اخر الزمان دجالون كذابون
অথবঃ মশষ যামানায় িহু মধাঁকািাজ দমথুযক মির হনি। যারা মতামানিরনক হািীস 

পনড় পনড় শুনানি। 

 ما مل تسمع انتم وال أبائك
অথবঃ ময হািীস মতামরাও মশানদন, মতামানির িাপ িািারাও মশাননদন। 

وإياهم فإياكم  
অথবঃ তানির মথনক িূনর মথনকা। 

 ال يضلونكم
অথবঃ যানত তারা মতামানিরনক মগামরাহ করনত না পানর। (সহীহ মসুদলম; হািীস নং 

৭) 

নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম উম্মতনক ময সতকব করনলন, ‘ভদিষযনত 

দকছু িাজ্জাল মির হনি; যারা হািীস িয়ান কনর কনর মতামানিরনক মগামরাহ 

করনি’। এ হািীনস যানির িযাপানর নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম সতকব 

কনরনছন এরা কারা? এরাই-মতা হাল যামানার আহলুল হািীস। 
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অসংখয হািীনস কাযা নামানযর দিধান িদণবত হনয়নছ ময, তা আিায় করনত হনি। 

আর এরা িলনছ, কাযা নামায িনল দকছু মনই। মযগুনলা দপছনন কাযা হনয় মগনছ 

শুধু তওিা কনর দননলই না-দক মাফ পাওয়া যানি। অথচ খন্দনকর যুনদ্ধ নিীজী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর একসনঙ্গ যুহর, আসর, মাগদরি, ইশা চার 

ওয়াক্ত নামায কাযা হনয় দগনয়দছনলা। নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 

মসগুনলা একসনঙ্গ কাযা পনড় দননয়নছন। (সনুানন নাসাঈ; হািীস নং ৬২২) নিীজী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম দননজ কাযা পনড়নছন; আর ওরা িলনছ, কাযা 

নামায মনই। এমন হািীস আপনারা মকাননা সময় শুনননছন? মশানননদন। তাহনল 

উপনরাদল্লদখত হািীনসর সানথ দমলনছ দক না? ওরা আরও িনল, পুরুষ নামাযীরও 

িুনক হাত িাঁধনত হনি। এিা দক এর আনগ মকউ শুনননছ? নতুন কথা না? তারা 

প্রচার করনছ, একসনঙ্গ দতন তালাক দিনল এক তালাক পদতত হয়। আপনারা 

ওনির মহানিনল দগনয় দতন মপ্লি ভাত মখনয় এক মপ্লনির িাম দিনিন। যদি দজনজ্ঞস 

কনর দতন মপ্লি মখনয় এক মপ্লনির িাম দিনচ্ছন মকননা? তখন িলনিন, একসানথ 

দতন তালানক মযনহতু এক তালাক হয়, তাই দতন মপ্লি মখনয় এক মপ্লনির িাম 

দিদচ্ছ।  

ইমাম িুখারী রহ. সহীহ িুখারী শরীনফ ‘একসানথ দতন তালাক দিনল দতন 

তালাকই পদতত হনি’-দশনরানাম দলনখ এর প্রমানণ পদরষ্কার িলীল িণবনা 

কনরনছন। (সহীহ িুখারী; হািীস নং ৫২৫৯) 

সহীহ িুখারীনত ‘আব্দুল্লাহ ইিনন মাসউি রাদয.-এর হািীস এনসনছ, নিীজী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম তার সানথ দুইহাত দিনয় মুসাফাহা কনরনছন। 

যথা-  وكفى بني كفيه. 
অথবঃ (আব্দুল্লাহ ইিনন মাসউি রাদয. িনলনছন) নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম দুইহাত দিনয় মুসাফাহা করনলন। আর আহনল হািীসরা িনল, 

মুসাফাহা একহাত দিনয় করনত হনি। (সহীহ িুখারী; হািীস নং ৬২৬৫) 

সহীহ িুখারীনত আিূ হুমাইি আসসানয়িী মথনক হািীস এনসনছ, দতদন একিল 

সাহািীনক নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর মনতা নামায পনড় মিখানলন 

এিং মস সময় পুনরা নামানয একিার মাি হাত তুলনলন। (সহীহ িুখারী; হািীস নং 

৮২৮) 

আহনল হািীসরা দক নামানয একিার হাত মতানল? শুরুনত একিার, রুকূনত 

যাওয়ার সময় একিার, উোর সময় একিার। তাহনল এরা সহীহ হািীস মাননলা? 

সহীহ িুখারী মাননলা? সি-মতা সহীহ িুখারীর উনটা করনছ। যা িলদছলাম, দপ্রয় 

নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর দননিবশ হনচ্ছ তারা এমন এমন হািীস 

িলনি যা মতামরাও মশানদন, মতামানির িাপ িািারাও মশাননদন; তানির মথনক 

িূনর থাকনি। এনতািনন দনশ্চয়ই পদরষ্কার হনয়নছ ময, হািীনস িদণবত মসই দিভ্রান্ত 
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দফরকাই হনলা িতবমাননর আহলুল হািীস। হািীস আর সুন্নানতর পাথবকয িুনে 

থাকনল এিার িলুন, একজন মু’দমননর জনয মকান নামিা যুদক্তসঙ্গত; আহলুল 

হািীস নাদক আহলুস সুন্নাহ? সারকথা হনলা, আমরা সুন্নাত মমনন চলনিা এিং 

সুন্নানতর উপর আমল করনিা। 

মকাননা আহনল হািীস সাধারণত আমার সামনন পনড় না। অননক আনগ একজন 

আহনল হািীনসর মিখা মপনয়দছলাম। কথা প্রসনঙ্গ তানক িললাম, আমনলর মিনি 

হািীস ময মাননত হনি কুরআন-হািীস মথনক আমানক এর মাি একদি িলীল 

মপশ করুন। পিান্তনর, আমানিরনক সুন্নাত মমনন চলনত হনি এর পনি আদম 

আপনানক প্রচুর হািীস মিখানিা। দতদন আমার কাছ মথনক এক সপ্তাহ সময় দননয় 

মসই ময মগনলন, িীঘব ১৫ িছর হনয় মগনলা এখনও তার এক সপ্তাহ মশষ হয়দন। 

আসনল হািীস মাননত হনি, এমন িণবনা-সেদলত হািীস-মতা তার কানছ মনই-ই। 

সুতরাং মস মিখানি মকানত্থনক?  

আমানিরনক মযনহতু সুন্নাত মাননত হনি এজনয আপনারা লিয কনর থাকনিন, 

আমানির মািরাসা সমূনহর পদেত দকতািগুনলানত শরী‘আনতর চার িলীনলর 

দিিরণ এভানি মিয়া হয়- কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, দক্বয়াস। অথবাৎ হািীস না িনল 

সুন্নাহ িলা হয়। িুখারী শরীফ, মুসদলম শরীফ এিং হািীনসর অনযানয দকতাি 

যারা সংকলন কনরনছন তারাও তানির দকতানির নাম মরনখনছন সুন্নাত দ্বারা, 

হািীস দ্বারা নয়। তানির রাখা নামগুনলা লিয করুন। মযমন: সুনানন আিূ িাউি, 

সুনানন দতরদমযী, সুনানন নাসাঈ, সুনানন ইিনন মাজাহ, সুনানন িাইহাকী, সুনানন 

িানরমী ইতযাদি। উনল্লখয, ‘সুনান’ শব্দদি সুন্নাত-এর িহুিচন। হািীনসর দকতানির 

নামকরণ করা হনয়নছ সুনান দ্বারা; হািীস দ্বারা নয়। এিার িলুন, যারা এনতা 

িনড়া িনড়া দকতাি সংকলন কনরনছন তারা দক দচন্তা-ভািনা ছাড়াই হািীস শব্দ 

পদরহার কনর সুন্নাত শনব্দ দননজনির দকতানির নাম মরনখনছন? আসনল 

আমানিরনক মযনহতু হািীস মাননত িলা হয়দন; িলা হনয়নছ সুন্নাত মাননত, 

এজনয তারা তানির দকতানির নামকরণ কনরনছন সুনান। তাহনল সুন্নাত এিং 

হািীনসর পাথবকয আপনানির িুনে এনসনছ? এখন িলুন, আহনল হািীস নামদি 

সদেক, নাদক আহলুস সুন্নাহ নামদি? আহলুস সুন্নাহ। ময িনলর নামিাই ভুল মস 

িল কীভানি সদেক হয়? তানির ভ্রাদন্ত প্রমানণর জনয এই এক জিািই যনথষ্ট, 

এক িলীলই যনথষ্ট। 

ইলনমর মারকায ও িারুল উলমূ মিওিন্দ 

িতবমান সমনয় দুদনয়ায় ‘ইলনমর প্রাণনকন্দ্র হনলা ভারতিষব। এর আনগ দছনলা 

রাদশয়া, তার আনগ দছনলা মস্পন, তার আনগ দছনলা শাম এিং দমশর, তার আনগ 

দছনলা কূফা। আমানির এ ভূ-খনন্ড যনতা মািরাসা মিখনছন প্রায় সিগুনলাই 

মিওিন্দ মািরাসার শাখা-প্রশাখা। ইংনরজরা এনিশ িখল করার পর সমস্ত 
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মািরাসা িন্ধ কনর দিনয়দছনলা। মমাঘল শাসনামনল এনককিা মািরাসার নানম 

হাজার হাজার একর জদম ওয়াক্ফ দছনলা। ইংনরজরা সি িানজয়াপ্ত কনর 

দহন্দনুিরনক িণ্টন কনর দিনয়দছনলা। ফনল অল্প ক’দিননর মনধযই মািরাসাগুনলা 

িন্ধ হনয় মগনলা। উলামানয় দকরাম মিখনলন, মািরাসাগুনলা িন্ধ কনর দিনয় 

ইসলামনক এ মিশ মথনক দচরতনর দমদিনয় মিয়ার পাঁয়তারা চলনছ। কানজই তারা 

ইসলামনক দিদকনয় রাখনত ভারনতর উত্তর প্রনিনশর থানা শহর মিওিনন্দ একদি 

ডাদলম গানছর দননচ একজন উস্তাি আর একজন ছাি দিনয় একদি কওমী 

মািরাসা চালু করনলন। উস্তানির নাম দছনলা মমাল্লা মাহমূি, আর ছানির নাম 

মাহমূদুল হাসান। তারা আজ মথনক ১২০/১৩০ িছর পূনিব ডাদলম গানছর দননচ 

মািরাসাদি চালু কনরদছনলন। এখন মসিা কনয়কশ দিঘা প্রশস্ত হনয় মগনছ। 

আি/িশ হাজার তানলনি ‘ইলম মসখানন পড়ানলখা করনছ। িতবমানন দুদনয়ার 

মযখাননই সহীহ িীননর সন্ধান পানিন মখাঁজ করনল মিখনিন, এর মশকড় 

মিওিনন্দ দগনয় দমনলনছ। 

কুরআননর িা‘ওয়াত পুনরায় সমূ্পণব সহীহরূনপ িযাপকভানি চালু হনয়নছ কার 

মাধযনম? হযরত ইদলয়াস রহ.-এর মাধযনম। দতদন িারুল উলূম মিওিনন্দ 

তাফসীনরর ছাি দছনলন। মিাো মগনলা, যারা তািলীগ মানন তানিরনক মািরাসাও 

মাননত হনি। যারা তািলীগ মানন তানিরনক খানকাও মাননত হনি। কারণ, হযরত 

ইদলয়াস রহ. মুফতী রশীি আহমাি গঙু্গহীর খানকায় একিছর সময় 

লাদগনয়দছনলন। মুফতী রশীি আহমাি গঙু্গহী রহ. ঐ শতাদব্দর িনড়া আনলম 

দছনলন। একিার মলানকরা তার কানছ নাদলশ করনলা, হুযূর! ইদলয়াস-মতা শুধু 

ঘুমায়! হযরত গঙু্গহী রহ. িলনলন, মতামরা িলনছা ইদলয়াস শুধু ঘুমায়? না, মস-

মতা আসনল মুরাকািা (ধযান) কনর। মনন মরনখা, ইদলয়াস একদিন পুরা 

দুদনয়ািাসীনক জাদগনয় তুলনি। আজ আরিরা পযবন্ত আল্লাহর রাস্তায় মির হনচ্ছ, 

পুরা দুদনয়ায় ‘ইলম ছদড়নয় পড়নছ। এখন ইজদতমার ময়িানন হাজার হাজার 

আরি আসনছ। আপদন তািলীগ করনছন, আপনানক ধনযিাি। আপদন অননক 

িনড়া কাজ করনছন। দকন্তু খিরিার! খানকানক অস্বীকার করনিন না, মািরাসানক 

অস্বীকার করনিন না। তাহনল মগামরাহী আপনানক মিষ্টন কনর দননি। 

যা-মহাক, আনলাচনা চলদছনলা মাযহাি দননয়। মাযহাি মানার দিষয়দি পুনরা 

দুদনয়ানতই পদরলদিত হয়। পূনিবই িলা হনয়নছ, আরি ভূ-খনন্ড হােলী মাযহাি, 

এদশয়ায় হানাফী মাযহাি, ইনন্দাননদশয়ায় শাদফঈ মাযহাি ইতযাদি। আহনল 

হািীসনির িািী হনলা, কুরআন-হািীস থাকনত মাযহাি মাননত হনি মকননা? এিা 

আসনল ভ্রান্তপন্থীনির দিভ্রাদন্তকর একদি কথা। তারা একথা িনল আমানিরনক 

দিভ্রান্ত করনত চায়। তারা িনল, হািীনসর দকতািগুনলা এখন িাংলায় অনূদিত 

হনয় মগনছ, ইসলাদমক ফাউনন্ডশন তা কনর দিনয়নছ; তাহনল আিূ হানীফানক 

মানার আর িরকার কী? তানির এ ধরননর িতষ্টতাপূণব উদক্ত মানুষনক দিন দিন 
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িীন-ইসলাম মথনকই িূনর মেনল দিনচ্ছ। মাযহাি ছাড়া দক কুরআন-হািীস মানা 

যায়? যায় না। আল্লাহ তা‘আলা কুরআনন কারীনম ইরশাি কনরনছন, 

 .الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُْم دِينَكُمْ 
অথবঃ আজ আদম মতামানির জনয মতামানির িীননক পদরপূণব কনর দিলাম। (সরূা 

মাদয়িা- ৩) 

এ আয়াতদি দিিায় হনজ্জ শুক্রিার দিন আরাফার ময়িানন নাদযল হনয়নছ। 

আয়ানত িদণবত িীন কথাদির দু’দি অথব হনত পানর। (এক) ধমব, (দুই) হুকুম-

আহকাম। এখানন িীন িনল হুকুম-আহকাম মিাোননা হনয়নছ। তাহনল আয়ানতর 

মমব িাঁড়ানলা, দকয়ামত পযবন্ত মানুষ িীননর উপর দিনক থাকনত যনতা হুকুম-

আহকানমর িরকার হনি মসগুনলার সিদকছু পদরপূণবরূনপ নাদযল কনর মিয়া 

হনয়নছ। দকন্তু আমরা লিয করনলই মিখনত পানিা, এমন অননক দিষয় আনছ 

মযগুনলার দিধান কুরআনন পাওয়া যায় না। মযমন, ইনঞ্জকশন আধুদনককানলর 

একদি আদিষ্কার। ইনঞ্জকশন িযিহানর মরাযা ভােনি দকনা এর সমাধান আপদন 

কুরআনন পানিন না। তাহনল িীননর হুকুম-আহকাম কীভানি পদরপূণব হনলা? এর 

উত্তর হনলা, আল্লাহ তা‘আলা িীননর দিদধ-দিধানসমূহনক দুদি পদ্ধদতনত কুরআনন 

অিতীণব কনরনছন। এক. সংদিপ্ত ও মূলনীদত রূনপ। দুই. দিস্তাদরতভানি। ময 

দিধানদি দিস্তাদরতভানি এনসনছ মসিা-মতা আনছই, আর ময দিধানদি 

দিস্তাদরতভানি মনই মসিা আনছ মূলনীদত রূনপ। নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লানমর ইনন্তকানলর পর মথনক দকয়ামত পযবন্ত উম্মনত মুহাম্মািী যনতা 

সমসযায় পড়নি, কুরআন দিনশষজ্ঞ মুজতাদহি ফক্বীহগণ কুরআনন িদণবত 

মূলনীদতর আনলানক মসগুনলার সমাধান কনর দিনিন। হািীস দিশারিনির একিা 

িল যারা কুরআন হািীনসর আনলানক মাসআলা মির করনত পানর, তানিরনক 

িলা হয় ফক্বীহ। সি হািীস-দিশারিই ফক্বীহ হন না। হািীস দিশারি হওয়ার 

পাশপাদশ যানির মনধয কুরআন হািীনসর িণবনা মথনক মাসআলা-মাসাইল 

আদিষ্কার করার মযাগযতা থানক তারা হনলন ফক্বীহ। কুরআনী মূলনীদতর 

আনলানকই তারা িনল দিনিন ময, এিা জানয়য, ওিা হারাম। এমন মকাননা সমসযা 

আপদন মিখানত পারনিন না, যা কুরআননর ঐ মিদসক ল’ তথা মূলনীদতর দ্বারা 

সমাধান করা যানচ্ছ না। এখন িলুন, একজন সাধারণ মানুষ িাংলা অনুিাি পনড় 

কীভানি মূলনীদত আর দিস্তাদরত দিিরনণর মনধয পাথবকয িুেনত সিম হনি? 

কীভানি মস কুরআননর আনলানক উদ্ভূত সমসযার সমাধান খুঁনজ দননি? সুতরাং 

িলা িাহুলয ময, এর জনয তানক কুরআন-সুন্নাহয় দিনশষজ্ঞ একজন আনলনমর 

শরণাপন্ন হনতই হনি এিং কুরআন-সুন্নাহর িযাপানর তার িযাখযা-দিনেষণই 

অনুসরণ করনত হনি। নতুিা তার কানছ িীন-ইসলাম আর পদরপূণব মনন হনি না। 

এভানি সূক্ষ্ম ও সংদিপ্ত দিষয়ািলীনত একজন দনভবরনযাগয ও দিনশষজ্ঞ আনলনমর 

িযাখযা মমনন িীন পালননর নামই হনলা মাযহাি মানা, যার মকাননা দিকল্প মনই। 
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সূরা মাদয়িার ৩নং আয়ানত আল্লাহ তা‘আলা িনলনছন, আজ আদম মতামানির 

জনয মতামানির িীননক পদরপূণব কনর দিলাম। আর সূরা দনসার ৫৯নং আয়ানত 

পদরপূণব কনর মিয়ার িযাখযা দিনয়নছন। যথা, َوأُولِي الَرُسولَِ َوأَِطيُعوا ّللَاَِ أَِطيُعوا 

ِمْنُكمِْ اْْلَْمرِِ  এ আয়ানতর তাফসীনর উলামানয় দকরাম িনলনছন, (এক) ّللَاَِ أَِطيُعوا  

দ্বারা উনদ্দশয কুরআন, (দুই) الَرُسولَِ أَِطيُعوا  দ্বারা উনদ্দশয সুন্নাত, (দতন) أُولِي 

ِمْنُكمِْ اْْلَْمرِِ  দ্বারা উনদ্দশয ইজমা। 

চার ইমাম ও মুহাদদ্দনসর সময়কাল এিং ফক্বীহ ও মুহাদদ্দনসর পদরচয় 

িতবমানন সারা দুদনয়ায় ময চারদি মাযহাি চালু আনছ। এ চার মাযহানির ইমামগণ 

সময় ও কানলর দিচানর হািীস সংকলনকারীনির অগ্রজ। আমানির ইমাম আিূ 

হানীফা রহ. এ কানফলার সিার অগ্রজ দছনলন। দতদন কমপনি িশজন সাহািীনক 

স্বচনি মিনখনছন। (আল-খাদয়যরাতুল দহসান; পতিা ৩৫) দতদন আর ইমাম মানলক 

রহ. একই যুনগর মানুষ। তনি ইমাম আিূ হানীফা রহ. যখন িনয়ািতদ্ধ, ইমাম 

মানলক রহ. তখন যুিক। ইমাম আিূ হানীফা রহ. হজ্জ িা উমরার সফনর মিীনায় 

দগনয় ইমাম মানলক রহ.-এর িাদড়নত মমহমান হনতন। দকতানি আনছ, ইমাম 

মানলক রহ.-এর িাদড়নত মমহমান থাকাকালীন দতদন রানত ঘুমানতন না। সারা 

রাত ইমাম মানলক রহ.-এর দফক্বহ-সংক্রান্ত প্রশ্নািলীর সমাধান দিনতন। এজনযই 

তানির দুই মাযহানির মনধয মতমন মকাননা মতপাথবকয মনই। 

ইমাম শাদফঈ রহ. আমানির ইমাম আিূ হানীফা রহ.-এর প্রধান দুই শাগনরি 

ইমাম আিূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাি রহ.-এর শাগনরি। অথবাৎ ইমাম শাদফঈ 

রহ. ইমাম আিূ হানীফা রহ.-এর নাদত পযবানয়র শাগনরি। আর ইমাম আহমাি 

ইিনন হােল রহ. তার নাদতর পূি পযবানয়র শাগনরি। ইমাম আিূ হানীফা রহ. 

মযদিন মততুযিরণ কনরন মসদিন ইমাম শাদফঈ রহ. দুদনয়ায় আগমন কনরনছন। 

তাই দতদন ইমাম আিূ হানীফা রহ.-মক জীিদ্দশায় পানদন। আর ইমাম আহমাি 

ইিনন হােল রহ. হনলন ইমাম শাদফঈ রহ.-এর ছাি। 

মুহাদদ্দসীনন দকরানমর একদি িল কুরআন-সুন্নাহ হনত মাসআলা-মাসাইল আহরণ 

ও উদ্ভািন করনত পানরন। তানিরনক মুজতাদহি ইমাম িলা হয়। আমানির ইমাম 

সানহনির প্রধান ছাি হনলন আিূ ইউসুফ রহ.। দতদন আিূ হানীফা রহ.-এর কানছ 

দফক্বহ দশখনতন, আর সুলাইমান ইিনন মমহরাননর কানছ হািীস দশখনতন। 

একিার সুলাইমান ইিনন মমহরাননর িরিানর একিযদক্ত মাসআলা জাননত 

আসনলা। দতদন অপারগতা প্রকাশ কনর আিূ ইউসুফ রহ.-মক এর উত্তর দিনত 

িলনলন। ইমাম আিূ ইউসুফ রহ. তৎিণাৎ মস প্রনশ্নর উত্তর দিনয় দিনলন। 

সুলাইমান ইিনন মমহরান দিদিত হনয় িলনলন, তুদম কীভানি িলনল? দতদন 

িলনলন, হুযূর! গতকাল আপদন ময হািীসদি পদড়নয়নছন তার মনধযই-মতা এ 

মাসআলা আনছ। তখন সুলাইমান ইিনন মমহরান খুদশ হনয় িলনলন, معشر يا 
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الصيادلة ونحن االتباء انتم الفقهاء  (অথব) মহ ফক্বীহিতন্দ! মতামরা হনল ডাক্তার, 

আর আমরা মকিল ওষুধ দিনক্রতা। (দকতািুস দসকাত [ইিনন দহশাম] তরজমা নং 

১৪৪৬৫, নসীহাতু আহলুল হািীস [খতীনি িাগিািী] ১/৪৫) এ ঘিনা মথনক 

মিাো মগনলা, দকছুসংখযক মুহাদদ্দস হািীস শানস্ত্র পারিদশবতার পাশাপাদশ হািীস 

মথনক মাসআলাও আহরণ করনত পানরন।  

ইয়াযীি ইিনন হারূন রহ. ইমাম িুখারী রহ.-এর উস্তাি দছনলন। একিার দতদন 

মকাননা এক মাজদলনস িসা দছনলন। তার সামনন ইমাম আহমাি ইিনন হােল, 

ইয়াহইয়া ইিনন মাঈন, যুহাইল ইিনন হারুন প্রমুখ িনড়া িনড়া িযদক্তিগব 

িনসদছনলন। এমন সময় একিযদক্ত মাসআলা দজনজ্ঞস করনত আসনলা। 

উপদস্থদতনির সকনলর িনড়া দছনলন ইয়াযীি ইিনন হারুন রহ.। দতদন ঐ িযদক্তনক 

িলনলন, মাসআলা দজনজ্ঞস করনত এখানন এনসনছা মকননা? মকাননা আহলুল 

‘ইলনমর কানছ যাও! আমরানতা আহলুল হািীস। ঐ িযদক্ত চনল মগনল ইয়াহইয়া 

ইিনন মাঈন িলনলন, আমরা এ যুনগর মশ্রি মুহাদদ্দস দহনসনি পদরদচত; তিুও 

আমরা দক আহলুল ‘ইলম নই? ইয়াযীি ইিনন হারুন িলনলন, না। মতামরা 

আহলুল ‘ইলম নও! এরপর িলনলন, 

 .أنتم أهل احلديث وأهل العلم تالميذ أيب حنيفة
অথবাৎ মতামরা হনল আহলুল হািীস। আহলুল ‘ইলম হনলা আিূ হানীফার 

ছািিতন্দ। কানজই ফাতাওয়া তারাই দিনি।  

পূনিবই িলা হনয়নছ, সূরা দনসার ৫৯নং আয়ানতর, ِمْنُكمِْ اْْلَْمرِِ أُولِي  দ্বারা ইজমা 

উনদ্দশয। নতুন মকাননা দিষয় জানয়য-নাদক নাজানয়য তা মির করনত দগনয় 

ফক্বীহগণ যদি মকাননা দসদ্ধানন্তর িযাপানর একমত হন তাহনল তানক ইজমা িনল। 

মযমন, ‘মকাননা একিা দজদনস দননজর আয়নত্ব মনয়ার পূনিব তা দিদক্র করা দননষধ’-

এ িযাপানর ইমাম চতুষ্টনয়র ইজমা সংঘদিত হনয়নছ। অথচ িতবমানন জাহাজ 

সাগনর থাকা অিস্থায় মালামাল আমিানীকারনকর আয়নত্ব আসার পূনিবই তা 

মিচা-দিদক্র শুরু হনয় যায়- যা নাজানয়য হওয়ার িযাপানর মকাননা মতদভন্নতা মনই। 

ইজমা ময শরী‘আনতর িলীল তা কুরআন দ্বারা প্রমাদণত। সূরা দনসার ১১৫নং 

আয়ানত আল্লাহ তা‘আলা িনলন, ময ইজমার দিরুদ্ধাচরণ করনি তানক আদম 

জাহান্নানম দননিপ করনিা। এ আয়ানতর মমব উপলদি করার জনয ইমাম শাদফঈ 

রহ. চার চার িার কুরআনলু কারীম খতম কনরনছন। কুরআন দ্বারা প্রমাদণত হওয়া 

সনেও আহনল হািীসরা ইজমা অস্বীকার করনছ। 

এরপর আনছ ِْتَنَاَزْعتُمِْ فَإِن  অথবাৎ যদি মকাননা মাসআলার সমাধাননর িযাপানর 

মতপাথবকয মিখা মিয় তাহনল তার সমাধান দক্বয়ানসর মাধযনম হনি। কুরআনন 

আনরা আনছ, اْْلَْبَصارِِ أُولِي يَا فَاْعتَبُِروا । (সরূা হাশর; আয়াত ২) তাফসীনরর 
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দকতািগুনলানত এর দ্বারাও দক্বয়াস উনদ্দশয মনয়া হনয়নছ। রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর কথা দ্বারাও দক্বয়াস প্রমাদণত। মযমন, ইয়ামান দিদজত 

হনল নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম মু‘আয ইিনন জািাল রাদয.-মক 

মসখানকার গভণবর দনযুক্ত করনলন। দতদন দছনলন আনসারনির মনধয সিনচনয় 

িনড়া ফক্বীহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম তানক দজনজ্ঞস করনলন, 

মলাকজন যখন মতামার কানছ মাসআলা জাননত আসনি তখন তুদম কীভানি 

ফয়সালা দিনি? মু‘আয ইিনন জািাল রাদয. িলনলন, কুরআন দ্বারা। রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িলনলন, কুরআনন না মপনল? দতদন উত্তর দিনলন, 

সুন্নাত দ্বারা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িলনলন, মসখানন না মপনল? 

(মযনহতু নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর যামানায় ইজমার প্রশ্নই আনস 

না, এজনয) দতদন িলনলন, সুন্নানত না মপনল দক্বয়াস করনিা। অথবাৎ সমসযাদিনক 

কুরআন-হািীনস িদণবত অনুরূপ মকাননা দিষনয়র সনঙ্গ দমদলনয় সমাধান মির 

করনিা। (সনুানন আিূ িাউি; হািীস নং ৩৫৯৪, নিাি দসদ্দীক হাসান খান সানহি আর 

রওযাতুন নািাদিয়যাহ দকতানি এ হািীসনক মাশহুর িনলনছন) 

মমািকথা, সূরা মাদয়িায় আল্লাহ তা‘আলা িলনলন, আজনক দিদধ-দিধান পূণব 

করলাম। আর সূরা দনসায় তার িযাখযায় িলনলন, দিদধ-দিধান পূণব করলাম চার 

দজদনস দ্বারা। (এক) কুরআন, (দুই) সুন্নাত, (দতন) ইজমা এিং (চার) দক্বয়াস। 

এগুনলার মনধয আহনল হািীসরা একিাও মানন না। কারণ ইজমা-দক্বয়াস কুরআন 

ও হািীস দ্বারা প্রমাদণত, দকন্তু তারা তা মানন না। কানজই কুরআন-হািীনস িদণবত 

দিষয়াদি না মাননল কুরআন-হািীস মাননলা কী কনর? আলহামদুদলল্লাহ! আমরা 

চার মাযহািও মাদন, চারদি িলীলও মাদন। ইজমা-দক্বয়াস তথা মাযহাি মানার 

কারনণ তারা আমানিরনক িনল মিঈমান। আমরা কুরআন পুরা মানা সনেও 

মিঈমান হনয় মগলাম! তাহনল যারা মকাননাদিই পদরপূণব মানন না তানির ঈমাননর 

কী অিস্থা?! 

আহনল হািীনসর কানছ কনয়কদি প্রশ্ন 

আহনল হািীনসর কানছ আদম কনয়কদি প্রশ্ন উত্থাপন করদছ, পারনল তারা দক্বয়াস 

করা ছাড়া সরাসদর কুরআন-হািীস দ্বারা এগুনলার উত্তর দিক। 

উড়ন্ত দিমানন নামায পড়া যানি দক-না? ইনঞ্জকশন দননল মরাযা ভােনি দক-না? 

মশয়ার িযিসা জানয়য আনছ দকনা? এগুনলার উত্তর মযনহতু সরাসদর কুরআন-

হািীনস মনই, এজনয দক্বয়াস করা ছাড়া তারা এর উত্তর দিনত পারনি না। 

মডসদিদন-২০০০ দল. জানয়য না হারাম? এর সমাধান মকান আয়ানত আনছ তারা 

তা িলনত পারনি না। মকননা মডসদিদনর কথা-মতা কুরআনন মনই। এ জাতীয় 

হাজানরা মাসআলা আনছ যার দিিরণ কুরআন-হািীনস সরাসদর মনই। 

অনুরূপভানি, কযানমরা দ্বারা ছদি মতালাসহ দনতযনতুন হাজানরা দজদনস আদিষ্কার 
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হনচ্ছ, মযগুনলার দিিরণ কুরআন-হািীনসর মকাথাও মনই। তারা এগুনলা িযিহানরর 

বিধতা-অধিধতা সম্পনকব জনগণনক কীভানি অিদহত করনি? যদি তারা তা না 

পানর তাহনল আল্লাহ তা‘আলার িাণী-আজ আদম ইসলামনক পদরপূণব কনর 

দিলাম-িক্তনিযর িাস্তিতা কী রইনলা? িীন কীভানি পূণব হনলা? এভানি তারা এ 

উভয় আয়াতনক অস্বীকার করনলা। 

মাযহাি একাদধক হওয়ার কারণ 

অনননক প্রশ্ন কনর- আমানির ধমব এক, নিী এক তাহনল মাযহাি চারদি হনি 

মকননা? আসনল মাযহানির দভন্নতা আল্লাহ তা‘আলার এক অপার অনুগ্রনহর 

িদহঃপ্রকাশ। এিা তার মদজব অনুযায়ীই হনয়নছ। আল্লাহ তা‘আলা মচনয়নছন 

মানুনষর চলার পথ সহজ মহাক। এজনয দতদন তার মযাগয িান্দানির দ্বারা 

মাযহানির প্রকাশ ঘদিনয়নছন। চার মাযহািনক জান্নানত যাওয়ার চারদি পনথর 

সনঙ্গ তুলনা করা মযনত পানর। ফনল ময মকউ ময পথ ধনরই এনগানত থাকুক 

অিনশনষ জান্নানতই প্রনিশ করনি। চার মাযহানির দতন মাযহানিই ঊরু মঢনক 

রাখা ফরয। দকন্তু মানলকী মাযহানি ফরয নয়, মুস্তাহাি। প্রনতযক মাযহানির 

পনিই হািীনসর মরফানরন্স্ আনছ। এ মতপাথবনকযর ফায়িা হনলা : যারা মানে-

ময়িানন, মিত-খামানর কাজ কনর অননক সময় তারা মখয়ানল-মিনখয়ানল হাঁিুর 

উপর কাপড় গুদিনয় কাজ কনর। ইমাম মানলক রহ.-এর মাযহানির দিনক 

তাকানল তানিরও মাফ পাওয়ার একিা উপায় লিয করা যায়। 

মমািকথা, মাযহাি আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা অনুযায়ী হনয়নছ। আমানির একথা 

িলার যথাথব কারণও রনয়নছ। লিয করুন, কুরআনন কারীনম আল্লাহ তা‘আলা 

সূরা িাকারার ২২৮নং আয়ানত ইরশাি কনরন, 

 .وَالْمُطَل َقَاتُ يَتَرَب َصَْن بِأَنْفُسِهِن َ ثَالَثََة ُقرُوء 
অথবঃ তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ দতন ‘কুরু’ পযবন্ত ইদ্দত পালন করনি। আপদন 

মযনকাননা আরিী অদভধান খুনল মিখুন, মসখানন ‘কুরু’ শনব্দর দু’দি অথব মলখা 

আনছ। (এক) পদিিতা, (দুই) হানয়য। কুরআনন কারীনম ‘কুরু’ শব্দদি উক্ত দুদি 

অনথবর মকান অনথব িযিহৃত হনয়নছ এ িযাপানর সাহািানয় দকরানমর মনধয 

মতদভন্নতা সতদষ্ট হনয়নছ। তানির কারও কারও মনত, কুরআনন ‘কুরু’ শব্দদি 

‘পদিিতা’ অনথব িযিহৃত হনয়নছ। আর কারও কারও মনত, ‘হানয়য’ অনথব িযিহৃত 

হনয়নছ। সাহািানয় দকরানমর এ মতপাথবনকযর কারনণ পরিতবীনত ইমামনির 

মনধযও মতপাথবকয সতদষ্ট হনয়নছ। হানাফীরা িনলন, ময সকল সাহািী ‘কুরু’ দ্বারা 

‘হানয়য’ উনদ্দশয দননয়নছন আমরা তানির সনঙ্গ একমত। আর শাদফঈরা িনলন, 

আমরা ‘পদিিতা’ অথব গ্রহণকারী সাহািীনির সনঙ্গ একমত। অতএি, মিখা যানচ্ছ 

কুরআন-সুন্নাহর ময সকল িক্তিয একাদধক অনথবর ধারক এিং অথবগুনলাও 

দিপরীতধমবী অথবাৎ দুনিানক একই সনঙ্গ গ্রহণ করা সম্ভিপর নয়, অথচ আমল 
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করার স্বানথব দুনিার একিানক গ্রহণ করনতই হনি-মসনিনি স্বাভাদিকভানিই 

সাহািানয় দকরানমর মনধয মতপাথবকয সতদষ্ট হনয়নছ, যারা সকনলই দছনলন দনদদ্ববধায় 

অনুসরণীয় িযদক্তনত্বর অদধকারী। আর মসই মতপাথবনকযর সূি ধনরই পরিতবীনত 

মাযহানির ইমামনির মনধয মতপাথবকয সতদষ্ট হনয়নছ। আর এিা মকননাই িা হনি 

না, মাযহানির ইমামগণ-মতা দছনলন িীন সম্পনকব সাহািানয় দকরানমর মাযহাি 

তথা মতামতসমূনহর সংকলক; নতুন মনতর স্রষ্টা নন। আপদন মাযহানির 

ইমামগনণর মতপাথবকয দননয় মখাঁজ-খির দননয় মিখুন, মযনকাননা মাসআলায় তারা 

যখন মকাননা মতামত িযক্ত কনরনছন, তখন এর মপছনন অিশযই মকাননা না 

মকাননা সাহািীর মতামত উৎস দহনসনি কাজ কনরনছ। তনি িক্তিয ও দকতাি 

সংনিপ করার সুদিধানথব সাধারণত মস সাহািীর নাম উনল্লখ করা হয় না। এখন 

লিয করুন, আমানির আনলাচয মাসআলায় এই ময সাহািানয় দকরানমর 

মতপাথবকয এিং ইমামনির ইখদতলাফ-এর দভদত্ত হনলা, আল্লাহ তা‘আলার 

নাদযলকতত দ্বযথবনিাধক ‘কুরু’ শব্দদি। এখন িলুন, আল্লাহ তা‘আলা দক জাননতন না 

ময, ‘কুরু’ শব্দদি দুদি অনথবর ধারক হওয়ায় উদদ্দষ্ট অথব দনণবনয় তার নিীর 

সাহািীগনণর মনধয মতদিনরাধ হনি এিং পরিতবীনত উম্মনতর মনধযও এ 

ইখদতলাফ সঞ্চাদরত হনি? এ ইখদতলাফ যদি আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা অনুযায়ী না 

হনতা তাহনল দতদন দক ‘কুরু’ না িনল স্পষ্টভানি ‘হানয়য’ িা ‘পদিিতা’ উনল্লখ 

করনত পারনতন না? অিশযই পারনতন। দকন্তু দতদন তা না কনর দিপরীতমুখী দুদি 

অনথবর ধারক ‘কুরু’ শব্দদিই িযিহার করনলন। এনত মিাো মগনলা, মাযহাি তথা, 

মযাগযনলানকর মতপাথবকয আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা অনুযায়ীই হনয়নছ। শুধু তাই 

নয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমরও মাযহানির প্রদত ইদঙ্গত ও মদজব 

দছনলা। মযমন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম সাহািানয় দকরানমর একদি 

জামা‘আতনক িনু কুরাইযার দিরুনদ্ধ যুনদ্ধর উনদ্দনশয পাোনলন। রওয়ানা হওয়ার 

প্রাক্কানল দতদন তানিরনক িনল দিনলন, মতামরা িনু কুরাইযায় মপ ঁনছ আসনরর 

নামায আিায় করনি। এিা িুখারী শরীনফর ৪১১৯ নং হািীস। সাহািানয় দকরাম 

িনু কুরাইযায় মপ ঁছার আনগই আসনরর সময় হনয় মগনলা। এিার সাহািানয় 

দকরানমর মনধয দুদি মাযহাি হনয় মগনলা। মকউ মকউ িলনলন, নামায কাযা 

হনলও আমরা মসখানন দগনয়ই নামায আিায় করনিা। কারণ, নিীজী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর কথা অমানয করা যানি না। তারা সফর অিযাহত 

রাখনলন। আর কতক সাহািা দছনলন ফক্বীহ ধরননর। তারা িলনলন, রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর একথা িলার উনদ্দশয দছনলা আমানির 

দ্রুতগদতনত গন্তনিয মপ ঁছা। মযনহতু আমরা আসনরর পূনিব মসখানন মপ ঁছনত 

পারলাম না, কানজই নামায কাযা করা যানি না। অতঃপর তারা পনথই আসনরর 

নামায আিায় কনর দননলন। যুদ্ধ মথনক দফনর তারা ঘিনাদি নিীজী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লামনক জানানল নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম উভয় 
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মাযহাি তথা মতামতনক সমথবন করনলন; কাউনকই দতরিার করনলন না। তাহনল 

মিখা মগনলা, নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এখানন মাযহানির ইচ্ছা 

কনরনছন। অনযথায় দতদন সুস্পষ্টভানিই িনল দিনত পারনতন ময, কাযা মহাক আর 

যাই মহাক িনু কুরাইযায় মপ ঁনছই মতামরা আসর পড়নি। স্পষ্টতঃ দতদন উভয় 

মাযহািনকই সমথবন করনলন। সম্ভিত মাযহানির দভন্নতার ফনল উম্মনতর জনয 

িীন পালন করা সহজ হনি মভনিই দতদন এমনদি কনরনছন। (আল্লাহ তা‘আলাই 

ভানলা জাননন) 

আরও মিখুন, নতুন মকাননা এলাকা দিদজত হনল রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম মকান একজন সাহািীনক মসখানন গভনবর কনর পাোনতন এিং 

তানিরনক িনল দিনতন ময, মসখানকার মলানকরা িীননর িযাপানর মতামানকই 

মুরুব্বী মাননি, তানির আর মাসআলা-মাসাইল জানার জনয মিীনায় আসা 

লাগনি না। মু‘আয ইিনন জািাল, হাকীম ইিনন দহযাম রাদয. প্রমুখ সম্পনকব 

িদণবত ঘিনাগুনলা এর প্রমাণ। িলািাহুলয, এভানিই মকাননা সাহািীনক ময অঞ্চনল 

পাোননা হনতা মস অঞ্চনল তার মাযহাি কানয়ম হনয় মযনতা। এর সরল অথব এই 

ময, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম যনতাজন িযদক্তনক গভনবর 

িাদননয়দছনলন প্রনতযনকরই দভন্ন দভন্ন মাযহাি দছনলা। চার খলীফার দভন্ন দভন্ন 

মাযহাি দছনলা। আিূ িকর রাদয.-এর মাযহাি হনলা, তারািীহর নামায িাদড়নত 

পড়নি। আর উমর রাদয.-এর মাযহাি হনলা, সকনলই মসদজনি এক ইমানমর 

দপছনন তারািীহর নামায পড়নি। তনি মকউ িাদড়নত পড়নল তার উপর আপদত্ত 

করারও িরকার মনই। এ সকল মতদভন্নতা সাহািানয় দকরানমর মনধযই দিিযমান 

দছনলা। পরিতবীকানল িনড়া িনড়া উলামানয় দকরাম দনজ দনজ সাধয অনুযায়ী 

মাসআলা-মাসাইনলর মিনি সাহািানয় দকরানমর এসি মতদভন্নতার িলীলদভদত্তক 

পযবানলাচনা কনরনছন এিং একাদধক মনতর একদিনক প্রাধানয দিনয় মসগুনলা 

দকতাি আকানর একদিত কনরনছন। ফনল দিদভন্ন মাযহাি সুদিনযস্ত আকানর 

উম্মনতর সামনন চনল এনসনছ এিং এনকক ইমানমর সংকদলত মতামতগুনলা ঐ 

ইমানমর মাযহাি দহনসনি পদরদচদত লাভ কনরনছ।  

মাযহাি চার সংখযায় সীমািদ্ধ হওয়ার কারণ 

শুরুনত মাযহাি চারদিনত সীমািদ্ধ দছনলা না। তখন মযনহতু ইজদতহানি পারিশবী 

ইমানমর সংখযা অননক দছনলা, তাই মাযহানির সংখযাও দছনলা অননক। আমরা 

এখন শুধু চার ইমানমর চার মাযহানির কথা জাদন। অনযানযনির নাম অনননকই 

জাদন না। মযমন : ইিনন শুিরুমার মাযহাি, ইিনন আিী লায়লার মাযহাি। 

অনুরূপভানি, ইমাম আওযায়ী, ইমাম সুদফয়ান সাওরী এরা প্রনতযনকই মাযহানির 

ইমাম দছনলন। তৎকানল তানির মাযহািও মলানকরা অনুসরণ করনতা। তাহনল 

পরিতবীনত চারদিনত কীভানি সীমািদ্ধ হনলা? িস্তুত এিা আল্লাহ তা‘আলার 

ইচ্ছানতই হনয়নছ। তনি এর িাদহযক কারণ হনলা, প্রদসদ্ধ চার ইমাম ছাড়া অনযনির 
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মাযহাি সংকলনন ময সকল দকতাি মলখা হনয়নছ তানত িীনী সকল দিষনয়র সি 

সমসযার সমাধান দিিতত হয়দন। দকন্তু চার ইমানমর দকতানি প্রায় সি সমসযার 

সমাধান সংকদলত হনয়নছ। স্বভািতই, মানুষ মযখানন একসনঙ্গ তার সি সমসযার 

সমাধান খুঁনজ মপনয়নছ, িীন পালননর জনয মসদিনকই েুঁনক পনড়নছ। অিনশনষ 

মানুনষর এ মোঁক চার মাযহানি সীদমত হনয় মগনছ। 

চার মাযহািই হক্ব, আমরা মকানিা মাননিা? 

উম্মনতর সিবজনমানয িযদক্তিগব এ কথার উপর ঐকমতয মপাষণ কনরনছন ময, যদি 

মকউ ইসলাম অনুযায়ী চলনত চায় তাহনল চার ইমানমর মকাননা একজননর 

সংকদলত মাযহাি অনুসরণ করনত হনি; মনমনতা এনকক মাসআলায় এনকক 

ইমানমর মাযহাি অনুসরণ করা যানি না। আমানির এ িক্তিয হািীনসর 

আনলানকও প্রমাদণত। মকাননা মিনশ িযাপকভানি ময মাযহানির মুফতী পাওয়া 

যায় মস মিনশ স্থায়ীভানি িসিাসকারী িযদক্তনক মস মাযহাি অনুসরণ করনত হনি। 

িাংলানিনশ িযাপকভানি হানাফী মাযহানির মুফতী পাওয়া যায়, তাই আমানিরনক 

হানাফী মাযহািই মাননত হনি। অনযনকাননা মাযহাি মানা যানি না। 

ইনন্দাননদশয়ার অদধকাংশ মুফতী শাদফঈ মাযহানির, তাই মসখানন শাদফঈ 

মাযহাি; আর দতউদনদসয়া, মম দরতাদনয়ায় মানলকী মাযহানির মুফতীগণ সংখযায় 

অদধক, কানজই মসখানন মানলকী মাযহাি মাননত হনি। 

ইমাম ‘আব্দুল ওয়াহ্হাি রহ. শাদফঈ মাযহানির সিবজন শ্রনদ্ধয় িনড়া আনলম 

দছনলন। দতদন িনলন, একিার মুকাশাফার মনধয আল্লাহ তা‘আলা আমানক 

হাশনরর ময়িান িশবন কদরনয়নছন। আদম মিখলাম, হাউনয কাউসানরর সিনচনয় 

কানছ ইমাম আিূ হানীফা রহ.-এর গেজু। এর দকছুিা িূনর ইমাম মানলক রহ.-

এর গেজু। তার দকছুিা িূনর ইমাম শাদফঈ রহ.-এর গেজু। তার দকছুিা িূনর 

ইমাম আহমাি ইিনন হােল রহ.-এর গেজু। এ ঘিনা ইমাম ‘আব্দলু ওয়াহ্হাি 

রহ.-এর দকতানিও আনছ। (মীযানুল কুিরা [ইমাম শা’রানী] ১/৬৬) শাইখ 

যাকাদরয়া রহ.-এর দকতাি শরী‘আত আওর তরীকত কা তালাযুম-এর মনধযও এ 

ঘিনা দলখা আনছ। এ মুকাশাফার পর-মতা ‘আব্দলু ওয়াহ্হাি রহ.-এর শাদফঈ 

মাযহাি মছনড় হানাফী মাযহানি চনল আসার কথা দছনলা। দকন্তু দতদন মাযহাি 

পদরিতবন কনরনদন, করনত পানরনদন। কারণ দতদন ময এলাকায় থাকনতন মসখানন 

সকনলই শাদফঈ দছনলা। 

শাহ ওয়াদলউল্লাহ মুহাদদ্দনস মিহলিী রহ. আমরা হািীস পড়ানত দগনয় যার সনি 

িণবনা কদর, দতদন কুতুনি দসত্তাহর দকতাি পনড়নছন মক্কা-মিীনায়। তার সকল 

উস্তাি শাদফঈ এিং মানলকী মাযহানির অনুসারী দছনলন। দতদন িনলন, আমার 

সকল উস্তাি মযনহতু মানলকী এিং শাদফঈ, তাই আমার মন চাইনতা আদম এ দুই 

মাযহানির মকাননা একদি অনুসরণ কদর। দকন্তু আল্লাহ তা‘আলা আমানক ইলহাম 
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কনর িনল দিনয়নছন, মহ ওয়ালীউল্লাহ! তুদম মযনহতু দহন্দসু্তানন িসিাস করনছা 

এিং এখানকার মলানকরা িহুকাল পূিব মথনক হানাফী মাযহাি মমনন আসনছ, 

কানজই তুদমও হানাফী মাযহাি অনুসরণ কনরা। তাহনল মিাো মগনলা, মাযহাি 

আল্লাহ তা‘আলার ইশারায় হনয়নছ। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর 

ইদঙ্গনত হনয়নছ।  

দফক্বহ আর সুন্নাত অদভন্ন অনথবর ধারক। সুতরাং দফক্বহও মাননত হনি। এক 

হািীনস নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম ইরশাি কনরনছন, 

 .رب حامل فقه غري فقيه
অথবাৎ অননক মুহাদদ্দস এমনও আনছন যারা ফক্বীহ নয়। (সনুানন ইিনন মাজাহ; হািীস 

নং ২৩০) তারা যদি হািীনসর শব্দগুনলা সদেকভানি উম্মতনক মপ ঁনছ মিয় তাহনল 

মসিাও িীননর অননক িনড়া দখিমত হনি। কারণ হািীসদি মকাননা ফক্বীহর কানছ 

মপ ঁছনল দতদন এর আনলানক অসংখয মাসআলা মির করনত সিম হনিন। 

মুহাদদ্দসীনন দকরাম যারা িনড়া িনড়া হািীনসর দকতাি সংকলন কনরনছন তারা 

সকনলই মাযহানির অনুসারী দছনলন। কুতুনি দসত্তাহর সকল মলখক মাযহানির 

অনুসারী দছনলন। ইমাম িুখারী রহ. শাদফঈ মাযহানির দছনলন। কারণ তার 

দপততপুরুষগণ পূিব মথনকই শাদফঈ মাযহানির দছনলন। িনড়া িনড়া তাফসীর গনন্থর 

মলখকগণও মাযহানির অনুসারী দছনলন। দফক্বনহর সকল দকতাি মাযহানির 

দভদত্তনত মলখা হনয়নছ। দহিায়া দকতাি হানাফী মাযহানির উপর মলখা, শাদফঈ 

মাযহানির দকতাি দকতািুল উম্ম, মানলকী মাযহানির দকতাি আল 

মুিাউওয়ানাতুল কুিরা, হােলী মাযহানির দকতাি আল মুগনী। 

মমািকথা হািীস, দফক্বহ, তাফসীর সকল দকতানির মলখক মাযহানির অনুসারী 

দছনলন। এমনদক ময শানস্ত্রর মাধযনম হািীনসর দিশুদ্ধতা দনণবয় করা হয় মসই 

উলূমলু হািীনসর সকল মলখকও মাযহানির অনুসারী দছনলন। মযমন : ইমাম 

ইিনুস সালাহ রহ. শাদফঈ মাযহানির দছনলন। 

হািীস-উলূমলু হািীস, তাফসীর-উসুনল তাফসীর, দফক্বহ-উসুনল দফক্বহসহ 

িীননর মম দলক মকাননা শানস্ত্র িতবমাননর নামধারী আহনল হািীসনির মলখা মকাননা 

প্রামাণয দকতাি মনই। এসি শানস্ত্রর সকল প্রামাণয দকতাি মাযহািী উলামানয় 

দকরানমর মলখা। তানির যদি জানা থানক তনি তারা মিখাক ময, অমকু প্রামাণয 

দকতািদি তানির মকাননা পদন্ডনতর মলখা। দকন্তু তারা এরূপ মকাননা দকতাি 

মিখানত পারনি না। যারা হািীস সংকলন কনরনছন তারা সকনলই মাযহািী 

আনলম দছনলন। আহনল হািীনসর ফাতাওয়া অনুযায়ী তারা মুশদরক। আমানির 

প্রশ্ন হনলা, মুহাদদ্দসীনন দকরামনক মুশদরক ফাতাওয়া দিনয় মকান মুনখ মুশদরনকর 

দকতাি দিনয়ই তারা িলীল মিয়? আশ্চনযবর কথা! তাফসীর-ওয়ালারা মুশদরক, 

উসূনল হািীস-ওয়ালারা মুশদরক, সকল দফক্বনহর মলখক মুশদরক! তাহনল তানির 
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দকতাি পনড়া মকননা? মতামানির জনয তানির দকতাি দ্বারা হািীস যাচাই করা 

জানয়য আনছ? মকাননা দহন্দ ু যদি ইসলাম সম্পনকব দকতাি মলনখ তাহনল তার 

দকতাি দ্বারা দক িলীল মিয়া জানয়য হনি? 

মাযহাি মানার একিা িনড়া ফায়িা হনলা, সুন্নাত তরীকায় পূণব শরী‘আনতর উপর 

আমল হনয় যায়। নামানয তাকিীনর তাহরীমার সময় হাত কনতািুকু উোনি এ 

িযাপানর দু’ রকম হািীস আনছ। এক হািীনস িলা হনয়নছ কান পযবন্ত উোনি, 

আর অনযিায় আনছ কাঁধ পযবন্ত উোনি। দুনিাই সুন্নাত এিং দুনিাই আমলনযাগয 

হািীস। তাহনল তারা মকানিা মাননি? তারা কাঁধ পযবন্ত হাত উোয়। ফনল মাি 

একদি হািীনসর উপর আমল কনর। আর আমানির ইমাম সানহি িনলনছন, 

পুরুষরা হাত কান পযবন্ত উোনি। এনত কান পযবন্ত হাত উোননার হািীনসর উপর 

আমল হনয় যানি। আর মদহলারা কাঁধ পযবন্ত উোনি এনত কাঁধ পযবন্ত হাত 

উোননার হািীনসর উপরও আমল হনয় যানি। সুতরাং মিখা যানচ্ছ, মাযহাি মানার 

ফনল আমরা দুদি হািীনসর উপরই আমল করনত পারদছ। আর তারা হািীস 

মানার িািীিার হনয় একদির উপর আমল করনছ। সহীহ িুখারীর একদি হািীনস 

আনছ, ال صالة ملن مل يقرأ بأم الكتاب.  অথবঃ ফাদতহা ছাড়া নামায হয় না। (সহীহ 

মসুদলম; হািীস নং ৩৯৪) 

আিার ত্বহািী শরীফ ও মুআত্তা ইমাম মাদলনক আনরকিা হািীস আনছ,  

 .من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة
অথবঃ যার ইমাম আনছ তার জনয ইমানমর দকরাআতই যনথষ্ট। (সনুানন ইিনন মাজাহ; 

হািীস নং ৮৫০) 

আমরা মাযহাি মাদন। এজনয আমরা িদল, এ দুনিার প্রথম হািীসদি ইমাম ও 

একাকী নামায আিায়কারীর জনয; মুকতািীর জনয নয়। আর দদ্বতীয় হািীসদি 

মুকতািীর জনয। 

তারা িনল, সূরা ফাদতহা না পড়নল ইমানমর দপছনন মুকতািীর নামায হনি না। 

তাহনল তানিরনক প্রশ্ন করুন, তানির মকাননা িযদক্ত যদি এমন সময় মসদজনি 

উপদস্থত হয় যখন ইমাম সানহি রুকূনত চনল মগনছন, তখন মস কী করনি? মস দক 

ইমানমর সনঙ্গ নামানয শরীক হনয় যানি, নাদক সূরা ফাদতহা পড়নি? যদি সূরা 

ফাদতহা ছাড়া নামায না হয়, তাহনল ফাদতহা না পনড় রুকূনত মগনল-মতা তার 

নামায হনি না। আর যদি এখন শরীকও হনত চায়, আিার সূরা ফাদতহাও পড়নত 

চায় তাহনল মসিা রুকূর মনধয পড়নত হনি। অথচ হািীনস রুকূ ও দসজিায় 

দকরাআত পড়নত দননষধ করা হনয়নছ। (সহীহ মুসদলম; হািীস নং ৪৭৯) তানির 

মতানুসানর, উক্ত িযদক্ত যদি নামানয শরীক হয় তাহনল তার এ রাকা‘আত গতহীত 

হনি না। তনি দক উক্ত িযদক্ত এ রাকা‘আনত শরীক না হনয় পনরর রাকা‘আনত 

শরীক হনি? না, মস মসিাও পারনি না। কারণ নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 
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ওয়াসাল্লাম িনলনছন, মকউ ইমামনক নামানযর মযখানন পানি মসখাননই তার সনঙ্গ 

শরীক হনয় যানি। আর ময িযদক্ত রুকূ পানি মস রাকা‘আত মপনয় যানি। আর ময 

রুকু পানি না মস রাকা‘আত পানি না। (মুসনানি আহমাি; হািীস নং ৭২৩০, 

সুনানন আিূ িাউি; হািীস নং ৮৯৩) মাযহাি মাননল এ জাতীয় মকাননা সমসযাই 

মনই। মকননা আমানির ইমাম সানহি সি হািীনসর প্রদত লিয মরনখ িনলনছন, 

উক্ত িযদক্ত মযনহতু মুকতািী, তাই ইমানমর ফাদতহাই তার ফাদতহা িনল গণয 

হনি। তানক আর একাকী ফাদতহা পড়নত হনি না। মস নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লানমর দননিবশ মুতাদিক ইমানমর সনঙ্গ নামানয শরীক হনয় যানি এিং রুকূ 

মপনয়নছ দিধায় রাকা‘আতদিও মপনয় যানি। 

তারা আমীন মজানর িনল, না আনস্ত িনল? মজানর িনল। তাহনল শুনুন, হযরত 

মু‘আয ইিনন জািাল রাদয. তখন ইয়ামাননর গভনবর। একজন সম্ভ্রান্ত িযদক্ত তার 

হানত মুসলমান হনলন। তার নাম দছল ওয়াইল ইিনন হুজর। মু‘আয ইিনন জািাল 

রাদয. তানক িলনলন, তুদম-মতা অননক িুদদ্ধমান ও জ্ঞানী, তুদম রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর িরিানর যাও। মতামার দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা অননক 

কাজ দননিন। হযরত মু‘আয রাদয.-এর পরামশব অনুযায়ী দতদন নিীজী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর সাদন্ননধয মিীনায় মগনলন। দতদন মসখানন দিশ দিন 

অিস্থান কনরদছনলন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম তানক িলনলন, আদম 

যা কদর তুদম তা মিনখা। দতদন মসখানন ৪০ ওয়াক্ত নামায আনস্ত দকরাআনত 

পড়নলন। অথবাৎ ২০ দিননর যুহর-আসর। আর ৬০ ওয়াক্ত নামায মজানর 

দকরাআনত, অথবাৎ মাগদরি, ইশা ও ফজর পড়নলন। এনতাগুনলা নামানযর মনধয 

৫৭ ওয়াক্ত নামানয নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম আমীন শব্দদি আনস্ত 

িলনলন, আর মাি দতন ওয়াক্ত নামানয মজানর িলনলন। তখন ওয়াইল ইিনন 

হুজর রাদয. িুেনলন, আমীন আনস্ত িলাই মূল-দনয়ম। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম কনয়ক ওয়ানক্ত মজানর িনলনছন, আমীন মকাথায় িলনত হনি তা দশিা 

িাননর উনদ্দনশয। সুতরাং দশখাননার জনয অথবাৎ মকাননা নওমুসদলম যদি দপছনন 

থানক তনি এক দুই ওয়াক্ত ‘আমীন’ মজানর িলা মযনত পানর। 

এ দু’ দতনদি উিাহরণ দ্বারা আপনারা দনশ্চয় িুেনত মপনরনছন, মাযহাি মাননল 

সকল হািীনসর উপরই আমল হনয় যায়। আর দননজ দননজ পদন্ডত সাজনল একিা 

ধরনল িশিা হাতছাড়া হনয় যায়। সারকথা হনলা, মানুনষর মনধয দিনিক-দিনিচনা 

িনল যদি দকছু অিদশষ্ট থানক তাহনল মহিায়ানতর জনয এনতািুকুই যনথষ্ট। আর 

মকউ যদি দজি কনর িনস ময, যনতা সতযই মকউ আমার সামনন মপশ করুক 

আদম-মতা ভ্রাদন্তর উপর অিল থাকনিাই; তাহনল তার দহিায়াত পাওয়ার পন্থা 

আমানির জানা মনই।  
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আল্লাহ তা‘আলা আমানির সকলনক হক্কানী উলামানয় দকরানমর সাদন্ননধয মথনক 

সদেক পনথর উপর কানয়ম ও িানয়ম থাকার তাওফীক িান করুন। আমীন। 

 

িয়ান-৩ 

মাচব ২০১৪ দি.। মারকাযলু দফকদরল ইসলামী িাংলানিশ িসনু্ধরা, ঢাকায় অনদুিত 

‘লা-মাযহািী দফতনা প্রদতনরানধ উলামানয় দকরানমর করণীয়’ শীষবক পাচঁদিন িযাপী 

প্রদশিণ মকানসব প্রিত্ত হযরতলু আল্লাম মুফতী মনসরূুল হক সানহি িা.িা. এর 

মলূযিান িয়ান। 

لله تعاىل: وجادلهم باليت هي أحسن. وقال النيب صلي الله عليه بعد احلمد والصالة. قال ا
وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون. يأتونكم من األحاديث ما مل تسمعوا أنتم وال 
آباؤكم. فإياكم وإياهم ال يضلونكم وال يفتنونكم. وقال النيب صلي الله عليه وسلم: رب 

 .صلي الله عليه وسلم حامل فقه غري فقيه. أوكما قال النيب

ভূদমকা  

মুহতারামুল মাকাম, উস্তাযুল কুল, িাংলানিনশর উলামানয় দকরানমর মুরুব্বী, 

আমারও খাছ মুরুব্বী, ফক্বীহুল দমল্লাত হযরত মুফতী ‘আব্দুর রহমান সানহি 

িা.িা. এিং উপদস্থত অনযানয উলামানয় দকরাম!  

আল্লাহর খাছ মমনহরিাণী ময, দ্বীননর দহফাযনতর িাদয়ত্ব দতদন দননজ দননয় সমগ্র 

মানি জাদতর দহিায়ানতর জনয কুরআন নাদযল কনরনছন এিং দকয়ামত পযবন্ত এর 

প্রনতযকদি শব্দ, অথব ও এর উপর আমলসহ সিদকছুর দহফাযনতর িাদয়ত্বও দতদন 

দননয়নছন। যার প্রকতত অথব এই ময, যখনই মকাননাদিক মথনক দ্বীননর উপর 

আক্রমণ আসনি, তখনই আল্লাহ তা‘আলা তার খাছ িান্দানির মধয হনত দকছু 

িান্দানক িাঁড় কদরনয় দিনিন। আর তারা আক্রমণকারী িাদতনলর মুকাদিলা কনর 

িাদতলনক খতম কনর দিনি। আল্লাহ তা‘আলার িাণী- الناس ّللا دفع ال ولو 

ببعض بعضهم  আল্লাহ তা‘আলা যদি মানিজাদতর একিলনক অনযিল দ্বারা 

প্রদতহত না করনতন (সূরা িাকারা; আয়াত ২৫১)-এর মনধয ببعض بعضهم  এর 

অথব এিাই। যদি আল্লাহ তা‘আলা হনক্বর দ্বারা িাদতনলর মুকাদিলা না করানতন 

তাহনল এ যমীনন দিনক থাকা সম্ভি হনতা না, সিবি সীমাহীন দিশতঙ্খলা ছদড়নয় 

পড়নতা। 

আদম শুকদরয়া জানাই মুফতী সানহি হুযূনরর, মকননা িতবমানন সহীহ হািীস 

মানার নানম ময দফতনা মাথাচাড়া দিনয় উনেনছ; দতদন সিার আনগ এিা উপলদি 

করনত মপনরনছন। যদিও তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ কমনজার হনয় মগনছ, দকন্তু দ্বীননর 

কানজর মিনি আমানির মনতা হাজানরা দকংিা লানখা আনলমনির চাইনতও দতদন 
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মিশী সতকব ও সমেিার। আহনল হািীস নামধারী দিভ্রান্ত দফরকা আমানির মানে 

দিনভি সতদষ্ট করনত চানচ্ছ এিং জনসাধারণনক উলামানয় দকরাম মথনক দিদচ্ছন্ন 

করার গভীর ষড়যনি দলপ্ত হনচ্ছ। এনহন মুহূনতব জনগণনক এ দফতনা মথনক 

িাঁচাননা জরুরী। এিা দতদন উপলদি করনত মপনর িাস্তিমুখী পিনিপ গ্রহণ 

কনরনছন। দকছুদিন আনগ চট্টগ্রানম এ িযাপানর সনম্মলন হনয়নছ। অতঃপর উত্তর 

িনঙ্গর িগুড়া জাদমল মািরাসায় সনম্মলন হনলা। মস এলাকার িহু উলামানয় 

দকরাম মসখানন উপদস্থত দছনলন। তাছাড়া মসখানন দতনদিন িযাপী একদি 

তারদিয়াতী মকানসবর িযিস্থাও রাখা হনয়দছনলা, মযননা এ িযাপানর জনসাধারণ 

একদি মজিুত ধারণা দননত পানরন এিং সহনজ এ দফতনা প্রদতনরাধ করনত 

পানরন। তথয-উপাত্ত সিার কানছই আনছ, দকন্তু মসিা মপশ করার তরীকা সিার 

জানা মনই। কুরআন-হািীনস নতুন দকছু মনই, নতুন িলনল মতা দিি‘আত হনয় 

যানি। যা িলনিা তা-মতা আপনানির কানছই আনছ। ِْأَْحَسنُِ ِهيَِ بِالَتِي َوَجاِدْلهُم  

(সূরা নাহল; আয়াত ১২৫)-এর মসই ‘আহসান’ তরীকািা কী? কীভানি িলনল এ 

দফতনার িফারফা হনি? কীভানি আমরা দননজনির দ্বীননক রিা করনত পারনিা? 

কীভানি জনগণনক রিা করনত পারনিা? এর দকছু দহকমত এিং দকছু মক শল 

আপনানির সামনন মুযাকারা করা হনি ইনশা-আল্লাহ। আপনারা যদি মসগুনলা 

দলদপিদ্ধ কনরন, মরকডব কনরন এিং ময মযখানন থানকন মসখানন দগনয় মুযাকারা 

কনরন তাহনল আশা করা যায়, এ দফতনা খুি দ্রুত খতম হনয় যানি। এভানিই 

যুনগ যুনগ িাদতল মাথাচাড়া মিয়। এসনির মনধয আল্লাহ তা’আলার এ দহকমত 

থাকনত পানর ময, উম্মনতর দ্বীনী দিষনয় উলামানয় দকরাম কনতািুকু দফদকরমান্দ 

তা পরীিা করা। এজনয যখনই িাদতল মাথাচাড়া দিনয় উনে, তখনই হক্বপন্থী 

উলামানয় দকরাম তানির মুকাদিলা কনর জনগনণর সামনন তানির প্রকতত মচহারা 

উনন্মাদচত কনর মিন। ফনল তারা মলজ গুদিনয় পালায়। 

আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুফতী সানহনির হায়ানত িরকত িান করুন এিং তার 

হায়াতনক আমানির মানে িীঘবাদয়ত করুন। আজনকর ‘সনম্মলন’ সমনয়র এক 

আহাম িািী, যা দতদন দননজর কাঁনধ দননয়নছন এিং আপনানিরনক িাওয়াত কনর 

এনননছন। শুধু তাই নয়, আপনানির আদত্মক মখারাক মিয়ার উনদ্দনশয ভারনতর 

একজন মমহমাননকও িাওয়াত দিনয়নছন। দু‘আ করুন মযননা আল্লাহ তা‘আলা 

মমহমাননক সহীহ-সাদলম আমানির কানছ মপ ঁদছনয় মিন এিং তার মথনক ভরপুর 

ইদস্তফািা করার তাওফীক িান কনরন।  

দফতনার পিূবাভাস 

‘হািীনসর নানম’ এমন একিা দফতনা ময মাথাচাড়া দিনি, মানুষনক দিভ্রান্ত করনি, 

খাঁদি মুসলমাননিরনক মুশদরক িলনি, হািীনস এ িযাপানর স্পষ্ট ভদিষযদ্বাণী ও 

দিকদননিবশনা রনয়নছ। আনলাচনার প্রারনম্ভ আদম একদি হািীস পনড়দছ। আপনারা 

সিাই িুনেনছন ময, এ হািীনস নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এনির 
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িযাপানর ভদিষযদ্বাণী কনরনছন এিং আমানির করণীয় কী, মস দিকদননিবশনাও 

দতদন দিনয়নছন। আপনানির িুোর সুদিধার জনয এিং িরকত লানভর আশায় 

হািীসদি তরজমা করদছ। অনযথায় আনলমনির এ মাহদফনল তরজমা করার 

মকাননা প্রনয়াজন মনই। মুসদলম শরীনফর হািীনস (হা.নং ৭) নিী কারীম সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম ইরশাি কনরন : َُِكَذابُونَِ َدَجالُونَِ الَزَمانِِ آِخرِِ فِي يَُكون  

‘মশষ যামানানত দকছু মফনরিিাজ ও মধাকািানজর আদিভবাি ঘিনি।’ ُِيَُكون শব্দ 

দ্বারা দতদন ভদিষযত সম্পনকব ইদঙ্গত কনরনছন। আর নিী কারীম সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর প্রনতযকদি ভদিষযদ্বাণীই অিনর অিনর প্রমাদণত হনচ্ছ 

এিং ভদিষযনতও হনি ইনশা-আল্লাহ। অনযদিনক মগালাম আহমাি কাদিয়ানী 

যনতাগুনলা ভদিষযদ্বাণী কনরদছনলা তার একিা হরফও িাস্তিাদয়ত হয়দন। অিশয 

ভদিষযদ্বাণী নয়, শুধু তার একিা িি দু‘আর িাস্তিায়ন হনয়নছ। মস তার 

মাহদফলগুনলানত এই িনল িি দু‘আ করনতা ময, ‘মহ আল্লাহ! আদম যদি সতয 

নিী না হই তাহনল আমার মততুয মযননা মিইজ্জদতর সানথ হয়’। মযমন : আিু 

জানহল িলনতা, َِِمنَِ ِحَجاَرة ِ َعلَْينَا فَأَْمِطرِْ ِعْنِدكَِ ِمنِْ الَحقَِ هُوَِ هََذا َكانَِ إِنِْ اللَهُم 

 মহ আল্লাহ! মুহাম্মানির দ্বীন যদি সতয হনয় থানক তাহনল আমানিরনক‘ الَسَماءِِ

পাথর িষবণ কনর ধ্বংস কনর িাও। (সহীহ িুখাদর; হা.নং ৪৬৪৮)। লিয করুন, 

মকমন দু‘আ! যার দু‘আ করা উদচত দছনলা- ‘মহ আল্লাহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম সতয হনল আমানিরনক তার িা’ওয়াত কিুল করার 

তাওফীক িান কনরা।’ মস তা না কনর িলনলা ময, আমানির উপর পাথর িষবণ 

কনর ধ্বংস কনর িাও। মগালাম আহমাি কাদিয়ানীও একই কাজ কনরনছ!! মস 

িলনত পারনতা ময, ‘মহ আল্লাহ! আদম যদি দমথযা নিী হনয় থাদক তাহনল আমানক 

তাওিা করার তাওফীক িান কনরা, আমানক মহিায়াত িান কনরা’। দকন্তু মস 

িনলদছনলা, ‘আমানক মিইজ্জনতর সানথ মততুযিান কনরা’। ফনল আল্লাহ তানক 

মিইজ্জদতর সানথই মততুয দিনয়নছন। কাঁচা িাঁনশর তাজা পায়খানায় পনড় মারা 

মগনছ। মসজনয আজও িয়নলিনক কাদিয়ানীনির অদফস িলা হনয় থানক। আল্লাহ 

তা‘আলার খাস রহমত ময, কাদিয়ানীর মকাননা ভদিষযদ্বাণীই ফনলদন, শুধু এ িি 

দু‘আদি ছাড়া। দকন্তু আমানির নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম যা দকছু 

িনল মগনছন তা অিনর অিনর িাস্তিাদয়ত হনয়নছ এিং হনি। মযমন : দতদন 

িনলনছন ময, মশষ যামানায় দকছুনলাক আসনি; তানির কাজ হনি, ِِْمنَِ يَأْتُونَُكم 

آبَاُؤُكمِْ َواَلِ أَْنتُْم، تَْسَمُعوا لَمِْ بَِما اْْلََحاِديثِِ  (সহীহ মুসদলম: ৭) অথবাৎ তারা 

মলাকনির সামনন দিদভন্ন হািীস মপশ করনি। এখানন ইদঙ্গতকতত ‘হািীনস’র অথব 

কী? অথব হনলা- তারা যা মপশ করনি তা হনত পানর নিীজীর হািীস। আিার এর 

অথব আমানির কথািাতবাও হনত পানর। আমানির কথািাতবানকও হািীস িলা হয়। 

এর সমথবনন আদম একদি িলীল মপশ করদছ। হািীনস এনসনছ, َِالنَْومَِ يَْكَرهُِ َكان 

بَْعَدهَا اْلَحِديثَِ يُِحبِ  َواَلِ اْلِعَشاِء، قَْبلَِ  (মুসনানি আহমাি; হা.নং ১৯৭৮১) নিীজী 
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সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম ইশার পূনিব ঘুমাননা এিং ইশার পর গল্প-গুজি ও 

দুদনয়ািী আনলাচনা অপছন্দ করনতন। অথবাৎ, অপ্রনয়াজনীয় গল্প-গুজি, মনতা-

মনিীনির আনলাচনা এিং দমথযা সমানলাচনা করনত দননষধ করা হনয়নছ। উদল্লদখত 

হািীনসর মনধয َِاْلَحِديث শব্দদি ‘গল্প-গুজি ও দুদনয়ািী আনলাচনা’ অনথব িযিহৃত 

হনয়নছ। সুতরাং হািীনসর এ অথবও উনদ্দশয হনত পানর ময, তারা এমন হািীস 

মপশ করনি দকংিা এমন কথা িলনি- যা মতামরাও শুননাদন এিং মতামানির িাপ-

িািারাও শুননদন। তথাকদথত ‘আহলুল হািীস’ এরূপ কথা-িাতবা িলনছ দক না? 

িানরা’শ িছর ধনর ময আিু হানীফা রহ.নক সিাই শ্রদ্ধা কনর আসনছ, মুহাব্বত 

কনর আসনছ, এরা তানক গাদল দিনচ্ছ। অথচ পতদথিীর লি লি আনলম জদিল 

মাস’আলায় তার তাকলীি িা অনুসরণ কনর। তনি হযাঁ, সহজ মাস’আলায় 

কাউনক তাকলীি করার প্রনয়াজন মনই। নামায পাঁচ ওয়াক্ত। এখানন মকাননা 

তাকলীি মনই। দকছু মাস’আলা জদিল আনছ। মসখানন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল 

‘আলামীনই মচনয়নছন ময, মাযহাি সতদষ্ট মহাক। অনযথায় আল্লাহ সুস্পষ্ট শব্দ 

নাদযল করনতন। দুই অথব দিদশষ্ট ‘শব্দ’ নাদযল করনতন না। দতদনই মচনয়নছন 

মযননা ঐসি জায়গানত আমরা মাযহাি মাদন। আমরা- মতা আিু হানীফা রহ.নক 

নিী মাদন না। অথচ ওরা এ অপিাি দিনচ্ছ ময, মতামরা তানক নিী মাননা। সুতরাং 

মতামরা মিঈমান, মুশদরক হনয় মগনছা। আমানির ঢাকার মুহাম্মািপুনর একনলাক 

তথাকদথত ‘আহলুল হািীস’ হনয়নছ। এখন মকাননা হানাফী তানক সালাম দিনল 

মস তার উত্তনর িনল, الهدى اتبع من على ّللا رحمة و السالم وعليكم  অথবাৎ 

কানফরনিরনক ময িানকযর মাধযনম সালাম দিনত িলা হনয়নছ, মস হানাফীনিরনক 

ঐ ধরননর িাকয দ্বারা সালানমর উত্তর দিনচ্ছ!! (নাউযুদিল্লাহ)। 

ঢাকার মুহাম্মািপুর ‘মরদসনডনদসয়াল মনডল িলু ও কনলজ’-এর পানশ 

‘আলামীন’ নানম ওনির একদি মসদজি আনছ। ঐখানন দুই-দতনমাস পরপর 

সনম্মলন হয়। উিাহরণস্বরূপ, মসখানন একজন িাঁদড়নয় িলনি ময, আদম গতমানস 

মুসলমান হনয়দছ! মকউ িনল, আদম দতনমাস আনগ মুসলমান হনয়দছ! এনককজন 

এনককরকম িনল। মকউ আিার দজজ্ঞাসা কনর ময, আপদন আনগ মকান ধনমব 

দছনলন? মস উত্তনর িনল, আদম আনগ হানাফী ধনমব দছলাম। মসখান মথনক তাওিা 

কনর আদম এখন মুসলমান হনয়দছ। (নাউযুদিল্লাহ) এমন কথা আপনানির িাপ-

িািারা শুনননছন? হানাফী মথনক দক মুসলমান হওয়া যায়? তারা আনরা িনল, 

কাযা নামায িলনত দকছু মনই। কাযা নামানযর জনয তাওিা কনর দননলই যনথষ্ট! 

অথচ আপনারা জাননন ময, হািীনসর প্রনতযকদি দকতানি الفوائت قضاء باب  

‘কাযা নামায আিায়’ দশনরানানম দিশাল একিা অধযায় রনয়নছ। মসখানন কাযা 

নামায কীভানি আিায় করনত হয় তার দিস্তাদরত আনলাচনা রনয়নছ। তনি দক 

তারা িলনত চায় ময, নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর শত শত হািীস 

http://www.darsemansoor.com/


www.darsemansoor.com                  www.islamijindegi.com  

দমথযা? অথচ তানির িািী, তারা আহলুল হািীস। আমরা িদল, প্রকততপনি তারা 

আহলুল হািীস নয়, িরং তারা হািীনসর মঘারতর শত্রু।  

তারা দিদভন্ন ধরননর অননক দিভ্রাদন্তকর কথা দ্বারা জনগণনক দিভ্রান্ত করনছ। অথচ 

িুখারী শরীফ খুনল দিনল পড়নতও পানর না। শুধু ইসলাদমক ফাউনন্ডশন মথনক 

প্রকাদশত হািীনসর অনুিাি গ্রন্থগুনলা িগনল রাখনি, আর সিাইনক িা’ওয়াত 

দিনি, ‘এিা িগনল রানখা তাহনল মতামার আর মাযহাি মানা লাগনি না’। ঐখান 

মথনক খুনল খুনল িলনি, এই ময মিনখা! িুখারী শরীনফ এনসনছ- আমীন মজানর 

িলনত হনি, মতামরা হানাফীরা মজানর ‘আদমন’ িনলা না, কানজই মতামানির 

নামায িাদতল। অথচ িুখারী শরীনফ এধরননর মকাননা হািীসই মনই! িুেুন, 

মধাঁকািাদজ কানক িনল!! এখাননই মশষ নয়! তারা আমানিরনক িনল, মতামানির 

কানছ হািীনসর মকাননা িলীল আনছ? মতামানির ইমাম আিু হানীফা মাি 

সনতনরািা হািীস জাননতা! িাকী সি দক্বয়াস কনরনছ। অথচ আমানির মক্তনির 

ছািনিরও চদল্লশদি হািীস মুখস্ত!! আর যানক সমস্ত ইমামগণ ‘ইমানম আযম’ 

িনলনছন দতদন জাননতন মাি ‘সনতনরাখানা হািীস’!!! এমন কথানতা পাগনলও 

িনল না। 

ইমাম শাদফঈ রহ. ইমাম আিু হানীফা রহ. সম্পনকব িনলনছন, على عيال الناس 

الفقه في حنيفة أبي  (তাদরনখ িাগিাি, খতীনি িাগিািী ১৫/৪৭৩) ‘দফক্বনহর 

মিনি সমস্ত উলামানয় দকরাম আিু হানীফা রহ.-এর পদরিারভুক্ত’। ইমাম আিু 

হানীফা রহ. উসূল ইদস্তোত কনরনছন। আর ঐ উসূনলর আনলানক চারজন ইমামই 

কুরআন ও সুন্নাহ মথনক মাস'আলা মির কনরনছন। তারা একজনও এ উসূল 

পদরিতবন কনরনদন এিং নতুন উসূল উদ্ভািনও কনরনদন। এছাড়াও, 

আলহামদুদলল্লাহ! ইমাম সানহি রহ. দকয়ামত পযবন্ত আগত মাস'আলার সম্ভািয 

যনতা সূরত হনত পানর মসগুনলার অদধকাংশ সূরনতর এক একিা ফায়সালা দিনয় 

মগনছন। এজনযই-মতা আমরা আজ অনায়ানস ফাতাওয়া দিনত পারদছ। এ কাজদি 

যদি দতদন না করনতন তাহনল দিিায় হনজ্জ অিতীণব এ আয়ানতর অথব কী হনতা? 

ْساَلمَِ لَُكمُِ َوَرِضيتُِ نِْعَمتِي َعلَْيُكمِْ َوأَْتَمْمتُِ ِدينَُكمِْ لَُكمِْ أَْكَمْلتُِ اْليَْومَِ ين ادِِ اْْلِ  

‘আজনক আদম মতামানির জনয এ দ্বীননক ‘পদরপূণব’ কনর দিলাম।’(সূরা মাদয়িা : 

৩)। ইমাম সানহি যদি উদ্ভূত মাস'আলাগুনলার সমাধান মপশ না করনতন তাহনল 

আমরা এগুনলা মকানত্থনক সমাধান করতাম? আর যখন সমাধান করনত পারতাম 

না তখন কানফররা িলনতা ময, মতামানির আল্লাহ না িনলনছ মতামানির দ্বীন 

‘মুকাম্মাল’? মতামানির দ্বীনন-মতা িহু মাস'আলার সমাধান মনই?!! িহু দিষনয়র 

মকাননা উত্তর মনই!!! এ অিস্থায় আহলুল হািীসরা কী িলনি? তারা-মতা দক্বয়াস 

মানন না, ইমাম মানন না, ফক্বীহ মানন না!! তাহনল এ মাস'আলাগুনলার উত্তর 

তারা কীভানি দিনি? 
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চুদর কানক িনল 

িারুল উলুম মিওিনন্দর সানিক মুফতী-ই-আ’যম হযরত মাওলানা মুফতী 

মাহমূি হাসান গাঙ্গুহী রহ.-দযদন সমগ্র ভারত উপমহানিনশর িড় মুফতী দছনলন, 

দতদন তার একজন আহলুল হািীস উস্তানির দকচ্ছা নকল করনত দগনয় িনলন, 

‘একিার দতদন উস্তানির সানথ সািাত করনত দগনয় মিনখন ময, উস্তাি দহিায়া 

দকতাি মুতা‘আলা করনছন। দজজ্ঞাসা করনলন, হুযূর! আপদন না আহলুল হািীস? 

চার ইমাম মাননন না। তানির ইজমা-দক্বয়াসও মাননন না। অথচ হানাফীনির মলখা 

‘দহিায়া’ দকতাি মুতা‘আলা করনছন? উস্তাি-মতা ধরা পনড় মগনলন। এখন 

অকপনি িলনলন, ‘িািা! আমানির কানছ ময নতুন নতুন ফাতাওয়া আনস, 

এগুনলার সমাধান আমরা মকানত্থনক মপশ করনিা? এগুনলার একিাও-মতা 

কুরআনন স্পষ্ট িলা মনই, হািীনসও স্পষ্ট িলা মনই। এজনয আমরা িাধয হনয়ই 

‘দহিায়া’ মিনখ উত্তর দলদখ। এরপর দকতানির পাশ্ববদিকায় ময হািীস আনছ মসিা 

উদেনয় মিই। ভুলক্রনমও ‘দহিায়া’র নাম দনই না। এভানিই মধাঁকিাদজর মধযদিনয় 

আমানির মতিািিা চলনছ।’ মুফতী সানহি উস্তািনক প্রশ্ন করনলন, তাহনল মজনন 

শুনন এ ধরননর কাজ মকননা কনরন? উস্তাি উত্তনর িলনলন, ‘আনর মিাকা! 

এভানি না করনল দক িাকা কামাননা যায়?!’ আসনল ময মযভানি চলনত চায় 

আল্লাহ তানক মসভানিই চালান। যারা ভুলপনথ িাকা মখাঁনজ, আল্লাহ তানিরনক 

ভুলপনথই িাকা দিনয় থানকন। আপদন সহীহভানি মখিমত করুন, আল্লাহ 

আপনানক সহীহভানিই মিনিন। 

নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম ভদিষযদ্বাণী কনরদছনলন ময, ‘তারা এমন 

সি কথা িলনি যা মতামরাও শুননাদন, মতামানির িাপ-িািারাও শুননদন।’ এিার 

আপনারাই িলুন, এ ভদিষযদ্বাণী সতয প্রমাদণত হনয়নছ কী? হনয়নছ। এখন এ 

দফতনা মথনক িাঁচার উপায় কী? মুসদলম শরীনফর হািীস, নিীজী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িনলনছন, وإياهم فإياكم  ‘ওনির মথনক িূনর থানকা।’ 

واليفتنونكم اليضلونكم  ‘আর সতকব মথনকা মযননা তারা মতামানিরনক মগামরাহ 

করনত না পানর, দফতনায় মফলনত না পানর।’(হা.নং ৭) মসই সতকব থাকিার 

প্রনচষ্টার অংশ দহনসনিই আপনানিরনক এখানন ডাকা হনয়নছ এিং একদিত করা 

হনয়নছ।  

আমানির করণীয় 

আসুন মজনন দনই নানয়নি রাসূল উলামানয় দকরানমর িাদয়ত্ব কী? কুরআন-হািীস 

পযবানলাচনা করনল দুই ধরননর িাদয়ত্ব পাওয়া যায়। একদি হনলা মম দলক িাদয়ত্ব 

যা সিসময় করনত হনি - িা’ওয়াত, তা’লীম ও তাযদকয়াহ। এ দতন লাইনন 

মমহনত কনর পাঁচদি দিষনয় সমগ্র মুসদলম উম্মাহনক সজাগ করনত হনি। (এক) 

আক্বাইি, (দুই) ইিািাত, (দতন) মু‘আমালাত, (চার) মু‘আশারাত ও (পাঁচ) 

আখলাদকয়যাত। িা’ওয়াত, তা‘লীম ও তাযদকয়াহ এ দতনদি নিীজী সাল্লাল্লাহু 
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‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর দমরাছ। শুধু একদি দননয় িনস থাকনল প্রকতত নানয়নি 

রাসূল হওয়া যানি না। দপতা যা দকছু মরনখ যায় সন্তানরা সিাই তানত অংশীিার 

হয়। এমন নয় ময, মিাননরা ধাননিত দননি, আর ভাইনয়রা দিদডং পানি। িরং 

ধাননিনতও সিাই অংশীিার, আিার দিদডংনয়ও সিাই অংশীিার। মহান আল্লাহ 

তা‘আলা ইরশাি কনরন,  
ِ
مُهُُم الْكِتَاَب وَالْحِكْمَةَ يَْتلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَُيزَك 

ِ
يهِمْ وَيُعَل   (সরূা আল 

ইমরান; আয়াত ১৬৪) 

এ আয়ানত আল্লাহ তা‘আলা উপনরাক্ত দতন মমহননতর কথাই তুনল ধনরনছন। এ 

দতন লাইনন মমহনত কনর কী দশখনিন তা অনয আয়ানত আনছ। মহান আল্লাহ 

তা‘আলা িনলন,  ُ مََن وا وُجُوهَكُمْ ِقبَلَ الْمَشْرِِق وَالْمَغْرِِب وَلَكِن َ الْبِر َ مَنْ آلَيْسَ الْبِر َ أَنْ تُوَل
  ।(সরূা িাক্বারা; আয়াত ১৭৭)  بِالل َهِ وَالْيَوِْم اْلْخِرِ

এখানন পাঁচদি দিষয় িলা হনয়নছ- ১. ঈমান দেক করা, ২. ইিািাত িনন্দগী সুন্নাত 

মুতাদিক করা, ৩. মু‘আমালাত অথবাৎ অদজবত সম্পি হালাল হওয়া, ৪. 

মু‘আশারাত দেকভানি করা অথবাৎ মা-িািা, দিদি-িাচ্চাসহ সকনলর হক্ব 

সদেকভানি আিায় করা। সহীহ িুখারীনত (হা.নং ১০) পদরষ্কারভানি উনল্লখ আনছ,  

 املُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ املُسْلِمُونَ مِْن لِسَانِِه وَيَدِهِ
যার মমবাথব হনলা- ময অযথা অনযনক কষ্ট মিয় তানক আমরা হাজী সানহি, গাজী 

সানহি, তাহাজ্জুি গুজার আনরা অননক দকছু িলনত পাদর, দকন্তু তানক মুসলমান 

িলা যানি না। অথবাৎ ময িান্দার হক্ব নষ্ট কনর, অযথা অনযনক কষ্ট মিয় তানক 

মুসলমান দশনরানাম মিয়া যানি না। ৫. আখলাক দেক করা অথবাৎ কাউনক কষ্ট না 

মিয়া। এ পাঁচদি দিষনয়র ‘ইলমনক িলা হয়, ‘ইলনম ফরনয ‘আইন। আর 

মাওলানা, মুফতী, মুহাদদ্দস এগুনলা হওয়া ফরনয দকফায়া। ‘দকফায়া’-র জনয 

দু’চারজন মলাক যনথষ্ট নয়, িরং ‘কাফী’ িা যনথষ্ট পদরমাণ মলাক লাগনি যানত 

সমানজর প্রনয়াজন পূরণ হয়। আমানির মিনশ এখননা ‘কাফী’পদরমাণ মলাক বতদর 

হয়দন। যমুনা দিনজর ওপানর অদধকাংশ মসদজনি এখন পযবন্ত নামায সহীহ হয় 

না। আদম অননকিার ‘উত্তরিঙ্গ’ দগনয়দছ; লালমদনরহাি, কুদড়গ্রাম, পঞ্চগড়সহ 

আনরা অননক জায়গায় সফর কনরদছ। ঐসকল জায়গায় যনতা ইমানমর দপছনন 

নামায পনড়দছ মসগুনলার অদধকাংশ-মিনি নামায মিাহরানত হনয়নছ। দকরা‘আত 

পনড়নছ, محمد كان ما  এর স্থনল محمد مكان । আপনারাই িনলন, এরপরও দক 

নামায সহীহ থানক? নামায নষ্ট হনয় মগনছ। সুতরাং এখননা ফরনয দকফায়া 

পদরমাণ আনলম মলাক িাংলানিনশ বতদর হয়দন। তাই এ মুহূনতব মকাননা আনলনমর 

জনয মিনশর দ্বীনী জরুরনতর উপর িতদষ্ট না দিনয় ডলার আর দরয়ানলর িাসনায় 

দিদভন্ন মিনশ পাদড় মিয়া দেক হয় কী কনর? 
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আদম িলদছলাম ময, পাঁচদি দিষনয়র ‘ইলম অজবন করা ফরনয ‘আইন। অনয এক 

আয়ানত আল্লাহ তা‘আলা িনলনছন, إِن َ الل َهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَد ُوا األَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلَِها আল্লাহ 

দননিবশ দিনচ্ছন ময, ‘আমানত পাওনািানরর কানছ মপ ঁদছনয় িাও।’ (সরূা দনসা; 

আয়াত ৫৮)  

প্রশ্ন হনচ্ছ আমানত কী? শাইখুত তাফসীর ওয়াল হািীস হযরত মাওলানা ইদরস 

কান্ধলভী রহ. িহু তাফসীর গ্রনন্থর হাওলা দিনয় িনলনছন ময, আমানত দ্বারা 

উনদ্দশয হনলা, ‘ইলনম ফরনয ‘আইন। এ আমানত আল্লাহ তা‘আলা উলামানির 

কানছ মরনখনছন। আর এর পাওনািার হনলা মুসদলম জনসাধারণ। এ আয়ানত 

উলামানয় দকরামনক িাদয়ত্ব মিয়া হনয়নছ ময, তারা মযননা এ আমানত অথবাৎ 

উদল্লদখত পাঁচদি দিষনয়র ‘ইলমনক িা’ওয়াত, তা’লীম ও তাযদকয়ার মাধযনম 

জনসাধারনণর কানছ মপ ঁনছ মিয়। এিা উলামানির মম দলক িাদয়ত্ব। শুধু ছাি 

পড়ানল, দকংিা শুধু ইমামদত করনল এ িাদয়ত্ব আিায় হনি না। মুসদলম 

জনসাধারনণর দুয়ানর দুয়ানর মযনত হনি। িা’ওয়াত মপনলও মযনত হনি; িাওয়াত 

না মপনলও মযনত হনি। দুয়ানর দুয়ানর দগনয় এগুনলা দননয় আনলাচনা করনত হনি, 

সকনলর আত্মশুদদ্ধর দফদকর করনত হনি। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাি কনরন,  أَوَمَْن
رًا يَمْشِي بِهِ فِي الن َاسِ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَُه نُو  এ আয়ানত িলা হনয়নছ, ‘(মহ 

আমার দপ্রয় হািীি!) আপনানক আদম ময এক দিশাল নূর িান কনরদছ, মস নূর 

জনগনণর মানে ছদড়নয় দিন।’ (সরূা আনআম; আয়াত ১২২)  

পতদথিীর সিবি এ নূনরর মশাল হানত দননয় ছদড়নয় পড়নত হনি। এিা উলামানয় 

দকরানমর মম দলক িাদয়ত্ব। সারাজীিন এদি করনত হনি।  

উলামানয় দকরানমর অপর িাদয়ত্বদি হনলা : যখনই মকাননাদিক দিনয় িাদতল 

মাথাচাড়া দিনয় উেনি, মুসলমাননিরনক দিভ্রান্ত করনি; তখনই ময়িানন নামনত 

হনি। িাদতলনক চূণব-দিচূণব কনর ধুদলসযাৎ করনত হনি। নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম ইরশাি কনরন, ِخَلَف  عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَيَحْم 
ِ
 لُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُل 

 শরহু মুশদকদলল আছার, ত্বহািী; হা.নং)   الْغَالِنيَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِنيَ، وَتَأْوِيلَ اْلجَاهِلِنيَ

৩৮৮৪)  

অথবাৎ আমার উম্মনতর মধয হনত যানির তিীয়নত ইনসাফ আনছ, তাক্বওয়া আনছ; 

তারাই আমার এ ‘ইলম দশখনত পারনি। সিাই দশখনত পারনি না। এরপর তানির 

কাজ হনি, الغالين تحريف عنه ينفون  অথবাৎ তারা দ্বীননর মিনি িাড়ািাদড় ও 

সীমালঙ্ঘননক দিিূদরত করনি। وانتحال المبطلين  অথবাৎ কাদফররা কুরআন-

হািীস মথনক িলীল সংগ্রহ কনর মসগুনলানক দিকতত কনর উপস্থাপন করনি যানত 

দননজনির দমথযা মাযহািনক প্রমাণ করা সম্ভি হয়। দেক মযমনিা কাদিয়ানী এিং 
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দশ‘আ সম্প্রিায় করনছ। উলামানয় দকরাম এসি দমথযানক রি করনি। وانتحال 

মুিদতল’ অথব ‘কাদফর’।‘ المبطلين الجاهلين وتأويل  জানহলনির তাফসীরনক রি 

করনি। তাফসীনরর আনরক নাম হল ‘তািীল’। জানহল কানক িনল? মনন 

রাখনিন, তাফসীর করার জনয পনননরাদি দিষনয়র ‘ইলম থাকা শতব। যথা- 

اشتقاق، حنو، صرف، معاين، بيان، بديع، قراءة، قصص، لغة، عقائد، فقه، حديث، ناسخ 
 منسوخ، أسباب النزول، تزكية الباطن

হািীনস এনসনছ, َقْعَدَُه مِنَ الن َارِ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيِْر عِلْم  فَلْيَتَبَو َأْ م  (শুআিলু 

ঈমান,িাইহাকী: ২০৭৯)  

এ হািীনসর তাফসীর মিখুন, 

  مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآِن بِرَأْيِهِ، أَْو بِمَا اَل يَعْلَمُ فَلْيَتَبَو َأْ مَقْعَدَُه مِنَ الن َارِ  
অথবঃ রানয়র দ্বারা ময তাফসীর করনি মস মযননা তার দেকানা জাহান্নানম কনর 

মনয়। (আসসুনানুল কুিরা,নাসাঈ: ৮০৩১)  

আপনারা সিাই এ হািীসদি পনড়নছন। আদম-মতা শুধু এখানন ইশারা করনিা মাি। 

উপদরউক্ত পনননরাদি দিষনয়র ‘ইলম যার মানে থাকনি তার তাফসীর করার এিং 

তাফসীর মলখার অদধকার আনছ। আহলুল হািীসরা-মতা এ পনননরাদি ‘ইলনমর 

নামও িলনত পারনি না। তারা যদি তাফসীর করনত আনস তাহনল তানিরনক 

িলুন, আনগ এ পনননরাদি ‘ইলনমর নাম িনলন! এরপর তাফসীর কনরন। যার এ 

পনননরাদি ‘ইলম মনই তানক এ হািীনস জানহল িনল অদভদহত করা হনয়নছ। 

নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িনলন, ‘যানির এ দিষয়গুনলানত 

পারিদশবতা মনই তারা গলি তাফসীর করনি।’ উলামানয় হক্কানীর িাদয়ত্ব হনলা, এ 

গলি তাফসীরনক প্রদতহত করা। সুতরাং উদল্লদখত হািীস মথনক আমরা িুেলাম 

ময, আমানির মম দলক িাদয়ত্ব পালন করা ছাড়াও আনরা দকছু করণীয় আনছ। 

মসগুনলা হনলা-অিান্তর িযাখযাকারীনির প্রদতহত করনত হনি, মুসদলম পদরচনয় 

ছদ্মনিশী কাদফররা আমানির ময সকল িলীনলর অপিযাখা কনর মসগুনলা উদ্ধার 

করনত হনি। আর মূখব মলানকরা (যানির তাফসীর করার মযাগযতা মনই) ময 

তাফসীর করনছ মসগুনলা িাদতল করনত হনি। 

এখন প্রশ্ন হনলা, কুরআন-হািীনসর দিকতত িযাখযাকারী কারা? যামানানভনি এনির 

রূপ-চদরি দভন্ন দভন্ন হনত পানর, দকন্তু িল একিাই। আমানির যামানানত এরা 

হনলা-  

(এক) দরজভী দফরকা 

যারা িনল মিড়ায় দমলাি না পড়নল কাদফর, দকয়াম না করনল কাদফর, মাজানর 

মাজানর না ঘুরনল কাদফর, উলামানয় মিওিন্দ কাদফর, জশনন জুলুস অথবাৎ ঈনি 

দমলাদুন্নািী না করনল কাদফর (নাউযুদিল্লাহ)। অথবাৎ কথায় কথায় কাদফর 
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ফাতাওয়া মিয়া এনির স্বভাি! এ দফরকার মহড অদফস আমানির মুহাম্মািপুনর, 

‘কানিদরয়া তাদয়যদিয়যাহ’। এদি কাদফর িানাননার মমদশন! আমরা মানুষনক 

মুসলমান িানাদচ্ছ, অনযদিনক এরা মুসলমাননক কাদফর িানানচ্ছ। তারা িনল ময, 

নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম গানয়ি জাননতন এিং দতদন হাদযর-নাদযর! 

তারা আনরা িনল ময, নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লামনক নূনরর দ্বারা বতদর 

করা হনয়নছ। অথবাৎ আল্লাহ দননজর নূর মথনক দকছু মকনি তা দিনয় নিীজী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লামনক সতদষ্ট কনরনছন! (নাউযুদিল্লাহ)। আল্লাহ ময 

নূনরর বতদর এর িলীল কী? এ জাদহলরা এর িলীল মিয়, ُِالَسَماَواتِِ نُورُِ ّللَا 

 । অথচ এ আয়ানত এমন মকাননা িলীল মনই।(সূরা নূর; আয়াত ৩৫) َواْْلَْرضِِ

িরং এ আয়ানতর অথব ‘আসমান-যমীননর সকল নূর ও আনলা আল্লাহ তা‘আলা 

সতদষ্ট কনরনছন।’ আল্লাহ নূনরর বতদর মসকথা এখানন মকাথায় মপনলা তারা? দতদন 

দকনসর বতদর তা মকউ িলনত পারনি না। মকাথাও এ দিষনয় আনলাচনা মনই। এক 

িণবনায় শুধু এনতািুকু জানা যায় ময, ُِالن ورُِ ِحَجابُه  অথবাৎ আল্লাহ দননজনক ময 

হাজার হাজার পিবা দিনয় মিষ্টন কনর মরনখনছন ঐ মিষ্টদনগুনলা নূনরর বতদর। 

(সহীহ মুসদলম; হা.নং ১৭৯) আর এ ভন্ডরা িলনছ ময, আল্লাহ নূনরর বতদর। 

এগুনলা আসনল িাড়ািাদড়। সুতরাং উলামানয় দকরামনক মসিা প্রদতহত করনত 

হনি। এ মফতনার জন্মিাতা আহমাি মরজা খান। তার জন্মস্থান দহন্দসু্তাননর 

‘উটািাঁশনিনরলী’ শহনর।  

(দুই) হািীনস উদল্লদখত দদ্বতীয় িলদি হনলা, তথাকদথত আহলুল হািীস। 

আমরা কাদলমা পনড়দছ, আমরা মুসলমান, এরপরও তারা আমানিরনক মুশদরক 

িনল, মিঈমান িনল। আমরা সহীহ পদ্ধদতনত নামায আিায় কদর, অথচ তারা 

আমানির নামাযনক িাদতল িলনছ। আিু হানীফা রহ. দযদন উম্মনতর জনয দননজর 

জীিনিা দিদলনয় দিনয়নছন (আিু হানীফা সম্পনকব নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম ভদিষযদ্বাণী কনর মগনছন, ِْنَاءِِأَبِْ ِمنِْ نَاسِ  تَنَاَولَهُِلَِ بِالث َريَا اْلِعْلمُِ َكانَِ لَو 

 ইলনমর মকাননা অংশ যদি ‘সুরাইয়া’ নিনি দগনয়ও লুকায়, তনি মস যুনগ‘ فَاِرسَِ

এমন দকছু মলাক বতদর হনি যারা ‘ইলমনক মসখান মথনক দছদননয় আননিন। 

(মুসনানি আহমাি; হা.নং ৯৪৪০) এ হািীনস নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম ইমাম আিু হানীফা রহ. সম্পনকব ঈদঙ্গত কনর মগনছন।) মসই আিু 

হানীফা রহ.নক তারা গাল-মন্দ করনছ। এগুনলা দক িাড়ািাদড় নয়? তাহনল 

الغالين تحريف  কারা সািযস্ত হনলা? দুদি িল- (এক) দরজভী দফরকা। (দুই) 

তথাকদথত আহলুল হািীস।  

আর ‘মুিদতল’ হনলা, কাদিয়ানী ও দশ‘আ সম্প্রিায়। ‘মুিদতল’ হনত হনল কাদফর 

হনত হনি। মসজনয সংগত কারনণই এ দুই দফরকা কাদফর। কাদিয়ানীরা কাদফর, 

নতুন নিী মানার কারনণ; আর দশ‘আরা কাদফর নতুন নিীর মচনয় পাওয়ারফুল 
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ইমাম মানার কারনণ। এনতা পাওয়ারফুল ইমামই যদি আনস, তাহনল-মতা এর 

চাইনত নিী আসাই ভানলা দছনলা! দশ‘আনির ধমবগুরু মখানমদন িনলনছ, ‘আমানির 

ইমানমর এনতা িনড়া মাকাম ময, মকাননা মফনরশতা, মকাননা নিী-রাসূল তার ধানর 

কানছও মযনত পারনি না।’ এমন ইমাম যদি আসনত পানর তাহনল নিী আসনত 

সমসযা কী? এিা সুনক শনল খতনম নিুওয়ানতর অস্বীকতদত। তানির কুফদরর 

আনরকদি নমুনা হনলা-তারা আমানির িতবমান কুরআন শরীফনক মানন না। তারা 

িনল, এিা আসল কুরআন শরীফ না। আসল কুরআন শরীফ হনত হনল সনতনরা 

হাজার আয়াত থাকনত হনি!! আর আমানির কুরআন শরীনফ মমাি আয়াত 

৬২৩৬দি। ৬৬৬৬-আয়াত এর ময প্রচলন হনয়নছ মসিা দভদত্তহীন। আল্লাহ না 

করুন, যদি মকাননা কাদফর চযানলঞ্জ কনর ময, আপনানির কুরআনন কনতা 

আয়াত? আর মকউ িনল মফনল ৬৬৬৬। তখন ঐ কাদফর িলনত পানর ময, 

কযালকুনলির দননয় এনসদছ একিু দহসাি দমদলনয় দিন! সূরা ‘িাক্বারা’র এনতা 

আয়াত, সূরা ‘আনল ইমরানন’র এনতা আয়াত, সূরা ‘দনসা’র এনতা আয়াত সি 

দমলানল ৬২৩৬ হয় িাদক ৪৩০ আয়াত মকাথায়? দমঞা! মুসলমান িািী কনরন, 

অথচ কুরআননর কনতাদি আয়াত মস খির রানখন না! আিার আমানক ইসলানমর 

িা’ওয়াত দিনত এনসনছন!! কাদফররা দক কম শয়তান? আমার এক ছাি একিার 

এক কাদফরনক িলনলা, ভাই! কাদলমা পনড়ন। ঐ কাদফর িলনলা, আমরা-মতা 

প্রদতদিন কাদলমা পদড়। ছািদি দজজ্ঞাসা করনলা কীভানি? উত্তনর মস িলল, আমরা 

‘মা’ শব্দদি আনগ এনন ‘মা কাদল’ িদল। কনতা িনড়া শয়তান! এভানি নাদক মস 

কাদলমা পড়নছ!!  

যা-মহাক, িলদছলাম ময, দশ‘আরা আমানির এ কুরআন শরীফ মানন না। 

তানিরনক দজজ্ঞাসা করা হনয়নছ, মতামানির অদরদজনাল কুরআন শরীফ মকাথায়? 

এ িযাপানর তানির মথনক দুদি উত্তর এনসনছ- 

(১) মসিা তানির িানরাতম ইমানমর কানছ আনছ। এখন দতদন মমনঘর মানে 

অিস্থান করনছন। তনি দকয়ামনতর আগ মুহূনতব পতদথিীনত আগমন করনিন। 

(নাউযুদিল্লাহ)। 

(২) ইরানকর মনধয একদি গুহা আনছ যার নাম ‘সুররা মান রআহু’। মসখানন 

তানির িানরাতম ইমাম লুদকনয় আনছ। যখন মক্কা-মিীনাসহ পুনরা অঞ্চল 

দশ‘আনির িখনল চনল আসনি তখন দতদন অদরদজনাল কুরআন দননয় মির হনয় 

আসনিন। 

এজনযই দশ‘আরা প্রাণপণ লড়াই কনর যানচ্ছ। তারা ইরাক ও দফদলদস্তন ধ্বংস 

কনরনছ। আর দসদরয়া-মতা তানির িখনল আনছই। 
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মযখানন কুরআননর একদি আয়াত অস্বীকার করনলই কাদফর হনয় যায়, মসখানন 

তারা পূণব কুরআননক অস্বীকার কনর। এছাড়াও, তানির অনয একদি মরাগ হনলা- 

িলীল দিকতত কনর উপস্থাপন করা। সুতরাং এনিরনকও প্রদতহত করনত হনি।  

এছাড়া الجاهلين وتأويل  মূখবনির তাফসীরনক প্রদতহত করনত হনি। আর এ 

জাতীয় মূখবনির মহড অি িযা দডপািবনমন্ট হনলা দমস্টার মওদুিী। তার ভক্তিতন্দরা 

িনল, আপনারা মওদুিী সানহনির সমানলাচনা কনরন, দকন্তু তার মনতা এমন 

তাফসীর দলখনত পারনিন? আনর মিাকা! মজনন শুনন এমন কাজ-মতা পাগনলও 

করনি না!! কারণ মকাননা আহনল হক্ব িযদক্তর পনি এমন মনগড়া তাফসীর রচনা 

করা সম্ভি না। এিা এনতািাই উন্নত তাফসীর ময, এনত নিী-রাসূল আ. ও 

সাহািানয় দকরাম রাদয.-এর সমানলাচনা খুি সািলীল ভদঙ্গনত করা হনয়নছ। মকউ 

যদি মমদডনকল সাইনন্স্র উপর দননজর িুে-িুদদ্ধ অনুযায়ী একিা িই দলনখ 

িাজানর মছনড় মিয়, অথচ মস মকাননা প্রনফসনরর কানছ মমদডনকল দিষনয় এক 

লাইনও পনড়দন, তাহনল মসিা অসাধারণ িই হনি না? ডাক্তারনির সামনন মপশ 

করনল তারা-মতা অিশযই িলনি, িাহ! চমৎকার িই মতা!! মসিা যনতা িনড়া িই-

ই মহাক না মকননা এর মকাননা মূলয আনছ? এিা মকউ দকননি? িরং িলনি ময, 

মলাকিা দিকারগ্রস্থ নাদক? দেক এমনই হনলা মওদুিীর তাফসীর। দতদন তাফহীমুল 

কুরআনন দলনখনছন, الم যখন নাদযল হনয়দছনলা তখন সিাই এর অথব িুনেদছনলা। 

মওদুিী সানহিনক প্রশ্ন করা হনলা, তাহনল আপদন এর অথব িলুন? দতদন িলনলন 

ময, পরিতবীকানল এগুনলার পদরভাষা রদহত হনয় মগনছ। এখন আর এগুনলার অথব 

করা সম্ভি নয়। িলীল হনলা- তখন মকাননা সাহািী এর অথব নিীজী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর কানছ দজজ্ঞাসা কনরনদন। সিাই িুেনল পরিতবীকানল 

এগুনলার পদরভাষা রদহত হনয় মগনলা দক কনর? জানহল কানক িনল! অতএি, 

তার তাফসীরনকও রি করনত হনি। আর আমানির যামানানত এই تأويل 

 এর কাজদি আঞ্জাম দিনচ্ছ ডাক্তার জাদকর নানয়ক। তার সম্পনকব আমার الجاهلين

ফাতাওয়া একদি মাদসক পদিকানত মছনপনছ। শুধু আমার ফাতাওয়া নয়, িরং 

মিওিন্দ, লাখনন , লানহার-এর মারাসাগুনলার ফাতাওয়া দিভাগসহ মুফতী 

মুহাম্মি তাক্বী উসমানীর ফাতাওয়া, আরি দিনশ্বর ফাতাওয়া সযনে মছনপনছ। 

মসখানন এিা প্রমাণ করা হনয়নছ কীভানি সারা দুদনয়ার উলামানয় দকরাম ডাক্তার 

জাদকর নানয়কনক ভ্রান্ত িনল আখযাদয়ত কনরনছন এিং তার মাজদলনস িসা, তার 

মলকচার মশানা সমূ্পণব নাজানয়য সািযস্ত কনরনছন। িস্তুত তার িা’ওয়ানত 

ইসলানমর মকাননা উপকার হয়দন, িরং িহু মুসলমান দিদভ খদরি কনরনছন। 

সুতরাং তানক দিদভ মকাম্পাদনর এনজন্ট িলা যায়। 

আদম শুরুনত িতবমান দফতনাগুনলা সম্পনকব অিদহতকরণ দিষয়ক গুরুত্বপূণব 

হািীসদি পনড়দছলাম যানত আপনারা মনন না কনরন ময, এসি দফতনা প্রদতনরাধ 

http://www.darsemansoor.com/


www.darsemansoor.com                  www.islamijindegi.com  

করা মিাধ হয় আমানির িাদয়ত্ব না। আসনল এিা ময আমানির িাদয়ত্ব তা এ 

হািীস দ্বারা সুস্পষ্ট হনয় মগনলা। 

তাকলীি ও এর হাকীকত 

এখন আসুন মজনন মনই, তাকলীি কী এিং তাকলীনির হাকীকত কী? তাকলীি 

কখন মথনক শুরু হনয়নছ? তাকলীনির িযাপানর মকাননা আপদত্ত আনছ দকনা?  

তাকলীি হনলা মকাননা মুজতাদহনির উপর আস্থা মরনখ তার কথানক মমনন মনয়া। 

উনল্লখয, মকাননা দনদিবষ্ট ইমানমর তাকলীি করা ওয়াদজি। এই তাকলীি আমরা 

প্রনতযনকই করদছ। দ্বীন মহাক আর দুদনয়া মহাক। স্বাস্থয খারাপ হনল ডাক্তানরর 

পরামশব মনয়া হয়। এখানন আমরা ডাক্তানরর তাকলীি করলাম। দিদডং বতদরর 

জনয ইদঞ্জদনয়ানরর দিক দননিবশনা ফনলা কদর। এনিনি ইদঞ্জদনয়ানরর তাকলীি 

করলাম। মামলা-মমাকদ্দমায় এডনভানকনির তাকলীি কদর। আর দ্বীননর জদিল 

দিষনয় হানাফী মাযহানির তাকলীি হনচ্ছ, দননজর মনতর উপর আমল না কনর 

তানিঈননির মনধয সিনচনয় িনড়া আনলম দযদন দছনলন তার কথার উপর আমল 

করা। দ্বীননর উপর চলার জনয এিা সিনচনয় দনরাপি রাস্তা। আপনারা জাননন, 

দিনশষ কনর যারা উলূমলু হািীনসর ছাি তারা-মতা অিশযই জানন ময, সকল 

সাহািীর ‘ইলম ছয়জন সাহািীর মনধয জমা হনয়দছনলা। আর মসই ছয়জননর 

‘ইলম হযরত আলী রাদয. ও হযরত ইিনন মাসউি রাদয. এ দু’জননর মনধয জমা 

হনয়দছনলা। অতঃপর এ দুই সাহািীর ‘ইলম দু’জন তানিঈর মনধয জমা 

হনয়দছনলা। তারা হনলন আলক্বামা ও আলআসওয়াি। আর আলক্বামা ও 

আলআসওয়ানির ‘ইলম ইিরাহীম নাখঈর মানে, ইিরাহীম নাখঈর ‘ইলম 

হাম্মানির মানে, আর হাম্মানির ‘ইলম ইমাম আিু হানীফা রহ.-এর মানে জমা 

হনয়দছনলা। তাহনল এিা প্রমাদণত হনলা ময, মসায়া লি সাহািার ‘ইলম আল্লাহ 

তা‘আলা ইমাম আিু হানীফা রহ.-এর অন্তনর জমা কনরনছন, সুিাহানাল্লাহ! 

এজনয আিু ইউসূফ রহ. দননজই স্বীকার কনরনছন ময, আমরা শত তালানশর পর 

হািীস জমা কনর তার সামনন উপদস্থত করতাম আর ভািতাম ময, এ হািীসগুনলা 

হয়নতা দতদন জাননন না। দকন্তু আশ্চযব! হািীসগুনলা মপশ না করনতই দতদন 

হািীনসর পূণব তাফদসলী আনলাচনা আমানির শুদননয় দিনতন : এদি অমকু সাহািী 

মথনক িদণবত, এদির সনি সহীহ, ঐদির সনি যঈফ ইতযাদি। আিু ইউসূফ রহ. 

িনলন ময, আমরা অননক মখাঁনজও এমন মকাননা নতুন হািীস মপশ করনত 

পাদরদন, যা আিু হানীফা রহ.-এর ‘ইলনম মনই। তাহনল দ্বীননর জদিল দিষনয় 

দননজর িুে মনতা না চনল আিু হানীফা রহ.নক অনুসরণ করা দক মিদশ দনরাপি 

নয়? দ্বীননর জদিল দিষনয়র মাস'আলা উদ্ভািননর কাজদিই চার মাযহািওয়ালারা 

কনরনছন। এ চার মাযহানির দিরুনদ্ধ মকাননা অদভনযাগ মনই। হযাঁ, আনপানস 

মছানিা-খানিা মতনভি থাকনত পানর, তনি মসগুদল আক্বীিা-দিষয়ক ইখদতলাফ 
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নয়। িরং চার মাযহানির সিাই আক্বীিার দিষনয় হানাফী মাযহানির মলখা 

‘আক্বীিাতুত তাহািী’ পনড় থানকন। 

একিার িাগিানির খলীফা ইমাম মাদলক রহ.নক প্রস্তাি করনলন ময, আদম রাষ্ট্রীয় 

িমতািনল আপনার ‘মুআত্তা’ দকতািনক আমার শাসনাধীন এলাকাগুনলানত 

িাধযতামূলক করনত চাই। শুধু আপদন অনুমদত দিনলই হয়। ইমাম মাদলক রহ. 

জিানি িলনলন, জনাি! এিা দেক হনি না। কারণ আমার মাযহাি পদশ্চম 

অঞ্চনলর মলানকরা (অথবাৎ আলনজদরয়া, নাইনজদরয়া, মরনক্কার মলানকরা) অনুসরণ 

কনর। ওদিনক দসদরয়ায় ইমাম আওযাঈ রহ. এিং কূফায় ইমাম আিু হানীফা 

রহ.-এর শাগনরিগণ আনছন। সুতরাং আপদন যদি এিানক িাধযতামূলক কনরন, 

তাহনল দিরাি দফতনা সতদষ্ট হনি; মানুনষর মানে দিনভি ছদড়নয় পড়নি। সুতরাং 

আপদন এ কাজ কখননাই করনিন না। (দসয়ারূ আলাদমন নুিালা : ৭/১৪২) 

উনল্লখয ময, মলাদহত সাগনরর পদশ্চনম ইমাম মানলক রহ.-এর এক শাগদরি 

দছনলন ইয়াহইয়া ইিনন ইয়াহইয়া। তার মুআত্তার নূসখা আমরা পদড়। তার 

মাধযনম ঐ এলাকায় ইমাম মাদলনকর মাযহাি চালু হনয়নছ। উপনরাক্ত ঘিনায় 

ইমাম মাদলক দক অনযানয ইমামনির প্রদত মস হািব মিখানলন না? মাযহািওয়ালারা 

এনক অপরনক ময মুহাব্বত করনতন মস সম্পকবীয় আনরা দকছু ঘিনা আপনানিরনক 

মশানানিা ইনশা-আল্লাহ। তারা এনক অপরনক মগামরাহ িলা-মতা িূনরর কথা মকউ 

কাউনক কখননা ফাদসকও িনলনদন। সিাই-মতা হনক্বর উপর আনছ, মক কানক না-

হক্ব িলনি? আর িতবমান আহনল হািীসরা আমানিরনক মগামরাহ িলনছ! মিঈমান 

িলনছ!! (নাউযুদিল্লাহ) 

একিার হানাফী মাযহানির এক িনড়া আনলম মকাননা কানজ শাদফঈনির 

এলাকানত মগনলন। মু‘আযদযন সানহি তানক মিনখ ইক্বামানতর শব্দগুনলা দুইিার 

কনর িলনলন। অথচ শাদফঈ মাযহানির দনয়ম হনলা, ইক্বামানতর শব্দগুনলা 

একিার কনর িলা। শুধু এনতািুকুই না, িরং তানক ইমামদতর জনয আনগ িাদড়নয় 

দিনলন। জনাি! আপদন মমহমান, আপদন আমানির ইমামদত কনরন। আর উদনও 

আজীি দর‘আয়াত কনরনছন। দতদন দকরা‘আত পড়নত দগনয় দিসদমল্লাহ মজানর 

পড়নলন। অথচ হানাফী মাযহানি দিসদমল্লাহ আনস্ত পড়নত হয়। উদন দচন্তা 

কনরনছন, মযনহতু পুরা এলাকার জনসাধারণ শাদফঈ মাযহানির অনুসারী, তাই 

তানির মানে মযননা মকাননা দিশতঙ্খলা িা ভুল মিাোিুদে সতদষ্ট না হয়। কারণ 

শাদফঈ মাযহানি দিসদমল্লাহ সূরা ফাদতহার অংশ। আর ফাদতহা মযনহতু মজানর 

পড়নত হনি, মসনহতু দিসদমল্লাহও মজানর পড়নত হনি। এখানন হানাফী মাযহানির 

ঐ আনলনমর আচরনণ দক মকাননা সমসযা হনয়নছ?  

মখাি ইমাম শাদফঈ রহ. যখনই ইমাম আিু হানীফা রহ.-এর কির দযয়ারনতর 

জনয কুফা নগরীনত আসনতন, তখন ফজনরর নামানয কুনূত পড়নতন না। 
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মলানকরা আপদত্ত করনলা ময, হুযূর!! আপনার মাযহাি মকাথায় মগনলা? দতদন 

উত্তনর িলনলন, আমার মাযহাি দেকই আনছ, দকন্তু ময ইমানমর উসূল দননয় 

আমরা চদল তার এলাকানত এনস আমরা আমানির মাযহাি কানয়ম করানক 

মিয়ািদি মনন কদর। সুিাহানাল্লাহ! 

শাখাগত মাস‘আলায় মত-পাথবকয অতীনত কখননাই দফতনার কারণ হয়দন; িরং 

পরস্পর এভানিই দমল-মুহাব্বনতর সানথ জীিন-যাপন কনর আসদছ।  

তারা প্রশ্ন করনত পানর, নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর যামানানত দক 

তাকলীি দছনলা? সাহািীনির যামানানত দক তাকলীি দছনলা? এগুনলা তারা মজার 

গলায় িলনি। আপনারা উত্তর দিনিন, হযাঁ। নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লানমর যামানানত তাকলীি দছনলা। তার প্রমাণ হনলা, নিীজী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর যামানায় যনতাগুনলা এলাকা দিদজত হনয়দছনলা মসগুনলার 

প্রদতদিনতই দতদন (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম) একজন কনর গভনবর 

পাদেনয়দছনলন এিং প্রদত এলাকার অদধিাসীনিরনক তানির দনজ দনজ এলাকায় 

দনযুক্ত গভনবরনক অনুসরণ করনত দননিবশ দিনয়দছনলন। নিীজী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম একথা কখননাই িনলনদন ময, সমসযায় পড়নল মিীনায় 

এনস আমানক দজজ্ঞাসা করনি। 

নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এক আনসারী যুিকনক ইয়ামানন 

পাোনলন। তার নাম হযরত মু‘আয ইিনন জািাল, ফক্বীহুল আনসারী। পাোননার 

সময় নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম তানক িনলদছনলন, আদম মতামানক 

ইয়ামাননর গভনবর কনর পাোদচ্ছ। তুদম ঐ এলাকার মলাকনিরনক দ্বীন দশিা দিনি 

এিং তারা মতামার কানছ মাস'আলা দজনজ্ঞস কনর মজনন দননয় মস অনুযায়ী আমল 

করনি। আমানক িনলা, তুদম তানিরনক কীভানি ফায়সালা দিনি? দতদন উত্তনর 

িলনলন, আদম তানিরনক কুরআন-এর মাধযনম ফায়সালা দিনিা। নিীজী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িলনলন, যদি কুরআনন না পাও? দতদন উত্তর দিনলন, 

তাহনল হািীনসর মাধযনম ফায়সালা দিনিা। নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম দজনজ্ঞস করনলন, যদি হািীনসও না পাও? দতদন িলনলন, أجتهد 

 আদম কুরআন-হািীস মথনক দক্বয়াস কনর মাস'আলা মির করনিা। তার এ برأيي

উত্তর শুনন নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম খুদশ হনয় মগনলন। নিীজী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িলনলন, ّللا رسول رسول وفق الذي هلل الحمد 

 সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জনয দযদন তার রাসূনলর িতূনক সহীহ দজদনস‘ بالحق

মিাোর তাওফীক িান কনরনছন’ (মুসনানি আহমাি; হা.নং ২২০৬১)। এখন 

আমার প্রশ্ন হনলা, ইয়ামাননর মলানকরা দক এ সাহািীনক অনুসরণ কনরনদন? আর 

এিা ‘মুতলাক তাকলীি’ দছনলা, না ‘তাকলীনি শাখসী’ দছনলা? অিশযই এিা 

তাকলীনি শাখসী দছনলা অথবাৎ, দনদিবষ্ট ইমানমর অনুসরণ দছনলা। 
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‘আমর ইিনন হাযম রাদয.নক নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম নাজরান 

এলাকানত পাদেনয় ঐ এলাকার মলাকনিরনক জাদননয় দিনলন ময, মতামরা এ 

সাহািীনক অনুসরণ কনরা (সুনানন আিু িাউি; হা.নং ৩৫৯২)। এভানি নিীজী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম যনতা এলাকানত গভনবর পাদেনয়দছনলন প্রনতযক 

এলাকার মলাকনিরনক িনল দিনয়দছনলন ময, মতামরা দনজ এলাকার গভনবরনক 

অনুসরণ কনরা।  

একিার িাহরাইন এলাকার দকছু মলাক আরজ করনলা ময, হুযূর!! আমানিরনক 

একজন মু‘আদল্লম দিন, দযদন আমানিরনক ইসলাম ও আপনার সুন্নাত দশিা 

দিনিন। লিয করুন! ‘হািীস’-এর শব্দ হনলা وسنتك اْلسالم يعلمنا  এখানন 

‘হািীস’ নয়, িরং ‘সুন্নাত’ শব্দ িযিহার করা হনয়নছ। কারণ ‘হািীস’ ও ‘সুন্নাত’ 

এক দিষয় নয়। (সময় মপনল পনর এ দিষনয় আনলাচনা করা হনি ইনশা-আল্লাহ।) 

নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম তানির সানথ আিু উিাইিা ইিনুল 

জাররাহ রাদয.-মক দিনয় িলনলন, এনক দননয় যাও। মস এই উম্মনতর মনধয 

সিনচনয় িনড়া আমানতিার। নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম আনরা 

িলনলন, মস যা কনর মতামরা তা-ই কনরা। আমার কানছ আসার মকাননা িরকার 

মনই (মারাদসনল আিু িাউি; হা.নং ২৫৭)। এনকই িনল ‘তাকলীনি শাখসী’। 

এনকিানর দনদিবষ্ট িযদক্তনক অনুসরণ করা। এভানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লানমর যামানা অদতক্রান্ত হনলা। এরপর এনলা খুলাফানয় রানশিীননর 

যামানা। খুলাফানির পি মথনক প্রনতযক শহনর একজন মুফতী অথবাৎ ফক্বীহ 

সাহািী দনযুক্ত করা হনলা এিং ঐ শহনরর মলাকনিরনক হুকুম মিয়া হনলা তারা 

মযননা দনধবাদরত মুফতী সাহািীনক অিশযই অনুসরণ কনর। মস মনত মক্কায় হযরত 

‘আব্দুল্লাহ ইিনন আব্বাস রাদয.নক, মিীনার হযরত যানয়ি ইিনন ছানিত রাদয.নক 

এিং কুফায় হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইিনন মাসউি রাদয.নক মুফদত দহনসনি দনযুক্ত করা 

হনয়দছনলা। এভানি প্রনতযকদি শহনর একজন মুফতী দছনলন। আর ঐ এলাকার 

মলানকরা এমনভানি তাকলীনি শাখসী করনতন ময, এক শহনরর মলাক অনয 

শহনরর মুফতীনক অনুসরণ করনতন না। তানির মুফতী সানহি যা িলনতন শুধু মস 

অনুযায়ী আমল করনতন। 

একিার মিীনার একিল মলাক মক্কায় হজ্জ করনত এনলা। তানির সি কাজ মশষ, 

শুধু দিিায়ী তাওয়াফ িাকী। এরই মনধয তারা একদি সমসযায় পনড় মগনলা। 

তাওয়াফ শুরু করার পূনিবই তানির এক মদহলার মাদসক শুরু হনয়নছ; এখন তারা 

কীভানি মিনশ দফরনি? এনিনি তানির মুফতী সানহনির ফাতাওয়া দছনলা, মস 

অনপিা করনি এিং মাদসক মশষ হওয়ার পর দিিায়ী তাওয়াফ আিায় করনি। এ 

ফাতাওয়া অনুযায়ী তানির মিনশ দফরা দিলদেত হনয় যায়। তারা দিষয়দি দননয় 

মক্কার মুফতী হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইিনন আব্বাস রাদয.-এর সানথ কথা িলনলন এিং 

দজজ্ঞাসা করনলন, হুযূর! এখন আমানির করণীয় কী? দতদন ফাতাওয়া দিনলন ময, 
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ঐ মদহলার দিিায়ী তাওয়াফ মাফ। মতামরা তানক দননয় চনল যাও। তারা আপদত্ত 

জাননলা, হুযূর! আপদন-মতা মযনত িলনছন, দকন্তু মিীনার মুফতী সানহি-মতা 

অনুমদত মিন না...। (সহীহ িুখারী; হা.নং ১৭৫৮) 

এসি ঘিনা মথনকই িুো যায় ময, তারা তাকলীনি শাখসী তথা িযদক্ত তাকলীিনক 

কনতািা গুরুত্ব দিনতন। 

এই ময ‘তাকলীনি শাখসী’, এিা দক মকাননা দনদিবষ্ট এলাকার সানথ খাস দছনলা? 

না। মগািা মুসদলম জাহাননই এর প্রচলন দছনলা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লানমর যামানা মথনক অিযািদধ প্রনতযক যুনগর উলামাগণ তাকলীনির উপর 

আমল কনরনছন যার দ্বারা একথা প্রমাণ হনয় যায় ময, তাকলীি ওয়াদজি। সুতরাং 

দ্বীননর উপর চলনত হনল চার মাযহানির মযনকাননা একদিনক অনুসরণ করা 

প্রনতযনকর জনয জরুরী। 

চার ইমাম নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর ফায়সালা, খুলাফানয় 

রানশিীন কততবক দননয়াগ-প্রাপ্ত মুফতী সানহিগনণর ফাতাওয়া ও ফয়সালাগুনলানক 

সামনন মরনখই জীিননর সকল অধযানয়র সমাধান দিনয়নছন। এক কথায় চার 

ইমাম যখন ফায়সালা দিনয়নছন, তখন তানির সামনন কুরআন, হািীস, সাহািা 

দকরানমর ইজমা এিং মুফতী সাহািা দকরানমর ফায়সালাসমহূ দলদখত আকানর 

দছনলা। এগুনলার দভদত্তনত তারা সম্ভািয মাস‘আলাসমূনহর একিা ফায়সালা দিনয় 

মগনছন। ইমাম-মতা আনরা মিদশ দছনলা। মযমন- ইমাম ‘আওযাঈ’ রহ., মাদলক 

রহ.-এর সাথী ইমাম লাইছ ইিনন সা‘ি রহ.-দযদন মযাগযতায় ইমাম মাদলক রহ.-

এর মচনয় কম দছনলন না। ইমাম আিু হানীফা রহ. িনলন, مالك من أقل ليس ليث  

লাইছ, মাদলনকর মচনয় কম মযাগয নয় (দসয়ারু আ’লাদমল নুিালা, ইমাম যাহাদি 

৭/২১৬)। 

সুতরাং দতদনও একজন ইমাম। দকন্তু এসকল ইমানমর মাযহাি স্থায়ী হয়দন। কারণ 

পুনরা জীিনিযাপী যনতা মাস'আলা িরকার মসগুনলার সিদিষনয় তারা দসদ্ধান্ত 

দিনয় যানদন। এজনয তানির মাযহাি দকছুদিন পর দিলুপ্ত হনয় মগনছ। আর যারা 

সিবদিষনয় দসদ্ধান্ত দিনয় মগনছন তানির মাযহািই স্থায়ী হনয়নছ। এসিই আল্লাহ 

পানকর ইচ্ছা! এখানন আদম হািীস এিং িাস্তিসম্মত উিাহরণ দ্বারা মাযহাি ও 

তাকলীিনক আপনানির সামনন স্পষ্ট করার মচষ্টা করলাম। 

দফক্বহ ও ফক্বীহ 

হািীনস শরীনফ এনসনছ, ََِساِمعِ  ِمنِْ أَْوَعى ُمبَلَغِ  ُرب  (সহীহ ইিনন দহব্বান; হা.নং 

৬৬)। অনয হািীনস রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম ইরশাি কনরন, َُِرب 

فَقِيهِ  َغْيرِِ فِْقهِ  َحاِملِِ  (মুসনানি হুমাইিী; হা.নং ৮৮)। আমার উম্মনতর মনধয 

অনননক মুহাদদ্দস হনি, দকন্তু তারা সকনল ফক্বীহ হনি না। গুরুত্ব সহকানর লিয 
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করুন! এ হািীস দ্বারা মিাো মগনলা, সকল মুহাদদ্দস ফক্বীহ হনি না। দকন্তু দযদন 

ফক্বীহ দতদন অিশযই মুহাদদ্দস। উিাহরণ দিনল দিষয়দি সহনজ িুনে আসনি। 

মযমন: ‘কুতুনি দসত্তাহ’-এর সংকলকগণ মকউ ফক্বীহ দছনলন না। তনি হযাঁ, সিাই 

মুহাদদ্দস দছনলন। এখন প্রশ্ন হনত পানর ময, ইমাম িুখারী রহ. এনতা মাস'আলা 

ইদস্তোত করনলন, তাহনল দতদন দক ফক্বীহ নন? আদম িলনিা ময, হযাঁ। দতদন 

ফক্বীহ। তনি দতদন المحدثين من فقيه । অথবাৎ দতদন الفقهاء من فقيه  দছনলন না। 

তনি অনযানয মুহাদদ্দসীননর তুলনায় তার তিীয়নত ইদস্তোত মিশী দছনলা। দকন্তু 

তানক ইমাম আিু হানীফা রহ., ইমাম মাদলক রহ.-এর মনতা ইমামনির সানথ 

তুলনা করনল চলনি না। কারণ উভয় মশ্রণীর মানে রনয়নছ আসমান-যমীন 

ফারাক। হযরত ইিনন তাইদময়যা রহ.ও অননক িনড়া ফক্বীহ দছনলন। তার 

ফাতাওয়ার দকতানির নাম- تيمية ابن فتاوى مجموعة । দকন্তু থানভী রহ. 

‘মাজাদলনস হাকীমুল উম্মাহ’ নামক দকতানির একস্থানন িনলনছন, দতদন ফক্বীহ 

দছনলন দেক, দকন্তু তানক অথিা ইমাম িুখারীনক যদি ইমাম আিু হানীফা রহ.-এর 

সানথ তুলনা করা হয় তাহনল একজন মক্তনির ছাি এিং অপরজন শাইখুল 

হািীস। এরপর থানভী রহ. ইমাম আিু হানীফা রহ.-এর ইদস্তোত এিং তানির 

ইদস্তোনতর স্বরূপ তুনল ধনরনছন। 

উপনর িদণবত হািীস দ্বারা মিাো মগনলা ময, মুসদলম সমানজ ফক্বীহর প্রনয়াজন 

রনয়নছ। তাই প্রনয়াজনীয় সংখযক ফক্বীহ বতদর করনত হনি; িারুল ইফতা খুনল 

হািীস পড়ুয়া ছািনির মুফতী দহনসনি বতরী করনত হনি। এক হািীনস এনসনছ, يَا 

بِالتَفَق هِِ َواْلفِْقهُِ بِالتََعل ِم، اْلِعْلمُِ إِنََما النَاسُِ أَي هَا  (আলমুজামুল কািীর, তািারানী; 

হা.নং ৯২৯) অথবাৎ ‘ইলম িলা হয় যা উস্তানির কাছ মথনক মশখা হয়। শুধু স্টাদড 

করার নাম ‘ইলম নয়। কানজই আপনানক মুতা‘আদল্লম হনত হনি। আর দফক্বহ 

িলা হয়- একজন দিজ্ঞ ফক্বীহ-এর সুহিনত মথনক অদজবত কুরআন-সুন্নাহর গভীর 

জ্ঞাননক। আপনারা ভানলা কনরই জাননন, সমুনরর দুদি স্তর। উপনরর স্তর মথনক 

মজনলরা মাছ ধনর। আর তলনিশ মথনক ডুিুরীরা মদণমুক্তা আহরণ কনর। মতমদন 

‘ইলম একদি সমুর। মুহাদদ্দসগণ উপনরর স্তর মথনক হািীনসর জানহরী অথব 

দননচ্ছন। আর ফক্বীহগণ সমুনরর গভীর মথনক মাস'আলা-মাসাইল ইদস্তোত 

করনছন। 

উদল্লদখত হািীস দ্বারা নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম দফক্বনহর গুরুত্ব 

তুনল ধনরনছন। সানথ সানথ এর দ্বারা এও প্রমাদণত হনলা ময, একা একা গনিষণা 

করনল তা ‘ইলম দহনসনি গণয হনি না। মযমন, মওদুিীর গনিষণা ‘ইলম নয়। 

মতমদনভানি, ডা. জাদকর নানয়নকর মলকচারও ‘ইলম নয়। কারণ তারা মকাননা 

দিজ্ঞ উলামানয় দকরানমর সুহিত অজবন কনরদন। দুঃনখর দিষয়, আজ ডাক্তার 
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দিনচ্ছন ফাতাওয়া, আর মওদুিী সানহি প্রনফসরনির তাফসীর করনত িনলনছন। 

মা‘আযাল্লাহ। 

ওয়াদরস এর হাকীকত 

অনয হািীস َِاْلَْنبِيَاء َوَرثَةُِ هُم الُعلََماء  (সুনানন আিু িাউি; হা.নং ৩৬৪১) দ্বারা 

একথা িুো যায়, ‘উলামারা নিীনির ওয়াদরস।’ নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম ওয়াদরস শব্দ মকননা িযিহার করনলন? এর সমাথবক অনয মকাননা 

শব্দও-মতা িলনত পারনতন? মযমন- اْلنبياء خلفاء العلماء । এিা িলার দপছনন 

দহকমত আনছ। একিা দহকমত আনগই িনলদছ ময, নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম যা মরনখ মগনছন আমরা সিগুনলারই ওয়াদরস। শুধু মািরাসায় পড়ানল 

হনি না। নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম দক শুধু তা‘লীম মরনখ মগনছন? শুধু 

িা’ওয়াত মরনখ মগনছন? নাদক শুধু তাযদকয়া মরনখ মগনছন? িরং দতদন সিগুনলাই 

মরনখ মগনছন। সুতরাং ওয়াদরস হনত হনল সিগুনলানকই আকনড় ধরনত হনি। 

আনরকদি দহকমত হনলা, দুদনয়ানত ওরাসাত িািী করনত হনল িলনত হয় ময, 

আদম তার মছনল িা আদম তার ভাদতজা ইতযাদি। অথবাৎ দমরাছ িািী করনত মগনল 

নসিনামা িলনতই হনি। নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এ শব্দ িযিহার 

কনর এদিনক ইদঙ্গত কনরনছন ময, ময মকউ আমার ওয়াদরস িািী করনি তানক 

নসিনামা িয়ান করনত হনি। মস কার কাছ মথনক দশনখনছ? এিং তার পূিবসূরী মক 

দছনলন? এভানি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম পযবন্ত 

দসলদসলা িয়ান করনত হনি। ময িয়ান করনত পানর মস-ই গ্রহণনযাগয আনলম। 

অনযদিনক, ময িয়ান করনত পানর না, মস মকাননা আনলমই না। নিী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম দকয়ামত পযবন্ত আগত উম্মতনক একিা দিক দননিবশনা দিনয় 

মগনছন। সুতরাং ময-ই িয়ান দকংিা তাফসীর করনত আসনি তানক িলা হনি, 

আপদন আনগ সনি িয়ান করুন। আপনার উস্তাি মক? তার উস্তাি মক? এভানি 

মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম পযবন্ত দসলদসলা িয়ান করুন। যদি মস 

িলনত না পানর তাহনল িুেনত হনি মলাকদি ভঁুইনফাড়। ‘ইলদম জগনত তার মা-

িাপ মনই। সুতরাং তার িয়ান শুনা যানি না। এিাই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লানমর দশিা! 

ফক্বীহ-এর গুরুত্ব ও আহনল হািীসনির ভ্রষ্টতা 

আদম অনয ময হািীসদি পনড়দছলাম [ فَقِيه َغْيرِِ فِْقهِ  َحاِملِِ ُربَِ  (মুসনানি হুমাইদি; 

হা.নং ৮৮)] মস হািীস মথনক মিাো যায় ময, সমানজ একজন ফক্বীনহর গুরুত্ব 

অপদরসীম। অথচ আহলুল হািীসরা িলনছ, এর মকাননা প্রনয়াজনই মনই। এ 

মথনকই িুো যায়, তারা একদিনক িুখারী শরীফ মিাগনল রানখ; অপরদিনক 

সুনযাগ মপনলই সহীহ হািীসনকও অস্বীকার কনর। আল্লাহ তা‘আলা আমানির 

দহফাযত করুন। আদমন। 
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মমািকথা, ফক্বীহ লাগনিই। অনযথায় পুরা সমাজিযিস্থা অচল হনয় পড়নি। 

আপনারা সুলাইমান আল আ’মাশ রহ.-এর ঘিনা জাননন। তার কানছ একনলাক 

এনস ফাতাওয়া চাইনল আ’মাশ রহ. আিু হানীফা রহ.-এর দিদশষ্ট শাগনরি আিু 

ইউসুফনক মিদখনয় দিনয় িলনলন, তানক দজনজ্ঞস কনরা। আিু ইউসূফ রহ. 

তৎিণাৎ উত্তর দিনয় দিনলন। আ’মাশ রহ. দজনজ্ঞস করনলন, িািা! তুদম মকান 

হািীনসর দভদত্তনত উত্তর দিনল? আিু ইউসূফ রহ. িলনলন, উস্তািজী! আপদন 

গতকাল ময হািীসদি িনলদছনলন, ঐ হািীনসই-মতা এ দিষয়দির সমাধান রনয় 

মগনছ। আ’মাশ রহ. মিখনলন ময, আসনলই দিষয়দি তা-ই। দতদন স্বীকার কনর 

দননলন এিং সানথ এ স্বীকতদতও দিনলন ময, الصيادلة ونحن اْلطباء أنتم  ‘মতামরা 

ফক্বীহগণ হনল ডাক্তার, আর আমরা মুহাদদ্দসরা হলাম ঔষধ দিনক্রতা। হািীনসর 

মনধয কী মাস’আলা আনছ আমরা মসগুনলা মির করনত পাদর না।’ (মানাদকিুল ইমাম 

আিী হানীফা,ইমাম যাহািী ১/৩৫) 

আনরকজন মুহাদদ্দনসর ঘিনা। দতদন ইমাম িুখারী রহ.-এর উস্তাি। নাম ইয়াদযি 

ইিনন হারুন। দতদন এক মাজদলনস িসা। মসখানন আহমাি ইিনন হােল, 

ইয়াহইয়া ইিনন মাঈন, ‘আলী ইিনুল মািীনী রহ.-এর মনতা িনড়া িনড়া 

আদলমও উপদস্থত দছনলন। ইনতামনধয একিযদক্ত এনস ফাতাওয়া দজজ্ঞাসা করনল 

ইয়াদযি ইিনন হারুন রহ. ধমক দিনয় িলনলন, আমানির কানছ মকননা এনসনছা? 

আহলুল ‘ইলনমর কানছ যাও। তারা মতামানিরনক এর সমাধান িনল দিনি। 

আমরা-মতা আহলুল হািীস। তখন ‘আলী ইিনুল মািীনী িলনলন, হুযূর!! 

আপনার কানছ িসা এ সকল িনড়া িনড়া আনলমরা দক আহনল ‘ইলম নয়? দতদন 

িলনলন, মতামরা মকাথায় আহনল ‘ইলম, মতামরা হনল আহলুল হািীস; হািীস 

দিশারি। মনন রাখনিন! এিা ঢাকার িংশানলর আহনল হািীস না ময, হািীনসর 

দকছুই জানন না, দকন্তু িািী কনর আমরা হািীস দিশারি। আনর ভাই! আহলুল 

হািীস মতা ঐ িযদক্ত ময লি লি হািীস জানন; হািীনসর জরাহ-তািীল ও 

সহীহ-যঈফ সম্পনকব গভীর জ্ঞান রানখ। ইমাম িুখারী রহ. আহলুল হািীস। তাই 

িনল িংশানলর সুইপার, োড়ুিার, দরকশাওয়ালা সিাই দক আহলুল হািীস হনয় 

যানি? 

যা-মহাক, ইয়াযীি ইিনন হারূন িলনলন, তুদম আিু হানীফা রহ.-এর শাগনরিনির 

কানছ যাও। তারাই আহলুল ‘ইলম, তারাই ফাতাওয়া দিনি। কারণ তারা ফক্বীহ ও 

মুজতাদহি। দযদন এনতা িনড়া মুহাদদ্দস, আহমি ইিনন হােল এিং ইয়াহইয়া 

ইিনন মাঈননর মনতা জগৎদিখযাত আনলমদ্বনয়র উস্তাি; দতদন ফাতাওয়া দিনচ্ছন 

না। ফাতাওয়া মিয়ার জনয পাোনচ্ছন আিু ইউসুফ রহ.-এর কানছ। তাহনল 

মুফতীর িরকার আনছ দকনা? স্বয়ং নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 

িনলনছন, সি মুহাদদ্দস ফক্বীহ হয় না, ফক্বীহ আলািাভানি বতদর কনরা। দকন্তু 

আহনল হািীসরা িলনছ ময, মুফতীর িরকার মনই। তাহনল তারা দক হািীস মানন, 
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না হািীস অস্বীকার কনর? আমানির মখয়াল রাখনত হনি, প্রনতযক ফক্বীহ 

মুহাদদ্দস, দকন্তু প্রনতযক মুহাদদ্দস ফক্বীহ ননহ।  

উপদরউক্ত আনলাচনা দ্বারা িুো মগনলা ময, ফক্বীহ ও মুহাদদ্দনসর মানে পাথবকয 

আনছ এিং এদিও প্রমাদণত হনলা ময, ফক্বীনহর মাকাম অননক উপনর। হাজার 

মুহাদদ্দসীননর মনধয ২/৪ জন ফক্বীহ হয়। দিনশষ কনর যারা উলূমুল হািীনসর ছাি 

তারা পনড়নছ ময, যদি দুই রািীর দরওয়ায়ানতর মানে মতনভি হয়, আর তানির 

একজন ফক্বীহ এিং অপরজন শুধু মুহাদদ্দস; তাহনল ফক্বীনহর দরওয়ায়াত প্রাধানয 

পানি। কারণ মুহাদদ্দসগণ কখননা কখননা মতননর মনধয মিদশ-কম কনর মফনলন। 

ময কারনণ দরওয়ায়ানতর মনধয ইখদতলাফ হনয় যায়।  

হািীনসর দকতািসমূনহ যনতা রািী রনয়নছন তারা সিাই কী ফক্বীহ? কখননাই না। 

এজনযই তানির িণবনায় এনতা গরদমল। মখাি িুখারী শরীনফর মতননর মনধযও 

অননক ভুল আনছ। যদিও সনি সহীহ। আদম যখন িুখারী শরীফ পড়াই তখন 

ছািনিরনক ভুলগুনলা ধদরনয় মিই। িুখারীর এক দরওয়ায়ানত আনছ, নিী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম কূফানত ১৪ দিন দছনলন। দকন্তু এিা ভুল। আসনল দতদন ২৬ 

দিন দছনলন। এখানন সনি সহীহ, মতন ভুল। আনরক দরওয়ায়ানত আনছ, যখন 

‘শাম মিশ’ মথনক আিু সুদফয়াননর মততুযর খির এনলা... এিা ভুল। আিু 

সুদফয়াননর মততুযর খির আনসদন, িরং তার মছনলর মততুযর খির এনসনছ। এরপর 

যুল ইয়ািাইননর হািীস িুখারীর এক জায়গানত আনছ العشاء صالة إحدى  যার 

অথব নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম একদিন মাগদরি িা ইশার নামানয ভুল 

করনলন। এিা সদেক নয়, িরং হনি العشي صالة إحدى  যার অথব যুহর িা 

আসর। এরকম িহু জায়গানত মতনন ভুল আনছ। এমনদক িুখারী রহ. দননজও এক 

জায়গায় সনি িয়ান করনত দগনয় ভুল কনরনছন। দলনখনছন, ‘আব্দুল্লাহ ইিনন 

মাদলক ইিনন িুহাইনা। অথচ িুহাইনা তার মানয়র নাম। দতদন ভুল কনর িািা 

িাদননয় দিনয়নছন। তাই িুখারীনক তারা মযভানি িনড়া কনর মিখায় মসিা দেক না। 

হযাঁ! এিা দেক আনছ ময, সি হািীস গ্রন্থগুনলার মনধয এিা তুলনামূলক মিশী 

সহীহ। এর অথব এই নয় ময, িুখারীর মনধয মকাননা ভুলই মনই। এছাড়া, িুখারীনত 

প্রচুর পদরমানণ মানসূখ হািীস রনয়নছ। উিাহরণস্বরূপ, দতদন ‘দকতািুল মগাসল’-

এ একদি হািীস দননয় এনসনছন, মযখানন িদণবত হনয়নছ : সহিাস হনয়নছ, দকন্তু 

িীযবপাত হয়দন; এমন অিস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম শুধু উযূ 

করনত িনলনছন (হা.নং ২৯২)। অথচ অনয হািীনস আনছ, دِْفَقَِ اْلِختَانَانِِ اْلتَقَى إَِذا 

اْلُغْسلُِ َوَجبَِ  হযরত আদয়শা রাদয. িনলন,  ْيهَِِعلَِ ّللاُِ َصلَى ّللَاِِ َوَرُسولُِ أَنَا فََعْلتُهُِ

فَاْغتََسْلنَا َوَسلََم،  (সুনানন ইিনন মাজাহ; হা.নং ৬০৮) তাহনল এ হািীস িুখারীনত 

আসনলা মকানত্থনক? সহীহ িুখারীর আনরক স্থানন আনছ, ا، َصلَى َوإَِذا  َجالِس 

اُجلُو فََصل وا أَْجَمُعون س   (হা.নং ৬৮৮) ‘মকাননা কারনণ যদি মতামানির ইমাম 
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িনস িনস নামায পনড়, তাহনল মতামরাও িনস ইদক্তিা কনরা।’ অথচ এিা দক 

এখন জানয়য আনছ? ইমাম িুখারী রহ. এ হািীসদি ছয়িার এনননছন, অথচ সি 

মানসূখ। কারণ, মরনয ওয়াফানত নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম একিার 

মযাহনরর নামায িনস পদড়নয়দছনলন। দকন্তু মকাননা সাহািী িনস ইদক্তিা কনরনদন। 

এনত িুো যায়, এ হািীস মানসূখ হনয় মগনছ। এরপর দকতািুল জানাদয়নযও 

িুখারী রহ. ৬দি স্থানন একদি মানসূখ হািীস এনননছন, মতামরা যদি মকাননা লাশ 

মযনত মিনখা, িাঁদড়নয় যাও। (হা.নং ১৩০৭-১৩১২) 

অথচ অনয দরওয়ানয়ত এনসনছ, 

نَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَل َى الل َهُ عَلَيْهِ وَسَل َمَ بِالْقِيَامِ فِي الْجِنَازَِة, ثُم َ جََلسَ بَعْدَ ذَلِكَ, وَأَمَرَ
 بِالْجُلُوسِ 

‘ইসলানমর শুরুর যামানানত আমানিরনক িাঁড়ানত িলা হনয়দছনলা, দকন্তু পনর 

আমানিরনক দননষধ করা হনয়নছ’। সুতরাং িুো যানচ্ছ আনগর হািীসদি মানসূখ। 

এখন আমরা আহনল হািীসনিরনক িলনিা, ময মকউ আহনল হািীস িািী করনি 

তানক ১১দি দিনয় করনত হনি। আর যনতা মানসূখ হািীস আনছ, সিগুনলার উপর 

আমল করনত হনি। একিার হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম মকাননা 

সমসযার কারনণ িাঁদড়নয় মপশাি কনরদছনলন। (সহীহ িুখারী; হা.নং ২২৪) তাই 

িনল িাঁদড়নয় মপশাি করা দক সুন্নাত? আহনল হািীসরা িলনি সুন্নাত। এক আহনল 

হািীস এ কথা িনলনছও! অতঃএর তার এ ফাতাওয়া শুনন একজন মুসল্লী প্রশ্ন 

কনরনছ, হুযূর!! এিা পুরুষনির জনয না মদহলানির জনয! একথা শুনন আহনল 

হািীস আনলম লা-জওয়াি!! 

একিার নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম তার নাতনী (হযরত যয়নানির 

মমনয়) মক কাঁনধ কনর নামায পনড়নছন (সহীহ িুখারী; হা.নং ৫১৬)। তারা দক নাতনী 

কাঁনধ কনর নামায পনড়? হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম মমাহর ছাড়া দিিাহ 

কনরনছন। দকন্তু তারা দক মমাহর ছাড়া দিিাহ কনর? মকাথায় তারা হািীস মানন? 

আসনল এসিই তানির মধাঁকািাজী। 

হািীস ও সনু্নাহ-দিভ্রান্ত আহনল হািীস সম্প্রিায় 

একইভানি হািীস ও সুন্নানতর মানেও পাথবকয রনয়নছ। হািীনসর দকতানি যা 

আনছ সি হািীস। দকন্তু সিগুনলা সুন্নাত না। এখান মথনক িাছাই কনর মিখনত 

হনি, মযগুনলার মনধয সুন্নাত হওয়ার ৪ শতব পাওয়া যায় মসগুনলা সুন্নাত এিং 

হািীস। আর মযগুনলার মনধয শতবসমূহ পাওয়া যায় না মসগুনলা হািীস িনি, দকন্তু 

সুন্নাত না। শতব চারদি হনলা- 

১. মযগুনলা নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম উম্মতনক লিয কনর িনলনছন। 

২. যা মানসূখ িা রদহত হয়দন। 
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৩. মযিা নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম দকংিা অনযনকাননা িযদক্ত িা 

জায়গার সানথ খাস না। 

দি.র. িযদক্তর সানথ খাস। মযমন- ِْفََحْسبُهُِ َعلَْيهِِ َشِهدَِ أَوِْ ُخَزْيَمةُِ لَهُِ َشِهدَِ َمن  

(আলমুজামুল কািীর, তািারানী; হা.নং ৩৭৩০)। নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম খুযাইমানক লিয কনর িনলদছনলন, কানরা সািীর িযাপানর মস একাই 

যনথষ্ট। 

আনরক সাহািীর ঘিনা। দতদন িকরী তাকসীম মশনষ মিখনলন একদি মাি িকরী 

িাদক আনছ। দকন্তু মসিার িয়স এক িছরও হয়দন ময, মসদি দিনয় কুরিানী হয়। 

দকন্তু নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম তানক অনুমদত দিনয় িলনলন, এদি 

শুধুমাি মতামার জনয। অনয কানরা জনয জানয়য হনি না (সহীহ িুখারী; হা.নং 

৫৫৪৭)। এিা মতা তার জনয খাস। তাহনল দক এ হািীস সুন্নাত হনি? না, এিা শুধু 

হািীস থাকনি? 

৪. মযিা িয়ানন জাওয়ানযর জনয িলা হনয়নছ। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর একদি নিুওয়াতী িাদয়ত্ব দছনলা মযিা 

জানয়য মসিা একিার হনলও আমল কনর মিখাননা। মযমন, নিী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িাঁদড়নয় মপশাি কনরনছন, দতদন মরাযা অিস্থায় দশঙ্গা 

লাদগনয়নছন, মরাযা অিস্থায় স্ত্রীনক চুেন কনরনছন, নাতনীনক কাঁনধ কনর নামায 

পনড়নছন ইতযাদি। এখানন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর উনদ্দশয 

হনলা, ‘এগুনলাও বিধ’ একথা িণবনা করা। তাই িনল এগুনলানক সুন্নাত িলা 

যানি? 

সুতরাং উপদরউক্ত ৪দি শতব পাওয়া মগনলই মকাননা হািীসনক সুন্নাত িলা যানি। 

এজনযই নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম আমানিরনক মকাথাও হািীস 

মাননত িনলনদন। িরং সকল স্থানন সুন্নাত মাননত িনলনছন। কনয়কদি নমুনা 

মিখুন- 

 املتمسك بسنيت عند فساد أميت له أجر شهيد. املعجم األوسط أليب القاسم الطرباين .١
(٤٥٤٥)٥٤٤/٤ 
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. املوطأ  .٢

 (٥٥٥٥٣ ) بروايتني
جر مثل من عمل بها. سنن من أحيا سنة من سنيت قد أميتت بعدي فإن له من األ .٣

 ٧٧٢٢ الرتمذي حملمد الرتمذي
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من أحيا سنيت فقد أحبين ومن أحبين كان معي في اجلنة. سنن الرتمذي حملمد  .٥
 ٧٧٢٣ الرتمذي

من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل اجلنة. سنن الرتمذي حملمد  .٤
 ٧٤٧ الرتمذي

 ٧٤٤٥ رك لسنيت. سنن الرتمذي حملمد الرتمذيستة لعنتهم لعنهم الله ... والتا .٧
٤/١٠١ِ - متسك بسنة خري من إحداث بدعة. مسند أحمد بن حنبل .٢

(١٧٩٦٠) 
ما من نيب بعثه الله في أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون  .٣

 ٣٨ بسنته. صحيح مسلم
بها وعضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنىت وسنة اخللفاء املهديني الراشدين متسكوا  .٩

 ٥٧٨٢ سنن أيب داود
 ٤٢ فعليكم مبا عرفتم من سنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني. سنن ابن ماجة .١٠

উপনর মাি কনয়কদি িলীল উনল্লখ করলাম। সিগুনলানতই নিী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম সুন্নাত শব্দ িযিহার কনরনছন। ভুনলও দতদন হািীস শব্দ 

িযিহার কনরনদন। হািীসনতা দরওয়ায়াত করনত হনি। অতঃপর মিখনত হনি মসিা 

মানসূখ দকনা, গ্রহণনযাগয দকনা, িয়ানন জাওয়ানযর জনয দকনা, জাল দকনা 

ইতযাদি। তারপর মসদি আমলনযাগয হওয়া না হওয়ার মাস'আলা। এছাড়া, মযখানন 

আমনলর প্রশ্ন এনসনছ, মসখানন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম দননজই 

‘সুন্নাত’ শব্দ িযিহার কনরনছন।  

একস্থানন মগামরাহ দফরকা সম্পনকব সতকব করনত দগনয়ও নিীজী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম ‘হািীস’ শব্দ প্রনয়াগ কনরনছন, اْلحاديث من يأتونكم  

(সহীহ মুসদলম; হা.নং ৭) এখানন ‘হািীস’ শনব্দর িহুিচন িযিহার করা হনয়নছ। 

মিখুন মগামরাহ দফরকার জনয নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম ‘হািীস’ 

শব্দ িযিহার করনলন। এখন িনলন, আহনল হািীস নাম রাখা দক জানয়য আনছ? 

তাহনল সহীহ নাম কী হনি? সহীহ নাম হনি, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ। 

এখানন ‘ওয়াও’ অথব مع। আর জামা‘আনতর অথব জামা‘আতুস সাহািা। সাহািা 

দকরানমর প্রদত শ্রদ্ধা মরনখ তানির কথা অনুযায়ী আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর সুন্নাতনক মাদন। এজনযই যারা হািীনসর দকতাি রচনা 

কনরনছন, তারা দননজনির দকতানির নানম ‘হািীস’ শব্দ িযিহার কনরনদন, িরং 

সুন্নাত শব্দ িযিহার কনরনছন। মযমন: ابن سنن داود، يأب سنن الترمذي، سنن 
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النسائي سنن ماجه،  অথবাৎ সকনলই ‘سنن’ শব্দ িযিহার করনলন। কারণ তারা 

জাননতন, আমল করনত হনি একমাি সুন্নানতর উপর, অনযদকছুর উপর নয়।  

আপনারা উসূনল দফক্বনহর যনতা দকতাি পড়নিন সিখাননই পানিন ময, 

শরী‘আনতর িলীল ৪দি। দকতািুল্লাহ, সুন্নাত, ইজমা ও দক্বয়াস। অথচ আহনল 

হািীসরা ইজমা-দক্বয়াস মাননই না। আদম আনগই িনল এনসদছ ময, ইজমা-

দক্বয়াসনক না মানার িরুন তারা সূরা মাদয়িার ৩নং আয়াত َِلَُكمِْ أَْكَمْلتُِ اْليَْوم 

 মক অস্বীকার কনরনছ। কারণ নি-উদ্ভাদিত হাজানরা সমসযা মযগুনলা-ِدينَُكمِْ

সরাসদর কুরআন-হািীনস মনই; মসগুনলানক ইজমা-দক্বয়াস দ্বারা ফয়সালা করা 

হনয়নছ।  

ইজমা মানার িলীল দক কুরআনন মনই? আল্লাহ িনলনছন,  الَرُسولَِ يَُشاقِقِِ َوَمنِْ

َجهَنَمَِ نُْصلِهِِوَِ تََولَى َما نَُولِّهِِ اْلُمْؤِمنِينَِ َسبِيلِِ َغْيرَِ َويَتَبِعِْ اْلهَُدى لَهُِ تَبَيَنَِ َما بَْعدِِ ِمنِْ  

(সূরা দনসা; আয়াত ১১৫)। ইমাম শাদফই রহ. চারিার কুরআন খতম কনরনছন 

শুধু ‘ইজমা’র িলীল মির করার জনয। আমরা-মতা সহনজই িনল দিলাম, আর 

আপনারাও এক দমদননিই িলীল মপনয় মগনলন! আর দক্বয়ানসর িলীল হনলা 

اْللباب أولى يا فاعتبروا । সুতরাং তাকলীি করনত হনি, ফক্বীহনক মাননত হনি, 

ইজমা-দক্বয়াস মাননত হনি, এ িযাপানর দক সনন্দহ করার মকাননাও অিকাশ 

আনছ? 

ইজমা-দক্বয়াস উভয়দি একনি মাননত হনি। এর িলীল- َوأَِطيُعوا ّللَاَِ أَِطيُعوا 

وهُِ َشْيءِ  فِي تَنَاَزْعتُمِْ فَإِنِْ ِمْنُكمِْ اْْلَْمرِِ َوأُولِي الَرُسولَِ ولَِِوالَرسُِ ّللَاِِ إِلَى فَُرد   

(সূরা দনসা; আয়াত ৫৯) মতামরা আল্লাহনক মাননা এিা কুরআন; নিীজীনক মাননা 

এিা সুন্নাত; উদলল আমর এিা ইজমা; এিং ফাইন তানাযা’তুম এিা দক্বয়াস-এর 

িলীল। সুিাহানাল্লাহ! 

মশষকথা 

এখন আদম সংনিনপ আপনানিরনক দুনিা পনয়ন্ট িলনিা, ময দুনিার মাধযনম 

আপনারা সহনজই আহনল হািীসনির দফতনানক মুকাদিলা করনত পারনিন, 

ইনশা-আল্লাহ। 

১.প্রনতযক মািরাসায় উলূমলু হািীস দিভাগ খুনল ছািনিরনক উলূমলু হািীস 

পদড়নয় দিনত হনি। মযনহতু আহনল হািীস একদি ঈমান দিধ্বংসী দফতনানত রূপ 

দননচ্ছ, তাই প্রনতযক মািরাসায় উলূমলু হািীস দিভাগ মখালা ফরনজ দকফায়া। 

যখন আমানির সন্তাননিরনক উলূমলু হািীস পদড়নয় মিয়া হনি, তখন তারা িচব 

লাইি হানত তথাকদথত আহনল হািীস মখাঁনজ মির কনর তানিরনক উদচত দশিা 

দিনি, ইনশা-আল্লাহ। 
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২.আপনারা প্রদত মসদজনি আমার মলখা ‘হািীনস রাসূল’ ও ‘তুহফাতুল হািীস’ 

দকতাি দুদি প্রচার করুন। ময মাস‘আলাগুনলা দননয় তারা িাড়ািাদড় কনর আর 

িনল, ‘মতামানির মকাননা িলীল মনই, মতামানির ইমাম সানহি দক্বয়াস কনরনছন’, 

মসখানন এসনির িলীলগুনলা উনল্লখ করা হনয়নছ। মকাননা হািীস সম্পনকব তানির 

অদভনযাগ থাকনল মসিার জিািও মিয়া হনয়নছ। তারা তারীনখ ইিনন খাল্লািূননর 

হাওয়ালায় িনল, মতামানির ইমাম সানহি মাি ১৭দি হািীস জাননতন। অথচ এদি 

একদি ডাহা দমথযা কথা। শুধু এর সাহানযযও িুো যায় তানির মূখবতা কত 

দনেপযবানয়র অন্তগবত। আপনারা দকতািদি খুলনলই মিখনত পানিন মসখানন 

স্পষ্টািনর দলখা আনছ, ‘আিু হানীফা রহ.এর ১৭দি হািীনসর ‘মিওয়ান’ দছনলা। 

‘মিওয়ান’ অথব দকতাি। তাহনল ১৭িা হািীস আর ১৭িা দকতাি দক এক কথা? 

এিানতা পাগনলর প্রলাপ বি দকছু নয়। 

তারা মযমন পািদলকনক দশদখনয় মিয়, উচ্চস্বনর ‘আমীন’ িলনত হনি। আমরাও 

মুসদল্লনিরনক িুদেনয় দিনিা, ‘আমীন’ আনস্ত িলনত হনি। এই ময মিখুন, নিী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম মথনক এর িলীল। উপদরউক্ত দুনিা কাজ-  

১. প্রনতযক মািরাসায় ‘উলূমলু হািীস’ দিভাগ মখালা। 

২. আমার দকতাি দুদির িযাপক প্রচার করা। 

তাহনল সাধারণ মানুষও আহনল হািীনসর মুকাদিলা করনত পারনি ইনশা-আল্লাহ 

এিং তানির দফতনার িযাপানর সকনল সজাগ থাকনত পারনি। 

এসি দিষয় আপনারা মনন রাখনিন এিং প্রচার করনিন। কারণ আহনল হািীনসর 

দফতনা প্রদতনরাধ করা আমানিরই িাদয়ত্ব। আল্লাহ তা‘আলা আমানির সিাইনক 

আমল করার তাওফীক িান করুন। আমীন। 

 وآخر دعوانا ان احلمد لله رب العاملني
 

িয়ান-৪ 

২৯ অনটাির ২০১৫ দি. মরাজ িতহস্পদতিার, লা-মাযহািীনির সতষ্ট দফতনার দিরুনদ্ধ 

কক্সিাজার মজলা ইমাম পদরষি-এর উনিযানগ কক্সিাজার লালদিঘীর পাড় ময়িানন 

(নহানিল পালংদক-সংলগ্ন মাে) এক গুরুত্বপণূব সমানিনশর আনয়াজন করা হয়। এ 

সমানিনশ দিনশষভানি আমদিত দছনলন ফক্বীহুল দমল্লাত মুফতী ‘আব্দরু রহমান 

সানহি রহ.। সমানিনশ মযাগিাননর একান্ত ইচ্ছা থাকা সনেও িাধবকযজদনত 

শারীদরক অিস্থার ক্রমািনদতর এক পযবানয় হযরত অনচতন হনয় পনড়ন। মানে 

সামানয সমনয়র জনয মচতনা দফনর মপনল দননজর পদরিনতব মেহভাজন মুফতী 

মনসরূুল হক িা.িা. (মদুহউসসনু্নাহ শাহ আিরারুল হক রহ.-এর দিদশষ্ট খলীফা 
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জাদম‘আ রাহমাদনয়া আরাদিয়া-এর প্রধান মুফতী ও শাইখুল হািীস)নক উক্ত 

সমানিনশ িয়াননর দননিবশ প্রিান কনরন। হযরত ফক্বীহুল দমল্লানতর অদন্তম মূহুনতবর 

দননিবশ পালনানথব হযরত মুফতী সানহি িা.িা. উদল্লদখত সমানিনশ আহনল হািীনসর 

দফতনার দিরুনদ্ধ িীঘব মিড় ঘণ্টািযাপী দননের গুরুত্বপণূব িয়ানদি মপশ কনরন। 

হামি ও সালানতর পর। সম্মাদনত উপদস্থদত! 

ফক্বীহুল দমল্লাত মুফতী ‘আব্দুর রহমান সানহি (িতবমানন রহ.)-এর দিনলর 

তামান্না ও আনিগ দছনলা দতদন দননজই আপনানির সনম্মলনন আসনিন। দকন্তু দতদন 

অসুস্থ থাকায় আমানক আনিশ কনরনছন। হয়নতা মস আনিনগর কারনণই আল্লাহ 

তা‘আলা আমানক আপনানির সামনন হাদজর হওয়ার তাওফীক দিনয়নছন। নতুিা 

আদম এর ‘আহাল’ নই।  

পিূবকথা 

আজনক আমানক আহনল হািীস দিষনয় আনলাচনা করনত িলা হনয়নছ। এ 

দফরকার জন্ম মূলত ইংনরজনির দপদরয়নড। যখন উলামানয় মিওিন্দ ইংনরজনির 

দিরুনদ্ধ দজহানির ফাতাওয়া দিনয়নছন তখন এরা মাওলানা মুহাম্মাি হুসাইন 

িািালিীর মনততনত্ব ইংনরজনির পনি ফাতাওয়া দিনয়নছ ময, ‘ইংনরজরা আল্লাহর 

রহমত, ইংনরজনির দিরুনদ্ধ দজহাি করা হারাম’! মস সময় তানির নাম দছনলা 

মুহাম্মািী, গাইনর মুকাদল্লি িা লা-মাযহািী অথবাৎ তারা চার মাযহানির মকাননা 

মাযহাি মানন না। অথচ তানিঈনির যামানা মথনকই এ চারিা মাযহাি চালু আনছ 

এিং দুদনয়ার সমস্ত উলামানির ‘ইজমা’ হনয় মগনছ ময, আল্লাহনক মপনত হনল, 

মুদক্ত মপনত হনল মকাননািযদক্ত ময এলাকায় আনছ তানক ঐ এলাকার প্রচদলত 

মাযহাি মনতা জীিন-যাপন করনত হনি। 

মযনহতু আমানির িাংলানিনশর সকল মুফতী হানাফী মাযহানির, তাই 

আমানিরনক হানাফী মাযহাি অনুসরণ করনত হনি। এখানন অনযনকাননা মাযহাি 

মাননল চলনি না। মালনয়দশয়ার সকল মুফতী শাদফঈ মাযহানির, তাই 

মসখানকার মলাকনির শাদফঈ মাযহাি অনুসরণ করনত হনি। মলাদহত সাগনরর 

ওপানর আলনজদরয়া, নাইনজদরয়া, দতউননদসয়া, মরনক্কা ইতযাদি মিনশ মানলকী 

মাযহানির মুফতীগণ রনয়নছন। তাই মসসি মিনশ যারা িসিাস কনরন তানিরনক 

মানলকী মাযহাি মাননত হনি। আরি ভূখনন্ড আনছন হােলী মাযহানির মুফতীগণ। 

সুতরাং মসখানন যারা আনছন তারা হােদল মাযহাি মমনন চলনিন।  

নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর হায়ানত প্রনতযক এলাকার মলাকনিরনক 

ঐ এলাকার ‘গভণবর সাহািী‘মক অনুসরণ করনত িলা হনয়দছনলা। মযমন, 

ইয়ামানিাসীনিরনক মু‘আয ইিনন জািাল রাদয.নক অনুসরণ করনত িলা 

হনয়দছনলা। তারপর নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর ইনন্তকানলর পনর 
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প্রনতযকিা শহনর একজন কনর মুফতী সাহািী িদসনয় মিয়া হনয়দছনলা। মযমন, 

মক্কায় আব্দুল্লাহ দিন আব্বাস রাদয., মিীনায় যানয়ি দিন সাদিত রাদয. প্রমুখ 

সাহািীগণ। তারা সারাজীিন ফাতাওয়া-ফারানয়জ দিনয় মগনছন। তানির 

প্রনতযনকরই দভন্ন দভন্ন মাযহাি দছনলা। মসগুনলা পনর কনয়কজন মুজতাদহি ইমাম 

এক জায়গায় জমা কনরন। এনত মিখা মগনলা িশ-িানরািা মাযহাি হনয় মগনছ। 

িশ-িানরািা মথনক আল্লাহর মঞ্জুর দহনসনি রনয় মগনলা চারিা। অনযগুনলা িাি 

মগনলা কীভানি? অনয মাযহািগুনলা অিশযই সদেক দছনলা এিং সংদেষ্ট ইমামনির 

জীিদ্দশায় তানির মাযহাি অনুযায়ী চলার অননক মলাকও দছনলা। দকন্তু তারা ময 

দকতাি দলনখ মগনছন হািীস ও কুরআননর আনলানক এনত জীিননর সি সমসযার 

সমাধান দছনলা না। কানরা দকতানি আি আনা সমাধান আনছ, কানরা দকতানি 

মচ দ্দ আনা সমাধান আনছ। এ কারনণ ঐ মাযহািগুনলা অনিানমদিক িাি হনয় 

মগনলা। তানির অনুসারী যারা দছনলা তারা যখন তানির ইমানমর পি মথনক 

সকল দিষনয়র সমাধান মপনলা না তখন তালাশ করনলা মকান ইমানমর মাযহানি 

মষালআনা সমাধান আনছ। এভানি তালাশ কনর ময মাযহানি সমাধান মপনলা তারা 

ঐ মাযহানি চনল মগনলা। ফনল িানরািা মথনক কমনত কমনত আল্লাহর মদজব 

অনুযায়ী চারিা মাযহাি দিকনলা। চার মাযহানির চারজন ইমাম জীিননর শুরু 

মথনক কাফন-িাফন পযবন্ত প্রায় সি দিষনয়র সমাধান কুরআন-হািীনসর আনলানক 

দিস্তাদরত দলনখ দিনয় মগনছন। 

মাযহািীনির ঐকয িনাম লা-মাযহািীনির দফতনা 

আমরা চার মাযহানির সকনলই দমনল-দমনশ আদছ। আমানির মকউ এনক অপনরর 

মকাননা সমানলাচনা কনর না। মকাননা হানাফীনক মিখনিন না মকাননা শাদফঈ‘র 

দিরুনদ্ধ িলনছ। আিার মকাননা শাদফঈনক মিখনিন না হানাফীনির দিরুনদ্ধ িলনছ। 

মতনরাশ িছনরর মনধয মকাথাও মকাননা েগড়া হয়দন। মকাথাও শুননিন না ময, এক 

মাযহানির অনুসারী অনয মাযহানির অনুসারীনক িলনছ, মতামার-মতা নামায হয় 

না! মতামার নামায-মতা হািীনসর সনঙ্গ মমনল না, িা মতামরা ইমাম মমনন 

মিঈমান হনয় মগনছা! এমন মকাননা নজীর মনই। আমানির চার মাযহানির 

মাসআলার মনধয দকছু দকছু পাথবকয আনছ। দকন্তু ঈমাননর িযাপানর মকাননা পাথবকয 

মনই। এনিনি চার মাযহািই এক। আমীন আনস্ত িলনি, না মজানর িলনি? হাত 

নাভীর দননচ িাঁধনি, না িুনকর উপনর? এ জাতীয় দকছু মাসআলার মনধয পাথবকয 

রনয়নছ। এনিনি প্রনতযনকরই দনজ দনজ মাযহানির িলীল রনয়নছ। দকন্তু মকাথাও 

আপদন েগড়া মিখনিন না। হািীনসর দকতানি অনয মাযহানির ময িলীলগুনলা 

রনয়নছ আহনল হািীসরা তা সাধারণ মানুনষর সামনন মপশ কনর িনল ময, এই 

মিনখা হািীনস এভানি রনয়নছ, অথচ মতামার নামায হািীস অনুযায়ী হয়দন। 

সুতরাং মতামার নামায হয়দন! এছাড়াও হািীনসর দকতানি অননক হািীস এমন 

রনয়নছ যা রদহত হনয় মগনছ, যার উপর আমল করা দননষধ। দকন্তু লা-মাযহািীরা 
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মসগুনলা জনগনণর সামনন মপশ কনর তানিরনক দিভ্রান্ত করার মচষ্টা কনর। 

মযগুনলা রদহত হনয় মগনছ মসগুনলা দক হািীনসর দকতানি আনছ, না মির কনর 

মিয়া হনয়নছ? উলামানয় দকরাম জাননন ময, মসগুনলা হািীনসর দকতানি এখনও 

আনছ। অনযথায় ইসলানমর ইদতহানস কখন কী ঘনিদছনলা মস ইদতহাস আমানির 

অজানা রনয় মযনতা। মযমন : 

* এক সময় নামানয কথা িলা মযনতা, এখন িলা যায় না। অথচ মস হািীস 

এখননা দকতানি দিিযমান রনয়নছ। (সহীহ মসুদলম; হা.নং ৫৪০, সুনানন নাসাঈ; হা.নং 

১১৮৮) 

* দযলহজ্জ মানসর এগানরা-িানরা তাদরনখ মরাজা রাখার কথা িুখারী শরীনফ 

আনছ। যা এক সময় বিধ দছনলা, পনর দনদষদ্ধ হনয় মগনছ। (সহীহ িুখারী; হা.নং 

১৯৯৬) 

* এক সময় মঘাড়ার মগাশত খাওয়া জানয়য দছনলা, দকন্তু এখন মাকরূহ। (সহীহ 

িুখারী; হা.নং ৪২১৯, সনুানন আিূ িাউি; হা.নং ৩৭৯০) 

* আগুনন পাকাননা দকছু মখনল একসময় উযূ মভনঙ্গ মযনতা, এখন তা হয় না। 

(সহীহ মুসদলম; হা.নং ৩৫১, মসুনানি আহমাি; হা.নং ৭৬০৫)  

* স্ত্রীর কানছ মগনছ, সি দকছু হনয়নছ, দকন্তু িীযবপাত হয়দন; িখুারীনত আনছ 

মগাসল ফরজ হয়দন! অথচ নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর পরিতবী 

দননিবশ -‘দুইজননর খাতনার স্থান একসানথ হনল মগাসল ফরজ হনয় যায়’-দ্বারা 

পূনিবরিা তথা িুখারী শরীনফর হািীসিা রদহত হনয় মগনছ। (সহীহ িুখারী; হা.নং ১৭৯, 

২৯৩, সহীহ মুসদলম; হা.নং ৩৪৯) 

এমন অসংখয রদহত হািীস দকতানি দিিযমান আনছ। এখন এ মলাকগুনলা মসই 

রদহত হািীস এনন আমানির দিরুনদ্ধ িাঁড় করায়, আর িনল ময, ‘মতামরা-মতা এই 

হািীনসর উপর আমল কনরা না!’ তাহনল আপনারাই িলুন, দিষয়দি মকমন হনি? 

এসকল হািীনসর উপর আমল করা দক জানয়য আনছ?  

আিার, এমন দকছু হািীস আনছ যা নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর 

সানথ খাস। উম্মনতর জনয এর উপর আমল করা জানয়য নয়। তারা এগুনলা এনন 

দফতনা করনছ। মলাকনির মানে দিভ্রাদন্ত ছড়ানচ্ছ। আমানির মলানকরা দক আনলম-

উলামানির িয়ান মশানন না? নাদক যার যার মনতা আমল কনর? আনলমরা-মতা 

সহীহ কথাই িলনছন। তারা দক হািীস মিানেন না? এ যুনগ হািীস পড়ায় কারা? 

হানাফী উলামাগণ, না গায়নর মুকাদল্লিরা? 

তানির এক নাম গায়নর মুকাদল্লি, আনরক নাম মুহাম্মািী। আনরক নাম হনলা 

আহনল হািীস। তারা এনকক সময় এনকক নাম িযিহার কনর। ‘আহনল হািীস’ 

নামিা আনগ দছনলা না। এিা তারা িতদিশ সরকানরর কাছ মথনক পাশ কদরনয় 
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দননয়দছনলা। আমার মলখা ‘মাযহাি ও তাকলীি’ নামক িইনত তানির নাম পাশ 

করাননার দিস্তাদরত ইদতহাস আদম দলনখদছ (পত. ১৫৯)। মুহাম্মাি হুসাইন িািালভী 

ইংনরজ সরকানরর কানছ আনিিন কনরদছনলা : ‘আমরা আপনানির পনি কাজ 

করনত চাই, দকন্তু পারদছ না। মলানকরা আমানির কানছ দভড়নছ না। আমানির 

নামিা আহনল হািীস পাশ কদরনয় মিয়া মহাক। তাহনল জনগণ আমানিরনক 

অনুসরণ করনি।’  

সুতরাং আপনারা স্পষ্টই িুেনত পারনছন ময, আহনল হািীস ইংনরনজর মলাক, 

এরা মুসলমাননির মলাক নয়। এনির কাজই হনলা দফতনা করা। তারা আমানির 

নামায অশুদ্ধ িািী কনর, আমানির ইমাম আিূ হানীফা রহ.নক গালমন্দ কনর এিং 

তারা িনল ময, মাযহাি মানা দশরক! আমরা দক ইমাম আিূ হানীফানক মখািা িা 

নিী মাদন? তাহনল দশরক হয় কীভানি? শরী‘আনতর জদিল দিষয়গুনলা আমরা 

দননজরা িযাখযা না কনর ইমামনির িযাখযা মাদন। কারণ তারা আনগর যুনগর মলাক 

দছনলন। তাই তারা মূল-এর মিদশ কাছাকাদছ দছনলন। ইমাম আিূ হানীফা রহ. 

প্রায় িশজন সাহািীর সংশ্রি মপনয়দছনলন। শরী‘আনতর জদিল দিষয়গুনলা দতদন 

সমাধান কনর দিনয় মগনছন। আমরা-মতা সি দিষনয় তানিরনক ইমাম মাদন না। 

মযমন- নামায পাঁচ ওয়াক্ত, রমাযাননর মরাযা দিশদি। এনিনি ইমাম মানার 

প্রনয়াজন মনই। ধনী হনল চদল্লশ ভানগর এক ভাগ যাকাত দিনত হনি। এখাননও 

ইমাম মানার প্রনয়াজন মনই। দকন্তু দকছু জদিল মাসআলা আনছ মযগুনলার সমাধান 

করা আপনার-আমার পনি সম্ভি নয়। আপদন-আদম সমাধান করনত মগনল 

এদক্সনডন্ট করনিা। শুধু এ ধরননর মাসআলাগুনলার মিনি মাযহানির ইমামনির 

অনুসরণ করা হয়। এই মাযহািগুনলা স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলার ‘মানশা’ অনুযায়ী 

সতদষ্ট হনয়নছ এিং সারা দুদনয়ার মুসলমানরা আনন্দ-দচনত্ত দমনল-দমনশ চার 

মাযহাি-এর একদি অনুসরণ কনর আসনছ। দকন্তু আহনল হািীসনির জন্মলানভর 

পর মথনক মুসলমাননির মনধয দ্বন্দ্ব-কলহ শুরু হয়। একই মসদজনি দু‘দি 

জামা‘আত হনচ্ছ, যারা আমীন আনস্ত িনল তারা আনগ জামা‘আত কনর, আর যারা 

মজানর আমীন িনল তারা পনর আনরকদি জামা‘আত কনর। এক গ্রুপ দনচ তলায় 

নামায পনড়,আনরক গ্রুপ উপর তলায়! এগুনলা মুসলমাননির কাজ নয়। 

আমানির দকছু ভাই িলনত শুরু কনরনছন ময, ‘তারা-মতা আর কাদফর নয়, 

তারপরও আমানির হুযূররা এনির দিরুনদ্ধ মকননা মসদমনার ডানকন?’ আমানির 

এ মলাকগুনলা সািাদসধা মানুষ। একারনণ তারা মিানে না ময, আহনল হািীনসর 

সানথ মতদিনরাধ শুধু আমীন মজানর িলা, আর আনস্ত িলা দননয় নয়, িারিার হাত 

উোননা আর না উোননা দননয় নয়। মকননা এগুনলা-মতা অনয মাযহানিও আনছ। 

তানির সানথ আমানির মূল দ্বন্দ্ব হনলা, ‘শরী‘আনতর ময চারদি িলীল রনয়নছ -

তথা মকারআন, সুন্নাহ, ইজমা ও দক্বয়াস, মযগুনলা ছাড়া ইসলাম পদরপূণব হনত 

পানর না এিং অসংখয মাস’আলার সমাধান সম্ভি হনি না- এ চার িলীল কুরআন 
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দ্বারাই প্রমাদণত; অথচ তারা ইজমা ও দক্বয়াস এ দুদিই মানন না িা অস্বীকার 

কনর। ইমামনির ইজমা ও জদিল মাস’আলায় তারা ময দক্বয়াস কনরনছন মসগুনলা 

লা-মাযহািীরা অস্বীকার কনর। মযমন- দহনরাইন মসিন করা জানয়য নাদক 

নাজানয়য তা কুরআন-হািীনস মনই। এখন আমানির কানছ মকউ যদি দজজ্ঞাসা 

কনর ময, দহনরাইন খাওয়া জানয়য আনছ দক না? তখন আমরা মিখনিা ময, মনির 

দভতর ময িদত রনয়নছ হুিহু মস িদত দহনরাইননও রনয়নছ। তাই আমরা িলনিা, 

এিা হারাম। অথচ একথাদি কুরআন-হািীনস মকাথাও স্পষ্টভানি উনল্লখ মনই। শুধু 

মনির িদতর দিকগুনলা দহনরাইননর মনধয পাওয়া যাওয়ার কারনণ এ হুকুম প্রিান 

করা সম্ভি হনচ্ছ। এিানকই দক্বয়াস িলা হয়। আল্লাহ তা’আলা দননজই দক্বয়াস 

করার হুকুম দিনয়নছন-  

 )٢ : بصار، )سورة احلشرفاعتربوا يا أوىل األ
এর মচনয় আনরা স্পষ্ট কথা হািীনস এনসনছ। হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম হযরত মু‘আয ইিনন জািাল রাদয.নক ইয়ামাননর গভনবর দহনসনি 

পাোননার পূনিব তানক দজজ্ঞাসা কনরদছনলন, ‘মহ মু‘আয! তুদম মানুনষর মানে 

কীভানি ফায়সালা করনি?’ (মিীনা মথনক ইয়ামান িূনর হওয়ায় সি ফায়সালার 

জনয মিীনায় আসা সম্ভি নয়।) দতদন উত্তনর িনলদছনলন, ‘কুরআন মথনক 

ফায়সালা করনিা।’ ‘কুরআনন না মপনল কী করনি?’ ‘আদম আপনার হািীনসর 

মনধয, সুন্নাহর মনধয তালাশ করনিা।’ ‘হািীস িা সুন্নাহয় না মপনল তখন কী 

করনি?’ মু‘আয ইিনন জািাল িলনলন, أئيبر أجتهد  তখন আদম দক্বয়াস 

করনিা।’ অথবাৎ এিা কুরআন-হািীনস মনই, দকন্তু অনুরূপ আনছ। অনুরূপ মির 

কনর মসিা দিনয় ফায়সালা দিনিা। একথা শুনন নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম রাগ করনলন, না খুশী হনলন? খুশী হনলন। নিীজী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িলনলন, 

ي وفق رسول رسول الله باحلقاحلمد لله الذ   
অথবঃ ‘সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জনয দযদন তার রাসূনলর িূতনক সতয মপ ঁছার 

তাওফীক িান কনরনছন’। (মসুনানি আহমাি; হা.নং ২২০০৭) 

অথবাৎ দক্বয়াস করার কথা শুনন নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম খুশী হনয় 

মগনলন। এমন অননক দক্বয়াস নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর সামনন 

হনয়নছ। দকন্তু দতদন-মতা িনলনদন ময, ‘এিা দশরক! এিা শরী‘আনতর িলীল 

নয়!!’ 

এছাড়া হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর হায়ানত সাহািা দকরাম দক দক্বয়াস 

কনরনদন? কনরনছন। মযমন- 

দুইজন সাহািী এক সফনর দগনয়নছন। নামানযর ওয়াক্ত হনয় মগনছ, দকন্তু পাদন 

পাদচ্ছনলন না। উভনয়ই তায়ামু্মম কনর নামায পনড় দননলন। নামায পড়া মশষ, 
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এিার পাদন পাওয়া মগনলা। মক িা কারা পাদন দননয় এনলা। একজন সাহািী পাদন 

পাওয়ার কারনণ উযূ কনর দদ্বতীয়িার নামায পড়নলন। অনযজন পড়নলন না। 

অনযজন িলনলন, ‘নামায-মতা একিার পনড় মফনলদছ, আমার ফরয-মতা আিায় 

হনয় মগনছ’। দতদন পাদন পাওয়া সনেও দদ্বতীয়িার নামায পড়নলন না। সফর মথনক 

দফনর এনস উভয় সাহািী নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর কানছ এ 

দরনপািব মপশ করনলন। নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম ঐ সাহািীনক দযদন 

দদ্বতীয়িার নামায পনড়নদন- িলনলন, السنة صبتأ  অথবাৎ তুদম সুন্নাত অনুযায়ী 

আমল কনরনছা। পনড়ই যখন মফনলনছা, আর পড়ার িরকার মনই। দকন্তু পড়ার 

আনগ যদি পাদন পাওয়া মযনতা িা পড়ার মােখানন পাওয়া মযনতা তাহনল 

মতামানক উযূ করনত হনতা। পড়ার পনর মযনহতু মপনয়নছা, এখন আর িরকার 

মনই। (সুনানন আিূ িাউি; হা.নং ৩৩৮) নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 

তানক সানপািব করনলন। আর অপরজননক িলনলন, ‘মতামার কাজদি সদেক হয়দন। 

ভদিষযনত মখয়াল রাখনি।’ 

এভানি নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম তানিরনক মাস’আলা িনল 

দিনলন। দকন্তু এ কথা িলনলন না ময, মতামরা দক্বয়াস করনল মকননা? দক্বয়াস 

করা-মতা দশরক! আমরা সকনলই দিষয়দি মিাোর মচষ্টা কদর। 

ইজমা-দক্বয়ানসর পদরচয় ও আহনল হািীনসর অিস্থান 

শরী’আনতর চার িলীনলর প্রথম িলীল কুরআন এিং দদ্বতীয় িলীল সুন্নাহ। আর 

দতন নের িলীল হনলা ইমামনির ঐকমতয। এিানক িনল إجماع (ইজমা)। 

ইজমার একদি উিাহরণ : আপদন আপনার এক মছনলর জনয অদসয়াত কনর 

মগনছন। িলুন! জানয়য হনি? আপনার মছনল-মতা মীরাছ পানি। শরী‘আত 

অনুযায়ী দপতা মথনক তার মছনলনমনয়রা দনদিবষ্ট হানর মীরাছ মপনয় থানক। 

এরপরও আপদন আলািা কনর এক মছনলনক দকছু দিনয় মগনলন মকননা? মীরানছর 

িাইনর দকছু মিয়ািানক িনল ‘অদসয়াত’। ওয়াদরশনির জনয এ অদসয়াত হারাম। 

এিা দকনসর দভদত্তনত প্রমাদণত হনয়নছ? এিা ‘ইজমা’ দ্বারা প্রমাদণত হনয়নছ। চার 

ইমানমর ঐকমনতযর দভদত্তনত এিা প্রমাদণত হনয়নছ ময, মকাননা িযদক্ত মথনক ময 

ওয়াদরশ মীরাছ পানি, তার জনয আলািা অদসয়াত করা যানি না। 

শরী‘আনতর চার নের িলীল হনলা ‘দক্বয়াস’। এমন মকাননা দিষয়, ময দিষনয় 

কুরআন-হািীনস স্পষ্ট িলা হয়দন, মসিা ইমামগণ দক্বয়াস কনর মির কনরন। 

মযমন, আদম মনির উপনর দক্বয়াস কনর দহনরাইননর ফয়সালা উনল্লখ করলাম। 

মসিানক িনল দক্বয়াস। মযনকাননা দিষনয়ই-মতা িলীল লাগনি। দিিায় হনজ্জ 

আরাফার দিন দননের আয়াতদি নাদযল হনয়নছ- 

عليكم نعمىت و رضيت لكم اإلسالم دينااليوم أكملت لكم دينكم و أمتمت   
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অথবঃ আদম আজনকর দিনন মতামানির জনয ইসলামনক, আমার দ্বীননক পদরপূণব 

কনর দিলাম...। (সরূা মাদয়িা; আয়াত ৩) 

মকাননা মাস’আলা দক এমন আনছ, শরী‘আনত যার উত্তর মনই? অথিা দকয়ামত 

পযবন্ত দক এমন মকাননা মাস’আলার উদ্ভািন হনত পানর, যার মকাননা উত্তর মনই? 

কনতা দকছু দকয়ামত পযবন্ত নতুন আদিষ্কতত হনি? িীমা হনয়নছ। মশয়ারিাজার 

হনয়নছ। মাদটনলনভল মানকবদিং হনয়নছ। উলামানয় দকরাম দক এগুদলর জানয়য িা 

নাজানয়য হওয়ার ফাতাওয়া দিনচ্ছন না? এগুনলা নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লানমর যুনগ দছনলা না। তাহনল িতবমান সমনয়র উলামাগণ মকানত্থনক 

ফাতাওয়া মিন? দক্বয়াস মথনক মিন, যা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাদণত। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর যামানায় দক মিদলদভশন দছনলা? 

উলামানয় দকরাম মিদলদভশনন অনুিান উপনভাগ করা হারাম িনলন। দকনসর 

দভদত্তনত? দক্বয়াস কনর। কুরআনন এমন কথা আনছ, যার দ্বারা এিা হারাম হওয়া 

দক্লয়ার মিাো যায়। মযমন : একজন মদহলানক িাস্তনি মিখা হারাম। তার ছদি 

মিখাও হারাম। এসি দক মনই মিদলদভশনন? আনছ। গান-িািয হারাম। মিদলদভশনন 

মনই? মিহায়াপনা ও দনলবজ্জতা হারাম। এগুনলা দক মিদলদভশনন মনই? এসনির 

দভদত্তনত মিদলদভশন হারাম িলা হয়। 

আহনল হািীস ভাইনয়রা শরী’আনতর চার িলীনলর দুই িলীল (ইজমা ও দক্বয়াস) 

মানন না। িুেনত পারনছন সমসযািা মকাথায়? 

ফক্বীহ িা ইমাম দিষনয় আহনল হািীসনির অিস্থান 

উম্মনতর উলামানির কমবদভদত্তক দিদভন্ন নাম আনছ। এক গ্রুপ উলামার নাম হনলা 

‘ক্বারী’। আনরক গ্রুপ উলামার নাম হনলা হানফজ। এভানি মাওলানা, মুহাদদ্দস, 

মুফতী প্রভতদত দিদভন্ন নাম আনছ। এরকম আনরক গ্রুপ উলামার নাম হনলা 

‘ফক্বীহ’। নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর দিদভন্ন হািীস দ্বারা মিাো যায় 

ময, আমানির জনয ফক্বীহ িা ইমাম লাগনি। 

আপনারা কক্সিাজানরর মলাক, আপনারা সাগর পানড়র মলাক। আপনারা মিখনছন, 

এ সাগর মথনক দুই প্রকার মলাক ফায়িা উোয়। এক প্রকার মলাক হনলা ‘মজনল’। 

তারা উপর মথনক মাছ ধনর আনন। দেক দক-না? নাদক তারা পাদনর তলনিনশ চনল 

যায়? আনরক গ্রুপ মলাক আনছ, তারা দিনশষ মপাশাক পনর অদক্সনজন সানথ দননয় 

সাগনরর তলনিনশ চনল যায়। মসখানন দগনয় মদন-মুক্তা দননয় আনস। সাগর 

একিাই। দকন্তু মকউ উপকার দননচ্ছ উপর মথনক, আর মকউ উপকার দননচ্ছ 

তলনিশ মথনক। কুরআন-হািীস মতা একিা। এক গ্রুপ িহস করনছ উপনররিা 

দননয়, তানিরনক িলা হয় ‘মুহাদদ্দস’। আর যানির জ্ঞান আনরা তীক্ষ্ম, আনরা 

গভীর, তারা কুরআন-হািীনসর একিম গভীনর চনল যায়। মসখানন দগনয় মদন-
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মুক্তা দননয় আনস অথবাৎ জদিল মাস’আলা মসখান মথনক ‘হল’ কনর দননয় আনস। 

তানির নাম কী? তানির নাম ‘ফক্বীহ’, যার িহুিচন ‘ফুক্বাহা’। আমানির ইমাম 

আিূ হানীফা রহ., উদন সনিবাচ্চ মাননর একজন ফক্বীহ দছনলন। উদন ময চদল্লশজন 

শাগদরি বতরী কনরনছন-আল্লাহু আকিার- এনককজন ‘ইলনমর সাগর! তারা 

সকনলই দছনলন ফক্বীহ। অিশয আমরা তানিরনক ‘ইমাম’ িনল নামকরণ কনর 

থাদক। ‘ফক্বীহ আিূ হানীফা’ িলা হয় না। িলা হয়, ‘ইমাম আিূ হানীফা রহ.’। 

উনার একনের শাগদরি হনলন ইমাম আিূ ইউসূফ রহ.। 

আমানির দকছু ভাই-যারা লা-মাযহািী তথা আহনল হািীস, তারা িলনছন : এই 

ফক্বীহনির িরকার মনই। কারণ তানির অনুসরণ করা দশরক! অথচ হািীনসর 

মনধয এক দরওয়ায়ানত এনসনছ, رب حامل فقه غري فقيه 
অথবঃ অননক মুহাদদ্দস আনছ, যারা ফক্বীহ নয়। (সনুানন ইিনন মাজাহ; হা.নং ২৩০) 

তারা ‘হানমনল দফক্বহ’ অথবাৎ তারা দফক্বহ িহন কনর, দকন্তু দফক্বহনক হািীস মথনক 

মির করনত পানর না। তানিরনক ‘হানমনল দফক্বহ’ িলা হনচ্ছ। দকন্তু পরিনণই িলা 

হনচ্ছ ময, তারা ফক্বীহ নয়। 

আনরক জায়গায় আনছ, رب حامل فقه إىل من هو أفقه منه 
অথবঃ দকছু মুহাদদ্দস আনছ, যারা মুহাদদ্দস িনি। দকন্তু মস এমন িযদক্তর কানছ 

হািীস মপ ঁছায়, ময িযদক্ত তার মচনয় অননক মিশী ফক্বীহ, অননক মিশী ‘ইদস্তোত’ 

করনি। (আিূ িাউি; হা.নং ৩৬৬০, দতরদমযী; হা.নং ২৬৫৬) 

এসি হািীনসর মনধয নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম ময কথাদি িনলনছন 

তা হনলা, সি মুহাদদ্দস ফক্বীহ না। হাঁ! মুহাদদ্দসনির মনধয একদি গ্রুপ আনছ যারা 

ফক্বীহ। এ হািীস দ্বারা আনরকদি কথা মিাো যায়, যা িুোর জনয একিু ভূদমকা 

শুনুন! 

নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম যনতা খির দিনয় মগনছন, ঐ সি খির 

দ্বারা উনদ্দশয হনচ্ছ ‘অডবার’। নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর মকাননা 

খির শুধু খির না। মযমন : দতদন খির দিনয়নছন, তাদলনি ‘ইলনমর জনয 

দফদরশতারা দননজনির পাখা দিদছনয় মিয়। এিা দক খির, না অডবার? এিা দক শুধু 

সংিাি মিয়া ময, তাদলনি ‘ইলনমর জনয দফদরশতারা পাখা দিদছনয় মিয়? আদম 

একিু আনগ িািী করলাম ময, এিা মকাননা খির উনদ্দশয না, উনদ্দশয হনলা 

অডবার। অথবাৎ একথা হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িলনছন শুধু সংিাি 

মিয়ার জনয নয়। িরং একথা মিাোননার জনয ময, মতামরা তাদলিুল ‘ইলম হও। 

একিা প্রচ্ছন্ন অডবার আনছ এ কথার মনধয। দেক এখানন ময িলনলন, সকল 

মুহাদদ্দস, ফক্বীহ হনি না...। এখাননও-মতা অডবার আনছ। মস অডবার হনলা : 
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মতামরা ফক্বীহ বতরী কনরা। দিদভন্ন মািরাসানত িারুল ইফতা চালু কনর মুফতী 

িসাও, মুফতী িানাও! 

নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর কথা দ্বারা মিাো মগনলা ময, মুহাদদ্দস 

যনথষ্ট নয়। ফক্বীহ লাগনি। অথবাৎ মজনল যনথষ্ট না; ডুিুরীও লাগনি। 

আর আহনল হািীসরা িলনছ ময, মকাননা ফক্বীহ লাগনি না। তাহনল কী করনত 

হনি? ‘প্রনতযকনক একদি িাংলা িুখারী িগনল রাখনত হনি!!’ 

আনর! প্রনতযনকই দক হািীস মিাোর মযাগযতা রানখ? হািীনসর তরজমা পনড়ই কী 

আমল করা যায়? 

ইমাম মানা জরুরী 

আদম এমন অননক হািীস মপশ করনত পারনিা ময, সাহািীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর হািীনসর শাদব্দক অনথবর উপর আমল কনরনদন। হািীনসর 

সরাসদর ময অথব তার উপর আমল কনরনদন এিং আমল না করানত রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম নারায হনদন। িরং আনরা খুশী হনয়নছন। কারণ 

তারা হািীনসর শব্দ না মিনখ হুযূনরর উনদ্দশয কী, মসিা মিাোর মচষ্টা কনরনছন। 

আহনল হািীসরা শব্দ মিনখ আমল কনর। অন্তদনবদহত কারণ কী, মসিা মিনখ না! 

িুনে না, িুোর মচষ্টাও কনর না। িরং িলা যায়, িুোর মযাগযতাই রানখ না। 

সময় স্বল্পতার কারনণ আদম দু’দতনিা হািীস মপশ করদছ, মযগুনলার দ্বারা 

আপনারা িুেনত পারনিন ময, শুধু শব্দ মিনখ আমল করনল হনি না। 

১. হুিাইদিয়ার সদন্ধর সময় কাদফররা সদন্ধ করনত রাদজ হদচ্ছনলা না এ কারনণ 

ময, আপনার নানমর সানথ ‘রাসূলুল্লাহ’ মলখা হনয়নছ মকননা? তারা নিীজী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লামনক িলনলা, আপনানক যদি ‘রাসূলুল্লাহ’ই মমনন 

মনই, তাহনল আপনানক িাইতুল্লাহনত ঢুকনত দিনত অসুদিধা কী? েগড়া-মতা এ 

জায়গায়ই। সুতরাং এিা িাি মিন। নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম-মতা 

উম্মী দছনলন, উদন দলখনত পারনতন না। দতদন হযরত ‘আলী রাদয. মক িলনলন 

ময, সুলাহনামা মথনক ‘রাসূলুল্লাহ’ শব্দদি মকনি িাও। হযরত ‘আলী রাদয. পদরষ্কার 

িলনলন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! ওরা আপনানক রাসূলুল্লাহ মানুক আর না-ই মানুক, 

সদন্ধ মহাক িা না মহাক, এিা দেক থাকনি’। উদন কািনলন না। ফনল সুলাহও 

আিনক মগনলা। অিনশনষ নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম আনরকজন 

সাহািীনক দিনয় ‘রাসূলুল্লাহ’ শব্দদি কাদিনয় দিনলন। কাজ আনগ িাড়নলা। পুরা 

ঘিনা িলার সময় হনি না। আদম একিু একিু িলনিা মিাোর জনয। এই ময 

হযরত ‘আলী রাদয. ‘রাসুলুল্লাহ’ শব্দদি কািনলন না, এনত কী নিীজী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম নারায হনয় মগনলন? হযরত ‘আলী রাদয. অডবার মানননদন 

তানত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম দক নারায হনয়নছন? প্রকততপনি 
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দতদন িুেনত মপনরনছন ময, হযরত ‘আলীর ঈমানী গায়রত, ঈমানী শদক্তর কারনণ 

তা পারনছন না। তাই নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম খুশী হনয় মগনলন। 

(সহীহ িুখারী; হা.নং ৪২৫১) 

২. নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর কানছ একনলাক সম্পনকব দরনপািব 

এনলা ময, অমকু মলাক অমকু িাঁিীর সানথ মমলানমশা কনর। দকছু সািয-প্রমাণও 

খাড়া হনয় মগনলা, যা িাস্তনি সদেক দছনলা না। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম-মতা গানয়ি জাননন না। নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম সািয-

প্রমানণর দভদত্তনত মস মলাকদিনক কতল করার অডবার দিনয় হযরত ‘আলী রাদয.নক 

িাদয়ত্ব দিনলন। হযরত ‘আলী রাদয. ঐ মলানকর এলাকায় মগনলন। দগনয় মিনখন 

ময, মস এক কুয়ার মনধয শরীর োন্ডা করনছ। হযরত ‘আলী রাদয. অডবার করনলন, 

উনো। মস হাত িাদড়নয় দিনলা এিং িলনলা, আদম-মতা একা উেনত পারনিা না, 

হাত ধনর উোও। হযরত ‘আলী রাদয. হাত িাদড়নয় দিনলন। মস সময় ঐ মিচারার 

পরনন দকছু দছনলা না। হযরত ‘আলী রাদয.-এর নযর পড়নলা ঐ িযদক্তর সতনরর 

উপর। তখন দতদন লিয করনলন, তার পুরুষাঙ্গ মনই, মছানিাকাল মথনকই কািা। 

দতদন দচন্তা করনলন, তার দ্বারা- মতা দযনা করা সম্ভি নয়। তখন ‘আলী রাদয. 

দফনর আসনলন এিং িলনলন, হুযূর! আপদন-মতা আমানক হতযা করনত 

পাদেনয়নছন, দকন্তু মস-মতা পুরুষাঙ্গহীন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম িলনলন, ‘দেক কনরনছা, হয়নতা সািীরা দমথযা সািয দিনয়নছ’। 

(সহীহ মুসদলম; হা.নং ২৭৭১)  

এই ময ‘আলী রাদয. নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর হুকুম মাননলন না; 

তার উপর হুকুম দছনলা মলাকদির কানছ দগনয়ই তার গিবান উদড়নয় মিয়ার, 

মসখানন গিবান না উদড়নয় চনল আসনলন; নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 

দক রাগ কনরনছন? ‘আলী রাদয. হুযূনরর কথা িাদহযকভানি অমানয কনরনছন, অথচ 

নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম খুশী হনয়নছন। 

৩. এক মদহলানক মিিাঘাত করার জনয হযরত ‘আলী রাদয.নক পাোননা হনলা। 

মস মদহলা দযনা কনরনছ। হযরত ‘আলী রাদয. মসখানন দগনয় খির মপনলন ময, মস 

মদহলা দুই-একদিন আনগ সন্তান প্রসি কনরনছ। খুিই দুিবল। তখন মিিাঘাত না 

কনর দফনর আসনলন। এনস নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লামনক দরনপািব 

দিনলন ময, মস মদহলা সন্তান প্রসি করার কারনণ খুিই দুিবল। মিিাঘাত করনল 

হয়নতা মারা যানি। সুস্থ হওয়ার পর মিিাঘাত করা মহাক। তখন নিীজী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এিানক পছন্দ করনলন। (সহীহ মুসদলম; হা.নং ১৭০৫) 

পাোনলন মিত মারার জনয, দকন্তু ‘আলী রাদয. মিত না মমনরই চনল আসনলন। 

তারপরও-মতা নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম রাগ করনলন না। সুতরাং 

িুো মগনলা ময, শুধু হািীনসর শব্দ িুেনলই চলনি না, মমব িুেনত হনি। এখানন 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর কথার আসল উনদ্দশয কী, তা িুেনত 

হনি। এর মকাননা িযাখযা আনছ দক-না জাননত হনি। আর তা জানার জনয চার 

মাযহানির ইমাম লাগনি। সুতরাং ইমাম মানা দশরক নয়, িরং জরুরী। 

সাহািীনির অনসুরণ দিষনয় আহনল হািীনসর অিস্থান 

আমরা িদল, ‘নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর ইনন্তকানলর পর 

সাহািানয় দকরাম হনক্বর উপর দছনলন’। দকন্তু মকাননা মকাননা িাদতল দফরকা এ 

কথািা মানন না। 

মযমন- দশ’আ একদি িাদতল িল। তারা িনল, ‘নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লানমর ইনন্তকানলর পর পাঁচজন সাহািী ছাড়া সি সাহািা মুরতাি হনয় 

মগনছ’! নাউযুদিল্লাহ। 

আনরক িল আনছ মওদুিী সানহনির অনুসারী। তারা িনল ময, ‘নিীজী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িানি আর কাউনক হনক্বর মাপকাদে মানা যানি না!’ 

তাহনল দক তারা সাহািা দকরামনক মাননলা? লিয করুন! দশ‘আনির ময মরাগ, 

মওদুিী সানহনির অনুসারীনির একই মরানগ মপনয়নছ। 

িতবমানন আহনল হািীসনিরও একই অদভমত ময, ‘নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লানমর ইনন্তকানলর পর সাহািারা হনক্বর উপর দিনক দছনলন না। নিীজী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম তানিরনক দশদখনয় মগনছন তারািীহ আি 

রাকা‘আত পড়ার জনয। দকন্তু তারা উমর রাদয.-এর মনততনত্ব দিশ রাকা‘আত চালু 

কনর দিনলা! এভানি তারা মগামরাহ হনয় মগনলা’!! নাউযুদিল্লাহ। 

নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম তানিরনক নাদক আি রাকা‘আত তারািীহ 

দশদখনয় দগনয়দছনলন! আি রাকা‘আনতর িলীল মকাথায়? ‘তারািীহ আি 

রাকা‘আত হওয়ার মকাননা িলীল আনছ দক? 

আল্লাহ তা‘আলা দুদনয়ানত চারিা মাযহাি চালু কনরনছন। মকাননা মাযহানি দক 

তারািীহ আি রাকা‘আত আনছ? আহনল হািীসরা তাহাজ্জুনির িলীল দননয় 

লাদগনয়নছ তারািীহর মনধয। হযরত আদয়শা রাদয.-মক দজজ্ঞাসা করা হনয়দছনলা, 

‘নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর রানির নফল নামায কনতা রাকা‘আত 

দছনলা’? দতদন িলনলন, ‘নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম রমাযানন এিং 

রমাযাননর িাদহনর আি রাকা‘আনতর মিশী রানির নফল পড়নতন না’। (সহীহ 

িুখারী; হা.নং ১১৪৭) যখন রমাযাননর িাদহনরর কথা আদয়শা রাদয. িলনছন, তখন 

এর দ্বারা দক আপনারা িুেনছন না ময, এিা তারািীহর আনলাচনা নয়? কারণ, 

তারািীহ রমাযাননর িাদহনর পড়া যায় না। এ হািীসিা তাহাজ্জুনির িলীল। দকন্তু 

তারা তাহাজ্জুনির হািীসনক তারািীহ-এর স্থনল লাদগনয় সি সাহািানয় দকরামনক 

পথভ্রষ্ট প্রমাণ করনছ ময, তারা নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর তা’লীম 
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দেক রানখ নাই। দতদন সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িনল মগনছন, তারািীহ আি 

রাকা’আত, আর তারা িলনছ, ‘তারািীহ দিশ রাকা’আত’। তাহনল দক সি সাহািা 

রাদয. মগামরাহ হনয় মগনছন? (িলুন- নাউযুদিল্লাদহ দমন যাদলক!) 

তারা িলীল মিয়ার মচষ্টা কনর ময, নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িনল 

মগনছন একসানথ দতন তালানক এক তালাক হয়। আর সাহািা রাদয. িলনছন, 

একসানথ দতন তালানক দতন তালাক হয়। এখাননও তারা নিীজী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর কথা রানখ নাই। অথবাৎ কথা না মরনখ তারা মগামরাহ হনয় 

মগনছ’! (িলুন-নাউযুদিল্লাদহ দমন যাদলক)!!  

আহনল হািীসনির সদতযকার পদরচয় 

আহনল হািীসনিরনক আপনারা দজজ্ঞাসা করুন, ‘মতামরা দক িুখারী মাননা’? কী 

িলনি তারা? মানন। িুখারীনত মলখা আনছ, ‘একসানথ দতন তালানক দতন 

তালাক’। (সহীহ িুখারী; হা.নং ৫২৫৯) মতামরা িলনছা, ‘িুখারী মাননা’। তাহনল এ 

হািীস মাননতনছা না মকননা? এিার আপনারা দনশ্চয়ই িুেনত পারনলন, তানির 

সানথ আমানির েগড়াগুনলা মকাথায়? মনন রাখুন, তারা িনল- 

১. ইজমা-দক্বয়াস দকছু লাগনি না। 

২. ফক্বীহ লাগনি না। (নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িনলনছন, ফক্বীহ 

লাগনি।) 

৩. ‘সাহািীরা সনতযর মাপকাদে না’। (নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 

িনল মগনছন, ‘আমার সমস্ত সাহািী সনতযর মাপকাদে’।) 

৪. আমরা যারা ইমাম মাদন, তারা সিাই মুশদরক। (নাউযুদিল্লাহ!) 

এসি মারাত্মক ভুনলর অনুসারী হওয়ার কারনণ উলামাগণ তানির মুনখাশ 

উনম্মাচন করনত িাধয হনচ্ছন। দুদনয়ার সানড় ১৫ আনা মুসলমান অথবাৎ সারা 

দুদনয়ার মুসলমান মাযহািী। তারা হানতনগানা কনয়কিা মানুষ লা-মাযহািী হনয় 

আমানিরনক িলনছ মুশদরক। সারা দুদনয়ার মানুষ মিঈমান হনয় মগনলা, আর অল্প 

কনয়কজন লা-মাযহািী মাি ঈমানিার রনয় মগনলা! এখানন উনল্লখয ময, যদি 

মকাননা মুসলমাননক মিঈমান িলা হয়, আর প্রকততপনি মস মিঈমান না হয়, 

তাহনল ময এ ধরননর কথা িনল মস মিঈমান হয়।  

তারা িুখারী ও মুসদলম-এর হািীস মানন। িুখারী, মুসদলম, আিূ িাউি প্রমুখ 

িযদক্তগণ মাযহাি মমনননছন দক-না? িুখারী, মুসদলম, দতরদমদজ, ইিনন মাজাহ এ 

চারজন শাদফঈ দছনলন। নাসাঈ, আিূ িাউি হােলী দছনলন। সাহািীনির পনর চার 

ইমানমর যুগ। চার ইমানমর পনর দসহাহ দসত্তার মুসাদন্নফনির যুগ। তারা সিাই 

মাযহাি মমনননছন। ইমাম আহমাি রহ. ইমাম িুখারীর সরাসদর উস্তাি দছনলন। 
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তারা মকউ একথা িনলনদন ময, মাযহাি মানার প্রনয়াজন মনই; আমার দকতাি 

িগনল রানখা, আর তা মিনখ মিনখ আমল কনরা!! 

আমার একিা দকতাি আনছ, ‘মাযহাি ও তাকলীি’। মসখানন আদম মিদখনয়দছ ময, 

আজ পযবন্ত যারা হািীস জমা কনরনছন তানির মক মকান মাযহানির অনুসারী 

দছনলন; আজ পযবন্ত যারা তাফসীনরর দকতাি দলনখনছন তারা মক মকান মাযহানির 

অনুসারী দছনলন এিং ময দকতাি দিনয় হািীসনক সহীহ-যঈফ িলা হয় মস 

দকতািগুনলা কারা দলনখনছন।  

ফাতাওয়ার দকতািগুনলা কারা দলনখনছন? মাযহািীরা দলনখনছন। কুরআনন 

কারীনমর যনতা প্রদসদ্ধ তাফসীর-গ্রন্থ আনছ মসগুনলার সিই মাযহািী উলামাগণ 

দলনখনছন। উপমহানিনশ িতদিশনির আগমননর পূনিব আহনল হািীনসর মকাননা 

দকতািই পানিন না। তখন-মতা আহনল হািীস মগাদিই দছনলা না। এরা ভঁুইনফাড় 

মগাদি! 

দিদভন্ন দকতাি রচদয়তানির সিাই-মতা মাযহািী দছনলন। তারা যদি সিাই মুশদরক 

হনয় থানক, তাহনল মতামরা িুখারী শরীফ দিনয় িলীল দিনচ্ছা মকননা? তিাকাতুশ 

শাদফইয়যাহ দকতানি আল্লামা সুিকী দলনখনছন ময, ইমাম িুখারী শাদফঈ 

মাযহানির দছনলন। (তিাকাতুশ শাদফইয়যাহ ১/৪২১) মাযহাি মাননল যদি মকউ 

মিঈমান হনয় থানক, তাহনল ইমাম িুখারী মিঈমান হনয় মগনছন। কানজই 

মিঈমাননর দকতাি দিনয় মতামরা িলীল দিনচ্ছা মকননা?  

এমদনভানি, নুখিাতুল দফক্বার, মুকাদ্দামানয় ইিনন সালাহ-সহ উসূনল হািীস ও 

তারাজীনমর মযসি দকতানির সাহানযয হািীস সহীহ না যঈফ দনণবয় করা হয়-

মসগুনলার মলখক-মতা মাযহািী দছনলন। মাযহাি মানা যদি দশরক হনয় থানক, 

তাহনল মুশদরনকর দকতাি দিনয় হািীস সহীহ না যঈফ তা সািযস্ত করনছা মকননা?  

এিার আসুন, এ মলাকগুনলা ময এনতাগুনলা অনযায় করনলা অথবাৎ- 

১. তারা ইজমা-দক্বয়াস মানন না। 

২. নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িনলনছন ফক্বীহ লাগনি। তারা িনল 

ফক্বীহ লাগনি না। 

৩. নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িনলনছন, সাহািীগণ সনতযর 

মাপকাদে। তারা িনল, সাহািীরা সনতযর মাপকাদে না।  

৪. নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িনলনছন, মু’দমননর িযাপানর সু-ধারণা 

রাখনত এিং কাদফর না িলনত। অথচ তারা সিাইনক মুশদরক িলনছ।  

৫. তারা সুন্নী মুসলমাননির দমি নয়। (িযাখযা সামনন আসনছ।) 
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এিার িলুন, এ মলাকগুনলার িযাপানর দক হুযূররা চুপ থাকনি, নাদক তানির 

মুনখাশ খুনল দিনি, যানত তারা আপনানির সিাইনক মিঈমান িাদননয় মফলনত না 

পানর? 

িয়া কনর আনরকদি কথা মননানযাগ দিনয় শুনুন। আনমদরকা যদি মকাননা মিনশ 

মিামা মারনত চায় সরাসদর তা পানর না, িরং ঐ মিনশর দকছু মলানকর সানপািব 

লানগ। কুড়াল তনতািণ লাকদড় কািনত পানর না, যনতািণ তার মনধয লাকদড় না 

ঢুকাননা হয়। আনমদরকা একা দকছু করনত পানর না, আক্রান্ত মিনশর দকছুনলানকর 

সাহাযয তার দননত হয়। তা না হনল মুসলমাননির এনতাগুদল মিশ কাদফররা ধ্বংস 

করনলা কীভানি? ইরানক যারা শী‘আ আনছ তারা আনমদরকার সানথ মযাগ 

দিনয়দছনলা। দিদভন্ন মিনশ এিা শুরু হনয় মগনছ। ময সকল মুসদলম মিনশ দিদভন্ন 

খদন আনছ আনমদরকা মসসি মিশনক পিানত কনর খদনগুনলা লুণ্ঠন কনর। 

প্রনতযকনিনি মিখা মগনছ, আনমদরকা সুন্নী মুসলমাননিরনক আপন কনর না। তারা 

হয় শী‘আনিরনক আপন িাদননয় সুন্নীনিরনক মানর, অথিা মকাননা মকাননা মিনশ 

আহনল হািীসনিরনক আপন িাদননয় সুন্নীনিরনক মানর। এনত পদরিার মিাো 

মগনলা, এরা মুসলমাননির মধয মথনক মকউ নয়। আনমদরকা আমানক আপনানক 

দিশ্বাস কনর না, িরং তানিরনক দিশ্বাস কনর। আল্লাহ না করুন, িাংলানিশনক যদি 

আনমদরকা ধ্বংস করনত চায় তাহনল অস্ত্র, িাকা ইতযাদি কানক মিনি? আপনানক, 

না এনিরনক? (কানজই গভীরভানি দচন্তা করা িরকার ময, িতবমানন িাংলানিনশ 

আহনল হািীসনির মি রানত্মর মূনল কী আনছ?) 

তারা আপনানক আমানক মারনি এই িনল ময, এরা কাদফর; এনিরনক মারনত 

হনি। সুতরাং, তারা আনমদরকার িনু্ধ। আনমদরকা তানিরনক মসদজনি দগনয় 

আমীন মজানর িলার জনয পাদেনয়নছ। আদম-মতা ঢাকায় দিদভন্ন মসদজনি িনল 

দিনয়দছ, আপনারা মছানিা কনর একিা সাইননিাডব লাদগনয় দিন ময, এ মসদজনি 

সিাই আনস্ত আমীন িনল। এখানন দচৎকার কনর আমীন িনল দিভ্রাদন্ত ছড়াননার 

সুনযাগ মনই। যদি মকউ এ িনলর হনয় থানকন দতদন মযননা এ মসদজনি না ঢুনকন। 

মমাহাম্মিপুনর একদি মসদজি আনছ। আল আমীন মসদজি। মসখানন দচৎকার কনর 

আমীন িলার চচবা আনছ। আপনারা িলনিন, মতামারা মস মসদজনি চনল যাও। 

যনতা পানরা মসখানন দগনয় দচৎকার কনরা এিং দু-পা যনতা ফাঁকা কনর পানরা 

িাঁদড়নয় নামায পনড়া, মকাননা অসুদিধা মনই। 

দু’পানয়র মানে এনতা দিশাল ফাঁকা মরনখ নামানযর কথা মকান হািীনস এনসনছ? 

কখননা শুনননছন এরকম হািীস? এনির সম্পনকবই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ 

ওয়াসাল্লাম ভদিষযদ্বাণী কনর মগনছন। আমানিরনক সতকব কনরনছন। মুসদলম 

শরীনফ উনল্লখ আনছ, নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িনলনছন, 
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يَكُونُ فِي آخِِر الز َمَاِن دَج َالُوَن كَذ َابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ األَْحَادِيِث بِمَا َلمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ، وَاَل 
 نُونَكُمْ آبَاؤُكُمْ، فَإِي َاكُمْ وَإِي َاهُمْ، اَل يُضِل ُونَُكمْ، وَالَ يَفْتِ

অথবঃ মশষ যামানায় দকছু মধাঁকািাজ-দমথুযক প্রকাশ পানি, যারা মতামানিরনক 

এমন এমন হািীস মশানানি যা মতামরা ইনতাপূনিব কখননা মশানদন, এমনদক 

মতামানির পূিবপুরুষ িাপ-িািাও মশাননদন। তানির িযাপানর সািধান মথনকা। 

তানির কদথত হািীস মযননা মতামানির মগামরাহ করনত না পানর। (সহীহ মসুদলম; 

হা.নং ৭) 

রুকূ-দসজিায় মঘাড়ার মলনজর মনতা হাত মতালা িা নামানয দু’পানয়র মানে 

দিস্তর ফাঁক মরনখ িাঁড়াননা এরকম হািীসগুনলা শুনননছন কখননা? তারা কাযা 

নামানযর িযাপানর ফাতাওয়া মিয়, ইসলানম কাযা নামায মনই। তাওিা কনর 

দননলই চলনি! এ জাতীয় হািীস কখননা শুনননছন? অথচ কাযা নামানযর কথা 

হািীনসর দকতানি অসংখযিার উদ্ধতত হনয়নছ। (সহীহ িুখারী; হা.নং ৫৯৭, মসুনানি 

আহমাি; হা.নং ২৩৪৯, ১৬৯৭৫) হািীনসর দকতািগুনলানত কাযা নামানযর পদ্ধদতও 

িাতনল মিয়া হনয়নছ। তারা আনরাও িনল, আল্লাহ প্রনতযক নিীনক দিনয় পাঁচদি 

কিীরা গুনাহ কদরনয়নছন! সাহািারা নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর 

ইনন্তকানলর পর মগামরাহ হনয় দগনয়দছনলন! ইতযাদি। মকাথাও শুনননছন এরকম 

হািীস? মুসদলম শরীনফর হািীনস যানির কথা িনল মুসলমাননির সতকব করা 

হনয়নছ, মিখা মগনলা এরাই তারা। হািীনস তানির িযাপানরই সতকব করা হনয়নছ 

ময, ‘তানির মথনক িূনর থানকা যানত তারা মতামানিরনক মগামরাহ করনত না 

পানর।’ 

এখন দনশ্চয়ই সকনল িুেনত পারনছন, এ মগািীর নাম আহলুল হািীস। আর 

আমানির নাম হনচ্ছ, আহলুস সুন্নাদত ওয়াল জামা‘আহ। আপনারা দিচার করুন-

মতা মকান নামিা সদেক? আহনল হািীস না আহনল সুন্নাহ? দিচার করার আনগ 

হািীস ও সুন্নাহর পাথবকয িুেনত হনি। এক সমনয় এ পাথবকয জানার প্রনয়াজন 

দছনলা না। দকন্তু িতবমানন ঈমান দহফাজনতর জনয এ পাথবকয জানা জরুরী হনয় 

পনড়নছ। হািীস কী? নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর ২৩ িছনরর 

যািতীয় কথা, কাজ, সরি িা মম ন সমথবন, তার চাদরদিক গুণািলী ও বিদহক 

অিকাোনমা ইতযাদি সম্পদকবত সকল িণবনাই হািীস। হািীস হনচ্ছ এক ভান্ডার। 

আর এ ভান্ডানরর একিা দিনশষ অংশ হনচ্ছ সুন্নাহ। সুন্নাহ হনচ্ছ, যা উম্মাহর জনয 

অনুসরণনযাগয। হািীনসর ঐ অংশ সুন্নাহ, যার মনধয উম্মাহর করণীয় ও 

অনুসরণীয় দিষয় রনয়নছ। আর মযসি হািীনস করণীয় দকছু উনল্লখ মনই, মযমনঃ 

িাজ্জানলর আগমন, িাব্বাতুল আরি ইতযাদির ভদিষযদ্বাণীর মানে করণীয় মনই। 

(সরূা নামল : ৮২, িুখারী; হা.নং ৭১২৪) তাই এগুনলা হািীস িনি, দকন্তু সুন্নাহ না। 

আিার, হািীনস করণীয় মকাননা দিধান উনল্লখ থাকনল তখন মিখনত হনি মসিা 
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এখননা িলিৎ আনছ, নাদক মানসুখ তথা রদহত করা হনয়নছ? মযমন, িুখারী 

শরীনফ ছয় জায়গায় এনসনছ; ইমাম সানহি িনস নামায পড়নল মতামরাও িনস 

ইদক্তিা কনরা। এ হািীনসর হুকুম আমানির জননয িাকী মনই, রদহত হনয় মগনছ। 

িলীল হনলা, ইনন্তকানলর আনগ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম কনয়কদিন 

মসদজনি মযনত পানরনদন। িুধিার রাত মথনক মসামিার পযবন্ত সমনয়র মনধয 

শদনিার যুহনরর নামানয রাসুল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম দু’জন সাহািীর 

কাঁনধ ভর কনর মসদজনি গমন কনরন। তারপর দতদন িনস যুহনরর নামায 

পড়ানলন। আর দপছনন সাহািীগণ সিাই িাঁদড়নয় ইদক্তিা করনলন। (সহীহ িুখারী; 

হা.নং ৬৮৭, সহীহ মুসদলম; হা.নং ৪১৮) 

সুতরাং মিাো মগনলা, িনস ইদক্তিা করা সংক্রান্ত িুখারী শরীনফর আনগর হািীস 

রদহত হনয় মগনছ। এখন মসিা হািীস দহনসনি রনয় মগনছ িনি, দকন্তু অনুসরণ করা 

যানি না। তাই এিা সুন্নাহ না। যদি িনস পড়ার হািীস রদহত না হনতা, তাহনল 

সাহািাগণ িনস না পনড়, িাঁদড়নয় নামায আিায় করনলন মকননা? এজননয িনস 

ইদক্তিা করার হািীসদি মকিলই হািীস, সুন্নাহ নয়। অথবাৎ অনুসরণনযাগয নয়। 

অতএি মিাো মগনলা, হািীনসর দিশাল ভান্ডার মথনক ময অংশিুকু আমানির জননয 

আমলনযাগয িা পালনীয় এিং তা নিীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর মততুয 

পযবন্ত িহাল দছনলা শুধু মস অংশিুকু সুন্নাহ। আশাকদর এ আনলাচনা দ্বারা হািীস ও 

সুন্নাহর পাথবকয পদরষ্কার হনয়নছ। আমরা িদল, আমানির জামা‘আনতর নাম হনচ্ছ 

‘আহলুস সুন্নাহ।’ ‘আহনল হািীস’ না। কারণ আমরা সুন্নাহ অনুসরণ কদর। আহনল 

হািীস যারা িািী কনর তানির দজনজ্ঞস করনিন, আপনারা যদি হািীনসর অনুসারী 

হনয় থানকন তাহনল ১১িা দিনয় করুন। কারণ হািীনস আনছ রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম ১১ জন নারীনক দিনয় কনরদছনলন। এমনদক, ৯ জন স্ত্রীনক 

মরনখ ইনন্তকাল করার হািীস িুখারীনতই আনছ। (সহীহ িুখারী; হা.নং ২৬৮) িলুন 

মতা, ১১ জন নারীনক দিনয় করার অনুমদত আনছ আমানির জননয? না! অনুমদত 

মনই। ১১ জননক দিনয়র কথা হািীস, দকন্তু সুন্নাহ নয়। উম্মাহর অনুসরণনযাগয 

নয়। সুতরাং ‘আহনল হািীস’ নামিাই ভুল। হািীনসর অনুসারী িািী করনল-মতা 

মসসি হািীসও অনুসরণ করা জরুরী মযগুনলা আমানির জননয নয়, িরং রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর সানথ খাস, অথিা রদহত হনয় মগনছ। সুতরাং 

িুখারী শরীনফ উনল্লখ থাকনলই মসিা অনুসরণনযাগয হনয় যায় না। িুখারীনত এমন 

অননক হািীস রনয়নছ মযগুনলা রদহত হনয় মগনছ, অথিা মযগুনলা রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর সানথ খাস। মসগুনলা সুন্নাহ নয়, িরং হািীস। একিু 

আনগ িনলদছলাম, স্ত্রীর সানথ দমদলত হওয়ার পর যদি িীযবপাত না হয়, তাহনল 

মগাসল ফরয হয় না। এ হািীস িুখারীনত দু’জায়গায় আনছ। (সহীহ িুখারী; হা.নং 

১৭৯,২৯৩) অথচ এিা মানা জানয়য নয়। মকননা এিা হািীস; দকন্তু সুন্নাহ নয়। 
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সারকথা, আমরা ‘হািীনসর’ অনুসারী িািী কদর না। আমরা ‘সুন্নাহর’ অনুসারী 

িািী কদর। হািীনসর অনুসারী িা ‘আহনল হািীস’ িািী করাই গলি। এখানন 

উলামাগণ উপদস্থত আনছন। আমার কথায় ভুল হনয় থাকনল িলনিন। সুতরাং 

প্রথনম হািীস িাছাই করনত হনি মকানগুনলা উম্মনতর জননয প্রনযাজয। অতঃপর 

মসগুনলা মাননত হনি। আর মস িাছ-দিচার করার িাদয়ত্ব হনলা মুফতীনির ও 

উলামানয় দকরানমর। আপনারা দননজ দননজ িুখারীর িাংলা তরজমা পড়নিন না। 

কারণ িুখারীনত রদহত হািীসগুনলার কথা আলািা কনর দচদিত করা মনই। ফনল 

আপদন িুখারী শরীফ পনড় মসদজনি এনস অনাকাদক্সিত মগালমাল শুরু করনিন 

ময, আদম হািীনস পনড় এলাম এনতািার হাত তুলনত হয়, অথচ আমানির হুযূররা 

একিানরর মিদশ হাত তুলনছন না। তারা মকান দকতাি পড়নলা? আদম-মতা িুখারী 

পনড়দছ। আদম িলনিা, আপদন-মতা িুখারী পড়নছন না, িরং মিাকামী পড়নছন 

অথবাৎ অনুিাি পনড় এনসনছন। মূল িুখারীর এক লাইনও-মতা পড়নত পারনিন না। 

কারণ, মসখানন মযর-যির মিয়া মনই। আদম চযানলঞ্জ দিলাম, মকাননা আহনল 

হািীস যদি িুখারী শরীনফর এক লাইন পনড় মশানানত পানরন, তাহনল আদম 

তানক পুরিার দিনিা। এক জায়গায় এ চযানলঞ্জ মিয়ার পর একজন আহনল 

হািীস িাঁদড়নয় িলনলা, আদম এক লাইন পনড় মিই? আদম তানক কানছ মডনক 

িুখারী শরীফ সামনন খুনল দিনয় পড়নত িললাম। মস পড়া শুরু করনলা এই িনল, 

ছানা... ছানা...। আদম িললাম, িুখারী শরীনফ ছানা-দজলাদপ মপনলন মকাথায়? 

এিা দক দমদষ্টর দকতাি ময ছানা-দজলাদপ সি পাওয়া যানি এখানন? মস িলনলা, 

এই ময মিনখন হুযূর, ছা নূন আলীফ মলখা আনছ, তাহনল কী হনি? আদম 

িললাম, আনর এিা মতা ‘হাদ্দাছানা’মক সংনিনপ মলখা হনয়নছ!! এই হনলা 

তানির হািীস পড়ার অিস্থা। এিার আপনারা িলুন, তানির ‘আহনল হািীস’ নাম 

মিয়ািা সহীহ আনছ দকনা?  

আমরা ময ইজমা-দক্বয়াস মাদন তার িলীল হনলা, 

  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُْم دِينَكُمْ وَأَتْمَمُْت َعلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اإلِْسْالََم ِدينًا
অথবঃ আদম আজনকর দিনন মতামানির জনয ইসলামনক, আমার দ্বীননক পদরপূণব 

কনর দিলাম...। (সরূা মাদয়িা; আয়াত ৩) 

এ আয়ানতর তাফসীর কনরনছন আল্লাহ তা‘আলা আনরক আয়াত দ্বারা। আয়াতদি 

হনলা, 

شَيْء  يَا أَي ُهَا ال َذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الل ََه وَأَِطيعُوا الر َسُولَ وَأُولِي األَْمْرِ مِنْكُمْ َفِإنْ تَنَازَعْتُمْ فِي 
 ى الل َِه وَالر َسُولِ فَرُد ُوهُ إِلَ

এ আয়াত হনলা আনগর আয়ানতর তাফসীর। আল্লাহ ময িনলনছন, আদম দ্বীননক 

পদরপূণব কনর দিলাম। প্রশ্ন হনলা, পদরপূণব কীভানি হনলা? পদরপূণব এভানি হনলা 
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ময, এমন মকাননা হুকুম-আহকাম ও মাসআলা থাকনি না যার মকাননা সমাধান 

মনই। আর মসিা এভানি ময, ّللَاَِ أَِطيُعوا  এিা হনলা কুরআন, الَرُسولَِ َوأَِطيُعوا  

এিা হনলা সুন্নাহ, ِمْنُكمِْ اْْلَْمرِِ َوأُولِي  এিা হনলা ইজমা। অথবাৎ ইমামগণ একমত 

হনয় ময দসদ্ধান্ত মিনিন মসিা ইজমা। আর ِْوهُِ َشْيءِ  فِي تَنَاَزْعتُمِْ فَإِن  ّللَاِِ إِلَى فَُرد 

 এিা হনলা দক্বয়াস। উদল্লদখত আয়ানতর এ তাফসীর আদম কমপনি َوالَرُسولِِ

িশদি তাফসীনরর দকতানি মপনয়দছ। এ আয়াত দ্বারা প্রমাদণত হয় ময, শরী‘আনতর 

িলীল চারদি। এ চারদি িলীল দ্বারা ইসলাম পদরপূণব হনয়নছ। সুতরাং যারা এ 

চারদির দুনিাই মানন না, তারা সমাধান করনি কীভানি? এ কারনণ আদম 

এখানকার িাদয়ত্বশীল িযদক্তর কানছ একদি কাগজ দিনয়দছলাম দিতরণ করার 

জনয, মযখানন আদম আহনল হািীস িনু্ধনির কানছ িশদি প্রশ্ন কনরদছ। তারা যদি 

দননজনির িাদিনত সদেক হনয় থানক তাহনল মযননা তারা এ িশদি প্রনশ্নর উত্তর 

মিয়। আদম এ চযানলঞ্জ কনরদছ কমপনি ছয় মাস হনয় মগনছ। দকন্তু মকাননা জিাি 

পাইদন। দকছুদিন পূনিব হনজ্জ দগনয়দছলাম। মসখানন মিীনা ভাদসবদির ছািনির 

উনদ্দনশয আদম িয়ান কনরদছলাম। তানিরনক িনলদছলাম, যদি মতামানির মনধয 

মকউ আহনল হািীস থানক তাহনল মস এ িশদি প্রনশ্নর উত্তর দিক। চার মাযহানির 

ময মকউ জিাি দিনত পারনি। কারণ তারা ইজমা-দক্বয়াস মানন। আহনল হািীসরা 

পারনি না, কারণ ওরা ইজমা-দক্বয়াস মানন না।  

আমার জাননত চাওয়া িশদি প্রনশ্নর মধয মথনক একদি প্রশ্ন হনলা, দিমানন নামায 

পড়া যানি দকনা? দনশ্চয়ই এর একদি সমাধান প্রনয়াজন। আপনারা তানিরনক 

কুরআন-সুন্নাহ মথনক সরাসদর এর সমাধান দিনত িলুন। মযনহতু তারা শুধু 

কুরআন ও হািীস মানন, আর কুরআন-হািীনসর মকাথাও দিমানন নামায পড়ার 

কথা উনল্লখ মনই, তাই তারা এর মকাননা সমাধান দিনত পারনি না। এমন িশদি 

প্রশ্ন আদম তানির উনদ্দনশয কনরদছ। তারা আজ পযবন্ত মসগুনলার একদিরও উত্তর 

দিনত পানরদন। ইনশা-আল্লাহ দকয়ামত পযবন্ত পারনি না! কারণ তারা মগামরাহ!!  

মাযহাি মানা ছাড়া হািীস মানা যায় না 

আদম একিা দিষয় িনল আনলাচনা মশষ করদছ। িয়াকনর খুি মননানযাগ দিনয় 

শুননন। মাযহাি মানা এমন একিা দিষয় ময, মাযহাি মানা ছাড়া হািীস মানা যায় 

না। এর একিা নমুনা মিখুন- 

নামানয িাঁড়ানিন কীভানি? এক দরওয়ায়ানত পাওয়া যায়, পা দমদলনয় িাঁড়ানত 

হনি। (সহীহ িুখারী; হা.নং ৭২৫) এখানন দননজর এক পা আনরক পানয়র সানথ 

দমলানি? নাদক আনরকজননর পানয়র সানথ দননজর পা দমদলনয় িাঁড়ানত হনি? এর 

উনল্লখ মনই। আনরক দরওয়ায়ানত আনছ ময, মতামানির দু’জননর পানয়র মােখানন 

ময ফাঁকা জায়গািা আনছ, মসখানন জুতা মরনখা না। (আিূ িাউি; হা.নং ৬৫৪) এ 

হািীস মথনক মিাো যায়, দু’জননর পানয়র মানে একিু খাদল জায়গা থাকনি 
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মযখানন জুতা রাখা দননষধ। তাহনল মিখা যানচ্ছ, এক দরওয়াযানত আনছ, দমদলনয় 

িাও। আনরক দরওয়াযানত আনছ, খাদল জায়গা থাকনি। তাহনল আমল করনিন 

কীভানি? তারা কী করনছ? দমদলনয় রাখার হািীসদি গ্রহণ কনর ফাঁক রাখার 

হািীসদি মছনড় দিনয়নছ, অস্বীকার কনর িনসনছ। মকাননা হািীস তানির মনতর 

সানথ না দমলনল তারা িনল ‘যঈফ হািীস’। যঈফ কানক িনল, তারা দক মসিা 

জানন? না। যঈফ কার গুণাগুণ? িণবনাকারীর না হািীনসর? মকাননা িণবনাকারী 

িাঁদড়নয় মপশাি কনরদছনলা, এ কারনণ তার হািীসগুনলা যঈফ হনয় মগনছ। দকন্তু 

িাস্তনি হািীসদি-মতা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর। যঈফ িলা হয় 

িণবনাকারীর দিনক লিয কনর।  

যা-মহাক, হািীস-মতা দুই ধরননর। ওরা একিা ধরনলা, একিা িাি কনর দিনলা। 

অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লানমর হািীস। এ িযাপানর আমানির 

ইমাম সানহি ফায়সালা কনরনছন-উভনয়র পা কাছাকাদছ রানখা অথবাৎ মতামরা 

দু’জননর দু’পা কাছাকাদছ রানখা। একিম দমদলনয় দিও না। আিার একিম 

ফাঁকাও মরনখা না। এভানি উভয় হািীনসর উপর আমল হনি। সুতরাং আমরা 

একিাও িাি দিলাম না।  

এিার আসুন, নামানয হাত িাঁধনিন মকাথায়? এক হািীনস আনছ নাভীর দননচ। 

(মসুান্নানফ ইিনন আিী শাইিা; হা.নং ৩৯৫৯) এিা মিদশ মজিুত। আনরক হািীনস 

নাভীর উপর। এিা যঈফ। (সহীহ ইিনন খুযাইমা; হা.নং ৪৭৯) এ হািীনসর একজন 

রািী আনছ, ‘মুআম্মাল ইিনন ইসমাঈল’। দতদন একিু দুিবল। দুিবল মহাক, হািীস 

কয়িা আনছ? দুইিা। নাভীর দননচ ও উপনর। মকানিার উপর আমল করনিন? ওরা 

িলনছ, আমরা নাভীর উপনররিার উপর আমল করনিা। তাহনল নাভীর দননচরিার 

দক হনি? মসিা িাি। আমরা একিাও িাি দিনিা না। আমানির ইমাম সানহি 

মকাননািাই িাি দিনলন না। দতদন ফায়সালা দিনলন, মতামরা পুরুষরা নাভীর দননচ 

হাত িাঁনধা, মদহলারা িুনকর উপর হাত রানখা। উভয় হািীসই সদেক। একিা 

হািীস পুরুষনির জনয, আনরকিা হািীস মদহলানির জনয। ওরা মকানিা দননলা? 

মদহলানিরিা। আর পুরুষনিরিা িাি কনর দিনলা! মিখুন কান্ড! 

তারপর আনছ নামানয সূরা ফাদতহা পড়নিন দকনা? এক হািীনস আনছ ফাদতহা 

ছাড়া নামায হনি না। ‘মুআত্তা মাদলক’-সহ প্রায় পাঁচ/সাতদি দকতানি আনরকদি 

হািীস আনছ, َإِن َ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ مَنْ كَانَ لَُه إِمَامٌ ف  

অথবঃ মতামানির যার ইমাম থাকনি তার দকরাআত পড়া লাগনি না। কারণ তার 

ইমানমর দকরাআতই তার দকরাআত। (সনুানন ইিনন মাজাহ; হা.নং ৮৫০, মআুত্তা মাদলক; 

হা.নং ১২৪) 

হািীস কয় রকম? দুই রকম। এিার আপদন কী করনিন? ইমাম থাকনল 

দক্বরা’আত পড়া যানি না। আর ওরা িনল, ইমাম থাকনলও দক্বরা’আত পড়া ছাড়া 
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নামায হনি না। ওরা ফাদতহা পড়ার হািীসদি দননয়নছ, আর অনযিানক একিম 

িাদতল কনর দিনয়নছ। প্রশ্ন হনলা, িাি দিনলা মকননা? আমরা যারা মাযহাি মাদন, 

আমরা-মতা একিাও িাি মিই নাই। মকননা আমানির ইমাম সানহি ফয়সালা 

কনর দিনয় মগনছন। কী ফয়সালা কনরনছন? ‘ফাদতহা ছাড়া নামায হয় না’-এ 

হািীসদি ইমানমর জনয, আর একা নামায পড়ননওয়ালার জনয প্রনযাজয। আর 

দদ্বতীয় হািীসদি ইমানমর দপনছ নামায আিায়কারী মুক্তাদির জনয প্রনযাজয। 

এভানি আমরা উভয় হািীনসর উপর আমল করলাম। যখন আমরা ইমানমর 

দপছনন থাদক তখন মকানিার উপর আমল কদর? মুক্তাদির জনয দকরাআত মনই। 

আর যখন একা হই তখন দকরাআত পদড়। ‘ফাদতহা ছাড়া নামায হনি না’-এ 

হািীসিা কার মিনি প্রনযাজয? ইমাম এিং একা নামায পড়ননওয়ালার মিনি, 

ইমানমর দপনছ মুক্তািীর মিনি নয়। ইমানমর দপনছ মুক্তািীর মিনি ধরনল কী 

অসুদিধা হনি জাননন? অননক সময় আপদন মসদজনি আসনিন, যখন ইমাম 

সানহি রুকূনত চনল মগনছন। ফাদতহা কখন পড়নিন? িনলন-মতা কখন পড়নিন? 

যদি িনলন রুকূনত দগনয় পড়নিা-তাহনল প্রশ্ন হনি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িনলনছন, রুকূনত ও দসজিায় মতামরা কুরআন পড়নি না। 

ي نُهِيتُ أَنْ أَقْ
ِ
رََأ الْقُرْآَن رَاكِعًا أَوسَاجِدًاوَإِن   

অথবঃ রুকূনত দগনয় কুরআন পড়নি না। (সহীহ মুসদলম; হা.নং ৪৭৯) 

তাহনল কী করনিন? ওরা িনল, তাহনল আমরা িাঁদড়নয় থাকনিা; আদম শরীক 

হনিা না। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িনলনছন, মতামরা ইমামনক ময 

অিস্থায় পাও ঐ অিস্থায় শরীক হনয় যাও। এখন মতামরা দক করনি? তারা িনল, 

দেক আনছ শরীক হনয় যানিা। দকন্তু মযনহতু আদম ফাদতহা পড়নত পাদর নাই, তাই 

এিানক রাকা’আত ধরনিা না। আমরা িদল, না; তা হনি না। কারণ রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িনল মগনছন, তুদম যদি রুকূ পাও তাহনল 

রাকা’আত মপনয়নছা। রুকূ ধরনি, রাকা’আত ধরনি না? এর কী অথব? এিা-মতা 

হািীনসর িরনখলাফ। আমানির ইমাম সানহি দু’িার িযাপানরই ফায়সালা 

দিনয়নছন। আমরা একিাও িাি দিদচ্ছ না। আর ওরা একিার উপর আমল করনছ, 

আনরকিা িাি দিনয় দিনচ্ছ। অথবাৎ ওরা ‘হািীস অস্বীকারকারী’!  

আনরকদি দিষয় লিয করুন! তারা িনল, আমরা িুখারী মাদন। দকন্তু আসনল ওরা 

িুখারী মানন না। তাহনল স্ত্রীর সানত দমলন কনর িীযবপাত না হনল ওরা দক উযূ 

কনর? ওরা দক দজলহনজ্জর ১১ ও ১২ তাদরনখ মরাযা রানখ? ওরা দক একসানথ 

দতন তালানক দতন তালাক মমনন মনয়? এই ময দতন তালানক দতন তালাক মমনন 

দননলা না। এনত সন্তান কী হনি? হারামযািা হনয় যানি। ওরা এরকম কান্ড কনর, 

যার কারনণ ওনির মছনল-সন্তান চরম মিয়ািি হয়! 
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তারা িনল ‘যতিণ পায়ূপনথ িায়ূ মির হনয় আওয়াজ না হনি তনতািণ উযূ ভানঙ্গ 

না’। যা সমূ্পণব ভুল ও হািীনসর িরনখলাফ। তাই তানির দপছনন ইকদতিা করা 

যানি না। কারণ তারা মি-উযূ নামায পড়ায়। অথচ িায়ূ মির হওয়ার জনয হািীনস 

মকাননা শতব মনই। িায়ূ মির হনলই উযূ মভনঙ্গ যানি। এ অিস্থায় নামায পড়নল 

নামায হনি না। তাহনল তানির দক নামায হয়? ওনির দপছনন দক ইকদতিা করা 

যানি? উযূ না থাকায় ওনির নামায হয় না। ওনির দপনছ ইদক্তিা করা যানি না। 

ওনির দনকি সুন্নীনির মমনয় দিনয় মিয়া যানি না এিং মকাননা সুন্নী মুসলমাননর 

জনয ওনির মমনয় দিনয় করা দেক হনি না। এনত দ্বীন-ধমব সি নষ্ট হনয় যানি। 

আল্লাহ তা‘আলা সকলনক দসরানত মুস্তাকীনমর উপর কানয়ম থাকার তাওফীক 

িান করুন। আমীন। 

দি.র. আহনল হািীস দিষনয় দিস্তাদরত জানার জনয মুফতী মনসূরুল হক িা.িা. 

রদচত দতনদি দকতাি পড়ুন। 

যথা- 

(ক) হািীনস রাসূল 

(খ) তুহফাতুল হািীস 

(গ) মাযহাি ও তাকলীি 
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