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                                              ইসলাবের শত্রুবের জনয জোে 

 

এই বইটি মিসরেে আরেি ছদ্মরবশধােী েশীদ রেযা নারিে এক ো-িযহাবী/‘সাোফী’ে 

মেমিত ‘িুহাওয়াোত’ পুস্তরকে িণ্ডরন েমিত; ওই পুস্তরক রস ইসোিী উোিাবৃরেে প্রমত 

কুৎসা েিনা করেমছে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 আল্লাো হুসাইন কহলেী ইশিক  রর)   

 

 



[ইিাি দামেিী (েহ:) বর্ ণনা করেন িহানবী (দ:)-এে হাদীস: “রেরন রেরিা, (সটৃিকুরে) িরেে 

িারে সবরিরয় িে হরে ‘উোিা’(বদিারয়শ আরেি); আে রসোে িারে রসো হরেন উোিা-এ-

হক্কানী-েব্বানী (বুযূর্ ণারন দ্বীন)।” এই হাদীসটি ইিাি রিাোরেরদ আেরফ সানী (েহ:) মনে 

িকতুবাত শেীরফে ১ি িরণ্ডে ৫৩তি পরে মবস্তামেত বযািযা করেরছন]  

 

প্রিাশবির িথা: 

যদি কেউ ইচ্ছে ক োষণ েচ্ছেন, দেতোবটিে সটিে ভোচ্ছব অনয ভোষোয় অনুবোি েেচ্ছবন দেিংবো প্রেোশ 

েেচ্ছবন আমোচ্ছিে অনুমদতে কেোনই প্রচ্ছয়োজন কনই। যোেো এই মহৎ েোচ্ছজ আমোচ্ছিে সোহোযয 

েচ্ছেচ্ছেন তোচ্ছিে জনয আল্লোহ তোয়ালোে েোচ্ছে েহমত প্রোর্ থনো েেদে, আমোচ্ছিে শুভেোমনো এবিং 

ধনযবোি তোচ্ছিে জনয। যোই হউে অনুমূদত এই সোচ্ছ চ্ছে কিয়ো হচ্ছে কয, প্রেোশনো অবশযই 

উন্নতমোচ্ছনে হচ্ছত হচ্ছব, কলখোে নেশো এবিং ধোেো দবনযোস সটিে এবিং  দে ূণ থভোচ্ছব হচ্ছত হচ্ছব, কেোন 

ভুল েোড়োই। 

 

 

েন্তেয: দমশনোদেেো দিষ্ট ধম থ প্রচোে েেচ্ছে, ইহুদিেো তোচ্ছিে ইহুদি েোব্বিস এে ধোের্া েড়োচ্ছনোে জনয 

েোজ েেচ্ছে। ইস্তোনবুচ্ছলে হোদেেোত দেতোচ্ছবদভ মোনুচ্ছষে েোচ্ছে ইসলোম ক  ৌঁেোচ্ছনোে েোজ েেচ্ছে। 

আে ভন্ডেো ইসলোচ্ছমে েদত েেোে কচষ্টো েেচ্ছে। এেজন দবজ্ঞ , জ্ঞোন  এবিং সচ্ছচতন মোনুষ বুতচ্ছত 

 োেচ্ছবন কেোনটি সটিে  র্ এবিং তো মোনবতোে েোচ্ছে ক  ৌঁেোচ্ছনোে জনয সোহোযয েেচ্ছবন। এটিে 

কচচ্ছয় ভোচ্ছলো এবিং মূলযবোন কেোন উ োয় কনই  মোনবতোে সোহোযয েেোে জনয। 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

মবসমিল্লামহে োহিামনে োহীি 

মুখবন্ধ 

আল্লাহতা’ো পৃমিবীে সকে িানরবে প্রমত দয়াশীে। মতমন সবাে প্রমত প্ররয়ােনীয় ও উপকােী 

জেমনসগুরো িঞ্েেু করেন। মতমন-ই ক্ষমত রিরক বা াঁিাে এবং সুি-সিৃজি অেণরনে পিপ্রদশ ণন 

করে িারকন। পেকারে গুনাহর্াে ঈিানদাে যারদে ভারর্য োহান্নাি মনধ ণামেত, তারদে িরধয 

যারদেরক মতমন িাইরবন রবরহরে দামিে করে রদরবন। একিাে মতমন-ই সকে েীমবত সত্তাে স্রিা; 

মতমন-ই সকে সত্তারক প্রমতটি িুহরূতণ অজস্তত্বশীে োরিন এবং মবপদ-আপদ রিরক েক্ষাও করেন। 

ওই িহাসম্মামনত আল্লাহতা’োে পমবে নারি আস্থা রেরি আিো এই বই রেিা আেম্ভ কেোি। 

আিো সাোত ও সাোি োনাই আল্লাহতা’োে সবরিরয় মপ্রয় নবী হযেত রিাহাম্মদ রিাস্তফা 

সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়া সাল্লারিে প্রমত। অতঃপে আিারদে সাোওয়াত েইরো োসূরে পাক (দ:)-

এে িাাঁটি আহরে বায়ত (পমেবাে-সদসযবৃে) এবং প্ররতযক নযায়বান ও মনরবমদতপ্রার্ সাহাবী (ো:)-

এে প্রমতও। 

আল্লাহ পাক তাাঁে সৃটিকুরেে প্রমত করুর্াশীে। মতমন এোদা (ইরে) করেন রয সিগ্র িানবকুে এই 

পৃমিবীরত সুি-শামিরত বসবাস কেরব এবং পেরোরক অনি েীবন দ্বাো আশীব ণাদধনয হরব। এই 

রনয়ািত (আশীব ণাদ) অেণরনে েরনয মতমন তারদেরক ঈিান স্থাপন কেরত আরদশ করেন, 

িুসেিান হরত বরেন; মতমন তারদেরক িহানবী (দ:) ও তাাঁে সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে পি ও িত 

অনুসের্ কেরত মনরদণশ রদন; আে পেস্পে পেস্পেরক িহব্বতসহ সহায়তা কেরতও বরেন। 

োসূেুল্লাহ (দ:) এেশাদ ফেিান: ”অন্ধকার আকাশি তারকারাজি যেভাশব পথ যেখায়, 

যতমশি আমার সাহাবীবৃন্দও কল্যাশের পথপ্রেি শক। যতামরা তাাঁশের যে কাউশক অিুসরে 

করশল্ই কল্যােপ্রাপ্ত হশব।” সকে সাহাবী (ো:)-ই িহানবী (দ:)-এে কাছ রিরক পমবে কুেআন 

মশক্ষা করেমছরেন। পেবতীকারে তাাঁো যিন মবমভন্ন রদশ ঘুরেন, তিন তাাঁো যা মশরিমছরেন তা-ই 

প্রিাে করেন। োসূেুল্লাহ (দ:) রিরক তাাঁো যা যা শুরনমছরেন, তারত তাাঁো মনরেরদে ধযান-ধাের্া 

সমন্নরবমশত করেন মন। এেই ধাোবামহকতায় ইসোিী উোিাবৃে-ও তাাঁরদে বইপরে সাহাবা-এ-

রকোি (ো:) রিরক যা মকছু শুরনমছরেন, হুবহু তা-ই মেমপবি করেন। এ সকে মবদ্বান বযজিরক 

‘আহল্ আস্ সুন্নাত-এর উল্ামা-এ-যকরাম’ (উল্ামাশয় আহশল্ সুন্নাত) বো হয়। পেবতী 

সিয়কারে এিন মকছু আরেরিে আমবভণাব হয়, যাো ইসোরিে এ সকে মশক্ষায় নতুন মবষয় 

সংরযােন করে। এো গ্রীক দাশ ণমনকরদে ধযান-ধাের্া, ইহুদী ও িৃিানরদে বারনায়াি কামহনী এবং 

মবরশষ করে বৃটিশ গুপ্তিেরদে ততমে মিরিযে সংমিশ্রর্ করে। মনরেরদে যুরর্ে তবজ্ঞামনক মশক্ষাে 

যরতািুকু তাো আহের্ কেরত রপরেমছে, তাে সারি বযজির্ত িতািত রযার্ করে এই সব আরেি 

নতুন ধেরনে ধিীয় জ্ঞান আমবষ্কাে করে বরস। ‘ইসোিী আরেি’-এে নারি বিবয উপস্থাপন 

কেরত মর্রয় তাো ধরি ণে রভতে রিরক এরক ধ্বংরসে অপপ্রয়াস পায়। এরদে িরধয যাো ‘নস’ তিা 

সুস্পি আয়াত ও হাদীসরক পমেবতণন কেরত রিিা করেমছে, তাো কাশের  তিা অমবশ্বাসীরত 



পমের্ত হয়।  যাো রর্াপন বা রভরদে েহসযপূর্ ণ ’নরসে’ অপবযািযা মদরত অপতৎপে হয়, 

তারদেরক যবেআতী যেরকাহ তিা ধরি ণ নতুন মবষয় সংরযােনকােী দে বা রর্াষ্ঠী আিযা রদয়া 

হয়। িুসেিান নাি মনরয় এ ধেরনে রবশ মকছু রবদআতী দরেে আমবভণাব ঘরিরছ। এই পমেমস্থমতে 

সুরযার্ মনরয় বৃটিশো কুফেী ও রর্ািোহীে নতুন নতুন দরেে সৃটি কেরছ এবং রিৌমেক ইসোি ধি ণ 

মবনারশে অপরিিা কেরছ। বতণিারন িুসেিান মবশ্ব িূেতঃ মতনটি দরে মবভি: আহে্ আস্ সুন্নাহ 

(সুন্নী), মশয়া ও ওয়াহহাবী। এরদে আকীদা-মবশ্বাস এরক অপে রিরক মভন্ন। রযরহতু তারদে িধযকাে 

এই পাি ণকয দ্বযি ণরবাধক বা অরবাধর্িয ’নস’ তিা আয়াত ও হাদীরসে বযািযার্ত মবমভন্নতা রিরক সৃি 

এবং রযরহতু তাো রকউই সুস্পি অি ণরবাধক ‘নস’রক অস্বীকাে করে না, রসরহতু তাো এরক 

অপেরক ‘কারফে’ আিযা রদয় না। তিামপ তাো পেস্পে পেস্পেরক ঘৃর্া করে। প্রকৃত িুসেিান 

যারদেরক আহে্ আস্ সুন্নাহ বো হয়, তারদে উমিত পােস্পমেক রসৌহাদণয বোয় োিা এবং এরক 

অপেরক সাহাযয কো; এরক অপরেে প্রমত রিাোরয়িভারব কিা বো বা রেিা; আে যমদ পেস্পে 

পেস্পেরক সতকণ কেরতও হয়, তারতও কারো ক্ষমত না করে তা কো; এবং পােস্পমেক 

সহরযামর্তাে পাশাপামশ নেি ভাষায় ও রেিায় এরক অপেরক উপরদশ রদয়া। িুসেিানরদে উমিত 

এরক অপেরক সাহাযয কোে সারি সারি িানব োমতরকও সহায়তা কো; আে ইসোি ধরি ণে সুেে 

নীমত-তনমতকতা পােন করে মফতনা (অননকয-মববাদ) একদি পমেহােও তারদে েরনয অবশয 

কের্ীয়। তাো রয রদরশ বসবাস করে, রস রদরশে আইন েঙ্ঘন কো বা মবররাহ কো তারদে উমিত 

নয়; মকংবা কারো েীবন, িাোিাে/সম্পমত্ত বা সততারক আক্রির্ কোও তারদে উমিত নয়। 

প্ররতযক িুসেিারনে এ সব গুর্ িাকা িাই। আিারদে সিস্ত কিা, রেিনী ও জক্রয়া/কি ণ ইমতবািক ও 

সহরযামর্তািূেক হওয়া িাই। দুঃরিে সারি বেরত হরে, ধি ণ ও িানবতাে শত্রু মকছু মনিু োরতে 

রোক, যাো রকবে মনরেরদে স্বাি ণ ও অমভোরষে কিা ভারব, তাো িুসেিারনে ছদ্মরবরশ, এিন মক 

ধিীয় পদধােীে ছদ্মরবরশও িুসেিানরদেরক মবভি কোে অপরিিায় েত। বৃটিশ গুপ্তিেরদে 

বানারনা যরতা মিরিয, সবই তাো প্রিাে করে রবড়ারে। ধরি ণে িরধয সংস্কাে সাধরনে কিা বরে 

ইসোিরক তাো কেুমষত কেরত িারে। পক্ষািরে, অপে দুই বড় শত্রু, অজ্ঞতা ও অেসতাও 

জ্ঞানী ও ইসোি অনুসের্কােী হওয়াে রক্ষরে প্রমতবন্ধকতাস্বরূপ কাে করে, যাে ফরে সটিক পি 

ও ভ্রাি িত, ভাে ও িরেে িরধয পাি ণকয কো সম্ভব হরয় ওরি না। উদাহের্স্বরূপ, মিসরে কতণবয 

পােনেত উসিানীয় তুকী র্ভন ণে (প্রারদমশক শাসনকতণা) রিাহাম্মদ আেী পাশা মছরেন ভাে ও 

পুর্যবান বযজি। তাাঁে উত্তেসূেীো মকন্তু তা মছে না। ধিীয় মবষরয় মসিাি রনয়াে দাময়ত্ব অরযার্য 

রোকরদে কাাঁরধ নযস্ত হয়। আবদুহু নারিে েননক মি-িযাসন (িী-িযাসন রর্াষ্ঠী হরে অিঘ ণাতী 

শত্রু)-রক োরি’ আে-আযহাে িারাসাে বযবস্থাপনা রবারডণে দাময়রত্ব বসারনা হয়; অিি এই িারাসা 

শতাব্দীে পে শতাব্দী ধরে িুসেিানরদেরক মশমক্ষত করে তুরেরছ। স্কি িী-িযাসন রর্াষ্ঠী মিসেীয় 

িুসেিানরদেরক অি ণননমতক ও আজিকভারব ধ্বংস কেরত িারক। এই িী-িযাসনরদে সাহারযযই 

বৃটিশো উসিানীয় তুকী সাম্রােযরক রভতে রিরক ধ্বংস করে রদয়। িী-িযাসন রিাস্তফা েশীদ 

পাশাে মশষয প্রধান উজেে আেী পাশা ১২৮৪ মহেেী/১৮৬৮ িৃিাব্দ সারে সাবীয়রদে হারত 

রবেরগ্রড দরূর্ ণে িামব তুরে রদয়। এই প্রধান উজেে তাে সহ-িী-িযাসন োিােউেীন আফর্ানীরক 

ইস্তামু্বরে মনরয় আরস এবং তাো একরযারর্ ইসোরিে প্রমত অিঘ ণাতিূেক তৎপেতায় েমড়রয় 

পরড়। তাো মফতনা সৃটিকােী অরনক বইপে-ও মেরি। 

কায়রোে িুফতী আবদুহুে মশষয েশীদ রেযা ‘মুহাওয়ারাত আল্-মুসশল্হ্ ওয়াল্্ 

মুকাশিে’ মশরোনারি একিানা বই মেরি, যা ১৩২৪ মহেেী/১৯০৬ িৃস্টাব্দ সারে প্রকামশত হয় 



(ইস্তামু্বরেে রসাোয়িামনয়া োইরেেীে ইযমিেেী শািায় ৮১০ নং কে নম্বরে ৪০৭ পৃষ্ঠাে এই বইটি 

েমক্ষত)। রস এই পুস্তরক একেন িারাসা-মশমক্ষত ওয়ারয়য (িুসেিান ধি ণপ্রিােক) এবং একেন 

আধুমনকতাবাদী ধি ণ সংস্কােরকে িধযকাে (কাল্পমনক) আোপ তুরে ধরেরছ, যারদে বিবয দ্বাো রস 

মনরেেই ধযান-ধাের্া প্রকাশ করেরছ। ধি ণ সংস্কােকরক রস তরুর্, সংসৃ্কমতবান, আধুমনক, উপেমি 

কোে আগ্রহ তীে ও যুজিরত তীক্ষ্ণ মহরসরব উপস্থাপন করেরছ; অপে মদরক ধি ণ প্রিােকরক 

উপস্থাপন করেরছ রর্া াঁড়ামিপূর্ ণ, অনুকের্শীে, রবাকা ও শ্লি মিিা-ভাবনাকােী বযজি মহরসরব। 

অতঃপে রস ধি ণ সংস্কােরকে িুি মদরয় ধি ণ প্রিােকরক উপরদশ-বার্ী মবতের্ করেরছ এবং তাাঁে 

িারে অনবধানতা রিরক অবধানতায় রফোে এক অনুভূমত প্রদশ ণন করেরছ। েশীদ রেযা তাে এ 

বইরত বরে রস উপরদশ মদরে, মকন্তু আদরত রস ইসোিী উোিাবৃেরক আক্রির্ করেরছ। এেই 

মবপেীরত রস রর্ািোহ-পিভ্রি, মযনমদক (রিানারফক) ও িুেমহদ (মবভ্রাি িুসেিান) বযজিবর্ ণরক 

র্ভীে জ্ঞানী আরেি মহরসরব উপস্থাপন করেরছ। ধূতণতা ও সমূ্পর্ ণ িী-িযাসন মিিাধাোয় মেমিত এই 

বইটি সহে ও সেে মবশ্বাসী তরুর্ সম্প্রদায়রক ফাাঁরদ রফোে েুাঁ মক বহন করে। উসিানীয় তুকী ধি ণ 

অমধদপ্তরেে প্রধান কি ণকতণা হািদী আকরসকী, মযমন রস সব তুকীরদে একেন যাো আবদুহু ও তাে 

মশষযরদে এই সব রধাকাপূর্ ণ বইপে পাি করে মবভ্রাি হন, মতমন েশীদ রেযাে বইটি তুকী ভাষায় 

অনুবাদ করেন এবং তারত দীঘ ণ একটি িুিবন্ধ মেরি তুকী সংস্কেরর্ে নাি রদন মোশহবীি 

তাল্শেকী ওয়া ইসল্াশমি শবর িকতাএয়া িামী’; বইটি ১৩৩৪ মহেেী/১৯১৬ সারে ইস্তামু্বরে 

প্রকামশত হয়। অধযাপক ইযমিেেী ইসিাইে হাক্কী নারিে আরেক ধি ণ সংস্কােক এই অনুবাদটিে 

ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এে বযাপক প্রিােও করেন। মকন্তু সুেতান আবদুে হািীদ িান ২য়-এে 

শাসনািরেে প্রকৃত ইসোিী জ্ঞান মবশােদর্র্ উপেমি করেন রয এই বইটি অতযি ক্ষমতকে হরব, 

তাই তাাঁো এে প্রিাে-প্রসাে রোধ করেন। আে আেরক আিো আবােও দুজিিাগ্রস্ত এই িরি ণ  রয 

যুব ও তরুর্ সিাে এই মবষাি বইটি এবং এে িরতা অনযানয ক্ষমতকে বইপে পরড় ইসোিী 

উোিাবৃে ও িাে িযহারবে ইিাির্রর্ে িাহািয সম্পরকণ সরেহ রপাষর্ কেরত পারে। আিো 

আিারদে মবমভন্ন পুস্তরক ইরতািরধযই মেরিমছ রয িাে িযহারবে রয রকারনা একটিে তাকমেদ িানয 

কো বা অনুসের্ কো সটিক এবং ো-িযহাবী িতবারদে অনুসের্ কো রর্ািোহী (পিভ্রিতা)। 

অিুসেিান মবমভন্ন সম্প্রদায় মনরেরদে মশক্ষক ও মপতা-িাতারক অনুসের্ করে এবং ইসোরিে 

মবমধ-মবধান তিা আরদশ-মনরষধ িারন না; এটি তাো করে তারদেই ভ্রাি আকীদা-মবশ্বারসে কােরর্। 

মকন্তু িুসেিান সম্প্রদায় এ সকে আইন-কানুনরক আাঁকরড় ধরেন। অনুরূপভারব, ো-

িযহাবী/’সাোফী’ রর্াষ্ঠী মনরেরদে মপতা-িাতা ও মশক্ষকরদে কাছ রিরক র্ৃহীত ভ্রাি আকীদা-

মবশ্বারসে দরুন এ সকে মবমধ-মবধারনে বযািযা-মবরশ্লষর্কােী িাে িযহারবে রকারনা একটিরক 

অনুসের্ করে না। অিি প্রকৃত িুসেিানর্র্, যাাঁরদেরক আহে্ আস্ সুন্নাহ নারি সরম্বাধন কো হয়, 

সাহাবা-এ-রকোি (ো:) ও িযহারবে ইিািবৃে হরত প্রাপ্ত জ্ঞারনে ওপে মভমত্তশীে তাাঁরদে সটিক 

ঈিারনে কােরর্ তাাঁো িাে িযহারবে রকারনা একটিরক অনুসের্ করেন। সনু্নী িুসেিান সিাে 

এিন মবষরয়ে তাকমেদ (অনুকের্/অনুর্িন) করেন যা সটিক। এক্ষরর্ আিো মনি ণে আিাে 

তরুর্ বয়সী দ্বীনী ভাইরদে সািরন ‘মুহাওয়ারাত’ পুস্তকটিে পমেরবমশত সিস্ত মিরিয ও কুৎসা 

প্রকাশ কোে কিা িনঃমস্থে করেমছ, রয বইটি অতযি ধূতণতাে সারি রেিা হরয়রছ, যারত 

িুসেিানরদেরক রধাকা মদরয় সটিক তাকমেদ রিরক সমেরয় ভ্রাি িরতে অনুসেরর্ প্রবৃত্ত কো যায়। 

আিো এ সব মিরিয ও কুৎসাে প্ররতযকটিে েবাব আহরে সুন্নাহ’ে আরেি-উরেিাবৃরেে বইপে 

রিরক প্রদান কেরবা এবং অিহীন পােরেৌমকক অকেযার্ ও অশামি হরত িুসেিান সিােরক 



েক্ষা কোে িহান দাময়ত্ব ও কতণবয পােরন েতী হরবা। এেই ফেশ্রুমতরত ’ইসল্াশমর এক িত্রুর 

প্রশত িবাব’ বইটিে কাে সুসম্পন্ন হয়। এই বই রেিাে একমনষ্ঠ উরেশয ও িুসেিান ভাইরদে 

প্রমত এই কু্ষর রিদিতরক আিো আিারদে গুনাহ িারফে িাধযি িরন কমে এবং এরক 

আল্লাহতা’োে অরশষ েহিরতে প্রমত আিারদে কৃতজ্ঞতা প্রকারশেও অনযতি অসীো মহরসরব 

মবরবিনা কমে। 

আিো আশা কমে, ধিীয় পরদ আসীন আিারদে তরুর্ বয়সী িুসেিান ভাইরয়ো েশীদ রেযাে 

মিিযািাে ও কুৎসাগুরো এবং আহেুস্ সুন্নারতে উরেিাবৃে কতৃণক রসগুরোে িণ্ডন িরনারযার্সহ 

পড়রবন; অতঃপে এ বযাপারে সুস্থ মবরবক দ্বাো মবিাে কেরবন এবং সতয উপেমিে পে তা আাঁকরড় 

ধেরবন; ভ্রাি িতরক োনাে পে তারত আে মবশ্বাস কেরবন না এবং এে িাকমিরকযও মবভ্রাি হরবন 

না। 

এই িহান রিদিত ও উপরদশবার্ী উপহাে রদয়াে উরেরশয আিারদে এই বইরয়ে বতণিান 

সংস্কের্টি প্রকাশ কেরত রপরে আিো িহান আল্লাহতা’োে দেবারে আিারদে হািদ্ (প্রশংসা) 

রপশ কেমছ। 

ইিাি দামেিী বমর্ ণত একিানা হাদীরস িহানবী (দ:) এেশাদ ফেিান: 

“যিশি যরশখা, (সৃষ্টিকুশল্) মশন্দর মাশে সবশেশয় মন্দ হশে ‘উল্ামা’(বেমাশয়ি আশল্ম); 

আর যসরার মাশে যসরা হশল্ি উল্ামা-এ-হক্কািী-রব্বািী (বুেূর্ শাশি দ্বীি)।” 

এই হাদীসটি ইিাি রিাোরেরদ আেরফ সানী (েহ:) মনে িকতুবাত শেীরফে ১ি িরণ্ডে ৫৩তি 

পরে মবস্তামেত বযািযা করেরছন। 

হুসাইি শহল্মী ইশিক 

১৪১৪ মহেেী সাে 

 

 

 

 

 



 

                      ইসলাবের শত্রুবের জনয জোে 

 

এই বইটি মনরেরক আরেি মহরসরব িামেরয় রদয়া মিসেীয় ো-িযহাবী েশীদ রেযাে 

প্রর্ীত ‘মুহাওয়ারাত’ পুস্তরক ইসোিী উোিাবৃরেে প্রমত আরেমপত মিরিয অপবাদ ও কুৎসা 

েিনাে েবারব েমিত। ওই পুস্তরক রস িাে িযহারবে তােমফক তিা একেীকেরর্ে পরক্ষ যুজি 

উপস্থাপন করে। েশীদ রেযা বরে: 

১/ – “আসে আস্ সাআদা, অি ণাৎ, ইসোরিে স্বর্ ণ (তিা আশীব ণাদধনয প্রািমিক) যুরর্ ঈিান মকংবা 

আিে (ধি ণ অনুশীেন)-সম্পমকণত মবধারন রকারনা িতপাি ণকয মছে না।” [১-৪ নং উদ্ধৃমত: হািদী 

আকরসকী অনূমদত ‘মুহাওয়ারাত’ পুস্তরকে তুকী সংস্কেরর্ে িুিবন্ধ] 

এ বিরবযে করয়ক োইন পরেই রস বরে, 

“রকারনা মবষরয় ‘নস’ (শেয়ী দমেে) না িাকরে সাহাবারয় রকোি (ো:) তাাঁরদে এেরতহারদে সাহারযয 

(অি ণাৎ, র্রবষর্াে িাধযরি) মসিাি মনরতন।” 

ফরে রস তাে ওপরেে বিবযরকই িণ্ডন করে মদরয়রছ। তাে মদ্বতীয় বিরবয রস সতয কিাটি 

মেরিরছ। রয সকে মবষরয় ’নস’ িাকরতা না, রসগুরোে বযাপারে সাহাবা-এ-রকোি (ো:) 

এেরতহারদে সাহারযয মসিারি উপনীত হরতন; আে এিন মবষয়গুরোরত িতপাি ণকয রদিা মদরতা। 

২/ – “ইসোরিে মদ্বতীয় অিবা তৃতীয় শতাব্দীরত িুসেিানর্র্ রকারনা মনমদণি িযহারবে অনুসের্ 

কেরতন না; রকারনা মনমদণি ইিারিে িযহারবে সারি তাাঁো মনরেরদেরক সমৃ্পি কেরতন না। যিন 

নতুন রকারনা সিসযাে িুরিািুমি হরতন, তাাঁরদে ধারে-কারছ রয রকারনা িুফতীে (ফরতাওয়ামবদ) 

সহায়তা মনরয় তাাঁো তা সিাধান কেরতন। এই িযহাব, না ওই িযহাব, তাাঁো তাে রিা াঁে কেরতন না। 

ইবরন হুিাি তাাঁে ‘তাহশরর’ গ্ররে তা-ই মেরিরছন।” 

উোিাবৃে এ বযাপারে যা মেরিরছন, তাে সারি ওপরেে বিরবযে রকারনা মিে-ই রনই। িওোনা 

দাউদ ইবরন সুোইিান বার্দাদী (েহ:) ইবরন আমিে হারেে কিা উদ্ধৃত করেন, মযমন বরেন: 

“আিাে মশক্ষক ইবরন হুিাি বরেরছন রকারনা িকুামল্লদ তিা অনুসের্কােীে েরনয িাে িযহারবে 

রয রকারনা একটিে অনুসের্ কো অতযাবশযক” [দাউদ ইবরন সুোইিান কৃত ‘আিাদ্দলু্ জিহাে’, 

১৬ পৃষ্ঠা]।  ইবরন নুয়াইি আে-মিসেী মেরিন, “ইবরন হুিারিে ‘তাহশরর’ গ্ররে রযিনটি 

পমেষ্কােভারব বযািযা কো হরয়রছ, উরেিাবৃরেে িারে এই মবষয়টি সম্পরকণ ঐকিতয েরয়রছ রয 

িাে িযহারবে রয রকারনাটিে সারি যাে মিে বা সঙ্গমত রনই, তা-ই বামতে বা ভ্রামি” 

[’আিবাহ’ গ্ররেে ২য় িরণ্ডে ‘এেরতহাদ’ শীষ ণক ১ি অধযায় রিবয]। িওোনা আবদুে র্র্ী 

নাবেুসী (েহ:) এই মবষরয় ইবরন হুিািরক উদ্ধৃত করেন এবং আেও রযার্ করে বরেন, “অতএব, 



এটি রবাো যায় রয িাে িযহাব মভন্ন অনয রকারনা িযহারবে অনুসের্ অনিুমতপ্রাপ্ত নয়। বতণিারন 

িহানবী (দ:)-এে ইসোি ধি ণ পােন কো একিাে িাে িযহারবে রয রকারনা একটিে অনুসেরর্ে 

িাধযরিই সম্ভব। ’তাকেীদ’ িারন হরে কারো কিা গ্রহর্ কো, তাাঁে দামেমেক প্রিারর্ে রিা াঁে না 

করেই। আে এটি অিরেে ইরে রপাষর্ তিা মনয়যত দ্বাো-ই কেরত হয়। মনয়যত ছাড়া যা মকছু কো 

হয় সবই বামতে হরয় যায়। প্রািার্য দমেে রবাোে (এবং রিা াঁে কোে) দাময়ত্ব ও কতণবয 

িুেতামহরদে। িুকামল্লরদে দাময়ত্ব হরে তাাঁে সিস্ত কারে িাে িযহারবে রয রকারনা একটিে 

অনুসের্-অনুর্িন কো। অমধকাংশ উোিাে িতানুযায়ী, মভন্ন মভন্ন মবষরয় িুকামল্লদ (ওই িাে 

িযহারবে িরধয) মভন্ন মভন্ন িযহাব অনুসের্ কেরত পােরবন। এ কিা ‘তাহশরর’ পুস্তরক রেিা 

েরয়রছ। মকন্তু এই কিা সব ণসম্মমতক্ররি বযি হরয়রছ রয িুকামল্লদ তাাঁে রকারনা কাে রকারনা একটি 

িযহাব অনুযায়ী আেম্ভ কেরে তাাঁরক রসই িযহারবে মনয়ি-কানুন রিরনই তা সম্পন্ন কেরত হরব; 

অনযানয িযহারবে মবধানগুরোরক এ রক্ষরে একে কো িেরব না [৩৩তি অনুরেদ রদিুন]। 

আেও করয়কেন আরেি এ বযাপারে বরেন রয, রকউ রকারনা িযহারবে অনুসের্ আেম্ভ কেরে 

মতমন তাাঁে সিস্ত কারেই ওই িযহাব ছাড়া অনয রকারনা িযহাবরক অনুসের্ কেরত পােরবন না; 

একিাে শি েরুমে প্ররয়ােন রদিা মদরেই তাে বযমতক্রি কেরত পােরবন।” [িওোনা নাবেুসী 

েমিত ‘খুল্াসাতুত ্তাহশকক’] 

আরয়ম্মা-এ-িযামহব (িাে িযহারবে ইিািবৃে) এরক অপরেে িযহাব অনুযায়ী  এবাদত-বরের্ী 

পােন কেরেও ধি ণ সংস্কােকো যা রভরব মনরয়রছ টিক তাে মবপেীত, তাাঁো এরক অপরেে িযহারবে 

অনুসের্ কোে উরেরশয তা করেন মন। বেঞ্চ তাাঁো তা করেরছন মনরেরদে এেরতহারদে 

অনুসেরর্, ওই মবরশষ মবষরয়, ওই মবরশষ িুহরূতণ। িুেতামহদবৃরেে এ ধেরনে উদাহের্ রদমিরয় 

সবাই এ েকি করেরছন বো রিারিও টিক নয়। সটিক উদাহের্ না রদমিরয় রকারনা আরেরিে 

পরক্ষ এ কিা বো তাে পরদে সারি িানানসই নয়। 

৩/ – “োেননমতক মবতকণ ও িতমবরোধ যা পেবতীকারে আমবভূণত হয় এবং যা দ্বীরনে সুমবধারি ণ বরে 

দামব কো হয়, তা িযহাবগুরোে িূে েক্ষয ও উরেশয হামেরয় রফোে কাের্ হরয় দা াঁড়ায়।” 

েশীদ রেযাে এই বিবয অতযি িাোিক একটি ভ্রামি, যা ক্ষিাে অরযার্য। রস রফকাহ শারেে 

উোিাবৃরেে প্রমত ওই রদাষ িাপারত িাইরছ, রয রদারষ তাে িরতা রোরকো িযহাব তযার্ কোে এবং 

িযহাবরক কেুমষত কোে অপরিিাে দারয় দুি। অমত পুরোরনা এবং সাম্প্রমতক প্রকামশত 

উোিারদে বইপে সুস্পি প্রিার্ বহন করে; এ সব বইরয়ে রকারনাটিরতই এিন ফরতাওয়া বা মববৃমত 

রনই যা আইম্মারয় িযামহব (িাে িযহারবে ইিািবৃে)-এে এেরতহাদরক পমেবতণন কেরব। আবদুহু 

ও তাে অনুসােীরদে িরতা ো-িযহাবী/’সাোফী’ রোরকো মনজিতভারব ওই িহান আরেিিণ্ডেীে 

অিভুণি নয়। এই ো-িযহাবীোই িযহাবরক উেি-পােি করে মদরত িায়। মকন্তু বতণিারনে রকারনা 

রফকাহগ্ররে এই ো-িযহাবীরদে রকারনা কিাবাতণা সমন্নরবমশত রনই। রফকাহে বইপে 

রফকাহমবদরদে দ্বাো মেমিত। অজ্ঞ-িূি ণ বযজিবর্ ণ, ো-িযহাবী/’সাোফী’ রর্াষ্ঠী মকংবা োেননমতক 

স্বারি ণ ধি ণ বযবহােকােী রোকরদে দ্বাো মেমিত বইপেরক ‘রফকাহে রকতাব’ বো হয় না। তারদে 

দষূর্ীয় রেিনী রফকাহে উোিাবৃেরক রদাষী সাবযস্ত কোে মভমত্ত বা কাের্ হরত পারে না। 



৪/ – েশীদ রেযা ক্ষিাে অরযার্য এক আেব মিরিয কিা বরে: “সকে আরয়ম্মা-এ-িযামহব বরেন, 

’আিারদেরক অনুকের্ (তাকেীদ) করো না। বেং আিারদে দমেে-প্রিারর্ে সদ্বযবহাে করো। যাো 

আিারদে কিাে মভমত্তস্বরূপ প্রািামর্ক দমেেগুরো সম্পরকণ োরন না, তারদে অমধকাে রনই 

আিারদে তাকেীদ (অনুসের্) িানয কোে’।” 

বস্তুতঃ এ ধেরনে কিাবাতণা আরয়ম্মা-এ-িযামহববৃে বরেন মন; এগুরো বেং ো-িযহাবীো-ই বরে 

িারক। িাে িযহারবে ইিািিণ্ডেী বরেন, “িুকামল্লদ তিা অনুসােীরদে েরনয িুেতামহরদে 

দামেমেক প্রিার্ োনাে প্ররয়ােন রনই। িযহারবে ইিারিে কিা-ই তাাঁে েরনয দমেেস্বরূপ।” 

৫/ – ”িানবতাে মববতণরনে সারি সারি সিরয়ে পমেক্রিরর্ িানুরষে বুজিেও মবকাশ হরয়রছ।” 

[েশীদ রেযা প্রর্ীত ‘মুহাওয়ারাত’ পুস্তরকে আেবী িুিবরন্ধে ৫-৯ নং উদ্ধৃমত] 

এই িিবযটি মববতণনবারদে পরক্ষ েশীদ রেযাে ধাের্া প্রমতফেন করে, রয ধাের্া িযাসন িক্র-ই 

রপাষর্ করে িারক। তাে িরত, প্রািমিক যুরর্ে িানুরষে বুজি-মবরবিনা কি মছে, আে 

বতণিানকারেে অমবশ্বাসীো অতযি বুজিিান ও মবিক্ষর্। রস বেরত িারে রয পূব ণবতী আমম্বয়া 

(আ:)-বৃে ও তাাঁরদে উম্মতর্র্ বুজিহীন মছরেন। এই েকি ধাের্া রয বযজি রপাষর্ কেরব, রস 

কারফরে পমের্ত হরব। সব ণ-হযেত আদি (আ:), শীষ (আ:), ইমরস (আ:), নূহ (আ:)-সহ অরনক 

আমম্বয়া (আ:)-ই প্রািমিক সিয়কারেে। তাাঁরদে সবাই বতণিানকারেে সিস্ত িানুরষে রিরয় রেে 

রবমশ বুজিিান ও মবিক্ষর্ মছরেন। একটি হাদীস শেীরফ মববৃত হরয়রছ, প্ররতযক শতাব্দী ওে পূব ণবতী 

শতাব্দী রিরক িে হরব। েশীদ রেযা এই হাদীসটিে সারি মদ্বিত রপাষর্ করেরছ। 

৬/ – “ইমতহারসে বইপে পড়রে োনরত পােরবন আহরে সুন্নাত এবং মশয়া ও িারেেীরদে িধযকাে 

যুি-মবগ্রহ সম্পরকণ; এিন মক আহরে সুন্নারতে মবমভন্ন িযহারবে িধযকাে সংঘাত সম্পরকণও! 

শারফয়ী ও হানাফীরদে িরধয তবমেতাে সুরযারর্ রিাঙ্গে োমত িুসেিানরদেরক আক্রির্ কেরত 

রপরেমছে।” 

েশীদ রেযাে িরতা ো-িযহাবী/’সাোফী’ রোরকো আহরে সুন্নারতে িাে িযহাবরক আক্রির্ কোে 

উরেরশয এ রক্ষরে একটি ধূতণ িারেে আশ্রয় মনরয় িারক। বাহাত্তেটি বামতে রফেকাহ যারদেরক 

হাদীরস োহান্নািী বো হরয়রছ, আহরে সুন্নারতে মবরুরি পমেিামেত তারদে আক্রির্ ও েিপারতে 

ঘিনাগুরো ো-িযহাবীো আরর্ বর্ ণনা করে। অতঃপে তাো হীন মিরিয এে সারি রযার্ করে বরে, 

আহরে সুন্নারতে িাে িযহাবও মনরেরদে িরধয সংঘরষ ণ েমড়রয়মছে। অিি আে পয ণি রকািাও, 

কিরনাই হানাফী ও শারফয়ীরদে িরধয সংঘষ ণ বা াঁরধ মন। তাাঁো আহরে সুন্নারতে অনুসােী হরয় দ্বন্দ্ব-

সংঘারত কীভারবই বা েড়ারত পারেন? তাাঁরদে আকীদা-মবশ্বাস রতা একই। তাাঁো সব সিয়ই এরক 

অপেরক ভারোরবরসরছন এবং ভ্রাতৃসুেভ িরনাভাব মনরয় সহাবস্থান করেরছন। ো-িযহাবীো যাো 

দামব করে িযহারবে অনসুােীর্র্ আিকেরহ মেপ্ত হরয়রছন, তাো এে িাে একটি উদাহের্ বা 

দৃিাি সািরন রপশ কেরত পারে মক-না তা-ই আিো রদিরত িাই! তাো তা পােরব না। 

উদাহের্স্বরূপ তাো ো-িযহাবীরদে মবরুরি পমেিামেত আহরে সুন্নারতে িাে িযহারবে সিমিত 

জিহারদে কিা মেরি িারক। এ ধেরনে মিরিয কিা বরে তাো সাধাের্ িুসেিানরদেরক রধাকা মদরত 



অপতৎপে। রযরহতু আহরে সুন্নারতে ‘শারফয়ী’ নািটি এবং ’মশয়া’ শব্দটি প্রায় একই েকি রশানায়, 

রসরহতু তাো হানাফী ও ো-িযহাবীরদে িধযকাে েড়াইরক হানাফী ও শারফয়ীরদে িরধয যুি 

মহরসরব িামেরয় মদরত িায়। িাে িযহারবে অনুসােী িুসেিানরদে প্রমত কামেিা রেপরনে অসৎ 

উরেরশয ো-িযহাবীো মকছু মবরশষ শরব্দেও অপবযািযা করে িারক। রযিন, িৃিান ধি ণযােকরদে 

প্রর্ীত ‘আল্-মুিজিে’ অমভধান হরত তাো আেবী ‘তা’আসসুব’ শব্দটিে অি ণ করে এভারব – 

“মবজ্ঞান অ-সম্মত, ধি ণবমহভূণত ও অরযৌজিক কাের্সিূরহে দ্বাো প্রভাবামিত রকারনা দৃটিভমঙ্গ 

গ্রহর্।” তারদে িরত, িযহারবে মশক্ষা-দীক্ষাই হরো ‘তা’আসসুব’ এবং এেই কােরর্ িযহাবগুরোে 

িরধয যুি-মবগ্রহ সংঘটিত হরয়মছে। অিি উোিা-এ-ইসোরিে িরত, ‘তা’আসসুব’ িারন হরো 

তবমেতা যাে রকারনা যুজিসঙ্গত কাের্ রনই।’ অতএব, িযহারবে অনুসের্ কো, িযহাব রয সুন্নারতে 

মকংবা িুোফা-এ-োরশদীরনে সুন্নারতে ওপে মভমত্তশীে, তা প্রিারর্ে রিিা কো কিরনাই তা’আসসুব 

হরত পারে না। বেঞ্চ রকারনা িযহারবে কুৎসা েিনা কোই হরো তা’আসসুব। এ কাে িাে 

িযহারবে অনুসােীরদে রকউই করেন মন। ইসোরিে ইমতহারস িযহাবগুরোে অভযিরে 

তা’আসসুরবে রকারনা নজেে-ই রনই। 

ো-িযহাবীো যাো বাহাত্তেটি ভ্রাি দরেে একটিে অনুসােী, তাো উিাইয়া ও আব্বাসীয় 

িেীফারদেরক আহরে সুন্নাত ওয়াে োিা’আরতে পি রিরক মবিুযত কোে যরিি অপপ্রয়াস 

রপরয়মছে। এ কারে যাো সফে হয়, তাো অরনক েিােজিে ঘিনা ঘটিরয়মছে। ইসোিী 

উোিাবৃরেে প্রমত তা’আসসুরবে অপবাদ েঘনয কুৎসা তব মকছু নয়, রকননা তাাঁো-ই ো-

িযহাবীরদে ক্ষমত রিরক েক্ষা কেরত িেীফারদেরক উপরদশ মদরতন এবং তাাঁরদেরক আহরে 

সুন্নারতে িাে িযহারবে রয রকারনা একটিে অনুশাসন রিরন িেরত আহ্বান োনারতন। আেকাে 

িাে িযহাবরক আক্রির্ কোে একটি নতুন িক্রাি হরো, আেবীরত মকছুিুকু জ্ঞানসম্পন্ন (ো-

িযহাবী) রয রকউই ইমতহারসে বইপেরক তদবিয়রনে মভমত্তরত রদরি তারত তদবাৎ রয সব অতীত 

ঘিনাে সাক্ষাত পায়, তা-ই  মনরেে দৃটিভমঙ্গ অনুসারে বযািযা করে সুন্নী িুসেিানরদে প্রমত তাে 

আরোমপত তা’আসসুরবে ক্ষমতে ’ঐমতহামসক দমেে’ মহরসরব তরুর্ ও যুব সম্প্রদারয়ে সািরন রপশ 

করে। মনরেরদেরক সটিক প্রিার্ কেরত িযহাব-মবরোধীরদে রকউ রকউ বরে রয তাো িযহারবে 

মবরুরি নয়, বেং িযহারবে অভযিরে তা’আসসুরবে মবরুরি। তরব ‘তা’আসসুব’ শব্দটিে 

অপবযািযা করে তাো িযহারবে পরক্ষ প্রিার্ রপশকােী রফকাহ’ে উোিারদে প্রমত কৃৎসা েিনা 

করে রবড়ায় এবং আেও দামব করে রয এই উোিার্র্-ই ইসোরিে ইমতহারস েিক্ষয়ী ঘিনাে 

রহাতা। এই কূিিাে দ্বাো যুব ও তরুর্ সম্প্রদায়রক তাো িযহাব-মবরোধী বানারত অপতৎপে। 

’কামুস্ আল্-আল্ম’ বইটিরত রেিা আরছ, রসেযুকী সুেতান তুর্রুে রবরর্ে প্রধানিন্ত্রী 

আিীরুে িুেক্ রিাহাম্মদ আে-কুনদুেী এই িরি ণ এক ফেিান োমে করেন রয ো-িযহাবীরদেরক 

প্রমতটি মিম্বরে ো’নত তিা অমভসম্পাত মদরত হরব। এিতাবস্থায় আেপ্ আেসাোরনে সিয়কারে 

রিাোসারনে অমধকাংশ ’উোিা’ অনযানয এোকায় বসমত স্থানািে করে। ইবরন তাইমিয়াে িরতা 

ো-িযহাবীো এই ঘিনারক মবকৃতভারব উপস্থাপন করে বরে, “হানাফী ও শারফয়ীো যুরি মেপ্ত হয় 

এবং আশ’আেীরদেরক ো’নত রদয়া হয়।” তাো এই সব মিরিয এবং ইিাি তসয়ুতী (েহ:)-এে 

বইপরেে ভুয়া অনুবাদ প্রকাশ করে যুব সিােরক রধাকা মদরত রিিা করে, আে িাে িযহারবে 

ধ্বংস সাধন করে ওে স্থরে ো-িযহাবী িতবাদরক প্রমতষ্ঠাে অপপ্রয়াস পায়। 



মনম্নবমর্ ণত কামহনীটি রস সকে কামহনীে একটি, রযটি তা’আসসুরবে সারি সমৃ্পি, রয 

তা’আসসুবরক অনযায়ভারব িযহাবগুরোে প্রমত আরোপ কো হয় এবং দামব কো হয় রয 

িুসেিানরদে ইমতহারস এটি ভাইরয় ভাইরয় দ্বন্দ্ব-সংঘারতে সূেপাত করেমছে: এয়াকুত আে-

হািাভী ৬১৭ মহেেী সারে ‘োঈ’ নর্েী সফে করেন। মতমন নর্েীটিরক ধ্বংসপ্রাপ্ত রদিরত রপরয় 

ওিারন যারদে সাক্ষাত পান তারদেরকই এে কাের্ জেরজ্ঞস করেন। তারক বো হয় ওই নর্েীরত 

হানাফী ও শারফঈরদে িরধয তা’আসসুরবে উদ্ভব হয় এবং তাো যুরি েমড়রয় পরড়; আেও 

োনারনা হয় শারফঈো যুরি েয়ী হরেও নর্েীটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই কামহনীটি 

এয়াকুরতে ’মু’িাম আল্-বুল্োি’ পুস্তরক উদ্ধৃত হরয়রছ। তরব এয়াকুত রকারনা ঐমতহামসক 

মছরেন না। মতমন বয়রস যিন একেন মবরেনটিন (রোিান) বােক, টিক তিনই মতমন 

(িুসেিানরদে হারত) আিক হন এবং বার্দারদে এক সওদার্রেে কারছ তারক মবজক্র কো হয়। তাে 

বযবসায়ী িামেরকে বযবসা-বামর্েয রদিাশুনাে েরনয মতমন অরনক শহে ও নর্েী ভ্রির্ করেন। 

সওদার্ে িামেরকে িৃতুযে পে এয়াকুত বইপে মবজক্র আেম্ভ করেন। ‘মু’িাম আল্-বুল্োি’ হরো 

তাে রভৌরর্ামেক অমভধান (সফেনািা), যাে িরধয মতমন রযিারন রযিারন মর্রয়মছরেন রসিারন যা যা 

রদরিমছরেন এবং শুরনমছরেন তােই মববের্ মেমপবি করেন। এই বই রিরক তাে রবশ িুনাফা হয়। 

োঈ নর্েী বতণিান রতহোন (ইোরনে োেধানী) হরত ৫ মকরোমিিাে দরূে এবং আরো এটি 

ধ্বংসসূ্তপ হরয় দা াঁমড়রয় আরছ। এই নর্েী ২০ মহেেী সারে িেীফা হযেত উিে ফারুক (ো:)-এে 

মনরদণরশ রসনাপমত হযেত উেওয়াত ইবরন যায়দ আত্ তাঈ (ো:) েয় করেন। িেীফা আবূ ো’ফে 

িনসূরেে শাসনািরে এ নর্েীে উন্নয়ন সামধত হয় এবং এটি িহান জ্ঞান মবশােদরদে আবাসস্থে ও 

সভযতাে রকরে পমের্ত হয়। মকন্তু ৬১৬ মহেেী সারে অিুসেিান রিাঙ্গে শাসক রিমঙ্গস িান ও 

তাে তসনযবামহনী এই িুসমেি েনপরদে ধ্বংস সাধন করেন এবং এে পুরুষরদে শহীদ করে নােী ও 

মশশুরদে বেী করেন। এয়াকুত রয ধ্বংসাবরশষ রদরিমছরেন, তা এক বছে আরর্ রিমঙ্গস িারনেই 

কো। এয়াকুত রয সব ো-িযহাবীে কারছ ধ্বংরসে কাের্ সম্পরকণ জেরজ্ঞস করেমছরেন, তাো এে 

দায় আহরে সুন্নারতে ওপে িামপরয় রদয়; আে এয়াকুতও তারদে কিায় মবশ্বাস করেন। এরত স্পি 

প্রতীয়িান হয় রয মতমন রকারনা ইমতহাসমবদ মছরেন না, বেং একেন অজ্ঞ পয ণিক মছরেন। ো-

িযহাবীো যিন িযহারবে অনুসােী িসুেিান ও সম্মামনত রফকাহমবদরদে প্রমত কামেিা রেপরনে 

রকারনা যুজিসঙ্গত কাের্ বা ঐমতহামসক দমেে পায় না, তিন তাো পােমসক উপনযারসে ওপে 

মভমত্তশীে কিাবাতণা ও রেিনীে আশ্রয় রনয়। এ ধেরনে কামহনী উোিারয় আহরে সুন্নারতে িাহািয 

ও রশ্রষ্ঠত্বরক রিারিও ক্ষমতগ্রস্ত করে না, বেং এ সতয প্রমতফমেত করে রয ধিীয় পরদ অমধটষ্ঠত ো-

িযহাবী বযজিবর্ ণ দ্বীন ইসোরি কতৃণত্বসম্পন্ন নয় এবং তাো ধরি ণে শত্রু অজ্ঞ-রর্ািোহ িক্র। এটি 

উপেমি কো যায় রয তাো িুসেিানরদেরক রধাকা মদরত অপতৎপে এবং ধিীয় বযজিত্ব রসরে 

িযহাবগুরোরক রভতে রিরক মবনাশ সাধরন মেপ্ত। িাে িযহারবে মবনাশ িারন আহরে সুন্নারতেই 

মবনাশ সাধন, রকননা আহরে সুন্নাত (সুন্নীয়ত) আিে/মফকাহ তিা অনুশীেরনে রক্ষরে িাে িযহাব 

দ্বাো র্টিত। এই িাে িযহারবে বাইরে রকারনা আহরে সুন্নাত রনই। আে আহরে সুন্নারতে মবনাশ 

সাধরনে িারন হরো সটিক ধি ণ (দ্বীন) ইসোরিেই মবরোপ সাধন, রয ইসোি ধি ণ িহানবী (দ:) মনরয় 

এরসমছরেন িহান আল্লাহতা’োে কাছ রিরক; রকননা আহরে সুন্নাহ হরেন রস সকে িুসেিান 

যাাঁো সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে পরিে ওপে হা াঁরিন (অি ণাৎ, তাাঁরদে পি অনুসের্ করেন)। সাহাবা-

এ-রকোি (ো:)-এে পি হরো িহানবী (দ:)-এে পি, মযমন হাদীরস এেশাদ ফেিান, “আমার 

সাহাবীরা হশল্া আসমাশির তারা সমতুল্য। যতামরা তাশের যে কাউশক অিুসরে করশল্ 

সষ্টিক পথ পাশব।” এ হাদীস দ্বাো মতমন আিারদেরক সাহাবী (ো:)-রদে অনুসের্ কেরত আরদশ 



করেরছন। 

তাকেীদ (অনুসের্/অনুর্িন) দুইটি রক্ষরে কো হয়। প্রিিটি হরো এ’রতকাদ তিা আকীদা-

মবশ্বারসে রক্ষরে। আে মদ্বতীয়টি আ’িে তিা ইসোিী অনুশাসন অনুশীেরনে রক্ষরে। সাহাবা-এ-

রকোি (ো:)-রক অনুসেরর্ে িারন আকীদা-মবশ্বারসে রক্ষরে তাাঁরদেরক অনুসের্ কো। আরেক 

কিায়, তাাঁো যা যা মবশ্বাস করেরছন, তা-ই মবশ্বাস কো। তাাঁরদে মবশ্বারসে িরতা রয সিস্ত িুসেিান 

মবশ্বাস রপাষর্ করেন, তাাঁরদেরক বো হয় আহরে সুন্নাহ। আ’িে অি ণাৎ রয সব কাে পােন এবং 

রযগুরো বেণন কেরত হরব, রসগুরোে রক্ষরে সকে সাহাবী (ো:)-রক অনুসের্ েরুমে নয়, আে তা 

সম্ভবও নয়। সাহাবা-এ-রকোি প্রমতটি আ’িে কীভারব পােন করেমছরেন তাও জ্ঞাত নয়। 

অমধকন্তু, বহু মবষয় (িাসআো) তাাঁরদে সিয় অজস্তত্বশীে মছে না, যা পেবতী যুরর্ উদ্ভূত হয়। 

হযেত ইিািুে আ’যি আবূ হামনফা (েহ:)-ই আহরে সুন্নারতে েনক। িাে িযহারবে সবগুরোই 

তাাঁে বযািযা-মবরশ্লষর্ ও সাহাবা-এ-রকোি (ো:) রিরক মতমন যা যা শুরনমছরেন তা-ই রিরন মনরয়রছ। 

ইিািুে আ’যি করয়কেন সাহাবী (ো:)-এে সিসািময়ককারেে মছরেন। মতমন তাাঁরদে কাছ রিরক 

অরনক মকছু মশরিমছরেন। এ ছাড়া মতমন অনযানয মশক্ষকরদে কাছ রিরকও বহু মবষয় মশক্ষা করেন। 

ইিাি শারফঈ (েহ:) ও ইিাি িারেক (েহ:) আকীদা-মবশ্বারসে বযাপারে (তাাঁে রিরক) মকছু মভন্ন 

িিবয কোে িারন এই নয় রয তাাঁো ইিািুে আ’যরিে সারি মদ্বিত রপাষর্ করেমছরেন। এটি এ 

কােরর্ রয তাাঁো ইিািুে আ’যরিে কিা রিরক মনরেো রযভারব বুরেমছরেন, রসভারব প্রকাশ 

করেমছরেন। তাাঁরদে সবাে কিাে সােিি ণ একই, বযািযা কোে পো মভন্ন। আিো িাে আইম্মা-এ-

িযাহীব (েহ:)-রক মবশ্বাস কমে এবং তাাঁরদেরক ভারোবামস। 

ো-িযহাবীরদে একটি বড় রধাকা হরো আকীদা-মবশ্বাস সংক্রাি মবষরয় িতপাি ণরকযে বারে 

মদকগুরো সম্পরকণ মেরি তা িাে িযহারবে (আ’িে সংক্রাি) পাি ণরকযে ওপে রেপন কো। ঈিানী 

মবষরয় মবমভন্ন দরে মবভজি অবশযই িাোপ। রয বযজি আহরে সুন্নাহ রিরক ঈিানী মবষরয় পৃিক হয়, 

রস কাশের হরয় যায়; নতুবা রর্ািোহ যবেআতী হরয় যায়। োসূেুল্লাহ (দ:)-এে মবমভন্ন হাদীরস এই 

দুই ধেরনে রোকরক োহান্নািী বো হরয়রছ। কারফে মিেকাে োহান্নারি িাকরেও রবদআতী 

পেবতী সিরয় িাফ রপরয় হয়রতা োন্নারত রযরত পারে। 

আহরে সুন্নাহ’ে সারি মদ্বিত রপাষর্কােীরদে রকউ রকউ কারফরে পমের্ত হরয়রছ; মকন্তু তাো 

মনরেরদেরক িুসেিান বরে িামেরয় রদয়। এো দুই ধেরনে। প্রিি ধেন হরো যাো মনরেরদে 

িজস্তষ্ক ও দৃটিভমঙ্গ অনুযায়ী কুেআন-হাদীরসে অপবযািযা করে এিন ভুে করে রয ফেশ্রুমতরত 

কুফেী করে বরস। তাো মনরেরদেরক প্রকৃত িুসেিান ও সটিক পরিে পমিক ধাের্া করে িারক; 

অিি তাো রয ঈিানহাো তা মকন্তু তারদে উপেমিরত আরস না। এই রশ্রর্ীভুিরদে বো হয় 

‘িুেমহদ’। মদ্বতীয় ধেরনে রোরকো ইরতািরধযই ইসোি ধি ণ রিরক িামেে হরয় মর্রয়রছ এবং দ্বীরনে 

প্রমত তবেী ভাবাপন্ন। িুসেিানরদেরক রধাকা মদরয় ধরি ণে িরধয অিঘ ণাতিূেক অপতৎপেতাে 

েরনয তাো িুসেিান হবাে ভান করে। ধরি ণে সারি মনরেরদে মিরিয ও কুৎসা রিশারনাে অসৎ 

উরেরশয তাো কুেআন-হাদীস ও তবজ্ঞামনক মশক্ষাে ভুে ও দষূর্ীয় বযািযা-মবরশ্লষর্ উপস্থাপন করে 

িারক। এই অিঘ ণাতী শত্রুরদে বো হয় ‘মযনমদক’। মিসরেে ধিীয় পরদ সিাসীন িী-িযাসন এবং 

বতণিারন র্জেরয় ওিা তিাকমিত সিােতন্ত্রী িুসেিানো এই রশ্রর্ীভুি। এরদেরক ‘মবজ্ঞারনে 

একগুাঁরয় সিি ণক’ বা ‘ধি ণ সংস্কােক’ও বো হয়। 



ঈিানী মবষয়ামদে রক্ষরে দেমবভি হওয়ারক কুেআন-হাদীরস িাোপ বো হরয়রছ এবং 

করিােভারব মনরষধ কো হরয়রছ। একটি বা একক ঈিারনে (মবশ্বারসে) ওপে িুসেিানরদে 

একতাবি হরত শেীয়রত আরদশ কো হরয়রছ। কুেআন-হাদীরস রয মবভজি মনমষি, তা ঈিান-

সংক্রাি। বস্তুতঃ সকে নবী-োসূে (আ:)-ই একক ঈিারনে প্রকাশক মছরেন। হযেত আদি (আ:) 

রিরক আেম্ভ করে (পৃমিবীে) রশষ ঈিানদাে বযজি পয ণি সবাই ওই একই ঈিারনে অমধকােী। মকন্তু 

মযনমদক্ক ও িুেমহদো দামব করে িারক, রয সিস্ত কুেআরনে আয়াত ও হাদীরস ঈিানী মবষরয় 

মবভজিরক মনরষধ কো হরয়রছ, রসগুরো নামক আহরে সুন্নাহ’ে িাে িযহাবরকই উরেশয করেরছ। 

অিি কুেআন িেীদ িাে িযহারব মবভজিরক আরদশ করেরছ। একটি হাদীরস রঘামষত হরয়রছ রয 

এই িতপাি ণকয িুসেিানরদে প্রমত আল্লাহতা’োে েহিতস্বরূপ। 

িুসেিান োেযগুরোরত রিাঙ্গে আক্রির্ এবং বার্দাদ নর্েীে ধ্বংস সাধন ও তারত েিপারতে 

ঘিনারক ‘হানাফী-শারফঈ মবরোরধে রেে’ মহরসরব বর্ ণনা কো অতযি ঘৃর্য ও েঘনয মিরিয এবং 

কুৎসা েিনা তব মকছু নয়। এ ধেরনে ‘মবরোধ’ অতীরতও ঘরি মন, ভমবষযরতও ঘিরব না। এই দু’টি 

িযহারবে ঈিান একই এবং এরদে অনুসােীো এরক অপেরক ভারোবারসন। তাাঁো মবশ্বাস করেন 

রয তাাঁো এরক অপরেে ভাই এবং তাাঁরদে িধযকাে আ’িে তিা শেীয়রতে অনুশীেনর্ত রয 

তাৎপয ণহীন (রছািিারিা) িতপাি ণকয মবোেিান, তা আল্লাহতা’োে েহিত-স্বরূপ। তাাঁো আেও 

মবশ্বাস করেন রয এই িতপাি ণকয একটি সহেসাধযতা (সুরযার্-সুমবধা) ছাড়া মকছু নয়। রকারনা 

িুসেিান মনে িযহারব রিরক রকারনা  আ‘িে পােরন অসুমবধাে িুরিািুমি হরে মতমন অনয মতনটি 

িযহারবে রয রকারনা একটিে অনুশাসন অনুযায়ী তা সম্পন্ন কেরত পারেন। িাে িযহারবে বইপে 

মকছু শরতণে মভমত্তরত সব ণসম্মতভারব এই সুরযার্ গ্রহরর্ে সুপামেশ করেরছ। এই িাে িযহারবে 

উরেিাবৃে তাাঁরদে িযহারবে দমেেগুরো মেমপবি ও বযািযা করেরছন, আল্লাহ িাফ করুন, এরক 

অপেরক আক্রির্ ও পেস্পে পেস্পরেে প্রমত অপবাদ রদবাে েরনয নয়, বেং ো-িযহাবী রর্াষ্ঠীে 

কুৎসা রিরক আহরে সুন্নাহ’রক েক্ষাকরল্প এবং তাাঁরদে িযহারবে অনুসােীরদে আস্থা বহাে োিাে 

উরেরশয। তাাঁো এ িরি ণ তা-ই মেরিরছন এবং বরেরছন রয অসুমবধাে সিয় অনয রকারনা িযহারবে 

মনয়ি রিাতারবক রকারনা আ’িে সম্পন্ন কো যারব। ো-িযহাবী/’সাোফী’ িক্র, অি ণাৎ িুেমহদ ও 

মযনমদক্ক রর্াষ্ঠী আহরে সুন্নাত’রক আক্রির্ কোে আে রকারনা উপায়িে না রদরি এই সব সতয ও 

সটিক রেিনীরত নাক র্মেরয়রছ এবং এগুরোে অপবযািযা কেরছ। 

উপেন্তু, তাাঁতাে ও রিাঙ্গে োমত কতৃণক িুসমেি রদশগুরোরত হািোে কাের্ সম্পরকণ ইমতহাস 

পুস্তকগুরো স্পি বযািযা মদরয়রছ। রযিন ইমতহাসমবদ আহিদ েওদাদ পাশা মেরিন: 

”রশষ আব্বাসীয় িেীফা িুসতা’মসি মবল্লাহ একেন পেরহযর্াে সুন্নী িুসেিান মছরেন। মকন্তু তাাঁে 

প্রধান উজেে ইবরন আে-কািী মছে এক ো-িযহাবী এবং রস িেীফাে প্রমত অনুর্ত মছে না। 

োরেযে সিস্ত শাসনভাে মছে এই উজেরেে কতৃণরত্ব। আব্বাসীয় রিোফত বদরে নতুন একটি োষ্ট্র 

পত্তরনে ভাবনা তাে অিরে মছে। রস রিাঙ্গে-োে হাোকু িারনে হারত বার্দারদে পতন রদিরত 

রিরয়মছে; আে তাে িরন রিাঙ্গে-োরেে প্রধানিন্ত্রী হবাে আশাও োমেত হজেে। রস হাোকু 

িানরক এই োেয আক্রিরর্ে উস্কামন রদয়। হাোকু’ে মিটিে কড়া প্রতুযত্তে মদরয় রস তারক উরস্ক 

রদয়। নামসরুেীন তুসী নারিে আরেক রর্ািোহ ো-িযহাবী মছে হাোকু িারনে উপরদিা। রস-ও 

হাোকু’রক বার্দাদ আক্রিরর্ে প্ররোিনা রদয়। এই দুই রর্ািোহ রোরকে কেকাটি নাড়াে দরুনই 

হাোকু িান বার্দাদ অবরোধ করে। দুই েক্ষ তাাঁতাে তসরনযে তীে মনরক্ষরপে সািরন িেীফাে মবশ 

হাোরে তসনয দা াঁড়ারত পারে মন। হাোকু িান কয়োে আেকাতোমিমশ্রত আগুন ও বড় গুেমত-



পািে দ্বাো বার্দাদ আক্রির্ করে। পাাঁি মদরনে অবরোধরশরষ ইবরন আে-কািী শামিিুজিে 

অেহুারত হাোকু িারনে মশমবরে যায় এবং তাে সারি িুজি করে। অতঃপে িেীফাে কারছ মফরে 

এরস রস বরে মতমন আিসিপ ণর্ কেরে সবাইরক িুি করে রদয়া হরব। িেীফা তারক মবশ্বাস করে 

৬৫৬ মহেেী (১২৫৮ িৃিাব্দ) সারেে ২০ রশ িহেেি তামেরি হাোকু িারনে কারছ আিসিপ ণর্ 

করেন। তাাঁরক তাাঁে সহরযার্ীরদে সারি হতযা কো হয়। িাে েরক্ষেও রবমশ িুসেিান এ সিয় প্রার্ 

হাোন। েক্ষ েক্ষ ইসোিী বইপে তাইমগ্রস নদীরত রফরে রদয়া হয়। িরনােি বার্দাদ নর্েী 

ধ্বংসসূ্তরপ পমের্ত হয়। ‘শখরকাত-এ-সায়াো’ (িহানবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়া সাল্লারিে 

আেিাল্লা রিাবােক করয়কেন িুসেিানরক মতমন দান করেমছরেন; িেীফাবৃে প্রিুে স্বর্ ণিুরা বযয় 

করে এগুরো োষ্ট্রীয় পয ণারয় সংেক্ষরর্ে বযবস্থা করেন; আরো এ েকি দুটি েবু্বা ইস্তামু্বরে 

সংেমক্ষত আরছ) এবং ’আসা আি ্িববী’ (কু্ষর োটি রিাবােক) পুমড়রয় রসগুরোে ভস্ম তাইমগ্রস 

নদীরত রফরে রদয়া হয়। পাাঁি’শ িজব্বশ বছরেে ঐমতহযবাহী আব্বাসীয় রিোফরতে পমেসিামপ্ত 

ঘরি এভারব। ইবরন আে-কািীরক রকারনা পদ রদয়া হয় মন এবং অধঃপমতত অবস্থায় ওই একই 

বছে রস িৃতুযবের্ করে। ওই বছেই উসিানীয় তুকী সাম্রারেযে রর্াড়াপত্তনকােী উসিান র্ােী 

রসাগুত শহরে েন্মগ্রহর্ করেন” (রকসাস-এ-আমম্বয়া, ৮৯০ পৃষ্ঠা)। অতএব, পমেদৃি হরো রয 

রিাঙ্গেরদে দ্বাো িুসেিান োেযগুরোরত হািোে কাের্ আহরে সুন্নারতে মবরুরি ো-িযহাবীরদে 

মবশ্বাসঘাতকতা। হানাফী ও শারফঈরদে িরধয সংঘরষ ণে রকারনা ঘিনা-ই ইমতহারস ঘরি মন। িাে 

িযহারবে অির্ ণত িসুেিানবৃে এরক অপেরক ভাইরয়ে িরতা ভারোরবরসরছন। আহরে সুন্নারতে 

মবরুরি েশীদ রেযাে এই কুৎসা সাঈদ কুতুব নারিে আরেক ধি ণ সংস্কােকও েিনা করেমছে; মকন্তু 

তারক আিারদে প্রকামশত ‘ইসল্াশম ধম শ সংস্কারক’ বইটিরত েবাব রদয়া হরয়রছ। 

৭/ – “অরনক রদরশ রদিা যায়, হানাফীো শারফঈরদে সারি (একরে) নািায পরড় না। ইিারিে 

রপছরন রোরে ‘আিীন’ বো এবং (বরস) ’তামহয়যা’ পারিে সিয় আঙু্গে উাঁিু কো মনরয় শত্রুতাে 

সূেপাত হরে।” 

িযহারবে বইপরে স্পিভারব রেিা আরছ রয রকারনা এক িযহারবে অনুসােী িুসেিান অপে 

রকারনা িযহারবে অনুসােীে রপছরন (ইিািমতরত) নািায পড়রত পােরবন। এবাদরতে রক্ষরে িাে 

িযহারবে িধযকাে রছািিারিা িতপাি ণকয রিরক শত্রুতাে সূেপাত হরত পারে িরি ণ ধাের্াটি 

িযহাব-মবরোধী িুেমহদ ও মযনমদক্করদে মদবাস্বপ্ন ও কুৎসা ছাড়া আে মকছু নয়। পৃমিবীে সব ণে িাে 

িযহারবে িুসেিানবৃে এরক অপরেে রপছরন নািায পড়রছন; রকননা তাাঁো সবাই এরক অপেরক 

ভাই বরে োরনন এবং ভারোবারসন। িহান ওেী ও হক্কানী আরেি িওোনা জেয়াউেীন িারেদ 

আে-বার্দাদী (রবসাে – ১২৪২ মহেেী/১৮২৬ িৃিাব্দ) মছরেন শারফঈ িযহারবে অির্ ণত। তাাঁে 

পীে ও িুরশ ণদ (আধযাজিক পিপ্রদশ ণক) হযেত আবদুল্লাহ রদহেভী, মযমন তাাঁরক ফরয়য (আধযাজিক 

জ্ঞান) ও রিোফত (অনযরদে িারে আধযাজিকতা প্রিারেে সনদ) দান করেমছরেন, মতমন মছরেন 

হানাফী। বড় পীে র্াউসুে আ’যি হযেত আবদুে কারদে জেোনী (েহিতুল্লারহ আোইরহ: রবসাে 

৫৬১ মহেেী/১১৬৫ িৃিাব্দ) মছরেন শারফঈ। হাম্বেী িযহাবরক মবস্মৃত হরত রদরি মতমন এরক সুদৃঢ় 

ও শজিশােী কোে েরনয এে অনুসের্ আেম্ভ করেন। ইিাি োোেউেীন রিাহাম্মদ িহল্লী 

(রবসাে – ৮৬৪ মহেেী/১৪৫৯ িৃিাব্দ), মযমন ‘িাল্াল্াইি’ তাফসীেগ্ররেে রেিক, মতমন শারফঈ 

মছরেন; িারেকী িযহারবে অনুসােী ইিাি আহিদ ইবরন সাবী (রবসাে – ১২৪১ মহেেী/১৮২৫ 

িৃিাব্দ) এই তাফসীেগ্ররেে একিামন বযািযা (শোহ) মেরি এটিরক সব ণে প্রিাে-প্রসারেে সুরযার্ করে 

রদন। সূো ফামতরেে ৬ষ্ঠ আয়াত বযািযাকারে ইিাি সাবী রেরিন, “আেরবে রহোরয বসবাসকােী 



(ওহাবী) ো-িযহাবীো দামব করে রয তাোই একিাে িুসেিান। তাো এও বরে রয আহরে সুন্নারতে 

অনুসােী িুসেিানবৃে নামক িুশমেক (িূমতণ পূোেী), যমদও সুন্নীো-ই হরেন প্রকৃত িুসেিান। এই 

ো-িযহাবী ওহাবীো আসরে মিিুযক! আিো আশা কমে, আল্লাহতা’ো এ সব রর্ািোহ 

রোকরদেরক মনজিহ্ন করে রদরবন।” তাফসীে বই ‘আল্-বায়োবী’ে ওপে কৃত ইিাি সাবীে 

‘হামশয়া’ (িীকা)-ও যরিি প্রমসি। মবিযাত আরেি-এ-দ্বীন ইিাি বায়দাবী (রবসাে – ৬৮৫ 

মহেেী/১২৮৬ িৃিাব্দ) মছরেন শারফঈ িযহারবে অনুসােী। তাাঁে রেিা তাফসীেগ্রেটি সব ণামধক 

গুরুত্বপূর্ ণ তাফসীেগুরোে িরধয অনযতি। িাে িযহারবে রবমশে ভার্ আরেি-ই এই তাফসীরেে 

প্রশংসা করেরছন এবং এে বযািযািূেক গ্রে মেরিরছন। উদাহের্স্বরূপ, হানাফী আরেি শায়িযাদা 

রিাহাম্মদ আরফেী কৃত বযািযাটি অতযি িূেযবান ও মবিযাত। সকে িুসেিান-ই োরনন, িাে 

িযহারবে উরেিাবৃে কতৃণক এরক অপরেে প্রমত প্রশংসা ও িহব্বত প্রকাশ করে রেিা বইপে 

হাোে হাোরেেও রবমশ হরব [’আঙু্গে উাঁিু’ কোে বযাপারে মবস্তামেত আরছ ৩৬ অনুরেরদ]। 

৮/ – “ইসোিী উম্মাহ’ে অরনরক র্ভীে জ্ঞানী আরেি হরয়মছরেন। এ েকি রিারশ ণরদে িরধয 

হুজ্জাতুে ইসোি ইিাি র্াযযােী এবং শায়িুে ইসোি ইবরন তাইমিয়া অনযতি।” 

েশীদ রেযা এিারন ইবরন তাইমিয়াে িরতা একেন ো-িযহাবীরক ইসোিী আরেি ও রিারশ ণদ 

মহরসরব উপস্থাপন করেরছ এবং তারক িহান ইসোিী বুযর্ ণ-আরেি ইিাি র্াযযােী (েহ:)-এে 

িরতাই একেন িুেতামহদ বরে িামেরয় মদরত রিরয়রছ। অিি এই ইবরন তাইমিয়া-ই বরেমছে রয 

আল্লাহ পাক হরেন বস্তু; রস অিুসেিানরদে মিেস্থায়ী রদাযি-বারসে ইসোিী আকীদায় মবশ্বাস-ই 

করে মন; রস দামব করেমছে ফেয নািায বাদ পড়রে তা কাযা পড়াে প্ররয়ােন রনই; অনুরূপ আেও 

অরনক বদ-আকীদা দ্বাো ইসোি ধি ণরক রস রভতে রিরক ধ্বংস কোে অপরিিা করেমছে। এই 

দু’টি নাি পাশাপামশ রেিা একটি মবভ্রামিকে উদ্ভাবন, যাে নিুনা হরো রকারনা হীোে পারশ 

একিামন কারো পািরেে িণ্ড স্থাপন কো। িারেকী আরেি ইিাি সাবী (েহ:) মেরিন: “আহরে 

সুন্নারতে উোিা-এ-রকোি বর্ ণনা করেন রয ইবরন তাইমিয়া মনরে সটিক পি হরত রর্ািোহ হরয় 

মর্রয়মছে এবং অনযরদেরকও পিভ্রি করেমছে। িারেকী িযহারবে আরেি ইিাি আশহারবে 

সাহিয ণ তাে মছে িরি ণ রয দামব কো হয়, তা সনব ণব মিরিয।” [‘িাল্াল্াইি’ তাফসীেগ্ররেে 

বযািযািূেক পুস্তরক সূো বাকাোে ২৩০ আয়ারতে তাফসীে রিবয] 

৯/ – েশীদ রেযা বরে: “আল্-মািার সািময়কীরত ১৩১৫ মহেেী/১৮৯৮ িৃিাব্দ সারে আিাে 

প্রকামশত (মবমভন্ন) রেিায় আমি মেরিমছোি রয তাকেীদ গ্রহর্ একটি ভ্রামি। ইিাি আল্লািা ইবরন 

কাইরয়যি আে-োওমযয়যাে অনুসেরর্ আিাে ওই রেিাগুরোে সাে-সংরক্ষপ মনরয় আমি এই 

বই মুহাওয়ারাত প্রকাশ করেমছ।” 

তাকেীদ তিা িাে িযহারবে রয রকারনাটিে অনুসের্ ভ্রামিিূেক আিযা মদরয় এই ধি ণ সংস্কােক র্ত 

রিৌে’শ বছে যাবত এ পৃমিবীরত আর্িনকােী রকাটি রকাটি সুন্নী িুসেিানরক কেুমষত কোে 

অপপ্রয়াস রপরয়রছ। রস রবাোরত রিরয়রছ, তাাঁো সবাই োহান্নারি যারবন। এ অপবাদ রতা হরতই 

হরব, রকননা ো-িযহাবী মযনমদক ও িুেমহদ তিা ধি ণ সংস্কােকো ভাে করেই োরন মনরেরদে 

রদাষ-ত্রুটি সম্পরকণ এই িরি ণ রয, তাো প্রকারশয আহরে সুন্নাতরক আক্রির্ কেরত অপাের্। তাই 

তাো মিরিয, ছেিাতুেী ও রধাকাপূর্ ণ কিাে িাে-পযা াঁরি পদণাে আড়াে রিরক কেকাটি রনরড় িারক। 

রকারনা ইিািুে িযহারবে অনুসের্রক ভ্রামি কীভারব বো যায়? আল্লাহতা’ো সূো নহে ও সূো 



আমম্বয়ায় এেশাদ ফেিান, “োসয়াল্ূ আহল্াে্ শেকশর ইি কুিতুম ল্া তা’আল্ামূি”, 

িারন “োাঁরা িাশিি তাাঁশেরশক জিশেস কশর যিশখা!” এবং “যতামাশের মশধয োরা উল্ুল্ 

আমর তথা আশেিোতা (ঐিী আোর), তাাঁশেরশক মািয কশরা।” এই কােরর্ই রকারনা 

ইিািুে িযহারবে অনুসের্ ওয়াজেব। তাাঁরক অনুসের্ কো ভ্রামি বরে এই রর্ািোহ ো-

িযহাবী/’সাোফী’ এ কিা বুজেরয়রছ রয, “তাাঁরক অনুসের্ করো না, বেং আিারক করো!” রস 

িুসেিানরদেরক সটিক পরিে অনুসের্/অনুকের্ রছরড় মনরেে রর্ািোহ পরিে মদরক রিরন 

মনরত অপতৎপে। ো-িযহাবী/’সাোফী’ো ভ্রাি পরিে অনুসের্/অনুকের্কােী। 

তাকেীদ (অনুসের্/অনুকের্) দুই ধেরনে হরয় িারক। প্রিিটি অিুসেিানরদে দ্বাো তারদে 

মপতািাতা ও পারী-পুরোমহতরদে অনুসের্ এবং ফেশ্রুমতরত অমবশ্বাসীরত রূপািে। এই ধেরনে 

তাকেীদ অবশযই বামতে (ভ্রামি)। কুেআন-হাদীস এই তাকেীদরক মনরষধ করেরছ। আে রস্রফ 

মপতািাতারক অনুসের্ করে রকারনা িুসেিারনে পরক্ষ মনরেরক িুসেিান দামব কোও যরিি নয়। 

রয বযজি ঈিারনে ছয়টি রিৌেনীমতে অি ণ োরনন, স্বীকাে করেন এবং তারত মবশ্বাস করেন, মতমন-ই 

হরেন িুসেিান। এটি মনজিত রয ঈিানী মবষরয় (বারতেপেী) কাউরক অনুসের্ ভ্রামি। অতএব, 

আহরে সুন্নারতে সারি মদ্বিত রপাষর্ করে ো-িযহাবী/’সাোফী’রদে মবশ্বাস কো ভুে অনুকের্। 

উপেন্তু, এ ধেরনে অনুসের্রক আ’িরেে রক্ষরে তাকেীরদে সারি তুেনা কোও আরেক ভ্রামি। 

এই মদ্বতীয় ধেরনে তাকেীদ কুেআন-হাদীরস আমদি হরয়রছ। সতযপেী উোিাবৃে রয সটিক 

কিাটি মেরিরছন, তাে প্রিার্বহ হরো মনরম্নে হাদীস – “ল্া তািতাশমউ উম্মাতী আল্াে্ 

োল্াল্াত”, অি ণাৎ, “আমার উম্মত (মুসল্মাি সম্প্রোয়) যর্ামরাহী তথা শবেুযশতশত ঐকমতয 

যপাষে করশব িা” [এই হাদীস শেীফ উদ্ধৃত হরয়রছ িওোনা আবদুে র্র্ী নাবেুসী (রবসাে – 

৯৭৩ মহেেী/১৫৬৫ িৃিাব্দ) প্রর্ীত ‘খুল্াসাতুত ্তাহশকক েী বয়াশি হুকশমত ্তাকল্ীে’ গ্ররে; 

ইিাি আবদুে ওয়াহহাব শাোনী েমিত ‘আল্-শমোিুল্ কুবরা’ পুস্তরকে িুিবরন্ধ; ইিাি 

িুোরেরদ আেরফ সানী (রবসাে – ১০৩৪ মহেেী/১৬২৪ িৃিাব্দ) কৃত ‘মকতুবাত িরীে’ বইরয়ে 

মবমভন্ন পরে; এবং িওোনা ইউসূফ নাবহানী মেমিত ‘হুজ্জাত-আিাশহ ’আল্াল্ 

‘আল্ামীি’ পুস্তরকে রশরষ]। কারেই যাো এে মবরোমধতা করে, তাো অনযায় ও ভ্রামিরত 

অধঃপমতত। মবর্ত রিৌে’শ বছরেে ইসোিী ঐমতরহযে ধােক ও বাহক আহরে সুন্নারতে বুযূর্ ণারন 

দ্বীন, হক্কানী আরেি-উরেিা ও আউমেয়া রকোরিে সব ণসম্মমতক্ররি অ-িুেতামহদ িুসেিানরদে 

প্রমত এটি ওয়াজেব হরয়রছ রয তাাঁো তাাঁরদে মবশ্বাস ও আস্থাভােন এবং পছের্ীয় রকারনা িুেতামহদ 

ইিািরক অনুসের্ কেরবন, যারত তাাঁো মনরেরদে এবাদত-বরের্ী ও আ’িে (ধি ণ অনুশীেন) 

সটিক ও সুিারুভারব সম্পন্ন কেরত পারেন। রয বযজি এই সব ণসম্মমতরক অস্বীকাে কেরব, রস 

ওপরেে হাদীস শেীরফেও অস্বীকােকােী হরব। এই সব ণসম্মমত আেও প্রতীয়িান করে রয রকারনা 

িুেতামহদরক মনরেে এেরতহাদ (র্রবষর্ােি মসিাি) অনুযায়ী িেরত হরব এবং মতমন অনয 

িুেতামহদরক অনুসের্ কেরত পােরবন না। প্ররতযক সাহাবী (িহানবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়া 

সাল্লািরক েীবরন অিতঃ একবাে রদরিরছন এিন িুসেিান)-ই িুেতামহদ মছরেন। এই কােরর্ই 

মকছু মকছু আিরেে বযাপারে তাাঁো এরক অপরেে সারি মভন্নিত রপাষর্ করেমছরেন। অনুরূপভারব, 

এক শুক্রবারে (েিুু’আে নািারয) ইিাি আবূ ইউসূফ (েহ:)-এে পুনোয় ওযূ না কো মকংবা ইিাি 

আবূ হামনফা (েহ:)-এে িাযাে রযয়ােতকারে নািায আদায়েত অবস্থায় ইিাি শারফঈ (েহ:)-এে 

রুকুে পে হাত না রতাোে ঘিনাগুরো অনয কারো তাকেীদ মছে না; তাাঁো এ সব রক্ষরে মনরেরদে 

এেরতহাদরকই অনুসের্ করেমছরেনিাে। 



১০/ – ধি ণ প্রিােক ও ধি ণ সংস্কােরকে কিরপাকিরনে প্রিরিই েশীদ রেযা বরে: “পুর্যবান তরুর্ ধি ণ 

সংস্কােক িসুেিানরদে সুি-শামি অেণরনে েরনয তাাঁরদেরক তাকেীরদে উপরব রিরক েক্ষা 

কেরত ইেুক, রয তাকেীদ পেবতীকারে আমবভূণত হরয়মছে; অতঃপে রস তাাঁরদেরক কুেঅাান-

সুন্নাহ ও সাোফ আস্ সারেহীরনে পি অনুসেরর্ সহায়তা কেরত আগ্রহী। ইসোরিে প্রিি 

শতাব্দীরত এিন মক রিষপােকোও কুেআন-সুন্নাহ রিরক সোসমে ধিীয় জ্ঞান আহের্ কেরতা।” 

েশীদ রেযাে ভাাঁড়ামি রদিুন! রস তাে িরতাই একেন রর্ািোহ রোকরক ‘পুর্যবান’ আিযা মদরয়রছ। 

অজ্ঞ ধি ণ সংস্কােরকে িুি মদরয় রস প্রবীর্ সম্মামনত ধি ণপ্রিােকরক উপরদশ রদয়াে অপপ্রয়াস 

রপরয়রছ। রনয়ািতপূর্ ণ (আশীব ণাদধনয) তাকেীদ, যা আল্লাহ ও তাাঁে োসূে (দ:)-এে আরদশ এবং 

ইসোিী উোিাবৃরেে সব ণসম্মমত অনুযায়ী েরুমে, তারক রস ‘উপরব’ বরেরছ। মকন্তু রস অনুধাবন 

কেরত পােরছ না রয িাে িযহারবে রকারনা একটিে অনুসের্/অনুর্িন হরো সটিক পরি িো; 

আে একেন ো-িযহাবীরক অনুসের্ করে িাে িযহারবে রকারনা একটিে সারি মভন্নিত রপাষর্ 

হরো ভ্রামি। রস সম্মামনত ধি ণপ্রিােক ও রনয়ািতপূর্ ণ ’ওয়ারয়য’ শব্দটিরক মনরয় উপহাস করেরছ। 

মকন্তু রস োরন না, রয বযজি ধিীয় দাময়ত্বসম্পন্ন উরেিারদে সারি সংমশ্লি রনয়ািতপূর্ ণ শব্দগুরো 

মনরয় মবদ্রূপ করে, রস অিুসমেরি পমের্ত হয়। “মুসল্মািশেরশক িাসি করশব সবশেশয় 

িাশল্ম ও হীি প্রকৃশতর বযজিবর্ শ” – এই হাদীসটি সম্পরকণ আিো যমদ না োনতাি, তাহরে 

আিো মবজস্মত হতাি এই দুঃিেনক বাস্তবতা রদরি রয মিসরেে িরতা একটি িুসেিান রদরশ এই 

রোকটি (েশীদ রেযা) ফরতাওয়া োমে কোে পরদ অমধটষ্ঠত হরয়মছে। ওরহ হীন মযনমদক্ক! 

িুসেিানরদেরক উপহাস না করে এবং ধি ণপ্রিােকরদেরক নািরক অমভনয় না কমেরয় সততাে 

সারি অগ্রসে হরয় তুমি ইহুদী, িৃিান মিশনােী, িী-রিইসন ও সিােতন্ত্রীরদেরক িযারেন্জ করো না 

রকন? না, তুমি রতা তারদে মদরক সরেরহে রিারি তাকারতও সক্ষি নও। িী-রিইসন িক্র হরো 

রতািাে প্রভু, রতািাে-ই পৃষ্ঠরপাষক। 

তুমি মনরেরক কী িরন করো যিন তুমি রধাকাপূর্ ণ এ কিা বরো, “িুসেিানরদেরক তাকেীরদে 

উপরব রিরক েক্ষা কোে েরক্ষয……এবং তাাঁরদেরক কুেআন, সুন্নাহ ও সাোফবৃরেে পরিে 

অনুসােী কোে উরেরশয?” রতািাে কিা পেস্পেমবরোধী। কুেআন, সুন্নাহ ও সাোফ আস্ 

সারেহীরনে পরিে অনুসের্/অনুর্িন মক তাকেীদ নয়? আে তুমি রয তাকেীরদে কিা বেরছা, তা 

একিাে সম্ভব আরয়ম্মা-এ-িযামহব (িাে িযহারবে ইিািবৃে)-রক অনুসের্ করেই। এই তাকেীদ, 

যারক তুমি ‘উপরব’ বেরছা, তারক রছরড় রদয়াে িারন হরব কুেআন, সুন্নাহ এবং সাোফবৃরেে 

পরিে তাকেীদরক বেণন কো এবং ফেশ্রুমতরত ইসোি রিরক িামেে হরয় যাওয়া, রয ভুে 

তাকেীদ তুমি (িরন-প্রারর্) িাও। িহানবী (দ:) এেশাদ ফেিান, “যে বযজি শিশির মতািুোয়ী 

কুরআি-হােীশসর অপবযাখযা করশব, যস অমুসশল্ম হশয় োশব।” তুমি িুসেিান সিােরক 

ভ্রাি তাকেীরদে মদরক িানরত িাও। রতািাে িুি রিরক িুরিাশ সোও! তুমি রয ইসোরিে শত্রু, এ 

সতযটি স্বীকাে করো; যারত আিো রতািাে েবাব মদরত পামে। আপাততঃ আিো রতািাে সহরযার্ী 

এক িী-রিইসরনে কিা উদ্ধৃত কেরবা: “তুমি মক িরন করো সবাই রিারি রদরি না এবং সবাই 

রবাকা?” 

প্রিি শতাব্দীে িুসেিানরদেরক ‘রিষপােক’ বরে অপিান করো না! তাাঁরদেরক অজ্ঞ মহরসরব 

উপস্থাপন করো না! তাাঁো সবাই জ্ঞানী ও মশমক্ষত মছরেন, িাই তাাঁো রহান রিষ পােনকােী, রযািা বা 

রসনাপমত। তাাঁো সবাই মছরেন িুেতামহদ। মনিয়ই তাাঁো সোসমে কুেআন িেীদ রিরক জ্ঞান 



আহের্ কেরত সক্ষি মছরেন। 

মহেেী ১১৫০ (১৭৩৭ িৃিাব্দ) সাে হরত ো-িযহাবী/’সাোফী’ িতবাদ, অি ণাৎ, আহরে সুন্নারতে 

উরেিাবৃেরক অিানয কোে রবদআত সাো মবশ্ববযাপী ছমড়রয় রদয়া হরয়রছ। সউদী আেরবে 

র্ণ্ডিূি ণো এই ধ্বংসািক ও মবরভদ সৃটিকে আিেরর্ রনতৃত্ব মদরে, রযটি রভতে রিরক ইসোি 

ধরি ণে ক্ষমত সাধন কেরছ এবং িুসেিান ভাইরয় ভাইরয় শত্রুতা সৃটি কেরছ। ো-

িযহাবী/‘সাোফী’ো আহরে সুন্নারতে িুসেিানরদেরক আক্রির্ ও হাোে হাোে মনেপোধ 

িুসেিান নে-নােী ও মশশুরক েেুুি-অতযািাে করে হতযা এবং তাাঁরদে সম্পদ-সম্পমত্ত েুিপাি 

কোে পে বৃটিরশে সহায়তায় ১৩৫০ মহেেী রিাতারবক ১৯৩২ িৃিাব্দ সারে তারদে োেতন্ত্র কারয়ি 

করে; অতঃপে তাো তারদে এই বারতে িতবাদ প্রিাে-প্রসারেে অসৎ উরেরশয কূিননমতক প্রভাব 

ও প্রমত বছে বযয়কৃত রকাটি রকাটি স্বর্ ণিুরাে শজিবরে মবমভন্ন রদরশ নানা ধেরনে প্রমতষ্ঠান র্রড় 

রতারে। মিরিয ও কুৎসায় পূর্ ণ তারদে প্রকাশনা দ্বাো অজ্ঞ-িূি ণরদেরক তাো রধাকা মদরে এবং 

ইসোরি অিঘ ণাতিূেক অপতৎপেতা অবযাহত রেরিরছ। 

ওহাবী িতবাদ প্রবতণন করেমছে রিাহাম্মদ ইবরন আমব্দে ওয়াহহাব। তাে েন্ম ১১১১ মহেেী/১৬৯৯ 

িৃিাব্দ সারে আেরবে নেদ অঞ্চরে; িৃতুয হয় ১২০৬ মহেেী/১৭৯২ িৃিাব্দ সারে। তাে বাবা ও ভাই 

সুোইিান ইবরন আমব্দে ওয়াহহাব মছরেন সুন্নী িুসেিান ও আরেি। রহোরযে অনযানয 

উোিাবৃরেে িতারা তাাঁোও িুসেিানরদে কারছ বযািযা করেন রয ওহাবী িতবাদ একটি ভ্রাি পি। 

প্রকৃত ইসোরিে রূপরেিা আহরে সুন্নারতে আকীদা-মবশ্বাসরক সিুন্নত োিরত অরনক বইপে 

রেিা হয়। উদাহের্স্বরূপ, সুোইিান ইবরন আমব্দে ওয়াহহাব তাাঁে ভাই (রিাহাম্মদ ইবরন আমব্দে 

ওয়াহহাব)-রক উপরদশ মদরত মনে পুস্তরকে প্রােরম্ভ মেরিন: 

”আল্লাহ পাক তাাঁে িহানবী (দ:)-রক সিগ্র িানব োমতে েরনয োসূে করে পাটিরয়রছন। মতমন 

োসূেুল্লাহ (দ:)-এে প্রমত রপ্রমেত তাাঁে ঐশীগ্রে আল্-কুরআশি িানুরষে েরনয যা যা প্ররয়ােনীয় 

তাে সবই বযািযা করেরছন। নবী কেীি (দ:)-রক মতমন রয প্রমতশ্রুমত মদরয়মছরেন, তা মতমন সৃটি করে 

মদরয়রছন। আল্লাহতা’ো রঘাষর্া করেন রয মতমন িহানবী (দ:)-এে িাধযরি রপ্রমেত ইসোি ধি ণরক 

দুমনয়াে রশষ সিয় পয ণি পমেবতণন ও মবকৃমত রিরক রহফাযত কেরবন। মতমন আেও রঘাষর্া করেন 

রয মবশ্বনবী (দ:)-এে উম্মত-ই হরেন িানব োমতে িারে রশ্রষ্ঠ; আে হুযূে পূে নূে (দ:) শুভ সংবাদ 

রদন রয এই উম্মত দুমনয়াে অমিি েগ্ন পয ণি (সািমগ্রকভারব) মবিুযত হরবন না। মতমন আিারদে 

প্রমত তাাঁে সুন্নাতরক শিভারব আাঁকরড় ধোে আরদশ করেরছন। আল্লাহ পাক সূো মনসাে ১১৫ 

আয়ারত এেশাদ ফেিান: ‘আর যে বযজি মুসল্মািশের পথ যথশক আল্াো পশথ েশল্, আশম 

তাশক তার অবস্থার ওপর যেশে যেশবা এবং তাশক যোেশখ প্রশবি করাশবা; আর তা 

প্রতযাবতশি করার কশতাই মন্দ স্থাি!’ অতএব, এতদ্বাো ইসোিী 

উরেিাবৃরেে ‘এিমা’ (ঐকিতয, সব ণসম্মমত) ধিীয় জ্ঞারনে েরনয হুজ্জা (প্রিার্) ও দমেে মহরসরব 

সাবযস্ত হরয়রছ। এই এেিা’ রিরক মবিুযমত মনমষি কো হরয়রছ। যাো এই এেিা’ সম্পরকণ োরন না, 

তারদে উমিত এ মবষরয় জ্ঞানীরদেরক জেরজ্ঞস করে রশিা, যা সূো নহরেে ৪৩ আয়ারত আমদি 

হরয়রছ। এই আয়াতটি একটি হাদীস শেীরফ বযািযা কো হরয়রছ এভারব, ’যতামরা ো িাশিা িা তা 

োাঁরা িাশিি, তাাঁশেরশক জিশেস কশরা। অেতার শেশকৎসা (আশরার্য) জিশেস কশর 

যিখার মশধযই শিশহত।’ 

”উোিা-এ-ইসোরিে সব ণসম্মত ভাষযানুযায়ী, িুেতামহদ হরেন রসই িহান আরেি, মযমন আেবী 



শব্দভাণ্ডাে িুিস্থ করেরছন এবং শরব্দে মবমভন্ন অি ণ, আক্ষমেক ও রূপক অি ণও রবারেন; মযমন 

রফকাহমবদ ও হারফয (কুেআন িুিস্থকােী) এবং রকে‘আরতে পিমতগুরো োরনন; মযমন কুেআন 

িেীরদে সকে আয়ারতে তাফসীে সম্পরকণ জ্ঞান োরিন এবং রিাহকাি (স্পি আজ্ঞা) ও 

রিাতাশারবহ (দ্বযি ণরবাধক, অস্পি), নারসি (েমহতকােী) ও িানসুি (েমহতকৃত), কাসাস ও অনযানয 

আয়ারতে িরধয পাি ণকয বুেরত সক্ষি এবং সহীহ, িুফতােী, িুততামসে, িুনকাতী’, িুেসাে, 

িুসনাদ, িাশহুে ও িওকুফ হাদীসগুরোও রিরনন; মযমন ওয়াো (কৃচ্ছ্বেত)-এে অমধকােী এবং 

তাযমকয়া-এ-নফস্ (আজিক পমেশুজি) অেণন করেরছন; এবং মযমন সারদক্ক (সতযমনষ্ঠ) ও আিীন 

(মবশ্বাসভােন)। এই ধেরনে িহৎ গুর্াবেীসম্পন্ন বযজিরত্বে অমধকােী ইসোিী জ্ঞান মবশােদর্র্ই 

রকবে তাকেীদ বা অনুসের্রযার্য এবং তাাঁোই ফরতাওয়া োমে কোে এিরতয়ােসম্পন্ন। এে িরধয 

রকারনা একটি গুর্ যমদ কারো না িারক, তরব মতমন িুেতামহদ হরত পােরবন না এবং তারক 

অনুসের্ কোও যারব না। এিতাবস্থায় তারকই অপে রকারনা িুেতামহরদে অনুসােী হরত হরব। 

অতএব, একেন িুসেিান হয় মুিতাশহে, নয়রতা মুকাশিে (তাকেীদ অনুশীেনকােী)। তৃতীয় 

রকারনা রশ্রর্ী এিারন রনই। িুকামল্লদরদে েরনয রকারনা একেন িুেতামহদরক অনুসের্ কো 

ফেয। এটি সব ণসম্মতভারব রঘামষত হরয়রছ। এিন মক ইবরন কাইরয়যি আে-োওমযয়যা (িৃতুয: ৭৫১ 

মহেেী/১৩৫০ িৃিাব্দ), যারক ওহাবীো ‘আল্লািা’ বরে প্রশংসা করে এবং যাে প্রমতটি কিাই তারদে 

কারছ দমেে, রস-ও মনরেে ‘এ’ল্াম আল্-মুশক’ি’ শীষ ণক পুস্তরক বরেরছ, ‘রয বযজি এেরতহারদে 

েরনয প্ররয়ােনীয় শতণ পূেরর্ বযি ণ, কুেআন-হাদীস রিরক মসিাি রনয়াে অনুিমত তাে রনই।’ 

বতণিানকারেে িানুরষো কুেআরনে আয়াত ও হাদীস আবৃমত্তকােী এবং ওগুরোরক মনরেরদে 

িতানুযায়ী (িনর্ড়া) বযািযাকােী রোকরদেরক আরেি মহরসরব র্র্য করে। যাাঁো আহরে সুন্নারতে 

উরেিাবৃেরক মনরেরদে বইপরে উদ্ধৃত করেন, তাাঁরদে রকারনা কিা িানুরষো শুনরছ না। 

আেরক এেরতহারদে একটিিাে পূব ণশতণ পূেরর্ও অক্ষি র্ণ্ডিূি ণ ও রর্ািোহ রোকরদেরক ধিীয় 

কতৃণত্বসম্পন্ন আরেি মহরসরব মবরবিনা কো হয়। আল্লাহতা’ো িুসেিানরদেরক এই বাো- িসীবত 

রিরক েক্ষা করুন, আিীন!” [সুোইিান ইবরন আমব্দে ওয়াহহাব কৃত ‘আস্ সাওয়াইকুল্ 

ইল্াশহয়যা েীর-রাজদ্দ ‘আল্াল্ ওয়াহহাশবয়যা’, নুহবাতুে আহবাে, বার্দাদ, ১৩০৬ 

মহেেী/১৮৮৯ িৃিাব্দ; ফরিাগ্রামফক পুনিু ণরর্, ইস্তামু্বে, ১৩৯৫ মহেেী/১৯৭৫ িৃিাব্দ] 

পূব ণবতী অনুরেরদ রযিনটি উদ্ধৃত হরয়রছ, েশীদ রেযা ো-িযহাবী ইবরন কাইরয়যি আে-

োওমযয়যারক ‘ইিাি’ ও ‘আল্লািা’ মহরসরব প্রশংসা করেরছ এবং রবাোরত রিরয়রছ রস তােই পদাংক 

অনুসের্ কেরছ। আে ওপরে উদ্ধৃত হরয়রছ রয ইবরন কাইরয়যি আে-োওমযয়যা কুেআন-হাদীস 

রিরক অ-িুেতামহদরদে মসিাি রনয়ারক মনরষধ করেরছ। এিতাবস্থায় েশীদ রেযা তাে িরতে 

মবরোমধতা করেরছ; আে এটি-ই প্রতীয়িান করে রস দ্বীন ইসোরিে বযাপারে মনষ্ঠাবান নয় এবং 

প্রকৃতপরক্ষ রস একেন দ্বীরনে শত্রু মনিয়; এিন এক শত্রু যাে উরেশয হরো পদণাে অিোরে 

রিরক ইসোরিে মবনাশ সাধরনে অপরিিা কো। 

১১/ – েশীদ রেযা কেি হারত ধি ণ সংস্কােক ও ওয়ারয়য (ধি ণ প্রিােক)-এে িধযকাে কিরপাকিন 

মেমপবি কেরত িারক। রস ধি ণ সংস্কােরকে প্রশংসা করে একমদরক রযিন তারক আসিারন ওিায়, 

অপে মদরক সকে রক্ষরেই ধি ণ প্রিােকরক রতিমন রহয় প্রমতপন্ন করে এবং তাাঁে প্রমত ঘৃর্াও প্রকাশ 

করে। রস তাে মনরেে রো াঁরকে িািায় বো রবাকামিপূর্ ণ কিাবাতণা ধি ণপ্রিােরকে প্রমত আরোপ 

করে। 



েশীদ রেযা তাে এই বইরয় কী মেরিরছ না মেরিরছ, তা মনরয় আিো বযাপৃত হরবা না, বেং আিো 

রসই সব উত্তে মেিরবা, যা ধি ণ প্রিােরকে িুি রিরক আশা কো যায়, যা তাাঁে জেহ্বাে সারি 

িানানসই। েশীদ রেযা রয উত্তে তাাঁে কাছ রিরক যিামবমহত বরে আশা করে, আিো তা মেিরবা না। 

আিো মবশ্বাস কমে, িরনারযারর্ে সারি পড়রে আিারদে মপ্রয় পািক এবং মনি ণে অিরেে ধিীয় 

দাময়ত্বসম্পন্ন বযজিবর্ ণ িী-রিইসন িরক্রে রধাকাবাজে সম্পরকণ স্পি বুেরত পােরবন। 

রকারনা ধি ণ প্রিােক মনিয় এরতা অজ্ঞ নন রয মতমন যুজিমবদযা, সিােমবজ্ঞান, েীবরদরহে 

র্িনসংক্রাি মবজ্ঞান, এবং এিন মক রফকাহ ও তাসাউফশারে ঈিারনে সংজ্ঞা একই বরে িরন 

কেরবন, রকননা, তাাঁরক হরত হরব মবদ্বান মযমন িারাসায় অগ্রসে/উচ্চতে মবদযািিণাে সিয় এগুরো 

অধযয়ন করেরছন এবং বরুেরছন। মকন্তু মতমন যমদ িারসায় মশক্ষা গ্রহরর্ে পমেবরতণ কায়রোে িুফতী 

আবদুহ ূ(িৃতুয: ১৩২৩ মহেেী/১৯০৫ িৃিাব্দ) ও তাে আনাড়ী মশষযরদে দ্বাো সংসৃ্কত োরিউে 

আযহাে মবদযােরয় পাি গ্রহর্ করেন, তাহরে মতমন এ সব সংজ্ঞাে িরধয তােরর্াে পামকরয় মবভ্রাি 

হরবন। এটি এ কােরর্ রয, িী-রিইসন রর্াষ্ঠী উসিানীয় সাম্রারেয এবং মিসরে িারাসা মশক্ষা বযবস্থা 

রিরক তবজ্ঞামনক ও অগ্রসে/উচ্চতে ধিীয় রকাস ণগুরো রছাঁরি রফরে মদরয়রছ। তাো র্রড় তুরেরছ 

আধুমনকতাবাদী ধি ণ সংস্কােকবর্ ণ, যাো দ্বীন-ইসোি সম্পরকণ অজ্ঞ। 

রকারনা ধি ণ প্রিােক হরেন এিন এক িসুেিান, মযমন র্ীবত বা পে-মনোে অি ণ ভাে করেই 

োরনন। মতমন োরনন, রকারনা দরেে বা রর্াষ্ঠীে মবরুরি রকারনা কিা বরল্ল র্ীবত হয় না, যমদও এই 

ধি ণ সংস্কােরকে (েশীদ রেযাে) এ কিা োনা নাও িাকরত পারে। 

১২/ – ধি ণ সংস্কােক েশীদ রেযা বরে: “এেিা তিা ’ঐকিরতযে’ িরতা মভমত্তহীন কিাবাতণাে িামতরে 

আিো যা প্রতযক্ষ কমে, তা অস্বীকাে কো মক যুজি ও মবিাে-মবরবিনাে সারি সঙ্গমতপূর্ ণ নয়?” 

এিারন রস ইসোরিে রিৌমেক মশক্ষাে প্রমত মবদ্রূপ কেরছ এবং দামব কেরছ রয ‘এিমা’ শব্দটিে 

রকারনা মভমত্ত-ই রনই। রফকাহ’ে উরেিাবৃে এই শব্দটি সম্পরকণ রেরনরছন মনরিে হাদীস শেীফ 

রিরক; োসূরে পাক (দ:) এেশাদ ফেিান: “ল্া তািতাশমউ উম্মাতী আল্াে্ োল্াল্াত”, অি ণাৎ, 

“আিাে উম্মত রর্ািোহী তিা পিভ্রিতায় ঐকিতয রপাষর্ কেরব না।” মকন্তু এই তিয ধি ণ 

সংস্কােক োনরব কী করে? রস রতা তাে তিাকমিত আধুমনক প্রভুরদে কাছ রিরক এটি রশারন মন! 

’এিমা’ (ঐকিতয) মছে (ইসোরিে প্রািমিক যুরর্ে) রকারনা এক শতাব্দীে সিসািময়ক 

িুেতামহদবৃরেে এেরতহাদসিূরহে পােস্পমেক ঐকয। মহেেী িতুি ণ শতরকে পে আে রকারনা 

িুেতামহদ িুতোক্ক (৪০ নং অনুরেরদ মবস্তামেত মববের্ রিবয) এ পৃমিবীরত আরসন মন; তাই রসই 

সিয় হরত আে রকারনা এেিা-ও হয় মন। পূব ণবতী শতরকে এেিা’গুরোরক পেবতী শতকগুরোে 

িুেতামহদবৃে প্রািার্য দমেে মহরসরব বযবহাে কেরতন। িুকামল্লদ, অজ্ঞ-িূি ণ এবং মবরশষ করে ধি ণ 

সংস্কােকরদে ঐকিতযরক এেিা’ বো যায় না। সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-বৃরেে এেিা’-ই সবরিরয় 

মনভণেরযার্য ও িূেযবান। তাাঁরদে পরে আর্ত উরেিাবৃে এেিা’ মহরসরব বমর্ ণত মবষয়গুরো সংগ্রহ 

করে মনরেরদে বইপরে মেমপবি করেন। রয সব মবষরয় এেিা’ হয় মন রসগুরোরক এবং অ-

িুেতামহদরদে কিাবাতণারক এেিা’ আিযাময়ত কো হরত মনবৃত্ত কো হয়। 



আহরে সুন্নারতে উোিা-এ-রকোরিে িরত আল্-আেীিাত আি্ িরীয়ত, অি ণাৎ, ইসোিী 

আইন-কানুন রবে কোে উৎস হরে িােটি: রকতাব, সুন্নাহ, মকয়াস আে-ফুকাহা এবং এেিা’ 

আে-উম্মাহ। রকতাব হরো আে-কুেআন, সুন্নাহ হাদীস শেীফ। এই দুরিারক ‘িস্’-ও বো হয়। 

রকয়াস আে-ফুকাহা হরো িুেতামহদ উোিারদে এেরতহারদে সিটি। রয বযজি বরে এেিা’ 

রকারনা প্রািার্য দমেে নয়, রস কারফরে পমের্ত হয় না বরি, মকন্তু রস রবদআতী হরয় যায়; রকননা 

রস দ্বযি ণরবাধক ’নস’গুরোে তা’মবে তিা মভন্নতে বযািযা প্রদারনে সিয়ই ও কিা বরে িারক। 

িারেেী ও অনযানয ো-িযহাবীো এই রশ্রর্ীভুি। তারদে এেিা’-মবরোধী কিাবাতণা কুফেী তিা 

অমবশ্বারসে েন্ম রদয় না। তরব তা’মবরেে বযাপারে অনবধান রয সব অজ্ঞ-িিূ ণ রোক এেিা’ে সারি 

অসঙ্গমতপূর্ ণ মনরেরদে ধযান-ধাের্া প্রকাশ করে িারক, তাো কুফেীে েন্ম রদয়। 

রকারনা ধি ণ প্রিােক কল্পনা বা অনুিারনে মভমত্তরত কিা বরেন না। মতমন তাাঁে মসিাি সম্ভাবনাে 

ওপে মনভণে করে রনন না। মতমন োরনন, পয ণাপ্ত জ্ঞান ছাড়া কিা বোে মকংবা অনুিারনে মভমত্তরত 

মসিাি রনয়াে অনুিমত রনই। মতমন যা রদরিন তা অস্বীকাে করেন না, মকন্তু মতমন অধযয়ন ও 

র্রবষর্া করেন। কাের্ কুেআন িেীদ ও হাদীস শেীফ িুসেিানরদেরক মিিা ও অধযয়ন এবং 

র্রবষর্া কেরত আরদশ করে; আে যাাঁো তা করেন, তাাঁরদে প্রশংসাও করে। ‘আকা’যয়ে-এ-

িাসােী’ শীষ ণক বইটি, রযটি ধি ণ সংস্কােরকে িারাসায় মশক্ষা কো উমিত মছে এবং রযটি সম্পরকণ 

রস হয়রতা শুরনই মন, রসটিে প্রিি পৃষ্ঠারতই জ্ঞানােণরনে মবমভন্ন পো বা উপায় সম্পরকণ মববের্ 

মেমপবি কো হরয়রছ। 

১৩/ – েশীদ রেযা ধি ণ প্রিােকরক ভূরর্াে শারে বা িবরেে কার্রে অমবশ্বাসী বযজি মহরসরব 

উপস্থাপন করেরছ এবং মবধিীরদে পমেরবমশত তিয বা মববেরর্ে অস্বীকােকােী মহরসরবও 

মিোয়রনে অপপ্রয়াস রপরয়রছ। ধি ণ প্রিােরকে প্রমত তাে কুৎসা েিনা রদিুন! িুসেিান সিাে 

মবজ্ঞান-িিণায় আস্থা োরিন, মকন্তু তাাঁো মবজ্ঞারনে িরুিাশ পমেমহত অ-িুসেিান শত্রুরদে 

পমেরবমশত মিিযায় মবশ্বাস করে রধাকাপ্রাপ্ত হন না। রয সব মবধিী িুসেিানরদেরক রধাকা মদরত ও 

ইসোি ধরি ণে প্রমত কেংক রেপন কেরত অপরিিােত এবং যাো মবজ্ঞান সম্পরকণ সরিতন না 

হওয়া সরেও মবজ্ঞানীে ভান কেরছ, আে তবজ্ঞামনক জ্ঞারনে আবেরর্ মিরিযে রবসামত কেরছ, 

তারদে বো হয় ‘শবোশির যর্াাঁোশমেিু’, মকংবা ধম শ সংস্কারক বা শেিশেক্ক। এো হরো 

মবজেন্নতাবাদী যাো ইসোি ধি ণ ও মবজ্ঞান উভরয়েই প্রমত অপবাদ রদয়। িুসেিানবৃে ভূরর্ারে 

মবশ্বাস না কেরে তাাঁো মক এই শাে অধযয়ন কেরতন? িুসেিানরদে এই রক্ষরে র্রবষর্া ও 

আমবষ্কাে ভূরর্ারেে রয সব বইপরে জ্ঞাত হরয়রছ, রসগুরোে নাি ও রেিরকে নাি মেমপবি 

আরছ ‘কািে আে ্েুিূি’ ও ‘মওে’ুয়াত আল্-উল্ূম’ শীষ ণক গ্ররে এবং েরকেিযারনে 

োি ণান Geschichte der Arabischen Literatur পুস্তরকও। ধি ণ সংস্কােরকে প্রমত আিারদে 

জেজ্ঞাসয: মসনোে িরুভূমিরত পৃমিবীে এক িধযরেিাে তদঘ ণয (রামঘিা) সব ণপ্রিি রক রিরপমছরেন? 

তাাঁো মক আহরে সুন্নাহ’ে অির্ ণত িাে িযহারবে রকারনা একটিে অনুসােী মছরেন না? তাাঁরদে 

(তবজ্ঞামনক) পরিে অনুসােী ও তাাঁরদে িরতা রকারনা িুসেিান মক মবজ্ঞারন অমবশ্বাস কেরত 

পারেন? 

উপেন্তু, ‘ভূরর্াে এিন একটি জ্ঞারনে শািা যা অ-িুসেিানরদে অমধকারে, তাই তা গ্রহর্রযার্য 

নয়’, এই িিবযটিরক ধি ণপ্রিােরকে প্রমত আরোপ কো িুসেিানরদে প্রমত েঘনয কুৎসা েিনা তব 

মকছু নয়। রকারনা অজ্ঞ রোক, মযনমদক্ক বা ধি ণ প্রিােরকে ছদ্মরবশধােী রকারনা ধি ণ সংস্কােক-ই এ 



েকি আরে-বারে কিাবাতণা বেরত পারে। মকন্তু িাে িযহারবে রকারনা একটিে অনুসােী একেন 

সম্মামনত িুসেিারনে প্রমত এই বারে কিা বোে অমভরযার্ আনা ধরি ণে প্রমত তবমেতােই 

বমহঃপ্রকাশ িাে। 

িযহাবগুরো মবজ্ঞান, প্রযুজি, মহসাবমবজ্ঞান বা পেীক্ষা-মনেীক্ষারক মনরষধ করে না; তাহরে রকন 

রকারনা িযহারবে অনুসােী বযজি তা মনরষধ কেরবন? িাে িযহাব এই জ্ঞারনে শািাগুরোরক 

প্রশংসা করে এবং িুকামল্লদরদে এগুরো মশক্ষা কেরত বরে। রয বযজি এগুরোরত মবশ্বাস করে না বা 

মশক্ষা করে না, রস রকারনা ইিাি আে-িযহারবে অনুসােী হরত পারে না। রকারনা িযহারবে 

অনুসােীে প্রমত এই ধেরনে আরে-বারে কিা আরোপ কো রকবে িযহাবগুরোে শত্রুরদে পরক্ষই 

রশাভা পায়। 

১৪/ – রকারনা ধি ণপ্রিােক মনিয় এরতা িূি ণ নন রয মতমন িুসেিানরদে (বতণিান) অবরহমেত, করুর্ 

ও অবরজ্ঞয় (অধঃপমতত) অবস্থারক রকয়ািরতে আোিত বা পূব ণ-েক্ষর্ বরে িরন কেরবন। 

রকননা, রয ইিাি আে-িযহাবরক মতমন অনুসের্ করেন, মতমন বর্ ণনা করেরছন রয রকয়ািত-মদবস 

আসন্ন হবাে সিয় অরি ণে প্রািুয ণ, সব মকছুে িাো ছাড়ারনা, অসংিয উাঁিু ভবন (ইিােত) এবং অনবধ 

রযৌনািাে রদিা রদরব। একেন িুকামল্লরদেও এ সব তিয োনা আবশযক। না োনরে রস রকারনা 

িযহারবেই অনুসােী নয়। আরয়ম্মা-এ-িযামহব তিা িাে িযহারবে িাে ইিাি বরেরছন রয ইিাি 

িাহদী (আিাে ‘সায়াোশত আবাশেয়যা’ এবং ’ঈমাি ও ইসল্াম’ শীষ ণক পুস্তরক মবস্তামেত রদিুন)-

এে পরে িানুরষো বদকাে হরয় যারব, মকন্তু এে আরর্ বহু সুি-শামিে মদন অমতবামহত হরব। 

িুসেিানরদেরক এই সব সুরিে মদনগুরোরত ভােভারব রবাঁরি িাকা উমিত এবং কাে করে তবষময়ক 

ও আজিকভারব উন্নমত কোও আবশযক। রয বযজি কাে করেন, আল্লাহতা’ো তাাঁরক মনিয় পুেসৃ্কত 

কেরবন। 

১৫/ – ইিাি িাহদী (আ:) সম্পরকণ ধি ণ সংস্কােক ‘আে-িাহদীে ধাের্া’ বাকযটি বযবহাে করেরছ। রস 

বরে ইিাি িাহদী (আ:) ভমবষযরত আসরবন মকনা এ সম্পরকণ রস সজেহান। ধি ণ সংস্কােকো রযরহতু 

মযনমদক, রসরহতু তাো এরত মবশ্বাস নাও কেরত পারে; মকন্তু িুসেিান সিারেে এরত মবশ্বাস কো 

একাি আবশযক, রকননা উোিা-এ-ইসোি সব ণসম্মতভারব মেরিরছন রয মতমন আমবভূণত হরবন। 

ইিাি তসয়ুতী (েহ:) ও ইিাি ইবরন হােে িক্কী (রবসাে: ৯৭৪ মহেেী/১৫৬৬ িৃিাব্দ))-এে িরতা 

িহান আরেিবৃে ইিাি িাহদী (আ:) সম্পরকণ বই মেরিরছন। তাাঁে বযাপারে এবং ভমবষযরত তাাঁে 

আমবভণাব সম্পরকণ বমর্ ণত দু’শেও রবমশ হাদীস উি আরেিবৃে মনরেরদে বইপরে মেমপবি 

করেন। 

১৬/ – ধি ণ সংস্কােক বরে: “রয সব মবষরয় এেিা’ (ঐকিতয) হয় মন, রসগুরোে রক্ষরে প্ররতযরকে 

উমিত মনরেে সন্তুটি িামফক প্রািামর্ক দমেরেে অনুসের্ কো। বস্তুতঃ রকারনা িুেতামহদরক 

অনুসের্ কোে িারন হরো তাাঁে দমেেগুরোেই অনুসের্।” 

হযা াঁ, রকারনা িুেতামহরদে তাকেীদ িারন তাাঁে দামেমেক প্রিারর্েই অনুসের্, রয দমেে হরে 

কুেআন িেীদ ও হাদীস শেীফ। মকন্তু রকারনা মবষরয়ে প্রািামর্ক দমেে রতা িুেতামহদ-ই িুাঁরে 

রবে করেরছন আরর্। বস্তুতঃ এই দমেোমদ িুাঁরে রবে কোে রক্ষরেই িযহাবগুরোে িরধয 

িতপাি ণকয রদিা রদয়। রয রকারনা মবষরয়ে দমেে িুাঁরে রবে কেরত হরে এেরতহারদে 



িয ণাদাসম্পন্ন আরেি হরত হয়, অি ণাৎ, িুেতামহদ হরত হয়। সতয বরি, এ ধেরনে আরেি অপে 

কারো অনুসােী হরত পােরতন না; তাাঁরক মনরেে এেরতহাদ অনুযায়ী িেরত হরতা। 

১৭/ – েশীদ রেযা মেরিরছ প্রেয় মদবসসম্পমকণত আউমেয়া রকোরিে কাশফ (মদবযদৃটি)-এে প্রমত 

রস মবশ্বাস করে। অিি আরয়ম্মা-এ-িযামহব (িাে িযহারবে িাে ইিাি) বরেমছরেন প্রেয় মদবস 

করব হরব তা োনারনা হয়মন; একিাে আল্লাহতা’ো ছাড়া আে রকউই এ মবষরয় োরনন না; 

আউমেয়াে কাশফ শেীয়রতে দমেে নয়। আরয়ম্মা-এ-িযামহবরক যাাঁো অনুসের্ করেন, তাাঁো সবাই 

এই িরতে হরবন। ধি ণপ্রিােরকে প্রমত এে পমেপেী রকারনা কিা আরোপ কো একদি অসতয 

মববের্, এরকবারেই েঘনয কুৎসা েিনা। [অিুবােশকর যিাট: আউমেয়াে কাশফ তাাঁরদে প্রমত 

আল্লাহতা’োে িাস্ েহিত। তাাঁো এে িাধযরি আল্লাহে কাছ রিরক যা োরনন, তা আল্লাহ ও তাাঁরদে 

িরধযই সীিাবি। তাাঁো তা প্রকাশও করেন না। এটি িা’রেফত তিা রভরদে েহসয। অতএব, প্রেয় 

মদবস সম্পরকণ তাাঁো আল্লাহে কাছ রিরক োনরেও সব ণসাধােরর্য তা প্রকামশত নয়] 

১৮/ – ধি ণ সংস্কােক ‘কাল্বী’ শীষ ণক তাফসীেগ্ররে োে হাদীস আরছ বরে রয অমভরযার্ করেরছ, 

তা অবশয সটিক। মকন্তু রস আেও বরে, “আে-বায়দাবীে তাফসীে পুস্তরকও অনুরূপ োে হাদীস 

মবদযিান।” তাে এ কিাটি এরকবারেই ভুে। িহান আরেরি হক্কানী হযেত আবদুে হামকি-ই 

আেওয়াসী (রবসাে: ১৩৬২ মহেেী/১৯৪৩ িৃিাব্দ) বরেন, “ইিাি কােী আে-বায়দাবী (বাইএয়াদ-

আল্লাহু ওয়ােহাহু – আল্লাহ তাাঁে রিহাো রিাবােকরক আেও রেযামতি ণয় করুন) তাাঁে নাি ও তাাঁে 

প্রমত রপ্রমেত সাোরিে িরতাই উচ্চ িয ণাদাসম্পন্ন মছরেন। রিাফাসমসেবৃে তাাঁরক ভারোবাসরতন 

এবং সরব ণাপমে তাাঁরক সম্মান কেরতন। মতমন তাফসীে-শারে সরব ণাচ্চ পয ণারয় রপৌৌঁরছমছরেন। 

ইসোিী জ্ঞারনে সকে শািায় মতমন মছরেন সনদ (কতৃণত্ব)। প্রমতটি িযহারবই মতমন মছরেন উেে 

নক্ষে ও প্রমতটি ভাবনায় একেন পিপ্রদশ ণক। তাাঁরক সবাই োরনন প্রমতটি জ্ঞারনে শািায় একেন 

মবরশষজ্ঞ মহরসরব; সকে ধেরনে উসূরে মদর্দশ ণক মহরসরব; আে প্রািমিক ও পেবতী যুরর্ে 

উরেিাবৃরেে কারছ মতমন পমেমিত মনভণেরযার্য, কতৃণত্বসম্পন্ন ও মবমশি জ্ঞানী-গুর্ীেন মহরসরব। এ 

ধেরনে একেন িহান জ্ঞান মবশােরদে বইপরে োে বা বারনায়াি হাদীস আরছ বো িেি দুঃসাহস 

তব কী! এটি দ্বীন ইসোরি বড় একিানা িাদ সৃটিে অপপ্রয়াস। রয বযজিে জেহ্বায় এ েকি কিা 

উচ্চামেত হয়, যাে অিে এ কিায় মবশ্বাস করে এবং যাে কান রশারন, সবগুরোই আগুরন ভস্মীভূত 

হবাে রযার্য। এই িহৎ জ্ঞানী বযজি মক সহীহ ও িওদু (বারনায়াি) হাদীরসে পাি ণকয বুেরত সক্ষি 

মছরেন না? মতমন এ রক্ষরে অপাের্ মছরেন যাো বরে, তারদেরক কী বো উমিত? নামক মতমন ধিীয় 

নীমতরবারধ বা রিাদাভীরুতায় এরতাই দুব ণে মছরেন রয োে হাদীস তাাঁে বইপরে মেমপবি 

করেমছরেন এে িেি শাজস্তে বযাপােটি অগ্রাহয করেই, রয শাজস্ত এ েকি কি ণ সংঘিনকােীরদে 

প্রমত বেবৎ হবাে বযাপারে িহানবী (দ:) ইমতপূরব ণ সতকণ করেমছরেন। ইিাি বায়দাবী (েহ:) এ েকি 

করেরছন বো করতাই না িে ও ঘৃমর্ত কাে। রযরহতু এ সব হাদীরসে অি ণ তাাঁে কুৎসা েিনাকােীে 

িরতা সংকীর্ ণ িজস্তষ্কসম্পন্ন ও রিািা বুজিে রোকরদে উপেমিে বাইরে, রসরহতু এগুরোরক িওদু 

(োে) বো ছাড়া তারদে আে রকারনা উপায়িে রনই।” 

১৯/ – ধি ণ সংস্কােক বরে, “আিো রকউই পেবতী ের্ত (পেরোক) প্রতযক্ষ কমেমন; তাহরে রকিন 

করে আিো আশ ্শাোনীে কিাে সারি ‘িওমকফ’ নািক স্থারনে রভৌরর্ামেক অবস্থারনে রযার্সূে 

স্থাপন কেরবা? আে রকিন করেই বা তাাঁে সীোত, িীযান, রবরহস্ত-রদাযরিে িানমিরেে সারি 

পেকােরক সম্বন্ধযুি কেরবা? আিো কুেআন, সনু্নাহ, আকে (মবিাে-বুজি) বা রহকিত (সূক্ষ 



জ্ঞান)-এে িরধয এই সরবে পরক্ষ রকারনা প্রিার্ রদমিমন। এটি সমতয আেব রয রতািারদে পীে-

িাশারয়িবৃে মবরশ্বে সবরিরয় প্রমসি ও প্ররয়ােনীয় ভূরর্ােশাে রিরক িুি মফমেরয় িৃতুয-পেবতী 

ের্রতে এিন সব িানমিে এাঁরকরছন, যা বাস্তরব রদিা যায় না।” 

এই কিা বরে েশীদ রেযা আল্লাহে িহান আউমেয়া (আল্লাহে ভারোবাসা ও রহফাযতপ্রাপ্ত বাো)-

বৃে ও তাাঁরদে কাোিত (আল্লাহপ্রদত্ত ক্ষিতাবরে কৃত অরেৌমকক কি ণ)-রক আক্রির্ করেরছ এবং 

তাাঁরদে প্রমত িুসেিানরদে মবশ্বাসরক ধ্বংস কেরত রিরয়রছ। অিি তাে রকারনা অমধকাে রনই এটি 

কোে, রকননা আল্লাহ পাক তাাঁে কুেআনুে কেীরি এেশাদ ফেিান, “ঘি ঘি আিাহর শেকর 

পাল্ি কশরা; শেকশরর মাধযশমই অন্তর এতশমিাি তথা প্রিাশন্ত অিশি কশর।” হাদীস 

শেীরফ োসূেুল্লাহ (দ:) এেশাদ ফেিান, “আিাহশক ভাশল্াবাসার আল্ামত বা শেহ্ন হশল্া 

তাাঁশক যবশি যবশি স্মরে করা।” রিাহােীস উরেিাবৃে বরেন, “মবশ্বনবী (দ:) প্রমতটি িুহরূতণ মযকে 

কেরতন (অি ণাৎ, কেব্ োমে মছে)।” এই কােরর্ই উম্মরতে িহান বুযূর্ ণিণ্ডেী রবমশ রবমশ মযকে 

পােন কেরতন এবং ইসোরিে এতদসংক্রাি আরদশ পােরনও সব ণািক রিিা কেরতন। ঘন ঘন 

মযকে পােন করে তাাঁরদে পমবে অিে এতমিনান অেণন করে। আে রযরহতু মবমভন্ন হাদীরস 

এেশাদ হরয়রছ, “প্রশতযক যরাশর্রই ওষুধ আশে; অন্তশরর বযাশধর শেশকৎসা হশল্া আিাহর 

শেকর” এবং “তাকওয়া (যখাোভীরুতা/পুেযোয়ক কাি পাল্ি ও হারাম বিশি)-এর উৎস 

হশল্া আ’যরে (যখাো সম্পশকশ োিী)-বৃশন্দর অন্তর”, রসরহতু আউমেয়াবৃরেে অিে (কেব্) 

ওে বযামধ তিা পাপ রিরক িুজি পায়। তাাঁো আল্লাহতা’োে ভারোবাসা ও রেযািজে হারসে করেন। 

তাকওয়া-সম্পন্ন ও মনি ণে আিাে এই িহান বুযূর্ ণ আরেিবৃে-ই বরেরছন, ঘন ঘন মযকে 

পােনকারে তাাঁো দুমনয়া ও এে যাবতীয় মবষয় সম্পরকণ মবস্মৃত হন এবং তাাঁরদে অিে আয়নাসদৃশ 

রূপ োভ করে, যাে দরুন ঘুরি রযিন সব মকছু মবস্মতৃ হয়, রতিমন এই েযবাে হােরত তাাঁরদে 

অিরে (বর্ ণনাতীত) মবষয়ামদ প্রকামশত (িুকাশাফা) হয়। তাাঁো এগুরোে নাি মদরয়রছন “কািে”, 

“মুকািাো” বা “শুহূে”। প্রমতটি শতাব্দীে সহস্র সহস্র আউমেয়াবৃে এই একই কিা বরেরছন। ঘন 

ঘন মযকে পােন কো একটি এবাদত। যাাঁো এটি রবমশ রবমশ পােন করেন, তাাঁরদেরক আল্লাহ পাক 

ভারোবারসন এবং তাাঁরদে অিে তাকওয়াে উৎরস পমের্ত হয়। কুেআন িেীদ ও সুন্নাহ এই কিা 

বযি করে। এই মবষয়গুরোরক উমূর আত ্তািশর’ইয়যা (ইসোিী মবষয়াবেী) বরে। রয বযজি এরত 

অমবশ্বাস করে, রস কুেআন-সুন্নাহরত অমবশ্বাসকােী মহরসরবই সাবযস্ত হরব। প্রকৃত (পুর্যবান) 

িুসেিানবৃে যাাঁরদেরক আল্লাহতা’ো ভারোবারসন, তাাঁো োমনরয়রছন রয কাশফ ও শুহদূ কেব্ 

তিা অিরে প্রকামশত হয়। হুযূে পূে নূে (দ:) এেশাদ ফেিান, “ঘি ঘি শেকর পাল্িকারীর 

অন্তশর যকাশিা শদ্বধা-দ্বন্দ্ব (অশবশ্বাস) থাশক িা।” যাাঁো এ সব তিয প্রকাশ করেরছন, তাাঁো 

রিানারফক মছরেন না, বেং কিায় ও মিিায় প্রকৃত িুসেিান মছরেন। এাঁরদে দ্বাো বমর্ ণত কাশফ ও 

কাোিত িুসেিানরদে িারে তাওয়াতুে (সব ণে এিন প্রমসি ও জ্ঞাত রয তা মনভণেরযার্য এবং 

অস্বীকাে কো অসম্ভব) হরয় মর্রয়রছ। অমধকন্তু, রযরহতু এগুরো উমূর আল্-

উইিোশিয়যা অিবা উমূর আে ্েওশকয়যা (ইসোরি অপ্রদমশ ণত মকন্তু মনে মবরবক দ্বাো মবিায ণ 

মবষয়)-এে অিভুণি এবং অনযানযরদে েরনয দমেে নয়, তিামপ িুসেিানরদেরক এরত মবশ্বাস 

মকংবা অমবশ্বাস কেরত আরদশ কো হয় মন। আল্লাহে ভারোবাসাপ্রাপ্ত পুর্যবান বাোর্র্ যা 

তাওয়াতুে মহরসরব বর্ ণনা করেরছন, তারত অমবশ্বারসে রিরয় মবশ্বাস কোই উত্তি। রকারনা িুসেিান 

সম্পরকণ ভাে ধাের্া োিা উমিত এবং তাাঁে আিেরর্ আস্থাও োিা উমিত; এিন মক তাাঁে এবাদত-

সংক্রাি বিরবযও তা োিা উমিত। “রয বযজি অস্বীকাে করেরছ, রস বজঞ্চত হরয়রছ” – এই প্রবাদটি 

শাশ্বত স্বতঃমসি। [অিুবােশকর যিাট: আকাইরদে রকতারব রেিা আরছ, কারামাতুল্ 



আউশল্য়াশয় হাক্কুি, অি ণাৎ, আউমেয়াে কাোিত সতয। এরত মবশ্বাস কো অতযাবশযক] 

হযেত আবদুে ওয়াহহাব শাোনী (েহ:) মছরেন র্ভীে জ্ঞানী এক আরেরি হক্কানী ও ওেী। মতমন 

শারফঈ িযহারবে অনযতি মভমত্তস্তম্ভ ও আহরে সনু্নারতে নয়নিমর্। তাাঁে পটিত ও িুিস্থকৃত 

বইপরেে সংিযা অর্মর্ত। এগুরোে মকছু মকছু তাাঁে ‘আল্-শমোিুল্ কুবরা’ শীষ ণক পুস্তরকে 

িুিবরন্ধ মেমপবি আরছ। তাাঁে শত শত কি ণ ‘কািে আে্ েুিূি’ রকতারব তামেকাবি আরছ। তাাঁে 

প্রমতটি গ্রে-ই তাাঁে রশ্রষ্ঠরত্বে স্বাক্ষে বহন কেরছ। হানাফী জ্ঞান মবশােদর্র্ও তাাঁে র্ভীে জ্ঞান, 

কাশফ ও শুহরূদে প্রমত শ্রিাশীে। তাাঁো বরেরছন রয ইিাি শাোনী (েহ:) ‘ধের্ীে বুরক নক্ষেোজেে 

িরধয একটি।’ একটি হাদীস শেীরফ নবী পাক (দ:) এেশাদ ফেিান, “যিষ শবোর শেবশস 

সব শপ্রথশম আশিয়া (আ:), অতঃপর উল্ামা-এ-হক্কািী/রব্বািীবৃন্দ এবং তারপর িহীের্ে 

িাোয়াত তথা সুপাশরি করশবি” (রিশকাত)। এই হাদীস শেীফরক আাঁকরড় ধরেই আিো তাাঁে 

শাফায়ারতে প্রতযাশী। এটি সুস্পি রয আহরে সুন্নারতে এ সকে নয়নিমর্রক যাো আক্রির্ করে, 

তাো মযনমদক। মযনমদক ও অমবশ্বাসীো িুসেিানরদে পিপ্রদশ ণক িহানবী (দ:)-রকও আক্রির্ 

করেমছে। ইসোরিে প্রমত তবেী ভাবাপন্ন ভেরিয়াে-ও মবশ্বনবী (দ:)-রক তাে ঘৃর্য নািকগুরোে 

মবষয়বস্তুরত পমের্ত কোে িরতা মনিুতায় রনরিমছে। তাই হুযূে পাক (দ:)-এে উত্তোমধকােী আহরে 

সুন্নারতে উরেিাবৃরেে প্রমত এ ধেরনে হীন আক্রির্ পমেিামেত হওয়াই স্বাভামবক। শত্রুরদে 

রনাংো িুি ও বক্র কেরিে মবষয়বস্তুরত পমের্ত হওয়ারত এই িহান বযজিরদে ভাবিূমতণ কেুমষত 

হরব না। হীরে িাটিরত পরড় রর্রেও িূেয করি যায় না। 

আল্লাহে রেযািজে হামসেকােী আবদুে ওয়াহহাব শাোনী (েহ:) ও তাাঁে িরতা অনযানয অাাউমেয়া 

বরেমছরেন, তাাঁো িওমক্কফ, সীোত, রবরহস্ত ও রদাযি মনে রিারি প্রতযক্ষ করেরছন; তরব এগুরো 

পৃমিবীরত িি ণিরক্ষ রদিা যারব না। এগুরো তাাঁরদেরক স্বরপ্নে িরতা এিন পোয় রদিারনা হরয়রছ 

এবং এিনভারব তাাঁরদে অিরে প্রকাশ কো হরয়রছ, যা অজ্ঞাত, অরবাধর্িয ও বযািযাতীত। তাাঁো এ 

সব মবষয় তাাঁরদে ঘমনষ্ঠেনরদে কারছ প্রকাশ করেরছন। তাাঁো বরেরছন, “মাি ল্াম এয়ােূক ল্াম 

এয়ােশর” [রয বযজি স্বাদ গ্রহর্ করেমন, রস োরন মন]। অরবাধর্িয রকারনা মবষয়রক অস্বীকাে কো 

একদি িূি ণতা, নয়রতা রস্রফ রবওকুমফ। আে এ ধেরনে অরবাধর্িয মবষয় সম্পরকণ যমদ রকউ বরে, 

“অসম্ভব, হরতই পারে না”, তাহরে এটি হরব প্রমতজক্রয়াশীেতা, একগুাঁরয়মি ও উগ্রবামদতাে 

বমহঃপ্রকাশ। এ কােরর্ই আিো ধি ণ সংস্কােকরক ‘মবজ্ঞারনে রর্া াঁড়াপেী’ সরম্বাধন করে িামক। 

িুসেিান উরেিাবৃরেে সূক্ষ ঐশী জ্ঞান যা মবজ্ঞান ও যুজিতরকণে ঊরধ্ব ণ, এিন মবষয়রক তাাঁো 

িানমিে অঙ্কন করেরছন বরে বযঙ্গ-মবদ্রূপ মযনমদক্ক ও দ্বীরনে শত্রুো ছাড়া আে রক-ই বা কেরত 

পারে? 

২০/ – েশীদ রেযা মনে ‘িুহাওয়াোত’ পুস্তরক িহাপ্রেয় মদবসসম্পমকণত হাদীস উদ্ধৃত করে। মকন্তু 

রস হাদীরসে নারি মযনমদক্করদে বারনায়াি কিাবাতণা ধি ণপ্রিােরকে িুি মদরয় উচ্চাের্ কোয়। আে 

ধি ণ সংস্কােকরক মদরয় ওই সব কিা হাদীস নয় প্রিার্ কমেরয় রস ধি ণ সংস্কােরকে িুরি রসই সব কিা 

প্রিাে করে রযগুরো মেমপবি আরছ উোিা-এ-আহে-এ-সুন্নারতে বইপরে। এই ধূতণ িারেে িাধযরি 

রস িাে িযহারবে অনুসােী ধি ণ প্রিােক ও িুসেিানরদেরক রহয় প্রমতপন্ন কোে অপপ্রয়াস পায় 

এবং তাাঁরদেরক অজ্ঞ-িূি ণ মহরসরব মিরিযভারব উপস্থাপরনে পাশাপামশ মনরেরক ও তাে িরতা ধি ণ 

সংস্কােকরদেরক জ্ঞানী-গুর্ী ও বুজিিান ইসোিী পজণ্ডত মহরসরব প্রকারশে অপরিিা িাোয়। রয 

সকে িুসেিান ইসোিী বইপে অধযয়ন করেরছন এবং ভােভারব বুরেরছন, তাাঁো মনঃসরেরহ এ 

সিস্ত ঘৃর্য কুৎসায় মবশ্বাস কেরবন না। মকন্তু আিো এিারন দু’কেি মেিমছ যারত সতয যাো 

োরনন না, তাাঁো রযন ধি ণ সংস্কােরকে কিারক সতয িরন করে রধাকাপ্রাপ্ত না হন। আিো রোে 



মদরয় বেরবা, আিারদে যুব ও তরুর্ িুসেিান ভাইরয়ো রযন আহরে সুন্নারতে উরেিাবৃরেে 

বইপে পাি করে ধি ণ সংস্কােরকে মিরিয প্রিাের্ায় রধাকাপ্রাপ্ত হওয়া রিরক মনরেরদে েক্ষা করেন। 

২১/ – েশীদ রেযা ধি ণ প্রিােরকে িুি মদরয় ইসোরিে সারি সম্পকণহীন হুরুফী, দ্রুয ও বারতনী 

(আিাে প্রর্ীত ‘সায়াোশত আবাশেয়যা’ পুস্তরকে ২য় িরণ্ড ‘মবকৃত ধি ণসিূহ’ শীষ ণক অধযায় 

রদিুন)-রদে কিাবাতণা বোয় এবং ইসোি মবষরয় ধি ণ প্রিােরকে জ্ঞান মহরসরব এরক মিরিযভারব 

উপস্থাপন করে; অতঃপে ধি ণ সংস্কােকরক মদরয় রস অমভিত বযি করে রয আিারদে দ্বীরন এ 

সিস্ত জেমনরসে রকারনা স্থান-ই রনই। ফরে রস ধি ণ প্রিােকরক একেন িূি ণ মহরসরব প্রদশ ণন করে। 

ধি ণ সংস্কােরকে প্রমত পািকরদে আস্থা অেণরন রিিা কোে পাশাপামশ আহরে সুন্নারতে 

িানুষরদেরক অজ্ঞ মহরসরব রদিারতও রস অপতৎপে। 

২২/ – ধি ণ সংস্কােক বরে, “সম্প্রমত আহরে সুন্নাত ওয়াে োিাআত বরে যাো মনরেরদে অমভমহত 

করে, তাো বারতনী ও অনযানয (বারতে) দে-উপদরেে বানারনা রবদআত হরত মনরেরদে েক্ষা 

কেরত পারে মন। তাো নারি মভন্ন িাে। আপনাো যমদ বারতনীরদে কিাবাতণাে সারি মহেেী িতুি ণ 

শতক ও তৎপেবতী শতকগুরোরত আর্ত তাসাউফপেীরদে মবমভন্ন বার্ীে তুেনা করেন, তাহরে 

িুব কি পাি ণকযই রদিরত পারবন।” 

ধি ণ সংস্কােক আবােও এিারন ইসোি সম্পরকণ মনরেে িূি ণতা প্রকাশ করেরছ। রস যা বেরছ টিক 

তাে উরটা, ‘আহশল্ সুন্নাত ওয়াল্ িামাআত’ শব্দটি োসূরে পাক (দ:)-এে হায়ারত জেরের্ীে 

পেবতী সিরয় আমবষৃ্কত নয়; িহানবী (দ:)-ই এই শব্দটি বযবহাে করেমছরেন এবং িুসেিানরদেরক 

এে পতাকাতরে ঐকযবি হরত আহ্বান করেমছরেন। মতমন এেশাদ ফেিান, “আমার সুন্নাতশক 

আাঁ কশে ধশরা!” অনযে ফেিান, “িামাআত যথশক শবেুযত হশয়া িা!” এই দুরিা হাদীস-ই তাাঁে 

ওই আহ্বারনে প্রািার্য দমেে। ধি ণ সংস্কােক তাে এই মিরিয দ্বাো আহরে সুন্নারতে বুযূর্ ণ-আরেিবৃে 

ও আউমেয়া রকোিরক আক্রির্ করেরছ এবং তাাঁরদে িান-িয ণাদারক কেুমষত কেরত রিরয়রছ। 

আহরে সুন্নারতে উোিা-এ-রকোরিে বইপে এিরনা তা-ই আরছ, রযিনটি মছে সহস্র বছে আরর্ 

রসগুরোে প্রর্য়রনে সিয়। জ্ঞান-মবজ্ঞারনে প্রমতটি শািায়, িনুষয সিারেে মবমভন্ন স্তরে অজ্ঞ-িূি ণ 

ও রর্ািোহ রোক িাকরতই পারে; মকন্তু এ ধেরনে মকছু রোরকে উদাহের্ রিরন ‘আহেুস্ সুন্নাহ’ 

শব্দটিরক আক্রির্ কো িহা অনযায়। আে তাসাউরফে িহান বযজিত্বরদেরক বারতনী সম্প্রদারয়ে 

সারি তুেনা কোে কূিিাে ধি ণ সংস্কােকো সবরিরয় রবমশ বযবহাে করে িারক। ‘বারতন’ (অপ্রকাশয, 

রভরদে েহসয)-মবষয়ক জ্ঞারনে শািাে বুযূর্ ণ-উোিারদেরক বারতনী নারিে মযনমদকরদে সারি 

তােরর্াে পামকরয় রফো হরে আরোরক অন্ধকাে, সটিকরক ভুে এবং সৎরক অসৎ বোে িরতাই 

বযাপাে। েশীদ রেযাে এই বই জ্ঞান-মবজ্ঞানমভমত্তক হওয়া রিরক রযােন রযােন দরূে; এটি িূেতঃ 

রকারনা রভমিবারেে প্রস্তুতকৃত এিন এক রেিনী যা িানুষরদেরক রধাকা রদবাে েরনয েমিত 

হরয়রছ। 

২৩/ – েশীদ রেযা ধি ণ প্রিােরকে িুি মদরয় বরে: “আমি বুজে না রকন কাোিশারেে আরেিবৃে ও 

ফকীহিণ্ডেী নাশকতায় েমড়ত মশয়ারদে প্ররোিনাে মবরুরি নীেব, রয মশয়া রর্াষ্ঠী মনরেো সটিক 

পি রিরক মবিুযত হরয়রছ এবং অনযানযরদে মবিুযমতে কাের্ও হরয় দা াঁমড়রয়রছ; এে রকারনা বযািযা 

আমি মনরেে েরনয িুাঁরে পাই মন। কাোিশারেে জ্ঞান মবশােদর্র্ সব সিয়ই রিা’তারযো দেটিে 



মবরুরি অবস্থান মনরয়মছরেন; তাাঁো ওই দেরক িণ্ডন করেমছরেন এবং করিােভারব ওে ধযান-

ধাের্ারক েদ করেমছরেন। ফেশ্রুমতরত রিা’তারযো িতবাদ ও তাে অনুসােীো ইমতহারসে র্রভণ 

হামেরয় মর্রয়রছ। মকন্তু রফকাহমবদর্র্ যমদও আহরে সুন্নাত ওয়াে োিাআরতে অিভুণি, তিামপ 

তাাঁো এরক অপরেে সারি দ্বরন্দ্ব মেপ্ত, এরক অপেরক িণ্ডরন বযস্ত।” 

ধি ণ প্রিােকরক মদরয় েশীদ রেযা কাোিশাে ও রফকাহশারেে উোিা-এ-রকোরিে মবরুরি রয 

কুৎসা েিনা করেরছ, তারত অবশযই রকউ মবশ্বাস কেরবন না। আহরে সুন্নারতে উরেিাবৃরেে রেিা 

িণ্ডনিূেক বইপে মবমভন্ন পািার্ােরক পমেপূর্ ণ করেরছ। এ সম্পরকণ ফােসী (পােমসক) ভাষায় 

মেমিত বইরয়ে সংিযা আেবীে রিরয় কি নয়। েশীদ রেযা ফােসী োনরে এবং শাহ আব্দেু আযীয 

রদরহেভীে েমিত ‘যতাহো-এ এসিা আিাশরয়যা’ বইটি পড়রে আিয ণ হরতা এই বাস্তবতা দশ ণরন 

রয ো-িযহাবীরদেরক কীভারব সুন্নী উোিা-এ-রকোি েদ করেরছন। হযেত রিাোরেরদ আেরফ 

সানী (েহ:)-এে ‘রশদ্দ রাওয়াশেে’ শীষ ণক পুস্তকটি, রযটি উেরবক সুেতান আবদুল্লাহ শারহে 

পমেিামেত োরফযী মশয়া-মবরোধী যুিামভযান ও তারদে দিরনে কাের্গুরো বযািযা করে, রসটি রকউ 

পড়রে এবং আস্ সুওয়াইদী কৃত ‘হুিাি-এ-কাশতয়া’ মশরোনারিে পুস্তকটি, যা’রত পােমসক 

সম্রাি নারদে শারহে দেবারেে মশয়া পজণ্ডতরদে সারি বইরয়ে রেিরকে বাহাস ও মশয়ারদে েদ 

কোে মববের্ মবধৃত হরয়রছ, তা জ্ঞানারিষী রয রকউ পড়রে ভােভারব বুেরত পােরবন আহরে 

সুন্নারতে উরেিাবৃে টিকই মশয়ারদেরক পোভূত করেমছরেন। ‘িকতুবাত’ শীষ ণক গ্ররেে ৮০তি 

পরেে রশরষ বজেশেন সুন্নী আরেরিে নাি মেমপবি আরছ যাাঁো মেরিমছরেন রয ো-িযহাবী িক্র 

রর্ািোহ এবং ইসোরিে িরধয অিঘ ণাতী তৎপেতায় েত। অমধকন্তু, রফকাহ’ে আরেিবৃে 

পেস্পে রকােরে মেপ্ত িরি ণ অমভরযার্টি এিনই এক অপবাদ যা ো-িযহাবীো প্রমতমনয়ত মদরয় 

িারক। এে েবাব ইরতািরধযই ষষ্ঠ অনুরেরদ রদয়া হরয়রছ। 

২৪/ – ধি ণ সংস্কােক বরে: ”উরেিারদে এরক অপরেে িধযকাে পাটাপামট িণ্ডন ও মবরোধ িূেতঃ 

তারদে মনরেরদে নফসানীয়াত রিরক সৃি। কাোি-শােীয় জ্ঞারনে েরন্মে একিাে কাের্ মছে 

রিা’তামযো সম্প্রদায়। তাো (কাোি-শােজ্ঞ) এিন মকছু মবষরয় ডুব রদন, রযগুরোরত সাোফবৃেও 

েড়ান মন। তাো এ সব মবষরয় মকছু আপমত্ত উত্থাপন করেন। আে অনযানযো তারদে আপমত্তে 

তীরেে েক্ষযবস্তু হরয় দা াঁড়ান। প্রকৃত জ্ঞানীরদে মতরোধান এবং মিিা ও মসিাি গ্রহরর্ে গুর্াবেী 

হামেরয় যাওয়াে সারি সারি পেবতী প্রেন্ম পূব ণবতীরদে কিা রতাতা পামিে িরতা হুবহু আওড়ারনা 

আেম্ভ করে। সিরয়ে পমেক্রিরর্ এ সবও অকায ণকে হরয় যায়। এই অনুকের্কােীো ইিাি আে-

আশআেী ও তাে অনুসােীরদে িরতা আরেিবৃরেে পরে আর্ত রবদআত ও কুসংস্কারেে বযাপারে 

িুপ মছে; উপেন্তু, এ সব কুপ্রিা সম্পরকণ যাো প্রশ্ন তুরেমছরেন, এই অনুকের্কােীো তারদে প্রমত 

দাোোরতে (রর্ািোহীে)-ও ফরতাওয়া আরোপ করেমছে। আে যিন এই সিস্ত রবদআত ও 

রর্ািোহীরক ধিীয় রেবাস বা আবেরর্ পমেরবশন কো হয় এবং এে পরক্ষ দাোে ও সিি ণকও েরুি 

যায়, তিন কাোি-শারেে উোিাবর্ ণ এগুরোরক মভন্নতে বযািযা মদরয় সিি ণন রোর্ারত রিিা 

করেন। অমধকন্তু, রর্ািোহীে অমভরযার্ তারদে-ই প্রমত উত্থাপন কো হয় যাো এ সিস্ত রশেক-

রবদআরতে মবরুরি রসাচ্চাে হরয়মছরেন; আে তারদে-ই প্রমত আরোপ কো হয় কুফেী ও 

রর্ািোহীে ফরতাওয়া। এটি প্রমতটি প্রেরন্ম, প্রমতটি োমতরতই রদিা সম্ভব। 

”রফকাহমবদরদে আিের্ সম্পরকণ ইিাি র্াযযােী (েহ:) কী বরেরছন তাও আিো শুনরবা। মতমন 

তাাঁে ‘এহইয়া’ গ্ররে ‘মকতাবুে এেি’ মবষরয় বরেন: ‘রফকাহমবদো মনরেরদে িরধয রয ের্ড়া-



মববারদ মেপ্ত হন, তা মছে শাসকবরর্ ণে রতাষারিাদী করে উচ্চপদ ও কােী (মবিােক)-এে পদ োরভে 

উরেরশয। র্ভীেভারব পয ণরবক্ষর্ কেরে রদিা যারব রয এই কােরর্ই শারফঈ ও হানাফীরদে িরধয 

সবরিরয় রবমশ রেষারেমষ হরয়মছে। রকননা, এই সব উচ্চপরদ সব সিয় এই দুই প্রমতদ্বন্দ্বী-ই 

অমধটষ্ঠত মছে’।” [েশীদ রেযা কৃত ‘িুহাওয়াোত’] 

এই উদ্ধৃমতরত েশীদ রেযা দুমনয়াে স্বাি ণ হামসরেে উরেরশয রফকাহ-শাে অধযয়নকােী বদ 

রোকরদেরক দুমনয়াবাসী ও দুি রোকরদে সৎ পরি মফমেরয় আনাে কারে েমড়ত প্রকৃত 

রফকাহমবদরদে সারি মিমেরয় রফরেরছ এবং ফেশ্রুমতরত ফকীহ উরেিাবৃে ও আরয়ম্মা-এ-

িযামহব (িাে িযহারবে িাে ইিাি)-রক রহয় প্রমতপন্ন করেরছ। এটি তাে ইসোরিে িরধয 

অিঘ ণাতিূেক যুি-পমেকল্পনােই অংশ-মবরশষ, যা দ্বাো রস িযহাব ও তাকেীদ েমহত করে ধরি ণে 

মবনাশ সাধন কেরত অপতৎপে। উপেন্তু, রস ইিাি র্াযযােী (রবসাে: ৫০৫ মহেেী/১১১১ িৃিাব্দ)-

এে কিাে অপবযািযা করে এই িহান আরেিরক মনরেে েরনয মিরিয সাক্ষী মহরসরব দা াঁড় 

কমেরয়রছ। রস যা মেরিরছ টিক তাে উরটা, ইিাি র্াযযােী (েহ:) কিরনাই ফকীহ উরেিাবৃেরক 

রদাষারোপ করেন মন। উি পুস্তরকে (এহইয়া) ’এেি’ মবষরয়ে ৪ি ণ অধযারয় মতমন রফকাহ’ে 

উরেিাবৃে ও পামি ণব স্বারি ণ রফকাহ-শাে বযবহােকােী বদিারয়শ রোকরদে িধযকাে পাি ণকয তুরে 

ধরেরছন। মতমন মেরিন: “রফকাহমবদ উরেিাবৃে শাসকবর্ ণ রিরক দরূে সরে রিরকরছন। তাাঁরদেরক 

কাযা (মবিারেে োয়) ও ফরতাওয়া োমে কোে আহ্বান োনারনা হরতা, মকন্তু তাাঁো তা প্রতযািযান 

কেরতন। এই সকে পরদে িাহািয ও রশ্রষ্ঠত্ব রদরি বদিারয়শ রোরকো িুফতী মহরসরব 

শাসকবরর্ ণে আনুকূেয রপরত আগ্রহী হরয় ওরি। রযরহতু শাসকবর্ ণ িযহাবগুরোরক িূেযায়ন 

কেরতন এবং হানাফী না শারফঈ িযহাব রবমশ উপরযার্ী তা অনুসন্ধানেত মছরেন, রসরহতু যাো 

মশমক্ষত মছে না তাো এগুরোে িধযকাে পাি ণরকযে মবষয়গুরো মশক্ষা কো আেম্ভ করে। তাো মনয়ি 

েঙ্ঘন ও মবতরকণ েমড়রয় যায়। ধিীয় পরদ সিাসীন এই বদিারয়শ রোরকো শাসকবরর্ ণে সিস্ত 

(িািরিয়ামে) করি ণ ইন্ধন রোর্ারত বযস্ত হরয় পরড়।” ধি ণ সংস্কােক ইিাি র্াযযােী (েহ:)-এে এই 

উদ্ধৃমত, রযটি বদিারয়শ উরেিাে মবরুরি মছে, রসটিরক মবকৃত করে রফকাহমবদ উরেিাবৃরেে 

প্রমত আরোপ করেরছ; হানাফী ও শারফঈর্র্ পেস্পে হানাহামনরত মেপ্ত হরয়মছরেন িরি ণ মিরিয 

মিৎকাে-রিাঁ িারিমি কোে েরনয রস রিারিও েজ্জজ্জত নয়। 

ধি ণ সংস্কােরকে আরোমপত অপে একটি মিরিয হরে উরেিাবৃে নামক মনরেরদে ’নফস’রক 

অনুসের্ করেমছরেন। অিি ফকীহ-িণ্ডেী ও আরয়ম্মা-এ-িযামহব কিরনাই কুেআন িেীদ ও 

হাদীস শেীরফে মবরোধী রকারনা কিা বরেন মন। রযরহতু তাাঁো যা মকছু বরেমছরেন সবই কুেআন-

হাদীসমভমত্তক মছে, রসরহতু তাাঁরদে কিাে অনুসােীরদে নফরস আম্মাো (একগুাঁরয় সত্তা) 

রিাতিাইন্না তিা প্রশাি সত্তারত পমের্ত হয়। তাাঁরদে অনুসােীো যমদ এ েকি হরত পারেন, তাহরে 

তাাঁরদে সত্তা প্রশাি না হওয়া মক আরদৌ সম্ভব? িাে আরয়ম্মা-এ-িযামহব এবং সকে িুেতামহরদে 

নফস তিা সত্তা রিাতিাইন্না (প্রশাি) মছে। তাাঁরদে প্ররতযরকই ওেী মছরেন, মযমন যারহেী তিা 

প্রকাশয জ্ঞারনে সরব ণাচ্চ মশিরে উন্নীত হওয়াে পাশাপামশ বারতনী বা অপ্রকাশয, আধযাজিক 

জ্ঞারনও পূর্ ণতা োভ করেমছরেন। তাাঁো মনরেরদে নফসরক অনুসের্ করেমছরেন বো সকে 

িসুেিারনে এবং দ্বীন ইসোরিেও কুৎসা েিনা কো ছাড়া আে মকছু নয়। 

পেবতী প্রেরন্মে ধিীয় পরদ কতণবযেত উরেিাবৃরেে প্রমত অপবাদ মদরয় এই ধি ণ সংস্কােক মনরম্নে 

হাদীস শেীফরক অস্বীকাে করেরছ। োসূেুল্লাহ (দ:) এেশাদ ফেিান, ”প্রশত (ইসল্ামী) িতাব্দীশত 



একিি যমািাশদ্দে (ধশম শর িবায়িকারী বা পুিিশার্রে সৃষ্টিকারী) আসশবি, শেশি এই 

দ্বীিশক িজিিাল্ী করশবি।” এ কিা সতয রয অরনক িুসেিান রর্ািোহ তিা মবিুযত হরয়রছ 

এবং ৭২টি ভ্রাি রফেকাহ বা রর্াষ্ঠীেও আমবভণাব ঘরিরছ। মকন্তু এই মবিুযমতে িারন এই নয় রয 

ইসোি ধি ণ কেুমষত হরয়রছ। সব সিয়ই এক দে প্রকৃত িুসেিারনে অজস্তত্ব মছে এবং এিরনা 

আরছ যাাঁো সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে অনুসের্ বাদ রদন মন। এই িুসেিানরদেরক বো হয় আহল্ 

আস্ সুন্নাত ওয়াল্ িামাআত। আহরে সুন্নারতে উরেিাবৃে প্রমত শতাব্দীরতই, পৃমিবীে সকে 

অঞ্চরেই িানুষরদেরক সতয, সটিক পরিে মদকমনরদণশনা মদরয়রছন। তাাঁো রকারনা প্রশ্ন-ই 

উত্তেমবহীন রফরে োরিন মন। তাাঁো মযনমদক্ক, রবদআতী ও ধি ণ সংস্কােরকে মিরিয ও কুৎসায় মবশ্বাস 

কো হরত িুসেিানরদেরক েক্ষা করেরছন। আল্লাহ পাক রঘাষর্া করেন রয ইসোি ধি ণ দুমনয়াে 

েয়প্রামপ্ত অবমধ মনষ্কেুষ িাকরব। 

২৫/ – ধি ণ সংস্কােক মনরেে এবং তাে সম্পামদত আল্-মািার পজেকাে অমত প্রশংসা করে 

আসিারন উটিরয় মদরয়রছ। এ রক্ষরে তাই মনরম্নে প্রবাদটি প্রাসমঙ্গক ও যিাযি: “হুরুফীে কাোিত 

(অরেৌমককত্ব) তাে মনরেেই বমর্ ণত।” অিি এই পজেকাটিরত রস িী-রিইসন ও ধি ণ 

সংস্কােকরদেরক ইসোিী জ্ঞান মবশােদ মহরসরব উপস্থাপন করেরছ; আে তাোই ধি ণরক নবায়ন 

কেরব কিাটি বরে রস রবাোরত রিরয়রছ রয ইসোি ধরি ণে মহেন্ময় অতীরতে হৃত রর্ৌেব তাোই 

পুনরুিাে কেরব। রস অমভরযার্ করে, ইসোি ধি ণরক কেুমষত কো হরয়রছ এবং ইসোিী বইপে 

পমেবমতণত বা মবকৃত কো হরয়রছ। তাে িরত, ধি ণ সংস্কােকোই এে সংরশাধন কেরব। মকন্তু তাে 

কিাে রভতে রয মবষবাষ্প উদর্ীের্ কো হরয়রছ, তা আহরে সুন্নাত ও সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে 

পদাংক অনুসােী এই িতাদরশ ণে বইপে ধ্বংরসে উরেরশযই কৃত; আে রস এে দ্বাো সুন্নী আকীদা-

মবশ্বারসে বইপরেে বদরে ইসোরিে অিঘ ণাতী শত্রু িী-রিইসন ও ধি ণ সংস্কােক িরক্রে বইপে 

িাে ুকেরত ইেুক। সংরক্ষরপ এে অি ণ হরো, রস  োসূেুল্লাহ (দ:) ও সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে পি 

ও িত ইসোি ধি ণরক দমূষত ও ফেশ্রুমতরত ধ্বংস কেরত িায়। এটি-ই হরে ধি ণ সংস্কােকরদে 

অিরে োমেত বাসনা, যাো ধরি ণ সংস্কাে সাধরনে কিা বরে িারক। সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে 

পদাংক অনুসেরর্ে মদকমনরদণশনা রয সুন্নী আরেিবৃে আিারদেরক মদরয়রছন, তাাঁরদেরক 

আক্রিরর্ে েক্ষযবস্তুরত পমের্ত কোে দরুন-ই এ সব শত্রুরদে হীন উরেশয স্পি হরয় ওরি। এ 

ধেরনে ইসোরিে অিঘ ণাতী শত্রু যাো িুসেিারনে ছদ্মরবরশ তারদে অসৎ উরেশয সাধরন তৎপে, 

তারদেরক বো হয় ‘শেিশেক্ক’। তাো অরনক িসুেিানরক মবভ্রাি ও মবিুযত কেরত সক্ষি হরেও 

ইসোিরক কেুমষত কেরত পােরব না। আল্লাহতা’ো ওয়াদা করেন মতমন-ই আিারদে ধি ণরক েক্ষা 

কেরবন। 

২৬/ – েশীদ রেযা ধি ণ সংস্কােরকে িুি মদরয় বরে: “িুেতামহদ ইিািবৃরেে গুর্াবেী ও জ্ঞান আমি 

অস্বীকাে কমে না। তাাঁরদে গুর্াবেী ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা প্রশংসােও ঊরধ্ব ণ। মকন্তু এই িুেতামহদরদে 

যিানাে আরর্ প্ররতযক িসুেিান-ই দমেে-আদীল্লাে রিা াঁে কেরতন। যাো পেবতী যুরর্ এরসরছ, 

তাো এই সব প্রািার্য দমেে অরিষর্ না করে িুেতামহদ ইিািরদেরক আমম্বয়া (আ:)-র্রর্ে িয ণাদায় 

উন্নীত করেরছ। তাো রকারনা হাদীরসে রিরয় িুেতামহদরদে কিারকই রবমশ িূ্েযায়ন করেরছ। তাো 

বরেরছ, ওই হাদীস হয়রতা িনসুি (িহানবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়া সাল্লাি প্রিিাবস্থায় 

বরেমছরেন, পেবতীকারে েমহত করেন), মকংবা তারদে ইিারিে কারছ হয়রতা আরেকটি হাদীস 

আরছ যা ওই হাদীরসে রিরয়ও রবমশ মনভণেরযার্য। িুেতামহদ ইিাির্র্ মকন্তু ভুে-ত্রুটি রিরক িুি 

িহানবী (দ:)-এে হাদীসরক এমড়রয় এিন রোরকে কিানুযায়ী আিে করেন মন যাে ভুে কোে 



সম্ভাবনা মছে, বা রয রোক মবষয়বস্তু সম্পরকণ অজ্ঞ মছে, অিবা ত্রুটি রিরক িুি মছে না। 

িুকামল্লদো (অনুসােীবৃে) সুস্পি পিপ্রদশ ণক ও িূড়াি প্রািামর্ক দমেে কুেআন িেীরদে সারিও 

মভন্নিত রপাষর্ করে। তাো বরে, ধি ণ (সোসমে) আে-কুেআন রিরক রশিাে অনুিমত রনই এবং 

একিাে িুেতামহদ ইিাির্র্ই কুেআরনে অি ণ বেুরত সক্ষি মছরেন। তাো এও দামব করেমছে রয 

িুেতামহরদে আরদশ-মনরষধ অগ্রাহয করে সোসমে কুেআন অনুযায়ী আিে পােন কোে রকারনা 

অনুিমত-ই রনই। তাো বরেমছে, ‘আল্লাহ এ কিা বরেন’, বা ’োসূেুল্লাহ (দ:) ও কিা বরেন’ এিনটি 

বোেই নামক রকারনা অনুিমত রনই, বেং আিারদে নামক বেরত হরব ‘রফকাহ’ে উরেিা মবষয়টিরক 

এভারব বুরেরছন’। অমধকাংশ িানুরষে রবাোে সাধযাতীত এিন রকারনা জ্ঞারনে শািা-প্রশািা রনই 

যা রকারনা মবরশষ যুরর্ে মবরশষ এক রশ্রর্ীে িানুরষে উপেমিে আওতারতই রকবে সীিাবি 

িাকরব। এটি রিাদায়ী আইরনে একটি আবশযকীয় নীমত রয প্রািমিক যুরর্ে জ্ঞান মবশােদরদে রিরয় 

পেবতী যুরর্ে পজণ্ডরতো জ্ঞান-র্মেিায় রবমশ অগ্রসে হরবন। রকননা, পেবতীকারেে মবদ্বানো 

রসই োয়র্া রিরক আেম্ভ করেন রযিারন পূব ণসূেীো রেরি মর্রয়রছন। রফকাহ’ে রকতাবপে রিরক 

কুেআন ও হাদীস রবমশ রবাধর্িয। রয বযজি আেবী ভােভারব মশরিরছন মতমন এগুরো সহরেই 

বুেরত সক্ষি। আল্লাহতা’ো মক তাাঁে ঐশী ধি ণ রফকাহমবদরদে রিরয় আেও স্পিভারব বযািযা কেরত 

সক্ষি নন? আল্লাহ যা বুজেরয়রছন, তা সবাে রিরয় োসূেুল্লাহ (দ:)-ই ভাে বুরেরছন; আে মতমন তা 

পমেষ্কােভারব বযািযা করেরছন এবং সিস্ত মবষয়-ই োমনরয় মদরয়রছন। 

”যমদ রবমশে ভার্ িানুষ কুেআন ও সুন্নাহ রিরক আইন-কানুন রবে কেরত অক্ষি হরতন, তরব এ 

সব ঐশী মবমধ-মবধারনে েরনয সকে িানবরক দায়বি কো হরতা না। প্ররতযরক যা মবশ্বাস করে তা 

দামেমেক প্রিার্সহ তাে োনা আবশযক। আল্লাহতা’ো তাকেীদ ও িুকামল্লদরদে অনুরিাদন করেন 

না। মতমন আে-কুেআরন রঘাষর্া করেন রয বাপ-দাদারদে অনুকের্ করে তাো িাফ পারব না। 

ইসোি ধরি ণ ঈিান-সংমশ্লি দমেোমদে রিরয় রফকাহ-মবষয়ক প্রািার্য দমেে অনুধাবন কো রবমশ 

সহে। আল্লাহতা’ো আিারদেরক কটিন মবষয়টিে রক্ষরে রযিন দায়বি করেরছন, রতিমন এটি মক 

কিরনা সম্ভব রয মতমন আিারদেরক সহে মবষয়টিে রবোয়ও দায়বি কেরবন না? 

”আমম্বয়া (আ:) ভুে-ত্রুটি রিরক িুি এ কিা সতয, মকন্তু িুেতামহদর্র্ হয়রতা ভুে কেরত পারেন। 

িুেতামহদবৃে ধি ণরক ফুমেরয়-ফাাঁমপরয় করয়ক গুর্ বড় করে রফরেরছন। তাাঁো িুসেিানরদেরক 

িুশমকরে রফরেরছন। এবাদরতে রক্ষরে রকারনা রকয়াস (িুেতামহদ ইিািবৃরেে র্রবষর্ােি 

মসিাি) রনই; রকউই এবাদরতে িরধয রকারনা মকছু রযার্ কেরত পােরব না। তরব, মবিামেক োরয় 

রকয়াস ও এরস্তহসান (সুমবধা গ্রহরর্ে অনুিমত) প্ররয়ার্রযার্য। িুেতামহদবৃে-ও িানুষরক তাকেীদ 

কেরত বাের্ করেমছরেন।” [েশীদ রেযা কৃত ‘িুহাওয়াোত’] 

ওপরেে বিরবয মিরিয যুজি প্রদশ ণন ও কুতরকণে িারে ধি ণ সংস্কােক বােবাে স্বমবরোমধতা করেরছ। 

জ্ঞারনে রয রকারনা শািায় যুজি প্ররয়ার্ কেরত হরে ওই জ্ঞান সম্পরকণ মকছু োনা প্ররয়ােন। 

ইসোরিে রিৌমেক জ্ঞান সম্পরকণ যাো রবারে না, তারদে যুজিশূনয িক্রািিূেক িারে রকারনা 

ফোফে অজেণত হয় না, বেং তারদে মনরেরদে েরনয তা অসম্মান বরয় আরন। এ কিা সতয রয 

িুেতামহদবৃরেে পূব ণবতী িুসেিানর্র্, অি ণাৎ, সাহাবা-এ-রকোি (ো:) দমেে-আমদল্লাে রিা াঁে 

কেরতন; তাাঁো এরক অপেরক অনুসের্ কেরতন না। মকন্তু তাাঁো রতা সবাই িুেতামহদ মছরেন। তাাঁো 

মছরেন োসূেুল্লাহ (দ:)-এে প্রশংমসত ইসোিী প্রিি শতরকে মসিপুরুষ। সকে সাহাবী (ো:) এবং 

তারবঈনরদে অরনরকই মছরেন িুেতামহদ। রকারনা িুেতামহরদে পরক্ষ মতমন মনরে যা উপেমি 

করেন তা অনুসের্ কো একাি আবশযক এবং অনয কাউরক অনুসের্ কোে অনুিমত তাাঁে রনই। 



‘যাো পেবতী যুরর্ এরসরছ, তাো এই সব প্রািার্য দমেে অরিষর্ না করে িুেতামহদ ইিািরদেরক 

আমম্বয়া (আ:)-র্রর্ে িয ণাদায় উন্নীত করেরছ’ – এ কিা রকারনা িুসেিান-ই বেরত পারেন না; আে 

মতমন এ দামবও করেন না রয পেবতীো িুেতামহদরদেরক আমম্বয়া (আ:)-র্রর্ে রিরয় রশ্রষ্ঠ জ্ঞান 

করেমছরেন। রকননা, এই বিবয িাে িযহারবে অনসুােী রকাটি রকাটি িুসেিানরক কারফে 

(অমবশ্বাসী) মহরসরব কেংকমিমহ্নত করে। রকারনা বযজি একেন িুসেিানরক কারফে বা অমবশ্বাসী 

বরল্ল বা মেিরে রস মনরেই কারফরে পমের্ত হয়। িুকামল্লদর্র্ কুেআন িেীরদে সারি মভন্নিত 

রপাষর্ করেমছরেন িরি ণ অমভরযার্ উত্থাপন কো আেও বড় এক কুৎসা। ধি ণ সংস্কােকরদে ভাে 

করে োনা আবশযক রয িযহাব িারন কুেআন ও সুন্নাহ’ে অনুসের্কােী পি। রয িুসেিান রকারনা 

ইিাি আে-িযহাবরক অনুসের্ করেন মতমন এই মবশ্বাস োরিন রয আল্লাহে কুেআন ও োসূেুল্লাহ 

(দ:)-এে সুন্নাহরকই মতমন অনুসের্ কেরছন। রকারনা িুসেিান-ই এ কিা বরেন না, “িুেতামহদ 

ইিারিে কিা অগ্রাহয কোে এবং কুেআন িেীদ অনুযায়ী আিে পােন কোে রকারনা অনুিমত-ই 

রনই।” এ ধেরনে কিা রকারনা িুসেিান কিরনাই বরেন মন। প্রকৃত িুসেিানরদে মবরুরি ধি ণ 

সংস্কােক, িী-রিইসন ও মযনমদকরদে বানারনা েঘনয অপবাদগুরোে িরধয এটি একটি। প্ররতযক 

িুসেিান এ কিা বরেন, “আমি কুেআনুে কেীি ও হাদীস শেীফ িানয কেরত িাই, মকন্তু মনরে 

রসগুরো রিরক মসিাি মনরত অপাের্। এই রিৌমেক উৎসগুরো রিরক আমি মনরে যা বুজে তাে 

ওপে মনভণে বা তা িানয কেরত পামে না। আমি ইিাি আে-িযহারবে ওপে মনভণে কমে এবং মতমন যা 

বুরেমছরেন তােই অনুসের্ কমে, রকননা মতমন আিাে রিরয় রেে রবমশ জ্ঞানী ও মবদ্বান মছরেন। 

আমি যা োমন মতমন তাে রিরয় অরনক রবমশ (ইসোিী) জ্ঞারনে আিটি প্রধান শািা ও বারোটি 

আনুষামঙ্গক শািা সম্পরকণ োনরতন। মতমন কুেআন িেীদ রিরক মনরেে িনর্ড়া মসিাি রনন মন, 

বেং োসূেুল্লাহ (দ:) হরত সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-র্রর্ে প্রাপ্ত বযািযাগুরো তাাঁরদেই কাছ রিরক 

মশরিমছরেন। আমি ওই হাদীস শেীফরক ভয় পাই, যা’রত রঘামষত হরয়রছ, ‘যে বযজি (কুরআি-

হােীস যথশক) শিশির মির্ো অথ শ যবর করশব, যস অশবশ্বাসীশত পশরেত হশব।’ বস্তুতঃ 

কুেআন িেীদ ও হাদীস শেীফ হরত রসই সকে িহান উোিাে রবে কো আইন-কানুরনে িরধযও 

পাি ণকয মছে, হুযূে পাক (দ:)-এে আহাদীরস প্রশংমসত যাাঁরদে জ্ঞান, সদগুর্াবেী ও তাকওয়া তাাঁরদে 

উত্তেসূেীরদে রিরয় বহুগুর্ রশ্রষ্ঠ মছে। উৎস রিরক আইন-কানুন রবে কো যমদ এরতা সহে-ই 

হরতা, তাহরে সবাে মসিাি একই হরতা।” রকারনা অজ্ঞ-িূি ণ রোক কীভারব সটিক হরত পারে যিন 

রস বরে, ‘আল্লাহ এ কিা বরেন’ বা ‘োসূেুল্লাহ (দ:) ও কিা বরেন’? আল্লাহ আিারদেরক এভারব 

কিা বেরতই মনরষধ করেরছন! এিন মক তাফসীেমবদ উরেিা মকংবা আরয়ম্মা-এ-িযাহীবও এভারব 

কিা বোে দুঃসাহস রদিান মন; তাাঁো যা বুরেমছরেন তা বযািযা কোে পে তাাঁো সবসিয়ই বরেন, 

“আমি এটি-ই বুরেমছ। আল্লাহতা’ো-ই প্রকৃত সতয োরনন।” এিন মক সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-বৃেও 

কুেআন িেীদ উপেমি কেরত রবর্ রপরতন এবং এ বযাপারে িহানবী (দ:)-রক জেরজ্ঞস কেরতন। 

অতএব, ধি ণ সংস্কােক রয (িক্রারিে) মদবাস্বপ্ন রদিরছ তা করতা িূি ণতাপ্রসূত এবং আহাম্মকীপূর্ ণ 

রসটি এরকবারেই স্পি। 

’প্রািমিক যুরর্ে জ্ঞান মবশােদরদে রিরয় পেবতী যুরর্ে পজণ্ডরতো জ্ঞান-র্মেিায় রবমশ অগ্রসে 

হরবন’, এ কিাটি পেীক্ষািূেক (তবষময়ক) জ্ঞারনে শািাগুরোে রক্ষরে সতয। তরব ইসোিী জ্ঞারনে 

রবোয় োসূেুল্লাহ (দ:)-এে হাদীস শেীফ-ই বহাে আরছ; মতমন এেশাদ ফেিান: “প্রশতষ্টট িতাব্দী 

তার পূব শবতী িতাব্দীর যেশয় খারাপ হশব। এ শিয়ম েল্শব প্রল্য় শেবস পে শন্ত।” এই হাদীস 

শেীফ জ্ঞান-মবজ্ঞান ও তাে ফোফে বযবহারে মবজ্ঞানীরদে বযজিত্ব ও র্ৃহীত পোে রবোয়ও বহাে 

আরছ। এই নীমতিাো সংিযার্মেরষ্ঠে রক্ষরেই প্ররযােয, তরব প্রমত শতাব্দীরতই মকছু বযমতক্রি 



মবদযিান। ধি ণ সংস্কােক পেীক্ষািূেক জ্ঞান-মবজ্ঞান ও ধিীয় জ্ঞারনে িরধয তােরর্াে-ই রকবে 

পামকরয় রফরে মন, রস মবজ্ঞান ও মবজ্ঞানীরদেও একই িরন করে বরস আরছ। মবজ্ঞারনে অবশযই 

অগ্রর্মত হরয়রছ, মকন্তু তাে িারন এই নয় রয মবজ্ঞানীরদেও অগ্রর্মত হরয়রছ। পেবতী যুরর্ে 

মবজ্ঞানীরদে িরধয তারদে পূব ণবতীরদে রিরয় অমধকতে পিাদর্মতশীে, দুনীমতপোয়র্ ও হীন 

িানমসকতাসম্পন্ন রোরকে সংিযা রিারিও কি নয়। 

কুেআন িেীদ ও হাদীস শেীফ রবাোে েরনয আেবী োনা প্ররয়ােন এ কিা টিক, মকন্তু শুধু 

আেবী োনরেই যরিি হরব না। যমদ যরিি হরতা, তাহরে তবরুরতে আেব িৃিানোও এেই 

ফেশ্রুমতরত এরককেন ইসোিী পজণ্ডত হরতা। রকননা, তারদে িরধয অরনরক মিসেীয় ধি ণ 

সংস্কােকরদে রিরয় ভাে আেবী োরন, আে এিন িানুষও তারদে িারে আরছ যাো আেবী 

ভাষামবদ এবং আেও অরনরক আবাে ‘আল্-মুিজিে’ অমভধারনে িরতা শব্দরকাষও সংকেন 

করেরছ। অিি এরদে রকউই কুেআন িেীদরক িূেযায়ন কেরত পারে মন বা িুসেিান হবাে 

সম্মানও অেণন কেরত সক্ষি হয় মন। আে-কুেআন িানুষরক ঈিান, ইসোি তিা সুি-শামিে 

মদরক আহ্বান করে। তাো এই আিন্ত্রর্রক মনরেরদে িরি ণ উপেমি কেরত পােরে তা তাো কবুে 

(গ্রহর্) করে মনরতা। তারদে অমবশ্বাস এটি প্রতীয়িান করে না রয আল্লাহে এই আহ্বান অস্পি বা 

প্রাঞ্জে নয়। কুেআনুে কেীি সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-রক, তাাঁরদে আরোমকত অিেরক এবং 

অভ্রাি যুজি-মবরবিনারক সরম্বাধন করে। কুোইশরদেই ভাষায় এটি নারযে কো হরয়রছ। মিসরেে 

োরিউে আযহাে মবশ্বমবদযােরয় বা তবরুরত রশিারনা আেবী ভাষায় কুেআন িেীদ বিবয োরি 

না। োসূরে পাক (দ:)-এে রসাহবত তিা সামন্নরধয সাহাবা-এ-রকোি (ো:) পমেপক্কতা োভ ও পূর্ ণতা 

(কারিমেয়াত) অেণন করেন, যা উম্মরতে আে রকউই ওই পয ণারয় অেণন কেরত পারেন মন। তবুও 

কুেআন িেীদ সম্পরকণ তাাঁরদে উপেমি এরক অপরেে রিরয় মভন্নতে মছে। তারত এিন মকছু 

মবষয়ও মছে যা সাহাবাবৃে (ো:) বুেরত রবর্ রপরয়মছরেন। এই িহান জ্ঞান মবশােদরদে রক্ষরেই যমদ 

এ েকি অবস্থা হয়, তাহরে আিারদে িরতা (বতণিানকারেে) কমিত/িমেত আেবী োনা িানুরষে 

রবোয় কী হরত পারে তা অনুিান করুন। আিারদে আরয়ম্মা-এ-িযামহব আে-কুেআরনে অি ণ 

মনরে মনরে রবে কেরত রিিা করেন মন, বেং মনরেরদেরক অক্ষি বুেরত রপরে সাহাবা-এ-রকোি 

(ো:)-এে কারছ জেরজ্ঞস করে রশিাে রিিা করেমছরেন কুেআন িেীরদে রসই সিস্ত বযািযা-ই, 

রযগুরো তাাঁো িহানবী (দ:) রিরক রপরয়মছরেন। অমধকন্তু, িযহারবে ইিািবেৃ মনরেো যা 

বুরেমছরেন তাে রিরয় সাহাবা-এ-রকোি (ো:) যা বুরেমছরেন তারকই প্রাধানয মদরতন। ইিািুে 

আ’যি হযেত আব ূহামনফা (েহ:) মনরেে উপেমিে রিরয় রয রকারনা সাহাবী (ো:)-এে কিারক 

রবমশ গুরুত্ব মদরতন। মতমন যিন োসূেুল্লাহ (দ:) বা সাহাবা-এ-রকোি (ো:) হরত রকারনা তিয রপরতন 

না, রকবে তিনই মনে এেরতহাদ (র্রবষর্ােি মসিাি) প্ররয়ার্ কেরতন। প্রমত শতাব্দীে ইসোিী 

উরেিাবৃে-ই তাাঁরদে পূব ণবতীরদে িাহািয, রশ্রষ্ঠত্ব, ওয়াো (কৃচ্ছ্বেত) ও তাকওয়া (রিাদাভীরুতা) 

দশ ণরন শ্রিাবনত হরয়রছন এবং পূব ণসূেীরদে কিারক প্রািার্য দমেে মহরসরব আাঁকরড় ধরেরছন। 

ইসোি হরে আদব (মশিািাে) ও তাওয়াদু (মবনয়)-এে ধি ণ। রকারনা অজ্ঞ-িিূ ণ হয়রতা উিত 

আিের্ কেরত পারে এবং মনরেরক ইসোিী পজণ্ডতও িরন কেরত পারে, মকন্তু একেন জ্ঞান 

মবশােদ মবনয়ী ও মনেহঙ্কাে হন। আল্লাহতা’ো মবনয়ী বযজিরক সম্মামনত করেন। িহানবী (দ:)-এে 

ভমবষযদ্বার্ীকৃত োহান্নািী ৭২টি দরেে প্ররতযক রনতা-ই বড় আরেি মছে; তিামপও তাো মনরেরদে 

জ্ঞারনে ওপে রবমশ মনভণে করেমছে এবং কুেআন-সুন্নাহ রিরক অি ণ রবে কেরত রিিা করেমছে। 

তাই তাো সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে পি ও িরতে সারি মনরেরদে িাপ িাওয়ারনাে িহা সম্মান 

অেণন কেরত বযি ণ হয় এবং ফেস্বরূপ সটিক পি হরত মবিুযত হয়। তারদে কােরর্ই অসংিয 

িুসেিান োহান্নারি যারব। পক্ষািরে, িাে িযহারবে উরেিাবৃে কুেআন িেীদ হরত আইন-



কানুন রবে কোে সিয় মনরেরদে র্ভীে জ্ঞানরক বযবহাে করেন মন; তাাঁো এ কাে কোে দুঃসাহস-

ই রদিান মন। তাাঁো তাাঁরদে রিধা ও জ্ঞানরক িহানবী (দ:) এবং তাাঁে সাহাবা-এ-রকোি (ো:) কী 

বরেমছরেন তা বুেরত কারে োমর্রয়মছরেন। আল্লাহতা’ো কুেআন িেীদ রিরক আইন-কানুন 

রবে কেরত িানুষরদেরক আরদশ করেন মন। হুযূে পূে নূে (দ:) ও তাাঁে সাহাবা-এ-রকোি (ো:) রয 

মবমধ-মবধান আিারদে মদরয়রছন, তা-ই গ্রহর্ ও িানয কেরত মতমন আিারদে আরদশ করেরছন। ধি ণ 

সংস্কােকরদে দ্বাো এই সকূ্ষ্ম মবষয় উপেমিে অক্ষিতা-ই তারদেরক ধ্বংরসে পরি রিরন মনরয় 

মর্রয়রছ। আল্লাহ পাক এেশাদ ফেিান, “আমার রাসূল্ (ে:)-যক মািয কশরা!” এবং “আমার 

রাসূল্ (ে:)-এর (রীশত-িীশতর) সাশথ শিশিশের খাপ খাইশয় িাও।” এে পাশাপামশ িহানবী (দ:) 

এেশাদ ফেিান, “আমার সাহাবীশের (পথ ও মত)-যক আাঁ কশে ধশরা!” ওপরেে এই 

দমেেগুরোই আিারদে কিারক সিি ণন রদয়। যমদ আইম্মা-এ-িযাহীব (িাে িযহারবে িাে ইিাি)-

রক অনুসের্ কোে িারন হরতা আল্লাহ ও তাাঁে োসূে (দ:)-রক তযার্ করে রকারনা িািেুক তিা 

সৃটিে তারবদােী কো, তাহরে সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-রক অনুসের্ কোে িারনও একই হরতা। 

রযরহতু মবষয়টি এ েকি মছে না, তাই োসূরে কেীি (দ:) এটি আরদশ করেন। মতমন সংরক্ষরপ ঈিান 

(মবশ্বাস) রপাষর্ কেরত বরেন এবং তাাঁরক রযভারব ও যরতািুকু এবাদত পােন কেরত িানুরষো 

রদরিমছরেন, টিক রসভারব তা পােন কেরত মনরদণশ রদন। মতমন কিরনাই বরেন মন রয তাাঁরদেরক 

এগুরোে দমেেও োনরত হরব [ইিাি র্াযযােী েহিতুল্লারহ আোইরহ মনে ‘শকশময়াশয় 

সাআেত’ গ্ররে এ বযাপারে মবশদ বযািযা মদরয়রছন]। আল্লাহ পাক অমবশ্বাসীরদে দ্বাো মনরেরদে 

মপতা-িাতা ও অমভভাবকরদে অনুকের্-অনুসের্রক অনুরিাদন করেন না; ফরে মতমন তারদেরক 

অমবশ্বাস তযার্ করে মবশ্বাস কেরত আরদশ করেন। অপে মদরক, মতমন তাাঁে োসূে (দ:)-রক 

অনুকের্-অনুসের্ কেরত মনরষধ করেন মন, বেং তা কেরত আরদশ করেরছন। আে িহানবী (দ:) 

এটিে পাশাপামশ তাাঁে সাহাবা-এ-রকোি (দ:)-রক অনুসের্ কেরত আিারদে মনরদণশ মদরয়রছন। বদ 

বা িে কাউরক অনুকের্-অনুসের্ অবশযই িে, মকন্তু তা রতা ভাে কাউরক অনুসের্ কোয় 

আিারদে মফমেরয় োিরত পারে না। ওপরেে বযািযানুযায়ী, ঈিান সংক্রাি জ্ঞান রবাো যমদ এরতাই 

সহে হরতা, তরব তবরুরতে িৃিান আেবোও সহরেই ঈিানদােী অেণন কেরত পােরতা। রযরহতু 

মবশ্বাস স্থাপরনে রিৌমেক মবষয়গুরোে দমেোমদ উপেমি কো রিারিও সহে মবষয় নয়, রসরহতু 

আিারদেরক দমেে রবাোে প্ররয়ােন বযমতরেরকই অিরে ঈিান তিা মবশ্বাস রপাষরর্ে মনরদণশ 

রদয়া হরয়রছ। আে যাো এভারব মবশ্বাস এরনরছন, তাাঁরদেরক বো হয় ’যমা’যমিূি’ (ঈিানদাে 

িুসেিান)। আল্লাহতা’ো যমদ এবাদত-সম্পমকণত আইন-কানুরনে দমেে রশিা ও রবাোে রক্ষরে 

িুসেিানরদেরক দায়বি কেরতন, তাহরে তাাঁে োসূে (দ:)-ও তা কেরত বেরতন। মকন্তু ওপরে 

রযভারব বযািযা কো হরয়রছ, মতমন কিরনাই তা কেরত বরেন মন। 

আমম্বয়া (অাা:) কিরনা ভুে না কেরেও িুেতামহদবৃে হয়রতা ভুে কেরত পারেন, এ কিাটি বরে 

ধি ণ সংস্কােক এই ধাের্া মদরয়রছ রয িুেতামহদবৃরেে রবে কো আইন-কানুন বুজে িহানবী (দ:)-এে 

প্রকামশত আরদশ-মনরষধ হরত মভন্ন রকারনা মবষয়। অিি একেন িুেতামহদ বা ইিাি আে-িযহাব 

হরেন এিনই এক িহান আরেি, মযমন োসূেুল্লাহ (দ:) ও তাাঁে সাহাবা-এ-রকোি (ো:) কতৃণক প্রদত্ত 

মবমধ-মবধান িুাঁরে রবে কোে কারে তাাঁে সাো েীবন মদন-োত র্রবষর্ায় অমতবামহত করেরছন; আে 

মযমন এই আজ্ঞাবেী সম্পরকণ িুসেিানরদেরক োমনরয়রছনও। রকারনা িুেতামহদ-ই রয রকারনা 

ধেরনে এবাদরত রকারনা মকছু সংরযােন করেন মন। তাাঁো সব ণসম্মতভারব বরেন রয এটি কো 

রবদআত এবং িহাপাপ। িুেতামহদবৃে রয জেমনসরক মনরেোই মনরষধ করেরছন, তা তাাঁো 



করেরছন বরে অমভরযার্ উত্থাপন কোে িরতা রনাংো ও ঘৃমর্ত কুৎসা েিনা আে মকরছই হরত 

পারে না। তাাঁো ধি ণরক ফুমেরয়-ফাাঁমপরয় বড় করেমছরেন বো িহা অজ্ঞতা ও আহাম্মকী তব কী! এে 

েবাব হামসে রোে দ্বাোই রদয়া যায়। রকননা, ধি ণ সম্প্রসামেত হয় না, বেং মবমভন্ন মবষরয়ে সংিযা-ই 

বৃজি পায় শুধু। সিরয়ে পমেক্রিরর্ উদ্ভূত এই সব মবষরয়ে প্রমত ইসোিী মবধান প্ররয়ারর্ে এই 

র্রবষর্া দ্বীরনেই এক িহা রিদিত এবং অতযি িেূযবান এবাদতও। আে এটি িুোরেদ (দ্বীন 

পুনরুজ্জীমবতকােী) ইিািবৃরেে ভারর্য ইমতপূরব ণ নসীব হরয়রছ এবং আেও হরে। 

রকারনা িুেতামহদরক ‘িুেতামহদ রিাতোক’ (স্বয়ংসমূ্পর্ ণ) হরত হরব না। এ কিা সতয রয আইম্মা-

এ-িযামহব (িাে িযহারবে িাে ইিাি) তাকেীদ মনরষধ করেমছরেন। মকি তা রতা শুধু রসই সব 

আরেরিে রক্ষরেই প্ররযােয মছে, যাাঁো মছরেন আইম্মা-এ-িযামহরবে মশষযরদে িরধয মশমক্ষত ও 

িুেতামহরদে িয ণাদায় উন্নীত। রকারনা িুেতামহদ কতৃণক অপে রকারনা িুেতামহরদে অনুসেরর্ে 

অনুিমত এরকবারেই রনই। এই মনয়ি প্রেয় মদবস পয ণি বহাে িাকরব। তরব এই মনয়ি রসই সব 

র্ণ্ডিূি ণ ও ধি ণ সংস্কােরকে রবোয় প্ররযােয হরব না, যাো মনরেরদেরক িুেতামহদ িরন করে। 

একটি ইাঁদুে মনরেরক মসংহ িরন করে যমদ রকারনা মবড়ারেে িুরিািুমি হয়, তাহরেই বুেরত পারে 

রস ভুে করেমছে। মকন্তু এই ভুরেে িাশুে তারক েীবন মদরয় মদরত হয়। 

২৭/ – ধি ণ সংস্কােক সপ্তি সংোরপ বরে: “ধরি ণে িয ণাদারক তে ও দশ ণরন নামিরয় মনরয় আরস 

পেবতীকারেে ইসোিী উোিাবৃে। তাাঁো মকছু সংজ্ঞা ও সীিাবিতা আরোপ করেন। তাাঁো দ্বীনরক 

শািা-প্রশািায় মবভি করেন। বস্তুতঃ এাঁরদে িরধয রকউ রকউ এ কিাও বরেন রয রফকাহমবদ 

আরেি হরত হরে মবশ বছে অধযয়ন কেরত হরব। অিি, ওই েকি সিয়কারেে িরধযই ধরি ণে 

সকে শািা অিবা মবমধ-মবধান প্রমতষ্ঠা কো হরয়মছে। রফকাহ-শাে প্রর্য়রন এিন মক দুই বছেও 

োরর্ মন। আমি িাই আধুমনক িুসেিান সব ণসাধাের্ িাে িেীফাে শাসনািরেে িুসেিানরদে িরতা 

হরবন। অতএব, প্ররতযক িুসেিারনে প্রমত এই কতণবয বতণায় রয তাাঁো রসই এবাদত ও আিে পােন 

কেরবন যাে ওপে ঐকিতয প্রমতটষ্ঠত হরয়রছ। মবতমকণত আিে পােন কো েরুমে নয়, এিন মক 

যমদ রসগুরোরক ফেয বা অবশয কের্ীয় বরে বর্ ণনাও কো হয়। এ সব রক্ষরে প্ররতযরকে উমিত 

মনরে মনরে দমেে রদরি আিে পােন কো; অিবা রকারনা কওে (বর্ ণনা) অনুযায়ী ধি ণ অনুশীেন 

কো, যমদ রসটি তাে রক্ষরে প্ররযােয মবধায় রস পছে করে। মকন্তু রস তাে িরতা আিে না কোে 

কােরর্ অনযানযরদে রদাষারোপ কেরত পােরব না। একই িসজেরদ একই সিরয় মবমভন্ন িযহারবে 

মভন্ন মভন্ন ইিারিে ইিািমতরত নািায আদায় কো যিাযি নয়। সংরক্ষরপ, আিো তা-ই কেরবা যা 

সাহাবা-এ-রকোি (ো:) করেরছন; আে তাাঁো যা করেন মন, আিোও তা কেরবা না। মবতমকণত 

মবষয়গুরোরত আিারদে মনেস্ব িতািতরক প্রাধানয মদরত হরব। সাহাবা-এ-রকোি (ো:) রয সব 

মবষরয় মসিাি রদন মন, রসগুরোে রক্ষরে আিো ‘রকয়াস’ (র্রবষর্ােি মসিাি) প্ররয়ার্ কেরবা। 

মবতমকণত মবষয়গুরোে বযাপারে প্ররতযরক রয হাদীসগুরোরক সহীহ িরন করে, রসগুরো অনুযায়ী 

তাে আিে পােন কো উমিত।” (েশীদ রেযা কৃত ‘িুহাওয়াোত’) 

েশীদ রেযা এই উদ্ধৃমতরত ইসোিী উরেিাবৃরেে মবরুরি ধরি ণ মবভজি সৃটিে এবং এরত সংজ্ঞা ও 

সীিাবিতা আরোরপে  িাধযরি ইসোরি দাশ ণমনক িতবাদ পমেরবশরনে অমভরযার্ উত্থাপন 

করেরছ। অিি কাোি-শারেে উরেিাবৃরেে সারি দশ ণরনে মবেিুাে সমৃ্পিতাও রনই। রকননা, 

তাাঁো দাশ ণমনকরদে রিরয় অরনক, অরনক উচ্চ িয ণাদাসম্পন্ন। তরব উিাইয়া িেীফারদে শাসনািরে 

মতনটি িহারদশেরুড়, অি ণাৎ, এমশয়া, আমিকা ও ইউরোরপ ছমড়রয় পড়া িুসেিানর্র্ অ-িুসমেি 



নানা দে-উপদরেে সংস্পরশ ণ আরসন; এ ছাড়াও িারেেী ও রিা’তারযো সম্প্রদারয়ে আমবভণাব ঘরি 

যাো নবয িুসেিানরদেরক মবভ্রাি কোে অপরিিা িাোয়। উোিা-এ-আহে-এ-সুন্নাত তিা সুন্নী 

ইসোিী জ্ঞান মবশােদিণ্ডেীরক িুসেিানরদে ঈিান েক্ষায় এবং মবমভন্ন ধি ণ, দাশ ণমনক ও 

মযনমদকরদে প্রতুযত্তে মদরত এমর্রয় আসরত হয়। এই সব দশ ণরনে যিারযার্য প্রতুযত্তে ততমে করে 

তাাঁো ‘এেিুে ্কাোি’ (কাোি-শােীয় জ্ঞান) প্রর্য়ন করেন এবং তা সব ণে প্রিাে-প্রসাে করেন; আে 

ফেশ্রুমতরত তাাঁো এই রিদিত দ্বাো তরুর্ প্রেন্মরক রধাকায় পমতত হওয়া রিরক েক্ষা করেন। 

ইসোরিে প্রমত তাাঁরদে এই িহৎ ও িয ণাদাকে রসবাে েরনয রযিারন আিারদে উমিত তাাঁরদে 

প্রশংসা কো এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও রদায়া কো, রসিারন এই একই কােরর্ তাাঁরদে কুৎসা েিনা 

কো মক রকারনা িুসেিারনে পরক্ষ রশাভা পায়? রযরহতু সাহাবা-এ-রকোি (ো:) অতযি জ্ঞানী ও 

বুজিিান মছরেন এবং োসেূুল্লাহ (দ:)-এে িরতা অনুপি রহদায়াতদাতা রপরয়মছরেন, রসরহতু দ্বীন 

ইসোি মবশ বছরে প্রমতটষ্ঠত হরয়মছে। ইসোরিে মদ্বতীয় শতরকে পরে মতনটি িহারদশেরুড় 

ছমড়রয় পড়া িুসেিানরদে মকন্তু এই দুইটি প্ররয়ােনীয় শরতণে রকারনাটি-ই মছে না। মশক্ষরকে কাছ 

রিরক মশরষযে মশক্ষা গ্রহরর্ে েরনয েরুমে সিয়কাে আেও দীঘ ণতে হরয় যায়। তিামপও 

উরেিাবৃে বরেন রয স্বল্প সিরয় মশক্ষাদান সম্ভব যমদ মশক্ষক রেহপোয়র্ ও দক্ষ হন এবং মশক্ষািী 

বুজিিান ও অধযবসায়ী হয়; আে ইমতহারসে বইপে পারি জ্ঞাত হরয়রছ রয এই সব শতণ পূেরর্ 

সক্ষি উরেিাবৃরেেও আমবভণাব ঘরিমছে। অমধকন্তু, রবদআত ও পারপে অন্ধকাে অিরেে ওপে 

প্রভাব রফরেমছে এবং স্মৃমতশজিে তীক্ষ্ণতারকও িব ণ করেমছে, যাে ফেশ্রুমতরত মশক্ষাগ্রহরর্ে 

সিয়কাে দীঘ ণতে হরয়মছে। এিন মক ইিাি শারফঈ (েহ:)-ও তাাঁে মশক্ষক ওয়াকী’ (েহ:)-এে কারছ 

স্মৃমতশজিে দুব ণেতাে বযাপারে অনুরযার্ করেমছরেন। তাাঁরক রয উত্তেটি রদয়া হরয়মছে তাে বাস্তবতা 

মনরম্নে মদ্ব-িেরর্ প্রতীয়িান হয়: 

’িাকাওতুল্ ওয়াকী’য়া শমি সুশয় শহেেী, 

ো-আওসাশি ইল্া তরক-ইল্ মা’আসী।’ 

অি ণাৎ, আমি মনরেে দুব ণে স্মৃমতশজিে বযাপারে ওয়াকী’ে কারছ অনুরযার্ কেোি। মতমন আিারক 

রকারনা পাপ সংঘিন না কোে উপরদশ মদরেন। 

ধি ণ সংস্কােক একমদরক বেরছ রয সব ণসম্মতভারব র্হৃীত এবাদত ও আিে প্ররতযক িুসেিারনে 

পােন কো উমিত, অপে মদরক এও বেরছ রয মবতমকণত আিেগুরো িুসেিানরদে এমড়রয় িো 

উমিত; বা তাাঁরদে রয িযহাব পছে রসটিে মবধান অনুযায়ী অনুশীেন কো উমিত; অি ণাৎ, 

িযহাবগুরোরক একীভূত বা সংমিশ্রর্ কো উমিত। তাে কিা পেস্পেমবরোধী। রকননা, 

িযহাবগুরোে সংমিশ্রর্ রয ভুে বা মবিুযমত, তা সব ণসম্মতভারব রঘামষত হরয়মছে। এই ভুে পো 

অবেম্বন উরেিাবৃরেে সব ণসম্মমতটিে প্রমত অবাধযতা জ্ঞাপন ছাড়া মকছু নয়। তাই ধি ণ সংস্কােরকে 

এবাদত-আিে তাে মনরেে িাপকাটিরতও সটিক ও গ্রহর্রযার্য হরব না। উপেন্তু, এ কিা বোও 

ভুে রয সাহাবা-এ-রকোি (ো:) মবতমকণত আিেগুরো পােন করেন মন, বা তাাঁো রসগুরো অনুশীেন 

কেরে রকারনা মবতমকণত আিে িাকরতা না। রকননা, এিন মকছু আিে-ও মছে রযগুরোে রবোয় 

সাহাবা-এ-রকোি (ো:) কতৃণক অনুশীমেত পো না রবাোে কােরর্ িতপাি ণকয রদিা মদরয়মছে। 

অমধকন্তু, উরেিাবৃরেে ঐকিরতযে সারি এই কিা বো অসঙ্গমতপূর্ ণ রয ইিাি আে-িযহারবে 



মসিারিে রতায়াক্কা না করে হাদীস শেীফ রিরক মনরে যা বুরে রসই অনুযায়ী আিে কো তবধ। 

এরত রবাো যায় রয ওই বযজি মনরেরক ইিাি আে-িযহারবে রিরয়ও রশ্রষ্ঠ িরন করে; আে এই 

রদাষটি শয়তারনেই একটি তবমশিয। 

২৮/ – অিি সংোরপ ধি ণ সংস্কােক বরে: ”মিিা, র্রবষর্া ও দমেে েিনাে আরো, যা আল্লাহতা’োে 

সৃি (িানরবে) প্রকৃমতর্ত স্বভারবে অমবরেদয অংশ, তাকেীদ-কােী িানুরষো তাে সবরিরয় বড় 

শত্রু।” (েশীদ রেযা কৃত ’িুহাওয়াোত’) 

এ েকি োিেযিান মিরিয ও েঘনয কুৎসা সমতয মিিাে মবষয়। রকান্ ফকীহ মিিাভাবনা, র্রবষর্া 

ও দমেে অরিষর্রক মনরষধ করেমছরেন? রকান্ িুসেিান এগুরোে প্রমত তবমে ভাবাপন্ন? তাে 

(েশীদ রেযাে) অিতঃ একিানা উদাহের্ রদয়া উমিত মছে। তাে বইরয়ে শুরু রিরক যরতা মিরিয বা 

অপবাদ রস মেমপবি করেরছ, তাে রকানটিরক রস দমেে দ্বাো সিি ণন মদরয়রছ রয এটিরকও অনুরূপ 

সিি ণন রদরব? আসরে ধি ণ সংস্কােক মনরেই দমেে েিনাে প্রমত তবমে ভাবাপন্ন। রয রোক মনরেে 

অদেূদমশ ণতা ও ভুে যুজিে সাহারযয পমেকমল্পত রকারনা মবষয়রক ধিীয় জ্ঞান মহরসরব উপস্থাপন 

করে, তারক মিিা বা দমেে রপশ কেরত বো এরকবারেই অরযৌজিক হরব। ‘নীেবতা পােন-ই 

আহাম্মরকে প্রমত প্রদত্ত সরব ণাত্তি েবাব’, এই প্রবাদ বাকযটি এবং জেহ্বারক সংযত োিা যমদও 

এিারন যিাযি, তবুও এই ধেরনে রোরকে ক্ষমত রিরক তরুর্ প্রেন্মরক েক্ষাে উরেরশয সংমক্ষপ্ত 

আকারে েবাব রদয়া েরুমে হরব। ’রফকাহ’মবদ সকে উরেিা-ই বরেরছন রয রকারনা িুকামল্লরদে 

েরনয দামেমেক প্রিার্ অরিষর্ কোে প্ররয়ােন রনই। কাের্, তারবঈনরদে িরধয নতুন 

িুসেিানর্র্ কিরনাই দমেে অরিষর্ না করে সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে কারছ জেরজ্ঞস করে ধি ণ 

অনুশীেন (আিে পােন) কেরতন। উপেন্তু, এিন রকারনা আরেি-ই আরসন মন মযমন দমেে 

অরিষর্রক মনরষধ করেমছরেন। এই কােরর্ই আইম্মা-এ-িযামহব (িাে িযহারবে ইিািবৃে) সিস্ত 

দমেে পূর্ ণাঙ্গভারব মেমপবি করেন এবং যাো দমেে রদিরত িান তারদে েরনয কােটি সহে করে 

রদন। 

২৯/ – ধি ণ সংস্কােক বরে: “প্রিি শতাব্দীে িুসেিানবৃে রযভারব কেরতন, টিক রসভারবই অজ্ঞো 

আস্থাভােন কাউরক রস সব মবষরয় জেরজ্ঞস কেরব যা তাো োরন না। তাো ওই মবষরয়ে সারি 

সমৃ্পি রকারনা আয়াত বা হাদীস সম্পরকণ প্রশ্ন কেরব, এে অি ণ রেরন রনরব এবং রসই অনুযায়ী 

আিে (অনুশীেন) কেরব।” (’িুহাওয়াোত’) 

আল্লাহ েহি করুন! রদিনু, মবদযাে কী বহে, আে রকান্ ধা াঁরিেই বা এই যুজি! এটি সতয রয সাহাবা-

এ-রকোি (ো:) এ পিমতরত আিে পােন কেরতন, মকন্তু তাাঁো রতা িহানবী (দ:)-এে রসাহবত তিা 

সামন্নরধয অজেণত পমেপক্কতাে কােরর্ আইম্মা-এ-িযাহীব হরত রশ্রষ্ঠ হরয়মছরেন। মনরম্নে হাদীস 

শেীরফ তাাঁরদে উচ্চমসত প্রশংসা কো হরয়রছ: “আমার সাহাবীরা আকাশির িক্ষত্র সমতুল্য। 

তাশের যে কাউশক অিুসরে করশল্ যতামরা সষ্টিক পথ পাশব।” বস্তুতঃ তাাঁো সবাই ঐশী 

বার্ীে অি ণ বুেরত সক্ষি মছরেন। কুেআন বা সুন্নাহ’রত স্পিভারব রঘামষত নয় এিন মবষরয়  ওে 

সিাধান তাাঁো আয়ারত কেীিা ও আহাদীরস রিা াঁে কেরতন; তা না রপরে তাাঁো মনে এেরতহাদ 

প্ররয়ার্ করে ফয়সাো রবে কেরতন। তাাঁরদে এরক অপরেে িরধয তাকেীদ কোে প্ররয়ােন মছে না, 

অনুিমতও মছে না। সাহাবা-এ-রকোি (ো:) রয পিমত অনুসের্ করেমছরেন, টিক একই পিমত 

আিারদে আইম্মা-এ-িযাহীবও অনুসের্ করেন। আসহাব-এ-রকোি (ো:)-এে িরতা তাাঁোও 



দমেোমদ িুাঁরে রবে করেন এবং এেরতহাদ প্ররয়ার্ করে মসিারি উপনীত হন। ফেশ্রুমতরত তাাঁো 

এবাদরতে রক্ষরে মবমভন্ন িযহারব মবভি হন। এই পোয় তাাঁো িহানবী (দ:)-এে আরদশ পােন 

করেন, রকননা মতমন এেশাদ করেমছরেন, “আমার সাহাবীশের অিুর্ামী হও!” রযরহতু 

তারবঈনর্রর্ে িরধয নও-িুসমেিবৃে সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে কারছ দামেমেক প্রিার্ রিা াঁে 

করেন মন, রসরহতু আিারদে িরতা দমেে না োনা িানুরষে পরক্ষ আইম্মা-এ-িযাহীরবে প্রািামর্ক 

দমেে োনাে রিিা কোও েরুমে নয়। আিো তাাঁরদে মেমিত বইপে পরড় আল্লাহে আরদশ-মনরষধ 

সম্পরকণ োনরত পামে। এ সব পুস্তক কুেআন িেীরদেই বযািযা-মবরশ্লষর্। রদিুন, এই রোক (েশীদ 

রেযা) গ্রারিে রয রকারনা অজ্ঞ রিষপােকরক সাহাবী (ো:)-রদে সারি তুেনা মদরয়রছ, যারক রস ঘন 

ঘন শহরে রযরয় আে-কুেআরনে আয়াত ও হাদীস শেীফ রদরি মনে উপেমি অনুযায়ী বযািযা করে 

এেরতহাদ প্ররয়ার্ কোে পোিশ ণ মদরে! রকারনা ইিাি আে-িযহাবরক অনসুেরর্ে সুরযার্ ও 

সুমবধা রযিারন আরছ, রসিারন রস ওই সাধাের্ িানুষটিে ঘারড় করিে রবাো িামপরয় মদরয়রছ! 

৩০/ – ধি ণ সংস্কােক সহস্র সহস্র ইসোিী উোিারক তুেতাজেেয করে বরে িরে: “উসূরেে 

উরেিাবৃে তাকেীরদে প্ররয়ােনীয়তা একিামন আয়াত রিরক রবে করেরছন, যা’রত রঘামষত 

হরয়রছ, ‘োসয়াল্ূ আহল্াে্ শেকশর ইি ্কুিতুম ল্া তা’ল্ামূি’, অি ণাৎ, যতামরা িা িািশল্ 

তাাঁশের জিশেস কশরা, োাঁরা িাশিি।’ এটি রিারিও ফেদায়ক ও মনভণেরযার্য (র্রবষর্ািূেক) 

মসিাি নয়, যুজিও নয়। এই আয়ারত কেীিা সবাইরক তাকেীদ কোে আরদশ রদয় না; রকননা এই 

আয়ারতে অবতীর্ ণ হওয়াে ঘিনাবেী বা যাে উরেরশয এটি নারযে হরয়রছ, রকারনা রক্ষরেই 

তাকেীদ অনুিমতপ্রাপ্ত মছে না। এই আয়ারত আল্লাহ পাক িূমতণ পূোেী আেবীয়রদেরক বরেরছন 

আহরে রকতাব তিা ইহুদী-িৃিানরদেরক জেরজ্ঞস কেরত এই িরি ণ রয আমম্বয়া (আ:)-র্র্ রফরেশতা, 

না িানব োমত। এই প্রশ্নটি তাকেীরদে সারি সমৃ্পি হরব রকন, রযিারন প্রিার্ অরিষর্ ছাড়া 

কারো এেরতহাদ বা িতািত অনুযায়ী অনুশীেরনে কিা বযি-ই হয় মন। উপেন্তু, এই মবষয়টি 

ঈিান তিা আকীদা-মবশ্বারসে সারি েমড়ত। আপনাোও রতা স্বীকাে করেন রয ঈিানী মবষরয় 

তাকেীরদে রকারনা অনুিমত রনই। আে-কুেআন ভমবষযদ্বার্ী করে রয রকয়ািত মদবরস 

অমবশ্বাসীরদে রনতাো মনরেরদে অনুসােীরদে রছরড় পাোরব। এ তিয মক এই বাস্তবতাে আোিত 

নয় রয আল্লাহ যারদেরক অনুসের্ কেরত আরদশ করেন মন, তারদেরক যাো অনুসের্ করে, রসই 

অনুসােীরদেরক মতমন ক্ষিা কেরবন না? রযরহতু িসুেিানর্র্ কমতপয় িানুষরক সাক্ষী মহরসরব 

মবরবিনা করেমছরেন এবং আে-কুেআন রিরক িিু মফমেরয় মনরয়মছরেন, রসরহতু আিো দুরয ণার্ 

দ্বাো আক্রাি হরয়মছোি। তাাঁো রয ইিািবর্ ণ (িারন আইম্মা-এ-িযাহীব)-রক অনুসের্ করেন, তাো 

রকয়ািত মদবরস তাাঁরদে কাছ রিরক পাোরব। রকননা, িহান ইিািবৃে ও িেুতামহদর্র্ তাকেীদ 

কেরত মনরষধ করেমছরেন। আপনাো আল্লাহতা’ো ও তাাঁে োসূে (দ:)-এে কিারক প্রিার্ মহরসরব 

গ্রহর্ না করে িানুরষে কিারক দমেে মহরসরব গ্রহর্ কেরত অভযস্ত হরয় মর্রয়রছন।” 

(’িুহাওয়াোত’) 

ধি ণ সংস্কােরকে িুি মদরয় এ সব কিা বোরনাে পে েশীদ রেযা তাে পািকরদেরক রধাকা রদয়াে 

েরনয মেরি রয ধি ণ প্রিােক ধি ণ সংস্কােরকে এই কিা িুব পছে করেন; আে মতমন এও বুেরত 

পারেন রয ধি ণ সংস্কােক অজ্ঞ িরি ণ তাাঁে ধাের্াটি একদি ভুে; অমধকন্তু, ধি ণ সংস্কােকরক এরতা 

জ্ঞানী পজণ্ডত রদিরত রপরয় মতমন বতণিারন তাে গুর্গ্রাহীও হরয়রছন। 

আিারদে োসূেুল্লাহ (দ:) ওপরেে এই আয়াতটি রিরক মসিাি রনন রয সকে প্রকাে আিে ও 

এবাদত পােরনে রক্ষরে রকারনা িুেতামহরদে তাকেীদ (অনুসের্) কো েরুমে। আে সাহাবা-এ-



রকোি (ো:) োসূেুল্লাহ (দ:) হরত রযভারব এবাদত ও আিে কোে পিমত মশরিমছরেন, তা 

তারবঈনরদে িরধয শুধু নও-িুসমেিরদেরকই মশমিরয়মছরেন। তাাঁো তারবঈনরদেরক দমেে িুাঁেরত 

আরদশ করেন মন। দমেে না রেরন তাাঁরদেরক অনুকের্-অনুসের্ কোই তারবঈনরদে েরনয যরিি 

িরন করেরছন। আিারদে অাাইম্মা-এ-িযাহীব, যাাঁো মনরেরদে সব কারে সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-

এে পদাংক অনুসের্ কেরতন, তাাঁো এ রক্ষরেও সাহাবী (ো:)-রদে অনুসের্ করেন। তাাঁো তাকেীদ 

কোরক মনরষধ করেরছন বো আে সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে পি রিরক তাাঁো মবিুযত হরয়রছন বো 

একই কিা। এটি সতয রয আসহারব রকোি (ো:) ও আইম্মা-এ-িযাহীব (েহ:) প্রািার্য দমেরেে রিা াঁে 

কেরতন এবং এরক অপরেে এেরতহারদে অনুসের্ কেরতন না। মকন্তু তাাঁো অ-িুেতামহদরদেরক 

িুেতামহদর্রর্ে অনুসেরর্ে অনুিমত মদরয়মছরেন। ওপরেে আয়াতটি অমবশ্বাসীরদে প্রমত 

তাকেীদ কেরত আরদশ করে মন িরি ণ ধি ণ সংস্কােরকে দামবটি প্রকৃতপ্রস্তারব এই মবষয়রক কূিতরকণ 

ধািািাপা রদয়ােই একটি অপপ্রয়াসিাে। ইসোিী উরেিাবৃে রকািাও এ কিা বরেন মন রয 

অমবশ্বাসীরদেরক তাকেীদ অনুশীেন কোে আরদশ রদয়া হরয়রছ; তাহরে রকন ধি ণ সংস্কােরকে 

কিারক সটিক মহরসরব স্বীকাে করে রনয়া হরব? আল্লাহতা’ো উি আয়ারত যাো োরনন না তারদে 

প্রমত আরদশ করেন রযন তাাঁো জ্ঞানীরদে কারছ জেরজ্ঞস করে রশরিন। আে ইসোিী উরেিাবৃে 

এই আয়াতটি রিরক মসিাি মনরয়রছন রয িুসেিানর্র্ দ্বীনী মবষরয় জ্ঞানী বুযূর্ ণরদে কারছ 

মনরেরদে ধিীয় মবষয়গুরো সম্পরকণ জেরজ্ঞস করে মশিরবন এবং রসই অনযুায়ী রসগুরো 

অনুশীেন কেরবন। এটি-ই সািমগ্রক মবষয়। এিারন তাকেীদ বা দমেে অরিষরর্ে রকারনা মকছুই 

রনই। ধি ণ সংস্কােক এরত এ মবষয়গুরো সমন্নরবমশত করে মনরেরক সটিক প্রিার্ কেরত অপতৎপে 

হরয়রছ। রকারনা আিে পােরন দমেরেে রিা াঁে না করে একেন আরেিরক অনুসের্ কো একটি 

মভন্ন মবষয়। আে এই মভন্ন মবষয়টি আপনাআপমন-ই পূব ণবতী মবষয়টি রিরক মনঃসৃত হয়, অি ণাৎ, 

রকান্ কাে কেরত হরব এবং রকানটি কো যারব না, তা মযমন োরনন তাাঁে কাছ রিরক জেরজ্ঞস করে 

রশিা; আে তাাঁে কাছ রিরক মশরি রসই অনুযায়ী অনুশীেন কোই হরে তাাঁরক তাকল্ীে বা 

অনুসের্ কো। অিি ঈিারনে রক্ষরে অনুকেরর্ে মবষয়টি একই েকি নয়। রযরহতু 

মবশ্বাসসংক্রাি মবষয়গুরো জেরজ্ঞস কো ও রশিাে সারি সারিই অিরে সুদৃঢ় হয় না, রসরহতু 

এগুরোরক তাকেীদ বো হয় না। ঈিান রশিাে পে প্ররতযরক এ মনরয় মিিা করেন, অনুরিাদন এবং 

স্বীকােও করেন; অতঃপে এই মবশ্বাস অিরে সুদৃঢ় হয়। আে এ ঈিান-ই ইসোি ধরি ণে েরনয 

অতযাবশযক। মিিা ও স্বীকৃমত ছাড়া মশক্ষাকৃত মবরবিনাে অরযার্য রয ঈিান বা মবশ্বাস অিরে 

রপাষর্ কো হয়, তা অনুকের্শীে ও প্রািামর্ক দমেেমবহীন। অমবশ্বাসী যাো মনরেরদে 

মপতািাতারক অনুকের্ করে অমবশ্বাসী হরয়রছ, তারদে বযাপােটি এ েকিই। ইসোরিে রক্ষরে শতণ 

এই রয, িানুরষো মিিা কেরবন, প্রিার্গুরো রদিরবন এবং মনরেোই মসিাি রনরবন ঈিান 

গ্রহরর্ে বযাপারে। অমবশ্বাসীরদে এই অমবশ্বাস তারদে মনরেরদে দ্বাো ততমে নয়, বেং তারদে 

মপতািাতারদে ততমে; মকন্তু এটি তারদে মনরেরদে তবমশরিযই পমের্ত হয়। অতএব, পমেদৃি হরে রয 

তাকেীরদে সারি ঈিারনে রকারনা সম্পকণই রনই। রযরহতু ঈিারনে রক্ষরে তাকেীদ োরয়য 

(অনুিমতপ্রাপ্ত) রনই, রসরহতু রকয়ািত মদবরস এই (অমবশ্বারসে) রক্ষরে অনুসের্কােীরদে কাছ 

রিরক তারদে রনতাো পামেরয় যারব। অপে মদরক, রযরহতু এবাদরতে রক্ষরে তাকেীদ কো 

আল্লাহতা’োে আজ্ঞােই একটি শতণ, রসরহতু যাাঁো রশিারবন এবং যাাঁো মশিরবন উভরয়ই রবরহশরত 

প্ররবশ কেরবন। 

িুসেিান সিাে কমতপয় (আরেি) বযজিরক সাক্ষী মহরসরব মবরবিনা করেরছন এবং আে-কুেআন 

রিরক িুি মফমেরয় মনরয়রছন বরে ধি ণ সংস্কােক রয অমভরযার্ উত্থাপন করেরছ, তা অতযি মনি ও 

মবেজিকে এবং রহয় প্রমতপন্নকােীও। এ বিবয দ্বাো রবাোরনা হরয়রছ িুসেিানর্র্ অমবশ্বাসী। 



রযরহতু তাে এই ভাষয মিরিয ও কুৎসািূেক এবং রযরহতু রস িুসেিানরদেরক কারফে (অমবশ্বাসী) 

বরেরছ, রসরহতু রস মনরেই (হাদীস রিাতারবক) অমবশ্বাসীরত পমের্ত হরয়রছ। 

িুসেিানর্র্ রিাদ (স্বয়ং) আইম্মা-এ-িযামহবরক অনুসের্ করেন না। আল্লাহতা’ো ও তাাঁে োসূে 

(দ:) কুেআন-হাদীরস কী বুজেরয়রছন, তা িযহারবে ইিািবৃরেে কাছ রিরক মশরি তাাঁো আল্লাহ ও 

তাাঁে োসূে (দ:)-এে আরদশ-মনরষধই িানয করে িারকন। িুেতামহদিণ্ডেী এরককেন হরেন 

িাধযি, সঞ্চােক-মবরশষ। আল্লাহ পাক এেশাদ ফেিান, “ওয়াবতার্ ূইল্াইশহল্ ওয়াসীল্াহ”, 

িারন “আমার নিকটয ল্াশভর িশিয ওসীল্ার অশেষে কশরা।” আল্লাহতা’োে এই আরদশটি 

অনুসের্ করেই িুসেিানবৃে আইম্মা-এ-িযামহবরক ওসীো করে িারকন। তাাঁরদেরক অনুসেরর্ে 

িারন এই নয় রয তাাঁরদে বযজির্ত আরদশ-মনরষধ অনুসের্ কো হরে, বেং এে িারন হরো তাাঁো 

কুেআন িেীদ ও হাদীস শেীফ রিরক যা োমনরয়রছন, তােই অনুসের্-অনরু্িন। 

িাে িযহারবে িরধয রয িতপাি ণরকযে মবষয়গুরো মবদযিান, তা কীভারব বাদ রদয়া যায়? এটি 

এরকবারেই অসম্ভব। রকারনা মবষরয় িাে িযহারবে রনয়া মসিািগুরোে িরধয রকারনাটি না 

রকারনাটিরত অবশযই আল্লাহে আরদশ প্রমতফমেত হয়। উদাহের্স্বরূপ, হানাফী িযহাব অনুযায়ী 

েিক্ষের্ দ্বাো ওযূ ভঙ্গ হয়, মকন্তু শারফঈ িযহাব রিাতারবক তা হয় না। মনিয় এ দু’টি মবধারনে 

রকারনা একটিরকই আল্লাহ বুজেরয়মছরেন। আিারদেরক এগুরোে একটিরকই সব ণদা অনুসের্ 

কেরত হরব এবং বেরত হরব রয এটি-ই িহান প্রভু উরেশয করেরছন। আল্লাহতা’ো যা বুজেরয়রছন 

তা রয বযজি পােন করেন, মতমন-ই সটিক পি প্রাপ্ত হন এবং সওয়াব অেণন করেন। িহানবী (দ:) 

এেশাদ ফেিান, রয িুেতামহদ আল্লাহে উরেশযকৃত অি ণ বুেরত অক্ষি হন, তাাঁরকও সওয়াব রদয়া 

হয়। আিারদে োসূেুল্লাহ (দ:)-এে হায়ারত জেরের্ীে সিয়কারেও এেরতহারদে এ েকি অরনক 

মবষয় উদ্ভূত হরয়মছে। মতমন অরনক আহাদীরস তাই রঘাষর্া করেমছরেন, রয িুেতামহদ সটিক 

মসিারি উপনীত হরত পারেন মন, তাাঁরকও পুেসৃ্কত কো (িারন সওয়াব রদয়া) হয়। এিারন গুরুত্বপূর্ ণ 

মবষয় হরো, এই সওয়াব রকবে িুেতামহদবৃরেে েরনযই বোে োিা হরয়রছ। েশীদ রেযা কতৃণক 

ওপরে উদ্ধৃত সূো নহরেে আয়াতটি (’যতামরা িা িািশল্ তাাঁশের জিশেস কশরা, োাঁরা 

িাশিি’) অনুযায়ী িুেতামহদবৃেরক যাাঁো অনুসের্ করেন, তাাঁোও ওই পমেিার্ সওয়াব পান। 

িুেতামহদরদে অনুসের্ পমেতযার্কােী ধি ণ সংস্কােকো এই সওয়ারবে ভামর্দাে হয় না। বস্তুতঃ 

তাো আল্লাহে আরদরশেই অিানযকােী বরে সাবযস্ত হয়। তাই তাো োহান্নারি যারব। আিারদে এ 

কিাে সিি ণন রদয় মনম্নবমর্ ণত হাদীস শেীফ, যা’রত মববৃত হরয়রছ: “যবেআতীর যকাশিা এবােত-

বশন্দর্ী বা আমল্-ই র্ৃহীত হশব িা।” 

উসূরে মফকাহ’ে কমতপয় আরেি বরেন, “রকারনা িুেতামহরদে অনুসেরর্ে েরনয প্ররয়ােনীয় 

হরো তাাঁে জ্ঞারনে প্রমত পূর্ ণ আস্থা ও মবশ্বাস স্থাপন। ‘োাঁরা িাশিি তাাঁশের জিশেস কশরা’ 

– আয়াতটি এই মবষয়টি পমেস্ফুি করে। রয বযজি একটি আিরেে রক্ষরে রকারনা একেন 

িুেতামহদরক অনুসের্ করে এবং আরেকটি আিরেে রবোয় অপে রকারনা িুেতামহরদে 

অনুসের্ করে, রস প্রকৃতপ্রস্তারব পূব ণবতী িুেতামহদরক মবশ্বাস-ই করে মন, তাাঁে প্রমত আস্থাও োরি 

মন। পূব ণবতী মবষরয়ও তাে আিে (অনুশীেন) কবুে তিা র্ৃহীত হরব না। যমদ রস উভয় 

িুেতামহদরক মবশ্বাস কোে এবং তাাঁরদে প্রমত আস্থা োিাে দামবও করে, তবুও তাে কিা 



মবশ্বাসরযার্য নয়” [৪২ নং অনুরেরদ ‘আল্-শমোি আল্-কুবরা’ গ্ররেে উদ্ধৃমত রদিুন]। অনযানয 

রক্ষরে রযিনটি হরয়রছ, রতিমন এিারনও েশীদ রেযাে আিের্ তাে মনরেে কিাে পমেপেী বরে 

প্রতীয়িান হরয়রছ। কমব কী সুেে বরেরছন: 

”কম শ মািুশষর (অন্তশরর) আয়িা, 

কথা ধতশবয িা, 

কম শ-ই যেয় তার মশির যেহারার বে শিা।” 

৩১/ – ধি ণ সংস্কােক ইিাি র্াযযােী (েহ:) ও বারতনীয়যা সম্প্রদারয়ে েননক িািরিয়ামেিূেক 

আিের্কােী সদরসযে িধযকাে কিাবাতণা উদ্ধৃত করে। ইিাি সারহব (েহ:)-এে মনেস্ব বরে বমর্ ণত 

বিবয রস তুরে ধরে: “আমি (ইিাি সারহব) রয বযজিরক উপরদশ রদরবা তাে উমিত নয় রকারনা 

রর্ািোহ দরেে অিভুণি হওয়া, মকংবা এিরতোফী তিা িতপাি ণকযপূর্ ণ মবষরয় মনরেরক েমড়রয় 

রফো। এবাদরতে রক্ষরে রসই সব মবষরয়ই সমৃ্পি হও, রযগুরোে বযাপারে ঐকিতয প্রমতটষ্ঠত 

হরয়রছ। িতপাি ণরকযে মবষয়গুরোরত েড়ারব না; এ েকি রকারনা মবষরয় একাি েমড়রয়ই রর্রে 

সুমবরবিনাপূর্ ণ সিাধারন রপৌৌঁছুরব! রয সকে উরেিা এটিরক ফেয বরেন মন, তাাঁো রিাস্তাহাব 

বরেরছন। মবিক্ষর্ মসিাি রনয়া যিন কিসাধয হয়, তিন তুমি মনরে এেরতহাদ প্ররয়ার্ করো; 

অি ণাৎ, রসই িুেতামহরদে মসিাি অনুযায়ী কােটি করো, যাাঁরক তুমি রশ্রষ্ঠ জ্ঞান করো। তুমি রয 

আরেিরক রসো এবং সটিক মসিাি গ্রহর্কােী িরন করো, তাাঁেই অনুসের্ করো। যমদ ওই িহান 

ইসোিী জ্ঞান মবশােদ মনে দৃটিরকার্ ও এেরতহাদ বা মসিারি সটিক পিপ্রাপ্ত হন, তরব তাাঁে 

েরনয িাকরব দু’টি পুেস্কাে, অি ণাৎ, দু’টি সওয়াব। বস্তুতঃ োসূেুল্লাহ (দ:) এেশাদ ফেিান, 

এেরতহাদ প্ররয়ার্কােী রকারনা িুেতামহদ সটিক মসিারি উপনীত হরে দু’টি সওয়াব তিা পুেস্কাে 

অেণন কেরবন; আে মতমন ভুে কেরে সওয়াব পারবন একটি। আল্লাহতা’ো এই কারেে দাময়ত্বভাে 

নযস্ত করেরছন এেরতহাদ প্ররয়ারর্ সক্ষি িুেতামহদরদে কাাঁরধ। সূো মনসাে ৮৩ নং আয়াত 

রঘাষর্া করে, “আর েশে যসশক্ষশত্র (তারা) যসষ্টট (প্রোর িা কশর) রসূল্ (ে:) ও শিশিশের 

উল্ূল্ আমর তথা ক্ষমতাসম্পন্ন বযজিশের যর্ােশর আিশতা, তশব শিশ্চয় তাাঁশের কাশে 

যসষ্টটর বাস্তবতা সম্পশকশ িািশত পারশতা, োাঁরা পরবতী পে শাশয় (তথয অিুসন্ধাশির 

িশিয) প্রশেিা োল্াি।” িহানবী (দ:) একটি হাদীস শেীরফ হযেত ি’ুয়ায (ো:)-এে কারছ বযািযা 

করেন রয মতমন এেরতহাদ প্ররয়ারর্ সক্ষি উরেিাবৃরেে এেরতহাদরক অনুরিাদন ও পছে 

করেন। ”কুেআন বা সুন্নাহ’রত সিাধান িুাঁরে না রপরে আমি আিাে এেরতহাদ তিা র্রবষর্ােি 

মসিাি দ্বাো সিাধান কেরবা”, হযেত িু’য়ায ইবরন োবাে (ো:)-এে এই কিাটি িহানবী (দ:)-এে 

উপমস্থমতরতই বো হরয়মছে এবং মতমন এেরতহাদরক আরদশ করেন ও এে অনুিমতও রদন। সটিক 

পিপ্রাপ্ত ও ভুে এেরতহাদ প্ররয়ার্কােী উভয় িুেতামহদরকই এবং তাাঁরদে উভরয়ে অনুসােীরদেও 

ক্ষিা কো হরব। িুেতামহদরদে রকউ রকউ সটিক পি রপরয় মর্রয়রছন, অি ণাৎ, রিাদাতা’োে 

উরেশযকৃত অি ণ রবে কেরত সক্ষি হরয়রছন; আে অপে মদরক অনযানযো দুইটি সওয়ারবে িরধয 

একটি অেণন কেরত রপরেরছন। রযরহতু তাাঁো রক সটিক, রক ভুে তা অজ্ঞাত, রসরহতু তাাঁো 

একগুাঁরয় নন এবং পেস্পে পেস্পরেে প্রমত ধিীয় উগ্রতােমনত মবরদ্বষভাবাপন্নও নন। শুধু পাি ণকয 

এই, তাাঁো প্ররতযরকই মনরেরক সটিক পিপ্রাপ্ত িরন করেন। আমি স্বীকাে কমে, মনে িতািত ও 



রকয়াস দ্বাো আইন-কানুন রবে কো প্ররতযরকে েরনয টিক নয়। তুমি অন্ধভারব রয বারতনী িতবাদ 

ধাের্ করেছ, তা পমেতযার্ কেরে আমি রতারিারক কুেআন িেীরদে অিমন ণমহত জ্ঞান মশক্ষা 

রদবারা। তুমি রকানটি রবরছ রনরব, আিাে কাছ রিরক রশিা, না রতািাে বারতনী সমঙ্গরদে কাছ 

রিরক?” [েশীদ রেযা কৃত ‘িুহাওয়াোত’] 

েশীদ রেযা এেপে ধি ণপ্রিােরকে কিা উদ্ধৃত করে, মযমন ওপরেে কিা রশানাে পরে বরেন, 

“এক্ষরর্ আিো রদিরত রপোি রয ইিাি র্াযযােী (েহ:)-ও তাকেীদরক স্বীকাে করেন এবং সকে 

িানুরষে েরনয এটিরক আবশযক মবরবিনা করেন।” [’িুহাওয়াোত’] 

ধি ণ সংস্কােরকে বমর্ ণত ইিাি র্াযযােী (েহ:)-এে ওপরেে বিবয স্পিভারব বযি করে উোিা-এ-

আহে-এ-সুন্নাত এবং আইম্মা-এ-িযামহব (েহ:) যা সব ণসম্মতভারব োমনরয়মছরেন, তাে সারি মতমন 

একিত। আহরে সুন্নাহ’ে এই িহান ইিারিে ওপরে উদ্ধৃত কিারক বযািযা কোে আে রকারনা 

দেকাে-ই রনই। হযেত ইিাি সারহব (েহ:) যা বরেরছন, তা আিারদে দ্বীনী ভাইরদে কারছ প্রকাশ 

কো আিারদেও উরেশয বরি। ইিাি র্াযযােী (েহ:)-এে এই বিবয ধি ণ সংস্কােরকে দামবরক 

সিূরে উৎপাটিত করে। তারত আেও প্রতীয়িান হয় রয তাকেীদ (অনুসের্) দ্বীন ইসোরিে সারি 

সঙ্গমতপূর্ ণ। 

৩২/ – ধি ণ সংস্কােক নবি সংোরপ মেরি: “িুসেিানবৃে মফতনাে অন্ধকাে, রয কাের্ এবং বযামধে 

েীবারু্ দ্বাো তাাঁো আক্রাি, তা রিরক তাাঁো কীভারব িুি হরত পারেন রসই মবষরয় আমি আিাে 

দৃটিভমঙ্গ ইরতািরধযই বযািযা করেমছ। আিাে অমভিত িহান ইসোিী জ্ঞান মবশােদ ইিাি র্াযযােী 

(েহ:)-এে সারি মিরে যায়। মতমন বরেরছন িুসেিানর্র্ এ যাবত যা মকছুরত ঐকিতয রপাষর্ 

করেরছন তাে পাশাপামশ শুধু কুেআন িেীদরক অনুসের্ কেরেই যরিি হরব। ইসোি ধরি ণে 

ক্ষমত কেরছ রয জেমনসটি, তা হরে িুসেিানরদে মবমভন্ন দে-উপদরে মবভি হওয়া এবং প্রমতটি 

দরেে অনুসােীরদে দ্বাো রকবে মনরেরদে পছেকৃত ইিারিে ও তাাঁে অনসুােী উরেিাবৃরেেই 

অনুসের্-অনুর্িন কো; আে অনযানয িুেতামহদিণ্ডেীে অনসুােীরদে প্রমত ধিীয় 

রর্া াঁড়ামিেমনত মবরদ্বষ ভাবাপন্ন হওয়াও। এই দে-উপদরেে মবভজি রশষরিশ কুেআন ও সুন্নাহ 

তযার্ কোে পয ণারয় তাাঁরদেরক রপৌৌঁরছ মদরত পারে। আমি এ সব মবষরয় আেও রবমশ সুমবধাগুরো 

তুরে ধরেমছ। আমি দাময়ত্বপ্রাপ্ত বযজিরক তাে পছেকৃত িতটি রবরছ রনয়াে স্বাধীনতা মদরয়মছ; তরব 

শতণ িাকরব এই রয, মতমন মনে নফসানীয়াত (কুপ্রবৃমত্ত)-রক অনুসের্ কেরত পােরবন না এবং 

যিাসাধয সতকণ হরবন। মকন্তু ইিাি র্াযযােী (েহ:) এই সব মবষয় সমূ্পর্ ণভারব পমেতযারর্ে অনুিমত 

মদরয়ও যাো ধি ণ অনুশীেন কেরত আগ্রহী তারদে কি ণকারণ্ডে রক্ষেটি সীিাবি করে মদরয়রছন। 

মতমন তারদেরক এেরতহাদ প্ররয়ারর্ প্রায় বাধয করেরছন।”  [‘িুহাওয়াোত’] 

ধি ণ সংস্কােরকে সবরিরয় বড় ভুে হরে রস এ’রতকাদ তিা আকীদা-মবশ্বারসে রক্ষরে িুসেিানরদে 

মবভজিে সারি আহে আস্ সুন্নাহ (সুন্নী িুসেিান সিাে)-এে মবমভন্ন িযহারব মবভি হওয়াে 

মবষয়টিরক তােরর্াে পামকরয় রফরেরছ। রস রবদআতী দে-উপদেগুরোে িরতা িাে িযহারবেও 

বদনাি কেরছ এবং িসুেিানরদেরক রদাষারোপ কেরছ এই িরি ণ রয তাাঁো কুেআন ও সুন্নাহ’ে সারি 

মভন্নিত রপাষর্ করেরছন। এ’রতকাদ মবষরয় মবিুযত বাহাত্তেটি ভ্রাি রফেকাহ (দে) অবশযই 

রর্ািোহ (পিভ্রি)। একটি হাদীরস মববৃত হরয়রছ তাো সবাই োহান্নািী হরব। মকন্তু সুন্নী 

োিাআরতে আইম্মা-এ-িযামহব (িাে িযহারবে ইিািবৃে), যাাঁরদেরক হাদীস শেীরফ প্রশংসা কো 

হরয়রছ এবং যাাঁো োসূেুল্লাহ (দ:)-রক অনুসেরর্ে কােরর্ আল্লাহতা’োে ভারোবাসা ও অনুরিাদন 



রপরয়রছন, তাাঁরদেরক এই ধি ণ সংস্কােক েশীদ রেযাে রহয় প্রমতপন্ন কোে অপরিিা ইিোরিে প্রমত 

তবমেতা ছাড়া আে কী হরত পারে? ধিীয় পরদ অমধটষ্ঠত ইসোরিে এ ধেরনে শত্রুরদে বো 

হয় শেিশেক্ক। আিারদে ধি ণ রঘাষর্া করে রয মযনমদক্ক ও রিানারফক্ক িক্র আহরে রকতাব 

(ঐশীগ্রে-সম্পন্ন ইহুদী-িৃিান) বা ঐশীগ্রেমবহীন অ-িুসেিানরদে রিরয় তবমে-ভাবাপন্ন ও 

ক্ষমতকে। পূব ণবতী অনুরেরদ উদ্ধৃত ইিাি র্াযযােী (েহ:)-এে বিবযরক মবকৃত করে মনরেে 

দৃটিভমঙ্গ অনুযায়ী উপস্থাপরনে েরনয ধি ণ সংস্কােক েশীদ রেযা রিারিও েজ্জজ্জত নয়। হযেত 

ইিাি সারহব (েহ:)-এে িরতা মনরেরক একেন িেুতামহদ ও আরেি িরন করে রস দ্বীন 

ইসোিরক তাে রযিন িুমশ রতিমনভারব পমেিােনা কোে অপপ্রয়াস রপরয়রছ। মকন্তু রস 

ওয়ারকফহাে নয় রয তাে রদাষারোপকৃত বাহাত্তেটি ভ্রাি দরেে আিেরর্ে রিরয় তাে এই 

আহাম্মমকপূর্ ণ আিের্টি আেও েঘনয। 

৩৩/ – ধি ণ সংস্কােক আইম্মা-এ-িযামহরবে ঐকিরতযেও মবরোমধতা করে বরে: “িযহাবগুরোে 

তােমফক (একজেকের্, মিশ্রর্) ভ্রামি িরি ণ র্ৃহীত রকারনা মসিারিে বযাপারে এেিা’ তিা ঐকিতয 

প্রমতটষ্ঠত হরয়মছে বরে রয দামব কো হয়, তা রিরন রনয়া অসম্ভব। এই মবষরয় মবমভন্ন িত মবদযিান। 

‘েরুরুল্ যমাখতার’ গ্রেপ্ররর্তা কীভারব এ কিা দামব কেরত পােরেন, রযটি তাাঁে মনরেে িযহারবে 

রকারনা ইিাি-ই দামব করেন মন; আে তাও আবাে এই বাস্তবতাে আরোরক রয তাাঁে মনরেে িযহাব-

ই মতনেন ইিারিে এেরতহারদে মিশ্ররর্ে ফসে! উপেন্তু, আিো ইবরন হুিাি রিরক োনরত 

রপরেমছ রয হানাফীো তােমফক স্বীকাে করেনমন িরি ণ দামবটি অসতয। এ ছাড়াও রবশ মকছু ফরতায়া 

একামধক িযহারবে িনতরকযে মভমত্তরত োমে কো হরয়রছ। এগুরোে িরধয প্রমসি একটি হরো 

‘মনরেে অস্থাবে সম্পমত্ত/সম্পদ মনরেরক দান কো’, রযটি অনুিমতপ্রাপ্ত মবষয় বরে মবরবমিত 

হরয়মছে ইিাি আবূ ইউসূফ (েহ:) ও ইিাি রিাহাম্মদ শায়বানী (েহ:)-এে এেরতহাদগুরোে 

একজেকের্ দ্বাো। ইবরন আরবদীন শািী (েহ:) রয বরেমছরেন একই িযহারবে অির্ ণত 

উরেিাবৃরেে এেরতহারদে একজেকের্ তােমফক নয়, তা এে মবপেীতিুমি বা পমেপেী একটি 

ধাের্া, যা রকারনা জ্ঞানী বযজি বেরত পারেন না। রকউই, এিন মক রকারনা িুকামল্লদ-ও, এই দু’টি 

পেস্পেমবরোধী িতরক একই সিরয় রিরন রনরবন না। আমিও এই বাস্তবতা স্বীকাে কমে রয 

রফকাহ’ে পুস্তক েিময়তার্র্ মনরেরদে পক্ষ রিরক রকারনা মকছু বেরত পারেন না, রযরহতু একেন 

িুকামল্লরদে পরক্ষ মনেস্ব োয় বা িতািত বযি কোে িরতা জ্ঞান তাাঁে কারছ রনই। তাাঁে যা কের্ীয়, 

তা হরো অনয কারো কিা (িানুরষে কারছ) রপৌৌঁরছ রদয়া। বস্তুতঃ মতমন (ইবরন আরবদীন) এ কিা 

আল্লািা কামসরিে কাছ রিরক গ্রহর্ করে প্রিাে করেন, মযমন ‘তাওশেক আল্-হুককাম’ শীষ ণক 

গ্রে রিরক বর্ ণনা করেমছরেন। এই মবষরয় িতপাি ণকয এবং মবমভন্ন িত িাকাে বযাপারে না রেরন 

রকউ একেন বরল্লা এই মবষরয় এেিা’ প্রমতটষ্ঠত হরয়রছ, আে অিমন রদিা যায় অনযানযো তা প্রিাে 

আেম্ভ করে মদরো! সংিযার্মেরষ্ঠে পরক্ষ সব ণদা সতয িাকরব এ েকি ধাের্া কো এরকবারেই ভুে। 

সূো ইউসূরফ রঘামষত হরয়রছ, ’আপশি েশতাই সব শান্তকরশে োি িা যকি, অশধকাংি মািুষ 

তবু আপিাশক শবশ্বাস করশব িা’।” [’িুহাওয়াোত’] 

এই উদ্ধৃমতরত ধি ণ সংস্কােক স্পিভারব মনরেে অজ্ঞতা প্রকাশ করেরছ এবং এও বযি করেরছ রস 

আহে ্আস্ সুন্নাহ’ে একেন শত্রু। হানাফী িযহাব মতনেন ইিারিে এেরতহারদে মিশ্ররর্ে 

ফসে িরি ণ তাে বিবয পমেস্ফুি করে রস এেি আে-উসূে আে-রফকাহ’ে জ্ঞারন মনরেি িূি ণ। 

তাে অদেূদৃটি দ্বাো রয দমেোমদরক প্রিার্ িরন করে রস রপশ করেরছ, তা এরকবারেই অপ্রাসমঙ্গক। 

আিো সংরক্ষরপ বেরবা, হানাফী িযহারবে উসূে (পিমত) ও নীমতিাো (কাওয়াঈদ) ইিাি আে-



আযি হযেত আব ূহামনফা (েহ:) প্রমতষ্ঠা করেন। ইিাি আবূ ইউসূফ (রবসাে: ১৮২ মহেেী/৭৯৮ 

িৃিাব্দ) ও ইিাি রিাহাম্মদ শায়বানী (রবসাে: ১৮৯ মহেেী/৮০৪ িৃিাব্দ) উভয়-ই ইিািুে আযরিে 

মশষয মছরেন। তাাঁে শত শত অনযানয মশষযরদে িরতাই অরনক বছে যাবত মশক্ষা ও প্রমশক্ষর্ মদরয় 

মতমন এই দু’েনরক এেরতহারদে ক্ষিতাসম্পন্ন িুেতামহরদে পয ণারয় উন্নীত করেন। তাাঁো ও তাাঁরদে 

বনু্ধ অনযানয আেও অরনক িুেতামহদ ইিািুে আযি রিরক যা মশরিমছরেন, তা তাাঁেই রশিারনা 

পিমত ও নীমতিাোে িাপকাটিরত তাাঁো পমেিাপ করেন এবং তাাঁরদে রিাকারবোকৃত নতুন নতুন 

মবষয়গুরোে রক্ষরে এরক অপরেে রিরক মভন্ন মভন্ন ফরতাওয়া রদন। রযরহতু এই দু’েন ইিারিে 

ফরতাওয়াগুরো হানাফী িযহারব সংমিশ্রর্ বা একজেত কো হয় মন, রসরহতু এাঁরদে িরধয 

তােমফরকে প্রশ্নই ওরি না। হানাফী িযহারব ইিািুে আযি (েহ:)-এে কিানুযায়ী অনুশীেন কেরত 

হরব। রয সব মবষরয় তাাঁে রকারনা মসিাি (এেরতহাদ) রনই, রসরক্ষরে ইিাি আবূ ইউসূফ (েহ:)-এে 

কিানুযায়ী আিে কেরত হরব। যমদ এটিও না পাওয়া যায়, তরব ইিাি রিাহাম্মদ শায়বানী (েহ:)-এে 

কিানুযায়ী অনুশীেন কেরত হরব। একাি েরুোত বা প্ররয়ােরনে সিয়ই রকবে এই 

ধাোবামহকতাে পমেবতণন সাধন বা দু’রিাে সংমিশ্রর্ কোে অনুিমত েরয়রছ। উদাহের্স্বরূপ, ঈদুে 

আযহা (রকােবামন ঈদ)-রত ছার্ে-রভড়া রকােবামন রদয়াে সািরি ণযে বযাপারে ইিাি রিাহাম্মদ 

শায়বানী (েহ:)-এে িরত রয বযজি তাে আয়কৃত ভাড়াে িাকায় মনরেে িামহদা ও ঋর্ রিিারত 

অক্ষি, রস র্মেব পয ণায়ভুি। অপে মদরক, শায়িাইন (ইিািুে আযি ও ইিাি আবূ ইউসূফ) ওই 

বযজিরক ধনী মবরবিনা করেরছন। এ ধেরনে রকারনা বযজি রকােবামন না কেরে বা মফতো না মদরে 

ইিাি রিাহাম্মদ (েহ:)-এে দৃটিরত রস গুনাহ রিরক রবাঁরি যারব। রস যমদ মফতো রদয় এবং রভড়া 

রকােবামন করে, তরব শায়িাইরনে দৃটিরত রস একটি ওয়াজেরবে সওয়াব পারব। কারো েরনয 

ওয়াজেব নয় এিন রকারনা আিে যমদ রস পােন করে, তাহরে রস নামফো (অমতমেি) এবাদরতে 

সওয়াব পারব িাে; মকন্তু ওয়াজেরবে সওয়াব পারব না। ওয়াজেরবে সওয়াব এে রিরয় অরনক রবমশ। 

অতএব, পমেদৃি হরে রয এেরতহারদে পাি ণকয িুসেিানরদে প্রমত আল্লাহতা’োে এক িাস্ 

েহিত। রকারনা িযহারবে অির্ ণত ইিািরদে এেরহাদগুরোরক একজেত কো তােমফক নয়। 

এরত প্রতীয়িান হয় না রয তােমফক অনুিমতপ্রাপ্ত। তাল্শেক হরো িাে িযহারবে িরধয দুই বা 

তরতামধক িযহারবে একজেকের্। অমধকন্তু, ইবরন হুিারিে রয উদ্ধৃমত েশীদ রেযা মদরয়রছ, তাও 

অসতয। রকননা, ইবরন হুিাি তাাঁে ‘তাহশরর’ বইরত মেরিরছন: “অনয রকারনা িযহারবে 

অনুসেরর্ে সিয় কারো এিন রকারনা কাে কো উমিত নয়, যা তাে অনুসৃত উভয় িযহারবে রয 

রকারনাটিে দৃটিরত ভ্রামি। শারফঈ িযহারবে অনুসেরর্ রকারনা বযজি ওযূ কোে সিয় যমদ মনে 

হারত তাে হাত-পা িরসহ না করে, আে যমদ রস এই অবস্থায় রকারনা িমহোরক (হাত দ্বাো) স্পশ ণ 

করে (যারক ইসোিী রনকাহ প্রিায় রস মবরয় কেরত পারে) এই কিা রভরব রয িারেকী িযহাব 

অনুযায়ী তাে ওযূ এই স্পশ ণ দ্বাো ভাঙ্গরব না, তাহরে এই ওযূ দ্বাো রস রয নািায পড়রব তা উভয় 

িযহারবই বারতে (অমসি) বরে র্র্য হরব।” ইবরন হুিারিে এই কিারক িযহাবগুরোে তােমফরকে 

অনুিমত না িাকাে পরক্ষ প্রিার্ মহরসরব রপশ করেরছ ‘খুল্াসাতুত ্তাহকীক’ পুস্তকটি। ধিীয় 

পরদ সিাসীন ইসোরিে শত্রু এই রোকটি (েশীদ রেযা) িুসেিানরদেরক রধাকা রদয়াে েরনয 

ইবরন হুিারিে কিারক মবকৃত করেরছ এবং এই িহান ইিারিে েঘনয কুৎসা েিনা করেরছ। 

উপেন্তু, ইবরন হুিারিে মশষয শায়ি কারসি-ই মেরিমছরেন রয তােমফক গ্রহর্রযার্য নয় এবং এ 

বযাপারে এেিা’-ও েরয়রছ। শায়ি কারসি তাাঁে ওস্তাদ ইবরন হুিারিে কাছ রিরক রেরন এই 

এেিা’ সম্পরকণ মনে ‘আত ্তাস’শহহ’ গ্ররে মেরিমছরেন। এটি ’আল্-কুেরুী’ পুস্তরকে একিামন 

বযািযািূেক গ্রে। 

’আে্ েরুার’ গ্ররে এ কিাও রেিা হরয়রছ রয রকারনা হানাফী িুফতী কতৃণক ইিাি আবূ ইউসূফ 



(েহ:) বা ইিাি রিাহাম্মদ শায়বানী (েহ:)-এে এেরতহারদে সারি সঙ্গমতপূর্ ণ ফরতাওয়া োমে কো 

হানাফী িযহারবে পমেপেী হরব না। রকননা, উভয় ইিাি-ই োমনরয়মছরেন রয ইিািুে আযি 

(েহ:)-এে সারি মভন্নিত রপাষর্কােী তাাঁরদে প্ররতযকটি এেরতহাদ মছে ইিািুে আযি (েহ:) রিরক 

শ্রুত রকারনা না রকারনা বর্ ণনাে মভমত্তরত। এই কােরর্ই ইবরন আরবদীন শািী (েহ:) ‘ওয়াকে 

আল্-মািক্কুল্’ গ্ররেে পাশ্ব ণিীকায় মেরিন: “ইিাি তেতুসী (েহ:) কৃত ‘নাফ’ আে-ওয়াসাঈে’ ও 

আল্লািা ইবরন শােবী (েহ:)-এে মবমভন্ন ফরতাওয়ায় মবদযিান সিসযা দেূ কো হরয়রছ। রকারনা 

বযজিে রক্ষরে ‘শিশিশক’ রকারনা সম্পদ/সম্পমত্ত দান কো ইিাি আবূ ইউসূফ (েহ:)-এে িরত 

অনুিমতপ্রাপ্ত, আে ইিাি রিাহাম্মদ শায়বানী (েহ:)-এে িরত এে অনিুমত রনই। পক্ষািরে, 

’অস্থাবর সম্পশি’ দারনে রক্ষরে ইিাি আবূ ইউসূফ (েহ:)-এে িরত এে অনুিমত রনই, মকন্তু 

ইিাি রিাহাম্মদ শায়বানী (েহ:)-এে দৃটিরত তা অনুিমতপ্রাপ্ত। রযরহতু রকারনা বযজি 

কতৃণক ‘শিশিশক’ ‘অস্থাবর সম্পশি’ দারনে অনুিমত আরছ িরি ণ দু’েন ইিাি-ই অমভিত বযি 

করেন মন, রসরহতু তাাঁরদে দু’েরনেই এেরতহাদগুরোরক একজেত করে ফরতাওয়া োমে কো হয় 

রয এটিেও অনুিমত েরয়রছ। আে এই মবষয়টিে প্রসরঙ্গই আত্ তেতুসী (েহ:) মনে ‘মুিইয়াত 

আল্-মুেতী’ পুস্তরক রেরিন: ’হুকিু িুোফফাক োরয়যুন্’ [অি ণাৎ, সংমিশ্রর্কােীে মসিাি 

নযাযয, যা দ্বাো রবাোয় ’(একই িযহারবে অির্ ণত িুেতামহদরদে) এেরতহাদগুরোে একজেকের্ 

অনুিমতপ্রাপ্ত’]। অমধকন্তু, রযটি সব ণসম্মতভারব মনরষধ কো হরয়রছ রসটি হরে িযহাবগুরোে 

সংমিশ্রর্। আমি (ইবরন আরবদীন) আিাে ‘আল্-উকূে আে্ েরুশরয়া েী তািশকহীল্ 

হাশমশেয়যা’ গ্ররে এ মবষয়টি মবস্তামেত বযািযা করেমছ।” উপেন্তু, অি ণকমড় দান সংক্রাি ইিাি আবূ 

ইউসূফ (েহ:) ও ইিাি রিাহাম্মদ শায়বানী (েহ:)-এে এেরতহাদগুরোে একজেকের্ এটি প্রিার্ 

করে না রয মবমভন্ন িযহারবে তােমফক (সংমিশ্রর্) অনুিমতপ্রাপ্ত, কাের্ উভয় ইিাি-ই হানাফী 

িযহারবে অিভুণি। আল্লাহে ভয় অিরে না রেরি রফকাহ’ে বইপরে প্রদত্ত এ সব স্পি বিবয 

মনে ণজ্জভারব মবকৃত করে ধি ণ সংস্কােক (েশীদ রেযা) একমদরক তরুর্ প্রেন্মরক রধাকা মদরত 

অপতৎপে, অপেমদরক ‘দুেরুে রিািতাে’, ’োেুে রিাহতাে’ ইতযামদে িরতা সবরিরয় িূেযবান 

রফকাহ’ে রকতাবগুরোরক রহয় প্রমতপন্ন কেরত সরিি; আে এে দ্বাো রস আহে আস্ সুন্নাহ’রক 

রভতে রিরক ধ্বংস কোেই অপপ্রয়াস রপরয়রছ। এই হীন িক্রাি পমেষ্কােভারব বযি করে েশীদ 

রেযা রকারনা ধিীয় কতণত্বশীে বযজি নয়, বেং ধিীয় পরদ অমধটষ্ঠত বযজিে ছদ্মরবরশ ইসোরিেই 

এক শত্রু, িারন শেিশেক্ক। 

রফকাহমবদ উরেিাবৃে ইসোিী আইন-কানুন মবষরয় তাাঁরদে মনেস্ব িতািত বা বুজি-মবরবিনা 

অনুযায়ী বযািযা না মদরয় সাহাবা-এ-রকোি (দ:)-এে কাছ রিরক আর্ত জ্ঞান মবেুের্ কোে কােরর্ 

ধি ণ সংস্কােক এরতা মনরি রনরিরছ রয রস ‘উোিা’িণ্ডেীরক র্ণ্ডিূি ণ মহরসরব কেঙ্কমিমহ্নত কেরতও 

কুটিত হয় মন। মকন্তু র্ণ্ডিূি ণ রতা হরো এ সব ধি ণ সংস্কােকো-ই, যাো এই জ্ঞান সম্পরকণ মকছুই 

োরন না, বা এগুরো রকান্ রকান্ রক্ষরে প্ররয়ার্ কেরত হরব তাও োরন না, আে এও োরন না কাো 

মিরিযবাদী। তাো এরকবারেই িূি ণ। তারদে এই অজ্ঞতা, রযটি রকারনা অজ্ঞ বযজিে মনে অজ্ঞতা 

সম্পরকণ অনবধান িাকাে তবমশিযিজণ্ডত, রসটিে কােরর্ তাো ভারব রয তাো রবশ মকছু োরন এবং 

তাই জ্ঞারনে নারি মনরেরদে মিরিয ও ভুে কিাবাতণারক মনে ণজ্জভারব তাো প্রিাে-প্রসাে করে 

িারক। সহীহ িুসমেি শেীরফ মেমপবি একটি হাদীরস িহানবী (দ:) এেশাদ ফেিান: ”আল্-

হায়াউ শমিাল্ ঈমাি” (হায়া-িরম ঈমাশির িাখাশবশিষ)। এরত পমেস্ফুি হয় রয ইসোরিে 

শত্রুরদে রকারনা োে-েজ্জাে অনুভূমত-ই রনই। রফকাহমবদ উরেিাবৃে রয সব মবষরয় এেিা’ 

হরয়মছে রসগুরোে পাশাপামশ রযগুরোরত ঐকিতয প্রমতটষ্ঠত হয়মন রসগুরোও মেমপবি করেন। 



যাাঁো রফকাহ-শারেে র্ভীে জ্ঞান োরিন, তাাঁো এগুরোে িধযকাে এরক অপরেে পাি ণকয মনর্ ণয় 

কেরবন। িূি ণ ধি ণ সংস্কােকো িরন করে রয রফকাহমবদ উরেিাবৃে বুজে তারদে িরতাই রকউ। এই 

সকে মযনমদরকে রভতেকাে েক্ষয ও উরেশয ভােভারব ফুটিরয়  তুরেরছ মনরম্নে আেবী প্রবাদটি যা 

মববৃত করে: “আে-কাোিু মসফাত আে-িুতাকামল্লি”, িারন ‘রকান্ বযজি কী েকি, তাে কিাই তা 

বযি করে।’ 

েশীদ রেযাে িরত, রফকাহমবদ উরেিাবৃে ইসোিী মবষয়গুরো সম্পরকণ না রেরনই বুজে বরে 

এরসরছন এগুরোে বযাপারে এেিা’ প্রমতটষ্ঠত হরয়রছ। তাে কারছ এই িহান ধি ণ মবর্ত 

শতাব্দীগুরোরত অজ্ঞ-িূি ণরদে হারত রিোে রকারনা বস্তু মছে, আে এিন এই মযনমদরকো 

ইসোিরক ওে কক্ষপরি মফমেরয় রনরব। রসও স্বীকাে করেরছ, ‘উোিা-এ-রকোি’-এে ঐকিতযরক 

অস্বীকােকােী কারফে তিা অমবশ্বাসীরত পমের্ত হয়। এেিা’ সম্পরকণ উরেিাবৃে যমদ না 

োনরতন, বা িুাঁরে রবে না কেরতন, তাহরে রস কিন তা মনরে িুাঁরে রপরতা? তারক রদরি আিয ণ 

হওয়াে মকছুই রনই, রকননা প্রবাদ আরছ: “আে-োমহেু োসুরুন”, িারন ‘অজ্ঞ রোক-ই দুঃসাহস 

রদিায়।’ রস যা বামনরয় মনরয়রছ, তা-ই রস সবসিয় বরে িরেরছ। এে রিরয় আে কী-ই বা সহেতে 

হরব, যিন এই বইটিে (’িুহাওয়াোত’) িরতা মিরিয ও কুৎসায় ভো শত শত বই রেিা তাে েরনয 

অমত তুে একিানা বযাপাে। আিারদে িহানবী (দ:), যাাঁে প্রমতটি কিা জ্ঞান-প্রজ্ঞায় পমেপূর্ ণ, মতমন 

একটি হাদীরস ভমবষযদ্বার্ী করেন, “প্রল্য় শেবস ঘশিশয় এশল্ ধমীয় পশে অশধষ্টিত যল্াশকরা 

র্াধার পো ও েরু্ শন্ধেুি যর্াশস্তর যেশয়ও পো হশব।” হাদীস শেীরফে এই ভমবষযদ্বার্ীে পরে 

তারদে পিা দুর্ ণন্ধযুি অজস্তরত্বে আে তাোশ কোে রকারনা প্ররয়ােন-ই রনই; রকননা তাো 

(েনসিরক্ষ) মনরেরদে তুরে ধরেরছ। তারদে মবষাি, পীড়াদায়ক দুর্ ণন্ধ মিসে হরত সাো মবরশ্ব 

ছমড়রয় পরড়রছ। আল্লাহ পাক আিারদে ধিীয় কতৃণত্বসম্পন্ন তরুর্ প্রেন্মরক এই সংক্রািক বযামধ 

রিরক েক্ষা করুন! মতমন রযন হারে র্জেরয় ওিা হীন প্রকৃমতে এই সব রোরকে বদকরি ণে ক্ষমত 

রিরক আিারদে েক্ষা করেন! আে োসূেুল্লাহ (দ:)-এে পরি পমেিােনাকােী ও তাাঁে-ই ওয়ামেস 

(উত্তোমধকােী) আহে ্আস্ সুন্নাহ’ে উোিা-এ-রকোরিে সটিক োস্তা রিরক আল্লাহতা’ো রযন 

আিারদে মবিুযত না করেন! যমদ আল্লাহতা’োে ওই সকে আশীবাদধনয আরেি-উরেিা রফকাহ ও 

এেি আে-হাে রকতাব না মেিরতন, তাহরে এই মনিু প্রকৃমতে র্জেরয় ওিা মযনমদকরদে মিরিয 

কিায় মবশ্বাস করে তারদে কূিিারে আিো মবনাশ হরয় রযতাি। আহে্ আস্ সুন্নাহ’ে উরেিাবৃরেে 

রূরহে প্রমত সহস্র সহস্র সাোি ও রদায়া রপশ কমে, যাাঁো আিারদেরক অমবশ্বাস ও রবদআত রিরক 

েক্ষা করেরছন। 

সতয সব ণদা সংিযার্মেরষ্ঠে পরক্ষ নাও িাকরত পারে, এ কিাটি বরে েশীদ রেযা মনরম্নে হাদীস 

শেীফটি অস্বীকাে করেরছ; হুযূে পূে নূে (দ:) এেশাদ ফেিান: “আমার উম্মত কখশিা 

যর্ামরাহীশত ঐকমতয যপাষে করশব িা।” আহে্ আস্ সুন্নাহ’ে উরেিাবেৃ এেিা’ ও 

সংিযার্মেরষ্ঠে িতািতরক আাঁকরড় ধরেমছরেন, কাের্ তা িহানবী (দ:) কতৃণক আমদি হরয়মছে। 

সহীহ রবািােী শেীরফে ‘মফতান’ অধযারয় মেমপবি একটি হাদীস শেীরফ এেশাদ হরয়রছ, “যে 

বযজি মুসশল্ম শমিাত হশত এক শবঘত পশরমাে েরূশে শবেুযত হয় এবং যসই অবস্থায় 

মৃতুযবরে কশর, যস যেি িাশহল্ীয়যা েুশর্র অবস্থায় মৃতুয বরে করশল্া” [িারন প্রাক-

ইসোিী যুরর্ে অমবশ্বাস ও অজ্ঞতাসহ িৃতুয হরব]। এই হাদীস শেীফটি আে-কুেআরনে সূো 

মনসা’ে ১১৪ নং আয়াতটিে বযািযা রদয়। সহীহ রবািােী শেীরফ ওপরে বমর্ ণত হাদীরসে পরে মেমিত 

অপে এক হাদীরস রঘামষত হরয়রছ: “আিাহতা’ল্া যতামাশের যথশক (ইসল্াশমর 



অাাধযাজিক) োি উষ্টিশয় যিয়ার িশিয যসই সব আশল্ম (-এ-হক্কািী/রব্বািী)-যক 

(েশুিয়া যথশক) সশরশয় যিশবি, োাঁরা শিশিশের এশল্শমর আ’শমল্ তথা োশির 

অিুিীল্িকারী। তখি (েশুিয়ায়) অে-মূখ শরা যথশক োশব। তাশের কাশে োরা িািশত 

োইশব (দ্বীি সম্পশকশ), শিশিশের মির্ো উির শেশয় তারা সমস্ত মুসল্মািশকই সষ্টিক 

পথ যথশক শবেুযত করশব।” উোিাবৃরেে বমর্ ণত জ্ঞানরক অনুকের্ আিযা মদরয় আহে্ আস্ 

সুন্নাহ’ে প্রমত রদাষারোপকােী এবং স্িূে িজস্তষ্ক ও রভা াঁতা মবিাে-বুজি দ্বাো ধরি ণে অিঘ ণাতী 

শত্রুতাকােী ধি ণ সংস্কােকরদে ক্ষমত সম্পরকণ এই হাদীসটি আিারদে দৃটি আকষ ণর্ করে। এই 

হাদীসটি ইিাি রিাহাম্মদ ইবরন ইসিাঈে আে-রবািােী (েন্ম: ১৯৪ মহেেী/৮০৯ িৃিাব্দ ও রবসাে 

সিেিরে ২৫৬ মহেেী/৮৬৯ িৃিাব্দ) প্রর্ীত ’সহীহ’ গ্ররেে প্রােরম্ভ মেমপবি আরছ। সহীহ 

রবািােী শেীরফে ‘এেি’ অধযারয় উদ্ধৃত আরেকটি হাদীরস এেশাদ হরয়রছ: “প্রল্য় শেবশসর 

একষ্টট পূব শাভাস হশে োি (এল্শম মা’যরেত) অেৃিয হশয় োশব; ধমীয় োশি মূখ শশের 

সংখযা বৃজি পাশব। মািুশষর মাশে অশধক হাশর মেযপায়ী ও অববধ যেৌিাোরী যেখা 

যেশব।” ধি ণ সংস্কােকরদে ধিীয় পরদ অমধষ্ঠান ও আহে্ আস্ সুন্নাহ’রক মনিূ ণরেে অপরিিা দ্বাো 

এই বাস্তবতা পমেস্ফুি হয় রয ওপরেে হাদীস শেীফটি ভমবষযরত যা ঘিরব তা বর্ ণনাকােী িহানবী 

(দ:)-এে এক রিা’রেযা বা অরেৌমককত্ব মহরসরব প্রিামর্ত। 

৩৪/ – ধি ণ সংস্কােক বরে: “তাকেীদ হরে এেরতহারদেই ফেশ্রুমত। রযিারন এেরতহাদ রনই 

রসিারন তাকেীদ-ও রনই। এেিা’ তিা ঐকিতয প্রমতটষ্ঠত হরয়রছ এিন সব মবষয়-ই যাো পােন 

করেরছন, তারদেরক এিরতোফী বা িতপাি ণরকযে মবষয়গুরো পােন কো েরুমে নয়। এগুরো 

রছরড় রদয়াে অনুিমত তারদে আরছ। রিনা রনই, োনা রনই এিন কাউরক অনুসের্ (তাকেীদ) কো 

মক মবরবক-বুজি ও সুমবরবিনাে সারি িাপ িায়? রকারনা মবষরয় ফরতায়া রিরয় রনয়া তাকেীদ নয়, 

বেং তা এক প্রকাে নকে (ধিীয় জ্ঞারনে স্থানািে বা মবেুের্) ও রেওয়ায়াত (বর্ ণনা)। িুেতামহদ, 

যাে এেরতহাদ অনুসের্ কো হরে, তাে িরধয রয গুর্াবেী/রশ্রষ্ঠত্ব িাপকাটি বা শতণ মহরসরব ধো 

হয়, তা মকন্তু িেীফা বা সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে িাহারিযে িরতা নয়। অি ণাৎ, এটি আল্লাহে 

দৃটিরত রকারনা রশ্রষ্ঠত্ব-ই নয়। বেং (আল্লাহে িানদণ্ড অনুযায়ী) তা হরত হরব (িুেতামহরদে) মবিাে-

মবরবিনা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, র্রবষর্া ও অিদৃণটিে মভমত্তরত। পেবতীকারে যাো আর্িন করেরছন, তাো 

হয়রতা (পূব ণবতীরদে রিরয়) রশ্রষ্ঠ হরত পারেন। িযহারবে ইিািরদে িরধয ইিাি শারফঈ (েহ:)-ই 

রশ্রষ্ঠ। আমি (েশীদ রেযা) যিন রকারনা দামেমেক প্রিার্ পাই না, তিন রসই িযহাবরক অনুসের্ 

কমে রযটিরক আমি রশ্রষ্ঠ জ্ঞান কমে। িারন আমি িেুতামহদ ও িুকামল্লদ উভয়ই বরন যাই। 

ফেশ্রুমতরত শুধু িুকামল্লদ হওয়া রিরক আমি িুি হই। আেরকে িুসেিান সিাে িযহাব-ও 

রিরন না, ঈিান সম্পরকণও োরন না। এরদে সংিযার্মেরষ্ঠে রয ধিীয় জ্ঞান তা হরে আল্লাহ 

আসিারন আরছন এবং িহানবী (দ:) আসিারন উরি (রি’োরে) আল্লাহরক 

রদরিরছন।”  [‘িুহাওয়াোত’] 

ওপরেে বিবয আবারো েশীদ রেযাে মনেস্ব িতািত প্রমতফেন করে। রযরহতু রস রকারনা ইসোিী 

জ্ঞান মবশােদ নয়, আে এ বইরয় উদ্ধৃত তাে ইমতপূরব ণকাে বিবয দ্বাো রস রকান্ িরতে অনুসােী 

তাও রযরহতু পমেস্ফুি, রসরহতু এসব তমড়ঘমড়ভারব সংর্ৃহীত মববৃমত েবারবে রযার্য-ই নয়। তিামপ 

প্রবারদ রযভারব দামব কো হরয়রছ, “িামছ রছাি হরেও রসটি বমিে উররক করে”, তাই তরুর্ 

প্রেন্মরক েশীদ রেযাে ক্ষমত রিরক েক্ষারি ণ প্রতুযত্তে রদয়া মবমহত হরব। 



রয সব রক্ষরে এেরতহাদ রনই, রসিারন তাকেীরদে অজস্তত্ব রনই বো সটিক নয়। আল্লাহতা’ো 

এেশাদ ফেিান, “আমার রাসূল্ (ে:)-যক মািয কশরা!” এই রিাদায়ী আরদরশে অনুসের্ করেই 

সাহাবা-এ-রকোি (দ:) িহানবী (দ:)-এে সিস্ত আরদশ-মনরষধ িানয করেমছরেন, এিন মক 

শাহাদাত-ও বের্ করেমছরেন। তাাঁো রকারনা প্রািামর্ক দমেরেে রিা াঁে করেন মন। তাাঁরদে এই 

অনুসের্ মছে মনঃশতণ। োসূেুল্লাহ (দ:)-এে আরদশ-মনরষধ ওহী (ঐশী বার্ী) িােফত প্রকামশত হরতা 

এবং রসগুরো এেরতহারদে সারি সংমিমশ্রত হরতা না। মকন্তু রয সব মবষরয় এেরতহাদ 

প্ররয়ার্রযার্য মছে, রসগুরোে রক্ষরে সাহাবা-এ-রকোি (ো:) তা প্ররয়ার্ কেরতন এবং মনরেরদে 

এেরতহাদ সম্পরকণ িহানবী (দ:)-রক োনারতনও। কিরনা কিরনা তাাঁরদে এেরতহাদ হুযূে পাক 

(দ:)-এে মসিারিে সারিও মভন্নিত রপাষর্ কেরতা। এিতাবস্থায় সটিক এেরতহাদ রকানটি তা 

োনারত ওহী নারযে (অবতীর্ ণ) হরতা। রকারনা রকারনা সিয় ওহী সাহাবী (ো:)-এে এেরতহারদে 

পরক্ষ রযরতা। োসূেুল্লাহ (দ:)-এে রবসারেে (পেরোরক আল্লাহে সারি মিেনপ্রামপ্তে) পরে সাহাবা-

এ-রকোি (ো:) এরক অপেরক আে অনুসের্ করেন মন। ফরে রবাো মর্রয়রছ রয রকারনা 

িুেতামহরদে অনয রকারনা িুেতামহদরক অনুসের্ কোে অনুিমত রনই; আে িুকামল্লরদে েরনয 

মনেস্ব সকে মবষরয় রকারনা এক িুেতামহদরক অনুসের্ কো েরুমে; মকন্তু সব ণসম্মত বা মবভজিে 

হাোরো মবষরয় তাে দমেে অরিষর্ বা অধযয়ন কোে রকারনা প্ররয়ােন-ই রনই। এটি যমদ েরুমে 

হরতা, তাহরে সাহাবা-এ-রকোি (দ:) তারবউন (েহ:)-রদেরক তা কোে আরদশ মদরতন। 

িুসেিানরদেরক এ কাে কেরত বাধয কো উম্মরত রিাহাম্মদীয়যাে ঘারড় করিে রবাো িামপরয় রদয়া 

ছাড়া আে মকছু নয়। আিারদে ধি ণ আিারদে প্রমত অসুমবধা িামপরয় মদরত িায় না, বেং সহে পো 

বাতরে রদয়। 

ধি ণ সংস্কােরকে (েশীদ রেযাে) িরত, প্ররতযক িুসেিারনে উমিত সহস্র সহস্র ঐকিরতযে ও 

িতাননরকযে মবষয়গুরো সম্পরকণ রেরন রসগুরোে িধযকাে পাি ণকয মনর্ ণয় করে িনতরকযে 

মবষয়গুরো অনুশীেন কো এবং িতপাি ণরকযে মবষয়গুরোে বযাপারে সতকণতা অবেম্বন করে 

রসগুরোে দমেে িুাঁরে রবে করে সবরিরয় মনভণেরযার্য দমেে যািাই-বাছাই কো এবং তােপে ওই 

আিে পােন কেরবন মক কেরবন না, তা তাাঁে-ই ইোধীন োিা। এ রকান্ ধেরনে যুজি বা পোিশ ণ 

হরত পারে? রস মনরেই মেরিরছ, িুসেিানবৃে মকছুই োরনন না, তাাঁো এিনই অজ্ঞ রয শুধু এইিুকু 

োরনন আল্লাহতা’ো আসিারন অবস্থান করেন। এিতাবস্থায় রকান্ পো সহে হরব – এই েকি 

এক সম্প্রদায়রক িযহাব মশক্ষা রদয়া? না-মক তাাঁরদে সািরন কিসাধয এক পি মনধ ণাের্ কো? রকারনা 

জ্ঞানী ও যুজি-মবরবকসম্পন্ন বযজি, মযমন শুধু আল্লাহতা’ো ও ইসোরিে িামতরে কিা বরেন, মতমন 

অবশযই তৎক্ষর্াৎ উত্তে রদরবন। মকন্তু েশীদ রেযাে বইরয়ে আরদযাপারি মেমপবি তাে মবমভন্ন 

বিবয রিরক যা রবাো মর্রয়রছ, রস ইসোি ও িুসেিানরদে রিদিরতে উরেরশয এই কারে নারি 

মন, বেং তাাঁরদেরক ভীমত প্রদশ ণন করে ইসোরিে সারি িতনদ্বততা সৃটি এবং অিঘ ণাতিূেক 

অপতৎপেতাে উরেরশযই রস এগুরো করেরছ। তাে প্রমত েবাব রকবে একটি-ই, আে তা হরো 

তারক বো, “িুপ করো, মযনমদক্ক! তুমি িুসেিানরদেরক রধাকা মদরত পােরব না!” 

েশীদ রেযাে ভাষযানুযায়ী, সাহাবা-এ-রকোি (ো:) কারো িতািত রনয়াে বা এেরতহাদ সম্পরকণ 

োনাে সিয় আল্লাহে দৃটিরত তাাঁে রশ্রষ্ঠত্ব বা িাহািয মবরবিনা কেরতন এবং তাাঁে মবিাে-মবরবিনাে 

ধীশজি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা বা র্রবষর্াে রিা াঁে তাাঁো মনরতন না। এটি আবােও ধি ণ সংস্কােরকে একটি 

দোদমেিূেক ও ধ্বংসািক মিিাভাবনা। রস এে দ্বাো পুতঃপমবে সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে প্রমত 



কেংক রেপরনে অপরিিা িামেরয়রছ এবং রবাোরত রিরয়রছ তাাঁো গুর্র্ত িান বোয় োরিন মন 

এবং জ্ঞারনে সদ্বযবহােও করেন মন। ইসোরিে িহান িাে িেীফা (ো:) সব সিয় আসহারব রকোি 

(ো:)-রক জেরজ্ঞস কেরতন: “আপনারদে িরধয রক এই মবষরয় (ভাে) োরনন?” অতঃপে তাাঁো ওই 

জ্ঞানীরদে কাছ রিরক রেরন মনরতন। রকননা, আল্লাহতা’োে দৃটিরত সকে সাহাবা (ো:)-ই 

রশ্রষ্ঠরত্বে অমধকােী। িেীফা (ো:)-বৃে সাহাবা-এ-রকোি (দ:)-এে িাহািয বা রশ্রষ্ঠরত্বে পাি ণকয 

সম্পরকণ প্রশ্ন কেরতন না, বেং তাাঁরদে জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও িতািত োনরত িাইরতন। আে আহরে 

সুন্নারতে উরেিাবৃেও তা-ই কেরতন। তাাঁো তাাঁরদে সকে কারে সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে 

অনুসের্ কেরতন। 

ইিাি শারফঈ (েহ:)-রক রশ্রষ্ঠতে মবশ্বাস কোয় রকারনা রদাষ রনই। তরব মতমন মনরেই বরেমছরেন 

ইিািুে আ’যি হযেত আবূ হামনফা (েহ:) তাাঁে রিরয়ও রশ্রষ্ঠ। [এ বইরয়ে ৪৩ অনুরেরদ ইিাি 

শারফঈ (েহ:)-এে এ ধেরনে িিবয মবধৃত] 

িাে িযহাব তিা আহরে সুন্নাতরক এবং বৃহত্তে পমেিণ্ডরে দ্বীন ইসোিরক ধ্বংস কোে েরনয ধি ণ 

সংস্কােকো সব ণদা িযহাবগুরোে তােমফক্ক (একজেকের্/সংমিশ্রর্)-এে ওপে রোে রদয়; অি ণাৎ, 

মবমভন্ন িযহারবে সুমবধােনক পিমতগুরো গ্রহর্ করে বামকগুরো বাদ রদয়াে পরক্ষ যুজি রপশ 

করে। তারদে সব বইপরেই রদিা যায়, আহরে সুন্নারতে উরেিাবৃরেে উদাহের্ যা তাো রদয়, তারত 

হানাফী িযহারবে মতন ইিারিে এেরতহারদে সংমিশ্রর্ বা েরুোরতে সিয় মবমভন্ন িযহারবে 

এেরতহারদে একজেকেরর্ে অেহুাত-ই তারদে একিাে সম্বে। আিোও বমে, উভয় রক্ষে-ই 

অনুিমতপ্রাপ্ত। পূব ণবতী অনুরেরদ রযভারব বযািযা কো হরয়রছ, রকারনা িযহারবে অির্ ণত 

ইিািবৃরেে এেরতহাদগুরোরক ওই িযহারবে প্রমতষ্ঠাতা ইিারিে এেরতহাদ মহরসরবই মবরবিনা 

কো হয়। ওগুরোে একজেকের্ বা সংমিশ্রর্ সংমশ্লি ইিাি আে-িযহারবে এেরতহাদরক তযার্ 

কো রবাোয় না। ধি ণ সংস্কােকো মনরেরদে ধূতণতাপূর্ ণ যুজি দ্বাো অনুিমতপ্রাপ্ত মবষয়গুরোে কিা 

উপস্থাপন করে মনরেরদে দষূর্ীয় ও ধ্বংসািক ধযান-ধাের্ারকও ইসোিী আকীদা-মবশ্বাস ও 

এবাদত-আিে মহরসরব সব ণেনগ্রাহয করে মনরত অপতৎপে। 

৩৫/ – েশীদ রেযা মনে দামবে পুনোবৃমত্তে িাধযরি তাে ধযান-ধাের্ারক আাঁকরড় ধেরত িায়। রস 

আবােও বরে: “আমি এবাদরতে রক্ষরে রকয়াসরক িামন না। প্ররতযক িুসেিান মযমন দামেমেক 

প্রিার্গুরো রদরিন এবং িতািতগুরোও যিাক্ররি গ্রহর্ করেন, মতমনও িেুতামহদ বরি। 

অমধকন্তু, রয সকে িুেতামহদ মবমভন্ন িযহারবে অির্ ণত মছরেন, তাাঁোও মকছু মকছু মবষরয় তারদে 

(িযহাবগুরোে) সারি মভন্নিত রপাষর্ করেমছরেন। আে-বাগ্বাভী, আে-আওযাঈ ও আে-র্াযযােী 

শারফঈ িযহারবে অনুসােী হওয়া সরেও তাাঁরদে ইিাি আে-িযহারবে সারি একিত হনমন; আে 

যািািশােী মদ্বিত রপাষর্ করেন আবূ হামনফাে সারি। িাে িেীফাে শাসনািরেে পরে োেতামন্ত্রক 

শাসরনে সূিনা হয়। এরত ধিীয় মশক্ষা মবকৃত হরয় পরড়।”  [‘িুহাওয়াোত’] 

ধি ণ সংস্কােরকে িরত, ইসোরি রকারনা রকয়াস রনই; সকে িুসেিান-ই িুেতামহদ; িতপাি ণরকযে 

মবষয়গুরোে রক্ষরে প্রািামর্ক দমেে রদরি তাাঁো সটিক মসিাি মনরত সক্ষি। আরেক কিায়, 

িুসেিান সব ণসাধাের্ রকয়াস্ প্ররয়ার্ কেরত পােরবন! তাে দুরিা দামব-ই পেস্পেমবরোধী। উসূে 

আে-রফকাহ’ে বইপে রিরক যমদ রস এেরতহাদ ও রকয়ারসে িারন বুেরত পােরতা, তাহরে এই 

পেস্পেমবরোমধতাে িুরিািুমি হরতা না। মিসেীয় ধি ণ সংস্কােক তাে িাতৃভাষা আেবীরত রবশ 



শজিশােী এবং রস অিত মকছুিুকু হরেও মশমক্ষত। মনিয় রস আহরে সুন্নারতে উরেিাবৃরেে 

বইপে পরড় মনরেে সীিা অনুযায়ী বুেরত সক্ষি। মকন্তু ‘এেি আে-উসূে আে-রফকাহ’ শােটি 

িহাসার্রেে িরতাই র্ভীে। এই মবদযাশারে মবরশষজ্ঞ হরত হরে আমশটি প্রািমিক জ্ঞারনে শািায় 

পূর্ ণ পাজণ্ডতয অেণন কো েরুমে। রয বযজি এই আমশটি শািা সম্পরকণ োরন না, এবং এিন মক 

এগুরোরক অস্বীকােও করে, রস এই জ্ঞারনে শািা সম্পরকণ অজ্ঞ ছাড়া মকছুই নয়। যমদ রস 

আেবীরত অতযি দক্ষ হয়, তবুও রস অজ্ঞ-ই রিরক যারব। এই যুর্ হরে মবরশষাময়ত মশক্ষাে। শুধু 

মিমকৎসা মবজ্ঞান মকংবা পদাি ণ বা েসায়নমবদযাে রক্ষরেই মবরশষাময়ত মশক্ষাে করতা নতুন শািাে 

প্রমতমনয়ত উৎপমত্ত হরে। শেীরেে অভযিেীন রোর্বযামধে রকারনা মিমকৎসক হয়রতা তাে 

রোর্ীরক রকারনা োয়ুরোর্ মবরশষরজ্ঞে কারছ ’রেফাে’ কেরত পারেন; মতমন হয়রতা তারক রকারনা 

িরনামবজ্ঞানীে কারছ ’রেফারেে’ মদরত পারেন; আবাে ওই িরনামবদ হয়রতা তাে রোর্ীরক রকারনা 

িানমসক রোরর্ে মিমকৎসরকে কারছ পািারত পারেন। মফজেওরিোপীে মবরশষাময়ত শািাগুরোে 

সংিযা আেও রবমশ। মবজ্ঞারনে রযিারন মবমভন্ন মবরশষাময়ত শািাে সংিযা এরতা অমধক, রসিারন 

মবজ্ঞারনে রিরয়ও উচ্চতে ও বযাপক ধিীয় জ্ঞারনে মবরশষাময়ত শািাগুরো এবং রসগুরোে 

মবরশষজ্ঞবৃেরক রহয় কো, বা এক কদি রবরড় মর্রয় অস্বীকাে কো কীভারব সটিক হরত পারে? 

এটি কিনারাই গ্রহর্রযার্য হরত পারে না, মবরশষ করে ধিীয় জ্ঞারনে নারি রয বযজি কিা বরে তাে 

তেফ রিরক। ধি ণ সংস্কােক রয উসূে আে-রফকাহ’ে শারে মনতাি এক র্ণ্ডিূি ণ, তা এক্ষরর্ 

পমেষ্কাে। রকারনা আরেি তিা ধিীয় জ্ঞান মবশােদ সম্পরকণ একেন িূি ণ রোক িে কিা বরল্লও 

তাে রকারনা িূেয-ই রনই। আরেি-ই আরেি রিরনন, িূি ণ রিরন না। সুমবধােনক রহাক বা 

অসুমবধােনক-ই রহাক, িূরি ণে কিাে রকারনা িূেয রনই, িূেযায়নও রনই। রয র্ণ্ডিূি ণ উোিা-এ-

রকোরিে বার্ী না বুরে অরনক পৃষ্ঠােরুড় মেরি ভমেরয় রদয়, রস রকবে তাে িরতা র্ণ্ডিূি ণরদেরকই 

রধাকা মদরত সক্ষি হরব। এ সব কিা যিন মেিমছ, তিন আিো রকারনা অবস্থারতই এই িহৎ মবদযাে 

শািায় মনরেরদেরক কতৃণত্বশীে বরে দামব কেমছ না। রকননা, আিো রদিরত পাজে রয আরেি 

হওয়া রতা দরূে, (প্রািমিক যুরর্ে) ওই র্ভীে জ্ঞানী পজণ্ডতরদে সািরন আিো এরকবারেই মকছু না। 

তাই এই জ্ঞারনে শািায় মনরেরদে পক্ষ রিরক রকারনা কিা বো বা রেিা আিো িরন কমে রব-

আদমব। মকন্তু আিো কী-ই বা কেরত পামে, রযিারন র্ণ্ডিূি ণ এবং ইসোরিে শত্রুো অগ্রসে হরয় 

মবদযাে এই শািাে ওপে পদদেন কেরছ? ইসোি ধি ণরক আক্রিরর্ে রবোয় তাো এরক অপরেে 

সারি প্রমতরযামর্তা কেরছ। তারদে প্রমত েবাব রদবাে েরনয কাউরক িুাঁরে পাওয়া যারে না। 

ইসোি ধি ণ আে আক্রাি, ধ্বংরসে িুরিািুমি। আল্লাহে দেবারে অসংিয রশাকমেয়া রয এিনই 

এক আরেরি হক্কানীে সাক্ষাৎ পাওয়াে রসৌভার্য দ্বাো আিো ধনয হরয়মছ, মযমন ইসোরিে এই 

জ্ঞারনে শািাে এক মবরশষজ্ঞ; মযমন এ পমেমস্থমত বহুকাে আরর্ রিরকই পয ণরবক্ষর্ করেমছরেন এবং 

তিন রিরকই মিমিত মছরেন; মকন্তু মযমন এ মবষরয় কিা বো বা রেিারেমি কো রিরক মছরেন 

বজঞ্চত। আল্লাহতা’োে এই িহান অনুগ্ররহে েরনয আিো আবােও কৃতজ্ঞতা োনাই। আিারদে 

শেীরেে প্রমতটি রোিও যমদ কিা বেরত আেম্ভ কেরতা, তিামপও আল্লাহে এই দারনে প্রমত প্রাপয 

ধনযবাদ জ্ঞাপরনে দশ োি ভারর্ে এক ভার্ও পূর্ ণ কেরত পােতাি না। হযেত সাইরয়যদ আবদুে 

হামকি-ই আেওয়াসী, মযমন রসই িহান ইসোিী জ্ঞারনে মবরশষজ্ঞ, তাাঁে রহকিত ও িা’রেফরতে 

ভাণ্ডাে রিরক মকছু বাস্তব জ্ঞান আহের্ কেরত না পােরে আিো এই সুউচ্চ, অতযি র্ভীে ও 

মবপরদে েুাঁ মকপূর্ ণ সূক্ষ্ম মবষরয় বইপে রেিা রতা দরূে, িুি রিাোে দুঃসাহসও রদিারত পােতাি না। 

মকন্তু ওই জ্ঞান যা আিো োভ করেমছ, তা আিারদে দ্বীনী ভাইরদেরক োনারনা কতণবয, এিন মক 

আিারদে ঋর্ মহরসরব মবরবিনা করেমছ। আিো যা শুরনমছ এবং মশরিমছ, তা দ্বীনী ভাইরদেরক 

োনারনাে সব ণািক রিিা করেমছ হাদীরস বমর্ ণত সতকণবার্ী আিরে রনয়াে িামতরেই। এেশাদ 



হরয়রছ: “েখি শেতিার উদ্ভব হশব এবং যবেআত েশেশয় পেশব, তখি যে বযজি সতয 

িাশি, যস যেি তা প্রকাি কশর। অিযথায় তার প্রশত আিাহতা’ল্া, যেশরিতাকুল্ ও 

মািবিাশতর (যমা’যমি মুসল্মািশের) ল্া’িত তথা অশভসম্পাত।” আল্লাহ পাক 

আিারদেরক সতয রেিাে রক্ষরে আশীব ণাদধনয করুন! যাাঁো তা পড়রবন, তাাঁরদে ওপে এে প্রভাব 

মবস্তারেে অনুগ্রহ বষ ণর্ করুন! আিো রয ভুেত্রুটি করেমছ তাও মতমন িাফ করুন! আে পৃমিবীে 

অমিিেরগ্ন আর্ত মফতনাে তবমশিযিজণ্ডত মববাদ-মবসম্বাদ রিরক মতমন উম্মরত রিাহাম্মদীয়ারক 

েক্ষা করুন, আিীন! 

িযহাবগুরোে অনুসােী উরেিাবৃরেে রকউই কিরনা মনে ইিাি আে-িযহারবে উসূে 

(রিৌেনীমত)-এে সারি মভন্নিত রপাষর্ করেনমন, এিন মক তাাঁো িুেতামহরদে পয ণারয় উন্নীত হরেও 

এটি হয়মন। রকারনা িযহারবে মশক্ষা মবস্তােকােী িুেতামহদরদে িরধয মবমভন্ন স্তেমবনযাস মছে। 

তাাঁরদে অমধকাংশই মছরেন ‘আেবাব আত্ তােজেহ’, যাাঁো ইিাি আে-িযহাব হরত আর্ত 

েওয়ায়াতগুরোে প্রািামর্ক দমেেসিূহ র্ভীেভারব অধযয়ন কেরতন এবং এেপে রসগুরোে িধয 

রিরক একটিরক রবরছ মনরতন। রয েওয়ায়াতরক বাছাই কো হরতা না, রসটিরকও মকন্তু প্রতযািযাত 

বো যায় না। অসুমবধাে সিয় রস সব হাদীস বা বর্ ণনানুযায়ী আিে পােন কো যায়। ইিাি আে-

িযহাব হরত আর্ত েওয়ায়াতগুরোে িরধয রকারনা একটি রবরছ রনয়ারক ইিাি আে-িযহারবে 

সারি মভন্নিত রপাষর্ কো রবাোয় না। সব ণ-হযেত আে-আওযাঈ (েহ:), আে-বার্াভী (েহ:) ও 

ইিাি আে-র্াযযােী (েহ:)-ও ইিাি শারফঈ (েহ:)-এে িরতাই এরককেন রিাতোক্ক (স্বমনভণে) 

িুেতামহদ মছরেন। অরনক মবষরয় তাাঁরদে এেরতহাদগুরো ইিাি শারফঈ (েহ:)-এে এেরতহারদে 

সারি মিরে মর্রয়মছে। র্ণ্ডিূি ণো ধাের্া করে বরস আরছ রয তাাঁো বুজে শারফঈ িযহারবে অনুসােী 

মছরেন এবং ওই িযহারবে ইিাি সারহরবে সারি মভন্নিত রপাষর্ করেমছরেন। আে যািািশােীে 

বযাপারে বেরত হয়, হানাফী রতা দরূে িাক, রস আহেুস্ সুন্নারতেই অিভুণি মছে না। রস মছে 

বাহাত্তেটি ভ্রাি দরেে অনযতি রিা’তারযো রর্াষ্ঠীে অিভুণি। রযরহতু রিা’তারযো রর্াষ্ঠীে 

এবাদত-বরের্ীে পিমত হানাফীরদে িরতাই রদিরত, রসরহতু িূি ণো িরন করে তাো বুজে হানাফী 

িযহারবেই অির্ ণত। 

িাে ইসোিী িেীফাে পরে ধরি ণ পমেবতণন সাধন কো হরয়রছ িরি ণ ধি ণ সংস্কােরকে কিাটি ধিীয় 

পরদ সিাসীন রকারনা বযজিরকই শুধু নয়, বইপে যাাঁো পরড়রছন তাাঁরদেরকও আিয ণামিত কেরব; 

ধামি ণক বা অধামি ণক রয রকউই এই কিা প্রতযািযান কেরবন। কুেআন িেীদ ও হাদীস শেীফ বযি 

করে রয িহাপ্রেয় মদবস পয ণি আিারদে ধিীয় জ্ঞান টিরক িাকরব। িুসেিানরদে িরধয একটি দে 

সবসিয়-ই সটিক পরিে ওপে বহাে িাকরবন। প্রমতটি ইসোিী শতাব্দীরত একেন রিাোরেদ 

তিা ধরি ণে নবায়নকােী বা পুনরুজ্জীবনকােী আর্িন কেরবন। এ কিা সতয রয বাহাত্তেটি পিভ্রি 

দরেে আমবভণাব ঘরিরছ এবং ভ্রাি আকীদাে রোকরদে সংিযাও বৃজি রপরয়রছ, আে আহরে 

সুন্নারতে িরধযও দ্বীরনে মবমধ-মবধান না োনা িানুষ ও পাপী-তাপী েরয়রছন; মকন্তু এও রতা সতয রয 

সটিক পরিে ওপে কারয়ি িানুরষোও মবদযিান। সটিক পি-ই হক্ক, আে আিারদে ধি ণও ইসোরিে 

প্রিি শতাব্দীরত রযিন মনি ণে মছে, আরো রতিমন আরছ। 

িাে িযহারবে উরেিাবৃে সব ণসম্মতভারব বরেরছন ‘যমিকাতুল্ মাসাশবহ’ মশরোনারিে 

হাদীসগ্রেটি মবশুি ও মনভণেরযার্য। এই পুস্তরকে ‘শকতাবুল্ শেতাি’ অধযারয় হযেত সাওবান (ো:) 

রিরক বমর্ ণত একিামন হাদীস শেীরফ োসূেুল্লাহ (দ:) এেশাদ ফেিান: “এমি এক সময় আসশব 



েখি আমার উম্মশতর একষ্টট অংি মুিশরক (মূশতশপূিারী)-যের সাশথ যোর্ যেশব। তারা 

ওশের মশতাই মূশতশপূিা করশব। (ওই সময়) শমশথযবােীশেরও আশবভশাব ঘটশব। তারা 

শিশিশেরশক িবী মশি করশব। শকন্তু আমার পশর যকাশিা িবী আসশবি িা। আমার 

উম্মশতর মশধয সবসময়-ই শকেু মািুষ থাকশব োরা সষ্টিক পশথ পশরোশল্ত হশব। তাশের 

শবশরাশধতাকারীরা কখশিাই তাশের যকাশিা ক্ষশত করশত পারশব িা, েশতাক্ষে িা 

আিাহতা’ল্ার আো আশস।” [অিুবােশকর যিাট: এটি হযেত আবূ বকে (ো:)-এে 

শাসনািরে মেোহ তিা ধি ণ হরত প্রতযাবতণনকােীরদে উরেরশয বমর্ ণত; ওই সিয় ভণ্ড নবী 

িুসায়োিা কাযযাব (মিিুযক)-সহ করয়কেন নবী দামবদাে মিিুযরকেও আমবভণাব হরয়মছে; এরত 

িহানবী (দ:)-এে অদৃশয জ্ঞান সপ্রিামর্ত হয়] এই হাদীস শেীফটি পমেস্ফুি করে রয িহাপ্রেয় 

মদবস অবমধ ধি ণ সংস্কােক বা মযনমদক্ক িক্র কিরনাই আিারদে িহান ধি ণরক মবকৃত কেরত পােরব 

না। যমদও সাো মবরশ্বে পািার্ােগুরোরত মবকৃত, ধ্বংসািক ও মবভােন সৃটিকে বইপে অরনক 

এবং রসগুরো মদন মদন বৃজি পারে, তিামপ সটিক পরিে বইপেও রসিারন রশাভা পারে। ওই 

গ্রেসম্ভাে কিরনাই মনজিহ্ন হরব না, আে রকউ রসগুরোরক মনিূ ণেও কেরত পােরব না। রকননা, 

রসগুরো আল্লাহতা’োে রহফাযরত সংেমক্ষত আরছ। যাাঁো ওই সব বইপে িুাঁরে রবে করে পরড় সুি-

শামি অেণন কেরবন, তাাঁরদে েরনয সুিবে! দু’টি পংজি: 

”আশম যতামার কাঙ্ক্ষিত রত্ন-ভাণ্ডাশরর োশব যতামায় করশে োি, 

োশত আমরা অিশশি বযথ শ হশল্ও তুশম তার যপশত পাশরা সন্ধাি।” 

৩৬/ – ধি ণ সংস্কােক বরে, “িানুরষো দুটি রশ্রর্ীভুি: মশমক্ষত িানুষ ও সাধাের্ িানুষ। প্রিরিাি 

রশ্রর্ীটি দামেমেক প্রিার্ িুাঁরে রবে করে তাে অনসুের্ কেরবন। মদ্বতীয় রশ্রর্ীটি িুেতামহদ ও 

ফকীহ’রদে অনুসের্ কেরবন, তরব শতণ িাকরব রয তাাঁো রকারনা মনমদণি কাউরক অনুসের্ কেরবন 

না। সাধাের্ িানুষরদে রকারনা মনমদণি িযহাব রনই। এটি-ই হরো মনরম্নে উজিটিে অি ণ, যা’রত বো 

হরয়রছ, ‘তারদে িযহাব হরে িুফতীে িযহাব।’ আবােও, প্রািমিক যুরর্ে উরেিাবৃে-ই বরেরছন 

রয মনমদণি রকারনা িুফতীরক অনুসের্ কো েরুমে নয়। প্ররতযরক যারক ইরে জেরজ্ঞস করে রেরন 

মনরত পােরবন। সাধাের্ িুসেিানর্র্ও মনরে মনরে হাদীস অনুযায়ী আিে কেরত পােরবন। এই 

বযাপারে ইিািবৃে এরক অপরেে সারি মভন্নিত রপাষর্ করেনমন। ’আল্-যহোয়া’ পুস্তরক 

মেমপবি আরছ রয, রকারনা রোযাদাে বযজি মশঙ্গা অরোপিারেে পে মনরেে রোযা রভরঙ্গ মর্রয়রছ 

রভরব মকছু রিরয় মনরে তারক ওই রোযা কাযা কেরত হরব এবং এে পাশাপামশ কাফফাোও কেরত 

হরব; রকননা, রোযা ভঙ্গ হরয়রছ িরি ণ তাে এই ধাের্া রকারনা শেয়ী দমেেমভমত্তক মছে না। তরব 

রকারনা িুফতী (মবষয়টিে রক্ষরে মবপেীত) এই ধেরনে রকারনা ফরতাওয়া মদরে, তা তাে েরনয 

দমেে হরব। মতমন যমদ রকারনা হাদীসরক রিরন এটি করে িারকন, তাহরেও একই অবস্থা হরব এবং 

তারক কাফফাো মদরত হরব না (আে-কাফী ও আে-হামিদী)। োসূেুল্লাহ (দ:)-এে কিা রতা িুফতীে 

রিরয় মনকৃি নয়। সকে ইিাি-ই বরেন, ‘আিারদে কিারক রেরি হাদীরসে অনুসের্ করো।’ মকন্তু 

মকছু রোক বরে, রয বযজি কুেআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আিে কেরত িায়, রস মযনমদক্ক হরয় যারব। 

আবূ হামনফা বরেন, ‘আিাে প্রািামর্ক দমেে রয বযজি োরন না, তাে রকারনা অনুিমত রনই আিাে 

এেরতহাদ অনুসারে ফরতাওয়া োমে কোে।’ ফরে মতমন এিন এেরতহাদ প্ররয়ার্ কেরত বরেনমন 

যা দ্বাো িানুরষো তাাঁরক অনুসের্ কেরব এবং কুেআন ও সুন্নাহ রিরক িুি মফমেরয় রনরব, বেং তাাঁে 

এেরতহাদগুরোে উরেশয মছে িানুষরদেরক এটি রদিারত কীভারব কুেআন ও সুন্নাহ রিরক 



আইন-কানুন রবে কেরত হয়। ইবরন আরবদীরনে িরতা পেবতী প্রেরন্মে আরেিরদে কিা 

অনুসের্ করে কুেআন-সুন্নাহ রিরক আইন-কানুন রবে কো হাোি বো আবূ হামনফাে সারি 

মভন্নিত রপাষর্ কো ছাড়া আে মকছুই নয়। এ সকে অনুকের্কােীো অনযানয অনুকের্কােীরদে 

কাছ রিরক নকে করেরছ মনরম্নে বিবযটি: ‘আিে (ধি ণ অনুশীেন) হরত হরব রফকাহ’মভমত্তক, 

হাদীসমভমত্তক নয়।’ যমদও ‘োশহশরয়যা’ পুস্তকটি বযি করে রয এই কিাে উরেশয মছে সাধাের্ 

িানুষ, তিামপ এে িারন এই দা াঁড়ায় রয রফকাহ িাকরত কুেআন-সুন্নাহ অনযুায়ী আিে কো 

অনুিমতপ্রাপ্ত নয়। আে এটি মনজিত রয এ কিাটি ভুে। যাো এ কিা বরে তাো অজ্ঞ ও একগুাঁরয়। 

আে-কায়দানী বরেন, দশি হাোি কাে হরে নািারয (তবিরক) আঙু্গে ওিারনা। আেী আে-কােী 

বরেন, এই মববৃমত পাপযুি এবং এরক তা’উইে (মভন্নতে বযািযা) কো যায় না; রস (আে-কায়দানী) 

একেন কারফে মহরসরব মবরবমিত হরব। রকননা, োসূেুল্লাহ (দ:) রয আঙু্গে উরত্তােন কেরতন তা 

মনজিত।” [েশীদ রেযা কৃত ‘িুহাওয়াোত’] 

হযা াঁ, িানুষ দুটি রশ্রর্ীভুি। প্রিি রশ্রর্ীরত েরয়রছন রস সকে ইসোিী উরেিা যাাঁো এেরতহারদে 

পয ণারয় উন্নীত হরয়রছন। আে মদ্বতীয় রশ্রর্ীভুি হরেন এেরতহারদে পয ণারয় উন্নীত নন এিন 

উরেিাবৃে এবং সাধাের্ িানুষ। সাধাের্ িানুষ োনাে েরনয রকারনা িুফতীরক জেরজ্ঞস কোে 

কিা রযিারন বো হরয়রছ, তারত ‘িুফতী’ বেরত রবাোরনা হরয়রছ ‘তাাঁরদে মনরেরদে িযহারবে 

অির্ ণত িুফতী’। ইিাি ইবরন আরবদীন শািী (েহ:) ‘হাোিাত আর-শরওয়ায়াত’ গ্ররেে সূরে 

মনে ‘রাদ্দলু্ যমাহতার’ শীষ ণক পুস্তরকে িুিবরন্ধ রেরিন: “রয সকে আরেি কুেআরনে আয়াত 

ও হাদীস শেীফ রিরক অি ণ রবে কেরত পােরতন, তাাঁরদে বো হরতা আহে্ আদ ্মদোএয়া। তাাঁো 

মছরেন এেরতহাদ প্ররয়ারর্ে পয ণারয় উন্নীত। তাাঁরদে ইিাি আে-িযহাব কতৃণক বমর্ ণত রকারনা 

িােেহু (অপছেকৃত) বা যয়ীফ (অমনভণেরযার্য বর্ ণনাকােীরদে বমর্ ণত) হাদীস/রেওয়ায়াত অনুযায়ী 

আিে কোে অনিুমত তাাঁরদে মছে, যমদও বা তাাঁো রয িযহারবে অির্ ণত মছরেন তাে সারি রসটি 

অসঙ্গমতপূর্ ণ হরতা। অসুমবধাে সিয় এটিে ওপে মনভণে করে তাাঁো িুসেিান সব ণসাধােরর্ে েরনয 

ফরতাওয়াও োমে কেরত পােরতন।” অতএব, পমেদৃি হরো রয, অসুমবধাে সিয় িুেতামহদ ফীে ্

িযহাব তিা িযহারবে অির্ ণত িুেতামহদবৃরেে েরনয মনরেরদে িযহারবে রভতরে সহে পো 

প্রদশ ণনকােী রকারনা এেরতহারদে অনুসের্ কো সব সিয়-ই োরয়য এবং তা সব ণসাধােরর্ে 

অনুসের্ কোে অনিুমতও েরয়রছ (আিারদে রেিা Endless Bliss, ৪ি ণ িরণ্ডে ‘রর্াসে’ অধযায় 

রদিুন)। ইিাি ইবরন আরবদীন (েহ:) িুিবরন্ধ আেও রেরিন: “িুসেিান সব ণসাধােরর্ে রকারনা 

িযহাব রনই, তাাঁরদে িযহাব হরো তাাঁরদে িুফতীে িযহাব। ইবরন হুিারিে ‘তাহশরর’ পুস্তরকে 

বযািযািূেক গ্ররে এই মববমৃতে বযািযায় বো হরয়রছ, িযহারবে অনুসের্ রস বযজিে েরনযই মযমন 

িযহাব কী তা োরনন ও রবারেন, মকংবা মযমন িযহারবে রকারনা বই পরড় ওই িযহারবে 

ইিািবৃরেে ফরতাওয়াগুরো বুেরত সক্ষি; আে রয বযজিে এই রযার্যতা রনই রস যমদ দামব করে রস 

হানাফী বা শারফঈ, তরব তারত প্রতীয়িান হরব না রস এই দুইটিে রকারনাটিেই অনুসােী। এ রিরক 

রবাো যায়, রকারনা সাধাের্ িানুষ িযহাব পমেবতণন কোে দামব কেরে তাে দামবে রকারনা িূেযই 

রনই; অনয রকারনা িযহারবে িুফতীে কারছ জেরজ্ঞস কেরেই রস এই পমেবতণন সাধন কেরত 

সক্ষি হরব। ইবরন হুিাি মনে ‘োতহুল্ কােীর’ পুস্তরক রেরিন, ‘িুফতীরক অবশযই িুেতামহদ 

হরত হরব। রয আরেি-বযজি িুেতামহদ নন, মতমন নামক্কে (নকেকােী/রেফারেন্সদাতা), মকন্তু 

িুফতী নন। িুেতামহদ নন এিন িুফতীর্র্ও িুকামল্লদ বরি। তাাঁো এবং িুসেিান সব ণসাধাের্ 

হাদীস রিরক সটিক অি ণ (িি ণাি ণ) রবে কেরত অক্ষি। তাই িুেতামহদবৃে রযভারব বুরেমছরেন, টিক 



রসভারব এাঁরদেরকও বুেরত হরব; অি ণাৎ, িুেতামহদরদেরক অনুসের্ কেরত হরব। ইিািবৃে এ 

মবষরয় এরক অপরেে সারি মভন্নিত রপাষর্ করেনমন।” 

রোযা অবস্থায় মশঙ্গা অরোপিারেে রক্ষরে িীিাংসা হরো, তারত হানাফী িযহারবে রকারনা 

অনুসােীে রোযা মনজিতভারব ভাঙ্গরব না। মতমন রোযা রভরঙ্গ মর্রয়রছ রভরব মকছু রিরে রোযাে 

কাযা এবং কাফফাো বাধযতািূেক হরব। মশঙ্গা অরোপিারেে পরে রোযা রয ভারঙ্গ না তা রয বযজি 

োরনন না, মতমন একেন সাধাের্ িানুষ। যমদ রকারনা হাম্বেী িুফতী বরেন এরত তাে রোযা রভরঙ্গ 

যারব, মকংবা যমদ মতমন এই রোযা রভরঙ্গ যাবাে িরতে পরক্ষ রকারনা হাদীস পান এবং তা মভন্নভারব 

বযািযা কো না যায়, তাহরে তাে রোযা না ভাঙ্গাে মবষয়টি অমনজিত হরয় পড়রব; আে এে পরে 

যিন মতমন রকারনা মকছু িারবন, তিন কাফফাো বাধযতািূেক হরব না। রকননা, একেন সাধাের্ 

িুসেিারনে িযহাব হরো রসই িুফতীে িযহাব, যারক মতমন জেরজ্ঞস করেন। এই উদাহের্টি হরে 

ইিাি আে-আ’যি হযেত আবূ হামনফা (েহ:)-এেই একটি এেরতহাদ। এটি পমেস্ফুি করে রয 

হানাফী িযহারবে অনুসােীরদেরক ইিাি আে-িযহারবে এেরতহাদরক িানয কেরত হয়। ধি ণ 

সংস্কােক এই উদাহের্টি রপশ করে প্রিার্ করেরছ রস সটিক নয়, বেং ভ্রাি। ইবরন হুিাি 

মনে ‘আল্-যহোয়া’ পুস্তরক ’রকারনা ধিীয় প্রিারর্ে ওপে মনভণে কো’ বাকযটি বযািযাকারে বরেন, 

‘এটি হরো রোযা ভাঙ্গাে কাের্গুরোে িরধয রকারনা একটিে সারি তুেনা কো।’ এই বযািযা এবং 

িুফতীে ফরতাওয়া একটি শেয়ী দমেে িরি ণ বর্ ণনা এ কিা প্রিার্ করে রয ধি ণ সংস্কােক ভ্রাি। রস রয 

ফাাঁদ িুসেিানরদে েরনয রপরতরছ, তারতই রস পরড় মর্রয়রছ! ‘আিাে কিারক বাদ মদরয় হাদীরসে 

অনুসের্ করো’, প্ররতযক ইিাি আে-িযহারবে এই বার্ী তাাঁরদে মশষযরদে েরনয মনমদণি মছে, যাাঁো 

মনরেোও িুেতামহদ মছরেন। রকারনা িুেতামহদরক মনরেে এেরতহারদেই অনুসের্ কেরত হয়। 

রকারনা ফকীহ বা রফকাহমবদ-ই কিরনা বরেন মন, ‘রয বযজি কুেআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আিে 

কেরত িায়, রস মযনমদক্ক হরয় যারব।’ এই কিাগুরো ধি ণ সংস্কােরকেই উদ্ভামবত। প্রকৃত বার্ীটি 

হরো, ‘রয বযজি কুেআন ও সুন্নাহ রিরক মনরে যা রবারে রসই অনুযায়ী আিে করে, রস মযনমদক্ক 

হরয় যারব।’ এই কিা উোিা-এ-ইসোি বরেমছরেন এবং এটি-ই বাস্তবতা। রকননা, এেরতহারদে 

পয ণারয় রয বযজি উন্নীত হরত পারে মন, রস কুেআন ও সুন্নাহ রিরক সটিক অি ণ রবে কেরত অক্ষি। 

আিারদে োসূেুল্লাহ (দ:) এেশাদ করেন, রয বযজি (কুেআন-সুন্নাহ রিরক) ভুে অি ণ রবে করে রস 

কারফে তিা অমবশ্বাসীরত পমের্ত হয়। এই িহামবপরদে কােরর্ এিন মক আইম্মা-এ-িযামহববৃেও 

সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে কাছ রিরক কুেআন-সনু্নাহ’ে িি ণাি ণ মশক্ষা করেমছরেন এবং এই সটিক 

অরি ণে আরোরক এেরতহাদ প্ররয়ার্ করেমছরেন। এই সটিক অি ণ ও তাে ওপে মভমত্তশীে সটিক 

এেরতহাদগুরোরক অপছে কোে িারন হরো দ্বীন ইসোিরকই অপছে কো, যা কাউরক 

মযনমদরক্ক পমের্ত করে। ‘রয বযজি আিাে দামেমেক প্রিার্গুরো োরন না, তাে রকারনা অনুিমত 

রনই আিাে এেরতহাদ অনুযায়ী ফরতাওয়া োমে কোে’, ইিািুে আযি হযেত আবূ হামনফা 

(েহ:)-এে এই কিা প্রতীয়িান করে রয ইিাি ইবরন আরবদীন শািী (েহ:) এটিে ওপে মভমত্ত করেই 

মনরেে বিবয রপশ করেমছরেন। এরত প্রিামর্ত হয় রয ইবরন আরবদীন (েহ:)-এে বইটি 

মনভণেরযার্য ও সটিক। রকারনা ইিাি আে-িযহারবে তাকেীদ বা অনুসেরর্ে িারন কুেআন ও 

সুন্নাহ হরত িুি মফমেরয় রনয়া নয়। এে িারন হরো ইিাি আে-িযহারবে রবে কো সটিক অি ণ 

অনুযায়ী মনরেরদে আিে পােন কো এবং কুেআন-সুন্নাহ হরত ভুে বযািযা-মবরশ্লষর্ রবে কোে 

অপরিিা না কো। আইম্মা-এ-িযামহব (িযহারবে ইিাি)-বৃে কুেআন ও সুন্নাহ হরত কীভারব অি ণ 

রবে কেরত হরব তাে নীমতিাো ও পিমত প্রবতণন করেমছরেন এবং প্ররতযরক মনে মনে িযহারবে 



অির্ ণত িুেতামহদ মশষযরদেরক তা মশমিরয়মছরেনও। িুকামল্লদ (অনুসােী)-র্র্, মবরশষ করে ধি ণ 

সংস্কােরকে িরতা অমত সাধাের্ িুকামল্লদো, এই সব নীমত ও পিমত সম্পরকণ োনা ও রবাো রিরক 

এবং এেরতহাদ প্ররয়ারর্ে রযার্যতা রিরক এরকবারেই িাহরুি (বজঞ্চত)। ইবরন আরবদীন (েহ:) 

কিরনাই এ কিা বরেন মন িুেতামহদরদে েরনয কুেআন-সুন্নাহ রিরক আইন-কানুন রবে কো 

হাোি, বেং মতমন বরেমছরেন ধি ণ সংস্কােরকে িরতা এেরতহারদে পয ণারয় উন্নীত নয় এিন 

অজ্ঞরদে েরনয তা কো হাোি। আিারদে িহানবী (দ:) এেশাদ ফেিান, “যে বযজি কুরআি 

মিীে যথশক মির্ো অথ শ যবর কশর যস কাশের হশয় োয়।” ইিাি আে-আযি হযেত আব ূ

হামনফা (েহ:)-ও বরেন রয এেরতহারদে পয ণারয় উন্নীত নয় এিন অজ্ঞরদে েরনয ফরতাওয়া োমে 

কোে রকারনা অনুিমত রনই। ধি ণ সংস্কােক (েশীদ রেযা)-ও এই সতযটি ওপরে মেরিরছ। সুতোং 

ইিাি ইবরন আরবদীন (েহ:)-ই সমূ্পর্ ণ সটিক। হযেত সাইরয়যদ আবদুে হামকি-ই আেওয়াসী, মযমন 

’অাাে-ওমে আে-কারিে ওয়াে-রিাকারম্মে’ (মনরে পূর্ ণতাপ্রাপ্ত ওমে এবং অনযরকও কারিমেয়ত 

তিা পূর্ ণতা মদরত সক্ষি) এবং িাে িযহারবে সূক্ষ্ম মবষয়ামদ সম্পরকণ র্ভীে জ্ঞানী আরেি মছরেন, 

মতমন বরেন, “হানাফী িযহারবে অির্ ণত রফকাহ’ে বইগুরোে িরধয (ইবরন আরবদীরনে) ‘রাদ্দলু্ 

যমাহতার’ গ্রেটি সবরিরয় উপকােী ও িূেযবান। এে প্রমতটি কিা-ই এরককটি প্রিার্; প্রমতটি 

মসিাি-ই এরককটি দমেে।” ইসোরিে এ েকি একিানা রিৌমেক রকতারবে কুৎসা েিনাকােী ও 

অবজ্ঞাকােী বযজি মযনমদক্ক ছাড়া আে কী-ই বা হরত পারে? ইিাি ইবরন আরবদীন (েহ:) মছরেন 

হানাফী িযহারবে একেন িহান আরেি। মতমন তাাঁে সিস্ত কিা ও মসিাি রস সকে 

িুেতামহদরদে কাছ রিরক মনরয়মছরেন, যাাঁো তা ইিাি আে-আযি (েহ:)-এে কাছ রিরক 

মনরয়মছরেন; আে এই িহান ইিাি আবূ হামনফা (েহ:) কুেআন ও সুন্নাহ রিরকই তা মনরয়মছরেন। 

অতএব, এটি পমেস্ফুি, রয িুসেিান-বযজি ইিাি ইবরন আরবদীন (েহ:)-এে বমর্ ণত আইন-কানুন 

অনুসের্ করেন, মতমন প্রকৃতপরক্ষ কুেআন-সুন্নাহ’রকই রিরন িরেন। মকন্তু রয বযজি ইিাি ইবরন 

আরবদীন (েহ:)-রক অনুসের্ কেরত িায় না, রস প্রকৃতপ্রস্তারব কুেআন-সনু্নাহরক িারন না, বেং 

মনরেে িনর্ড়া িতবাদ ও নফসানী িারয়শরক অনুসের্ করে িারক। কুেআন ও হাদীস রঘাষর্া 

করে এ ধেরনে রোরকো োহান্নারি যারব। আিো আবােও বেমছ, ‘রফকাহশাে িাকরত কুেআন ও 

সুন্নাহ অনুযায়ী আিে কোে অনুিমত রনই’, এই কিাটি ধি ণ সংস্কােকরদে বানারনা একটি উজি। 

রকারনা আরেি বা িুসেিান-ই এ কিা বরেন মন। এটি ধি ণ সংস্কােকরদে বইরতই শুধু পাওয়া যায়। 

নািারয (তবিরক) আঙু্গে উাঁিু কোে প্রসরঙ্গ ‘মা’আশরে আস্ সুিাি’ গ্ররেে ৩য় িরণ্ড মবস্তামেত 

বযািযা রদয়া হরয়রছ। বহু বইরয়ে উদ্ধৃমত মদরয় এরত আঙু্গে উাঁিু কোে পরক্ষ িত প্রকাশ কো হয়। 

তরব হযেত ইিারি েব্বানী (রিাোরেরদ আেরফ সানী) মনে ‘মকতুবাত’ পুস্তরকে ১ি িরণ্ডে 

৩১২তি পরে িযহারবে নীমতিাো ও পিমত এবং িুেতামহদরদে রশ্রষ্ঠত্ব সম্পরকণ মনেস্ব 

র্রবষর্াে মদরক ইমঙ্গত করে আঙু্গে উাঁিু কোে পরক্ষ হাদীসগুরো মেমপবি কোে পাশাপামশ এই 

অনুশীেনরক হাোি ও িকরুহ বর্ ণনাকােী মবমভন্ন িূেযবান ফরতাওয়াও তামেকাবি করেন। অতযি 

শজিশােী দমেোমদ দ্বাো মতমন আঙু্গে উাঁিু না কোই মবিক্ষর্তাপূর্ ণ হরব িরি ণ যুজিরক প্রমতটষ্ঠত 

করেন। এই মসিাি গ্রহরর্ মতমন িানবতাে িুজিদতূ হযেত োসূেুল্লাহ (দ:)-এে একটি হাদীরসে 

ওপেই মনভণে করেরছন। ‘িকতুবাত’ গ্ররেে এই পেটি পমেদৃি করে করতািুকু সতকণতাে সারি 

ইসোরিে ইিািবৃে হাদীস শেীফ অনুযায়ী রকারনা মবষরয় মসিাি মনরতন। ভােত উপিহারদরশে 

উরেিারদে িরধয (অপে) একেন হযেত আহিদ সাঈদ আে-ফারুকী রদরহেভী, মযমন তাসাউফ-

শারেও ইিাি মছরেন, মতমন আঙু্গে উাঁিু কোে বযাপারে ফকীহ’রদে সিস্ত বিবয মবরশ্লষর্ করেন। 



অতঃপে মতমন মনে ‘মকতুবাত’ গ্ররেে ৬৩তি পরে রেরিন, “কমতপয় উরেিা এই (আঙু্গে উাঁিু 

কোে) মবষরয় রবশ অরনকগুরো েওয়ায়াত রদরি এটিরক সুন্নাহ বরে অমভমহত করেন। অপে মকছু 

আরেি ওই েওয়ায়াতগুরোরক অসংেগ্ন রদিরত রপরয় আঙু্গে উাঁিু না কোে পরক্ষ োয় রদন। যিন 

রকারনা মবষরয় দুই (ধেরনে) ফরতাওয়া োমে হয়, তিন িুসেিানর্র্ রয রকারনাটি অনুশীেন 

কেরত পারেন। রয বযজি একটি ফরতাওয়া অনুসারে আিে করেন, মতমন অপে ফরতাওয়াে 

অনুসােীরক রহয় প্রমতপন্ন বা সিারোিনা কেরত পােরবন না।” অতএব, পমেস্ফুি হরো রয 

রফকাহ’ে উরেিাবৃে িুসেিানরদেরক এরক অপরেে িযহারবে প্রমত শ্রিাশীে হরত মনরদণশ 

মদরয়মছরেন। আেী আে-কােী কতৃণক আে-কায়দানীে রফকাহ-রকতারবে সিারোিনা কো 

আিরয ণে রকারনা মবষয় নয়। ‘আল্-োওয়াইে আল্-বাশহয়যা’ পুস্তরক রেিা আরছ রয মতমন 

ইিাি শারফঈ (েহ:) ও ইিাি িারেক (েহ:)-এে িরতা ইসোরিে স্তম্ভসদৃশ উরেিা-িণ্ডেীে প্রমতও 

প্রধৃি িরনাভাব গ্রহর্ করেমছরেন। শায়ি রিাহাম্মদ মিসমকন তাাঁে প্রমত যিাযি উত্তে রদন। আেী 

আে-কােী একটি আোদা পুজস্তকা মেরি তারত িহানবী (দ:)-এে মপতা-িাতাে প্রমত কুফেীে 

অমভরযার্ উত্থাপন করেন এবং স্বেমিত ’রশফা’ গ্ররেে বযািযািূেক পুস্তরক এ বযাপারে র্ব ণ প্রকাশ 

করেন। এটি মনজিত রয মবমভন্ন মবিযাত গ্ররেে ওপে তাাঁে প্রর্ীত বযািযািূেক বই ও পাশ্ব ণিীকাসিূহ 

তাাঁরক ইসোরিে বযাপারে কতৃণত্বশীে করে না। ধরি ণ কতৃণত্বসম্পন্ন হরত হরে অবশযই িুেতামহদ 

হরত হরব। রকারনা অ-িুেতামহরদে দ্বাো িুেতামহদরদেরক মবিাে কোে রিিা কো আদরবেই 

রিোফ িাে। 

ইিাি আহিদ রেযা িান (রবসাে ১৩৪০ মহেেী/১৯২১ িৃিাব্দ, ভােত) রেরিন: “আেী আে-কােী 

মনেস্ব ‘শমিাহ আর-রওে’ পুস্তরক অস্বীকাে করেন রয োসূেুল্লাহ (দ:)-এে পুর্যািা মপতা-িাতা 

মবশ্বাসী (রিা’রিন) মহরসরব ইরিকাে করেমছরেন এবং তারত মতমন রেরিন, ‘আমি এটি িণ্ডন কেরত 

একটি আোদা পুজস্তকা মেরিমছ। তারত আমি কুেআন, সুন্নাহ, রকয়াস ও এেিা’ আে-উম্মাহ হরত 

প্রািামর্ক দমেে রপশ করে ইিাি তসয়ুতীে মতনটি পুজস্তকায় মতমন যা মেরিমছরেন তা িণ্ডন কমে।’ 

বস্তুত ইিাি তসয়ুতী (েহ:) ছয়টি পুজস্তকা রেরিন এ মবষয়টি প্রিার্ কেরত রয হুযূে পূে নূে (দ:)-এে 

পুতঃপমবে মপতা-িাতা ঈিানদাে মহরসরব ইরিকাে করেন। এই মবষয়টি আসরে রফকাহ’ে রকারনা 

মবষয় নয়; অি ণাৎ, এটি এিন রকারনা মশক্ষা নয় যারক ‘আে’আল্ আল্-যমাকািােীি’-এে 

অিভুণি কো িরে এবং হাোে, হাোি, সহীহ বা ফামসদ মহরসরব বযািযা কো যায়। অতএব, 

এরক্ষরে রকারনা রকয়াস বা এেিা’ রনই। এই মবষরয় উরেিাবৃরেে িরধয িতপাি ণকয মবদযিান। 

িহান ইসোিী আরেি ইিাি তসয়ুতী (েহ:)-ই সমূ্পর্ ণ সটিক। এটিও আিরয ণে মবষয় রয আেী আে-

কােী দামব করেন মতমন কুেআন িেীদ রিরক প্রিার্ রপশ করেমছরেন। অিি আে-কুেঅাান এ 

বযাপারে রকারনা মকছুই উরল্লি করেমন, প্রকারশযও নয়, রূপকভারবও নয়। উপেন্তু, কমতপয় 

আয়ারতে নারযে হবাে কাের্ মহরসরব এই ধেরনে মবষয়গুরোে িরধয সাযুেয রদিারত কাউরক এে 

সিি ণরন হাদীসও রপশ কেরত হয়। ইিাি তসয়ুতী (েহ:) এরতা বড় িারপে আরেরি দ্বীন রয তাাঁে 

সারি আেী আে-কােীে িরতা আরেিরদে তুেনা-ই িরে না। মতমন হাদীসগুরোে িধযকাে পাি ণকয 

বুেরত এবং রসগুরোে ‘ইল্লা, মেোে ও আহওয়াে োনাে রক্ষরে আেী আে-কােীে িরতা 

আরেিরদে রিরয় এরতাই রিাদায়ী আশীব ণাদধনয মছরেন রয তাাঁে রেিনীে সািরন উি আরেিরদে 

িুপ িাকা বা আিসিপ ণর্ কো ছাড়া আে র্তযিে-ই মছে না। এই িহান ইিাি তাাঁে রেিনীরক 

একরিটিয়া ও স্তিকােী দামেমেক প্রিার্সিূহ দ্বাো সিৃি করেন। যমদ পাহাড় তাাঁে প্রািার্য দমেরেে 

মনভণেরযার্যতা সম্পরকণ উপেমি কেরত সক্ষি হরতা, তাহরে তাও র্রে রযরতা।” [আল্-

যমাস্তািাত আল্-যমা’তামাে] 

৩৭/ – ধি ণ সংস্কােক (েশীদ রেযা) ১১তি সংোরপে শুরুরত ধি ণ প্রিােরকে পক্ষ হরয় মেরিরছ: 



“আিারদে মনরেরদে িযহারবে বইপে ছাড়া অনযানয বইপরে আিো যা রদিতাি তাে মদরক 

নেে কো বা রস অনুযায়ী আিে পােন কো আিারদে েরনয মনমষি মছে। বস্তুতঃ আিারদেরক 

বো হরয়মছে কািাে ইবরন হুিাি মযমন িুেতামহদ ফীে িযহাব (িযহারবে অির্ ণত িুেতামহদ) 

মছরেন, তাাঁে রয সব রেিনী িযহারবে মনয়ি-কানুরনে মবরোধী হরব রসগুরোে অনুসের্ও কো যারব 

না, যমদও বা রসগুরো শজিশােী দমেেমনভণে হরয় িারক।”  [‘িুহাওয়াোত’] 

দ্বীন ইসোরিে রকারনা ধি ণ প্রিােরকে পরক্ষ মক এ ধেরনে উদ্ভি ও অসতয মববের্ প্রদান কো 

কিরনা সম্ভব? মকন্তু ধি ণ সংস্কােক আহে্ আস্ সনু্নাহ’রক আক্রির্ কোে সিয় এরতাই োর্ামিত ও 

প্রমতরশাধপোয়র্ হরয় যায়, রস শুধু জ্ঞান ও ভরতাে সীিাই তিন ছামড়রয় যায় না, োরর্ে িািায় 

মবিাে-মবরবিনা ও হুাঁশ-জ্ঞানও তাে ওই সিয় রোপ পায়। এিারন ধি ণ সংস্কােক ’এেি আে-উসূে 

আে-রফকাহ’ে সূক্ষ্ম মবষয়গুরোে িরধয একটি সম্পরকণ আরোকপাত করেরছ, যারক মনরম্ন 

সংরক্ষরপ বযািযা কো যায়: িাে িযহারবে ফুকাহা (রফকাহমবদ)-িণ্ডেী সাতটি স্তরে মবনযস্ত মছরেন। 

প্রিি স্তরে মছরেন ‘মুিতাশহে েীি্ িার’। এই রশ্রর্ীভুি মছরেন িাে আইম্মা-এ-িযামহব। তাাঁো 

মনে মনে িযহারবে পিমত (উসূে) ও নীমতিাো (কাওয়াঈদ) প্রমতষ্ঠা করেন। মদ্বতীয় স্তরে মছরেন 

’মুিতাশহে েীল্্ মেহাব’। এাঁো মছরেন রকারনা িযহারবে অির্ ণত িুেতামহদ, রযিন নামক 

ইিািুে আ’যি (েহ:)-এে মশষযবৃে, যাাঁো তাাঁেই প্রমতটষ্ঠত নীমতে মভমত্তরত দমেে হরত আইন-কানুন 

রবে কেরতন। তৃতীয় স্তরে মছরেন ’মুিতাশহে েীল্্ মাসা’ইল্’, যাাঁো রস সব মবষরয় আইন-কানুন 

রবে কেরতন রযগুরো ইিাি আে-িযহাব ও তাাঁে মশষযবৃে উরল্লি করেনমন। তরব এাঁো তাাঁরদে সারি 

মভন্নিত রপাষর্ কেরত পােরতন না। আত্ তাহাবী (েহ:), আবূে হাসান আে-কােিী (েহ:), শািসুে 

আইম্মা আে-হােওয়ানী, শািসুে আইম্মা আস-সাোহসী ও কাযী িান এই পয ণায়ভুি মছরেন। িতুি ণ 

স্তরেে িরধয মছরেন ‘আসহাব আত ্তাখশরি’, যাাঁো িুেতামহদ মছরেন না। তাাঁো রকবে সংমক্ষপ্ত 

মববৃমতগুরো ও িুেতামহদরদে অস্পি মসিািগুরো বযািযা কেরতন। ইিাি ফিরুেীন োযী এই 

পয ণায়ভুি মছরেন। পঞ্চি স্তরে মছরেন ‘আসহাব আত ্তারজিহ’। এাঁো মবমভন্ন েওয়ায়াতরক 

রসগুরোে মনভণেরযার্যতাে মভমত্তরত রশ্রর্ীবি কেরতন। আে-কুদুেী ও ‘আল্-যহোয়া’ গ্রেপ্ররর্তা 

আে-িােমর্নানী এই স্তরেে মছরেন। ষষ্ঠ স্তরে মছরেন ‘আসহাব আত ্তামশয়ে’, যাাঁো কাওয়ী, 

যয়ীফ, যারহে ও নারদে বর্ ণনাগুরোে এরক অপরেে িধযকাে পাি ণকয মনর্ ণয় কেরতন। ’কািে’, 

‘যমাখতার’ ও ’যবকায়া’ গ্রেগুরোে েিময়তাবৃে এই রশ্রর্ীভুি মছরেন। সপ্তি স্তরেে আরেির্র্ 

এগুরোে রকারনাটি-ই কেরত পােরতন না; িযহারবে সারি িতপাি ণকযকােী রকারনা ফরতাওয়া 

তাাঁরদে রকউই োমে কেরত পােরতন না, শুধুিাে েরুমে প্ররয়ােন বা অসুমবধা রদিা মদরেই তাাঁো 

তা কেরত পােরতন। 

ধি ণ সংস্কােক ওপরে প্রদত্ত তিযরক মবকৃত করে এবং দামব করে রয মনরেে িযহাব মভন্ন অনয 

িযহারবে বইপে পড়া বা তা অনুযায়ী আিে পােন কোরক মনমষি কো হরয়মছে। অিি ওপরে 

উরল্লমিত উরেিাবৃরেে িরতাই রয রকারনা িুসেিান তাাঁে ইোনুযায়ী রয রকারনা িযহারবে বইপে 

পড়রত এবং তা রিরক জ্ঞান মশক্ষা কেরত পােরবন। মতমন িাইরে এক িযহাব রিরক অনয িযহারব 

িরেও রযরত পােরবন। অসুমবধাে সিয়, অি ণাৎ, েরুমে প্ররয়ােরনে িুহরূতণ রয রকউ তাাঁে মনে 

িযহারবে রুিসাত তিা সহে পোগুরো অনুশীেন কেরত সক্ষি হরবন। যমদ মতমন তা কেরত না 

পারেন, তরব মতমন অনয রকারনা িযহারবে রুিসাত পােন করে অসুমবধা দেূ কেরত পােরবন। তরব 

অনয িযহাব অনুযায়ী রকারনা কাে কোে সিয় তাাঁরক অবশযই রসই িযহারবে ওই কাে সংক্রাি 

আরদশ ও মনরষধ রিরন িেরত হরব। এই কােরর্ রসই িযহারবে এতদসংক্রাি মবধানগুরো তাাঁে 



োনা অতযাবশযক। ইবরন আরবদীন (েহ:) মনে ‘রাদ্দলু্ যমাহতার’ গ্ররেে ৩য় িরণ্ডে শুরুরত 

রেরিন রয ইবরন হুিাি মছরেন ‘আসহাব আত্ তােজেহ’ে অিভুণি। অি ণাৎ, ধি ণ সংস্কােরকে দামব 

অনুযায়ী মতমন িুেতামহদ রিাতোক্ক হওয়া রতা দরূে, এিন মক িুেতামহদ-ও মছরেন না। অনয রয 

রকারনা িুকামল্লরদে িরতা তাাঁরকও রকারনা একটি িযহারবে অনুসের্ কেরত হরয়রছ। ধি ণ সংস্কােক 

ইমতপূরব ণ বরেমছে রয ইবরন আরবদীরনে িরতা উরেিাবৃে মছরেন ‘অনুকের্কােীরদে 

অনুকের্কােী’, রকননা তাাঁো ইবরন হুিারিে িরতা িুকামল্লদরদে অনুসের্ করেন। আে এিন রস 

ইবরন আরবদীরনে িরতা আরেিরদেরক রদাষারোপ কেরছ রয তাাঁো ইবরন হুিারিে িরতা 

আরেিরদে অনুসের্ করেনমন রকন। আহেুস্ সুন্নাহরক রহয় প্রমতপন্ন কেরত রস রয কী কেরব তাও 

বুরে উিরত পােরছ না! সুন্নী উরেিাবৃরেে রেিা বইপে সব মবষয় সহেভারব মববৃত করে। 

উদাহের্স্বরূপ, িহান আরেরি দ্বীন ইিাি ইবরন হােে িক্কী (েহ:) তাাঁে ‘আল্-োতাওয়া আল্-

হাশেশসয়যা’ শীষ ণক গ্ররে এক িযহারবে অনুসােী অনয িযহারবে অনসুের্ কেরত পােরবন মক-না 

তা সুেেভারব বযািযা করেরছন। মতমন রেরিন: 

”ইিাি আবূে হাসান আেী সুবকী (েহ:)-এে িরত অনয িযহাবরক অনসুেরর্ে সাতটি মভন্ন মভন্ন 

দৃিাি মবদযিান: ১/ রকউ যমদ এ িরি ণ অিরে প্রতযয় রপাষর্ করেন রয রকারনা মনমদণি মবষরয় তাাঁে 

িযহারবে রিরয় অনয রকারনা িযহারবে এেরতহাদ আেও অমধক মনভণেরযার্য, তাহরে রসই িযহাব 

অনুযায়ী উি মবষরয় আিে পােন কো তাাঁে েরনয অনুিমতপ্রাপ্ত। ২/ রয বযজি বুেরত পারেন না 

রকারনা মনমদণি মবষরয় দুইটি িযহারবে উভয় ইিারিে িরধয রক সটিক এেরতহাদ প্ররয়ার্ করেরছন, 

মতমন উভয় িযহারবে রয রকারনাটি অনুযায়ী ওই আিে পােন কোে রক্ষরে অনুিমতপ্রাপ্ত। ৩/ 

যমদও কারো েরুমে প্ররয়ােরনে রকারনা কারে অনয িযহারবে রুিসাত তিা সহে পো পােরনে 

অনুিমত েরয়রছ, তিামপ মতমন উভয় িযহারবে দুইেন ইিারিে িরধয যাাঁে দমেেরক শজিশােী বরে 

মবশ্বাস করেন তাাঁরক অনসুের্ কো তাাঁে েরনয ওয়াজেব। ৪/ েরুমে প্ররয়ােন বযমতরেরক এবং 

রকান্ এেরতহাদটি রবমশ শজিশােী না রেরন সহে পো অবেম্বরনে িারয়রশ অনয িযহাব 

অনুসেরর্ে রকারনা অনিুমত-ই রনই। ৫/ মবমভন্ন িযহারবে রুিসাতগুরো একে করে মনরেে 

যাবতীয় আিে পােরনে রকারনা অনুিমতও কারো রনই; রকননা তা ইসোি ধরি ণেই রিোফ। ৬/ 

ঐকিতয অনসুারে রকারনা আিরেে রবোয় একামধক িযহারবে মবধানানুযায়ী তা পােন কোে 

অনুিমত রনই, যমদ তা রয রকারনা একটি িযহারব সহীহ বরে সাবযস্ত না হয়। কািাে ইবরন হুিাি 

এরক অনুিমতপ্রাপ্ত বোটি যয়ীফ (দুব ণে/সম্ভাবয নয়)। ৭/ রকারনা িযহারবে মবধানানুযায়ী পামেত 

কারেে প্রভাব িাকরত িাকরত অনয িযহাব অনসুেরর্ে রকারনা অনুিমত রনই। উদাহের্স্বরূপ, 

হানাফী িযহারব ‘শুফ’আ’ (রকারনা বামড় বা েমিে শমেকদাে অিবা মনে সম্পমত্তে সারি যুি 

সম্পমত্ত বরে তা ক্ররয়ে অগ্রামধকাে-ই শুফ’আ; মবস্তামেত োনরত রদিুন আিাে রেিা Endless 

Bliss, ২য় িণ্ড)-এে অমধকাে আরছ মবধায় রকউ যমদ তাাঁে প্রমতরবমশে বামড় ওে পূব ণবতী রক্রতাে 

কাছ রিরক মকরন রনন, তাহরে মতমন আে এই বামড়ে রকারনা বযাপারেই শারফঈ িযহারবে অনুসের্ 

কেরত পােরবন না।” 

৩৮/ – ধি ণ সংস্কােক বরে: “রকারনা িুকামল্লদরক অনুসের্ কো হাোি। রয বযজি একটি হাদীস 

শুরনরছন, তারক এ কিা বো যারব না রয অিুরকে এেরতহারদে সারি রসটিে তুেনা করে 

এেরতহাদ হাদীরসে সারি সঙ্গমতপূর্ ণ হরে রসই অনুযায়ী আিে পােন কেরত হরব। রসটি িনসুি 

(েমহত) মকনা তা অনুসন্ধান কেরতই শুধু তারক বো যারব। মকন্তু এই কাে রতা একেন 

মবরশষরজ্ঞে। যাো তা নন, তারদেরক মনরম্নে আয়াতটি রিরন িেরত হরব, “োরা িাশি িা, তাশের 



উশেত োিীশেরশক জিশেস কশর যিখা।” অি ণাৎ, জ্ঞানীরদেরক জেরজ্ঞস কেরত হরব। সকে 

িুেতামহদ ইিারিে প্রমত প্ররতযরকে িহব্বত োিা ভাে; আে সুন্নারহে সারি সঙ্গমতপূর্ ণ মনজিত 

হরে তাাঁরদে প্ররতযকরক রস সব (এেরতহারদে) রক্ষরে অনুসের্ কো উমিত।” [েশীদ রেযা েমিত 

‘িুহাওয়াোত’] 

রকারনা িুকামল্লদরক অনুসের্ কো অবশযই হাোি। মকন্তু রকারনা িুকামল্লদ-িুসেিারনে রদয়া 

তরিযে ওপে আস্থা রেরি রসই অনুযায়ী আিে পােন কোে িারন তাাঁরক অনসুের্ কো নয়। 

কাউরক এ কিা বো যারব না, “অিুরকে এেরতহারদে সারি এই হাদীসটিে তুেনা করে এেরতহাদ 

হাদীরসে সারি সঙ্গমতপূর্ ণ হরে রসই অনুযায়ী আিে পােন করো।” তরব তারক বো যারব, 

“আপনাে িযহারবে ইিারিে এেরতহারদে সারি এই হাদীসটি হরত আপমন যা রবারেন তাে তুেনা 

করুন। যমদ এ দুইরয়ে িরধয অসািঞ্জসয পান, তাহরে হাদীস হরত মনরে যা রবারেন রসই অনুযায়ী 

নয়, বেং আপনাে িযহারবে ইিাি রযভারব বুরেমছরেন, রসভারব অনুশীেন করুন।” িহান 

ভােতীয় আরেি-এ-হক্কানী িওোনা সানাউল্লাহ পামনপিী (েহ:), মযমন ১২২৫ মহেেী/১৮১০ িৃিাব্দ 

সারে রবসােপ্রাপ্ত হন, মতমন ১১৯৭ মহেেী সারে তাাঁে প্রর্ীত ‘তােসীশর মােহারী’ গ্ররে সূো আরে 

ইিোরনে ৬৪ নং আয়ারতে তাফসীরে বরেন, “রকউ যমদ একটি সহীহ হাদীস পান, আে যমদ তা 

িনসুি নয় বরে জ্ঞাত হরয় িারক, এবং যমদ, উদাহের্স্বরূপ, ইিািুে িাযহাব হযেত আবূ হামনফা 

(েহ:)-এে রকারনা একটি ফরতাওয়া ওই হাদীরসে সারি অসঙ্গমতপূর্ ণ হয় মকন্তু বামক মতন িযহারবে 

রকারনা একটিে এেরতহাদ সািঞ্জসযপূর্ ণ হয়, তাহরে হানাফী িযহারবে অনুসােী (আরেি হরত 

হরব) িুকামল্লদরক মনে িযহারবে ইিারিে ফরতাওয়া অনুশীেন না করে হাদীরসে সারি 

সািঞ্জসযপূর্ ণ অপে ইিািেু িযহারবে এেরতহাদ অনুযায়ী ওই হাদীরসে ওপে আিে পােন 

কেরত হরব [ইিাি আবূ হামনফা (েহ:) এ ধেরনে হাদীসগুরোরত তাওময়ে তিা অস্পি অি ণ বা 

মভন্নতে বযািযা রদরি স্পি অি ণরবাধক হাদীরসে অনসুের্ করেন; রকারনা একটি িযহাব একটি 

হাদীস অনুসের্ করে িাকরে, আিারদেও তা রিরন িেরত হরব – আল্লািা ইমশক]। রকননা, ইিািুে 

আ’যি বরেরছন, ’রতািো (অবশযই আরেি হরত হরব) রকারনা সহীহ হাদীস বা সাহাবা-এ-রকোি 

(ো:)-এে রকারনা আসাে (বার্ী) রপরে, আিাে ফরতাওয়ারক রেরি তাে অনুসের্ কেরব!’ ফরে এরত 

রকউ এেিা’ে অবজ্ঞাকােী বরে সাবযস্ত হরব না, কাের্ ৪ি ণ ইসোিী শতরকে পরে উরেিা-এ-

আহে-এ-সুন্নাত এই িাে িযহাব ছাড়া আে অনয রকারনা িযহাবরক পানমন। সুন্নী িুসেিানরদে 

েরনয এবাদত পােরনে রবোয় এই িাে িযহাব মভন্ন অনয রকারনা িযহাব রনই। এেিা’ অনুযায়ী, 

এই িাে িযহারবে রয রকারনা একটিে সারি অসঙ্গমতপূর্ ণ কিাবাতণা বারতে বা ভ্রামি বরে পমের্মর্ত 

হরব। একটি হাদীরস োসূেুল্লাহ (দ:) এেশাদ ফেিান, ’উম্মাহ কতৃশক সব শসম্মশতক্রশম শববৃত 

শবষয়/বােী োল্াল্াত (যর্ামরাহী) বা শমশথয হশত পাশর িা।’ সূো মনসাে ১১৫ নং আয়ারত 

এেশাদ হরয়রছ, ‘ঈমািোরশের পথ হশত শবেুযত বযজিশক আশম (যখাো) িাহান্নাশম েুাঁ শে 

যেল্শবা।’ িাে িযহারবে ইিািিণ্ডেী ও তাাঁরদে দ্বাো প্রমশমক্ষত িহান উরেিাবৃরেে পরক্ষ এিন 

মক একটি হাদীসও বাদ মদরয় যাওয়া অসম্ভাবয ও অসম্ভব মছে। যমদ তাাঁরদে রকউই রকারনা একটি 

মনমদণি হাদীস অনুসের্ না করে িারকন, তরব রসটি হয় িনসুি (েমহত), নয়রতা তাওময়ে (অস্পি)” 

[িওোনা পামনপিী]। অতএব, রকউ ইিািুে িযহারবে এেরতহারদে সারি অসঙ্গমতপূর্ ণ হাদীস 

রপরে তাে বো উমিত, “ইিাি সারহব মসিাি মনরয়রছন এই হাদীস িনসুি অিবা তাওময়ে”; মকন্তু এ 

কিা বো যারব না, “ইিাি সারহব এই হাদীস রশারননমন বা অনুসের্ করেনমন।” ধি ণ সংস্কােক 



ইমতপূরব ণ ৩০তি অনুরেরদ বরেমছে, “োিীশের জিশেস কশর যিশখা ো যতামরা িাশিা িা, 

এই আয়াতটি হরত উসূরেে উরেিারদে দ্বাো তাকেীরদে প্ররয়ােনীয়তা প্রমতষ্ঠা কোে রিিা মনেি ণক 

ও মভমত্তহীন যুজি।” মকন্তু এিারন রস বেরছ, “যাো মবরশষজ্ঞ নন, তারদেরক মনরম্নে আয়াতটি রিরন 

িেরত হরব, ’োরা িাশি িা, তাশের উশেত োিীশেরশক জিশেস কশর যিখা।’ অি ণাৎ, 

জ্ঞানীরদেরক জেরজ্ঞস কেরত হরব।” 

৩৯/ – ধি ণ সংস্কােক (তাে বইরয়) বারোতি সংোপ মনরয় শব্দ-রকৌতুক পমেরবশন করে 

িুসেিানরদে রধাকা রদয়াে উরেরশয বরে: “ইিাি শারফঈরক রকউ একেন প্রশ্ন কেরে মতমন 

েবারব যিন বরেন, ‘োসেূুল্লাহ (দ:) এ কিা এেশাদ ফেিান’, তিন ওই বযজি জেরজ্ঞস করেন, 

‘আে আপমনও রতা তাাঁে এই মসিাি িারনন, তাই নয় মক?’ এিতাবস্থায় ইিাি শারফঈ বরেন, ‘যমদ 

আমি িহানবী (দ:) হরত আিাে কারছ (পেম্পোয়) আর্ত হাদীসরক সম্মান না কমে, তরব এ 

েমিরনে রকান্ অংশ আিারক গ্রহর্ কেরব?’ অতএব, ইিািবৃে তাকেীদ মনরষধ করেরছন এবং 

এেরতহারদে দ্বাে উরম্মািন করেরছন। রকারনা হাদীরসে সারি সাংঘমষ ণক এেরতহাদরক পমেহাে 

কেরত হরব। ইিাি শারফঈ সব সিয়ই বেরতন, ‘রতািো রকারনা সহীহ হাদীস রপরে আিারক 

োনারব, যারত আমি রসই অনুযায়ী অনুশীেন কেরত পামে!’ তাই হাদীরসে সারি মদ্বিত রপাষর্কােী 

রকারনা কিা ইিাি শারফঈ‘ে প্রমত আরোপ কোে রকারনা অনুিমত-ই রনই। ইযয আদ ্দ্বীন ইবরন 

আমব্দস্ সাোি, মযমন ‘সুেতানুে উোিা’ (উরেিাবৃরেে সেদাে) মহরসরব সুপ্রমসি মছরেন, মতমন 

বরেন, ‘করতা আিয ণেনক রসই ফকীহ’ে আিের্, মযমন অপে রকারনা িযহারবে ইিাি 

মনজিতভারব সটিক এেরতহাদ প্ররয়ার্ করেরছন রেরনও মনে িযহারবে দুব ণে মসিািরক 

একগুাঁরয়ভারব রিরন িরেন; আে মতমন িরন করেন রয বাস্তবতা ও সটিক মসিাি রকবে তাে 

িযহারবে ইিারিেই মনেঙ্কুশ কতৃণত্বাধীন। এ সকে রোরকে রিাি তাকেীদ দ্বাো এিনভারব বা াঁধা 

হরয়রছ রয তাো আে এ অবস্থায় অধঃপমতত। এরদে সারি সাোফ আস্ সারেহীরনে রকারনা 

সাযুেয-ই রনই’।” [েশীদ রেযা কৃত ‘িুহাওয়াোত’] 

েশীদ রেযা এেপে ধি ণ প্রিােরকে িুি মদরয় বোয়: “এই িহান আরেরিে (ইিাি ইযয আদ ্দ্বীন) 

কিা যুজিসঙ্গত। মকন্তু রবমশে ভার্ ফুকাহা-ই মনরেরদে িযহারবে িক্করে পরড় আরছন। এই সব 

রোক ‘রিাহাম্মদী’ হওয়াে রিরয় ‘হানাফী’ বা ‘শারফঈ’ হওয়ারকই রবমশ পছে 

করে।”  [‘িুহাওয়াোত’] 

ধি ণ সংস্কােক (েশীদ রেযা) এিারন মনরেে কিােই দৃরঢ়াজি করেরছ। অবশয এ েকি-ই রতা হওয়া 

িাই িী-রিইসন অপরকৌশে! নতুবা কীভারব সাো পৃমিবীরত তাো মবস্তৃত হরয়রছ? তারদে এই 

রধাকাপূর্ ণ নীমত ও মিরিযে রবসামত ছাড়া কীভারব এটি সম্ভব হরতা? মকন্তু এেি-এ-হাে বইপে রয 

সকে িুসেিান পরড়রছন, তাাঁরদেরক তাো রধাকা মদরত পােরব না। উরেিা-এ-আহে-এ-সুন্নাত 

(সুন্নী উরেিাবৃে) এই সব রোকরদে ধূতণতাপূর্ ণ রেিনীে উপযুি েবাব মদরয়রছন মনরেরদে 

বইপরে; আে তারদেরক ঘৃর্াভরে প্রতযািযানও করেরছন। তাাঁরদে িূেযবান বইগুরোে িরধয একটি 

হরো িওোনা ইউসূফ নাবহানী (েহ:) প্রর্ীত ‘হুজ্জাত-আিাশহ আ’ল্াল্ আ’ল্ামীি’ 

(আিারদে Belief and Islam পুস্তরকে ৪৯-৫৫ পৃষ্ঠায় এে অনূমদত অংশ মবদযিান)। তরব আশংকা 

কো হয় রয যাো সুন্নী উোিারদে রদয়া এ সকে েবাব োরনন না বা তাাঁরদে বইপে পরড়নমন, তাো 

ো-িযহাবী/’সাোফী’রদে রধাকায় পরড় অতে র্হ্বরে তমেরয় রযরত পারেন। এ কােরর্ই আিো 

কেি ধরেমছ। ধিীয় পরদ অমধটষ্ঠত তরুর্ো যারত এই ধ্বংসািক েরড়া হাওয়াে কবরে পরড় মবেীন 



হরয় না যান, রস েরনয আিো এ সব মিরিযে েবাব মদরত বাধয হরয়মছ। এতদুরেরশয আিো 

‘িওয়াশহেলু্ হক্ক’ ও ‘শসহাম আস্ সা’য়বা শল্ আস’হাশবে্ ো’য়াউইল্ কাশেবা’ বইগুরো রিরক 

উদ্ধৃমতসিূহ আিারদে মবমভন্ন পুস্তরক রপশ কো যিাযি মবরবিনা করেমছ। 

ইিাি শারফঈ (েহ:) রযিনটি বরেরছন, প্ররতযক িুসেিান-ই প্রমতটি সহীহ হাদীস িানয করেন। 

এিন রকারনা িুসেিান রনই মযমন এ মবষয়টি সম্পরকণ অনবধান। ধি ণ সংস্কােক কতৃণক তাে নানা 

অমভরয়ারর্ে সিি ণরন এই বিবয রপশ কোটি সমতয আেব; বস্তুতঃ রস এরক িুরিাশ মহরসরবই 

বযবহাে করেরছ। অিি এে সারি তাকেীদ বা এেরতহারদে রকারনা সম্পকণ-ই রনই। এ কিা রয 

রকারনা িুসেিান-ই বেরবন। 

ধি ণ সংস্কােরকে আরেকটি বােংবাে উচ্চামেত কুৎসা হরো, ‘রকারনা হাদীরসে সারি সাংঘমষ ণক 

এেরতহাদরক পমেহাে কেরত হরব।’ আইম্মা-এ-িযামহব (িাে িযহারবে ইিািবৃে) যিন 

এেরতহাদ প্ররয়ার্ কেরতন, তিন এিন মকছু হাদীস মছে রযগুরো তাাঁরদে জ্ঞাত মছে না। ওই সব 

হাদীস জ্ঞাত হবাে পরে তাাঁরদে িুেতামহদ মশষযবৃে ওগুরোে সারি মভন্নিত রপাষর্কােী 

ইিািবৃরেে এেরতহাদরক পমেহাে করেন। রকননা, িাে িযহারবে িােেন ইিাি-ই তাাঁরদেরক এ 

েীমত রিরন িেরত আরদশ করেমছরেন। ধি ণ সংস্কােরকে ওপরেে উদ্ধৃমতরতও ইিাি শারফঈ (েহ:)-

এে অনুরূপ আরদশ মবধৃত হরয়রছ। রযরহতু এিন আে রকারনা নতুন হাদীস পাওয়া যারে না, 

রসরহতু এেরতহারদে সারি সাংঘমষ ণক হাদীরসে প্রশ্ন-ই ওরি না। সিস্ত হাদীস-ই বমর্ ণত হরয়রছ। 

ইসোরিে রিৌমেক রকতাবসিূরহ সহীহ হাদীরসে সারি অসঙ্গমতপূর্ ণ রকারনা হাদীস মেমপবি রনই। 

এিন মকছু হাদীস মছে রযগুরো রিরক িুেতামহদবৃে আইন-কানুন রবে করেনমন; এগুরো তাাঁো 

বাদ মদরয়মছরেন িনসুি (েমহত) হবাে কােরর্; অিবা এগুরোে োবী (বর্ ণনাকােী)-ো মনভণেরযার্য 

মছরেন না। এগুরোে সারি অবশযই মবমভন্ন এেরতহারদে পাি ণকয িাকরত পারে, মকন্তু ওই সব 

এেরতহাদ সহীহ হাদীরসে মভমত্তরতই প্ররয়ার্ কো হরয়মছে। 

হযেত সানাউল্লাহ পামনপিী (েহ:) ১১৯৭ মহেেী সারে রেরিন: “আল্লাহতা’ো এেশাদ করেরছন, 

‘উল্ুল্ আমরশক মািয কশরা।’ এ কােরর্ ইসোরিে সারি সঙ্গমতপূর্ ণ আরেি-উরেিা, আউমেয়া 

রকোি, সুেতান ও সেকারেে আরদশ-মনরষধগুরো রিরন িো ওয়াজেব। আে ইসোরিে সারি 

অসঙ্গমতপূর্ ণ মবষরয় আজ্ঞাসিূহ িানাে িারন হরো আল্লাহে সারি শেীক কো। আে-রবািােী, 

িুসমেি, আবূ দাউদ ও নাসাঈ বর্ ণনা করেন হযেত আেী (ক:)-এে বার্ী, মযমন বরেন: ’(অসঙ্গমতপূর্ ণ) 

রকারনা আজ্ঞা িানয কো গুনাহ; রকবে ইসোরিে সারি সািঞ্জসযপূর্ ণ মবষরয়ে রক্ষরেই িানা 

উমিত।’ একটি হাদীস শেীরফ িহানবী (দ:) এেশাদ ফেিান, ‘স্রিার প্রশত অবাধযতা সংঘষ্টটত হয় 

এমি যকাশিা শবষশয় সৃষ্টিশক মািা অিুশেত।’ স্রিাে প্রমত অবাধযতা নয় এিন োষ্ট্রীয় হুকুি ও 

আইন-কানুরনে মবরোমধতা কো বা রসগুরোে মবরুরি মবররাহ কোে রকারনা অনুিমত-ই রনই। 

মফতনা (র্ণ্ডরর্াে, মবরভদ) সৃটি কো িহাপাপ। িুসেিান রযিন তাাঁে স্রিাে অবাধয নন, রতিমন 

োষ্ট্রপরক্ষে আইন-কানুরনেও অিানযকােী নন। মতমন পাপ বা অপোধ সংঘিন করেন না। এটি 

সব ণদা অেণন কো িুব-ই সহে। ধো যাক, যমদ রকারনা হানাফী িনসুি হয় মন এিন একিামন সহীহ 

হাদীস মশক্ষা করেন, এবং োনরত পারেন রয ইিািুে আ’যি আবূ হামনফা (েহ:)-এে এেরতহাদ 

উি হাদীরসে সারি মদ্বিত রপাষর্ করে, আে িাে িযহারবে রকারনা একটিে এেরতহাদ ওই 

হাদীরসে সারি সঙ্গমতপূর্ ণ, তাহরে তাাঁে ওই হাদীসরক অনুসের্ কো ওয়াজেব হরব। হাদীসরক 



অনুসের্ না কেরে মতমন ইিািুে আ’যিরক আল্লাহে সারি শমেক কোে দায় বহন কেরবন। 

ইিািুে আ’যি হযেত আবূ হামনফা (ো:) বরেন, ‘োসূেুল্লাহ (দ:)-এে প্রমতটি হাদীসরকই আমি িহা 

সম্মান কমে। আসহাব-এ-রকোি (ো:)-এে বার্ীরকও আমি িূেযায়ন কমে। তারবউন (েহ:)-বৃরেে 

কিা রযন আিারদেই ভাষয।’ ইিাি সারহরবে এ কিা ইিাি বায়হাকী (েহ:) তাাঁে ‘আল্-মােখাল্’ 

গ্ররে উদ্ধৃত করেন। ‘রওোত আল্-উল্ামা’ পুস্তরক ইিািুে আ’যরিে বার্ী উদ্ধৃত হরয়রছ; মতমন 

বরেন: ‘িহানবী (দ:)-এে রকারনা হাদীস বা রকারনা সাহাবী (ো:)-এে আসাে তিা বার্ী রপরে রতািো 

আিাে কিা অগ্রাহয কেরব।’ 

”ওপরে আিো ইিািুে আ’যরিে এেরতহাদ বাদ মদরয় সহীহ হাদীসরক অনুসেরর্ে েরুোত 

(প্ররয়ােনীয়তা) বযািযাকারে বরেমছ, ‘(তা কো সম্ভব) যমদ িাে িযহারবে রকারনা একটিে 

এেরতহাদ ওই হাদীরসে সারি সািঞ্জসযপূর্ ণ হয়।’ রকননা, ওই সহীহ হাদীরসে সারি িাপ িায় এিন 

রকারনা এেরতহাদ না িাকরে মকন্তু আিো এেিা’ আে-উম্মাহ হরত মবিুযত হরবা। ইসোিী তৃতীয় 

বা িতুি ণ শতরকে পরে শুধুিাে এই িাে িযহাব-ই টিরক মর্রয়রছ; অনযগুরো মবস্মৃত হরয়রছ। 

ইসোিী জ্ঞান মবশােদিণ্ডেী সব ণসম্মতভারব বর্ ণনা করেরছন রয িাে িযহারবে রকারনা একটিে 

সারি মভন্নিত রপাষর্কােী রকারনা বার্ী/মববের্-ই সহীহ নয়। হুযূে পূে নূে (দ:) এেশাদ ফেিান, 

‘ল্া তািতাশমউ উম্মাতী আল্াে্ োল্াল্াত’, িারন ‘ঐকমশতযর শভশিশত র্ৃহীত আমার 

উম্মশতর যকাশিা শসিান্ত/কথা যর্ামরাহী বা পথভ্রিতা হশত পাশর িা।’ আল্লাহতা’ো তাাঁে 

কাোি-এ-পারকে সূো মনসায় এেশাদ ফেিান, ‘আর যে বযজি মুসল্মািশের পথ যথশক 

আল্াো পশথ েশল্, আশম তাশক তার অবস্থার ওপর যেশে যেশবা এবং তাশক যোেশখ 

প্রশবি করাশবা; আর তা প্রতযাবতশি করার কশতাই মন্দ স্থাি’ (১১৫ নং আয়াত)। এটি 

ভােভারব জ্ঞাত হওয়া উমিত রয, সহীহ হাদীসগুরো আিারদে আইম্মা-এ-িযামহব ও তাাঁরদে 

মশষযরদে িরধয িহান উোিাবৃে না রদিা বা না রশানা এরকবারেই অসম্ভব। যমদ ওই িহান ইসোিী 

পজণ্ডতরদে রকউই ও েকি একটি হাদীরসে ওপে মভমত্ত করে এেরতহাদ প্ররয়ার্ না করে িারকন, 

তরব ওই হাদীসটি অনয রকারনা হাদীস দ্বাো িনসুি বা েমহত হরয়রছ; মকংবা তা মভন্নভারব বযািযা 

কেরত হরব। তাসাউরফে (সূফীশারেে) রকারনা পীে/রিারশ ণদ-ই িাে িযহাব হরত মবিুযত হনমন। িাে 

িযহাব হরত মবিুযত হবাে িারন হরো দ্বীন ইসোি রিরকই মবিুযমত।” [িওোনা সানাউল্লাহ পামনপিী 

কৃত ‘তােসীর আল্-মােহারী’, সূো আরে ইিোরনে ৬৪ নং আয়ারতে বযািযা] 

প্ররতযক িুসেিানরকই িাে িযহারবে রকারনা একটিে অনুসােী হরত হরব (’বাহর আর-রা’ইক’, 

‘শহজন্দয়যা’ ও ‘আল্-বাসা’ইর’ গ্রেগুরোরত রেিা আরছ, অ-িুেতামহদ প্ররতযক িুসেিারনে 

েরনয িাে িযহারবে রয রকারনা একটিে অনুসােী হওয়া ওয়াজেব; রকউ অনুসের্ না কেরে আহে্ 

আস্ সুন্নাহ’ে অিভুণি িাকরব না; অমধকন্তু, ওই রোক আহে্ আস্ সুন্নাহ’ে িরধয না িাকাে দরুন 

রর্ািোহ-পিভ্রি বা রব-ঈিান হরয় যারব। এ সব সংমশ্লি রেিনী ইস্তামু্বে রিরক পুনিু ণমরত হরয়রছ)। 

রকারনা ইিাি আে-িযহারবে এেরতহারদে সারি সািঞ্জসযহীন একিামন হাদীস পাওয়া রর্রে এটি 

োনা িাকা উমিত রয ওই হাদীস ইিাি আে-িযহাব বা তাাঁে মশষয িুেতামহদবৃে রদরিমছরেন, আে 

রসটিরক তাাঁো িনসুি (েমহত) বা দামেমেক প্রিারর্ অমনভণেরযার্য রপরয়মছরেন। আেও জ্ঞাত হওয়া 

উমিত রয সংমশ্লি এেরতহাদটি অনয রকারনা সহীহ হাদীরসে মভমত্তরতই র্ৃহীত হরয়মছে। অতএব, 

আহরে সুন্নারতে বইপরে রেিা হয় মন এিন রকারনা সহীহ হাদীস আে আে অজস্তত্বশীে রনই। এ 

কিা মবস্মৃত হওয়া িেরব না রয ভুে এেরতহাদ প্ররয়ারর্ে েরনয িুেতামহদবৃে এবং তাাঁরদে 

অনুসােীো সওয়াব পারবন। বতণিারন সহীহ হাদীরসে সারি সাংঘমষ ণক িাে িযহারবে রকারনা 

এেরতহাদ রনই। ইবরন আরবদীন (‘রাদ্দলু্ যমাহতার’ গ্ররেে) ‘ওযূ’ অধযারয়ে প্রােরম্ভ রেরিন, 



“িুেতামহদ-িণ্ডেীে বর্ ণনাসিূরহে দমেে-প্রিার্ তাোশ কো প্ররয়ােনীয় নয়।” িুসেিানরদেরক 

িুেতামহদবৃরেে প্রািামর্ক দমেে অরিষর্ বা অধযয়ন কেরত আরদশ কো হয়মন। তাাঁরদেরক শুধু 

িুেতামহদরদে অনুসের্ কেরতই বো হরয়রছ। ওপরেে আয়ারত কেীিা এই বাস্তবতারক পমেস্ফুি 

করেরছ। এই কােরর্ই রকারনা এেরতহাদরক অস্বীকাে কোে অনুিমত রনই। অস্বীকাে কেরে রসটি 

রয আয়াত বা হাদীরসে মভমত্তরত র্ৃহীত হরয়মছে, তারকই অস্বীকাে কো হয়। প্ররতযরকেই এ িরি ণ 

প্রতযয় রপাষর্ কো উমিত রয তাাঁে িযহাব-ই সটিক। রয আরেি (িুেতামহদ) বুেরত পারেন রয তাাঁে 

িযহারবে রিরয় অনয রকারনা িযহারবে এেরতহাদ অমধকতে সটিক, তাাঁে ওই িযহাব পমেবতণন 

কো উমিত। বস্তুতঃ এিন রকারনা ফকীহ’রক রদিা যায় মন এ েকি না করে িাকরত; মনে িযহারবে 

ওপে ‘অিে’ িাকরত রকারনা ফকীহ’রকই রদিা যায়মন (িযহাব পমেবতণনকােী আরেিবৃরেে 

অরনরকে নারিে তামেকা রদিাে েরনয ‘আল্-শমোি আল্-কুবরা’ পুস্তরকে িুিবন্ধ রদিুন)। 

একেন ডািারেে োয়ুরোর্-মবরশষজ্ঞ মকংবা মশক্ষানমবশ (ইন্টােনী) রিতাব ধােরর্ে ফরে রযিন 

তাাঁে ডািামে রছরড় রদয়া রবাোয় না, রতিমন শারফঈ বা হানাফী হওয়াে িারনও ‘রিাহাম্মদী’ হওয়া 

বাদ রদয়া নয়। রকননা, হানাফী ও শারফঈ উভয়ই রিাহাম্মদী। বেঞ্চ রিাহাম্মদী হরত হরে শারফঈ, 

বা হানাফী, মকংবা িারেকী, অিবা হাম্বেী হওয়া েরুমে। বস্তুতঃ মতয়াত্তেটি রফেকাহ’ে িরধয মনি ণে 

আকীদা-মবশ্বাস রপাষর্কােী একটি দরেে িানুষ-ই হরেন রিাহাম্মদী। রয বযজি রিাহাম্মদী নয়, রস 

অমবশ্বাসী। ধি ণ সংস্কােক (েশীদ রেযা) ওপরে উদ্ধৃত মনে বিরবয রকাটি রকাটি িুসেিানরক 

‘অমবশ্বাসী’ আিযা মদরয়রছ। এ হীন কিাবাতণা রয বযজি বরে, তাে সম্পরকণ যরতাই রেিা রহাক না 

রকন, তা যরিি হরব না। তরব এটি রবাধর্িয হওয়া উমিত, রয বযজি িুসেিানরদে সম্পরকণ এ 

ধেরনে কিা বরে, রস হয় মনরেি িূি ণ, নয়রতা ইসোরিে প্রমত তবেীভাবাপন্ন মযনমদক্ক। 

৪০/ – ধি ণ সংস্কােক রক্রারধ ভাষা হামেরয় আরবাে-তারবাে বকরছ: “রয সকে িানুষ কারো পরোয়া 

না করে সতয বরে িারকন, তাো বরেরছন রয তাকেীদ অদযাবমধ অজস্তত্বশীে আরোিনাে িামতরেই; 

িযামত অেণরনে আকাঙ্ক্ষা, বযজির্ত সুমবধা অেণন ও তাকেীরদ অভযস্ত হওয়াে দরুনও এটি টিরক 

আরছ। 

”ইিাি তসয়ুতী বরেন রয প্রমতটি ইসোিী শতরকই এেরতহাদ প্ররয়ার্ ‘ফেরয রকফায়া’। িারন প্রমত 

শতাব্দীরতই একেন িুেতামহদ িাকা ফেয। এাঁরদেরক রিাতোক (স্বয়ংসমূ্পর্ ণ) িুেতামহদ হরত 

হরব। এ কিা বো ভুে, ’(ইসোিী) িতুি ণ শতাব্দীে পরে আে রকারনা রিাতোক িুেতামহদ আমবভূণত 

হনমন। কমতপয় রিাতোক িুেতামহদ পেবতীকারে এরসমছরেন, মকন্তু রযরহতু তাাঁরদে 

এেরতহাদগুরো তাাঁরদে মশক্ষাদাতা ইিাি আে-িযহারবে এেরতহারদে সারি মিরে মর্রয়মছে, 

রসরহতু তাাঁরদেরক তাাঁে-ই িযহারবে অির্ ণত বরে মবরবিনা কো হরয়মছে।’ সুতোং রকউ যমদ িাে 

িযহাব বাদ মদরয় স্বাধীন রকারনা এেরতহাদ অনুসের্ করেন, তাহরে তাাঁে এ আিরেে প্রমত আপমত্ত 

উত্থাপরনে অমধকাে কারোেই রনই। এই পিমতরত প্রমশমক্ষত একেন রিাতোক িুেতামহদ হরেন 

হযেত ইিাি রিাহাম্মদ শওকানী, মযমন ১২৫০ মহেেী/১৮৩৪ িৃিাব্দ সারে িাো যান। জ্ঞাত সকে 

িযহারবে িরধয তাাঁে িযহাব-ই হরে সবরিরয় শজিশােী, আে তাাঁে কিাবাতণা সব ণামধক 

মনভণেরযার্য।” [েশীদ রেযা প্রর্ীত ‘িুহাওয়াোত’] 



ধি ণ সংস্কােক (েশীদ রেযা) দামব করে রয উোিা-এ-আহে-এ-সুন্নাহ সতয বেরত ভয় পান। রস 

তাাঁরদে কুৎসা েিনা কেরছ। প্রকৃতপরক্ষ আহরে সুন্নারতে উরেিাবৃে প্রমতটি শতাব্দীরতই সতয 

বরেরছন; সতযরক সিুন্নত রেরিরছন। সবাই োরনন, এে েরনয তাাঁরদে অরনকরকই শহীদ কো হয়। 

ইসোি ধরি ণ রকারনা রর্া াঁড়ামি রনই; তাহরে রকন আিো এে কাের্গুরো তাোশ কেরবা? আেরক 

িােটি িযহাব মবদযিান। এগুরোে রকারনাটি-ই কারো িামেকানাধীন নয়। প্ররতযক িুসেিান-ই 

মনরেে পছে অনুযায়ী রকারনা একটি িযহারবে অনুসের্ করেন, কাের্ িােটি িযহাব-ই সটিক। 

িােটি-ই সতয এবং আহে আস্ সুন্নাহ’ে অিভুণি। িাে িযহাব-ই রিাহাম্মদী। এগুরোে অনুসােীো 

এরক অপেরক দ্বীনী ভাই মহরসরব মবরবিনা করেন। এই িাে িযহারবে ঈিান তিা আকীদা-মবশ্বাস 

একই। তারদে অমধকাংশ আিে (অনুশীেন)-ও এক। মকছু অনুশীেনর্ত এিরতোমফ 

(িতপাি ণরকযে) মবষরয় এগুরোে িরধয িতপাি ণকয েরয়রছ। উপেন্তু, এই িতপাি ণকয িুসেিানরদে 

প্রমত আল্লাহতা’োে একটি েহিত (করুর্া), এক আশীব ণাদস্বরূপ। 

ধিীয় পরদ কতণবযেত এিন রকারনা আরেি রনই মযমন হযেত আবদুে ওয়াহহাব শাোনী (েহ:)-এে 

ধিীয় উচ্চ পদিয ণাদা, বারতনী ও যারহেী এেরি তাাঁে কতৃণত্ব ও রশ্রষ্ঠত্ব সম্পরকণ োরনন না। শুধু ধি ণ 

সংস্কােকোই তাাঁে িয ণাদারক অস্বীকাে করে িারক। এই িহান আরেি মনে ‘শমোিুল্ কুবরা’ 

গ্ররেে িুিবরন্ধ রেরিন: 

”িাে িযহারবে ইিািবৃে এবং তাাঁরদে অনুসােী সকে আরেি বরেন রয প্ররতযক িুসেিারনে 

স্বাধীনতা েরয়রছ মনেস্ব পছে রিাতারবক িাে িযহারবে রকারনা একটিরক অনুসের্ কোে; 

অনুিমত েরয়রছ এক িযহাব রিরক অনয িযহারব স্থানািমেত হবােও; অমধকন্তু, িাোে (েরুমে 

প্ররয়ােন বা বাধযবাধকতা) িাকরে অনয রকারনা িযহাব অনুসেরর্েও। আল্লাহ পাক অনি 

অতীরত এোদা (ইরে/মডক্রী) ও পূব ণমনধ ণাের্ করেমছরেন রয িুসেিান সিাে িাে িযহারব মবভি 

হরবন এবং এটি তাাঁে বাো িনুষয োমতে েরনযও উপকােী হরব। মতমন এ েকি ইরে না কেরে 

এিনটি হরতা না; আে তাাঁে মপ্রয়নবী (দ:)-ও বেরতন না রয এই মবভজি রিাদায়ী করুর্াস্বরূপ; 

উপেন্তু, রযরহতু রিাদাতা’ো এ’রতকাদ তিা মবশ্বারস পৃিক হরত মনরষধ করেরছন, রসরহতু আিে বা 

ধি ণ অনুশীেরনও মবভজি মতমন মনরষধ কেরতন। প্রমতটি মবষয় সম্পাদরনে রক্ষরেই একটি 

‘আশেমাত’ (কটিন পো)-এে পাশাপামশ একটি ’রুখসাত’ (সহে উপায়)-ও মবোেিান। রকারনা 

মবষয় একটি িযহারবে িরধয আমযিাত হরে, অপে রকারনা িযহারবে িরধয এে রুিসাত-এে 

অনুিমত েরয়রছ। রয বযজি আমযিাত পােরন সক্ষি, তাে রকারনা অনুিমত রনই িাে িযহারবে 

রুিসাতগুরো রবরছ মনরয় পােন কোে। এ েকি কোে িারন হরো ইসোি ধরি ণে সারি তািাশা 

কো। রুিসাত পােন রকবে তারদে েরনযই মবমহত, যাো আমযিাত পােরন অক্ষি। অমধকন্তু, 

সক্ষি বযজিে েরনয মনে িযহারবে রুিসাতগুরোও পােন না কো উত্তি। প্ররতযরকে উমিত যরতা 

রবমশ সম্ভব আমযিাতগুরোই পােন কো। অ-িুেতামহদরদেরক রকারনা একটি িযহাব রবরছ মনরয় 

মনরেরদে সকে কারে রসটিে অনুসের্ কেরত হয়। নস (আয়াত ও হাদীস) হরত নেে (সতকণ 

যািাই-বাছাই) ও এসমতদোে (দমেরেে যুজিমনভণে মবিাে-মবরশ্লষর্) দ্বাো মসিাি রনয়াে পয ণারয় 

রপৌৌঁছুরেই রকবে তাো মনরেরদে এেরতহাদ অনুসের্ কেরত বাধয। এ কিা ইিাি আহিদ ইবরন 

হাম্বে (েহ:)-এে বার্ীরত মবধৃত; মতমন বরেন, ‘রতািারদে জ্ঞান রতািো রস উৎস রিরক গ্রহর্ করো, 

রযিান রিরক রতািারদে ইিািিণ্ডেী সংগ্রহ করেমছরেন। ওই অবস্থায় আে তাকেীদ করো না।’ 

আবূ রিাহাম্মদ আে-োউইনী (ইরিকাে: ৪৭৮ মহেেী/১০৮৫ িৃিাব্দ) তাাঁে ‘মুশহত’ পুস্তরক রেরিন: 



’সক্ষি বযজিরদে েরনয িাে িযহারবে আমযিাতগুরো পােন কো ’ওয়াো’ ও ’তাকওয়া’ এবং এটি-

ই উত্তি পো। অক্ষি বযজিরদে েরনয িাে িযহারবে রুিসাতগুরো পােন কোে অনুিমত আরছ 

বরি, তরব রকারনা িযহারবে রুিসাত-সংক্রাি সকে শতণ পূের্ কো বাধযতািূেক।’ 

”ইিাি তসয়ুতী (েহ:) বরেন, ‘িুেতামহদ দুই প্রকাে: িুেতামহদ রিাতোক ও িুেতামহদ ফীে 

িযহাব। রয আরেি িুেতামহদ ফীে িযহাব, মতমন মনে িযহারবে ইিািরক অনুসের্ করেন না; 

মতমন মনরেে রবে কো মসিারিে মভমত্তরত ফরতাওয়া োমে করেন। তরব তাাঁরক মনে িযহারবে 

ইিাি সারহরবে নীমতিাো (কাওয়াঈদ) অনুযায়ী দমেে িুাঁেরত হয়। মতমন এ সকে নীমত বা পিমতে 

বাইরে রযরত পারেন না। িাে িযহারবে ইিািবৃরেে পরে রকারনা রিাতোক িুেতামহদ আে এ 

পৃমিবীরত আর্িন করেনমন। অি ণাৎ, রকারনা আরেি-ই আে এই দামব করেনমন। শুধু ইবরন োমেে 

তাবােী এই দামব করেমছরেন, মকন্তু রকারনা আরেি-ই তাাঁে রস দামব রিরন রননমন। 

”শায়ি ইযয আদ ্দ্বীন ইবরন োিা’আ যিন রকারনা মবষরয় অনয িযহারবে সারি সঙ্গমত রেরি 

রকারনা ফরতাওয়া োমে কেরতন, তিন ওই িযহারবে ইিারিে আরোমপত সকে শতণ মতমন সব ণদা 

তারত অিভুণি কেরতন এবং বেরতন রয এ সকে শতণ পূের্ কেরত হরব; মতমন আেও রযার্ 

কেরতন, ‘রতািো যমদ এ শতণাবেী না িারনা, তরব এটি এবাদত মহরসরব সহীহ হরব না। রকননা, 

িযহাবগুরোে রুিসাতগুরো পােন কো শুধু তিন-ই অনুিমতপ্রাপ্ত হয়, যিন আমযিাতগুরো 

পােন কো কিসাধয হরয় দা াঁড়ায়। অমধকন্তু, রুিসারতে সকে শতণ পূের্ কোও এরক্ষরে 

বাধযতািূেক। 

”হাত দ্বাো রকউ যমদ রকারনা নােীরক স্পশ ণ করে (যাে সারি তাে রনকাহ হবাে অনুিমত আরছ 

এবং/বা 

মছে), তরব শারফঈ িযহাব অনুযায়ী তাে ওযূ রভরঙ্গ যায়; মকন্তু হানাফী িযহাব অনুসারে তা ভারঙ্গ 

না। রকারনা শারফঈ িযহারবে অনুসােীে পরক্ষ এিন রকারনা নােীরক স্পশ ণ কোে পে যিন ওযূ 

কো সম্ভব, তিন তাাঁে পরক্ষ সহীহ (তবধ) হরব না যমদ মতমন হানাফী িযহাবরক অনুসের্ করে ভাঙ্গা 

অয ূমনরয় সাোত আদায় করেন। এ রক্ষরে তাাঁে দ্বাো হানাফী িযহাবরক অনুসের্ কেরত হরে 

একটি বাধযতািূেক আমযিাত তিা কটিন শরতণে অজস্তত্ব িাকরত হরব। অি ণাৎ, আবারো ওযূ কো 

অসম্ভব হরেই রকবে মতমন তা কেরত পােরবন; তরব তাাঁরক হানাফী িযহারবে েীমত অনুযায়ী ওযূ ও 

সাোরতে সকে ফেয ও ওয়াজেব মবষয়গুরো রিরন িেরত হরব।” [আবদুে ওয়াহহাব শাোনী প্রর্ীত 

‘আে-মিযানুে কুবো’, িিুবন্ধ] 

িুেতামহদ ফী’ে্ িযহাব প্রমত শতাব্দীরতই হয়রতা আর্িন কেরত পারেন িরি ণ উরেিাবৃরেে 

িিবযরক অেহুাত করে ধি ণ সংস্কােক দামব করেরছ রয িাে িযহারবে অনুসােী নয় এিন 

রিাতোক িুেতামহরদে আমবভণাব ঘিরব। ‘হযেত’ শওকানী এ পিমতে এক নতুন িযহারবে 

রর্াড়াপত্তন করেরছ বরে দামব করে রস তাে িরতাই আরেক ধি ণ সংস্কােরকে গুর্কীতণন করেরছ। 

িহান আরেরি হক্কানী হযেত সাইরয়যদ আবদুে হাকীি-ই আেওয়াসী (কুরেসা মসেরূহ) তাাঁে এক 

পরে শওকানীে আসে িতেব তুরে ধরেরছন। মতমন রেরিন, “আশ-শওকানী ও তাে িরতা অরনক 

রোক ধরি ণ কতৃণত্বশীে বযজি নয়। ধিীয় মবষয়ামদরত তাে কিাবাতণা দমেে হরত পারে না। তুমি 

(হুসাইন মহেিী) মেরিরছা রস দামব করেরছ, ‘তাফসীরে ইবরন আব্বাস’ নামক রকারনা তাফসীে-ই 



নয়। আসরে হযেত ইবরন আব্বাস (ো:)-এে রকারনা তাফসীে বই মছে না, রকননা মতমন রকারনা বই 

মেরি যানমন। রদা’োহারনে বাদশাহ হযেত োসূরে পাক (দ:)-এে িূেযবান রসাহবত (সামন্নধয) অেণন 

করে এবং হযেত জেবেীে আিীন (আ:)-এে দশ ণন োভ করে, আে সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে িরধয 

অনযতি রশ্রষ্ঠ জ্ঞানী রবাযর্ ণ হরয় মতমন আে-কুেআরনে মকছু আয়ারতে পাশাপামশ মকছু হাদীরসেও 

বযািযা-মবরশ্লষর্ প্রদান করেন। আিারদে মবজ্ঞ তাফসীেকাে উরেিাবৃে এই সকে বযািযা-মবরশ্লষর্ 

গ্রহর্ করে তা দ্বাো তাাঁরদে মনরেরদে বইপরেে রশাভা বধ ণন করেন। এ ধেরনে একটি তাফসীে 

হরো ইিাি বায়দাবী (েহ:)-এে েমিত ‘তাফসীরে বায়দাবী’। ইসোিী উরেিাবৃে সব ণসম্মতভারব 

বরেন রয এ ধেরনে তাফসীে অতযি উচ্চস্তরেে। শওকানীে কিা সংরশাধন কো উমিত; আে মযমন 

তা কেরবন তাাঁে অিতঃ এেি-এ-উসূে-এ-হাদীস শারেে সূক্ষ্ম জ্ঞান িাকা অতযাবশযক। তরব 

শওকানী ওই উচ্চ পয ণারয়ে জ্ঞান অেণন কেরত রপরেমছে মকনা তা অজ্ঞাত। রকননা, রস যমদ রস 

জ্ঞান অেণন কেরত সক্ষি হরতা, তাহরে িহান উরেিা-এ-রকোরিে নীমতিাোে সারি িতাননকয 

সৃটিকােী রকারনা কিা রস বেরতা না।” বস্তুতঃ শওকানী যাইদী মশয়া রর্াষ্ঠীে অিভুণি মছে 

[রিাহাম্মদ ইবরন আহিদ িাোফ, কুরয়রতে িুফতী, ‘িওয়াব আস্ সা’যয়ল্’, ৬৯ পৃষ্ঠা]। 

শওকানীে েমিত ‘এরিাে আল্-েুহুল্’ সহ অনযানয বইপে িরনারযারর্ে সারি পড়রে রদিা যারব, 

রস যাইদী মশয়া হওয়া সরেও ‘তাশক্কয়যা’ অবেম্বন তিা মনে আকীদা-মবশ্বাস েুমকরয় সুন্নীে ছদ্মরবশ 

ধাের্ করেমছে। রকননা, এ ধেরনে রর্ািোহ রোকরদে েরনয এটি কো অপমেহায ণ, যিন তাো 

আহরে সুন্নারতে িারে বসবাস করে। শওকানীে উপরোি এই বইটিে শুরু রিরক রশষ পয ণি রস 

আহরে সুন্নারতে উরেিারদে নাি উচ্চাের্ ও তাাঁরদে উদ্ধৃমত রপরশে ফাাঁরক ফাাঁরক রসই সকে 

পুরোরনা রর্ািোহ দরেে আরেিরদে নাি ও উদ্ধৃমত রপশ করে, যারদে নাি ও বইপে ইমতপূরব ণ 

মবস্মৃত হরয়মছে এবং যারদে মফতনা দিন হরয় মর্রয়মছে; আে রস এরদে িরধয ধি ণ সংস্কােক ো-

িযহাবী/’সাোফী’গুরোরক সটিক প্রিার্ কোে েরনয তাে বইরত মবতকণও করেরছ। উদাহের্স্বরূপ, 

রস দামব করে রয মনেঙ্কুশ বা স্বয়ংসমূ্পর্ ণ (রিাতোক) এেরতহাদ পৃমিবীে রশষ সিয় পয ণি প্ররয়ার্ 

কো যারব। রস আেও দামব করে ইবরন আমব্দস্ সাোি ও তাাঁে মশষয ইবরন দামকক আে-ঈদ (রবসাে: 

৭০২ মহেেী/১৩০২ িৃিাব্দ), এবং তাাঁে মশষয ইবরন সাইরয়যদ আন্ নাস্, আে তাাঁে মশষয যাইনউেীন 

আে-এোকী (রবসাে: ৮০৬ মহেেী/১৪০৪ িৃিাব্দ) এবং তাাঁে মশষয ইিাি ইবরন হােে আসকাোনী 

(েহ:) ও অনযানয আেও অরনরক রিাতোক িুেতামহদ মছরেন। ফরে শওকানী রর্াপন িক্রাি দ্বাো 

আহরে সুন্নাতরক মনজিহ্ন কোে অপপ্রয়াস রপরয়রছ এবং মনরেরক সুন্নী উরেিা-এ-রকোরিে 

রিরয় রশ্রষ্ঠ রকারনা রিাোরেদ ও ‘উোিা’রদে িরধয একেন িধযস্থতাকােী মহরসরব প্রতীয়িান 

কোে অপরিিা িামেরয়রছ। আেরক ধিীয় পরদ অমধটষ্ঠত তরুর্ সিাে শওকানীরক তাে িাতৃভাষা 

আেবীরত অরনক বইপে অধযয়ন কেরত এবং ’উোিা’রদে িরধয দৃশযতঃ িধযস্থতাকােীে ভূমিকা 

পােন কেরত রদরি এই িুেমহদরক ‘িুেতামহদ’ িরন করে িারক; আে তারক অনুসের্ করে 

আহরে সুন্নাহ’ে সারি মভন্নিত রপাষর্ করে। 

রিাহাম্মদ আশ ্শওকানী স্বেমিত ‘এেশাদ আে-ফুহুে’ শীষ ণক পুস্তরক রেরি: “তাকেীদ বেরত 

রবাোয় কারো োয় (িত) মকংবা এেরতহাদরক তাাঁে প্রািামর্ক দমেে না রেরনই রিরন রনয়া। কারো 

িবে তিা বর্ ণনারক রিরন রনয়াে িারন হরো যাাঁে কিা উদ্ধৃত হরয়রছ তাাঁে কিারক স্বীকাে করে 

রনয়া। অমধকাংশ উোিা-এ-রকোরিে িতানুযায়ী, আিে বা ধি ণ অনুশীেরনে রক্ষরে তাকেীদ 

কিরনাই অনুিমতপ্রাপ্ত নয়। ইবরন হাযি বরেরছন এ বযাপারে এেিা’ হরয়রছ। আে-কুোফী বরেন 



রয িারেকী িযহারব এই মনয়ি-ই বহাে আরছ। সব ণ-ইিাি আবূ হামনফা (েহ:) ও শারফঈ (েহ:) 

বরেন, ’আিারক অনুসের্ করো না!’ িৃতরদেরক অনুসের্ না কোে বযাপারেও এেিা’ হরয়রছ। 

উসূরেে উরেিাবৃে কতৃণক এই মবষয়টি না োনারনা সমতয আেব! িাে িযহারবে ইিািিণ্ডেীে 

অরনক িুকামল্লদ (অনুসােী) বরে ’আি’ তিা সাধাের্ িুসেিানরদে েরনয তাকেীদ কো ওয়াজেব। 

এ কিা যাো বরে তাো িুকামল্লদ হওয়াে দরুন তারদে কিা দমেে হরত পারে না। সাহাবা-এ-রকোি 

(ো:) ও তারবউন (েহ:)-রদে সিরয় রকারনা তাকেীদ মছে না। তাাঁো এরক অপেরক জেরজ্ঞস করে 

কুেআন ও সুন্নাহ মশক্ষা করেমছরেন। বস্তুতঃ ‘যাো োরন তারদে জেরজ্ঞস করে রশরিা’ – এ 

আয়াতটিে িারন হরো, ’ঐশী আইন কী তা জেরজ্ঞস করো।’ এে িারন এই নয় ‘যাো োরন তারদে 

িতািত রেরন নাও।’ ‘রতািারদে িধযকাে িতাননরকযে মবষয়গুরোে িীিাংসা আল্লাহ ও তাাঁে োসূে 

(দ:)-এে কারছ রছরড় দাও’ – এ আয়াতটি তাকেীদরক মনরষধ করে। োসূেুল্লাহ (দ:) যিন-ই রকারনা 

সাহাবী (ো:)-রক রকািাও ( মবিােরকে দাময়ত্ব মদরয়) পািারতন, তিন মতমন বেরতন, ‘তুমি রকারনা 

মবষরয়ে সিাধান সুন্নাহ’রত িুাঁরে না রপরে রতািাে মনরেে োয় দ্বাো মবিাে কেরব।’ রয বযজি 

রকারনা িুেতামহদরক অনুসের্ করে, রস তাাঁরক ইসোি ধরি ণ কতৃণত্বশীে মহরসরব রিরন রনয়, রয 

কতৃণত্ব োসূেুল্লাহ (দ:)-এে অমধকারে।” 

’অমধকাংশ উোিা-এ-রকোরিে িতানুযায়ী, আিে বা ধি ণ অনুশীেরনে রক্ষরে তাকেীদ কিরনাই 

অনুিমতপ্রাপ্ত নয়’ – শওকানীে এই িিবযটি একািই তাে মনরেে, যা’রত রস িুেতামহদরদে এরক 

অপরেে অনুসেরর্ে অনিুমত না িাকাে মবষয়টিে অপবযািযা করেরছ (িারন এ মনয়ি 

িুেতামহদবৃরেে রবোরতই রকবে প্ররযােয)। িাে িযহারবে ইিািবৃে কিরনাই এ কিা বরেনমন 

িুসেিান সব ণসাধাের্ কাউরক অনুকের্ বা অনুসের্ কেরত পােরবন না। আিো ইরতািরধযই এ 

বযাপারে মেরিমছ। আে ‘িৃতরদেরক অনুসের্ কোে অনুিমত রনই’ িরি ণ ধাের্াটি মশয়ারদেই একটি 

আকীদা, রয মশয়া রর্াষ্ঠীে অিভুণি মছে শওকানী। আহরে সুন্নাহ’ে উরেিাবৃে অনুরূপ ধাের্াে 

বশবতী নন রদরি রস রয মবস্ময় প্রকাশ করেরছ, তারতই প্রমতভাত হয় রস রর্ািোহ মশয়া আকীদা 

রপাষর্কােী মছে। অমধকন্তু, ’রফকাহ’ে উরেিাবৃে যাাঁো িাে িযহারবে রয রকারনা একটিে 

অনুসােী, তাাঁো িুকামল্লদ হওয়ায় তাাঁরদে কিা দমেে হরত পারে না’ িরি ণ শওকানীে আপমত্ত তাে-ই 

আপন রর্ািোহী ও িাোমতমেি ধিীয় একগুাঁরয়মিেমনত মবভ্রামি পমেস্ফুি করে। অিি রস তাে 

প্রিি দু’টি বারকয স্বীকাে করেরছ রয রফকাহ’ে রকারনা আরেি মযমন িুকামল্লদ, মতমন তাাঁে ইিাি 

আে-িযহাবরক অনুসের্ করেন এবং মনে হরত রকারনা কিা বরেন না; উপেন্তু, ইিাি আে-

িযহারবে কিাই হরে তাাঁে কিা, রয মবষয়টি শওকানীে নবি বারকয বমর্ ণত মনেস্ব বিবয অনুযায়ী 

দমেে মহরসরব সাবযস্ত হরয়রছ। এ কিা অবশযই সতয রয সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে েিানায় 

তাকেীরদে রকারনা প্ররয়ােন মছে না, কাের্ তাাঁো সবাই িুেতামহদ মছরেন। মকন্তু বহু বইপরে 

মেমপবি হাোে হাোে উদাহের্ সাক্ষয বহন করে তারবউন (েহ:)-রদে িরধয িুেতামহরদে রিরয় 

িুকামল্লরদে আমধকয মছে। োসূেুল্রাহ (দ:) সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-রক মবমভন্ন স্থারন মবিােক মনরয়ার্ 

কোে সিয় তাাঁরদে মনরেরদে োয় প্ররয়ার্ কোে আরদশ রদন িরি ণ দৃিাি রপশ করে শওকানী তাে 

মনরেে অপযুজিেই িণ্ডন করেরছ। আহরে সুন্নাহ রয সটিক, তা স্বীকাে কেরত আল্লাহতা’ো তারক 

বাধয করেরছন। 

অতএব, এটি স্পি রয ো-িযহাবী/’সাোফী’ রর্াষ্ঠী ও ধি ণ সংস্কােকিক্র আশ ্শওকানীে জেহ্বা দ্বাো 

কিা বরে িারক। আহরে সুন্নাহ’রক রধাকা রদয়াে েরনয ধি ণ সংস্কােক (েশীদ রেযা) আহরে সুন্নাহ’ে 



এক শত্রু (শওকানী)-রক িুেতামহদ রিাতোক মহরসরব উপস্থাপন করেরছ। ‘আে-উসূে আে-

আেবা’আ’ মশরোনারিে বইরত রেিা হরয়রছ, শওকানী রকারনা িযহারবে অিভুণি মছে না; আে 

যাাঁো িযহারবে অনুসােী, তাাঁরদেরক রস ’কারফে (অমবশ্বাসী) ও িুশমেক (অংশীবাদী)’ আিযা 

মদরয়মছে। অমধকন্তু, ো-িযহাবী রর্াষ্ঠী তারক িুেতামহদ িরন করে িারক বরেও ওই বইরত িত 

বযি কো হয়। 

৪১/ – রতরোতি সংোরপ ধি ণ সংস্কােক (েশীদ রেযা) বরে: “ইিাি আহিদ (ো:) ইিাি আবূ 

দাউদরক বরেন, ‘ধরি ণে মবষরয় কাউরকই অনুসের্ কেরব না! সাহাবা-এ-রকোি (ো:) কতৃণক যা 

বমর্ ণত হরয়রছ, রকবে তা-ই আাঁকরড় ধেরব। তাাঁরদে পরে যাাঁো আর্িন করেরছন, তাাঁরদে িানয 

(তারব’) কোে রবোয় তুমি স্বাধীন।’ ’িানয’ কোে িারন মকন্তু তাকেীদ নয়। তাকেীরদে অি ণ হরে 

কারো কিা বা িরতে অনুসের্ কো; মতমন রকারত্থরক তা রপরয়রছন বা তাাঁে দমেে কী, রস সম্পরকণ 

না রেরনই এই অনুসের্। হাম্বেী িযহাব হরো হাদীরসে িযহাব। এই িযহারবে অনুসােী রকারনা 

আরেি-ই তাাঁে ইিাি আে-িযহারবে িত িানরত মর্রয় হাদীস পমেতযার্ করেনমন। তাকেীদ 

রিধারক অিব ণ, অকায ণকে করে রদয়। রয বযজি উরেিাবৃরেে োয় (মসিাি) বা এেরতহারদে সারি 

’নরসে’ তুেনা করে ওে সারি অসঙ্গমতপূর্ ণ োয় বা এেরতহাদগুরো পমেহাে করেন, মতমন 

উরেিাবৃরেে কিারক অিানয করেন না। এেরতহাদ অনুসের্ কো ফেয নয়, আে যাো তা 

অনুসের্ করেন না, তাোও পামপষ্ঠ বা অমবশ্বাসীরত পমের্ত হন না। ইিািিণ্ডেী বা তাাঁরদে 

মশষযবৃে এ কিা বরেন মন রয তাাঁরদে োয় বা এেরতহাদরক িানয কো আবশযক। ইিাি আবূ 

হামনফা (েহ:) বরেন, ‘এটি আিাে এেরতহাদ; এে রিরয় ভাে কারো রকারনা এেরতহাদ িাকরে 

আমি তাে অনুসােী হরবা।’ িেীফা হারুনুে েশীদ যিন সকেরক ইিাি িারেক (েহ:)-এে িযহারবে 

অনুসােী হবাে েরনয আরদশ রদয়াে মসিাি মনরয়মছরেন, তিন ইিাি সারহব বরেন, ‘(িেীফা), এই 

কাে কেরবন না! রকারনা হাদীস একটি োয়র্ায় োনা না িাকরেও অপে রকারনা োয়র্ায় হয়রতা 

জ্ঞাত হরত পারে।’ রকারনা হাদীরসে োবী তিা বর্ ণনাকােী িাে একেন হরে তা অনুিান মনরদণশ 

করে। ওই েকি একিামন হাদীস সহীহ হরেও তা যমদ সব ণসাধােরর্ে সুমবধাে পমেপেী হয়, তাহরে 

তা পমেহাে কেরত হরব। এরত সুন্নাহ’রক পমেতযার্ কো রবাোয় না। এটিরক বাদ রদয়া হরয়রছ এই 

কােরর্ রয এে মবরুরি শজিশােী প্রািার্য দমেে পমেদৃি হরয়রছ। হযেত উিরেে তাোক ও রিাতা‘ 

মববাহসম্পমকণত এেরতহারদে রক্ষরেও একই অবস্থা। এ কিা বো যারব না রয হযেত উিে ওই 

হাদীরসে মবরোমধতা করেমছরেন।” [েশীদ রেযা কৃত ‘িুহাওয়াোত’] 

েশীদ রেযা ধি ণ প্রিােরকে িুি মদরয় মনরেে গুর্কীতণন করে এ কিা বরে, “ওরহ সৎ যুবক, আমি 

এিন রতািাে সুর্ভীে ও বযাপক জ্ঞান উপেমি কেরত পােমছ।” রস আবােও ধি ণ প্রিােরকে িুি 

মদরয় বরে, ”তাকেীরদে ক্ষমতে কােরর্ যমদ রকউ মনে িযহারবে বইপরে আিরক িারক এবং 

হাদীসগ্রেগুরোরক অবরহো করে, তারতও এটি (তাকেীদ) মনরেরক ভ্রাি প্রিার্ কেরব।” [েশীদ 

রেযা কৃত ‘িুহাওয়াোত’] 

ইিাি আহিদ হাম্বে (েহ:)-ই শুধু নন, অনযানয আইম্মা-এ-িযামহব (েহ:)-িণ্ডেীও তাাঁরদে 

মশষযরদেরক বরেমছরেন, “অনয কারো অনসুের্ কেরব না, এিন মক আিারকও না। আসহারব 

রকোি (ো:) রিরক যা পারব তা-ই গ্রহর্ কেরব।” এ কিা বোে কাের্ হরো তাাঁরদে মশষযরদে িরধয 

িুেতামহদবৃে মছরেন। িুেতামহদরদেরক তাই কেরত হয়। ‘আসহারব রকোরিে পরে যাাঁো 



আর্িন করেরছন, তাাঁরদে িানয (তারব’) কোে রবোয় তুমি স্বাধীন’, েশীদ রেযাে এই উদ্ধৃমতটি 

ডাহা মিরিয; রকননা, রকারনা িুেতামহরদে পরক্ষ অপে রকারনা িুেতামহরদে অনুসের্ কোে 

অনুিমত মছে না। হযেত আবদুে ওয়াহহাব শাোনী (েহ:) মনে ‘আল্-মীোি আল্-কুবরা’ গ্ররে 

রেরিন: 

”এেরতহারদে িয ণাদায় উন্নীত রকারনা আরেি, মযমন আেীিা িুাঁরে রবে কেরত পারেন এবং তা 

রিরক মসিাি মনরত পারেন, তাাঁে দ্বাো অনয কারোে অনুসেরর্ে অনুিমত রনই। তরব উরেিাবৃরেে 

িতানুযায়ী, রকারনা িুেতামহরদে অনুসের্ কো সাধাের্ িুসেিানরদে েরনয ওয়াজেব। তাাঁো 

আেও বরেন রয অ-িুেতামহদ িুসেিান সব ণসাধাের্ রকারনা িুেতামহদরক অনুসের্ না কেরে 

পিভ্রি হরবন। সকে িুেতামহদ-ই ইসোি ধরি ণে প্রািামর্ক দমেে-আমদল্লা রিরক আইন-কানুন 

রবে করেরছন। আল্লাহতা’োে এই ধরি ণে মবষরয় রকারনা িুেতামহদ-ই মনেস্ব ধযান-ধাের্া পমেরবশন 

করেনমন বা িনর্ড়া কিা বরেনমন। প্রমতটি িযহাব-ই কুেআন-সুন্নাহ’ে সুরতায় রবানা এরককটি 

(পমেরধয়) বে। রয বযজি এেরতহারদে পয ণারয় উন্নীত নন, মতমন িাে িযহারবে রকারনা একটিরক 

মনেস্ব পছোনুযায়ী রবরছ মনরয় রসটিে অনুসের্ কেরবন। রকননা, সবগুরোই রবরহেী পি ও িত। 

আে রয বযজি রকারনা একেন ইিাি আে-িযহারবে সিারোিনা করে, রস তাে অজ্ঞতাই প্রকাশ 

করে িাে। উদাহের্স্বরূপ, প্রািমিক সিয়কাে উরেিািণ্ডেী ও তাাঁরদে উত্তেসূেীবৃে 

সব ণসম্মতভারব োনান রয ইিািুে আযি হযেত আবূ হামনফা নুিান মবন সারবত (েহ:) র্ভীে জ্ঞানী 

ও ‘ওয়াো’সম্পন্ন আরেি মছরেন; মতমন প্রিুে এবাদত-বরের্ী করেন এবং এেরতহাদ প্ররয়ার্ করে 

আইন-কানুন রবে কোে রবোয় িুবই সতকণতা অবেম্বন কেরতন ও মবিক্ষর্তা রদিারতন। এই 

ধেরনে একেন িহান ইিাি সম্পরকণ উমিত নয় এ কিা বো – ‘মতমন আল্লাহে ধরি ণ কুেঅাান-

সুন্নাহ পমেপেী মনেস্ব ধযান-ধাের্া ও িনর্ড়া িতািত পমেরবশন করেন।’ এ রিরক আল্লাহে কারছ 

পানাহ িাওয়া উমিত! আইম্মা-এ িযামহরবে প্রমত প্ররতযক িুসেিারনে শ্রিাশীে হওয়া উমিত। 

ইিািুে আযি হযেত আবূ হামনফা (েহ:)-এে সুউচ্চ িাকাি সম্পরকণ রকবে ’কাশফ’ (মদবযদৃটি)-

এে অমধকােী আউমেয়া রকোি (েহ:)-বৃেই উপেমি কেরত সক্ষি।” [আল্-মীোি অাাল্-

কুবরা] 

হাম্বেী িযহারবে উরেিাবৃে হাদীস শেীফ পমেতযার্ করেন মন িরি ণ ধি ণ সংস্কােরকে দামবটি 

অপোপে মতন আইম্মা-এ-িযামহরবে প্রমত মবরষাদর্াে ছাড়া আে মকছুই নয়। আিারদে দ্বাো ওপরে 

উদ্ধৃত তাে কিায়ও রস স্বীকাে করেরছ, ‘প্ররতযক ইিাি আে-িযহাব-ই বরেমছরেন রয সহীহ 

হাদীস রপরে তাাঁে এেরতহাদরক পমেহাে কেরত হরব।’ আে এিারন রস তাে ওই কিারক অস্বীকাে 

কেরছ। উপেন্তু, ‘তাকেীদ রিধারক অিব ণ, অকায ণকে করে রদয়’, এ কিা রয বযজি বরে, তা তােই 

িূি ণতাে প্রমতফেন করে। আল্লাহতা’োে এই ধি ণ িজস্তষ্ক, জ্ঞান-বুজি, উপেমি ক্ষিতা এবং ধাের্ােও 

উরধ্ব ণ। িজস্তষ্ক দ্বাো যমদ তা রবাোে রিিা কো হয়, তরব ধীশজি মবকে হরয় যারব। ধিীয় মবষরয় 

িজস্তষ্করক এই বাো-িসীবত রিরক েক্ষাে সবরিরয় কায ণকে ওষুধ হরো িুেতামহদ ইিািবৃরেে 

অনুসের্-অনুকের্। উরেিাবৃরেে মবমভন্ন োয় বা এেরতহারদে সারি ‘নরসে’ তুেনা এিন এক 

কাে, যা রকবে িুেতামহদবৃে-ই কেরত সক্ষি। আিারদে িরতা অজ্ঞ রোরকো, যাো এেরতহাদ 

সম্পরকণ বা তাফসীে মকংবা হাদীস শারেে জ্ঞান সম্পরকণ মকছুই োমন না, তারদে েরনয রকারনা 

ইিাি আে-িযহারবে িাহািয ও রশ্রষ্ঠত্ব রেরন ও রিরন মনরয় তাাঁরক অনুসের্ কো ছাড়া আে 

রকারনা র্তযিে রনই। উোিা-এ-ইসোরিে সব ণসম্মত মসিািানুযায়ী রকারনা ইিাি আে-

িযহাবরক অনুসের্ কো িুসেিান সব ণসাধােরর্ে েরনয ওয়াজেব [আবদুে ওয়াহহাব শাোনী কৃত 



‘আল্-মীোি আল্-কুবরা’, ৬৮ পৃষ্ঠা]। রয বযজি রকারনা ইিাি আে-িযহারবে অনুসের্ করে না, 

রস গুনাহর্াে হয়। রফকাহ’ে বইপরে রেিা আরছ রয িাে িযহারবে ঐকিরতযে মভমত্তরত প্রদত্ত 

রকারনা ফরতাওয়া, রযটি মবরশ্বে সব রদরশ প্রসাে োভ করেরছ, রকউ তা না িানরে অ-িুসমেরি 

পমের্ত হরব [ইবরন আরবদীন প্রর্ীত ‘রাদ্দলু্ যমাখতার’, সাোতুে মবতে অধযারয়ে প্রােরম্ভ; এ 

বিরবযে কােরর্ই ধি ণ সংস্কােক (ো-িযহাবী/‘সাোফী’) িক্র হানাফী িযহারবে নয়নিমর্ ইিাি 

ইবরন আরবদীন ও তাাঁে এই িহািূেযবান রকতাবরক আক্রির্ করে িারক]। ইিাি আে-আযি 

হযেত আবূ হামনফাহ (েহ:) মনে এেরতহাদ সম্পরকণ বরেন, ‘এই হরে আিাে এেরতহাদ। আমি 

যরতািুকু রপরেমছ করেমছ। রকউ এে রিরয় ভাে কেরত পােরে তাাঁে মসিাি সটিক হবাে সম্ভাবযতা-

ই রবমশ।’ মকন্তু ইিারি আযি এ কিা বরেন মন, ‘আমি তাাঁরক অনুসের্ কেরবা।’ এিন মকছু মবষয় 

আরছ রযগুরোরক আইম্মা-এ-িযামহব (েহ:)-বৃে হাোে, হাোি বা ওয়াজেব রশ্রর্ীভুি করেমছরেন; 

যমদও এগুরো সম্পরকণ কুেআনুে কেীি বা হাদীস শেীরফ সুস্পিভারব বযািযা কো হয়মন। তাাঁো 

ধরি ণে ওই দুইটি উৎরস রকারনা ইমঙ্গত না রপরে মসিাি মদরতন না। তাাঁো মছরেন আকারশ তােকাে 

িরতা। আে অনযানযো হরো পৃমিবীরত মবিের্কােী িানুরষে িরতা। এই িানুরষো ওই তােকাসি 

বযজিত্বরদে রিহাোে প্রমতমবম্ব পামনরত পড়রত রদরি িরন কেরছ রয তাো বুজে ওই িহাির্রদে 

রিরন। িেীফা হারুনুে েশীদ একবাে ইিাি িারেক (েহ:)-এে সামন্নরধয মর্রয় তাাঁরক বরেন, ‘আমি 

আপনাে বইপে সব ণে প্রিাে-প্রসাে কেরত িাই, যারত সবাই আপনাে বইগুরো-ই পরড়ন।’ হযেত 

ইিাি েবারব বরেন, ‘ওরহ আিীরুে রিা’রিনীন, ইসোিী উরেিাবৃরেে িধযকাে িতপাি ণকয 

উম্মরতে প্রমত আল্লাহতা’োেই েহিত তিা করুর্া। প্ররতযক িুেতামহদ মতমন রয দমেেরক সহীহ 

মবরবিনা করেন, তাে-ই অনুসের্ করেন। তাাঁরদে দ্বাো রবে কো আইন-কানুন সবই সটিক 

পিপ্রদশ ণন করে। তাাঁো সবাই আল্লাহে পরিে ওপে দৃঢ় প্রমতটষ্ঠত।’ এ কিায় মতমন বুজেরয়রছন রয 

সকে িযহাব ও িুেতামহদ-ই সটিক পরিে ওপে আরছন। েক্ষয কোে িরতা আেব বযাপাে হরে 

এই রয, ধি ণ সংস্কােক ইমতপূরব ণ হাদীরসে রিাকারবোয় এেরতহাদ পমেতযারর্ে মবষরয় বােংবাে 

তামকদ মদরেও এক্ষরর্ রস রিা’আিােরতে রক্ষরে যয়ীফ হাদীস পমেতযারর্ে কিা বেরছ। ইিাি 

আে-আযি হযেত আব ূহামনফা (েহ:) এেরতহাদ প্ররয়ারর্ে সিয় মনে োরয়ে রিরয় রকারনা যয়ীফ 

হাদীস, এিন মক রকারনা সাহাবী (ো:)-এে বার্ীরকও অগ্রামধকাে মদরতন। যয়ীফ হাদীস রকবে 

ফাযাইে তিা অমতমেি সওয়াব-পূর্ ণ এবাদরতে রক্ষরেই দমেে মহরসরব সাবযস্ত হয়; আরেক কিায়, 

নফে এবাদত-বরের্ী এই ধেরনে হাদীস দ্বাো সারবত কো যায়। মকন্তু ফেয, ওয়াজেব বা সুন্নারত 

রিায়াক্কাদা এবাদরতে রক্ষরে শুধু িশহুে (েনশ্রুত) ও সহীহ (মবশুি) হাদীস-ই দমেে হরত পারে। 

রয মবষরয় কুেআন-হাদীরস স্পিভারব রঘামষত হয়মন, রসটিে দমেে রিা াঁোে সিয় বা রস মবষরয় 

এেরতহাদ প্ররয়ারর্ে সিয়, আরেক কিায়, আরোিয মবষরয়ে অনুরূপ রকারনা মবষরয়ে দমেে 

রিা াঁোে সিয় ইিারি আযি হযেত আবূ হামনফা (েহ:) মনে োয় বা মসিারিে রিরয় রকারনা যয়ীফ 

হাদীসরকই রবমশ পছে কেরতন। অি ণাৎ, মতমন রকারনা যয়ীফ হাদীরসে দমেেরক মনে োরয়ে 

ওপরে প্রাধানয মদরতন। রকননা, ইিাি আে-রবািােী (েহ:) প্রর্ীত ‘আল্-মােখাল্’ পুস্তরক বমর্ ণত 

একটি হাদীরস িহানবী (দ:) এেশাদ ফেিান: ”কুরআি মিীশের অিুসরে যতামাশের িশিয 

েরে। এষ্টট পশরতযার্ করার যকাশিা ওির যিই। তাশত যকাশিা শবষয় িা যপশল্ যতামরা 

আমার সুন্নাহ’র অিুসরে কশরা! েশে তাশতও যকাশিা শবষশয়র সমাধাি িা পাও, তশব 

আমার সাহাবাশের বােীর অিুসরে কশরা! কারে আমার আসহাব হশে আকাশির িক্ষত্র 

সমতুল্য। তাশের যে কাউশক অিুসরে করশল্ যতামরা সষ্টিক পথ প্রাপ্ত হশব। আমার 

সাহাবাশের মধযকার মতপাথ শকয যতামাশের প্রশত (আিাহর) রহমতস্বরূপ।” এই হাদীস 



শেীফ প্রিার্ করে রয িাে আইম্মা-এ-িযামহবরক অনুসের্কােী িুসেিানবৃে সটিক পরিে 

রহদায়াতপ্রাপ্ত। এরত আেও প্রিার্ হয় রয িাে িযহাব-ই সটিক পি প্রদশ ণন করে। ধি ণ সংস্কােক রয 

তাোক ও রিাতা’ (অননসোিী রনকাহ পিমত) মববাহমবষয়ক এেরতহাদ প্ররয়ারর্ে দায় হযেত 

উিে ফারূক (ো:)-এে ওপে িামপরয়রছ, তা মিরিয। রকননা, রকারনা সাহাবী (ো:)-ই িেীফা (ো:)-এে 

সারি মদ্বিত রপাষর্ করেনমন। ফরে এ মবষরয় সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে এেিা’ (ঐকিতয) 

প্রমতটষ্ঠত হরয় মর্রয়মছে। 

আরেকটি আিয ণেনক মবষয় এই রয, ধি ণ সংস্কােরকে দৃটিরত রকারনা িযহারবে তাকেীদ িারন 

হরো হাদীরসে বইপে অধযয়ন পমেতযার্ কো। অিি রয সকে আরেি সাো মবরশ্বে 

পািার্ােগুরোরক পমেপূর্ ণতা দানকােী হাদীসশারেে সহস্র সহস্র বই-পুস্তক বযািযা ও প্রকাশ 

করেরছন, তাাঁো সবাই মছরেন আহেুস্ সুন্নাহ (সুন্নী)। এাঁো সবাই রকারনা না রকারনা িযহারবে 

অনুসােী মছরেন। ইিাি হািদান ইবরন সাহে (েহ:) রেরিন: “আমি যমদ কােী (মবিােক) হতাি, 

তাহরে দুই ধেরনে রোকরক আমি বেী করে কাোর্ারে পািাতাি। প্রিি ধেন হরো তাো, যাো 

হাদীরসে বইপে পরড়, মকন্তু রফকাহ’ে রকতাব পরড় না; আে মদ্বতীয় মকমসি হরো রস সব রোক 

যাো রফকাহ’ে রকতাব পরড়, মকন্তু হাদীসশাে অধযয়ন করে না। আপনাো মক রদরিন মন আিারদে 

আইম্মা-এ-িযামহব রকিন শিভারব হাদীস-শােমবদযারক আাঁকরড় ধরেমছরেন, অাাে করতা 

র্ভীেভারব তাাঁো রফকাহ-মবদযাে অধযয়ন করেমছরেন, আে এ কারে তাাঁো এগুরোে রকারনা 

একটিরক মনরয়ই তুি মছরেন না?” আল্লাহতা’োে ধি ণ মবষরয় িনর্ড়া রকয়াস (তুেনািূেক 

মবিােপিমত) ও োয় (মসিারি উপনীত হওয়া)-রক উোিা-এ-আহে-এ-সুন্নাত কিরনাই অনুরিাদন 

করেন মন, বেং মনরষধ করেরছন। এটি মযমন সবরিরয় রবমশ অপছে করেমছরেন, মতমন হরেন 

ইিািুে আযি হযেত আবূ হামনফা (েহ:)। এই মবষরয় তাাঁে এবং অনযানয আইম্মা-এ-িযামহরবে 

বিবয উদ্ধৃত হরয়রছ ‘আে-িীযান আে-কুবো’ পুস্তরক। এিতাবস্থায় এ কিা মক রকারনা 

িুসেিারনে পরক্ষ বো সারে রয ”তাাঁো রকয়াস ও োয় দ্বাো ’নস’-এে সারি মদ্বিত রপাষর্ করেন 

এবং হাদীরসে সারি অসঙ্গমতপূর্ ণ এেরতহাদ প্ররয়ার্ করেন?” অিি এই উরেিাবৃে-ই মছরেন টিক 

এে মবপেীত িরতে প্রিােক। োসূরে রিাদা (দ:)-এে উত্তোমধকােী আিারদে আইম্মা-এ-িযামহব 

সম্পরকণ এ কু-ধাের্া অিরে রপাষরর্েও রকারনা অনুিমত রনই। যাো এ েকি কিাবাতণা বরে, তাো 

ওই িহান উরেিাবৃে রয িহানবী (দ:)-এে ওয়ামেস, তা বর্ ণনাকােী হাদীসরকই অস্বীকাে শুধু করে 

না, বেং তাো রস হাদীসরক পমেতযার্ও করে িারক। উপেন্তু, এ কাে করে তাো িুসেিানরদে 

সম্পরকণ বদ মিিাে বমহঃপ্রকাশ ও তাাঁরদে কুৎসা েিনাও করে তব কী। এই দুটি কাে-ই িহাপাপ। 

রযরহতু তাো হাোি সংঘিনকােী, রসরহতু তারদে উমিত আল্লাহতা’োে কারছ তওবা কো। 

৪২/ – ধি ণ সংস্কােক তাে বইরয়ে রশরষ বরে: “িানরবে জ্ঞান ও বুজিবৃমত্তে প্রমত বড় প্রমতবন্ধকতা 

হরো কারো তাকেীদ কো। িুেতামহদবৃে কতৃণক এেরতহাদ প্ররয়ারর্ রবে কো সকে আইন-

কানুরনে উৎস মকন্তু একই মছে না। এগুরোে মকছু মছে কুেআনুে কেীি রিরক, বামকগুরো মছে 

সুন্নাহ রিরক মনঃসৃত। তাই এেই ফেশ্রুমতরত মকছু মবষরয় িতপাি ণকয মবোে কেরছ।” [েশীদ রেযা 

কৃত ‘মুহাওয়ারাত’] 



ধি ণ সংস্কােক মনরেরক এক িহা জ্ঞারনে শািায় েমড়রয় এে িি ণ বুেরত না রপরে রশষরিশ 

মদরশহাো হরয় মর্রয়রছ। এই রবিাো ওপরে উদ্ধৃত হাদীস শেীফ ও ইমতপূরব ণ বহুবাে উদ্ধৃত আয়ারত 

কেীিারক িানযকােী িসুেিান সব ণসাধাের্ কতৃণক আইম্মা-এ-িযামহব (েহ:)-এে অনুসের্ সহয 

কেরত না রপরে এবং তাকেীদরক রদাষারোপ কোে বুজিবৃমত্তক ও জ্ঞানমভমত্তক রকারনা যিাযি 

কাের্ না রপরয় বেরছ রয তাকেীদ জ্ঞান ও রিধাে প্রমতবন্ধক। পূব ণবতী অধযারয় আিো তাে এই 

দামব িণ্ডন করেমছ। আয়ারত কেীিা ও হাদীস শেীফরক িানয কো ক্ষমতকে রয বযজি বরে রস মক 

িুসেিান, না দ্বীরনে শত্রু? আিারদে মবজ্ঞ পািকিণ্ডেীে সুমবরবিনায় এ প্রশ্নটি রছরড় মদোি। 

হযেত আবদুে ওয়াহহাব শাোনী মনে ‘আল্-মীোি আল্-কুবরা’ গ্ররে রেরিন: 

”ওরহ আিাে িুসমেি ভ্রাতৃবৃে! র্ভীেভারব ভাবুন! োসূরে পাক (দ:) যমদ কুেআন িেীরদ সংমক্ষপ্ত 

ও রূপকভারব প্রকামশত মবষয়বস্তু রিাোসাভারব বযািযা না কেরতন, তাহরে আে-কুেআন রর্াপন-

ই রিরক রযরতা। অাাে যমদ আিারদে আইম্মা-এ-িযামহব, যাো িহানবী (দ:)-এে ওয়ামেস তিা 

উত্তোমধকােী, তাাঁো সংমক্ষপ্ত হাদীসগুরো বযািযা না কেরতন, তাহরে োসূেুল্লাহ (দ:)-এে সুন্নাহও 

রর্াপন রিরক রযরতা। তাই প্রমতটি শতাব্দীে উরেিাবৃে-ই মবশ্বনবী (দ:)-এে পদাংক অনুসের্ করে 

সংমক্ষপ্ত হাদীসগুরো বযািযা করেরছন। সূো নহে ৪৪ নং আয়ারত আল্লাহতা’ো এেশাদ ফেিান, 

‘এবং যহ মাহবুব! আশম আপিার প্রশত এ সৃ্মশত অবতীে শ কশরশে যেি আপশি মািুশষর 

কাশে বে শিা (বয়াি তথা বযাখযা) কশরি, ো তাশের প্রশত অবতীে শ হশয়শে’ (আে-আয়াত)। 

‘বয়ান’ িারন হরো ‘আল্লাহতা’োে আয়াতগুরো মভন্নভারব, মভন্ন শব্দিয়রন বযািযা কো‘। যমদ 

উম্মরতে উরেিাবৃে কুেআন িেীদ রিরক আয়ারতে বযািযা ও সংমক্ষপ্ত আয়ারতে তাফসীে এবং 

আইন-কানুন রবে কোে সািি ণয োিরতন, তাহরে আল্লাহ পাক িহানবী (দ:)-রক বেরতন, 

‘রফরেশতাে িাধযরি আপনাে কারছ যা রপ্রমেত হরয়রছ, তা-ই তারদেরক বেুন’; আে মতমন োসূরে 

পাক (দ:)-রক বযািযা কোে আরদশও মদরতন না। শায়িুে ইসোি যাকামেয়যা (েহ:) বরেন, ‘যমদ 

োসূেুল্লাহ (দ:) আে-কুেআরন সংমক্ষপ্তভারব রঘামষত মবষয়গুরো বযািযা না কেরতন এবং আইম্মা-

এ-িযামহব (েহ:) রূপকভারব বযি মবষয়গুরোে রিাোসা বয়ান না মদরতন, তাহরে আিারদে কারো 

পরক্ষই তা োনা সম্ভব মছে না। উদাহের্স্বরূপ, যমদ শারে’ (সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়া সাল্লাি) তাাঁে 

হাদীসসিূরহ ওযূে মনয়িকানুন সম্পরকণ বযািযা না কেরতন, তাহরে আিো তা সম্পন্ন কোে মনয়ি 

কুেআন িেীদ রিরক রবে কেরত পােতাি না। অনুরূপভারব, কুেআন িেীদ রিরক প্রমতটি 

সাোত (নািায)-এে োকআত সংিযা, যাকারতে মনয়ি, িাত ও রনসারবে পমেিার্, রোযা, হে ও 

যাকারতে শতণাবেী, ফেয ও সুন্নাতগুরোও মনধ ণাের্ কো সম্ভব হরতা না। হুযূরে পাক (দ:)-এে 

আহাদীরস বযািযা কো না হরে রূপকভারব বযি কুেআনী আইন-কানুরনে রকারনাটি-ই আিারদে 

রবাধর্িয হরতা না।’ 

”ইসোিী উোিা-এ-রকোরিে মবরুিািের্ কো অিরে রনফাক তিা (মবশ্বাসর্ত) কপিতােই 

আোিত। এটি এ কােরর্ রয, এরত তাাঁরদে প্রািামর্ক দমেোমদেই মবরুিািের্ ও প্রতযািযান রবাো 

যায়। সূো মনসা’ে ৬৫তি আয়ারত আল্লাহ পাক এেশাদ ফেিান, ‘সুতরাং যহ মাহবুব! আপিার 

রশবর (প্রভুর) িপথ, তারা মুসল্মাি হশব িা েশতাক্ষে পে শন্ত পরস্পশরর ের্োর যক্ষশত্র 

আপিাশক শবোরক মািশব িা; অতঃপর ো শকেু আপশি শিশেশি করশবি, তাশের অন্তশর 

যস সম্পশকশ যকাশিা শদ্বধা পাশব িা এবং সব শান্তঃকরশে তা যমশি যিশব।’ এই আয়াতটি 

পমেস্ফুি করে যাো িহানবী (দ:)-এে মসিারি োজে িারক না অিবা ইসোিী মবমধ-মবধান িারন না, 



তারদে রকারনা ঈিান-ই রনই। একটি হাদীস শেীরফ োসূেুল্লাহ (দ:) এেশাদ ফেিান, ‘রাসূল্ুিাহ 

(ে:)-এর েরবাশর (উপশস্থশতশত) ের্ো বা শবশভে করশব িা!’ রযরহতু উোিা-এ-রকোি হরেন 

নবী কেীি (দ:)-এে ওয়ামেস তিা উত্তোমধকােী, রসরহতু হুযূে (দ:)-এে আনা ধরি ণে অনুসােী িহান 

উরেিাবৃরেে সারি মবরভদ কোে, তাাঁরদে সটিক এেরতহাদগুরোে মনো ও সিারোিনা কোে 

িারনও দা াঁড়ায় িহানবী (দ:)-এে সারি মবরভরদ মেপ্ত হওয়া। িহানবী (দ:)-এে আনা ঐশী মবধারন 

আিারদে রযিন মবশ্বাস কেরত হয়, যমদও এে িূড়াি ঐশী কাের্ ও প্রিার্ আিারদে োনা রনই, 

টিক রতিমন আিারদে আইম্মা-এ-িযামহব রয জ্ঞান আিারদে কারছ রপৌৌঁরছ মদরয়রছন, তারতও 

আিারদে মবশ্বাস কেরত হরব, যমদও এে শেয়ী দমেে আিো বুেরত অক্ষি। কাের্ তাাঁো ইসোি 

ধরি ণে মবরোধী মছরেন না। সকে আমম্বয়া (আোইমহিুস্ সাোতু ওয়াস্ সাোি)-এে মনরয় আসা ধরি ণে 

িরধয মবোেিান মবমভন্ন, এিন মক মবপেীতিুিী েীমতনীমত িাকাে সতযতা সরেও আিো িুসেিান 

সম্প্রদায় তাাঁরদেরক আল্লাহে নবী-োসূে মহরসরবই মবশ্বাস কমে ও স্বীকাে করে রনই। রকননা, 

উরেিাবৃে-ই এ কিা সব ণসম্মতভারব রঘাষর্া করেমছরেন। িযহাবগুরোে রবোয়ও একই কিা। অ-

িুেতামহদ িুসেিানরদেরক িাে িযহারবে সবগুরোরকই মবশ্বাস ও স্বীকাে কেরত হরব, যমদও তাাঁো 

এগুরোে িরধয পাি ণকয রদরি িারকন। রকারনা অ-িুেতামহদ যমদ একটি িযহাবরক ভুে িরন করে, 

তারত তা ভ্রাি প্রিামর্ত হয় না। বেঞ্চ এরত প্রতীয়িান হয় রস মনরেই কি বুরেরছ এবং রস-ই ভ্রাি। 

একবাে ইিাি শারফঈ (েহ:) বরেন, ‘মনরেরক (ঐশী মবধারন) সিপ ণর্ কো ঈিারনে অরধ ণক।’ এ 

কিা শুরন হযেত োরব’ (েহ:) বরেন, ‘না, তা সমূ্পর্ ণ ঈিান-ই।’ তাাঁে এ কিায় ইিাি শারফঈ (েহ:) 

সায় রদন। ইিাি সারহব আবাে বরেন, ‘পমেপূর্ ণ ঈিানদাে বযজি কিরনাই উসূরেে জ্ঞারনে 

বযাপারে কিা বরেন না; িারন এটি এ েকি রকন, রকন ও েকি নয়, এ ধেরনে রকারনা প্রশ্ন মতমন 

করেন না।’ ইিাি সারহবরক যিন জেরজ্ঞস কো হয় উসূরেে জ্ঞান রকানটি, তিন মতমন বরেন এটি 

কুেআন, সুন্নাহ ও এেিা’ আে-উম্মরতেই সিটি। তাাঁে এই বিবয স্পি প্রতীয়িান করে রয 

আল্লাহতা’ো ও তাাঁে োসূে (দ:) কতৃণক প্রকামশত সিস্ত জ্ঞারনই আিারদে মবশ্বাস স্থাপন কেরত 

হরব। উোিা-এ-ইসোি কতৃণক প্রকামশত জ্ঞারনে রক্ষরেও একই মনয়ি বেবৎ হরব। অি ণাৎ, 

আিারদেরক আইম্মা-এ-িযামহরবে বার্ী মবনা বারকয মবশ্বাস কেরত ও রিরন মনরত হরব এবং এে 

সারি তকণাতমকণ কো যারব না। তাই ইিাি ইবরন আমব্দে মবেে (রবসাে: ৪৬৩ মহেেী/১০৭১ িৃিাব্দ) 

বরেন, ‘আিারদে আইম্মা-এ-িযামহরবে িরধয কাউরকই তাাঁরদে মশষযরদে প্রমত রকারনা একটি 

মনমদণি িযহাব অনুসেরর্ে আরদশ মদরত রশানা যায়মন। তাাঁো বরেমছরেন মশষযরদে পছরেে রয 

রকারনা একটি িযহারবে ফরতাওয়াসিূহ তাাঁো অনুসের্ কেরত পােরবন। রকননা, সবগুরো 

িযহাব-ই আল্লাহতা’োে করুর্াস্বরূপ। সহীহ বা যয়ীফ হাদীরস িহানবী (দ:) হরত এ কিা রকািাও 

মববৃত হয়মন রয মতমন উম্মরতে কাউরক রকারনা মনমদণি একটি িযহাব অনুসেরর্ে পরক্ষ মনরদণশ 

রদয়াে অনুিমত মদরয়রছন।’ 

”ইিাি আে-কুোফী বরেন, ‘হযেরত সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে সব ণসম্মত সাক্ষয অনুযায়ী রকারনা 

বযজি সব ণ-হযেত আব ূবকে (ো:) ও উিে (ো:)-এে ফরতাওয়া রিরন িোে পাশাপামশ তাাঁে বামক 

মবষয়ামদে রবোয় অনযানয সাহাবী (ন্:)-রদেও জেরজ্ঞস কেরতন এবং তদানুযায়ী আিেও কেরতন। 

রকউই সাক্ষী বা দমেরেে রিা াঁে কেরতন না [আরেক কিায়, তারবঈন (েহ:)-িণ্ডেীে িরধয নও-

িুসমেিবৃরেে পরক্ষ শুধু একেন সাহাবী (েহ:)-এে িযহাবরক িানয কো সম্ভব মছে না। রকননা, 

সাহাবা (ো:)-রদে কারো িযহাব-ই িাে িযহারবে িরতা বইপরে মনয়িতামন্ত্রকভারব মেমপবি হয়মন। 

রকারনা একেন সাহাবী (ো:)-এে সাহিরয ণ রিরক প্রমতটি মবষরয়ে বযাপারে ফয়সাো রেরন রনয়া িুব 



কি সংিযক িানুরষে ভারর্যই েরুিমছে। তাই পেবতী প্রেন্ম সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে রয কারোে 

সাক্ষাৎ রপরেই এ সব মবষরয়ে ফয়সাো রেরন মনরতন। েরুোত তিা প্ররয়ােরনে সিয় রয রকারনা 

একটি িযহাবরক অনুসের্ কো যায়। তারবউন (েহ:)-বৃে কিরনাই প্রািার্য দমেরেে রিা াঁে 

করেনমন ]। অমধকন্তু, উরেিাবৃরেে সব ণসম্মত রঘাষর্ানুযায়ী, বতণিানকারেে রকারনা নও-

িুসমেরিে পরক্ষ দমেরেে রিা াঁে না করে রকারনা একটি িযহারবে রফকাহ িানয কোই েরুমে। 

আে যমদ মতমন একই িযহারবে আরেি/িুফতী না পান, তাহরে রয রকারনা িযহারবে আরেিরক 

জেরজ্ঞস কো, এবং পরে িাে িযহারবে রকারনা একটিে রফকাহ মশক্ষা করে তদানুযায়ী আিে 

পােন কো তাাঁে েরনয েরুমে। রয একগুাঁরয় বযজি উোিািণ্ডেীে এই সব ণসম্মত মসিািরক 

অস্বীকাে কেরত িায়, তারক অবশযই তাে দামবে পরক্ষ দমেে রদিারত হরব’।” [আল্-মীোিুল্ 

আল্-কুবরা, ৪১ পৃষ্ঠা] 

মিসরেে িহান হানাফী রফকাহমবদ আল্লািা সাইরয়যদ আহিদ তাহতাবী মনে ‘হাশিয়াতু েরু শ আল্-

যমাখতার’ গ্ররেে ‘যবাময়হ’ মবষরয় রেরিন: “রিাফাসমসে তিা তাফসীেমবদ উোিারদে 

অমধকাংরশে িরত, ‘তারা ধশম শর যক্ষশত্র শবশভন্ন েল্শবভি হশয়শে’ এই আয়াতটি উম্মরতে িরধয 

আমবভূণত রবদআতীরদে প্রমত ইমঙ্গত করেরছ। হযেত উিে ফারূক (ো:) হরত বমর্ ণত একটি হাদীরস 

োসূরে পাক (দ:) হযেত িা আরয়শা (ো:)-রক বরেন, ‘ধম শশবষশয় েল্শবভি হওয়ার বযাপাশর 

িাশেল্কৃত আয়াতষ্টট এই উম্মশতর মশধয (ভশবষযশত) আর্মিকারী যবেআতী ও 

িেসািীয়াশতর অিুসারী যল্াকশেরশকই উশদ্দিয কশরশে।’ আল্লাহতা’ো সূো আন’আরিে 

১৫৩ নং আয়ারত এেশাদ ফেিান, ‘এষ্টট-ই হশে আমার সরল্ পথ। সুতরাং এর অিুসরে 

কশরা এবং শভন্ন পশথ েশল্া িা (মাশি, েল্শবভি হশয়া িা)।’ (অি ণাৎ, ইহুদী, িৃিান ও অনযানযো 

রযভারব মবিুযত হরয়রছ, রসভারব রতািোও মবিুযত হরয়া না) সূো আরে এিোরনে ১০৩ নং আয়ারত 

আল্লাহতা’ো এেশাদ ফেিান, ‘এবং আিাহর রজ্জশুক েৃঢ়ভাশব আাঁ কশে ধশরা সবাই শমশল্! 

আর পরস্পর শবজেন্ন (মাশি, েল্শবভি) হশয়া িা।’ তাফসীেকাে উোিারদে রকউ রকউ বরেন 

রয ‘আল্লাহে েজু্জ’ হরে োিাআত, ঐকয। ‘েল্শবভি হশয়া িা’ রিাদায়ী এই আজ্ঞাটি পমেস্ফুি 

করে রয উি আয়ারতে উরেশয তা-ই; আে োিাআত হরেন রসই িহান উরেিাবৃে যাাঁো এেি 

(ঐশী জ্ঞান) ও রফকাহ-মবদযাে অমধকােী। রয বযজি ফুকাহা (রফকাহ-মবদ্বান)-িণ্ডেীে সারি এক 

মবঘত পমেিার্ মদ্বিত রপাষর্ করে রস রর্ািোহীরত অধঃপমতত হরব এবং আল্লাহতা’োে 

সাহাযযবজঞ্চত হরয় োহান্নারিে ভার্ীদাে হরব। রকননা, ফুকাহা-বৃে োসূেুল্লাহ (দ:)-এে সুন্নাহ ও 

িুোফারয় োরশদীন তিা িাে িেীফা (ো:)-এে পিরক আাঁকরড় ধরেমছরেন। আস্ সাওয়াদ আে-

আযি তিা সংিযার্মেষ্ঠ িুসেিান ফুকাহাবৃরেে এই সটিক পরিে পমিক। যাো তাাঁরদে এই পি 

রিরক মবিুযত হরব, তাো োহান্নারিে আগুরন িরে পুড়রব। ওরহ ঈিানদাে িুসেিান! োহান্নাি 

হরত েক্ষাপ্রাপ্ত এই অননয সাধাের্ দেটিে অনুসের্ করুন। এই দেটিরকই আহল্্ আস্ সুন্নাত 

ওয়াল্ িামাআত বো হয়। রকননা, আল্লাহতা’োে সাহাযয, সুেক্ষা ও পিপ্রদশ ণন শুধু এই দেটিেই 

প্রমত বমষ ণত হরে; আে যাো এে রিরক মবিুযত তারদে প্রমত তাাঁে র্যব (রোষ) ও শাজস্ত অবধামেত 

হরয়রছ। আেরক নাোতপ্রাপ্ত এই দেটিে বমহঃপ্রকাশ 

ঘরিরছ হািােী, মাশল্কী, িাশেঈ ও হািল্ী িযহারব। বতণিানকারে রয বযজি এই িাে িযহারবে 

িরধ রকারনা একটিে রফকাহ অনুযায়ী আিে করে না, রস রবদআতীরত পমের্ত হয় এবং 

োহান্নারিে ভার্ীদােও হয়। রবদআতী রোরকো সবাই দামব করে তাো সটিক পরিে অনুসােী। 

মকন্তু এই মবষয়টি শুধু দামব বা কল্পনাে মভমত্তরত মনধ ণাের্ কো যায় না, বেং এই পরিে মবরশষজ্ঞ ও 



হাদীরসে আরেিিণ্ডেীে বর্ ণনা দ্বাোই তা সারবত (প্রিামর্ত) হয়। এাঁরদে বর্ ণনা সটিক পি ও 

িতমভমত্তক।” [ইিাি তাহতাবীে এই বিবয দ্বাো স্পি হয় রয ওহাবী, মশয়া ও ো-িযহাবী/’সাোফী’ 

রর্াষ্ঠী রবদআতী, রর্ািোহ ও োহান্নািী। ইস্তামু্বে, তুেস্ক হরত আেবীরত প্রকামশত ‘রাদ্দলু্ ওহাবী’ 

বইটিরত ইিাি সারহরবে এই বিবয ফরিাস্টযাটিকভারব সংযুি আরছ। িূে বইটিে সব ণপ্রিি 

সংস্কের্ ১২৬৪ মহেেী/১৮৪৮ সারে ভােরত প্রকামশত হয়। এরত িাে িযহাব রয সটিক এবং 

নাোরতে পি তা দমেেসহ প্রিার্ কো হরয়রছ] 

৪৩/ – ইসোিী আকীদা-মবশ্বারসে িুাঁটি হরেন আিারদে িাে আইম্মা-এ-িযামহব। তাাঁরদে রশ্রষ্ঠত্ব 

সম্পরকণ ও েীবনীমবষয়ক অসংিয বইপে মেরিরছন উোিা-এ-ইসোি। এগুরোে িরধয 

উরল্লিরযার্য ‘অাাল্-শমিহাতুল্ ওয়াহশবয়যাহ েী রাজদ্দল্ ওয়াহহাবীয়যাহ’ পুস্তরকে 

‘আিাদ্দলু্ যিহাে েী এবতাশল্ ো’ওয়া’ আল্-এিশতহাে’ অধযায় এবং ‘যহোয়াতুল্ 

মুওয়ােশেকীি’ ও ‘সাশবল্ুি্ িািাত’। এ সব বই তুেরস্কে ইস্তামু্বে রিরক প্রকামশত হরয়রছ। 

‘আিাদ্দলু্ জিহাে’ অধযায় হরত মনরম্নে অনুবাদিুকু তরুর্ প্রেরন্মে েরনয এক্ষরর্ উপহােস্বরূপ 

রপশ কো হরো: 

(১) ইমাম আবূ হাশিো (রহ:) 

আহে আস্ সুন্নাহ’ে িাে আইম্মারয় িযামহরবে প্রিিেন হরেন ইিািুে আযি হযেত আবূ হামনফা 

নু’িান ইবরন সারবত (েহ:)। মতমন ৮০ মহেেী/৬৯৯ িৃিাব্দ সারে েন্মগ্রহর্ করেন এবং ১৫০ 

মহেেী/৭৬৭ িৃিাব্দ সারে বার্দারদ রবসােপ্রাপ্ত হন। মতমন হানাফী িযহারবে রর্াড়া পত্তনকােী। 

উসিানীয় তুকী, ভােত উপিহারদশ, সাইরবমেয়া ও তুমকণস্তারনে (িধয এশীয় অঞ্চেসহ) 

িুসেিানবৃে এই িযহারবে মনয়ি অনুযায়ী এবাদত-বরের্ী পােন করে িারকন। একটি হাদীরস 

িহানবী (দ:) এেশাদ ফেিান, “আবূ হাশিো হশল্া আমার উম্মশতর আশল্াকবশতশকা।” ইিাি 

সারহরবে ওয়াো’, যুহদ, িহে, তীক্ষ্ণ দেূদমশ ণতা ও মবিক্ষর্তা সম্পরকণ মদ্বতীয়বাে উরল্লি কোে 

প্ররয়ােন রনই, রকননা তাাঁে এ সব গুর্ সব ণেনমবমদত। রফকাহ-শােীয় জ্ঞারনে মতন-িতুি ণাংশই তাাঁে 

অমধকারে। বামক এক-িতুি ণাংশ জ্ঞান মতমন অনয মতনেন ইিারিে সারি ভার্াভামর্ করে মনরয়রছন। 

ইিাি শারফঈ (েহ:) বরেন, “রফকাহমবদরদে জ্ঞারনে উৎস হরেন ইিাি আবূ হামনফা (েহ:) ও তাাঁে 

মশষযবৃে। রয বযজি রফকাহ-মবদযা অেণন কেরত িায়, তাে উমিত ইিাি সারহব ও তাাঁে মশষযরদে 

শের্াপন্ন হওয়া। আমি ইিাি িারেক (েহ:)-রক জেরজ্ঞস কমে মতমন ইিাি আবূ হামনফা (েহ:)-রক 

রদরিমছরেন মক-না। মতমন েবারব বরেন, ‘হযা াঁ, আমি তাাঁরক রদরিমছ। মতমন এিনই এক বযজিত্ব 

মছরেন রয, যমদ রকারনা স্তম্ভরক স্বর্ ণমনমি ণত বরে দামব কেরতন, তরব মতমন তা সটিক প্রিার্ কেরত 

সক্ষি হরতন। রকউই তাাঁে মবরোমধতা করে পােরতন না’।” ইমতপূরব ণ িানুরষো রফকাহ-মবষয়ক 

জ্ঞারন ঘুিি মছরেন, ইিাি আবূ হামনফা (েহ:)-ই তাাঁরদে োগ্রত করেন। শায়ি ঈসা ইবরন িূসা, 

মযমন রসই সিয়কাে বড় িারপে আ’মবদ (এবাদতকােী) ও যামহদ (কৃচ্ছ্বেতকােী) মছরেন, একবাে 

মতমন আমিরুে রিা’রিনীন (িেীফা) আবূ ো’ফে িনসুরেে দেবারে উপমস্থত মছরেন। এিতাবস্থায় 

ইিাি আবূ হামনফা (েহ:) রসই করক্ষ প্ররবশ করেন। শায়ি ঈসা িেীফা িনসূেরক বরেন রয এই 

বযজি িুসমেি মবরশ্বে একেন িহান আরেি। িেীফা তিন ইিাি সারহবরক জেরজ্ঞস করেন 

রকারত্থরক মতমন এই জ্ঞান আহের্ করেরছন। উত্তরে ইিাি আবূ হামনফা (েহ:) বরেন হযেত উিে 



ফারূক (ো:)-এে মশষযরদে কাছ রিরকই মতমন জ্ঞানােণন করেন। অতঃপে িেীফা িনসুে বরেন, 

”মনিয় আপনাে মভত্ বহুত িেবুত।” 

ইিািুে আযি আব ূহামনফা (েহ:) প্রমত োরত নািায পড়রতন। একোরত মতমন যিন কা’বা শেীরফ 

ঘুরিাজেরেন, তিন এক র্ারয়বী করিে আওয়ারে মতমন রেরর্ ওরিন; মতমন শুনরত পান ওই 

কিস্বে তাাঁে উরেরশয বেরছন, “ওরহ আবূ হামনফা! তুমি আিাে আনুর্তয করেছ মবশ্বস্ততাে সারি। 

আিারক তুমি রেরনছ ভােভারব। রতািাে এই ঈিানদােী ও আনুর্তয প্রকারশে কােরর্ রতািারক 

এবং প্রেয় মদবস পয ণি রতািাে অনুসের্কােী সিস্ত িানুষরক আমি ক্ষিা করে মদরয়মছ।” ইিাি 

সারহব (েহ:) ও তাাঁে িযহারবে অনুসােীরদে েরনয এটি করতাই না বড় এক শুভসংবাদ! তাাঁে সুেে 

তনমতকতা, িামেজেক িাহািয ও সদগুর্াবেী রকবে রকারনা আ’মেফ ও িুেতামহদ ইিারিেই 

িাকরত পারে। তাাঁে প্রমশমক্ষত িুেতামহদ ও পমেপক্ক আরেিরদে িরধয সব ণ-ইিাি আবদুল্লাহ ইবরন 

রিাবােক (েহ:), িারেক (েহ:), মিস’আে (েহ:), আবূ ইউসূফ (েহ:), রিাহাম্মদ শায়বানী (েহ:), 

যুফাে (েহ:) প্রিুি িনীষীবৃে তাাঁে উচ্চ িয ণাদাে সাক্ষী মছরেন। ইিাি সারহরবে মবনয়ী ও োেকু 

িরনাভারবে েরনয যমদও মতমন িানুষরদে রিরক দরূে সরে িাকরত িাইরতন এবং মনেণনতারক পছে 

কেরতন, তবুও োসূেুল্লাহ (দ:) কতৃণক হানাফী িযহাব প্রিাে-প্রসারেে েরনয স্বরপ্ন মনরদণমশত হরয় 

মতমন ফরতাওয়া রদয়া আেম্ভ করেন। ফরে তাাঁে িযহাব দেূ-দেূারি ছমড়রয় পরড়। তাাঁে অনুসােীে 

সংিযাও বৃজি পায়। তাাঁে প্রমত মহংসাপোয়র্ কমতপয় রোরকে আমবভণাব ঘিরেও তাো সবাই রব-

ইজ্জত হরয় মবস্মৃমতে অতে র্হ্বরে তমেরয় যায়। অরনক আরেি-উোিা ইিাি সারহরবে িযহারবে 

উসূে ও ফুরু’ মশক্ষা করে বইপে রেরিন। যাাঁো তাাঁে নকেী (বর্ ণনাসিূহ) ও আকেী 

(বুজিবৃমত্তক/যুজিমনভণে) দমেেগুরো রদরি বুেরত সক্ষি হরয়মছরেন, তাাঁো তাাঁে রশ্রষ্ঠত্ব সম্পরকণ 

মেরিমছরেন। যমদও আবূে ফাোে ইবরন আে-োওযী মনে পুস্তরক ইিািুে আযি (েহ:)-রক 

রহয়কােী মকছু কামহনী উদ্ধৃত করেন, তিামপও মতমন রসগুরো উদ্ধৃত করেমছরেন হযেত ইিাি 

(েহ:)-রক রহয় প্রমতপন্ন কেরত নয়, বেং এ বাস্তবতা পমেস্ফুি কেরত রয তাাঁে প্রমত ঈষ ণাপোয়র্ 

বযজিোও ওই সিয় সজক্রয় মছে। একই পুস্তরক ইবরন আে-োওযী অনযানযরদে রিরয়ও রবমশ 

প্রশংসা করেন তাাঁে। ইিািুে আযি (েহ:)-এে বাবা হযেত সারবত (েহ:) ইমতপূরব ণ হযেত আেী 

(ক:)-এে সামন্নরধয মর্রয়মছরেন; সাক্ষাৎকারে িেীফা (ো:) তাাঁে এবং তাাঁে সিানরদে েরনয রদায়া 

করেন। এই রদায়া বাস্তব রূপ োভ করে ইিািুে আযি (েহ:)-এে রবোয়। কমতপয় সাহাবা-এ-

রকোি (ো:)-এে, মবরশষ করে হযেত আনাস মবন িারেক (ো:)-এে রসাহবত োভ করে মতমন 

তারবঈনরদে অনযতি মহরসরব পমের্মর্ত হন। 

[শায়ি আবদুে ওয়াহহাব শাোনী (েহ:) রেরিন: 

”আিাে ‘আেীিাত আল্-মোশহব’ পুস্তকটি রেিাে আরর্ আমি ইিাি আবূ হামনফা (েহ:) ও তাাঁে 

মশষযরদে এেরতহাদগুরো সূক্ষ্মামতসূক্ষ্মভারব অধযয়ন করেমছ। আমি রদরিমছ, প্রমতটি এেরতহাদ-

ই রকারনা না রকারনা আয়ারত কেীিা, হাদীস শেীফ বা সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে বমর্ ণত িবরেে 

ওপে মভমত্তশীে। সব ণ-ইিাি িারেক (েহ:), আহিদ হাম্বে (েহ:) ও শারফঈ (েহ:)-এে িরতা িহান 

িুেতামহদবৃে-ও ইিািুে আযি (েহ:)-এে ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাাঁে সম্পরকণ অনযো ভাে বেুক 

বা িে বেুক, তা রকারনা গুরুত্ব বহন করে না। রকননা, যাো িারেকী, হাম্বেী বা শারফঈ িযহারবে 

অনুসােী, তারদে মনে মনে ইিাি সারহব যাাঁে প্রশংসা করেরছন, তাাঁে প্রমত ভারোবাসা োিা ও তাাঁে 



প্রশংসা কোও তারদে কতণবয। তাো তাাঁরক ভারো না বাসরে মনে মনে িযহাবরক িানয কেরত বযি ণ 

হরব। রয বযজি রকারনা একটি িযহারবে অনুসের্ করেন, তাে েরনয মনে ইিাি আে-িযহাবরক 

রিরন ইিািুে আযি (েহ:)-এে প্রশংসা কো ওয়াজেব। একমদন আমি যিন ইিািুে আযি (েহ:)-

এে েীবনী মেিমছোি, তিন এক বযজি এরস আিারক এক িুকরো কার্ে প্রদশ ণন করেন। ওরত 

ইিাি আবূ হামনফা (েহ:) সম্পরকণ মবরষাদর্াে কো হরয়মছে। আমি রসই বযজিরক বমে, রয রোক এ 

সব কিা মেরিরছ, রস ইিািুে আযি (েহ:)-এে এেরতহাদগুরো বুেরত পারেমন। ওই বযজি 

আিারক োনান রয এই রেিা মতমন ফিরুেীন োযী (ইরিকাে: ৬০৬ মহেেী/১২০৯ িৃিাব্দ)-এে বই 

রিরক মনরয়রছন। আমি তারক বমে, ’ফিরুেীন োযী হরেন ইিািুে আযি (েহ:)-এে সািরন 

একেন মশক্ষািীে িরতা। অিবা, রকারনা সুেতারনে সািরন একেন গ্রািবাসীে িরতা। মকংবা 

রেৌররােে আকারশ োকা পড়া রকারনা তােকাে িরতা। প্রািার্য দমেে ছাড়া গ্রািবাসীে রযিন 

সুেতানরক রদাষারোপ কো হাোি, টিক রতিমন আিারদে িরতা িুকামল্লদরদে েরনয ইিািুে 

আযি (েহ:)-এে এেরতহারদে সারি মভন্নিত রপাষর্ কো বা তাাঁে মবরুরি মভমত্তহীন কিাবাতণা 

বোও হাোি, যমদ না মদ্বিত কোে পরক্ষ এিন রকারনা সুস্পি আয়াত িারক রযটিে মভন্নতে বযািযা 

রদয়া যায় না’ (অনুগ্রহ করে েক্ষয করুন রয হযেত আবদুে ওয়াহহাব শাোনী শারফঈ িযহারবে 

অনুসােী হওয়া সরেও ইিািুে আযরিে সিারোিনা কোে দারয় আরেক শারফঈ িযহারবে 

অনুসােী ফিরুেীন োযীে সিারোিনা করেন। রয সকে ধি ণ সংস্কােক িুসেিানরদেরক রধাকা 

রদয়াে েরনয বরে রয হানাফী ও শারফঈ িুসেিানবৃে অতীরত সংঘরষ ণ েমড়রয়মছরেন এবং 

ইসোি ধি ণরক পিাদর্মতশীে করেমছরেন, তারদেরক আিো বেরবা ওপরেে োইনগুরো 

ভােভারব পরড় অনবধানতা রিরক রেরর্ উিরত – আল্লািা হুসাইন মহেিী)। ইিািুে আযি (েহ:)-

এে এেরতহাদী রকারনা মসিাি বুেরত অক্ষি িুকামল্লরদে েরনয রসই অনুযায়ী আিে কো 

ওয়াজেব, যমদ না এে পমেপেী মকছু প্রিার্ কো সম্ভব হয়। 

”আবূ িু’তী বর্ ণনা করেন রয একবাে মতমন ইিািুে আযি (েহ:)-এে সারি কুফা িসজেরদ অবস্থান 

কেমছরেন। এিতাবস্থায় সব ণ-হযেত সুমফয়ান সাওেী (েহ:), ইিাি িুকামতে (েহ:), হাম্মাদ ইবরন 

সাোিা (েহ:), ইিাি ো’ফে ইবরন সারদক (েহ:) রসিারন তাশেীফ আরনন। তাাঁো তাাঁরক বরেন, 

‘আিো শুরনমছ, আপমন ধিীয় মবষরয় রকয়াস প্ররয়ার্ করেন। এটি আপনাে িেি ক্ষমত কেরব। 

রকননা, শয়তান-ই সব ণপ্রিি রকয়াস প্ররয়ার্ করেমছে।’ ইিািুে আযি (েহ:) সকাে রিরক 

েিু’ুআে নািারযে সিয় পয ণি তাাঁরদে প্ররশ্নে েবাব রদন। মতমন তাাঁে িযহাব সম্পরকণ বযািযা মদরত 

মর্রয় বরেন, ‘আমি প্রিরি কুেআন িেীরদ িুাঁরে রদমি; তারত না রপরে হাদীস শেীরফ রদমি; 

তারতও না রপরে সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে এেিা’ তিা ঐকিরতযে িারে তাোশ কমে। তারতও 

না রপরে (রকারনা মবষরয়) তাাঁরদে িতাননরকযে িধয রিরক রয রকারনা একটি িতরক রবরছ রনই। যমদ 

তা-ও না পাই, তরব মনে এেরতহাদ প্ররয়ার্ কমে।’ অতঃপে মতমন মকছু উদাহের্ রপশ করেন। তাাঁে 

েবারবে রপ্রমক্ষরত প্রশ্নকােী হক্কানী উোিাবৃে সবাই উরি দা াঁড়ান এবং তাাঁে হাত রিাবােক িুম্বন 

করে বরেন, ‘আপমন হরেন আরেি-উরেিারদে উস্তাদ। আিারদে িাফ কেরবন, 

অনবধানতাবশতঃ আিো আপনারক মবেত করেমছ।’ ইিাি আবূ হামনফা (েহ:) েবারব বরেন, 

‘আল্লাহ পাক আিারক এবং আপনারদে ক্ষিা করুন।’ 

”ওরহ ভাই সকে! ইিািুে আযি আবূ হামনফা (েহ:) ও তাাঁে িযহারবে অনুসােী রফকাহমবদ 

উরেিািণ্ডেীে কুৎসা েিনা রিরক মবেত িাকুন। র্ণ্ডিূি ণ রোরকো কী বরল্লা বা মেিরো তারত 

মবশ্বাস কেরবন না! আপনাো যমদ এিন ধি ণ সংস্কােকরদে অনুসের্ করেন যাো ওই িহান ইিারিে 



আহওয়াে (আধযাজিক অবস্থা), যুহদ, ওয়াো এবং ধিীয় মবষয়ামদরত তাাঁে জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তা 

সম্পরকণ এরকবারেই রব-িবে এবং যাো বরে রয তাাঁে দমেেগুরো মনভণেরযার্য নয়, তাহরে 

আপনাোও তারদে সারি পােরেৌমকক শাজস্তে শেীকদাে হরবন। আে আপনাো যমদ আিাে িরতা 

তাাঁে দমেোমদ অধযয়ন করেন, তরব বুেরত পােরবন রয িােটি িযহাব-ই সহীহ! যমদ আপনাো 

িধযমদবরসে সূরয ণে িরতা স্পিভারব িাে িযহারবে হক্কানীয়াত (সতযতা)-রক প্রতযক্ষ কেরত িান, 

তাহরে আল্লাহ-ওয়াোরদে পিরক আাঁকরড় ধরুন! তাসাউরফে (সূফীতরেে) পরি অগ্রসে রহান 

এবং শুধিুাে আল্লাহতা’োে িামতরেই আপনারদে জ্ঞান ও এবাদত-বরের্ীরক অঙ্গীকাোবি 

করুন। তিন-ই আপনাো রদিরত পারবন ইসোিী মশক্ষাে উৎসিূে। আপনাো উপেমি কেরত 

পােরবন রয এই উৎস রিরকই িাে িযহাব মনঃসৃত হরয় সব ণে প্রসাে োভ করেরছ এবং রসগুরোে 

রকারনাটিরতই ইসোরিে রিোফ রকারনা মবমধ রনই। আইম্মা-এ-িযামহব  (েহ:) ও তাাঁরদে অনুসােী 

উরেিািণ্ডেীরক যাো ভজি-শ্রিা করেরছন, তাাঁরদে প্রমত শুভসংবাদ! আল্লাহ পাক ওই সকে 

ইিািরক িনুষযকুরেে েরনয সুিশামিে পিপ্রদশ ণক বামনরয়রছন। তাাঁো আিারদে েরনয 

রিাদাতা’োে িহা আশীব ণাদস্বরূপ। তাাঁো রবরহরেে পরিে পমিকৃৎ” (’আল্-মীোি আল্-কুবরা’ 

পুস্তরকে মুখবন্ধ; ইস্তামু্বে রিরক প্রকামশত ‘উল্ামা আল্-মুসশল্মীি ওয়া ওয়াহহাশবউি’, ৬২ 

পৃষ্ঠা, ১৯৭৩ সংস্কের্)।] 

(২) ইমাম মাশল্ক (রহ:)  

ইিাি িারেক ইবরন আনাস (ো:) ৯৫ মহেেী রিাতারবক ৭১৫ িৃিারব্দ িদীনা রিানাওয়াোয় 

েন্মগ্রহর্ করেন এবং ১৭৯ মহেেী/৭৯৫ িিৃাব্দ সারে রসিারনই রবসােপ্রাপ্ত হন। মতমন বরেন রয 

সত্তেেন ইিাি তাাঁরক ফরতাওয়া োমে কোে তামকদ রদয়াে পে মতমন তা রদয়া আেম্ভ করেন। মতমন 

আেও বরেন, “আিাে মশক্ষকরদে িরধয এিন িুব কি সংিযক-ই মছরেন যাাঁো আিাে কাছ রিরক 

ফরতাওয়া রননমন।” ইিাি এয়াফী-ই বরেন রয ইিাি সারহরবে এই কিাটি বড়াই কোে েরনয বো 

হয়মন, বেং তা আল্লাহতা’োে েহিত-বেকত প্রকারশে উরেরশযই বো হরয়মছে। ইিাি যুেকানী 

িারেকী ‘মুওয়ািা’ গ্ররেে ওপে কৃত তাাঁে শোহ’ে িরধয রেরিন: “ইিাি িারেক (েহ:) মছরেন 

মবিযাত ইিাি আে-িযহাব; শীষ ণ স্থানীয় আরেিরদে অনযতি। মতমন মছরেন সুতীক্ষ্ণ ধীশজি ও 

সুননমতকতাে অমধকােী। োসূেুল্লাহ (দ:)-এে আহাদীরসে মতমন-ই মছরেন উত্তোমধকােী। মতমন 

আল্লাহতা’োে ধি ণ তাাঁেই সৃটিে িারে প্রিাে-প্রসাে করেন। নয়’শ উোিা-এ-হাক্কানী/েব্বানীে 

সামন্নধয োভ করে মতমন ইসোিী জ্ঞারন সিৃি হন। মতমন সংকেন করেন ১ েক্ষ হাদীস। িাে ১৭ 

বছে বয়রস মতমন মশক্ষা দান আেম্ভ করেন। তাাঁে প্রভাষর্ শুনরত আসা রশ্রাতাে সংিযা তাাঁেই 

মশক্ষকরদে প্রদত্ত প্রভাষরর্ে রশ্রাতা সংিযাে রিরয় রবমশ মছে। হাদীস ও রফকাহ মশিরত রশ্রাতাো 

তাাঁে দেোে সািরন েরড়া হরতা। এরত তাাঁরক তবতমনক একেন দারোয়ান মনরয়ার্ কেরত 

হরয়মছে। প্রিরি তাাঁে মশষযরদে, তােপে সব ণসাধােরর্ে প্ররতযকরক প্ররবশামধকাে রদয়া হরতা। মতমন 

প্রমত মতন মদরন একবাে হাউরে (রর্াসেিানায়) র্িন কেরতন। হযেত ইিাি বেরতন, ‘হাউরে 

দীঘ ণক্ষর্ িাকরত আমি েজ্জারবাধ কমে।’ ‘মুওয়ািা’ গ্রেটি রেিাে সিয় মতমন মনরেে মবশ্বস্ততা 

মনরয় সজেহান হরয় পরড়ন। মতমন বইটি (হাউরেে) পামনরত োরিন। মতমন এ সিয় বরেন, ‘যমদ বইটি 

মভরে যায়, তাহরে এে রকারনা প্ররয়ােন আে আিাে কারছ িাকরব না।’ আিয ণ, বইটিে রকারনা 

অংশ-ই রভরে মন।” আবদুে েহিান ইবরন আনাস (েহ:) বরেন, “হাদীরসে জ্ঞারন ইিাি িারেক 

(েহ:)-এে রিরয় রবমশ মনভণেরযার্য আে রকউই বতণিান পৃমিবীরত রনই। তাাঁে রিরয় জ্ঞানী আে 

কাউরকই আমি রদমিমন। হযেত সুমফয়ান সাওেী (েহ:) হাদীরসে একেন ইিাি, মকন্তু মতমন সুন্নাহ’ে 



ইিাি নন। আে-আওযাঈ (েহ:) সুন্নাহ’ে ইিাি, মকন্তু হাদীরসে ইিাি নন। ইিাি িারেক (েহ:)-ই 

হাদীস ও সুন্নাহ উভরয়েই ইিাি।” ইয়াহইয়া ইবরন সাঈদ (েহ:) বরেন, “ইিাি িারেক (েহ:) হরেন 

দুমনয়াে বুরক আল্লাহতা’োে সৃটিকুরেে েরনয িহান প্রভুে সাক্ষীস্বরূপ।” ইিাি শারফঈ (েহ:) 

বরেন, “রযিারনই হাদীস অধযয়ন কো হরব, ইিাি িারেক (েহ:) রসিারন আকারশে তােকাসদৃশ। 

(এতদসংক্রাি) জ্ঞারনে িুিস্থকের্, উপেমি ও সংেক্ষরর্ রকউই ইিাি িারেক (েহ:)-এে িরতা 

হরত পােরবন না। আল্লাহ-সম্পমকণত জ্ঞারনও রকউ তাাঁে িরতা আস্থাভােন নন। আল্লাহ পাক ও 

আিাে িারে সাক্ষী হরেন ইিাি িারেক (েহ:)। ইিাি িারেক (েহ:) ও হযেত সুমফয়ান ইবরন 

উবায়না (েহ:) না হরে এরতামদরন রহোয অঞ্চে রিরক জ্ঞান মতরোমহত হরতা।” হযেত আবদুল্লাহ 

(েহ:) যিন তাাঁে মপতা ইিাি আহিদ ইবরন হাম্বে (েহ:)-রক জেরজ্ঞস করেন রক ইিাি যাহেী (েহ:)-

এে মশষযরদে িরধয সব ণামধক জ্ঞানী, তিন মতমন েবারব বরেন ইিাি িারেক (েহ:)-ই (ইসোিী) 

জ্ঞারনে প্রমতটি শািায় সবরিরয় রবমশ োরনন। ইবরন ওয়াহহাব বরেন, “ইিাি িারেক (েহ:) ও 

োরয়স (েহ:) না হরে আিো সবাই পিভ্রি হতাি।” ইিাি িারেক (েহ:)-এে নাি রিাবােক যিনই 

আে-আওযাঈ (েহ:) শুনরতন, তৎক্ষর্াৎ মতমন বেরতন, ”মতমন জ্ঞানীরদে িারে সব ণামধক জ্ঞানী 

এবং িদীনা রিানাওয়াোে রসো আরেি; আে মতমন িুফতী-এ-হাোিাইন শেীফাইন-ও।” হযেত 

ইিারিে রবসাে হওয়াে িবে শুরন হযেত সুমফয়ান ইবরন উবায়না (েহ:) বরেন, “তাাঁে িরতা 

কাউরক আে বতণিারন ধাের্ করে না এই পৃমিবী। মতমন মছরেন এই দুমনয়াে ইিাি, রহোয অঞ্চরেে 

আরেি, তাাঁে সিরয়ে সাক্ষী এবং উম্মরত রিাহাম্মদীয়াে সূয ণতুেয পুর্যািা। আিারদেও তাাঁে পরি 

িেরত হরব।” ইিাি আহিদ ইবরন হাম্বে (েহ:) বরেন রয ইিাি িারেক (েহ:) হযেত সুমফয়ান আস্ 

সাওেী (েহ:), ইিাি োরয়স, ইিাি হাম্মাদ ও আে-আওযাঈ (েহ:)-এে রিরয় রশ্রষ্ঠ মছরেন। হযেত 

সুমফয়ান ইবরন উবায়না (েহ:) োনান রয মনরম্নে হাদীসটি ইিাি িারেক (েহ:)-রকই উরেশয করে 

মববৃত হরয়রছ; িহানবী (দ:) এেশাদ ফেিান, “মািুষশের েখি (কাশরার যখাাঁি করা) িরুশর 

প্রশয়ািি যেখা যেশব, তখি তারা মেীিায় অবশস্থত আশল্শমর যেশয় যেি আর কাউশক 

পাশব িা।” ইিাি িারেক (েহ:) বরেন রয মতমন প্রমত োরতই োসূেুল্লাহ (দ:)-রক স্বরপ্ন রদিরতন। 

িুসা’আব বর্ ণনা করেন তাাঁেই মপতা হরত শ্রুত বার্ী, মযমন বরেন, “ইিাি িারেক (েহ:) ও আমি 

একবাে িসজেরদ নববীরত অবস্থান কেমছোি। রকউ একেন এরস জেরজ্ঞস করেন আিারদে 

িরধয রক আবূ আমব্দল্লাহ িারেক (েহ:)। আিো ইিাি সারহবরক রদমিরয় রদই। ওই বযজি তাাঁে কারছ 

মর্রয় তাাঁে র্ো েমড়রয় ধরে কপারে িুম্বন করেন। অতঃপে মতমন বরেন, ’আমি স্বরপ্ন রদরিমছ হুযূে 

পূে নূে (দ:) এিারন বরস আরছন। মতমন আরদশ রদন, িারেকরক ডারকা। আপমন কাাঁপরত কাাঁপরত 

ছুরি আরসন। িহানবী (দ:) এেশাদ করেন, এয়া আবা আবদ-আল্লাহ, শাি হও! বরসা এবং মনে বক্ষ 

মবদীর্ ণ করো! অতঃপে আপনাে বক্ষ মবদীর্ ণ হরে সব ণে সুর্ন্ধ ছমড়রয় পরড়।’ এ কিা শুরন ইিাি 

িারেক (েহ:) অরনক কাাঁরদন। মতমন বরেন, এই স্বপ্নরক জ্ঞান মহরসরব বযািযা কেরত হরব।” 

(৩) ইমাম িাশেঈ (রহ:) 

ইিাি শারফঈ (েহ:)-এে পুরো নাি রিাহাম্মদ ইবরন ইমরস ইবরন আব্বাস ইবরন উসিান ইবরন 

শারফঈ। তাাঁে পূব ণপুরুষরদে িরধয ৮ি প্রমপতািহ হারশি ইবরন আমব্দে রিাত্তারেরবে িািা হারশি 

মছরেন োসূেুল্লাহ (দ:)-এে পূব ণপুরুষ। ইিাি সারহরবে ৫ি প্রমপতািহ সাময়ব বদরেে যুরি শত্রু 

পরক্ষ অবস্থান কেরেও পেবতীকারে মতমন ও তাাঁে রছরে শারফঈ সাহাবী হবাে িয ণাদা োভ করেন। 



এই কােরর্ ইিাি সারহবরক ‘আশ ্শারফঈ’ বো হয়। তাাঁে িাতা সারহবানী মছরেন একেন শেীফা, 

িারন ইিাি হাসান (ো:)-এে বংশধে। ইিাি শারফঈ (েহ:)-এে েন্ম র্াযায় ১৫০ মহেেী রিাতারবক 

৭৬৭ সারে এবং রবসাে মিসরে ২০৪ মহেেী/৮২০ সারে। দু’বছে বয়রস তাাঁরক িক্কা রিাকােেিায় 

রনয়া হয, রযিারন মতমন তশশবকারে আে-কুেআন রহফয করেন এবং িাে ১০ বছে বয়রস ইিাি 

িারেক (ো:)-এে ‘মুওয়ািা’ হাদীরসে গ্রেটি িুিস্থ করেন। পরনরো বছে বয়রস মতমন ফরতাওয়া 

োমে আেম্ভ করেন। একই বছে মতমন িদীনা রিানাওয়াোয় যান এবং রসিারন ইিাি িারেক (েহ:)-

এে কাছ রিরক ইসোিী জ্ঞান ও ফরয়য (আধযাজিক জ্ঞান) োভ করেন। মতমন বার্দারদ আরসন 

১৮৫ মহেেী সারে। দু’বছে পরে মতমন হে উপেরক্ষ িক্কা রিায়াযযিায় র্িন করেন। মহেেী 

১৯৮ সারে মতমন আবাে বার্দারদ প্রতযাবতণন করেন এবং ১৯৯ সারে মিসরে বসমত আেম্ভ করেন। 

তাাঁে রবসাে শেীরফে দীঘ ণকাে পরে রকউ রকউ তাাঁে জেসি রিাবােক বার্দারদ রফেত মনরত িাইরে 

তাাঁে িাযাে িনন কো হয়। ওই সিয় িাযাে শেীফ রিরক কস্তুমের্ন্ধ রবে হরয় িননকােী 

রোকরদেরক রবহাে করে রদয়। তাো িনন কাে তযার্ কেরত বাধয হয়। ইসোিী জ্ঞান, এবাদত-

বরের্ী, যুহদ, িা’রেফত, ধীশজি, স্মের্শজি ও কুেপমেিরয় মতমন মছরেন তাাঁে সিয়কাে 

ইিািবৃরেে পাশাপামশ তাাঁে আরর্কাে ইিািরদেও পুরোধা। তাাঁে িযহাব দেূ-দেূারি প্রসাে োভ 

করে। আে-হাোিাইন ও আে-আেদ্ আে-িুকাোস (পযারেস্টাইন)-এে অমধবাসীো সবাই শারফঈ 

িযহারবে অনুসােী হন। ইিাি শারফঈ (েহ:) মছরেন মনম্নবমর্ ণত হাদীরস কৃত ভমবষযদ্বার্ীে বাস্তব 

রূপ; িহানবী (দ:) এেশাদ ফেিান, “কুরাইি যর্াশত্রর আশল্ম-বযজি পৃশথবীশক োি দ্বারা 

পশরপূে শ করশবি।” ইিাি আহিদ ইবরন হাম্বে (েহ:)-এে পুে আবদুল্লাহ তাাঁে বাবারক ইিাি 

শারফঈ (েহ:)-এে েরনয রকন এরতা রবমশ রবমশ মতমন রদায়া করেন এে কাের্ জেরজ্ঞস কেরে তাাঁে 

বাবা ইিাি সারহব েবারব বরেন, “ওরহ পুে! িানুরষে িারে ইিাি শারফঈ (েহ:)-এে িয ণাদা হরো 

আকারশ সূরয ণে উপমস্থমতে িরতা। মতমন আিাে (বযামধ) মনোিয়কােীস্বরূপ।” ওই মদনগুরোরত 

‘মুওয়ািা’ হাদীসগ্ররে সংকমেত হরয়মছে ৯৫০০ হাদীস। পেবতীকারে তা রিরক যািাই-বাছাই 

করে বতণিারনে ১৭০০টি হাদীরসে সংকেন মহরসরব এটি আকৃমত পায়। ইিাি শারফঈ (েহ:)-এে 

উপনাি মছে ‘িাশসরুস্ সুন্নাহ’ (ধরি ণে সাহাযযকােী)। িাে িাে বছরেে অল্প সিরয় মতমন একটি 

িযহারবে রর্াড়াপত্তন কোে ঘিনাটি সমতয মবস্ময়কে। ইিাি সারহরবে েীবনী ও রশ্রষ্ঠত্ব বর্ ণনা 

করে ৪০টিেও রবমশ বই অদযাবমধ রেিা হরয়রছ। 
 

(৪) ইমাম আহমে ইবশি হািল্ (রহ:) 

ইিাি আহিদ ইবরন হাম্বে আশ ্শায়বানী আে-িারুযী (েহ:)-এে েন্ম ১৬৪ মহেেী রিাতারবক 

৭৮০ সারে বার্দাদ নর্েীরত এবং রবসােও রসিারনই ২৪১ মহেেী/৮৫৫ সারে। মতমন হাদীস ও 

রফকাহ উভয় শারেই ইিাি মছরেন। সুন্নাহ’ে সূক্ষ্ম ও অিমন ণমহত মবষয়গুরোরতও মতমন মছরেন 

পােদশী। যুহদ ও ওয়াোয় তাাঁে প্রমসজি মছে। হাদীস সংগ্ররহে উপেরক্ষ মতমন কুফা, বসো, িক্কা 

রিায়াযযিা, িদীনা রিানাওয়াো, ইরয়রিন, দারিশক ও রিরসাপরিমিয়ায় ভ্রির্ করেন। ইিাি 

সারহব রফকাহ-শাে ইিাি শারফঈ (েহ:)-এে কারছ মশক্ষা করেন, মযমন পাটা তাাঁে কাছ রিরক 

হাদীস-শাে মশক্ষা করেন। ইবোহীি আে-হােবী বরেন, “আমি ইিাি আহিদ ইবরন হাম্বে (েহ:)-

রক রদরিমছ। আল্লাহতা’ো তাাঁরক ইসোিী জ্ঞারনে সকে শািায় সিৃি করেমছরেন।” কুতায়বা 

ইবরন সাঈদ বরেন, “যমদ ইিাি আহিদ (েহ:) সব ণ-হযেত (সুমফয়ান) সাওেী (েহ:), আে-আওযাঈ 



(েহ:), ইিাি িারেক (েহ:) ও োরয়স্ ইবরন সাআদ (েহ:) প্রিুরিে যুরর্ েীমবত হরতন, তরব মতমন 

সবাইরক ছামড়রয় রযরতন।” মতমন দশ েক্ষ হাদীস িুিস্থ করেমছরেন। ইিাি শারফঈ (েহ:) একবাে 

তাাঁরক মিসে রিরক একিামন পে রপের্ করেন। এই মিটি পড়াে সিয় মতমন কাাঁদরত িারকন। তাাঁরক 

কাাঁদবাে কাের্ জেরজ্ঞস কোে পরে মতমন েবাব রদন, “ইিাি শারফঈ (েহ:) স্বরপ্ন রদরিন োসূেুল্লাহ 

(দ:)-রক, মযমন তাাঁরক আরদশ করেরছন এই বরে, ‘আবূ আমব্দল্লাহ আহিদ ইবরন হাম্বেরক আিাে 

সাোি-সহ একটি পে রেরিা। কুেআন িেীদ সৃটি মক-না রস সম্পরকণ তারক জেরজ্ঞস কো হরব। 

তারক বেরব ওই প্ররশ্নে উত্তে না মদরত’।” আি েক্ষ পুরুষ ও ৬০,০০০ িমহো ইিাি সারহব (েহ:)-

এে োনাযায় শেীক হন। রযমদন মতমন রবসােপ্রাপ্ত হন, রসই মদন ২০,০০০ ইহুদী, িৃিান ও প্রািীন 

পােমসক পুরোমহত ইসোি ধি ণ গ্রহর্ করেন। 

আহেুস্ সুন্নাহ’ে এই িাে আইম্মা-এ-িযামহব ইসোিী ২য় শতরকে রসো আরেি মছরেন, রযিনটি 

প্রশংমসত হরয়রছ হাদীস শেীরফ। এাঁো সবাই রসই ‘গুরুেনরদে’ অিভুণি যাাঁো মনরম্নে আয়ারত 

কেীিায় উরল্লমিত হরয়রছন: “সততায় (সতযশিিায়) তাশেরশক (সাহাবাবৃন্দশক) োরা 

অিুসরে কশর, আিাহ তাশেরশক ভাশল্াবাশসি।” তাাঁরদেরক অনুসের্ না করে রকউ যমদ 

সবরিরয় িাোপ েিানাে র্ণ্ডিূি ণ ও হীন প্রকৃমতে কাউরক অনুসের্ করে, তাহরে এই কাে তাে 

আহাম্মমক-ই প্রকাশ কেরব িাে। আল্লাহ পাক এেশাদ ফেিান, “উল্ূল্্ আমর-যক অিুসরে 

কশরা!” উেূে আিে হরেন রস সকে উোিা বা োষ্ট্রপক্ষ যাাঁো ‘উরেিা-এ-হাক্কানী’রদে ফরতাওয়া 

অনুযায়ী ধি ণানুশীেন করেন। উভয় বযািযা রিাতারবক-ই আইম্মা-এ-িযামহবরক িানয কো 

ওয়াজেব। ইিাি ফিরুেীন োযী এই আয়াতটি রিরকই মসিাি রনন রয রকয়াস শেীয়রতে একটি 

দমেেস্বরূপ; আে উরেিাবৃেরক আনুসের্ কো িকুারল্লদরদে েরনয ওয়াজেব-ও। অমধকন্তু, 

উসূরেে উরেিা-িণ্ডেীে সব ণসম্মমত অনসুারে মনধ ণামেত হয় রয রিাতোক িুেতামহদ নন এিন 

আরেিবৃেও রিাকারল্লদ মহরসরব পমের্মর্ত হরবন। সূো রনসা’ে ১১৪তি আয়ারত উপেুি হয় রয 

িুেতামহদরদে সব ণসম্মমত হরত মবিুযমত এরকবারেই হাোি। [এিমা’ ও যকয়াস সম্পরকণ মবস্তামেত 

তিয েরয়রছ আে-হুসািীে ’আল্-যমািতাহাব েী উসূশল্ল্্ মেহাব’ শীষ ণক গ্ররে। এটি 

পামকস্তারন মদ্বতীয়বাে সম্পামদত হয় এেই বযািযািূেক বই ‘হামী’ সহ। রিাহাম্মদ ইবরন রিাহাম্মদ 

হুসািউেীন আে-হুসািী ফাের্ানায় ৬৪৪ মহেেী/১২৪৬ সারে ইরিকাে করেন। এ বইরয়ে 

৩৩তি অধযায়ও রদিুন] 

৪৪/ – িওোনা আবদুে র্নী নাবেুসী (েহ:) রেরিন: “একটি আয়ারত কেীিায় এেশাদ হরয়রছ, 

‘আিাহতা’ল্া তাাঁর বান্দাশের শবষয়াশে সহিসাধয বা সুশবধািিক করশত োি। শতশি 

তাশেরশক কি শেশত োি িা।’ একিামন হাদীরস রঘামষত হরয়রছ, ‘আিাহ পাক যেমি 

আমাশের আশেমাত পাল্ি করাশক পেন্দ কশরি, ষ্টিক যতমশি শতশি আমাশের রুখসাত 

পাল্িশকও পেন্দ কশরি।’ আরেক কিায়, মতমন রয সকে রুিসাত পােরনে অনুিমত আিারদে 

মদরয়রছন, মতমন িান আিো তা পােন কমে। এ কিারক আবাে ভুে রবাো উমিত নয়। ‘আল্-

িাশমউস্ সার্ীর’ গ্ররেে ওপে কৃত মনে বযািযািূেক পুস্তরক ইিাি িানাবী (েহ:) রেরিন, 

‘িযহাবগুরোে রুিসাত একজেত করে রূিসারতে একটি নতুন িযহাব প্রমতষ্ঠা কোে রকারনা 

অনুিমত রনই। এ েকি কোে িারন হরব ইসোরিে সারি মভন্নিত রপাষর্।’ ইবরন আমব্দস্ সাোি 

(েহ:) বরেন রয এে অনুিমত আরছ, তরব শতণ হরো ইসোি হরত মবিুযত হওয়া িেরব না। ইিাি 

সুবকী (েহ:) বরেন, ‘েরুোত তিা একাি প্ররয়ােরনে সিয় কারো েরনয সহেতে রকারনা 



িযহারব মনরেরক স্থানািে কোে অনুিমত েরয়রছ। মকন্তু েরুমে প্ররয়ােন ছাড়া এটি অনুিমতপ্রাপ্ত 

নয়। রকননা, রস রক্ষরে ধি ণ েক্ষাে িামতরে নয়, বেং মনরেে সুমবধাে স্বারি ণই তা কো হরব। কারো 

েরনয ঘন ঘন মনরেে িযহাব পমেবতণরনে রকারনা অনুিমত-ই রনই।’ রকারনা একটি িযহারবে 

তাকেীদ মবষরয় মবস্তামেত তিয আমি আিাে ‘রিাোসাতুত্ তাহমকক ফী বয়ামন হুকমিত্ তাকেীদ 

ওয়াত্ তােমফক’ পুস্তরক মেমপবি করেমছ [হাকীকত মকতারবভী, ইস্তামু্বে হরত ১৯৭৪ সারে িূে 

আেবী গ্ররেে ফরিাগ্রামফক ২য় সংস্কের্ প্রকামশত হরয়রছ]। 

”শহল্াত িরীয়যা (ইসোরিে রকারনা সুপ্রমসি মনয়রি কায ণ সিাধা কো না রর্রে কি জ্ঞাত অনয 

রকারনা সুমবধােনক মনয়ি রিরন তা সম্পন্নকের্) বযবহাে করে হাোেরক হাোি ও হাোিরক 

হাোে বানারনাে রকারনা অনুিমত-ই রনই। অি ণাৎ, এটি আল্লাহতা’োে অনুরিামদত রকারনা রুিসাত 

নয়। অনয একটি িযহারবে তাকেীদ সম্পরকণ বযািযাকারে ইবরন আে-ইযয্ আদ্ দীন োিাআ’ 

(েহ:) রেরিন, ‘আইম্মা-এ-িযামহরবে কিা না বুরে বা মহোত শেীয়যা মবষরয় না রেরন কারো দ্বাো 

মনরেে িারয়শ রিিাবাে েরনয মহোত শেীয়যারক অেহুাত বানারনা এমড়রয় িো উমিত।’ এটি 

মনজিত রয িুকামল্লদো মহোত শেীয়যা সম্পরকণ মকছুই োরন না; আে তাো এই ’মহো’ শব্দটি 

আইম্মা-এ-িযামহব হরত শুরন মনরেরদে িারয়শ অনুযায়ী বযবহাে কেরছ। ইিািুে আযি হযেত 

আবূ হামনফা (েহ:) বরেন রয মহোত শেীয়যা মশক্ষা দানকােী িুফতীরদেরক শাজস্ত মদরত হরব। 

”আল্লাহতা’োে আরদশ-মনরষধ পােনকারে অসুমবধাে সম্মুিীন িুসেিানরদে েরনয রয সব 

সুমবধাে অনুাুিমত মতমন মদরয়রছন, রসগুরোই হরে তাাঁে পছেকৃত রুিসাত। তরব ঐশী আরদশ 

িানয কোরক এমড়রয় িোে অিবা মনরেে বুে ও যুজিে অনুকূে সুমবধা তাোশ কোে রকারনা 

অনুিমত-ই রনই। নােিুেীন আে-র্াযযী তাাঁে প্রর্ীত ‘হুসি আত ্তািাব্বুহ’ গ্ররে রেরিন, 

‘আল্লাহতা’োে অনুিমতপ্রাপ্ত রুিসাতগুরো কাউরক পােন কেরত রদয় না ইবমেস্ শয়তান। 

উদাহের্স্বরূপ, রস ওই বযজিরক (পারয় পমেমহত) িািড়াে রিাোে ওপে (ওযূে সিয়) িরসহ কেরত 

রদয় না। রস তারক পা ধুরয় মনরত বাধয করে। প্ররতযরকেই রুিসাতসিূহ পােন কো উমিত, মকন্তু 

সাব ণক্ষমর্ক িযহাবগুরোে রূিসাত তাোশ কো উমিত নয়। রকননা, িযহাবগুরোে সুমবধাসিূহ 

একজেত কো হাোি। এটি একটি শয়তানী পি।’ 

”রবমশে ভার্ সাোফ আস ্সারেহীন (প্রিি দুই ইসোিী শতরকে পুর্যবান িুসেিান)-বৃে কিসাধয 

পমেশ্রি করেন। তাাঁো এবাদত-বরের্ীরত মছরেন মনেেস। রতািো তাাঁরদে িরতা (কটিন 

সাধনাকােী) হরত পােরব না! অতএব, কুেআন িেীদ ও হাদীস শেীরফ স্পিভারব মববৃত রুিসাত 

(সহে পিমত)-গুরো গ্রহর্ করো, মকন্তু ওই সকে িহান সাোফ আস্ সারেহীরনে সিারোিনা 

করো না! তাাঁো রতািারদে রিরয় অরনক রবমশ জ্ঞানী ও বুজিিান মছরেন। তাাঁো যা োনরতন, রতািো 

তা োরনা না। রতািো রয মবষয় সম্পরকণ োরনা না বা বুরো না, তারত নাক র্মেও না; আে ওই 

পুর্যািারদে অনুসের্ করো না (িারন তাাঁরদে িরতা মনরেরদেরক িুেতামহদ িরন করে মসিাি 

মনও না)। কুেআন ও হাদীস রিরক রতািো যা বুরো, তাে ওপে মনভণে করে ওই িহান মসিপুরুষরদে 

মবরোমধতা করো না! তাাঁো রতািারদে রিরয় কুেআন-হাদীস রেে ভাে বুেরতন। রতািারদে রিরয় 

োসূরে রিাদা (দ:)-এে েিানাে কাছাকামছ সিরয়ে হওয়ায়, তাাঁরদে মবিাে-বুজি আল্লাহে 

িা’রেফরতে (রভরদে েহরসযে) আরো দ্বাো আরোমকত হওয়ায়, তাাঁরদে দ্বাো সুন্নাহরক 

পুরোপুমেভারব আাঁকরড় ধোয়, আে তাাঁরদে এিোস্ (আল্লাহে িামতরে সব মকছু কোে নযায়মনষ্ঠা), 

ঈিান, তাওহীদ (আল্লাহে একরত্ব দৃঢ় মবশ্বাস) ও যুহদ (দুমনয়াে িহব্বত তযার্) অরনক রবমশ হওয়ায় 



তাাঁো রতািারদে বা রতািারদে িরতা িানুরষে রিরয় রেে রবমশ োনরতন। ওরহ (বতণিানকারেে) 

ধিীয় পরদ অমধটষ্ঠত হতভার্া! রতািাে রপি ও নফরসে িারয়শ রিিাবাে েরনয তুমি োত-মদন 

মিিােত ও রিিােত। ওগুরো পূেরর্ে উরেরশয তুমি মকছু ধিীয় জ্ঞান আহের্ করেছ। রতািাে এই 

ভাসা ভাসা জ্ঞান মনরয় তুমি মনরেরক দ্বীন ইসোি সম্পরকণ কতৃণত্বশীে িরন কেরছা। তুমি পুর্যবান 

সাোফ আস্ সারেহীরনে সারি প্রমতরযামর্তা কোে অপপ্রয়াস পারো। ইসোরিে ওই 

িহািািণ্ডেী যাাঁো ধিীয় জ্ঞান মশক্ষাগ্রহর্ ও মশক্ষাদারন মনরেরদে সাো েীবন উৎসর্ ণ করেরছন 

এবং মনরেরদে অিেরক রনক আিে দ্বাো পমেশুি করেরছন, আে হাোে িাদয গ্রহর্ ও হাোি 

বেণন কোে িহৎ উরেরশয করিােভারব রিাশতামবহাত (সরেহেনক মবষয়) পমেহাে করেরছন, 

তাাঁরদে কুৎসা েিনা করো না! তাাঁো রতািাে রিরয় বহু উরচ্চ েরয়রছন। রতািাে এই অবস্থা হরে 

পানাহারেে রক্ষরে রকারনা বােপামিে সারি িড়ুই পামিে প্রমতরযামর্তা কোে িরতাই বযাপাে। ওই 

পুর্যািা মসিপুরুষরদে রিাোহাদা, রেয়াযত, এবাদত, এেরতহাদ ও কিাবাতণা মছে কুেঅাান 

িেীদ ও হাদীস শেীরফে সারি সমূ্পর্ ণ সঙ্গমতপূর্ ণ। সাোফ আস্ সারেহীনবেৃ মনরেো আমযিত 

অনুযায়ী আিে (অনুশীেন) কেরতন, মকন্তু িুসেিানরদেরক রুিসাত অনুযায়ী আিে কোরনাে 

েরক্ষ ফরতাওয়া োমে কেরতন। 

”অমধকাংশ আহরে সুন্নারতে আরেি বরেন রয রস্রফ ঈিান কবুে তিা গ্রহর্ কো সহীহ (তবধ) হরব, 

যমদও ঈিারনে এ ধেরনে রিাকামল্লদ অবাধয ও পাপী হরত পারেন। রকননা, মতমন এরস্তদোে (দমেে 

দ্বাো মনজিতকের্) তযার্ করেরছন। আরেক কিায়, মিিা বা উপেমি বযমতরেরক অরনযে কাছ 

রিরক মশরি রকউ মবশ্বাস স্থাপন কেরে মতমন রিা’রিন বা মবশ্বাসী িুসেিান বরে সাবযস্ত হরবন। 

আউমেয়া রকোি (েহ:)-এে কাোিত সতয। হায়ারত জেরের্ী বা রবসারেে পরেও তাাঁরদে কাোিত 

মবদযিান। হযেত িমেয়ি, আসহারব কাহাফ এবং হযেত সুোইিান (আ:)-এে উজেে আসফ মবন 

বােমিয়াে কাোিারতে কিা আে-কুেআরন উরল্লমিত হরয়রছ। কারামত হরে আহরে সুন্নারতে 

উোিা-এ-হক্কানী/েব্বানীবৃরেে দ্বাো সংঘটিত যুজি ও জ্ঞান-মবজ্ঞারনে িাধযরি উপেমিে অতীত 

অরেৌমকক ঘিনাবেী। আহরে সুন্নারতে অিভুণি নয় এিন কারো দ্বাো কাোিত সংঘটিত না 

হওয়ায় বাহাত্তেটি ভ্রাি দরেে রকারনাটি-ই কাোিরত মবশ্বাস করে না। 

”মবমভন্ন আয়াত বা হাদীরসে িধয হরত রকারনা একটিরক দমেে মহরসরব রিা াঁোে ও বাছাইরয়ে সিয় 

একেন িুেতামহদ ভুে করেন না। তরব মতমন তাাঁে প্রাপ্ত দমেে হরত আইন-কানুন রবে কোে সিয় 

ভুে কেরত পারেন। অতএব, রয িুেতামহদ এ কারে ভুে করেনমন, তাাঁরক দশটি সওয়াব রদয়া হরব; 

অপে মদরক মযমন ভুে করেরছন, মতমন পারবন একটি সওয়াব। োসূেুল্লাহ (দ:) রয সব বযাপারে হযেত 

আিে ইবরন আে-আস্ (ো:) রকারনা নস্ (শেয়ী দমেে) িুাঁরে রপরতন  না, রস সব রক্ষরে তাাঁরক 

মনরদণশ রদন, ‘তুশম শিশি আইি-কািুি যবর করশব! ভুল্ িা করশল্ তুশম পাশব েিষ্টট সওয়াব; 

আর ভুল্ করশল্ একষ্টট।’ ওই একটি সওয়াব পাওয়া যারব িুেতামহরদে এেরতহাদ-সংমশ্লি 

পমেশ্ররিে কােরর্ নয়, বেং তাাঁে সটিক দমেে পাওয়াে কােরর্ই। এরতও যমদ মতমন বযি ণ হন (িারন 

দমেে না পান), তাহরে তাাঁরক রকারনা সওয়াব রদয়া হরব না। তরব যাো ওই এেরতহারদে অনুসােী 

হরবন, তারদেরক শাজস্ত রদয়া হরব না। আল্লাহতা’োে দৃটিরত (রকারনা মনমদণি মবষরয়) মবমভন্ন 

এেরতহারদে িারে রকবে একটি-ই সটিক এবং অনযগুরো ভুে মহরসরব র্ৃহীত। রিা’তারযো 

সম্প্রদারয়ে পজণ্ডতরদে িরত, রকারনা িুেতামহদ কিরনাই ভুে করেন না, আে সটিক হওয়াে 

বযাপােটিরতও তােতিয বা মবমভন্নতা েরয়রছ। এেরতহাদ সম্পরকণ মবস্তামেত মববের্ মেমপবি আরছ 



‘মিেআত আে-উসূে’ পুস্তরক, রযটি ‘মিেকাত আে-উসূে’ গ্ররেেই একিামন বযািযা। উভয়ই রিাল্লা 

িসরু কতৃণক প্রর্ীত। 

”একটি হাদীস শেীরফ রঘামষত হরয়রছ রয (ইসোরিে) তৃতীয় শতরকে পরে মিরিয ও কুৎসা েিনা 

বৃজি পারব। রবদআত ও রর্ািোহীও বৃজি পারব। আকীদা-মবশ্বাস ও আিরেে রক্ষরে সাোফ আস্ 

সারেহীনবৃরেে পি হরত মবিুযত ভ্রািরদে সংিযাও বৃজি পারব। কুেআন-সুন্নাহ ও সাোফ আস্ 

সারেহীরনে এেিা’ (ঐকিতয)-রক আাঁকরড় ধরে িাকা রফকাহ’ে উোিা-িণ্ডেী ও তাসাউরফে 

(সূফীতরেে) সামেকূন তিা পমিকবৃে এ রিরক নাোত (িুজি/পমেোর্) পারবন; অনযানযো শাজস্ত 

রভার্ কেরব। দুমনয়াে রশষ অবমধ রফকাহ’ে উোিা ও তাসাউরফে মবজ্ঞ সূফীবৃে অজস্তত্বশীে বা 

টিরক িাকরবন। তরব তাাঁো কাো তা মনজিতভারব োনা যারব না। শুধু িুসেিান সম্প্রদায় যাাঁরদেরক 

সব ণসম্মতভারব স্বীকাে কেরবন, তাাঁোই (দুমনয়ারত) পমেমিমত পারবন। 

”এেি-এ-হাে (রকারনা একটি িযহারবে বইপে, নীমত-আদশ ণ) মশক্ষা কো (প্ররতযক িুসেিারনে 

েরনয) ফেরয আইন। আল্লাহতা’ো এেশাদ ফেিান, ‘োিীশেরশের জিশেস কশর যিশখা।’ 

তাই যাো োরনন না, তারদে েরনয উোিা-এ-রকোরিে কাছ রিরক বা তাাঁরদে বইপে রিরক জ্ঞান 

মশক্ষা কো েরুমে। এই কােরর্ই একটি হাদীরস িহানবী (দ:) এেশাদ করেন, ‘প্রশতযক মুসল্মাি 

ির-িারীর িশিয োি অশেষে করা েরে তথা বাধযতামূল্ক।’ এই সকে আরদশ স্পি 

প্রতীয়িান করে রয অিে ও শেীে দ্বাো পােনীয় সকে মবষয়ই এেি আে-হাে বইপুস্তক হরত 

মশক্ষা কো একাি প্ররয়ােনীয় এবং ধিীয় পরদ অমধটষ্ঠত র্ণ্ডিূি ণ ো-িযহাবী/’সাোফী’ রোরকো যা 

বরে বা রেরি তারত আিারদে মবশ্বাস কোও উমিত নয়। 

”সতয, সটিক পরিে উোিা-এ-রকোি সব ণসম্মতভারব রঘাষর্া করেরছন রয প্ররতযক িুসেিারনে 

েরনয তাাঁে তদনজেন েীবরন ও এবাদত-বরের্ীরত আহেুস্ সুন্নাহ’ে আকীদা-মবশ্বাস সংমক্ষপ্তভারব 

এবং ফেয ও হাোি মবষয়গুরো মবস্তামেতভারব োনা ফেরয আইন (বাধযতািূেক)। মতমন যমদ 

এগুরো এেি-এ-হাে বইপুস্তক রিরক মশক্ষা না করেন, তাহরে মতমন হয় রর্ািোহ-পিভ্রি, নয়রতা 

অমবশ্বাসীরত পমের্ত হরবন। এে রিরয় রবমশ, অি ণাৎ, আেবী ভাষা, তাফসীে, হাদীস, মবজ্ঞান, 

মিমকৎসামবদযা ও র্মর্তশাে ইতযামদে বারোটি রিৌমেক শািায় জ্ঞান অরিষর্ কো ফেরয রকফায়া 

(িারন িুসেিান সিারে অিত একেনরক এগুরো মশিরত হরব)। রকারনা শহরে যমদ একেন 

িুসেিান তা (ফেরয রকফায়া) মশক্ষা করেন, তাহরে ওই শহরেে অনযানয অমধবাসীরদে েরনয তা 

রশিা আে ফেয হরব না, বেং রিাস্তাহাব (পছেনীয়) হরব। শহরে রফকাহ’ে বইপে সংেক্ষর্ কো 

ইসোিী উোিারদে রসিারন অবস্থারনে িরতাই বযাপাে। ওই ধেরনে শহরে তাফসীে, হাদীস এবং 

রফকাহ শারেে িরধয প্ররয়ােরনে রিরয় অমতমেি রকারনা মকছু মশক্ষা কো কারো েরনয ফেয নয়, 

বেং রিাস্তাহাব। অমধকন্তু, ইসোিী আইন-কানুরনে প্রািার্য দমেে িুাঁরে রবে কো বা রসগুরো 

অধযয়ন কো কারো েরনয কিরনাই ফেয নয়; যমদও তা সব সিয়ই উোিারদে েরনয রিাস্তাহাব। 

রিাস্তাহাব এই সব জ্ঞারনে শািা অধযয়ন কো নফে এবাদত পােরনে রিরয়ও সওয়াবদায়ক। 

রযিারন রকারনা িেীফা রনই, রসিারন উোিাবৃে তাাঁে দাময়ত্ব পােন কেরবন। রয সকে উোিা 



তাাঁরদে এেি বা জ্ঞান অনুযায়ী আিে তিা কি ণ অনুশীেন করেন, তাাঁরদেরক িানয কো ওয়াজেব।” 

[িওোনা আবদুে র্নী নাবেুসী (েহ:) কৃত ‘আল্-হাশেকাত আি ্িেীয়যা’, ১ি িণ্ড, ৩য় অধযায়] 

৪৫/ – সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে যুর্ হরত ইসোিরক রভতে রিরক ধ্বংস কোে েরক্ষয ধরি ণে 

শত্রুো আরেি-উোিাে ছদ্মরবরশ িুসেিানরদেরক রধাকা মদরত অপতৎপে হরয়রছ। ধিীয় পরদ 

অমধটষ্ঠত এ রোকরদেরক ‘শেিশেক’, ’ধম শ সংস্কারক’ বা ‘শবোশির যর্াাঁোশমসম্পন্ন বযজি’ বো 

হয়। এো প্রমত শতাব্দীরতই অজ্ঞ-িূি ণরদেরক রধাকা মদরয় ইসোরিে পি রিরক মবিুযত করেরছ; তরব 

তাো রিাদ ইসোি ধরি ণে রকারনা ক্ষমত কেরত পারেমন। রকননা, প্রমত শতাব্দীরতই অসংিয 

রফকাহমবদ আরেি ও তাসাউরফে িহান শায়িবৃে তাাঁরদে প্রভাষর্ (ওয়ায-নসীহত) ও রেিনী দ্বাো 

িুসেিানরদেরক এই রধাকাবাজেে ফাাঁরদ পা রদয়া রিরক সতকণ করেরছন। মকন্তু এিন ইসোরিে 

প্রকৃত আরেি-উোিা (রবাযর্ ণিণ্ডেী)-এে সংিযা হ্রাস রপরয়রছ, আে দ্বীরনে শত্রুোও সুরযার্ রপরয় 

মর্রয়রছ। ধিীয় পদধােীে ছদ্মরবরশ তাো বতণিারন ইসোি ধি ণরক পুরোদরি আক্রির্ কেরছ। এই 

অিঘ ণাতী শত্রুরদেরক মিনরত হরে ইসোরিে একেন প্রকৃত আরেি রকিন হরবন, তা 

িুসেিানরদে োনা প্ররয়ােন। হযেত িা’সূি আে-ফারূকী আস্ রসেমহেী (েহ:) হক্কানী 

আরেিবৃরেে পমেিয় মদরত মর্রয় রেরিন: 

”রতািো ইসোি অিানযকােী বা রকারনা রর্ািোহ-পিভ্রি রোরকে সারি বনু্ধত্ব কেরব না! ধিীয় 

পরদ সিাসীন রবদআতী রোকরদে এমড়রয় িরো! হযেত এয়াহইয়া ইবরন ি’য়ায আে-োযী (কুরেসা 

মসেরূহ) বরেন, ‘মতন ধেরনে রোকরক এমড়রয় িেরব। তারদে রিরক দরূে সরে িাকরব।’ এই মতন 

রশ্রর্ী হরো প্রিিতঃ র্ারফে (আল্লাহরক ভুরে মনরেরক মনরয় বযস্ত) ও ধিীয় পরদ আসীন পিভ্রি 

রোক; মদ্বতীয়তঃ ধনী বযজিরদে দয়া-দামক্ষর্য প্রতযাশী িািুকাে ক্কােী (কুেআন রতোওয়াতকােী); 

এবং তৃতীয়তঃ ইসোি সম্পরকণ অজ্ঞ তাসাউরফে ভণ্ড তাপস। ধিীয় রিতাবধােী রকারনা রোক 

যমদ োসূেুল্লাহ (দ:)-এে সুন্নাহ না িারন এবং ইসোিরক আাঁকরড় না ধরে, তাহরে তারক এমড়রয় 

িোে পাশাপামশ তাে বইপে না রকনা বা না পড়াও আিারদে েরনয অবশয কতণবয হরব। রস 

রযিারন অবস্থান করে, রসিান রিরকও আিারদে দরূে সরে িাকা উমিত। তাে সািানযতি কৃমতত্ব 

স্বীকাে কেরেও রতািারদে ঈিান নি হরত পারে। রকননা, রস ইসোরিে রকারনা কতণত্বসম্পন্ন 

বযজি নয়, বেং ইসোরিে অিঘ ণাতী শত্রু। রস রতািারদে ঈিান-আকীদারক কেুমষত কেরব। 

শয়তারনে রিরয়ও রস রবমশ ক্ষমতকে। তাে কিাবাতণা মিি ও প্রভাবিয় িরন হরত পারে, মকন্তু তাও 

রতািারদে উমিত হরব তাে রিরক এিনভারব দরূে সরে যাওয়া রযিনটি মহংস্র েন্তু-োরনায়াে রিরক 

মনোপদ স্থারন সরে যাওয়াে েরনয কো হয়। িহান আরেি-এ-হক্কানী শায়ি েনুায়দ আে-বার্দাদী 

(েহ:) বরেন, ‘অনি রনয়ািরতে মদরক কাউরক শুধু একটিিাে পিই মনরয় রযরত পারে, আে তা 

হরো োসূেুল্লাহ (দ:)-এে পদাংক অনুসের্’; ‘আহরে সুন্নারতে উোিাবৃে কতৃণক মেমিত 

তাফসীেগ্রে পরড় না মকংবা হাদীস শেীরফ প্রদমশ ণত পরি িরে না এিন ধিীয় পরদ অমধটষ্ঠত 

রকারনা রোকরক রতািো অনুসের্ কেরব না। রকননা, একেন ইসোিী আরেি অবশযঅবশয 

কুেআন-সুন্নাহ মনরদণমশত পরি অিে িাকরবন’; ‘সাোফ আস্ সারেহীন মছরেন সটিক পরিে 

পমিক। তাাঁো মছরেন প্রকৃত বাো। আল্লাহতা’োে ভারোবাসা ও রেযািজে (সন্তুটি) তাাঁোই অেণন 

করেন। তাাঁরদে পিটি-ই মছে কুেআন ও সুন্নাহ-প্রদমশ ণত পি। এই সতয, সটিক পিরক তাাঁো 

শিভারব আাঁকরড় ধরেমছরেন।’ [যিাট: এিারন রবাো যায় রয সাহাবারয় রকোি (ো:), তারবঈন ও 

তারব তারবঈরনে সিিরয় প্রিি ইসোিী দুই শতরকে িুসেিান যাাঁরদেরক  সাল্াে আস্ 



সাশল্হীি বল্া হয়, তাাঁরদে পিই মছে িহানবী (দ:)-এে পি। িাে িযহারবে ইিািিণ্ডেীও এই 

রশ্রর্ীভুি মছরেন। অতএব, িাে িযহারবে রফকাহ’ে বইপরে রয পরিে মদকমনরদণশনা রদয়া 

হরয়রছ, তা-ই হরো োসূরে রিাদা (দ:)-এে আরোরকােে পি। এ কােরর্ িাে িযহারবে উোিাবৃে 

সব ণসম্মতভারব বরেন রয িাে িযহারবে রফকাহ’ে বইপে রিরক মবিুযত রোরকো প্রকৃতপরক্ষ 

োসূেুল্লাহ (দ:)-এে পি রিরকই মবিুযত। উোিারদে এই এেিা’ (ঐকিতয) স্পিভারব বমর্ ণত হরয়রছ 

‘যোররুল্ যমাখতার’ গ্ররেে ‘যাবায়ীহ’ অধযারয়ে ওপে ইিাি তাহতাবী েমিত শোহ’রত।] 

”তাসাউরফে িহান িাশারয়ি ও রফকাহ’ে উরেিাবৃে সাোফ আস্ সারেহীরনে পিরক অনুসের্ 

করেন। তাাঁো ইসোিরক শিভারব আাঁকরড় ধরেন। ফরে োসূেুল্লাহ (দ:)-এে সুরযার্য উত্তোমধকােী 

হবাে িহাসম্মান তাাঁো োভ করেন। তাাঁরদে কিাবাতণা, কি ণ ও তনমতকতায় তাাঁো ইসোি রিরক এক 

িুে পমেিার্ও সরেনমন। 

”আমি বােংবাে রেরিমছ রয রতািো এিন রোকরদেরক ধিীয় মবষরয় কতৃণত্বশীে িরন কেরব না, 

যাো িহানবী (দ:)-রক িানয কোে রবোয় মশমিে মকংবা তাাঁে আরোরকােে পি হরত মবিুযত! 

তারদে মিরিয কিাবাতণায় বা রেিনীরত মবশ্বাস-ই কেরব না! ইহুদী, িৃিান এবং ভােতীয় রবৌি ও 

োক্ষর্োও মনরেরদেরক সটিক পরিে পমিক এবং িানুষরক িঙ্গে ও সুি-শামিে মদরক আহ্বানকােী 

মহরসরব প্রিাে কোে উরেরশয িধুে ও উৎসাহদায়ক কিাবাতণা এবং কূিতকণ করে িারক। হযেত 

আবূ উিে ইবরন নাজেব বরেন, ‘রয জ্ঞান িাকা সরেও েীবরন অনুশীমেত হয় না, তা এে 

অমধকােীে েরনয উপকােী হওয়াে রিরয় অপকােী-ই হয় রবমশ।’ সকে ধেরনে সুি-শামিে 

একিাে পি ইসোি। নাোত রপরত হরে োসূেুল্লাহ (দ:)-এে পদাংক অনুসের্ কেরত হরব। ভ্রামি 

রিরক িুি সটিক পরিে পাি ণকযকােী মিহ্ন হরো তাাঁরক িানয কো। তাাঁে ধরি ণে সারি অসঙ্গমতপূর্ ণ 

রকারনা কিা, রেিা বা করি ণে রকারনা িূেযই রনই। কু্ষধাতণ িাকা বা ধযান সাধনাে িাধযরি িামেকা 

(অতযািয ণ ঘিনা) সংঘটিত হরত পারে; আে এটি িুসেিানরদে েরনয িাস্ তিা সুমনমদণি নয়। 

হযেত আবদুল্লাহ ইবরন রিাবােক (েহ:) বরেন, ‘রয বযজি রিাস্তাহাব পােরন মশমিে, রস সুন্নাহ 

পােরন অক্ষি। আে সুন্নাহ পােরন তশমিেয দ্বাো ফেয পােনও কিসাধয হরয় দা াঁড়ায়। রস যমদ ফেয 

পােরন মশমিে হয়, তাহরে িা’রেফত তিা আল্লাহে রেযািজে অেণরনও রস বযি ণ হরব।’ এ কােরর্ 

একটি হাদীস শেীরফ হুযূে পূে নূে (দ:) এেশাদ ফেিান, ‘পাপাোশরর েশল্ যকাশিা বযজি 

অশবশ্বাসীশত পশরেত হয়।’ িহান আউমেয়ারদে অনযতি হযেত আবূ সাঈদ আবূে িায়ে 

(রবসাে: ৪৪০মহেেী/১০৪৯ িৃিাব্দ)-রক জেরজ্ঞস কো হয়, ‘অিুক পামনে ওপে হা াঁিরত পারে; এ 

বযাপারে আপমন কী বেরবন?’ মতমন উত্তে রদন, ‘এটি অি ণহীন, রকননা একটি হা াঁসও পামনরত ভাসরত 

পারে।’ আবাে যিন তাাঁরক প্রশ্ন কো হয়, ‘তিুক আকারশ উড়রত পারে?’ তিন মতমন বরেন, ‘একটি 

িামছও আকারশ উড়রত সক্ষি। ওই রোরকে িূেয িামছে িরতাই।’ যিন তাাঁরক পুনোয় জেরজ্ঞস 

কো হরো, ‘অিুক িুহরূতণ এক শহে রিরক আরেক শহরে র্িন কেরত সক্ষি’, মতমন তিন েবাব 

রদন, ‘শয়তানও রিারিে পেরক পূব ণমদক রিরক পজিিমদরক রযরত পারে। এ ধেরনে জেমনস 

আিারদে ধরি ণ অি ণহীন। একেন মসিপুরুষ িানুরষে িারে বসবাস করেন, বাোরে যান এবং 

মবরয়-শাদীও করেন, মকন্তু মতমন এক িুহরূতণে েরনযও আল্লাহরক ভুরেন না।’ হযেত আবূ আেী 

রুদবােী (রবসাে: ৩২১ মহেেী/৯৩৩ িৃিাব্দ, মিসে) মযমন িহান আউমেয়াবৃরেে অনযতি এবং 

হযেত েনুায়দ আে-বার্দাদী (েহ:)-এে িুেীদ, তাাঁরক প্রশ্ন কো হয়, ‘ধিীয় পরদ অমধটষ্ঠত রকারনা 

বযজি যমদ (শোবীরদে) বাদযযরন্ত্রে িেমেরশ বরস এবং তা রশারন এবং না-িাহোি রিরয় ও নােীরদে 

সারি বনু্ধত্ব করে অিবা েী-কনযারক অননসোিী পোয় রবপদণা িোরফো কেরত রদয়, আে যমদ রস 



দামব করে তাে অিে মনি ণে এবং অিরেে মবষয়টি-ই সবরিরয় গুরুত্বপূর্ ণ, তাহরে তাে সম্পরকণ কী 

বেরবন আপমন?’ মতমন েবাব রদন, ‘ওই রোরকে র্িবয োহান্নাি।’ আবূ রসাোইিান আদ ্দাোনী 

মযমন দারিশরকে অির্ ণত দামেয়া গ্রারি বসমত স্থাপন করেন এবং রসিারনই ২০৫ মহেেী/৮২০ 

িৃিাব্দ সারে রবসােপ্রাপ্ত হন, মতমন বরেন, ‘প্রিরি আমি কুেআন ও সুন্নাহ’ে আরোরক আিাে 

মিিাভাবনা ও মনয়যতরক মবিাে কমে। অতঃপে এই দু’টি ইনসাফপূর্ ণ িানদরণ্ডে সারি রযগুরো 

সািঞ্জসয োরি, রসগুরোই পােন কমে।’ োসূেুল্লাহ (দ:) একটি হাদীরস এেশাদ ফেিান, ‘যবেআতী 

যল্াশকরা িাহান্নাশম োশব’; ‘যবেআত প্রবতশক ও পাল্িকারীশক িয়তাি েশথি এবােত-

বশন্দর্ী করশত সহায়তা কশর। এষ্টট তাশক েশথি কাাঁোয়ও।’ অনযে এেশাদ ফেিান, 

‘যবেআত সংঘটিকারী যকাশিা বযজির িামাে, যরাো, হজ্জ্ব, উমরাহ, যিহাে এবং েরে 

বা িেল্ এবােত আিাহতা’ল্া কবুল্ কশরি িা। এ ধরশির যল্াশকরা সহশি ইসল্াম যথশক 

খাশরি হশয় োয়।’ শায়ি ইবরন আমব বকে রিাহাম্মদ ইবরন রিাহাম্মদ আে-আোেুসী মযমন 

মিসরে বসবাস করেন এবং ৭৩৪ মহেেী/১৩৩৪ িিাব্দ সারে রবসােপ্রাপ্ত হন, তাাঁে মা’আশরি 

আল্-যহোয়া বইরত মতমন বরেন, ‘সটিক পিরক োরনা এবং তােপে সটিক পরি িারকা! রকারনা 

কারিে (পূর্ ণতাপ্রাপ্ত) রবাযর্ ণ বযজিে প্রমতটি কাে, মিিা, কিা ও আিের্ িহানবী (দ:)-এে সারি 

মিরে যারব। রকননা, তাাঁরক অনুসের্ করেই সব ধেরনে সুি-শামি অেণন কো রযরত পারে। হুযূে 

পূে নূে (দ:)-রক অনুসেরর্ে িারন’ হরো ইসোিরক আাঁকরড় ধো।’ 

”প্রশ্ন: আিো কীভারব োসূেুল্লাহ (দ:)-এে অনুসের্ কেরবা? আমি এিারন এতদসংক্রাি গুরুত্বপূর্ ণ 

মবষয়গুরো উরল্লি কেমছ: 

”রকউ রকারনা গুনাহ কো িােই তাে তওবা কো উমিত। েনসিরক্ষ কৃত গুনাহ’ে তওবা 

েনসিরক্ষই কো উমিত; আে রর্াপরন কৃত গুনাহ’ে তওবা রর্াপরন কো উমিত। তওবা পেবতী 

সিরয় কোে েরনয রফরে োিা যারব না। রকোিান কারতবীন রফরেশতা দু’েন তৎক্ষর্াৎ পাপ 

মেমপবি করেন না। তওবা কো হরে ওই পাপ আে কিরনাই মেমপবি কো হরব না। রকউ তওবা না 

কেরেই রকবে তাাঁো পাপ মেমপবি করে িারকন। হযেত ো’ফে ইবরন মসনান (েহ:) বরেন, ‘পাপ 

সংঘিরনে রিরয় তওবা না কো আেও বড় পাপ।’ রয বযজি ঘিনাস্থরে তওবা করে না, রস রযন 

েীবরন অিত িৃতুযে আরর্ হরেও তওবা করে রনয়। ওয়াো’ ও তাকওয়া-রক আিারদে অবরহো 

কো উমিত নয়। ‘তাকওয়া’ হরো স্পিভারব যা মকছু হাোি কো হরয়রছ, তা রিরক পেরহযর্ােী 

কো; আে ‘ওয়ারা’ হরো সরেহেনক কাে (যমািতাশবহাত) রিরক দরূে িাকা। ফেয (আমদি) 

মবষয়গুরো পােরনে রিরয় হাোি (মনমষি) মবষয়গুরো এমড়রয় িো রবমশ উপকােী। আিারদে 

রবাযর্ ণবৃে বরেরছন, ‘রনককােরদে পাশাপামশ বদ রোরকোও ভাে কাে কেরত সক্ষি; মকন্তু 

একিাে মসজেক (রবাযর্ ণ)-িণ্ডেী-ই পাপ এমড়রয় িেরত সক্ষি।’ হযেত িা’রূফ আে-কােিী 

(েহিতুল্লারহ আোইরহ মছরেন মফরোয নারিে এক িৃিান বযজিে সিান। তাাঁরক ইিাি আেী রেযা 

দাসত্ব রিরক িুি করে রদন; হযেত কােিী মছরেন হযেত মসেেী সাকাতীে পীে; আে হযেত 

সাকাতী মছরেন হযেত েনুাইদ বার্দাদীে পীে) বরেন, ‘সকে নােীে মদরক তাকারনারক এমড়রয় 

িরো, বযমতক্রি শুধু িাহোি িমহোো। এিন মক িাদী রভড়াে মদরকও তাকারব না!’ হাদীস শেীরফ 

হুযূে পূে নূে (দ:) এেশাদ ফেিান, ‘ওয়ারা ও েুহে-সম্পন্ন যবাের্ শবৃন্দ-ই যকয়ামত শেবশস 

আিাহ পাশকর যরোমজন্দ হাশসল্ করশবি।’ মতমন অনযে এেশাদ করেন, ‘ওয়ারা-সম্পন্ন 

যিককার বযজির সাল্াত (িামাে) গ্রহেীয়।’ মতমন অাােও রঘাষর্া করেন, ‘ওয়ারা-সম্পন্ন 

যবাের্ শ বযজির সাশন্নধয একষ্টট এবােত; তাাঁর সাশথ কথা বল্া সােকাহ যেয়ার মশতাই 



সওয়াবোয়ক।’ রতািো এিন রকারনা মকছু করো না, যা কেরত রতািারদে অিে কাাঁরপ! 

রতািারদে নফস-রক অনুসের্ করো না! রয সব মবষরয়ে রক্ষরে রতািো সজেহান, রসগুরোে 

বযাপারে রতািারদে অিেরক জেরজ্ঞস করো! োসূেলু্লাহ (দ:) একটি হাদীস শেীরফ এেশাদ ফেিান, 

‘যে কম শ িেসশক প্রিান্ত ও অন্তরশক স্বজস্ত যেয়, তা ভাল্; আর যে কম শ িেসশক অিান্ত 

কশর এবং অন্তরশক উশিজিত কশর তা পাপ।’ অপে এক হাদীরস মতমন এেশাদ করেন, 

‘হাল্াল্ বস্ত প্রকাশিত হশয়শে, আর হারাম বস্তুও প্রকাশিত হশয়শে। সশন্দহিিক বস্তু 

এশেশয় েশল্া। যে সকল্ কািশক সশন্দহমুি বশল্ যতামরা িাশিা, তা-ই যকবল্ পাল্ি 

কশরা!’ এই হাদীস শেীফ প্রতীয়িান করে, রয সব জেমনস আিারদে অিেরক উরত্তজেত করে এবং 

রযগুরো সরেহেনক, রসগুরো আিারদে এমড়রয় িো উমিত। সরেহ রনই এিন জেমনস পােন 

কোে অনুিমত েরয়রছ। আরেকটি হাদীস শেীরফ িহানবী (দ:) এেশাদ ফেিান, ‘আিাহ পাক 

তাাঁর কুরআি মিীশে যে শবষয়গুশল্াশক হাল্াল্ যঘাষো কশরশেি, যসগুশল্া হাল্াল্। আর 

আল্-কুরআশি শতশি যেগুশল্া সম্পশকশ শকেু বশল্িশি, যসগুশল্ার বযাপাশর শতশি ক্ষমা 

করশবি।’ রকারনা সরেেনক মবষরয়ে িুরিািুমি হরে আিারদে উমিত মনরেরদে হাতরক বুরকে 

ওপে োিা। অিে যমদ না কাাঁরপ, তাহরে ওই মবষয়টি পােন কেরত পােরবা। মকন্তু অিে কাাঁপরে তা 

আিারদে বেণন কো উমিত। হুযূে পাক (দ:) আরেকটি হাদীরস বরেন, ‘যতামাশের বুশকর ওপর 

হাত রাশখা! হাল্াল্ শবষয় হশল্ অন্তর িান্ত থাকশব। হারাম যকাশিা শবষয় হশল্ অন্তর েরুেরু 

করশব। যতামরা যকাশিা শবষশয় সশন্দহ যপাষে করশল্ তা পাল্ি করশব িা! ধমীয় পশে 

অশধষ্টিত যল্াশকরা এর পশক্ষ েশতাওয়া িাশর করশল্ও তা পাল্ি করশব িা!’ বস্তুতঃ 

ঈিানদাে রকারনা বযজি িহা পাপ এড়ারত রছািিারিা পাপ হরতও রবাঁরি িারকন। 

“আিারদে সিস্ত এবাদত-বরের্ী ও রনক আিে (পুর্যদায়ক কি ণ)-রক ত্রুটিপূর্ ণ বরে আিারদে 

মবরবিনা কো উমিত। আিারদে এই ধাের্া োিা উমিত রয আিো আল্লাহতা’োে আরদশ-মনরষধ 

যিাযিভারব পােন কেরত পামেমন। আব ূরিাহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবরন িানামযে (কুরেসা মসেরুহ’ে 

পীে হরেন হািদুন আে-কাসসাে, মযমন মনশাপুরে ২৭১ মহেেী রিাতারবক ৮৮৪ িৃিারব্দ 

রবসােপ্রাপ্ত হন) বরেন, ‘আল্লাহ পাক মবমভন্ন ধেরনে এবাদত-বরের্ীে মবধান মদরয়রছন। মতমন তধয ণ 

ধাের্, ভজি, সাোত (নািায), রোযা (উপবাস) ও এসরতর্ফাে (পাপ রিািরনে েরনয রিাদাে কারছ 

ক্ষিা প্রাি ণনা) কেরত আরদশ মদরয়রছন, রযগুরোে সবই ফেে তিা রভারেে আরর্ কো হরয় িারক। 

মতমন এরস্তর্ফাে কোে মবষয়টি সব ণরশরষ রঘাষর্া বা োমে করেন। অতএব, িানুরষে েরনয 

মনরেরদে এবাদত-বরের্ী ও পুর্যদায়ক কি ণরক ত্রুটিপূর্ ণ মবরবিনা কো এবং আল্লাহে কারছ ক্ষিা 

প্রাি ণনা কো েরুমে বরে মবরবমিত হরয়রছ।’ হযেত ো’ফে ইবরন মসনান (কুরেসা মসেরূহ) বরেন, 

‘রিাদাে আোধনাকােীো মনরেরদেরক পাপীতাপীরদে রিরয় রশ্রষ্ঠ িরন কো পাপীরদে দ্বাো 

সংঘটিত পারপে রিরয়ও মনকৃি (পাপ)।’ একবাে হযেত আেী রিােতাঈশ (কুরেসা মসেরূহ) 

িসজেরদ েিযারনে ২০ তামেরিে পরে পামেত এ’রতকাফ তযার্ করে রবমেরয় আরসন। তাাঁে 

িসজেদ তযার্ করে রবমেরয় আসাে কাের্ তাাঁরক জেরজ্ঞস কোে পে মতমন েবারব বরেন, ‘আমি 

ক্কােী (কুেআন রতোওয়াতকােী)-রদেরক সুে করে (গুন্না করে) কুেআন িেীদ পাি এবং এ 

বযাপারে অহংকাে কেরত রদরি আে িসজেরদে রভতরে িাকরত পামেমন।’ [সুে করে রতোওয়াত 

রদারষে নয়, বেং ওই ক্কােীরদে বদ মনয়যত-ই এিারন দায়ী – অনুবাদক] 



“আিারদে এবং আিারদে প্ররতযরকে পমেবাে-সদসযরদে েীবনধােরর্ে েরনয হাোে তিা সৎ 

েীমবকা রবরছ রনয়া উমিত। এই েরক্ষয বযবসা-বামর্েয ও কামের্েী মবদযা অতীব প্ররয়ােনীয়। 

সাোফ আস্ সারেহীন (প্রািমিক যুরর্ে পুর্যািাবৃে) সবসিয়-ই কাে করে এভারব সৎপরি 

উপােণন করেরছন। হাোে উপারয় আয় কোে সওয়াব (পুর্য) বর্ ণনাকােী অরনক হাদীস শেীফ 

মবদযিান। একবাে রিাহাম্মদ ইবরন সামেি (েহ:)-রক জেরজ্ঞস কো হয়: ‘আিো মক কাে করে 

উপােণন কেরবা, না শুধু এবাদত-বরের্ী কেরবা এবং আল্লাহে ওপে তাওয়াক্কুে (মনভণে) 

কেরবা?’ মতমন উত্তে রদন, ‘তাওয়াক্কুে মছে োসূেুল্লাহ (দ:)-এে একটি হাে (আধযাজিক অবস্থা); 

আে কাে করে উপােণন মছে তাাঁেই সুন্নাহ। অতএব, রতািো কাে করে আল্লাহে ওপে 

তাওয়াক্কুে করো!’ আবূ রিাহাম্মদ ইবরন িানামযে (েহ:) আেও বরেন, ‘আল্লাহে ওপে আস্থা 

রেরি কাে কো মনেণরন বা একাকী এবাদত-বরের্ী কোে রিরয় রবমশ উপকােী।’ 

”আিারদে পমেমিত িাওয়া উমিত। এিন রবমশ িাওয়া উমিত নয় যারত আিো অেস হরয় যাই। 

একইভারব এিন কিও িাওয়া উমিত নয় যারত এবাদত-বরের্ীরত (দুব ণেতা রহতু) প্রমতবন্ধকতা সৃটি 

হয়। আউমেয়াকুে মশরোিমর্ হযেত শাহ বাহাউেীন নকশবে আে-রবািােী (েহ:) বরেন, ‘ভাে 

িাও এবং ভােভারব কাে করো!’ সংরক্ষরপ, এবাদত-বরের্ী ও পুর্যকরি ণ যা মকছু সহায়ক, তা-ই 

উত্তি ও আশীব ণাদধনয। আে যা মকছু এে পমেপেী, তাে সবই মনমষি। ভাে রকারনা কাে কোে 

সিয় আিারদে মনরেরদে মনয়যত (উরেশয) যািাই কো উমিত। মনয়যত ভাে না হরে ওই কাে 

আিারদে কো উমিত নয়। 

”ইসোি ধি ণরক যাো িারন না এবং যাো রবদআত ও পাপকরি ণ মেপ্ত হয়, তারদেরক আিারদে 

এমড়রয় (’উযো) িো উমিত। আরেক কিায়, তারদে সারি আিারদে বনু্ধত্ব োিা উমিত নয়। একটি 

হাদীস শেীরফ িহানবী (দ:) এেশাদ ফেিান, ‘যহকমত (োি-প্রো) েিষ্টট অংি দ্বারা র্ষ্টিত, 

োর িয়ষ্টট অংি হশল্া ‘উেল্া। আর বাশক অংিষ্টট হশল্া শিরবতা।’ তরব ওই ধেরনে বযজিরদে 

সারি প্ররয়ােরন আিারদে রদিা কেরত হরব। আিারদেরক কােকরি ণ, মযমকে-আযকাে পােরন, 

ধযান সাধনায় এবং এবাদত-বরের্ীরত আিারদে সিয় বযয় কেরত হরব। আনে-ফুমতণে সিয় হরো 

ইরিকারেে পে। পুর্যবান, িাাঁটি িুসেিানরদে সারি আিারদে বনু্ধত্ব কো উমিত; তাাঁরদে উপকাে 

সাধন কো এবং তাাঁরদে রিরক উপকাে আদায় কোও উমিত। অি ণহীন, রবহুদা কিাবাতণায় সিয় নি 

কো আিারদে উমিত নয়। [ক্ষমতকে বইপে মকংবা িবরেে কার্ে পড়া, রেমডও রশানা বা 

রিমেমভশন রদিা আিারদে উমিত নয়। ইসোরিে শত্রুো এ সব র্র্িাধযরি ধরি ণে ক্ষমত সাধরনে 

অিঘ ণাতিূেক অপতৎপেতা সব ণদা িাোরে। যুব সিােরক অধামি ণক ও তনমতকতামবহীন কেরত 

তাো িক্রাি কেরছ। তারদে ফাাঁরদ পা রদয়া আিারদে উমিত হরব না। – আল্লািা হুসাইন মহেিী] 

”ভাে রহাক বা িে, সবাইরক আিারদে হামস িুরি বের্ কো উমিত। [মফতনা সৃটি কো আিারদে 

উমিত নয়। কাউরক শত্রুও বানারনা উমিত নয়। এরক্ষরে হারফয মশোযী (েহ:)-এে বার্ী অনুসের্ীয়; 

মতমন বরেন, ‘বনু্ধরদেরক সতয কিাটি বরো, আে শত্রুরদেরক হামসিুরি ও িধুে বিরন বের্ করো।’ 

– আল্লািা হুসাইন মহেিী] যাো ক্ষিাপ্রািী, তারদেরক আিারদে ক্ষিা কো উমিত। সবাে প্রমত নম্র 

আিের্ কো উমিত। কারো কিাে মবরোমধতা বা কারো সারি ের্ড়া কো আিারদে উমিত নয়। 

সবাে প্রমত করিাে ভাষা বযবহাে না করে নেি ভাষা বযবহাে কো উমিত। শায়ি আবদুল্লাহ বায়াে 

(কুরেসা মসেরূহ) বরেন, ‘তাসাউরফে (সূফী আদরশ ণে) অি ণ সাোত (নািায) , রোযা বা োরত পামেত 

এবাদত নয়। এগুরো রিাদাে বাো মহরসরব সবােই দাময়ত্ব ও কতণবয। তাসাউরফে িারন হরো 

কাউরক আঘাত না কো, কারো অিরে বযিা না রদয়া। রয বযজি এটি অেণন করেন, মতমন েরক্ষয 



রপৌৌঁরছ যান।’ শায়ি রিাহাম্মদ ইবরন সামেি (েহ:)-রক জেরজ্ঞস কো হয় কীভারব অনযানযরদে িধয 

হরত রকারনা ওেী (আল্লাহে বনু্ধ)-রক আোদাভারব রিনা যায়। মতমন েবারব বরেন, ‘তাাঁরক রিনা 

যারব তাাঁে নম্র কিাবাতণায়, সুেে আিাে-আিেরর্ ও পরোপকামেতায়; আে মতমন কারো সারি কিা 

বোে সিয় মদ্বিত রপাষর্ করেন না, মকন্তু যাো ক্ষিা িায় তারদে মতমন ক্ষিা করেন; সবাে প্রমত 

মতমন করুর্াশীে।’ আব ূআবমদল্লাহ আহিদ আে-িক্কােী বরেন, ‘ফুতুওয়াত িারন এিন কারো 

উপকাে কো, যাে দ্বাো উপকােকােী আঘাতপ্রাপ্ত হরয়রছন; এিন রকারনা বযজিরক উপহােসািগ্রী 

দান কো, যারক অপছে কো হয়; এিন রকারনা বযজিে প্রমত হামসিুরি আিের্ কো, যাে সঙ্গ 

মবেজিকে বরে অনুভূত হয়।’ 

”আিারদে উমিত কি কিা বো, কি ঘুরিারনা এবং কি হামস-তািাশা কো। রবমশ রবমশ হামস-

তািাশা অিেরক অন্ধকাোেন্ন করে রদয়। আিারদে কাে কো উমিত, মকন্তু এে প্রমতদান 

একিাে আল্লাহতা’োে কাছ রিরকই আিারদে আশা কো উমিত। তাাঁে আরদশ-মনরষধ সানরে 

আিারদে িানা উমিত। আিো তাাঁে প্রমত তাওয়াককুে তিা ভেসা কেরে আিো যা িাই, তা মতমন 

আিারদেরক দান কেরবন। একটি হাদীস শেীরফ িহানবী (দ:) এেশাদ ফেিান, ‘যে বযজি 

শুধুমাত্র আিাহর ওপর শিভশর কশর, যস ো োয় সবই আিাহ পাক মঞ্িুর কশরি। শতশি 

মািুষশের দ্বারা তাশক সাহােয করাি।’ হযেত ইয়াহইয়া ইবরন িুয়ায আে্ োযী (রবসাে: 

মনশাপুরে, ২৫৮ মহেেী/৮৭২ িৃিাব্দ) বরেন, ‘তুমি যরতািুকু আল্লাহ পাকরক ভারোবারসা, অনযোও 

রতািারক তরতািুকু-ই ভারোবাসরব। অনযো রতািারক তরতািুকু-ই ভয় কেরব, যরতািুকু তুমি 

আল্লাহরক ভয় করো। তুমি আল্লাহে এবাদত-বরের্ী রয পমেিারর্ করো, টিক রসই অনুপারত 

অনযোও রতািারক সাহাযয কেরব।’ অতএব, রতািারদে (নফসানী) সুমবধাগুরোে মপছু মপছু ছুরিা 

না! হযেত আবূ রিাহাম্মদ আবদুল্লাহ আে্ োমসবী (রবসাে: বার্দারদ, ৩৬৭ মহেেী/৯৭৮ িৃিাব্দ) 

বরেন, ‘আল্লাহতা’ো ও িানুরষে িরধয সবরিরয় বড় পদণা (বাধা) হরে িানুরষে শুধু মনরেরক মনরয় 

মিিািগ্ন িাকা এবং মনরেে িরতাই অক্ষি আরেকেন িানুরষে ওপে মনভণে কো। িানুরষে 

অনুগ্রহভােন হওয়াে পমেবরতণ আল্লাহে অনুগ্রহভােন হরত আিারদে রিিা কো উমিত।’ 

”আিারদে েী-সিানরদে সারি িধুে ভাষায় কিা বো এবং হামসিুরি আিের্ আিারদে কো 

উমিত। তারদে প্রাপয অমধকাে মদরত যরতা সিয় প্ররয়ােন, তরতািুকু সিয় তারদে সারি আিারদে 

িাকা উমিত। মকন্তু আল্লাহে কাছ রিরক মফমেরয় োিাে িরতা সংমশ্লিতা তারদে সারি আিারদে 

িাকা উমিত নয়। 

”ধিীয় পরদ অমধটষ্ঠত র্ণ্ডিূি ণ ও রর্ািোহ রোকরদে কারছ আিারদে দ্বীনী মবষয়গুরো োনরত 

রিিা কো উমিত নয়। এই দুমনয়াে রপ্ররি মবরভাে রোকরদে সাহিয ণ-ও আিারদে তযার্ কো উমিত। 

সিস্ত কারে সুন্নাহে অনসুের্ ও রবদআত বেণন কোও আিারদে কতণবয। আিো যিন আনজেত 

হই, তিন ইসোি-মনধ ণামেত সীিা েঙ্ঘন কো আিারদে েরনয অনুমিত; আে মবপদ বা দুঃিকরি 

আল্লাহে সাহাযয তিা অনুগ্রহ রিরক মনোশ হওয়াও আিারদে েরনয অনুমিত। আিারদে ভুরল্ল 

িেরব না রয প্রমতটি দুঃরিে পাশাপামশ সুি-ও অবস্থান করে। সুি রহাক বা দুঃি, রকারনা 

পমেমস্থমতরতই আিারদে আিেরর্ে পমেবতণন কিরনা হওয়া উমিত নয়। প্রািুয ণ বা অপ্রতুেতা রদিা 

মদরে আিারদে (িানমসক) অবস্থা একই হওয়া িাই। পমেবমতণত রকারনা পমেমস্থমত বা পমেরবশ রযন 

আিারদেরক পারট না রফরে। 



”অনযরদে রদাষত্রুটি না িুাঁরে আিারদে উমিত মনরেরদে ত্রুটি-মবিুযমত তাোশ কো। অনযানয 

িুসেিানরদে রিরয় মনরেরদেরক রশ্রষ্ঠ মবরবিনা কোও আিারদে উমিত নয়। বেঞ্চ প্ররতযক 

িুসেিানরক আিারদে রিরয় রশ্রষ্ঠ িরন কো উমিত। রকারনা িুসেিারনে সারি যিন আিারদে 

সাক্ষাৎ হয়, তিন তাাঁে রদায়াে ওপে আিারদে সুি-শামি মনভণেশীে হরত পারে বরে আিারদে 

মবশ্বাস োিা উমিত। যাাঁরদে প্রমত আিো দায়বি, তাাঁরদে রসবক মহরসরব মনরেরদে মবরবিনা কো 

আিারদে কতণবয। একটি হাদীস শেীরফ োসূরে পাক (দ:) এেশাদ ফেিান, ‘যে মুসল্মাি-বযজি 

এই শতিষ্টট কাি করশব, তার ঈমাি পশরপূে শ: পশরবাশরর যসবা করা, র্শরব মািুশষর সাশথ 

বসা (শভকু্ষশকর সাশথ িয়!) এবং শিশির যসবকশের সাশথ আহার গ্রহে করা।’ কুেআন 

িেীরদ এই মতনটি মবষয়রক রিা’রিন িুসেিানরদে গুর্ বরে উরল্লি কো হরয়রছ। আিারদেরক 

সাোফ আস্ সারেহীরনে আদব-কায়দা ও আিের্ মশক্ষা কেরত হরব এবং তাাঁরদে িরতা হবাে রিিা 

কেরত হরব। কারো অনুপমস্থমতরত তাে সম্পরকণ িে কিা বো আিারদে উমিত নয়। এ েকি 

অসাক্ষারত মনেকুরক আিারদে বাধা রদয়া উমিত [র্ীবত বো হয় কারো অসাক্ষারত তাে সম্পরকণ 

এিন মনো কোরক যা তাে সািনাসািমন কো হরে রস বযমিত হরতা, যমদও বা তা সতয হরতা; আে 

তা মিরিয হরে রসটিরক বো হয় এেশতরা; উভয়-ই িহা পাপ]। আে-আিরু মবে িা’রূফ ওয়ান্ 

নামহ আমনে িুনকাে (সৎ কারেে আরদশ ও অসৎ কারে মনরষধ) পােন আিারদে অভযারস 

পমের্ত হওয়া উমিত। রিাহাম্মদ ইবরন আেএয়ান’আ (েহ:)-রক জেরজ্ঞস কো হয় আল্লাহতা’ো 

কাউরক ভারোবাসরে কীভারব তা রবাো যারব। মতমন েবারব বরেন, ‘যিন তা’আত (আনুর্তয) মিি 

এবং পাপ সংঘিন রতরতা অনুভব হরব, তিন-ই তা রবাো যারব।’ র্মেব হবাে ভরয় আিারদে উমিত 

নয় কৃপর্-স্বভাবী হওয়া। শয়তান িানুষরক এই বরে রধাকা রদয় রস র্মেব হরয় রযরত পারে; আে 

অনবধ রযৌনািারেে মদরকও রস িানুষরক প্রেুি করে িারক। িহানবী (দ:) একটি হাদীস শেীরফ 

এেশাদ ফেিান, ‘যে (মুসল্মাি) বযজির পশরবার বে শকন্তু খাবার অল্প; এবং োর িামাে 

পশরপূে শ; অশধকন্তু, মুসল্মািশের অসাক্ষাশত যে র্ীবত কশর িা, যস পুিরুত্থাি শেবশস 

আমার সাশথ অবস্থাি করশব’।” [শায়ি িা’সূি আে-ফারূকী আস্ রসেমহেী প্রর্ীত ‘মকতুবাত’, 

২য় িণ্ড, ১১০তি পে] 

ওপরে বমর্ ণত সদগুর্াবেীে অমধকােী িুসেিানরকই ধিীয় পরদ আসীন আরেি বো হয়। 

আিারদে বুেরত হরব, রয বযজি ওই সিস্ত সদগুরর্ে অমধকােী হওয়া রতা দরূে, এিন মক ওই গুরর্ে 

অমধকােীরদে অপছে বা রহয়-ও করে, রস কিরনাই ধিীয় কতৃণত্বশীে বযজি হরত পারে না; বেঞ্চ রস 

একেন ধরি ণে শত্রু এবং তাে কিাবাতণা ও রেিনীরত আিারদে মবশ্বাস কোও উমিত নয়। 

৪৬/ – ‘যবেআত’ িারন কী? ’মকতুবাত’ গ্ররেে ১ি িরণ্ডে ৫৪, ১৬৫, ১৮৬, ২৫৫, ২৬০ ও ৩১৩ 

নং পরে ইিাি-এ-েব্বানী আহিদ ফারূকী রসেমহেী (রিাোরেরদ আেরফ সানী) রবদআত 

সম্পরকণ মবস্তামেত বযািযা মদরয়রছন এবং এটি সংঘিরনে ক্ষমত সম্পরকণও মেরিরছন। আিো বইটিে 

১ি িরণ্ডে পুরো ৩১৩টি পে পােমসক রিরক তুকী ভাষায় এবং আংমশক ইংরেজে ভাষায়ও অনুবাদ 

করেমছ। ১৩৮৭ মহেেী/১৯৬৮ সারে তা ইস্তামু্বে রিরক প্রকামশত হরয়রছ। অমধকন্তু, িওোনা 

আবদুে র্নী নাবেুসী (েহ:)-এে প্রর্ীত ‘হাশেকাতুি্ িেীয়া’ মশরোনারিে আেবী গ্ররেে ১ি িরণ্ড 

রবদআত সম্পরকণ মবস্তামেত রেিা হরয়রছ, যাে অংশমবরশষ এিারন রপশ কো হরো: 

রবদআত অি ণ (িহানবী সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়া সাল্লারিে) সুন্নাহ’ে সারি অসঙ্গমতপূর্ ণ রকারনা 

আকীদা-মবশ্বাস, কি ণ বা কিাবাতণা। আল্লাহ পাক তাাঁে বাোরদে সৃটি করেরছন শুধু তাাঁেই এবাদত-



বরের্ীে উরেরশয। এবাদত (আোধনা) িারন হরে (রিাদাে প্রমত) মবনম্রতা ও অবনত হওয়া। 

আরেক কিায়, এে অি ণ হরো িানরবে দ্বাো মনে েব্ব তিা স্রিা ও প্রভুে প্রমত মনে মবনম্রতা ও 

অক্ষিতা প্রকাশ কো। আে এেই ধাোবামহকতায় িজস্তষ্ক, নফস বা মবমভন্ন প্রিামনয়মন্ত্রত সুেে-

অসুেরেে ধাের্াগুরো পমেহাে করে স্রিাপ্রদত্ত সুেে-অসুেরেে দশ ণরনে কারছ আিসিপ ণর্ কো; 

আে রসই সারি স্রিাে রপ্রমেত িহানবী (দ:) ও ঐশীগ্রে আে-কুেআরনে প্রমত মবশ্বাস স্থাপন ও িানয 

কো। রকউ যমদ তাে স্রিাে অনুিমতে কিা মবরবিনায় না মনরয় মনেস্ব পছে অনুযায়ী রকারনা কাে 

করে, তাহরে রস রিাদাে প্রমত সিমপ ণত নয় এবং িসুেিান হবাে সিস্ত পূব ণশতণ পূেরর্ও রস বযি ণ বরে 

সাবযস্ত হরব। তাে ওই কােটি যমদ আকীদা-মবশ্বাস সংক্রাি হয় এবং এিন মবষয় হয় যা’রত মবশ্বাস 

স্থাপন কোরক অতযাবশযক বরে সব ণসম্মতভারব রঘামষত হরয়রছ, তরব তাে ওই ধাের্াটি হরে 

’কুেরী (অশবশ্বাস) সৃষ্টিকারী যবেআত’। আে যমদ তাে রসই কি ণ (আিে) মবশ্বাস-সংক্রাি না 

হরয় ধরি ণে আিে (কিা বা কাে)-এে সারি সম্পমকণত হয়, তরব রসটি হরব মফসক্ তিা িহা পাপ। 

োসূেুল্লাহ (দ:) একটি হাদীস শেীরফ এেশাদ ফেিান, “যকউ ধশম শ অিজস্তেিীল্ যকাশিা শকেু 

পশরশবিি করশল্ তা প্রতযাখযাত হশব।” এই হাদীস পমেস্ফুি করে রয ইসোরি অজস্তত্বহীন 

রকারনা আকীদাহ, কিা, কাে বা আিের্ (প্রিা) ধরি ণ পমেরবশন কো হরে এবং তা ধরি ণ মবদযিান বা 

তা রিরক এবাদরতে সওয়াব পাওয়া যারব বরে মবশ্বাস কো হরে, অিবা সওয়ারবে আশায় ইসোরিে 

আরদশ-মনরষরধ সংরযােন-মবরয়ােন কো হরে, এই ধেরনে উদ্ভাবন বা পমেবতণনরক ‘যবেআত’ 

বরে মিমহ্নত কো হরব। এে দরুন ইসোি ধি ণরক অিানয ও অবিূেযায়ন-ই কো হরব। রয সব নতুন 

মবষয় ইসোি ধরি ণ পামেত নয় মকন্তু সািাজেক প্রিাে অির্ ণত, অি ণাৎ, রযগুরোে মবমনিরয় সওয়াব 

আশা কো হয় না, রসগুরো রবদআত নয়। উদাহের্স্বরূপ, আিারদে ধি ণ পানাহাে গ্রহর্, ভ্রির্, 

পমেবহন বা আবাসন রক্ষরে উদ্ভাবন ও পমেবতণনরক প্রতযািযান করে না। [অতএব, একই রিমবরে 

বরস আোদা আোদা রেরি িাওয়া, িািি-কাাঁিািািি বযবহাে কো, ইজঞ্জরনে র্ামড় ও উরড়া 

োরহারে িড়া, দাোরনে বামড়ঘে বা োন্নাে সেঞ্জািামদ বযবহাে কো, জ্ঞান-মবজ্ঞান ও প্রযুজিে 

সদ্বযবহাে কোরক ইসোরি রবদআত বরে মবরবিনা কো হরব না। উপকােী িারত এগুরোে বযবহাে 

অনুিমতপ্রাপ্ত, এিন মক রক্ষেমবরশরষ ফেরয রকফায়া-ও বরি। – আল্লািা হুসাইন মহেিী] 

একমদন হযেত আনাস মবন িারেক (ো:)-রক মতমন রকন কাাঁদরছন প্রশ্ন কো হরে মতমন উত্তরে 

বরেন, “োসূেুল্লাহ (দ:)-এে কাছ রিরক আমি যরতা এবাদত মশরিমছ, তাে িরধয শুধু নািায-ই (এ 

যাবত) অপমেবমতণত মছে। মকন্তু এিন আমি কাাঁদমছ এই রদরি রয এটিও পমেবমতণত হরয়রছ।” মতমন এ 

কিা বরে বুজেরয়রছন রয তাাঁে কাাঁদবাে কাের্ হরো তাাঁেই সিয়কাে রবমশে ভার্ িানুষ নািারযে 

পূব ণশতণ, ওয়াজেব, সুন্নাত ও রিাস্তাহাবগুরো পূের্ কেমছে না এবং িকরুহ, িুফমসদ ও 

রবদআতগুরোও এমড়রয় িেমছে না। এোই রস সব রোক যাো আমম্বয়া (আ:), আউমেয়া (েহ:) বা 

পুর্যবান রিাদাভীরু িুসেিানরদে িাহািয উপেমি কেরত অক্ষি মছে। িহান রবাযর্ ণবৃরেে পি 

রছরড় মদরয় তাো মনরেরদে বযজির্ত িতািরতে মভমত্তরত এবং নফসানী িারয়শ অনুযায়ী 

এবাদরতে িরধয পমেবতণন সাধন করে। সুিশামিে পি রফরে রেরি তাো ধ্বংরসে পি রবরছ রনয়। 

ওই সাহাবী (ো:)-এে কান্নাে কাের্ মছে রর্ািোহ রোরকো নািারযে িরধয সংরযােন ও মবরয়ােন 

করেমছে। ফরে তাো সুন্নাহ তিা ইসোি ধি ণরক পমেবতণন করে রফরেমছে। আে সুন্নাহরক 

পমেবতণন কোই হরে রবদআত। 



িহানবী (দ:) একটি হাদীস শেীরফ এেশাদ ফেিান, “যকাশিা উম্মাহ েশে তাশের িবী (আ:)-এর 

যবসাশল্র পশর ধশম শ একষ্টট যবেআত পশরশবিি কশর, তশব তারা ওর সেৃি একষ্টট সুন্নাহ 

হাশরশয় যেল্শব।” অি ণাৎ, কুফেী সৃটিকােক নয় এিন রকারনা রবদআত তাো ধরি ণ পমেরবশন 

কেরে অনুরূপ ধেরনে একটি সুন্নাহ তারদে িাে রিরক মবেুপ্ত হরব। 

োসূেুল্লাহ (দ:) আেও এেশাদ ফেিান, “যবেআতী যল্াক যবেআত তযার্ িা করা পে শন্ত 

আিাহতা’ল্া তাশক তওবা করার সুশোর্ যেি িা।” এে িারন হরো, রকারনা বযজি রবদআত 

পমেরবশন কেরে বা অনয কারো পমেরবমশত রবদআত অনুশীেন কেরে রস এে েরনয তওবা 

কেরত পারে না; রকননা, রস এটিরক িঙ্গেেনক মবরবিনা করে এবং এে রিরক সওয়াব পাবাে 

আশা করে িারক। আে ওই রবদআত, যা কুফেী পয ণি তারক রপৌৌঁরছ মদরত পারে, তাে িে 

ফোফরেে কােরর্ রস তাে রকারনা পারপেই েরনয তওবা কোে সুরযার্ পারব না। 

হুযূে পূে নূে (দ:) অপে এক হাদীরস এেশাদ ফেিান, “যবেআত সংঘটিকারী বযজির যকাশিা 

(যিক) আমল্  আিাহতা’ল্া কখশিাই কবুল্ (গ্রহে) কশরি িা, েশতাক্ষে পে শন্ত িা যস 

আিাহর ওয়াশস্ত (খাশতশর) ওই যবেআত তযার্ কশর।” আরেক কিায়, আকীদা-মবশ্বাস, আিে 

(কি ণ), কিা বা তনমতকতায় রবদআত অনুশীেনকােী বযজি তা অবযাহত োিরে আল্লাহ পাক তাে 

অনুরূপ মকমসরিে এবাদত-বরের্ী কবুে করেন না, যমদও বা রসগুরো সহীহ হয়। তাে এবাদত 

কবুরেে পূব ণশতণ হরো তারক রিাদাভীরুতাে িামতরে, আল্লাহে কাছ রিরক সওয়াব পাবাে আশায় 

এবং তাাঁেই রেযািজে হামসরেে উরেরশয রবদআত পমেতযার্ কেরত হরব। 

োসূরে কেীি (দ:) একটি হাদীস শেীরফ রঘাষর্া করেন, “আিাহতা’ল্া যকাশিা যবেআতীর 

যরাো, হজ্জ্ব, উমরাহ, যিহাে, পাপ হশত পরশহের্াশর ও িযায়পরায়েতাশক কবুল্ করশবি 

িা। যস সহশিই ইসল্াম যথশক খাশরি হশয় োশব।” অি ণাৎ, তাে এবাদত-বরের্ী সহীহ 

(মবশুি, িাাঁটি) হরেও তা র্ৃহীত হরব না; তারক সওয়াব রদয়া হরব না। রকননা, রস কুফেী সৃটিকােক 

নয় এিন রবদআত অহেহ-ই সংঘিন করে িারক। আে কুফেী সৃটিকে রবদআত পােনকােীে 

এবাদত-বরের্ী রকারনাক্ররিই সহীহ নয়। তাে রকারনা ফেয বা নফে এবাদত-ই কবুে কো হরব 

না। কাের্ রবদআত নফস ও শয়তানরক অনুসের্ করেই সংঘটিত হয়; ফরে রবদআতী ইসোি ধি ণ 

রিরক িামেে হরয় যায়, আল্লাহতা’োে আরদশ-মনরষরধে প্রমত সিপ ণরর্ে র্জণ্ড রিরকও রবমেরয় যায়। 

ঈিান হরো অিরেেই একটি জক্রয়া। ইসোরিে (পাাঁিটি নীমত) অাািমেক ও রিৌমিক ভাষয দ্বাো 

সিমিত। ঈিান অিরেে েরনযই যিাযি (তিা িাস্)। মকন্তু ইসোরি অিে, রিৌমিক ভাষয ও 

শােীমেক কি ণকাণ্ড, এই মতনটি-ই অিভুণি। অিরে ঈিারনে অজস্তত্ব এবং ইসোরিে অজস্তত্ব 

সাদৃশযপূর্ ণ। রবদআতীে কাছ রিরক যা মতরোমহত হয় তা হরো রিৌমিক ভারষয ও শেীরে অজস্তত্বশীে 

ইসোি। রয রোক রকারনা রবদআত বােংবাে সংঘিন কেরত িারক, রস মনে নফস ও শয়তানরক 

িানযকােী বযজিরত পমের্ত হয়। রয রোক পাপািারে মেপ্ত হয়, রস অবাধয ও গুনাহর্াে/পাপী 

মহরসরব সাবযস্ত হয়। তরব তারক রবদআতী বরে সরম্বাধন কো হয় না। মকন্তু রবদআতী রোক অবাধয 

ও পাপী এবং রস তাে দ্বাো সংঘটিত রবদআতরক এবাদত িরন করে এবং তা রিরক সওয়াব-ও আশা 

করে। অিি রকারনা এবাদত পােরনে পাশাপামশ গুনাহ কেরে তা এবাদতটি কবুে হওয়ারক 

বাধাগ্রস্ত করে না। 



িহানবী (দ:) একটি হাদীস শেীরফ এেশাদ ফেিান, “আমার (যবসাশল্র) পশর আমার উম্মশতর 

মশধয মতপাথ শকয যেখা যেশব। ওই সময় োরা পাশব তারা যেি আমার সুন্নাতশক িিভাশব 

আাঁ কশে ধশর, এবং খুল্াোশয় রাশিেীশির সুন্নাতশকও! ধশম শর মশধয পশরশবশিত 

যবেআতশক তারা যেি এশেশয় েশল্! ধশম শ পশরশবশিত প্রশতষ্টট িতুি শবষয়-ই যবেআত, 

আর সকল্ যবেআত-ই পথভ্রিতা। যবেআতীশের র্ন্তবয িাহান্নাম।” এই হাদীস শেীফটি 

পমেস্ফুি করে রয উম্মরত রিাহাম্মদীে িরধয মবমভন্ন িতপাি ণরকযে উদ্ভব হরব। এটি মনরদণশ রদয় 

আিো রযন োসূেুল্লাহ (দ:) এবং তাাঁে িাে িেীফাে পি ও িরতে অনুসের্ কমে। সুন্নাহ হরো তাাঁে 

কওে (বার্ী), সিস্ত এবাদত-বরের্ী, আকীদা-মবশ্বাস ও তনমতকতা, এবং তাাঁে উপমস্থমতরত কৃত ওই 

সব মবষয় যা’রত মতমন মনশ্িুপ মছরেন (িারন রিৌন সিমি ণত মবষয়)। 

অপে এক হাদীস শেীরফ হুযূে পূে নূে (দ:) এেশাদ ফেিান, “আমার উম্মশতর মাশে েখি 

যর্ামরাহী/পথভ্রিতা/অবিশতকতা বযাপকভাশব প্রসার ল্াভ করশব, তখি যে বযজি আমার 

সুন্নাতশক আাঁ কশে ধরশব তাশক এক’ি িি িহীশের সওয়াব োি করা হশব।” অি ণাৎ, 

িানবকুে যিন নফসানীয়াত, রবদআত ও আপন (অদেূদশী) িজস্তরষ্কে আনুর্তয কেরত মর্রয় 

ইসোি কতৃণক মনধ ণামেত সীিা েঙ্ঘন কেরব, তিন িহানবী (দ:)-এে সুন্নারতে অনুসােী বযজিরক 

পুনরুত্থান মদবরস এক’শ শহীরদে সওয়াব দান কো হরব। রকননা, মফতনা ও অননমতকতাে যুরর্ 

ইসোি ধরি ণে অনুসের্ বা অনুশীেন (প্রািমিক যুরর্ে) অমবশ্বাসীরদে সারি রিহারদে িরতাই 

কটিন বা কিসাধয হরব। 

োসূরে আকোি (দ:) একটি হাদীস শেীরফ রঘাষর্া করেন, “ইসল্াশমর আরম্ভ র্শরব অবস্থায়; 

এর েূোন্ত সময়ও হশব র্শরব। ওই সব র্শরব মািুশষর িশিয সুসংবাে! যল্াকশের দ্বারা 

শবকৃশত সাশধত আমার সুন্নাতশক তারা পশরশুি করশব।” অি ণাৎ, ইসোরিে প্রািমিক যুরর্ 

িানুরষো রযিন এই ধি ণ সম্পরকণ োনরতা না এবং এটিরক অদ্ভূত িরন কেরতা, টিক রতিমন 

সব ণরশষ যুরর্ও ইসোি সম্পরকণ জ্ঞানীরদে সংিযা হরব যৎসািানয। তাাঁো িহানবী (দ:)-এে সুন্নাতরক 

আবাে প্রমতষ্ঠা কেরবন, যা তাাঁে (রবসারেে) পরে দমূষত হরয়মছে। এই েরক্ষয তাাঁো ’আে-আিরু মবে 

িা’রূফ ওয়ান্ নাহী আমনে িুনকাে’ (সৎ কারেে আরদশ ও অসৎ কারে মনরষধ) অনুশীেন 

কেরবন। সুন্নাত তিা ইসোরিে অনুসেরর্ তাাঁো হরবন অনযানযরদে েরনয উেে দৃিাি। তাাঁো 

ইসোিী মশক্ষাসিূহ সটিকভারব মেমপবি কেরবন এবং মনরেরদে বইপে প্রিাে-প্রসাে কোে রিিা 

কেরবন। সািানয মকছু িানুষ তাাঁরদে কিা শুনরবন (িারন িানয কেরবন), আে তাাঁরদে িাকরব প্রিুে 

মবরোমধতাকােী। ওই সিয় বহু সহানুভূমতশীে অনসুােীে রনতা হরয় ধিীয় পরদ সিাসীন বযজি 

সরতযে সারি মিরিে আবেরর্ মিরিয কিাবাতণা সংমিশ্রর্ কেরব। রকননা, তিন িাাঁটি সতয কিা 

বোে িানুরষে িাকরব অসংিয শত্রু। 

হুযূে পাক (দ:) অপে এক হাদীস শেীরফ এেশাদ করেন, “বি ূইসরাঈল্ বংি বাহাির েশল্ 

শবভি হশয়শে। আমার উম্মত শবভি হশব শতয়াির েশল্। একষ্টট েল্ োো বাশক সব েল্-ই 

িাহান্নাশমর আগুশি প্রশবি করশব। িািাতপ্রাপ্ত েল্ষ্টট তারাই, োরা আমার ও আমার 

সাহাবীশের আকীো-শবশ্বাস ও রীশত-িীশতর অিুসরে করশব।” আরেক কিায়, ধিীয় 

মবষয়াবেীরত বনূ ইসোঈে বংশ বাহাত্তে দেমবভি হরয়মছে। আে িুসেিান সম্প্রদায় মতয়াত্তে 

দরে মবভি হরব। িারন (সটিক দেটি বযমতরেরক) তাো অরনক রফেকাবজে হরব। তাো রকউই 

অমবশ্বাসী (কারফে) হরব না বরি, মকন্তু তাো োহান্নারিে আগুরন দীঘ ণকাে শাজস্ত পারব। োসূেুল্লাহ 



(দ:) ও তাাঁে সাহাবা-এ-রকোি (দ:) রয আকীদা-মবশ্বাস অিরে রপাষর্ করেরছন এবং (এবাদরত) রয 

েীমত-নীমত পােন করেরছন, তাে অনুসােী দেটি-ই রকবে পমেোর্ পারব। রয সিস্ত আরেি 

িহানবী (দ:) ও তাাঁে সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে আকীদা-মবশ্বাস সংক্রাি মবষয়গুরোরত এেরতহাদ 

প্ররয়ার্ করে এবং এই কারে সব ণসম্মতভারব জ্ঞাত ও ধরি ণ অপমেতযােয  রকারনা আকীদা-

মবশ্বাসর্ত মবষরয় ভুে করে, তাো অমবশ্বাসীরত পমের্ত হয়। তারদেরক ‘মুল্শহে’ [’বাহর’ ও 

‘শহিশেয়যা’ গ্রেগুরোরত এরদেরক িুশমেক বো হরয়রছ] আিযাময়ত কো হয়। আে যমদ তাো এিন 

রকারনা আকীদা-মবশ্বাসর্ত মবষরয় ভুে করে রযটি সব ণসম্মতভারব বমর্ ণত নয় এবং অপমেতযােয-ও 

নয়, তরব তাো অমবশ্বাসী হয় না সতয, মকন্তু আকীদা-মবশ্বাসর্ত মবষরয় রবদআতীরত রূপািমেত হয়। 

তারদেরকও ‘আহে আে-মকবো’ (িুসেিান) বো হয়। অমধকন্তু, এবাদত ও আিরেে রক্ষরে 

এেরতহাদ প্ররয়ারর্ে সিয় (ইসোরি) অপমেতযােয বরে সব ণেনমবমদত মবমভন্ন এবাদত-আিেরক 

যাো অমবশ্বাস কেরব, তাো অমবশ্বাসী বা িুেমহদ হরয় যারব। মকন্তু অপমেতযােয নয় অিবা 

সব ণসম্মতভারব বমর্ ণত নয় এিন এবাদরতে রক্ষরে (এেরতহাদ প্ররয়ারর্) ভুে কেরে িুেতামহরদে 

পয ণায়ভুি আরেিবৃে সওয়াব পারবন। িুেতামহদ না হরয় এ েকি এেরতহাদ প্ররয়ার্ কেরে ো-

িযহাবীরত পমের্ত হরত হরব। রকননা, অ-িুেতামহরদে েরনয এেরতহাদ প্ররয়ারর্ে রকারনা 

অনুিমত-ই রনই। তারক রকারনা িুেতামহরদে অধীন িযহারবে অনুসের্ কেরত হরব। একটি হাদীস 

শেীরফ োসূরে কেীি (দ:) এেশাদ ফেিান, “যে বযজি ‘ল্া-ইল্াহা ইিািাহ’ মুশখ বশল্, তাশক 

তার পাশপর িশিয কাশের অশভশহত করা োশব িা। যে বযজি তাশক কাশের আখযা যেশব 

যস শিশিই কাশের হশয় োশব।” রয বযজি তাে সটিক আকীদা-মবশ্বারসে কােরর্ োহান্নাি হরত 

েক্ষাপ্রাপ্ত, রস হয়রতা তাে পারপে কােরর্ োহান্নারি রযরতও পারে। তরব রকারনা বযজি যমদ সারেহ 

(সতযপেী পুর্যািা) হন, িারন মতমন যমদ মনে পারপে েরনয তওবা করেন বা ক্ষিা রপরয় যান অিবা 

নবী (আ:)-ওেী (েহ:)-এে শাফায়াত/সুপামেশ োভ করেন, তাহরে মতমন আে কিরনাই োহান্নারি 

প্ররবশ কেরবন না। সব ণসম্মতভারব বমর্ ণত ও অপমেতযােয বরে র্ৃহীত রকারনা আকীদা-মবশ্বাস 

মকংবা আিে, যা এিন মক অজ্ঞোও োরন, তা রকউ অস্বীকাে কেরে রযরহতু কারফে (অমবশ্বাসী) 

বা িুেতাে (ধি ণতযার্ী)-এ পমের্ত হরব, রসরহতু তারক ‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’ করেিা-বারকয মবশ্বাসী 

বযজি বরে সরম্বাধন কো হরব না, মকংবা ‘আহরে মকবো’ বা ‘আহরে রবদআত’-ও বো হরব না, 

যমদও রস সকে ধেরনে এবাদত-বরের্ী পােন এবং পাপািাে বেণন করে িারক। 

প্রশ্ন: আিারদে িহানবী (দ:) রঘাষর্া করেরছন, ‘সকল্ যবেআত-ই পথভ্রিতা।’ মকন্তু রফকাহমবদ 

উোিাবৃে বরেরছন মকছু রবদআত রিাবাহ (অনুিমতপ্রাপ্ত), আে মকছু রবদআত রিাস্তাহাব 

(প্রশংসনীয়) এবং আেও মকছু রবদআত ওয়াজেব (অবশয কের্ীয়)। এই দু’রিা বিরবযে িরধয সঙ্গমত 

কীভারব পাওয়া যায়? 

িবাব: ‘রবদআত’ শব্দটিে দু’টি অি ণ মবদযিান। প্রিিটি হরে আমভধামনক, যা সামব ণক। এই অরি ণ 

প্রিার্ত রহাক বা এবাদরতে রক্ষরেই রহাক, রয রকারনা নতুন মবষরয়ে প্রবতণন-ই রবদআত মহরসরব 

অমভমহত হরব। প্রিা হরো রস সব কাে যা রিরক সওয়াব আশা কো হয় না এবং যা শুধু দুমনয়াে 

ফায়দা োরভে েরনযই কো হয়। মকন্তু এবাদত এিন এক আিে, যা পােন কো হয় আরিোরত 

সওয়াব োরভে আশায়। আমভধামনকভারব রবদআত অি ণ ‘আস্ সের আল্-আউয়াল্’ তিা 

সাহাবা-এ-রকোি (ো:), তারবঈন ও তারব তারবঈরনে যুরর্ে পরে পমেরবমশত সিস্ত নতুন মবষয়। 



তাাঁরদে সিয়কারে প্রবমতণত মবষয়গুরো মকন্তু রবদআত নয়। তারবঈন ও তারব তারবঈনবৃরেে 

পেবতীকারে প্রবমতণত মবষয়গুরোই হরে রবদআত। 

রবদআরতে মদ্বতীয় অি ণটি হরে আস্ সদে আে-আউয়ারেে পরে ধরি ণ পমেরবমশত নতুন মবষয়। 

এই সব পমেবতণন আকীদা-মবশ্বারসে রক্ষরে হরত পারে, আবাে এবাদরতে রক্ষরেও হরত পারে। 

রকারনা নতুন এবাদত িােু কো মকংবা এবাদরতে িরধয সংরযােন বা মবরয়ােন কোই এবােশতর 

যক্ষশত্র যবেআত বরে সাবযস্ত। এ ধেরনে রবদআতগুরোে িরধয শেীয়রতে মবধানদাতা হযেরত 

োসূেুল্লাহ (দ:)-এে রিৌমিক, বযবহামেক, প্রকাশয বা ইশাোকৃত অনুিমত ছাড়াই রযগুরো প্রবতণন 

কো হরয়রছ, রসগুরোরক ‘যবেআশত সাইশয়যয়াহ’ (িে নতুন মবষয়) বো হয়। প্রিা সংক্রাি 

রবদআতগুরোে রকারনাটি-ই রবদআরত সাইরয়যয়াহ নয়, রকননা এগুরো এবাদরতে উরেরশয 

পামেত হয় না, বেং তবষময়ক বা পামি ণব োরভে েরনয কো হয়। পানাহাে, বে পমেধান ও বসবারসে 

রক্ষরে নতুন মবষয় প্রবতণন হরে প্রিা-সংক্রাি রবদঅাাত। বস্তুতঃ আকীদা-মবশ্বাসর্ত নতুন 

মবষয়গুরো-ই হরে ‘যবেআশত সাইশয়যয়াহ’। বাহাত্তেটি রর্ািোহ দরেে আকীদা-মবশ্বাস 

রবদআরত সাইরয়যয়াহ। মকন্তু এবাদরতে রক্ষরে িাে িযহারব পমেরবমশত নতুন মবষয়গুরো 

রবদআত নয়; রকননা, রসগুরো যুজি দ্বাো রবে কো মসিাি নয়, বেং ‘আশেিাত আি্ িরীয়ত’ 

হরত র্ৃহীত ফয়সাো। রসগুরো ‘নস’ (শেীয়রতে দমেে)-এে সারি সংরযােন নয়, বেং ‘নস’-এেই 

বযািযা-মবরশ্লষর্। সাোত বা নািারযে প্রােরম্ভ ’তাকমবরে এফমততাহ’ যমদ অমতমেি সওয়াব পাওয়াে 

আশায় করয়কবাে পড়া হয়, তরব তা রবদআত। িরন সরেরহে দরুন অনবধানতাবশতঃ যমদ পড়া 

হয়, তরব তা গুনাহ। আে যমদ শেীয়রতে মবধানদাতা োসূেুল্লাহ (দ:)-এে প্রকাশয বা ইশাোিূেক 

অনুিমত দ্বাো এবাদরতে রক্ষরে রবদআতসিূহ পমেরবমশত হয়, তরব রসগুরোরক বো হরব 

‘যবেআশত হাসািাহ’; এগুরো রিাস্তাহাব বা ওয়াজেব। িসজেরদে েরনয মিনাো মনি ণার্ 

রিাস্তাহাব। এগুরো মনি ণার্ কো সওয়াবদায়ক, মকন্তু মনি ণার্ না কো গুনাহ নয়। মিনাোরক 

‘মা’আোিা’-ও বো হয়। হযেত যায়দ ইবরন সারবত (ো:)-এে িাতা (ো:) বরেন, “িসজেরদ নববীে 

আশপারশ সরব ণাচ্চ বসতঘে মছে আিােটি। ইমতপূরব ণ হযেত রবোে (ো:) আিাে ঘরেে ছারদ উরি 

আযান মদরতন। মকন্তু িসজেরদ নববী মনমি ণত হবাে পরে মতমন ওই িসজেরদে সরব ণাচ্চ স্থারন উরি 

আযান রদয়া আেম্ভ করেন।” এই বিরবয প্রতীয়িান হয় রিায়াযমযনরদে েরনয মিনাোয় উরি 

আযান রদয়া সুন্নাত। িারাসা মনি ণার্ এবং ধিীয় বইপে রেিা হরে রবদআত, যা ওয়াজেব বরি। 

এগুরো কো সওয়াব এবং না কো পাপ। এই একই নীমত প্ররযােয হরব অমবশ্বাস সৃটিকে 

রবদআরতে অনুশীেনকােী রবদআতী ও িুেমহদবরর্ ণে কৃত সরেহ অপরনাদরন সতকণকােী 

দমেোমদ উপস্থাপন কোে রক্ষরেও। 

ওপরে মেমপবি মবমভন্ন হাদীস শেীরফ উরল্লমিত রবদআত-ই হরো রবদআরত সাইরয়যয়াহ, যা 

ইসোরিে িরধয পমেরবমশত হরয়মছে। এগুরো এবাদরতে রক্ষরে উপকােী নয়। পক্ষািরে 

রবদআরত হাসানাহ, যা এবাদরতে েরনয সহায়ক এবং যা শেীয়রতে মবধানদাতা (োসূেুল্লাহ দ:)-এে 

অনুিমতক্ররি পামেত হয়, তা রর্ািোহী নয়। ‘আমার সুন্নাহশক িিভাশব আাঁ কশে ধশরা, এবং 

খুল্াোশয় রাশিেীশির সুন্নাহশকও’ – িহানবী (দ:)-এে এই হাদীরসে অি ণ ‘রতািারদে িজস্তষ্ক ও 

নফসরক অনুসের্ করে রতািো ইসোরিে িরধয রয পমেবতণন সাধন করেছ, তা বেণন করো এবং 

আিাে পিরক শিভারব আাঁকরড় ধরো।’ হাদীসটি প্রমতভাত করে প্রিার্ত রবদআতগুরো 

রর্ািোহী নয়। রকননা, ধিীয় মশক্ষাসিূহ-ই োসূেূল্লাহ (দ:)-এে পরিে আওতাভুি। মতমন প্রিা 

সম্পরকণ রকারনা মকছুই বরেনমন। মতমন িানুষরদেরক তারদে ঈিান সম্পরকণ োনারত আমবভূণত 



হরয়মছরেন। তাাঁরক তারদে দুমনয়াদােী-সম্পমকণত জ্ঞান মশক্ষা মদরত রপ্রের্ কো হয়মন। রকননা, 

িানুরষো মনরেরদে দুমনয়াদােীে মবষয় সম্পরকণ ভােই োনরতা, যমদও তাো োনরতা না 

আল্লাহতা’োে এোদা (িূড়াি ইরে) ও আরদশ-মনরষধ কী মছে। 

বতণিারন ‘রবদআত’ বেরত আকীদা-মবশ্বাস সংক্রাি রবদআতরকই রবাোয়। এই ধেরনে রর্ািোহ 

ধাের্া রপাষর্কােী রোকরদে বো হয় ‘যমাবতােী’ ও ’আহল্ আল্-হাওয়া’। কাের্ তাো তারদে 

নফসরক অনুসের্ করে, দ্বীন ইসোিরক নয়। বাহাত্তেটি রর্ািোহ দে ওই পয ণায়ভুি। তারদে 

কারো কারো ধযান-ধাের্া কুফেী সৃটিকে। রয সিস্ত রোক ইরিকারেে পরে পুনরুত্থারন মবশ্বাস 

করে না, আল্লাহতা’োে মসফাত তিা গুর্াবেী অস্বীকাে করে, অিবা এ কিা বরে রয সৃটিকুরেে 

িরধয মবমভন্ন প্রোমত মিেিন, তাো এই রশ্রর্ীভুি। কুফেী তিা অমবশ্বাস সৃটিকােী ধাের্াগুরোরক 

‘এল্হাে’ বো হয়। এই ধেরনে ধাের্া রপাষর্কােীরদে বো হয় ‘মুল্শহে’। এ েকি ধাের্া কুফেী 

সৃটিকে হরব না, যমদ এে রপাষর্কােী অস্পি ও দ্বযি ণরবাধক রকারনা আয়ারত কেীিা বা হাদীস 

শেীফ, যা তা’মবেরযার্য তিা একামধক অরি ণে িধয হরত উপযুি অি ণটি বাছাইরযার্য, তা রিরক ভুে 

অি ণ রবে করে। যাো কবে আযাব অিবা রি’োরে মবশ্বাস করে না, তাো এই রশ্রমর্ভুি। মকন্তু এই 

সব রবদআত যা কুফেী সৃটি করে না, রসগুরো অনযায়ভারব রিা’রিন িুসেিান হতযা ও অনবধ 

রযৌনািারেে িরতা গুরুতে অপোরধে রিরয়ও েঘনয পাপ। কুেআনুে কেীি ও হাদীস শেীফ 

রিরক ধাের্াে মভমত্তরত ভুে অি ণ রবে কোে দরুন তাো অমবশ্বাসীরত পমের্ত হয় না। আেরক 

অরনক রোক এ সতয অমবশ্বাস করে ভ্রাি তা’মবরেে কােরর্ নয়, বেং এই অেহুারত রয এগুরো না-

মক যুজি ও মবজ্ঞারনে সারি অসঙ্গমতপূর্ ণ। রয সব অমবশ্বাসী তারদে ধযান-ধাের্া ইসোরিে ওপে নয়, 

বেং যুজি ও মবজ্ঞারনে ওপে মনভণে করে অিরে োেন করে, তাো িুেতাে (ধি ণিুযত) হরয় যায়। 

িুেমহদ যারদে আকীদা-মবশ্বাস কুফেী সৃটিকে, তাো মনরেরদেরক িুসেিান িরন করে, এবাদত 

পােন করে এবং পাপ-ও এমড়রয় িরে। মকন্তু এ সব কারেে রকারনাটি-ই তবধ নয় বরে সাবযস্ত হরব। 

এবাদরতে রক্ষরে রবদআরত সাইরয়যয়াহ আকীদা-মবশ্বাসর্ত রবদআরত সাইরয়যয়াহ’ে িরতা িে 

মবষয় নয়; মকন্তু রসগুরো-ও অগ্রহর্রযার্য এবং রর্ািোহীপূর্ ণ। রয রকারনা ধেরনে পারপে রিরয়ও 

রসগুরোরক এমড়রয় িো রবমশ েরুমে। মবরশষ করে এবাদরতে রক্ষরে রকারনা রবদআত যমদ রকারনা 

সুন্নারত রিায়াককাদা পােরন অবরহোে রহতু হরয় দা াঁড়ায়, তরব রসই রবদআত আেও রবমশ পারপে 

রবাো হরব। 

আকীদা-মবশ্বাসর্ত রবদআরতে মবপেীতিুমি হরে ‘আহল্ আস্ সুন্নাত ওয়াল্ 

িামা’আত’ নারিে আকীদা-মবশ্বাস। আে এবাদরতে রক্ষরে রবদআরতে মবপেীত হরে ’সুন্নাত 

আল্-হুো’। প্রিরিািটি িহানবী (দ:)-এে আকীদা-মবশ্বাসরকই প্রমতফেন করে; আে মদ্বতীয়টি 

রসই সিস্ত এবাদতরক রবাোয়, রযগুরো মতমন ধাোবামহকভারব পােন কেরতন মকন্তু কিরনা 

কিরনা বাদ মদরতন, অিি রযগুরো বাদ মদরত মতমন কাউরক িানা করেনমন। রযগুরো বাদ মদরত 

মতমন মনরষধ করেমছরেন, রসগুরোরক ’ওয়াজিব’ বো হয়। রকারনা ওেে বযমতরেরক একটি সুন্নারত 

হুদারক বাদ রদয়া পাপ নয়। তরব রয বযজি রসগুরোরক বােংবাে বাদ রদয়, তারক পুনরুত্থান মদবরস 

ভৎণসনা কো হরব। এগুরোে দৃিাি হরো আযান, একািত, োিাআরত নািায আদায় এবং তদমনক 

পাাঁি ওয়াি নািারযে সুন্নাতসিূহ। মকন্তু রকারনা এোকা/িহল্লাে সকে অমধবাসী যমদ এগুরো বাদ 

রদয়, তাহরে তারদে মবরুরি সংগ্রাি কেরত হরব। 



প্রিা বা আিারে পমেরবমশত রবদআত রর্ািোহী (দাোোত/পিভ্রিতা) নয়। এগুরো িিণা না কো 

ওয়াো’ে পমেিায়ক এবং উত্তি। প্ররয়ােরনে তুেনায় বামড়ঘে উাঁিু করে মনি ণার্, অমত রভােন, কমফ 

ও িা এবং ধূিপান কো প্রিার্ত রবদআত। এগুরো হাোি বা িকরূহ মক-না, তা আিো বেরত পামে 

না। আল্লাহতা’োে আরদশ-মনরষরধে সারি সঙ্গমতপূর্ ণ রকারনা সুেতারনে আরদশ-মনরষধ তবধ বরে 

পমের্মর্ত হরব। মকন্তু মতমন মনে নফস ও িজস্তরষ্কে অনুসেরর্ রয আরদশ োমে করেন তা িানয 

কো ওয়াজেব নয়; মকন্তু রসগুরোে মবরুরি মবররাহ কোে অনুিমত-ও রনই। উপেন্তু, রকারনা মনষ্িুে 

সুেতারনে অনযায় ও রশাষর্ রিরক রেহাই পাবাে বা মনোপদ িাকাে েরনয তাে অাারদশ িানয কো 

ওয়াজেব। রকননা, কারো পরক্ষ মনরেরক মবপরদ রফোে রকারনা অনুিমত-ই রনই। ’উল্ূল্ আমর’-

সম্পমকণত আয়াতটি, যাাঁরদেরক িানরত িুসেিানরদে প্রমত তারত আরদশ কো হরয়রছ, তাাঁো হরেন 

িুসেিান শাসক বা মবিােক (উরেিা-িাশারয়িবৃে-ও)। তাাঁরদে সটিক ও নযাযয আরদশ িানয কো 

ওয়াজেব। প্রিার্ত রবদআরতে মবপেীরত েরয়রছ ‘সুন্নাত আে্ োশয়ো’, যা’রত অিভুণি োসূেুল্লাহ 

(দ:)-এে অভযাসর্ত কাে-কি ণ। এে উদাহের্ রস সব রিাস্তাহাব রযিন তাাঁে পমেরধয় বরেে ধেন, যা 

পমেধান আেম্ভ হরতা তাাঁে জেসি (শেীে) রিাবােরকে ডানমদক রিরক, পানাহাে, রকারনা মকছু রদয়া 

বা রনয়া ডান হারত, প্রকৃমতে ডারক সাড়া রদয়াে পে বা াঁ হারত রশৌি, এবং িয়রেরি যাওয়াে সিয় বা াঁ 

পারয় প্ররবশ কো। [অতএব, এটি পমেদৃি হরে রয সিরয়ে পমেক্রিরর্ পুরুষ ও নােীরদে 

োিাকাপরড় পমেবতণন এবং গুনাহর্ােরদে িরতা তারদে বে পমেধান প্রিার্ত রবদআরতেই 

অিভুণি। নােীরদে হাত ও িুি মভন্ন সাো শেীে োকবাে িরতা বড় োিা পমেধান ধিীয় রক্ষরে 

রবদআত নয়। রসগুরো পাপ-ও নয়। ওই ধেরনে োিাকাপড় পোে সিয় তারদেরক অবশযই 

তারদে রদরশে েীমত রিরন িেরত হরব। প্রিানুর্ নয় এিন শেীে োকাে োিাকাপড় পেরে (মবরত্তে) 

প্রদশ ণনী ও মফতনাে সৃটি হরত পারে। এই দুরিাই হাোি।] 

এ যাবত যা বো হরয়রছ তারত উপেুি হয় রয রবদআত সাধাের্তঃ আমভধামনক অরি ণ দুই ধেরনে 

হরয় িারক: প্রিার্ত রবদআত ও ধিীয় রক্ষরে রবদআত। শুধু ‘রবদআত’ শব্দটি যমদ বযবহৃত হয়, 

তরব তা ধিীয় রক্ষরে রবদআতরকই উরেশয করে। আে ধিীয় রক্ষরে রবদআত দুই েকি; আকীদা-

মবশ্বাসর্ত এবং এবাদত-বরের্ী সংক্রাি। আকীদা-মবশ্বাসর্ত সিস্ত নতুন প্রবমতণত মবষয়-ই 

রবদআত-এ-সাইরয়যয়াহ। আে এবাদরতে রক্ষরে রবদআত দুই ধেরনে: রবদআরত সাইরয়যয়াহ ও 

রবদআরত হাসানা। রবদআরত সাইরয়যয়াহ হরে রস সকে রবদআত রযগুরো আকীদা-মবশ্বারসে 

িরধয মবোেিান মকন্তু কুফেী (অমবশ্বাস) সৃটিকে নয় এবং রযগুরো এবাদরতে িরধয মবদযিান মকন্তু 

ইসোরিে রিদিরত আরস না। রয রবদআত কুফেী সৃটি করে, রসটি ‘এেহাদ’ মহরসরব রূপািমেত 

হয়। অপে পরক্ষ, রবদআরত হাসানাহ রস সিস্ত নতুন প্রবমতণত মবষয় যা ইসোরিে রিদিরত আরস। 

এগুরো-ও দুই ধেরনে হরয় িারক: রিাস্তাহাব ও ওয়াজেব। (িসজেরদে) মিনাো হরো রবদআরত 

হাসানা যা রিাস্তাহাব। রকননা, িুয়াযমযনরদে েরনয উাঁিুস্থারন উরি নািারযে আযান রদয়া সুন্নাত। 

মিনাো এই সুন্নারতে পরক্ষ রিদিত করে। রবদআরত হাসানা-সূিক নতুন মবষয়গুরো োরয়য 

(অনুিমতপ্রাপ্ত), এিন মক শেীয়রতে মবধানদাতা িহানবী (দ:) কতৃণক আমদি-ও বরি। 

প্রশ্ন: রিাস্তাহাব ও ওয়াজেব রবদআরত হাসানা মবষয়গুরো সাহাবা-এ-রকোি (ো:), তারবঈন ও 

তারব’ তারবঈনবৃে রকন অনুশীেন করেনমন? 



িবাব: এগুরোে মকছু মকছুে প্ররয়ােন তাাঁরদে মছে না। উদাহের্স্বরূপ, তাাঁো িারাসা/মবদযােয় 

মনি ণার্ করেনমন, বইপে-ও রেরিনমন। রকননা, তিন অরনক িুেতামহদ আরেি তিা  জ্ঞান 

মবশােদ ও মবদ্বান মছরেন। সবাে েরনয জেজ্ঞাসা করে রশিা অতযি সহে মছে। অমধকন্তু, 

মবশাোকৃমতে অট্টামেকা বা মিনাো মনি ণারর্ে েরনয পয ণাপ্ত অি ণ বা সম্পদ তাাঁরদে কারছ মছে না। 

মকন্তু সবরিরয় বড় কাের্ হরো তাাঁরদে হারত আেও গুরুত্বপূর্ ণ কাে মছে, যাে দরুন তাাঁো সিয় 

পানমন। মদনোত তাাঁরদেরক অমবশ্বাসীরদে মবরুরি, ইসোরিে প্রিাে-প্রসারে বাধাদানকােী 

োষ্ট্রবযবস্থা ও একনায়করদে মবরুরি রিহাদ কেরত হরয়রছ। মনরেরদে সিস্ত অি ণসম্পদ-ই এই 

রিহারদ তাাঁো বযয় করেন। মবমভন্ন রদশ ও নর্েী েয় করে তাাঁো মনষ্িুে োষ্ট্রযরন্ত্রে নার্পাশ রিরক 

ওই অঞ্চরেে মনপীমড়ত েনর্র্রক েক্ষা করেন এবং তারদেরক িহান ধরি ণ দীক্ষা মদরয় ইহ ও 

পেকােীন শামি অেণরন সহায়তা করেন। তাাঁো আল্লাহে বাোরদে কারছ ইসোরিে আজ্ঞা ও 

তনমতকতা রপৌৌঁরছ রদন। অনযানয কাে কোে সিয় তাাঁরদে হারত মছেই না। 

োসূেূল্লাহ (দ:) এেশাদ ফেিান, “যকাশিা বযজি ইসল্াম ধশম শ সুন্নাশত হাসািা (সুন্দর রীশত) 

প্রবতশি করশল্ যস এর সওয়াব পাশব এবং োরা এষ্টট অিুিীল্ি করশব, তাশের সওয়াব-ও 

যস যপশত থাকশব। আর যে বযজি সুন্নাশত সাইশয়যয়াহ (মন্দ রীশত) প্রবতশি করশব, যস এর 

িাজস্ত যতা পাশবই, উপরন্তু, োরা এষ্টট অিুিীল্ি করশব, তাশের িাজস্তরও অংিীোর হশব 

যস।” এই হাদীস শেীরফ বমর্ ণত ‘সুন্নারত হাসানা’ে িরধয সিস্ত রবদআরত হাসানা-ই অিভুণি। 

সকরেে দ্বাো পৃমিবীে রশষ অবমধ িমিণত নতুন েীমতে প্রবতণনকােী বযজিে পুেসৃ্কত বা শাজস্তপ্রাপ্ত 

হওয়াে মবষয়টি মনভণে করে তােই মনয়যরতে ওপে, রযটি দ্বাো রস অনযানযরদে অনুশীেরনে েরনয 

উরেশয করেমছে। অনুরূপভারব, যমদ রকারনা (নািারযে) োিাআরত ইিাি সারহব ইিািমত কোে 

মনয়যত না করেন, তাহরে মতমন শুধু একাকী নািায পড়াে সওয়াব অেণন কেরবন। মকন্তু তা 

ইিািমতে (েরনয বোে) ২৭ গুর্ রবমশ সওয়াব হরব না। োিাআরত ইিািমত কোে পুরো সওয়াব 

অেণরনে েরনয তাাঁরক অবশযই মনয়যত কেরত হরব। 

রবদআরত সাইরয়যয়াহ সংঘিরনে ক্ষমত রকারনা সুন্নাহ, এিন মক ওয়াজেব পমেতযারর্ে ক্ষমতরকও 

ছামড়রয় রযরত পারে। আরেক কিায়, রকারনা মবষয় সম্পরকণ যমদ সরেহ িারক রয রসটি সুন্নাত নামক 

রবদআত, তরব তা পমেহাে কো বাঞ্ছনীয়। 

প্রশ্ন: ইসোি ধি ণরক কুেআন ও সুন্নাহ দ্বাো পূর্ ণ কো হরয়রছ। এই দুরিা রিৌমেক উৎরস রয এবাদত 

পিমতে অনুিমত রনই, তা-ই হরে রবদআত। এেই আরোরক এ কিা বো মক তবধ হরব রয 

আদীল্লাত আশ ্শেীয়ত (শেীয়রতে দমেে) িােটি? 

িবাব: আহে আস্ সুন্নারতে উরেিাবৃে বরেরছন আদীল্লাত আশ ্শেীয়ত িােটি: কুেআন িেীদ, 

হাদীস শেীফ, রকয়াস আে-ফুকাহা এবং এেিা’ আে-উম্মাহ। মকন্তু রশরষাি দু’টি প্রিরিাি দু’টি 

হরত মনঃসৃত। অতএব, বাস্তরব উৎস হরো দু’টি: আে-কুেআন ও হাদীস শেীফ। এেিা’ তিা 

ঐকিরতযে মভমত্তরত রয আইন-কানুন প্রমতষ্ঠা কো হরয়রছ, তা কুেআন বা সনু্নাহ’ে ওপে মভমত্তশীে 

রকারনা দমেে রিরকই রবে কো হরয়মছে। অমধকন্তু, এেিা’ে েরনয রকয়াস-ও প্রািার্য দমেে হরত 

পারে। হযেত আবূ বকে (ো:)-রক িেীফা মনব ণািরনে সিয় রয এেিা’ (ঐকিতয) হরয়মছে, তা 

এরক্ষরে দৃিাি মহরসরব রপশ কো যায়। রকারনা একেন োবী (বর্ ণনাকােী)-এে বমর্ ণত হাদীস শেীফ-



ও (শেীয়রতে) দমেে মহরসরব র্ৃহীত হরত পারে। রকননা, এেিা’ে তবধতাে েরনয রসটিে দমেে 

মনজিত হওয়া েরুমে নয়। এেিা’ প্রমতটষ্ঠত হওয়ারতই তা দমেরে পমের্ত হয়। যমদ এে দমেে 

মনজিত হওয়া পূব ণশতণ হরতা, তরব এেিা’টি অপ্ররয়ােনীয় হরয় পড়রতা। দামেমেক প্রিার্-ই হরতা 

রসটিে িূড়াি দমেে। দমেে মহরসরব রকয়ারসে রক্ষরেও কুেআন বা সুন্নাহ’ে নীমতিাো অনুসের্ 

কো েরুমে। রকননা, রকয়াস কুেআন িেীদ ও সনু্নারত অিমন ণমহত রকারনা রর্াপন মবধান প্রকাশ 

করে িারক। এটি রকারনা নতুন মবধান উৎস দুরিারত রযার্ করে না। অি ণাৎ, এটি মবমধ-মবধান উদ্ভাবন 

নয়, বেং প্রকাশ করে। এটি ফুরূ (ইসোিী জ্ঞারনে আকীদা-মবশাসর্ত শািাে পাশাপামশ 

অনুশীেনীয় শািাও)-এে সাধাের্ মনয়িকানুন বযািযা করে িাে। আে এেিা’ হরত পারে রকয়ারসে 

েরনয একটি উৎস, বড় একটি সিি ণনসূিক দমেে। সুন্নাহ হরো আে-কুেআরনেই বযািযা-মবরশ্লষর্। 

অতএব, ইসোরিে একিাে উৎস হরে মকতাবুল্লাহ (আল্লাহে রকতাব তিা আে-কুেআন)। 

আেকাে তিাকমিত মকছু ভণ্ডপীে ও ভুয়া সূফী (তাসাউফপেী) মনরেরদে শেীয়তমবরোধী 

কি ণকারণ্ডে েরনয অমভযিু হরে বরে, ”এগুরো যারহেী (প্রকাশয) জ্ঞারন হাোি হরেও আিারদে 

বারতনী (আধযাজিক) জ্ঞান মবদযিান। তাই এগুরো আিারদে েরনয হাোি নয়।” এ ধেরনে কিা 

বো-ই হরে কুফেী (অমবশ্বাস)। রয বযজি এ েকি কিা বরে বা এ েকি বিবযরক অনুরিাদন করে, 

রস অমবশ্বাসী হরয় যায়। এ সব কিারক তা’মবে (মভন্নতে বযািযা প্রদান) কোে বা অি ণ না রেরন এই 

ধেরনে কিা বোে রকারনা ওেে-ই রনই। ওই সকে মযনমদক্ক আেও বরে, “রতািো জ্ঞান আহের্ 

করো বইপে পরড়। মকন্তু আিো তা আহের্ কমে তাে িামেক রিরক, িারন সোসমে হযেত 

রিাহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়া সাল্লাি) রিরক। আিো যমদ তারত সন্তুি না হই, তাহরে আিো 

আল্লাহতা’োরক জেরজ্ঞস করে রেরন রনই। আিারদে বইপে পড়াে দেকাে রনই বা রশিাে েরনয 

রিারশ ণরদে শের্াপন্ন হওয়ােও প্ররয়ােন রনই। আল্লাহে সামন্নধয োভ ও রেযািজে হামসরেে েরনয 

যারহেী জ্ঞান তযার্ কো েরুমে এবং ইসোি সম্পরকণ না োনা-ই উমিত। আিারদে পি ও িত যমদ 

ভ্রাি হরতা, তাহরে মক আিো এরতা উাঁিু আধযাজিক িকারি উন্নীত হরত পােতাি এবং কাোিত 

োভ কেতাি? আে এরতা নূে (আধযাজিক রেযামত) ও আমম্বয়া (আ:)-বৃরেে রূহরকও মক রদিরত 

রপতাি? আিো রকারনা পাপ কেরে আিারদেরক স্বরপ্ন তা োনারনা হয়। স্বরপ্ন আল্লাহতা’ো 

আিারদেরক রস সব কারেে অনুিমত রদন রযগুরোরক রতািো হাোি িরন করো; আে আিো 

োমন রসগুরো আিারদে েরনয হাোে।” ইসোি ধি ণরক মবনারশে উরেরশয উচ্চামেত এ ধেরনে 

কিাবাতণা ‘এেহাদ’ ছাড়া মকছু নয়। অি ণাৎ, এগুরো কুেআন ও সুন্নাহ’ে প্রকাশয অি ণরক পমেবতণরনে 

িানরস বযি হয়। এগুরোই দাোোত, িারন ঈিানদােরদে পি হরত মবিুযমত। এগুরো দ্বাো 

ইসোরিে সারি তািাশা কো হয়। এ েকি হীন বিরবয মবশ্বাস কোই উমিত নয়। এগুরো রয ভুে 

(রর্ািোহী), তারত সরেহ কোও কুফেী। এ ধেরনে কিা রয বযজি বরে বা মবশ্বাস করে, তারক 

‘শেিশেক’ বো হয়। রকউ এ েকি কিা বরেরছ বরে অনয কারো কাছ রিরক শুরন রকারনা বযজিরক 

মযনমদক আিযা রদয়া রিারিও উমিত নয়। এ ধেরনে মসিারি উপনীত হরত হরে প্রিার্তভারব 

দু’েন সাক্ষীে সাক্ষয প্ররয়ােন হরব। মযনমদক অি ণ ‘দাহেী’, িারন আল্লাহতা’ো ও আরিোরত 

অমবশ্বাসী বস্তু ও প্রকৃমতে পূোেী রকারনা বযজি। 

’এেহাি’ (আউমেয়ারক প্রদত্ত ঐশী রপ্রের্া) দ্বাো ইসোিী আইনকানুন রশিা যায় না। তাই 

আউমেয়া রকোিরক প্রদত্ত এেহাি অনযানযরদে েরনয প্রািার্য দমেে হরত পারে না। ‘এল্হাম’ 

িারন আল্লাহতা’োে তেফ রিরক অিরে আর্ত (আধযাজিক) জ্ঞান। হযা াঁ, আউমেয়াে কারছ আর্ত 

এেহাি অবশযই সতয। ওগুরোে সতযতা মবিায ণ হয় ইসোিী মশক্ষাে সারি সািঞ্জরসযে মভমত্তরত। 



মকন্তু ওেী হরত হরে ইসোিী মশক্ষা গ্রহর্ ও তা িানয কো শতণ। ‘আিাহতা’ল্া তাকওয়া-সম্পন্ন 

মািুশষর প্রশত োি মঞ্িুর কশরি’ – আয়াতটি এই মবষরয়ে পরক্ষ স্পি প্রিার্ বহন করে। 

সুন্নাতরক আাঁকরড় ধরে না এবং রবদআত বেণন করে না এিন বযজিে অিরে এেহাি আর্িন 

করে না। তাে কিাবাতণা সবই নফস ও শয়তারনে রর্ািোহী। আিারদে এই বিবয মকন্তু আবাে 

হযেত িূসা (অাা:) ও মিমযে (আ:)-এে িধযকাে করিাপকিরনে সারি অসঙ্গমতপূর্ ণ নয়, রকননা 

মদ্বতীয়েন প্রিিেরনে উম্মত মছরেন না। তরব িহানবী (দ:) হরেন সিগ্র দুমনয়াে রশষ সিয় অবমধ 

আর্ত সকে িানব ও জিন োমতে পয়র্ম্বে। যাাঁো োসূেুল্লাহ (দ:)-এে সারি মনরেরদেরক িাপ 

িাইরয় রনন, শুধু তাাঁরদেই প্রমত ‘আল্-এল্ম আল্-ল্ােনু্নী’ এবং ’এল্হাম’ িঞ্েেু হরয় িারক। 

আে এই রনয়ািত োভকােী পুর্যািাবৃে কুেআন-হাদীস ভাে রবারেন। ইসোিী মশক্ষা স্বপ্ন দ্বাোও 

রবাো যায় না। রয স্বপ্ন ইসোরিে সারি অসঙ্গমতপূর্ ণ, তারক শয়তানী মহরসরব মবরবিনা কেরত হরব 

(রযিন ইমেয়াস রিওয়ািীে স্বরপ্ন প্রাপ্ত ৬ উসূমে তাবেীর্ – অনুবাদক)। 

আউমেয়াকুে মশরোিমর্ হযেত েনুায়দ আে-বার্দাদী (রবসাে: ২৯৮ মহেেী/৯১০ িৃিাব্দ, বার্দাদ) 

বরেন, “আল্লাহ পারকে রেযািজে হামসরেে একিাে পি হরে িহানবী (দ:)-এে অনুসের্।” মতমন 

আেও বরেন, “রয বযজি কুেআনুে কেীি বা হাদীস শেীফ িারন না, রস রিারশ ণদ (পিপ্রদশ ণক) হরত 

পারে না” [অ-িুেতামহদ বযজিবর্ ণ কুেআন-হাদীস বুেরত অক্ষি। বাহাত্তেটি ভ্রাি দরেে রিাল্লা-

পুরোমহত অ-িুেতামহদ হওয়াে কােরর্ই কুেআন-হাদীস রবারেমন। তাো েক্ষ েক্ষ িুসেিানরক 

পিভ্রি করেরছ। কুেআন িেীদ ও হাদীস শেীফরক িানয কেরত হরে িাে িযহারবে রয রকারনা 

একটিরক অনুসের্ কো অতযাবশযক। – আল্লািা ইমশক]। হযা াঁ, কুেআন ও হাদীস পরড়নমন বা 

রশরিনমন এিন রকারনা মনেক্ষে বযজি হয়রতা আ’মেফ (রিাদা সম্পরকণ জ্ঞানী) হরত পারেন এবং 

আে-কুেআরনে অি ণ বুেরতও পারেন, মকন্তু মতমন অনযরদে েরনয রিারশ ণদ হরত পােরবন না। 

রিারশ ণদ (পীে বা শায়ি) হরত হরে কুেঅাান ও সুন্নাহরত মনমহত মবমধমবধান তাাঁরক রকারনা শায়রিে 

কাছ রিরকই মশিরত হরব। রকননা, সাোফ আস্ সারেহীন ও তাাঁরদে উত্তেসূেীরদে পি ও িত-ই 

হরে কুেআন-সুন্নাহ’ে প্রদমশ ণত পি। 

আউমেয়াকুে মশরোিমর্ ও হযেত িা’রূফ কােিী (েহ:)-এে মশষয এবং শায়ি েনুায়দ বার্দাদী 

(েহ:)-এে িািা ও পীে-রিারশ ণদ হযেত মসেেী সাকাতী (রবসাে: ২৫১ মহেেী/৮৬৫ িৃিাব্দ, 

বার্দারদ) বরেন, “তাসাউফ মতনটি অরি ণে সিটি: ‘ওয়াো’ে অমধকােী হওয়া; কুেআন-সুন্নাহ-

মবরোধী রকারনা কিা উচ্চাের্ না কো; এবং কাোিত (প্রদশ ণন)-সূরে রকারনা হাোি সংঘিন না 

কো” [রয অরেৌমকক কি ণ দ্বাো রকউ হাোি সংঘিন করে, তারক ‘িকে’ বা ‘এসরতদোে” বরে]। 

‘ওয়ারা’ িারন সরেহেনক কােকি ণ রিরক মবেত িাকা। ইিাি র্াযযােী (রবসাে: তুস/িাশাদ, 

ইোন ৫০৫ মহেেী/১১১১ িৃিাব্দ) তাাঁে ‘যমিকাতুল্ আিওয়ার’ গ্ররে বরেন, “কেব্ তিা অিে 

(হৃদয়) হরো রফরেশতািণ্ডেীে একটি র্ৃহ। আে রক্রাধ, কাি, মহংসা-মবরদ্বষ ও দরম্ভে িরতা বদ 

অভযাসগুরো রঘউ রঘউ কো কুকুরেে িরতাই। কুকুে রযিারন অবস্থান করে, রসিারন 

রফরেশতাবৃে প্ররবশ করেন না। একটি হাদীস শেীরফ োসূেুল্লাহ (দ:) এেশাদ ফেিান, 

‘যেশরিতামণ্ডল্ী এমি র্ৃশহ প্রশবি কশরি িা, যেখাশি কুকুর বা যকাশিা েশব শবরািমাি।’ 

আমি এ কিা বমে না রয এই হাদীরস মববৃত ‘র্ৃরহে’ িারন হরো ‘অিে’ মকংবা ‘কুকুরেে’ িারন ‘বদ 

অভযাস’। আিাে এই কিাটি রবদআতী বারতনীয়যা রর্াষ্ঠী হরত আহে আস্ সনু্নাত ওয়াে 

োিা’আতরক পৃিক করেরছ। রকননা, বারতনীয়যা িক্র প্রকাশয অি ণগুরোরক এমড়রয় রর্ািোহীপূর্ ণ 



অি ণ আরোপ করে িারক। যমদ রকারনা আয়ারতে প্রকাশয অি ণ অনযানয আয়ারতে প্রকাশয অরি ণে 

পমেপেী হয়, তরব এে প্রকাশয অি ণরক রছরড় মদরত হরব এবং এরক তা’মবে তিা মভন্নতে বযািযা 

মদরত হরব; অি ণাৎ, আরোপরযার্য সিস্ত অি ণ হরত সবরিরয় প্ররযােয অি ণটি িুাঁরে মনরত হরব। 

তা’মবে যিন প্ররয়ােন তিরনা যাো প্রকাশয অি ণটি গ্রহর্ কেরত িায়, তারদেরক বো হয় 

‘শহিউয়ী’। এই কােরর্ই বো হরয় িারক রয কুেআন িেীরদে প্রকাশয ও অপ্রকাশয অি ণ মবদযিান। 

যাো সদাসব ণদা প্রকাশয অি ণগুরো গ্রহর্ করে তাো মহশউয়ী। আে যাো সবসিয়ই অপ্রকাশয, 

মভন্নতে অি ণগুরো রবরছ রনয়, তাো বারতনী। পক্ষািরে, যাাঁো প্ররয়ােন রিাতারবক দুরিা অি ণ-ই 

আরোপ করেন, তাাঁো প্রকৃত িুসেিারন পমের্ত হন।” তাসাউরফে (সূফীবাদী) রকারনা মবদ্বান 

বযজিে কিাবাতণা ইসোরিে সারি সঙ্গমতপূর্ ণ মক না তা বুেরত পারেন একিাে যারহেী (প্রকাশয) ও 

বারতনী (অপ্রকাশয) জ্ঞারনে অমধকােী মবরশষজ্ঞ আরেি-এ-হক্কানী। তাসাউরফে রবাযর্ ণ 

আরেিবৃরেে বযবহৃত কিাে িারন যাো োরন না, তাো তা রবারেও না। কারিেীয়ত তিা 

পূর্ ণতাপ্রাপ্ত নয় এিন রোরকো (যারদে িরধয অিভুণি ইবরন তাইমিয়যা ও রিাহাম্মদ ইবরন আমব্দে 

ওয়াহহাব) ধাের্া করে রয হযেত বায়মযদ (েহ:)-এে উচ্চামেত ‘রসাবহানী িা আ’যািা শানী’ 

(পমবেতা আিােই, আিাে িয ণাদাে রিরয় বড় আে মকছু রনই) বার্ীটি ইসোরিে সারি 

অসঙ্গমতপূর্ ণ। মকন্তু শায়ি িমহউেীন ইবরন আেবী (েহ:) এটিে মবস্তামেত বযািযা মদরত রযরয় বরেন 

রয এই িিবয ‘কািাে-এ-তানমযহ’। ইসোি অিানযকােী বযজিবর্ ণ অতযািয ণেনক কি ণ সংঘিন 

কেরত পারে। এগুরোরক ‘কাোিত’ বো হয় না, বেং ‘এশস্তেরাি’ বো হয়। হযেত বারয়যীদ 

রবাস্তািী (েহ:) ওেী মহরসরব পমেমিত এক রোকরক মকবো (কাবা শেীফ)-এে মদরক িুতু রফেরত 

রদরি বরেন, “এই রোক োসূেুল্লাহ (দ:)-এে একটি সুেে আিের্রক অবজ্ঞা করেরছ; (তাই) রস ওেী 

হরত পারে না।” [অনুবাদরকে রনাি: তেীকত িারন রয আদব, এ কিায় তা স্পি প্রিামর্ত] 

হযেত বারয়যীদ রবাস্তািী (েহ:) বরেন, “রকারনা বযজি পামনরত হা াঁিা, িুহরূতণ দেূবতী স্থারন র্িন ও 

আকারশ ওড়াে িরতা অতযািয ণেনক জক্রয়া সংঘিন কেরেও যমদ রস ইসোিরক না িারন, তরব 

তারক ওেী মহরসরব মবরবিনা কেরব না।” ইসোি ধি ণরক িানয কোে েরনয প্ররয়ােন িাে িযহারবে 

রয রকারনা একটিে অনুসের্। এ কিা সব ণসম্মতভারব রঘামষত হরয়রছ রয অ-িুেতামহদ বযজিবরর্ ণে 

েরনয (সোসমে) সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে অনুসের্ কোে রকারনা অনুিমত-ই রনই (রকননা 

তাাঁরদে িযহাবগুরো অজ্ঞাত)। এেরতহাদ পৃমিবীে রশষ সিয় পয ণি প্ররয়ার্রযার্য হরত পারে [মকন্তু 

এেরতহাদ প্ররয়ারর্ে এই রযার্যতা িুব কি সংিযক আরেরিেই আরছ। উপেন্তু, তাাঁরদে পরক্ষ 

নতুন এেরতহাদ প্ররয়ারর্ে রকারনা প্ররয়ােনীয়তা এিন আে অবমশি রনই। প্রেয় মদবস পয ণি 

যরতা মবষরয়ে উদ্ভব হরত পারে, সবগুরোেই সিাধান িাে িযহারবে বইপরে প্রদান কো হরয়রছ – 

আল্লািা হুসাইন মহেিী]। আল্লাহ পাক রয এবাদতটি সবরিরয় রবমশ পছে করেন, তা হরো ফেয-

সিূহ। আে নফে এবাদরতে িরধয িূেযবান রসগুরোই, যা ফেরযে সারি পামেত হয় এবং ফেরযেই 

অিভুণি ও তােই পমেপূেক। 

শায়ি রিাহাম্মদ ইবরন ফযে বেিী (রবসাে: ৩১৯ মহেেী/৯৩১ িৃিাব্দ) বরেন, “িােটি মবষয় অিে 

রিরক ইসোরিে নূে (আধযাজিক রেযামত)-রক দেূ করে রদয় এবং অিেরক অন্ধকাোেন্ন করে: 

মনেস্ব এেি (জ্ঞান)-এে অনুশীেন না কো; না রেরন ধি ণিিণা কো; না োনা মবষয় োনরত রিিা না 

কো; এবং অনযানযরদে োনাে পরি বাধা সৃটি কো।” মকছু রোক ’আরেি’ মহরসরব পমেমিমত 

পাওয়াে েরনয এবং অি ণসম্পদ ও উচ্চপদ োরভে েরনয এেি অেণন করে িারক [তাো মনরেরদে 



ধিীয় পদগুরো েীমবকাে েরনয ও োেনীমত কোে েরক্ষয বযবহাে করে – আল্লািা ইমশক]। মকন্তু 

মনরেরদে েীবরন প্রমতফেরনে েরনয তাো তা অনুশীেন করে না। বস্তুতঃ তাো নািিাে ধরি ণে 

পদধােী আরেি। তাো রয পি অনুসের্ করে তা অজ্ঞিূি ণরদেই পি। আল্লাহ পাক দয়াশীে এবং 

মতমন ক্ষিা কেরত পছে করেন, এ কিা বরে তাো িহাপাপ সংঘিন করে। তাো মনরেরদেই 

মবরবিনা ও ইোনুযায়ী কাে করে িারক। অনযরদেরকও তাো একই েকি হরত রদিরত িায়। তাো 

তারদে পি অনুসের্ না কোে কােরর্ সমতযকাে িুসেিানরদেরক রদাষারোপ করে। অমধকন্তু, তাো 

িরন করে তাোই সটিক পরিে পমিক এবং নাোতপ্রাপ্ত। আহে আস্ সুন্নাহ’ে উরেিাবৃরেে রেিা 

গ্রোবেীে বযািযা-মবরশ্লষর্সিৃি বইপে পড়ারক তাো বেণন করে এবং মনরেরদে সিানরদেরকও 

রসগুরো পড়রত রদয় না। তারদে অিেগুরো বদিাইমশপূর্ ণ এবং কিাবাতণাও মিরিয ও রধাকাপূর্ ণ! 

প্রমতমদনই তাো মনতযনতুন ছদ্মরবরশ আমবভূণত হয়। িানুরষে সািরন হামসিিু হরেও তাাঁরদে 

আড়ারে তাো তাাঁরদে কুৎসা েিনায় বযাপৃত িারক। সতয, সটিক বইপে রযগুরো রবদআত দ্বাো 

কেুমষত হয়মন, রসগুরো বযাপকভারব পটিত হওয়া রিরক তাো বাধা রদয় [তাো বরে, ‘এ বইপে 

পরড়া না, কাের্ এগুরো ক্ষমতকে’ – আল্লািা ইমশক]। যাাঁো এগুরো প্রকাশ করেন ও পরড়ন, 

তাাঁরদেরক তাো ভয়ভীমত প্রদশ ণন করে। রধাকাবাজে-ভো অপপ্রিারেে িাধযরি তাো ো-িযহাবীরদে 

ক্ষমতকােক বইপরেে প্রশংসা করে িারক। ইসোরিে প্রকৃত মশক্ষারক তাো রহয় প্রমতপন্ন কোে 

অপপ্রয়াস পায়। তারদে অদেূদশী িজস্তষ্ক দ্বাো যা তাো রেরি, রসগুরোরকই জ্ঞান-মবজ্ঞান মহরসরব 

যুব সম্প্রদারয়ে সািরন রপশ কো হয়। এ যাবত যা রেিা হরয়রছ তা রিরক রবাো যায়, ইসোিী 

রবাযর্ ণ উরেিাবৃে ও তাসাউরফে িাশারয়ি আে-রকোি সবাই ইসোিরক আাঁকরড় ধরেমছরেন, 

যাে ফেশ্রুমতরত তাাঁো সুউচ্চ িকারি অমধটষ্ঠত হরয়মছরেন। এটি রবাো উমিত রয যাো তাাঁরদে 

র্ােিে করে, তাো ইসোি ধি ণ সম্পরকণ এরকবারেই অজ্ঞ। ওই ধেরনে র্ণ্ডিূি ণরদে কিাবাতণায় 

মবশ্বাস কো আিারদে উমিত নয়। তাো ঈিান-রিারেে দে। তাো মিেকেযারর্ে পরি বাধাস্বরূপ ো-

িযহাবী/’সাোফী’ বা মযনমদক রর্াষ্ঠী। 

রয বযজি বরে কবরেে আযারব রস মবশ্বাস করে না, রস কারফে হরয় যায়; কাের্ তাে এই বিবয 

রকারনা রেওয়ায়াত (বর্ ণনা) বা তা’মবে বা ইসোি-ধি ণসম্পমকণত নয়, বেং এরত দ্বীন ইসোরিে প্রমত 

তাে অবজ্ঞা-ই বযি হয়। 

কদেীয়যা তিা রিা’তারযো রর্াষ্ঠীে অিভুণি রোরকো কারফে তিা অমবশ্বাসীরত পমের্ত হয়, 

রকননা তাো বরে, ‘আল্লাহ রকারনা িে বা গুনাহ সৃটি করেন না। িানুষই মনরেে করি ণে স্রিা।’ 

বারতনীয়যা রর্াষ্ঠীে রোরকো কারফে হয় এই কােরর্ রয তাো রূহ তিা আিাসিূরহে পুনেণরন্ম 

মবশ্বাস করে; আে তাো বরে, িানুষ ইরিকারেে পরে রস আবাে পৃমিবীরত মফরে আরস; তাো এ-ও 

বরে, আল্লাহে আিা বারো ইিারিে িরধয প্ররবশ করেরছন, আে বারো ইিারিে পুনেণন্ম না হওয়া 

পয ণি ইসোি ধরি ণে অনসুের্ কো অপ্ররয়ােনীয়; অমধকন্তু, তাো বরে, হযেত জেবোইে আিীন 

(আ:)-রক হযেত আেী (ক:)-এে কারছ ওহী (ঐশী বার্ী) মনরয় আসাে আরদশ রদয়া হরয়মছে, মকন্তু 

মতমন ভুেক্ররি িহানবী (দ:)-এে কারছ তা মনরয় আরসন। 



িারেেী সম্প্রদারয়ে রোরকো যাো রকারনা তা’মবরেে ওপে মনভণে না করে িুসেিান সব ণসাধাের্রক 

কারফে (অমবশ্বাসী) আিযা রদয়, মকংবা যাো সব ণ-হযেত আেী (ক:), উসিান (ো:), তােহা (ো:), 

যুবারয়ে (ো:) ও আরয়শা (ো:)-এে প্রমত কুফেীে রদাষারোপ করে, তাোও অমবশ্বাসীরত পমের্ত হয়। 

এয়ামযমদয়যা সম্প্রদারয়ে রোরকোও কারফরে রূপািমেত হয়, কাের্ তাো বরে েননক পােমসক 

‘নবী’ আসরব এবং িহানবী (দ:)-এে ইসোি ধি ণরক েদ কেরব। 

নাোমেয়যা ও রিা’তারযো সম্প্রদায়গুরোে রোরকোও অমবশ্বাসী, রকননা তাো আল্লাহতা’োে 

মবমভন্ন মসফাত তিা তবমশরিয মবশ্বাস করে না। 

োবামেয়যা িক্র কারফে হয় এ কােরর্ রয তাো বরে, িানুষ রকারনা মকছু কেরত অক্ষি; রস আেজে 

রপশ করুক বা না-ই করুক, আল্লাহ পাক-ই সব মকছু সৃটি করে রদন; আে এই কােরর্ই পাপীরদে 

পাপ ক্ষিাে রযার্য। 

রিা’তারযো রর্াষ্ঠীে রকউ রকউ কারফে হয় এই কােরর্ রয তাো বরে, আল্লাহ পাক সব ণরিা নন 

এবং তাাঁরক রবরহশরত রদিা যারব না। 

কদেীয়যা রর্াষ্ঠী অমবশ্বাসীরত পমের্ত হয়, রকননা তাো আল্লাহতা’োে সব ণজ্ঞানী হবাে তবমশিযরক 

অস্বীকাে করে এবং বরে রয পেি করুর্ািয় মকছুই োরনন না। 

িুেজেয়যা সম্প্রদারয়ে িরধয কারো কারো অমবশ্বাস েরন্ম এই কােরর্ রয তাো বরে, আল্লাহপাক 

মনে ইোয় মকছু অমবশ্বাসীরক িাফ করে রদরবন; আবাে মকছু ঈিানদােরক মিেকাে োহান্নারি 

শাজস্ত রদরবন। এই সম্প্রদারয়ে রকউ রকউ আেও বরে, তারদে এবাদত-বরের্ী অবশযই কবুে হরব 

এবং গুনাহ-ও িাফ হরব। অিবা এো বরে, সিস্ত ফেয এবাদত-ই নফে এবাদত এবং এগুরো 

তেক কেরে পাপ হরব না। 

িারেেী সম্প্রদায়ভুি রোরকো রবদআতী, রকননা তাো বরে রয আিে ও এবাদত-বরের্ী (িূে) 

ঈিারনে অিভুণি; আে তাই রকারনা বযজি ফেয পােন না কেরে কারফে হরয় যারব। অমধকন্তু, 

তারদে িরত রয বযজি রকারনা বড় গুনাহ সংঘিন করে, রস রবঈিান হরয় যায় এবং তাে ঈিানদােী 

মফরে আরস পাপ সংঘিন রশষ হরে পরে। [অিুবােশকর যিাট: এই ধাের্া বতণিারনে 

ওহাবী/িওদদূী/’সাোফী’ রর্াষ্ঠীে িরধযও প্রবে] 

রবদআতী বযজিরদে সারি বনু্ধত্ব কোে রকারনা অনিুমত ইসোরি রনই। একটি হাদীস শেীরফ 

োসূরে কেীি (দ:) এেশাদ ফেিান, “যকাশিা যবেআতী যল্াশকর সংস্রব/সংসর্ শ যথশক যকউ 

েশূর থাকশল্ আিাহ পাক তার অন্তরশক ঈমাি ও আমাি (শিরাপিা, িাশন্ত) দ্বারা পূে শ 

কশরি। যকউ যবেআতী যল্াকশের প্রশত অেিা রাখশল্ আিাহতা’ল্া তাশক পুিরুত্থাি 

শেবশসর ভীশত যথশক রক্ষা কশরি।” 



রকারনা িুসেিারনে প্রািমিক কাে হরো আহে আস্ সুন্নাত ওয়াে োিাআরতে আকীদা-মবশ্বাস 

সটিকভারব মশক্ষা কো এবং তাাঁে পমেবাে-সদসযবেৃ ও বনু্ধবান্ধবও যারত তা মশিরত পারেন রসই 

েরক্ষয সাধযিরতা রিিা কো। তাাঁো যারত আহে্ আস্ সুন্নাহ’ে আকীদা-মবশ্বারসে ওপে প্রমতটষ্ঠত 

িারকন, রস েরনযও আল্লাহে কারছ তাাঁে রদায়া কো উমিত। শয়তানী রিয়ারেে রোকেন ও জিন, 

বদিাইশ বনু্ধবান্ধব ও মবভ্রামি সৃটিকে রেিনী রিরকও তাাঁে অতযি সতকণ িাকা উমিত। 

িহানবী (দ:) একটি হাদীস শেীরফ এেশাদ ফেিান, “যসরা মািব হশল্া যস সব মুসল্মাি োরা 

আমার িমািায় (েশুিয়াশত) এশসশে; তাশের পশর োরা আসশব তারাই পরবতী যেি; আর 

োরা তাশের পশর আসশব, তারাই হশব এর পশরর যেি মািব। অতঃপর শমশথয সব শত্র 

েশেশয় পেশব।” এই হাদীস শেীফ স্পি প্রতীয়িান করে রয মিরিয কিাবাতণা (িতবাদ), আিের্ ও 

কি ণ (আিে) ইসোিী তৃতীয় শতরকে রশষমদরক আমবভূণত হরব। িানুষেনরক আে মবশ্বাস কো 

যারব না, রকননা তারদে িারে রবদআত ক্রিবধ ণিান হরব। ওই সিয় আকীদা-মবশ্বাস ও আিে তিা 

অনুশীেরন সাোফ আস্ সারেহীরনে পি ও িত হরত এ ধেরনে রোরকো হরয় পরড় মবিুযত। 

তাসাউরফে িহান িাশারয়িবৃে ও রফকাহমবদ ইিািিণ্ডেী যাাঁো মছরেন িুসেিানরদে কারছ 

বরের্য, তাাঁোই সাোফ আস্ সারেহীরনে আদশ ণরক প্রিাে-প্রসাে করেন। 

‘তাতারখাশিয়যা’ শীষ ণক ফরতাওয়াে গ্ররে রেিা আরছ, “রয বযজি বরে সব ণ-হযেত উিে (ো:), 

উসিান (ো:) ও আেী (ক:) সাহাবা মছরেন না, রস রবদআতী রর্ািোহ’রত পমের্ত হয়। রকারনা 

একেন িাে োবী (বর্ ণনাকােী) কতৃণক বমর্ ণত রেওয়ায়াত তিা বর্ ণনায় রকউ মবশ্বাস না কেরে রস 

কারফে হরব না বরি, তরব রবদআতী হরব। মকন্তু রকউ যমদ দামব করে হযেত আবূ বকে মসজেক (ো:) 

সাহাবী মছরেন না, তাহরে রস কারফে হরয় যারব; রকননা রস (সংমশ্লি) আয়ারত কেীিা অস্বীকাে 

কেরব।” ’োশহরীয়যা’ শীষ ণক ফরতাওয়াে রকতারব বো হয়, “এ কিা সতয রয হযেত আবূ বকে 

মসজেক (ো:) বা হযেত উিে ফারূক (ো:)-এে রিোফরতে প্রমত রয বযজি অমবশ্বাস কেরব, রস 

কারফে (অমবশ্বাসী) হরয় যারব। রকননা, তাাঁরদে িরনানয়রনে মসিাি (সাহাবীরদে) এেিা’ তিা 

ঐকিরতযে মভমত্তরত রনয়া হরয়মছে। [আহে্ আস্ সুন্নাহ’ে িরত, এেিা’ তিা ঐকিতয একটি 

শেয়ী দমেে। রয বযজি এরত মবশ্বাস করে না, রস কারফরে পমের্ত হয়। রযরহতু িারেেী, মশয়া ও 

ওয়াহহাবীরদে কারছ এেিা’ রকারনা শেয়ী দমেে নয়, রসরহতু তাো দামব করে এেিা’ে মভমত্তরত 

র্ৃহীত রকারনা বর্ ণনায় রকউ অমবশ্বাস কেরে রস কারফে হরব না। – আল্লািা হুসাইন মহেিী] 

ইিাি ইবরন আরবদীন শািী (েহ:) তাাঁে মবিযাত ‘রাদ্দলু্ যমাহতার’ গ্ররেে তৃতীয় অধযারয় ’িুেমহদ’ 

মবষরয় রেরিন, “দারুে ইসোি তিা ইসোিী োরষ্ট্র বসবাসকােী সকে অিুসেিান রদশবাসীরক 

বো হয় ‘শেম্মী’। মযম্মীরদে অিবা বযবসা-বামর্েয বা রদশভ্রিরর্ আর্ত মভন্ন ধি ণাবেম্বীরদে োন, 

িাে বা ইজ্জরতে ক্ষমত সাধরনে রকারনা অনুিমত-ই আিারদে ধরি ণ রদয়া হয়মন। িুসেিানরদে 

িরতা তাাঁোও একই স্বাধীনতা রভার্ কেরবন। মকন্তু িুেমহদ বযজিবরর্ ণে রক্ষরে একই মনয়ি প্ররযােয 

হরব না। রয সব িুেমহদ িুসেিানরদেরক রধাকা রদয়, তারদেরক তওবা কেরত বো হয়। তাো তারত 

অস্বীকাে কেরে োষ্ট্রপ্রধারনে আরদরশ তারদে িৃতুযদণ্ড কায ণকে কো হয়। আে যমদ তাো তওবা 

করে, তাহরে তারদে অনুরশািনা গ্রহর্ কো হয়। কুফেীে পয ণারয় উপনীত নয় এিন রবদআতী 

রোকরদেরক প্রিরি উপরদশ রদয়া হয়। তাো তা অস্বীকাে কেরে এবং তওবা না কেরে োষ্ট্রপক্ষ 

তারদেরক তা’মযে (শাজস্ত) রদয়। প্ররয়ােনীয় মবরবমিত হরে তারদেরক কাোর্ারে আিক বা প্রহারেে 

িাধযরি তওবা কেরত বাধয কো হয়। কাোর্ারে আিক ও প্রহারেে পরেও িুসেিানরদে সারি 



রধাকাবাজেরত েমড়ত িেুমহদরদে রনতা যমদ তওবা না করে, তাহরে োষ্ট্রপক্ষ তাে িৃতুযদণ্ড 

কায ণকে কোে এিমতয়ােপ্রাপ্ত। যমদও আহে্ আস্ সুন্নাহ’ে িযহাব রিরক মবিুযমতে িাধযরি ো-

িযহাবী রর্ািোহ বানারনাে ও ফেশ্রুমতরত রবদআত প্রসারেে অপরিিাকােী বযজি কারফে 

(অমবশ্বাসী) হয় না, তবুও িানুরষে িরধয ঐকয ও শামি েক্ষারি ণ তারক িৃতুযদণ্ড প্রদান োষ্ট্রপরক্ষে 

েরনয অনুিমতপ্রাপ্ত।” 

উপসংহার 

েশীদ রেযাে ’মুহাওয়ারাত’ শীষ ণক বইরয়ে আরদযাপাি পরড় রবাো যায়, রস রকারনা সুদৃঢ় ঈিান বা 

যুজিসঙ্গত িতািরতে অমধকােী নয়। আহে্ আস্ সুন্নাহ ও িাে িযহারবে প্রমত কীভারব কেঙ্ক 

রেপন কো যায় রসই উপায়ই রস িুাঁরে রবমড়রয়রছ এবং ঘুরে-মফরে একই কিা বরেরছ। তাে িী-

রিইসন গুরুে ধূতণ নীমত অবেম্বন করে এবং মনে িাতৃভাষা আেবীরত েমিত বইপে রিরক 

অরযৌজিক উদাহের্সিূহ রপশ করে রস মনরেরক একেন ইসোিী পজণ্ডত মহরসরব উপস্থাপন 

কেরত রিিা করেরছ। আিারদে ধিীয় পরদ অমধটষ্ঠত তরুর্ বয়সী আরেি-উরেিা এবং মনি ণে 

আিাে সেে মবশ্বাসী িুসেিানবৃে যারত আহে্ আস্ সুন্নাহ’ে এই ধূতণ শত্রুে প্রিামেত মিরিয ও 

কুৎসায় মবশ্বাস না করেন, রস েরনয আিো এই বইটি প্রর্য়ন করেমছ। 

সংরক্ষরপ, ‘ইসল্াশমর এক িত্রুর প্রশত িবাব’ মশরোনারিে এই বইটিে িূে উরেশয হরে এ 

কিা বযািযা কো রয আহে্ আস্ সুন্নাহ’ে িাে িযহারবে মনয়িকানুন কুেআন িেীদ ও হাদীস 

শেীফ রিরকই রবে কো হরয়রছ। সিসািময়ককারে মবদযিান সিস্ত রফকাহ’ে রকতারব এিন 

রকারনা এেরতহাদ রনই যা হাদীরসে রিোফ। দৃশযতঃ এরক অপরেে মবরোধী িাে িযহারবে 

এেরতহাদগুরোে িরধয রকবে একটি-ই সটিক; তবু যাাঁো ভুে এেরতহারদে অনুসের্ কেরবন, 

তাাঁরদেরকও হাদীরসে বার্ী রিাতারবক সওয়াব রদয়া হরব। অতএব, িাে িযহারবে ইিািবৃে কতৃণক 

ঐকিরতযে মভমত্তরত বমর্ ণত মবষয়গুরো পােন কো রযিন সহীহ (তবধ) ও িকবুে (আল্লাহে কারছ 

র্ৃহীত), রতিমন তাাঁো রয সব মবষরয় মভন্নিত রপাষর্ করেরছন রসগুরো পােন কোও সহীহ ও 

িকবুে। তাই অ-িুেতামহদ িুসেিানবৃে িাে িযহারবে রয রকারনা একটিরক পছে করে রসটিে 

মনয়িকানুন অনুযায়ী মনরেরদে সকে মবষরয় আিে পােন কো একাি আবশযক; আে এরত 

তাাঁরদে দ্বাো ইিািুে িযহারবে দমেরেে রিা াঁে কোে রকারনা প্ররয়ােন-ই রনই। রকননা, 

তারবঈনরদে িরধয নও-িুসমেিবৃে সাহাবা-এ-রকোি (ো:)-এে অনুসের্ কেরতন প্রািামর্ক দমেে 

তাোশ না করেই। প্ররতযক িুসেিারনে মনেস্ব পছে কো িযহারবে মনয়িানুযায়ী আিে পােরনে 

সিয় তাাঁরক এই মবশ্বাস োিরত হরব রয মতমন আে-কুেঅাান ও হাদীস শেীফরকই অনুসের্ 

কেরছন। 

আেরক আে রকারনা (নতুন) িুেতামহরদে প্ররয়ােন রনই। কাের্, ইসোিী মশক্ষাসিূরহ রকারনা 

মকছু আে অ-বযািযাকৃত রনই। এই ধরি ণ রযার্ কোে িরতা মকছুই রনই, কাের্ এই ধি ণ ইরতািরধয 

পূর্ ণতাপ্রাপ্ত হরয়রছ। প্রেয়মদবস পয ণি যা ঘিরব তাে মবমধমবমধান িহানবী (দ:) কতৃণক রঘামষত হরয়রছ 

এবং আইম্মা-এ-িযামহব কতৃণক বযািযাও কো হরয়রছ। িুেতামহদ নন এিন আরেি-উরেিা 

তদনজেন েীবরন রসগুরোে প্ররয়ার্ কেরত সক্ষি। রিাোরেদ (ধি ণ নবায়নকােী)-িণ্ডেী যাাঁো 

প্রমতটি শতরক আর্িন কেরবন, তাাঁো এ কাে কেরত সক্ষি; তরব রযরহতু এটি এিন আে 



প্ররয়ােনীয় নয়, রসরহতু তাাঁো আে এেরতহারদে িাধযরি নতুন আইনকাননু রবে কেরবন না। 

প্রমতটি হাোে, হাোি এবং শেয়ী দমেে-ই বযািযা কো হরয়রছ। 

বতণিারন যাাঁো অনি কেযার্ োভ কেরত িান তাাঁরদে উমিত আহে্ আস্ সুন্নাহ’ে আকীদা-মবশ্বাস 

সংরক্ষরপ মশক্ষা কো এবং তারত মবশ্বাস কো; অতঃপে মনরেরদে কারছ সহরে পােনরযার্য ও 

পছেনীয় িাে িযহারবে রকারনা একটিে বইপে পরড় মনরেরদে তদনজেন েীবরনে এবাদত-

বরের্ী ও তবষময়ক কােকরি ণ রসই অনুযায়ী অনুশীেন কো। প্রমতটি রদরশই িযহারবে মশক্ষাসিূহ 

প্রিােকােী প্রকৃত ‘এেি-এ-হাে’ বইপুস্তক সহেেভয। এই সুরযার্টি উম্মরত রিাহাম্মদীয়যাে প্রমত 

আল্লাহতা’োে িাস্ এক েহিত। িহান প্রভুে এই করুর্াে েরনয তাাঁে দেবারে অসংিয রশাকমেয়া 

োনাই। তরব রর্ািোহ ো-িযহাবী/’সাোফী’ ধি ণ সংস্কােকরদে এবং অি ণ উপােণরনে উরেরশয কৃত 

অজ্ঞ বিা ও রেিকরদে মিরিয কিাবাতণা ও রেিনীে রধাকায় যারত আিো পরড় না যাই, রসমদরক 

আিারদে সতকণদৃটি োিরত হরব। 

আস্ সাোিু আ’ো িান এত্তাবা’আে হুদা। 

 


