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কুরআন হাদীসের শুধ ুতরজমা পসে আমল করা গ ামরাহী;  
বরং আমল করসত হসব কুরআন-হাদীসের েববসেষ ননসদবে তথা ‘সুন্নাহ’র উপর 

পাঠক, এ প্রবসের নবষয়বস্তু কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করার েনঠক পদ্ধনত েম্পসকব। বতবমাসন অসনসক সুন্নাহর ওপর 
চলার দানব কসরন নকনু্ত েনঠক পদ্ধনত না জানার কারসে ননসজরাও গ ামরাহ হসেন, অন্যসকও গ ামরাহ করসেন।  

এ নবষসয় প্রথম ননসবদন হসলা, দীন-ইেলাসমর নবধান একনদসন পেূবতা লাভ কসরনন; বরং তা দীর্ব গতইে বেসর পেূবতা 
এবং োববজনীনতা লাভ কসরসে। এসককনি নবধান পর্বায়ক্রসম একানধকবার নানর্ল হসয় পেূবতা লাভ কসরসে। উম্মসতর 
জন্য আমলসর্া য হসলা কুরআন-সুন্নাহর েববসেষ হুকুম। আর আমলসর্া য এ েববসেষ হুকুমসকই ‘সুন্নাহ’ বলা হসয় থাসক। 
শুরু র্ামানার নবধানগুসলা- র্া পরবতবী েমসয় রনহত হসয় গ সে, গে েব নবধানগুসলা ‘হাদীে’ হসলও তা সুন্নাহ তথা 
আমলসর্া য নয়। 

হাদীসের নবনভন্ন নকতাসব নবীজী োল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া োল্লাসমর গতইে বেসরর নর্সে ীর েকল র্িনা নবদযমান 
রসয়সে। সুন্নাহ তথা েববসেষ নানর্লকৃত নবনধ-নবধান গর্মন রসয়সে, গতমনন রসয়সে রনহত হসয় র্াওয়া প্রাথনমক র্সু র 
নবনভন্ন ‘হাদীে’। নবজ্ঞ আসলম বযতীত োধারে মানুসষর পসে সুন্নাহ ও হাদীসের মাসে পাথবকয করা েম্ভব নয়। এ 
কারসেই গকউ র্নদ শুধ ুঅনুবাদ ননভবর হসয় আমল করসত চায়, তসব গে ননিঃেসেসহ গ ামরাহীর েম্মখুীন হসব। আমাসদর 
অসনক ভাই জমু‘ুআর নদন মেনজসদ এসে খতুবা চলা অবস্থায় নামার্ পো আরম্ভ কসর। মসন হয় গর্ন খতীব োসহসবর 
োসথ গমাকাসবলা করসত এসেসে। মলূত তারা কুরআন হাদীসের অনুবাদ পসে আমল কসর। উলামাসয় নকরাসমর ননকি 
নজজ্ঞাো করার প্রসয়াজনসবাধ কসর না। কুরআন হাদীসে থাকসলই আমল করসত হসব এই নচন্তািাই  লত; বরং আমল 
করসত হসব কুরআন-হাদীসের েববসেষ নবধান তথা সুন্নাহর উপর। আমরা দষৃ্টান্ত স্বরূপ কুরআসনর একানধক আয়াত এবং 
হাদীসের নকতাব হসত গবে কসয়কনি হুকুম উসল্লখ করসবা, গর্ হুকুম-আহকাম প্রাথনমক র্ামানায় থাকসলও পরবতবীসত তা 
রনহত হসয় র্াওয়ায় এখন উম্মসতর জন্য তা আমলসর্া য নয় এবং এ কারসেই গকবল কুরআসনর আয়াসতর অনুবাদ পসে 
গর্মন আমল করা ববধ নয়, গতমনন শুধ ুহাদীসের তরজমা পাঠ কসর আমল করাও জাসয়র্ নয়।  

শুধ ুকুরআসনর আয়াসতর অনুবাদ পসে আমল করা ববধ নয় 
কুরআসনর এমন অসনক আয়াত রসয়সে, র্া নামাসর্ নতলাওয়াত করা হয়, তারাবীহসত র্া নতলাওয়াত না করসল খতম পেূব 
হয় না। এতদেসেও গে আয়াসত উনল্লনখত নবধানাবলী রনহত হসয় র্াওয়ায় তার উপর আমল করা উম্মসতর জন্য জাসয়র্ 
নয়।  

প্রথম আয়াত : আল্লাহ তা‘আলা েরূা বাকারার ১৮০ নম্বর আয়াসত ইরোদ কসরন,  
ْن تََرَك َخْيًرإ َذإ َحَضَر إ ََحَدكُُم إْلَمْوُت إ ِ ا َعلَى إْلُمتَِّقينَ  كُِتَب َعلَْيكُْم إ ِ  إْلَوِصيَُّة ِلْلَوإِلَديِْن َوإلْأ َْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحقًّ

অথব: আল্লাহ তা‘আলা গতামাসদর ওপর ফরর্ কসর নদসয়সেন গর্, র্খন গতামাসদর কাসরা মতুৃয ননকিবতবী হয়, আর তার 
ধন-েম্পদও গথসক থাসক, তাহসল গে তার মাতা-নপতা ও আত্মীয়-স্বজসনর জন্য ওনেয়যাত কসর র্াসব। মতুাকাকীনসদর জন্য 
এনি অবেয করেীয়। 

অথচ এ আয়াসতর উপর আমল করা হারাম েরূা ননোর ১১ নম্বর আয়াত দ্বারা মানেখূ তথা রনহত হসয় গ সে।  
ْن كُنَّ ِنَساًء فَْوَق إثْنَتَْينِ  كَِر ِمثُْل َحظِّ إلْأ ُنْثَيَْيِن فَا ِ ُدُس مِ  يُوِصيكُُم إللَُّه ِفي إ َْولَأِدكُْم ِللذَّ ْن كَانَْت َوإِحَدةً فَلََها إلنِّْصُف َوِلأ َبََويِْه ِلكُلِّ َوإِحٍد ِمْنُهَما إلسُّ ا تََرَك فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما تََرَك َوإ ِ مَّ
خْ  ْن كَاَن َلُه إ ِ ِه إلثُّلُُث فَا ِ ْن َلْم يَكُْن َلُه َوَلٌد َوَوِرثَُه إ َبََوإهُ فَِلأ ُمِّ ْن كَاَن َلُه َوَلٌد فَا ِ ُدُس ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي ِبَها إ َْو َديٍْن إ بَاُؤكُْم َوإ َبْنَاُؤكُْم لَأ تَْدُروَن إ َيُُّهْم إ ِ ِه إلسُّ إ َْقَرُب َلكُْم َوةٌ فَِلأ ُمِّ

نَّ إللََّه كَاَن َعِليًما َحِكيًما  نَْفًعا فَِريَضًة ِمَن إللَِّه إ ِ
উক্ত আয়াতদ্বসয়র মসধয আল্লাহ তা‘আলা েকসলর অংে খসুল খসুল বেবনা কসর নদসয়সেন। আয়াতদ্বয় নানর্ল হওয়ার পর 
নবীজী োল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া োল্লাম ইরোদ করসলন, এখন গথসক ননধবানরত অংসের হকদারসদর জন্য ওনেয়যত ববধ 
নয়।  
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নদ্বতীয় আয়াত: আল্লাহ তা‘আলা েরূা বাকারার ২৪০ নম্বর আয়াসত ইরোদ কসরন,  
ِذيَن يُتََوفَّوْ  ْن َخَرْجَن فَلَأ َوإلَّ ْخَرإٍج فَا ِ َلى إْلَحْوِل َغْيَر إ ِ  ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِفي َما فََعْلَن ِفي إ َنُْفِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍف َوإللَُّه َعِزيٌز َحِكيمٌ َن ِمْنكُْم َويََذُروَن إ َْزَوإًجا َوِصيًَّة ِلأ َْزَوإِجِهْم َمتَاًعا إ ِ

অথব: ‘গতামাসদর মসধয র্াসদর মতুৃয হসয় র্ায় এবং স্ত্রী গরসখ র্ায়, তারা গর্ন (মতুৃযকাসল) স্ত্রীসদর অনুকূসল ওনেয়যত কসর 
র্ায় গর্, তারা এক বের পর্বন্ত (পনরতযক্ত েম্পদ গথসক গখারসপাষ গ্রহসের) সুনবধা গভা  করসব এবং তাসদরসক (স্বামী হৃ 
গথসক) গবর করা র্াসব না। হ্াাঁ, তারা ননসজরাই র্নদ গবর হসয় র্ায়, তসব ননসজসদর বযাপাসর তারা নবনধমত র্া করসব, 
তাসত গতামাসদর গকান গুনাহ গনই। আল্লাহ মহা েমতাবান, প্রজ্ঞাময়।” 

উক্ত আয়াসত স্বামী মারা গ সল স্ত্রীসক এক বের ইদ্দত পালন করসত বলা হসয়সে। অথচ এই হুকুমসক রনহত কসর 
পরবতবীসত নানর্ল হসয়সে,  َِذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنكُْم َويََذُرون إ َْزَوإًجا يَتََربَّْصَن ِبا َنُْفِسِهنَّ إ َْربََعَة إ َْشُهٍر َوَعْشًرإ َوإلَّ  
অথব: ‘গতামাসদর মসধয র্ারা মারা র্ায় ও স্ত্রী গরসখ র্ায়, তাসদর স্ত্রী ে ননসজসদরসক চার মাে দে নদন প্রতীোয় রাখসব’।  

হাদীে েরীসফর ন্যায় কুরআন পাসকর আয়াতেমহূও অবতীেব হওয়ার েমসয়র পবূবাপসরর প্রনত লেয গরসখ োজাসনা হয়নন। 
অতএব শুধ ুকুরআসনর অনুবাদ পসে আমল করা নননিত গ ামরাহী। 

ততৃীয় আয়াত: প্রথসম আল্লাহ তা‘আলার পে গথসক গরার্ার নবধান এসেসে নেনথলভাসব। র্াসদর সুবসহ োনদসকর পসূবব 
োহরী গখসয় েরূ্বাস্ত পর্বন্ত খানানপনা এবং গুনাহ বজবসনর নহম্মত হয় তারা গরার্া রাখসব। নহম্মত না হসল না রাখারও 
সুসর্া  নেসলা। প্রনত গরার্ার বদসল একজন ফকীরসক দুসবলা খাওয়াসল বা এর মলূয নদসয় নদসল গরার্া আদায় হসয় 
গর্সতা।  

ِذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكينٍ   َوَعلَى إلَّ
অথব: র্ারা গরার্া রাখার োমথবয রাসখ, তারা একজন নমেনকনসক খানা খাইসয় (সরার্ার) নফনদয়া আদায় করসত পারসব।  

গরার্ার এ প্রাথনমক নবধাসনর েময় অসনসকই রমার্াসন নহম্মত কসর গরার্া রাখসতন আর গকান গকান োহাবী ফকীরসক 
দু’গবলা খাওয়াসতন। তসব তারাও ননসজসদর নপতা মাতা, ভাই গবান, বেু বােব এবং আত্মীয় স্বজসনর গরার্া রাখা গদসখ 
বেুসত পারসলন গর্, োরানদন খানা-নপনা ইতযানদ গথসক নবরত গথসক গরার্া রাখা েম্ভব, এবং আ ামীসত গরার্া রাখার 
ননয়ত করসলন, তখন আল্লাহ তা‘আলা আয়াত নানর্ল করসলন,  ُْهَر فَْليَُصْمه  فََمْن َشِهَد ِمْنكُُم إلشَّ
অথব: এখন গথসক গতামাসদর মসধয োমথবযবান বযনক্ত রমর্ান মাে গপসল অবেযই গরার্া রাখসব।  

োমথবযবানসদর গরার্া না গরসখ ফকীরসক খানা খাওয়াসনার নবধান রনহত হসয় গ সলা। এ হুকুম শুধমুাত্র অনতেয় বদৃ্ধ, মমুষূুব 
গরা ীসদর জন্য বহাল থাকসলা। তারা প্রনতনি গরার্ার বদসল একজন ফকীরসক দু’গবলা খানা খাওয়াসব বা একনি েদকাসয় 
নফতর পনরমাে মলূয নদসয় নদসব।  

হাদীসের বেবনােমসূহর তরজমা পসে আমল করাও ববধ নয় 

দষৃ্টান্ত এক : নামার্ প্রেঙ্গ 
নম’রাসজর রাসত্র আল্লাহ তা‘আলা এই উম্মতসক কসয়কনি নজননে হানদয়া নদসলন। প্রথম হানদয়া : নেরকমকু্ত ঈমান ননসয় 
কবসর আোর ওপর জান্নাসতর ওয়াদা।  আল্লাহ তা‘আলার ননকি নেরকর্কু্ত ঈমাসনর গকান মলূয গনই। নেরসকর উদাহরে 
হসলা, মার্াসর প্রাথবনা করা, নেজদা করা, মার্ার তাওয়াফ করা ইতযানদ। মার্ার গকনিক র্া নকেু হয় প্রসতযকিা ঈমান 
নবধ্বংেী।  

বতবমাসন এননজও, নিস্টান নমেনানরগুসলা অসনক ভাসলা ভাসলা কাজ করসে, বানে বানে িয়সলি বাননসয় নদসে, নবনভন্ন 
স্থাসন হােপাতাল বাননসয় নদসে, নিউবওসয়ল বনেসয় নদসে ইতযানদ। এেসবর গকান নবননময় তারা আল্লাহর কাসে পাসব 
না। গকননা, তাসদর ঈমান গনই। ইয়াহু-দী ধমব নিস্টধমব এক েময় নঠক নেসলা। নকনু্ত কালপনরক্রমায় তা েম্পেূবরূসপ 
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নবকৃত হসয় গ সে। উপরনু্ত কুরআন নানর্ল হওয়ার পর েব রনহত হসয় গ সে। মনুক্তর একমাত্র পথ ইেলাম কুরআন ও 
নপ্রয় নবীর োল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া োল্লাসমর সুন্নাত।  

নম’রাসজর নদ্বতীয় হানদয়া: নামার্। নামার্ প্রথসম দুই ওয়াক্ত নেসলা। নম’রাসজর রাসত আল্লাহ তা‘আলা পঞ্চাে ওয়াক্ত কসর 
নদসলন। গফরার পসথ হর্রত মেূা আ. এর অনুসরাসধ নবীজী োল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া োল্লাম ফনরয়াদ করায় আল্লাহ 
তা‘আলা কনমসয় পাাঁচ ওয়াক্ত বাকী রাখসলন এবং ইরোদ করসলন, আপনার দরখাসস্তর গপ্রনেসত র্নদও আনম পাাঁচ ওয়াক্ত 
কসর নদসয়নে নকনু্ত এই পাাঁচ ওয়াসক্তর নবননমসয় আপনার উম্মতসক পঞ্চাে ওয়াসক্তরই েওয়াব দান করসবা। আমার পনবত্র 
কালাম কখসনা পনরবতবন হয় না। لََديَُّ اْلقَْولُ  بَدَّلُ ي ُ َما ।  

নম’রাসজর নদ্বতীয় হানদয়া নামাসর্র এ নবধান ধাসপ ধাসপ পেূব হসয়সে এবং এ েংক্রান্ত নবনভন্ন নবধান-প্রাথনমক েমসয় 
জাসয়র্ নেসলা- পরবতবীসত তা নাজাসয়র্ কসর গদওয়া হসয়সে। গর্মনিঃ 

১. এক েময় নামাসর্ কথা বলা জাসয়র্ নেসলা। একবাসরর র্িনা, নবীজী োল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া োল্লাম চার রাকা‘আত 
নবনেষ্ট নামার্ দুই রাকা‘আত পনেসয় োলাম গফরাসলন। এবং োমসন গবসে মেুল্লীসদর নদসক মখু কসর বেসলন। 
জামা‘আসত হর্রত আব ুবকর রানর্. উমর রানর্. এর মত বে বে োহাবী উপনস্থত নেসলন। ভসয় কাসরা নকেু বলার োহে 
হসলা না। গর্ র্ত গবনে বেসদর ননকিবতবী হয় গে তত গবনে ভয় পায় র্াসত গকান ধরসের গবয়াদবী না হসয় র্ায়। 
মজনলসে একজন োহাবী নেসলন। দাাঁোসল হাত হািু পর্বন্ত গপ াঁেুত। নবীজী োল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া োল্লাম তাসক 
র্লূইয়াদাইন বসল ডাকসতন। নতনন োহে কসর বলসলন ইয়া রােলূাল্লাহ! নামার্ নক আল্লাহর পে গথসক কনমসয় গদওয়া 
হসয়সে না নক আপনন ভুসল গ সেন? নবীজী োল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া োল্লাম বলসলন, يكن لم ذلك كل  দু’নির গকাননিই 
হয়নন। আল্লাহ তা‘আলাও কমাননন, আমার জানা মসত আনমও ভুল কনরনন। র্লূইয়াদাইন রানর্. বলসলন, নকেু না নকেু 
অবেযই হসয়সে ইয়া রােূলাল্লাহ! নবীজী োল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া োল্লাম র্িনা র্াচাইসয়র জন্য হর্রত আব ুবকর ও 
হর্রত উমর রানর্. গক নজজ্ঞাো করসল তারা ভসয় ভসয় উতাকর নদসলন, নজ হ্াাঁ, ইয়া রােলূাল্লাহ! নামার্ দুই রাকা‘আত 
পোসনা হসয়সে। এেব কথা বাতবার পর নবীজী োল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া োল্লাম আবার দুই রাকা‘আত পনেসয় োহু 
নেজদা করসলন।  

এই হাদীে গদসখ র্নদ বতবমাসন গকান ইমাম োসহব দুই রাকা‘আত পনেসয় কথাবাতবার পর বাকী দুই রাকা‘আত পসে োহু 
নেজদা কসর তাহসল তার নামার্ ফানেদ হসয় র্াসব। অথচ ইমাম োসহব বানহ্কভাসব বখুারী েরীসফর ওপর আমল 
কসরসেন। গবাো গ ল কুরআন েরীসফ থাকসলই নকংবা বখুারী েরীসফ থাকসলই আমল করা র্াসব না। গদখসত হসব 
এবযাপাসর একনিই হাদীে বনেবত হসয়সে নানক একানধক হাদীে। একানধক হাদীে থাকসল প্রথম হাদীেনি রনহত। শুধ ুগেষ 
হাদীেনি আমলসর্া য। হাদীসের নবোল ভান্ডাসর রনহত হাদীেগুসলাও নলনপবদ্ধ আসে। নবষয়নি না জানার কারসে অসনসক 
বখুারী েরীসফ গপসলই আমল শুরু কসর গদয়।  

২. মদীনায় নহজরসতর পবূববতবী েমসয় নামাসর্ রফসয়’ ইয়াদাইন করার (বার বার হাত গতালার) অনুমনত নেসলা। কারে 
৩৬০ গখাদার কথা মসন হত। নবীজী োল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া োল্লাম এেব নচন্তা দূর করার জন্য বার বার হাত গতালার 
পদ্ধনত গেখাসলন। ঈমান মজবতু হসয় র্াওয়ার পর ননসষধ কসর নদসলন। রফসয় ইয়াদাইসনর পসে এবং নবপসে উভয় 
হাদীসের বেবনাকারী োহাবী হর্রত আব্দলু্লাহ ইবসন উমর রানর্.। মক্কায় রফসয় ইয়াদাইন করার এবং মদীনায় না করার 
হাদীে বেবনা কসরসেন। হর্রত আব্দলু্লাহ ইবসন উমর রানর্. এর একানধক ো সরদ বেবনা কসরন, আমাসদর উস্তাদ 
আব্দলু্লাহ ইবসন উমর রানর্. নামাসর্র শুরুসত একবার বযতীত আর গকান স্থাসন হাত ওঠাসতন না। হর্রত আব্দলু্লাহ ইবসন 
উমর রানর্. গথসক তাাঁর ো সরদসদর মাধযসম র্বানী এবং আমলী উভয় বেবনা দ্বারা রফসয় ইয়াদাইন না করা প্রমানেত। 
রফসয় ইয়াদাইন এক েময় জাসয়র্ থাকসলও পরবতবীসত রনহত হসয় গ সে।  
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৩. এক র্ামানায় ইমাম বসে নামার্ পোসল মকু্তানদর জন্যও বসে ইনক্তদা করার হুকুম নেসলা। উর্র থাক বা না থাক। 
পরবতবীসত এ হুকুম রনহত হসয় গ সে। এখন ইমাম উর্সরর কারসে বসে নামার্ পোসল মকু্তানদ নবনা উর্সর বসে ইনক্তদা 
করসল নামার্ বানতল হসয় র্াসব। 

নবীজী োল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া োল্লাম বধুবার গথসক গোমবার পর্বন্ত অসুস্থ থাকার পর ১লা রনবউল আউয়াসল ইনন্তকাল 
কসরন। তাাঁর ইনন্তকাসলর বের ১২ই রনবউল আউয়াল গকানভাসবই গোমবার পসে না। েমাসজ ভুলিাই গবনে প্রনেদ্ধ। এই 
অসুস্থ অবস্থায় একনদন নতনন দু’জসনর কাাঁসধ ভর নদসয় গর্াহসরর েময় মেনজসদ তােরীফ এসন বসে নামার্ পোসলন। 
আওয়াজ এত েীে নেসলা গর্, হর্রত আব ুবকর রানর্. গক মকুানির বাননসয় ননসজর োসথ দাাঁে করাসলন। বাকী োহাবীরা 
নপেসন দাাঁনেসয় ইনক্তদা করসলন। এই হাদীে দ্বারা গবাো গ ল পসূববর হুকুম রনহত হসয় গ সে।  

দষৃ্টান্ত দুই: মদ নননষদ্ধতা প্রেঙ্গ 
আল্লাহ তা‘আলা মদসক কসয়ক ধাসপ ননসষধ কসরসেন। প্রথসম মসদর েনতর কথা বেবনা কসরসেন। এরপর গনোগ্রস্থ 
অবস্থায় নামাসর্ আেসত ননসষধ কসরসেন। গনোগ্রস্থ অবস্থায় নামার্ পেসল নকরাআসত ভুল হসত পাসর। এভাসব কসয়ক 
ধাসপর পর এক পর্বাসয় আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ করসলন, 

ِذيَن إ مَ  ْيَطاِن فَاْجتَِنبُوهُ َلَعلَّكُمْ يَاإ َيَُّها إلَّ نََّما إْلَخْمُر َوإْلَمْيِسُر َوإلْأ َنَْصاُب َوإلْأ َْزلَأُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل إلشَّ   تُْفِلُحونَ نُوإ إ ِ
অথব: গহ মু‘নমন ে! ননিয়ই মদ, জয়ুা, মনূতব এবং লিানরর তীর, এেব  নহবত নবষয় েয়তানী কাজ োো আর নকেুই না; 
সুতরাং গতামরা তা বজবন কর র্াসত গতামরা েফলকাম হসত পার।  

প্রথমনদনই মদ নননষদ্ধ করসল আমল করা কষ্টকর হত। এই জন্য নদল বতনর করার পর আল্লাহ তা‘আলা মদ হারাম 
করসলন। তখন আমল করসত নবন্দুমাত্রও গদনর হয়নন। 

এই আয়াত নানর্ল হসল রােলূলু্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়া োল্লাম একজনসক মদীনার অনলসত  নলসত আয়াতনি পাঠ 
কসর শুননসয় গদওয়ার ননসদবে নদসলন। আয়াত গোনার োসথ োসথ র্ারা মদ পান করনেসলা  লায় আঙু্গল নদসয় বনম কসর 
গফলসলা। র্াসদর র্সর মদ নেসলা তারা পাত্র গভসঙ্গ গফলসলা। বযবোয়ীরা মসদর মেকগুসলা (চামোর পাত্র গর্গুসলাসত মদ 
নেসলা) চাকু নদসয় গফসে নদসলা। ফসল রাস্তা র্াি মসদর বন্যায় গভসে গ সলা। নদল বতনর হওয়ার কারসে এমন অভূতপবূব 
দেৃয েনৃষ্ট হসয়নেসলা।  

েমস্ত আনম্বয়াসয় গকরাম প্রথসম উম্মসতর নদল বতনর কসরসেন। তখন উম্মসতর নামার্-গরার্া েহ অন্যান্য েকল আমল নঠক 
হসয় গ সে।  

হাদীসের নকতাবানদসত োহাবাসয় গকরাসমর মদ পান করার র্িনাও বনেবত হসয়সে। নকনু্ত গে বেবনাগুসলা গকবল হাদীে, 
সুন্নাত তথা উম্মসতর জন্য আমলসর্া য নয়; বরং আমলসর্া য হসলা এ বযাপাসর েববসেষ হুকুম তথা মদ হারাম।  

োরকথা, কুরআন-সুন্নাহর নবধানাবলী গতইে বেসরর নবওুয়যাতী নর্সে ীসত এভাসবই ধাসপ ধাসপ পেূবতা লাভ কসরসে। 
েববসেষ নবদায় হসে আল্লাহ তা‘আলা আয়াত নানর্ল করসলন,ْسلَأَم ِدينًا   إْليَْوَم إ َكَْمْلُت َلكُْم ِدينَكُْم َوإ َتَْمْمُت َعلَْيكُْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلكُُم إلْأ ِ
অথব: আজ গতামাসদর জন্য গতামাসদর দীনসক এবং গতামাসদর ওপর আমার গন‘আমতসক পনরপেূব কসর নদলাম। আর আনম 
একমাত্র ইেলাসমর ওপর রানর্ হসয় গ লাম।  

এখন উম্মসতর জন্য আমলসর্া য হসলা, কুরআন-সুন্নাহর েববসেষ হুকুম তথা সুন্নাত। আর কুরআন-হাদীসের গর্ েকল 
নবষয় গকবল প্রাথনমক পর্বাসয় নেসলা, অথবাৎ র্া পরবতবীসত রনহত হসয় গ সে, গে েকল নবধানাবলী সুন্নাত তথা উম্মসতর 
জন্য আমলসর্া য নয়। রনহত হসয় র্াওয়া গে নবধানাবলী কুরআন হাদীে গথসক পাঠ করসল েওয়াব হসব, নকনু্ত গে 
অনুর্ায়ী আমল করসল েওয়াসবর পনরবসতব মারাত্মক গুনাহ হসব।  
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একনি র্নুক্তননভবর উদাহরে 
ডাক্তার গরা ীর অবস্থাসভসদ প্রথমবার এক ঔষধ, নদ্বতীয়বার নভন্ন ঔষধ, ততৃীয়বার পনরবতবন কসর নতুন ঔষধ গলসখ। 
প্রথম দুই প্রকাসরর ঔষধ ভুল নেসলা না। তখন গেিাই নঠক নেসলা। নকনু্ত ততৃীয়বার গপ্রেনক্রপেসনর পরও গরা ী পসূববর 
ঔষধ গখসত থাকসল সুস্থতার পনরবসতব অসুস্থতাই বােসত থাকসব। তদ্রুপ আল্লাহ তা‘আলা বাোর অবস্থার পনরসপ্রনেসত 
েমসয় েমসয় হুকুম আহকাম পনরবতবন কসরসেন। গেষ হুকুম নানর্ল হওয়ার পরও গকান বযনক্ত পসূববর হুকুম মানসত 
থাকসল তার আমল বানতল বসল  েয হসব।  

গমািকথা দীসনর নবনধ-নবধানগুসলা ধীসর ধীসর পর্বায়ক্রসম চূোন্ত হসয়সে। েববসেষ এবং চূোন্ত হুকুমসক সুন্নাত বলা হয়। 
এ ধরসের সুন্নাতই আমলসর্া য। আর শুরু র্ামানার রনহত হুকুমগুসলাসক শুধইু হাদীে বলা হয়। সুন্নাত বলা হয় না। 
বতবমাসন এেকল হাদীসের উপর আমল করা নাজাসয়র্। হাদীসের নকতাবেমসূহ নবওুয়যসতর গতইে বেসরর েকল 
আমলই উসল্লখ করা হসয়সে। অমকু আমসলর বযাপাসর এনি প্রথম, এনি গেষ এভাসব সুনবন্যস্ত কসর হাদীে ও সুন্নাসতর 
মাসে পাথবকয হাদীসের নকতাবানদসত করা হয়নন। কাসজই োধারে পাঠকসদর জন্য ‘হুকুম-আহকাম’ েম্বনলত হাদীসের 
গ্রন্থাবলী গর্মন: বখুারী, মেুনলম ইতযানদ পাঠ করা উনচত নয়; বরং তাসদর উনচত ‘ফার্াসয়ল েম্বনলত’ হাদীসের গ্রন্থাবলী 
গর্মন ফার্াসয়সল আমল ইতযানদ পাঠ করা, আর আমসলর গেসত্র হক্কানী উলামাসয় গকরাসমর নেদ্ধাসন্তর উপর আস্থা রাখা। 
এর নবপরীসত তারা র্নদ হক্কানী উলামাসয় গকরাসমর উপর আস্থা হানরসয় আমসলর জন্য হাদীসের নকতাবানদর অনুবাসদর 
উপর ননভবর করসত শুরু কসরন, তসব এর দ্বারা তারা ননসজরা গর্মন গ ামরাহ হসবন, গতমনন েমাসজর মসধযও গ ামরাহী 
আর ভ্রষ্টতার েতূ্রপাত র্িাসত েেম হসবন।  

বতবমাসনর আহসল হাদীে ভাইসদর অবস্থা 
আমাসদর নকেু ভাই গকবল বখুারী েরীফ, মেুনলম েরীসফর বাংলা অনুবাদ গদসখ আমল কসর। তাসদর ‘ইেলাম নরোচব’ 
গকবল অনুবাদ ননভবর হওয়ায় তারা ননসজরা গর্মন গ ামরাহ হয়, গতমনন অন্যসদরসকও গ ামরাহ কসর। শুধ ুতাই নয়; নকেু 
ভাই গতা ‘অল্প নবদযা ভয়ঙ্কর’ এ প্রবাদ ভুসল ন সয় মেনজসদ এসে রীনতমত ইমাম োসহবানসদর োসথ তকব জসুে নদসতও 
কুনিত হন না। এিা গর্, কত বে অনানধকার চচবা, তা তারা একবারও গভসব গদখার প্রসয়াজন মসন কসরন না। এ ভাইসদর 
মসধয র্াসদরসক নকেুিা ‘ইলমধারী’ মসন করা হয়, তারা হাদীসের অপবযাখযা করসত নঠক ততিা পারঙ্গমতার পনরচয় নদসয় 
থাসকন।  

তাসদর হাদীসের ভুল বযাখযার একনি দষৃ্টান্ত হসলা, হাদীসে ইরোদ হসয়সে, ‘গতামরা কাতাসর দাাঁোসনার েময় পা নমনলসয় 
দাাঁোসব’। নমলাসনার অথব হসলা কাতার গোজা রাখা, পা আস  নপসে না করা। আহসল হাদীে ভাইসয়রা অথব কসর, 
একজসনর পা অসন্যর োসথ নমনলসয় দাাঁোসনা। এিা েম্পেূব ভুল। আব ূ দাউদ েরীসফর এক হাদীসে আসে, ‘গতামরা 
নামাসর্র কাতাসর দু‘জসনর পাসয়র মাসে জতুা রাখসব না। গেখাসন গফসরেতারা দাাঁোয়’।  আহসল হাদীে ভাইসদর বযাখযা 
মানা হসল দু‘জসনর মাসে জতুা রাখার জায় াও থাসক না, কাতাসর গফসরেতাসদর দাাঁোসনার বযাপাসর নবীজী োল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়া োল্লাসমর ইরোদও নঠক থাসক না। মলূত তারা মেুলমানসদর নবভ্রান্ত করার জন্য ইংসরজসদর ষের্ন্ত্র 
বাস্তবায়ন করসে। 

অনধকাংে আহসল হাদীে ভাই আরবী বখুারী েরীফ গদসখইনন; অনুবাদই তাসদর েম্বল। নাসেখ মানেসূখর (হাদীে রনহত 
হওয়া-বহাল থাকার) নবষয়নি হয়ত কখসনা গোসনইনন। তাসদর ধারো অনুর্ায়ী উলামাসয় গকরাম কুরআন-হাদীে েম্পসকব 
অজ্ঞ। একমাত্র তারাই েহীহ হাদীসের উপর আমলকারী। এগুসলা ইংসরজসদর বতনর নফতনা। শুরুসত  াইসর মকুানল্লদ 
নাসম প্রনেদ্ধ নেসলা। মহুাম্মাদ হুোইন বািালবী ইংসরজ  ভনবসরর ননকি আসবদন কসর ‘আহসল হাদীে’ নাম মঞ্জরু 
কসরনেসলা। মহুাম্মাদ হুোইন বািালবী ফাতওয়া নদসয়নেসলা, ‘ভারতবসষবর জন্য ইংসরজ েরকার গখাদার রহমত এবং 
এসদর নবরুসদ্ধ নজহাদ করা হারাম’। এ েম্পসকব নবস্তানরত নববরে ‘মার্হাব ও তাকলীদ’ নামক বইসয় আনম নলসখনে। 

http://www.darsemansoor.com/
http://www.islamijindegi.com/


      www.darsemansoor.com        www.islamijindegi.com  

োরকথা, কুরআন-হাদীসের উপর আমল করার পদ্ধনত হসলা, ‘সুন্নাহ’ তথা েববসেষ নানর্লকৃত হুকুসমর উপর আমল করা। 
এ পদ্ধনত অনুেরসের গেসত্র গকবল অনুবাদ ননভবর জ্ঞান অতযন্ত ভয়ঙ্কর, গ ামরাহী ও পথভ্রষ্টতার কারে।  

আল্লাহ তা‘আলা আমাসদর েবাইসক নহফার্ত করুন এবং েহীহ সুন্নাসতর ওপর আমল করার তাউফীক দান করুন। 
আমীন। 
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