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নবসনমল্লানহর রাহমানির রাহীম
সকল প্রশাংসা আল্লাহর, তাাঁর যাবতীয়্ নি‘আমণতর জিয। আর আনম
সােয নদনচ্ছ কয একমাত্র আল্লাহ যার ককাণিা শরীক কিই, নতনি বযতীত
আসমাণি নকাংবা যমীণি আর ককাণিা হক্ক ইলাহ কিই, আনম আরও
সােয নদনচ্ছ কয মুহাম্মাদ তাাঁর বাো, রাসূ ল ও িবীণদর আগমি ধারার
পনরসমানপ্তকারী। আল্লাহ তার ওপর, তার পনরবার-পনরজি ও
সাহাবীগণের ওপর তাাঁর সাণে সাোণতর নদি অবনধ সালাত কপশ
করুি, আর যোেক সালাম প্রদাি করুি। তারপর:
আনলমগণের সাণে সাধারে মুসনলণমর সম্পকক
কুরআণির কঘাষো অিু যায়্ী আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়্াসাল্লাণমর সাণে বন্ধুত্বপূপূ েক সম্পকক ততনরর পর মুনমিণদর, নবণশষতঃ
আনলমগণের প্রনত শ্রদ্ধা প্রদশকি করা মুসনলমণদর অবশয করেীয়্।
ককিিা আনলম সমাজ িবীকুণলর উিরানধকারী, আল্লাহ যাণদরণক
িেণত্রর িযায়্ উজ্জ্বলতা ও নিনদকষ্ট অবস্থাি দাি কণরণেি। তাণদর িারা
জল-স্থণলর তমাসার মণধয নহদায়্াণতর আণলাপ্রাপ্ত হওয়্া যায়্। ঐ সকল
আনলমগণের নহদায়্াণতর ওপর পনরচানলত হওয়্া এবাং ধমকীয়্ নবষণয়্
নবণশষজ্ঞ হওয়্ার বযাপাণর মুসনলমগে ঐকমতয (ইজমা) কপাষে
কণরণেি।
বস্তুতঃ আমাণদর নপ্রয়্ িবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর
আনবভকাণরর পূ ণবক প্রণতযক জানতর আনলমগেই তাণদর কাওণমর মণধয
নিকৃষ্ট নেল। নকন্তু মুসনলম জানতর আনলম সম্প্রদায়্ এ জানতর
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সণবকাৎকৃষ্ট অাংশ। উম্মণত মুহাম্মদীর মণধয তারাই রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর খনলফা এবাং তাাঁর সু ন্নণতর পুিজকীনবতকারী।
তাণদর প্রণচষ্টায়্ই কুরআি মজীদ সু প্রনতনষ্ঠত অবস্থায়্ আণে এবাং
কুরআণির কারণে তারাও দীণির ওপর কাণয়্ম আণেি। কুরআি
তাণদর সম্পণকক বেকিামুখর। আর তারাও কুরআি মজীদ অিু যায়্ী কো
বণল।
ককাণিা ইমাম ইচ্ছাকৃতভাণব রাসূ ণলর সু ন্নাণতর কখলাফ কণরি নি
স্মরেণযাগয কয, সবকজিস্বীকৃত ককাণিা ইমাম, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়্াসাল্লাণমর সু ন্নণতর, তা কোট কহাক বা বড় কহাক, কখলাফ কণরি
নি। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লামণক অিু সরে করা
ওয়্ানজব হওয়্া সম্পণকক তারা সু নিনিতভাণব একমত। আর এ
বযাপাণরও তারা একমত একমত কয, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়্াসাল্লাণমর বােী োড়া অিয কয ককাণিা কলাণকর বােী গ্রহেও করা
কযণত পাণর বা প্রতযাখযািও করা কযণত পাণর। (অেকাৎ যনদ তাণদর কো
শুদ্ধ হয়্, তণব তা গৃহীত হণব। আর যনদ ভুল হয়্, তণব তা প্রতযাখযাত
হণব।) তাই ইমামগণের ককাণিা রায়্ সহীহ হাদীণসর কখলাফ হণল তা
বজকণির জিয তাণদর নিকট ককাণিা অজুহাত োকণত হণব।
হাদীস বজকণির কারেগুণলা নতি ভাণগ নবভক্ত
প্রেমত: এই হাদীসনট রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম
বণলণেি এ নবশ্বাস কপাষে িা করা।
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নিতীয়্ত: নবশ্বাস িা করা কয, এই হাদীস িারা উক্ত মাসআলার প্রনতষ্ঠা
উণদ্দশয।
তৃতীয়্ত: এই হাদীস মিসু খ বা রনহত (Repealed) হণয়্ কগণে বণল
দৃ ঢ় নবশ্বাস করা।
উনল্লনখত নতিনট কারে কেণক আরও বহু কারণের উদ্ভব হণয়্ োণক।
প্রেম কারে
হয়্ত হাদীসনট তাাঁর নিকট কপৌঁণে নি, আর যার কাণে হাদীস কপৌঁণে নি
তাণক হাদীস যা চায়্ কসটা জািণত বাধয করা যায়্ িা। তাাঁর নিকট ঐ
হাদীস িা কপৌঁোর কারণে ককাণিা বযাপাণর আয়্াণতর প্রকাশয বক্তবয (যা
উক্ত অেক প্রকাণশর জিয আিা হণয়্ণে বণল প্রমানেত হয়্ নি এবাং যাণত
অিয অেক হওয়্ার সম্ভাবিাও নবদযমাি) নকাংবা অিয হাদীস অেবা
নকয়্াণসর চানহদা অেবা ইসণতসহাণবর (ণকাি বস্তুর কমৌল গুে) িারা
রায়্ প্রদাি করণতই পাণর, আর তখি কসটা ঐ হাদীণসর অিু কুণলও
হণত পাণর, আবার কখিও তার প্রনতকুণলও যায়্। সালাণফ সাণলহীণির
ককাণিা ককাণিা হাদীস নবণরাধী বক্তণবযর জিয উপণরাক্ত কারেনট
সবকানধক গ্রহেণযাগয কারে নহণসণব নবণবনচত।
ককিিা উম্মণতর ককাণিা এক বযনক্তর পণে রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়্াসাল্লাণমর সমস্ত হাদীস পূ েকরূণপ আয়্ত্বপূ করা সম্ভব িয়্। রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম যখি ককাণিা হাদীস বেকিা করণতি,
নবচার করণতি, ককাণিা নবষণয়্ ফাতওয়্া নদণতি অেবা ককাণিা কাজ
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করণতি, তখি উপনস্থত কলাকগে রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়্াসাল্লাণমর বােী শ্রবে করণতি নকাংবা অবণলাকি করণতি। অতঃপর
উপনস্থত বযনক্তবণগকর প্রণতযণকই নকাংবা ককউ ককউ শ্রুত বা পনরদৃ ষ্ট
হাদীসনট অপণরর নিকট কপৌঁোণতি। তারপর উক্ত হাদীসনট নবজ্ঞ
সাহাবী, তাণবঈি ও তাণদর পরবতকীগণের মণধয যাণদর কাণে আল্লাহ
ইচ্ছা করণতি তাণদর কাণে কপৌঁোণতি।
এরপর অিয একনট মজনলণস হাদীস বনেকত হত, নসদ্ধান্ত হত, নবচার
করা হত অেবা ককাণিা কাজ করা হত। যারা পূ ণবকর মজনলণস
অিু পনস্থত নেণলি, তাণদর ককউ ককউ পরবতকী মজনলণস উপনস্থত
োকণতি। যাাঁণদর পণে সম্ভব হত তারা শ্রুত হাদীসনট প্রচার করণতি।
অতএব, পূ ণবকর মজনলণস উপনস্থত কলাকণদর কয জ্ঞাি লাভ হয়্, তা
পরবতকী মজনলণস উপনস্থত কলাকণদর হয়্ নি, আবার পরবতকী মজনলণসর
কলাকণদর কয জ্ঞাি লাভ হয়্ তা পূ কববতকী কলাকণদর হয়্ নি।
নবজ্ঞ সাহাবীগণের মযকাদার তারতময
সাহাবী ও তাণদর পরবতকীগণের (তাণবঈ ও তাণব‘ তাণব‘ঈি)
পরস্পণরর প্রাধািয নিভকর কণর তাণদর জ্ঞাণির গভীরতা, বযাপকতা ও
উৎকণষকর ওপর। একজণির পণে রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়্াসাল্লাণমর সম্পূ েক হাদীস আয়্ত্বপূ করা সম্ভব, এরূপ দাবী করা
নভনিহীি। এ বযাপাণর খুলাফাণয়্ রাণশদীি কেণকই আমরা নবষয়্নটর
প্রমাে পাই। যাাঁরা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর কোবাতকা,
নিয়্ম পদ্ধনত ও চলাণফরা ইতযানদ অবস্থা সম্পণকক সবণচণয়্ কবনশ জ্ঞাত।
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নবণশষতঃ আবু বকর নসনদ্দক রানদয়্াল্লাহু ‘আিহু কদণশ-নবণদণশ কখিও
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর সঙ্গ তযাগ কণরি নি, বরাং
অনধকাাংশ সময়্ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর সাংণগ
োকণতি। এমিনক মুসনলম জানতর প্রণয়্াজণি রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর নিকট নতনি নবনিদ্র রানত্র যাপি করণতি। উমার
ইবিু ল খািাব রানদয়্াল্লাহু ‘আিহুও নেণলি অিু রূপ। কারে, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম প্রায়্ই বলণতি:
َ ََ ْ َ
َ ََ ْ َ َ
ْ
ْ
» َوع َمر، َوخ َرجت أنا َوأبو بَك ٍر، َوع َمر،«َدخلت أنا َوأبو بَك ٍر
“আনম, আবু বকর ও উমার প্রণবশ কণরনে এবাং আনম, আবু বকর ও
উমার কবর হণয়্নে”।1
আবু বকর রানদয়্াল্লাহু আিহুর ও দাদীর নমরাস সাংক্রান্ত হাদীস তার
কাণে িা কপৌঁো
এতদসণেও যখি আবু বকর রানদয়্াল্লাহু আিহুণক দাদীর উিরানধকার
সূ ণত্র প্রাপয সম্পনি (নমরাস) সম্পণকক নজণজ্ঞস করা হণলা, তখি নতনি
বলণলি, “কতামার জিয আল্লাহর কুরআণি অাংশ নিধকানরত কিই এবাং
হাদীণসও তদ্রূপ ককাণিা নিণদকশ আমারা জািা কিই। তণব আনম
কলাকণদরণক এ সম্পণকক নজণজ্ঞস করব। কলাকনদগণক নজণজ্ঞস করা
হণল মুগীরা ইবি কশা‘বা রানদয়্াল্লাহু আিহু ও মুহাম্মাদ ইবি মাসলামাহ
রানদয়্াল্লাহু আিহু দাাঁনড়ণয়্ সােয নদণলি কয,
1

সহীহ বু খারী, হাদীস িাং ৩৬৮৫; সহীহ মুসনলম, হাদীস িাং ২৩৮৯।
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َ َ َ
َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ
ُّ اها
»السد َس
 «أعط:اّلل َصّل اّلل علي هه وسلم
أن رسول ه
“রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম দাদীণক পনরতযক্ত সম্পনির ১/৬
(এক ষষ্ঠাাংশ) নদণয়্ণেি2।” অিু রূপভাণব ইমরাি ইবি কহাসাইি
রানদয়্াল্লাহু আিহুও এই হাদীসনট কপৌঁনেণয়্ণেি।
উপণরাক্ত নতিজি সাহাবী (যারা হাদীসনট বেকিা কণরণেি), আবু বকর
নকাংবা অিযািয খলীফা রানদয়্াল্লাহু আিহুমণদর সমকে িি। তোনপ
তারাই নবণশষ কণর এ হাদীসনট সম্পককীয়্ জ্ঞাণির অনধকারী নেণলি,
আর এ হাদীসনটর ওপর আমণলর বযাপাণর সমস্ত উম্মত একমত।
কতকগুণলা মাসআলা কযগুণলা সম্পণকক উমার রানদয়্াল্লাহু আিহু রায়্
প্রদাণির পূ ণবক তাাঁর নিকট সাংনিষ্ট হাদীস কপৌঁণে নি
১. অিু মনতর জিয সালাণমর নবধাি সাংক্রান্ত হাদীস:
অিু রূপভাণব উমার রানদয়্াল্লাহু আিহু, নতনিও ককাণিা ঘণর প্রণবশ
করার পূ ণবক অিু মনত প্রােকিার হাদীস সম্পণকক জ্ঞাত নেণলি িা। কশষ
পযকন্ত আবূ মুসা আশ‘আরী রানদয়্াল্লাহু আিহু তাাঁণক এ নবষয়্ অবনহত
করণলি এবাং আিসারণদর িারা নিণজর বক্তণবযর সপণেয প্রমাে কপশ
করণলি3। অেচ নযনি (আবু মুসা আশ‘আরী রানদয়্াল্লাহু আিহু) উমার
রানদয়্াল্লাহু আিহুণক এ সু ন্নাহ সম্পণকক অবনহত করণলি, উমার
রানদয়্াল্লাহু আিহু তার কেণক অণিক কবনশ জািণতি।
2

নতরনমযী, হাদীস িাং ২১০০; আবূ দাউদ, হাদীস িাং ২৮৯৪।

3

সহীহ বু খারী, হাদীস িাং ২০৬২; সহীহ মুসনলম, হাদীস িাং ২১৫৩।
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২. স্ত্রীণক স্বামীর নদয়্ণত অাংনশদার করা সাংক্রান্ত হাদীস:
তদ্রূপ উমার রানদয়্াল্লাহু আিহু, স্বামীর নদয়্ণত (রক্ত বা যখম জনিত
জনরমািাস্বরূপ প্রাপ্ত সম্পণদ) স্ত্রী অাংশীদারী হণব নকিা এ নবষণয়্ জ্ঞাত
নেণলি িা, বরাং তার ধারো নেল, নদয়্ত ‘আণকলার (ফরাণয়্ণয যারা
‘আসাবা হয়্ তাণদর) প্রাপয। অবণশণষ দাহহাক ইবি সু ফইয়্াি আলনকলাবী, নযনি রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর সময়্ ককাণিা
গ্রাময এলাকায়্ আমীর নেণলি, নতনি উমার রানদয়্াল্লাহু আিহুণক রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর হাদীণসর বেকিা নদণয়্ বলণলি কয,
ِّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َ «أَن انلب
ِّ َالضب
»اب هم ْن هديَ هة َز ْو هج َها
م
ي
ش
أ
ة
أ
ر
ام
ث
ر
و
م
ل
س
و
ه
ي
ل
ع
الل
ّل
ص
ه
ه
ه
“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম আশইয়্াম আদনদবাবীর
স্ত্রীণক স্বামীর নদয়্ণতর ওয়্ানরশ কণরণেি।” ফণল উমার রানদয়্াল্লাহু
আিহু স্বীয়্ মত পনরতযাগ করণলি এবাং বলণলি, যনদ আমরা এই
হাদীস িা শুিতাম তণব এর নবপরীত ফয়্সালা নদতাম4।”
৩. অনি উপাসকণদর কেণক নজনযয়্া কিওয়্া সাংক্রান্ত হাদীস:
অিু রূপভাণব উমার রানদয়্াল্লাহু আিহু অনিপূ জকণদর নিকট কেণক
নজনজয়্া কর আদায়্ করা হণব নকিা এ নবষণয়্ অবগত নেণলি িা।
অবণশণষ আব্দু র রহমাি ইবি ‘আউফ রানদয়্াল্লাহু আিহু তাাঁণক রাসূ ণলর
হাদীস শুিাণলি। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম বণলণেি:
4

মুসিাণদ আহমাদ, ৩/৪৫২; আবু দাউদ, হাদীস িাং ২৯২৭; নতরনমযী, হাদীস িাং
১৪১৫; ইবি মাজাহ, হাদীস িাং ২৬৪২।
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َ«س ُّنوا به ْم سن َة أَ ْهل الْكت
»اب
ه ه
هه
ه
“তাণদর সাণে নজনযয়্ার বযাপাণর আহণল নকতাবণদর িযায়্ আচরে
কর5।”
৪. মহামারী লাগণল কসখাণি িা যাওয়্া ও কসখাি কেণক পলায়্ি িা
করা সাংক্রান্ত হাদীস:
তদ্রূপ যখি উমার রানদয়্াল্লাহু আিহু সারগ6 িামক স্থাণি কপৌঁেণলি,
তখি খবর কপণলি কয, শাম কদণশ (নসনরয়্া ও তৎসাংলি এলাকা)
কেণগর (Plague) প্রাদু ভকাব কদখা নদণয়্ণে। এমতাবস্থায়্, নতনি তার
কাণে অবনস্থত মুহানজরীণি আউয়্ানলণির (যারা ইসলাণমর প্রেম
অবস্থায়্ ইসলাম গ্রহে কণরনেণলি) নিকট পরামশক চাইণলি। তৎপর
আিসারণদর কাণে পরামশক চাইণলি। তৎপর মক্কা নবজণয়্র পূ বকবতকী
সমণয়্র মুসনলমণদর মতামত চাইণলি। তারা সকণলই নিজ নিজ
অনভমত কপশ করণলি। ককউই এ সম্পণকক হাদীস বলণত পারণলি িা।
এ সময়্ আব্দু র রহমাি ইবি আউফ রানদয়্াল্লাহু আিহু আগমি করণলি
এবাং মহামারী সাংক্রান্ত হাদীসনট বেকিা করণলি কয, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম বণলণেি,

5

মুওয়্ািা ইমাম মাণলক, হাদীস িাং ৪২; মুসিাণদ শাণফ‘ঈ, পৃ . ২০৯।

6

নসনরয়্ার হাজীরা যখি হণজর জিয আণস তখি নসনরয়্ার কশষ প্রান্ত ও নহজাণযর
শুরু এলাকায়্ অবনস্থত একনট এলাকা, যা আল-মুগীসাহ ও তাবু ণকর মাঝখাণি
অবনস্থত একনট জিপণদর িাম। কারও কারও মণত, কসনট মনদিা কেণক ১৩ কক্রাশ
দূ ণর অবনস্থত একনট স্থাণির িাম।
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َ
َ َ َ َ
َ
َ
َْ
َْ َ
ْ ً َ
ْ
 َوإهذا َس همعت ْم به هه بهأ ْر ٍض فال،ارا همنه
« هإذا َكن بهأ ْر ٍض َوأنت ْم به َها فال َترجوا فهر
َ
َْ
»تق َدموا َعليْ هه
“কতামাণদর অবস্থািকালীি ককাণিা স্থাণি মহামারী কদখা নদণল কতামরা
ঐ জায়্গা হণত পানলণয়্ কযও িা এবাং ককাণিা স্থাণি মহামারীর
7

প্রাদু কভাণবর কো শুিণল কসখাণি কতামরা প্রণবশ কণরা িা।” ।
৫. সালাণত সণেহ কপাষণের মাসআলা সাংক্রান্ত হাদীস:
‘উমার ও আবদু ল্লাহ ইবি আব্বাস রানদয়্াল্লাহু আিহু সালাণত সণেহ
কপাষেকারী বযনক্তর হুকুম সম্পণকক আণলাচিা কণরি। এ সম্পণকক উমার
রানদয়্াল্লাহু আিহুর নিকট পূ ণবক ককাি সহীহ হাদীস কপৌঁণে নি। তখি
আব্দু র রহমাি ইবি আউফ রানদয়্াল্লাহু আিহু রাসূ লুল্লাহর সাল্লাল্লাহু
আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম হাদীসনট শুিাণলি, যাণত এণসণে কয, কতামাণদর
ককউ যখি সালাণত সণেহ করণব এবাং বলণত পারণব িা কয়্ রাকাত
পণড়ণে, নতি িানক চার, তাহণল কস কযি,
َ َ ْ َ ََ ََْْ
َ َْ
»استيْق َن
ب َع ما
«يطر هح الشك وْل ه
“সণেহযু ক্ত অাংশ দূ ণর নিণেপ কণর এবাং দৃ ঢ় অাংণশর ওপর প্রনতনষ্ঠত
োণক”8।

7

মুসিাণদ আহমাদ ১/১৮২; অিু রূপ সহীহ বু খারী, হাদীস িাং ৩৪৭৩; সহীহ মুসনলম,
হাদীস িাং ২২১৮।

8

সহীহ মুসনলম, হাদীস িাং ৫৭১; মুসিাণদ আহমাদ, ৩/৮৩।
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৬. উমার রানদয়্াল্লাহু আিহু এবাং ঝড় তুফাি সাংক্রান্ত হাদীস:
একদা সফরকাণল উমার রানদয়্াল্লাহু আিহু ভীষে ঝণড়র সম্মু খীি
হণলি এবাং বলণত লাগণলি, “কক আমাণদরণক ঝড় সম্পককীয়্ হাদীস
শুিাণব”? তখি আবু হুরায়্রা রানদয়্াল্লাহু আিহু বলণলি, যখি আমার
নিকট উমার রানদয়্াল্লাহু আিহুর কোনট কপৌঁেণলা তখি আনম দণলর
পিাণত নেলাম। অতঃপর আনম আমার বাহিণক তাড়াতানড় চালালাম
এবাং উমার রানদয়্াল্লাহু আিহুর নিকট কপৌঁেলাম। অতঃপর ঝড়
প্রবাণহর সময়্ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর নিণদকনশত হাদীস
তাাঁর নিকট বেকিা করলাম9।

9

َْ َْ
َْ
َ َْ
َ َ ََ َ َْ َ َ
َْ ْ
ِّ
َ
হাদীসনট হণচ্ছ, ، فال تسبُّوها،اب ف هإذا َرأيتموها
«الريح همن رو هح ه
 وتأ هت هبالعذ ه، تأ هت هبالرمح هة،اّلل
َ ِّ َ ْ
َ َْ َ َ
ْ
»َشها
 َواس َت هعيذوا هب هه همن،ْيها
“ َو َسلوا اّلل خঝড় আল্লাহর পে হণত প্রবানহত হণয়্ োণক,
তখি তা কখিও রহমত বহি কণর আবার কখিও আজাব (শানস্ত) বহি কণর।
অতএব, যখি কতামরা ঝড় প্রবানহত হণত কদখ, তখি তাণক গানল নদও িা, বরাং
আল্লাহর নিকট মঙ্গল কামিা কর এবাং অমঙ্গল হণত পনরত্রাে লাণভর প্রােকিা কর)।
(মুসিাণদ আহমাদ, ২/২৬৭; আবু দাউদ, হাদীস িাং ৫০৯৭; ইবি মাজাহ, হাদীস
িাং ৩২২৭)
অিু রূপ বেকিা আণয়্শা রানদয়্াল্লাহু আিহা কেণকও এণসণে, নতনি বণলি, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম যখি ঝড় প্রবানহত হণতা, তখি বলণতি, “কহ আল্লাহ
আনম কলযােসূ চক ঝড় কামিা কনর এবাং এর মণধয যা নকেু কলযাে তাও চাই, আর
এ ঝড় কয কলযােসহ কপ্রনরত হণয়্ণে কসটাও কপণত চাই। আর আনম অকলযােসূ চক
ঝড় কেণক আশ্রয়্ চাই এবাং এর মণধয যা নকেু অকলযাে রণয়্ণে তা কেণক আশ্রয়্
চাই, আর এ ঝড় কয অকলযেসহ কপ্রনরত হণয়্ণে তা কেণকও আশ্রয়্ চাই।” (সহীহ
মুসনলম, হাদীস িাং ৮৯৯)
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উনল্লনখত মাসআলাগুণলা এমি মাসআলা কয নবষণয়্র হাদীস উমার
রানদয়্াল্লাহু আিহুর নিকট কপৌঁণে নি, কশষ পযকন্ত তাাঁণক তারা হাদীস
কপৌঁনেণয়্ণেি যারা মাি-মযকাদা ও সম্মাণি ককউই তার সমকে িি।
অিু রূপ আরও নকেু স্থাি রণয়্ণে কযখাণি উমার রানদয়্াল্লাহু আিহু৩র
কাণে রাসূ ণলর সু ন্নাত কপৌঁণে নি, কস সব স্থাণি নতনি হাদীস বযনতণরণকই
নবচার কণরণেি অেবা হাদীণসর ভাণষযর বাইণরই ফাতওয়্া নদণয়্ণেি।
৭. উমার রানদয়্াল্লাহু আিহু ও অঙ্গুনলর নদয়্াত সাংক্রান্ত হাদীস:
তদ্রূপ তাাঁর (উমার রানদয়্াল্লাহু আিহুর) নবচানরক রায়্ নেল কয, সকল
অঙ্গুনলর নদয়্ত সমাি িয়্। বরাং অঙ্গুনলর উপকানরতার তারতময
অিু সাণর তার নদয়্তও কম কবনশ হণয়্ োণক। নকন্তু আবূ মুসা রানদয়্াল্লাহু
আিহু ও ইবি আব্বাস রানদয়্াল্লাহু আিহুমা তার তুলিায়্ জ্ঞাণির নদক
নদণয়্ কম হওয়্া সণেও এ হাদীস সম্পণকক জ্ঞাত নেণলি, তাণদর জািা
নেল কয, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম বণলণেি:
َ َ َ ْ « َه هذهه َو َه هذهه َس َواء» َي ْعن ا ه
اإل ْب َهام
خلنص و ه
ه
“বৃ দ্ধাঙ্গুলী ও অিানমকার নদয়্ত সমাি সমাি।”10

10

সহীহ বু খারী, হাদীস িাং ৬৮৯৫; আবু দাউদ, হাদীস িাং ৪৫৫৮; নতরনমযী, হাদীস
িাং ১৩৯২; িাসাঈ, হাদীস িাং ৪৮৪৭।
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মু‘আনবয়্া রানদয়্াল্লাহু আিহুর শাসিামণল এ হাদীসনট তার (মু‘আনবয়্া
রানদয়্াল্লাহু আিহুর নিকট কপৌঁেণল নতনি কস অিু সাণর রায়্ প্রদাি
কণরি। মুসনলমণদর এর অিু সরে করা োড়া ককাণিা উপায়্ নেল িা।
উমার রানদয়্াল্লাহু আিহুর জিয তার পে কেণক কয মত প্রদাি
কণরনেণলি কসটা কদাষেীয়্ নেল িা। কারে, তার নিকট উক্ত হাদীস
কপৌঁণে নি।
৮. উমার ও ইহরাম এবাং তাওয়্াণফ ইফাদার পূ ণবক সু গনন্ধ বযবহার
সাংক্রান্ত হাদীস:
অিু রূপভাণব উমার রানদয়্াল্লাহু আিহু মুহনরম বযনক্তণক (ইহরাম
পনরধািকারী বযনক্ত) হজ্জ ও উমরাহ’র ইহরাণমর পূ ণবক এবাং জামরাতুল
‘আকাবাণয়্ কাংকর নিণেপ করার পর মক্কায়্ তওয়্াণফ ইফাদা (হণজ্জর
ফরয তওয়্াফ) এর পূ ণবক সু গনন্ধ বযবহার করণত নিণষধ করণতি। নতনি
এবাং তাাঁর পুত্র আবদু ল্লাহ এবাং অিযািয মযকাদাবাি সাহাবীগে এই নিণষধ
সাংক্রান্ত নবধাি নদণতি। তাণদর নিকট আনয়্শা রানদয়্াল্লাহু আিহার ঐ
হাদীস কপৌঁণে নি। আনয়্শা রানদয়্াল্লাহু আিহু বণলি:
َ َ ْ َ
َ َ ِّ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ
ْ َ َ َ َْ َ
َ
حلل هه قبْل
 و ه ه، قبل أن ُي هرم،إلح َرا هم هه
«طيبت رسول ه
اّلل صّل الل علي هه وسلم ه ه
َ َ ْ َ
ْ َ ْ وف ب
»ت
أن يط
اْلي ه
ه
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“আনম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লামণক ইহরাম বাাঁধার পূ ণবক
এবাং হালাণলর জিয (ইহরাম কখালার পর) তাওয়্াফ (ইফাদা) এর পূ ণবক
সু গনন্ধ লানগণয়্ নদতাম11।”
৯. উমার রানদয়্াল্লাহু আিহু ও চামড়ার কমাজার উপর মাণসহ-এর
কময়্াদ সাংক্রান্ত হাদীস:
উমার রানদয়্াল্লাহু আিহু চামড়ার কমাজা িা কখালা পযকন্ত অনিনদকষ্ট
সমণয়্র জিয কমাজা পনরধািকারীণক কমাজার উপর মাণসহ করার হুকুম
নদণতি। সালাণফ সাণলহীণির একদল এই মত অিু সরে কণরি।
তাণদর নিকট কমাজার উপণর মাণসহ এর সময়্ নিধকারে সাংক্রান্ত হাদীস
কপৌঁণে নি। পোন্তণর, এমি কনতপয়্ কলাণকর নিকট সময়্ নিধকারে
সাংক্রান্ত সহীহ হাদীস কপৌঁণেনেল যারা জ্ঞাণির নদক নদণয়্ তাণদর (উমার
ও তার অিু সারীণদর) সমকে নেণলি িা। অেচ এ সম্পণকক রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম কেণক নবনভন্ন পন্থায়্ সহীহ হাদীস বনেকত
হণয়্ণে12।
কনতপয়্ মাসআলা সাংক্রান্ত হাদীস, যা উসমাি রানদয়্াল্লাহু আিহুর
নিকট কপৌঁণে নি

11

িাসাঈ, হাদীস িাং ২৬৮৫; অিু রূপ সহীহ বু খারী, হাদীস িাং ১৫৩৯; ১৭৫৪; সহীহ
মুসনলম, হাদীস িাং ১১৮৯।

12

মুসিাণদ আহমাদ, ১/১১৩; সহীহ মুসনলম, হাদীস িাং ২৭৬; িাসাঈ, হাদীস িাং
১২৮, ১২৯।
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১. উসমাি রানদয়্াল্লাহু আিহু ও নবধবার নিজ ঘণর ইদ্দত পালি সাংক্রান্ত
হাদীস:
উসমাি রানদয়্াল্লাহু আিহু নবধবার নিজ ঘণর ইদ্দত পালি করা
সম্পনককত হাদীস জািণতি িা। অবণশণষ আবু সাঈদ খুদরী রানদয়্াল্লাহু
আিহুর কবাি ফুরাই‘আহ নবিণত মাণলক রানদয়্াল্লাহু আিহা, যার স্বামী
মারা যাওয়্ার পর, তার নবষণয়্ রাসূ ণলর হাদীস শুিাণলি। যখি
ফুরাই‘আহর স্বামী মারা যায়্, তখি রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়্াসাল্লাম তাণক বলণলি:

ْ َ َْ َ
َ َ
َْ
ْ
»كتَاب أ َجله
«امك هث هف بي هت هك حّت يبلغ ال ه

“ইদ্দত পূ েক হওয়্া পযকন্ত কতামার ঘণরই োক।”13 অতঃপর উসমাি
রানদয়্াল্লাহু আিহু এ হাদীস গ্রহে করণলি।
২. উসমাি রানদয়্াল্লাহু আিহু ও মুহনরম বযনক্তর জিয নশকার করা প্রােী
সাংক্রান্ত হাদীস:
একদা নশকারকৃত পশু ওসমাি রানদয়্াল্লাহু আিহুণক হানদয়্া কদওয়্া
হণলা এবাং জন্তুনট তাাঁর জিযই নশকার করা হণয়্নেল, নতনি ওটা খাবার
ইচ্ছা কণরনেণলি। এমি সময়্ আলী রানদয়্াল্লাহু আিহু হাদীস শুিাণলি
কয, “িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লামণক (ইহরাম অবস্থায়্)

13

আবু দাউদ, হাদীস িাং ২৩০০; নতরনমযী, হাদীস িাং ১২০৪; িাসাঈ, হাদীস িাং
৩৫৩২; ইবি মাজাহ, ২০৩১।
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নশকারকৃত কগাশত হানদয়্া (Gift) কদওয়্া হণল নতনি তা কফরত
নদণয়্নেণলি।”14
কনতপয়্ মাসআলা সম্পনককত হাদীস, যা ‘আলী রানদয়্াল্লাহু আিহু নিকট
কপৌঁণে নি
১. ‘আলী রানদয়্াল্লাহু আিহুর কাণে সরাসনর তাওবার সালাত সাংক্রান্ত
হাদীসনট কপৌঁণে নি:
অিু রূপভাণব ‘আলী রানদয়্াল্লাহু আিহু, নতনি বণলি, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম হণত যখি ককাণিা হাদীস শুিতাম, তা িারা আল্লাহ
তাাঁর ইচ্ছামত আমাণক উপকৃত করণতি। পোন্তণর, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম োড়া অিয ককউ আমার নিকট হাদীস বেকিা করণল
আনম তার নিকট হণত শপে (Oath) নিতাম। শপে করার পর আনম
তার বনেকত হাদীস নবশ্বাস করতাম। আর আবু বকর রানদয়্াল্লাহু আিহু
আমার নিকট তাওবার সালাণতর হাদীস বেকিা কণরণেি। নতনি সনিক
বেকিা কণরণেি। তারপর নতনি (‘আলী রানদয়্াল্লাহু আিহু) তাওবা
সাংক্রান্ত সালাণতর নবখযাত হাদীসনট বেকিা কণরি15।

14

মুসিাণদ আহমাদ ১/১০০।
ََ
َ
َ «ما م ْن َعبْد ي ْذنب َذ ْنبًا ثم َيتَ َوضأ َوي َص ِّّل َر ْك َعتَ ْي ثم ي َ ْس َت ْغفر
হাদীসনট হণচ্ছ, اّلل هإّل غف َر
ه
ٍ ه
ه
ه
َ
ٗ ورا رح
َ ٱّلل ََي ِد
َ  ﴿ َو َمن َي ۡع َم ۡل ُس ٓو ًءا أ ۡو َي ۡظل ِۡم َن ۡف َس ُهۥ ُثم ي َ ۡس َت ۡغفِر:َل» ثم تَ َال َهذه ْاْليَ َة
ٗ ٱّلل َغ ُف
ِيما
هه
ِ
ِ
15

]١١١ : ﴾ [النساء١١٠ “কয বযনক্ত ককাণিা গুিাহ কণর, তারপর ভাণলাভাণব অযু কণর

দু ’রাকাত সালাত আদায়্ কণর এবাং আল্লাহর নিকট েমা প্রােকিা কণর, তখি আল্লাহ
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২. আলী রানদয়্াল্লাহু ‘আিহু ও গভকবতকী নবধবা স্ত্রী কলাণকর ইদ্দতকাল
সাংক্রান্ত হাদীস:
আলী রানদয়্াল্লাহু আিহু ও ইবি আব্বাস রানদয়্াল্লাহু আিহুমা, গভকবতকী
নবধবা স্ত্রীণলাণকর, দু ই নিধকানরত ইদ্দত (সন্তাি প্রসণবর ইদ্দত এবাং
স্বামীর মৃতুযর পর নিতীয়্বার নবণয়্র জিয কয ইদ্দত) এ মণধয দীঘকতম
কযনট কস ইদ্দত পালি করার ফাতওয়্া প্রদাি করণতি। সু বাই‘আহ আল
আসলানময়্যাহ সম্পণকক বনেকত রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর
হাদীসনট তাণদর নিকট কপৌঁণে নি। সু বাই‘আহর গভকাবস্থায়্ তাাঁর স্বামী
সা‘দ ইবি খাওলার মৃতুয হণল রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম
তাাঁর জিয ফাতওয়্া নদণয়্নেণলি কয, “তার ইদ্দতকাল হণচ্ছ সন্তাি প্রসব
হওয়্া পযকন্ত”16।
৩. আলী রানদয়্াল্লাহু আিহু ও মহর বযনতণরণক নববানহতা স্ত্রীর মহণরর
পনরমাে:

তাণক েমা কণর কদি। অতঃপর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম উনল্লনখত
আয়্াতনট পাি কণরি যাণত আল্লাহ বণলি, “যারা ককাণিা অপেেীয়্ এবাং গনহকত
কাজ কণর অেবা িফণসর ওপর অতযাচার কণর, তৎপর আল্লাহর নিকট েমা প্রােকী
হয়্, (তখি আল্লাহ তাণদরণক েমা কণর কদি)।” [সূ রা আি-নিসা, আয়্াত: ১১০]
(মুসিাণদ আহমদ, আবু দাউদ, নতরনমযী)
16

এ অণেক হাদীস কদখুি, সহীহ বু খারী, হাদীস িাং ৪৯০৯, ৫৩১৯, ৫৩২০; সহীহ
মুসনলম, হাদীস িাং ১৪৮৫।
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আলী, যাণয়্দ ইবি সাণবত, ইবি উমার রানদয়্াল্লাহু ‘আিহুম এবাং
আরও অণিণকই মাহর নিধকারে বযনতণরণকই নবণয়্ণত স্ত্রীণলাণকর স্বামী
মৃতুযবরে করণল এ ফাতওয়্া নদণতি কয, তাাঁর মাহর নদণত হণব িা।
ককিিা তাণদর নিকট বারওয়্া‘ নবিণত ওয়্াণশক সম্পণকক রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর হাদীসনট কপৌঁণে নি17।
এ এক নবরাট অধযায়্। সাহাবীগে কেণক বনেকত এরূপ ঘটিার সাংখযা
অগনেত। নকন্তু সাহাবীগে বযতীত অিযািযণদর কেণক বনেকত সাংখযাও
হাজার হাজার, যার সাংখযা নিরূপে করা সম্ভব িয়্।
উনল্লনখত সাহাবীগে উম্মণতর মণধয সবণচণয়্ কবনশ অনভজ্ঞ-ফকীহ,
বৃ নদ্ধমাি জ্ঞািী, তাকওয়্াবাি ও উৎকৃষ্ট। তাণদর পরবতকীগে এ সকল
গুোবলী হণত আিু পানতক হাণর অপূ েক। সু তরাাং তাণদর নিকট রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর ককাণিা ককাণিা হাদীস অজািা বা
অস্পষ্ট োকা নকেু মাত্র নবনচত্র িয়্ এবাং এ বযাপাণর নবস্তানরত বেকিার
প্রণয়্াজি কিই।
ককাণিা ইমাণমর সব সহীহ হাদীস জািা নেল িা
সু তরাাং যারা ধারো কণর কয, প্রণতযক ইমাম অেবা ককাণিা নিনদকষ্ট
ইমাণমর নিকট রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর প্রণতযকনট সহীহ

17

হাদীসনট নবনভন্ন শণব্দ বনেকত হণয়্ণে। কদখুি, নতরনমযী, হাদীস িাং ১১৪৫; িাসাঈ,
হাদীস িাং ৩৩৫৪। উক্ত হাদীণসর ভাষয অিু যায়্ী কস মনহলার মাহর হণব তার
সমণগাত্রীয়্ণদর মাহণরর অিু রূপ (মাহণর মাসাল)।
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হাদীস কপৌঁণেণে, তারা নিণবকাধ োড়া আর নকেু ই িয়্, তারা মারাত্মক
ভুণল নিপনতত।
ককউ কযি কখিও এ কো িা বণলি কয, হাদীসসমূ ণহর একনত্রকরে ও
সাংকলণির পর কসগুণলার অস্পষ্টতা বা অজািা োকা দূ রবতকী সম্ভাবিা
মাত্র; ককিিা সু িাি সাংক্রান্ত হাদীণসর নবখযাত গ্রন্থ (নতরনমযী, িাসাঈ,
ইবি মাজাহ, আবু দাউদ) এগুণলা স্বীকৃত-অিু সৃত ইমাম (আল্লাহ তাণদর
ওপর রহমত করুি) তাণদর নতণরাধাণির পরই সাংকনলত হণয়্ণে।
এতদসণেও রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর যাবতীয়্
হাদীস ককাণিা সু নিনদকষ্ট সাংকলণির মণধয সীমাবদ্ধ মণি করা তবধ িয়্।
তারপর যনদও বা ধণর কিওয়্া যায়্ কয, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়্াসাল্লাণমর হাদীসসমূ হ সাংকনলত হাদীণসর নকতাবসমূ ণহ সীমাবদ্ধ,
তবুও ঐ কো বলা যায়্িা কয, একজি আনলম নকতাণবর সমুদয়্ ইলম
সম্পণকক জ্ঞাত। আর কারও জিয এরূপ নবদযাজকি প্রায়্ অসম্ভব; বরাং
কখিও এরূপ হণয়্ োণক কয, একজি কলাণকর নিকট অণিক অণিক
সাংকলি আণে, অেচ সাংকনলত বস্তু তার পূ েক আয়্ণত্বপূ কিই।
বরাং হাদীস শাণস্ত্রর এরূপ সাংকলণির সময়্কাণলর পূ ণবকর কলাণকরা
পরবতকী কলাকণদর কেণক রাসূ ণলর সু ন্নাত সম্পণকক অণিক কবনশ জ্ঞাত
নেণলি। ককিিা তাণদর নিকট কযগুণলা সহীহ ও সনিকভাণব কপৌঁণেণে,
এমি অণিকগুণলা আমাণদর নিকট কখিও কখিও ‘মাজহূ ল’ অখযাত
কলাণকর মাধযণম কপৌঁণেণে নকাংবা নবনচ্ছন্ন সিণদ কপৌঁণেণে নকাংবা
হাদীসনট আণদৌ কপৌঁণে নি।
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তাণদর বে নেল সাংকনলত গ্রন্থস্বরূপ। ককিিা তাণদর বে ঐ সকল
গ্রন্থ রানজ হণতও বহুগুে অনধক ধারে করত। এ নবষণয়্ পনিত বযনক্তরা
সণেহ কণরি িা।
মুজতানহণদর জিয এটা শতক িয়্ কয নতনি সকল সহীহ হাদীস তার
জািা োকণত হণব
ককাণিা কেণকর এ কো বলাও উনচৎ িয়্ কয, কয বযনক্ত সম্পূ েক হাদীস
সম্পণকক জ্ঞাত িয়্, কস মুজতানহদ হণত পারণব িা। ককিিা মুজতানহদ
হওয়্ার জিয যনদ এ শতক করা হয়্ কয, তাণক আহকাম সম্পনককত রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর সমূ দয়্ কো ও কমক সাংক্রান্ত হাদীস
জািণত হণব, তাহণল উম্মণতর মণধয ককাণিা মুজতানহদ পাওয়্া যাণব
িা। তণব একজি আনলণমর জিয এটা যণেষ্ট কয, কস এর অনধকাাংশ
নবষয়্বস্তু ও গুরুত্বপূপূ েক নবষয়্ সম্পণকক জ্ঞাত োকণব। নবস্তানরত নবষণয়্র
অাংশ নবণশষ োড়া সবই তার কাণে স্পষ্ট হণব। অনধকন্তু অল্প নকেু যা
তার অজািা তা আবার কখিও তার নিকট কপৌঁোণিা হাদীণসর নবপরীত
হণয়্ োণক।
নিতীয়্ কারে
নিতীয়্ কারে এই কয, হাদীসনট ইমাণমর নিকট কপৌঁণেণে, নকন্তু কনতপয়্
কারণে তা তার কাণে নিভকরণযাগয নবণবনচত হয়্ নি।
কারেগুণলা হণলা:
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তার কাণে নযনি এ হাদীস বেকিা কণরণেি কস মুহানদ্দস নকাংবা কস
মুহানদ্দস কয মুহানদ্দণসর কাে কেণক বেকিা কণরণেি অেবা সিণদর অিয
ককাণিা বযনক্ত ইমাণমর নিকট মাজহূ ল তো অপনরনচত নকাংবা মুিাহাম
তো নমেযা বেকিাকারীর অনভণযাণগ অনভযু ক্ত অেবা সাইণয়্যউল নহফয
তো (হাদীস শাণস্ত্র) স্মৃনত শনক্তণত দু বকল অেবা হাদীসনট তার নিকট
মুসিাদ তো সিদপরম্পরার ধারাবানহকতা সম্পন্ন অবস্থায়্ কপৌঁণে নি,
বরাং মুিকাণত‘ তো সিণদর ধারাবানহকতা নবনচ্ছন্ন অবস্থায়্ কপৌঁণেণে।
নকাংবা হাদীণসর শব্দগুণলা সনিকভাণব সাংরনেত হয়্ নি। যনদও ঐ
হাদীসনট অপর একজণির নিকট নিভকরণযাগয বেকিাকারী িারা মুিানসল
সিণদ কপৌঁণেণে। কযমি, কয বেকিাকারী ইমাণমর নিকট নেল মাজহূ ল
বা অপনরনচত, নতনি অণিযর নিকট একজি নিভকরণযাগয বযনক্ত প্রমানেত
হণবি। অেবা এরূপও হণয়্ োণক কয, ঐ হাদীসনট অিয সিণদ বনেকত,
যার বেকিাকারী ককাণিা অনভণযাণগ অনভযু ক্ত িয়্। অেবা ঐ সিদনট
ইিণকতা‘ (নবনচ্ছন্ন পন্থা) িয়্ বরাং অিয ককাণিা নদক কেণক মুিানসল বা
অনবনচ্ছন্ন বেকিাপরম্পরার মাধযণম এণস তার কাণে কপৌঁেণব, আর হাদীস
শাণস্ত্রর ককাণিা ককাণিা মুহানদ্দস হাণফয কসই হাদীণসর শব্দগুনলণক
যোযে সাংরেে করণত সেম হণয়্নেণলি অেবা কস বেকিানটর সপণে
এমি কতকগুণলা মুতাবা‘আত (একই বেকিাকারী কেণক অিয সিণদ
একই হাদীস প্রাপ্ত হওয়্া) ও শাওয়্াণহদ (একই অণেক অিয বেকিাকারী
কেণক হাদীস প্রাপ্ত হওয়্া) দৃ নষ্টণগাচর রণয়্ণে, যার িারা উক্ত হাদীসনট
তার কাণে শুদ্ধ প্রমানেত হণয়্ণে।
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আর এ নবষয়্নট তাণব‘য়্ীি ও তাণব’ তাণব‘য়্ীি হণত আরম্ভ কণর তাণদর
পরবতকী প্রনসদ্ধ ইমামগণের মণধয বহুল পনরমাণি পাওয়্া যায়্। আর এনট
প্রেম যু ণগর কচণয়্ও পরবতকী যু ণগ এবাং প্রেম কারণের কচণয়্ও কবনশ
দৃ ষ্ট হণয়্।
ককিিা পৃনেবীর নবনভন্ন প্রাণন্ত হাদীস প্রচার ও প্রসার লাভ কণরনেল,
তাণত এমিও বহু হাদীস নেল যা বহু আনলণমর নিকট দু বকল পন্থায়্
কপৌঁণেণে। আবার অণিণকর কাণে ঐ পন্থা বযতীত কসগুণলা অপর সহীহ
পন্থায়্ কপৌঁণেণে। সু তরাাং এ পযকাণয়্ অত্র হাদীসগুণলা দলীল নহণসণব
নবণবনচত হণত পাণর, যনদও নবপেীয়্ণদর নিকট কসগুণলা অিয (সহীহ)
পন্থায়্ কসগুণলা িা কপৌঁণে োণক।
এ কারণেই বহু ইমাণমর কোয়্ কদখা যায়্ কয, তারা হাদীণসর সনিকতার
শতক আণরাপ কণর মত প্রদাি করণতি। তারা বলণতি কয, অমুক
মাসআলায়্ আমার রায়্ বা মত হণচ্ছ এই18, তণব কসখাণি একনট হাদীস
বনেকত আণে19। নকন্তু যনদ হাদীসনট সহীহ হয়্, তণব কসটাই আমার মত
নহণসণব নবণবনচত হণব20।
তৃতীয়্ কারে

18

অেকাৎ কস মতনট তার একান্ত নিণজর ইজণতহাদপ্রসূ ত।

19

অেকাৎ দু বকল হাদীস।

20

অেকাৎ তখি আমার ইজণতহাদপ্রসূ ত কোর মূ লয োকণব িা, বরাং হাদীণসর কোই
আমার কো।
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ইমাণমর ইজনতহাদ কমাতাণবক হাদীসণক দু বকল মণি করা। কযখাণি অিয
আনলমগে কসটাণক দু বকল আখযানয়্ত কণরি িা। এখাণি অিয ককাণিা
পন্থায়্ কসনট এণসণে নক িা কসনদণক দৃ নষ্টপাত িা কদওয়্া সণেও এবাং
এখাণি সনিক মতনট তার (দু বকল ধারোকারী মুজতানহণদর) কহাক অেবা
তার নবপেীয়্ কলাণকর (নযনি দু বকল বণলি নি তার) কহাক অেবা উভণয়্র
কাণেই কহাক; নবণশষ কণর যারা মণি কণর কয, সকল মুজতানহদই
সনিক পণের উপর আণে; সবকাবস্থায়্ একই নবধাি। (অেকাৎ হাদীসণক
দু বকল মণি করা হাদীণসর ওপর আমল িা করার একনট কারে)।
এর কতগুণলা কারে রণয়্ণে
১. হাদীস বেকিাকারী মুহানদ্দসণক নতনি (নযনি হাদীণসর ওপর আমল
কণরি নি এমি ইমাম) দু বকল বণল নবশ্বাস কণরি, পোন্তণর অিয
ইমাণমর মণত নতনি নিভকরণযাগয। আর বেকিাকারীণদর পনরচয়্ লাভ
সাংক্রান্ত নরজাল শাস্ত্র একনট বযাপক নবদযা। (ণযখাণি মতণভদ ঘণটই
োণক, সু তরাাং কসটা অিু সাণর বেকিাকারীর বযাপাণর দু ’ ইমাণমর দু ’নট
মত োকা অস্বাভাবানবক িয়্)।
কারে, কখিও কখিও কয ইমাম হাদীণসর বেকিাকারীণক দু বকল মণি
কণরণেি, তার কো সনিক হণয়্ কযণত পাণর। ককিিা তার জািা আণে
কয, এ হাদীণসর বেকিাকারী ককাণিা অনভণযাণগ অনভযু ক্ত, আবার কখিও
অিয ইমাম হাদীস বেকিাকারীণক নিভকরণযাগয মণি কণরি, তার কোও
সনিক হণত পাণর। ককিিা কয কারণে তাণক দু বকল বা কদাষিীয়্ মণি
করা হণয়্ণে, কসই কারেনট কদাষেীয়্ িয়্ অেবা এ জাতীয়্ নকেু ই
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কদাষেীয়্ িয়্ অেবা কস বেকিাকারীর কস কারেনটর নপেণি ককাণিা
সু নিনদকষ্ট গ্রহেণযাগয ওযর নেল, (ফণল কস বেকিাকারীণক দু বকল বলা
চলণব িা)। এটাও এক প্রশস্ত অধযায়্। (ণযখাণি দৃ নষ্টভঙ্গীগত পােককয
োকণতই পাণর।)
আর হাদীণসর নরজাল শাস্ত্র তো বেকিাকারীণদর গ্রহেণযাগযতা ও
অগ্রহেণযাগযতা সাংক্রান্ত নবষণয়্ এমি মততকয ও মতণভদ রণয়্ণে।
কযমি, অিযািয নবষণয়্ও আনলমণদর মণধয তা রণয়্ণে।
২. (নযনি হাদীণসর ওপর আমল কণরি নি, নতনি উক্ত হাদীণসর
বেকিাকারী) মুহানদ্দস শ্রুত হাদীস, বেকিাকারী হণত শুণিণেি বণল নবশ্বাস
িা করা, অেচ অিযজি (নযনি হাদীসনটর ওপর আমল কণরণেি, নতনি)
মণি করণেি কয মুহানদ্দস এ হাদীস যার কেণক বেকিা কণরণেি, তার
কাে কেণক শুণিণেি, আর তার এ দাবীর নপেণি কবশ নকেু জািা কারে
রণয়্ণে যা তাণক এটা নবশ্বাস করণত বাধয কণরণে। (অেকাৎ হাদীণসর
বেকিাকারী মুহানদ্দস হাদীসনট তার বেকিাকারী কেণক শুণিণেি বণল
প্রমাে হয়্)।
৩. মুহানদ্দসগণের দু ই অবস্থা হণয়্ োণক: (ক) দৃ ঢ় অবস্থা ও (খ) িড়বণড়
অবস্থা। কযমি, বাধককযজনিত কারে ইতযানদর জিয জ্ঞাি কলাপ পাওয়্া
অেবা তার পুস্তক পুণড় িষ্ট হওয়্া। সু তরাাং যা কস দৃ ঢ় ও সু স্থ অবস্থায়্
বেকিা কণরণে, তা সহীহ (সনিক) গ্রহেণযাগয। আর যা অনস্থর অবস্থায়্
বেকিা কণরণে তা গ্রহেণযাগয িয়্। সু তরাাং বনেকত হাদীসনট ককাি অবস্থায়্
বনেকত হণয়্ণে তা অজািা, নকন্তু অপর ইমাম কসই মুহানদ্দস বেকিাকারীর
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দৃ ঢ় ও সু স্থ অবস্থা সম্পণকক জ্ঞাত হণয়্ জািাণলি কয, এ হাদীসনট তার
দৃ ঢ় ও সু স্থ অবস্থায়্ বনেকত হাদীণসর অন্তভুকক্ত।
৪. বনেকত হাদীসনট মুহানদ্দস ভুণল নগণয়্ণেি। তৎপর নতনি তা স্মরে
করণত পাণরি নি। অেবা নতনি উক্ত হাদীস বেকিা কণরণেি বণল
অস্বীকার কণরি। সু তরাাং ককাণিা ইমাম ঐ হাদীণসর ওপর এজিয
আমল কণরি নি, কযণহতু তার বেকিাকারী ঐ হাদীণসর বেকিা অস্বীকার
কণরণেি, আর এনট তার নিকট এমি এক কদাষ, যা এ হাদীণসর ওপর
আমল করণত বাধা প্রদাি কণর। পোন্তণর অিয ইমাম মণি কণরি কয,
এ ধরণির হাদীস নদণয়্ দলীল গ্রহে করা শুদ্ধ। আর এই মাসআলানট
একনট নবখযাত মাস‘আলা।
৫. হাদীণস আমল িা করার কারে এও হণয়্ োণক কয, বহু সাংখযক
নহজাযী মুহানদ্দণসর মণত ইরাকী ও শামীণদর (নসরীয়্) বনেকত হাদীস
দলীল নহসাণব গ্রহেণযাগয িয়্, যতেি পযকন্ত ঐ হাদীণসর মূ ল নহজাণয
নবদযমাি িা োণক। এমিনক তাণদর ককউ বণলণেি, ইরাকবাসীণদর
বনেকত হাদীস “আহণল নকতাব” এর বনেকত হাদীণসর সমপযকায়্ভুক্ত,
তাণত নবশ্বাস নকাংবা অনবশ্বাস ককাণিাটাই করণব িা।
আরও বনেকত আণে, ককাণিা মুহানদ্দসণক প্রশ্ন করা হণলা- সু নফয়্াি
মিসূ র হণত, মিসূ র ইবরাহীম কেণক, ইবরাহীম আলকামা কেণক,
আলকামা আবদু ল্লাহ ইবি মাসউদ কেণক বনেকত সিদ গ্রহেণযাগয নকিা?
তদু িণর নতনি বণলি, নহজাণয তার আসল মওজুদ িা োকণল তা দলীল
হণত পাণর িা। এর কারে এই কয, তারা মণি কণরি কয, নহজাযবাসীরা
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দৃ ঢ়ভাণব হাদীস সাংরেে কণরণেি এবাং ককাণিা হাদীণসই তাণদর
সাংরেে হণত পনরতযক্ত হয়্ নি। পোন্তণর, ইরাকবাসীণদর হাদীণসর
মণধয অসাংরেেতা বা অনস্থরতা নবদযমাি। সু তরাাং এগুণলা সম্পণকক
কমৌিতা অবলম্বি করা উনচৎ। ককাণিা ককাণিা ইরাকবাসীর অনভমত
হণলা, নসরীয়্ণদর বনেকত হাদীস দলীল হণত পাণর িা।
যনদও অনধকাাংশ কলাক এ কারণে হাদীসণক দু বকল গেয িা করার পণেই
মত নদণয়্ণেি। সু তরাাং হাদীস নহজাযী, ইরাকী অেবা শামী নকাংবা অিয
কয ককাণিা কদশীয়্ কহাক িা ককি, সিদ (Chain of Narration) নিক
হণল ঐ হাদীস দলীল হণব।
আবু দাউদ আস-নসনজসতািী রহ. নবনভন্ন অঞ্চণলর কলাকণদর বনেকত
নভন্ন নভন্ন একান্ত কয সকল সু ন্নাত রণয়্ণে (ণযগুণলা অিয অঞ্চণলর
কলাণকরা বেকিা কণর নি) কসগুণলাণক গ্রন্থিা কণর একনট নকতাব
নলণখণেি। উক্ত নকতাণব নতনি প্রনত অঞ্চল কযমি, মনদিা, মক্কা, তাণয়্ফ,
দাণমস্ক, নহমস, কুফা, বসরা ইতযানদ নবনভন্ন এলাকার কলাকণদর এমি
নকেু হাদীস বেকিা কণরণেি যা অিয অঞ্চণলর কলাকণদর কাণে সিদসহ
বনেকত হয়্ নি। হাদীণসর দু বকল হওয়্ার সাণে সাংনিষ্টতার কারণে আমল
িা করার এোড়াও আরও কতগুণলা কারে রণয়্ণে।
চতুেক কারে
ককাণিা ককাণিা ইমাম কতৃকক খবণর ওয়্ানহদ (মুতাওয়্ানতর নকাংবা
মাশহূ র িয়্ এমি হাদীস) এর বেকিাকারী িযায়্পরায়্ে ও স্মরেশনক্তর
অনধকারী হওয়্ার পরও তাণত এমি নকেু শতক জুণড় কদওয়্া, যাণত
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অিযরা তার নবণরানধতা কণর োণক। (অেকাৎ খবণর ওয়্াণহদ নবশুদ্ধ ও
ধীশনক্তসম্পন্ন বযনক্ত কতৃকক বনেকত হওয়্া সণত্বপূও তার ওপর আমল করার
জিয নকেু শতক কদওয়্া। অেচ অিয ইমামণদর নিকট এ সব শতক ধতকবয
িয়্। সু তরাাং শতক আণরাপকারী ইমাম কস সকল খবণর ওয়্াণহণদর ওপর
আমল িা করণলও অিয ইমামগে নিকই আমল কণরণেি। তাই
শতকাণরাপ করা কস হাদীণসর ওপর আমল িা করার কারে নহণসণব
নবণবনচত হণব।) কযমি,
ক. তাণদর ককউ শতক কণরণেি কয, কস খবণর ওয়্াণহদণক কুরআি ও
অিযািয হাদীণসর সামণি কপশ করণত হণব। (অেকাৎ কুরআি ও খবণর
মুতাওয়্ানতর অিু যায়্ী হণয়্ণে কী িা তা কদখণত হণব, িতুব গ্রহেণযাগয
িয়্)।
খ. আবার ককউ শতক কণর বণলি, খবণর ওয়্াণহণদর বেকিাকারী ফকীহ
হণত হণব, যখি ঐ হাদীস মূ লিীনতসমূ ণহর নকয়্াণসর নবণরাধী হণব।
গ. আবার ককউ ককউ শতক নদণয়্ বণলি, খবণর ওয়্াণহদ গ্রহণের জিয
শতক হণচ্ছ তা মািু ণষর মণধয েনড়ণয়্ পড়ণত হণব, নবণশষ কণর ঐ হাদীস
যখি মািু ণষর তদিনেি জীবি, সব সময়্ প্রণয়্াজিীয়্ নবষয়্ সম্পনককত
হণয়্ োণক। অিু রূপভাণব আরও নবনভন্ন শতক ককউ ককউ আণরাপ কণর
োণকি। এ সম্পনককত আণলাচিা যোস্থাণি নবণশষভাণব পনরজ্ঞাত।
পঞ্চম কারে
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হাদীসনট ইমাণমর নিকট কপৌণেণে এবাং তার নিকট তা রাসূ ণলর হাদীস
বণল প্রমানেতও হণয়্ণে, নকন্তু নতনি ভুণল কগণেি। এটা কুরআি ও
সু ন্নাহ উভয়্নটর বযাপাণরই হণত পাণর। কযমি, উমার রানদয়্াল্লাহু আিহু
কেণক বনেকত প্রনসদ্ধ হাদীস। উমার রানদয়্াল্লাহু আিহুণক প্রশ্ন করা
হণলা, সফণরর সময়্ ককাণিা বযনক্ত িাপাক হণল এবাং তখি পানি িা
পাওয়্া কগণল সালাত আদায়্ করণত হণব কী িা? নতনি বলণলি, সফণরর
সময়্ ককাণিা বযনক্ত িাপাক হণল, পানি িা পাওয়্া পযকন্ত তাণক সালাত
আদায়্ করণত হণব িা। তখি আম্মার ইবি ইয়্াসার রানদয়্াল্লাহু আিহু
বলণলি, ‘কহ আনমরুল মুনমিীি! আপিার নক কসই কো স্মরে আণে,
যখি আপনি ও আনম উণটর দণলর মণধয নেলাম এবাং আমরা িাপাক
হণয়্নেলাম। অতঃপর আনম পশুর মণতা মানটণত গড়াগনড় নদণয়্ উিলাম
এবাং সালাত আদায়্ করলাম। নকন্তু আপনি সালাত আদায়্ করণলি িা।
তৎপর এ ঘটিা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর নিকট বযক্ত
করলাম। তখি নতনি বলণলি: কতামার জিয এভাণব করাই যণেষ্ট হণতা
বণল রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম দু হাত মানটণত মারণলি।
অতঃপর দু ’হাত নদণয়্ মুখমিল ও কনিিয়্ মাণসহ করণলি। তখি
উমার রানদয়্াল্লাহু আিহু বলণলি, কহ আম্মার! আল্লাহণক ভয়্ কর।
আম্মার বলণলি, আপনি ইণচ্ছ করণল আনম হাদীসনট বেকিা করব িা।
তখি উমার রানদয়্াল্লাহু ‘আিহু বলণলি, যার দানয়্ত্বপূ তুনম নিণয়্ে,
আমরাও কস নবষণয়্ অিু ণমাদি নদনচ্ছ।21

21

সহীহ বু খারী, মুসনলম, নতরনমযী, আবু দাউদ।
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এ সু ু্ন্নাতনট সাংঘনটত হওয়্ার সময়্ উমার রানদয়্াল্লাহু আিহু উপনস্থত
নেণলি। পণর নতনি হাদীসনট এমিভাণব ভুণল যাি কয, তার নবপরীত
রায়্ প্রকাশ কণরি এবাং আম্মার রানদয়্াল্লাহু আিহু তাণক স্মরে কনরণয়্
কদওয়্া সণেও নতনি স্মরে করণত পাণরি নি। নতনি আম্মার রানদয়্াল্লাহু
আিহুণক নমেুযক বণলি নি, বরাং হাদীসনট বেকিা করার আণদশ কদি।
এ নবষণয়্ উপণরাক্ত ঘটিা কেণক এটা আরও কবনশ প্রমােবহ22 ঘটিা
হণলা, “একবার উমার রানদয়্াল্লাহু আিহু খুৎবায়্ বলণলি: রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর স্ত্রীণদর ও কমণয়্ণদর মহর কেণক কয
ককাণিা বযনক্তর অনতনরক্ত মহরণক আনম রদ করণবা। তখি একজি
স্ত্রীণলাক বলণলি, কহ উমার! আল্লাহ স্বয়্াং যা আমাণদরণক দাি কণরণেি
তা হণত আপনি ককমি কণর বনঞ্চত করণবি? অতঃপর দলীল নহণসণব
এই আয়্াত পাি করণলি:
ٗ ارا فَ َل تَأۡ ُخ ُذوا م ِۡن ُه َش ۡيا َأتَأۡ ُخ ُذونَ ُهۥ ُب ۡه َتٰ ٗنا ِإَوثۡ ٗما ُّمب
َ ﴿ َو َءاتَ ۡي ُت ۡم إ ۡح َدى ٰ ُهن ق
ٗ ِنط
ينا
ِ
ِ
]٠١ :﴾ [النساء٢٠

“কতামরা স্ত্রীণদর কাউণকও ভারী (Standard of weight) মহরািা
নদণয়্ োকণল তাণদর নিকট হণত নকেু নফরত নিও িা”। [সূ রা আিনিসা, আয়্াত: ২০] (মুসিাণদ আহমাদ, নতরনমযী, আবু দাঊদ)23।

22

কারে, আগত ঘটিাণত উমার রানদয়্াল্লাহু ‘আিহু কুরআণির আয়্াতও ভুণল
নগণয়্নেণলি। [সম্পাদক]

23

তণব বেকিানটর সিদ দু বকল। [সম্পাদক]

 33 

অতঃপর উমার রানদয়্াল্লাহু আিহু স্ত্রীণলাকনটর কোয়্ সম্মনত নদণলি
এবাং নিণজর কো উনিণয়্ নিণলি।” অেচ, উমাণরর রানদয়্াল্লাহু আিহু
আয়্াতনট মুখস্থ নেল। নকন্তু নতনি তা ভুণল নগণয়্নেণলি।
অিু রূপভাণব আলী রানদয়্াল্লাহু আিহু বনেকত এরূপ একনট হাদীস। উষ্ট্র
যু ণদ্ধর (War of Camels) সময়্ আলী রানদয়্াল্লাহু আিহু জুবাণয়্র
রানদয়্াল্লাহু আিহুণক তাণদর উভণয়্র কেণত্র রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়্াসাল্লাণমর ওয়্াদা সম্পণকক নকেু স্মরে করাণলি। জুবাণয়্র রানদয়্াল্লাহু
আিহুর এ কো স্মরে হণল নতনি যু দ্ধ হণত নবরত োকণলি।24
এ ধরণের ঘটিা পূ বকবতকী ও পরবতকী সালাণফ সাণলহীণির মণধয বহুল
পনরমাণে পনরলনেত হয়্।
ষষ্ঠ কারে
হাদীণস আমল িা করার কারে এও হণয়্ োণক কয, ইমাম বা আনলম
বযনক্ত হাদীণসর চানহদা বা ইনিত উণদ্দশয সম্পণকক অজ্ঞাত োকণবি বা
জািণবি িা। আর কয বযনক্ত হাদীণসর উণদ্দশয সম্পণকক অজ্ঞাত, তার ঐ
হাদীণস আমল করার প্রশ্নই উণি িা। কবশ কণয়্কনট কারণে হাদীণসর
উণদ্দশয একজি ইমাম বা আনলণমর কাণে অজািা োকণত পাণর।
কযমি,

24

আল-নবদায়্া ওয়্াি নিহায়্া, বায়্হাকী, মুসান্নাণফ আবনদর রাযযাক।
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ক. কখিও কখিও হাদীণস উনল্লনখত শব্দনট অপনরনচত ককাণিা শব্দ
হণয়্ োণক। কযমি, নিণম্নাক্ত শব্দসমূ হ:
১. ‘মুযাবািাহ’25
২. ‘মুখাবারাহ’26
৩. ‘মুহাকালাহ’27
৪. ‘মুলামাসাহ’28
৫. ‘মুিাবাযাহ’29
৬. ‘গারার’30 ইতযানদ কদানচৎ বযবহৃত শব্দগুণলা, যার মণধয আনলমগে
কখিও কখিও এসব শণব্দর নবনভন্ন বযাখযা কণর োণকি।
তাোড়া কদানচৎ অণেক বযবহৃত শণব্দর উদাহরে নিণম্নর মারফু‘ হাদীণসও
পাওয়্া যায়্, কযখাণি বলা হণয়্ণে,
25

গাণের ঝুলন্ত কখজুর অিযত্র শুকিা কখজুণরর পনরবণতক নবনক্র করা।

26

ভূ নমণত অনজকত শণসযর নবণশষ অাংণশর তৃতীয়্ বা চতুেকাাংণশর নবনিমণয়্ কাজ করা।

27

শীণষর অভযন্তরনস্থত গমণক বাইণরর পনরস্কার গণমর নবনিমণয়্ নবক্রয়্ করা।

28

নবণক্রতা বলণব: আমার কাপড় স্পশক করণল কবচা-ণকিা অবশযম্ভাবী অেবা কক্রতা
বলণব, আনম কতামার কাপড় স্পশক করণলই কবচা-ণকিা সম্পূ েক হণব।

29

ককাণিা বযনক্ত নবণক্রতাণক এই কো বলা কয, আনম কতামার নদণক এই প্রস্তর টুকরা
নিণেপ করণলই নবক্রয়্া সম্পূ েক হণব।

30

কধাকাপূ বকক ক্রয়্ নবক্রয়্ অেকাৎ দ্রণবযর উপণরর অাংশ কদণখ কক্রতা মুগ্ধ হয়্ এবাং
কধাকা প্রাপ্ত হয়্ নকন্তু নভতরগত বস্তু সম্পণকক কস অিনভনহত।
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َ
َْ
َ َ َ َ َ
» َوّل عتَاق هف هإغال ٍق،«ّل َطالق
َْ
এখাণি  إهغالقশণব্দর তফসীর আনলমগে  إكراهবা জবরদনস্ত
কণরণেি31। আর কস নহণসণব তারা জবরদনস্ত স্ত্রী তালাক ও দাণসর
স্বাধীিতা নিণল তা গ্রহেণযাগয হণব িা বণল মত নদণয়্ণেি, নকন্তু যারা
এ মণতর নবপরীত মত কপাষে কণরি, তারা এ তাফসীরনট জাণিি িা।
খ. আবার কখিও উক্ত ইমাম বা আনলণমর জিয কস হাদীণসর অেক িা
জািার কারে হণচ্ছ, কয শব্দ হাদীণস এণসণে, তার বতকমাি আনভধানিক
ও প্রচনলত অেক রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর মণিািীত
অণেকর নবপরীত হওয়্া। কারে সম্ভবত কস ইমাম বা আনলম শব্দনটর কস
অেকই করণব যা কস বতকমাণি বুণঝ। কস মণি করণে কয বতকমাণি প্রচনলত
শব্দনটর অেকই রাসূ ণলর উণদ্দশয। ককিিা শণব্দর অেক সব সময়্ এক
হওয়্াই হণচ্ছ কমৌনলক িীনত। (অেচ সমণয়্র পনরবতকণি শব্দনটর অণেক
পনরবতকি এণসণে, রাসূ ণলর যু ণগ কয অণেক এনট বযবহৃত হণয়্নেল
বতকমাণি হয়্ত কস অণেক বযবহৃত হণচ্ছ িা, ফণল উক্ত ইমাম বা আনলম
রাসূ ণলর উণদ্দশয িা বুণঝ শব্দনট কেণক বতকমাণি প্রচনলত অেক গ্রহে
কণরণে। আর এভাণবই নতনি প্রকৃতপণে হাদীসনটর অেক বুঝণত অেম
হণলি।) কযমি,

31

তখি হাদীণসর অেক দাাঁড়ায়্, (কারও নিকট হণত কজারপূ বকক তালাক কিওয়্া হণল
এবাং কজারপূ বকক কারও কগালাম আযাদ করা হণল ঐ স্ত্রীর প্রনত তালাকও পনতত
হণব িা এবাং ঐ কগালামও আযাদ হণব িা।) [মুসিাণদ আহমদ, আবু দাউদ, ইবি
মাজাহ ও ইবি নহব্বাি]।
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ককউ নবনভন্ন বেকিা কেণক শুিল কয, (মদ হারাম হণলও) ‘িাবীয’ এর
বযাপাণর ‘রুখসত’ বা োড় কদওয়্া হণয়্ণে। তখি কস মণি করল কয,
‘িাবীয’ সম্ভবত ককাণিা এক প্রকার মাদক। কারে কস তার ভাষাণতই
এরূপই বুণঝ োণক। অেচ প্রকৃতপণে, কখজুর নমনশ্রত নমনষ্ট পানিণকই
িাবীজ বলা হয়্, যতেে পযকন্ত ওণত কিশা িা আণস। অণিক সহীহ
হাদীণসই িাবীণযর এরূপ বযাখযা এণসণে।
অিু রূপভাণব ককউ ককউ কুরআি ও সু ন্নায়্ উদ্ধৃত ‘খমর’ শব্দনট শুিণত
কপল। তখি তারা মণি করল কয, ‘খমর’ বলণত শুধু মাত্র আাংগুণরর
রসণকই বুঝায়্; যখি তা শক্ত ও কিশাযু ক্ত হয়্। ককিিা এটাই ‘খমর’
বা মণদর আনভধানিক অেক। যনদও অণিক সহীহ হাদীণস প্রণতযক
কিশাযু ক্ত পািীয়্ণকই মদ বণল আখযানয়্ত করা হণয়্ণে32। (সু তরাাং
এখাণিও কস বযনক্ত কয মদ বলণত শুধু আাংগুণরর রস বুণঝণে, কস ভুল
কণরণে। কস ভুণলর কারে হণচ্ছ, কুরআি ও সু ন্নাহর শব্দণক রাসূ ণলর
যু ণগর বযবহৃত অণেকর নবপরীণত অেবা হাদীণসর স্বীকৃত অেক বাদ নদণয়্
বতকমাি কাণলর আনভধানিক অণেক বযবহার করা। সু তরাাং হাদীণসর
সনিক অেক িা জািা োকার এটাও একনট কারে।)
গ. আবার কখিও উক্ত ইমাম বা আনলণমর জিয কস হাদীণসর অেক িা
জািার কারে হণচ্ছ, হাদীণসর শব্দ মুশতারাক (একই শণব্দর কণয়্কনট
অেক োকা) নকাংবা মুজমাল (সাংনেপ্ততাজনিত অস্পষ্টতা) োকা অেবা
শব্দনট হাকীকত (তো প্রকৃত) ও মাজায (অিযােকণবাধক) অণেকর মণধয
32

সহীহ বু খারী ও মুসনলণম এ সাংক্রান্ত হাদীস রণয়্ণে।
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ঘুেকায়্মাি োকা। এমতাবস্থায়্ কস ইমাম বা আনলম শণব্দর তার নিকটস্থ
অেক গ্রহে কণর, যনদও অিযটাই কসখাণি উণদ্দশয।
ُُ
কযমি, সাহাবীগণের এক দল প্রেমতঃ কুরআিু ল কারীণমর ﴿ َوُكوا
َۡ
ُ َ َ َََ ٰ َ َُ ۡ َ
َ ۡ ٱۡل ۡي ُط ۡٱۡلَ ۡب َي ُض م َِن
َ ۡ ك ُم
]١٨٧ :ٱۡل ۡي ِط ٱۡل ۡس َودِ﴾ [ابلقرة
)وٱۡشبوا حّت يتبّي ل
আয়্াণত  اخليط األبيضএবাং “ اخليط األسوসাদা এবাং কাণলা সু তা”-কক
“রনশ” অণেক বযবহার কণরণেি33।

َ ُ
ُ
ۡ َ﴿ف
ُ ٱم َس
অিু রূপভাণব ককউ ককউ আল্লাহর বােী, ﴾حوا ب ِ ُو ُجوهِك ۡم َوأيۡدِيكم
]٦ :“ [املائدةকতামরা কতামাণদর মুখমিল ও হাত মাণসহ কর” এই
َ
ُ
আয়্াণতর “ أيۡدِيكمকতামাণদর হাত” শব্দ িারা হাণতর বগল পযকন্ত অণেক
বযবহার কণরণেি।
ঘ. আবার কখিও উক্ত ইমাম বা আনলণমর জিয কস হাদীণসর অেক িা
জািার কারে হণচ্ছ, কুরআণির আয়্াত বা হাদীণসর শণব্দর ‘চানহদা বা
উণদ্দণশয’ গুপ্ত োকা34। ককিিা ককাি কোর কী ‘চানহদা বা উণদ্দশয’,
তা অতযন্ত বযাপক নবষয়্; কসটা উপলনি ও কোর নবনভন্ন নদক বুঝার
কেণত্র মািু ণষর মণধয নবরাট তফাৎ হণয়্ োণক। কারে, এ বযাপাণর
আল্লাহ প্রদি জ্ঞাি ও বুঝ সবার জিয সমাি িয়্।

33

আদী ইবি হানতম রানদয়্াল্লাহু আিহু কেণক অিু রূপ বেকিা কদখুি, সহীহ বু খারী,
সহীহ মুসনলম, মুসিাণদ আহমাদ। [সম্পাদক]

34

অেকাৎ শব্দ িারা নকণসর ইনঙ্গত করা হণয়্ণে, তা স্পষ্ট িা োকা। [সম্পাদক]
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আবার হণত পাণর, ‘িস’ বা ভাণষয বযবহৃত কসই বাণকযর ‘চানহদা ও
উণদ্দশয’ সাংক্রান্ত সাধারে একনট অেক কসই বযনক্ত (ইমাম) এর জািা
রণয়্ণে; নকন্তু উক্ত ‘িস’ বা ভাষয িারা প্রকৃত কয ‘চানহদা বা উণদ্দশয’
রণয়্ণে, কসটা তার জািা (সাধারে) অণেকর অন্তভুকক্ত হণব বণল তাাঁর
মণিই হয়্ নি35।
আবার হণত পাণর, এটা কয িস (বা কুরআি, হাদীস) এর ভাণষযর
চানহদা ও উণদ্দশয কসটা কস বযনক্ত (ইমাম) এর জািা নেল, নকন্তু পণর
নতনি তা ভুণল যাি। এও একনট নবরাট অধযায়্। আল্লাহ োড়া কারও
পণে তা নিরূপে করা সম্ভব িয়্।
আবার হণত পাণর, ‘িস’ বা ভাণষয বযবহৃত কসই বাণকযর ‘চানহদা ও
উণদ্দশয’ নবষণয়্ কসই বযনক্ত (ইমাম) ভুল কণর োকণবি। ফণল নতনি
বাকযণক এমি অণেক বযবহার করণবি, যা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়্াসাল্লাণমর নিকট কপ্রনরত আরবী ভাষায়্ প্রমানেত হয়্ িা।

35

অেকাৎ তার (ইমাণমর) মণিই হয়্ নি কয, হাদীণসর িস বা ভাণষযর প্রকৃত অেক,
তার জািা হাদীণসর সাধারে অণেকর আওতাভুক্ত। ফণল নতনি হাদীণসর ‘িস’ বা
মূ ল ভাণষযর চানহদা সাধারেভাণব জািণলও, কসটার প্রকৃত অেক তার জািা সাধারে
অণেকর আওতায়্ আসণব বণল তার মণির ককাণিই উনদত হয়্ নি। নতনি কস প্রকৃত
অেকনট হাদীণসর বাণকযর চানহদার মণধয প্রণবশ করাণিার বযাপাণর সাবধাি হি নি।
[সম্পাদক]
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সপ্তম কারে
হাদীণস আমল িা করার কারে কখিও কখিও এও হণয়্ োণক কয,
বযনক্ত বা ইমাম মণি কণরি, উনল্লনখত হাদীসনটর মণধয আণলাচয নবষয়্নট
উনদ্দষ্ট িয়্।
এই কারে ও পূ বকবনেকত কারণের মণধয পােককয এই কয, প্রেমনটর মণধয
কসই বযনক্ত বা ইমাম হাদীণসর প্রকৃত চানহদা ও উণদ্দশয সম্পণকক অজ্ঞাত
োকণবি। নকন্তু নিতীয়্নটণত (অেকাৎ সপ্তম এই কারণে) কসই বযনক্ত বা
ইমাম হাদীণসর চানহদা ও উণদ্দশয সম্পণকক জািণবি বা জ্ঞাত োকণবি।
নকন্তু তার বদ্ধমূ ল ধারো কয, (হাদীস কেণক) এই চানহদা ও উণদ্দশয
কিওয়্া সনিক িয়্। ককিিা কসই বযনক্ত বা ইমাণমর কয সব সু নিনদকষ্ট
উসূ ল বা মূ লিীনত রণয়্ণে কসগুণলার নবপরীত হওয়্ায়্ এই উণদ্দশয বা
চানহদা পনরতযাজয। চাই ইমাম বা বযনক্তর কস সব মূ লিীনত প্রকৃত অণেক
সনিক কহাক অেবা ভ্রান্ত কহাক।
কয সব মূ লিীনতর নবপরীত হণল কখিও কখিও মুজতানহদ বযনক্ত ইমাম
হাদীণসর ওপর আমল করা কেণক নবরত োণকি, কসসব নকেু
মূ লিীনতর36 উদাহরে:

36

এসব মূ লিীনত শুদ্ধও হণত পাণর, আবার অশুদ্ধও হণত পাণর। নকন্তু সমসযা হণচ্ছ,
ইমাম বা মুজতানহদ বযনক্ত মণি করণে কয, এগুণলা অভ্রান্ত িীনত। সু তরাাং এর
নবপরীণত হাদীণসর ককাণিা চানহদা পাওয়্া কগণল কসসব হাদীণসর উপর আমল
করণত হণব মূ লিীনতর আণলাণক, নবপরীণত নগণয়্ িয়্। তাই প্রণয়্াজণি তাাঁরা কসসব
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১. মুজতানহদ বযনক্ত বা ইমাম নবশ্বাস করণব কয, ককাণিা ‘আম’ বা
সাধারে নবধািণক যখি ককাণিা নবণশষ কেণত্র নিধকানরত কণর কদওয়্া
হয়্, তখি কস সাধারে নিণদকশ তার কাযককানরতা হারায়্ নবধায়্ কসটা
আর দলীল-প্রমাে নহণসণব কপশ করা যায়্ িা।
২. ককাণিা নিণদকশ কেণক (নবপরীত) কবাধগময নবষয়্ণক দলীল নহসাণব
গ্রহে করা যায়্ িা37।
৩. ককাণিা কারণের ওপর অনপকত সাধারে হুকুম ঐ কারণের ওপরই
সীনমত োকণব।

হাদীণসর নভন্ন বযাখযাও নদণয়্ োণকি। আবার কখিও কখিও আমণলর উপণযাগীই
মণি কণরি িা। [সম্পাদক]
37

এনট একনট উসূ লী পনরভাষা। এনট বু ঝণত হণল নিণম্নাক্ত নবষয়্গুণলা বু ঝণত হণব:
কয ককাণিা িস বা ভাষয কেণক নিণদকশিা দু ’ ধরণের হণয়্ োণক। ১. মািতূ ক বা
কনেত। ২. মাফহূ ম বা কবানধত।
১- ককাণিা নিণদকশ সরাসনর কয নবষয়্ণক অন্তভুকক্ত কণর, কসটাণক বলা হয়্, মািতূ ক।
বা কনেত নবষয়্। কসনট আবার দু ’ প্রকার। এক. সরাসনর কনেত, দু ই. কনেত
নহণসণব ধণর কিওয়্া যায়্।
২- ককাণিা নিণদকশ কেণক কবাঝা যায়্, কসটাণক বলা হয়্, মাফহূ ম। বা কবানধত নবষয়্।
এটা আবার দু ’ প্রকার। এক. নিণদকণশর পণে কবানধত। (যাণক মাফহূ ণম মুওয়্ানফক
বণল) দু ই. নিণদকণশর নবপরীত অাংণশ কযখাণি ককাণিা নবধাি কিই, কসটাণত নিণদকশ
কেণক কবানধত নবধাণির নবপরীত নবধাি প্রদাি কণর। (যাণক মাফহূ ণম মুখানলফ
বণল)। উপণরাক্ত সকল প্রকারই আণলমণদর নিকট নবধাি নহণসণব গৃ হীত। তণবএ
নিতীয়্ কবানধত নবষয়্নটণত ককাণিা ককাণিা ইমাম মতণভদ কণর বণলণেি, কয বযপাণর
শরী‘আত চুপ রণয়্ণে কসখাণি ককাণিা নবধাি কদওয়্া যাণব িা। ইমাম ইবি তাইনময়্যা
এ মতনটণকই এখাণি তুণল ধণরণেি। [সম্পাদক]
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৪. ককাণিা প্রকার কহতু উণল্লখমুক্ত নিণদকশ িারা ওয়্ানজব হওয়্া বুঝাণব
িা।
৫. ককাণিা প্রকার কহতু উণল্লখমুক্ত নিণদকশ িারা তাৎেনিক হওয়্া বাধয
কণর িা।
৬. ককাণিা শণব্দ ‘আনলফ লাম’ যু ক্ত করা িারা নিনদকষ্ট’ করা হণল কসটা
িারা অনিনদকষ্ট বুঝার সু ণযাগ োণক িা।
৬. ককাণিা ‘িা’ কবাধক নক্রয়্া িারা কস বস্তুর অনস্তত্বপূ নকাংবা তার যাবতীয়্
হুকুমই িা হণয়্ যায়্ িা।
৭. ককাণিা িস বা ভাণষযর চানহদাণক সাধারে কণর কদওয়্া যাণব িা,
সু তরাাং মমকােক ও অণেকর মণধয সাধারেত্বপূ আিা যাণব িা।
ইতযানদ অিযািয মূ লিীনতসমূ হ, যাণত নবশদ আণলাচিা ও মতামণতর
অবকাশ রণয়্ণে38।

38

অেকাৎ এ সকল উসূ ল বা মূ লিীনত হয়্ত, কস মুজতানহদ বযনক্ত বা ইমাণমর কাণে
অলঙ্ঘিীয়্ মূ লিীনত। যা নতনি নবনভন্ন আয়্াত ও হাদীণসর আণলাণক নিধকারে
কণরণেি। অেচ অিয মুজতানহদ বযনক্ত বা ইমাণমর নিকট এগুণলার ককাণিা
ককাণিানট ধতকবয িয়্, অেবা বযনতক্রম হণত পাণর বণল স্বীকৃত। সু তরাাং ককাণিা
ককাণিা মুজতানহদ বযনক্ত বা ইমাম ককাণিা হাদীণসর উপর আমল করার সময়্ হয়্ত
এসব মূ লিীনতর নবপরীত কদখণত কপণয়্ কসটার উপর আমল কণরি নি। অেচ অিয
ইমাণমর নিকট হাদীস নবশুদ্ধ হওয়্ায়্ কসটা নিণজই একনট মূ লিীনত নবণবনচত হওয়্ায়্
কসটার উপর নতনি আমল কণরণেি। আর এভাণবই মতপ্রােকণকযর সূ ত্রপাত ঘণট।
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বস্ততঃ ককাণিা হাদীণসর ওপর আমল িা করার জিয উক্ত কারেনট
এতই বযাপক কয, “উসূ ল-ই-নফকহ”-এর নবণরাধপূ েক মাসআলাগুণলার
প্রায়্ অণধককই এর অন্তভুকক্ত। যনদও শুধু উেু ল বা কায়্দা নবণরাধপূ েক
‘দালালাত তো চানহদার সবগুনলণক শানমল কণর িা।
এ োড়াও উক্ত কারেনটর মণধয ককাণিা একনট অেক ভাণষয বনেকত বাণকযর
চানহদা (‘দালালাত’) এর কশ্রেীভুক্ত হণব নক িা, এটা নিধকারে করাও এ
কারেনটর অন্তভুকক্ত একনট নবষয়্। কযমি ককাণিা ইমাম নবণশষ ককাণিা
হাদীণসর ওপর এ জিয আমল কণরি িা কয, এর মধযনস্থত উনদ্দষ্ট শব্দনট
মুজমাল, যার অেক ‘মুশতারাক’ বা িযেকণবাধক, কসখাণি এমি ককাণিা
প্রমােও কিই যা এর একনট অেকণক নিধকারে কণর নদণব। (সু তরাাং নতনি
কসটা নিধকারে িা করা জনিত কারণে কসটার ওপর আমল কণরি নি)
ইতযানদ। (আরও এ জাতীয়্ শাখা কারেগুণলাও এ কমৌনলক সপ্তম
কারণের অন্তভুকক্ত।)

সু তরাাং ককউই রাসূ ণলর হাদীসণক আমল িা করার বযাপাণর মত কদি নি; বরাং
ইজণতহাদগত কারণেই তাণদর মণধয মত প্রােককয ঘণটণে। [সম্পাদক]
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অষ্টম কারে
হাদীণস আমল িা করার একনট কারে এও হণয়্ োণক কয, হাদীসনট কয
মাসআলার জিয দলীল নহণসণব কপশ করা হয়্, কসটার নবপণে এমি
দলীলও রণয়্ণে যা প্রমাে কণর কয, হাদীসনট উক্ত মাসআলার দলীল
িয়্। কযমি,
ক. অনিনদকষ্ট ( )اعمদলীলনট নিনদকষ্ট ( )خاصদলীণলর নবণরাধী হওয়্া।
খ. অেবা শতকমুক্ত ( )مطلقদলীলনট শতকযুক্ত ( )مقيدদলীণলর নবণরাধী
হওয়্া।
গ. অেবা শতক-মুক্ত নিণদকশ ( )األمر املطلقনট এমি নকেু র নবপরীত
হওয়্া, যা িারা কবাঝা যায়্ কয, নিণদকশনট ওয়্ানজণবর আওতাভুক্ত িয়্।
ঘ. অেবা, প্রকৃত ( )حقيقةঅণেকর সাণে অপ্রকৃত ( )جمازঅণেকর িন্দ্ব
হওয়্া। এোড়া আরও নবনভন্ন প্রকার িন্দ্বযু ক্ত মাসআলা রণয়্ণে, যা
একনট নবস্তৃত অধযায়্।
ককিিা বাণকযর চানহদা ও উণদ্দশয িন্দ্বতাপূ েক হওয়্া, আর কসগুণলার
একনটর ওপর অিযনটর প্রাধািয কদওয়্া সহজ কাজ িয়্। এটা অসীম
সাগণরর িযায়্ অতযন্ত বযাপক অধযায়্।
িবম কারে
এ ধারো করা কয, হাদীসনট এমি নকেু র সাণে িন্দ্বযু ক্ত, যা সবার
নিকটই নবপরীণত দাাঁড়াণিার েমতার রাণখ। কযমি, অপর ককাণিা
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আয়্াত অেবা অপর ককাণিা হাদীস অেবা ইজমা‘-এর মণতা শনক্তশালী
প্রমাে। (যনদ এ ধরণের িন্দ্ব ততনর হয়্, তখি) তা প্রমাে কণর কয, (ণয
হাদীসনটর ওপর মুজতানহদ বযনক্ত বা ইমাম আমল কণরি নি কস)
হাদীসনট হয়্ দু বকল, িয়্ণতা রনহত নকাংবা তাণত তানবল তো বযাখযা
(Interpretation) রণয়্ণে; যনদ তাণত তানবল তো বযখযা কণর নভন্ন
অেক করার অবকাশ োণক।
এ প্রকার কারে দু ’ভাণগ নবভক্ত
১. প্রেমত: ধারো করা কয, এ হাদীণসর নবপরীতনট (এ হাদীণসর ওপর)
কমাটামুনটভাণব প্রাধািয প্রাপ্ত। সু তরাাং এ হাদীসনট দু বকল অেবা রনহত
অেবা তানবল তো বযখযা কণর নভন্ন অেক করা এ নতিনটর ককাণিা একনট
অনিনদকষ্টভাণব নিধকানরত হণব।
২. নিতীয়্ত: উপণরাক্ত সম্ভাবিাগুণলার মধযকার ককাণিা একনটণক
নিধকারে করা। কযমি, এটা নবশ্বাস করা কয, হাদীসনট রনহত অেবা
তানবল তো বযখযা কণর নভন্ন অেককৃত।
তারপর হয়্ত (ণস মুজতানহদ বযনক্ত বা ইমাম কতৃকক) হাদীসণক রনহত
বলার কেণত্র (নতনি) ভুল-ত্রুনট কণর োকণবি। কযমি, কখিও পরবতকী
হাদীসণক (যা রনহত হওয়্া দরকার কসটাণক ভুলবশতঃ) পূ বব
ক তকী হাদীস
(যা রনহত হওয়্ার উপযু ক্ত) বণল মণি করণবি।
আবার কখিও কস মুজতানহদ বযনক্ত বা ইমাম হাদীসনটর তানবল তো
নভন্ন অেক করার কেণত্র ভুল কণর বণসি। ফণল হাদীসণক এমি অণেক
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বযবহার কণরি কয অেক তার শণব্দর সাণে সাংগনতপূ েক িয়্। অেবা
হাদীণসর মণধযই এমি ককাণিা নকেু পাওয়্া যাণব যা হাদীণসর এ অেক
করাণক প্রতযাখযাি কণর।
তাোড়া (আরও একনট নদক এখাণি প্রনেধািণযাগয, তা হণচ্ছ) যখি
ককাণিা হাদীণসর নবপরীণত অিয হাদীসণক কমাটামুনটভাণব িানন্দ্বক বণল
ধণর কিওয়্া হয়্, তখি কখিও কখিও (অবস্থা এমিও হণত পাণর কয)
নবপরীত হাদীসনটণত এমি ভাবধারা পাওয়্া যায়্ িা, যার জিয তাণক
নবপরীতধমকী (িানন্দ্বক) হাদীস বলা যায়্। আবার কখিও কখিও এরূপও
হণয়্ োণক কয, হাদীসনট নবপরীতধমকী হণলও সিদ (Chain of
Narration) ও মতণির (Text) নদক নদণয়্ এবাং সনিকতার নদক নদণয়্
তা প্রেম হাদীসনট39র কচণয়্ নিম্ন স্তণরর। আর তাণতই (নিতীয়্
হাদীসনটণতই) বরাং (আমল িা করার) কস সকল কারে ও সম্ভাবিাগুণলা
আপনতত হয়্, যা প্রেম হাদীণস (ণকাণিা ইমাম বা মুজতানহদ কতৃকক
প্রেণম) আপনতত করা হণয়্নেল।
তদ্রুপ (আরও একনট নদক এখাণি প্রনেধািণযাগয, তা হণচ্ছ) কয
মুজতানহদ বযনক্ত বা ইমাম ইজমা‘কক হাদীণসর নবপরীত হণয়্ণে দাবী
কণর হাদীণসর ওপর আমল করা কেণড় নদণয়্ণে, কসটা মূ লত ইজমা‘
িয়্। বরাং তার কো বা দাবীর নভনি হণচ্ছ এই কয, এর নবপরীত মত

39

কয হাদীসনটর উপর মুজতানহদ বযনক্ত বা ইমাম আমল কণরি নি এ কারণে কয এর
নবপরীণত হাদীস রণয়্ণে, কস হাদীসনটই মূ লতঃ শনক্তশালী, তার নবপরীতনট দু বকল।
অেচ মুজতানহদ বযনক্ত বা ইমাম তা বু ঝণত পাণরি নি। [সম্পাদক]
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কারও কাে কেণক জািা যায়্ িা। িাম করা আনলমগণের অণিণকই
এমি নকেু মত গ্রহে কণরণেি, কয মণতর সপণে তাণদর একমাত্র
দলীল হণচ্ছ, এর নবপরীত মত কারও কাে কেণক জািা িা োকা।
যনদও তাণদর কাণে এ বযাপাণর এমি প্রকাশয দলীর প্রমাোনদ রণয়্ণে,
যা তাণদর মণতর নবপরীত কোণকই সাবযস্ত করণে।
তণব ককাণিা আনলণমর এটা উনচত িয়্ কয, নতনি ককাণিা মণতর সপণে
পূ ণবক ককাণিা প্রবক্তা আণে নক িা তা িা কজণি একনট মত নদণয়্ নদণবি;
নবণশষ কণর যখি নতনি জািণবি কয, মািু ষ এর নবপরীত মতনটই
নদণয়্ণে। আর এজিযই ককাণিা ককাণিা আনলম মত প্রকাণশর সময়্
বলণতি, “যনদ এ মাসআলানটর বযাপাণর ইজমা‘ বা সবকসম্মত রায়্ োণক
তণব তা অবশযই অিু সরেণযাগয। অিযোয়্ ইজমা‘ িা োকণল তাণত
আমার মত হণচ্ছ এরূপ বা ওরূপ40।

40

এ পযারাটুকু আণগর ও পণরর কো কেণক নভন্ন কণর বেকিা করা হণয়্ণে। এর িারা
উণদ্দশয, মািু ষ কযি নিণজ িতুি মত আনবস্কার করণত উিু দ্ধ িা হয়্। কস কযি
ককাণিা মত কদওয়্ার আণগ তার মণতর সপণে সালণফ সাণলহীণির ককউ বণলণে
কী িা কসটা কদণখ নিনিত হয়্। কারে হণত পাণর কস এমি মত নদণচ্ছ, যা আর
ককউই কখিও কদয়্ নি, আর তাণত িীণির সমূ হ েনতর সম্ভাবিা রণয়্ণে। তাণক
অবশযই ককাণিা নবষণয়্ মত কদয়্ার বযাপাণর নিনিত হণব কয, অন্ততঃ তার কোর
সপণে সালণফ সাণলহীণির একজি হণলও বণলণেি। আবার কখিও কখিও
এমিও হণত পাণর কয নিণজ নিণজর পে কেণক মত নদণত নগণয়্ ইজমা‘ এর
নবপরীত মত নদণয়্ কফণলণে। আর এ জিযই আণলমগে ইজমা িা হওয়্ার শতকযুক্ত
কণর কখিও কখিও মত প্রদাি করণতি, যা উপণর বনেকত হণয়্ণে। [সম্পাদক]
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এর41 উদাহরে: ককউ বলণলি, আনম জানি িা ককউ ক্রীতদাণসর সােয
গ্রহেণযাগয মণি কণরণেি কী িা42। অেচ তাণদর সােী কবুল হওয়্ার
বযাপাণর আলী রানদয়্াল্লাহু আিহু, আিাস রানদয়্াল্লাহু আিহু ও শুরাইহ
রহ. কেণক বেকিা রণয়্ণে43।
একইভাণব অিয ককাি আনলম বণলি, আাংনশক আযাদকৃত ক্রীতদাণসর
ওয়্ানরশ (উিরানধকার) িা হওয়্ার বযাপাণর ঐকমতয রণয়্ণে।
পোন্তণর, তাণদর ওয়্ানরশ হওয়্া সম্পণকক আলী রানদয়্াল্লাহু আিহু ও
ইবি মাস‘উদ রানদয়্াল্লাহু আিহু হণত বেকিা রণয়্ণে। আর এ বযাপাণর
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম কেণকও একনট হাসাি হাদীস
44

বনেকত আণে ।
41

এ উদাহরে পূ ণবকর পযারার সাণে সম্পৃ ক্ত িয়্; বরাং পূ ণবকর পযারার পূ ণবকর পযারার
সাণে সম্পৃ ক্ত। অেকাৎ নবপরীত মত িা জািাণক ককউ ককউ কীভাণব ইজমা‘ বণল
চানলণয়্ নদণয়্ণে, অেচ কসটা ইজমা িয়্, তারই উদাহরে কদওয়্া হণচ্ছ। [সম্পাদক]

42

এ কোণকই নতনি হয়্ত ইজমা‘ ধণর নিণয়্ণেি। কারে, নতনি এর নবপরীত মত

জাণিি িা। বস্তুত: নবষয়্নট ইজমা িয়্। কারে, এর নবপরীত মত রণয়্ণে। কযমিনট
উপণর বনেকত হণয়্ণে। [সম্পাদক]
43

অেকাৎ তারা এটা জাণয়্য বণলণেি। সু তরাাং তার িা জািা ইজমা‘ নহণসণব ধতকবয

হণব িা। আর এটার কদাহাই নদণয়্ হাদীণসর উপর আমল কেণড় কদওয়্া যাণব িা।
যনদও ককাণিা বযনক্ত বা মুজতানহদ কসটার কারণে ভুল কণর হাদীণসর উপর আমল
কেণড় নদণয়্ োণকি। কসটা তার ইজণতহাদী ভুল নহণসণব নবণবনচত হণব।[সম্পাদক]
َ
َ
ْ
ْ َ ُّ ْ ْ َ
ْ َ
َ
َْ َ َ ْ
44
হাদীসনটর শব্দ হণচ্ছ, ، َويقام َعلي هه احلَد بهقد هر َما عتَ َق همنه،«المَكتب يع هتق بهقد هر َما أدى
ْ
ْ َ
َ
» َو َي هرث هبقد هر َما عتَ َق همنهঅেকাৎ মুকাতাব বা স্বাধীি হওয়্ার জিয নবনিময়্ প্রদাণি
চুনক্তবদ্ধ ক্রীতদাস যতটুকু প্রদাি করণব, ততটুকু পনরমাে স্বাধীি হণব, যতটুকু

 48 

অিয একজি বণলি, আমার জািা কিই কয, সালাণতর মণধয রাসূ ণলর
ওপর দু রূদ ওয়্ানজব হওয়্ার নবষয়্নট ককাণিা আনলণমর মত। অেচ
এই দু রূদ ওয়্ানজব হওয়্া সম্পণকক আবু জা‘ফর বাণকর রানদয়্াল্লাহু
আিহু কেণক সাংরনেত বেকিা রণয়্ণে45।
সু তরাাং এ ধরণির ইজমা দাবী করার নবষয়্নট এরূপ হণয়্ োণক কয,
ককাণিা ককাণিা আনলম তার কদশবাসী আনলমগণের মত জািাই তার
জিয সণব্বকাচ্চ সীমা মণি কণরণে, ফণল কস অিযািয কদশীয়্ আনলমণদর
মত সম্পণকক অজ্ঞ রণয়্ কগণে46।
স্বাধীি হণয়্ণে, কস পনরমাণে তার ওপর অপরাণধর হদ বা শানস্ত প্রণযাজয হণব, আর
যতটুকু স্বাধীি হণয়্ণে, ততটুকু ওয়্ানরশ হণব। (িাসাঈ, হাদীস িাং ৪৮১১; অিু রূপ,
নতরনমযী, হাদীস িাং ১২৫৯; আবু দাউদ, হাদীস িাং ৪৫৮২) হাদীসনট একনট সহীহ
হাদীস। যার ওপর ইমাম আবু হানিফাসহ ককউ ককউ আমল কণরি নি। কারে,
তাণদর মণত, এনট অিয একনট হাদীণসর নবপরীত, কযখাণি বলা হণয়্ণে কয,
মুকাতাণবর যতেে একনট নদরহামও বাকী োকণব, ততেে কস দাস নহণসণব
নবণবনচত হণব। নকন্তু এনট মূ লতঃ একনট মাওকূফ হাদীস। যা আণয়্শা, যাণয়্দ ইবি
সাণবত, ইবণি উমর সহ একদল সাহাবী কেণক বনেকত। [সম্পাদক]
45

আর ইমাম শাণফ‘ঈ সহ একদল আণলম এ মতনট গ্রহে কণরণেি। এ বযাপাণর
নবস্তানরত বযাখযা কদখুি, ইবিু ল কাইণয়্যম রনচত জালাউল আফহাম নফস সালানত
আলা খাইনরল আিাম আলাইনহস সালাত ওয়্াসালাম। সু তরাাং নবপরীত মত িা
জািাই ইজমা দাবীর করার জিয যণেষ্ট িয়্। [সম্পাদক]

46

এভাণব কতা আর ইজমা‘ হয়্ িা। তাই যখি ইজমা‘ দাবী করা হয়্, তখি যনদ
উণদ্দশয হয়্ কয, আনম এর নবপরীত মত সম্পণকক জ্ঞাত িই, তখি কসটা ইজমা‘
বণল নবণবনচত হণব িা। কারে, অিযািয আণলমণদর কাণে হয়্ত এর নবপরীত
মতনটই রণয়্ণে। আর হয়্ত তাণদর মতনটই কবনশ শনক্তশালী। [সম্পাদক]
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কযমিভাণব আমরা পূ বকবতকী বহু আনলমগেণক কদখণত পাই- তারা শুধু
মনদিা ও কুফাবাসী আনলমগণের রায়্ বা মতামতই জািণতি। এভাণব
আমরা পরবতকী বহু আনলমগেণক কদনখ, তারা শুধু দু ই নতিজি নবনশষ্ট
আনলণমর মতামত সম্পণকক অবনহত। কসসব মণতর বাইণর ককাণিা মত
শুিণল নতনি কসটাণক ইজমার পনরপন্থী বণল মণি করণতি; কারে, নতনি
কসটার প্রবক্তা সম্পণকক জাণিি িা। অেচ তার কাণি নভন্ন মণতর কো
বারবার কশািাণিা হয়্47।
এমিনক ককাণিা সহীহ হাদীস ঐ ইজমার নবপরীণত পাওয়্া কগণলও
নতনি কস হাদীণসর ওপর আমল করার নদণক মত নদণত পাণরি িা, এই
ভণয়্ কযি তা (হাদীণসর ওপর আমল করার নবষয়্নট) ইজমার নবণরাধী
িা হয়্। ককিিা ইজমা‘ বড় বা গুরুত্বপূপূ েক দলীল।
হাদীণস আমল িা করার কেণত্র বহু সাংখযক কলাণকর ওযর এটাই হণয়্
োণক।
এ বযাপাণর কনতপয়্ কলাণকর ওযর বাস্তণবই গ্রহেীয়্, আবার কনতপয়্
কলাণকর জিয তা ওযর নবণবনচত হণলও কসটা প্রকৃতপণে ওযর িয়্।
এভাণব হাদীণস আমল িা করার আরও বহু ওযর আপনি পনরদৃ ষ্ট হয়্।
দশম কারে

47

অেকাৎ তারপরও নতনি কসটা িা শুণি ইজমা‘ হওয়্ার দাবীই কণর কযণতি।
[সম্পাদক]
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হাদীণস আমল িা করার দশম কারে এই কয, উক্ত হাদীসনটর নবপণে
এমি নকেু দলীল-প্রমাে রণয়্ণে, যার ফণল মুজতানহদ বযনক্ত বা ইমাম
মণি কণরি কয, উক্ত হাদীস দু বকল, মিসু খ (রনহত) অেবা তাণত তানবল
তো বযাখযা কণর নভন্ন মত গ্রহণের অবকাশ রণয়্ণে। অেচ অিযািয
ইমামগে কসটাণক বা কসটার মত প্রমােণক হাদীণসর সাণে িানন্দ্বক বণল
মণি কণরি িা অেবা বাস্তনবকই কসই দলীল-প্রমােণক ঐ হাদীসনটর
নবপরীণত গ্রহেণযাগয িানন্দ্বক মণি করার সু ণযাগ কিই।
কযমি, অণিক কুফাবাসী ককাণিা ককাণিা সহীহ হাদীণসর বক্তবযণক
( )ظاهر القرآنকুরআণির বযানহযক অণেকর48 সাণে িানন্দ্বক মণি কণর
োণকি। ককিিা তাণদর নবশ্বাস এই কয, কুরআণির প্রকাশয দলীল
নকাংবা সাধারে বক্তবয বা অিু রূপ নবষয়্, ( )نص احلديثহাদীণসর
দানলনলক ভাণষযর49 ওপর প্রাধািয পাণব।

48

উসূ লীণদর পনরভাষায়্ এটাণক বলা হয়্, যাণহর। এর সাংজ্ঞা নদণয়্ বলা যায়্, যা
সাধারে বক্তবয কেণক বু ঝা যায়্, অেচ তাণত নভন্ন বযাখযার সু ণযাগ রণয়্ণে।
[সম্পাদক]

49

উসূ লীণদর পনরভাষায়্ এটাণক বলা হয়্, ‘িস’। যার সাংজ্ঞা নদণয়্ বলা যায়্, কয
উণদ্দণশয বাকযনট নিণয়্ আসা হণয়্ণে, যাণত অিয বযাখযার সু ণযাগ কিই। কযমি,
َ
ۡ ُ
আল্লাহর বােী, ]٠٧٢ :ٱّلل ٱبلَ ۡي َع َو َحر َم ٱلرِ َب ٰوا ﴾ [اْلقرة
 ﴿ َوأ َحلএখাণি সাধারে ভাষয
কেণক বু ঝা যায়্ কয, আল্লাহ কবচাণকিা হালাল কণরণেি এবাং সু দণক হারাম
কণরণেি। নকন্তু বযাকনট কয উণদ্দণশয নিণয়্ আসা হণয়্ণে, তা হণচ্ছ, কবচাণকিা ও
সু ণদর মণধয পােককযকরে। সু তরাাং প্রেম অেকনটণক বলা হয়্, ‘যাণহর’। আর নিতীয়্
অেকনটণক বলা হণব, ‘িস’। [সম্পাদক]
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অতঃপর কখণিা (ণসসব মুজতানহদ বযনক্ত বা ইমাম, যারা হাদীণসর
ওপর আমল কণরি নি,) তারা যা প্রকৃত অণেক যাণহর ( )ظاهرপ্রকাশয
িয়্, তাণকই ( )ظاهرপ্রকাশয অেক নবশ্বাস কণর (এবাং এর সাণে হাদীণসর
মধযনস্থত ( )نصকক িানন্দ্বক মণি কণর পনরতযাগ কণর োণক) ককিিা
50

সাধারেত একই কোর মণধযই নবনভন্ন প্রকার উণদ্দশয নিনহত োণক ।
এ কারণেই অণিক কুফাবাসী ‘একজি সােয ও দাবীদাণরর
শপে’ এর মাধযণম নবচার করার সাংক্রান্ত রাসূ ণলর ( القضاء
 )بالشاهد واْلميহাদীসনটর ওপর আমল কণরি নি51। যনদও
তারা (কুফাবাসী) বযতীত অিযািযগে জাণিি কয, কুরআণির
যাণহর ( )ظاهرবা প্রকাশয অণেক ‘এক সােী এবাং দাবীদাণরর
শপে’ এর মাধযণম নবচারকাযক সমাধা করার ককাণিা নিণষধাজ্ঞা

50

সু তরাাং হয়্ত কস ইমাম বা মুজতানহদ কযটাণক কুরআণির ‘যাণহর’ অেক মণি কণর
হাদীণসর ‘িস’ এর সাণে িানন্দ্বক গেয কণর হাদীণসর উপর ‘আমল তযাগ কণরণে,
আসণল কুরআণির কস অেকনট যাণহর িয়্। বরাং হাদীণসর ‘িস’ এ কয অেকনট এণসণে
কসটাই কুরআণির ‘যাণহর’ বা কসটাই কুরআণির ‘িস’। নকন্তু মুজতানহদ কসটা
বু ঝণত ভুল কণরণেি। [সম্পাদক]
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অেকাৎ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম বণলণেি, বাদীর নিকট দু ইজি সােী
িা োকণল, কস একজি সােী কপশ করার পর নিতীয়্ সােীর স্থাণি শপে করণব।
ফণল বাদীর পণে রায়্ কদওয়্া হণব। কুফাবাসীগে ঐ হাদীসনট এজিয কবু ল কণরি
নি কয, কুরআণি দু ই জি সােীর নিণদকশ রণয়্ণে।
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কিই। এরূপ নকেু োকণলও তাণদর নিকট এটা (হাদীস) তাণদর
নিকট কুরআণির তাফসীররূণপ গেয52।
আর ইমাম শাণফ‘ঈ রহ. এ (কুরআণির আয়্াণতর যাণহর ( )ظاهرবা
প্রকাশয অেক ও হাদীণসর ( )نصকক িানন্দ্বক মণি করা সাংক্রান্ত) ধারানটর
বযাপাণর কয জ্ঞািগভক বক্তবয নদণয়্ণেি, তা সবকজি নবনদত53।
ইমাম আহমদ রহ.-এর নবষণয়্ কলখা পুনস্তকাখানিও কবশ প্রনসদ্ধ, যাণত
নতনি নবশদভাণব ঐ সব কলাণকর দাাঁত ভাাংগা জবাব নদণয়্ণেি, যারা
মণি কণর, প্রকাশয (যাণহরী) কুরআণির আয়্াতই যণেষ্ট এবাং হাদীণসর
বযাখযার প্রণয়্াজি কিই। নতনি তার কস পুনস্তকাখানিণত তার বক্তণবযর
সপণে এমি অণিক দলীল-প্রমাে নিণয়্ এণসণেি, কণলবর বৃ নদ্ধর ভণয়্
তার নবস্তানরত বেকিা কদওয়্া এখাণি সম্ভব হণলা িা।
হাদীণস আমল িা করার কয কারেনট এখাণি বনেকত হণলা,
(অেকাৎ উক্ত হাদীসনটর নবপণে এমি নকেু দলীল-প্রমাে োকা,
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সু তরাাং, হাদীণস কুরআণির কয তাফসীর বা বযাখযা রণয়্ণে তাও গ্রহেণযাগয হণব
এবাং কসটাণক কুরআণির সাণে িানন্দ্বক মণি করা যাণব িা। কস নহণসণবই ইমাম
আহমাদ ইবি হাম্বল ও ইমাম শাণফ‘ঈ এ হাদীণসর ওপর ‘আমল কণরণেি। অেচ
কুফাবাসী (হািাফী আনলমগে) কুরআণির দু ’জি সােী গ্রহণের নিণদকণশর সাণে
‘এক সােী ও দাবীদাণরর শপে’ সাংক্রান্ত হাদীসণক িানন্দ্বক মণি কণর তাণত ‘আমল
কণরি নি। [সম্পাদক]
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ইমাম শাণফ‘ঈ রহ. বণলি, কখিও ককাণিা আয়্াত ককাণিা সহীহ হাদীণসর ভাণষযর
সাণে নবণরাধপূ েক হয়্ িা। যনদ বানহযকভাণব এরকম নকেু মণি হয়্, তণব কসটাণক
কুরআণির বযাখযা মণি করণত হণব। [সম্পাদক]
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যার ফণল মুজতানহদ বযনক্ত বা ইমাম মণি কণরি কয, উক্ত
হাদীস দু বকল, মিসু খ (রনহত) অেবা তাণত তানবল তো বযাখযা
কণর নভন্ন মত গ্রহণের অবকাশ রণয়্ণে)-এর আরও নকেু
উদাহরে হণলা:
ক. কুরআিু ল কারীণমর ( )عمومবা অনিনদকষ্ট কক ()َتصيص
নিনদকষ্ট কণর আসা হাদীণসর ওপর আমল িা করা।
খ. অেবা কুরআণির আয়্াণত আগত ( )مطلقশতকমুক্ত নবধািণক
( )تقييدকণর আসা হাদীণসর ওপর আমল িা করা।
গ. অেবা কুরআণির নবধাণির কচণয়্ও হাদীণস নকেু সাংণযাজি
রণয়্ণে এমি হাদীণসর ওপর আমল িা করা।
অিু রূপভাণব আরও নবশ্বাস করা কয,
ঘ. কুরআিু ল কারীণম বনেকত নবধাণির ওপর নকেু সাংণযানজত
বনধকত করা হণল ()الزيادة َع انلص, অিু রূপভাণব, কুরআণির
শতকমুক্ত নবধািণক শতকযুক্ত ( )تقييد املطلقকরা হণল, তা
কুরআণির নবধািণক রনহত কণর কদয়্। তদ্রূপ অনিনদকষ্ট
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নবধািণক নিনদকষ্ট করা ( )َتصيص العامিারা কস অনিনদকষ্ট
নবধািণক রনহত করা হণয়্ যায়্54।
অিু রূপভাণব মদীিাবাসীণদর ককউ ককউ কখিও কখিও সহীহ
হাদীসণক এজিয কেণড় কদয়্ কয কসটা ()عمل أهل املدينة
মদীিাবাসীরা তাণত আমল করণতি িা। মদীিাবাসীণদর উক্ত
হাদীণস আমল িা করা ঐ হাদীণসর প্রনতকূণল ইজমার মত।
আর তাণদর (মদীিাবাসীণদর) সমনষ্টগত রায়্ এমি একনট
দলীলস্বরূপ, যাণক হাদীণসর ওপর প্রাধািয কদওয়্া হয়্।
ঙ. কযমি, উনল্লনখত কািু ণির ওপর নভনি কণর ()خيار املجلس
তো ক্রয়্-নবক্রণয়্র পর স্থাি তযাগ পযকন্ত চুনক্ত রাখা িা রাখার
স্বাধীিতা সাংক্রান্ত হাদীণসর নবণরানধতা করা। তা শুধু এজিয কয,
মদীিাবাসীগে এ হাদীণসর ওপর আমল কণরি নি। যনদও
অনধকাাংশ কলাক ভালভাণবই প্রমাে করণব কয, মদীিাবাসীগে
উক্ত মাসআলায়্ একমত হি নি। এমিনক যনদ মদীিাবাসীগে
একমতও হয়্, আর অিযািযরা উক্ত মাসআলায়্ মতাতিকয
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এগুণলা উসূ নলণদর নকেু ধারা। বস্তুত এ সকল ধারাণত যা বনেকত হণয়্ণে, তা
সবকসম্মত ধারা িয়্। কারও কারও নিকট কসগুণলা ‘িাসখ’ বা রনহত করার নবধাি
হণলও অিযণদর নিকট কসনট বযাখযা পযকাণয়্র। সু তরাাং যাণদর নিকট এ মূ লিীনতগুণলা
দলীল-প্রমাে, তাণদর অণিণকর মত হণচ্ছ, কুরআি কযণহতু অকাটয, আর সব হাদীস
অকাটয িয়্, কসণহতু অকাটয নবষয়্ণক অকাটয িয়্ এমি নকেু িারা রনহত করা যাণব
িা। কস কারণে তারা কবশ নকেু হাদীণসর উপর আমল কণরি নি। যা মত প্রােকণকযর
গুরুত্বপূপূ েক একনট কারে নবণবনচত হণয়্ আণে। [সম্পাদক]

 55 

প্রকাশ কণর, তবুও তাণদর ইজমার ওপর আমল

িা কণর

হাদীণসর ওপর আমল বাঞ্ছিীয়্।
ঘ. তদ্রূপ মনদিা ও কুফার কনতপয়্ কলাক ( )قياس اجلّلবা
প্রকাশয নকয়্াণসর সাণে িণন্দ্বর কারণে কনতপয়্ হাদীণসর ওপর
আমল কেণড় কদয়্। তাণদর এ কাণজর নভনি হণচ্ছ, ( القواعد
 )اللكيةবা কমৌনলক িীনতসমূ হণক ঐ জাতীয়্ খবর (হাদীস) িারা
খিি করা যায়্ িা।
ইতযানদ নবনভন্ন প্রকার নবণরাধী িীনতমালাসমূ হ। চাই কস সব
িারা নবণরানধতাকারী শুদ্ধভাণবই নবণরানধতাকারী কহাি নকাংবা
ভুণলর ওপর কেণকই নবণরানধতাকারী কহাি।
এভাণব হাদীণসর ওপর আমল িা করার কমৌনলক দশনট দশনট
কারে সু স্পষ্ট।
হাদীণস আমল িা করার অিযািয কারেসমূ হ
কখিও আনলম বযনক্ত হাদীণস এমি কারণে আমল তযাগ কণর, কয
সম্পণকক আমরা জ্ঞাত িই
অণিক হাদীস রণয়্ণে, কযগুণলার বযাপাণর আনলণমর কাণে এমি ককাণিা
দলীল-প্রমাোনদ োকা তবধ, যার নভনিণত নতনি কসটার ওপর আমল
তযাগ করণবি, কয দলীলগুণলা সম্পণকক আমরা জ্ঞাত িই।

ককিিা
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ইলণমর কেত্র অতযন্ত প্রশস্ত। আমরা আনলমগণের অন্তনিকনহত সকল
তে জািণত পানর িা।
আর আনলম কখিও কখিও হাদীস পনরতযাগ করার সঙ্গত কারে
প্রকাশ কণরি, আবার কখণিা কখণিা তা প্রকাশ কণরি িা। প্রকাশ
করণলও ককাণিা ককাণিা সময়্ আমাণদর কাণে কপৌঁণে, আবার ককাণিা
ককাণিা সময়্ আমাণদর কাণে কপৌঁণে িা।
অিু রূপভাণব কখিও কখিও কস আনলণমর দলীল-প্রমাে কপৌঁেণলও
কসটার দলীল কিওয়্ার স্থািনট আমরা অিু ধাবি করণত পানর, আবার
কখিও তাও পানর িা; দলীলনট স্বয়্াং নিক কহাক নকাংবা িা কহাক।
আনলমগণের জিয তাণদর মণতর সপণে দলীল োকণলও আমাণদর
জিয করেীয়্:
নকন্তু আমরা যনদও এটা (ণকাণিা আনলণমর কাণে হাদীণসর ওপর আমল
িা করার পণে এমি ককাণিা কযৌনক্তক প্রমাে োকা সম্ভব যা আমাণদর
কাণে কপৌঁণে নি, আমরা যনদও এটাণক) জাণয়্য মণি কনর, তবুও
আমাণদর জিয, সহীহ হাদীস িারা প্রমানেত, আর যার সপণে আনলম
সমাণজর একদল মত কপাষে কণরণেি এমি ককাণিা প্রমাে তযাগ কণর,
এর নবপরীত মত কপাষেকারী আনলণমর মত গ্রহে করা জাণয়্য িয়্।
এমি সম্ভাবিায়্ কয হয়্ত কস আনলণমর কাণে এমি ককাণিা প্রমাে
রণয়্ণে যার নভনিণত নতনি হাদীণসর সপণের প্রমাণের ওপর আমল
কণরি নি। যনদও নতনি অিযািয আনলণমর কচণয়্ও বড় আনলম কহাক িা
ককি।
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কারে, শরী‘আণতর দলীল-প্রমাোনদণত ভুল হওয়্ার সম্ভাবিার কচণয়্
আনলমগণের মতামণত ভুল হওয়্ার অবকাশ কবনশ।
ককিিা শরী‘আণতর দলীলসমূ হ আল্লাহর সকল বাোর জিয আল্লাহর
প্রমােরূণপ প্রনতনষ্ঠত। আনলণমর মত কসরূপ িয়্।
আর শরী‘আণতর দলীল অিয দলীণলর সাণে সাংঘাতপূ েক িা হণল ভুল
হওয়্ার সম্ভাবিা কিই। আনলণমর মত কসরূপ িয়্।
যনদ এই (অেকাৎ কয মত দলীল-নভনিক ও যার সপণে সহীহ হাদীস
রণয়্ণে এবাং যার পণে আনলমগণের একদল মত নদণয়্ণেি, কস মণতর
নবপরীণত এমি ককাণিা আনলণমর মত গ্রহে করা, যার মতনট হাদীণসর
নবপরীত, যার মণতর সপণে ককাণিা প্রমাে কদওয়্া হয়্ নি, শুধু এটা
বলা হণয়্ণে কয, হয়্ত উক্ত ইমাণমর কাণে এ বযাপাণর ককাণিা দলীলপ্রমাোনদ কেণক োকণব, যনদ এই) িীনতর ওপর আমল করা তবধ হণতা,
তণব আমাণদর সামণি অিু রূপ ককাণিা দলীলই অবনশষ্ট োকণব িা, কয
দলীণলর নবপরীণত এ ধরণের নকেু বলা সম্ভব হণব55।

55

অেকাৎ তখি অবস্থা এমি দাাঁড়াণব কয, যখিই ককাণিা সহীহ হাদীসনভনিক মণতর
নবপরীণত দলীল-প্রমােনবহীি মত সম্পণকক বলা হণব কয, আপিার মণতর সপণে
দলীল নদি, তখিই হয়্ত বলণব কয, আমার ইমাণমর কাণে এমি ককাণিা দলীল
আণে যা আমাণদর কাণে কপৌঁোয়্ নি। এভাণব বলণল কতা আর দলীল-প্রমাোনদ
কপশ করার আবশযকতা োণক িা, আর তখি কয যা ইণচ্ছ তা বলণত পারণব।
সু তরাাং এ ধরণের নবষয়্ ইমাম ও তার অজ্ঞ অিু সারীণদর জিয ওযর হণলও সব
সমণয়্র জিয ওযর নবণবনচত হণব িা। [সম্পাদক]
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নকন্তু উণদ্দশয হণলা, এটা বলা কয, হয়্ত কস মুজতানহদ বযনক্ত বা ইমাণমর
জিয হাদীসনটর ওপর আমল পনরতযাগ করার নবষয়্নট ওযর নহণসণব
গেয হণব, আর তাাঁর পনরতযাণগর কারণে আমাণদর জিযও কসটার ওপর
আমল পনরতযাগ করা ওযর নহণসণব গেয হণব56।
আল্লাহ তা‘আলা বণলি:

َ
ُ َ َ َ ُ ُۡ َ
ُ َ ۡ َ َ َ َ ََ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ
ت َولكم ما ك َس ۡب ُت ۡم َول تسلو عما َكنوا
﴿ ت ِلك أمة قد خلت لها ما كسب
َ ُ
[١٣١ : ﴾ ]اْلقرة١٣٤ َي ۡع َملو

“তারা এক সম্প্রদায়্ যারা চণল নগণয়্ণে, তারা যা কণরণে তার প্রনতদাি
তারা পাণব। এবাং কতামরা যা কণরে তার প্রনতদাি কতামরা পাণব।
অতীণত কলাণকরা যা কণরণে, কস সম্পণকক কতামাণদরণক নজজ্ঞাসাবাদ
করা হণব িা”। [সূ রা আল-বাকারা, আয়্াত: ১৩৪]
অিযত্র আল্লাহ তা‘আলা বণলি:

56

নকন্তু আমল তযাগ করার ওযর োকা ঐ সময়্ পযকন্তই গ্রহেণযাগয, যখি আমাণদর
কাণে কসই ইমাণমর দলীল-প্রমাোনদ –তা স্বয়্াং শুদ্ধ কহাক বা িা কহাক – কসটা কপশ
করা হণব। নকন্তু যখিই বু ঝা যাণব কয, কস ইমাম সহীহ হাদীসনভনিক প্রমাণের
নবপরীণত এমি ককাণিা দলীল-প্রমাোনদ কপশ কণরি নি, তখি শুধু মাত্র, হয়্ত তাাঁর
কাণে এমি ককাণিা দলীল কেণক োকণব, যা আমাণদর কাণে কপৌঁণে নি, এ সম্ভাবিার
নভনিণত হাদীসনভনিক মতণক পনরতযাগ করা যাণব িা। যনদও ইমাণমর জিয কস
মণত োকা জাণয়্য হণব, আর তার অিু সারীণদর জিযও দলীল স্পষ্ট িা হওয়্া পযকন্ত
কসটার ওপর প্রনতনষ্ঠত োকা তবধ। [সম্পাদক]
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ۡ
َ ُّ َ ۡ َ
َ
ۡ َ َ
ُۡ ُ ُ
نت ۡم تؤم ُِنو بِٱّللِ َوٱَۡ ۡو ِم
َشء ف ُردوهُ إِل ٱّللِ َوٱلر ُسو ِل إ ِ ك
﴿فإ ِ ت َنٰ َزع ُت ۡم ِف
[٢٥ :ٱٓأۡلخ ِِر﴾ ]النساء
“অতঃপর যনদ কতামরা ককাণিা নবষণয়্ নববাণদর সম্মু খীি হও, তণব তা
ফায়্সালার জিয আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ণলর কাণে সমপকি কর, যনদ
কতামরা আল্লাহ ও কশষ নদবণস ঈমাি রাখ”। [সূ রা আি-নিসা, আয়্াত:
৫৯]
ককাণিা বযনক্তর কোর নভনিণত হাদীস পনরতযাগ করা যায়্ িা
িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর সহীহ হাদীণসর নবপরীণত ককাণিা
মািু ণষর কো বা মতণক দাাঁড় করা যাণব িা। কযমি, ইবি আব্বাস
রানদয়্াল্লাহু ‘আিহু ককাণিা মাসআলার প্রশ্নকারীণক হাদীস িারা উির
নদণয়্নেণলি। প্রনত উিণর কলাকনট বলণলি, আবু বকর ও উমার
রানদয়্াল্লাহু আিহুমা এরূপ বণলণেি। তখি ইবি আব্বাস রানদয়্াল্লাহু
‘আিহুমা বলণলি, সত্বপূর কতামাণদর ওপর আকাশ কেণক প্রস্তর বৃ নষ্ট
বনষকত হণব। ককিিা আনম বলনে রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম
বণলণেি, আর কতামরা বলণো আবু বকর ও উমার রানদয়্াল্লাহু আিহুমা
বণলণেি!
উনল্লনখত কারেগুণলার ককাণিা কারণে হাদীস পনরতযাগ করা হণল কস
মুজতানহদ বযনক্ত বা ইমাম সম্পণকক খারাপ কো বলা যাণব িা
যখি উনল্লনখত কারেগুণলার ককাণিা কারণে হাদীস পনরতযাগ করা হয়্,
(এমতাবস্থায়্) যনদ হালাল ও হারাম নকাংবা অিয নিণদকশপূ েক সহীহ হাদীস
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োণক, তণব এরূপ হাদীসণক বনেকত কারণের পনরণপ্রনেণত পনরতযাগ
করণল, নতনি কযণহতু হালালণক হারাম নকাংবা হারামণক হালাল অেবা
আল্লাহর অবতীেক নকতাণবর পনরপন্থী হুকুম নদণয়্ণেি। কসণহতু কসই
আনলম বযনক্ত শানস্ত প্রাপ্ত হণব, এরূপ বলা উনচৎ িয়্।
অিু রূপভাণব যনদ হাদীণস ককাণিা কাণজর দরুি ভীনতপ্রদশকি, অনভশাপ,
গজব নকাংবা এই প্রকাণরর ককাণিা শানস্তর কো োণক, তণব এই কো
বলা জাণয়্য কিই কয, আনলম তাণক বা ঐ কাজণক তবধ কণরণেি বণল
নতনি এই শানস্তর মণধয শানমল।
বাগদাণদর কনতপয়্ মু‘তানযলা, কযমি নবশর আল-মাররীনস57 ও তার
মত কারও কারও বেকিা োড়া উপণরাক্ত রাণয়্ উম্মণতর মণধয কারও
নভন্নমত আণে বণল আমাণদর জািা কিই58। তাণদর নিকট, মুজতানহদ
ভুল করণল ভুণলর প্রায়্নিি কপণত হণব।
57

নতনি হণচ্ছি, নবশর ইবি নগয়্াস ইবি আবী কারীমা আবদু র রহমাি আল-মাররীনস,
বন্ধুত্বপূ বা অনভভাবকণত্বপূর সূ ণত্র নতনি আল-আদ‘ওয়্ী কগাণত্রর সাণে সম্পককযুক্ত। তার
কুনিয়্াত, আবু আবনদর রহমাি, মু‘তানযলা নফরকার ফকীহ, দশকি সম্পণকক অনভজ্ঞ,
নতনি আর-মাররীনস কগাষ্ঠীর প্রধাি, যারা ‘ইরজা’ তো গুোহ করণল েমা পাণব
এমি দৃ ঢ় ধারিায়্ নবশ্বাসী নেল। মুরনজয়্ারা তার নদণকই সম্পককযুক্ত। নতনি জাহম
ইবি সাফওয়্াণির মতবাণদ নবশ্বাসী নেণলি। তার কবশ নকেু গ্রন্থ রণয়্ণে। ইমাম
উসমাি ইবি সা‘ঈদ আদ-দাণরমী তার মতবাদণক খিি কণর ‘আি-িাকি ‘আলা
নবশর আল-মাররীনস’ িামক গ্রন্থ রচিা কণরণেি। নতনি ৩১৮ নহজরী সাণল মারা
যাি।

58

অেকাৎ মু‘তানযলা বযতীত সকল সহীহ হকপন্থী ইমাণমর মতই হণচ্ছ কয, ইজণতহাদী
ভুণলর কারণে শানস্তর মুণখামুনখ হণব িা। [সম্পাদক]
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এটা এজিয কয, হারাম কাণজর জিয শানস্ত প্রণযাজয হওয়্ার শতক হণলা,
হারাম কাজনট সম্পণকক জ্ঞাত হওয়্া নকাংবা হারাম হওয়্া সম্পণকক
দৃ ঢ়ভাণব জ্ঞাত হওয়্ার শনক্ত রাখা।
কয বযনক্ত প্রতযন্ত গ্রামাঞ্চণল লানলত পানলত নকাংবা িব মুসনলম, কস যনদ
হারাম হওয়্ার অজ্ঞাতসাণর ককাণিা হারাম কাজ কণর বণস, তাহণল কস
অপরাধী নবণবনচত হণব িা বা তাণক ককাণিা শানস্ত কদওয়্া যাণব িা.
যনদও কস তবধতার জিয শনরয়্তী দলীল তালাশ িা কণর।
সু তরাাং যার কাণে হারাম হওয়্ার হাদীস কপৌঁণে নি এবাং শনরয়্তী দলীল
িারা কমাবাহ হওয়্ার দলীল গ্রহে কণরণে, তার ওযর কতা সবকাণগ্র
গ্রহেণযাগয হণব।
আর এ জিযই তার এ কাজনট যোসাধয (ইজণতহাদ বা) প্রণচষ্টামূ লক
কাযক নবধায়্ প্রশাংনসত ও প্রনতদাণির উপণযাগী বণল নবণবনচত হণব।
ইজণতহাণদর শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা এবাং মুজতানহদ তার ইজণতহাণদর
ফণল পুেয লাভ
উপণরাক্ত কোর সপণে প্রমােসমূ হ নিম্নরূপ:
১- মহাি আল্লাহ বণলি:
ۡ
ُ
ۡ ُ
َ
َۡ
ۡ ٱۡل ۡرث إ ۡذ َن َف َش
َ ُ َۡ ۡ َ َ َۡ ُ َ َ ُ َ َ
ِ ت فِيهِ غ َن ُم ٱلق ۡو ِم َوكنا
ۡلك ِم ِه ۡم
ِ ِ َ ﴿وداوۥد وسليمٰن إِذ َيكما ِ ِف
ۡ
َ
ۡ
ََ
َ
َ ًُ
َ شهد
[٧٥ ،٧٧ : ففه ۡم َنٰ َها ُسل ۡي َمٰ َن َولُك َءات ۡي َنا ُحك ٗما َوعِل ٗما﴾ ]اّلنبياء٧٨ ِين
ِٰ
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“আর দাউদ এবাং সু লাইমাি এক বযনক্তর শষয নবিষ্ট সম্পণকক মীমাাংসা
করনেণলি, তখি ঐ বযনক্তর শণষযর মণধয োগল প্রণবশ কণরনেল। আনম
ঐ মীমাাংসা কদখনেলাম। ঐ মীমাাংসা সম্পণকক আনম সু লায়্মািণক সনিক
জ্ঞাি দাি কণরনেলাম। অবশয আনম উভয়্ণকই জ্ঞাি ও নহকমত দাি
কণরনেলাম”। [সূ রা আল-আনম্বয়্া, আয়্াত: ৭৮-৭৯] এখাণি আল্লাহ
সু লাইমািণক কবাধশনক্ত িারা নবণশনষত কণরণেি এবাং তাণদর উভণয়্র
প্রজ্ঞা ও জ্ঞাণির প্রশাংসা কণরণেি।
২- সহীহ বুখারী ও মুসনলণম ‘আমর ইবিু ল ‘আস রানদয়্াল্লাহু ‘আিহু
কেণক বনেকত আণে কয, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম বণলণেি,
“যখি নবচারক সনিক ইজনতহাদ কণর, তখি তার জিয দু ’নট প্রনতদাি
োণক। আর ইজণতহাণদ ভুল করণল একনট প্রনতদাি পাণব।”
এ হাদীণস মুজতানহদ ভুল করণলও প্রনতদাণির কো পনরস্কার বেকিা
করা হণয়্ণে। এটা তার যোসাধয ইজনতহাদ তো প্রণচষ্টার কারণেই।
সু তরাাং তার ভুল মাজকিীয়্। ককিিা প্রণতযকনট নিনদকষ্ট হুকুণম নিভুকল
তে পাওয়্া অসম্ভব অেবা কনিি।
৩- মহাি আল্লাহ বণলি:
ۡ ُ َۡ َ َ َ َ َ َ
[٧٧ :ِين م ِۡن َح َرج﴾ ]احلج
ِ ﴿وما جعل عليكم ِف ٱل
“দীণির মণধয কতামাণদর জিয সমসযাকর নকেু ই কিই”। [সূ রা আল-হজ,
আয়্াত: ৭৮]
৪- অিযত্র আল্লাহ কঘাষো কণরি:
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ُ ُ ُ ََ َ ۡ ُۡ ُ ُ ُ ُ ُ
َ ۡ ك ُم ۡٱل ُع
[١٧٢ :س ﴾ ]اْلقرة
ِ ﴿ي ِريد ٱّلل بِكم ٱليس ول ي ِريد ب
“আল্লাহ কতামাণদর সরল ও সহজ চাি, বক্র এবাং কনিি নকেু চাি
িা”। [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়্াত: ১৮৫]
৫- সহীহ বুখারী ও মুসনলণম রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম
কেণক বনেকত আণে, নতনি খেণকর যু ণদ্ধর নদি সাহাবীগেণক বণলি,
“বনি কুরাইযার কগাণত্র িা কপৌঁোণিা অবনধ ককউ আসণরর সালাত
আদায়্ করণব িা।” নকন্তু পণে যখি আেণরর সালাণতর সময়্ হণয়্
কগল, তখি নকেু সাংখযক সাহাবী বলণলি, আমরা বনি ককারাইযা োড়া
সালাত আদায়্ করব িা। আবার ককউ ককউ বলণলি, তাাঁর (রাসূ ণলর)
ইচ্ছা এটা িয়্, তাই তারা পণেই সালাত আদায়্ কণর নিল। রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম তাণদর দু ’ দণলর কারও ওপরই এর
জিয কদাষাণরাপ কণরি নি।’
প্রেম দল, (রাসূ ণলর) বক্তবযণক সাধারেভাণব গ্রহে কণরণেি। ফণল
তারা সালাত েু ণট যাওয়্ার অবস্থাণকও সাধারে হুকুণমর অধীি গেয
কণরণেি।
পোন্তণর অিয সাহাবীগে এ অবস্থাণক সাধারে হুকুণমর আয়্াত্বপূাধীি
মণি িা করার সপণে অবশযম্ভাবী দলীল কপশ কণরণেি। (আর তা
হণচ্ছ তাণদর নিকট) রাসূ ণলর হাদীণসর উণদ্দশয হণলা, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম যাণদরণক কঘরাও কণরণেি, তাণদর কাণে দ্রুত
কপৌঁোণিা।
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ফকীহগণের মণধয এটা একনট নবণরাধপূ েক প্রনসদ্ধ মাসআলা কয, নকয়্াস
িারা অনিনদকষ্টণক নিনদকষ্ট করা যাণব নকিা? এতদসণেও যারা পণে
সালাত আদায়্ করণেি, তারা কবনশ সনিক কাজ কণরণেি59।
৬- অিু রূপভাণব কবলাল রানদয়্াল্লাহু ‘আিহু যখি দু ই সা‘ (‘ )صاعকখজুর
60

এক সা -এর পনরবণতক নবনক্র করণলি, তখি রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়্াসাল্লাম এটা নফরত কদওয়্ার আণদশ নদণলি61। (সহীহ বুখারী ও
59

অেচ তারা নকয়্াসণক ‘িস’ এর নবপরীণত বযবহার কণরণেি। তারপরও তারা যনদ
সনিক পদ্ধনতণত োণক, তাহণল বু ঝণত হণব কয, এটা হণচ্ছ দীণির নফকণহর কারণে।
যারা ফকীহ তারা সনতযকার অণেক হুকুম বা নবধাণির প্রকৃত কারে উপলনি কণর
কসটার উপর আমল করণত কচষ্টা কণরি। পোন্তণর শুধু ‘িস’ এর প্রকাশয রূণপর
উপরও অণিণক আমল কণর োণকি। তাণদর এ পদ্ধনতও সনিক। তণব প্রেম
কগাষ্ঠীর মূ লযায়্ে হণচ্ছ, আহলু ল নফকহ নহণসণব, তারা যু গ যু গ ধণর সম্মানিত। আর
নিতীয়্ কগাষ্ঠীর মূ লযায়্ে হণচ্ছ কয, তারা রাসূ ণলর সু ন্নাণতর অিু সারী, আহণল হাদীস
নহণসণব। তারাও নকয়্ামত পযকন্ত সম্মাণির অনধকারী। যনদ উভয়্ পদ্ধনতণক একসাে
কণর সমন্বয়্ করা যায়্, তণব তা হণব িূ রুি ‘আলা িূ র। তাণদর মণধয পরস্পর
মতান্তর োকণত পাণর তণব মিন্তর িয়্। প্রণতযণকই ইিশাআল্লাহ সনিক পণের
পনেক। [সম্পাদক]

60

এক সা‘ এর পনরমাে হণচ্ছ, সাধারেত: পূ েক বয়্স্ক কলাণকর দু ’ হাণতর মধযনস্থত
বস্তু চার বার নিণল যা হয়্, তা। তণব কসটার ওজণির নদণক নহণসব করণল,
হািাফীণদর নিকট ৩২৬১.৫ গ্রাম, আর অিযািয ইমামণদর নিকট ২১৭২ গ্রাম।
সাধারেত চার মুদ নমণল এক সা‘ হয়্। আর এক মুদ সমাি, হািাফীণদর নিকট
৮১৫.৩৯ গ্রাম; যা দু ই রতল। অিযািযণদর নিকট ৫৪৩ গ্রাম, যা এক রতল ও অিয
রতণলর ৩/২ অাংশ। [সম্পাদক]

61

আবু সাঈদ খুদরী রানদয়্াল্লাহু ‘আিহু বণলি, নবলাল রানদয়্াল্লাহু ‘আিহু রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর কাণে বু রিী কখজুর নিণয়্ আসণল, রাসূ লুল্লাহ
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মুসনলম) নকন্তু এজিয কবলাল রানদয়্াল্লাহু আিহু সু দ খাওয়্ার হুকুম
নহণসণব ফানসক, লা‘িত নকাংবা কণিারতার সম্মু খীি হি নি। ককিিা
এটা হারাম হওয়্া সম্পণকক নতনি অবগত নেণলি িা।
৭- তদ্রূপ আনদ ইবি হাণতম রানদয়্াল্লাহু আিহু এবাং সাহাবীগণের এক
দল কুরআণির এই আয়্াত পাি করণলি,

َۡ
ُ َ َ َََ ٰ َ
َ ۡ ٱۡل ۡي ُط ۡٱۡلَ ۡب َي ُض م َِن
َ ۡ ك ُم
[١٧٧ :ٱۡل ۡي ِط ٱۡل ۡس َودِ﴾ ]اْلقرة
﴿حّت يتبّي ل

“যতেে পযকন্ত কতামাণদর জিয কাণলা দাগ হণত সাদা দাগ পনরদৃ ষ্ট
হয়্।” এর অেক সাদা ও কাণলা রনশ মণি কণরণেি। তাণদর মণধয ককউ
ককউ বানলণশর নিণচ সাদা কাণলা দু ইনট সু তা রাখণতি। দু ইনট সু তার
মণধয একনট অপরনট হণত স্পষ্ট হওয়্া পযকন্ত তারা সাহরী কখণতি।
তখি রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম ‘আনদ ইবি হানতম
রানদয়্াল্লাহু আিহুণক বলণলি:
َ
ََ َ ََ َ
َََ ْ
َ َ َ َ
»ار
 وبياض انله ه، هإنما هو سواد اللي هل،« هإن هوسادتك لع هريض

সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম নজণজ্ঞস করণলি, এটা ককাণেণক? নবলাল বলণলি,
আমাণদর কাণে নকেু খারাপ কখজুর নেল, তা কেণক দু ’ সা‘ নবনিমণয়্ এক সা‘
নিণয়্নে। তখি রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম বলণলি, “উওয়্াহ, এটাই
কতা সু দ, এটা করণব িা, বরাং তুনম যখি নবক্রয়্ করণত চাইণব, তখি অিয নকেু
নদণয়্ কখজুর নবক্রয়্ কণর কফলণব, তারপর কসটা নদণয়্ কখজুর নকণি নিণব”।
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“যনদ সাদা ও কাণলার অেক সু তা হণয়্ োণক, তা হণল কতামার বানলশ
কবশ প্রশস্ত! তার অেক এই িয়্, বরাং তার অেক রাণতর অন্ধকার এবাং
নদণির আণলা)”। (সহীহ বুখারী ও মুসনলম)62।
এর মাধযণম রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম একোর ইনঙ্গত
নদণলি কয, তারা আয়্াণতর ভাবােক বুঝণত সেম হয়্ নি। নকন্তু
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম তাণক নিতীয়্বার নসয়্াম
পালি করার নিণদকশ কদি নি এবাং রমযাণির নদবণস তাণক নসয়্াম
পনরতযাগ করার অনভণযাণগ অনভযু ক্ত কণরি নি, যনদও নসয়্াম তযাগ
করা মারাত্মক কবীরা গুোহ।
ইজনতহাণদর কারণে নতরষ্কাণরর বযনতক্রম ঘটিা
উনল্লনখত মাসআলার নবপরীত হণলা আহত বযনক্তর শীণতর মণধয
কগাসণলর ফাতওয়্া: (জাণবর রানদয়্াল্লাহু আিহু কেণক বনেকত আণে,
প্রচি শীণতর সফণর ককাণিা একজি সাহাবী মারাত্মক আহত হণলি,
তারপর তার স্বপ্নণদাষ হণল নতনি উপনস্থত সাহাবীণদরণক নজণজ্ঞস
করণলি, ‘আনম নক কগাসল করণবা, িা তায়্াম্মু ম করণবা ?) সাহাবীরা
প্রচি শীণত তাণক কগাসণলর ফাতওয়্া নদণলি। কগাসণলর দরুি ঐ
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এখাণি একনট কো জািা আবশযক কয, ‘আদী ইবি হাণতম রানদয়্াল্লাহু ‘আিহুর

এ ঘটিানট আয়্াতনট িানযল হওয়্ার অণিক পণরর ঘটিা। কারে, আয়্াতনট নিতীয়্
নহজরীণত িানযল হয়্, পোন্তণর আদী ইবি হাণতম রানদয়্াল্লাহু ‘আিহু ইসলাম গ্রহে
কণরি ১০ম নহজরী সাণল। সহীহ মুসনলণমর হাদীস িাং ১০৯০ পড়ণল নবষয়্নট স্পষ্ট
হয়্। নতনি নিণজ ইজনতহাদ কণরণেি এবাং ভুল কণরনেণলি। [সম্পাদক]
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সাহাবীর মৃতুয হয়্। এ সাংবাদ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়্াসাল্লাণমর কাণে কপৌঁোণল নতনি বলণলি, “তারা তাণক হতযা কণরণে,
আল্লাহ তাণদরণক হতযা করুি। যনদ তারা িা জাণি কতা নজণজ্ঞস করল
িা ককি? অজ্ঞতার ঔষধ কতা ককবল নজণজ্ঞস করা”। (আবু দাউদ)
এর কারে হণচ্ছ, ঐ সকল কলাক ইজনতহাদ বযনতণরণকই ভুল
কণরনেণলি। ককিিা তারা নবিাি ( )أهل العلمনেণলি িা63।
৮- অিু রূপভাণব উসামা রানদয়্াল্লাহু আিহু হুরাকাত যু ণদ্ধ যখি কণলমা
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পািকারীণক হতযা কণরি64, তখি তার ওপর
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এটাই প্রমাে কণর কয, ইজণতহাদ করার জিয আণলম হওয়্া লাগণব। সাধারে
নশনেত মািু ণষর ককাণিা ইজনতহাদ সওয়্াণবর জিয গ্রহেণযাগয ওযর িয়্। অবশযই
তাণদরণক দীিী জ্ঞাণি জ্ঞািী হণত হণব। [সম্পাদক]

64

ইমাম বু খারী সাহাবী উসামা ইবি যাণয়্দ রানদয়্াল্লাহু ‘আিহু কেণক বেকিা কণরি
কয, আমাণদরণক রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম জুহাইিা কগাণত্রর
হুরাকাণদর নবরুণদ্ধ যু ণদ্ধ পািাণলি। সকালণবলা যু দ্ধ কণর আমরা তাণদর পরানজত
করলাম। নতনি বণলি, তখি আনম ও আমার এক আিসারী কলাক তাণদর এক
কলাকণক বাণগ কপলাম। যখি আমরা তাণক কবষ্টি কণর কফললাম, তখি কস বলল,
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। নতনি বণলি, তখি আিসারী তাণক হতযা করা হণত নবরত
হণলা। নকন্তু আনম তাণক আমার অস্ত্র নদণয়্ আঘাত কণর হতযা করলাম। নতনি
বণলি, অতঃপর যখি আমরা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর কাণে
আসলাম, তখি তাাঁর কাণে কসটার খবর কপৌঁেল। নতনি তখি আমাণক বলণলি,
উসামা, তুনম নক তাণক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও হতযা করণল?! আনম বললাম,
কহ আল্লাহর রাসূ ল, কস কতা তা বাাঁচার জিয বণলণে। নতনি আবার বলণলি, তুনম
নক তাণক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও হতযা করণল?! এভাণব বারবার বলণত
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নদয়্াত বা কাফফারা নকেু ই ওয়্ানজব কণরি নি।

ককিিা উসামা

রানদয়্াল্লাহু আিহুর ধারো নেল কয, এরূপ সাংকটময়্ মুহুণতকর (Critical
Moment) ইসলাম গ্রহে গ্রহেণযাগয িয়্। সু তরাাং তাণক হতযা করা
জাণয়্য, যনদও মুসনলমণক কতল করা হারাম কাজ।
সালাণফ সাণলহীি (Anciant Puritous) ও অনধকাাংশ ফকীহগে এ
মতনট গ্রহে কণর বণলণেি, গ্রহেণযাগয তানবল বা বযাখযার মাধযণম
নবণদ্রাহীগে িযায়্পরায়্িগেণক হতযা করণল কসটার জিয নকসাস,
কাফ্ফারা বা নদয়্াত নদণত হণব িা। যনদও মুসনলমণক হতযা করা ও
তাণদর সাণে যু দ্ধ করা হারাম।
আর শানস্ত প্রণযাজয হবার কয শতকনট আমরা উপণর বেকিা কণরনে65,
প্রণতযক নিণদকশিায়্ এর উণল্লখ জরুরী িয়্। ককিিা এই সম্পককীয়্ জ্ঞাি
হৃদণয়্ নবরাজমাি। কযমি, আমণলর প্রনতদাণির ওয়্াদার জিয শতক হণলা
খাণলেভাণব আল্লাহর জিয আমল করা এবাং মুরতাদ (Apostate)

োকণলি, এমিনক আনম মণি করণত লাগলাম, হায়্ আনম যনদ এনদণির আণগ
ইসলাম গ্রহে িা করতাম!
হুরাকা হণচ্ছ, জুহাইিা কগাণত্রর একনট শাখা, বিী মুররার বাসভূ ম বাতণি িাখলার
নপেণি তাণদর আবাসভূ নম নেল। কস যু দ্ধনট ৭ম অেবা ৮ম নহজরী সাণল অিু নষ্ঠত
হণয়্নেল। কস যু ণদ্ধর আমীর নেণলি গাণলব ইবি উবাইদু ল্লাহ আল-কালবী, আর
যাণক উসামা রানদয়্াল্লাহু ‘আিহু হতযা কণরনেণলি তার িাম নেল, নমরদাস ইবি
িাহীক।
65

আর কসটা হণচ্ছ, হারাম কাজনট সম্পণকক জ্ঞাত হওয়্া নকাংবা হারাম হওয়্া সম্পণকক
দৃ ঢ়ভাণব জ্ঞাত হওয়্ার শনক্ত রাখা। [সম্পাদক]
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হওয়্ার কারণে আমল বরবাদ িা হওয়্া। এই শতকনট প্রণতযক কিক
কাণজর প্রনতদাণির ওয়্াদাপূ েক হাদীণসই উণল্লখ করা হয়্ িা।
তারপরও (আরও একনট নবষয়্ প্রনিধািণযাগয, তা হণচ্ছ) ককাোও যনদ
শানস্ত প্রণয়্াগ অনিবাযক হণয়্ও পণড়, তখিও ঐ শানস্তর হুকুম
প্রনতবন্ধকতার কারণে রনহত হণয়্ োণক।
আর শানস্ত অনিবাযক হণলও কয সকল প্রনতবন্ধকতার নবনবধ কারণে তা
প্রণয়্াগ করা যায়্ িা। কযমি,
ক. তাওবা কণর।
খ. আল্লাহর দরবাণর গুিাহ েমা কণর কদওয়্ার প্রােকিা কণর।
গ. এমি সৎকাজ কণর যা িারা গুিাহ মুণে যায়্।
ঘ. দু নিয়্ার বালা মুসীবত।
ঙ. গৃহীত সু পানরশকারীর সু পানরশ বা শাফা‘আত।
চ. পরম করুোময়্ আল্লাহর রহমত।
যখি উনল্লনখত সমস্ত উপকরেগুণলার অিু পনস্থনত ঘণট, তখি আযাব বা
শানস্ত অবশযম্ভাবী হণয়্ পণড়। অবশয উনল্লনখত উপকরেগুণলার
অিু পনস্থনত শুধু ঐ সমস্ত কলাণকর পণে হণয়্ োণক, যারা
সীমালঙ্ঘিকারী, িাফরমাি অেবা মানলণকর হাত কেণক পলায়্েরত
জন্তুর িযায়্ পানলণয়্ কযণত উদযত।
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কারে, প্রকৃত শানস্তর ধমক িারা উণদ্দশয হণচ্ছ, এটা বেকিা করা কয,
নিিয়্ এ কাজনট হণচ্ছ ঐ শানস্তর কারে। আর যখি এ রকম নকেু
আসণব, তখি বুঝা যাণব কয, ঐ কাজনট হারাম এবাং গনহকত।
অতএব, ককাণিা কলাণকর কাণে (শানস্ত হওয়্ার) কারে পাওয়্া কগণলই
কয কস বযনক্ত অবশযই কযটার কারে হণয়্ণে কসটার (শানস্তর) সম্মু খীি
হণব, কসটা এণকবাণরই বানতল বা অসার কো। ককিিা কারেকৃত
বস্তুর (শানস্তর) প্রাপণকর জিয কসটার শতক কযমি পাওয়্া অপনরহাযক,
কতমনি সকল প্রকাণরর প্রনতবন্ধকতা িা োকাও আবশযক।
ককাণিা বযনক্ত হাদীণস আমল িা করণল তা নতি প্রকাণরর বনহভূ ত
ক িয়্
আর এর বযাখযা হণচ্ছ এই কয, ককাণিা বযনক্ত যখি ককাণিা হাদীণসর
ওপর আমল কেণড় কদয়্, তখি কস নিণম্নাক্ত নতি প্রকার কেণক মুক্ত িয়্:
প্রেম প্রকার
হয়্তবা এই পনরতযাগ মুসনলমগণের সনম্মনলত মত অিু যায়্ী জাণয়্য।
কযমি, যার কাণে হাদীস কপৌঁণে নি এবাং ফাতওয়্া বা হুকুণমর প্রনত
প্রণয়্াজিীয়্তা সণত্বপূও হাদীস সন্ধাণি ত্রুনট কণরনি, তার জিয হাদীস
তযাগ করা। কযমি, আমরা খুলাফাণয়্ রাণশদীি সম্পণকক পূ ণবক উণল্লখ
কণরনে কয, তাণদর কাণেও বহু হাদীস কপৌঁণে নি। এ অবস্থায়্ হাদীস
পনরতযাগকারী গুিাহগার হণব িা। এ নবষণয়্ ককাণিা মুসনলম সণেহ
করণত পাণর িা।
নিয়্ীয়্ প্রকার
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কয অবস্থাণত হাদীসনট পনরতযাগ করা জাণয়্য কিই। এরূপ পনরতযাগ
ইমামগণের পে হণত কখিও হণত পাণর িা ইিশা-আল্লাহ।
তৃতীয়্ প্রকার
তণব ককাণিা ককাণিা আনলম কেণক এটা আশাংকা করা হণয়্ োণক কয,
ককাণিা আনলম উক্ত মাসআলার হুকুম বুঝণত অেম। এমতাবস্থায়্ রায়্
প্রদাণির কারে িা োকা সণত্বপূও রায়্ প্রদাি কণর। যনদও উক্ত
মাসআলায়্ তার নচন্তা ভাবিা ও গণবষো নেল অেবা দলীল গ্রহে নকাংবা
প্রদাণি অেম হওয়্া সণত্বপূও নচন্তার কশষ প্রাণন্ত কপৌঁোর পূ ণবকই রায়্
প্রদাি কণর বণস, যনদও কস দলীল আাঁকণড় োণক নকাংবা ককাণিা অভযাস
তার ওপর প্রাধািয নবস্তার কণর ফণল কস অভযাসবশতঃ ফাতওয়্া নদণয়্
বণস অেবা ককাণিা উণদ্দশয তার ওপর জয়্লাভ কণর, যার ফণল কস
তার কাণে কয দলীল রণয়্ণে কসটার নবপরীত যা আণে তাণত পূ েক নচন্তা
ভাবিা কাণজ লাগাণত অপারগ হণয়্ পণড়। যনদও কস যা বণল তা
ইজনতহাদ ও দলীল গ্রহণের মাধযণমই বণল োণক। কারে, ইজণতহাণদর
কয চূ ড়ান্ত সীমা রণয়্ণে, মুজতানহদ কখিও কখিও কসটা ভাণলা কণর
আয়্ত্বপূ করণত অেম কেণক যায়্।
ফণতায়্া প্রদাণি সালাণফ সাণলহীণির সাবধািতার অিযতম কারে
আর এ কারণেই সালাণফ সাণলহীি এ ধরণের ফাতওয়্া প্রদাি করণত
ভয়্ করণতি। এ আশাংকায়্ কয, নবণশষ মাসআলার বযাপাণর গ্রহেণযাগয
ইজনতহাদ িাও সাংঘনটত হণত পাণর।
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উনল্লনখত নবষয়্গুণলা নিঃসণেণহ গুিাণহর কাজ, নকন্তু গুিাণহর শানস্ত
কাউণক কতা তখিই কদওয়্া হয়্, যখি কস তাওবা কণর িা। আবার
কখিও কখিও ইসণতগফার, ইহসাি, বালা-মুসীবাত, শাফা‘আত ও
রহমণতর িারা গুিাহ মুণে যায়্।
তন্মণধয যারা এর মণধয শানমল হণব িা, নবণশষ কণর যার ওপর প্রবৃ নি
তার নবণবণকর ওপর জয়্ী হণয়্ণে এবাং যাণক প্রবৃ নি ধরাশায়্ী কণর
কফণলণে, এমিনক কস ককাণিা নকেু ণক বানতল জািার পরও অেবা
ককাণিা মাসআলার হাাঁ বা িা কবাধক দলীল সম্পণকক সমযকভাণব অবগত
িা হণয়্ও ককাণিা একনট মতণক সনিক অেবা ভুল বলার কেণত্র
দৃ ঢ়প্রনতজ্ঞ োণক, তারা উভণয়্ই জাহান্নাণমর অনধবাসী। কযমি িবী
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম বণলণেি:
“নতি ধরণের নবচারক (Judge) আণে। দু ই প্রকাণরর নবচারক
জাহান্নাণম এবাং এক প্রকাণরর নবচারক জান্নাণত যাণবি। নযনি কজণি
শুণি নবচার কণরি, নতনি জান্নাণত যাণবি। আর দু ই প্রকার নবচারক
যারা জাহান্নাণম যাণব: তাণদর মণধয একজি হণলা, কয িা কজণি নবচার
কণর, অিযজি হক ও িযায়্ জািা সণেও তদিু যায়্ী নবচার কণর িা”।
(আবু দাউদ, ইবি মাজা)66।

66

হাদীণসর শব্দ হণচ্ছ নিম্নরূপ:
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َ ََ ْ َ
َ ْ َ َْ
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কাজীণদর (নবচারক) িযায়্ মুফতীগণেরও একই অবস্থা হণয়্ োণক: তণব
নিনদকষ্ট বযনক্তর জিয শানস্তর প্রণযাজয িা হওয়্ার কেণত্র কনতপয়্
প্রনতবন্ধকতা রণয়্ণে, যা আমরা উণল্লখ কণরনে।
যনদ ধণর কিওয়্া যায়্ কয, উম্মণতর কাণে প্রশাংনসত ও প্রনসদ্ধ ককাণিা
আনলণমর কাে কেণক এরূপ (নিনষদ্ধ ও জাহান্নাণম যাওয়্ার ধমক কদওয়্া
হণয়্ণে কয দু ’ কারণে কস) অবস্থার সৃ নষ্ট হয়্, যনদও এটা অসম্ভব বা
অবান্তর, তণব মণি করণত হণব উনল্লনখত (হাদীণসর ওপর আমল িা
করার) কারেগুণলার ককাণিা একনট তাণদর মণধয অবশযই নেল। যনদ
এরূপ নকেু ঘণটও োণক তবুও সাধারেভাণব তাণদর ইমাম হওয়্ার
মণধয নকেু ণতই কদাষ কদওয়্া যায়্ িা।
ইমামগণের পদ মযকাদা
ইমামগণের নিভুল
ক তায়্ আমরা নবশ্বাস কনর িা, বরাং তাণদর ভুল নকাংবা
গুিাণহ পনতত হওয়্া সম্ভব বণল আমরা মণি কনর। তা সণেও আমরা
তাণদর জিয উচ্চাসণির আশা কপাষে কনর। ককিিা আল্লাহ তা‘আলা
তাণদরণক কিক আমল ও উন্নত অবস্থা িারা নবণশষানয়্ত কণরণেি।
অনধকন্তু তারা বার বার গুিাণহ পনতত হি িা। তণব তারা সাহাবীণয়্
নকরাণমর অণপো উচ্চাসণি সমাসীি িি।
মুজতানহদ ইমামগণের বযাপাণর যা বলা হণলা সাহাবাণয়্ ককরাণমর
বযাপাণরও একই কো প্রণযাজয, কস সব বযাপাণর যাণত তারা ইজনতহাদ
কণর ফাতওয়্া নদণয়্ণেি, নবনভন্ন বযাপার সযাপার ঘণটণে এবাং তাণদর
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মণধয কয সকল রক্ত প্রবানহত হণয়্ণে, ইতযানদ। ‘আল্লাহ তাণদর ওপর
সন্তুষ্ট োকুি’।
ইমামগে ইজনতহাণদর কারণে ককাণিা হাদীণসর ওপর আমল িা
করণলও আমাণদর করেীয়্
তারপর (কো হণচ্ছ) হাদীণসর ওপর আমল পনরতযাগকারী ওপণর বনেকত
ইমাম বা মুজতানহদ বযনক্তর ওযর-আপনি গৃহীত, বরাং কস প্রনতদাি
প্রাপক হণলও, এটা আমাণদরণক সহীহ হাদীণসর অিু রসে করা কেণক
নবরত রাখণত পাণর িা। নবণশষ কণর যখি আমরা এমি সহীহ হাদীস
পাব যার ওপর আমল করার কেণত্র নবণরাধী ককাণিা নকেু ই বাধা কদয়্
নি। আর এটা নবশ্বাস করণতও বাধা নদণত পাণর িা কয, উম্মণতর সবার
জিয এ সব সহীহ হাদীণসর ওপর আমল করা এবাং তা প্রচার করাও
ওয়্ানজব। আর এনট এমি নবষয়্ যাণত আনলমগণের ককাণিা মতাতিকয
কিই।
হাদীণসর জ্ঞাি ও আমণলর কেণত্র হাদীণসর প্রকারণভদ
তারপর (এটা জািাও আবশযক কয,) এ সব হাদীস দু ’ভাণগ নবভক্ত।
১. প্রেম প্রকার হাদীস, যার িারা অনজকত জ্ঞাি (অকাটয হওয়্া) ও যার
ওপর আমল করার কেণত্র আনলমগে ঐকমতয কপাষে কণরণেি। কযমি,
সিদ ও মতণির নদক কেণক অকাটয প্রমানেত হওয়্া। আর কসনট হণচ্ছ
ঐ সব হাদীস, যা সম্পণকক আমাণদর দৃ ঢ় নবশ্বাস কয, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
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আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম এটা বণলণেি এবাং আরও দৃ ঢ় নবশ্বাস জণন্ম কয
হাদীণসর িারা নতনি এ অবস্থানটরই ইচ্ছা কণরণেি।
২. অিযপ্রকার হাদীস, যার িারা উণদ্দশয ‘যাণহর’67 বা অকাটয িয়্।
তন্মণধয প্রেম প্রকাণরর হাদীণসর চানহদা তো চাওয়্া-পাওয়্া কমাতাণবক
ইলম অজকি করা (অকাটয নহণসণব গ্রহে করা) ও তার ওপর আমল
করা ওয়্ানজব বণল নবশ্বাস করণত হণব। কমাটামুনটভাণব এণত
আনলমণদর মণধয নিমত কিই।
অবশয ককাণিা ককাণিা হাদীণসর সিণদর বযাপাণর আনলমণদর মণধয
মতনবণরাণধর সৃ নষ্ট হণয়্ণে কয, হাদীসনটর সিদ নক অকাটয, িানক অকাটয
িয়্? অেবা হাদীসনটর দালালাত বা চানহদা নক অকাটয, িানক অকাটয
িয়্?
কযমি, কস সব খবণর ওয়্াণহণদর নবষয়্নট, কযগুণলা উম্মাণতর কলাণকরা
গ্রহেণযাগয ও সতয বণল কমণি নিণয়্ণে অেবা কসসব খবণর ওয়্াণহদ,
কযগুণলার ওপর আমণলর বযাপাণর উম্মণতর সবাই একমত হণয়্ণে।
এসব খবণর ওয়্াণহণদর বযাপাণর সকল ফকীহ ও অনধকাাংশ
মুতাকানল্লম68 একমত কয, এগুণলা িারা ইলণম ইয়্াকীি বা অকাটয জ্ঞাি
67

আমরা আণগই বণলনে কয, যাণহর ঐ পনরভাষা, যাণত শণব্দর অেক স্পষ্ট, নকন্তু তাণত
অিয অণেকর সম্ভাবিা রণয়্ণে। [সম্পাদক]

68

মুতাকানল্লম বলণত অনভধানিকভাণব বু ঝায়্, কয কো বণল। নকন্তু পানরভানষকভাণব
তাণদরণক বু ঝায়্, যারা কুরআিণক আল্লাহর কালাম বা কো হওয়্া, কস কো শণব্দর
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অনজকত হয়্। পোন্তণর ককাণিা ককাণিা মুতাকানল্লম মণি কণরি কয, এর
িারা ইলণম ইয়্াকীি বা অকাটয জ্ঞাি অনজকত হয়্ িা।
অিু রূপভাণব, কয সব খবর নবণশষ নবণশষ কলাক কতৃকক নবনভন্ন পন্থায়্
বনেকত হণয়্ণে এবাং একনট অপরনটণক সতযানয়্ত কণর, এমতাবস্থায়্ এই
খবণর ওয়্াণহদ ঐ বযনক্তর জিয দৃ ঢ় ইলম ( )علم يقيএর ফায়্দা নদণব,
নযনি বনেকত পন্থা, খবর দাতাগণের অবস্থা এবাং খবণরর পূ বকাপর ও
পনরনশষ্ট সম্পণকক জ্ঞাত। আর যারা উপণরাক্ত নবষয়্গুণলা সম্পণকক
অবগত িয়্, তাণদর জিয এই খবর িারা ইলণমর ফায়্দা হয়্ িা।
এ কারণেই হাদীস শাণস্ত্র বুযৎপনি সম্পন্ন কলাকগে, যারা শুধু হাদীণসর
জিযই নিণজণদর জীবিণক নিণয়্ানজত কণরণেি, তারা নকেু ‘খবণর
ওয়্াণহদ’ িারা পূ েক ইলণম ইয়্াকীি লাভ কণর োণকি, যনদও অিযািয
আনলমগণের নিকট কসগুণলা িারা ‘সতয জ্ঞাি’ ( )العلم بالصدقকতা
দূ ণরর োক, ‘সতয ধারো’ ()الظن بالصدقও অনজকত হয়্ িা।

মাধযণম হওয়্া িা হওয়্া, কস কো প্রাচীি হওয়্া ইতযানদ নিণয়্ খুব কবনশ কো
বণলণে। সাংণেণপ এ কগাষ্ঠী িারা জাহনময়্যা, নশয়্া, মু’তানযলা, আশা‘কয়্রা এবাং
মাতুনরদীণদরণক বু ঝায়্। তারা আল্লাহর কালাম নিণয়্ অযো সময়্ণেপি কণরণে,
তককযুক্ত চানলণয়্ণে। অেচ কুরআি আল্লাহর কালাম বা কো। যা আল্লাহর গুে।
নতনি শব্দ ও অেক দু ’নটর সমন্বণয়্ই বণলণেি। আল্লাহ তা‘আলা অিানদ কাল কেণকই
কো বলণেি এবাং যখি যা ইণচ্ছ কো বণলি। এটাই আহণল সু ন্নাত ওয়্াল
জামা‘আত তো ইমাম আবু হানিফা, মানলক, শাণফ‘ঈ ও আহমদ ইবি হাম্বণলর
মত। [সম্পাদক]

 77 

খবর বা সাংবাদ69 কখি ইলণমর ফায়্দা কদয়্
আর এর নভনি হণচ্ছ, ককাণিা খবর বা তো সাংবাদ ‘ইলম’ বা ‘নিনিত
সতয’ হওয়্ার নবষয়্নট নিণম্নাক্ত কণয়্কভাণব অনজকত হণয়্ োণক:
১. কখিও খবরদাতার আনধকয।
২. কখিও খবরদাতাগে নবণশষ নবশষ গুণে গুোনন্নত হওয়্া।
৩. কখিও খবরনট এরূপভাণব বেকিা করা হয়্ যাণত কশ্রাতাণদর নবশ্বাস
জণন্ম।
৪. আবার কখিও খবরপ্রাপ্ত বযনক্ত কতৃকক স্বয়্াং কসটার সতযতা প্রানপ্ত।
৫. আবার কখিও কয খবরনট কদওয়্া হণচ্ছ, কসটাণত এমি নকেু োকা
যা কমণি কিওয়্া োড়া উপায়্ োণক িা।
আবার অল্প সাংখযক এমি কলাণকর খবর িারাও (‘ )علمদৃ ঢ় জ্ঞাি’ অনজকত
হয়্, যখি তাণদর দীিদারী ও সাংরেেশীলতা এমি পযকাণয়্ কপৌঁণে কয
তাণদর পে হণত নমেযা নকাংবা ভুল হওয়্ার অবকাশ োণক িা।
পোন্তণর তারা বযতীত অিযািযরা যনদ সাংখযায়্ তাণদর কচণয়্ কণয়্কগুে
কবনশও হয়্, তবুও তাণদর খবর িারা কখিও কখিও (‘ )علمদৃ ঢ় জ্ঞাি’
অনজকত হয়্ িা।

69

আর হাদীসও কতা খবর বা সাংবাদই বণট। সু তরাাং খবণরর বযাপাণর যা প্রণযাজয
হণব, হাদীণসর বযাপাণরও তা-ই প্রণযাজয হণব। [সম্পাদক]
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এনটই হণচ্ছ একনট বাস্তব সতয কো, যাণত ককাণিা সণেহ কিই।
অনধকাাংশ ফকীহ, মুহানদ্দস এবাং একদল মুতাকানল্লমও এ মতই কপাষে
কণরি।
যনদও অপর এক দল মুতাকানল্লম (কালামশাস্ত্রনবদ) ও ফকীণহর
অনভমত এই কয, ককাণিা নবণশষ সাংখযক কলাকণদর কদওয়্া খবণর
ককাণিা বযাপাণর ইলমূ ল ইয়্াকীি বা দৃ ঢ় ইলম প্রমানেত হণল অিযািয
ঘটিাসমূ ণহও অিু রূপ নবণশষ সাংখযণকর কদওয়্া খবর দৃ ঢ় ইলণমর
ফায়্দা নদণব। যা একান্তই বানতল ও অমূ লক কো। অবশয এর নবস্তানরত
বেকিা কদওয়্ার স্থাি এনট িয়্।
অবশয কয সকল বনহরাগত আিু ষানঙ্গক প্রমাোনদ খবরপ্রাপ্তণদর কাণে
ককাণিা খবর িারা ইলম তো ‘দৃ ঢ় জ্ঞাি’ অজকণির বযাপাণর প্রভাব কফণল
োণক, কসটার বেকিা আমরা এখাণি করলাম িা। কারে, এই জাতীয়্
আিু ষানঙ্গক প্রমাোনদই ‘ইলম’ তো ‘দৃ ঢ় জ্ঞাি’ প্রদাি কণর োণক, যনদও
কসটার সাণে খবর সাংনিষ্টতা িা োণক70।
আর যনদ কস বনহরাগত আিু ষানঙ্গক প্রমােনটই ইলম তো দৃ ঢ়জ্ঞাি প্রদাি
কণর, তাহণল কসটা কমাণটই খবণরর অিু গামী নবষয়্ িয়্। কযমনিভাণব

70

কযমি কারও মাোয়্ পাগনড় পরার অভযাস আণে। অপর বযনক্তর পাগনড় পরার
নবষয়্নট জািা কিই। এমতাবস্থায়্ কদখা কগণলা কয, পাগনড় মাোয়্ কদয়্ এমি কলাকনট
খানল মাোয়্ কয পাগনড় পণর িা তার নপেণি কদৌড়াণচ্ছ আর বলণে, আমার পাগনড়,
আমার পাগনড়। এটা এমি এক আিু ষানঙ্গক প্রমাে, যারা িারা বু ঝা যায়্ কয, কলাকনট
তার পাগনড় নিণয়্ পালাণচ্ছ। [সম্পাদক]
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খবরও কসই ‘বনহরাগত প্রমাোনদ’র অিু গামী িয়্। বরাং খবর ও
আিু ষানঙ্গক প্রমাে উভয়্নটই কখিও কখিও ‘ইলম’ তো দৃ ঢ়জ্ঞাি প্রদাি
কণর, আবার কখিও দৃ ঢ় ধারোর জন্ম কদয়্। আবার কখিও ঐ দু ’নট
নমণল ইলমূ ল ইয়্াকীি বা দৃ ঢ় ইলণমর ফাণয়্দা প্রদাি কণর, আবার
কখিও এ দু ’নটর একনট ইলম তো দৃ ঢ়জ্ঞাি লাভ বাধয কণর, আবার
কখিও একনট িারা অকাটয ইলম, অিযনট িারা দৃ ঢ় ধারো অনজকত হয়্।
আর যখিই ককউ খবর সম্পণকক কবনশ জ্ঞািী হয়্, তখিই কস এমি
খবণরর সতযতার বযাপাণর অকাটয নবশ্বাস কণর, যা অণিযর কাণে কতমি
অকাটয িয়্, কারে কস খবর সম্পণকক পূ ণবকাক্ত বযনক্তর মত জ্ঞািী িয়্।
হাদীণসর ওপর আমল িা করার আরও একনট কারে
কখিও কখিও আনলমগণের মণধয এজিয মতনবণরাধ কদখা যায়্ কয, এ
হাদীসনটর দালালাত বা চানহদা কাত‘ঈ তো অকাটয ও অনিবাযক হওয়্ার
ইনঙ্গত বহি কণর নকিা? কারে হাদীসনট নক ‘িস’71, িানক ‘যাণহর’72?
আর যনদ কসনট ‘যাণহর’ হয়্, তখি কসখাণি নক এমি নকেু পাওয়্া যায়্
যা অপ্রাধািযপ্রাপ্ত অেক কিওয়্া কেণক নবরত রাখণব? িা নক এমি নকেু
কিই? বস্তুতঃ এনট একনট নবশাল অধযায়্।
71

হানদসনট কী এ অণেক বযবহাণরর জিযই আিা হণয়্ণে? ফণল কসনট ‘িস’ নহণস
নবণবনচত হণব, িানক কসনট এ অেকও হণত পাণর, আবার বযাখযা কণর কসনটর অিয
অেকও করা যায়্? ফণল কসনট ‘যাণহর’ নহণসণব নবণবনচত হণব? [সম্পাদক]

72

অেকাৎ যার অেক প্রকাশয, নকন্তু তাণত বযাখযা কণর অিয অেক কিওয়্ার সম্ভাবিা আণে।
[সম্পাদক]
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একদল আনলম ককাণিা ককাণিা হাদীণসর অেক ও চানহদাণক কাত‘ঈ বা
অকাটয নহণসণব গ্রহে কণর, অেচ অিযরা কস অেক ও চানহদাণক অকাটয
নহণসণব কিয়্ িা। যারা কস অেক বা চানহদাণক অকাটয নহণসণব গ্রহে
কণরি, তাণদর মণত এ হাদীসনট শুধু এই নিনদকষ্ট অেকই বহি কণর, অিয
অণেকর অবকাশ রাণখ িা। অেবা তারা জাণি কয, এ হাদীসনটণক অিয
অণেক কিওয়্ার বযাপাণর বাধা রণয়্ণে। অেবা অিয ককাণিা কারে োকণব
যা তাণদরণক বাধয করণে এটা বলণত কয, এ হাদীসনটর একনট অেক
গ্রহেই অকাটযভাণব নিধকানরত73।
আর নিতীয়্ প্রকার হাদীস অেকাৎ কযখাণি হাদীসনটর ‘দালালাত’ বা
74

চানহদা (অকাটয িা হণয়্) ‘যাণহর ’ হণব। শরী‘আতী আহকাম তো
নবনধ-নবধাণি এ প্রকার হাদীণসর ওপর আমল করা গ্রহেণযাগয সকল
আনলণমর মণত ওয়্ানজব75।
73

সু তরাাং তারা কয অেক গ্রহে কণরণে, কস অেক অকাটয নহণসণবই নিণয়্ণে এবাং
হাদীণসর উপর আমল কণরণে। অেচ অিয আণলমগণের নিকট এ সকল কারে
স্পষ্ট িা হওয়্ার তারা কস হাদীণসর অেক সম্পণকক অকাটয ককাণিা নসদ্ধান্ত কদয়্ নি।
ফণল তারা কসটার উপর আমল কণর নি। বা আমল করার বযাপাণর নভন্ন বযাখযার
অবকাশ রণয়্ণে বণল মণি কণর নিণয়্ণে। [সম্পাদক]

74

যাণহর এর সাংজ্ঞায়্ আমরা আণগই বণলনে কয, তা িারা শুধু একনট অণেকর সম্ভাবিা
োণক িা, বরাং কসনটণত বযাখযা কণর অিয অেক কিওয়্ার অবকাশ রণয়্ণে। [সম্পাদক]

75

লেয করুি, পূ ণবকাক্ত প্রেম প্রকার হাদীস নেল, ‘িস’। যাতে অকাট্য ইলম
হিতসতে গ্রিণ ও োর চাহিদা অনুযায়ী আমল করা ওয়াহিে িওয়ার
কথা েলা িতয়হিল। আর েেতমান হিেীয় প্রকার িাদীস িতে, ‘যাণহর’।
যাণত অকাটয ইলম অজকণির কো কিই, তণব তার চানহদা অিু সাণর আমল করা
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খবণর ওয়্াণহদ িারা ধমনক কাযককর করার বযাপাণর আনলমণদর মতণভদ
অতঃপর যনদ এই হাদীসনট ইলম তো আকীদা নবষয়্ক ককাণিা নবধাি
সম্বনলত হয়্, কযমি শানস্তর ধমক সাংক্রান্ত ও অিু রূপ নবষয়্ানদ হয়্,
তণব তাণত আনলমগণের মণধয মতণভদ পনরদৃ ষ্ট হয়্।
প্রেম মত
এমতাবস্থায়্ কনতপয়্ ফকীণহর মত হণলা, খবণর ওয়্াণহদ এর
বেকিাকারী যখি িযায়্বাি ও নিভকরণযাগয হণব এবাং তাণত ককাণিা
কাণজর শানস্তর ধমক সম্বনলত হণব, তখি ঐ হাদীণসর চানহদা অিু সাণর
আমল করা ওয়্ানজব। অেকাৎ কাজনট হারাম জ্ঞাি করণত হণব। তণব
এর িারা অনজকত জ্ঞাণির ওপর নভনি কণর কসটা িারা কয শানস্তর ধমনক
এণসণে তা কাযককর করা যাণব িা, যতেে িা হাদীসনট কাত‘ঈ বা
অকাটয নবণবনচত হণব। অিু রূপভাণব কসখাণিও একই নবধাি বতকাণব,
কযখাণি হাদীণসর ‘মতি’ বা মূ ল শব্দ অকাটয হয়্, নকন্তু তার চানহদা
‘যাণহর’ হয়্76।

ওয়্ানজব হওয়্ার নবষয়্নট কয গ্রহেণযাগয আণলমণদর মত কসটা বনেক ত হণয়্ণে।
[সম্পাদক]
76

অেকাৎ কসখাণিও আমল করা ওয়্ানজব, নকন্তু হাদীস লি জ্ঞাণির ওপর নভনি কণর
নবধাি প্রণয়্াগ করা যাণব িা।
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এর ওপরই আবু ইসহাক আস সু বাই‘ঈর স্ত্রীর কাণে ‘আনয়্শা
রানদয়্াল্লাহু আিহার কোণক গেয করা হণয়্ণে। কযখাণি নতনি
বণলনেণলি,
َ َ َ ََْ ْ َ َ ً َْ
َ اده َم َع َرسول اّلل َصّل الل َعلَيْه َو َسل َم إّل أَ ْن َيت
ْ «َأَب
»وب
ه
ج
ل
ط
ب
أ
د
ق
ه
ن
أ
ا
د
ي
ز
غ
ل
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
“যাণয়্দ ইবি আরকামণক জানিণয়্ দাও কয, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়্াসাল্লাণমর সাণে তার নজহাণদর সাওয়্াব বানতল করা হণয়্ণে, যনদ
িা কস তাওবা কণর।” (দারাকুতিী)77।78
আনলমগে বণলি, আনয়্শা রানদয়্াল্লাহু আিহা যাণয়্দ ইবি আরকাম
রানদয়্াল্লাহু আিহুর নজহাদ বানতল হওয়্ার কো কঘাষো কণরণেি।
ককিিা নতনি কস সম্পণকক সম্পূ েক অবনহত নেণলি। সু তরাাং কসই জাতীয়্
ক্রয়্-নবক্রয়্ হারাম হওয়্া সম্পণকক আনয়্শা রানদয়্াল্লাহু আিহার হাদীণস
আমল করা হণব।’ যনদও আমরা ঐ শানস্তর কো বনল িা কয, যাণয়্দ
ইবি আরকাম রানদয়্াল্লাহু আিহুর নজহাদ বানতল হণয়্ কগণে। ককিিা
কসই হাদীসনট খবণর ওয়্াণহদ-এর সমপযকায়্।
77

দারাকুতিী, আস-সু িাি, হাদীস িাং ৩০০২।

78

নবস্তানরত ঘটিা এই কয, আবু ইসহাণকর স্ত্রী যাণয়্দ ইবি আরকাম আিসারী
রানদয়্াল্লাহু আিহুর নিকট বাকীণত আটশত নদরহাণমর নবনিমণয়্ একনট কগালাম
নবক্রয়্ কণর। তৎপর যাণয়্দ ইবি আরকাম ঐ কগালামনট নবক্রয়্ করণত চাইণল
আবু ইসহাণকর স্ত্রী তাণক েয়্শত নদরহাণম ক্রয়্ কণর। এ সাংবাদ আণয়্শা
রানদয়্াল্লাহু আিহার নিকট কপৌঁণেণল নতনি রাগানম্বত হণয়্ বলণলি, যাণয়্দ ইবি
আরকাণমর রানদয়্াল্লাহু আিহু রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর সাণে
নজহাণদর সওয়্াব বানতল হণয়্ণে। অবশয তাওবা করণল সাওয়্াব বানতল হণব িা।

 83 

তাণদর দলীল এই কয, শানস্ত নিধকারে করা আমলী বা কাযকগত নবষয়্,
সু তরাাং এটা ইলম বা দৃ ঢ় জ্ঞাি লাভ হয়্ এমি অকাটয দলীল িারাই
সাবযস্ত হণত হণব। তাোড়া ককাণিা কাণজর বযাপাণর যখি কসটার হুকুম
ইজনতহাদমূ লক হয়্, তখি নযনি তা করণবি তার সাণে শানস্ত সম্পৃ ক্ত
হণব িা।
সু তরাাং তাণদর কোিু যায়্ী, শানস্ত সম্পককীয়্ হাদীস িারা কাজনট হারাম
হওয়্ার দলীল হয়্। নকন্তু অকাটয প্রমাে োড়া শানস্ত প্রণযাজয হয়্ িা।
অিু রূপ আরও একনট উদাহরে হণচ্ছ, আনলমগে এমি কতকগুণলা
অপ্রনসদ্ধ নকরায়্াত িারা দলীল কপশ কণরণেি, যা ককাণিা ককাণিা
সাহাবী কেণক সহীহ বণল বনেকত আণে। অেচ ঐ সব নকরায়্াত ওসমাি
রানদয়্াল্লাহু আিহু কতৃকক নলনপবদ্ধ কুরআণি কিই। ককিিা এসব
নকরায়্াত আমল ও ইলম শানমল কণর, যনদও কসগুণলা নবশুদ্ধ খবণর
ওয়্াণহদ।
আনলমগে কসগুণলা িারা আমল করার জিয দলীল প্রনতষ্ঠা কণরণেি।
নকন্তু কসটাণক কুরআণির অাংশ নহণসণব গেয কণরি নি। ককিিা
কুরআণির অাংশ প্রমাে করা ইলমী তো দৃ ঢ়জ্ঞাণির নবষয়্, যা হণত
হণল অকাটয দলীণলর প্রণয়্াজি79।
নিতীয়্ মত

79

সু তরাাং তাণদর নিকট এ জাতীয়্ হাদীস িারা আমল প্রনতষ্ঠা কপণলও তা িারা
শানস্তর ধমনকজনিত নবধাি প্রনতষ্ঠা করা যাণব িা। [সম্পাদক]
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অপরপণে সালাণফ সাণলহীি এবাং অনধকাাংশ ফকীণহর মণত, এসব
হাদীণস কয শানস্তর উণল্লখ রণয়্ণে, তা ধমনকর বযাপাণরও যোেক দলীল
নহণসণব গৃহীত হণব। ককিিা সাহাবীগে এবাং পরবতকী সময়্ তাণব‘ঈগে
সবকদাই এসব হাদীস িারা আমল প্রনতষ্ঠার সাণে সাণে শানস্তর নবধািও
প্রনতষ্ঠা কণরণেি এবাং যারা এ ধরণের আমল করণব তাণদর ওপর
কমাটামুনটভাণব80 শানস্তর মুণখামুনখ হওয়্ার কোও স্পষ্টভাণব উণল্লখ
কণরণেি। তাণদর হাদীস ও ফাতওয়্ায়্ এ মত বযাপকভাণব োনড়ণয়্
আণে।
এটা এ জিয কয, শানস্তর ধমনকও শরী‘আণতর হুকুণমর অন্তভুকক্ত। আর
শরী‘আণতর হুকুম কখিও প্রকাশয দলীল-প্রমাোনদর মাধযণম সাবযস্ত
হয়্, আবার কখিও অকাটয দলীল িারা প্রনতনষ্ঠত হণয়্ োণক। ককিিা
শানস্তর ধমনকর বযাপাণর পূ েক দৃ ঢ় প্রতযয়্ অজকি উণদ্দশয িয়্, বরাং এমি
নবশ্বাসই যণেষ্ট দৃ ঢ় প্রতযয়্ আণস অেবা যাণত প্রধািযপূ েক ধারো লাভ
হয়্। আর আমল সম্পনককত হুকুণমর কবলায়্ও একই অবস্থা চাওয়্া
হণয়্ োণক81।

80

অেকাৎ নবস্তানরত নকেু নিধকারে িা কণর কযভাণব ধমক এণসণে, কসভাণবই ধমকনটণক
করণখ কদওয়্া। কসনটর বযাপাণর বযাখযা নবণিষণি িা যাওয়্া। [সম্পাদক]

81

সু তরাাং ‘আহকাণম আমনলয়্া’ বা কাযকগত আমণলর কেণত্র কযমি খবণর ওয়্াণহদ
িারা দলীল কপশ কণর কসটা িারাই নবধাি প্রণযাজয হয়্, কতমনি ধমনকগত আমণলর
কেণত্রই একই অবস্থা হণব। কসখাণি ককাণিা পােককয করা যাণব িা। তাই এটা বলা
যায়্ কয, ককাণিা শানস্তর ধমক যনদ খবণর ওয়্াণহণদর মাধযণম আণস, তণব হাদীস
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মািু ণষর এ নবশ্বাস করা কয, আল্লাহ এনট হারাম কণরণেি এবাং ঐ
হারাম কাণজ নলপ্ত বযনক্তণক সাংনেপ্ত ভীনত প্রদশকে কণরণেি; আর এ
নবশ্বাস করা কয, আল্লাহ এটা হারাম কণরণেি এবাং তার জিয নিনদকষ্ট
শানস্তর ওয়্াদা কণরণেি, এই উভণয়্র মণধয ককাণিা পােককয কিই।
ককিিা উভয়্নটই (ণকাণিা নকেু হারাম করা ও অনিধকানরত শানস্তর ওয়্াদা
এবাং ককাণিা নকেু হারাম করা নকাংবা তার ওপর নিধকানরত শানস্তর ওয়্াদা
করা) আল্লাহর পে হণত খবর নহণসণব প্ররদি। সু তরাাং শতকমুক্ত দলীল
িারা প্রেম বযাপাণর খবর কদওয়্া কযমি জাণয়্য, কতমনিভাণব নিতীয়্নটর
বযাপাণরও খবর কদওয়্া জাণয়্য। বরাং যনদ ককউ বণল: শানস্তর বযাপাণর
ধমনক কযখাণি এণসণে কসটার ওপর আমল করাই অনধক যু ক্তপূ েক,
তাহণল তার কো নবশুদ্ধ বণল নবণবনচত হণব। আর এ জিযই আনলমগে
তারগীব (আগ্রহ সৃ নষ্টকারী) ও তারহীব (সাবধািকারী) হাদীণসর সিণদর
বযাপাণর কয রকম োড় কদি, নবনধ-নবধাি সাংক্রান্ত হাদীণসর কেণত্র
কসরকম োড় কদি িা। ককিিা শানস্তর ধমনক োকার নবশ্বাস মািব
প্রবৃ নিণক কস কাজ কেণক নবরত রাণখ।
তারপর যনদ হাদীণস বনেকত শানস্তনটর ধমনক বাস্তণব পনরেত হয়্, তণব
কলাকনট (ভয়্ কণর কস কাজ িা করার কারণে) কবাঁণচ কগল। আর যনদ
শানস্তর ধমনক বাস্তণব িা ঘণট, বরাং কদখা কগল কয, ঐ কাণজর পনরেনত
নহণসণব কয শানস্ত কদওয়্ার কো নেল কসটা িা নদণয়্ তাণক হালকা শানস্ত

নবশুদ্ধ প্রমানেত হণল কমৌনলকভাণব কসই কাজনট কযমি হারাম বণল ধতকবয হণব,
কতমনি কয এ কাজ করণব তার ওপর কসই ধমনকও আণরানপত হণব। [সম্পাদক]
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কদওয়্া হণচ্ছ, তাহণল তার কয নবশ্বাস নেল কয এ কাজ করণল কবনশ
শানস্ত কভাগ করণত হণব, কসটা কলাকনটর ককাণিা েনত করল িা; যখি
কস কাজনটণক েনতকর মণি কণর পনরতযাগ করণব। কারে, যনদ নবশ্বাস
কণর কয এর িারা শানস্ত কম হণব, তাহণলও তা ভুল সাবযস্ত হণত পাণর,
অিু রূপভাণব যনদ হাদীণসর বাড়নত ধমনকর বযাপাণর যনদ হযাাঁ নকাংবা িা
নকেু ই নবশ্বাস করল িা তাও কতা ভুল প্রমানেত হণত পাণর82।
অতঃপর শানস্ত সম্পনককত এই ভুল ধারো অেকাৎ কাণজর পনরোণম
আসল শানস্ত কম ধারো করা নকাংবা শানস্তর ধমনকর নবষণয়্ হযাাঁ নকাংবা
িা নকেু ই নবশ্বাস িা করণল, কাজনট তার কাণে হাল্কা মণি হণত পাণর
ফণল কস ঐ কাণজ নলপ্ত হণত পাণর। তারপর যনদ বাড়নত শানস্ত সাবযস্ত
হণয়্ যায়্, তাহণল কস অনধকতর শানস্তর সম্মু খীি হণব। অেবা কস শানস্ত
পাওয়্ার একনট কারে তার মণধয নবদযমাি তা বলা যাণব।
সু তরাাং শানস্ত সম্পনককত এ ভুল উভয়্ অবস্থাণতই (শানস্ত প্রণযাজয হওয়্ার
ওপর নবশ্বাস রাখা এবাং নবশ্বাস িা রাখা) সানবককভাণব সমাি। তণব শানস্ত
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সু তরাাং সবণচণয়্ সাবধািতার কো হণচ্ছ এটা নবশ্বাস করা কয, কয কাণজর মণধয
শানস্তর ধমক এণসণে কস কাজনট হারাম এবাং কয শানস্তর ধমক সাংনেপ্তভাণব এণসণে
কসটাণক কসভাণবই নবশ্বাস করা কয এর িারা শানস্ত হণব। এর মাধযণম হাদীণসর
ওপর আমল করা হণয়্ যাণব। তার নবপরীতনট হণলই কতা সমসযা। কযমি, নবশ্বাস
করা হণলা কয, শানস্তর ধমনক আসার কারণে কাজনট হারাম হণলও কাজনটর কারণে
শানস্ত কদওয়্া হণব িা, তাহণল যনদ কশণষ প্রমানেত হয়্ কয আল্লাহ এর জিয আসণলই
শানস্ত করণখণেি তাহণল কী অবস্থা হণব! [সম্পাদক]
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প্রণযাজয হওয়্ার নবশ্বাস রাখা আজাব (শানস্ত) হণত পনরত্রাণের কবনশ
নিকটবতকী। তাই এ অবস্থানটই অনধকতর কশ্রয়্।
আর এ িীনতর ওপর নভনি কণরই অনধকাাংশ আনলম হারাণমর
দলীলনটণক হালাণলর দলীণলর ওপর প্রাধািয নদণয়্ োণকি এবাং তার
ওপর নভনি কণরই বহু নফকহ শাস্ত্রনবদ শরী‘আণতর আহকাণমর বযাপাণর
সাবধািতা অবলম্বি করণতি।
আর ককাণিা কাজ সম্পাদণি ‘ইহনতয়্াত্বপূ’ তো ‘সাবধািতা অবলম্বি’
এর নবষয়্নট কমৌনলকভাণব কয ভাণলা, এ বযাপাণর নবণবকবাি প্রায়্ সবাই
একমত।
অতঃপর যনদ ককাণিা বযনক্তর মণি ‘শানস্তণত পনতত িা হওয়্ার’ মণধয
ভুল করার নবশ্বাসনট ও তার নবপরীত অবস্থা অেকাৎ ‘শানস্তণত পনতত
হওয়্ার’ মণধয ভুল করার নবশ্বাসণক দাড় করাণিা যায়্, তণব তার
নবশ্বাণসর পণে কয দলীল রণয়্ণে এবাং তার নবশ্বাণসর কারণে িাজাত
পাওয়্া সাংক্রান্ত দলীল দু ’নট ককাণিা প্রকার নবণরানধতা কেণক মুক্ত
োকণব83।
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অেকাৎ প্রেণমাক্ত দলীল দু ’নট পরস্পর নবণরাধী হণয়্ বাদ পড়ণলও পরবতকী দু ’কটা
দলীল নবণরানধতা কেণক মুক্ত োকার কারণে কসটার উপর আমল করা বাধয কণর।
সু তরাাং এসব কমৌনলক শানস্তর ধমনকযু ক্ত হাদীণসর ভাষয অিু যায়্ী শানস্তণত পনতত
হওয়্ার কয মতনট অনধকাাংশ সতযনিষ্ঠ আনলমগে গ্রহে কণরণেি, তা সাবযস্ত হণয়্
কগল।
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ককাণিা কলাণকর এরূপ বলা নিক হণব িা কয, শানস্তর জিয অকাটয দলীল
িা োকা শানস্ত প্রণযাজয িা হওয়্ার প্রমাে; কযমি, কুরআণির অনতনরক্ত
নকরা’আণতর জিয খবর-ই-ণমাতাওয়্াণতর িা োকা ঐ নকরা’আতগুণলা
শুদ্ধ িা হওয়্ার দলীল। কেণকর এই কো নিক িয়্। ককিিা (ণকাণিা
সু নিনদকষ্ট) দলীল িা োকা দলীলকৃত বস্তু িা োকা বুঝায়্ িা।
কয বযনক্ত ইলম তো আকীদা নবষয়্ক কাণজ কসটার অনস্তণত্বপূর পণে
অকাটয দলীল িা োকার কারণে ঐ বস্তুণক অনস্তত্বপূহীি বণল নসদ্ধান্ত
কিয়্, কযমিনট একদল মুতাকানল্লণমর অিু সৃত পে, কস বযনক্ত এ নসদ্ধাণন্ত
সু স্পষ্টভাণব ভুল করল।
নকন্তু যখি আমরা জািণত পানর, ককাণিা বস্তুর অনস্তত্বপূ এই নসদ্ধান্ত নিণত
বাধয কণর কয, অনিবাযকভাণব তার দলীল পাওয়্া যাণব, তারপর যখি
জািলাম কয, দলীল কিই, অতএব আমরা নসদ্ধান্ত নিণত পারব কয,
বস্তুনটও অনস্তত্বপূহীি। ককিিা অনিবাযককারী িা োকাটাই অনিবানযকত বস্তু
িা োকার প্রমাে।
আর আমরা এও জািণত কপণরনে কয, আল্লাহর নকতাব ও তাাঁর দীিণক
আমাণদর কাণে বনেকত ও প্রচার-প্রসার হণয়্ আসার পণে যণেষ্ট
কারেসমূ হ রণয়্ণে। ককিিা মুসনলমণদর জিয মািু ণষর কাণে সাধারে
দলীল নহণসণব কপৌঁণে যাওয়্া প্রণয়্াজি এমি নকেু কগাপি করা
ককাণিাভাণবই তবধ িয়্। সু তরাাং (উদাহরে নহণসণব) যখি আমাণদর
কাণে ষষ্ঠ সালাত নহণসণব সাধারেভাণব ককাণিা নকেু বনেকত হণয়্ আণস
নি, অিু রূপভাণব (সু নিনদকষ্ট সূ রার বাইণর) অিয ককাণিা সূ রার কো বনেকত
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হয়্ নি, তখি আমরা দৃ ঢ়ভাণব জািণত পারলাম কয, ইসলাণম েয়্ ওয়্াক্ত
ফরয সালাতও কিই এবাং কুরআণি বনেকত সূ রা োড়া অিয ককাণিা সূ রাও
কিই।
নকন্তু শানস্ত প্রণযাজয অধযায়্নট এই অধযাণয়্র অন্তভুকক্ত িয়্। ককিিা
প্রণতযক কাণজর শানস্তর বেকিা আমাণদর কাণে ধারাবানহকভাণব ও
কমাতাওয়্াণতর নবশুদ্ধভাণব কপৌঁেণব, তা কযমি জরুরী িয়্, কতমনিভাণব
কস কাণজর ওপর নিধকানরত শানস্তর হুকুমনটও ধারাবানহক ও
কমাতাওয়্াণতর হওয়্া শতক িয়্।
উনল্লনখত বেকিায়্ বুঝা কগল, কয সমস্ত হাদীস শানস্তর ইাংনগতবহ, তাণত
আমল করা ওয়্ানজব। সু তরাাং নবশ্বাস করণত হণব কয, ঐ কাণজর
আমলকারীণক ঐ শানস্তর ভীনত প্রদশকি করা হণয়্ণে। নকন্তু শানস্ত
প্রণযাজয হবার জিয কতকগুণলা শতক রণয়্ণে, আরও রণয়্ণে নকেু
প্রনতবন্ধকতা84।
এই িীনতনট কতগুণলা উদাহরণের মাধযণম বযক্ত করা যায়্:

84

কমাটকো, যখিই ককাণিা বযাপাণর ধমনকসূ চক হাদীস পাওয়্া যাণব, তখি কস
কাজনট হারাম হওয়্ার বযাপাণর সবাই একমত। তণব কয ধমনকনট এণসণে শাইখুল
ইসলাম ইবণি তাইনময়্যার মণত তা যনদ খবণর ওয়্াণহদ িারাও হয়্, তবু ও কসটাণক
ধমনকণত পনতত হওয়্ার উপর কমৌনলকভাণব প্রমােবহ মণি করণত হণব। হযাাঁ, হয়্ত
ধমনকণত পনতত হওয়্ার ককাণিা শতক পূ রে িা হওয়্া বা প্রনতবন্ধকতা োকা জনিত
কারণে কসটা কখিও কখিও বযনক্তর ওপর প্রণযাজয হণত বাধা হণয়্ দাাঁড়ায়্।
[সম্পাদক]
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১. িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম হণত শুদ্ধ বেকিায়্ বনেকত হণয়্ণে:
َ َ َ ِّ َ
َ
َ
َ ََ
» َوَكتهبَه، َوشا هه َديْ هه،وِكه
 وم ه،«لعن اّلل آ هكل الربا
“সু দণখার, সু দদাতা, স্বােীিয়্ ও এর কলখণকর ওপর আল্লাহ লা‘িত
কণরণেি”85।
আর িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম হণত আরও নবনভন্ন পন্থায়্
বনেকত আণে: নতনি ঐ বযনক্তণক লেয কণর বণলণেি কয, এক ো’ এর
পনরবণতক দু ই ো’ খাদয িগদ নবনক্র কণরনেল,

ِّ «أَوهْ َع ْي
»الر َبا

‘হায়্ হায়্, এণতা সু দই’।86 তাোড়া নতনি এও বণলণেি:
ِّ ْ ُّ
َ اء َو َه
َ ب ر ًبا إّل َه
»اء
«الب بهال ه ه
“গণমর পনরবণতক গম িগদ মূ লয োড়া সু ণদর পযকায়্ভুক্ত”87।

85

মুসিাণদ আহমাদ, ১/৪০২। তণব মূ ল হাদীসনট অিয শণব্দ ইমাম মুসনলম, নতরনমযী
ও অিযািযরা বেকিা কণরণেি। কসখাণি ‘রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম
লা‘িত কণরণেি’ এভাণব এণসণে। [সম্পাদক]

86

সহীহ বু খারী, হাদীস িাং ২৩১২; সহীহ মুসনলম, হাদীস িাং ১৫৯৪। তণব শব্দ
মুসনলণমর। অেকাৎ সম বস্তুর নবনিময়্ বাকীণত অেবা অনতনরক্ত পনরমাণির মাধযণম
সম্পন্ন হণল তা সু দ হণব, িগদ হণল সু দ হণব িা।

87

সহীহ বু খারী, হাদীস িাং ২১৩৪; সহীহ মুসনলম, হাদীস িাং ১৫৮৬।
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উনল্লনখত হাদীস সু ণদর উভয়্ প্রকারণক অন্তভুকক্ত কণর। একনট হণচ্ছ,
সমণগাত্রীয়্ বস্তুর নবনিমণয়্ কবনশ প্রদািজনিত সু দ। অিযনট হণচ্ছ, বাকী
নবক্রয়্ কণর পণর দাম বানড়ণয়্ কিওয়্া সাংক্রান্ত সু দ।
ِّ إن َما
তারপর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর বােী: الر َبا هف
ه
“الن هسيئَ هةসু দ হণলা বাকী নবক্রণয়্র (পর সমণয়্র কারণে পরবতকীণত অেক
বানড়ণয়্ কদওয়্ার) মণধয”88, যাণদর কাণে এ হাদীস কপৌঁণেণে, তারা এক
সা‘ এর পনরবণতক দু ই ো‘ এর িগদ নবক্রয়্ণক হালাল মণি করণতি।
এই রায়্ হণলা ইবি আব্বাস রানদয়্াল্লাহু আিহু ও তার সাংগীগণের,
আবুস শা‘ো‘, ‘আতা, তাউস, সা‘ঈদ ইবি জুবাইর, ইকরামা ও
অিযািযগে। যারা ইলম ও ‘আমণল মুসনলম জানতর কগৌরব নেণলি।
এখি কারও জিয একো বলা জাণয়্য হণব িা কয, উনল্লনখত সাহাবী ও
তাণদর অিু সারীগে, সু দ সম্পনককত হাদীণস সু দণখারণদর পযকায়্ভুক্ত ও
অনভশপ্ত। ককিিা তারা উনল্লনখত ফাতওয়্া নদণয়্নেণলি কমাটামুনটভাণব
একনট গ্রহেণযাগয তানবল তো বযাখার ওপর নভনি কণর।
২. অিয একনট উদাহরে এই কয, মদীিার কনতপয়্ আনলম হণত স্ত্রীর
নপেণির রাস্তা নদণয়্ সহবাণসর কো বনেকত আণে। অেচ সু িাি-ই- আবু
দাউণদ এণসণে, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম বণলি:

88

সহীহ মুসনলম, হাদীস িাং ১৫৯৬। তণব অবশযই এটা বু ঝণত হণব কয, বেকিাকারী
হাদীণসর একনট অাংশ শুণিণেি। এর িারা সমণগাত্রীয়্ অনতনরক্ত আদাি-প্ররদাি
জনিত সু দণক অস্বীকার করা হয়্ নি। [সম্পাদক]
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ََ ْ ََ َ
َ َ َ ْ
» فقد كف َر به َما أن هزل ََع حمم ٍد،هف دب هرها

ًَ ْ ََ
« َم ْن أت ام َرأة

“কয বযনক্ত তার স্ত্রীর নপেণির রাস্তা নদণয়্ কযৌি সহবাস কণর, কস
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর প্রনত অবতীেক বস্তুণক
অস্বীকার করল)89।” নকন্তু কারও পণে কী এটা বলা সমীচীি হণব কয,
ঐ (মদীিার) আনলমগণের অমুক নকাংবা অমুক িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়্াসাল্লাণমর ওপর অবতীেক বস্তুর সাণে কুফুরী কণরণে?90
৩. এভাণব রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম কেণক বনেকত আণে,
َ َ َْ َ َ َ َ ًَ َ َ َْ
َ
َ َ ََ
َ َ َْ َ
،صها
 ومعت ه، اع هِصها:لل صّل اّلل علي هه َوسلم هف اخلم هر عَشة
«لعن رسول ا ه
ََ
.» احلديث...ار َب َها
وش ه
“নতনি শরাণবর বযাপাণর দশ বযনক্তণক লা‘িত (অনভশাপ) কণরণেি।
তাণত মদ প্রস্তুতকারী, প্রস্তুণত সাহাযযকারী ও পািকারী ... ইতযানদ সকল
প্রকার কলাকই শানমল”91।

89

আবু দাউদ, হাদীস িাং ৩৯০৪; (সাংণেনপত); নতরনমযী, হাদীস িাং ১৩৫; ইবি
মাজাহ, হাদীস িাং ৬৩৯; মুসিাণদ আহমাদ ২/৪৭৬।

90

অেকাৎ মদীিাবাসীণদর মণধয কয সব আণলম তা কণরণে বণল ককউ ককউ বেকিা
কণর োণকি, তাণদরণক কস ধমনকর অন্তগকত কানফর বলার সু ণযাগ কিই। কারে,
তাণদর কাণে হয়্ত কস হাদীস কপৌঁণে নি। নকন্তু যারা এ কাজ করণব, তারা হারাম
কণরণে বণল ধতকবয হণব এবাং কমৌনলকভাণব ধমনকর আওতায়্ পড়ণব।
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মুসিাণদ ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, নতরনমযী।
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আরও নবনভন্ন পন্থায়্ বনেকত আণে, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়্াসাল্লাম বণলণেি:

َ َ َ
َ َ ُّ
»اب أ ْسك َر فه َو َح َرام
ٍ «ك َش

“এমি পািীয়্ যাণত কিশা আণস, কসটাই হারাম”92।
নতনি আরও বণলি,
َ
ْ ُّ
»ك ٍر َخْر
«ك مس ه
“প্রণতযক কিশাযু ক্ত বস্তুই মদ”93।
উমার রানদয়্াল্লাহু আিহু নমম্বণর মুহানজরীি ও আিসারণদর মণধয খুৎবা
নদণত নগণয়্ বণলি:
َ ْ ْ َ َ َ ْ َْ َ
»ام َر ال َعقل
«واخلمر ما خ
“কয বস্তু নবণবকণক আচ্ছন্ন কণর, তাই মদ”। আর আল্লাহ মদ হারাম
হবার আয়্াত িানযল কণরি। এই আয়্াত অবতীেক হওয়্ার সময়্কার
অবস্থা নেল এই কয, তৎকাণল মদীিায়্ মদ পাি করা হণতা, তণব তাণদর
কস মদ ফাদীখ বা কাাঁচা-পাকা কখজুর নদণয়্ই ককবল ততনর হণতা।
আঙ্গুণরর রণসর শরাব ততনরর ককাণিা বযবস্থাই নেল িা।

92

সহীহ বু খারী, হাদীস িাং ২৪২; সহীহ মুসনলম, হাদীস িাং ২০০১।
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সহীহ মুসনলম, হাদীস িাং ২০০৩।
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অেচ মুসনলম জানতর মণধয ইলম ও ‘আমণলর কেণত্র প্রনসদ্ধ কনতপয়্
কুফাবাসী এ নবশ্বাস কপাষে করণতি কয, আঙ্গুর বযতীত মদ হয়্ িা।
আর কখজুর ও আঙ্গুর বযতীত অিযািয ফণলর রস কিশা পনরমাি িা
হণল হারাম হণব িা। তারা হালাল ধারো কণর কসটা পািও করণতি।
এতদসণেও, বলা যাণব িা কয, ঐসব কলাকরা হাদীণস বনেকত শানস্তর
ধমনকর অন্তভুকক্ত। ককিিা তাণদর ওযর নেল এবাং তারা তাবীল বা
বযাখযা কণর তা কণরণে অেবা তাণদর অিয ককাণিা প্রনতবন্ধকতাও
োকণত পাণর।
তাোড়া এও বলা উনচৎ িয়্ কয, তারা কয মদ পাি কণরণে তা কস মণদর
অন্তভুকক্ত িয়্ যার পািকারীণক অনভশপ্ত বলা হণয়্ণে। ককিিা (মদ
হারাণমর বযাপাণর) সাধারে কয নিণদকশিা এণসণে (তারা তা’বীল কণর
যা পাি কণরণে) তা কসগুণলাণকও সমভাণব শানমল কণর। আর এটাও
জািা কয, তখিকার নদণি মদীিায়্ আঙ্গুণরর মদ ততনর হণতা িা।
৪. তদ্রূপ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম মদ নবণক্রতাণক
অনভশাপ কদি। এতদসণেও ককাণিা ককাণিা সাহাবী মদ নবক্রয়্
কণরণেি। এ সাংবাদ উমার রানদয়্াল্লাহু আিহুর কাণে কপৌঁেণল নতনি
রাগানন্নত হণয়্ বলণলি, ‘অমুকণক আল্লাহ ধ্বাংস করুি, কস নক জাণি
িা কয, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম বণলণেি:
َ ْ َ ِّ َ َ
ََ َ
َ َ
ُّ
َ َْ َ َ
َ
َ َ ف،الشحوم
ج َملوها فبَاعوها» َوأكلوا أث َمان َها
ت َعليْ ههم
«قاتل اّلل اْلهود حرم
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“ইয়্াহূ দীণদর ওপর আল্লাহর অনভশাপ বনষকত কহাক। তাণদর জিয চনবক
হারাম করা হণয়্নেল, নকন্তু তারা তা গুনলণয়্ নবনক্র করণতা”94 ও “তার
মূ লয কভাগ করণতা”95।
মদ নবণক্রতা সাহাবীর জািা নেল িা কয, কসটা নবনক্র করা হারাম। উমার
রানদয়্াল্লাহু আিহু ঐ সাহাবীর এ নবষয়্নট কয অজািা তা জািা সণেও
ঐ কাণজর শানস্ত সম্পণকক অবনহত করা কেণক নপেপা হি নি। যাণত
কণর কস সাহাবী ও অিযািযরা যখি তা জািণব তখি তা কেণক কবাঁণচ
োকণত পাণর।
৫. তাোড়া রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম আঙ্গুণরর রস নিাংড়াণিা
বযনক্ত এবাং যার জিয রস নিাংড়াণিা হয়্, উভয়্ণকই লা‘িত কণরণেি।
অেচ বহু সাংখযক ফকীহ অণিযর জিয আঙ্গুণরর রস নিাংড়াণিা জাণয়্য
মণি কণরি, যনদও ঐ বযনক্ত জাণি কয, ঐ রস নদণয়্ মদ ততনর করা
হণব।
হাদীণসর ‘িস’ িারা এটা সহণজই কবাঝা যায়্ কয, হাদীসনট রস নিাংড়াণিা
বযনক্তর অনভশপ্ত হওয়্ার বযাপাণর অকাটয দলীল, যনদও ঐ কণমক নলপ্ত
বযনক্তর ওপর হুকুমনট (অনভশপ্ত হওয়্ার নবষয়্নট) বতকাণব িা। কারে,
কসখাণি এ হুকুম কদওয়্ার কেণত্র প্রনতবন্ধকতা রণয়্ণে (আর তা হণচ্ছ,
কস নবধাি সম্পণকক িা জািা)।

94

সহীহ বু খারী, হাদীস িাং ২২২৩; সহীহ মুসনলম, হাদীস িাং ১৫৮২।
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সহীহ মুসনলম, হাদীস িাং ১৫৮৩।

 96 

৬. অিু রূপভাণব নবনভন্ন সহীহ হাদীণস রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়্াসাল্লাম পরচুলাধারীনি স্ত্রীণলাক এবাং কয অণিযর জিয পরচুলা ততনর
কণর, উভয়্ণক অনভশাপ নদণয়্ণেি। অেচ কনতপয়্ ফকীহ র মণত এ
কাজ শুধু মাকরূহ।
৭. তদ্রূপ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম বণলণেি:
َ َ إن َما ُيَ ْرجر ف َب ْطنه ن،َشب ف آنيَة الْفضة
َ ْ َ اَّلي ي
»ار َج َهن َم
« ه
هه
ه ه
ه ه ه ه ه ه
“যারা করৌণপযর পাণত্র পানি পাি কণর, তারা নিণজণদর কপণটর মণধয
জাহান্নাণমর আগুি সশণব্দ প্রণবশ করায়্”96। এতদসণেও ককাণিা
ককাণিা ফকীহ এটাণক মাকরূহ তািনজহ মণি কণরি।
৮. রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম আরও বণলি:
َْ َ
َ َ َ َْْ َ
ََ َ
َ ْ
»ار
« هإذا اتلق المس هلم ه
ان بهسيفي ههما فالقاتهل والمقتول هف انل ه
“যখি দু ই মুসনলম তাণদর তরবারী নিণয়্ এণক অণিযর সামিাসামনি
হয়্, তখি ঘাতক ও নিহত বযনক্ত উভণয়্ই জাহান্নাণম যাণব”97।
িা হক মুনমিণদর মণধয যু দ্ধ-নবগ্রহ করা হারাম হওয়্ার বযাপাণর উনল্লনখত
হাদীণসর আমল করা ওয়্ানজব। এতদসণেও, আমরা জানি কয, উষ্ট্র
যু ণদ্ধ এবাং নসফফীি যু ণদ্ধ অাংশ গ্রহেকারীগে জাহান্নামবাসী িি।
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সহীহ বু খারী, হাদীস িাং ৫৬৩৪; সহীহ মুসনলম, হাদীস িাং ২০৬৫; ইবি মাজাহ,
হাদীস িাং ৩৪১৩; মুসিাণদ আহমাদ ৬/৩০৬। তণব শব্দ ইমাম আহমাণদর।
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সহীহ বু খারী, হাদীস িাং ৩১; সহীহ মুসনলম, হাদীস িাং ২৮৮৮।
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ককিিা যু ণদ্ধ অাংশ গ্রহণের বযাপাণর তাণদর ওযর এবাং নভন্ন বযাখযা
নেল। এোড়াও তারা এমি সব সৎ কাজ কণরনেণলি, যা তাণদর
জাহান্নাণমর প্রণবণশর পণে প্রনতবন্ধক নহসাণব দাাঁনড়ণয়্নেল।
৯. রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম সহীহ হাদীণস বণলণেি:
َ َ َ
َ
ِّ َ
ِّ َ
َ
َ
َْ
َ َ َ ْ ََْ
يه ْم َوّل ينظر إهْلْ هه ْم َوله ْم َعذاب
«ثالثة ّل يكلمهم اّلل يوم ال هقيام هة وّل يزك ه
َ
 اْلوم أمنعك: فيقول الل ل، رجل َع فضل َماء يمنعه من ابْن الس هبيل،أ هْلم
ْ
ً  رجل بَايع إ َم،منعت فضل ما لم تعمل يداك
َ
اما ّليبايعه إهّل هِلنيَا
 كما،فضّل
ه
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ فَإ ْن أ ْع َطاه همنْ َها َر ه
ض َو هإن ل ْم يع هط هه َسخ َط َو َرجل حلف َع هسل َع ٍة َبع َد
ه
ً
ْ َْ
» لقد أعطي بها أكرث مما أعطي،ص َكذبا
الع ه
“আল্লাহ নকয়্ামত নদবণস নতি কশ্রিীর কলাণকর সাণে কো বলণবি িা,
তাণদর প্রনত রহমণতর দৃ নষ্টণত তাকাণবি িা এবাং তাণদরণক গুিাহ হণত
পনবত্রও করণবি িা। তাণদর জিয ভীষে শানস্ত অবধানরত রণয়্ণে। কয
বযনক্ত পনেকণক অনতনরক্ত পানি নদণত অসম্মনত জািায়্ নকয়্ামত নদবণস
আল্লাহ তা‘আলা তাণক বলণবি-আজ আনম কতামাণক আমার করুিা ও
রহমত হণত বনঞ্চত রাখব, কযমি ভাণব তুনম মািু ষণক অনতনরক্ত পানি
হণত বনঞ্চত করণত, যা কতামার শ্রমলি িয়্। নিতীয়্ বযনক্ত শুধু পানেকব
স্বাণেকর জিয ইমাণমর হাণত আিু গণতযর বাই‘আত বা বশযতা স্বীকার
কণর, তাণক নকেু কদওয়্া হণল খুশী হয়্, আর িা কদওয়্া হণল অসন্তুষ্ট
হয়্। তৃতীয়্ বযনক্ত তার মাল অনতনরক্ত দাণম নবক্রয়্ করার জিয আেণরর
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পর নমেযা শপে কণর কয, ইণতাপূ ণবক তার মাণলর কবনশ দাম বলা
হণয়্নেল।”98
উক্ত হাদীণসর অনতনরক্ত পানি দাি করণত অসম্মনত জািাণল ভীষে
শানস্তর সম্মু খীি হণত হণব বণল ধমনক কদওয়্া হণয়্ণে। এতদসণেও
একদল আনলম অনতনরক্ত পানি নদণত নিণষধ করাণক জাণয়্য মণি
কণরি।
নকন্তু হাদীণসর দলীল অিু সাণর, ঐ কাজ আমাণদরণক হারামই বলণত
হণব। এতদসণেও, কয ঐ কাজ জাণয়্য মণি কণর, তার ওপর শানস্তর
ধমনক প্রণযাজয হণব িা। ককিিা তাবীল তো নভন্ন বযাখযার কারণে তার
ওযর কবুল করণত হণব।
১০. অিু রূপভাণব রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম বণলি:
َ َ َ ْ َ َ ِّ َ ْ
َ
»حلل ل
 والم،«ل َع َن اّلل المحلل
“কয বযনক্ত অিয কারও জিয হালাল করার নিয়্ণত ককাি স্ত্রীণলাকণক
নবণয়্ কণর, আল্লাহ ঐ বযনক্তর ওপর অনভশাপ কদি। আর কয বযনক্তর
জিয ঐ স্ত্রী কলাকনটণক হালাল করা হয়্, তার ওপরও আল্লাহর লা‘িত
বা অনভশাপ”99। এটা একনট সহীহ হাদীস। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়্াসাল্লাম কেণক নবনভন্ন বেকিায়্ এবাং সাহাবীগে হণতও এরূপ বনেকত
98

মুসিাণদ আহমাদ, সহীহ বু খারী, সহীহ মুসনলম। তণব উপণরাক্ত হাদীণসর শব্দ
কণয়্কনট বেকিা কেণক চয়্িকৃত। [সম্পাদক]
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আবু দাউদ, হাদীস িাং ২০৭৬; ইবি মাজাহ, হাদীস িাং ১৯৩৬।
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আণে। এতদসণেও, কনতপয়্ আনলম হালাল করার জিয এ নবণয়্
নিঃশতকভাণব সহীহ বণল োণকি।
আবার ককউ ঐ প্রকার নবণয়্ এই শণতক জাণয়্য রাণখি, যনদ নবণয়্র
‘আকদ’ এর সময়্ ককাি প্রকার শতক িা করা হয়্। তাণদর এই কোর
কপেণি বহু নবখযাত ওযর আণে।
ককিিা প্রেম দলনট (যারা হীলা নবণয়্ নিঃশতকভাণব সহীহ বণল োণকি),
তাণদর মূ লিীনতর নকয়্াস হণচ্ছ, শণতকর কারণে নবণয়্-বন্ধি বানতল হয়্
িা; কযমনিভাণব আকদ তো নবনিময়্ চুনক্তর ককাণিা একনট অজািা
োকণলও কস চুনক্ত বানতল হয়্ িা।
পোন্তণর নিতীয়্ দলনট, (যারা আকণদর সময়্ শতক িা করা হণল এ
নবণয়্ সহীহ বণল োণকি) তাণদর মূ লিীনতর নকয়্াস হণচ্ছ, শতকমুক্ত
ককাণিা আকদ কখিও আকণদর নবধাি পনরবতকি কণর িা।
বস্তুতঃ (যারা এ নবণয়্ নবশুদ্ধ বণলি), তাণদর কাণে হারাম সম্পনককত
হাদীস কপৌঁণে নি। ককিিা তাণদর পুরাতি নকতাবসমূ ণহ ঐ হাদীস
কিই। এনটই হণচ্ছ প্রকাশয কো।
হযাাঁ, যনদ তাণদর কাণে এ হাদীস কপৌঁেত, তা হণল অবশযই তারা ঐ
হাদীস তাণদর নকতাণব নলনপবদ্ধ করণতি এবাং এ হাদীসণক দলীল
নহসাণব গ্রহে করণতি অেবা ঐ হাদীণসর জবাব নদণতি। আবার এটাও
সম্ভব হণত পাণর কয, তাণদর কাণে হাদীসনট কপৌঁণেণে, নকন্তু তারা তার
তানবল কণরণেি। অেবা উক্ত হাদীসণক মিসূ খ বা রনহত বণল নবশ্বাস
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কণরণেি। আবার এও সম্ভব হণত পাণর কয, এই হাদীণসর নবপণে
নবপরীণত দাাঁড়াণিার মত তাণদর নিকট অিয নকেু নেল।
উনল্লনখত বেকিায়্ এনট প্রতীয়্মাে হয়্ কয, উনল্লনখত কলাকগে হাদীণস
বনেকত শানস্তর সম্মু খীি হণব িা, যনদও তারা উনল্লনখত ককাণিা কারণে
‘তাহলীল’ (অিয কারও জিয স্ত্রী হালাল) করার কাজনট জাণয়্য নবশ্বাণস
কণর োণক।
অবশয আমাণদর এটা বলণতই হণব কয, উক্ত ‘তাহলীল’ বা হালাল করাই
শানস্তর কারে, যনদও শণতকর অভাণব অেবা প্রনতবন্ধকতার ফণল ককাণিা
ককাণিা কলাণকর ওপর এই শানস্ত প্রণযাজয হয়্ িা।
১১. এরূপভাণব মু‘আনবয়্া রানদয়্াল্লাহু আিহু নজয়্াদ ইবি আনবহণক
নিণজর (বাংণশর) সাণে সম্পৃ ক্ত কণরি; যনদও প্রকৃতপণে এই নজয়্াদ
হানরস ইবি কালদাহ এর নবোিায়্ জন্মগ্রহে কণরি। ককিিা আবু
সু নফয়্াি বলণতি: নজয়্াদ আমার বীণযক জন্মলাভ কণরণে। অেচ
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম বণলণেি:

َ َْ َ َ
ْ َ
َ
ََْ
َ
» فاجلَنة َعليْ هه َح َرام، َوه َو يعلم أنه غْي أبيه،ْي أ هبي هه
«م هن ادع هإل غ ه

“কয বযনক্ত নিণজণক নপতা বযতীত অিয কারও সন্তাি বণল সম্পককযুু্ক্ত
কণর; অেচ কস জাণি কয, এ কলাকনট তার নপতা িয়্, তার জিয জান্নাত
হারাম”100।
100

সহীহ বু খারী, হাদীস িাং ৪৩২৬; সহীহ মুসনলম, হাদীস িাং ৬৩; মুসিাণদ আহমাদ

১/১৭৯।
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রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম আরও বণলি:
َ ْ
َ
ََْ َْ َ َ
َ َ ْ  أَو توىل َغ،«َ َمن اد َع إ َل َغ ْْي أَبيه
لل َوال َمالئهك هة
 فعلي هه لعنة ا ه،ْي مو هاْل هه
ه
ه
ه ه ه ه
ه
ًْ َ ََ ً ْ َ ْ
َْ َ َ َْ َ
َ
» وّل عدّل، ّل يقبل الل همنه ِصفا،اس أمج هعي
َوانل ه
“কয বযনক্ত অপরণক নপতা বণল দাবী কণর অেবা নিণজর মুনিব োকা
সণত্বপূও অিয মুনিণবর বশযতা স্বীকার কণর, তার ওপর আল্লাহ, মালাইকা
ও সকল মািু ণষর অনভশাপ। আল্লাহ তার ককাণিা ফরয ও িফল ইবাদত
নকেু ই কবুল করণবি িা।”101 এনট একনট নবশুদ্ধ হাদীস। তাোড়া রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম অিযত্র নবধাি নদণয়্ণেি কয, ‘সন্তাি ঐ
বযনক্তর প্রাপয, যার নবোিায়্ (অেকাৎ যার স্ত্রী বা ক্রীতদাসীর কপণট ঐ
সন্তাি ভুনমষ্ট হণয়্ণে)। এনট নিঃসণেণহ একনট ইজমা‘ তো ঐকমণতযর
নবধাণির অন্তভুকক্ত।
এণত কণর আমরা বুনঝ কয, কয বযনক্ত তার নপতা (যার ঘণর কস জণন্মণে
তাণক) োড়া অিযণক নপতা বণল স্বীকার কণর, কস ঐ হাদীণস উনল্লনখত
শানস্তর কযাগয বণল নবণবনচত হণব। এতদসণেও, আমরা নিনদকষ্ট ককাণিা
সাধারে বযনক্তণক এজিয দায়্ী করণত পানর িা। সাহাবীণদরণক অনভযু ক্ত
করাণতা দূ ণরর কো। অেকাৎ সাহাবীণদর কাউণকও বলা যাণব িা কয,
নতনি এই শানস্তর কযাগয। ককিিা সম্ভবতঃ রাসূ লুল্লাহর সাল্লাল্লাহু
আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর ফয়্সালা, “আল-ওয়্ালাদু নলল নফরাশ” অেকাৎ
‘সন্তাি যার স্ত্রীর কপণট হণয়্ণে, তারই প্রাপয’ এনট তাণদর কাণে কপৌঁণে
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নি। বরাং তারা নবশ্বাস করনেল কয, সন্তাি ঐ বযনক্তরই হণব কয তার
মাণক গণভক প্রদাি কণরণে, আরও নবশ্বাস কণরণে কয, আবু সু নফয়্ািই
কতা উণম্ম নযয়্াদ সু মাইয়্ার গণভক বীযক প্রদাি কণর কসটার জন্ম নদণয়্ণে।
এই নবধাি অণিক কলাণকর কাণেই অজািা োকণত পাণর। নবণশষ কণর,
হাদীস সাংকলণির প্রসার লাণভর পূ ণবক কবনশর ভাগ কলাক এই নবধাি
সম্পণকক অজ্ঞ নেণলি। তাোড়া এও হণত পাণর কয, ইসলাণমর পুবক যু ণগ
সন্তাি ঐ বযনক্তরই প্রাপয নেল, যার বীণযক কস জন্মলাভ কণরণে।
এতিযতীত অিযািয প্রনতবন্ধকতাও োকণত পাণর যা ঐ কাণজর শানস্ত
প্রণয়্াণগ বাধা হণয়্ দাাঁড়াণত পাণর, কযমি, নতনি এমি কনতপয়্ কিক
কাজ কণরণেি, যার ফণল ঐ গুিাহ মুণে কগণে। ইতযানদ।
এ এক প্রশস্ত নবভাগ। ককিিা কয সব নবষয়্ কুরআি ও সু ন্নাহ িারা
হারাম করা হণয়্ণে, অেচ কনতপয়্ আনলম তাণক হালাল মণি কণরি
কস সবই এর অন্তভুকক্ত। কারে, হয়্ তাণদর কাণে হারাণমর দলীল কপৌঁণে
নি, ফণল তারা কসগুণলাণক হালাম মণি কণরণেি অেবা তাণদর কাণে
কসসব দলীল কপৌঁণেণে, নকন্তু কসটার নবপরীণত দাাঁড়াণিার মণতা এমি
দলীল তাণদর কাণে নেল যা (তাণদর নিকট) কস (হারাণমর) দলীণলর
ওপর প্রাধািয লাভ কণরণে। অবশয তারা এটা তাণদর জ্ঞাি ও নবণবণকর
িারা ইজনতহাণদর মাধযণমই কণরণেি।
হারাণমর হুকুম ও ফলাফল
ককাণিা বস্তুণক হারাম বলার সাণে কতগুণলা নবধাি ও ফলাফল জনড়ত।
কযমি,
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১. হারাণম নলপ্ত বযনক্ত গুিাহগার হণব।
২. ঐ বযনক্ত ভৎকসিার পাত্র।
৩. কস শানস্তর উপযু ক্ত এবাং
৪. কস ফানসণকর পযকায়্ভুক্ত।
এগুণলা োড়া অিযািয ফলাফলও রণয়্ণে। নকন্তু হারাম বলার জিয
কতগুণলা শতক ও নকেু প্রনতবন্ধকও রণয়্ণে। কযমি, কখিও ককাণিা
বস্তুর হারাম প্রমানেত হয়্, নকন্তু হারাম হবার ককাণিা শণতকর
অিু পনস্থনতণত বা ককাণিা প্রনতবন্ধকতার ফণল হারাণমর হুকুম কদওয়্া
যায়্ িা। অেবা ঐ হারাম ককাণিা নিনদকষ্ট কলাণকর কবলায়্ প্রণযাজয হয়্
িা, অেচ অণিযর কবলায়্ তা প্রণযাজয হণয়্ োণক।
এই নবষণয়্ আমরা কোর পুিরাবৃ নি করলাম; ককিিা উক্ত মাসআলায়্
মািু ষ দু ই কশ্রনেণত নবভক্ত:
১. সকল সালাণফ সাণলহীি ও ফকীহগণের মত এই কয, আল্লাহর নবধাি
একনটই। তণব নযনি গ্রহেণযাগয ইজণতহাণদর মাধযণম এর নবণরানধতা
করণলি, নতনি ভুল করণলি, তার ওযর গ্রহেণযাগয হণব এবাং নতনি
সাওয়্াবপ্রাপ্ত হণবি।
সু তরাাং গ্রহেণযাগয বযাখযার মাধযণম কয বযনক্ত এই কাজনট করণব, কস
হারাম কাজনটই কণরণে, তণব তার ওপর হারাণমর প্রনতনক্রয়্া হণব িা।
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ককিিা আল্লাহ তাণক েমা কণরণেি। আর আল্লাহ কাউণক তার শনক্তর
অনতনরক্ত কষ্ট কদি িা।
২. আনলমগণের নিতীয়্ দণলর ধারো এই কয, ঐ কাজনট মুজতানহণদর
জিয হারাম িয়্। ককিিা হারাণমর দলীল তার কাণে কপৌঁণে নি, যনদও
তা অণিযর জিয হারাম। কস নহণসণব ঐ কলাকনটর জিয কস কাজ হারাম
বণল নবণবনচত হণব িা।
উনল্লনখত মত দু ’নট কাোকানে, এটা শব্দ চয়্ণির নভন্নতার মতই। (যার
মূ ল অণেক পােককয কিই)
কমাটকো, শানস্তর ধমনক সম্পনককত হাদীসসমূ ণহর বযাপাণরও উপণরাক্ত
কো বলা যাণব, যখি তার ( )حملস্থাণি কারও মতপােককয লেয করা
যায়্। কারে, আনলমগে এসব হাদীস িারা কয কাজনট করার বযাপাণর
ধমনক এণসণে কস কাজনট হারাম হওয়্ার ওপর দলীল গ্রহণে ইজমা‘
তো একমত হণয়্ণেি। চাই কস কাণজর স্থািনট ঐকমণতযর স্থাি কহাক
বা মতপােকণকযর স্থাি কহাক।
বরাং মতপােকণকযর স্থাণিই এ সব হাদীস িারা কবনশরভাগ দলীল গ্রহে
করা হণয়্ োণক।
নকন্তু তারা এসব হাদীস ধমনকণত পনতত হওয়্ার ওপর প্রমােবহ নকিা
এ বযাপাণর মতপােককয কণরণেি, যনদ িা তা কাত‘ঈ বা অকাটযভাণব
সাবযস্ত হণব। কযমিনট আমরা পূ ণবক উণল্লখ কণরনে।
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শানস্তর ধমনক কযসব হাদীণস এণসণে তা শুধু ঐকমণতযর স্থািণকই
শানমল কণর িা, বরাং মতপােককয রণয়্ণে এমি স্থািণকও শানমল কণর
এখি যনদ এ প্রশ্ন করা হয়্, এটা ককি বলা হয়্ িা কয, শানস্তর হাদীস
শুধু কযখাণি আনলমণদর ঐকমতয রণয়্ণে কসখাণিই কাযককর হণব,
কযখাণি মতপােককয রণয়্ণে কসসব স্থাণি িয়্। আর ঐ সমস্ত কাজ, যার
কতকাণক লা‘িত (অনভশাপ) কদওয়্া হণয়্ণে অেবা তাণত শানস্ত ও
গজণবর ভয়্ কদখাণিা হণয়্ণে, তা কসখাণিই কাযককর হণব কযখাণি
কাজনট হারাম হওয়্ার বযাপাণর সবাই একমত। যাণত কণর ককাণিা
মুজতানহদণক, নযনি ককাণিা বস্তু হালাল নবশ্বাস কণর তা কণর বণসি,
তাণক কযি কস লা‘িত নকাংবা আযাব বা গযণবর ধমনকণত পনতত
হওয়্ার মুণখামুনখ হণত িা হয়্। বরাং হারাম নবষয়্ণক হালাল বণল
নবশ্বাসী কতা হারাম কাণজর কতকার কচণয়্ও কবনশ দায়্ী। ককিিা কস
হারাম কাণজর আণদশদাতা। সু তরাাং কসটা অিু সাণর তাণকও শানস্তর,
গজণবর ও লা‘িণতর অন্তভুক্ত
ক হণত হয়্102। (তাই শুধু মাত্র কযখাণি
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সু তরাাং কয সব হাদীণস শানস্তর ধমনক এণসণে কসগুণলাণক সবকাবস্থায়্ প্রণযাজয

বলণল কযণহতু মুজতানহদণক গযব, লা‘িত ও আযাণবর সম্মু খীি হণত হয়্, কসণহতু
ককি এটা বলা হণব িা কয, কযখাণি কাজনট হারাম হওয়্ার বযাপাণর সকল আণলম
ঐকমতয কপাষে কণরণেি ককবল কসখাণিই কসই ধমনকনট কাযককর হণব, কযখাণি
ককাণিা মুজতানহদ হালাল নবশ্বাণস এ ধরণের কাজ কণর বণসণে কসখাণি কাযককর
হণব িা? এনট একনট কমৌনলক প্রশ্ন, যার উির শাইখুল ইসলাম পরবতকীণত নদণচ্ছি।
[সম্পাদক]
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কাজনট হারাম হওয়্ার বযাপাণর সকল আনলম একমত হণয়্ণে ককবল
কসখাণিই শানস্তর ধমনক পনতত হণব কসটা বলা ককি হয়্ িা?)
আমরা বনল, এর জবাব নিম্ননলনখত উপাণয়্ কদওয়্া কযণত পাণর।
প্রেম জবাব:
মতপােককয রণয়্ণে এমি ককাণিা বস্তুর হারাম হওয়্ার নবষয়্নট দু ’ অবস্থা
কেণক মুক্ত িয়্:
ক. মতপােককয রণয়্ণে এমি নবষয়্নট হারাম বণল সাবযস্ত হণব,
খ. অেবা নবষয়্নট হারাম বণল সাবযস্ত হণব িা।
যনদ মতপােককয রণয়্ণে এমি ককাণিা স্থাণিই হারাম সাবযস্ত িা হয়্,
তাহণল এ কো অিু সাণর ককাণিা বস্তু ককবল তখিই হারাম হণত পাণর,
যখি কসটা হারাম হওয়্ার ওপর সবাই ঐকমতয কপাষে কণর। কস
নহণসণব, কয সকল নবষয়্ হারাম হওয়্ার বযাপাণর মতপােককয পাওয়্া
যাণব, কসটা হালাল নবণবনচত হণব।
অেচ এ কোনট উম্মণতর সবকসম্মত মত (ইজমা‘) এর নবণরাধী কো।
দীণি ইসলাণম তা নিনিতভাণব বানতল বণল সবার জািা নবষয়্।
নকন্তু যনদ অন্তত একনট মতাতিণকযর স্থাণি বস্তুনট হারাম বণল সাবযস্ত
হয়্, তাহণল মুজতানহদণদর মধয কেণক এ হারাম কাজনট নযনি হালাল
মণি কণরি, তাণক হয়্ হারাম কাজ করার ও তা হালাল মণি করার
নিো ও শানস্তর সম্মু খীি হণত হণব অেবা হণত হণব িা।
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এণেণত্র যনদ বলা হয়্ কয, তাণক কস শানস্তর সম্মু খীি হণত হণব অেবা
যনদ বলা হয়্ কয, সম্মু খীি হণত হণব িা, তণব সবার ঐকযমণত অিু রূপই
বলা হণব শানস্তর ধমনকসম্বনলত হাদীস িারা সাবযস্ত হারাণমর কেণত্র।
(ণস অিু সাণর) একই নসদ্ধান্ত নদণত হণব িন্দ্বযু ক্ত ও মতাতিকযপূ েক নবষণয়্
শানস্তর ধমনকসম্বনলত বেকিার বযাপাণর, কযমিনট পূ ণবক নবণিষে কণরনে।
বরাং শানস্তর ধমনক কতা এণসণে কস বযনক্তর জিয কয (ণকাণিা প্রকার
হারামণক হালাল জ্ঞাি িা কণর) এ কাজনট করণব। নকন্তু কয হারাম
কাজণক হালাল বণল নবশ্বাস করণব, তার শানস্ত তার কেণকও বড়
(হওয়্ার কো,) কয হারাম কাজনট হালাল মণি িা কণর করণব।
সু তরাাং যখি মতপােককযপূ েক স্থাণিও হারাম সাবযস্ত হওয়্া সম্ভব, আর
কয মুজতানহদ বযনক্ত এ হারামণক হালাল মণি কণর কাজনট করণব, ওযর
োকার কারণে তার ওপর শানস্ত আপনতত হওয়্ার নবষয়্নট আসণে িা,
কসণহতু কয বযনক্ত এ কাজনট কণরণে, (নকন্তু হারামণক হালাল বণল নবশ্বাস
কণর নি) তার ওপর শানস্ত আপনতত হওয়্ার নবষয়্নট িা আসা আরও
কবনশ উপযু ু্ক্ত কো। কযমনিভাণব মুজতানহদ বযনক্ত হারামণক হালাল মণি
করার কারণে কসই হারামণক হালাল করার নবধাি কযমি নিো, শানস্ত
ইতযানদর আওতাভুক্ত হণব িা, কতমনিভাণব কয এ কাজনট করণব কসও
শানস্তর হুমনক-ধমনকর সম্মু খীি িা হওয়্ার কো। কারে, বস্তুতঃ শানস্তর
হুমনক-ধমনক কতা নিো ও শানস্তরই পযকায়্ভুক্ত নবষয়্। সু তরাাং এর নকেু
পযকাণয়্র কয উির কদওয়্া হণব, বাকী পযকাণয়্র জিযও কসটা উির
নহণসণব নবণবনচত হণব।
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আর নিোর পনরোম কম বা কবনশ হওয়্া নকাংবা শানস্তর পনরমাে কণিার
নকাংবা হালকা হওয়্া িারা এখাণি পােককয করার নবষয়্নট আসণব িা,
কারে, এ স্থাণি নিো ও শানস্ত কবনশ হওয়্া কযমি কদাষেীয়্ কতমনি অল্প
হওয়্াও সম পনরমাে কদাষেীয়্। কারে মুজতানহদ বযনক্ত এর কারণে
অল্প নকাংবা কবনশ সামািয পনরমােও নিো বা শানস্তর সম্মু খীি হণচ্ছ িা,
বরাং তার নবপরীণত তার জিয রণয়্ণে সাওয়্াব ও পূ েয।
নিতীয়্ জবাব
ককাণিা কাণজর হুকুম বা নবধাি ইজমা‘ তো ঐকমণতযর মাধযণম সাবযস্ত
হওয়্া অেবা মতনবণরাধপূ েক হওয়্া কস কাণজর সত্বপূা ও গুণের বাইণরর
নবষয়্। বরাং কসটা আণপনেক নবষয়্। তা নকেু সাংখযক আনলণমর
(নবপরীত মত) জািা ও িা জািার ওপর নিভকর কণর বলা হণয়্ োণক।
আর যখি ককাণিা ( )اعمবযাপক অেকণবাধক শব্দণক নবণশষ অণেক বযবহার
করা হণব, তখি তার (ণস বযবহাণরর) জিয দলীণলর উপনস্থনতর
প্রণয়্াজি, যাণত বুঝা যায়্ কয, ঐ শব্দনট নিনদকষ্ট নবণশষ অণেক বযবহৃত
হণয়্ণে। আর কস দলীল দু ’ প্রকাণর োকণত পাণর:
১. নবণশষ অণেক নিনদকষ্টকারী এই দলীলনট সাধারে শণব্দর সাণেই সম্পৃ ক্ত
োকণব। একো ঐসব কলাকণদর, যাণদর মণত (ণকাণিা নবষণয়্র নিণদকশ
োকণল, কসনটর বেকিাও োকণত হণব) বেকিার কেণত্র নবলম্ব করা জাণয়্য
কিই। (তাণদর মণত শণব্দর সাণে সাণে তার বযাখযাও োকণব। সু তরাাং
( )اعمবযাপক অেকণবাধক শব্দনটর সাণেই এমি নকেু োকণত হণব, যা
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প্রমাে করণব কয শব্দনট এখাণি ( )اعمবযাপক অেকণবাধক িা হণয়্ নবণশষ
নিনদকষ্ট অণেক বযবহৃত হণয়্ণে।)
২. অেবা ঐ ( )اعمবযাপক অেকণবাধক শব্দনটর বযাখযা স্থাি নবণশণষ
প্রণয়্াজণির আগ পযকন্ত নবলম্ব কণর করা হণয়্ োকণব। যা অনধকাাংশ
আনলণমর মত103।
আর এটা নিঃসণেণহ বলা যায়্ কয, কয সকল স্থাণি ককাণিা কাজ করার
ওপর শানস্তর ধমনক (নিো নকাংবা লা‘িত অেবা শানস্তর কো) এণসণে
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর সময়্ ঐ গুণলা িারা যাণদর
উণদ্দশয করা হণয়্নেল, তারা ঐ শব্দগুণলার মুখয উণদ্দশয ব নিণদকশিা
জািণত উন্মু খ নেণলি। এমতাবস্থায়্ যনদ সু দণখার ও মুহানল্লল104 ও
অিু রূপ স্থাণি কযখাণি লা‘িত এণসণে এবাং যা হারাম হওয়্ার ওপর
ইজমা‘ অিু নষ্ঠত হণয়্ণে, কসগুণলার বেকিায়্ বযবহৃত কসই ( )اعمবযাপক
শব্দগুণলার উণদ্দশয িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর মৃতুয এবাং
মুসনলমগে কতৃকক কসই ( )اعمবযাপক শব্দগুণলার সবক নদক সম্পণকক মত
প্রকাশ পযকন্ত অণপো করণত হয়্, তাহণল কতা কসটার বেকিা কযি

103

অেকাৎ ( )اعمবযাপক অেকণবাধক শব্দ ( )َتصيصবা নবণশষ অণেক বযবহাণরর নবষণয়্

আনলমগণের মণধয দু ’নট মত পনরলনেত হয়্। কারও কারও মণত, কসনট কদরী িা
কণর শণব্দর সাণেই আসণত হণব, তণব অনধকাাংশ আণলমগণের মণত, তার ওপর
আমল করার সময়্ পযকন্ত কদরী কণর আসণলও ককাণিা সমসযা কিই। [সম্পাদক]
104

অণিযর জিয ককাণিা স্ত্রী হালাল করার নিয়্ণত নবণয়্ করা।
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উম্মণতর সকণল মত প্রকাশ করা পযকন্ত কদরী করা আবশযক হণয়্ পণড়,
যা ককাণিা অবস্থাণতই জাণয়্য িয়্105।
তৃতীয়্ জবাব
এ জাতীয়্ বাকয (ণয সকল স্থাণি ককাণিা কাজ করার ওপর শানস্তর
ধমনক অেকাৎ নিো নকাংবা লা‘িত অেবা শানস্তর কো এণসণে তা) িারা
উম্মতণক সণম্বাধি করা হণয়্ণে, যাণত কণর তারা এর িারা হারাম নচণি
নিণয়্ তা কেণক কবাঁণচ োণক এবাং তাণদর মধযকার ইজমা‘ বা ঐকমণতযর
নভনি হণত পাণর, আর তাণদর মধযকার নবণরাধপূ েক মাসআলায়্ তা িারা
দলীল গ্রহে করণত পাণর।
নকন্তু শানস্তর হুমনক-ধমনক আগত হাদীসণক যনদ কযখাণি আনলমণদর
ঐকমতয রণয়্ণে শুধু কসখাণিই কাযককর করা হয়্, তণব কসগুণলার
উণদ্দশয জািা ইজমা‘ তো ঐকমণতযর ওপর নিভকরশীল হণব, ফণল
ঐকমতয িা হওয়্া পযকন্ত তা িারা দলীল কপশ করা শুদ্ধ হয়্ িা। যার
অনিবাযক ফল এটা দাাঁড়ায়্ কয, কসগুণলা আর ইজমা‘ (সনম্মনলত রায়্)
এর জিয দলীলও হণব িা। ককিিা ইজমার দলীল ইজমার পূ ণবক হওয়্া
105

কারে, এণত কণর সকল ( )اعمবযাপক শণব্দর উপর আমল করা দু রূহ হণয়্

পড়ণব। যখনি আমল করার কো বলণবি, বা কসখাণি আগত ককাণিা ধমনক কাযককর
হওয়্ার কো বলণবি, তখনি হয়্ত বলা হণব কয এ বযাপাণর উম্মণতর কলাকণদর
কো ও মত সম্পণকক িা কজণি কিওয়্া কহাক, তারপর নক করা যাণব নসদ্ধান্ত কিওয়্া
হণব। এ ধরণের কো বলা হণল ককাণিা ( )اعمবযাপক শণব্দর উপরই আমল করা
যাণব িা। যা কখিও তবধ হণত পাণর িা; বরাং যখিই ককাণিা ( )اعمশব্দ আসণব,
তখনি তা কমৌনলকভাণব আমণলর দাবী রাণখ। [সম্পাদক]

 111 

আবশযক, ইজমার দলীল ইজমার পণর হণত পাণর িা, বরাং তা মািণতক
শাণস্ত্র দাওর (আবতকি) এর পযকায়্ভুক্ত হণব, যা বানতল বা অমূ লক।
কারে, তখি আহণল ইজমা‘ বা ইজমা‘ প্রেয়্েকারীগে হাদীস িারা
ককাণিা অবস্থাণতই দলীল কপশ করণত পারণবি িা যতেে িা তারা
জািণবি কয, উক্ত হাদীস িারা নিনদকষ্ট মাসআলা উণদ্দশয। আবার ইজমা‘
তো ঐকমতয িা হওয়্া পযকন্ত জািা যাণচ্ছ িা কয এটাই উণদ্দশয। এভাণব
বলা হণল অবস্থা এই দাাঁড়ায়্ কয, এ হাদীসগুণলা িারা দলীল গ্রহে
করণত হণল তার আণগ আণরকনট ইজমা সাংগনিত হওয়্ার প্রণয়্াজি
পণড়। অেচ ইজমা‘ অিু নষ্ঠত হণত হণল তার আণগ কসটার িারা দলীল
নিণত হয়্; যখি হাদীসনট হণব কস ইজমা‘কারীণদর দলীল। ফণল ককাণিা
বস্তুর নিণজর ওপর নিভকরশীলতা বুঝায়্। সু তরাাং তার অনস্তত্বপূই অসম্ভব
হণয়্ পণড় এবাং নভন্নমণতর স্থাণি তা কখিও দলীল নহণসণব নবণবনচত
হণব িা। কারে, তা এখিও (দলীল নহণসণব) তার অনস্তত্বপূই কিই। আর
এ জাতীয়্ কো ঐ সব হাদীস (যাণত খারাপ কাণজর জিয ভীনত ও
ভৎকসিা ইতযানদ করা হণয়্ণে) এর চানহদা অিু যায়্ী ঐকমতয নকাংবা
মতপােককয সবকস্থাণিই কসগুণলার নবধাি অকাযককর কণর কদয়্।
আর এ ধরণির কো বলা হণল, তা িারা এটাও আবশযক হণয়্ পণড়
কয, কুরআি ও হাদীণসর কয সকল ভাণষয ককাণিা কাজ করার ওপর
কণিারতা আণরাপ করা হণয়্ণে, কসগুণলাও হারাম বণল নবণবনচত হণব
িা, যা অকাটযভাণব বানতল।
চতুেক জবাব
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এর িারা আবশযক হণয়্ পণড় কয, ঐ সমস্ত হাদীস িারা দলীল কপশ
করা যাণব িা, যতেে পযকন্ত িা জািা যায়্ কয, ঐ হাদীস উক্ত অবস্থায়্
দলীল নহণসণব গ্রহেীয়্ হওয়্ার বযাপাণর উম্মণতর ইজমা সাংঘনটত
হণয়্ণে।
ফণল প্রেম যু ণগর কলাকণদর পণে এ সব হাদীস িারা দলীল কপশ করা
তবধ হয়্ িা; বরাং কয সমস্ত সাহাবী রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম
হণত কস সব হাদীস শ্রবে করণতি, তারাও তাণদর জিযও তা িারা
দলীল কপশ করা তবধ হয়্ িা। আর যখি ককাণিা মািু ষ এ ধরণের
হাদীস শুণি এবাং কদখণত পায়্ কয অণিক আনলম কসটার ওপর আমল
কণরণে, কসটার নবপরীণত দাাঁড়াণিার মত ককাণিা নকেু জািা িা োণক,
তারপরও কসটার ওপর আমল করা তার জিয অবশযম্ভাবী হণব িা,
যতেে িা খুণাঁ জ কদখণব কয, পৃনেবীর প্রান্তণদণশ ককউ এর নবণরানধতা
কণরণে নক িা? কযমনিভাণব ইজমা‘র মাসআলাণতও যতেে পূ েকরূণপ
খুাঁণজ িা কদখণব ততেে কসটা িারা দলীল গ্রহে করা যাণব িা!
আর যনদ উপণরাক্ত নবষয়্গুণলা সনিক বণল মণি করা হয়্, তাহণল কতা
ককাণিা একজি মুজতানহণদর পে কেণক নভন্নমত পাওয়্া কগণল
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর হাদীস িারা কস নবষণয়্
দলীল গ্রহে করা বানতল হণয়্ যাণব। এর ফণল ককাণিা এক বযনক্তর
কো রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর কোণক বানতলকারী
হণয়্ যাণব, আর তার কোর অিু যায়্ী হওয়্া রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর কো সতয হওয়্া অবশযম্ভাবী হণয়্ পণড়।

 113 

আর কস নহণসণব যনদ ককাণিা একজি ভুল কণর, তণব তার ভুল
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর কোণক বানতলকারী হণয়্
যাণব, এ সবই কতা নিঃসণেণহ বানতল।
ককিিা যনদ বলা হয়্, “ইজমা” সাংঘনটত হবার জ্ঞািা িা হণল হাদীস
িারা দলীল গ্রহে করা যাণব িা, তা হণল কতা হাদীণসর চানহদা ও নবধাি
বাস্তবায়্ে ‘ইজমা’-এর ওপর নিভকরশীল বুঝায়্। প্রকৃতপণে এইরূপ
মণি করা ইজমা’র পনরপন্থী। এমতাবস্থায়্ হাদীণসর ককাণিা ভাণষযরই
আর চানহদা োকণব িা। ককিিা কসটা অিু সাণর শুধু ‘ইজমা’ই
গ্রহেণযাগয নবণবনচত হয়্, হাদীণসর ককাণিা প্রভাবই োণক িা।
অতঃপর যনদ বলা হয়্, কস হাদীস িারা তখিই দলীল কিওয়্া যাণব,
যখি তার চানহদার নবপরীত ককাণিা মত অবগত িা হওয়্া যায়্। তখি
বলা হণব কয, এণত কণর কতা উম্মণতর এক বযনক্তর কো হাদীণসর
চানহদা ও নবধািণক বানতলকারী হণয়্ যাণব।
এরূপ কোও ‘ইজমার’ পনরপন্থী। এটা কয দীণি ইসলাণম বানতল মত
তা অবশযম্ভাবীভাণব পনরজ্ঞাত।
পঞ্চম জবাব
হয়্ত এই সণম্বাধিনট (অেকাৎ ককাণিা কাণজর নিণষধ কণর আসা হুমনকধমনকর নিণদকশিানটর) বযাপকতার দলীল হওয়্ার জিয কস নবষণয়্ সমস্ত
উম্মণতর দৃ ঢ় নবশ্বাস োকা শতক অেবা ককবল আনলমগণের দৃ ঢ় নবশ্বাস
োকাই যণেষ্ট।
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প্রেম অবস্থায়্ শানস্ত সম্পনককত হাদীস িারা ককাণিা বস্তুর হারাম হওয়্ার
দলীল গ্রহে করা যাণব িা, যতেে পযকন্ত সমস্ত উম্মত তার হারাম বা
অতবধতায়্ দৃ ঢ় নবশ্বাস কপাষে িা কণর। এমিনক যারা মরুভূ নমর কবদু ইি
ও িবদীনেত মুসনলম, তাণদর মততণকযরও প্রণয়্াজি রণয়্ণে।
এটা ককাণিা মুসনলম ককি, ককাণিা বুনদ্ধ সম্পন্ন কলাণকও সনিক বণল
নবণবচিা করণব িা। ককিিা এরূপ শণতকর ইলম সম্পূ েক অসম্ভব।
আর যনদ বলা হয়্ কয, ককাি নবষণয়্র দলীল হওয়্ার জিয সমস্ত
আনলণমর ই‘নতকাদ বা দৃ ঢ় ধারোই যণেষ্ট, তা হণল জবাণব বলা হণবএভাণব কতা তুনম আনলমগণের ইজমার শতকই আণরাপ করণল, যাণত
কণর ককাণিা মুজতানহদ ইজণতহাণদ ভুল করার ফণল কস শানস্তর হুমনকধমনকর সম্মু খীি হণত িা হয়্। আর এই হুকুম কতা পুণরাপুনরভাণব ঐ
সাধারে কলাণকর বযাপাণরও প্রণযাজয কয হারাণমর দলীল সম্পণকক
অবনহত িয়্। ককিিা লা‘িণত পনতত হবার আশাংকা কযভাণব
মুজতানহণদর জিয রণয়্ণে অিু রূপভাণব সাধারে কলাকনটর কেণত্রও কস
আশাংকা নবদযমাি।
মুজতানহদগে এর (লা‘িণত পনতত হওয়্ার) আবশযকতা কেণক এটা
বণল রো পাণবি িা কয, তারা উম্মণতর আনলম, কিককার ও সম্মানিত
সতযবাদী কলাক, আর অপরপে হণচ্ছ উম্মণতর অখযাত ও সাধারে
কলাক। ককিিা উভয়্ উম্মণতর মণধয এইরূপ পােকণকযর দরুিও এই
মাসআলার হুকুম নবনভন্ন হণব িা, বরাং উভয়্ই সমাি। কারে, আল্লাহ
মুজতানহণদর ভুল কযভাণব েমা কণরি, অিু রূপভাণব এমি অজ্ঞ
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কলাণকর ভুল-ভ্রানন্তও েমা কণরি, যার পণে নবদযা নশো সম্ভব হয়্ নি।
বরাং সাধারে জাণহল বযনক্ত অজ্ঞতাবশত: হারাণম নলপ্ত হণল কয
ফাসাণদর সৃ নষ্ট হয়্, ককাণিা ইমাম শরী‘আণত হারামকৃত বস্তুণক হালাল
কঘাষো করণল তার কচণয়্ অনধকতর ফাসাণদর সৃ নষ্ট হয়্, যনদও কসই
ইমাম ঐ বস্তু সম্পণকক জ্ঞাত িয়্ এবাং তার পণে হারাম সম্পণকক জ্ঞাত
হওয়্াও সম্ভব হয়্ নি।
এ জিয বলা হণয়্ োণক:
َ
. فإنه إذا زل زل بزتله اعلم،احذروا زلة العالم
“কতামরা আনলণমর পদস্খলিণক ভয়্ কর। ককিিা যখি ককাণিা
আনলণমর পদস্খলি ঘণট তখি সারা দু নিয়্ার পদস্খলি ঘণট।
ইবি আব্বাস রানদয়্াল্লাহু আিহুমা বণলণেি:
»«ويل للعالم من األتباع
“কখিও কখিও আনলণমর অিু সারীগে তার ধ্বাংণসর কারে হণয়্
দাাঁড়ায়্।”
যনদ তাণদর (আনলমগণের) এ কাজ েমার কযাগয হয়্, যনদও তাণত
তার কমককাণির ফণল সৃ ষ্ট অিাসৃ নষ্ট ভীষে ভয়্াবহ, তাহণল অিযণদর
(সাধারে কলাকণদর) কেণক, যাণত কস রকম ভয়্াবহ সমসযা হয়্ িা,
তাণদর কাজ েমার কযাগয হওয়্াটাই আরও স্বাভানবক।
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হযাাঁ, তাণদর (মুজতানহদ ও সাধারে কলাণকর) মণধয অিয নদণক একনট
পােককয করা যায়্, তা হণচ্ছ, এ কলাক (মুজতানহদ) কতা ইজনতহাদ বা
গণবষো কণর কো বণলণেি। আর তার িারা ইলম প্রচার ও সু ন্নাণতর
প্রসাণর ও পুিরুজ্জীবণির কয উপকানরতা হানসল হয়্ কসটার নবপরীণত
কস ফাসাদ নকেু ই িয়্। তাোড়া মহাি আল্লাহও উভণয়্র মণধয পােককয
কণর নদণয়্ণেি। সু তরাাং নতনি মুজতানহদণক তার ইজণতহাণদর জিয
এমি সাওয়্াব দাি কণরি ও আনলমণক তার ইলণমর জিয এমি
প্রনতদাি প্রদাি কণরি, যার মণধয জাণহল বা অজ্ঞ বযনক্ত শনরক িয়্।
অতএব, তারা উভয়্ই েমার নদক নদণয়্ সমাি। নকন্তু সাওয়্াণবর নদক
নদণয়্ পরস্পর নবপরীত। আর নিরপরাধ বযনক্তর ওপর শানস্ত বতকাণিা
সানবককভাণব নিনষদ্ধ। চাই কস অপরাধ বড় কহাক নকাংবা কোট কহাক।
সু তরাাং হাদীস হণত এ নিনষদ্ধ নবষয়্ (শানস্ত বতকাণিা) এমিভাণব দূ র
করণত হণব কযি উভয়্ পেণক শানমল করা যায়্।
ষষ্ঠ জবাব
কখিও কখিও শানস্তর ধমক আগত হাদীসগুণলা, মতণভণদর স্থাণি
ِّ
সরাসনর প্রমাে নহণসণব প্রনতনষ্ঠত। কযমি,  لعنة املحلل لবা “নহলা
নববাণহর মাধযণম যার জিয হালাল করা হণয়্ণে, তার ওপর লা‘িত
(অনভশাপ)” এর নবষয়্নট। আনলমগণের ককউ ককউ বণলি, ককাণিা
অবস্থাণতই কস গুিাহগার হণব িা। ককিিা কস ককাণিা অবস্থাণতই প্রেম
আকদ এর জিয মূ ল অঙ্গ িয়্, যাণত বলা হণব কয ‘তাণক লা‘িত করা
হণয়্ণে’। ককিিা কস নবশ্বাস করণে কয, নহলা করার মাধযণম কস
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(ণলাকনট, কয নহলা নবণয়্ কণর তার জিয স্ত্রীণক হালাল কণরণে, কস তার
সাণে কৃত) ওয়্ানজব অঙ্গীকারই পালি করণে।
সু তরাাং যার নবশ্বাস এটা কয, প্রেম নববাহ নিক, যনদও শতকনট বানতল,
কস মণি কণর কয এর মাধযণম নিতীয়্জণির জিয মনহলানট হালাল হণব,
আর এণত কণর নিতীয়্জিও (যার জিয হালাল করা হণয়্ণে) গুোহমুক্ত
হণব।
ّ
বরাং এভাণব  املحللবা নহলা নববাহকারীও। কস হয়্ত নহলা করণের
কারণে লা‘িতপ্রাপ্ত হণব অেবা ককবল নববাহ বন্ধণির সাণে সম্পৃ ক্ত
শতক পূ েক করা ওয়্ানজব বণল নবশ্বাস করার কারণে লা‘িত প্রাপ্ত হণব
অেবা উভয়্ কারণেই লা‘িণত পড়ণব।
যনদ প্রেম ও তৃতীয়্ কারণে হয়্, তা হণল উণদ্দশয হানসল হণব106।
আর যনদ নিতীয়্নট হয়্, তণব এরূপ নবশ্বাসই তাণক অবশযম্ভাবীভাণব
লা‘িণতর মুণখামুনখ কণরণে। এমতাবস্থায়্, নহলা হানসল কহাক বা িা
কহাক উভয়্ কেত্রই সমাি।

106

অেকাৎ কস কমৌনলকভাণব লা‘িণতর সম্মু খীি হণব। যনদও ককাণিা প্রনতবন্ধক নকাংবা

শতক িা পাওয়্া জনিত কারণে কসটা বাস্তবায়্ে িাও হণত পাণর। [সম্পাদক]
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এই অবস্থায়্ হাদীণস যা বনেকত হণয়্ণে, তা লা‘িণতর কারে বণলই
নবণবনচত হয়্ িা, নকন্তু এনট সম্পূ েকভাণব বানতল কো107।
অতঃপর নহলা নববাহকারী, কয বযনক্ত শতক পূ রে করা ওয়্ানজব বণল
নবশ্বাস করণে, যনদ কস জাণহল বা অজ্ঞ হয়্, তণব তার ওপর অনভশাপ
প্রণযাজয হণব িা। আর যনদ ঐ বযনক্ত জাণি কয এটা পূ েক করণত কস
বাধয িয়্, তাহণল তার পণে কসটা ওয়্ানজব বণল নবশ্বাস করাই অসম্ভব
বাপার। তণব হযাাঁ, যনদ কস রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর সাণে
শত্রুতা কপাষে ও বাহািা করার ইচ্ছা করণল কসটা নভন্ন কো, কারে
কস তখি কানফর হণয়্ যাণব।
তখি হাদীণসর অেক দাড়াণব, কানফরণদর প্রনত লা‘িত করা। আর এটা
জািা কো কয, এই আাংনশক হুকুম অস্বীকাণরর কারণে কয কুফুরী হণব
তার সাণে লা‘িতণক নবণশষানয়্ত করার ককাণিা অেক হয়্ িা108। বরাং
এ নহণসণব কস কযি বলল, ‘ঐ বযনক্তর ওপর আল্লাহর অনভশাপ, কয

107

কারে, হাদীণস যা বনেকত হণয়্ণে, তা হণচ্ছ, নহলা নববাহ করা। কসটাই মূ লতঃ

লা‘িণত পড়ার কারে। নকন্তু যনদ নিতীয়্ অবস্থা ধরা হয়্, তখি হাদীণস উণল্লনখত
লা‘িণতর কারেনট আর কারে োণক িা। যা অবশযম্ভাবী ভাণব বানতল বণল স্বীকৃত
হণব। [সম্পাদক]
108

কারে, ‘কানফরণক নহলা নবণয়্ সাংক্রান্ত রাসূ ণলর নবণরানধতার কারণে কানফর বলা’

কানফরণদর কুফুরীণক সীনমত করার মত। কারে, কস কতা শরী‘আণতর অিযািয
নবধািণকও অস্বীকার কণর োণক। সু তরাাং বযাপক নবধািণক ককাণিা কোট অাংণশর
ওপর নিণয়্ সীমাবদ্ধ করা ককাণিা ক্রণমই সনিক িয়্। [সম্পাদক]
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রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর কদওয়্া নবধাি ‘নববাণহ
তালাণকর শতক করা বানতল’ এ হুকুণম নমেযাণরাপ কণর।
তারপরও আরও লেেীয়্ কয, হাদীণস বযবহৃত বাকয সাধারে ও বযাপক,
শব্দ ও অেক উভয়্ নদক নদণয়্ই, যা বযাপকতা নদণয়্ই শুরু হণয়্ণে।
এ ধরণের বযাপকতাণক কদানচৎ বা নবরল অেক বুঝাণিা কখিও তবধ
িয়্। কারে, তখি পুণরা বাকযনটই দু ণবকাধয ও আড়ষ্টবাক নহণসণব
নবণবনচত হণব109। কযমি ককাণিা ককাণিা বযাখযাদাতা কতৃকক রাসূ লুল্লাহর
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর বােী,

ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُّ َ
َ َ َ َ َ
»ُاطل
ْي هإذ هن َو هْلِّها ف هنَكحها ب ه
«أيما امرأ ٍة نكحت بهغ ه

“কয স্ত্রীণলাক তার অনল বা অনভভাবকণদর হুকুম োড়া নবণয়্ কণর, তার
নবণয়্ বানতল”110। এ হাদীসনটণক ‘মুকাতাবাহ’ তো ‘অণেকর নবনিমণয়্
মুনক্ত লাণভর শতকাধীি ক্রীতদাসী’র সাণে সম্পৃ ক্ত (নবরল) নবষয়্ নহণসণব
বযাখযা করা111।

109

অেচ কুরআি ও সু ন্নাহর ককাণিা বাকয এ ধরণের িয়্। সু তরাাং ককাণিা সানবককভাণব

বযাপক নিণদকশণক নবরল অণেক বযবহার করার কযৌনক্তকতা কিই। [সম্পাদক]
110

মুসিাণদ আহমাদ, আবু দাউদ, নতরনমযী, ইবি মাজাহ।

111

কসটা অিু সাণর তাণদর নিকট, কয ককাণিা মনহলা অনভভাবণকর অিু মনত বযতীত

নবণয়্ করণত পারণব, তণব ককবল ‘মুকাতাবাহ’ বা ‘অণেকর নবনিমণয়্ মুনক্ত লাণভর
শতকাধীি ক্রীতদাসী’ তা করণত পারণব িা। সণেহ কিই কয, এভাণব হাদীসণক
একনট নবরল প্রনক্রয়্ায়্ সীমাবদ্ধ করা হণয়্ যায়্, যা হাদীস িারা উণদ্দশয িয়্।
[সম্পাদক]
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আর এ অেক নবরল বা কদানচৎ হওয়্ার বেকিা এই কয, কয মুসনলম ঐ
হাদীণসর অেক সম্পণকক অজ্ঞ, কস হাদীণসর নবধাণির আওতা বনহভুকত।
নকন্তু কয নশনেত মুসনলম জাণি কয ঐ শতক পূ েক করা ওয়্ানজব িয়্, আর
কস এ শতকনট পূ রে করা ওয়্ানজব বণলও নবশ্বাস কণর িা। যনদ িা কস
কাণফর হয়্, (তণব কসই তা নবশ্বাস করণত পাণর।) আর ককাণিা কানফর
মুসনলমণদর মত নববাহ কণর িা; নকন্তু যনদ কস মুিানফক হয়্ (তণব কসই
এ ধরণের কাজ করণত পাণর)। সু তরাাং এ ধরণের নববাহ অিু নষ্ঠত
হওয়্া নিঃসণেণহ নবরল ও কদানচৎ।
এমিনক যনদ বলা হয়্ কয, এরূপ (কদানচৎ বা নবরল) নবণয়্র নবষয়্নট
কেণকর স্মৃনতপণট উনদতই হয়্ িা, তণব কস বক্তার বক্তবয সতয নহণসণব
ধতকবয হণব।
আর আমরা অিযস্থাণি112 এর বহু প্রমাোনদ উণল্লখ কণরনে কয, এ হাদীস
িারা ঐ বযনক্তই উণদ্দশয, কয ইচ্ছাকৃতভাণব অণিযর স্ত্রী হালাল করার
জিয নবণয়্ কণর, যনদও নবণয়্র সময়্ ঐ শণতকর উণল্লখ িা োণক।
শানস্তর হুমনক-ধমনক সাংক্রান্ত বযাপক ( )اعمহাদীণসর অিু রূপ নবণশষ
( )خاصহাদীণসরও একই ধরণের নবধাি:

112

কয গ্রন্থনটর নদণক নতনি ইনঙ্গত কণরণেি কসনট হণচ্ছ, إقامة اِلْلل َع إبطال اتلحليل

যা শাইখুল ইসলাম ইবি তাইনময়্যার ‘মাজমু‘ ফাতাওয়্া’ এর তৃতীয়্ খণি উদ্ধৃত
হণয়্ণে।
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অিু রূপভাণব113 লা‘িত ও জাহান্নাণমর শানস্ত ইতযানদ সাংক্রান্ত নবণশষ
হুমনক-ধমনক সম্বনলত দলীলসমূ হও নবনভন্ন স্থাণি এণসণে, যনদও তাণত
আমণলর বযাপাণর আনলমণদর মণধয মতণভদ রণয়্ণে।
কযমি, ইবি আব্বাস রানদয়্াল্লাহু আিহুমা কেণক বনেকত হাদীস,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম বণলণেি:
ُّ الم َساج َد َو
َ ين َعلَيْ َها
َ َ
َ ارات الْقبور» « َوالمتخذ
َ ََ
»الُّس َج
ه ه
«لعن اّلل زو ه
ه
ه
“কবনশ কবনশ কবর নযয়্ারতকানরেী মনহলা, কবরণক মসনজদ নহণসণব
গ্রহেকারী এবাং কবণরর ওপর বানত প্রজ্জলিকারীণদর ওপর আল্লাহ
তা‘আলার অনভশাপ”। ইমাম নতরনমযী এটাণক ‘হাসাি’ হাদীস
বণলণেি।114
113

অেকাৎ উপণরাক্ত আণলাচিানট নেল শানস্তর হুমনক-ধমনক সাংক্রান্ত সাধারে তো

বযাপক ( )اعمনিণদকশিা সাংক্রান্ত। কসখাণি মতণভদ োকণলও শানস্তর ধমনক সাংক্রান্ত
নবধাি কাযককর হওয়্ার নবষয়্নট নবস্তানরত আণলাচিার মাধযণম সাবযস্ত করা হণয়্ণে।
অিু রূপভাণব কযখাণি শানস্তর হুমনক-ধমনকর নবষণয়্ ( )خاصনবণশষ নিণদকশিা
এণসণে কসখাণিও মতণভদ োকার কারণে তা কাযককর হণব, যনদও অিয ককাণিা
প্রনতবন্ধকতার কারণে বা ককাণিা শণতকর অিু পনস্থত োকার কারণে কসটা সু নিনদকষ্ট
কারও বযাপাণর কাযককর হণত বাধা হণয়্ দাাঁড়ায়্।
114

শাইখুল ইসলাম ইবি তাইনময়্যাহ রাণহমাহুল্লাহ কযভাণব বণলণেি, মূ লত

নতরনমযীণত হাদীসনট এভাণব িয়্। নতরনমযীণত হাদীসনটর শব্দ হণচ্ছ,
ُّ َ َ َ َ ْ َ َ َ
َ
َ َ َ َْ َ
َ َ ََ
َ ات القب
»اجد َوالُّس َج
اّلل صّل اّلل علي هه َوسلم زائه َر ه
«لعن رسول ه
 والمت هخ هذين عليها المس ه،ور
ه
যার অেক হণচ্ছ, “কমণয়্ণদর মণধয যারা কবর নযয়্ারত কণর এবাং আর অিযািয যারাই

কবরগুণলাণক মসনজদ বািায়্ ও তাণত বানত লাগায়্ তাণদর সবাইণক রাসূ লুল্লাহ
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অেচ কমণয়্ণদর জিয কবর নযয়্ারতণক ককউ অিু মনত নদণয়্ণেি, আবার
ককউ মাকরূহ বণলণেি, হারাম বণলি নি।
অিু রূপভাণব উক্কবাহ ইবি আণমর রানদয়্াল্লাহুর হাদীণস রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম কেণক বনেকত, নতনি “কস সকল কলাকণদর লা‘িত
115

কণরণেি, যারা স্ত্রীণলাণকর নপেণির রাস্তায়্ সঙ্গম কণর” ।
তদ্রূপ আিাস রানদয়্াল্লাহু আিহুর হাদীসও তার উদাহরে। রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম বণলণেি:
ْ
ْ
َْ ْ
َْ
»كر َملعون
 َوالمحت ه،«اجلَا هلب مرزوق
“কয দ্রবযানদ নবক্রণয়্র জিয বাজাণর নিণয়্ যায়্, আল্লাহ কতৃকক কস
রুনজপ্রাপ্ত হয়্।

পোন্তণর কয বযনক্ত মালামাল বাজারজাত িা কণর

মওজুদ কণর করণখ কদয়্, কস অনভশপ্ত।116”

সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম লা‘িত কণরণেি”। যা সিণদর নদক কেণক শাইখুল
আলবািীর নিকনট দু বকল বেকিা। তণব শাইখ ওপণর কয শব্দ বযবহার কণরণেি তার
প্রেম অাংশ ককবল মুসিাণদ তায়্ালাসীণতই এণসণে। অিয অাংশ সহ কসনট
বাইহাকীণত এণসণে। প্রেম অাংণশর অপর শব্দ হণচ্ছ,
َ َ َ
َ
َ َ َ ََ َ َ َْ َ
»ور
اّلل صّل اّلل علي هه َوسلم لعن زوار ه
«أن رسول ه
ات القب ه
“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম লা‘িত কণরণেি কবনশ কবনশ কবর
নযয়্ারতকারীিী মনহলাণদরণক”।
কমাটকো, শাইখুল ইসলাম ইবি তাইনময়্যাহ উনল্লনখত হাদীণসর প্রেম অাংণশর সিদ
হাসাি। নিতীয়্ অাংণশর সিদ দু বকল।
115

মুসিাণদ আহমাদ, আবু দাউদ, নতরনমযী ও ইবি মাজাহ।

116

সহীহ মুসনলম, ইবি মাজাহ।
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তাোড়া অিয নতি বযনক্ত সাংক্রান্ত হাদীস, যাণদর কো ইণতাপূ ণবক উণল্লখ
করা হণয়্ণে, যাণদর সাণে নকয়্ামণতর নদবণস আল্লাহ কো বলণবি িা,
তাণদর প্রনত তাকাণবি িা ও তাণদরণক গুিাহ হণত পনবত্র করণবি িা।
আর তাণদর জিয রণয়্ণে কনিি শানস্ত। তন্মণধয এক বযনক্ত হণলা, কয
অনতনরক্ত পানি প্রদাি হণত মািু ষণক নিণষধ কণর।
অিযত্র রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম শরাব নবণক্রতাণক
অনভশাপ নদণয়্ণেি। অবশয পূ বকবতকীগণের ককউ ককউ শরাব (মদ)
(কাণফরণদর কাণে) নবনক্র কণরণেি।
অিু রূপভাণব রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম কেণক নবনভন্ন
পন্থায়্ সহীহ হাদীণস বনেকত আণে, নতনি বণলণেি: “কয বযনক্ত
অহঙ্কারপূ বকক পাণয়্র নগরার নিণচ কাপড় পনরধাি কণর, আল্লাহ তা‘আলা
নকয়্ামত নদবণস তার প্রনত তাকাণবি িা117।”
তাোড়া রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম আরও বণলি, “নতি
বযনক্তর সাণে নকয়্ামত নদবণস আল্লাহ কো বলণবি িা, তাণদর প্রনত
তাকাণবি িা এবাং তাণদরণক পনবত্রও করণবি িা, বরাং তাণদর জিয
ভীষে শানস্ত রণয়্ণে। তারা হণলা, কয নগরার নিণচ কাপড় পনরধাি কণর,
দাণির নবনিমণয়্ বদলা আশা কণর (বা কখাটা কদয়্) এবাং নমেযা শপে
কণর নিজস্ব দ্রবয বাজাণর নবক্রয়্ কণর118।” এতদসণেও, কনতপয়্

117

সহীহ বু খারী, সহীহ মুসনলম, মুসিাণদ আহমাদ।

118

সহীহ মুসনলম, আবু দাউদ, নতরনমযী, িাসাঈ, ইবি মাজাহ।
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আনলম ও ফকীহ অহাংকার কণর নগরার িীণচ কাপড় পনরধাি করাণক
মাকরূহ মণি কণরি, হারাম বণলি িা।
তদ্রূপ িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম অিযত্র বণলণেি: “পরচুলা
পনরনহতা স্ত্রীণলাক এবাং পরচুলা ততনরকারী স্ত্রী কলাণকর প্রনত আল্লাহ
119

তা‘আলার লা‘িত বা অনভশাপ” । এনট অতযন্ত নবশুদ্ধ সহীহ হাদীণসর
অন্তভুকক্ত। এতদসণেও পরচুলা গ্রহণের বযাপাণর আনলমগণের মণধয
মতাতিকয রণয়্ণে।
অিু রূপভাণব রাসূ লুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর বােী, “কয
বযনক্ত, রুপার পাণত্র পাি কণর, তার কপণট জাহান্নাণমর অনি প্রণবশ
করণব”120 অেচ কনতপয়্ আনলম এ কাজণক হারাম বণলি নি121।
সপ্তম জবাব
119

আহমদ, সহীহ বু খারী, সহীহ মুসনলম।

120

সহীহ বু খারী, সহীহ মুসনলম।

121

অেকাৎ উপণরাক্ত মাসআলাগুণলা খাস বা নিনদকষ্ট কলাকণদরণক লা‘িত করা হণয়্ণে।

আবার বযাপক কলাকণদরণকও লা‘িত করা হণয়্ণে, তা সণেও ককাণিা ককাণিা
আণলম তা হারাম বণলি নি। কসটাণত তাণদর হয়্ত ককাণিা ওযর আণে। নকন্তু
কাজগুণলা আসণল হারাম এবাং এর কারণে অিযািযণদর কবলায়্ শানস্তর নবধাি
প্রণযাজয হণব। তণব কস সব আনলম নবনভন্ন কারণে শানস্ত কেণক মুনক্ত পাণব।
মতপােককয আণে বণলই কসটা হারাম হণব িা বা কসগুণলাণত উণল্লনখত শানস্ত প্রণযাজয
হণব িা, এমিনট বলা যাণব িা। তাই মতপােককয হণলও হাদীস নবশুদ্ধ হণল (খবণর
ওয়্াণহদ হণলও) কসখাণি কয শানস্তর কো রণয়্ণে কয এ ধরণির কাজ করণব তাণক
কস শানস্তর সম্মু খীি হণত হণব। (যনদ িা তা বাস্তবায়্ণি ককাণিা প্রনতবন্ধক আণস,
বা ককাণিা শতক পূ েকতা িা পায়্)। [সম্পাদক]
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সপ্তম জবাব এই কয, (ঐ সকল হাদীণস বনেকত শব্দগুণলার চানহদা)
( )عمومবা বযাপক হওয়্ার নবষয়্নট প্রনতনষ্ঠত নবষয়্। পোন্তণর কসটার
চানহদার নবপরীত কয কযৌনক্তকতা প্রদশকি করা হণয়্ণে তা প্রকৃতপণে
নবপরীণত দাাঁড়াণিার কযাগযই িয়্। ককিিা কস যু নক্তর কশষ কো হণচ্ছ
এই কয, এণত সাধারে অবস্থায়্ মততকয ও মতাতিকয উভয়্ অবস্থাণত
এমি নকেু কলাকও লা‘িণতর অন্তভুকক্ত হণব, যারা প্রকৃত লা‘িণতর
কযাগয িয়্।
তার উিণর বলা হণব, কযভাণব বযাপকণক নিনদকষ্ট করা মূ ল নিয়্ণমর
নবপরীত কাজ, কতমনিভাণব কসটাণত অনতনরক্ত করাও কমৌনলক নিয়্ণমর
পনরপন্থী কাজ। অতএব, হাদীণস বনেকত সাধারে হুকুম হণত ঐ সব
কলাক বাদ পড়ণব, যারা অজ্ঞতা, ইজনতহাদ ও তাকনলদ বা অিু করণের
কারণে অপারগ ও অেম। যনদও ঐ বযাপক হুকুম যারা অেম িয়্
তাণদরণক এমিভাণব শানমল কণর কযমি মততণকযর স্থাণির সবাইণক
শানমল কণর। কারে এ ধরণের নিনদকষ্টকরে অতযন্ত কম। সু তরাাং এটাই
উিম।
অষ্টম জবাব
অষ্টম জবাব এই কয, বযাপক শব্দনটণক যখি আমরা বযাপক অণেক
বযবহার কণর যারা কস কাজ করণব তাণদর সবাইণক তা শানমল করণল,
হাদীণসর মণধযই কস লা‘িত বা অনভশাণপর কারে উণল্লখ হণয়্ণে বণল
ধতকবয হণব। আর তখি যাণদরণক তা কেণক বযনতক্রম ধরা হণব তাণদর
বযাপাণর বলা হণব কয, প্রনতবন্ধকতার কারণে তাণদর ওপর কসটা
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প্রণযাজয হয়্ নি। আর এণত ককাণিা সণেহ কিই কয, কয বযনক্ত ওয়্াদা
কদয়্ অেবা ভীনত প্রদশকি কণর, কস ওয়্াদা নকাংবা ভীনতপ্রদশকি কারও
জিয ককাণিা কারণে বাদ পণড় কগণল, কসটাণক বযনতক্রম বণল কিওয়্া
জরুরী িয়্। ফণল বাকয তার সনিক পদ্ধনতণত চলমাি োকণব।
নকন্তু যখি আমরা লা‘িত বা অনভশাপ এমি কাণজর নিনমণি করব যা
হারাম হওয়্ার বযাপাণর ইজমা প্রনতনষ্ঠত হণয়্ণে অেবা লা‘িণতর কারে
ইজমা‘ নবণরাধী নবশ্বাস কপাষেণক ধরব, তখি তা কেণক বুঝা যাণব কয
হাদীণস লা‘িণতর কারে বনেকত হয়্ নি। অবশয এসব বযাপক শব্দ নবনশষ্ট
হাদীসগণলাণক ককাণিা িা ককাণিাভাণব নিনদকষ্টকরে করণতই হয়্।
সু তরাাং যনদ উভয়্ নদক কেণকই কস সব হাদীণসর বযাপকাণত নিনদষ্টকরে
করণতই হণচ্ছ, তাহণল প্রেম অবস্থাণতই তা কাযককর করা কশ্রয়্। কারে
তা বাণকযর রীনত অিু যায়্ী হয়্, আর তাণত নকেু উহয রাখার প্রণয়্াজি
হয়্ িা।
িবম জবাব
িবম জবাব এই কয, কয কারণে এসব হাদীণস উনল্লনখত ভীনতপ্রদশকিণক
বযাপকতা কদওয়্া হণচ্ছ িা তার উণদ্দশয হণচ্ছ, ওযর রণয়্ণে এমি
বযনক্তণক লা‘িণতর সম্মু খীি িা করা। ইণতাপূ ণবক আমরা বণলনে কয,
শানস্তর ধমনক আসা হাদীসগুণলার িারা উণদ্দশয হণচ্ছ এটা বেকিা করা
কয, এসব কাজ লা‘িণতর কারে। অেকাৎ এ কাজ লা‘িণতর কারে।
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সু তরাাং যনদ তা বলা হয়্, তাহণল এর িারা প্রণতযক বযনক্তর জিযই কস
হুকুম প্রণযাজয হওয়্া অপনরহাযক হয়্ িা। হযাাঁ, এর িারা আবশযক হয়্
কয, (ণকাণিা কারণে) হুকুম(নট) প্রণযাজয িা হণলও এণত হুকুণমর
কারেনট অবশযই রণয়্ণে। আর এটা োকাণত ককাণিা কদাণষর নকেু কিই।
আর ইণতাপূ ণবক আমরা উণল্লখ কণরনে কয,

মুজতানহদ ভৎকসিা বা

লাঞ্ছিার সম্মু খীি হণব িা। এমিনক আমরা এটাও বনল কয, হারামণক
হালালকারী বযনক্ত কসটার ওপর আমলকারীর (নযনি হারামণক হালাল
বণল মণি কণরি নি তার) কচণয়্ অনধকতর বড় অপরাধী, তারপণরও
অপারগ ও অেম বযনক্তণক আমরা অেম নহণসণব কদখব। (অেকাৎ
মুজতানহদ যনদ সনিক রায়্ নদণত িা পাণর, তণব আমরা তাণক অেম
বা অপারগই বলব। সু তরাাং নতনি শানস্তর সম্মু খীি হণবি িা।)
যনদ প্রশ্ন করা হয়্, এমতাবস্থায়্ শানস্ত কার হণব?
যনদ প্রশ্ন করা হয়্, তাহণল কক শানস্তপ্রাপ্ত হণব? কারে, প্রকৃত হারাম
কাজনটর আমলকারী, মুজতানহদ, (Assiduous) হণব অেবা মুকানল্লদ
(Imitator) বযনক্ত হণব। আর উভণয়্ই শানস্তর আওতার বাইণর।
আমরা বলব, এর জবাব কণয়্কনট উপাণয়্ কদওয়্া কযণত পাণর:
১. আমাণদর উণদ্দশয এটা বেকিা করা কয, এই কাজনট ঐ শানস্তর
উপযু ক্ত। তার আমলকারী পাওয়্া যাক বা িা যাক।
যনদ এটা ধণর কিওয়্া হয়্ কয, কয বযনক্তই এ কাণজ নলপ্ত হণব, তার
মণধয শানস্তর শণতকর অিু পনস্থনত োকণব অেবা শানস্ত প্রণযাজয হওয়্ার
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বযাপাণর ককাি প্রনতবন্ধকতা কদখা নদণব। এতদসণেও, ঐ কাজনট
নি:সণেণহ হারাম হণত বাধা হণয়্ দাড়ায়্ িা। বরাং আমরা জানি কয এটা
হারাম কাজ, যাণত কণর যার কাণে তা হারাম বণল স্পষ্ট হণব কস তা
কেণক কবাঁণচ োকণত পাণর।
আর যারা িারা এ কাজনট অিু নষ্ঠত হণব, তার জিয আল্লাহর রহমত
এই হণব কয, তার পণে ককাণিা একনট ওযর োকণব। (যাণত কণর কস
শানস্তর সম্মু খীি হওয়্া কেণক কবাঁণচ যায়্।) এর উদাহরেস্বরূপ বলা যায়্
কয, সগীরা গুিাহও হারাম। নকন্তু কয বযনক্ত কবীরা গুিাহ হণত কবাঁণচ
োকণব, আল্লাহ তার সগীরা গুিাহ েমা কণর নদণবি। (কারে, আল্লাহ
তা‘আলা অসীম েমাশীল এটা তার রহমণতর বনহঃপ্রকাশ)। এই অবস্থা
সকল প্রকার মতণভদপূ েক হারাম কাণজর কবলায়্ প্রণযাজয।
সু তরাাং যখি কাজনট হারাম হওয়্া স্পষ্ট হণয়্ যাণব, যনদও ককাণিা বযনক্ত
ইজনতহাদ নকাংবা তাকনলদ কণর কস হারাম কাণজ নলপ্ত হণয়্ যায়্, আর
তার ওযর গ্রহেণযাগয হণব, তবুও তা আমাণদরণক ঐ কাজনট হারাম
বণল নবশ্বাস করণত বাধা হণয়্ দাাঁড়ায়্ িা।
২. ককাণিা নবষণয়্ শরী‘আতী হুকুম বেকিা করার উণদ্দশয শানস্তর সম্মু খীি
হওয়্ার পণে যাবতীয়্ সণেহ যা প্রনতবন্ধক নহণসণব আসণত পাণর তা
দূ র করা। ককিিা ককাণিা নবশ্বাণসর কারণে কস কাজ করাণক যনদও
ওযর নহণসণব গ্রহেণযাগয হয়্, তবুও কস ওযর সবসময়্ ওযর নহণসণব
বলবৎ োকণব এটা কখিও উণদ্দশয িয়্, বরাং কস ওযর যোসম্ভব
অবসািই উণদ্দশয। যনদ তা িা হত, তা হণল ইলম এর বেকিা ওয়্ানজব
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করা হত িা। আর মািু ষণক অজ্ঞতার মণধয কেণড় কদওয়্াই কশ্রয়্ হত
ও সণেহযু ক্ত মাসআলার দলীণলর বেকিা িা করাই ভাল হত122।
৩. হুকুম ও শানস্ত বেকিা করা কস কাজনট পনরতযাগকারীর জিয
পনরতযাণগর ওপর দৃ ঢ় োকার কারে হণয়্ দাাঁড়ায়্। তা িা হণল উক্ত
হারাম কাণজর আমল েনড়ণয়্ পড়ত।
৪. এই ওযর কারও কবলায়্ গ্রহেণযাগয িয়্। তণব এটা দূ রীকরণে
অসমেক হণল, তার বযাপাণর গ্রহেণযাগয হণব। ককিিা যখি মািু ণষর
পণে সতযািু সন্ধাি সম্ভব হয়্, অতঃপর কস এত ইচ্ছাকৃত নশনেলতা
কণর, তাহণল অপারগ নহণসণব গেয করা যাণব িা।
৫. কখিও কখিও কাজনট ককাণিা কলাক এমি ইজনতহাণদর ওপর
নভনি িা কণরই কণর বসল; কয ইজনতহাদ তা তবধ করত অেবা এমি
তাকলীণদর ওপর নভনি িা কণরই কণর বসল, কয তাকলীদ তার জিয
তা জাণয়্য করত। ফণল এ কশ্রনের কলাণকর কেণত্র এ নবণশষ
প্রনতবন্ধকতা (অেকাৎ ইজনতহাদ নকাংবা তাকলীদ) িা োকা শানস্তর
মুণখামুনখ হওয়্ার কারে নহণসণব নবণবনচত হয়্। ফণল কস শানস্তর
সম্মু খীি হণব এবাং শানস্ত তাণক কপণয়্ বসণব। যনদ িা অিয ককাণিা

122

অেচ তা সবার নিকটই গ্রহেণযাগয িয়্। সু তরাাং ককাণিা হারাম কাজ ইজনতহাদ

নকাংবা তাকলীণদর কারণে করা ওযর নহণসণব ধতকবয হণলও তা সামনয়্ক বযাপার।
তারপর যখিই হক স্পষ্ট হণব, জ্ঞাি আসণব, দলীল পাওয়্া যাণব, তখিই তাণক
দলীণলর নদণক নফণর আসণত হণব। [সম্পাদক]
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প্রনতবন্ধকতা কযমি, তাওবা বা পাপণমােিকারী কিক কাজ ইতযানদ তার
জিয বাধা িা হণয়্ দাাঁড়ায়্।
তাোড়া নবষয়্নট নিধানন্বত নবষয়্। কখিও কখিও মািু ষ মণি করণত
পাণর কয, তার ইজনতহাদ অেবা তাকলীণদর ফণল ঐ কাজনট তার জিয
তবধ হণব, এমতাবস্থায়্ তার এ ধারোনট কযমি কখিও কখিও সনিক
হণত পাণর, কতমনি আবার তা কখিও কখিও ভুলও হণত পাণর। নকন্তু
এও উণল্লখণযাগয কয, যখি ককাণিা বযনক্ত সতযািু সন্ধািী হয়্ এবাং প্রবৃ নির
অিু সরে তাণক সতযািু সন্ধাি কেণক বাধা িা কদয়্, তখি আল্লাহ ককাণিা
বযনক্তণক তার সাণধযর বাইণর কষ্ট কদি িা। (অেকাৎ এর পর ভুল
করণলও কস ত্রুনট নবচুযনতর জিয শানস্তর সম্মু খীি হণব িা।)
দশম জবাব123
যনদ এসব হাদীস (শানস্তর ধমনক এণসণে এমি হাদীসসমূ হ) তার
চানহদার ওপর বতকমাি োণক, (অেকাৎ মতণভদ রণয়্ণে এমি জায়্গায়্
কাযককর োণক) আর এর ফলস্বরূপ ককাণিা ককাণিা মুজতানহদ শানস্তর
123

এনট তাণদর আপনির দশম উির, যারা শানস্তর নিণদকশ বাস্তবায়্ণের বযাপাণর

আপনি তুণল বণলনেল কয, শানস্তর হাদীসসমূ হ শুধু কসখাণিই প্রণযাজয হণব কযখাণি
কসনট হারাম হওয়্ার বযাপাণর আণলমণদর মণধয ঐকমতয রণয়্ণে, কযখাণি ককাণিা
প্রকার নিমত পাওয়্া যাণব কসখাণি কসটার শানস্ত বতকাণব িা, বা কস হাদীণসর শানস্ত
আপনতত হণব িা।
বস্তুতঃ তাণদর এ কোনট সনিক িয়্, বরাং হাদীস শুদ্ধ হণল তার দাবী সবকণেণত্রই
প্রণযাজয হণব। শাইখুল ইসলাম পূ ণবক তাণদর কো খিাণিার জিয িয়্নট জওয়্াব
নদণয়্ণেি এখাণি দশম জওয়্াব নদণচ্ছি। [সম্পাদক]
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ধমনকর অন্তভুকক্ত হওয়্া আবশযক হণয়্ যায়্; তণব এরূপভাণব
হাদীসগুণলা তার চানহদা হণত কবর করণলও ককাণিা ককাণিা
মুজতানহদণক শানস্তর ধমনকর অন্তভুকক্ত করা জরুরী হণয়্ পণড়।
আর যখি উভয়্ অবস্থাণতই শানস্তর ধমনক আসা জরুরী হণয়্ পণড়,
তখি হাদীসনট ককাণিা প্রকার নবণরানধতা কেণক নিরাপদই কেণক কগল।
সু তরাাং তার ওপর (সবকস্থাণি) আমল করা ওয়্ানজব।
এর নবস্তানরত বেকিা এই কয, বহু ইমাম পনরস্কারভাণব বেকিা কণরণেি
কয, মতনবণরাধ রণয়্ণে এমি মাসআলার আমলকারী বযনক্ত অনভশপ্ত।
আবদু ল্লাহ ইবি উমার রানদয়্াল্লাহু আিহু এ মত কপাষে কণরণেি। তার
নিকট প্রশ্ন ঐ বযনক্ত সম্পণকক করা হণলা, কয হালাল করার উণদ্দণশয
নবণয়্ কণর, অেচ মনহলানট ও তার স্বামী এই সম্পণকক জ্ঞাত িয়্। তখি
নতনি বলণলি: “এটা বযনভচার, নবণয়্ িয়্। আল্লাহ হালালকারী বযনক্ত ও
যার

জিয হালাল করা হয়্, উভয়্ণকই অনভশপ্তণদর অন্তভুকক্ত

কণরণেি”। এ বেকিানট ইবি উমার রানদয়্াল্লাহু আিহু কেণক নবনভন্নভাণব
সাংরনেত হণয়্ণে। অিু রূপভাণব তা অিযািযণদর কেণকও এণসণে,
তাণদর মণধয ইমাম আহমদ ইবি হাম্বল রানহমাহুল্লাহ অিযতম। নতনি
বণলি: “যখি ককাণিা বযনক্ত পূ েক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীণক প্রেম স্বামীর জিয
হালাল করণত চায়্, কসই হণলা বা হালালকারী। আর ঐ বযনক্ত
অনভশপ্ত।” আর এ কোই বহু সাংখযক ইমাম হণত বহু মাসআলা কযমি,
মদ ও সু দ ইতযানদ বহু মতনবণরাধপূ েক নবষণয়্ বনেকত হণয়্ণে।
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এখি যনদ বলা হয়্ কয, শরী‘আণতর লা‘িত সম্বনলত শানস্তর ধমনক
আসার হাদীসগুণলা শুধু তখিই প্রণযাজয হণব কযখাণি মাসআলানটর
বযাপাণর ককাণিা প্রকার মতণভদ পাওয়্া যাণব িা, তাহণল কতা এ সব
মিীষী এমি কলাকণদর লা‘িত করণলি যাণদর লা‘িত করা জাণয়্য হয়্
িা, যার ফণল তাণদর ওপর কস সব হাদীণসর শানস্ত আপনতত হওয়্া
আবশযক হয়্, কযখাণি যারা লা‘িণতর উপযু ু্ক্ত িয়্ তাণদর লা‘িত করার
বযাপাণর ধমনক এণসণে। কযমি,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম বণলণেি: “ককাি
মুসনলমণক লা‘িত বা অনভশাপ কদওয়্া তাণক হতযা করার
মতই”। (বুখারী, মুসনলম)।
অিু রূপভাণব ইবি মাসঊদ রানদয়্াল্লাহু আিহু কেণক বনেকত
আণে, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম বণলণেি: “ককাণিা
মুসনলমণক গানল কদওয়্া ফাণসকী ও তার সাণে যু দ্ধনবগ্রহ করা
কুফুরী”।124
আবুদারদা রানদয়্াল্লাহু আিহু কেণক বনেকত আণে, নতনি িবীণক
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম বলণত শুণিণেি: “লা‘িতকারী
ও অনভশাপদাতা নকয়্ামত নদবণস সু পানরশকারীও হণব িা এবাং
অিয উম্মণতর ওপর সােযদািকারীও হণত পারণব িা”।
(মুসনলম)।

124

সহীহ বু খারী, সহীহ মুসনলম।
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অিযত্র আবু হুরাইরাহ রানদয়্াল্লাহু আিহু কেণক বনেকত আণে,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাম বণলণেি: “ককাণিা
নসদ্দীক বা সতযবাদীর জিয অনভশাপকারী হওয়্া উনচৎ িয়্”।125
অিযত্র আবদু ল্লাহ ইবি মাস’উদ রানদয়্াল্লাহু আিহু কেণক বনেকত
আণে, রাসূ লুল্লাহ বণলণেি: “মুনমি বযনক্ত ভৎকসিাকারী,
অনভশাপদাতা, কটুবাকযকারী এবাং বদণমজাজী হণত পাণর িা”।
এ হাদীসনট ইমাম নতরনমযী বেকিা কণরি ও হাসাি হাদীস
বণলণেি।
অিয আোর বা হাদীণস মওকুণফ (ণয হাদীণসর সিণদর
নসলনসলা সাহাবী পযকন্ত কপৌঁণে, কসখাণি) আণে, (যখি ককাণিা
বযনক্ত কাউণক লা‘িত কণর বা অনভশাপ কদয়্, আর প্রকৃত পণে
ঐ ভযনক্ত যনদ অনভশাণপর পাত্র িা হয়্, তখি ঐ অনভশাপ
অনভশাপকারীর ওপর বতকাণব”।126
তাহণল কদখা যাণচ্ছ কয, এরূপ লা‘িণতর বযাপাণর এত এত মারাত্মক
শানস্তর ধমনক এণসণে। এমিনক বলা হণয়্ণে কয, কয বযনক্ত অিযণক
লা‘িত কদয়্, অেচ ঐ বযনক্ত লা‘িণতর উপণযাগী িয়্, তা হণল কসই
অনভশাপকারীই অনভশপ্ত হণব; আর লা‘িণতর কাজনট ফাণসকী; তা
মািু ষণক নেনদ্দকীি, সু পানরশকারী ও স্বােীদাণির মযকাদা হণত কবর

125

সহীহ মুসনলম।

126

নতরনমযী, আবু দাউদ।
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কণর কদয়্। আর এনট তাণক অন্তভুকক্ত কণর, কয লা‘িণতর অিু পণযাগী
বযনক্তণক লা‘িত কণর।
অতএব, যনদ মতণভদপূ েক মাসআলায়্ ককউ কস কাজনট করল, আর
কস বযনক্তণক (মতণভদ পাওয়্া কগণে এ অজুহাণত) হাদীণসর ভাণষয
বনেকত শানস্তর উপণযাগী করা হণলা িা, এমতাবস্থায়্ (যারা হাদীণসর
বযাপকতার ওপর আমল কণর, ঐকমতয ও মতণভদ সবকাবস্থায়্
হাদীণস আগত লা‘িণতর শানস্ত প্রণযাজয হণব বণল নবশ্বাস কণর
কাউণক লা‘িত কণরণে কযমি পূ বকবতকী বেকিায়্ ইবি উমার
রানদয়্াল্লাহু আিহু ও ইমাম আহমদ রাণহমাহুল্লাহ সহ আরও অণিণক
কারও কারও মতণভণদর নবষয়্নট আমণল িা নিণয়্ হাদীণসর ভাষয
অিু সাণর লা‘িত কণরণেি, কসসব) লা‘িতকারী বযনক্তণদরণকই কতা
অনভশপ্ত হণত হয়্। যার ফল এই দাাঁড়ায়্ কয, কয সকল মুজতানহদ
নবণরাধপূ েক মাসাণয়্লণকও হাদীণস বনেকত শানস্তর আওতাভুক্ত মণি
কণরণেি, তাণদর জিয কস শানস্তর ধমনক অবধানরত। (অেকাৎ
তাণদরণকও অনভশপ্ত বলণত হয়্; কারে তারা লা‘িণতর উপযু ক্ত
িয়্, এমি কলাকণদর লা‘িত কণরণেি।)
এখি কযণহতু স্পষ্ট হণলা কয, সবকাবস্থায়্ই সমসযানট নবদযমাি, অেকাৎ
নভন্নমত আণে এমি অবস্থা বাদ কদওয়্া অেবা তা বাদ িা কদওয়্া
সবকাবস্থাণতই লা‘িণতর নবষয়্নট আপনতত হণচ্ছ, কসণহতু বুঝা যাণচ্ছ
কয, আসণল এনট ককাণিা সমসযাই িয়্; আর হাদীস িারা (ঐকমতয
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ও নভন্নমত) সবকাবস্থায়্ দলীল গ্রহে করাণত ককাণিা প্রনতবন্ধকতা
কিই।
আর যনদ উভয়্ অবস্থা (ঐকমতয ও নভন্নমত) এর ককাণিানটণতই
সমসযানট প্রমানেত িা হয়্, তণব কসখাণি ঐ সব হাদীণসর বযাপকতার
ওপর আমল করাটা কমাণটই সমসযা সঙ্কুল িয়্। (অেকাৎ হাদীণসর
ভাষয অিু সাণর কসটার শানস্তর ধমনক ঐকমতয ও মতণভদপূ েক)
সবকাবস্থায়্ প্রণযাজয হণব, যনদ িা কসোয়্ ককাণিা শতক অিু পনস্থত
নকাংবা প্রনতবন্ধক িা োণক)।
এটা এ জিয কয, যখি (ণকাণিা নবষণয়্) বাধযবাধকতা প্রনতষ্ঠা হয়্
এবাং জািা যায়্ কয, অনস্তণত্বপূর অবস্থায়্ তাণদর প্রণবশ, অনস্তত্বপূহীি
অবস্থার প্রণবশণক বাধয কণর, তখি দু ’কটা হুকুণমর একনটই
প্রনতনষ্ঠত হণব। হয়্ বাধযকতা ও বাধযকৃত বস্তুর অনস্তত্বপূ; আর তা
হণলা, সব মুজতানহণদর এণত প্রণবশ করা। িতুবা বাধযকতা ও
বাধযকৃত বস্তুর অনস্তত্বপূহীিতা; আর তা হণলা, মুজতানহদণদর সকণলর
প্রণবশ িা করা।

ককিিা বাধযকৃত বস্তু পাওয়্া কগণল বাধযকতা

পাওয়্া যায়্। আর বাধযকতা িা োকণল বাধযকৃত বস্তুও োণক িা।
এটুকু বেকিাই (উপণরাক্ত) প্রশ্নকারীর প্রশ্ন বানতণলর জিয যণেষ্ট। তণব
আমাণদর দৃ ঢ় নবশ্বাস কয, মুজতানহদগে উনল্লনখত কযমিনট সাবযস্ত হণলা,
দু ই অবস্থার ককাণিা অবস্থাণতই শানস্তর সম্মু খীি হণবি িা। ককিিা
শানস্ত প্রণযাজয হবার শতক হণলা ওযর আপনি িা োকা। আর কয বযনক্ত
শরীয়্ণতর দৃ নষ্টণত ওযরসম্পন্ন, কস কখিও শানস্তর অন্তভুকক্ত িয়্।
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আর মুজতানহদগে হণলি ওযরসম্পন্ন, তাণদর ওযর গৃহীত হণব। শুধু
তাই িয়্, তারা সাওয়্াবও প্রাপ্ত হণবি। সু তরাাং তাণদর কবলায়্ শানস্তণত
প্রণবণশর শতক রনহত হয়্ এবাং তাণদর বলায়্ কখিও শানস্ত প্রণযাজয
হণব িা, তাণত হাদীসণক তার যাণহর (যা িারা স্বাভানবকভাণব বুঝা যায়্,
নকন্তু তাণত বযাখযা নবণিষে কণর অিয অেক করার সু ণযাগ রণয়্ণে এমি)
অণেক োকার নবষয়্নটই নবশ্বাস করুক বা কসনটণক নবশ্বাস করুক কয,
এর অণেকর মণধয মতণভদ োকার কারণে কসখাণি ওযর গ্রহেণযাগয
হণব। (অেকাৎ সবকাবস্থায়্ই তার ওযর গ্রহেণযাগয হণব)। এনট127 একনট
নবরাট বাধয-বাধকতা; যা কেণক করহাই পাওয়্ার ককাণিা উপায়্ কিই।
তণব নিণম্ন বনেকত এক অবস্থার নদণক যাওয়্ার সু ণযাগ রণয়্ণে।
দশম জবাণবর ওপর একনট আপনি ও তার জবাব
প্রশ্ন: আর কসনট হণচ্ছ, প্রশ্নকারী এটা বলণত পাণর, আনম কমণি নিনচ্ছ
কয, মুজতানহদগণের ককউ ককউ নবণরাধপূ েক মাসআলায়্ নলপ্ত বযনক্তণকও
শানস্তর উপণযাগী বণল মণি কণরি এবাং কস নবশ্বাণসর ওপর নভনি কণর
মতণভদপূ েক স্থাণিও শানস্তর ধমনকর নবষয়্নটণক নিণয়্ আণসি। ফণল
নতনি উদাহরেতঃ কয এ কাজ করণব, তাণক লা‘িত কণর োণকি। তণব
নতনি তার এ নবশ্বাণস এমি ভুণলর ওপর রণয়্ণেি; কয ভুণলর ওযর
রণয়্ণে এবাং তার জিয নতনি সাওয়্াবওপ্রাপ্ত হণবি। সু তরাাং নতনি িা
হক কাউণক লা‘িত করার কারণে কয শানস্তর সম্মু খীি হণত হয়্, কস
শানস্তর আওতামুক্ত োকণবি। কারে, আমার (প্রশ্নকারীর) নিকট িা হক
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কাউণক লা‘িত করার কারণে শানস্তর ধমনকর আওতাভুক্ত হওয়্ার
নবষয়্নট তখিই আসণব যখি এমি কাউণক লা‘িত করণব যাণক লা‘িত
করা সবকসম্মতভাব হারাম। কস নহণসণব কয বযনক্ত, সবকসম্মতভাণব লা‘িত
করা হারাম, এমি কাউণক লা‘িত করণব, তাণকই লা‘িণতর কারণে
বনেকত কস শানস্তর সম্মু খীি হণত হণব।
আর যখি লা‘িত বা অনভশাণপর নবষয়্নটও মতনবণরাধপূ েক; কসণহতু কস
স্থািনটও শানস্তর ধমনকযু ক্ত হাদীণসর আওতাভুক্ত হণব িা, কযমনিভাণব
কস বযনক্ত শানস্তর ধমনকযু ক্ত হাদীণসর আওতাভুক্ত িয়্ কয বযনক্ত এমি
কাজ করণব যার হালাল হওয়্া ও কসটা সম্পাদিকারীর প্রনত লা‘িণতর
নবষয়্নট মতণভদপূ েক।
সু তরাাং কযভাণব প্রেম শানস্তর ধমনক কেণক মতণভদপূ েক স্থািণক কবর
কণরনে, কতমনিভাণব নিতীয়্ শানস্তর ধমনক কেণকও মতণভদপূ েক স্থািণক
কবর কণর কিব। আর আনম নবশ্বাস করব কয, শানস্তর ধমনকযু ক্ত
হাদীসসমূ হ দু ’ নদণকই মতণভদপূ েক স্থািণক শানমল কণর িা। কয কাজনট
জাণয়্য করার নবষণয়্ও িয়্; আবার কস কাজ সম্পাদিকারীণক লা‘িণতর
নবষণয়্ও িয়্; চাই কস এ কাজনট জাণয়্য বণল নবশ্বাস করুক বা িা-ই
করুক।
সু তরাাং আনম (প্রশ্নকারী) দু ’ অবস্থাণতই কসটা সম্পাদিকারীণক লা‘িত
করা জাণয়্য মণি কনর িা। অিু রূপভাণব কয কস কাজ করণব তাণক কয
লা‘িত করণব কস লা‘িতকারীণক লা‘িত করাও আনম তবধ মণি কনর
িা। (নিনষদ্ধ) কাজনটর সম্পাদিকারী এবাং তার জিয অনভশাপকারী,
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তাণদর কাউণকই আনম শানস্তর ধমনকযু ক্ত হাদীণসর আওতাভুক্ত বণল
নবশ্বাস কনর িা। আর আনম অনভশাপদািকারীর সাণে কস বযনক্তর মত
কণিারতা কনর িা কয বযনক্ত তাণক মণি কণর কয কস শানস্তর ধমনকর
মুণখামুনখ হণয়্ণে। বরাং মতণভদপূ েক (লা‘িণতর বা শানস্তর ধমনক এণসণে
এমি) কাজ করার কারণে কাউণক লা‘িত করা আমার নিকট
ইজণতহাদী মাসআলার অন্তভুক্ত
ক । আর আনম মণি কনর কয কস ভুণল
নলপ্ত

আণে,

কযমনিভাণব

আনম

কাজনটণক

কমাবাহ

(হালাল)

নবশ্বাসকারীণকও ভুণলর ওপর আণে বণল নবশ্বাস কনর। কারে;
মতণভদপূ েক স্থাণি নতিনট মত রণয়্ণে:
১. কাজনট জাণয়্য বা তবধ হওয়্ার মত কপাষে করা।
২. কাজনট হারাম এবাং তার আমলকারী শানস্তর সম্মু খীি হণব বণল মত
কদওয়্া।
৩. কাজনট হারাম, নকন্তু আমলকারীর ওপর এই ভীষে শানস্ত প্রণযাজয
হণব িা বণল মত প্রকাশ করা।
আনম এই তৃতীয়্ মতনটই গ্রহে কনর। ককিিা কাজনট হারাম বণল কযমি
দলীল প্রনতনষ্ঠত হণয়্ণে, কতমনিভাণব মতণভদপূ েক স্থাণি কমক
সম্পাদিকারীণক লা‘িত করাও হারাম সাবযস্ত হণয়্ণে। এতদসণেও
আমার দৃ ঢ় নবশ্বাস এই কয, ঐ সব কাণজর আমলকারী এবাং
আমলকারীণক অনভশাপকারীর শানস্তর ধমনক সম্বনলত কয হাদীস উণল্লখ
করা হণয়্ণে তা উপণরাক্ত দু ’নট অবস্থাণক শানমল কণর িা।
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প্রণশ্নর জবাব
উনল্লনখত প্রণশ্নর জবাণব বলা কযণত পাণর কয,
(১) ঐ সব কাণজর আমলকারীণক লা‘িত বা অনভশাপ কদওয়্া যনদ
কতামাণদর নিকট ইজণতহাদী মাসআলার অন্তভুকক্ত হণয়্ োণক, তাহণল
কতা (ইজনতহাদী মাসআলার নিয়্ম অিু সাণর) দানলনলক ভাণষয বনেকত
যাণহর অণেকর িারাই কসটার (লা‘িত করার) ওপর দলীল গ্রহে করা
জাণয়্য হণয়্ যায়্। ককিিা তখি নবণরাধপূ েক কেণত্রর জিয শানস্তর
ধমনক আগত হাদীস নিরাপদ িয়্ (অেকাৎ নবণরাধপূ েক স্থাণিও তা দলীল
নহণসণব গ্রহেণযাগয হণয়্ যায়্)। আর হাদীণসর চানহদা বাস্তবায়্ে উণদ্দশয
হণয়্ দাাঁড়ায়্; সু তরাাং ঐ হাদীণসর ওপর আমল করা ওয়্ানজব হণয়্ পণড়।
আর যনদ কসটাণক ইজনতহাদী মাসাণয়্ণল শানমল িা করা হয়্, তা হণল
ঐ কাণজর আমলকারীণক লা‘িত বা অনভশাপ কদওয়্া অকাটযভাণব
হারাম সাবযস্ত হণয়্ যায়্।
আর সণেহ কিই কয, যনদ ককাণিা বযনক্ত মুজতানহদণক অকাটযভাণব
হারাম ককাণিা লা‘িত কদয়্, কস বযনক্ত অবশযই লা‘িতকারী সম্পণকক
বনেকত শানস্তর সম্মু খীি হণব, যনদও কস তানবলপূ বকক কাজনট কণর োণক।
তার উদাহরে কস বযনক্তর মত কয ককাণিা সালাণফ সাণলহীিণক লা‘িত
নদল।
এর িারা প্রমানেত হণলা কয, (প্রশ্নকারীর) এ কো অিু সাণর (এক
কোর) ‘দাওর’ বা পুিরাবৃ নি বাধযতামূ লক হণয়্ দাাঁড়ায়্। চাই তুনম
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নবণরাধপূ েক কাণজর আমলকারীর ওপর লা‘িত সু নিনিতভাণব হারাম
বল, বা কসখাণি মতণভদ করার সু ণযাগ দাও। আর এই কয নবশ্বাণসর
কো তুনম বলণল তা উভয়্ কেণত্রই শানস্ত সম্পনককত হাদীস িারা দলীল
কপশ করণত বাধা হণয়্ দাাঁড়ায়্ িা। আর নবষয়্নট অতযন্ত সু স্পষ্ট।
(২) প্রশ্নকারীণক আরও বলা কযণত পাণর, উনল্লনখত বেকিা িারা আমাণদর
উণদ্দশয এটা সাবযস্ত করা িয়্ কয, নবণরাধপূ েক কেত্রণক শানস্তর ধমনক
আসা হাদীস শানমল কণর; বরাং আমাণদর উণদ্দশয শুধু এটা কজণি কিওয়্া
কয, শানস্ত সম্পনককত হাদীসগুণলা িারা নবণরাধপূ েক কেণত্র দলীল কিওয়্া
যাণব নক িা? আর এটা নিঃসণেণহ বলা যায়্ কয, (এসব শানস্তর
ধমনকসম্পন্ন) হাদীস িারা দু ’নট হুকুম সাবযস্ত হয়্:
১. হাদীণস বনেকত কাজনট হারাম হওয়্া।
২. হারাণম নলপ্ত বযনক্ত শানস্তর সম্মু খীি হওয়্া।
আর তুনম যা উণল্লখ কণরে তা কতা শুধু এটাণকই আণলাচিা কণরণে
কয, উনল্লনখত হাদীস শানস্তর ধমনকর ওপর প্রমােবহ িয়্।
আর এখাণি উণদ্দশয হণচ্ছ, হাদীস িারা বস্তুনট কয হারাম কসটা প্রমাে
করার বেকিা কদওয়্া। এখি তুনম (প্রশ্নকারী) যনদ একো কমণি িাও কয,
অনভশাপকারী

সম্পনককত

শানস্তর

হাদীসগুণলা

নবণরাধপূ েক

মাসআলাগুণলাণত লা‘িত করাণক শানমল কণর িা, তাহণল কতা
নবণরাধপূ েক লা‘িণতর স্থাণি কাজনট হারাম হওয়্ার দলীলও অবনশষ্ট
োণক িা। আর অত্র অধযাণয়্ আমাণদর আণলাচয নবষয়্নট নবণরাধপূ েক
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মাসাণয়্ণলর অনভশাপ সম্পনককত নেল। যনদ ঐ কাজ হারাম িা হয়্,
তাহণল ওটাণক জাণয়্য ও হালাল বলণত হণব128।
(৩) অেবা প্রশ্নকারীণক এও বলা কযণত পাণর কয, যখি (শানস্তর ধমনক
এণসণে এমি কাজ সম্পাদিকারীণক) লা‘িত করার কাজনট হারাম বণল
প্রমানেত হয়্ নি, তখি ওটা হারাম হওয়্ার আকীদা বা দৃ ঢ় নবশ্বাস
রাখাও নিক িয়্। আর কসটা জাণয়্য হওয়্ার দাবীও প্রনতনষ্ঠত হণয়্
আণে, কসটা হণচ্ছ ঐ হাদীসগুণলা, যাণত (শানস্তর ধমনক আগত কাণজর)
আমলকারীণক লা‘িত করা হণচ্ছ, আর আনলমগে তাণক লা‘িত করার
বযাপাণর মতণভদ কণরণেি, কস নহণসণব কতা ঐ অবস্থায়্ দলীল িারা
লা‘িত হারাম হওয়্া সাবযস্ত হয়্ িা। সু তরাাং যাণত অনভশাপ জাণয়্য
হওয়্া বুঝায়্, ঐ সমস্ত দলীণলর ওপর আমল অবশয করেীয়্। নবণশষ
কণর, যখি নবপেীয়্ ককাণিা দলীল পাওয়্া যাণব িা। আর এণত কণর
প্রশ্ননটই বানতল প্রমানেত হণয়্ যায়্।
তণব এণত কণর নবষয়্নট অিয নদক কেণক প্রশ্নকারীর ওপরও বতকায়্;
এই নিতীয়্ ‘দাওর’ বা পুিরাবৃ নির নবষয়্নট এজিযই প্রকাশ পাণচ্ছ;
কারে সাধারেত কয সব হাদীণস লা‘িতণক হারাম করা হণয়্ণে, কসসব
হাদীণসই শানস্তর ধমনক সম্বনলত।

128

অেচ কাজনটণক হালালও কতা বলা যাণচ্ছ িা। [সম্পাদক]
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এখি যনদ নবণরাধপূ েক মাসআলায়্ শানস্ত সম্পনককত হাদীস িারা দলীল
কিওয়্া জাণয়্য িা হয়্, তণব নবণরাধপূ েক মাসআলায়্ কসগুণলা িারা লা‘িত
করাও জাণয়্য হয়্ িা। কযমিনট পূ ণবক গত হণয়্ণে।
আর যনদ প্রশ্নকারী বণল কয, আনম লা‘িত হারাম হওয়্া সম্পণকক ইজমা’
(সম্মনলত রায়্) িারা দলীল নদণত পানর।
তণব তাণক উিণর বলা হণব ইজমা‘ এ কোর ওপর প্রনতনষ্ঠত হণয়্ণে
কয, নবনশষ্ট ককাণিা ইমাম বা সালাণফ সাণলহীিণক লা‘িত কদওয়্া
হারাম।
তণব উনল্লনখত বযনক্তণদর প্রনত লা‘িণতর নবষয়্নট তাণত কয মতণভদ
রণয়্ণে তা ইণতাপূ ণবকই তুনম জািণত কপণরে।
ইণতাপূ ণবক গত হণয়্ণে কয, যখি ককাণিা নবণশষ গুে সম্পন্ন বযনক্তণদর
লা‘িত করা হয়্, তখি কসই লা‘িত ঐগুণে গুোনম্বত সকল বযনক্তর
ওপর পনতত হওয়্া আবশযক কণর িা। যতেে িা কসখাণি যাবতীয়্
শতক পাওয়্া িা যায়্ এবাং প্রনতবন্ধকতাও দূ র িা হয়্। অেচ এখাণি
বযাপারনট এরূপ িয়্।
তাণক আরও বলা যায়্ কয, ইণতাপূ ণবক ঐ হাদীসগুণলাণক শুধু মততকযপূ েক
মাসআলার ওপর নিনদকষ্ট করা নিনষদ্ধ কণর কয সব দলীল কপশ করা
হণয়্ণে কসগুণলাও এখাণি নিণয়্ আসা যাণব (প্রশ্নকারীর প্রণশ্নর উির
প্রদাণির জিয) যাণত কণর কসগুণলা এ প্রশ্নণক বানতল কণর কদয়্।
কযমনিভাণব পূ ণবক বনেকত মূ ল প্রশ্ননটও বানতল করা হণয়্নেল।
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এরূপ বেকিা িারা দলীলণক অিয দলীণলর ভূ নমকাসমূ ণহর একনট ভূ নমকা
নহণসণব গ্রহে করা িয়্; কয বলা হণব, এ কতা দীঘক সূ নত্রতার সাণে একনট
দলীল মাত্র। (বরাং এখাণি প্রণশ্নর উিণর দু ’নট দলীল কপশ করা হণলা)
কারে, আমাণদর উণদ্দশয এটা বেকিা করা কয, তারা কয সমসযার কো
মণি কণরনেল তা উভয়্ অবস্থাণতই সমভাণব আবশযক হণয়্ পণড়।
সু তরাাং কসনট আর সমসযাই োকণে িা। এভাণব একই দলীল এটা
প্রমাে করণে কয, ১. (শানস্তর ভীনত প্রদনশকত) হাদীণসর ভাষযসমূ ণহর
মণধয মতণভদপূ েক স্থািগুণলাও কস দলীল িারা উণদ্দশয। ২. আর এ
উণদ্দশয গ্রহণে ককাণিা সমসযা কিই।
তাোড়া এও ককাণিা অপেেিীয়্ কাজ িয়্ কয, যা ককাণিা মাসআলার
একনট দলীল হণব, তা অিয মাসআলার দলীণলর ভূ নমকা হণব। যনদ
এণদর পরস্পর এণক অণিযর সম্পূ রক হয়্।
একাদশ জবাব
যখি শানস্তর হাদীস িারা হারাম বুঝায়্, তখি তাণত আমল করা
আনলমগণের সনম্মনলত রায়্ কমাতাণবক ওয়্ানজব।
অবশয শানস্তর হাদীসগুণলার ককাণিা একনট শানস্তর ওপর আমল করার
বযাপাণর আনলমগণের মণধয মতণভদ রণয়্ণে। নকন্তু ঐ হাদীস িারা কয
হারাম প্রমানেত হণব এ বযাপাণর নিভকরণযাগয ককাণিা মতণভদ কিই।
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নবজ্ঞ সাহাবীগে, তাণবঈি ও ফকীহগে রানদয়্াল্লাহু আিহুম তাণদর
ভাষণে ও পুস্তণক নবণরাধপূ েক কেত্র ইতযানদণত এ জাতীয়্ হাদীস িারা
দলীল কপশ কণর চণলণেি।
বরাং যনদ হাদীণসর মণধয ককাণিা কাণজর বযাপাণর শানস্তর হুমনক-ধমনক
আণস, তণব কসটা িারা হারাম সাবযস্ত হওয়্া অনধকতর যু নক্তযু ক্ত, যা
প্রনতনট অন্তরই বুঝণত পাণর।
ইণতাপূ ণবক আরও দৃ নষ্ট আকষকে গত হণয়্ণে কয, যারা এ জাতীয়্ হাদীস
িারা আমল করা এবাং শানস্ত আপনতত হওয়্ার নবশ্বাস কণর োণকি
তাণদর কোই অনধক প্রাধািযপ্রাপ্ত মত। আর কসটাই হণচ্ছ অনধকাাংণশর
অনভমত।
এর ওপর নভনি কণর বলা যায়্ কয, কয নবষণয়্ ককাণিা সনম্মনলত রায়্129
রণয়্ণে, কসখাণি অপর ককাণিা প্রশ্নই গ্রহেণযাগয িয়্।
িাদশ জবাব
শানস্তর ধমনক আগত দলীল কুরআি ও হাদীণস অণিক কবনশ। ককাণিা
বযনক্তণক নিনদকষ্টকরে বযতীত কসসব দলীণলর চানহদা অিু যায়্ী বযাপক ও
নিঃশতকভাণব কসগুণলার ওপর আমল করা ওয়্ানজব।

129

এখাণি শাইখুল ইসলাম অনধকাাংণশর মতামতণক সনম্মনলত রায়্ নহণসণবই

কদখণেি।
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সু তরাাং কাউণক নিনদকষ্ট কণর বলা যাণব িা কয, এ বযনক্ত অনভশপ্ত,
গজবপ্রাপ্ত অেবা জাহান্নাণমর উপণযাগী। নবণশষ কণর, ঐ বযনক্ত সৎ ও
পূ েযবাি হণল তাণক এরূপ বলা জঘিয অিযায়্।
িবীগে োড়া অিযািযণদর পে হণত সগীরা ও কবীরা গুিাণহর সম্ভাবিা
ককিিা িবী-রাসূ লগে আলাইনহমুস সালাম বযতীত অিযািযণদর পে
হণত সগীরা ও কবীরা গুিাহ হওয়্া সম্ভব, যনদও ঐ বযনক্ত নসদ্দীক
(সতযবাদী), শহীদ অেবা কিককারণদর অন্তভুকক্ত হণয়্ োণক।
ককিিা পুণবক বলা হণয়্ণে কয, তাওবা ইসণতগফার (গুিাহ হণত েমা
প্রােকিা করা) গুিাহ কমাচিকারী কিক কাজ, গুিাহ খিিকারী, মুনসবত,
গৃহীত সু পানরশ অেবা শুধু আল্লাহর ইচ্ছা ও রহমণত গুিাহর শানস্ত হণত
নিষ্কৃনত পাওয়্া যায়্।
সু তরাাং আমরা যখি আল্লাহর নবনভন্ন আয়্াত অিু সাণর শানস্তর কো
বলব, কযমি আল্লাহ তা‘আলার বােী,
ۡ ُ َ ََۡ َ َ َۡ َ ُ ُ َۡ َ
َ َۡ ۡ َ َ َ ٗ َ ۡ
َ ُ ُ ۡ
ٰ ٰ﴿إ ِ ٱَّلِين يأكلو أموٰل ٱۡت
م ظل ًما إِن َما يَأكلو ِف ُب ُطون ِ ِهم نارا وسيصلو
ٗ َسع
]١١ :﴾ [النساء١٠ ِريا
“যারা ইয়্াতীণমর মাল অতযাচারপূ বকক ভেে কণর, তারা তাণদর কপণট
আগুি প্রণবশ কনরণয়্ণে এবাং অদূ র ভনবষযণত তারা জাহান্নাণম প্রণবশ
করণব”। [সূ রা আি-নিসা, আয়্াত: ১০]
এবাং আল্লাহ তা‘আলার বােী,
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َ َ
َ
َ ً َ ُ ۡ ۡ ُ ُ َ ُ ُ َ ََ َ َُ ُ َ َ َ
ِيها َو َُلۥ َعذاب
ارا خٰ ِ ِٗلا ف
﴿ َو َمن َي ۡع ِص ٱّلل ورسوَلۥ ويتعد حدودهۥ يدخِله ن
]١١ : ﴾ [النساء١٤ ُّم ِهّي
“কয বযনক্ত আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ণলর নবরুদ্ধাচারে কণর এবাং প্রদি সীমা
লাংঘি কণর, আল্লাহ তাণক জাহান্নাণম প্রণবশ করাণবি। আর কসখাণি
কস নচরস্থায়্ী হণব। এবাং তাণদর জিয রণয়্ণে অতযন্ত অপমািজিক
শানস্ত”। [সূ রা আি-নিসা, আয়্াত: ১৪]
আল্লাহ তা‘আলার অিয বােী,
َ َ
ۡ ُ
َ ُ َ َ ٓ
ُ َ َ ُ ُ َۡ َ
َ يأ ُّي َها ٱَّل
َٰٓ ﴿
ِين َء َام ُنوا ل تأكل ٓوا أ ۡم َوٰلكم بَ ۡي َنكم بِٱل َبٰ ِط ِل إِل أ تكو ت َِجٰ َر ًة
َ
ۡ ۡ
ُ َ َ َ
ٗ ك ۡم َرح
ۡ ُ َ ُ َُُٓۡ ََ ۡ ُ
ََ َ
 َو َمن َيف َعل٢٩ ِيما
ِ عن تراض مِنكم ول تقتلوا أنفسكم إ ِ ٱّلل َك ب
ََ َ َ َ ََ ٗ َ
ُ َ َ ۡ ُ ٗ
َ َ
ً َِع ٱّللِ يَس
: ﴾ [النساء٣٠ ريا
ذٰل ِك ُع ۡد َوٰنا َوظل ٗما ف َس ۡوف ن ۡصل ِيهِ نارا وَك ذٰل ِك
]٣١ ،٠٥
“কতামরা অসৎ উপাণয়্ পরস্পণর এণক অণিযর সম্পদ ভেে কণরা িা।
তণব হযাাঁ, উভয়্ পণের মণধয সন্তুনষ্টমূ লক বযবসা বানেজয করণত পার।
আর কতামরা অিযণদর অিযায়্ভাণব কতল কণরা িা। আল্লাহ কতামাণদর
ওপর দয়্াশীল। আর কয বযনক্ত উনল্লনখত কাজগুণলা অিযায়্ ও
নবরুদ্ধাচরে পূ বকক করণব তাণক আনম শীঘ্রই জাহান্নাণম প্রণবশ করাব।
এটা আল্লাহর পণে খুবই সহজ। [সূ রা আি-নিসা, আয়্াত: ২৯-৩০] এ
রকম আরও বহু আয়্াণত আল্লাহ তা‘আলা শানস্তর কো উণল্লখ
কণরণেি। এ আয়্াতসমূ হ অিু যায়্ী আমরা যখি শানস্তর কো বলব

 147 

অেবা যখি আমরা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়্াসাল্লাণমর বােী
অিু সাণর শানস্তর কো বলব, কযমি হাদীণস এণসণে,
“শরাব পািকারী, মাতা নপতার সাণে িাফরমাি ও অবাধয অেবা জনমর
সীমািা

পনরবতকিকারীর

ওপর

আল্লাহ তা‘আলার

লা‘িত

বা

130

অনভশাপ” ।
অেবা “কচাণরর ওপর আল্লাহর লা‘িত বা অনভশাপ”131।
অেবা “সু দণখার, এর স্বােীদাতা ও এর কলখণকর ওপর আল্লাহর
অনভশাপ”132।
অেবা “সদকায়্ টালবাহািাকারী ও সীমালাংঘিকারীর ওপর আল্লাহর
অনভশাপ”133।
অেবা “মদীিায়্ কয িতুি নকেু ঘটায়্ (নবদ‘আত কণর), বা কয ককাি
নবদা‘আতী বযনক্তণক আশ্রয়্ কদয়্, তার ওপর আল্লাহর, মালাইকা ও
সকল কলাণকরা লা‘িত বা অনভশাপ”134।

130

কণয়্কনট হাদীণসর অাংশ। কদখুি, মুসিাণদ আহমদ, মুসনলম, িাসাঈ।

131

সহীহ বু খারী ও মুসনলম, তণব হাদীণসর ভাষয এখাণি সাংণেপ করা হণয়্ণে।

132

সহীহ মুসনলম।

133

মসিণদ আহমদ।

134

সহীহ মুসনলম।
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অেবা, “কয বযনক্ত অহাংকারস্বরূপ তার ইজার (পায়্জামা) নগরার িীণচ
ঝুনলণয়্ রাণখ, নকয়্ামণতর নদণি আল্লাহ তাণদর নদণক তাকাণবি িা”135।
অেবা “যার অন্তণর অেু পনরমাে অহাংকার োকণব, কস জান্নাণত প্রণবশ
করণত পারণব িা”136।
অেবা “কয বযনক্ত আমাণদরণক কধাকা কদয়্, কস আমাণদর মণধয গেয
িয়্”137।
অেবা “কয বযনক্ত অপরণক নপতা বণল দাবী কণর নকাংবা অিয মনিণবর
আিু গতয কদখায়্, তার জিয জান্নাত হারাম”138।
অেবা “কয বযনক্ত মুসনলমণদর মাল ভেে করার জিয নমেযা শপে কণর,
কস আল্লাহর সাণে এমি অবস্থায়্ সাোৎ করণব, যখি নতনি রাগানম্বত
োকণবি”139।
অেবা “কয বযনক্ত নমেযা শপে িারা অিয মুসনলণমর সম্পদণক হালাল
মণি কণর, আল্লাহ তার জিয জাহান্নাম সু নিনদকষ্ট কণরণেি এবাং তার
ওপর জান্নাত হারাম কণরণেি”140।

135

আহমাদ, সহীহ বু খারী ও মুসনলম।

136

সহীহ মুসনলম।

137

নতরনমযী।

138

সহীহ বু খারী ও মুসনলম।

139

সহীহ বু খারী ও মুসনলম।

140

সহীহ মুসনলম।
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অেবা “কয বযনক্ত আত্মীয়্তার বন্ধি নেন্নকারী, কস জান্নাণত প্রণবশ করণব
িা”141।
অিু রূপ আরও হাদীস কযগুণলাণত শানস্তর হুমনক-ধমনক এণসণে,
কসগুণলাণত ককউ যনদ উনল্লনখত ককাণিা কাজ কণর বণস, তাণক নিনদকষ্ট
কণর এটা বলা জাণয়্য কিই কয ঐ বযনক্ত নিনদকষ্ট নিনষদ্ধ কাজ করার
ফণল নিনদকষ্ট শানস্তর সম্মু খীি হণব। ককিিা তাওবা ও অিযািয শানস্ত
কমােিকারী নকেু কণর কস উক্ত গুিাণহর শানস্ত কেণক েমা কপণত পাণর।
অপর পণে, আমাণদর এটাও বলা জাণয়্য কিই কয, এ হাদীসগুণলা
বযাপকভাণব সকল মুসনলম ও সব উম্মণত মুহাম্মদীর ওপর লা‘িত
আবশযক কণর অেবা নেনদ্দকীি (সতযবাদীগে) এবাং সাণলহীিণদর
(ণিককারণদর) ওপর লা‘িত অপনরহাযক কণর কদয়্। ককিিা এটা বলা
যায়্ কয, কিককার নসদ্দীক, যখি তার কাে কেণক এ ধরণের ককাণিা
কাজ প্রকাশ পাণব, তখি কসখাণি অবশযই এমি ককাণিা প্রনতবন্ধক
োকণব যা শানস্ত পনতত হওয়্ার কারে নবদযমাি োকা সণেও কস শানস্ত
আপনতত হণত বাধা হণয়্ দাড়াণব।
কারে, এসব কাজ যারা ইজনতহাদ বা তাকনলণদর কারণে মুবাহ বা
জাণয়্য মণি কণর সম্পাদি কণর োণকি, তাণদর বযাপাণর মূ ল কো
এই কয, তারা হয়্ত কনতপয়্ নসদ্দীকীি, যাণদর কেণত্র প্রনতবন্ধকতার

141

সহীহ বু খারী ও মুসনলম।
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কারণে এ শানস্ত প্রণযাজয হণব িা; কযমিভাণব তাওবা, কিক কাজ ইতযানদ
তার জিয শানস্তর পণে বাধা হণয়্ দাাঁড়ায়্।
কজণি রাখুি, (শানস্তর ধমনক আগত হাদীণসর বযাপাণর উপণর বনেকত
পে ও িীনতণত চলাই অবশয করেীয়্।
উনল্লনখত পে োড়া অিযগুণলা কু-পে
এ পে োড়া বাকী দু ’নট খনবস বা কুপে রণয়্ণে।
প্রেম পে
এটা বলা কয, শানস্তর ধমনক আগত নবষণয়্ কয ককউ ঐ কাণজ নলপ্ত হণব,
নিনদকষ্টভাণব প্রণতযক বযনক্তই কস শানস্তর সম্মু খীি হণব। আর এরূপ দাবী
করা কয, এটা বলাই হণচ্ছ হাদীণসর ভাণষযর দাবী অিু যায়্ী চলা।
এ জাতীয়্ কো ও দাবী খাণরজী ও মু‘তানযলা সম্প্রদায়্, যারা কয ককাি
গুিাণহর িারা মািু ষণক কানফর মণি কণর, তাণদর কোর কচণয়্ও ঘৃ নেত।
আর এ মত ও পে কয বানতল, তা দীণি ইসলাণমর অিু সারী সবার
জািা রণয়্ণে। আর এটা বানতল হওয়্ার দলীলসমূ হ অিযত্র বনেকত
হণয়্ণে।
নিতীয়্ পে
হাদীস অিু যায়্ী কো িা বলা (নবশ্বাস িা করা) ও তার দাবী অিু যায়্ী
আমল িা করা এবাং দাবী করা কয, ঐ হাদীণসর চানহদা অিু যায়্ী কো
বলণল যারা এণত আমল িা কণর তাণদর প্রনত কদাষাণরাপ করা হয়্।
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বস্তুতঃ এ ভাণব (কো ও আমল) পনরতযাগ করা মািু ষণক পেভ্রষ্টতার
নদণক নিণয়্ যায়্ এবাং নকতানবণদর (ইয়্াহূ দী, নিষ্টাি) সাণে সাংযু ক্ত কণর;
যারা আল্লাহ োড়া তাণদর পাদ্রী এবাং রাণহবণদরণক এবাং ঈসা ইবি
মারইয়্ামণক প্রভু নহণসণব গ্রহে কণরণে। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়্াসাল্লাম বণলণেি: “তারা পাদ্রীণদর ইবাদত কণর নি, বরাং পাদ্রীরা
তাণদর জিয হারামণক হালাল কণরণে, অতঃপর তারা তাণদর অিসরে
কণরণে এবাং হালাল বস্তুণক হারাম কণরণে, পণর তারা তাণদর অিু সরে
কণরণে142।”
আর এটা সৃ নষ্টকতকার অবাধযতায়্ সৃ ষ্টজীণবর আিু গতয করার নদণক
ধানবত কণর।
তাোড়া এনট মািু ষণক খারাপ পনরোণমর নদণক পনরচানলত কণর এবাং
আল্লাহর নিণম্নাক্ত বােী কেণক যা বুঝা যায়্ তার অপবযাখযা কদওয়্া হয়্।
আল্লাহ বণলি:
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“কতামরা আল্লাহর আিু গতয কর, রাসূ ণলর আিু গতয কর এবাং ইমাম ও
েমতাশীিণদর আিু গতয কর। অতঃপর যনদ কতামাণদর মণধয ককাণিা
নবষয়্ নিণয়্ নবণভদ সৃ নষ্ট হয়্, তা হণল আল্লাহ ও রাসূ ণলর স্মরিাপন্ন
142

আহমাদ, নতরনমযী, ইবি জারীর, আদী ইবি হাণতম রানদয়্াল্লাহু ‘আিহু কেণক।
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হও, যনদ কতামরা আল্লাহ ও কশষ নদবণস নবশ্বাস আিয়্ি কণর োক।
এটাই কতামাণদর জিয মাংগল ও পনরোণম উৎকৃষ্টতর। [সু রা আি-নিসা,
আয়্াত: ৫৯]
রাসূ ল

সাল্লাল্লাহু

আলাইনহ

ওয়্াসাল্লাণমর

হাদীণসর

নবণরানধতা

পেভ্রষ্টতার নদণক ধানবত কণর
তারপর আনলমগে বহু নবষণয়্ মতণভদ কণরণেি। যনদ প্রণতযক খবর
বা হাদীস, যার মণধয কণিারতা আণে, তাণত যনদ ককউ মতণভদ কণর,
আর কস মতণভদ োকার কারণে তাণত কণিারতা োকায়্ কস হাদীণসর
ভাষয অিু যায়্ী কো িা পনরতযাগ করা হয়্ নকাংবা সাধারেভাণব তাণত
আমল কেণড় কদয়্, তা হণল এমি সমসযা ততনর হণব, যা কুফুরী এবাং
দীি কেণক খানরজ হওয়্ার কচণয়্ ভয়্াবহ।
এণত সমসযা যনদ পূ ণবকর (কুফুরীর) কচণয়্ ভয়্াবহ িাও হয়্, তণব তার
কচণয়্ কমও হণব িা।
সু তরাাং আমাণদর উনচত আল্লাহ প্রদি নকতাণব আমল করা এবাং
পনরপূ েকভাণব ঈমাি আিা এবাং আমাণদর রণবর পে হণত যা অবতীেক
হণয়্ণে ঐ সমস্ত হুকুমই পনরপূ েকভাণব অিু সরে করা। এমি কযি িা
হয়্ কয, আমাণদর নরপু ও প্রবৃ নির তাড়িায়্ তার নকয়্দাংণশ ঈমাি আিব
আর বাকী অাংশ পনরতযাগ করব, ককাণিা ককাণিা সু ন্নাহ অিু সরণির
কেণত্র আমাণদর অন্তর িরম হণব, আর বাকীগুণলা গ্রহে করা কেণক
পানলণয়্ কবড়াব। কারে এটা করার অেক সরল ও সনিক রাস্তা কেণক
কবর হণয়্ আল্লাহ তা‘আলার অনভশপ্ত ও পেভ্রষ্টণদর পণে গমি করা।
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কহ আল্লাহ! আমাণদরণক আপিার মণিািীত পণে পনরচালিা করুি এবাং
কাণজ-কণমক ও কোবাতকায়্ আমাণদরণক ও সকল মুসনলমণদরণক
মঙ্গণলর নদণক ধানবত করুি।
সমস্ত প্রশাংসা আল্লাহর প্রাপয, নযনি সৃ নষ্টকুণলর রব্ব।
আর আল্লাহ দু রূদ কপশ করুি মুহাম্মণদর সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়্াসাল্লাম প্রনত, নযনি কশষ িবী, তাাঁর নহদায়্াতপ্রাপ্ত সাহাবীগে ও তাাঁর
স্ত্রীগণের প্রনত, যারা মুনমিগণের মাতা এবাং সু েরভাণব তাণদর তাণব‘ঈ
তো অিু সারীণদর প্রনত, যারা নকয়্ামত পযকন্ত দু নিয়্ায়্ আসণত োকণব।
আর আল্লাহ তাণদর সবার ওপর সালাম কপশ করুি যোেকরূণপ।
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এ গ্রণন্থ শাইখুল ইসলাম ইবি তাইনময়্যাহ প্রখযাত মুজতানহদ
ইমামণদর পে কেণক তাণদর ওপর আণরানপত নবনভন্ন
অনভণযাণগর জবাব নদণয়্ণেি এবাং নকেু হাদীণসর নবরুণদ্ধ
তাণদর অবস্থাণির কারে ও ওযরসমূ হ বেকিা কণরণেি, কযি
ককাণিা মূ খক নবণরানধতকারী এণস মুসনলম আনলমণদর নবরুণদ্ধ
কো বণল তাণদর সম্মািহানির অপণচষ্টা িা কণর।
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