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কব্র খ্নন ও োফদনর শরয়ী পদ্ধচত ২২০ 

শাইখু্ল হােীস আল্লামা মফুতী মনসরূুল হক সাদহব্ ো. ব্া ২২৩ 
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মসুলমানদের ব্যাপাদর কাদফরদের মদনাভাব্ 

কুরআদন কারীদমর আদলাদক মুসলমানদের ব্যাপাদর কাদফরদের মদনাভাব্ 

১। আহদল চকতাব্দের অদনদকই তাদের কাদছ সতয প্রকাচশত হওয়ার পদরও 

প্রচতচহংসাব্শতঃ তারা িায় কয, কতামরা মুসলমান হওয়ার পর কতামাদেরদক 

ককানভাদব্ আব্াদরা কাদফর ব্াচনদয় কেয়া। (সরূা ব্াকারা,১০৯) 

২। ইয়াহুেী ও চিষ্টানরা কখ্দনা আপনার প্রচত সন্তুষ্ট হদব্ না, কয পযমন্ত না আপচন 

এদের ধদমমর অনুসরে কদরন। ব্দল চেন, কয পথ আল্লাহ প্রেশমন কদরন তাই হদলা 

সরল পথ। যচে আপচন আপনার কাদছ আগত জ্ঞান লাদভর পদরও, তাদের আকাঙ্ক্ষা 

সমূদহর অনুসরে কদরন, তাহদল আল্লাহর শাচি কথদক আপনাদক উদ্ধারকারী ও 

সাহাযযকারী ককউ থাকদব্ না। (সরূা ব্াকারা, ১২০)           

৩। যচে আপচন ইয়াহুে-চিষ্টানদের কাদছ সমুেয় চনেশমন উপস্থাপন কদরন, তব্ুও 

তারা আপনার চকব্লা কমদন চনদব্ না; এব্ং আপচনও তাদের চকব্লা মাদনন না, 

তারাও এদক অদনযর চকব্লা মাদন না। যচে আপচন কস জ্ঞান লাদভর পর, যা আপনার 

কাদছ কপ ৌঁদছদছ, তাদের ব্াসনার অনুসরে কদরন, তদব্ চনশ্চয় আপচন 

অচব্িারকারীদের অন্তভুমক্ত হদব্ন। (সরূা ব্াকারা, ১৪৫)                                                                 

৪। মুচমন কযন মুচমনদক কছদড় ককান কাদফরদক ব্নু্ধরূদপ গ্রহে না কদর। যারা এরূপ 

করদব্, আল্লাহর সাদথ তাদের ককান সম্পকম থাকদব্ না। তদব্ যচে কতামরা তাদের পথ 

কথদক ককান অচনদষ্টর আশংকা কদরা, তদব্ তাদের সাদথ সাব্ধানতার সাদথ থাকদব্। 

আল্লাহ তা‘আলা তাৌঁর চনদের সম্পদকম সতকম কদরদছন এব্ং সব্াইদক তাৌঁর কাদছই 

চফদর কযদত হদব্। (আল ইমরান, ২৮)          

৫। কহ ঈমানোরগে! কতামরা মুচমন ব্যতীত অনয কাউদক অন্তরঙ্গ রূদপ গ্রহে কদরানা! 

তারা কতামাদের অমঙ্গল সাধদন ককান ত্রুচে কদরনা। কতামরা কদষ্ট থাক, তাদতই 

তাদের আনন্দ। শত্রুতা ব্শতঃ চব্দদ্বষ তাদের মুদখ্ই ফুদে কব্দরায়। আর যা চকছু 

তাদের মদন লুচকদয় রদয়দছ,তা আদরা অদনকগুে কব্শী মারাত্মক। কতামাদের েনয 

চনেশমন চব্শেভাদব্ ব্েমনা  কদর কেয়া হদলা, যচে কতামরা তা অনুধাব্ন করদত সমথম 

হও। (সরূা আল ইমরান, ১১৮) 

৬। কেদখ্া! কতামরাই তাদের ভাদলাব্াদসা, চকন্তু তারা কতামাদের প্রচত কমাদেও সদ্ভাব্ 

কপাষে কদর না। আর কতামরা সমি চকতাব্দকই চব্শ্বাস কদরা। অথি তারা যখ্ন 

কতামাদের সাদথ এদস চমদশ, ব্দল- ‘আমরা ঈমান এদনচছ।’ পক্ষান্তদর তারা যখ্ন 

পৃথক হদয় যায়, তখ্ন কতামাদের উপর করাষব্শতঃ আঙু্গল কামড়াদত থাদক। আপচন 

তাদেরদক ব্লুন, কতামরা আদক্রাদশ মরদত থাদকা। আল্লাহ মদনর কথা ভালই োদনন। 

(সরূা আল ইমরান, ১১৯) 
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৭। কতামাদের যচে ককান মঙ্গল হয়, তাহদল তাদের খ্ারাপ লাদগ। আর কতামাদের 

যচে অমঙ্গল হয়, তাহদল তারা আনচন্দত হয়। আর যচে কতামরা ধধযমধারে কদরা এব্ং 

তাকওয়া অব্লম্বন কদরা, তদব্ তাদের প্রতারোয় কতামাদের ককানই ক্ষচত হদব্ না। 

(সরূা আল ইমরান, ১২০)  

৮। কহ ঈমানোরগে! কতামরা ইয়াহুেী ও চিষ্টানদেরদক ব্নু্ধ চহসাদব্ গ্রহে কদরা না। 

তারা এদক অপদরর ব্নু্ধ। কতামাদের মদধয কয তাদের সাদথ ব্নু্ধত্ব করদব্, কস তাদেরই 

অন্তভুমক্ত। আল্লাহ যাদলমদেরদক পথপ্রেশমন কদরন না। (সরূা মাচয়ো, ৫১)  

৯। আপচন সব্ মানুদষর িাইদত মুসলমানদের অচধক শত্রু  ইয়াহুেী ও মুশচরকদেরদক 

পাদব্ন, এব্ং আপচন সব্ার কিদয় মুসলমানদের সাদথ ব্নু্ধদত্ব অচধক চনকেব্তমী 

চিষ্টানদের মধয কথদক চকছু কলাকদক পাদব্ন, যারা চনদেদেরদক সচতযকার চিষ্টান ব্দল 

োব্ী কদর। এর কারে এই কয, তাদের মদধয আদলম ও েরদব্শ রদয়দছ এব্ং তারা 

অহংকার কদরনা। (সরূা মাদয়ো, ৮২)  

উদল্লখ্য, এ আয়াদত চিষ্টানদের কয চতনচে চসফাদতর কথা ব্লা হদয়দছ (ক) তারা 

সচতযকার অদথম আসমানী ইচিল চকতাব্ মানযকারী, (খ্) তাদের মদধয দুচনয়াতযাগী ও 

আদলম আদছ, (গ) তারা অহংকারী নয় । এ চতন চসফাতওয়ালা চিষ্টান ব্তমমান চব্দশ্ব 

পাওয়া যায় না। সুতরাং ব্তমমান চিষ্টানদের সাদথও ব্নু্ধদত্বর সম্পকম রাখ্া হারাম। নব্ী 

সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর যামানায় হাব্শার ব্ােশাহ নাোশী ও তার 

প্রোদের মদধয কুরআদন উদল্লচখ্ত চসফাতগুলী চছল এব্ং তারা মুসলমানদের অদনক 

সহায়তাও কদরচছল। (তাউযীহুল কুরআন, ১/৩৬১) 

১০। মুসলমানদের ছদ্মাব্রদে যচে কাদফররা কতামাদের সাদথ চেহাদে কব্র হয়, 

তাহদল কতামাদের অচনষ্ট ছাড়া আর চকছুই ব্ৃচদ্ধ কদর না। আর তাদের অশ্ব পচরিালনা 

কতা কতামাদের মদধয চব্দভে সৃচষ্ট করার লদক্ষই। সাব্ধান! কতামাদের মাদর রদয়দছ 

তাদের গুপ্তির। ব্স্তুত আল্লাহ তা‘আলা যাচলমদের ভালভাদব্ই োদনন। (সরূা তওব্া, 

৪৭) 

১১। কহ মুচমনগে! কতামরা আমার (অথমাৎ আল্লাহ তা‘আলার) শত্রুদের এব্ং 

কতামাদের শত্রুদেরদক অথমাৎ ইয়াহুেী, চিষ্টান ও মুশচরক তথা মূচতম এব্ং 

অচিপূেকদেরদক ব্নু্ধরূদপ গ্রহে কদরা না। কতামরা তাদের প্রচত ব্নু্ধদত্বর ব্াতমা 

পাোও, অথি তারা কতামাদের ধমম েীন ইসলাম অস্বীকার করদছ। তারা রাসূলদক ও 

কতামাদেরদক চনদেদের কেশ কথদক ব্চহষ্কার কদরদছ এই অপরাদধ কয, কতামরা 

কতামাদের প্রভুর প্রচত চব্শ্বাস রাদখ্া। যচে কতামরা আমার সন্তুচষ্ট লাদভর েনয এব্ং 

আমার পদথ চেহাদের েনয কব্র হদয় থাক, তদব্ ককন কতামরা তাদের প্রচত কগাপদন 

ব্নু্ধদত্বর পয়গাম কপ্ররে করদছা? কতামরা যা কগাপন কদরা ব্া প্রকাশ কদরা, তা সব্ই 

আচম খ্ুব্ োচন। কতামাদের মদধয কয এো কদর, কস সচেক পথ কথদক চব্িুযত হদয় 

যায়। (সরূা মুমতাচহনা, ১)                     
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উপদরাক্ত সমসযার সমাধাদন মুসলমানদের করেীয়ঃ কাদফরদের এই ষড়যন্ত্রমূলক 

মদনাভাদব্র মুকাদব্লায় মুসলমানদের োচয়ত্ব হদলাঃ 

(ক) চনদেদের ঈমান ও আকীো েূরস্থ করা (খ্) চনদেদের আমল সহীহ করা, গুনাহ 

ব্েমন করা (গ) অনযদেরদক এগুদলার োওয়াত কেয়া।             

এই দুই শতম সাদপদক্ষ আল্লাহ তা‘আলা কাদফরদের সমি ষড়যন্ত্র ও িক্রান্ত নসযাৎ 

কদর কেয়ার চযম্মাোরী চনদয়দছন। কুরআদন কারীদম ইরশাে হদয়দছ-                                                                              

১। চনশ্চয় তাদের পূব্মব্তমীরাও িক্রান্ত কদরচছল; অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের 

িক্রাদন্তর ইমারদতর চভচিমূদল আঘাত কদরচছদলন; ফদল ইমারদতর ছাে তাদের 

মাথায় ধ্বদস পড়দলা এব্ং এমন চেক হদত তাদের উপর আযাব্ আসদলা কযখ্ান 

কথদক তাদের ধারনাও চছল না। (সরূা নহল)  

২। তারা ভীষে িক্রান্ত কদরচছল। যচেও তাদের িক্রান্ত পাহাড় েচলদয় কেয়ার মত 

চছল, চকন্তু আল্লাহ তা‘আলা তাদের িক্রান্ত নসযাৎ কদর চেদয়দছন। (সরুা ইব্রাহীম, ৪৬)                                                 

ককায়ান্টাম কমথড ঈমান চব্ধ্বংসী মতব্াে 

আল্লাহদক পাওয়ার েনয, আল্লাহর ধনকেয হাচসল করার েনয মুরাকাব্া ব্া ধযান 

ইসলাদম একচে স্বীকৃত চব্ষয়। অনয ধদমমর ধমমগুরুরাও চনে আত্মার উপর চনয়ন্ত্রে 

প্রচতষ্ঠার েনয ধযান কদর থাদক। চহন্দদুের কযাগধযান ও কব্ দ্ধদের চব্পাসনধযান এর 

অনযতম। তদব্ ইসলাদমর মুরাকাব্া ব্া ধযান এব্ং অনয ধদমমর পচিতদের ধযাদনর 

মদধয আকাশ-পাতাল ব্যব্ধান রদয়দছ। কারে ইসলাদমর মুরাকাব্ার উদেশয হদলা, 

আল্লাহ তা‘আলার ধনকেয লাভ করা, আর চহন্দ ু কযাগী ব্া কব্ দ্ধ চভকু্ষকদের ধযাদনর 

উদেশয হদলা, আত্মার উপর চনয়ন্ত্রে প্রচতষ্ঠার মাধযদম দুচনয়াব্ী চকছু ফায়ো হাচসল 

করা। 

পচশ্চমা চব্জ্ঞানীরা মুরাকাব্ার কম চলক চব্ষয়গুদলার উপর পরীক্ষা-চনরীক্ষার পর 

কেখ্দত কপদলন কয, ধযাদনর মাধযদম অন্তদর কয চব্ষয় কগৌঁদথ কেওয়া হয়, সকল অঙ্গ-

প্রতযঙ্গ অন্তদরর চব্শ্বাস অনুযায়ী কস চব্ষদয় সাড়া কেয়। তারা ৬০/৭০ েশদক ধযাদনর 

উপর ব্যাপকভাদব্ গদব্ষো করদত শুরু কদর। এক পযমাদয় তারা এই চসদ্ধাদন্ত উপনীত 

হয় কয, মানচসক ও শারীচরক উভয় করাদগর চনরামদয় ধযান কাযমকর ভূচমকা রাখ্দত 

সক্ষম। এই প্রকাদরর ধযানদক তারা ‘কমচডদেশন’ ব্দল আখ্যাচয়ত কদরন। ব্তমমাদন 

চব্দশ্বর অদনক কেদশই করাগ চনরামদয়র েনয কমচডদেশন করার ব্যাপক প্রিলন 

রদয়দছ। 

চকন্তু ব্াংলাদেদশর ককায়ান্টাম কমথড ব্যচতক্রমধমমী কমচডদেশদনর কথা ব্লদছ। 

কমচডদেশদনর উৎপচি হদয়চছল মানচসক ও শারীচরক করাগ মুচক্তর লদক্ষ অথি 

ককায়ান্টাম কমথড করাগ চনরামদয়র গচি কথদক কব্চরদয় েীব্দনর সব্মদক্ষদত্র এক নতুন 
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েৃচষ্টভচঙ্গ গ্রহদের আহ্বান োনাদে। করাগ চনরামদয়র চব্শ্বাদসর স্থাদন তারা মুক্ত চব্শ্বাস 

নাদম চব্চভন্ন ধরদের কুফরী আকীোর প্রিার শুরু কদরদছ। 

ককায়ান্টাম কমথদডর প্রধান গুরুেী শহীে আল কব্াখ্ারী মহাোতক প্রথদম কেযাচতষী 

চছদলন। চতচনই ককায়ান্টাম কমথদডর ব্যচতক্রমধমমী কমচডদেশদনর উদ্ভাব্ক। চতচন 

মূলত এ োতীয় কমচডদেশদনর মূল আচব্ষ্কারক ডা. কব্নসন ব্া ডা. ডীন অরশীন এর 

ব্াতলাদনা ফমুমলা কথদক সূত্র গ্রহে কদর চনদের গদব্ষোলব্ধ কেযাচতচব্মজ্ঞাদনর চব্চভন্ন 

েশমন কযাগ কদর ককায়ান্টাম এর এই চব্দশষ কমচডদেশন আচব্ষ্কার কদরন।  

তার আচব্ষ্কৃত এই নতুন ধরদের কমচডদেশদনর প্রচত সব্ ধদমমর মানুষদক আকৃষ্ট করার 

েনয চব্দশষত চহন্দ ুও কব্ দ্ধদেরদক আকৃষ্ট করার েনয চহন্দ ুও কব্ দ্ধ ধদমমর চব্চভন্ন 

রীচত-নীচত, ও আকীো চব্শ্বাদসর চমশ্রে ঘোদনা হদয়দছ। তাই ককায়ান্টাম কমথড 

পচশ্চমা কেদশ প্রিচলত কমচডদেশন নয়। ব্রং এচে একচে েীব্ন ব্যব্স্থা ও মতব্াে, 

কযখ্াদন চব্জ্ঞান ও সব্ ধদমমর চমশ্রদে েীব্দনর সব্মদক্ষদত্র নতুন চেকচনদেমশনা কেওয়ার 

কিষ্টা করা হয়, চেক কযমনচে কদরচছল ব্ােশা আকব্ার ভ্রান্ত দ্বীদন ইলাহী আচব্ষ্কার 

কদর। 

শহীে কব্াখ্ারীর এই প্রদিষ্টা শুরু হয় প্রায় চতন যুগ আদগ ১৯৭৩ সাদল তোনীন্তন 

‘মাচসক ঢাকা ডাইদেস্ট’ পচত্রকায় অতন্দ্রীয় চব্ষদয় কলখ্াদলচখ্র মাধযদম। ১৯৭৫ 

সাদল ‘সাপ্তাচহক চব্চিত্রায়’ এ চব্ষদয় অদনকগুদলা কলখ্া প্রকাশ করা হয়। ১৯৮০ 

সাদল তারা ঢাকার শাচন্ত নগদর অচফস কখ্াদল। ১৯৮৩ সাদল এই কমচডদেশনদক 

ব্যাপকভাদব্ মানুদষর মদধয ছড়াদনার েনয ‘কযাগয কমচডদেশন ককন্দ্র’ স্থাপন করা হয়। 

১৯৮৬ সাদল এই ককন্দ্র ‘কযাগয ফাউদিশন’ নাদম পচরিাচলত হয়।  

এচেদক মহাোতক মানুদষর মদধয পচরচিচতর েনয এই কমচডদেশন সম্পদকম চব্চভন্ন 

পত্র-পচত্রকায় ব্যাপকভাদব্ চলখ্দত থাদকন। এভাদব্ কলখ্াদলচখ্র এক পযমাদয় যখ্ন 

চতচন গেমানুদষর মদধয এ ব্যাপাদর আগ্রহ লক্ষ করদলন তখ্ন কমচডদেশন ককাসম িালু 

করা হয়। ১৯৯৩ এর ৭ োনুয়ারী কমচডদেশন এর সব্মপ্রথম ককাসম অনুচষ্ঠত হয়। 

ব্তমমাদন ককায়ান্টাম কমথড নাদম এরা কমচডদেশন ককাসম িাচলদয় যাদে। এ পযমন্ত 

তারা ৩০০ এর অচধক ককাসম সমাপ্ত কদরদছ। মানুষ তার কাদছ যায় করাগ চনরামদয়র 

আশায়, চকন্তু চতচন চনরামদয়র নাদম তাদের ব্ােশাহ আকব্দরর দ্বীদন ইলাহীর মদতা 

সব্মধদমমর সমন্নদয় গচেত নতুন এক মতব্াে চশক্ষা চেদয় যাদেন, আর অব্ুর 

মুসলমানদের ঈমান হরে করদছন। (তথযসূত্র, মাচসক আল-আব্রার কফব্রুয়ারী ২০১২) 

আমাদের কেদশর মুসলমানরা ধমম সম্পদকম যতো আদব্গী ততো জ্ঞানী নয়। ধমম 

সম্পদকম সাধারে জ্ঞানও রাদখ্ না এই ধরদের মুসলমাদনর সংখ্যাও কম নয়। 

মুসলমানদের ধমমীয় জ্ঞাদনর ধেনযতাদক পুৌঁচে কদর যুদগ যুদগ অদনদকই মুসলমানদের 

ঈমান-আকীো ধ্বংস করার কিষ্টা কদরদছ। ব্তমমান ককায়ান্টাম কমথড কসই একই পথ 
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অব্লম্বন কদর খ্ুব্ কক শদল মুসলমানদের ঈমান-আকীো ধ্বংস কদর যাদে। চনদে 

আমরা ককায়ান্টাম এর এমন চকছু মতব্াে তুদল ধরচছ, যা চব্শ্বাস করদল 

মুসলমানদের ঈমানই নষ্ট হদয় যাদব্। 

১. ইসলাম কুফদরর মদধয পাথমকয হদলা চকছু আকীো-চব্শ্বাস ও আমদলর। তদব্ ককউ 

যচে ঈমান-আকীো চেক রাদখ্ আর আমল নাও কদর, তব্ু কস একচেন না একচেন 

োন্নাদত যাদব্। চকন্তু ঈমান-আকীোর মদধয যচে গলে থাদক, তাহদল সারা েীব্ন 

কনক আমল করদলও োন্নাদত যাওয়া যাদব্ না। ককায়ান্টাম কমথড মুসলমানদের 

অমলূযধন ঈমান  ধ্বংস করার পায়তারা িালাদে। ককায়ান্টাম কমথদডর ককাদসম ভচতমর 

পর সব্ম প্রথম একচে প্রতযয়ন পাে করা হয়, এই প্রতযয়নই তাদের মূল িাচলকা শচক্ত। 

প্রতযয়নচে এই, ‘ অসীম শচক্তর অচধকারী আমার মন, যা িাই তাই পাদব্া যা খ্ুচশ 

তাই কনব্’ তাদের এই প্রতযয়নচে সমূ্পেমরূদপ কুরআন-সুন্নাহ চব্দরাধী। ককননা 

কুরআদনর অদনক আয়াত আর অদনক হােীস দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাদব্ প্রমাচেত কয, 

একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই অসীম শচক্তর অচধকারী। চতচন ছাড়া আসমান-যমীদন যা 

চকছু আদছ সব্চকছুর শচক্তই সসীম। অতএব্ মানুদষর মনদক অসীম শচক্তর অচধকারী 

ব্লা স্পষ্ট কুফরী কথা। তাছাড়া ‘যা িাই তাই পাদব্া’ এই চব্শ্বাদস আল্লাহর উপর 

ভরসার হুকুম স্পষ্টভাদব্ লঙ্ঘন করা হদয়দছ। কুরআন শরীদফ আল্লাহ তা‘আলা 

মুচমনদেরদক কযদকাদনা কাদে আল্লাহর উপর ভরসা করদত ব্দলদছন। কযমনঃ আল্লাহ 

তা‘আলা ব্দলন, ‘অতঃপর আপচন যখ্ন ককাদনা কাদের চসদ্ধান্ত গ্রহে কদর কফদলন, 

তখ্ন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ ভরসাকারীদের ভাদলাব্াদসন। (সরূা আল 

ইমরানঃ১৫৯, আদরা দ্রষ্টব্য, সরূা তাওব্াঃ৫১, সরূা তাগাব্ুনঃ১৩, সরূা ইউসফুঃ৬৭, সরূা আল 

ফুরকানঃ৫৮ ইতযাচে) অথি ককায়ান্টাদমর এই কথা ‘যা িাই তাই পাদব্া’ এর মদধয 

আল্লাহ তা‘আলার উপর ভরসাদক প্রতযাখ্যান করা হদয়দছ। হযাৌঁ তারা যচে কথাো 

এভাদব্ ব্লদতা, ‘যা িাই তাই পাদব্া যচে আল্লাহ িান’ তাহদল ককাদনা সমসযা চছল 

না। 

২. ‘যা িাই তাই পাদব্া’ এখ্ন প্রশ্ন হদলা চেদব্ কক? এই প্রদশ্নর েব্াব্ ককায়ান্টাম 

কচেকা ২৩৯ পৃ. কেওয়া হদয়দছ, কসখ্াদন ব্লা হদয়দছ, ‘ককায়ান্টাদমর মদত 

আল্লাহ/গড/ ভগব্ান/ প্রকৃচত কয ককউ োতা হদত পাদর।’ অথি কুরআন সুন্নাহর 

আদলাদক প্রকৃত োতা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। গড/প্রকৃচত/ভগব্ান এসব্দক োতা 

মানার অথমই হদলা আল্লাহ তা‘আলার সাদথ অনযদক শরীক করা। আর চশরক দ্বারা 

ঈমান নষ্ট হদয় যায়। অতএব্ ককায়ান্টাদমর এই মতব্াে সমূ্পেম ঈমান চব্ধ্বংসী 

মতব্াে। 

তাছাড়া ‘যা িাই তাই পাদব্া’ একথা সমূ্পেম ব্ািব্তা চব্ব্চেমত। কারে িাওয়ার সাদথ 

পাওয়ার শতভাগ সংদযাগ হদব্ োন্নাদত। এই পৃচথব্ীদত শতভাগ িাওয়া পাওয়ায় 

পচরেত হওয়া সম্ভব্ নয়। তাইদতা আল্লাহ তা‘আলা কুরআদন ব্দলদছন ‘মানুষ যা িায় 
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তাই চক পায়?’ (সূরা আন নাোম ২৪) যচে পৃচথব্ীদতই মানুদষর শতভাগ িাওয়া 

পাওয়ায় রূপান্তচরত হদতা, তাহদল কতা পৃচথব্ীই োন্নাত হদয় কযদতা। মানুদষর 

শতভাগ িাওয়া তথা আশা-আকাঙ্ক্ষা শুধুমাত্র োন্নাদতই পুরা করা হদব্, এ মদমম 

আল্লাহ তা‘আলা ব্দলন, ‘আর কতামরা কসখ্াদন যা িাদব্ তাই পাদব্’ (সরূা হামীম 

কসেোঃ ৩১) 

৩. ককায়ান্টাদমর মদত চহন্দু, কব্ দ্ধ, চিষ্টান, ইসলাম কমােকথা সব্ ধদমমর কম চলক 

চশক্ষাই এক। কাদেই কযদকাদনা ধমম পালনই যদথষ্ট। ককায়ান্টাদমর মদত সকল ধমমই 

গ্রহেদযাগয। (দকায়ান্টাম উচ্ছ্বাস প.ৃ৯)  

ইসলাদম পূদব্মর সকল নব্ী-রাসূল ও আসমানী গ্রেসমূহদক স্বীকৃতী প্রোন করা 

হদয়দছ। এই স্বীকৃতীর অথম এই নয় কয, কুরআন অব্তীেম হওয়ার পরও যচে ককউ 

চনে ধমম অনুযায়ী আমল কদর, তাহদল কস মুচক্ত কপদয় যাদব্। ব্রং এই স্বীকৃতী অথম 

এই কয, পূদব্মর নব্ী-রাসূলগে ব্ািদব্ই সতয নব্ী-রাসূল চছদলন এব্ং তাদের যমানায় 

তাদের চকতাব্ও সতয চছল। চকন্তু কুরআন অব্তীেম হওয়ায় পূদব্মর সমি আসমানী 

চকতাব্ রচহত হদয় কগদছ। তাইদতা আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্ট ভাষায় কুরআদন ব্দল 

চেদয়দছন ‘কয ইসলাম ছাড়া অনয ককাদনা ধমম পালন করদব্ কচিনকাদলও তা তার 

কথদক গ্রহে করা হদব্ না, আর আচখ্রাদত কস ক্ষচতগ্রিদের অন্তভুমক্ত হদব্। (সরূা আল 

ইমরানঃ ৮৫)  

কযখ্াদন কুরআদন স্পষ্টভাদব্ ব্দল কেওয়া হদলা, ইসলাম ছাড়া অনয ককাদনা ধমম 

পরকালীন মুচক্তর েনয যদথষ্ট নয়, কসখ্াদন ককায়ান্টাম কমথড কীভাদব্ অনয ধমমদকও 

গ্রহেদযাগযতার সনে চেদত পাদর? ককায়ান্টাদমর কী অচধকার আদছ কয কস অনয 

ধমমদক গ্রহেদযাগযতার সনে চেদব্? একই সমদয় একাচধক ধমমদক গ্রহেদযাগয ব্লা 

যুচক্ত চব্রুদ্ধ কথাও ব্দে। ককননা ধমম হদলা মানুদষর েীব্নযাপদনর আসমানী 

সংচব্ধান। একই কেদশ একই সমদয় একাচধক সংচব্ধান কযমন কাযমকর নয়, 

কতমচনভাদব্ আল্লাহর এই পৃচথব্ীদত একই সমদয় একাচধক ধমম ব্া সংচব্ধান কাযমকর 

হওয়া ব্া গ্রহেদযাগয হওয়া সম্ভব্ নয়। ইসলাম কযদহতু সব্মদশষ আসমানী সংচব্ধান 

তথা আল কুরআন চনদয় এদসদছ, তাই কুরআন নাচযল হওয়ার পর অনযসব্ সংচব্ধান 

তথা ধমম ব্া ধমমগ্রে রচহত ও অগ্রহেদযাগয চব্দব্চিত হদব্। এোই হদলা যচুক্তর োচব্। 

ককায়ান্টাম কমথড অনয ধমমদক গ্রহেদযাগয ব্দল চনদের ঈমান কযমন ধ্বংস কদরদছ, 

কতমচনভাদব্ অনয মুসলমানদেরদক এই মতব্াদে েীচক্ষত কদর অনযদের ঈমানও নষ্ট 

কদর যাদে। 

৪. ককায়ান্টাদমর উদ্ভাচব্ত েীব্নেৃচষ্টর সংজ্ঞা চেদত চগদয় ব্লা হদয়দছ, ‘ককায়ান্টাম 

হদে কসই সাদয়ন্স অব্ চলচভং যা ব্দল কেয় েীব্নোদক কীভাদব্ সুন্দর করা যায়। ভুল 

কথদক কীভাদব্ েূদর থাকা যায়। পাপ কত কম করা যায়। ভাল ব্া কলযাে কত কব্চশ 

করা যায়। ককায়ান্টাদমর চশক্ষা এ কক্ষদত্র নব্ী-রাসূলদের কয চশক্ষা, ওলী-ব্ুযগুমদের কয 
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চশক্ষা, মুচন-ঋচষদের কয চশক্ষা, তা কথদক আলাো চকছু নয়। হাোর ব্ছর ধদর তারা 

কয চশক্ষা চেদয় এদসদছন, ককায়ান্টাম কস কথাগুদলাই ব্লদছ। শুধু ভাষাো আধুচনক। 

(হাোদরা প্রদশ্নর েব্াব্, মহাোতক ১/৩০১) 

এখ্াদন স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করা হদলা কয, ককায়ান্টাদমর চশক্ষা হদলা, নব্ী-রাসূলদের 

তাওহীেী ব্ােী ও মুচন-ঋচষদের কুফরী মতব্াদের সমচিত একচে রূপ। অতএব্ 

সাব্ধান কহ মুসচলম ভাই! ককায়ান্টাদম েীক্ষা লাভ কদর চনদের ঈমান কখ্ায়াদব্ন না। 

নব্ীেী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর আচনত েীব্ন ব্যব্স্থার উপর 

সন্তুষ্ট হদত না পারা ককায়ান্টাদমর সব্দিদয় ব্ড় ব্যথমতা। চনদের ব্ুচদ্ধমদত সকল ধদমমর 

চনযমাস আর চব্জ্ঞাদনর চথউচর চমশ্রদে সফলতার সূত্র আচব্ষ্কার সব্দিদয় ব্ড় ভুল। 

মুচমন-মুসলমান হদত হদল সব্মাব্স্থায় কুরআন সুন্নাহর মাদর চনদের সকল সমসযার 

সমাধান, সকল প্রদশ্নর উির আর সকল িাচহো পূরদের চেকচনদেমশনা খ্ুৌঁদে পাওয়ার 

চব্শ্বাস রাখ্দত হদব্। কুরআন-সনু্নাহ প্রেি েীব্ন ব্যব্স্থায় তুষ্ট থাকদত হদব্ এব্ং মদন-

প্রাদে তার পূেমাঙ্গ অনুসরদে চনদেদক সৌঁদপ চেদত হদব্।  চব্ধাতা চহদসদব্ একমাত্র 

আল্লাহ তা‘আলার উপর আস্থাশীল হদত হদব্। নব্ীেী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম 

এর আেশমদক একমাত্র পালনীয় চব্শ্বাস করদত হদব্। ককায়ান্টাদমর আচব্ষ্কৃত েীব্ন-

যাপদনর চব্জ্ঞাদনর অনুসরে করা যাদব্ না। যার চভচি রাখ্া হদয়দছ চব্শ্ব স্বাস্থয সংস্থা 

কতৃমক প্রেি েীব্দনর সংজ্ঞা আর রুশ োশমচনক চলওেলস্টয় এর চকছু মন্তদব্যর উপর। 

মুসলমানদেরদক ইয়াহুেী-চিষ্টান ব্া তাদের স্বাস্থয সংস্থার কেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী  

েীব্ন যাপদনর চব্জ্ঞান পালন করদত হদব্ ককন? মুসলমানদের েনয ইসলাদমর চব্চধ-

চব্ধান ও নব্ীেী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর আেশমই চক পূেমাঙ্গ েীব্ন 

ব্যব্স্থারূদপ যদথষ্ট নয়। যারা ইসলামদক পূেমাঙ্গ েীব্ন ব্যব্স্থা মানদব্ না, তারা 

কুরআদনর স্পষ্ট আয়াত ‘আে আচম কতামাদের েনয কতামাদের ধমম পচরপূেম কদর 

চেলাম। (সূরা মাচয়োঃ৩) অস্বীকার করায় কাদফর হদয় যাদব্।  

ককায়ান্টাম কমথড নতুন েীব্নেৃচষ্টর কথা ব্দল মূলতঃ ইসলাদমর পূেমাঙ্গতা অস্বীকার 

করদছ। তাই যারা না ব্ুদর ইচতমদধয ককায়ান্টাদম ঢুদক পদড়দছন অথব্া যারা এখ্ন 

ঢুকদত িাদেন তারা এখ্নই সতমক কহান, তাওব্া কদর সচেক ইসলাদমর পদথ চফদর 

আসুন এব্ং পূেমাঙ্গরূদপ ইসলাম ধমম কমদন িলুন। কি েশত ব্ছর আদগই আল্লাহ 

তা‘আলা আপনার সব্ সমসযার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহর মাদর চেদয় করদখ্দছন। 

অতএব্ অনয ককাদনা চেদক না কযদয় আপনার ধমম ইসলামদক আৌঁকদড় ধরুন। যারা 

পূেমাঙ্গরূদপ ইসলাম ধমম কমদন িলদব্ তাদের েনয আচখ্রাদত চির শাচন্তর েীব্ন কতা 

অদপক্ষা করদছই, দুচনয়াদতও আল্লাহ তা‘আলা তাদের েনয প্রশাচন্তময় েীব্দনর 

ওয়াো কদরদছন। তাই আসুন আমরা ককায়ান্টামসহ অনযানয সব্ ব্াচতলদক পচরতযাগ 

কচর এব্ং েীব্দনর সব্মদক্ষদত্র ইসলামদক িিমা কচর।  আল্লাহ তা‘আলা আমাদের 

সব্াইদক তাওফীক োন করুন। আমীন।  
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চব্. দ্র. ককায়ান্টাম কমথদডর আদরা অদনক মতব্াে কুরআন-হােীস সাংঘচষমক। পারিার 

সংচক্ষপ্ত পচরসদর এর কিদয় কব্চশ আদলািনা সমীিীন নয়। তাই যারা এ সম্পদকম 

চব্িাচরত োনদত আগ্রহী তারা ব্রাউে করুনঃ 

1. http//:monthlyalabrar.com        
2. http//:monthlyalabrar.wordpress.com 

চিস্টানদের িক্রান্ত ও অপব্যাখ্যা কথদক সাব্ধান 

ব্াংলাদেদশর সীমান্তব্তমী চব্চভন্ন এলাকায় একেল কুিচক্র চিস্টানদের অপপ্রিাদর 

চব্ভ্রান্ত হদয় চিরমুচক্তর আশায় অদনদক চিস্ট ধমম গ্রহে করদছ। অদনক মুসলমানও 

ঈসায়ী মুসচলম নামধারে কদর চিস্টান হদয় যাদে। আমাদের চব্শ্বাস ঐ সরলমনা 

মুসলমানরা চিস্টিদক্রর অপপ্রিাদর চব্ভ্রান্ত হদয়ই ইসলাম তযাগ কদর ঈসায়ী মুসচলম 

হদয়দছ। কারে, খ্াৌঁচে মুসলমান েীব্ন চব্চলদয় হদলও ঈমান কহফােত কদর থাদক। 

চিস্টানদের অপপ্রিাদর আর ককাদনা মুসলমান কযন চব্ভ্রান্ত না হয় এব্ং যারা ইচতমদধয 

চিস্টানদের ফাৌঁদে পা চেদয়দছ তারা কযন পুনরায় ইসলাম ধদমম চফদর আসদত পাদর, 

কসেনযই আমাদের এই কু্ষদ্র প্রয়াস। 

কশষ নব্ী হযরত মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম নব্ী চহদসদব্ আচব্ভূমত 

হওয়ার পদর ইসলাম ছাড়া অনয সব্ ধমম রচহত হদয় কগদছ। তাই এখ্ন তাৌঁর আনীত 

ইসলাম ধমম গ্রহে করদলই পরকাদল মুচক্ত পাওয়া যাদব্। ইসলাম ছাড়া অনয ককাদনা 

ধদমম চব্শ্বাস করদল পরকাদল মুচক্ত পাওয়া যাদব্ না; ব্রং ইসলাম ধমম না মানার 

অপরাদধ চিরকাল তাদক োহান্নাদমর কচেন আগুদন েলদত হদব্। আল্লাহ তা‘আলা 

আল-কুরআদনর সূরা আল ইমরাদনর ৮৫ নং আয়াদত স্পষ্টভাষায় ব্দল চেদয়দছনঃ     

 ومن يبتغِ غري االسْاَلم دينا فلن يقبل منه و هو ىف االخرة من اخلسرين
কয ইসলাম ছাড়া অনয ককাদনা ধমম পালন করদব্ তা কখ্দনা তার কথদক গ্রহে করা হদব্ 

না, আর পরকাদল কস ক্ষচতগ্রিদের অন্তভুমক্ত হদব্।’ এই সূরারই ১৯ নং আয়াদত 

আল্লাহ তা‘আলা ব্দলদছন, ان الدين عند الله االسالم ‘চনশ্চয় ইসলামই আল্লাহর চনকে 

একমাত্র ধমম’ । 

এই দুই আয়াত দ্বারা একথা স্পষ্টভাদব্ প্রমাচেত হদয় কগল কয, চকয়ামত পযমন্ত 

ইসলাম ছাড়া অনয ককাদনা ধমম আল্লাহর েরব্াদর গ্রহেদযাগয নয়। অতএব্, যারা 

পরকাদল চিরমুচক্তর আশায় ইসলাম ছাড়া অনয ককাদনা ধমম পালন করদছন তাদের 

প্রচত উোি আহ্বান, আপনারা ইসলাম ধমম গ্রহে কদর চিরমুচক্ত ও শাচন্তর পদথ 

প্রদব্শ করুন। কুরআন শরীদফর অদনক আয়াদত আল্লাহ তা‘আলা চিস্টান ও 

ইয়াহুেীদেরদক মুসলমান হদত ব্দলদছন। মুসলমান না হদল তাদের েনয পরকাদল 

কচেন শাচির হুমচক চেদয়দছন।  

চনদে এ চব্ষদয়র কদয়কচে আয়াত উদল্লখ্ করা হদলাঃ 
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১. ولو امن اهل الكتب لكان خريا لهم ‘ইয়াহুেী ও চিস্টানরা যচে প্রকৃত মুসলমান হদতা, 

তাহদল তা তাদের েনয ভাদলা হদতা’ (সরূা আল ইমরান ১১০) 

২. ياهل الكتب مل تكفرون بايت الله وانتم تشهدون ‘কহ ইয়াহুেী ও চিস্টানগে! কতামরা ককন 

আল্লাহর আয়াতসমূহদক অস্বীকার কদরা, যখ্ন কতামরাই সাক্ষয ব্হন কদরা’ (আল 

ইমরানঃ ৭০) অথমাৎ ইয়াহুেী-চিস্টানগে এই সাক্ষয কেয় কয তাওরাত ও ইচিল 

আল্লাহর চকতাব্ । আর ঐ উভয় চকতাদব্ হযরত মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম এর নব্ুওয়াদতর এব্ং তার উপর অব্তীেম কুরআদনর সতযতা ও তাৌঁর আগমন 

ব্াতমা ব্চেমত চছল। মহানব্ী হযরত মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  এব্ং 

কুরআনদক মানদত অস্বীকার কদর তারা ব্স্তুত তাওরাত ও ইন্েীলদক অস্বীকার 

করদছ। তারা তাওরাত ও ইন্েীদলর পাে চব্চভন্ন স্থাদন পচরব্তমন ও চব্কৃত কদরদছ। 

(আল-কুরআনলু কারীম, ইসলাচমক ফাউদিশন, প.ৃ৮৮) 

৩. قل ياهل الكتب مل تكفرون بايت الله والله شهيد على ما تعملون ‘কহ ইয়াহুেী ও চিস্টানগে 

কতামরা আল্লাহর আয়াতসমূহদক ককন অস্বীকার কদরা? অথি কতামরা যা কদরা আল্লাহ 

তার উপর সাক্ষী’ । (আল ইমরানঃ ৯৮) 

৪. ولو ان اهل الكتب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سياتهم... ‘ইয়াহুেী-চিস্টানরা যচে প্রকৃত 

মুসলমান হদতা এব্ং ভয় করদতা, তাহদল আচম অব্শযই তাদের পাপসমূহ কমািন 

করতাম এব্ং আচম অব্শযই তাদেরদক সুখ্ময় োন্নাদত প্রদব্শ করাতাম’ (মাচয়োঃ ৬৫)  

উদল্লখ্য, এই আয়াদত স্পষ্টভাদব্ ব্দল কেওয়া হদয়দছ কয, চিস্টানদের েনয পাপ 

কমািদনর একমাত্র মাধযম হদলা মুচমন-মুসলমান হওয়া। প্রকৃত মুসলমান না হদল 

পরকাদল তারা মুচক্ত পাদব্ না। 

৫. ان الذين كفروا من اهل الكتب واملشركني ىف نار جهنم... ‘ইয়াহুেী ও চিস্টানদের মধয কথদক 

যারা কুফুরী কদর (তথা মুসলমান হয় না) তারা এব্ং মুশচরকরা োহান্নাদমর আগুদন 

স্থায়ীভাদব্ অব্স্থান করদব্, তারাই সৃচষ্টর অধম।’ (ব্াইচয়নাতঃ ৬) 

৬. وما امروا اال ليعبدوا الله خملصني له الدين... ‘ইয়াহুেী ও চিস্টানদেরদক আদেশ করা হদয়চছল 

যাদত তারা আল্লাহর আনুগদতয চব্শুদ্ধচিি হদয় একচনষ্ঠভাদব্ তার ইব্ােত কদর এব্ং 

সালাত কাদয়ম কদর ও যাকাত কেয়, এোই সচেক দ্বীন।’ (ব্াইচয়নাতঃ ৫) উদল্লখ্য, এই 

সচেক দ্বীদনর নামই ইসলাম। 

৭. يايها الذ ين اوتوا الكتب امنوا مبا نزلنا مصدقا ملا معكم... ‘কহ ইয়াহুেী-চিস্টানগে! কতামাদের 

চনকে যা আদছ তার সমথমকরূদপ আচম যা অব্তীেম কদরচছ (অথমাৎ আল-কুরআন) তার 

প্রচত কতামরা ঈমান আদনা।’ (চনসাঃ ৪৭)  
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৮. ইয়াহুেী-চিস্টানদের ষড়যন্ত্র সম্পদকম আল্লাহ তা‘আলা মুসলমানদেরদক সতকম কদর 

চেদয় ব্দলদছন,   كفرين بعد اميانكميا يها الذ ين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذ ين اوتوا الكتب يردوكم   
‘কহ মুচমনগে! কতামরা যচে ইয়াহুেী-চিস্টানদের েলচব্দশদষর আনগুতয কদরা তাহদল 

তারা কতামাদেরদক ঈমান আনার পর আব্ার কাদফর ব্াচনদয় ছাড়দব্।’ (আল ইমরান 

১০০) 

উপচরউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা চতনচে চব্ষয় প্রমাচেত হলঃ 

১. হযরত মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর নব্ী হওয়ার পর কথদক 

চকয়ামত পযমন্ত ইসলাম ছাড়া অনয ককাদনা ধমম আল্লাহ তা‘আলার চনকে গ্রহেদযাগয 

নয় । 

২. অনযানয ধমমাব্লম্বীদের মত চিস্টানদেরদকও মুসলমান হদত হদব্। মুসলমান না 

হদল তারা পরকাদল োহান্নাদমর আগুন কথদক মুচক্ত পাদব্ না; ব্রং চিরকাল 

োহান্নাদমর আগুদন েলদত হদব্।  

৩. চিস্টানদের একো েল চকয়ামত পযমন্ত মুসলমানদের চব্রুদদ্ধ ষড়যন্ত্র করদত 

থাকদব্। মুসলমানদের মধয কথদক যারা তাদেরদক মানদব্, তারা ঐ মুসলমানদেরদক 

চব্চভন্নভাদব্ প্রতাচরত কদর কাদফর ব্াচনদয় ছাড়দব্। 

অতএব্, কহ সরলমনা মুসচলম ভাই ও কব্াদনরা! আপনারা কুিচক্র চিস্টানদের 

অপপ্রিাদর চব্ভ্রান্ত হদব্ন না চকংব্া সামানয চকছু অদথমর চব্চনমদয় চনদের অমলূয ঈমান 

চিস্টানদের হাদত চব্চলদয় চেদব্ন না। ‘ঈসায়ী মুসচলম’ হদয় চকংব্া ‘আহদল কুরআন’ 

হদয় চনদের ঈমানদক ধ্বংস করদব্ন না। ঈমান অমূলয সম্পে। যারা মুসলমান 

অব্স্থায় সামানয ঈমান চনদয় মৃতুযব্রে করদব্, তাদেরদকও আল্লাহ তা‘আলা এই 

পৃচথব্ীর ১১ চে পৃচথব্ীর সমান সুচব্শাল োন্নাত োন করদব্ন। কসই োন্নাদত আপচন 

যা িাদব্ন তাই পাদব্ন। চকন্তু ককউ যচে ঈমান হারা হদয় এই পৃচথব্ী কথদক চব্োয় 

কনয়, তাহদল তাদক োহান্নাদমর ভয়ংকর আগুদন চিরকাল েলদত হদব্। কসই আগুদনর 

েলন সহয করার মদতা ক্ষমতা কাদরা থাকদব্ না। কুরআদনর শতশত আয়াত এ 

ব্যাপাদর অব্তীেম হদয়দছ। 

অনুদরাধ করচছ, কুরআন ব্া ইসলাম সম্পদকম ককউ ককাদনা নতুন কথা ব্লদল তার 

কথা যািাই না কদরই চব্শ্বাস করদব্ন না; ব্রং এ ধরদের ককাদনা কথা শুনদল কওমী 

মােরাসার ভাদলা ককাদনা আদলদমর কাদছ চেদজ্ঞস কদর চনদব্ন কয, কথাচে চেক না 

কব্চেক । কয কাদরা কথা চব্শ্বাস কদর চনদের ঈমানদক ধ্বংস করদব্ন না। মুসলমান 

না হদল যখ্ন চিস্টানরাই মুচক্ত পাদব্ না তখ্ন আপচন চিস্টান হদয় ব্া ঈসায়ী মুসচলম 

হদয় কীভাদব্ মুচক্তর আশা করদত পাদরন? মদন রাখ্দব্ন, ঈসায়ী মুসচলম এব্ং 

আহদল কুরআন মূলত পাক্কা চিস্টান। 
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চনদে এমন কদয়কচে আয়াত সম্পদকম আদলািনা করা হদে, যার অপব্যাখ্যা কদর 

চিস্টানরা সরলমনা মুসলমানদেরদক ঈসায়ী মুসচলম ব্া আহদল কুরআন নাদম চিস্টান 

ব্ানাদনার অপদিষ্টা কদর যাদে। 

১. সূরা মাদয়োর ৬৮ নং আয়াদতর উদ্ধৃচত চেদয় চিস্টান প্রতারক িক্র ব্দল থাদক, 

‘এই আয়াদত আল্লাহ তা‘আলা মুসলমানদেরদক তাওরাত ও ইনেীল প্রচতষ্ঠা ও 

অনুসরে করদত ব্দলদছন। অতএব্, কতামরা তাওরাত ও ইনেীল প্রচতষ্ঠা কদরা এব্ং 

ঈসায়ী মুসচলম হদয় যাও। অনযথায় কতামরা মুচক্ত পাদব্ না।’ 

আচম সূরা মাদয়োর ৬৮ নং আয়াদতর মূলপাে চনদে উদল্লখ্ কদর সরল অনুব্াে তুদল 

ধরচছঃ  

قل ياهل الكتب لستم على شيء حىت تقيموا التوراة واالجنيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثريا منهم ما 
  انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فال تأس على القوم الكفرين

‘কহ নব্ী! আপচন ব্লুন, কহ ইয়াহুেী- চিস্টানগে তাওরাত-ইনেীল ও যা কতামাদের 

প্রচতপালদকর চনকে কথদক কতামাদের প্রচত অব্তীেম করা হদয়দছ (তথা কুরআন) 

কতামরা তা প্রচতষ্ঠা না করা পযমন্ত কতামাদের ককাদনা চভচি কনই। আপনার 

প্রচতপালদকর চনকে কথদক আপনার প্রচত যা অব্তীেম হদয়দছ তা (কুরআন) তাদের 

অদনদকর ধমমদদ্রাচহতা ও অচব্শ্বাসই ব্াড়াদব্। সুতরাং আপচন কাদফর সম্প্রোদয়র েনয 

দুঃখ্ করদব্ন না।’ 

সূরা মাদয়োর ৬৮ নং আয়াদতর মূলপাে ও অনুব্াে উদল্লখ্ করা হদলা। চপ্রয় পােক! 

আপচনই ব্লুন, এই আয়াদতর ককান স্থাদন আল্লাহ তা‘আলা মুসলমানদেরদক 

তাওরাত-ইনেীল অনুসরে ও প্রচতষ্ঠা করদত ব্দলদছন? এই আয়াদত কতা আল্লাহ 

তা‘আলা ইয়াহুেী-চিস্টানদেরদক তাওরাত-ইনেীদলর সাদথ সাদথ কুরআন মানদত 

ব্দলদছন (আর একথা ব্লার অদপক্ষা রাদখ্ না কয, কুরআন মানদল ও প্রচতষ্ঠা করদল 

তাদেরদক অব্শযই মুসলমান হদয় কযদত হদব্।) এব্ং কুরআন না মানদল তাদের 

ধমমদদ্রাচহতা ব্ৃচদ্ধ পাদব্ ব্দল কঘাষো চেদয়দছন। তাহদল ককান যুচক্তদত তারা এই 

আয়াত ব্দল মুসলমানদেরদক কধাৌঁকা চেদত পাদর? আর আমরাই ব্া ককমন মুসলমান 

কয, কয যা ব্দল তাই কমদন দুচনয়ার কলাদভ পদড় ঈমান হারা হদয় যাচে। আসল 

মুসলমান কাদরা সাদথ প্রতারো কদর না এব্ং প্রতারোর চশকারও হয় না। আমরা 

মুসলমানরাই দ্বীন-ইসলাম সম্পদকম এদকব্াদর অজ্ঞ রদয় যাচে। আর এই অজ্ঞতার 

সুদযাদগ চিস্টানরা আমাদের মুসলমান ভাই-কব্ানদের ঈমান ধ্বংস করদছ। অথি 

যদথষ্ট পচরমাে দ্বীদনর জ্ঞান অেমন করা সকল মুসলমাদনর উপর ফরয । এই ফরদযর 

প্রচত অব্দহলার কারদেই চিস্টানরা আমাদেরদক সহদেই কব্াকা ব্ানাদত পারদছ। 

ব্তমমাদন প্রচতচেন ইউদরাপ-আদমচরকাদত শত শত চিস্টান কুরআদনর সতযতা 

অনুধাব্ন কদর মুসলমান হদে। আর ব্াংলাদেদশর মত একচে মুসচলম কেদশ 

মুসলমানরা চিস্টান হদয় যাদে, এর কিদয় ব্ড় আফদসাদসর কথা আর কী হদত পাদর? 
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আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরদক প্রদয়ােন পচরমাে দ্বীদনর জ্ঞান অেমন করার তাওচফক 

োন করুন এব্ং চিস্টান প্রতারক িদক্রর প্রতারোর চশকার হওয়া কথদক কহফােত 

করুন। 

২. চদ্বতীয় কয চব্ষয়চে ব্দল তারা চব্ভ্রাচন্ত ছড়াদনার কিষ্টা কদর তা এই কয, তারা 

কুরআদনর চব্চভন্ন আয়াদতর উদ্ধৃচত চেদয় ব্দল, কুরআদন ব্লা হদয়দছ ‘আল্লাহর ব্ােী 

ককউ পচরব্তমন করদত পারদব্ না।’ (সূরা ইউনুসঃ ৬৪, সূরা আনআমঃ১১৫,৩৪, সূরা কাহাফঃ ২৭) 

আর তাওরাত-ইনেীল কযদহতু আল্লাহর ব্ােী তাই এদতও ককাদনা পচরব্তমন হদত 

পাদর না। অতএব্ সব্াইদক তাওরাত ইনেীল মানদত হদব্। তথা ইয়াহুেী ব্া চিস্টান 

হদত হদব্। 

চপ্রয় পােক! ‘আল্লাহর ব্ােী পচরব্তমন হওয়ার নয়’ এই আয়াদত আল্লাহর ব্ােী দ্বারা 

তাওরাত-ইনেীল উদেশয নয়; ব্রং আল্লাহর ব্ােী দ্বারা এদকক আয়াদত এদকক অথম 

উদেশয। তাফসীদরর চকতাদব্র মদধয সব্দিদয় চব্শুদ্ধ ও প্রচসদ্ধ তাফসীদরর চকতাব্ 

ইব্দন কাসীর রহ. কতৃমক প্রেীত ‘তাফসীরুল কুরআচনল আেীম’ এর উদ্ধৃচতদত 

আমরা ‘আল্লাহর ব্ােী পচরব্তমন হওয়ার নয়’ এই আয়াদতর মমম চনদে উদল্লখ্ করচছ। 

সূরা আনআদমর ৩৪ নং আয়াদত চব্চভন্ন ব্ালা-মুচসব্াদত আল্লাহ তা‘আলা নব্ী-

রাসূলগেদক সাহাযয কদরদছন একথা উদল্লখ্ কদর ব্দলন ‘ককউ আমার ব্ােী পচরব্তমন 

করদত পারদব্ না।’ ইব্দন কাসীর রহ. এই আয়াদতর ব্যাখ্যায় ব্দলন,  

 وال مبدل لكلمات الله اى الىت كتبها بالنصر ىف الدنيا و االخرة لعباده املؤمنني
‘মুচমন ব্ান্দাদেরদক দুচনয়া ও আচখ্রাদত সাহাযয করা হদব্ ব্দল কয ওয়াো আল্লাহ 

তা‘আলা কদরদছন তা ককউ পচরব্তমন করদত পারদব্ না। কযমন আল্লাহ তা‘আলা সূরা 

সাফ্ফাত এর ১৭১-১৭৩ নং আয়াদত ব্দলদছন, ‘আল্লাহ তা‘আলা নব্ী-রাসূল ও 

মুচমন ব্ান্দাদেরদক অব্শযই সাহাযয করদব্ন’ এই ওয়াো (ব্ােী) ককউ পচরব্তমন 

করদত পারদব্ না।’ এখ্াদন ব্ােী দ্বারা কুরআদন মুচমন ব্ান্দাদের েনয কৃত আল্লাহর 

ওয়াো উদেশয।  

আর সূরা আনআদমর ১১৫ নং আয়াদতর শুরুদত আল্লাহ তা‘আলা ব্দলদছন ‘সতয ও 

নযাদয়র চেক চেদয় কতামার প্রচতপালদকর ব্ােী পচরপেূম হদয়দছ’ এরপর আল্লাহ 

তা‘আলা ব্দলদছন, ‘তাৌঁর ব্ােী ককউ পচরব্তমন করার কনই’ এই আয়াদতর ব্যাখ্যায় 

ইব্দন কাসীর রহ. ব্দলন, اى ليس احد يعقب حكمه تعاىل الىف الدنيا وال ىف االخرة  
‘এমন ককউ কনই কয আল্লাহর হুকুম পািাদত পাদর- না দুচনয়াদত না আচখ্রাদত ।’ 

ব্ুরা কগল কয, এই আয়াদত আল্লাহর ব্ােী দ্বারা আল্লাহর হুকুম তথা কুরআন উদেশয। 

আর সূরা ইউনুদসর ৬৪ নং আয়াদত আল্লাহ তা‘আলা দুচনয়া ও আচখ্রাদত মুচমন 

মুিাকীদেরদক সুসংব্াদের কঘাষো চেদয় ব্দলদছন ‘ لكلمات الله التبديل ’ ‘আল্লাহর 
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ব্ােীসমূদহর ককাদনা পচরব্তমন কনই।’ এই আয়াদতর মমম সম্পদকম তাফসীদর ইব্দন 

কাসীদর ব্লা হদয়দছঃ 

ذا الوعد اليبدل والخيلف واليغري بل هو مقرر مثبت كائن ال حمالةالتبديل لكلمات الله اى ه   ‘আল্লাহর 

ব্ােীসমূদহর ককাদনা পচরব্তমন কনই অথমাৎ (মুচমনদের েনয) আল্লাহ তা‘আলা কয 

ওয়াো কদরদছন তা পচরব্তমন করা হদব্ না, ভঙ্গ করা হদব্ না এব্ং তার চব্পরীত চকছু 

করা হদব্ না; ব্রং এই ওয়াো সুচনধমাচরত ও সুসাব্যস্থ এব্ং তা  অচনব্াযমভাদব্ 

সংগচেত হদব্।’ এই আয়াদতও আল্লাহর ব্ােী দ্বারা মুচমনদের সাদথ কুরআন শরীদফ 

কৃত আল্লাহ তা‘আলার ওয়াো উদেশয। 

আর সূরা কাহাদফর ২৭ নং আয়াদত আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম কক কুরআন চতলাওয়াদতর চনদেমশ চেদয় ব্দলন, ال مبدل لكلماته 

‘তাৌঁর ব্ােীসমূদহর ককাদনা পচরব্তমনকারী কনই’ তাফসীদর ইব্দন কাসীদর এই 

আয়াদতর ব্যাখ্যায় ব্লা হদয়দছ 

يقول تعاىل امرا رسوله صلى الله عليه وسلم بتالوة كتابه العزيز وابالغه اىل الناس المبدل لكلماته اى المغري لها 
 وال حمرف والمزيل

‘আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূলদক চনদের চপ্রয় চকতাব্ চতলাওয়াদতর চনদেমশ চেদয় 

ব্দলদছন, ‘তাৌঁর ব্ােীসমূদহর ককাদনা পচরব্তমনকারী কনই’ অথমাৎ এই কুরআদনর মদধয 

ককউ ককাদনা ধরদের পচরব্তমন, চব্কৃচত ও চব্লুচপ্ত ঘোদত পারদব্ না।’ এই আয়াদত 

আল্লাহর ব্ােী দ্বারা কুরআন মােীে উদেশয। 

চপ্রয় পােক! কুরআন শরীফ ও কুরআদনর চব্শুদ্ধ তাফসীর দ্বারা এ কথা প্রমাচেত হদয় 

কগল কয, ‘আল্লাহর ব্ােী পচরব্তমন হওয়ার নয়’ এই আয়াদত আল্লাহর ব্ােী দ্বারা 

তাওরাত-ইনেীল উদেশয নয়। তাছাড়া এই আয়াদত তাওরাত-ইনেীল উদেশয 

হওয়ার প্রশ্নই উদে না। কারে, কুরআদনর মদধয আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্টভাদব্ ব্দল 

চেদয়দছন কয, ইয়াহুেী-চিস্টানরা তাদের চকতাব্ তাওরাত-ইনেীল চনদেদের ইো 

মদতা পচরব্তমন কদরদছ। কযমন সূরা ব্াকারার ৯ নং রুকুদত আল্লাহ তা‘আলা 

ইয়াহুেী-চিস্টানদের ব্েকদমমর আদলািনা করদত চগদয় ৭৯ নং আয়াদত ব্দলন,  فويل
 সুতরাং দুদভমাগ তাদের েনয যারা চনে হাদত চকতাব্‘ ......للذين يكتبون الكتب بايديهم

রিনা কদর অতঃপর তুে মূলয প্রাচপ্তর আশায় ব্দল, এো আল্লাহর চনকে হদত 

এদসদছ।’ অতএব্, কুরআন দ্বারাই এ কথা প্রমাচেত হদলা কয, ইয়াহুেী-চিস্টানরা 

দুচনয়াব্ী স্বাদথম তাদের চকতাব্ পচরব্তমন কদরদছ। এখ্ন আপচনই ব্লুন ‘আল্লাহর ব্ােী 

পচরব্তমন হওয়ার নয়’ এই আয়াদত আল্লাহর ব্ােী দ্বারা কীভাদব্ তাওরাত-ইনেীল 

উদেশয হদত পাদর? 

চিস্টানরা যচেও আদরা কদয়কচে আয়াদতর অপব্যাখ্যা কদর মুসলমানদেরদক ঈমান 

হারা করার কিষ্টা কদর যাদে, চকন্তু এই সংচক্ষপ্ত পচরিয় েীঘম আদলািনা করা সম্ভব্ 

নয়। আমরা মদন কচর চিস্টিক্রদক প্রচতহত করার েনয সূরা আল ইমরাদনর ৮৫ নং 
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আয়াত মদন রাখ্াই মুসলমানদের েনয যদথষ্ট। কারে, এই আয়াদত আল্লাহ তা‘আলা 

স্পষ্টভাদব্ ব্দল চেদয়দছন কয,  سرينومن يبتغ غري االسالم دينا فلن يقبل منه وهو ىف االخرة من اخل . 
‘ককউ ইসলাম ব্যতীত অনয ককাদনা ধমম গ্রহে করদত িাইদল তা কখ্দনা তার কথদক 

গ্রহে করা হদব্ না এব্ং কস আচখ্রাদত ক্ষচতগ্রিদের অন্তভুমক্ত হদব্।’ 

অতএব্, কহ মুসচলম ভাই ও কব্াদনরা! ককাদনা প্রতারক যচে আপনাদক কুরআদনর 

কথা ব্দল ব্া অনয ককাদনা চকছুর কথা ব্দল নতুন ককাদনা মতব্াে গ্রহে করার 

োওয়াত কেয় তাহদল আপচন তা গ্রহে করদব্ন না। আপচন সূরা আল ইমরাদনর ৮৫ 

নং আয়াত মদন রাখ্ুন এব্ং কযদকাদনা মূদলয মৃতুয পযমন্ত খ্াৌঁচে মুসলমান চহদসদব্ কব্ৌঁদি 

থাকার কিষ্টা করুন। ঈমান ব্াৌঁিাদনার েনয োন-মাল কুরব্ানী করার প্রদয়ােন হদল 

োন-মাল কুরব্ানী কদর চেদব্ন চকন্তু ককাদনা অব্স্থাদতই ঈমান চব্চলদয় চেদব্ন না। 

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরদক খ্াৌঁচে ঈমান ও ইসলাম চনদয় দুচনয়া কথদক চব্োয় 

হওয়ার তাওচফক োন করুন এব্ং আমাদের কেশদক চিস্টিদক্রর আগ্রাসী থাব্া কথদক 

রক্ষা করুন। আমীন। 

ইসলাম ও মওেেূীব্াে 

যুদগ যুদগ আমাদের আকাচব্রগে নব্য ব্াচতদলর মুকাচব্লায় অগ্রেী ভূচমকা পালন 

কদর দ্বীনী োচয়ত্ব পালদনর এক উজ্জ্বল নমুনা োচতর সামদন করদখ্ চগদয়দছন । 

চকয়ামত যতই সচন্নকদে আসদব্, ব্াচতদলর সয়লাব্ ততই ব্ৃচদ্ধ কপদত থাকদব্। তাই 

আকাচব্রদের অনুসরদে দ্বীন ও ঈমাদনর কহফাযদতর েনয ও ব্াচতদলর মুকাচব্লার 

লদক্ষ দ্বীদনর খ্াদেমদের সব্মো প্রস্তুত থাকা ঈমানী োচয়ত্ব।  

েীঘমচেন যাব্ৎ আব্ুল আলা মওেূেী সাদহদব্র প্রব্চতমত চফতনা মহান আল্লাহ প্রেি 

দ্বীন-ইসলাদমর উপর আঘাত কহদন িদলদছ। চনরীহ ধমমপ্রাে সরল মুসলমানগে দ্বীন 

অনুশীলদনর কধাকায় পদড় উক্ত চফতনায় আক্রান্ত হদয় কশষ পযমন্ত চনদেদের দ্বীন ও 

ঈমান হারাদত ব্দসদছ। আমাদের আকাচব্ররা উক্ত চফতনা সম্পদকম মুসচলম োচতদক 

অব্চহত কদর চগদয়দছন। ব্তমমাদন ইসলাদমর খ্াচেমদেরও োচয়ত্ব হদে, এই চফতনার 

মূদলাৎপােদনর েনয যথাসম্ভব্ কিষ্টা িালাদনা। ব্লাব্াহুলয, এই ব্যাপাদর হক্কানী 

উলামাদয় চকরাদমর ভূচমকা প্রশংসনীয়। 

মওেূেী সাদহদব্র ভ্রাচন্ত সমদগ্রর চেদক ইচঙ্গত করদত কগদলও তা মারারী আকাদরর 

একচে স্বতন্ত্র ব্ইদয়র আকার ধারে করদব্। এখ্াদন মওেূেী সাদহদব্র ঐ সমি ভ্রাচন্তর 

চকচিৎ পচরমাে আদলািনা করা হদব্, যাদের দ্বীদনর সাদথ সামানযতম সম্পকম আদছ, 

তারাও এমন কথা ব্লদত পাদর না। 
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উদল্লখ্য কয, মওেূেী সাদহদব্র সাদথ আমাদের চব্দরাধ রােননচতক নয়, কযমনচে 

আেকাল প্রিার হদে। ব্রং, এো আমাদের আেচশমক দ্বন্দ্ব। এখ্াদন প্রশ্ন ঈমান ও 

কুফদরর, সতয ও চমথযার। 

চনদে মওেূেী সাদহদব্র ভ্রান্ত মতব্াদের চকছু নমুনা কপশ করা হল: 

(১) আল্লাহ সম্পদকম মন্তব্যঃ 

ইসলাম ধমম ব্দলঃ মহান আল্লাহ ককাদনা কক্ষদত্র েুলুদমর আশঙ্কােচনত ককাদনা চব্ধান 

কেনচন। (সরূা ইউনূস- আয়াতঃ৪৪) 

মওেূেী সাদহব্ ব্দলনঃ কযদক্ষদত্র নর- নারীর অব্াধ কমলা-কমশার সুদযাগ রদয়দছ, 

কসদক্ষদত্র চযনার কারদে আল্লাহর আদেশকৃত রেদমর শাচি প্রদয়াগ করা চনঃসদন্দদহ 

েুলুম। (তাফহীমাত ২-২৮১) 

(২) কফদরশতা সম্পদকম মন্তব্যঃ 

ইসলাম ধমম ব্দলঃ কফদরশতাগে নূদরর ধতরী আল্লাহর মাখ্লূক। তাদেরদক মচহলা ব্া 

পুরুষ ককাদনাোই ব্লা যাদব্ না। তাদের খ্ানা-চপনার প্রদয়ােন হয় না। তারা সব্মো 

আল্লাহর ইব্ােদত মশগুল থাদকন। (শরহুল আকাইে-১৩৩) 

মওেূেী সাদহব্ ব্দলনঃ কফদরশতা প্রায় ঐ চেচনষ, যাদক গ্রীক,ভারত প্রভৃচত কেদশর 

মুশচরকরা কেব্-কেব্ী চস্থর কদরদছ।(তােেীে ও এহইয়াদয় দ্বীন-১০) 

(৩) পচব্ত্র করুআন সম্পদকম মন্তব্যঃ 

ইসলাম ধমম ব্দলঃ পচব্ত্র কুরআদনর মনগড়া ব্যাখ্যা করা নাোচয়য ও হারাম। 

(চতরচমযী শরীফ,২/১১৯) 

মওেূেী সাদহব্ ব্দলনঃ কুরআন শরীদফর মনগড়া ব্যাখ্যা করা োচয়য। চতচন 

তাফহীমলু কুরআদনর ভূচমকাদত চলদখ্নঃ কুরআদনর এক একচে ব্াকয পড়ার পর, 

তার কয অথম আমার মদন ব্াসা কব্ৌঁদধদছ এব্ং মদনর ওপর তার কয প্রভাব্ পদড়দছ, 

তাদক যথাসম্ভব্ চনভুমলভাদব্ চনদের ভাষায় কলখ্ার কিষ্টা কদরচছ। (তাফহীমলু 

কুরআন,ব্াংলা ১/১০) 

(৪) আচম্বয়াদয় ককরাম (আলাইচহমসু্ সালাত ুওয়াস্সালাম) সম্পদকম মন্তব্যঃ 

ইসলাম ধমম ব্দলঃ নব্ীগে মাসূম তথা চনষ্পাপ, তারা যাব্তীয় গুনাহ্ কথদক পচব্ত্র। 

(শরহুল আক্বাইেঃ১৫২) 

মওেূেী সাদহব্ ব্দলনঃ নব্ীগে মাসূম নন। প্রদতযক নব্ীর দ্বারাই ককাদনা না ককাদনা 

গুনাহ্ সংঘচেত হদয়দছ। (তাফহীমাত ২/৪৩) 

(৫) ঈসা আ.দক আসমাদন উদিালন সম্পদকম মন্তব্যঃ 

ইসলাম ধমম ব্দলঃ মহান আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত ঈসা আ.দক েীচব্তাব্স্থায় স্বশরীদর 

আসমাদন উচেদয় চনদয়দছন। (সরূা-আল ইমরান আয়াত ৫৫) 
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চকন্তু অমসুচলম ভ্রষ্ট কাচেয়ানী সম্প্রোয় এ সতযদক স্বীকার কদর না। মওেূেী সাদহব্ও 

তাদের অনুকরে কদর ব্দলনঃ ‘হযরত ঈসা আ.দক আল্লাহ তা‘আলা আসমাদন উচেদয় 

চনদয়দছন এ কথা ব্লা যাদব্ না, আব্ার চতচন মারা কগদছন একথাও ব্লা যাদব্ না। 

ব্রং, ব্ুরদত হদব্, এ ব্যাপারচে অস্পষ্ট। (তাফহীমলূ কুরআন, উেূম, ১/৪২১) 

(৬) মহুাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম সম্পদকম মন্তব্যঃ 

ইসলাম ধমম ব্দলঃ মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম মানচব্ক দুব্মলতা কথদক 

মুক্ত চছদলন। (তরেুমানসু্সুন্নাহ্-৩/৩৫০, শরহুল আকাইে-১৩০) 

মওেূেী সাদহব্ ব্দলনঃ মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম মানচব্ক দুব্মলতা 

কথদক মুক্ত চছদলন না। অথমাৎ চতচন মানচব্ক দুব্মলতার ব্শব্তমী হদয় গুনাহ 

কদরচছদলন। কয কারদে ‘সূরা নাসর’ এর মদধয তাদক তাওব্া ও ইদিগফার করদত 

ব্লা হদয়দছ। (তাফহীমলু কুরআন ব্াংলা, ১৯/২৯০) 

(৭) সনু্নাত সম্পদকম মন্তব্যঃ 

ইসলাম ধমম ব্দলঃ নব্ী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর আেত-আখ্লাক 

ও স্বভাব্-িচরত্র আমাদের অনুকরদের েনয উিম নমুনা ব্া আেশম। (সরূা আহযাব্ ২১, 

ব্ুখ্ারী শরীফ ২/১০৮৪) 

মওেূেী সাদহব্ ব্দলনঃ নব্ী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর আেত-

আখ্লাকদক সুন্নাত ব্লা ও তা অনুকরদে কোর কেওয়া আমার মদত সাংঘাচতক 

ধরদের চব্ে‘আত ও ধমম চব্কৃচতর নামান্তর। (রাসাদয়দল মাসাদয়ল-১/২৪৮) 

(৮) ইসলাম ধমম সম্পদকম মন্তব্যঃ 

মহান আল্লাহ তা‘আলা ইরশাে কদরনঃ চনশ্চয় আল্লাহর চনকে একমাত্র মদনানীত ধমম 

হল ইসলাম। (সরূা আল ইমরান- ১৯) 

মওেূেী সাদহব্ ব্দলনঃ ইসলাম ককাদনা ধদমমর নাম নয় ব্রং এচে হদলা একচে চব্প্লব্ী 

মতব্াে। (তাফহীমাত-১/৬২) 

(৯) সাহাব্াদয় ককরাম (চরযওয়ানুল্লাচহ আলাইচহম আেমাইন) সম্পদকম মন্তব্যঃ 

ইসলাম ধমম ব্দলঃ সাহাব্াদয় ককরাম (চরযওয়ানুল্লাচহ আলাইচহম আেমাঈন) সদতযর 

মাপকাচে। (সরূা ব্াক্বারা-আয়াত ১৩৭, ব্ুখ্ারী শরীফঃহা.৩৬৫১) 

মওেূেী সাদহব্ ব্দলনঃ সাহাব্াদয় ককরামদক সদতযর মাপকাচে োনদব্ না। (েস্তুদর 

োমায়াদত ইসলামী-পঃৃ৭) 

(১০) মাযহাব্ এর তাক্বলীে (অনসুরে) করা সম্পদকম মন্তব্যঃ 

উলামাদয় ইসলাম ব্দলনঃ িার ইমাদমর পরব্তমী যুদগর মুসলমানদের, িাই তারা 

আদলম কহাক ব্া মূখ্ম কহাক; হানাফী, শাচফয়ী, মাচলকী, হাম্বলী, এই িার মাযহাদব্র 
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ককাদনা এক চনচেমষ্ট মাযহাব্দক অনুসরে করা ওয়াচেব্। এ িার মাযহাদব্র অনুসারী 

সকল মুসলমান ‘আহদল সুন্নাত ওয়াল োমায়াত’ নাদম অচভচহত। 

মওেূেী সাদহব্ ব্দলনঃ জ্ঞানী ব্যচক্তর েনয তাক্বলীে করা, তথা িার মাযহাদব্র 

ককাদনা এক মাযহাদব্র অনুসরে করা নাোচয়য ও গুনাদহর কিদয়ও েঘনযতম। 

(রাসাদয়দল মাসাদয়ল, ১/২৩৫) 

(১১) নামায করাযা ইতযাচে সম্পদকম মন্তব্যঃ 

ইসলাম ধমম ব্দলঃ দ্বীদনর আসল মাকসাে হদে; নামায, করাযা, হজ্জ, যাকাত ইতযাচে 

কাদয়ম করা। আর ইসলামী হুকুমত উক্ত মাকসাে অেমদন সহায়ক। (ব্ুখ্ারী শরীফ-

চকতাব্ুল ঈমান.হােীস নং-৮) 

মওেূেী সাদহব্ ব্দলনঃ দ্বীদনর আসল মাকসাে হদে, ইসলামী হুকুমত। আর 

নামায,করাযা,হজ্জ,যাকাত, প্রভৃচত ইব্ােত হদে উক্ত মাকসাে অেমদনর মাধযম মাত্র। 

(আকাচব্দর উম্মত চক নযর কম মাওলানা মওেূেী পৃঃ ৬৪, চেহাদের হাক্বীকত-১৬) 

মওেূেী সাদহদব্র উপদরাক্ত ব্ক্তদব্যর ফল এই োড়ায় কয, ইসলামী হুকুমত অচেমত 

হদল নামাে, করাযা, হজ্জ, যাকাত ইতযাচে ইব্ােদতর ককাদনা প্রদয়ােন থাকদব্ না। 

ককননা, মাকসাে অচেমত হদয় কগদল মাধযদমর আর প্রদয়ােন থাদক না। অথি 

ইসলামী হুকুমত কাদয়ম কহাক ব্া না কহাক, সকল মুসলমাদনর মৃতুয পযমন্ত নামায, 

করাযা, হজ্জ, যাকাত ইতযাচে ইব্ােত পালন করদত হদব্।  

(১২) ইফতার সম্পদকম মন্তব্যঃ 

ইসলাম ধমম ব্দলঃ করাযার কশষ সীমা সূযমাি পযমন্ত, সূযম অস্থ যাওয়ার পদর ইফতার 

করদত হদব্, এর আদগ ইফতার করদল করাযা হদব্ না। (ফাতাওয়াদয় শামী-২/৩৭১এইি 

এম সাঈে) 

মওেূেী সাদহব্ ব্দলনঃ ইফতাদরর েনয ককাদনা সময়সীমা চনধমাচরত কনই। তাই 

কদয়ক কসদকি ব্া কদয়ক চমচনে এচেক কসচেক হদল করাযা নষ্ট হদব্ না। যার অথম 

োড়ায় কয, সূযম কডাব্ার আদগও ইফতার করদত পারদব্। (তাফহীমলূ কুরআন উেূম ১/১৪৬) 

(১৩) োচড় সম্পদকম মন্তব্যঃ 

ইসলাম ধমম ব্দলঃ োচড় রাখ্া ওয়াচেব্ এব্ং োচড় এক মুচষ্ট পচরমাে লম্বা রাখ্াও 

ওয়াচেব্। (মসুচলম শরীফ-১২৯)  

মওেূেী সাদহব্ ব্দলনঃ োচড় কাো/ছাৌঁো োচয়য। ককদে/দছৌঁদে এক মুচষ্টর কম হদলও 

ক্ষচত কনই। নব্ী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম কয পচরমাে োচড় 

করদখ্চছদলন, কস পচরমাে োচড় রাখ্াদক সুন্নাত ব্লা এব্ং তার অনুসরদে কোর কেওয়া 

আমার মদত মারাত্মক অনযায়। (রাসাদয়দল মাসাদয়ল ১-২৪৭) 

(১৪) চসদনমা কেখ্া সম্পদকম মন্তব্যঃ 
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ইসলাম ধমম ব্দলঃ চসদনমা কেখ্া নাোচয়য ও হারাম। (তাকচমলা ফাতহুল মলূচহমঃ৪/৯৮, 

আহাম মাসাদয়লঃ২২৬) 

মওেূেী সাদহব্ ব্দলনঃ প্রকৃত পদথ চসদনমা কেখ্া োচয়য। (রাসাদয়দল মাসাদয়ল ১-২৬২) 

(১৫) তাসাউফ (আত্মশুচদ্ধ) সম্পদকম মন্তব্যঃ 

ইসলাম ধমম ব্দলঃ তাসাউফ কুরআন হােীস দ্বারা সু-প্রমাচেত, তাযচকয়াদয় নফস 

তথা আত্মশুচদ্ধ ইসলাদমর অনযতম উদেশয, ব্রং এদক ইসলাদমর প্রধানতম উদেশয 

ব্লা হয়, কারে, কুরআদন আল্লাহ তা‘আলা তাযচকয়াদয় নফসদক নব্ী কপ্ররদের 

উদেশয চহদসদব্ চিচিত কদরদছন। আত্মশুচদ্ধ অেমনদক শরী‘আদতর ককাথাও ইসলামী 

হুকুমদতর উপর চনভমরশীল ব্দলচন। (সরূা ব্াক্বারা, আয়াত-১২৯; আল ইমরান, আয়াত-১১৪) 

মওেূেী সাদহব্ ব্দলনঃ আত্মশুচদ্ধর েনয রাষ্ট্রক্ষমতা পূব্মশতম, অথমাৎ রাষ্ট্র ক্ষমতা অেমন 

করা ছাড়া ব্যচক্তর আত্মশুচদ্ধ অসম্ভব্ । (আত্মশুচদ্ধর ইসলাচম পদ্ধচত-৭) 

চতচন আরও ব্দলনঃ তচরকত ব্া চপরালীর মাধযদম মুসলমানদেরদক আফীম কেওয়া 

হদয়দছ, এর ফদল তাদেরদক অদিতন, অকমমা ও অদকদো কদর কেওয়া হদয়দছ । 

(তােেীদে ইহইয়াদয় দ্বীন-২২) 

এভাদব্ চতচন ইসলাদমর অদনক চব্ষদয় এমন মন্তব্য কদরদছন, যা পূব্মব্তমী সকল 

উলামাদয় ককরাদমর চব্পরীত। 

মওেূেী সাদহব্ ব্তমমাদন েীচব্ত কনই। চকন্তু তার করদখ্ যাওয়া ভ্রান্ত মতব্াে এখ্নও 

পুদরােদম িালু আদছ। তার চকছু ভক্ত ও অন্ধ অনুসারী না ব্ুদর উক্ত ভ্রান্ত চিন্তাধারা 

সমাদে প্রিার কদর যাদেন এব্ং মানুষদক কধাৌঁকায় কফলার েনয ব্াচহযকভাদব্ 

ইসলাদমর ব্ুচল আওচড়দয় ব্স্তুত ইসলামদক চব্কৃত কদর নতুন ধমম গড়ার অপদিষ্টা 

িাচলদয় যাদেন। এদহন পচরচস্থচতদত নীরব্ েশমদকর ভূচমকা পালন কদর মওেূেী 

মতব্াে প্রিাদর কগাপন সমথমন প্রোন করা ককাদনা ধমমপ্রাে মুসলমাদনর েনয োচয়য 

হদব্ না। তাই আপন োন-মাদলর মাধযদম এ চফতনা মূদলাৎপােদনর েনয সচেক কিষ্টা 

িালাদনা আে সকল মুসলমাদনর উপর ফরে হদয় োৌঁচড়দয়দছ। 

যারা না ব্ুদর এ ভ্রান্ত মতব্াে গ্রহে কদরদছন ব্া এর চশকার হদয়দছন; তাদের প্রচত 

আমাদের আকুল আদব্েন এই কয, আপনারা হক্কানী উলামাদয় ককরাদমর সুহব্দত 

আসুন। উদল্লচখ্ত কথাগুদলা চনদয় োিা মাথায় চিন্তা করুন। কব্দর ঈমাদনর পরীক্ষা 

একব্ারই হদব্, কফল করদল চদ্বতীয়ব্ার পরীক্ষা কেওয়ার ককাদনা সুদযাগ কনই। মওেূেী 

সাদহব্ এর সাদথ উলামাদয় ককরাম এর ককাদনা রগড়া ব্া চহংসা কনই। শুধুমাত্র 

সাধারে মুসলমানদের ঈমাদনর কহফাযদতর েনযই এই প্রদিষ্টা। 

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলদক এই ঈমান চব্ধ্বংসী চফতনা কথদক চহফাযত কদর 

সচেক ঈমান চনদয় কব্দর যাওয়ার কত চফক োন করুন। আমীন।  
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ডা. যাচকর নাদয়ক এর ভ্রান্ত মতব্াে 

ডা. যাচকর নাদয়দকর পচরিয়ঃ 

ডা. যাচকর নাদয়ক ভারদতর চব্খ্যাত শহর (মুম্বাই) এ ১৯৬৫ সাদলর ১৮ অদটাব্র 

েন্ম গ্রহে কদরন। চতচন এ শহদর চিস্টান চমশনাচর স্কলু কথদক কমচিক পাশ কদরন। 

অতঃপর মুম্বাই এ চহন্দদুের দ্বারা পচরিাচলত কৃষ্ণ িন্দ্র িদলর ‘রাম কদলে’ কথদক 

এস, এস,চস, পাশ কদরন। তারপর মুম্বাই এর ‘নযাশনাল কমচডদকল কদলে’ কথদক 

এম,চব্,চব্,এস, চডগ্রী অেমন কদর ডাক্তার হন। 

েীব্দনর শুরু কথদক আে পযমন্ত চতচন ককাদনা দ্বীনী মকতব্/মােরাসা ব্া খ্ানকায় 

কলখ্া-পড়া কদরনচন। যার ফদল দ্বীনী চব্ষদয় সরাসচর কুরআন হােীস ব্ুরার ব্া তা 

কথদক উপকৃত হওয়ার কযাগযতা চতচন লাভ করদত পাদরনচন। 

ঘেনািদক্র ১৯৯৪ সাদল মুম্বাই শহদর দ্বীদনর এক োঈ ডা. আহমাে েীোদতর সাদথ 

তার সাক্ষাৎ হয়। কস তার আেদশম অনুপ্রাচেত হদয় ডাক্তারী কপশা কছদড় চেদয় দ্বীনী 

ব্ই-পত্র িিমার প্রচত আগ্রহী হদয় উদেন। তদব্ চতচন তার দ্বীন িিমা ককাদনা কযাগয 

আদলদমর ব্াতলাদনা পদ্ধচতদত কদরনচন। ব্রং চনদে কযভাদব্ ভাদলা মদন করদতন, কস 

ভাদব্ কদরদছন। (সতূ্রঃ হাকীকদত যাচকর নাদয়ক, প.ৃ ৩০-৩২সাচয়যে খ্াচলক সাচেে ব্ুখ্ারী কৃত) 

হক্কানী আদলম-উলামাদের সুহব্দত চগদয় দ্বীদনর সহীহ জ্ঞান লাভ না করার ফদল 

দ্বীদনর প্রিাদরর কক্ষদত্র তার দ্বারা লাদভর কিদয় ক্ষচতই ছড়াদে কব্চশ। 

চনদে দ্বীন সম্পদকম তার চকছু ভ্রাচন্ত তুদল ধরা হদলাঃ  

আল্লাহ তা‘আলা সম্পদকম ভ্রাচন্তঃ  

ডা. সাদহব্ ব্দলনঃ আল্লাহ তা‘আলাদক ব্রহ্ম ও চব্ষ্ণু প্রভৃচত নাদম ডাকা যাদব্। 

(দলকিার সমগ্র, ১/২৬৫ চপস পাব্চলদকশন্স, ঢাকা কথদক প্রকাচশত)  

ইসলাম ব্দলঃ আল্লাহ তা‘আলাদক তার সিাগত নাম চহদসদব্ ‘আল্লাহ’ নাদম ডাকদত 

হদব্। আর যচে তাদক তার গুেগত নাদম ডাকা হয়, তাহদল চতচন চনদের েনয কয 

সকল নাম চনধমারে কদরদছন, কস নাদমই তাদক ডাকদত হদব্। (দযমন 

রাহমান,রাচহম,গাফ্ফার,সািার, রাযযাক ইতযাচে।) (সরূা ব্নী ইসরাঈল-১১০, সরূা ত্বহা-৮, 

সরূা আ’রাফ-১৮০,সরূা হাশর-২৪,ব্ুখ্ারী-২৭৩৬) 

নব্ী সম্পদকম ভ্রাচন্তঃ 

ডা. সাদহব্ নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর হায়াতুন্নব্ী হওয়ার আক্বীোদক 

অস্বীকার কদরন। (দলকিার সমগ্রক িার সমগ্র-৫/৯৫) 

অথি আহদল সুন্নাত ওয়াল োমা‘আদতর আক্বীো হদলা, রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 

ওয়া সাল্লাম এব্ং অনযানয নব্ীগে আ. ইচন্তকাদলর পর কব্দরর মদধয েীচব্ত অব্স্থায় 

আদছন। যচেও কসো হুব্হু দুচনয়ার মদতা নয়। (মসুচলম-২/১৭৮, মসুনাদে আহমাে-

৩/১৫৬) 
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সাহাব্াদয় ককরাম সম্পদকম ভ্রান্ত ব্ক্তব্যঃ   

ডা, সাদহব্ ব্দলনঃ ‘পরব্তমীদত যখ্ন নব্ীেী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ইচন্তকাল 

করদলন, আর কলাকেন তখ্ন তার কথাগুদলার উদ্বৃচত চেদত শুরু করদলা এব্ং ককউ 

ককউ এমন কথাও ব্লদত শুরু করদলা, যা নব্ীেী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম 

হয়দতা ব্দলনচন। (দলকিার ৫/৭৬) 

অথি ইসলাম ব্দল, সাহাব্ারা হদলন সদতযর মাপকাচে। (সরূা ব্াকারা-৮) এব্ং হােীদস 

তাদের সকলদক নযায় পরায়ে ব্লা হদয়দছ। 

করুআন সম্পদকম নাপাক কথাঃ 

ডা. সাদহব্ ব্দলনঃ কুরআন স্পশম করদত উযূর প্রদয়ােন কনই। চব্না উযূদত কুরআন 

স্পশম করদত পারদব্ এব্ং সূরা ওয়াচকয়ার ৮৯ নং আয়াদতর ভুল ব্যাখ্যা কেন। 

(দলকিার -২/৬২৬) 

অথি চব্না উযূদত কুরআন স্পশম করা যাদব্ না। এ ব্যাপাদর উদল্লচখ্ত আয়াত ছাড়াও 

হােীদস স্পষ্ট ব্েমনা আদছ কয, একমাত্র পচব্ত্র ব্যচক্ত কুরআন স্পশম করদত পারদব্। 

(মসুান্নাদফ আবু্দর রাজ্জাক ১/১৪৩) কছাে ব্া ব্ড় নাপাক ওয়ালা ব্যচক্ত কুরআন স্পশম 

করদত পারদব্ না। 

হুর সম্পদকম মন্তব্যঃ 

ডা. সাদহব্ ব্দলনঃ হুর পুরুষ এব্ং মচহলা উভয় প্রকাদরর হদব্। পুরুষ হুর োন্নাতী 

নারীদেরদক পাদব্, আর মচহলা হুর োন্নাতী পুরুষদেরদক পাদব্। (দলকিার সমগ্র -

১/৩৫৯) 

অথি কুরআন হােীদসর আদলািনা দ্বারা ব্ুরা যায় কয, হুর দ্বারা নারীসচঙ্গনী উদেশয, 

পুরুষ হুর ব্লদত চকছু কনই। (সরূা রাহমান-৭২, তাফসীদর োলালাইন-প.ৃ৪৪৬, তাফসীদর 

কুরতুব্ী-১১/৬১৪, চতরচমযী-২/৮০) 

ডা. যাচকর নাদয়ক কতৃমক প্রেি কচতপয় ভুল মাসাদয়ল 

(১) ডা. সাদহব্ ব্দলনঃ একসদঙ্গ চতন তালাক চেদল, তাদত এক তালাক পচতত হদব্।  

অথি কুরআন শরীফ ও ব্ুখ্ারী শরীফসহ অসংখ্য সহীহ হােীস দ্বারা প্রমাচেত কয, 

ককউ তার স্ত্রীদক একসদঙ্গ চতন তালাক চেদল (যচেও তা গুনাদহর কাে) চতন তালাক 

পচতত হদব্। এব্ং হালালার পর পুনরায় চব্ব্াহ ব্যতীত তাদের কেখ্া-সাক্ষাত, কমলা-

কমশা সব্ চকছু চযনা চহদসদব্ গেয হদব্। এ ব্যাপাদর সমি ফুকাহাদয় ককরাম ও 

মুফচতয়াদন ককরাম একমত। (সরূা ব্াকারা-আয়াত নং, আব্ু োউে শরীফ-১/২৯৮)  

(২) ডা. সাদহব্ ব্দলনঃ ফযদরর আযান শুরু হদলও সাহরী করার কক্ষদত্র চকছুো ছাড় 

রদয়দছ, হাদত কয খ্াব্ার রদয়দছ, তা কশষ করার সুদযাগ রদয়দছ। হদত পাদর তা এক 

গ্লাস পাচন ব্া পাদত্রর ব্াকী অল্প খ্াব্ার। (দলকিার সমগ্র ৩/৩২৪) 
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ডা. সাদহদব্র উপদরাক্ত মাসাদয়ল কুরআন-হােীদসর সাদথ এদকব্াদরই সাংঘচষমক। 

কারে, কুরআন ও হােীস দ্বারা ব্ুরা যায় সাহরী খ্াওয়া সুব্দহ সাচেদকর পূদব্মই কশষ 

হদত হদব্। 

সুব্দহ সাচেদকর পর সামানয চকছু কখ্দলও করাযা নষ্ট হদয় যাদব্। (সরুা ব্াকারা-৮৭) 

(৩) ডা. সাদহব্ ব্দলনঃ মচহলাদের কিহারা কঢদক রাখ্া আব্চশযক নয়। তাদের মুদখ্ 

কনকাব্ কেওয়া ফরয নয়। (দলকিার সমগ্রঃ ১/১৪.১৭৫.৩৬৬.৪৪৮, ৫/১৬৯) 

অথি ইসলাদমর হুকুম হদলা, চনকাব্ ব্া চহোব্ দ্বারা তাদের কিহারা কঢদক রাখ্দত 

হদব্। (সরূা আহযাব্-৫৩/৫৯) 

(৪) ডা. সাদহব্ ব্দলনঃ ‘কপাশাক যচে হারাম না হয়, সব্ শতম পূরে কদর, তাহদল 

আপচন ককাতমা, পযান্ট, শােম কযো পদর স্বােন্দয কব্াধ কদরন, কসো পরদত পাদরন।’ 

(কলক. -২/৫৫০) 

ডা. সাদহদব্র উপদরাক্ত ব্ক্তব্য সমূ্পেম মনগড়া। ককননা, ইসলাদম ব্াচহযক কলব্াস-

কপাশাদকর গুরুত্ব অপচরসীম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম কপাশাদকর 

কক্ষদত্র কাচফরদের কব্শ-ভূষা গ্রহে করদত চনদষধ কদরদছন। হােীস শরীদফ এদসদছ, 

নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ব্দলদছনঃ কয ব্যচক্ত তাদের (চব্ধমমীদের) 

সােৃশযতা অব্লম্বন করদব্, কস তাদের েলভুক্ত। (মসুনাদে আহমাে- হা.নং১১৯৯) 

আর একথা সকদলর চনকে স্পষ্ট কয, কপাশাদকর কক্ষদত্র পযান্ট-শােম চব্ধমমীদের 

কপাশাদকর সাদথ সােৃশযপূেম। 

(৫) ডা. সাদহব্ ব্দলনঃ   েুম‘আর চেদন আদগ ঈদের নামায আোয় করদল পদর 

েুম‘আর নামায আোয় করা আর না করা ঐচেক ব্যাপার। (দলকিার সমগ্র ৫/৪৭৬) 

অথি ইসলাদমর চব্ধান হল, পাৌঁি ওয়াক্ত নামায ও েুম‘আর নামায অপচরহাযম ফরয 

হুকুম। অনয ককাদনা আমদলর দ্বারা এগুদলার হুকুম চশচথল হদব্ না। তাই েুম‘আর চেন 

ঈে হদল ঈদের নামায পড়দল ও েুম‘আর নামায অব্শযই পড়দত হদব্। (সনুাদন োরা 

কুতনী পৃ. ৩৩৫, নাইলুল আওতার ৩/২২৪) 

(৬) ডা. সাদহব্ ব্দলনঃ যখ্ন কতামরা সফর করদব্, তখ্ন কতামরা দুই ওয়াদক্তর 

নামায একসাদথ পড়দত পাদরা। সফদরর সময় ককউ এভাদব্ সালাত আোয় করদল, 

আমার ককাদনা আপচি থাকদব্ না। (দলক. ২/৪৩) 

এদক্ষদত্র চতচন পচব্ত্র ককারআদনর অপব্যাখ্যার আশ্রয় চনদয়দছন। অথি হানাফী 

মাযহাদব্ এ হােীদসর অথম, এক ওয়াক্তদক আদরক ওয়াদক্ত চনদয় পড়া নয়। কারে, তা 

হারাম ও কব্ীরা গুনাহ। হােীদসর আসল ব্যাখ্যা হদলা, যান ব্াহন কথদক ব্ারব্ার 

উো-নামার রাদমলা এড়াদত ওয়াদক্তর কশদষর চেদক একব্ার অব্তরে কদর, কসই 

ওয়াদক্তর নামায পদড় চনদব্। এর চকছুক্ষদের মদধয চদ্বতীয় ওয়াক্ত এদস কগদল কসোও 
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পদড় চনদব্। তাহদল একই অব্তরদে দুই ওয়াক্ত নামায পড়া হদলও প্রচতচে তার 

ওয়াক্তমত পড়া হয়। 

(৭) ডা. সাদহব্ ব্দলনঃ আমাদেরদক ইসলামী শরীআহ কমদন এরকম চসদনমা ব্ানাদত 

হদব্, কযো কুরআন হােীদসর চব্রুদদ্ধ যাদব্ না। শরীআহ কমদনই ব্ানাদব্া। শুধু 

চসদনমাই নয়, আমাদের নােক ব্ানাদত হদব্, ডকুদমন্টাচরও ব্ানাদত হদব্। (দলকিার 

সমগ্র, ২/২৩১) 

অথি ইসলামী শরী‘আদত চসদনমা-নােক সমূ্পেমরূদপ হারাম। ককননা, ছচব্ ছাড়া 

এগুদলা ধতরী অসম্ভব্। আর প্রােীর ছচব্র ব্যাপাদর হােীস শরীদফ এদসদছ, 

ককয়ামদতর চেন ছচব্ অঙ্কনকারীদক সব্দিদয় কচেন শাচি কেওয়া হদব্। (ব্ুখ্ারী শরীফ-) 

(৮) ডা. সাদহব্ ব্দলনঃ মাচসক িলাকালীন নারীগে নামায, করাযা, কাব্াঘর তাওয়াফ 

এব্ং ইচতকাফ ছাড়া আর সব্ ইব্ােত করদত পারদব্। ঋতুব্তমী নারী রমযাদনর কশষ 

চেন যা করদত পারদব্ তা হদলা, ঐ সময়চে কস আল্লাহর কাদছ প্রাথমনা করদত পাদর। 

এ ছাড়া আর কয কাে তারা করদত পাদর তা হদলা, তারা সুব্হানাল্লাহ, 

আলহামদুচলল্লাহ্, আল্লাহু আকব্ার ইতযাচে পড়দব্ এব্ং তারা কুরআন কতলাওয়াত 

করদত পাদর। (দলক, ৫/৩৮৯) 

অথি হােীস শরীদফ স্পষ্ট এদসদছ, القرأن يقرأ ال والجنب الحائض  অথমাৎ হাদয়যা 

মচহলা এব্ং নাপাক ব্যাচক্ত কযন কুরআদনর ককাদনা অংশ পাে না কদর । (ব্ুখ্ারী, 

মসুচলম)    

এ কারদে মাযহাব্ িতুষ্টদয়র মদধয এ ব্যাপাদর ইেমা (ঐকযমত) প্রচতচষ্ঠত হদয়দছ কয, 

হাদয়যা মচহলা ব্া যার উপর কগাসল ফরয তাদের েনয কুরআন চতলাওয়াত হারাম।  

(৯) ডা. সাদহব্ মাযহাদব্র ইমাদমর তাকলীদের প্রদয়ােনীয়তাদক অস্বীকার কদর এ 

সম্পদকম তার ভ্রান্ত মত েনগদের সামদন তুদল ধদরন। ইমাদম আ’যম আব্ু হানীফা 

(রহ.) সহ অদনক ইমাম ও সালাফদক চব্ষাক্ত শদব্দর চনশানা ব্াচনদয়দছন। (দলকিার 

সমগ্র)  

(১০) ডা. সাদহব্ প্রথদম পরষ্পর চব্দরাধী চকছু হােীস এব্ং আছার তুদল ধদর ব্দলনঃ 

সুতরাং তারাব্ীহ্ যত রাকা‘আত খ্ুশী তত রাকা‘আত আোয় করা যাদব্। (দলকিার 

সমগ্রকিার সমগ্র৫/২৪৭) 

অথি হােীস শরীদফ স্পষ্ট এদসদছ, ইব্দন আব্বাস রা. কথদক ব্চেমত চতচন ব্দলন কয, 

‘চনশ্চয় নব্ীেী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম রমযাদন ২০ রাকা‘আত (তারাব্ীহ্) 

এব্ং চব্তর পড়দতন। (মসুান্নাদফ ইব্দন আব্ী শাইব্া-২/২৮৬) 

আর তারাব্ীহ্ ২০ রাকা‘আত এ ব্যাপাদর মাযহাব্ িতুষ্টদয়র সকল ইমাম ঐকযমত 

কপাষে কদরন কয, তারাব্ীহ্ এর নামায ২০ রাকা‘আদতর কম পড়া যাদব্ না। মাদলকী 
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মাযহাদব্ ৩৬ রাকা‘আত তারাব্ীহ্। তদব্ ককাদনা ইমামই ৮ রাকা‘আত তারাব্ীহ্ 

পড়াদক ধব্ধ ব্দলনচন। তাহদল ডা. সাদহব্ এর কথা কীভাদব্ সহীহ হদত পাদর? 

শী‘আ মতব্াে 

শী‘আদের সংচক্ষপ্ত ইচতহাস 

ইয়ামাদনর সানআ শহদরর েননক ইয়াহুেী আদলম চছল আব্দুল্লাহ ইব্দন সাব্া। কয 

উসমান রা. এর কখ্লাফত কাদল ইসলাম গ্রহে কদর। আসদল ইসলাম গ্রহে দ্বারা তার 

উদেশয চছল মুসলমানদের মদধয ফােল সৃচষ্ট করা। কস মেীনায় চকছু চেন উক্ত 

উদেদশয কাে কদর। এরপর ব্সরা ও চসচরয়ায় যায়। চকন্তু পচরকল্পনা অনুযায়ী কাে 

করদত না কপদর অব্দশদষ চমসর গমন কদর। এব্ং কসখ্াদন তার চকছু সাহাযযকারী 

কপদয় যায়। কস এব্ং তার সহদযাগীরাই তৃতীয় খ্লীফা উসমানদক রা. হদজ্জর মওসুদম 

মেীনা খ্ালী অব্স্থায় শহীে কদর এব্ং তাদের তদলায়াদরর মুদখ্ই উম্মদতর ঐদকযর 

স্বাদথম আলী রা. কক ব্াধয হদয় কখ্লাফদতর মসনদে ব্সদত হয় এব্ং েদঙ্গ চসফ্ফীদন 

আব্দুল্লাহ ইব্দন সাব্া এব্ং তার অদনক ভক্ত ষড়যন্ত্রমলূক আলী রা. এর েলভুক্ত 

চছল। তাদেরদক “শী‘আদন আলী” সংদক্ষদপ শী‘আ ব্লা হয়। এক সময় উক্ত 

আব্দুল্লাহ েদলর মদধয চব্চভন্ন ভ্রান্ত আক্বীো প্রিার করদত থাদক, এরপর কস তার 

চমশদন আদরা মেব্ুতভাদব্ কাে করদত থাদক। 

শী‘আরা প্রথমতঃ চতনচে েদল চব্ভক্ত ১.তাফযীচলয়া শী‘আ ২. সাব্াইয়যা শী‘আ ৩. 

িরমপচে শী‘আ। 

তাফযীচলয়া শী‘আঃ এরা আলীদক রা. আব্ুব্কর রা. ও উমর রা. এর উপর ফযীলত 

চেদয় থাদকন।  

সব্াইয়যা শী‘আঃ এরা হযরত সালমান ফারচস রা., আব্ূ ের চগফারী রা., কমকোে ও 

আম্মার ইব্দন ইয়াচছর প্রমুখ্ অল্প সংখ্যক সাহাব্ী ব্যতীত অনয সকল সাহাব্ী কথদক 

সম্পকম চছন্ন কদর, এমনচক তাৌঁদেরদক মুনাচফক এব্ং কাদফর পযমন্ত ব্দল। (চকতাব্ুর 

রওযা) 

িরমপচে শী‘আঃ এদের ২৪ চে উপেল চছল, তাদের মদধয একচের নাম ইমাচময়া ব্া 

ইসনা আশারা গ্রুপ, এোই চছল সব্দিদয় ব্ড় েল ব্া ভয়ংকর েল। 

ইমাচময়াদের েদলর মদধয প্রচসদ্ধ ৩চে গ্রুপ ১. ইছনা আশাচরয়া, ২.ইসমাঈচলয়া, ৩. 

যায়চেয়া। 

ইছনা আশাচরয়া ব্া ইমাচময়াদের আচক্বো হদলা কযঃ- আল্লাহ তা‘আলা কযমন তার 

ব্ান্দাদের কহোদয়দতর েনয নব্ী-রাসূলদের মদনানীত কদরদছন চেক কতমচন নব্ীর 

ওয়াফাদতর পর কথদক ব্ান্দার পথ প্রেশমদনর েনয ইমাম মদনানীত করা শুরু 

কদরদছন, আর তাদের আক্বীো অনুযায়ী চকয়ামত পযমন্ত ব্ার েন ইমাম আসদব্। 
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ইমাম সম্বদন্ধ শী‘আদের আক্বীো-চব্শ্বাসঃ 

১. ইমামগে নব্ীর নযায় আল্লাহর পথ কথদক মদনানীত হন। (উসুদল কাফী ২/২৫-২৬) 

২. শী‘আদের ব্ক্তব্য হল কুরআন মােীদে ইমামত ও ইমামগদের ব্েমনা চছল যা 

পরব্চতমদত মুদছ কফলা হদয়দছ। (উসুদল কাফীঃ-২/২৭৭) 

৩. ইমামগে পয়গম্বরগদের মতই আল্লাহর প্রমাে। (উসুদল কাফীঃ-১/২৫০) 

৪. ইমামগন পয়গাম্বরগদের মতই চনষ্পাপ। (উসুদল কাফীঃ-১/২৮৭) 

৫. ইমামগদের মতমব্া রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর সমান এব্ং অনয সকল পয়গম্বদরর ঊদধ্বম। 

(উসুদল কাফীঃ-৩/১০) 

৬. ইমামগে যা ইো অথব্া হারাম কঘাষো করার ক্ষমতা রাদখ্ন। (উসূদল কাফী 

২/৩২৬) 

৭. ইমাম ব্যতীত দুচনয়া কাদয়ম থাকদত পাদর না। (প্রাগুক্ত পৃ ২৫৩)  

৮. ইমামগদের অতীত ও ভচব্ষযৎ জ্ঞান অচেমত থাদক। (উসূদল কাফী ১/৩৬৬) 

৯. ইমামগদের েনয কুরআন হােীস ছাড়াও জ্ঞাদনর অনযানয অতযাশ্চযম সূত্র রদয়দছ। 

(উসূদল কাফী ১/৩৪৫-৪৬) 

১০. ইমামগদের এমন জ্ঞাদন আদছ যা কফদরশতা ও নব্ীগদেরও কনই। (উসূদল কাফী 

১/৩৭০) 

১১. প্রদতযক েুম‘আর রাচত্রদত ইমামগদের কমরাে হয়। তারা আরশ পযমন্ত কপ ৌঁদছন। 

(উসূদল কাফী ১/৩৭২) 

১২. ইমামগদের প্রচত, প্রচত ব্ছদরর শদব্ কেদর আল্লাহর পথ কথদক এক চকতাব্ 

নাচযল হয় যা কফদরশতা ও রূহ চনদয় আদসন। (উসূদল কাফী ১/৩৬৬) 

১৩. ইমামগে তদের মৃতুযর সময়ও োদনন এব্ং তাদের মৃতুয তাদের ইোধীন থাদক। 

(উসূদল কাফী ১/৩৮৭) 

১৪. ইমামগদের সামদনও মানুদষর চেব্া রাচত্রর আমল কপশ করা হয়। (উসূদল কাফী 

৩১৯) 

১৫. ইমামগে চকয়ামদতর চেন সমসামচয়ক কলাকদের েনয সাক্ষয চেদব্ন। (উসূদল 

কাফী ১/২৮০) 

১৬. ইমামগদের আনগুতয করা ফরয । (উসূদল কাফী ১/২৬৩) 

১৭. ইমামগদের ইমামত নব্ুওয়াত ও চরসালাত স্বীকার করা এব্ং তাদের প্রচত 

চব্শ্বাস স্থাপন করা নাোদতর েনয শতম। (উসূদল কাফী ১/২৫৫) 

১৮.ইমামত, ইমামগদের প্রচত চব্শ্বাস স্থাপন ও তা প্রিাদরর আদেশ সকল পয়গম্বর ও 

আসমানী গ্রদের মাধযদম এদসদছ। (উসূদল কাফী ২/৩১৯) 

১৯. ইমামগে দুচনয়া ও আচখ্রাদতর মাচলক এব্ং তার যাদক ইো োন কদরন ও 

যাদক ইো ক্ষমা কদরন। (উসূদল কাফী ২/১৬৯) 

২০. ইমামগে মানুষদক োন্নাদত ও কোযদখ্ কপ্ররেকারী। (উসূদল কাফী ১/২৮০) 
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২১. কয ইমামগেদক না মাদন কস কাদফর।   

২২. োন্নাদত যাওয়া না যাওয়া ইমামগদের মানযকরা না করার উপর চনভমরশীল। 

সাহাব্া চব্দদ্বষ সংক্রান্ত আকীোঃ 

১.তারা চতন খ্লীফা তথা আব্ূ ব্কর, উমর ও উসমান রাচয. কক কাদফর ও োহান্নামী 

মদন কদর। (উসূদল কাফী ২/২৮৯) 

২. চশয়াদের কচথত ব্যাখ্যা অনুসাদর যারা আলী রাচয. এর ইমামত মাদন না 

তাদেরদক তারা োহান্নামী মদন কদর। এভাদব্ তারা সব্ সাহাচব্দক এব্ং সমি 

মুসলমানদক কাদফর সাব্যি কদরদছ। (উসূদল কাফী ২/৩৯৪) 

৩. তাদের ধারো হদলা প্রচতশ্রুত মাহচে আত্মপ্রকাশ করার পর হযরত আচয়শা রাচয. 

কক েীচব্ত কদর চযনার শাচি চেদব্ন। (ইরানী ইনচকলাব্) 

৪. তাদের ধারো হদলা সাহাব্াদয় ককরাম প্রায় সকদলই চব্দশষত খ্লীফাত্রয় কাদফর, 

ধমমতযাগী, আল্লাহ ও রাসূদলর প্রচত চব্শ্বাস ঘাতক, োহান্নামী অচভশপ্ত । (উসূদল কাফী 

২/৩৯৮) 

৫. তাদের ধারো হদলা অন্তচহমত ইমাম যখ্ন আত্মপ্রকাশ করদব্ন তখ্ন আব্ূ ব্কর ও 

উমর রাচয.দক কব্র কথদক কব্র কদর হাোরব্ার শুচলদত িড়াদব্ন। (হকুকুল ইয়াচকন) 

৬. তাদের ধারো হদলা হযরত আচয়শা ও হাফসা রাচয. মুনাচফক চছদলন। তারা রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম কক চব্ষ চেদয় খ্তম কদরদছন। (হায়াতুল কূব্ূল প.ৃ 

৮৭০) 

করুআন চব্কচৃতর আকীোঃ 

১.তাদের ধারো হদলা পাক পিতন তথা মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম 

আলী,ফাদতমা,হাসান,হুসাইন রাচয. এব্ং তাদের সকল ইমামদের নাম কুরআদন 

চছদলা। এগুদলা কুরআন কথদক মুদছ কফলা হদয়দছ। (উসূদল কাফী ২/২৮৩) 

২.কুরআদনর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কযখ্াদন হযরত আলীর কখ্লাফদতর ব্য়ান আদছ 

গাদয়ব্ কদর কেওয়া হদয়দছ। (ইরানী ইনচকলাব্)  

৩. তাদের মনগড়া োচব্ হদলা কুরআন চব্কৃচত সম্বদন্ধ নাচক হযরত আলী রাচয.ও ব্দল 

কগদছন। (অথি এো সম্পূেম চমথযা কথা।) 

৪. তাদের ধারো হদলা আসল কুরআন ১২তম ইমাদমর চনকে রদয়দছ চযচন কমদঘর 

মদধয আদছন। চকয়ামদতর পূদব্ম আসল কুরআন চনদয় চতচন অব্তরে করদব্ন। (উসূদল 

কাফী ১/৩৩২) 

উপযুমক্ত ইমাম, কুরআন ও সাহাব্াদের সম্পদকম শীয়াদের ভ্রান্ত আকীোর মধয কথদক 

প্রদতযকচে আকীো এমন কয , ককউ যচে এর মধয কথদক একচে আকীোও চেদল স্থান 

কেয় তাহদল তার ঈমান নষ্ট হদয় কযদত পাদর। এছাড়া তাদের আদরা এমন অদনক 

ফাদসে আকীো রদয়দছ যা ঈমাদনর েনয হুমচক স্বরূপ। তাই সকল মুসচলমদের 
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উচিত এ ধরদের ব্াচতল আকীো কথদক কব্ৌঁদি থাকা। আল্লাহ আমাদের সকলদক 

তাওফীক োন করুন। 

কাচেয়াচন মতব্াে 

এই েদলর প্রচতষ্ঠাতা কগালাম আহমাে কাচেয়ানী ১৮৩৯/৪০ চিস্টাব্দ পািাদব্র 

গুরুোসপুর কেলার কাচেয়ান অিদল েন্মগ্রহে কদরন। প্রাথচমক চশক্ষা চনে 

এলাকাদতই লাভ কদরন। কলখ্া-পড়া সমাপ্ত কদর পািাদব্র এক অচফদস ককরাচনর 

িাকুরী গ্রহে কদরন। পূব্ম হদতই তার পচরব্ার ইংদরেদের তল্পীব্াহক চহদসদব্ প্রচসদ্ধ 

চছদলন। কগালাম আহমাে প্রাথচমক পযমাদয় চনদেদক একেন ধমমপ্রাে ব্যচক্ত চহদসদব্ 

প্রকাশ কদরন। চকন্তু পরব্তমীদত ইংদরেদের প্রকাশয োলালী ও চনদেদক মূলহাক, 

(যার অন্তদর ধেব্ ব্ােী অব্তীেম হয়) মুহাোস (আল্লাহ যার সাদথ অন্তদর অন্তদর কথা 

ব্দলন), প্রচতশ্রুত ঈসা মসীহ, চনদেদক প্রথদম নব্ী এব্ং পচরদশদষ ‘আচমই সব্মদশষ 

নব্ী’ ইতযাচে অসংখ্য েঘনয ভ্রান্ত আকীোর োব্ী কদর ব্সদল তার আসল কিহারা 

ফাৌঁস হদয় যায় এব্ং সমি হক্কানী আদলম উলামা তাদক মুরতাে ফাতাওয়া কেন। 

তার চকছু ভ্রান্ত আকীো ও তার খ্িন চনদে তুদল ধরা হদলাঃ 

(১) আল্লাহ সম্পদকম তার আচকোঃ 

চমেমা কগালাম আহমাে কাচেয়ানী চলদখ্দছন, ‘আচম স্বদে কেদখ্চছ আচমই আল্লাহ’। 

(আদয়নাদয় কামালাদত চমেমা পৃ.৫৬৪,৫৬৫, কাচেয়ানী মাযহাব্ প.ৃ৩২৮) 

অথি কুরআদন কাচরদম ইরশাে হদয়দছ ‘আল্লাহ, চতচন ব্যতীত ককাদনা ইলাহ কনই, 

চতচন চিরিীব্, সব্মসিার ধারক, তাৌঁদক তন্দ্রা অথব্া চনদ্রা স্পশম কদর না। (সরূা 

ব্াকারা.২৫৫)  

সুতরাং ঘুদমর মদধয আল্লাহ হওয়ার স্বে কেখ্াো তার চমথুযক হওয়ারই প্রমাে ব্হন 

কদর। চমেমা কাচেয়ানীর ব্ইদত আদছ ‘আল্লাহ তাদক ব্দলদছন শুন!  কহ আমার কছদল’। 

(দগালাম আল ব্শুরা ১/৪৯, ইসলামী আকীো ও ভ্রান্ত মতব্াে পৃ.৩০৮) 

অথি আল্লাহ তা‘আলা ব্দলদছনঃ চতচন কাউদক েন্ম কেনচন এব্ং ককউ তাদক েন্ম 

কেয়চন। (সরূা ইখ্লাসঃ ৩) আরও কেখু্ন সূরা চনসাঃ১৭১, সরূা ইউনুসঃ৬৮) 

হােীদস কুেসীদত আদছঃ- আল্লাহ তা‘আলা ব্দলনঃ ‘ব্নী আেম আমাদক চমথযাদরাপ 

কদরদছ, অথি তার এরূপ করার ককাদনা অচধকার কনই এব্ং কস আমাদক গাচল 

চেদয়দছ, অথি তার এরূপ করার ককাদনা অচধকার কনই। আর আমাদক চমথযাদরাপ 

করাো এভাদব্ কয, কস ব্দল চতচন আমাদক কযভাদব্ সৃচষ্ট কদরদছন কসভাদব্ চকছুদতই 

পুনরুত্থান করদত পারদব্ন না। আর আমাদক গাচল কেওয়াো এভাদব্ কয, কস ব্দল 

আল্লাহ সন্তান গ্রহে কদরদছন অথি আচম অমখু্াদপক্ষী, আমার সন্তান কনই এব্ং আচম 

কারও সন্তান নই এব্ং আমার ককাদনা সমকক্ষ কনই। (ব্ুখ্ারী হােীস নং ৪৯৭৪, নাসাঈ 

হােীস নং ২০৭৮) 
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(২) রাসলূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম সম্পদকম তার আকীোঃ  

চমেমা কগালাম আহমাে কাচেয়ানী চনে ব্ইদত চলদখ্দছন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ 

ওয়া সাল্লাম সব্মদশষ নব্ী নন, ব্রং কগালাম আহমাে সব্মদশষ নব্ী। (হাকীকাতুন নব্ুয়াত 

প.ৃ৮২, চতরইয়াকুল কুলূব্ পৃ.৩৭৯, আেইয়াদন ব্াদতলা আওর চসরাদত মুতাকীম প.ৃ১৩২) 

অথি কুরআদন এদসদছ ‘মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম কতামাদের কাদরা 

চপতা নন ব্রং চতচন আল্লাহর রাসূল এব্ং সব্মদশষ নব্ী, আল্লাহ সব্ম চব্ষদয় সব্মজ্ঞ’। 

সরূা আহযাব্ঃ ৪০ 

এক হােীদস এদসদছ, শীঘ্রই আমার উম্মদতর মাদর ৩০ েন চমথুযদকর আচব্ভমাব্ 

ঘেদব্, তারা প্রদতযদকই অমলূক োচব্ করদব্ কয, কস আল্লাহর নব্ী, অথি আচমই 

মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম সব্মদশষ নব্ী, আমার পদর ককাদনা নব্ী 

কনই। (আব্ূ োউে ২/২২৮, চতরচমযী ২/৪৫, ব্ুখ্ারী হােীস নং ৩৫৩৫, মসুচলম হােীস নং ২২৮৬) 

কস আদরা চলদখ্দছ, ‘কগালাম আহমাে কাচেয়ানী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম কথদক অচধক মযমাোব্ান’ (হাকীকুতুন নাব্ুয়াত প.ৃ২৭২, আরব্াঈন প.ৃ৩০৮, আেইয়াদন 

ব্াদতলা পৃ.১৩২, ইসলামী আকীো পৃ. ৩০৮) 

অথি কুরআদন এদসদছ, ‘সমি নব্ীদের কথদক আল্লাহ তা‘আলা এ অঙ্গীকার চনদয়দছন 

কয, কতামরা যচে মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর যামানা পাও তাহদল 

কতামরা অব্শযই তাৌঁর প্রচত ঈমান আনদব্ এব্ং তাৌঁদক সাহাযয করদব্’ (আল ইমরানঃ ৮১) 

এই আয়াত দ্বারা ব্ুরা কগল নব্ী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম সকল 

নব্ীদের মাদর কশ্রষ্ঠ আর কগালাম আহমাে কতা নব্ী নয় এমনচক একেন সাধারে 

মুসলমানও নয় অতএব্ তার মযমাো একেন মুচমন কথদকও ব্হুগুন চনদি, তাহদল তার 

মযমাো নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম কথদক কব্চশ হয় কীভাদব্? 

আর কুরআদন চব্দশর অচধক োয়গায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম কক 

সদম্বাধন করা হদয়দছ চকন্তু চমেমা সাদহদব্র োচব্ হদলা এসব্ োয়গায় মুহাম্মাে 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম কক নয় ব্রং তাদক সদম্বাধন করা হদয়দছ। (োদফউল 

ব্ালা পৃ.১৩, ইোদয আহমােীঃ ১১/২৯১) 

এমন চমথযাব্ােীদের সম্পদকম কুরআদন এদসদছ, ‘কতামরা আল্লাহর সম্বদন্ধ চমথযা 

ব্লদত ও তার চনদেমশ সম্বদন্ধ ্দ্ধতয প্রেশমন করদত, কস েনয আে কতামাদেরদক 

অব্মাননাকর শাচি কেয়া হদব্ (সরূা আনআমঃ৯৩) 

কুরআন শরীদফ নব্ীেীদক সদম্বাধন করাো চমেমা কগালাম আহমাে চনদের চেদক 

সমৃ্পক্ত কদর কতব্ড় ্দ্ধতয প্রকাশ কদরদছ! 
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(৩) ঈসা আ. ও অনযানয নব্ীদের ব্যাপাদর তার আচকোঃ  

কগালাম আহমাদের ব্ইদত আদছ, ঈসা আ. এর চতনচে ভচব্ষযদ্বােী চমথযা প্রমাচেত 

হদয়দছ। (ইোদয আহমােী পৃ.১৪, আেইয়াদন ব্াদতলা পৃ.১৩৩) 

অথি কুরআদন এদসদছ ‘আল্লাহ অদপক্ষা অচধক সতযব্ােী আর কক হদত পাদর? (সরূা 

চনসাঃ ৮৭) আর নব্ীগে যা চকছু ব্দলন আল্লাহর হুকুদমই ব্দলন। অতএব্ নব্ীদের 

ভচব্ষযদ্বােী কখ্দনা চমথযা হদত পাদর না। সুতরাং কাচেয়ানীর ঈসা আ. এর চতনচে 

ভচব্ষযৎব্ােী চমথযা হওয়ার োচব্ করা পদরাক্ষভাদব্ একথারই োচব্ করা কয, আল্লাহই 

চমথযা ব্দলদছন (না‘উযুচব্ল্লাহ) 

কাচেয়ানীর ব্ইদত আদছ, হয়রত ঈসা আ. মৃতুয ব্রে কদরদছন, চতচন চকয়ামাদতর 

পূদব্ম আগমন করদব্ন না। (ইযালাদয় কুলাৌঁ ২/৩১১, আেইয়াদন ব্াদতলা পৃ.১৩৪) 

অথি কুরআদন এদসদছ ‘কাচফররা ব্দল থাদকঃ আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়াম 

তনয় ঈসা মাসীহদক হতযা কদরচছ, অথি তারা তাদক হতযা কদরচন, চকন্তু তাদের 

চব্ভ্রম হদয়চছল। তারা চনশ্চয় এই সম্বদন্ধ সংশয়যুক্ত চছল এ সম্বদন্ধ অনুমাদনর 

অনুসরে ব্যতীত তাদের ককাদনা জ্ঞানই চছল না। এো চনচশ্চত কয, তারা তাদক হতযা 

কদর নাই ব্রং আল্লাহ তাদক আসমাদন চনদের কাদছ উচেদয় চনদয়দছন এব্ং আল্লাহ 

যব্রেি শচক্তমান ও চহকমাতওয়ালা’। (সরূা চনসাঃ১৫৭) 

হােীদস এদসদছ, নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ব্দলদছন, অচিদরই 

কতামাদের মদধয মারইয়াম তনয় ঈসা আ. আসদব্ নযায়পরায়ে ব্ােশাহ রূদপ.... 

(ব্ুখ্ারী হােীস নং ৩৪৪৮) 

কাচেয়ানীর ব্ইদত আদছ, ‘চমেমা সাদহব্ ব্নী ইসরাইদলর নব্ীদের কিদয় উিম’ 

(োদফউল ব্ালা পৃ.২০) 

অথি সব্ম সম্মত আকীো হলঃ ককান মুচমন িাই কস যত ব্ড় ব্ুযগূম কহাক না ককন 

ককাদনা নব্ীর কিদয় অচধক মযমাোব্ান হদত পাদর না। (শরদহ আকাদয়ে প.ৃ১৬১) তাহদল 

চমেমা সাদহব্ চযচন সাধারে মুচমদনর সমান নয়, চতচন কীভাদব্ ব্নী ইসরাঈদলর 

নব্ীদের ঊদধ্বম মযমাো সম্পন্ন হদত পাদরন?  

(৪) কফদরশতা সম্পদকম আকীোঃ 

চমেমার ব্ইদত আদছ ‘কফদরশতা ব্লদত চকছু কনই’ (তাওযীদহ মারাম প.ৃ ২৯, আেইয়াদন 

ব্াদতলা প.ৃ ১৩৩) অথি কুরআদন এদসদছ ‘আল্লাহ সাক্ষয কেন কয, চনশ্চয় চতচন ব্যতীত 

ককান ইলাহ কনই কফদরশতাগে এব্ং জ্ঞানীগেও..... (আল ইমরানঃ১৮, সরূা 

ব্াকারা.৩০,১৬১, সরূা চনসাঃ৯৭) ঈমাদন মুফাস্সাদলর মদধয চদ্বতীয় নাম্বাদর কফদরশতাদের 

উপর ঈমান আনার কঘাষো করা হদয়দছ। তাছাড়া িারেন ব্ড় ব্ড় কফদরশতার নাম 

কার অোনা? সুতরাং একমাত্র কব্ঈমান ব্যতীত অনয ককউই কফদরশতাদেরদক 

অস্বীকার করদত পাদর না। 
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কাচেয়ানীর ব্ইদত আদছ ‘চেহাদের হুকুম রচহত হদয় কগদছ।’ (হাচশয়াদয় আরব্াঈন 

প.ৃ১৫৪, আেইয়াদন ব্াদতলা পৃ.১৩৩)  

অথি কুরআদন এদসদছ ‘কতামরা তাদের (কাচফরদের) চব্রুদদ্ধ চেহাে করদত থাদকা 

যতক্ষে না চফৎনা (কুফুরী কমমকাি) েূরীভূত না হয়..’ (সরূা আনফালঃ৩৯, আদরা কেখু্ন, 

সরূা আন কাব্ূতঃ ৬৯, হুেুরাতঃ১৫, ফুরকানঃ৫২) 

(৫) হাশর সম্বদন্ধ কাচেয়ানীর চব্শ্বাসঃ  

চমেমা ব্দলন, ‘মৃতুযর পর হাশদরর ময়োদন ককউ একত্র হদব্ না। ব্রং সরাসচর োন্নাত 

ব্া োহান্নাদম প্রদব্শ করদব্।’ (ইযালাদয় আহকাদম কুলাৌঁ পৃ.১৪৪, আেইয়াদন ব্াদতলা পৃ.১৩৩)  

অথি আল্লাহ ব্দলন, ‘িরে কদরা কযচেন তাদের সকলদক একত্র করদব্া। মুশচরকদের 

ব্লদব্া, যাদেরদক কতামরা আমার শরীক মদন করদত তারা ককাথায়? (সরূা আনআমঃ 

২২, আদরা কেখু্ন, কাহাফঃ৪৭, ফাচতহা আয়াতঃ ৩, এছাড়া ব্হু হােীদস হাশদরর ময়োদনর 

আদলািনা আদছ কযমন ব্ুখ্ারী শরীফ ১ম খ্ি ব্াব্ুস সেূুে) 

চমেমার আদরা চকছ ুভ্রান্ত আচকো 

১. চমেমার ব্ইদত আদছ, ‘কয ব্যচক্ত চমেমার নব্ুওয়াত মাদন না কস োহান্নামী কাদফর’ 

(রব্য়ীন প.ৃ৪. আেইয়াদন ব্াদতলা প.ৃ ১৩২) অথি সমগ্র দুচনয়ার উলামাদয় ককরাদমর 

ফাতাওয়া হদলা কয, কয ব্যচক্ত চমেমাদক নব্ী মানদব্ কস কাদফর। 

২. চমেমা চনদে মুোচেে হওয়ার োচব্ কদরদছন। (আদয়নাদয় কামালাদত ইসলাম প.ৃ ৪২৩) 

(ইসলামী আকীো ও ভ্রান্ত মতব্ােঃ ৩২৬) অথি কস ব্যচক্ত কহোয়াত ও ঈমান ব্চিত এক 

ব্ে নসীব্ ও হাোদরা মানুষদক কগামরাহ করদেওয়ালা। 

৩. তারা উপরন্তু ২০ পারার মত কুরআন নাচযল হওয়ার োব্ী কদরদছ। (হাকীকাতুল 

ওহী পৃ.৩৯১/ইসলামী আচকো ও ভ্রান্ত মতব্ােঃ৩২৭) অথি নব্ী ব্া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 

ওয়াসাল্লাম ছাড়া কাদরা উপর আসমানী ওহী নাচযল হদত পাদর না, হযাৌঁ, চব্রচেশ 

সরকার কতৃমক হয়দতা তার উপর ককান হুকুম হদয়চছল কসোদক চতচন ওহী মদন 

কদরদছন।  

৪. চতচন চনদেদক চহন্দদুের শ্রী কৃষ্ণ অব্তার হওয়ার োব্ী কদরদছন। (কাচেয়ানী মাযহাব্ 

প.ৃ৪৩২/ ইসলামী আচকো ও ভ্রান্ত মতব্ােঃ৩২৮) নাঊেুচব্ল্লাহ, এর দ্বারা তার কাচফর হওয়া 

স্পষ্টভাদব্ প্রমাচেত হয়। 

৫. চতচন চনদেদক যুলকারনাঈন হওয়ার হাসযকর োচব্ কদরদছন। (ব্ারাহীদন আহমচেয়া 

প.ৃ৯৭/ ইসলামী আচকো ও ভ্রান্ত মতব্াে প.ৃ৩২৯) অথি কুরআদন ব্চেমত েুলকারনাইন ব্হু 

পূদব্ম তার উপর অচপমত োচয়ত্ব পালন কদর ইচন্তকাল কদরদছন। এছাড়াও তার আরও 

অসংখ্য ভ্রান্ত আক্বীো রদয়দছ।  
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উদল্লখ্য কয, চতচন চমথযা নব্ী না হদল কব্ইজ্জচতর মৃতুয কামনা করদতন না এব্ং কসচে 

তার েীব্দন ব্ািব্াচয়তও হদতা না। এোও তার চমথুযক হওয়ার েলন্ত প্রমাে। এ ছাড়া 

মুহাম্মােী কব্গম সহ চব্চভন্ন ব্যাপাদর চতচন অসংখ্য ভচব্ষযদ্বােী কদরদছন যার সব্গুচল 

পরব্তমীদত চমথযা ব্দল প্রমাচেত হদয়দছ। অথি সতয নব্ীদের ককান একো ওয়াো 

অচঙ্গকারও চমথযা প্রমাচেত হয় নাই।  

তার এসকল ভ্রান্ত আকীোর পচরদপ্রচক্ষদত সব্ম প্রথম ১৮৮৯ খ্ৃ. লুচধয়ানার আদলমগে 

তাদক কাদফর ব্দল ফাতওয়া কেন। এর পর এদক এদক োরুল উলুম কেওব্ন্দ হদত 

১৯৭৪ সাদল, রাদব্তা আলদম ইসলামীর সদম্মলদন ১৪৪চে মুসচলম রাদষ্ট্রর সংগেদনর 

পথ হদত তাদক এব্ং তার অনুসারীদেরদক সব্মসম্মতভাদব্ কাদফর কঘাষো করা হয়। 

এব্ং ১৯৮৮ সাদল ও. আই. চস. এর উদেযাদগ সকল মুসচলম কেদশর ধমম মন্ত্রীদের 

এক সদম্মলদন তাদক ও তার অনুসারীদেরদক কাদফর কঘাষো করার চলচখ্ত প্রচতশ্রুচত 

কনওয়া হয়। কসমদত প্রায় সকল মুসচলম কেদশই তাদেরদক অমসুচলম কঘাষো করা 

হয়। (ইসলামী আচকো ও ভ্রান্ত মতব্াে পৃ.৩৩২) 

মহুাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص সারা চব্দশ্বর েনয কপ্রচরত সব্মদশষ নব্ী; 

তাওরাত-ইচিল ও আল-কুরআদনর আদলাদক 

ইয়াহুেী ও চিস্টান ভাইদয়রা মদন কদর মূসা ও ঈসা আ. কশষ নব্ী। তাই তারা 

মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাদমর আনীত ধমম ইসলাম মানদছ না। অথি 

মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লামই কশষ নব্ী, এ কথা কযমন কুরআদন ব্লা 

হদয়দছ কতমচনভাদব্ তাওরাত-ইচিদলও ব্লা হদয়দছ। আমরা আল কুরআন ও 

তাওরাত-ইচিল কথদক মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাদমর কশষ নব্ী হওয়ার 

প্রমাে উদল্লখ্ করার প্রয়াস পাদব্া ইনশাআল্লাহ। আমরা আশা কচর সতযদপ্রচম 

ইয়াহুেী-চিস্টান ভাইদয়রা সতয গ্রহে করদত চদ্বধা করদব্ না। 

আল করুআন কথদক: হযরত মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাদমর চব্শ্ব নব্ী ও 

সব্মদশষ নব্ী হওয়া সম্পদকম আল কুরআদনর কদয়কচে আয়াত উদল্লখ্ করা হদে :  

১.‘কহ নব্ী আপচন ব্লুন, কহ কলাকসকল! চনশ্চয়ই আচম কতামাদের সকদলর েনয 

কপ্রচরত রাসূল’। (সরূা আরাফ:১৫৮) 

২. ‘আচম আপনাদক সমগ্র মানব্ োচতর েনয (োন্নাদতর) সুসংব্ােোতা ও 

(োহান্নাদমর আযাদব্র ব্যাপাদর) সতকমকারীরূদপ কপ্ররে কদরচছ।’ (সরূা সাব্া:২৮) 

৩. ‘পরম কলযােময় চতচন চযচন তাৌঁর ব্ান্দা (মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম) এর উপর ফয়সালার গ্রে (আল কুরআন) নাচযল কদরদছন, যাদত কদর চতচন 

চব্শ্বেগদতর েনয সতকমকারী হন।’ (সরূা ফুরকান:১) 
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৪. ‘চতচনই তাৌঁর রাসূলদক চহোদয়ত ও সতয ধমমসহ পাচেদয়দছন, যাদত এ ধমমদক অনয 

সমি ধদমমর উপর েয়যুক্ত কদরন। সাক্ষী চহসাদব্ আল্লাহই যদথষ্ট।’ (সরূা ফাতহ:২৮) 

৫. ‘মুহাম্মাে আল্লাহর রাসূল এব্ং তাৌঁর সহিরগে কাদফরদের চব্রুদদ্ধ কদোর, 

চনদেদের মদধয পরস্পর সহানুভূচতশীল।’ (সরূা ফাতাহ:২৯) 

৬. ‘মুহাম্মাে কতামাদের ককাদনা পুরুদষর চপতা নন; ব্রং চতচন আল্লাহর রাসূল ও 

সব্মদশষ নব্ী। আল্লাহ সব্ চব্ষদয় জ্ঞাত।’ (সরূা আহযাব্:৪০) 

এসব্ আয়াত কথদক আল কুরআদনর আদলাদক একথা সুপ্রমাচনত হদলা কয, মুহাম্মাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লামই সারা চব্দশ্বর মানুদষর েনয নব্ী এব্ং চতচনই 

সব্মদশষ নব্ী। অতএব্, পরকাদল চিরমুচক্তর েনয ইয়াহুচে-চিস্টানসহ অনয সমি 

ধমমাব্লম্বীদের েনয ইসলাদমর নব্ী, চব্শ্ব মানব্তার নব্ী, সব্মদশষ নব্ী হযরত 

মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লামদক মানদত হদব্। তাৌঁর আনীত আেশমদক 

চনদের েীব্দনর আেশমরূদপ গ্রহে করদত হদব্। 

তাওরাত-ইচিদলর আদলাদক মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লামঃ  

নব্ীেী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম সম্পদকম পূব্মব্তমী চকতাব্সমূদহ অদনক 

আদলািনা হদয়দছ। স্বয়ং কুরআদন ইরশাে হদে, ‘যারা অনুসরে করদব্ উম্মী রাসূদলর 

যাৌঁর কথা তারা চলচপব্দ্ধ কপদয় থাদক তাওরাত ও ইচিদল’। (সরূা আনআম : ১৫৭) 

অনয আয়াদত ইরশাে হদে : ‘িরে কর যখ্ন মচরয়াম তনয় ঈসা ব্দলচছল, কহ ব্নী 

ইসরাঈল! চনশ্চয়ই আচম কতামাদের প্রচত কপ্রচরত রাসূল, আর এমন রাসূদলর 

আগমদনর সুসংব্ােব্াহক চযচন আমার পদর আগমন করদব্ন, তাৌঁর নাম হদব্ 

আহমাে’। (সরূা সাফ) 

তাওরাত ইচিদল কযদহতু কশষ নব্ীর আগমদনর সুসংব্াে চছল, তাই ইয়াহুেী-চিস্টানরা 

অধীর আগ্রদহ কশষ নব্ীর আগমদনর প্রতীক্ষায় চছদলা। চকন্তু তারা আশা করচছদলা কয, 

ব্নী ইসরাঈল কথদকই কশষ নব্ীর আগমন ঘেদব্। যখ্ন তা হদলা না; ব্রং ব্নী 

ইসমাঈল কথদক কশষ নব্ীর আগমন ঘেল তখ্ন তারা চেদের ব্দশ কেদন শুদন কশষ 

নব্ীদক অস্বীকার করদলা। তাদের এই আিরদের কথাও কুরআদন ব্চেমত হদয়দছ। 

ব্চেমত হদে : ‘যখ্ন তাদের (ইয়াহুেী-চিস্টান) কাদছ আল্লাহর পক্ষ কথদক চকতাব্ 

(কুরআন) এদস কপ ৌঁছদলা, যা কস চব্ষদয় সতযায়ন কদর যা তাদের কাদছ রদয়দছ এব্ং 

তারা পূদব্ম ভচব্ষযত রাসূদলর কোহাই চেদয় কাদফরদের চব্রুদদ্ধ যুদদ্ধ েয়লাদভর দুআ 

করদতা, যখ্ন তাদের কাদছ কসই পূব্মপচরচিত চকতাব্ আসদলা, তখ্ন তারা কসোদক 

অস্বীকার করদলা। এসব্ কাদফরদের উপর আল্লাহ তাআলার অচভসম্পাত।’ (সরূা 

ব্াকারা : ৮৯)  

অনযত্র ব্চেমত হদে: ‘আচম যাদেরদক চকতাব্ চেদয়চছ (ইয়াহুেী-চিস্টান) তারা তাৌঁদক 

(দশষ নব্ীদক) চিদন কযমনভাদব্ চিদন আপন সন্তানদেরদক’। (সরূা ব্াকারা : ১৪৬) 
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যাই কহাক আমরা এখ্ন তাওরাত-ইচিল কথদক মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাদমর সম্পদকম চকছু ভচব্ষযদ্বােী উদল্লখ্ করচছ। 

১. হযরত মসূা আ. ব্দলন: ‘মাব্ূে তূর পাহার হদত আসদলন, চতচন কসয়ীর কথদক 

তাদের উপর আদলা চেদলন, তাৌঁর আদলা পারে পাহাড় কথদক ছচড়দয় পড়দলা।’ (চদ্বতীয় 

চব্ব্রে: ৩৩/১:৩) 

উপচরউক্ত উদ্ধৃচতদত ‘তাৌঁর আদলা পারে পব্মত হদত ছচড়দয় পড়দলা’ ব্দল মুহাম্মাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাদমর উপর ওহী নাচযল হওয়া এব্ং চব্শ্ব মানদব্র 

পথচনদেমশকারী আল কুরআদনর কথা ব্ুরাদনা হদয়দছ। এখ্াদন ‘পারে পব্মত’ ব্দল 

মক্কার পব্মত কশ্রেীদক ব্ুরাদনা হদয়দছ। কহরা পাহাড় ঐসব্ পব্মত কশ্রেীরই অংশ। 

ককননা ব্াইদব্দলর ভাষযকার সকদলই একমত কয, এখ্াদন ‘পারে’ ব্দল ঐ স্থানদকই 

ব্ুরাদনা হদয়দছ কয স্থাদন হযরত হাদেরা ও হযরত ইসমাঈল ব্সব্াস করদতন ব্দল 

আচে চকতাদব্ উদল্লখ্ পাওয়া যায়।  

২. হযরত মসূা আ. ব্দলন: ‘যত চেন না শীদলা আদসন এব্ং সমি োচত তাৌঁর হুকুম 

কমদন িদল, ততচেন রােেণ্ড এহুোরই ব্ংদশ থাকদব্। আর তার দুহােুর মার খ্াদন 

থাকদব্ চব্িার েণ্ড’। (আচে পুিক : ৪৯/১০) 

উক্ত পদে ‘শীদলা’ ব্দল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লামদকই ব্ুরাদনা হদয়দছ। 

ককননা ১৬২৫, ১৮২২, ১৮৩১ ও ১৮৪৪ খ্ৃষ্টাদব্দ মুচদ্রত ব্াইদব্দলর আরব্ী অনুব্াদে 

‘শীদলা’ শদব্দর অনুব্াে করা হদয়দছ الكل له الذى  ‘যার েনয সব্ চকছু’। এ গুেচেও 

নব্ীেী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাদমর েনযই খ্াদে। চতচন কযদহতু সকল নব্ী 

রাসূদলর সেমার চছদলন, তাই সব্ চকছু তার েনয হওয়াোই স্বাভাচব্ক। চতচন চনদে 

ব্দলদছন : ‘আচম আেম সন্তানদের মদধয সব্মদশ্রষ্ঠ, এদত অহংকাদরর চকছু কনই’। 

(ইব্দন মাোহ হা. নং ৪৩০৮) 

উক্ত পদে ব্লা হদয়দছ ‘সমি োচত তাৌঁর হুকুম কমদন িলদব্’। এ কথাচে একমাত্র 

নব্ীেী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাদমর কক্ষদত্রই প্রদযােয হয়। কারে, চতচনই সকল 

োচতর নব্ী। যা ইচতপূদব্ম উচল্লচখ্ত আয়াত দ্বারা প্রমাচেত হদয়দছ। উক্ত পে দ্বারা 

আদরকচে চব্ষয় স্পষ্ট ব্ুরা যায় কয, শীদলার আগমন হদল ইহুেীদের রােত্ব ও োতীয় 

প্রভাব্-প্রচতপচি চব্লুপ্ত হদয় যাদব্। নব্ীেী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাদমর 

আগমদনর পদর ব্ািদব্ই ইহুেীরা রােত্ব হাচরদয় চছদলা। ‘আর চরসালাতলু হাচেয়া’ 

নামক গ্রদে ইহুেী পচণ্ডত আব্দুস সালাম ইসলাম গ্রহদের পর উপদর আদলাচিত 

চব্ষয়চেই চব্চভন্ন যুচক্ত প্রমাদের মাধযদম প্রমাে কদরদছন। 

৩. হযরত মসূা আ. ব্দলন: ‘মাব্ূে আমাদের ব্দলচছদলন, তারা ভাদলাই ব্দলদছ। 

আচম তাদের ভাইদের মধয কথদক কতামার মত একেন নব্ী োৌঁড় করাদব্া। তার যব্ান 

চেদয়ই আচম আমার ব্ক্তব্য কপশ করব্। আর আচম তাদক যা ব্লার চনদেমশ করব্ চতচন 
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তাই তাদেরদক ব্লদব্ন। চতচন আমার নাম কদর কয কথা ব্লদব্ন ককউ যচে আমার 

কস কথা না শুদন আচম চনদেই কস কলাকদক োয়ী করদব্া। পক্ষান্তদর আচম ব্চলচন 

এমন ককাদনা কথা যচে ককাদনা নব্ী আমার নাম কদর ব্লদত দুঃসাহস কদর চকংব্া কস 

যচে কেব্-কেব্ীর নাদম কথা ব্দল, তদব্ তাদক হতযা করদত হদব্। ককাদনা একো কথা 

সম্পদকম কতামরা মদন মদন ব্লদত পার, মাব্ূে এ কথা ব্দলদছন চকনা তা আমরা চক 

কদর োনদব্া? ককাদনা নব্ী যচে মাব্ূদের নাম কদর কথা ব্দল, আর তা যচে অসতয 

হয় চকংব্া না ঘদে, তদব্ ব্ুরদত হদব্ কস কথা মাব্ূে ব্দলন চন, কসই নব্ী দুঃসাহস 

কদর ঐ কথা ব্দলদছ। তাদক কতামরা ভয় কদরা না। (চদ্বতীয় চব্ব্রে:১৮/১৭:২২) 

এখ্াদন উদল্লচখ্ত ভচব্ষযদ্বােী আদখ্রী নব্ী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম 

সম্পদকমই খ্াদে। ককননা উক্ত ব্ােীদত ‘তাদের ভাইদের মধয হদত একেন নব্ী োৌঁড় 

করাদব্া।’ এখ্াদন ‘তাদের ব্দল’ ব্নী ইসরাঈলদক ব্ুরাদনা হদয়দছ। আর ব্নী 

ইসরাঈদলর ভাই হল ব্নী ইসমাঈল। আচে পুিদকর ১৬ এর ১২ কত ও ব্নী 

ইসমাঈলদক ব্নী ইসরাঈদলর ভাই চহসাদব্ উদল্লখ্ করা হদয়দছ। আর এ কথা সব্াই 

োদন কয, মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ব্নী ইসমাঈদলর অন্তভুমক্ত। 

উক্ত ব্ােীদত আদরা ব্লা হদয়দছ, ‘তার যব্ান চেদয়ই আচম আমার কথা ব্লদব্া’ 

প্রািীন ব্াংলা অনুব্াদে আদছ ‘তাহার মুদখ্ আমার ব্াকয চেদব্া’ এচে প্রািীন ইংদরেী 

অনুব্াদের সাদথ সামিসযপূেম। অথমাৎ হযরত মূসা ও ঈসাদক কযভাদব্ চলচখ্ত আকাদর 

আল্লাহর কালাম কেওয়া হদয়চছল উক্ত নব্ীদক কসভাদব্ কেওয়া হদব্ না। ব্রং আল্লাহর 

কালাম তাৌঁর মুদখ্ তুদল কেওয়া হদব্। আর এ কথা কতা সব্ার োনা কয, হযরত 

মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লামদক চলচখ্ত আকাদর ককাদনা চকতাব্ কেওয়া 

হয়চন। ব্রং কয কুরআন শরীফ তাৌঁর উপর অব্তীেম হদয়চছল তা তাৌঁর যব্াদনই চছল। 

ইচিল শরীদফর কপ্রচরত অংদশ সব্ম প্রধান হাওয়ারী হযরত ঈসার চশষয চপতদরর 

ব্ক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট ব্ুরা যায় কয, হযরত ঈসা আ. এর চশষযদের ব্দ্ধমূল চব্শ্বাস চছল, 

এ ভচব্ষযদ্বােীচে হযরত ঈসা আ. ছাড়া অনয ককাদনা নব্ী সম্পদকম করা হদয়দছ। 

অতএব্, ককাদনা চিষ্টান যচে মদন কদরন কয, মূসা আ. ভচব্ষযদ্বােীচে হযরত ঈসা আ. 

এর ব্যাপাদর তাহদল তা হদব্ সমূ্পেম ভুল। চপতদরর ব্ক্তদব্যর ব্তমমান ব্ঙ্গানুব্ােচে 

খ্াচনকো চব্কৃত চব্ধায় আমরা ১৮৪১ সাদলর ফাসমী অনুব্াে কথদক তা তুদল ধরচছ: 

চপতর ব্দলন, ‘আপনারা তাওব্া করুন এব্ং আল্লাহর চেদক রুেু করুন, যাদত কদর 

আপনাদের পাপ কমািন করা হয় এব্ং চতচন ঈসা মসীহদক যাদক কতামাদের েনয 

চনযুক্ত করা হদয়চছদলা পুনরায় পাোদত পাদরন, ককননা আসমান ততচেন তাদক 

কহফােত করদব্ যতচেন পযমন্ত প্রািীন কাল কথদক পাক নব্ীদের মাধযদম আল্লাহ যা 

ব্দলচছদলন তা না ঘেদব্। তন্মদধয উদল্লখ্দযাগয হদলা, হযরত মূসা আমাদের পূব্ম 

পুরুষদের ব্দলচছদলন, কতামাদের কখ্াো কতামাদের েনয কতামাদের ভাইদের মধয 

কথদক আমার মত একেন নব্ী পাোদব্ন। চতচন যা চকছু কতামাদেরদক ব্লদব্ন, 
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কতামরা তা মানয করদব্, কয ককউ তাৌঁর কথায় কেমপাত করদব্ না তাদক তাৌঁর 

কলাকদের মধয কথদক এদকব্াদর ধ্বংস কদর কফলা হদব্।’ (দপ্রচরত:১৮/১৯:২৩) 

উপচরউক্ত ব্ক্তব্য কথদক চেব্াদলাদকর নযায় এ চব্ষয়চে স্পষ্ট হদয় যায় কয, 

ভচব্ষযদ্বানীকৃত নব্ী হযরত ঈসা ব্যতীত অনয ককউ হদব্ন। যার আগমদনর পূব্ম পযমন্ত 

হযরত ঈসা আ. আসমাদন অব্স্থান করদব্ন। 

ইহুেী পচণ্ডতরা অকপদে স্বীকার করদতা কয, উক্ত ভচব্ষযদ্বােী হযরত মুহাম্মাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম সম্পদকমই করা হদয়দছ। তাদের ককউ কতা ইসলাম 

গ্রহে কদরদছ কযমন, আব্দুল্লাহ ইব্দন সালাম রাচয.। আর ককউ ককউ কস সৎসাহস 

কেখ্াদত ব্যথম হদয়দছ। 

হযরত আব্ূ হুরাইরা রাচয. ব্েমনা কদরন, একব্ার নব্ীেী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম ইয়াহুেীদের ব্াইতুল চমোরাস (দয ঘদর তারা তাওরাত ইতযাচে পদড় 

কশানাদতা) এ কগদলন এব্ং ব্লদলন, কতামাদের সব্মাদপক্ষা ব্ড় আদলমদক চনদয় আস। 

তারা আব্দুল্লাহ চব্ন সুচরয়াদক চনদয় আসল। চতচন তাদক চনরালায় চনদয় স্রষ্টার কসম 

চেদয় চেদজ্ঞস করদলন, আপচন োদনন আচম আল্লাহর রাসূল? উিদর ব্লদলা, হযাৌঁ, 

অব্শযই োচন, আর আমাদের সকদলই আমার মদতাই োদন। আপনার গুোব্চল 

তাওরাদত ব্চেমত হদয়দছ। চকন্তু আমাদের কলাদকরা প্রচতচহংসাব্শত তা মানদত 

অস্বীকৃচত োনাদে। হুেুর সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ব্লদলন, আপনার ইসলাম 

গ্রহে করদত ব্াৌঁধা ককাথায়? কস ব্লল, আচম কগাত্রীয় কলাকদের চব্রুদদ্ধ িলা পছন্দ 

কচর না। আচম আশাব্ােী তারা আপনার কথা কমদন চনদয় ইসলাম গ্রহে করদব্ আর 

তখ্ন আচমও ইসলাম গ্রহে করব্।’ (আল ওয়াফা: ১/১০৩, আশচশফা: ১/৩৬৩, সীরাদত 

ইব্দন চহশাম: ২/৫১৮) 

৪. হযরত ঈসা আ. আপন চশষযদেরদক কমানাোদতর চব্ষদয় চশক্ষা চেদত চগদয় 

ব্দলচছদলন, ‘কতামরা এইভাদব্ মুনাোত কদরা; কহ আমাদের কব্দহশতী চপতা! 

কতামার নাম পচব্ত্র ব্দল মানয কহাক, কতামার রােয আসুক, কতামার ইো কযমন 

কব্দহশদত কতমচন দুচনয়াদতও পূেম কহাক।’ (মচথ : ৬/৯ : ১০, লুক : ১১/২) অনত্র ব্লা 

হদয়দছ, ঈসা আ. তাৌঁর ব্ারেন চশষযদক ধমম প্রিাদরর োচয়ত্ব চেদয় পাোদনার সময় 

ব্দলচছদলন, কতামরা কযদত কযদত এ কথার তাব্লীগ কদরা কয, কব্দহশতী রােয কাদছ 

এদস কগদছ। (মচথ:১০/৭) তাছাড়া হযরত ইয়াহইয়া আ. এব্ং হযরত ঈসা আ. একই 

কথার তাব্লীগ করদতন কয, তাওব্া কর। কারে, কব্দহশতী রােয কাদছ এদস কগদছ। 

(মচথ: ৩/১:২, ৪/১২:১৭) অনযত্র উদল্লখ্ করা হদয়দছ, হযরত ঈসা আ. আদরা সিরেন 

উম্মতদক তাব্লীদগ পাোব্ার েনয ব্াছাই করদলন এব্ং যাব্ার সময় যা উপদেশ 

চেদলন তার মদধয ‘আল্লাহর রােয কাদছ এদস কগদছ’ এর তাব্লীদগর উপদেশ চছল। 

(লুক: ১০/১, ৮:১১) 
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উপচরউক্ত ভচব্ষযদ্বােী দ্বারা ব্ুরা যায় কয, ‘কব্দহশতী রােয’ তথা ঈসা কতৃমক আনীত 

নাোদতর পথ ছাড়া অনয ককাদনা একো উিম নাোদতর পথ। আর তা হদলা মুহাম্মাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাদমর আনীত পথ। হযরত ঈসা আ. হযরত ইয়াহইয়া 

আ. এব্ং ঈসা আ. এর চশষযদের যমানাদতও উক্ত নাোদতর পথ আদসচন। নতুব্া 

তারা তা প্রকাদশর সময় কাদছ এদস কগদছ মদমম োওয়াত প্রোন করদতন না এব্ং 

চশষযদেরদকও এ ব্যাপাদর উপদেশ চেদয় কযদতন না। 

৫. হযরত ইেরীস আ. ব্দলন: (প্রািীন ইংদরেী অনুব্াে চহসাদব্ ব্ঙ্গানুব্াে) ‘প্রভু তার 

েশ হাোর পচব্ত্র কলাদকর সদঙ্গ আসদলন।’ (এহুো : ১৪:১৫) এ পেচেদত চিষ্টানরা 

চব্চভন্নভাদব্ পচরব্তমন সাধন কদর তা অনয খ্াদত প্রব্াচহত করদত কিদয়দছ। ‘েশ 

হাোর’ এর অথম কদরদছ, অযুত অযুত। আদরক ব্াইদব্দল অথম কদরদছ, লক্ষ। আর 

পচব্ত্র কলাদকর সদঙ্গ আগমদনর অথম কদরদছ, পচব্দত্রর চনকে কথদক এদলন, অথমাৎ 

একাই কব্র হদয় এদলন। এসব্ আলামত দ্বারা যাদত নব্ীেী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লামদক চিনা না যায় এ েনয তারা এসব্ চখ্য়ানত আশ্রয় চনদয়দছ। (চব্িাচরত কেখু্ন : 

চিষ্টান:মুসচলম সংলাপ প.ৃ৩৪) 

চকন্তু প্রািীন ইংদরেী অনুব্াে কেখ্দল ব্ুরা যায়, উক্ত ভচব্ষযদ্বানীদত হযরত ইেরীস 

আ. ‘প্রভু’ ব্দল হযরত মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লামদক আর ‘পচব্ত্রদলাক’ 

ব্দল সাহাব্াদয় ককরামদক ব্ুচরদয়দছন। কারে চতচনই মক্কা চব্েয় কাদল েশহাোর 

সাহাব্ীসহ মক্কায় হােীর হদয়চছদলন। 

৬. হযরত ঈসা আ. ব্দলন: ‘কতামরা যচে আমাদক মুহাব্বাত কর, তাহদল আমার 

সমি হুকুম কমদন িলদব্, আচম চপতার চনকে প্রাথমনা করদব্া এব্ং চতচন কতামাদের 

কাদছ আদরকেন সাহাযযকারী কপ্ররে করদব্ন। চতচন কতামাদের কাদছ চিরকাল 

থাকদব্ন। কসই সাহাযযকারীই সদতযর আত্মা। দুচনয়া তাদক গ্রহে করদত পাদর না, 

কারে দুচনয়া তাদক কেখ্দত পায় না এব্ং তাদক োদনও না। কতামরা চকন্তু তাদক 

োদনা, কারে চতচন কতামাদের সংদগ সংদগ থাকদব্ন। চতচন কতামাদের অন্তদর ব্াস 

করদব্ন। (দযাহন ১৪:২৫:২৬) 

ঈসা মসীহ আ. আদরা ব্দলন, কতামাদের সংদগ থাকদত থাকদতই এ সমি কথা আচম 

কতামাদের ব্লচছ। কসই সাহাযযকারী অথমাৎ পাক রূহ যাৌঁদক চপতা আমার নাদম পাচেদয় 

চেদব্ন, চতচনই সমি চব্ষয় কতামাদের চশক্ষা চেদব্ন। আর আচম কতামাদের যা চকছু 

ব্লচছ কসই সমি কতামাদের মদন কচরদয় চেদব্ন। (দযাহন:১৫/২৬) এখ্াদন 

সাহাযযকারীদক পাক রূহ ব্দল ব্যাখ্যা করা হদয়দছ, এো চিষ্টান পচণ্ডতদের চখ্য়ানত। 

কারে সাহাযযকারী পাক রুহ নন ব্রং মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম। 

কারে, চতচনই দুচনয়াব্াসীদক হযরত ঈসা আ. এর চশক্ষা মদন কচরদয় চেদয়দছন। 

ঈসা আ. আদরা ব্দলদছন, ‘ সাহাযযকারীদক আচম চপতার চনকে কথদক কতামাদের 

চনকে পাচেদয় চেব্, চতচন যখ্ন আসদব্ন তখ্ন চতচনই আমার চব্ষয় সাক্ষয চেদব্ন। 
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চতচন সদতযর রূহ।’ (কযাহন:১৬:৭:৮) সচতযই মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাদমর চকতাব্ আল কুরআদন ঈসা আ. সম্পদকম চব্চভন্নভাদব্ সাক্ষয কেওয়া হদয়দছ।  

ঈসা আ. আদরা ব্দলদছন, ‘তব্ুও আচম কতামাদের সচতয কথা ব্লচছ কয, আমার 

যাওয়া কতামাদের েনয ভাদলা, কারে আচম না কগদল কস সাহাযযকারী কতামাদের 

চনকে আসদব্ না। আচম যচে িদল যাই তদব্ তাদক কতামাদের চনকে পাচেদয় চেব্, 

আর চতচন এদস পাদপর সম্বদন্ধ, ধাচমমকতার সম্বদন্ধ এব্ং চব্িাদরর সম্বদন্ধ েগতদক 

কোষী সাব্যি করদব্ন।’ (দযাহন: ১৬/১২) 

ঈসা আ. আদরা ব্দলন, ‘পরন্ত কসই সদতযর আত্মা যখ্ন আসদব্ন, তখ্ন চতচন 

কতামাদের পথ কেচখ্দয় পূেম সদতয চনদয় যাদব্ন, কারে চতচন চনে কথদক কথা ব্লদব্ন 

না, চকন্তু যা চকছু শুদনন তাই ব্লদব্ন এব্ং আগামী ঘেনাও চতচন কতামাদের 

োনাদব্ন, চতচন আমাদক মচহমাচিত করদব্ন। (দযাহন: ১৬:১৩) 

উপদর উদল্লচখ্ত ব্ানীগুদলাদত হযরত মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাদমর 

আগমদনর সুসংব্াে প্রোন করা হদয়দছ। চিষ্টান পাদ্রীরা এসব্ ব্ােীর মদধয অদনক 

রেব্েল কদরদছ। যাদত এসব্ ব্ােী দ্বারা হযরত মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লামদক ব্ুরা না যায়; ব্রং স্বয়ং ঈসাদক ব্ুরা যায়। চকন্তু কশষ অব্চধ তারা সফল 

হদত পাদরচন। কারে, এসব্ ব্ােীর মদধয এমন সব্ গুোব্লীর কথা উদল্লখ্ করা হদয়দছ 

যা ঈসা এর মদধয পাওয়া যায় না ব্রং মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাদমর 

মদধযই পাওয়া যায়। চকভাদব্ এসব্ গুোব্লী হযরত মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাদমর মদধয পাওয়া যায় তা কেখ্াদনা হদে :  

ব্লা হদয়দছ, ‘চতচন চব্শ্বাসীদের কাদছ চির কাল থাকদব্ন’ অথমাৎ তার আেশম ও 

আনীত মুচক্তর পথ চকয়ামত পযমন্ত কাযমকর থাকদব্। এই গুে হযরত মুহাম্মাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাদমর সাদথই খ্াস। 

ব্লা হদয়দছ ‘চতচন সমি চব্ষয় মানুষদক চশক্ষা চেদব্ন’ ইসলামই একমাত্র ধমম 

কযখ্াদন মানুষদক তার েীব্দনর প্রদয়ােনীয় সমি চব্ষদয় চশক্ষা কেওয়া হদয়দছ। আর 

এই পূেম চশক্ষার কঘাষো কেওয়া হদয়দছ চব্োয় হদজ্জর সময় আরাফার চেন একচে 

আয়াত নাচযল কদর। 

ব্লা হদয়দছ ‘ঈসা মসীহ যা চকছু ব্দলচছদলন কসই সমি কথা চব্শ্বাসীদের মদন 

কচরদয় চেদব্ন’ আল কুরআন এ ব্যাপাদর সাক্ষী কয মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম ঈসা আ. এর চশক্ষা চব্শ্বব্াসীদক িরে কচরদয় চেদয়দছন। 

ব্লা হদয়দছ ‘চতচনই ঈসা আ. এর চব্ষদয় সাক্ষয চেদব্ন, তার সম্পদকম ব্লদব্ন।’ 

কুরআদনর চব্চভন্ন আয়াদত মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ঈসা আ. সম্পদকম 

সাক্ষয চেদয়দছন। 
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ব্লা হদয়দছ, ‘ঈসা আ. না কগদল কসই সাহাযযকারী চব্শ্বব্াসীর চনকে আসদব্ন না।’ 

চেকই ঈসা আ.দক উচেদয় কনওয়ার পাৌঁিশত ব্ছর পর মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 

ওয়া সাল্লাম দুচনয়াদত এদসদছন। 

ব্লা হদয়দছ, ‘চতচন এদস পাপ, ধাচমমকতা ও চব্িার সম্বদন্ধ েগত ব্াসীদক কোষী 

সাব্যি করদব্ন।’ এোও মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম কদরদছন। কযমন 

চিষ্টানরা চতন কখ্াো মাদন, আল্লাহর সন্তান আদছ ব্দল োব্ী কদর এব্ং আেম আ. এর 

অনযায় তার সন্তানদের কাৌঁদধ িাচপদয় কেয়। অথি এো ককাদনা নযায় চব্িার হদত পাদর 

না কয, একেদনর অনযায় অদনযর কাৌঁদধ িাচপদয় কেওয়া হদব্। 

আর চিষ্টানরা ধাচমমকতা ব্লদত মদন কদর কয, শুধু এ কথা মদন প্রাদে চব্শ্বাস করা কয, 

‘ঈসা মসীহ চব্শ্বব্াসীর পাপ কমািদনর েনয ক্রুশ চব্দ্ধ হদয় মারা কগদছন।’ তারা আদরা 

চব্শ্বাস কদর কয, শরীয়াত মত িলদল মুচক্ত কনই, শরীয়ত মত িলদনওয়ালা ঈসা 

মসীহ কথদক আদরা েূদর সদর যায়। হযরত মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম 

এ উভয় চব্ষদয় চিষ্টানদেরদক কোষী সাব্যি কদরদছন। ক্রুশ এর চব্শ্বাসদক চশরক ও 

কুরআন চব্দরাধী ব্দলদছন এব্ং শুধুমাত্র শরীয়াত মানার মদধয মুচক্তর কঘাষো 

কদরদছন। 

ব্লা হদয়দছ, ‘কসই সদতযর আত্মা মানুষদক পথ কেচখ্দয় পূেম সদতয চনদয় যাদব্ন।’ 

আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাদমর উপর কুরআন 

নাচযল কদর দ্বীনদক পূেমতায় কপ ৌঁদছ চেদয়দছন। যা চব্োয় হদজ্জর সময় নাচযলকৃত 

আয়াদত ব্লা হদয়দছ। 

ব্লা হদয়দছ, ‘চতচন চনে কথদক কথা ব্লদব্ন না, যা শুদনন তাই ব্লদব্ন।’ আল 

কুরআদনর সূরা নােদম মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম সম্পদকম ব্লা হদয়দছ 

‘চতচন চনদের মন মত কথা ব্দলন না; ব্রং চতচন যা ব্দলন সব্ই ওহী।’ 

ব্লা হদয়দছ, ‘চতচন আগামী ঘেনাও চব্শ্বাব্াসীদক োনাদব্ন।’ এর হাোদরা প্রমাে 

আদছ কয, মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম অদনক ভচব্ষযদ্বােী কদরদছন। যা 

অক্ষদর অক্ষদর প্রচতফচলত হদয়দছ। কযমন কুরআন শরীদফর সূরা রুম কেখ্ুন। 

ব্লা হদয়দছ, ‘চতচন ঈসা আ. কক মচহমাচিত করদব্ন।’ মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 

ওয়া সাল্লাম আল কুরআদনর মাধযদম ঈসা আ. সম্পদকম অদনক ব্ািব্ আদলািনা 

কদরদছন। যার দ্বারা ঈসা আ. এর কের ব্া মযমাো ব্ৃচদ্ধ কপদয়দছ। 

চপ্রয় পােক! কভদব্ কেখ্ুন উপদর উদল্লচখ্ত গুোব্লী হযরত মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কার মদধয চব্েযমান চছদলা? এসব্ ভচব্ষযদ্বােী দ্বারা 

পচরষ্কার ব্ুরা যাদে কয, হযরত মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ই এসব্ 

কথার উদেশয চছদলন। সুতরাং চিষ্টান েগত কয, এই ভচব্ষযদ্বােীগুচল পাক রূদহর 

েনয প্রমাদের কিষ্টা কদর তা এদকব্াদরই ভুল। এসব্ আলামত পাক রূদহর মদধয 
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পাওয়া যাওয়া কতা েূদরর কথা, আে অব্চধ পাক রূদহর ককাদনা অচিত্ব খ্ুৌঁদে পাওয়া 

যায়চন। 

এখ্াদন চিষ্টানদের চত্রত্বব্াে সম্পদকম চকছ ুকথা ব্লা সমদয়র োব্ী । তাই আল করুআন 

ও তাওরাত-ইচিল কথদক চত্রত্বব্াে সম্পদকম চকছ ুকথা সংচক্ষপ্তভাদব্ তদুল ধরা হদলা :  

১. আল্লাহ তাআলা চত্রত্বব্ােীদেরদক সতমক কদর চেদয় ব্লদছন; ‘কহ গ্রেধারীগে 

কতামরা চনদেদের ধদমম সীমালঙ্ঘন কচরওনা এব্ং আল্লাহ সম্বদন্ধ ভ্রান্ত উচক্ত কচরও 

না, আর চতন (দখ্াো) ব্চলও না। ক্ষান্ত হও, ইহা কতামাদের েনয উিম হইদব্, প্রকৃত 

প্রভুদতা এক আল্লাহই...।’ (সরূা:৪ আয়াত:১৭১) 

২. আল্লাহ তাআলা চত্রত্বাব্ােীদের ভয়ানক শাচির সংব্াে চেদয় ব্লদছন: ‘চনশ্চয়ই 

তারা কাদফর যারা ব্দল, আল্লাহ চতদনর এক, অথি এক উপাসয ছাড়া ককাদনা উপাসয 

নাই। যচে তারা স্বীয় উচক্ত কথদক চনব্ৃি না হয়, তদব্ তাদের মদধয যারা কুফদর অেল 

থাকদব্, তাদের উপর যন্ত্রোোয়ক শাচি পচতত হদব্। তারা আল্লাহর কাদছ তাওব্া 

কদর না ককন এব্ং ক্ষমা প্রাথমনা কদর না ককন? আল্লাহ কয ক্ষমাশীল, েয়ালু।’ (সরুা:৫ 

আয়াত:৭৩:৭৪) 

৩. আল্লাহ তাআলা আদরা ব্দলন: ‘দুই (ব্া তদতাচধক) উপাসয গ্রহে কচরও না, 

উপাসয কতা শুধু একেনই। সুতরাং কতামরা ককব্ল আমাদকই ভয় কচরদত থাক।’ 

(সরূা:১৬ আয়াত:৫১) 

তাওরাত-ইচিদল একত্বব্াে চশক্ষা কেওয়া হদয়দছ। চত্রত্বব্াদের প্রমাে তাওরাত ইচিদল 

কনই। যীশু একত্বব্াদে চব্শ্বাসী চছদলন। আর এ কথা সব্মেন চব্চেত কয, পুরাতন 

চনয়দম চত্রত্বব্াদের কলশ মাত্র কনই। মূসা আ.ও চত্রত্বব্াে সম্পদকম চকছুই োনদতন না। 

আর ঈসা আ. তার চশষযদেরদক একত্বব্ােই চশক্ষা চেদয় কগদছন। চনদে এ সম্পদকম 

মূসা ও ঈসা আ. এর উচক্ত তুদল ধরা হদলা। 

কমাচশ (মসূা আ.) ব্দলন: ‘কহ ই ইস্রাচয়ল কশান, আমাদের ঈশ্বর সোপ্রভূ একই 

সোপ্রভূ, আর তুচম কতামার সমি হৃেয়, কতামার সমি প্রাে ও কতামার সমি শচক্ত 

চেয়া আপন ঈশ্বর সোপ্রভূদক কপ্রম কচরদব্।’ (চদ্বতীয় চব্ব্রে:৬:৪:৫) 

ফরীশীদের একেন আদলম ঈসা আ. কক চেজ্ঞাসা করদলন, হুেুর মূসার শরীয়াদতর 

মদধয সব্দিদয় ব্ড় হুকুম ককানো? চযশু ককব্ল কমাচশরই পুনরুচক্ত কদর ব্লদলন: 

প্রথমচে এই, কহ ইস্রাচয়ল, কশান, আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু, আর তুচম কতামার 

সমি হৃেয়, কতামার সমি প্রাে ও কতামার সমি শচক্ত চেয়া কতামার ঈশ্বর প্রভুদক 

কপ্রম কচরদব্।’ (ব্াইদব্ল,মাকম:১২:২৯:৩০) 

ইচিল শরীদফ ব্লা হদয়দছ: ‘কখ্াো এক এব্ং চতচন ছাড়া আর ককানা কখ্াো নাই।’ 

(ইচিল শরীফ, মাকম:১২:৩২) 
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চত্রত্বব্াদের উৎস: মূলত ঈসা আ. এর প্রস্থাদনর ৩২৫ ব্ছর পর কনছীয়া সদম্মলদন 

এথযাদনচসয়ান নামক একেন চমসরী যােক চত্রত্বব্াদের েন্ম কেয়। সম্রাে 

কনষ্টযানোইন উক্ত মতব্াে কমদন কনয়। ঐ সদম্মলদন আদরা কতগুদলা ধমমমত গ্রে ব্দ্ধ 

করা হয়। তখ্ন হদতই এ ধমমমতদক এথযাদনচসয়ান ধমমমত ব্লা হদয় থাদক। (সদতযর 

সন্ধাদন পৃ.২৭) 

যাই কহাক আল কুরআন ও তাওরাত-ইচিদলর আদলাদক এ কথা প্রমাচেত হদলা কয, 

চত্রত্বব্াে ব্লদত ককাদনা চকছু নাই। ব্রং কমাচশ (মূসা) যীশু (ঈসা) এব্ং মুহাম্মাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম সকদল একত্বব্ােই চশক্ষা চেদয় চগদয়দছন। তাই 

মুসলমান হদয় যাওয়া এব্ং একত্বব্াদে চব্শ্বাসী হওয়াই ইয়াহুেী-চিষ্টানদের মুচক্তর 

একমাত্র পথ। আমরা সমি অমসুচলমদেরদক চব্দশষ কদর চিষ্টান ভাইদেরদক 

ব্ািব্তা কমদন চনদয় মুসলমান হওয়ার আহ্বান োনাচে। আল্লাহ তাআলা সব্াইদক 

সতযদক ব্ুরার ও মানার তাওফীক োন করুন। আমীন। 

চহন্দ ুধমমগ্রদে চব্শ্বনব্ী হযরত মহুাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম 

এই কলখ্াচে সনাতন ধদমমর অনুসারী চহন্দ ু ভাই-কব্ানদের েনয প্রস্তুত করা হদয়দছ। 

চহন্দ ুভাইদয়রা কযদহতু চনদের হাদতর ধতচর মূচতমদক চনদেই পেূা কদর থাদকন, তাই 

মূল আদলািনার আদগ জ্ঞানীদের েনয মূচতম পূো সম্পদকম অন্তরিকু্ষ খ্ুদল কেওয়ার 

মদতা আল কুরআদনর একচে উপমা তুদল ধরচছঃ 

আল-কুরআদন আল্লাহ তাআলা মূচতমপূোরীদেরদক মূচতম পূো কথদক চফচরদয় আনার 

েনয খ্ুব্ সুন্দর একচে উপমা চেদয়দছন। আল্লাহ তাআলা ব্দলনঃ ‘কহ মানব্মিলী! 

একচে উপমা কেওয়া হদে, মদনাদযাগসহকাদর তা শ্রব্ে কর; কতামরা আল্লাহর 

পচরব্দতম যাদেরদক ডাদকা (মূচতম) তারা কতা কখ্দনা একচে মাচছও সৃচষ্ট করদত পারদব্ 

না, এই উদেদশয তারা সব্াই একচত্রত হদলও পারদব্ না; এব্ং মাচছ যচে (তাদের 

সামদন রাখ্া প্রসাে কথদক) চকছ ুচছচনদয় চনদয় যায়, এোও তারা মাচছর চনকে কথদক 

উদ্ধার করদত পারদব্ না। পূোরী ও কেব্তা কতই দুব্মল!’ (সরূা হজ্জ, আয়াত:৭৩) 

আে চব্জ্ঞাদনর উন্নচতর যুদগ ভাব্দতই অব্াক লাদগ কয, সুস্থ জ্ঞান-ব্ুচদ্ধসম্পন্ন মানুষ 

কীভাদব্ চনদের হাদতর ধতচর মূচতমদক চনদেই পূো কদর! পেূা যচে করদতই হয়, 

তাহদল মূচতমর েনয উচিত চছদলা তার ধতচরকারীর পূো করা। চকন্তু কস পূো করদব্ 

চক, কসদতা তার খ্াদেযর উপর কথদক একো মাচছও তাড়াদত পাদর না। কস এতই দুব্মল 

কয, কুকুর তার উপর কপশাব্ কদর চেদলও কস কুকুরদক তাড়াদত পাদর না। চনদে 

োৌঁড়াদতও পাদর না, ব্াৌঁদশর খ্ুৌঁচের কোদর োৌঁড় কচরদয় রাখ্া হয়। এই যখ্ন মূচতমর 

অব্স্থা তখ্ন ককান যুচক্তদত মূচতমর কিদয় ককাচেগুে শচক্তশালী মানুষ মূচতমদক পূো 

করদত পাদর? 
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যাই কহাক মূল আদলািনা আসা যাক। আে কথদক প্রায় চব্শ-ব্াইশ ব্ছর আদগ ভারদত 

চহচন্দ ভাষায় চহন্দ ুধমম সম্পদকম গদব্ষোলব্ধ একচে ব্ই প্রকাচশত হদয়দছ। ব্ইচে সমগ্র 

ভারদত োরুে আদলাড়ন সৃচষ্ট কদরদছ। ব্ইচের নাম “কল্কী অব্তার” (যার অথম কশষ 

নব্ী)। ব্ইচের কলখ্ক একেন স্বনামধনয চহন্দ ুপচণ্ডত, পচণ্ডত কব্ে প্রকাশ উপাধযায়। 

তাৌঁর েন্ম এক সম্ভ্রান্ত চহন্দ ুব্রাহ্মে পচরব্াদর। চতচন চনদেও চহন্দ।ু চকন্তু সতয প্রকাশ 

করদত কাপমেয কদরনচন। এলাহাব্াে ইউচনভাচসমচের সংস্কৃত চব্ভাদগর চরসািমস্কলার, 

প্রখ্যাত গদব্ষক এব্ং স্বনামধনয পচণ্ডত। ‘কল্কী অব্তার’ শীষমক গ্রদে খ্যাতনামা আরও 

আেেন চহন্দ ুপচণ্ডদতর সমথমন রদয়দছ। তাদের সতযাচয়ত স্বাক্ষরও উক্ত গ্রদে রদয়দছ। 

পচণ্ডত কব্ে প্রকাশ উপাধযায় ব্দলন, চহন্দ ুধদমমর চনভমরদযাগয গ্রেসমূদহ কয পথপ্রেশমক 

মহাপুরুষ (চব্শ্বনব্ী) এর আগমনব্াতমা “কল্কী অব্তার” নাদম চলচপব্দ্ধ রদয়দছ, চতচন 

মূলত আরদব্র মুহাম্মাে সাদহব্ই। কসই প্রচতশ্রুত ‘কল্কী অব্তার’ চতচন ব্যতীত আর 

অনয ককউ নন। সুতরাং সারা চব্দশ্বর চহন্দ ু ধমমাব্লম্বীদের উচিত, আর অদপক্ষা না 

কদর, মহাপুরুষ মুহাম্মাে সাদহব্দক “কল্কী অব্তার” (চব্শ্বনব্ী) চহদসদব্ কমদন কনয়া। 

(যার চদ্বতীয় অথম হদে- তাৌঁর উপর ঈমান আনা এব্ং তাৌঁর আনীত ইসলাম ধমমদক 

গ্রহে করা।) 

ব্ইদয়র কলখ্ক কব্ে প্রকাশ উপাধযায় সুস্পষ্ট ভাষায় চলদখ্দছন, চহন্দ ু ধদমমর 

অনুসারীগে “কল্কী অব্তার” এর অদপক্ষা করদছন, চকন্তু এো এমন একচে অদপক্ষা, 

চকয়ামত পযমন্ত যার যব্চনকাপাত ঘেব্ার নয়। কারে, তারা কয পচব্ত্র সত্ত্বার, কয 

মহাপুরুদষর আগমদনর অদপক্ষায় রদয়দছন, তাৌঁর কতা আত্মপ্রকাশ ঘদে কগদছ আে 

হদত প্রায় কি েশত ব্ৎসর পূদব্মই। চতচন এদস তাৌঁর চমশন ব্ািব্াচয়ত কদর কলাক 

িকু্ষর অন্তরাদল িদল কগদছন। 

পচণ্ডত কব্ে প্রকাশ উপাধযায় তাৌঁর োব্ীর স্বপদক্ষ চহন্দ ুধদমমর চনভমরদযাগয গ্রে ‘কব্ে’ ও 

‘পুরাে’ হদত েলীল কপশ কদরদছন। চতচন চলদখ্দছন- 

(ক) “পুরাে” (চহন্দ ু ধদমমর পচব্ত্র ধমমগ্রে) এ কলখ্া আদছ ‘ “কল্কী অব্তার” এ 

েগদত ভগব্াদনর (আল্লাহর) সব্মদশষ ব্াতমাব্াহক (পয়গাম্বর) হদব্ন। চতচন সমগ্র 

েগত এব্ং চব্শ্ব মানব্তার পথপ্রেশমক চহদসদব্ কপ্রচরত হদব্ন।’ এ ব্েমনার পর 

পচিতেী চলদখ্দছন, এো একমাত্র মুহাম্মাে সাদহদব্র কক্ষদত্রই প্রদযােয হদে। চতচনই 

সমগ্র েগত ও চব্শ্ব মানব্তার পথ প্রেশমক। 

(খ্) চহন্দ ুধমম-মদতর একচে ভচব্ষযদ্বােী অনুযায়ী “কল্কী অব্তার” (চব্শ্বনব্ী) একচে 

দ্বীপ সােৃশয স্থাদন েন্মগ্রহে করদব্ন। চহন্দ ুধদমমর কচথকা অনুযায়ী এ দ্বীপচে আরব্ 

কেশই, যা আরব্ উপদ্বীপ নাদম খ্যাত। 

(গ) চহন্দু ধদমমর পচব্ত্র গ্রদে উদল্লখ্ আদছ, “কল্কী অব্তাদরর” চপতার নাম “চব্ষ্ণ ু

ভগত” এব্ং মাতার নাম হদব্ “সুমাচনব্”। সংস্কদৃত “চব্ষ্ণ”ু এর আচভধাচনক অথম 



 www.darsemansoor.com  

হদে- “আল্লাহ” এব্ং “ভগত” এর আচভধাচনক অথম হদে- “ব্ান্দা”। সুতরাং “চব্ষ্ণু 

ভগদতর” আরব্ী রূপ হদব্ “আব্দুল্লাহ্” যার অথম হদে- “আল্লাহর ব্ান্দা”। 

“সুমাচনব্” এর অচভধাচনক অথম হদে- আমন ব্া শাচন্ত- যার আরব্ী রূপ হদে 

“আচমনা”। হযরত মুহাম্মাে সাদহদব্র চপতার নাম আব্দুল্লাহ্ এব্ং মাতার নাম 

আচমনাই চছল। 

(ঘ) চহন্দ ুধদমমর ধমমীয় গ্রে সমূদহ উদল্লখ্ আদছ- “কল্কী অব্তার” এর প্রধান খ্ােয 

হদব্ কখ্েুর ও েয়তুদনর কতল এব্ং চতচন কসখ্ানকার কলাকেনদের মদধয সব্মাদপক্ষা 

আমানতোর ও সতযব্ােী হদব্ন। ব্লাব্াহুলয, এোও মুহাম্মাে সাদহদব্র উপর 

পচরপূেমরূদপ প্রদযােয। 

(ঙ) কব্েগ্রেসমূদহ কলখ্া আদছ ‘কল্কী অব্তার তাৌঁর এলাকার সব্মাদপক্ষা সম্ভ্রান্ত 

পচরব্াদর েন্ম গ্রহে করদব্ন।’ এোও পচরপূেমভাদব্ মুহাম্মাে সাদহদব্র উপর প্রদযােয 

হয়। 

(ি) ‘কল্কী অব্তারদক ভগব্ান (আল্লাহ্) চনেস্ব ব্াতমাব্াহক (দফদরশতা) এর মাধযদম 

গুহার কভতর চশক্ষা প্রোন করদব্ন।’ এোও মুহাম্মাে সাদহদব্র সাদথই খ্াদে। কারে, 

হযরত মুহাম্মাে সাদহব্দক চেব্রাইল কফদরশতার মাধযদম কহরা গুহায় চশক্ষা োন করা 

হদয়দছ। 

(ছ) ভগব্ান (আল্লাহ্) এর পক্ষ হদত ‘কল্কী অব্তারদক একচে দ্রুতগামী কঘাড়া প্রোন 

করা হদব্- যার উপর সওয়ার হদয়ই সমগ্র েগত এব্ং সপ্তম আকাশ পচরভ্রমে 

করদব্ন।’ হযরত মুহাম্মাে সাদহদব্র “কব্ারাদক” ব্দস চম‘রাে গমদনর চেদক উপদরর 

ব্ক্তদব্য সুস্পষ্ট ইংচগত রদয়দছ। 

(ে) ‘কল্কী অব্তারদক ভগব্ান (আল্লাহ) আসমানী সাহাযয োদন ধনয করদব্ন।’ ব্ের 

ও উহুদের যুদদ্ধ মুহাম্মাে সাদহব্দক কফদরশতার দ্বারা সাহাযয করা হদয়দছ, যা চছল 

আসমানী সাহাযয। 

(র) সব্মাদপক্ষা গুরুত্বপূেম সাক্ষী হদে- ‘কল্কী অব্তার িান্দ্র মাদসর ১২ তাচরখ্ 

েন্মগ্রহে করদব্ন ব্দল চহন্দ ুধমমগ্রদে উদল্লখ্ রদয়দছ।’ হযরত মুহাম্মাে সাদহব্ িান্দ্র 

মাদসর ১২ তাচরদখ্ই েন্ম গ্রহে কদরদছন। 

(ঞ) ‘কল্কী অব্তার কঘাড় সওয়ার ও তদলায়ার িালনায় হদব্ন সুেক্ষ।’ এ েচললচে 

উদল্লখ্ করার পর পচিতেী যা চলদখ্দছন- তা প্রচেধানদযাগয। চতচন চলদখ্ন- ব্ািব্ 

সতয হদে- ঐশীগ্রে কুরআদন ব্চেমত, মুহাম্মাে সাদহব্ই কসই “কল্কী অব্তার” 

(চব্শ্বনব্ী) যার আদলািনা আমাদের (চহন্দ)ু ধমমগ্রেসমূদহ চব্েযমান রদয়দছ। 

উপযুমক্ত েলীল ছাড়া আদরা ব্হু সংখ্যক েলীল দ্বারা চতচন প্রমাে করার প্রয়াস 

কপদয়দছন কয, চহন্দ ু ধদমমর ধমমগ্রেসমূদহ “কল্কী অব্তার” (মহাপুরুষ) চহদসদব্ যার 
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আগমদনর কথা উদল্লখ্ রদয়দছ, চতচন আরদব্র “মুহাম্মাে সাদহব্” ব্যতীত অনয আর 

ককউ নন। সুতরাং যারা আমাদের পচব্ত্র গ্রেসমূদহর ভচব্ষযদ্বােী অনুযায়ী “কল্কী 

অব্তার” এর অদপক্ষা করদছন, তাৌঁদের চিন্তাধারা পচরব্তমন করা উচিত। (“সাপ্তাচহক 

আল-েচময়ত” চেল্লী, ষষ্ঠ ব্ষম, ৩৫ তম সংখ্যা ২৭কশ আগষ্ট, ১৯৯৩ ইং এর কস েদনয।) 

সারকথা, পচণ্ডত কব্ে প্রকাশ সাদহদব্র কথা দ্বারা একথা স্পষ্ট ব্ুরা কগল কয, চহন্দ ু

ভাইদয়রা যচে আসদলই চহন্দ ুহদয় থাদক এব্ং তাদের ধমমীয় গ্রে কমদন থাদক, তাহদল 

তাদের েনয েরুরী হদলা মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাদমর আনীত ইসলাম 

ধমম গ্রহে কদর মুসলমান হদয় যাওয়া। চহন্দু ভাইদের এ কথা কেদন রাখ্া উচিত কয, 

আল-কুরআদন সব্ মানুদষর স্রষ্টা মহান আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্দল চেদয়দছন, 

‘কয ব্যচক্ত ইসলাম ব্যতীত অনযদকাদনা ধমম পালন কদর, তা কখ্দনা তার কথদক গ্রহে 

করা হদব্ না এব্ং কস পরকাদল ক্ষচতগ্রস্থদের অন্তভুমক্ত হদব্।’ (সরূা আল ইমরান, আয়াত : 

৮৫) 

তাই জ্ঞানী চহন্দু ভাই-কব্ানদের কাদছ আমাদের আদব্েন, আপনারা যচে পরকাদলর 

অদশষ-অসীম েীব্দন শাচন্ত িান, যচে নরক কথদক ব্াৌঁিদত িান এব্ং স্বদগম কযদত িান, 

তাহদল আপনাদের ধমম গ্রদে কয ‘কল্কী অব্তাদরর’ কথা ব্লা হদয়দছ (চযচন মূলত 

ইসলাদমর নব্ী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম) তাৌঁদক মানুন এব্ং তাৌঁর 

আনীত ধমম ‘ইসলাম’ গ্রহে কদর ইহকাল ও পরকাদলর সদব্মাচ্চ সফলতা অেমন 

করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সব্াইদক কহোয়াদতর পদথ পচরিাচলত করুন। 

আমীন। 

ইলম উদে যাদে, োয়ী কারা? 

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্দন আমর ইব্নুল আস রা. কথদক ব্চেমত, চতচন ব্দলন, আচম 

নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লামদক ব্লদত শুদনচছ কয, ‘আল্লাহ তা‘আলা 

ব্ান্দাদের কথদক হোৎ কদর ইলম উচেদয় চনদব্ন না; ব্রং ইলম উচেদয় চনদব্ন 

উলামাদেরদক উচেদয় কনওয়ার মাধযদম। একপযমাদয় যখ্ন একেন হক্কানী আদলমও 

থাকদব্ না, তখ্ন কলাদকরা মূখ্মদেরদক তাদের কনতা (মুফতী) চহসাদব্ গ্রহে করদব্। 

অতঃপর এই মূখ্মরা ধমমীয় চব্ষদয় চেজ্ঞাচসত হদল অজ্ঞতা স্বদত্বও ফাতাওয়া চেদব্। 

ফদল তারা চনদেরা কগামরাহ হদব্ এব্ং অনযদেরদকও কগামরাহ করদব্।’ (ব্ুখ্ারী শরীফ 

হা.নং ১০০) 

হযরত আনাস রা. কথদক ব্চেমত চতচন ব্দলন, নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  

ব্দলদছন, ‘চকয়ামাদতর আলামত এর মধয কথদক কদয়কচে হদলা, ইলম উচেদয় কনওয়া 

এব্ং মূখ্মতা ব্ৃচদ্ধ পাওয়া, মে পান করা এব্ং ব্যচভিার ছচড়দয় পড়া’। (ব্ুখ্ারী শরীফ 

হা.নং ৮০) 
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ইলম উদে যাওয়ার চপছদন উলামাদয়দকরাম েচড়ত। ককননা ইলদমর চহফােত ও 

ইশাআত মূলত উলামাদয়দকরাদমর োচয়ত্ব। সুতরাং তাদের েূরেচশমতার অভাদব্ ব্া 

গলত চসদ্ধাদন্তর কারদে চকংব্া ইলদমর উপর ককাদনা হামলা এদল তা প্রচতহত না 

করার কারদে ইলম দুচনয়া কথদক উদে কযদত থাকদব্ এব্ং কশষ পযমন্ত ইলম চব্োয় 

চনদয় মেীনায় িদল যাদব্ এব্ং কসখ্ান কথদক ককাদনা এক সময় সমূ্পেমভাদব্ উচেদয় 

কনওয়া হদব্। 

উলামাদয় ককরাদমর অব্দহলার কারদেই মূলত দুচনয়া কথদক ইলম উদে যাদব্। তাই 

দ্বীদনর ধারক-ব্াহক উলামাদয়দকরামদের চিন্তা-ভাব্না কদর কেখ্দত হদব্ কয, তাৌঁদের 

দ্বারা ইলম উদে যাওয়ার মদতা ককাদনা পেদক্ষপ গ্রহে করা হদে চক না? কভদব্ কেখ্ার 

েনয উলামা-তুলাব্াদের কখ্েমদত ইলম উদে যাওয়ার কদয়কচে কারে কপশ করা 

হদলা। আপনারা এর সাদথ একমত হদল চনদেদের কথদক এই কারেগুচল েূর করার 

েনয পেদক্ষপ গ্রহে করদব্ন এব্ং ইলম পৃচথব্ীর ব্ুদক চেচকদয় রাখ্ার েনয প্রাোন্ত 

কমহনত করদব্ন ব্দল আশা কচর। তাই আসুন আমরা ইলমদক চহফােদতর েনয 

সব্মাত্মক পেদক্ষপ গ্রহে কদর োয়মুক্ত হই এব্ং আল্লাহর যমীদন আল্লাহর েীন ও 

ইলম চেচকদয় রাখ্দত সাদধযর সব্েুকু ব্যয় কচর। আল্লাহ আমাদের তাওচফক নসীব্ 

করুন। আমীন। 

এক. ইলম উদে যাওয়ার একচে প্রধান কারে কছদলদের শেম ককাসম-মুখ্ী হওয়াঃ 

শেম ককাসম শুরু করা হদয়চছল ইংদরেী চশচক্ষত কলাকদের েনয। তারা কযন ৫/৬ ব্ছর 

কমহনত কদর চনদে কুরআন-সুন্নাহ ব্ুরার মদতা কযাগযতা অেমন করদত পাদর। এই 

পযমন্ত সীমাব্দ্ধ থাকদল এদত আপচির চকছু চছল না। চকন্তু এখ্ন অল্প ব্য়সী অদনক 

কছদলরাও অল্প সমদয় আদলম হওয়ার েনয এই কনসাদব্ পড়া-শুনা করদছ। অথি 

এদের কেওব্ন্দী কনসাব্ অনুযায়ী পড়া-শুনা করদত ককাদনা অসুচব্ধা চছল না। এইসব্ 

ব্াচ্চাদের শেম ককাদসম পড়া-শুনা করা েশ চেক চেদয় ইলম উদে যাওয়ার সাদথ সম্পকম 

রাদখ্। 

১. কুরআদনর ব্যাখ্যায় ব্া তাফসীদর পারেশমী হওয়ার েনয পদনর চব্ষদয়র ইলদমর 

প্রদয়ােন হয়। (আল ইতকান ২/৪৬৪ োরুল হােীস, কায়দরা) কেওব্ন্দী কনসাদব্ 

এসব্ চব্ষয় েীঘম সময় চনদয় পড়াদনা হদয় থাদক। যার কারদে ছাত্ররা উক্ত পদনদরা 

চব্ষদয় পারেশমী হদয় গদড় উদে। 

পক্ষান্তদর শেম ককাদসম সময় কম হওয়ায় উক্ত পদনদরা চব্ষদয়র সব্গুচল চব্ষয় পড়াদনা 

সম্ভব্ হয় না এব্ং অদনক েরুরী চব্ষয় ব্াে পদড় যায়। যার ফদল তাফসীদরর ব্ড় 

ব্ড় চকতাব্ কথদক ফায়ো হাচসল করার কযাগযতা তাদের মদধয ধতচর হয় না আর তারা 

পচরপূেমভাদব্ কুরআন ব্ুরার কযাগযতা কথদক মাহরূম কথদক যাদে, অথি কুরআন-

সুন্নাহ ব্ুরদত পারাই ইলদমর মূল লক্ষয-উদেশয। 
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২. ইলদম নাহদব্র প্রচসদ্ধ চকতাব্ শরদহ োমী, ইলদম চফকাহ এর প্রচসদ্ধ চকতাব্ 

কানযুোকাদয়ক এব্ং মানদতদকর প্রদয়ােনীয় চকতাব্ শেম ককাদসম না থাকায় কসখ্াদনর 

ছাত্রদের মদধয কচেন মাসআলা-মাসাদয়ল ব্ুরার কযাগযতা সৃচষ্ট হদে না। যার কারদে 

তারা ইমাম ব্ুখ্ারী রহ. এর ইচস্থম্বাতী মাসাদয়ল অথমাৎ তারোমাতুল ব্াব্ সচেকভাদব্ 

ব্ুরদত পারদছ না এব্ং কচেন কচেন ফাতাওয়ার চকতাব্ ব্ুরা কথদকও মাহরূম হদে। 

৩. ফাসমী ভাষায় চলচখ্ত আকাচব্রদের উলূম ও মা’আচরফ, কশ‘র-আশ‘আর ও চব্চভন্ন 

ফুনূনাত কশখ্াদনা হদে না। ফদল তারা রূহাচনয়যাত কথদক ব্চিত হদে। 

৪. চনকে অতীদতর কেওব্ন্দী আকাচব্রদের অচধকাংশ উলূম ও মা’আচরফ উেূম ভাষায় 

চলচখ্ত যা ইলদমর শুধু ভািার নয় সমুদ্রও ব্দে। শেম ককাদসমর ছাত্রদের উদুম ভাষায় 

েক্ষতা অেমন না হওয়ার কারদে ইলদমর এই চব্রাে ভািার কথদক ব্যাপকভাদব্ তারা 

ব্চিত হদে। 

৫. শেম ককাদসমর ছাত্ররা উেূম ভাষায় কাৌঁিা থাকায় উেূম ভাষাভাষী কয-সব্ আকাচব্র 

আমাদের কেদশ আদসন তাদের তাকরীর তথা ব্য়ান তারা ব্ুরদত পাদর না। এমনচক 

অদনক চম’য়ারী মােরাসা কযখ্াদন উেূমদত তাকরীর হয় কসসব্ মােরাসা কথদক তারা 

ইচস্থফাো করদত পারদছ না। 

৬. কেওব্ন্দী কনসাদব্র মােরাসার মদধয ছাত্রদেরদক ব্হুমুখ্ী কযাগযতা অেমদনর ব্যব্স্থা 

করা হয়। ফদল োওয়াত, তা‘লীম, তাযচকয়াহ এই চতন চব্ষদয়র কযদকাদনা চব্ষদয় 

তারা কখ্েমত করার কযাগযতা রাদখ্। পক্ষান্তদর শেম ককাদসমর মাধযদম ব্হুমুখ্ী কযাগযতা 

অেমন না হওয়ায় তারা দ্বীদনর যথাযথ চখ্েমত করদত পারদছ না এব্ং তারা সমাদের 

দ্বীনী িাচহো পূরদে িরমভাদব্ ব্যথম হদে। 

৭. শেম ককাদসমর ছাত্ররা যচেও কমশকাত োওরা কেওব্ন্দী কনসাদব্র ককাদনা মােরাসায় 

পদড় (অব্শয আেকাল অদনক শেম ককাসম মােরাসায় কমশকাত ও োওরা কখ্ালা 

হদয়দছ) চকন্তু ফাদরগ হওয়ার পর চশক্ষা চহসাদব্ পড়াদনার েনয যখ্ন তাদেরদক 

ককাদনা কেওব্ন্দী কনসাদব্র মােরাসায় পাোদনা হয়, তখ্ন তারা চব্চভন্ন চকতাব্ পড়া 

না থাকার কারদে সাচব্মক কখ্েমত আিাম চেদত পাদর না; ব্রং অদনক চম’য়ারী 

চকতাব্ তাদেরদক পড়াদত চেদল ব্দল উদে, আচম এই চকতাব্ পচড়চন ঐ চকতাব্ 

পচড়চন অতএব্, এসব্ চকতাব্ আমাদক পড়াদত চেদব্ন না। 

৮. তার অদযাগযতার েরুন কয ব্ড় মােরাসা কথদক কস ফাদরগ হদয়দছ ঐ মােরাসার 

ও মােরাসার আসাচতোর এই ব্েনাম হয় কয, ঐ মােরাসার ভাদলা ছাত্ররাও চকতাব্ 

পড়াদত অক্ষম। ত্রুচে করদলা একেন, অথি এর োয় গ্রহে করদত হদে আদরক 

েনদক। 

৯. শেম ককাদসমর এই মােরাসাগুচল চেন চেন ব্ৃচদ্ধ পাদে। সমাদের নওদোয়ানরা এর 

পচরোম না ব্ুদর অল্প সমদয় আদলম হওয়ার েনয ঐসব্ মােরাসার চেদক রুৌঁদক 
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পড়দছ। তাদের আছর কেওব্ন্দী কনসাদব্র মােরাসাগুচলদত পড়দছ। যার পচরেচতদত 

কেওব্ন্দী কনসাদব্র মােরাসাগুচল কথদক কচেন চকতাব্গুচল এদকর পর এক উদে যাদে 

এব্ং ককাথাও কাচফয়া ও শরদহ োমী একব্ছদর পড়াদনার কারদে দু’চের ককাদনাচেই 

পড়া হদে না। শুধু নামদক ওয়াদি উভয় চকতাব্দক কনসাদব্র মদধয কেখ্াদনা হদে। 

এর পচরেচত এই হদব্ কয, ভচব্ষযদত ককাদনা এক সমদয় কেওব্ন্দী কনসাদব্র অচস্থত্ব 

চব্লুপ্ত হদব্, সব্ মােরাসাগুচল শেম ককাদসম পচরেত হদব্। তারপর এই কেশ কথদক ইলম 

চব্োয় চনদব্। 

১০. শেম ককাদসম পড়ুয়াদের মদধয পযমাপ্ত ইলদমর অভাদব্ আমল এব্ং আেদব্র কমচত 

ব্যাপকহাদর লক্ষয করা যাদে। পুদরাপুচর সুন্নাত তরীকার ইব্ােত-ব্দন্দগী কথদক তারা 

মাহরূম হদে।  

চব্দশষভাদব্ লক্ষেীয় এই কয, এদের অচধকাংশ চকছু আরব্ী সাচহতয চশদখ্ দুচনয়া 

কপ্রমী হদয় উেদছ, আরব্ী ব্লদত পড়ার কোদর চব্দেশ িদল যাদে। আর ইলদমর 

গভীরতা না থাকায় চব্দেদশ চগদয় চব্চভন্ন মাযহাদব্র অনুসারী হদয় যাদে।  

দুই. কব্াদডম কমধা তাচলকায় স্থান পাওয়াদক লক্ষয ব্ানাদনাঃ 

ছাত্ররা সমূ্পেম চকতাব্ হল করার পর যচে কমধা তাচলকায় স্থান পায় এব্ং এর কারদে 

তাদের মদধয অহংকার সৃচষ্ট না হয়, তাহদল কমধা তাচলকায় স্থান পাওয়াদত ককাদনা 

কোষ কনই। চকন্তু কমধা তাচলকায় স্থান পাওয়ার দ্বারা মােরাসার সুনাম হওয়া, 

কাদলকশন ব্ৃচদ্ধ পাওয়া, এোতীয় পাচথমব্ ফায়োদক সামদন করদখ্ ককাদনা মােরাসা 

কতৃমপক্ষ যচে কমধা তাচলকায় স্থান পাওয়াদকই উদেশয ব্ানায়, তাহদল এদত একচেক 

কথদক তাদের চরয়া করার গুনাহ হদব্, চদ্বতীয়ত ছাত্ররা সমূ্পেম চকতাব্ না পদড় কনাে ব্া 

গাইদডর আশ্রয় চনদয় শুধু পরীক্ষায় আসার মদতা স্থানগুচল পড়দব্, সমূ্পেম চকতাব্ 

পড়দব্ না। ফদল তারা চকতাব্ কব্ারার কযাগযতা কথদক মাহরূম হদব্। যার পচরোদম 

চশক্ষকতার েীব্দন কস অকৃতকাযম হয়। ছাত্ররা তার কথদক চকতাব্ ব্ুরদত পাদর না, 

কসও ব্ুরাদত পাদর না। একপযমাদয় চশক্ষকতার োচয়ত্ব কছদড় চেদয় কস ইমামচত ব্া 

অনয ককাদনা দুচনয়াব্ী কপশা গ্রহে কদর। এভাদব্ চিরতদর ইলদমর চখ্েমত কথদক 

ব্চিত হদয় যায়।  

চতন. সনু্নাত মুতাদব্ক আমদলর ব্যাপাদর দ্বীনী মােরাসার ছাত্রদের কনগরানী না হওয়াঃ 

এই সমসযা ব্তমমাদন অদনক মােরাসায় েৃচষ্টদগাির হদে। এোও ইলম উদে যাওয়ার 

অনযতম কারে। ককননা সুন্নাত মুতাদব্ক আমল ছাড়া ইলম চেদক থাকদত পাদর না। 

তাই আমদলর কনগরানী না হদল ছাত্রদের অন্তদর ইলম চেকদব্ না। কব্-আমল আদলম 

ও তাদলদব্ ইলম দ্বারা কুরআন সুন্নাহ এর ইলম ধদর রাখ্া সম্ভব্ নয়। কারে 

হােীদসপাদক আদলদমর সংজ্ঞায় ব্লা হদয়দছ, তারা চনদের ইলম অনুযায়ী আমল 

কদর। (দমশকাত হা.নং ২৬৬) 
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সুতরাং যারা ইলম অনুযায়ী আমল কদর না তাদের চকতাব্ী ইলম যত কব্চশ কহাকনা 

ককন শরীয়ত তাদেরদক আদলম ব্দল স্বীকৃচত কেয় না। চব্ধমমীদের কাদছ আমাদের 

কিদয় কব্চশ চকতাব্ ও মা‘লূমাত আদছ। চকন্তু তা স্বদত্বও তারা আদলম নয়। অতএব্ 

ব্ুরা কগল, শুধু মা‘লূমাত আদলম হওয়ার েনয যদথষ্ট নয়। ব্রং আদলম হওয়ার েনয 

মা‘লূমাত অনুযায়ী আমল করা েরুরী। (তথযসূত্রঃ মাচসক আল আব্রার, অদটাব্র ২০১২) 

িার. ছাত্র রােনীচতঃ 

ছাত্ররা যখ্ন রােনীচতদত েচড়দয় পদড়, তখ্ন ইলম অেমদনর েনয ছাত্রদের মাদর কয 

অধযব্সায় ও একাগ্রতা থাকার প্রদয়ােন তা আর থাদক না। ফদল তা‘লীম ও 

তারচব্য়াত এর মদধয ভাো পদড়। যার েরুন স্বাভাচব্কভাদব্ই ছাত্রদের ইচস্থ‘োে দুব্মল 

হদয় যায়। ব্তমমাদন ইলম উদে যাওয়ার ব্ড় একচে কারে হদলা, ছাত্রদের রােনীচতদত 

যুক্ত হওয়া। প্রতযক্ষভাদব্ রােনীচতদত েচড়ত ছাত্রদের ইলমী ইনচহতাত হদে, এছাড়া 

তারা অহংকার, যশ-খ্যাচত ও এোতীয় আচত্মক মারাত্মক ব্যাচধদত আক্রান্ত হদয় 

পড়দছ। যশ ও খ্যাচত অেমদনর চপছদন পদড় অদনদক ইলদম দ্বীন কথদক মাহরূম হদে। 

তাই যারা ছাত্রদেরদক রােনীচতদত েড়াদেন তারা কযন কভদব্ কেদখ্ন কয, 

রােনীচতদত ছাত্রদেরদক েড়াদনার কারদে ছাত্রদের ইলমী ও আমলী ইনচহতাত হদে 

চকনা? যচে হয় তাহদল এর প্রচতকাদরর ব্যব্স্থা গ্রহে করা তাদের োচয়ত্ব। অনযথায় 

ইলম উদে যাওয়ার েনয তারা োয়ী হদব্ন। ব্তমমাদন যারা ইলমী ময়োদন কনতৃত্ব 

চেদেন, তারা যচে ছাত্র যামানায় রােনীচত করদতন, তাহদল ব্তমমাদন তারা ইলমী 

ময়োদন কনতৃত্ব চেদত পারদতন না। আমরা যচে আমাদের ছাত্রদেরদক রােনীচতদত 

েড়াই, তাহদল এর অথম চক এই োৌঁড়ায় না কয, আমরা আমাদের ছাত্রদেরদক কযাগয 

আদলম হদত চেদত িাচে না? 

হযাৌঁ, ইসলামী রােনীচতর প্রদয়ােন আচম অস্বীকার কচর না। ইসলামী রােননচতক 

েদলর অব্শযই প্রদয়ােন রদয়দছ। ককাদনা আদলম রােনীচত করদত িাইদল তার েনয 

আমাদের আকাচব্রদের পথ অনুসরে করা উচিত। শাইখ্ুল চহন্দ মাহমূে হাসান 

কেওব্ন্দী রহ. যখ্ন পূেমাঙ্গরূদপ ইংদরে কখ্োও আদন্দালদন েচড়দয় পদড়চছদলন, 

তখ্ন চতচন োরুল উলূম কেওব্ন্দ কথদক ইচস্থফা চনদয়চছদলন। এমচনভাদব্ মুফতী শফী 

রহ. এব্ং আল্লামা শাব্বীর আহমাে উসমানী রহ. যখ্ন পাচকিান প্রচতষ্ঠার আদন্দালদন 

প্রতযক্ষভাদব্ েচড়দয় পদড়চছদলন, তখ্ন তাৌঁরাও োরুল উলূম কেওব্ন্দ কথদক ইচস্থফা 

চনদয় চছদলন। অতএব্ আমরাও যারা রােনীচত করদত িাই তারা মােরাসা কথদক 

ইচস্থফা চনদয় েনগেদক সাদথ চনদয় রােনীচত করদব্া। তাহদল আমরা ছাত্রদেরদক 

ইলম কথদক মাহরূম করার কারে হদব্া না। আর ইলম উদে যাওয়ার েনয োয়ী হদব্া 

না। 

পাৌঁি. সরকারী স্বীকচৃতঃ 
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হারদুঈ হযরদতর খ্লীফা মুফতী আব্দরু রহমান সাদহব্ রহ. ব্েমনা কদরন, ব্াংলাদেদশ 

কওমী মােরাসার সরকারী স্বীকৃচতর কিষ্টা-তেব্ীদরর কথা শুদন হযরতওয়ালা হারদুঈ 

ইরশাে কদরনঃ ‘এোর অথম কতা এই োৌঁড়ায় কয, সব্ কওমী মােরাসা সরকারী হদয় 

যাদব্। এদত ছাত্রদের িচরত্রও নষ্ট হদয় যাদব্। কাদেই এই স্বীকৃচত ককাদনা অব্স্থাদতই 

সমীিীন মদন হদে না।’ (মালফূযাদত মুোচেদে দ্বীন পৃ.২২) মুফতী আব্দুর রহমান 

সাদহব্ রহ. আদরা ব্দলন, আচম একব্ার আসআে মাোনী রহ. কক ব্াংলাদেদশ কওমী 

মােরাসার সনদের স্বীকৃচত আোদয়র আদন্দালন সম্পদকম অব্গত করদল চতচন 

ব্লদলন, ‘ভারত সরকার আমাদেরদক স্বীকৃচত কনওয়ার েনয ডাকদছ, চকন্তু আমরা 

তাদেরদক ব্দল চেদয়চছ, আপনারা আমাদেরদক আমাদের অব্স্থায় থাকদত চেন, 

আমাদের স্বীকৃচতর ককাদনা প্রদয়ােন কনই।’ 

উপদরাক্ত দুই ব্ুযুগম যথাথমই ব্দলদছন। ব্ািদব্ই কওমী মােরাসা যচে সরকারী স্বীকৃচত 

কপদয় যায় তাহদল কওমী মােরাসা আচলয়া মােরাসায় পচরেত হদত কব্চশ সময় 

লাগদব্ না। ধীদর ধীদর এক পযমাদয় এমন সময় আসদব্, যখ্ন কওমী মােরাসা কথদক 

দ্বীদনর তাকাযা পুরা করদনওয়ালা, োওয়াত, তা‘লীম ও তাযচকয়ার রািায় কাে 

করদনওয়ালা ককাদনা আদলম ধতচর হদব্ না। কযমনচে এখ্ন আচলয়া মােরাসায় হদে। 

তাই যারা সনদের স্বীকৃচতর ব্যাপাদর আগ্রহী তাদের কাদছ আকুল আদব্েন, আপনারা 

দ্বীদনর স্বাথমদক সামদন করদখ্ চব্ষয়চে পুনরায় চব্দব্িনা করুন। এই কেশ কথদক ইলম 

উদে যাওয়ার কারে কযন আমরা ককউ না হই কসচেদক চব্দশষ কখ্য়াল রাখ্ুন।  

ছয়. ছাত্রদের কমাব্াইল কফান ব্যব্হারঃ 

ব্তমমাদন ইলম উদে যাওয়ার একচে প্রধান কারে হদলা, ছাত্রদের কমাব্াইল কফান 

ব্যব্হার করা। প্রদতযক কওমী মােরাসায়ই কমাব্াইল ব্যব্হাদরর উপর চনদষধাজ্ঞা 

থাদক, চকন্তু ব্ািদব্ ছাত্ররা এই চনদষধাজ্ঞা মাদন না। লুচকদয়-ছাচপদয় কযভাদব্ই কহাক 

তারা কমাব্াইল ব্যব্হার কদর। অথি কমাব্াইল ব্যব্হাদরর অথমই হদলা, গুনাদহর সমি 

আসব্াব্ চনদের হাদতর মুদোয় রাখ্া। হাদতর মুদোয় গুনাদহর আসব্াব্ প্রস্তুত করদখ্ 

গুনাহ কথদক কব্ৌঁদি থাকা খ্ুব্ই কচেন ব্যাপার। যারা গুনাদহর সাদথ েচড়ত থাদক, তারা 

প্রকৃত ইলম কখ্দনাই কপদত পাদর না। ছাত্র ভাইদয়রা! কতামরা যচে প্রকৃত আদলম 

হদত িাও, দ্বীদনর ধসচনক হদত িাও, তাহদল ছাত্র যামানায় কমাব্াইল ব্যব্হার কদরা 

না। আল্লাহ তা‘আলা তাওচফক োন করুন। আমীন। 

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরদক ও আমাদের ছাত্রদেরদক মুিাকী, পরদহযগার ও 

সুগভীর ইলমওয়ালা আদলম হওয়ার তাওচফক োন করুন এব্ং আমাদের কেদশর 

সকল কওমী মােরাসাদক সহীহ দ্বীনী তা‘লীদমর মারকায চহদসদব্ চকয়ামত পযমন্ত 

কাদয়ম রাখ্ুন। আমাদেরদক ইলম উদে যাওয়ার কারেসমূহ খ্চতদয় কেদখ্ তার 

প্রচতকাদরর ব্যব্স্থা গ্রহদের তাওচফক োন করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন। 
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দ্বীনী চশক্ষা ও দুচনয়াব্ী চশক্ষার পাথমকয 

চশক্ষার গুরুত্ব অপচরসীম। চশক্ষার মাধযদম হযরত আেম আ. কফদরশতাদের উপর 

কশ্রষ্ঠত্ব লাভ কদরদছন। চশক্ষার মাধযদমই মানুষ তার রব্দক চিনদত পাদর, ভাল-মন্দ, 

সতয-চমথযা এব্ং হক-ব্াচতদলর মাদর পাথমকয করদত পাদর। উন্নচত-অগ্রচত এব্ং উভয় 

োহাদনর শাচন্ত-সফলতা ও কাচময়াব্ীর কসাপাদন আদরাহে করদত পাদর । চশক্ষার 

গুরুত্ব ব্ুরাদনার েনয  মহানব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কদরনঃ “দ্বীনী 

ইলম অেমন করা প্রদতযক মুসলমাদনর উপর ফরয।” (সনুাদন ইব্দন মাোহ হােীস নং 

২২৪) 

আমাদের কেদশর অদনক চব্জ্ঞেন (?) এই হােীদস উদল্লচখ্ত ইলম ব্া চব্েযা দ্বারা 

চব্রচেশ চসদলব্াস তথা দুচনয়াব্ী চশক্ষা উদেশয চনদয় থাদকন, যা স্পষ্টই ভুল। কারে কয 

চশক্ষার দ্বারা মানুষ চনদের রব্দক চিনদত পাদর না , কয চশক্ষার দ্বারা মানুষ প্রকৃত 

অদথম মানুষ হদত পাদর না, কয চশক্ষা  গুনাহ কথদক ব্াৌঁিদত চশখ্ায় না তাদক ইলম ব্দল 

না। দুচনয়াব্ী চশক্ষা কতা েূদরর কথা, দ্বীনী চশক্ষায় চশচক্ষত হওয়ার পরও ককউ যচে 

গুনাহ কথদক কব্ৌঁদি না থাদক, চনদেদক প্রকৃত মানুষ চহদসদব্ গড়দত না পাদর, তাহদল 

তার চশক্ষাদকও শরীয়াদতর েচৃষ্টদত ইলম ব্লা হদব্ না। কারে আল্লাহ তা‘আলা 

কুরআন মােীদে ব্দলদছনঃ ‘চনশ্চয় আল্লাহর ব্ান্দাদের মধয কথদক ককব্ল আদলমগেই 

আল্লাহদক ভয় কদর’ (সূরা ফাচতরঃ২৮)। এই আয়াত দ্বারা প্রমাচেত হয়, প্রকৃত 

আদলম তথা চশচক্ষত তারাই যারা আল্লাহদক ভয় কদর। অতএব্, ইলম তথা চশক্ষা 

ব্যব্স্থার চভচি হদত হদব্ কখ্াো ভীচতর উপর আর দ্বীনী চশক্ষার চভচিও হদলা কখ্াো 

ভীচতর উপর। তাই হােীদস ব্চেমত ইলম দ্বারা কয খ্াদলস দ্বীনী চশক্ষা উদেশয তা আর 

ব্লার অদপক্ষা রাদখ্ না। 

এখ্ন প্রশ্ন োগদত পাদর তাহদল দুচনয়াব্ী চব্েযা হাচসল করা চক োচয়য কনই? এর 

উির হদলা: ফরয পচরমাে ইলম অেমদনর পদর ককউ যচে দুচনয়াব্ী চশক্ষা অেমন 

কদর, িাই দুচনয়ার অথম-সম্পে হাচসদলর েনয করুক ব্া দ্বীদনর কখ্েমদতর চনয়দত 

করুক, তাদত ককাদনা সমসযা কনই; ব্রং শরীয়ত কমাতাদব্ক িদল দ্বীদনর কখ্েমদতর 

উদেদশয যচে ককউ দুচনয়াব্ী চশক্ষা অেমন কদর তাহদল তাদত কস সাওয়াদব্রও আশা 

করদত পাদর। কারে হােীদস এদসদছ ‘কদমমর ফলাফল চনয়দতর উপর চনভমর কদর’ 

(ব্ুখ্ারী হা.নং ১) 

চকন্তু ব্ািব্ কথা হদলা,স্কলু-কদলদে ফরয পচরমাে ইলম চশক্ষা কেয়া হয় না এব্ং 

কসখ্াদন শরীয়ত কমাতাদব্ক িলদত উৎসাচহত করা হয় না; ব্রং কসখ্াদন এমন অদনক  

মতব্াে চশক্ষা কেয়া হয় যা ঈমাদনর েনয রুৌঁচকপূেম এব্ং অদনক স্কদুলর পচরদব্শই 

এমন কয, ককউ িাইদলও শরীয়ত কমাতাদব্ক িলদত পাদর না। এমতাব্স্থায় দুচনয়ার 

৬০-৭০ ব্ছদরর চযদন্দগীর কচল্পত সুখ্-শাচন্তর আশায় চনদেদক এব্ং চনদের 

সন্তানদক ধনচতকতা চব্ব্চেমত দুচনয়াব্ী চশক্ষায় চশচক্ষত করা উচিত হদব্ নাচক 
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পরকাদলর অদশষ-অসীম চযদন্দগীর সুখ্-শাচন্ত অেমদনর আশায় চনদেদক এব্ং চনদের 

সন্তানদক দ্বীনী চশক্ষায় চশচক্ষত করা উচিত হদব্ ? এর ফয়সালার ভার সুচব্দব্িদকর 

চব্দব্িনার উপর কছদড় কেয়া হদলা। 

আেকাল লাদখ্া মানুষ দ্বীদনর সচেক ব্ুর না থাকার কারদে চনদের ব্ুরদক সচেক মদন 

কদর চনদের প্রােচপ্রয় সন্তানদক দু- িার পয়সার কলাদভ চকংব্া দুচনয়াব্ী সম্মাদনর 

আশায় দ্বীনী ইলম চশক্ষা না চেদয় দুচনয়াব্ী চশক্ষা নাদমর চব্রচেশদের ধতচর করা চশক্ষা 

কাচরকুলাম পড়াদে।   

আব্ার ককউ ককউ কতা দ্বীনী চশক্ষার ব্যাপাদর চনদোক্ত মন্তব্য করদতও কুণ্ঠা কব্াধ কদর 

না।  

১. ‘(কওমী) মােরাসার চব্েযা ফকীচর চব্েযা’ (নাঊযুচব্ল্লাহ)। অথি কুরআন-হােীদসর 

ইলদমর ব্যাপাদর এমন মন্তব্য করার কারদে ঐ কলাদকর ঈমান ধ্বংস হওয়ার যদথষ্ট 

আশংকা রদয়দছ।  

২. ‘মােরাসায় কলখ্া-পড়া করদল না কখ্দয় মরদব্’। অথি দ্বীনী চশক্ষায় চশচক্ষত ককাদনা 

কলাক না কখ্দয় মদরদছ এর ককান প্রমাে ব্া উোহরে তারা কেখ্াদত পাদর না এব্ং 

পারদব্ও না ইনশাআল্লাহ। কারে আল্লাহ তা‘আলা তার চপ্রয় ব্ান্দাদেরদক না খ্াইদয় 

মারদব্ন না। 

৩. চকছু দ্বীনোর (?) কলাক মদন কদর সন্তানদক (কওমী) মােরাসায় পড়াদনার েরকার 

কনই। স্কলু-কদলদে পড়াদব্া। তারপর সন্তান ব্ড় হদল তাদক দ্বীদনর রািায় কমহনত 

করার সুদযাগ কদর চেদয় দ্বীনোর ব্াচনদয় চনব্। অথি স্কদুল পদড় কস ব্েীন হদব্না 

তার গযারাচন্ট কক চেদব্? অথব্া দ্বীনোর হওয়ার সুদযাগ পাওয়ার আদগই কস মারা 

কগদল তার পচরেচত কী হদব্? তা কমাদেও কভদব্ কেদখ্ না। 

মানুষ যাদত দ্বীনী চশক্ষা ও দুচনয়াব্ী চশক্ষার পাথমকয ব্ুরদত কপদর চনদেদক এব্ং 

চনদের সন্তানদক দ্বীনী চশক্ষায় চশচক্ষত করদত পাদর, তাই চনদে দ্বীনী চশক্ষা ও দুচনয়াব্ী 

চশক্ষার মদধয ব্ািব্ চকছু পাথমকয তুদল ধরা হদলা: 

১. দ্বীনী চশক্ষার চশক্ষাথমীরা পৃচথব্ীর মহামানব্ তথা নব্ী-রাসূলগদের ওয়াচরশ অথমাৎ 

তারা ‘নাদয়দব্ নব্ী’। ককননা নব্ী-রাসূলগে শুধু ইলদমর ওয়াচরশ ব্ানান, অথম-কচড়র 

নয়। আর এরাও আল্লাহর সন্তুচষ্টর েনয ইলম চশদখ্, োকা-পয়সার েনয নয়। 

(মােমাউয যাওদয়ে হা.নং ৫২৩) 

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষার চশক্ষাথমীরা ঐ চশক্ষার চসদলব্াস যারা ধতচর কদরদছ তাদের 

ওয়াচরশ। নব্ী-রাসূলগদের ওয়াচরশ নয়, ককননা তারা চশক্ষা অেমনই কদর োকা-

পয়সা চকংব্া ককাদনা পে হাচসদলর েনয।   
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২. দ্বীনী চশক্ষার চশক্ষাথমীদেরদক নব্ীগদের ব্ািব্ ওয়াচরশ ব্ানাদনার েনয তাদেরদক 

ঈমান, আমল, োওয়াত, তা‘লীম, তাযচকয়া চশক্ষা কেওয়া হয়।  

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষার চশক্ষাথমীদেরদক কীভাদব্ দুচনয়া উপােমন করা যাদব্ তা 

চশক্ষা কেওয়া হয়। ঈমান-আমল কসখ্াদন গুরুত্বহীন চব্ষয়। 

৩. যারা দ্বীনী চশক্ষা অেমদনর উদেদশয ঘর কথদক কব্র হয় তাদের সম্মানাদথম 

কফদরশতারা চনদেদের নূদরর পাখ্া চব্চছদয় কেয়। (আব্ূ োঊে হা.নং ৩৬৪১) 

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষার ছাত্রদের ব্যাপাদর কফদরশতাদের পাখ্া চব্ছাদনার ককাদনা 

হােীস কনই।  

৪. দ্বীনী চশক্ষার চশক্ষাথমীরা কযদহতু ইব্ােত-ব্দন্দগী কদর থাদক, তাই তাদের দ্বারাই 

আল্লাহ তা‘আলার দুচনয়াদত মানুষ পাোদনার উদেশয ব্ািব্ায়ন হদে। ককননা আল্লাহ 

তা‘আলা দুচনয়াদত মানুষ পাচেদয়দছন তার ইব্ােত করার েনয। (সরূা যাচরয়াতঃ ৫৬)  

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষার চশক্ষাথমীদের দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার দুচনয়ায় মানুষ 

পাোদনার উদেশয ব্ািব্ায়ন হদে না। কারে তারা সাধারেত আল্লাহর চনদেমশ মদতা 

িদল না। তদব্ হযাৌঁ, ককউ যচে উলামাদয় ককরাদমর সুহব্দত আদস ব্া োওয়াদতর 

কাদে েুদড় থাদক কসো চভন্ন কথা।  

৫. খ্াদলস দ্বীনী চশক্ষায় চশচক্ষত হদয় ককউ কব্কার থাদক না। তাদের কারদে কেদশর 

কব্কারত্ব ব্াদড় না; ব্রং তারা একচেদক চনে কেদশ দ্বীদনর কখ্েমত করদছন অনয 

চেদক ব্চহচব্মদশ্বর চব্চভন্ন কেদশ ইমাম, মুয়াচযযন, মােরাসার চশক্ষক হদয় চকংব্া অনয 

ককান কখ্েমত কদর চব্পুল পচরমাে ধব্দেচশক মুদ্রা আয় করদছন, যার দ্বারা কেদশর 

অথমননচতক উন্নচত সাচধত হদে।   

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষায় চশচক্ষতদের অদনদকই কব্কার থাকদছ। কারে দুচনয়াব্ী 

চশক্ষাো হদলা ‘কমমমুখ্ী চশক্ষা’ অথমাৎ এ চশক্ষায় চশচক্ষতরা দুচনয়ার চব্চভন্ন কমম করদত 

পারদব্। চকন্তু ব্ািদব্ কদমমর সুদযাগ কম থাকায় আর কদমমর প্রাথমী কব্চশ হওয়ায় 

অদনক ব্ড় ব্ড় চডচগ্রধারীরাও কব্কার ঘুদর কব্ড়াদে। কশষ অব্চধ কব্কারদত্বর কারদে 

ককউ অথম উপােমদনর অননচতক পথ কব্দছ চনদে, আব্ার ককউব্া চছনতাই রাহাোচনর 

মদতা ভয়ংকর পথ কব্দছ চনদত চদ্বধা করদছ না।  

৬. দ্বীনী চশক্ষার চশক্ষাদকন্দ্র কওমী মাোদরদস দ্বীনী চশক্ষার পাশাপাচশ প্রদয়ােন 

পচরমাে ব্াংলা, অংক, ইংদরেী ইতযাচে চশক্ষা কেয়া হয়। আর এখ্াদন সরকাদরর 

ককান অনুোন কনয়া হয় না। যার কারদে সরকার চনদের কখ্য়াল-খ্ুচশ কমাতাদব্ক 

এখ্ানকার চসদলব্াস পচরব্তমন করদত পাদর না।   

পক্ষান্তদরঃ স্কলু-কদলদে প্রদয়ােন পচরমাে দ্বীনী ইলম চশক্ষা কেওয়া হয় না। আর 

স্কলু-কদলে সরকারী হওয়ায় ব্া এসব্ প্রচতষ্ঠাদনর কতৃমপক্ষ সরকাদরর অনুোন গ্রহে 
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করায় সরকার িাইদলই চনদের কখ্য়াল-খ্ুচশ কমাতাদব্ক চসদলব্াস পচরব্তমন করদত 

পাদর। আর এদত কয কী পচরমাে ক্ষচত হয় তা ব্লার অদপক্ষা রাদখ্ না।  

৭. কওমী মাোদরদস ফরদয আইন এব্ং ফরদয ককফায়া উভয় প্রকাদরর ইলম চশক্ষা 

কেয়া হয়, যার দ্বারা এখ্ানকার চশক্ষাথমীরা চনদেদক আল্লাহর চনকে েব্াব্চেচহতা 

কথদক ব্াৌঁিাদত পাদর আব্ার সাধারে মানুষদকও চসরাদত মুিাকীম এর উপর 

পচরিালনার কযাগযতা অেমন করদত পাদর।   

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষার চশক্ষা ককন্দ্র স্কলু-কদলদে ইলদমর চকছু কতা কনই-ই; ব্রং 

তাদের চসদলব্াদস ঈমান চব্ধ্বংসী অদনক মতব্াে রদয়দছ। যার একচে মানাই ঈমান 

ধ্বংস হওয়ার েনয যদথষ্ট। কযমনঃ েনসংখ্যার ব্ৃচদ্ধদক ব্াংলাদেদশর মূল সমসযা ব্দল 

আখ্যাচয়ত করা। 

৮ দ্বীনী চশক্ষার চশক্ষাথমীদেরদক প্রকৃত অদথম মানুষ হওয়ার চশক্ষা কেওয়া হয়। 

তাদেরদক চপতা-মাতা, ভাই-কব্ান, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্তচত, গুরুেন, প্রচতদব্শী 

এমনচক প্রােীর হকও চশক্ষা কেওয়া হয়। যার ফদল তারা প্রকৃত মানষুরূদপ গদড় উদে।  

পক্ষান্তদরঃ স্কলু-কদলদের চশক্ষাথমীদেরদক প্রকৃত মানুষ হওয়ার চশক্ষা কেওয়া হয় না। 

পচত্রকা খ্ুলদলই স্কলু, কদলে ও ভাচসমচের ছাত্রদের কীচতম (?) কেদখ্ কিাখ্ ধাৌঁচেদয় 

যায়। আেকাল কতা তারা চব্দশষভাদব্ চশক্ষকদের চপোদত কব্শ েক্ষতা অেমন কদরদছ। 

তাছাড়া ওখ্ানকার ছাত্ররাই কতা পদথ-ঘাদে ইভ-চেচেং কদর কব্ড়াদে । 

৯. দ্বীনী চশক্ষার চশক্ষাথমীরা চনে চপতা-মাতার োনাযা নামায পড়াদনার কযাগযতাও 

অেমন কদর এব্ং ককব্ল তারাই সহীহভাদব্ চপতা-মাতার রূদহ সাওয়াব্ করসানী করদত 

পাদর । 

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষায় চশচক্ষত ককান কলাদকরই এই কযাগযতা কনই কয, কস ঐ 

চব্েযা চেদয় চপতা-মাতার োনাযা নামায পড়াদব্ ব্া তাদের রূদহ সাওয়াব্ করসানী 

করদব্ চকংব্া তাদের মৃতুযর পদরর হকগুদলা আোয় করদব্।  

১০. দ্বীনী চশক্ষার চশক্ষাথমীরা চনে চপতা-মাতার েনয সেকাদয় োচরয়া স্বরূপ। অথমাৎ 

চপতা-মাতা মৃতুযর পরও চকয়ামত পযমন্ত আদলম তথা কনক সন্তাদনর কনক আমদলর 

সওয়াব্ কপদত থাকদব্। (চতরচমযী হা.নং ১৩৭৬) 

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষায় চশচক্ষত অদনদকই চনে চপতা-মাতার েনয গুনাদহ োচরয়া 

স্বরূপ। অথমাৎ চপতা-মাতা মৃতুযর পরও তাদের ব্ে আমদলর ভাগীোর হদত থাদক। 

কারে তারা তাদেরদক ককাদনা কনক আমল চশক্ষা কেয়চন এব্ং েীচব্ত অব্স্থায় 

তাদেরদক গুনাদহর কাে করদত চনদষধ কদরচন।  



 www.darsemansoor.com  

১১. দ্বীনী চশক্ষার চশক্ষাথমীরা দুচনয়ার মানুষদক োহান্নাম কথদক ব্াৌঁিার পথ কেখ্ায় এব্ং 

োন্নাদতর রাহব্ারী কদর। এেনযই তারা চব্চভন্ন মােরাসা-মসচেদে, মাদে-ময়োদন 

কুরআন-হােীদসর কথা েনসাধারেদক শুচনদয় থাদক।   

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষায় চশচক্ষত অদনদকই মানুষদক োহান্নাদমর পথ কেখ্ায়। 

কযমনঃ তারা নােক, চসদনমা ইতযাচে ধতচর কদর তা কেখ্ার েনয মানুষদক কপ্রক্ষাগৃদহ 

কযদত উদ্বুদ্ধ কদর। অদনদক কলখ্নীর মাধযদম নাচিকযব্াে প্রিার কদর। তাছাড়া আদরা 

অগচেত উোহরে আপচন ভাব্দলই কপদয় যাদব্ন। 

১২. হােীদসর ভাষযানুযায়ী দ্বীনী চশক্ষার চশক্ষাথমীরা যখ্ন চশক্ষা অেমদনর েনয ব্দস 

তখ্ন কফদরশতারা তাদেরদক চঘদর রাদখ্, আল্লাহর রহমত তাদেরদক আোচেত কদর 

কনয় এব্ং তাদের উপর প্রশাচন্ত নাচযল হয়। (োচমউ ব্য়াচনল ইলম হা.নং ৪৫) 

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষা অেমদনর কক্ষদত্র এ ধরদের ককাদনা ফচযলত কনই; ব্রং তারা 

কতা চশখ্দত ব্দস ক্লাস রুদমও অদনক গুনাদহর কাে কদর। কযমনঃ কছদলদের 

কমদয়দেরদক কেখ্া, কমদয়দের সাদথ অনব্ধ সম্পকম গড়ার কিষ্টা করা।  

১৩. দ্বীনী চশক্ষার চশক্ষাথমীরা ইসলাম ধমম চেচকদয় রাখ্দছ। কারে ইলম চশক্ষার ধারা 

ব্ন্ধ হদয় কগদল ধীদর-ধীদর পৃচথব্ী কথদক ইসলাম উদে যাদব্। আর সাধারে মানুষ কয 

যতেুকুই দ্বীন পালন করদছ ব্া দ্বীদনর িিমা করদছ তা এদের উচসলায় করদছ।  

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষায় চশচক্ষত কলাদকরা ইংদরেদের অনুকরে কদর এব্ং তাদের 

অদথম পচরিাচলত এনচেওগুদলার পৃষ্ঠদপাষকতা কদর ইসলাম ধদমমর অচিত্ব চমচেদয় 

চেদত সাহাযয করদছ। ব্াংলাদেদশ চেন চেন খ্ৃষ্টানদের সংখ্যা কব্দড় িলাই এর প্রমাে 

ব্হন কদর। সামানয অদথমর কলাদভ ব্াংলাদেশী কছদল-কমদয়রাই কতা এসব্ এনচেওদত 

কাে করদছ।  

১৪. হােীদসর ভাষযানযুায়ী দ্বীনী চশক্ষার চশক্ষাথমীদের কশষ পচরোম কলযােকর হদব্। 

কারে আল্লাহ তা‘আলা যার কলযাে িান তাদকই দ্বীদনর সচেক ব্ুর োন কদরন। 

(োদমউ ব্য়াচনল ইলম হা.নং ৮০.) 

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষায় চশচক্ষতদের কশষ পচরোম অোনা; ব্রং ব্াচহযক 

অব্স্থােৃদষ্ট মদন হয়, তাদের কশষ পচরোম সুখ্কর হদব্ না। যারা আল্লাহর হুকুম 

মানদব্ না তাদের কশষ পচরেচত খ্ারাব্ হওয়াই স্বাভাচব্ক। 

১৫. হােীদসর ভাষয কমাতাদব্ক ‘দুচনয়ার কগাো সৃচষ্টেগত দ্বীনী চশক্ষার চশক্ষাথমীর েনয 

দু‘আ কদর’। (আব্ূ োঊে হা.নং ৩৬৪১ ) 

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষায় চশচক্ষতরা এ দু‘আ কথদক ব্চিত থাদক।  
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১৬. দ্বীনী চশক্ষার চশক্ষাথমীরা আল্লাহর ব্নু্ধ। কারে তারা আল্লাহর হুকুম কমাতাদব্ক 

েীব্ন যাপন কদর। আর তারা শয়তাদনর শত্রু কারে তারা শয়তাদনর চব্রুদ্ধািরে 

কদর।  

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষায় চশচক্ষতরা যচে ককাদনাভাদব্ দ্বীন না চশদখ্, িাই উলামাদয় 

ককরাদমর সুহব্দত এদস কহাক চকংব্া অনয ককাদনাভাদব্ কহাক, তাহদল এর চব্পরীত 

হওয়ার সম্ভাব্নাই প্রব্ল। কারে তখ্ন তারা না োনার কারদে ব্া আত্মার পচরশুচদ্ধ 

অেমন না করার কারদে স্বাভাচব্কভাদব্ই শয়তাদনর পদথ পচরিাচলত হদব্। 

১৭. প্রকৃত দ্বীনী চশক্ষার প্রকৃত চশক্ষাথমীরা মুসলমানদের সব্মদক্ষদত্র ইমাম হওয়ার 

(দনতৃত্ব কেয়ার) কযাগযতা রাদখ্।   

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষায় চশচক্ষতরা মুসলমানদের প্রচত চেদনর আমল পাৌঁি ওয়াক্ত 

ফরয নামাদযর ইমামতীেুকু করার কযাগযতা রাদখ্ না।  

১৮. দ্বীনী চশক্ষার চশক্ষাথমীরা দুচনয়ার অদথমর কলাদভ চনদের আেশম কথদক চব্িুযত হয় 

না।  

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষায় চশচক্ষতরা এক দুই োকার কলাদভও চনদের আেশম কথদক 

চব্িুযত হদত কুণ্ঠা কব্াধ কদর না। দুনমীচতদত ব্াংলাদেদশর ব্ারব্ার চব্শ্ব িযাচম্পয়ান 

হওয়াই এর প্রকৃষ্ট প্রমাে। 

১৯. দ্বীনী চশক্ষার চশক্ষাথমীরা আল্লাহ তা‘আলার চনব্মাচিত ব্ান্দা (নসচনক)। এদের 

মাধযদম চতচন চনে দ্বীদনর কহফােত করদছন।  

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষায় চশচক্ষতরা ইংদরেদের মানস সন্তান। কারে তারা তাদের 

চিন্তা-কিতনাই লালন কদর।  

২০. হােীদসর ভাষযানুযায়ী, হক্কানী আদলম-উলামা উজ্জ্বল নক্ষদত্রর মত। কারে 

কগামরাহীর অন্ধকাদর মানুষ তাদের মাধযদম সুপথ কপদয় থাদক। (মােমাউয যাওয়াচয়ে 

হা.নং ৪৮৯) 

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষায় চশচক্ষতদের ককাদনা ফচযলত কনই; ব্রং তাদের কাদরা 

কাদরা মাধযদম পৃচথব্ী কগামরাহীর অন্ধকাদর চনমচজ্জত হদয় যায়। তদব্ ককউ 

ব্যচক্তগতভাদব্ দ্বীনোর হদল কসো চভন্ন কথা।  

২১. দ্বীনী চশক্ষার চশক্ষাথমীদের উচসলায় আল্লাহ তা‘আলা সারা দুচনয়ার মানুষদক 

চরচযক চেদেন, খ্াওয়াদেন এব্ং পরাদেন। (তাহযীদব্ তারীদখ্ োদমস্ক ৫/ ৪৩৮) 

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষায় চশচক্ষতদের মধয কথদক অদনদকর ভয়ানক গুনাদহর 

কারদে দুচনয়ার মানুষদক আযাদব্ এব্ং দুচভমদক্ষ পড়দত হয়।  
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২২. খ্াদলস দ্বীনী চশক্ষার চশক্ষাথমীরা (কওমী মােরাসার ছাত্ররা) ইসলাদমর ইউচনফমম 

পদর থাদক। কযদকউ তাদেরদক কেখ্দলই খ্াৌঁচে মুসচলম মদন করদত ব্াধয হয়।   

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষায় চশচক্ষতরা চব্ধমমীদের ইউচনফমম পদর থাদক। ফদল কস 

মুসচলম না কাদফর ব্াচহযকভাদব্ তা ব্ুরার ককাদনা উপায় থাদক না।  

২৩. দ্বীনী চশক্ষার চশক্ষাথমীরা পৃচথব্ীর ‘হায়াত’। যত চেন তারা দ্বীন িিমায় চলপ্ত থাকদব্ 

ততচেন আল্লাহ তা‘আলা দুচনয়াদক ব্হাল রাখ্দব্ন। চকয়ামাত ঘোদব্ন না। (মসুচলম 

হা.নং ১৪৮) 

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষায় চশচক্ষতরা যত ব্ড় চডচগ্রধারীই কহাক না ককন, তাদের 

কারদে আল্লাহ তা‘আলা দুচনয়াদক চেচকদয় রাখ্দব্ন না; ব্রং দ্বীন সম্পদকম অজ্ঞতা যত 

ব্াড়দব্ পৃচথব্ী ততই চকয়ামাদতর চেদক এচগদয় যাদব্।  

২৪. দ্বীনী চশক্ষায় চশচক্ষতরা মৃতুয পযমন্ত দ্বীদনর কখ্েমত আিাম চেদয় থাদকন, অব্সর 

গ্রহে কদরন না। 

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষায় চশচক্ষতদের অদনদক কতা িাকুচরই পায় না। আর কপদলও 

৩০-৩৫ ব্ছর পর অব্সর গ্রহে করদত ব্াধয হয়।  

২৫. দ্বীনী চশক্ষায় চশচক্ষতদেরদক হাশদরর ময়োদন প্রিি করাদের মাদর যখ্ন আল্লাহ 

তা‘আলার আরদশর ছায়া ছাড়া অনয ককাদনা ছায়া থাকদব্ না, তখ্ন তাদেরদক 

আরদশর ছায়াতদল আশ্রয় কেওয়া হদব্। (চতরচমযী হা.নং ২৩৯১) 

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষায় চশচক্ষতদের েনয এ ধরদনর ককাদনা ওয়াো ব্া আশ্বাস 

কুরআন-হােীদসর ককাথাও ব্চেমত হয়চন; ব্রং তারা সংদশাধন না হদল, হাশদরর 

ময়োদন তাদেরদক ভয়ানক অব্স্থার সমু্মখ্ীন হদত হদব্। 

২৬. দ্বীনী চশক্ষায় চশচক্ষতদের লকব্ ব্া সনে চিরস্থায়ী। কব্দহশদত প্রদব্শ কদরও তারা 

এ উপাচধদত ভূচষত হদব্ন।   

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষায় চশচক্ষতদের সনে এদকব্াদরই ক্ষেস্থায়ী। অব্সর গ্রহদের 

পরই তাদের সনে অদনকাংদশ অদকদো হদয় পদড়। আর মরার পর কব্দর ও হাশদর 

এ সনদের ককাদনা মূলযায়নই হদব্ না।  

২৭. দ্বীনী চশক্ষার চশক্ষাথমীদের েনয তাদের চপতা-মাতা ব্া অনয কয ককউ যত োকা 

খ্রি কদর তাদত কস কব্-চহসাব্ সাওয়াব্ পায়। (সহীহ ইব্দন চহব্বান হা.নং ৪৬২৯) 

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষার চশক্ষাথমীদের েনয োকা খ্রি করদল সাওয়াব্ হদব্ এমন 

ককাদনা কথা কুরআন-হােীদস কনই; ব্রং অদনক কক্ষদত্র তাদের চপছদন োকা ব্যয় 

করদল গুনাহ হয়। কযমনঃ অচভনয়, নাি-গান, প্রােীর ছচব্ আৌঁকা ইতযাচে চশখ্ার কক্ষদত্র 

কয োকা ব্যয় করা হয় তাদত গুনাহ হয়।  
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২৮. দ্বীনী চশক্ষার চশক্ষাথমী যচে ইলম চশক্ষা করা অব্স্থায় ইদন্তকাল কদর তাহদল কস 

শহীদের মযমাো লাভ কদর। (আব্ ূোঊে হা.নং ৩৬৪১ ) 

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষার চশক্ষাথমী চশক্ষাকালীন অব্স্থায় মারা কগদল এ মযমাো পাদব্ 

না; ব্রং গুনাদহর ককাদনা চকছু চশক্ষারত অব্স্থায় মারা কগদল খ্ারাব্ পচরেচতর 

আশংকাই প্রব্ল।  

২৯. হােীদসর ভাষযানযুায়ী দ্বীনী চশক্ষার চশক্ষাথমীরা মহান আল্লাহ তা‘আলার 

পচরব্াদরর সেসয। সুতরাং পরকাদল তাদের চব্দশষ পাওয়ার থাকদব্ । (মসুনাদে 

আহমাে ৩/১২৮) 

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষার চশক্ষাথমীরা আল্লাহর পচরব্াদরর সেসয হওয়া কতা েূদরর 

কথা তারা অদনক কক্ষদত্র আল্লাহর শত্রু সাব্যি হদয় যায়।  

৩০. সদব্মাপচর দ্বীনী চশক্ষার চশক্ষাথমীদের মাদর কখ্াোচভরুতা, নম্রতা, ভদ্রতা, এব্ং 

িাচরচত্রক উৎকষমতার গুে থাকার কারদে তারা অন্ধকারােন্ন এব্ং চব্চভন্ন কফতনায় 

েেমচরত সমােদক োচহচলয়াদতর অতল গহব্র কথদক উচেদয় কহোদয়দতর আদলাদক 

উদ্ভাচসত করদত পাদর। আেশম, সুশীল সমাে চহসাদব্ প্রচতচষ্ঠত করদত পাদর। যা কেশ 

ও োচতর েনয উজ্জ্বল ভচব্ষযদতর  লক্ষে।   

পক্ষান্তদরঃ দুচনয়াব্ী চশক্ষার চশক্ষাথমীদের দ্বারা অসামাচেক কাযম-কলাপ। কযমনঃ হতযা, 

লুণ্ঠন, রাহাযানী, ধষমে, ইভ-চেচেং, গাড়ী ভাংিুর, মারা-মাচর, কাো-কাচে, কনশা-

মেযপান ইতযাচে েঘনয কমমকাি সংঘচেত হওয়ার কারদে আেশম সমােও ব্ব্মর যুদগর 

অসভয সমাদে পচরেত হদত ব্াধয। আে ধনচতকতা চব্ব্চেমত, ধমমহীন চশক্ষার কারদেই 

কেশেুদড় অশাচন্তর আগুন োউ োউ কদর েলদছ। তারপরও চক আমরা সন্তানদেরদক 

দুচনয়াব্ী চশক্ষায় চশচক্ষত করার দুঃসাহস কেখ্াদত পাচর! 

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরদক দুচনয়া ও আচখ্রাদতর েনয কলযােকর চশক্ষায় চশচক্ষত 

হওয়ার এব্ং চনে অধীনস্থদের উক্ত চশক্ষায় চশচক্ষত করার তাওচফক োন করুন। 

আমীন । 

কমদয়দেরদক সু্কল-কদলদে পড়াদনার চব্ধান 

(হযরত মুফতী রশীে আহমাে গাংগুহী রহ.সমচথমত একচে ফাতাওয়া) 

প্রশ্নঃ ১. এই কফতনা-ফাসাদের যুদগ কমদয়দেরদক পড়া-কলখ্া চশখ্াদনা (যার ক্ষচতকর 

চেকগুদলা চব্জ্ঞেনদের চনকে চেব্াদলাদকর নযায় স্পষ্ট) মাকরূদহ তাহরীমী হদব্ চক? 

উিরঃ ব্তমমান যুদগ কমদয়দেরদক পাশ্চাতয চশক্ষায় চশচক্ষত করা কদয়কচে কারদে 

মাকরূদহ তাহরীমী। কারেগুচল চনেরূপঃ 
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১. এো সময় নষ্ট করার নামান্তর, ককননা, তার এই পড়া কলখ্ায় না ককান পরকালীন 

কলযাে চনচহত আদছ, না ককান পাচথমব্ কলযাে। কমদয়রা সাধারেত অথম উপােমদনর 

েনয চশক্ষা অেমন কদর থাদক, অথি শরীয়দত এর ককাদনাই প্রদয়ােনীয়তা কনই। 

ককননা, তার খ্রি তথা ভরে-কপাষে ইতযাচে তার স্বামীর োচয়দত্ব, এতেসদত্ত্বও তার 

পড়া-কলখ্ায় চলপ্ত হওয়াো সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কী হদত পাদর? 

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কদরন “ব্যচক্তর ইসলাদমর কস ন্দযম 

হদলা অদহতুক চব্ষয়াচে পচরহার করা”। (চতরমীযী শরীফ হা. ২৩১৭) 

কযদহতু নারীদের েনয এই চশক্ষা অদহতুক চব্ষয়, তাই হােীদসর ভাষযমদত একেন 

মুসচলম রমেী চহসাদব্ তার েনয উক্ত চশক্ষা অপচরহাযম। 

২. এ চশক্ষার চসদলব্াদস এমন গল্প কাচহনী আর কচব্তা আদছ কযগুদলার মাধযদম 

নারীদক সমঅচধকার, অব্াধ চব্িরে, মুক্ত ও স্বাধীন কিতনা এব্ং অনব্ধ কপ্রম-

ভালব্াসায় প্রদরাচিত করা হয়, যা পাদে একেন নারী ইসলাম চব্দদ্বষী এব্ং ধমমতযাগী 

হদয় উদে। 

তাছাড়া এই চশক্ষায় চশচক্ষত হদয় নারীরা পাশ্চাতয কব্শ-ভূষা অব্লম্বন কদর 

কব্হায়াপনা ও অশ্লীলতার মাধযদম সমােদক কুলচষত কদর। ব্হু পুরুষ তাদের কারদে 

িচরত্রহীন হদয় পদড় এব্ং আপন পচরব্ার পচরেন কথদক চব্চেন্ন হদয় যায়। 

৩. নারীরা অচত চশচক্ষতা হদয় কব্গানা পুরুষদের চনকে পত্র কপ্ররে ও চিচে কলখ্া-

কলচখ্, ও চব্চভন্ন আধুচনক উপায় অব্লম্বন কদর অনব্ধ সম্পকম ও কপ্রম ভালব্াসায় 

চলপ্ত হয় যার পচরেচতদত তার ইজ্জত আব্রু লুচণ্ঠত হয় এব্ং পচরদশদষ কস লাচিতা, 

চধকৃ্কতা ও পচরতযক্তা হদয় যায়। 

তদব্ কমদয়দেরদক অতীব্ প্রদয়ােনীয় দ্বীনী মাসাদয়ল তথা নামায, করাযা, পচব্ত্রতা 

প্রভৃচতর চব্চধ-চব্ধান চশক্ষা কেওয়া েরুরী। এগুদলা চশক্ষা কেওয়ার োচয়ত্ব তাদের 

স্বামী, চপতা, ভাইসহ পযমায়ক্রদম অনযানয মাহরাম পুরুষদের উপর ব্তমাদব্। তারা যচে 

চনদেরাই উপযুমক্ত প্রদয়ােনীয় দ্বীনী মাসাদয়দলর উপর যদথষ্ট জ্ঞাদনর অচধকারী হয়, 

তাহদল তারাই চশক্ষা চেদব্, অনযথায় চব্জ্ঞ আদলমগদের চনকে কথদক কেদন চনদব্।  

প্রশ্নঃ সাব্াচলকা ও প্রাপ্ত ব্য়স্কা কমদয়দেরদক কব্গানা ব্াদলগ পরুুষ এর মাধযদম পড়া-

কলখ্া ইতযাচে চশখ্াদনার চব্ধান কী? 

উিরঃ প্রথদমাক্ত েওয়াব্ দ্বারা এ চব্ষয়চে স্পষ্ট হদয় কগল কয, কমদয়দের েনয 

পাশ্চাতয চসদলব্াদস পড়া-শুনায় চলপ্ত হওয়া মাকরূহ, তার উপদর কসো যচে ঘৃচেত 

পোয় তথা সরাসচর কব্গানা পুরুষদের মাধযদম হয়, তাহদল কতা কসো কচেন পযমাদয়র 

হারাম এব্ং সমূ্পেম চনচষদ্ধ। আল্লাহ তা‘আলা কুরআদন পাদক ইরশাে কদরন “কহ নব্ী! 
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আপচন মুচমন পুরুষচেগদক ব্লুন তারা কযন স্বীয় েৃচষ্টদক অব্নত রাদখ্ এব্ং মুচমন 

নারীদেরদক ব্লুন তারা কযন স্বীয় েৃচষ্ট অব্নত রাদখ্” (সরূা নূরঃ) 

লক্ষ করুন কয, নামাদযর োমা‘আদত উপচস্থত হওয়া ইসলাদমর ব্ড় একচে প্রতীক 

এব্ং গুরুত্বপূেম সুন্নাত হওয়া সদত্ত্বও উপদরাক্ত কফতনা ও অচনদষ্টর কারদেই কমদয়দের 

েনয োমা‘আদত শরীক হওয়া সব্মসম্মচতক্রদম মাকরূহ এব্ং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 

ওয়া সাল্লাম এর েীব্েশায় মচহলাদের োমা‘আদত উপচস্থত হওয়ার ব্যাপাদর কযো 

প্রমাচেত আদছ, কসো তাৌঁর েীব্েশার সাদথই সীচমত। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম এর ইদন্তকাদলর পরব্তমী সমদয় এো চনচষদ্ধ হদয় কগদছ। যথা, হযরত আচয়শা 

রাচয. কথাদক ব্চেমত আদছ, চতচন ব্দলনঃ “নারীগে যা (দব্হায়াপনা ও অশ্লীলতা) শুরু 

কদরদছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম যচে এো কেখ্দতন, তাহদল 

অব্শযই তাদেরদক মসচেদে আসা কথদক ব্ারে করদতন, কযমন নাচক ব্নী 

ইসারাঈদলর মচহলাদেরদক ব্ারে করা হদয় চছল” (ব্ুখ্ারী শরীফ হাঃ নং ৮৬৯) 

এখ্ন লক্ষেীয় চব্ষয় হদলা, োমা‘আদত উপচস্থচত ও দুচনয়াব্ী পড়া কলখ্া চশখ্া 

দু‘কোর মাদর আকাশ পাতাল ব্যব্ধান, তথাচপ যখ্ন প্রথমচে চনচষদ্ধ তখ্ন চদ্বতীয়চে 

আদরা কচেনরূদপ চনচষদ্ধ হওয়াোই ব্ািনীয় । চব্দশষ কদর এই কফতনা ফাসাদের 

যুদগ। 

স্কলু-কদলে ও ইংচলশ চমচডয়াম প্রচতষ্ঠানগুচলদত কয চসদলব্াস পােোন করা হয়, 

তাদত গুনাহ ও নাফরমানী কতা ব্দেই চনদের ঈমান আকীোহ চনরাপে রাখ্াোই দুরূহ 

ব্যাপার। কারে, কমদয়গুদলার কতা প্রথমত দ্বীনী চব্ষদয় নূনযতম ধারনাও থাদক না, 

এমতাব্স্থায় যখ্ন তাদেরদক ইয়াহুেী-খ্ৃস্টান কতৃমক চনব্মাচিত চসদলব্াস চশক্ষা কেয়া 

হয়, তখ্ন অনুরূপ আকীো চব্শ্বাস ও সংস্কচৃত তাদের মদন করখ্াপাত কদর ও ব্দ্ধমূল 

হদয় যায়। সুতরাং চব্দব্কব্ানদের কভদব্ কেখ্া উচিত এর পচরেচত কী হদত পাদর? 

প্রশ্নঃ হযরত োলালেুীন মহুাদক্কদক োওয়ানী রহ. এর মতানযুায়ী কমদয়দেরদক হাদতর 

কলখ্া চশখ্া কথদক চনব্তৃ রাখ্াো কতেকু ুকলযােেনক? োচনদয় ব্াচধত করদব্ন।  

উিরঃ োলালুেীন মুহাচক্কদক োওয়ানী রহ. এর যুদগ ব্তমমান যুদগর মদতা না ককানও 

স্কলু কদলে চছদলা আর না কফতনা ফাসাদের ছয়লাব্ চছদলা। তারপদরও চতচন তার 

যুদগ কমদয়দেরদক হাদতর কলখ্া চশখ্দত ব্ারে কদরদছন। তাহদল ব্তমমাদনর এই 

কফতনা ফাসাদের যদুগ কমদয়দের আধুচনক চশক্ষা কথদক েূদর রাখ্া কতো েরুরী হদব্!  

তথাচপ তখ্দনা কমদয়দের েনয কলখ্া চশখ্া চশখ্াদনা কথদক চনব্ৃত থাকাো কলযােেনক 

চছল। কতা ব্তমমাদনর এই কফতনা ফাসাদের যদুগ কসই চনব্ৃত থাকাো েরুরী। আর  

কমদয়দের প্রদয়ােনীয় দ্বীনী মাসাদয়ল চশক্ষা কেওয়ার ব্যাপারচে হদলা সমূ্পেম চভন্ন। কয 

কথা প্রথম েব্াব্ কথদকই সুস্পষ্ট হদয় কগদছ কয ‘কসচে শুধু োদয়যই নয় ব্রং েরুরী’ 

তদব্ এ কক্ষদত্র শতম এই কয, কসখ্াদন কফতনার আশঙ্কামুক্ত, সমূ্পেম পেমার সাদথ 
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শরীয়ত সম্মত পোয় হদত হদব্। (ব্াকীয়াদত ফাতাওয়া রশীচেয়া, মাসআলা নং- ৯৭৯, পষৃ্ঠা 

নং-৫৭৩) 

প্রশ্নঃ কছদলদেরদক কী আধচুনক চশক্ষায় চশচক্ষত করা কযদত পাদর? এই েনয ককান শতম 

আদছ চক না? 

উিরঃ কছদলরা কদয়কচে শতম সাদপদক্ষ সু্কদল কদলদে পড়দত পাদর। 

(ক) দুচনয়াব্ী চশক্ষা লাভ করদত কযদয় তাদের ককাদনা েরুরী আমল নষ্ট না হওয়া, 

কযমনঃ নামায কাযা করা, সহীহ শুদ্ধভাদব্ কুরআন শরীফ চতলাওয়াত কথদক মাহরূম 

হওয়া, ফরয পচরমাে ইলম না চশখ্া ইতযাচে। 

(খ্) তাদের চনয়ত থাকদব্ হালাল চরচযক উপােমন ও দ্বীদনর োওয়াদতর কাে আিাম 

কেয়া। 

(গ) এ চশক্ষা লাভ করদত চগদয় ককাদনা গুনাদহর সাদথ েচড়ত না হওয়া, কযমনঃ 

োখ্নুর নীদি পাোমা পযান্ট পরা, োই লেকাদনা, োৌঁড়ী মুিাদনা, চব্চভন্ন কনশায় েচড়ত 

হওয়া, নদভল নােদক অভযি হওয়া, কমদয়দের সাদথ কব্-পেমা কেখ্া সাক্ষাৎ করা ব্া 

তাদের সাদথ অনব্ধ সম্পদকম েচড়দয় পড়া, অনব্ধভাদব্ অথম উপােমন করা ইতযাচে।  

(ঘ) ইংদরেী চসদলব্াদস কয-সব্ কুফুরী কথাব্াতমা আদছ তার কথদক চনদের দ্বীন ও 

ঈমানদক রক্ষা করার েনয হক্কানী উলামাদের সুহব্দত যাওয়া এব্ং ছুচের সময় 

তাব্লীদগ যাওয়া। 

উদল্লচখ্ত ককান শতম ভঙ্গ করদল তার েনয দুচনয়াব্ী চশক্ষা অেমন করা শরী‘আদতর 

েৃচষ্টদত নাোচয়য। 

মােরাসা পচরিালনার চনয়ম কাননু 

পৃচথব্ীদত দ্বীন চেচকদয় রাখ্ার েনয মােরাসা েরুরী। চকন্তু মােরাসা দ্বারা তখ্নই দ্বীন 

রক্ষার কখ্েমত আশা করা যায়, যখ্ন মােরাসার সাদথ সংচশ্লষ্ট সকদল সহীহ উসূল 

অনুযায়ী িলদব্ এব্ং মােরাসাদকও সহীহ উসূল অনুযায়ী িালাদব্। অনযথায় না দ্বীদনর 

কহফাযত হদব্ আর না চনদেদের উন্নচত সাধন হদব্ ব্রং সময় আর অথম নষ্ট ছাড়া 

চকছুই হদব্ না। প্রদতযকো মােরাসা কযন দ্বীন রক্ষার এদককো  ককল্লায় পচরেত হদত 

পাদর তাই চনদে মােরাসার কচমচে, ছাত্র, চশক্ষক ও মুহতাচমম এর েনয 

চেকচনদেমশনামূলক সংচক্ষপ্ত চকছু আদলািনা করা হদলা। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের 

উক্ত আদলািনার উপর আমল করার তাওচফক োন করুন!                                                   

১. আমরা মােরাসার মযাদনচেং কচমচে হই আর মুহতাচমম হই ব্া সাধারে চশক্ষক 

হই, আমাদের চনদেদের আধযাচত্মক উন্নচতর েনয দু’চে কাে করদত হদব্।                                             
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ক. ককান হক্কানী ব্ুযদুগমর সুহব্ত অব্লম্বন করদত হদব্ এব্ং তার সাদথ ইসলাহী 

সম্পকম কাদয়ম রাখ্ার মাধযদম চেদলর েশো করাগ কথদক মুক্ত হওয়া এব্ং েশচে গুে 

অেমন করার কমহনত করদত হদব্।                                                                                                    

খ্. চনদের ঈমান ও আমদলর তরক্কীর েনয োওয়াত ও তাব্লীদগর কমহনত করদত 

হদব্। কারে ব্যচক্ত যতক্ষে চনদের উন্নচতর চফচকর না কদর কস যতই উম্মদতর চফচকর 

করুক তার দ্বারা ককান কাে হয় না। খ্ুব্ ভাল কদর োনা েরকার,ককান ব্যচক্ত চনদের 

ঈমান আমদলর উন্নচতর চিন্তা চফচকর না করদল তাদক চেদয় আল্লাহ ইসলাদমর কাে 

চনদব্ন না। ব্স্তুত চনয়ত থাকদব্ চনদের উন্নচতর, এর মধয চেদয় অদনযর উন্নচতও হদয় 

যাদব্। চনদের চফচকর না কদর আদগ অনয কলাকদক চেক করদত কগদল শুরুদতই তার 

কথদক অহংকার প্রকাশ পায়। আর আল্লাহ তা‘আলা অহংকারী কথদক দ্বীদনর কখ্েমত 

কনন না।   

২. আমাদের মাদ্রাসা েীচব্ত মােরাসা না মৃত মােরাসা? মৃত মােরাসা ব্দল ঐ 

মােরাসাদক কযখ্াদন চশক্ষকদের সকল কমহনত ছাত্রদের মদধয সীচমত; ব্াইদরর 

েনগদের দ্বীনী উন্নচতর েনয তাদের ককান চফচকর ও কমহনত কনই।                                                                  

একচে মােরাসা প্রচতষ্ঠা হয় ছাদত্রর নাদম এব্ং তা পচরিাচলত হয় োকার মাধযদম। 

ছাত্র এব্ং অথম এই দুই চেচনসদতা আসদব্ েনগে কথদক। আর েনগে এগুদলা তখ্নই 

চেদব্ যখ্ন তাদের েনয আমাদের কমহনত থাকদব্ এব্ং তাদের মদধয দ্বীন থাকদব্। 

আর এোই মূলনীচত  চকছু কপদত হদল চকছু চেদত হদব্। তাদেরদক চকছুই চেব্ না, 

শুধুই িাইদত থাকদব্া, তাহদল চকছুই পাওয়া যাদব্ না। কয মােরাসা শুধুই ছাত্রদের 

চপছদন কমহনত কদর, ব্াইদর ককান কমহনত কদর না কসো হল মৃত মােরাসা। আর কয 

মােরাসা ছাত্রদের উপর কমহনত করার সাদথ সাদথ ব্াইদরর মানুদষর ঈমান-আমল ও 

কুরআন সহীহ কদর কেয়া, েরুরী মাসাচয়ল চশখ্াদনা ইতযাচের কমহনত কদর কসই 

মােরাসা হদলা চেন্দা মােরাসা। েনগদের েীচন তরক্কীর েনয মােরাসা পচরিালক 

এব্ং আসাচতযাদয় ককরাম চনদোক্ত উপাদয় কমহনত করদত পাদরঃ  

আম েনতা ও এলাকাব্াসীর উপর দুই লাইদন কমহনত করদব্ঃ  

(ক) তাব্লীদগর লাইদন । 

(খ্) োওয়াতুল হদকর লাইদন।  

তাব্লীদগর দ্বারা ঈমান চশখ্াদব্ আর োওয়াতুল হদকর দ্বারা যাব্তীয় আমদলর 

কমহনত করদব্। কযমনঃ নামায, করাযা, যাকাত, হজ্জ, চব্ব্াহ-শােী কাফন-োফন 

ইতযাচে সুন্নাত কমাতাদব্ক করার প্রচশক্ষে কেয়া। তাব্লীদগর দ্বারা েনগদের ইমান 

মেব্ুত হদব্ এব্ং তাদের মাদর আমদলর আগ্রহ পয়ো হদব্। আর োওয়াতুল হদকর 

মাধযদম তাদের আমল চব্শুদ্ধ ও সুন্নাত তরীকায় হদব্ এব্ং তারা সহী সুদ্ধভাদব্                                                                             

কুরআন পড়দত চশখ্দব্। 
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প্রদয়ােদন আশপাদশর এদকক গ্রামদক এদকক চশক্ষদকর োচয়দত্ব চেদয় চেদব্। তারা ঐ 

গ্রাদমর মানুষদক তাব্লীদগ পাোদব্। আমলী মশদকর মাধযদম উযু নামায ও যাব্তীয় 

আমদলর সুন্নত তরীকা চশখ্াদব্। নূরানী পদ্ধচতদত ২/৩ মাদস িক কেদের মাধযদম 

তাদের কুরআন সহী কদর চেদব্। এভাদব্ ২/৩ মাস িলার পর তার পাশ্বমব্তমী গ্রাদম 

পযমায়ক্রদম কাে করদব্।এদত ককান গ্রাদমর ককান কলাক মােরাসার চব্রুদদ্ধ থাকদব্ 

না; ব্রং প্রচতচে কলাক মােরাসার পদক্ষ এদস যাদব্। আর এভাদব্ই মােরাসা চেন্দা 

মােরাসা হদব্। নতুব্া মােরাসা মুেমা কথদক যাদব্। 

শুধু চশশু ছাত্রদেরদক পড়াদল হদব্ না; পাকা োৌঁড়ীওয়ালাদেরদকও ছাত্র ব্ানাদত হদব্, 

যাদের কব্দর যাওয়ার সময় হদয় কগদছ। মুহতামীম সাদহব্ সব্মস্থাদন তোরকী 

করদব্ন। ককান উিাে কতেুকু কাে করদলন তার তোরকী করদব্ন। এব্ং ঐ সকল 

গ্রামব্াসীর ইন্টারচভউ চনদব্ন। োচয়ত্বশীল উিােগে স্ব-স্ব এলাকায় চগদয় আসদরর 

নামায আোয় করদব্ন এব্ং মাগচরদব্র আগ পযমন্ত উক্ত কমহনত করদব্ন। 

ছাত্রদের উপর দুই লাইদন কমহনত করদত হদব্: 

(ক) তা‘লীম। 

(খ্) তরচব্য়াত।  

তা‘লীম অথম চকতাব্ পড়াদনা আর তরচব্য়াত হল চকতাদব্র ছাপাদনা কলখ্াগুদলা তার 

শরীদর কছদপ কেয়া অথমাৎ তাদের আমলী েীব্ন গেন কদর কেয়া, ব্াংলাদত যাদক ব্দল 

চশক্ষা-েীক্ষা। এর েনয উিােদের ‘সুহব্াত ইয়াফতাহ’ হদত হদব্ এব্ং ছাত্রদেরদক 

হক্কানী শাইদখ্র সুহব্দত ব্সার ব্যব্স্থা করদত হদব্।                                                                    

মােরাসার চহসাব্ কযভাদব্ রাখ্দব্: 

মােরাসা পচরিালনার কক্ষদত্র আদরকচে েরুরী চব্ষয় হদলা, মােরাসার চহসাব্ো খ্ুব্ই 

মেব্ুতভাদব্ রাখ্দব্। কয কযই উদেদশয মােরাসায় োন করদব্ তার োকা কসই কাদেই 

ব্যয় করদব্। ককান সময় যাকাত ফাদির োকা কযন সরাসচর কব্তন ফাদি না আনা হয় 

ব্া চনমমাদে খ্রি না করা হয়। োকা খ্াত ওয়ারী ব্যয় করদত হদব্। খ্রি যচে 

গলতভাদব্ করা হয় তাহদল ঐ মােরাসার ককান ছাত্র আল্লাহওয়ালা হদব্ না। ককান 

মােরাসায় যচে মােরাসার সম্পদের ব্যব্হার সহীহভাদব্ না হয় কসখ্ান কথদক সহীহ 

আদলম পয়ো হয় না।  

কেদনশুদন কাদরা হারাম োকা কনয়া যাদব্ না। োনা আদছ কয, এক কলাদকর পূেম মালই 

হারাম-তাহদল তা কনয়া যাদব্ না। হযাৌঁ, চনদল কসো েয়দলদের কাদে লাগাদত হদব্। এ 

োকা চেদয় কব্তন চেদল ব্া চলল্লাহ কব্াচডং এ ব্যয় করদল ছাত্র গড়দব্ না।           

আয়-ব্যদয়র ব্যাপাদর খ্াত চেক রাখ্দত হদব্।  

তদব্ চলল্লাহ ফাি কথদক অনয ফাদির েনয সামচয়ক করে কনয়া োচয়য আদছ। তদব্ 

তা কফরত চেদত হদব্। অথব্া সহীহ পদ্ধচতদত শরঈ তামলীক করদত োনদল কসভাদব্ 
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করদব্। প্রিচলত চহলার আশ্রয় চনদব্ না, যার দ্বারা মানুদষর যাকাত কুরব্ানী নষ্ট হদয় 

যায়।                                                                                           

আমাদের মুরব্বীগে ব্দলদছন, মােরাসা এমন দ্বীনী প্রচতষ্ঠান, কযখ্াদন দু’চে চেচনস 

যথাযথ সংরক্ষে করা হয়।                                                                                                

১.মুসলমানদের সন্তানদের সচেকভাদব্ তা’লীম তরচব্য়াদতর মাধযদম চহফাযত করা 

অথমাৎ ইলম ও আমল চশখ্াদনা হয়।                                                                              

২. মুসলমানদের অনুোন সচেক ব্যব্হাদরর মাধযদম চহফাযত করা। অথমাৎ মালগুদলা 

সচেক খ্াদত খ্রি করা এব্ং প্রদতযকচে পয়সার চহসাব্ রাখ্া। প্রদতযকো আয় রচশদের 

মাধযদম হদত হদব্, আর প্রদতযকচে ব্যয় খ্রদির ভাউিাদরর মাধযদম হদত হদব্। রচশে 

ব্যতীত ককান োকা মােরাসায় েমা কনয়া হদব্ না। সব্ োকা রচশে দ্বারা মােরাসায় 

ঢুকদব্ আর খ্রদির ভাউিাদরর মাধযদম মােরাসা কথদক কব্র হদয় যাদব্। পাকা খ্াতা 

তথা কযাশ ব্ুক থাকদব্, কযখ্ান কথদক খ্াতওয়াচর কলোর ব্ুদক যাদব্।  

হাচকমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. ব্দলদছন, কযাদশর সাদথ কতামরা িারেন 

কলাকদক েচড়ত কাদরা যাদত মােরাসার সম্পদে ককান কখ্য়ানত না হয়। যার ব্যাখ্যা 

চনেরুপঃ 

১. মুহতাচমম ব্া নাদয়দব্ মুহতাচমমঃ তাৌঁর কাে হল ভাউিার অনুদমােন কেয়া। এভাদব্ 

কয, চতচন কেখ্দব্ন, এই খ্রিো আদে  প্রদয়ােনীয় চকনা ব্া কত কম োকায় এো 

সুন্দরভাদব্ সম্পন্ন করা যায়। এো পরীক্ষা-চনরীক্ষা করদব্ন মুহতাচমম ব্া তার নাদয়ব্।                                      

২. আর কচমচের কাউদক োচয়ত্ব কেয়া হদব্ মাদস ব্া সপ্তাদহ একব্ার ভাউিাদর সই 

করার েনয । তাহদল ওো হদব্ িূড়ান্ত অনুদমােন।                                                                 

৩. চযচন কযাচশয়ার হদব্ন, তার কাদছ রচশদের মাধযদম োকা েমা হদব্ আর 

অনুদমাচেত ভাউিাদরর মাধযদম খ্রি হদব্। রচশে কেদখ্-কেদখ্ খ্াতার মদধয োকা 

েমার সাইদড েমা করদব্। আর কয ভাউিারগুদলা অনুদমােন হদয় এদসদছ কসগুদলা 

ডান পাদশ খ্রদির পাতায় কলখ্দব্। খ্াতার ব্াম পাদশ েমা চলখ্দত হয়, আর ডান 

পাদশ খ্রি। কযাচশয়াদরর একো চনেস্ব খ্াতা থাকদব্ যাদক ব্দল োনমাল ব্া কািা 

খ্াতা। এো চনেস্ব চহসাব্ চেক রাখ্ার েনয, যাদত পদকে কথদক ভতুমচক কেয়া না 

লাদগ। এই োচয়দত্ব যারা থাকদব্ তাদের খ্ুব্ ভাদলাভাদব্ কখ্য়াল রাখ্দত হদব্ কয, 

খ্াতায় খ্রদির কথা না চলদখ্ কাউদক োকা চেদব্ না। পরব্চতমদত খ্াতায় উচেদয় 

চনদব্া, এই মদন কদর কখ্দনা আদগ োকা চেদব্ না। ককননা, পদর আর মদন নাও 

থাকদত  পাদর, তখ্ন ঐ োকা চনদের পদকে কথদক কেয়া লাগদব্।                                             

কযাচশয়ার প্রচতচেদনর আয়-ব্যদয়র চহসাব্ চলদখ্ কেখ্দব্ কয, আেদক তার হাদত কত 

আদছ। এোদক ব্দল কডইচল ব্যাদলন্স। প্রদতযক চেন কযাশ চমলাদব্। কারে কয ককান 
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সময় মুহতাচমম ব্া কচমচের ককউ চেজ্ঞাসা করদত পাদর কয, কযাচশয়ার সাদহব্! 

আেদক আপনার কযাশ ইন হযাি অথমাৎ হাদত কত োকা আদছ? চতচন সাদথ সাদথ 

ব্লদব্ন কয, আেদক আমার হাদত এত আদছ। এভাদব্ মাদর মদধয কখ্াৌঁে খ্ব্র চনদব্ 

কয কযাশ চেক মত আদছ, না কযাচশয়ার সাদহব্ ওখ্ান কথদক ব্যচক্তগত ব্যয় চনব্মাহ 

করদছ।                                                                  

৪. চহসাব্ রক্ষকঃ তার কাদছ মােরাসার পাকা খ্াতা থাকদব্ এব্ং কলোরব্ুক থাকদব্ , 

কযাশব্ুদক কতা রচশদের মাধযদম যত োকা এদসদছ সব্ই ব্াম পাদশ উদে কগদছ, আর 

সকল খ্রিাচে ডান পাদশ উদে এখ্াদন ককান খ্াত পাথমকয করা হয়চন। চকন্তু এগুদলা 

যখ্ন কলোরব্ুদক যাদব্ তখ্ন েমার সাইড এব্ং খ্রদির সাইড উভয়চে খ্াত ওয়ারী 

কলোদর উেদব্। প্রদতযক খ্াদতর েনয কলোর ব্ুদক কদয়ক পৃষ্ঠা ব্রাে করা থাকদব্ 

এব্ং পৃষ্ঠা নং সহ সূচিপত্র থাকদব্। 

কযাচশয়ার সাদহব্ আেদক যত োকা েমা হদয়দছ এব্ং যত োকা ভাউিাদরর মাধযদম 

খ্রি হদয়দছ কসগুদলার রচশে ব্চহ ও খ্রদির ভাউিার আগামীকাল চহসাব্রক্ষদকর 

কাদছ চেদব্ন। চনদের পাদসমানাল চহসাদব্র খ্াতা তাদক চেদব্ না। তাদক কেখ্াদব্ও না, 

এো এদকব্াদরই চনচষদ্ধ। 

চহসাব্ রক্ষক সাদহব্ চনদে রচশে কেদখ্ কেদখ্ েমার সাইড চলখ্দব্ন আর খ্রদির 

ভাউিার কেদখ্ খ্রদির সাইড চলখ্দব্ন। এর পর কযাগ-চব্দয়াগ কদর কযাশ ইন হযাি 

কব্র করদব্ন। অতঃপর দু’েদন মতচব্চনময় করদব্ন কয ভাই! আপনার কযাশ ইন 

হযাি কত? তখ্ন কযাচশয়ার ব্লদব্ন আমার কাদছ আেদক এত আদছ। চহসাব্ রক্ষক 

ব্লদব্ন, আমারও এত আদছ, উভদয়র কথা চমদল কগদল চেক আদছ। আর যচে 

গড়চমল হয় তাহদল কযদকাদনা একেন ভুল কদরদছন ব্দল ধরা হদব্ এব্ং উভদয় 

চহসাব্ চদ্বতীয় ব্ার ভাদলা কদর চমলাদব্ ও ভুল চেক কদর চনদব্। 

মুহতাচমম ব্া চহসাব্ রক্ষদকর কাদছ োকা থাকদব্ না। োকা থাকদব্ কযাচশয়াদরর 

কাদছ। কমােকথা, অনুদমােন প্রোদনর কক্ষদত্র থাকদব্ দুই েন, কযাদশ একেন, আর 

চহসাব্ রক্ষক চহসাদব্ একেন, কমাে িারেন। এই িারেন কলাক যচে চহসাদব্র কাদে 

েচড়ত থাদক তাহদল মােরাসার এক োকাও ককান চেন অনব্ধভাদব্ ব্যব্হার হদত 

পাদর না। িারেন একমত হদল োকা কমদর কনয়া সম্ভব্ চকন্তু িারেন একমত হওয়া 

সহে নয়। একই সাদথ িারেন কলাক কগামরাহ হদব্ না। সাধারেভাদব্ 

মােরাসাগুদলাদত কয চহসাব্ রক্ষক থাদক কসই কযাচশয়ার হয়, তারা এদকর চভতর দুই 

কদর করদখ্দছ। এো করার কারদে যত সমসযা কেখ্া চেদে। 

সারাব্ছর সচেক উপাদয় চহদসব্ করদখ্ ব্ছদরর কশদষ সরকার অনুদমাচেত ককান অচডে 

ফামম দ্বারা চহসাব্ চনরীক্ষে কচরদয় চনদব্। তাহদল আর ককান োয়োচয়ত্ব থাকদব্ না। 
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ককউ োকা আত্নসাদতর অচভদযাগ করদত পারদব্ না। আল্লাহ আমাদেরদক কহফাযত 

করুক।  

কমােকথা, এভাদব্ যচে সচেক চনয়দম মােরাসা পচরিালনা কদর চনদের েনয, তাচলদব্ 

এদলদমর েনয এব্ং এলাকার কলাকদের েনয আমরা কমহনত কচর, তাহদল এলাকায় 

দ্বীন িমদক যাদব্। সকল মানুষ দ্বীনোর হদয় যাদব্, মােরাসার মদধয ছাত্র সংকে ও 

অথম সংকে থাকদব্ না ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ আমাদেরদক আমদলর তাওফীক োন 

করুন ! আমীন।      

উলামাদয় ককরাদমর োচয়ত্ব ও কতমব্য 

চব্দশ্বর শীষম ইসলামী চব্েযাপীে োরুল উলূম কেওব্ন্দ মােরাসার মুহতাচমম 

হযরতুল আল্লাম মফুতী আব্লু কাদসম কনামানী সাদহব্ ো.ব্া. এর ঐচতহাচসক ব্য়ান 

(স্থানঃ মেীনাতুল উলূম মাছনা মােরাসা, মচনরামপরু, যদশার। সময়ঃ ৮ই কফব্রুয়ারী,২০১৩ ঈঃ, শুক্রব্ার) 

يف الغالني : حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتر قال النىب صلى الله عليه وسلم
 وانتحال املبطلني وتاويل اجلاهلني.

 وقال ايضا : ان العلماء ورثة االنبياء....
 وقال ايضا : ان الله يبعث لهذه االمة على رأس كل مئة سنة من جيدد لها دينها...

মুহতারাম উলামাদয় ককরাম ও ব্ুযুগমাদন দ্বীন! এখ্ন এখ্াদন কয সদম্মলন হদে এো 

েনসাধারদের সদম্মলন নয়; ব্রং এোদতা উম্মাদতর োচয়ত্বশীল ব্যচক্তব্গম তথা 

উলামাদয় ককরাদমর সদম্মলন। আর উলামাদয় ককরাদমর োচয়ত্ব দুই ধরদের। 

একচে হদলা হযরত নব্ী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  এর ওয়াচরশ এব্ং 

নব্ব্ী ইলদমর ধারক-ব্াহক চহদসদব্ আল্লাহ ও তাৌঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম  এর পথ কথদক কয থভাদব্ অচপমত োচয়ত্ব । 

অপরচে হদলা, চনে চনে কমমস্থদল প্রদতযদকর পে ও মযমাো অনুযায়ী তার উপর 

অচপমত োচয়ত্ব। কযমনঃ ককউ মুহতাচমম, ককউ প্রধান চশক্ষক, ককউ শাইখ্ুল হােীস, 

ককউ সাধারে চশক্ষক, আব্ার ককউ ইমাম ব্া খ্তীব্। আর ককউ ওয়াদয়ে। 

এই ধব্েদক আপনাদেরদক ওয়াে কদর শুনাদনা আমার উদেশয নয় কযমনচে করা হয় 

সাধারে মানুদষর েনয। আপনারা কতা সকদলই জ্ঞানী-গুেী এব্ং োচয়ত্বশীল ব্যচক্তব্গম। 

অতএব্, ব্লা যায় আমাদের আেদকর এই ধব্েক একচে পযমাদলািনামলূক ধব্েক। 

আর পযমাদলািনার চব্ষয় এইঃ ব্তমমাদন সারা চব্দশ্ব, চব্দশষত আপনারা কয কেদশ 

ব্সব্াস কদরন কসখ্ানকার দ্বীনী হালত ককান পযমাদয়র? এব্ং এ অব্স্থায় আমাদের 

কাদছ দ্বীদনর িাচহো ও আদব্েন কী?  
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চশক্ষা-েীক্ষার প্রচতষ্ঠাদনর চেক কথদক যচেও উলামাদয় ককরাদমর মাদর চকছুো চভন্নতা 

আদছ। চকন্তু চিন্তা-কিতনা ও আেশমগতভাদব্ সকদল এক ও অচভন্ন। ককউ কাদসমী ( 

োরুল উলূম কেওব্ন্দ কথদক ফাদরগ) ককউ মাোদহরী (মাোদহরুল উলূম 

সাহারানপুর কথদক ফাদরগ) ককউ থানভী  (হযরত হাকীমুল উম্মত থানব্ী রহ. এর 

চসলচসলার ককাদনা শাইদখ্র সাদথ সমৃ্পক্ত) ককউ মাোনী (হযরত হুসাইন আহমাে 

মাোনী রহ. এর সাদথ সমৃ্পক্ত) ককউব্া হযরত খ্লীল আহমাে সাহারানপুরী রহ. এর 

সাদথ সমৃ্পক্ত। কমােকথা তারা সকদল তরচব্য়াত ও েীক্ষাগতভাদব্ হােী ইমোদুল্লাহ 

মুহাদেদর মক্কী রহ. এর সাদথ সমৃ্পক্ত এব্ং তা‘লীম ও চশক্ষাগতভাদব্ ‘োরুল উলূম 

কেওব্ন্দ’ এর চিন্তা-কিতনার সাদথ সমৃ্পক্ত। সুতরাং এ সম্পকম ও ব্ন্ধন আদরা মেব্ুত 

করা িাই। 

আচম আপনাদের সামদন ভূচমকাদত চতনচে হােীস পাে কদরচছ। সাধারেত ককাদনা 

ব্ক্তা ব্য়াদনর শুরুদত কয আয়াত ও হােীস পদড়ন আরব্ী ভাষা সম্পদকম জ্ঞানী ব্যচক্ত 

তা শুদনই ব্ুরদত পাদরন কয, ব্ক্তা কী ব্লদত িান। 

আমার ভাইদয়রা! আমার প্রথম কথা হদলা, উলামাদয় ককরাদমর মযমাো ও অব্স্থান 

কী? এব্ং তাদের োচয়ত্ব ও কতমব্য কী? কতা এ প্রসদঙ্গ নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ 

ওয়া সাল্লাম  ব্দলন, ان العلماء ورثة االنبياء অথমাৎ আদলমগে নব্ীগে আ. এর ওয়াচরশ। 

এখ্ন প্রশ্ন হল, ওয়াচরশ কক হয়? কতা দুচনয়ার ব্যাপাদর ওয়াচরশ ঐ ব্যচক্ত হয় মৃত 

ব্যচক্তর সাদথ যার আত্মীয়তার সম্পকম থাদক এব্ং উিরাচধকার সত্ত্ব কথদক ব্চিতকারী 

ককাদনা কারে না থাদক। ককননা এমন ককাদনা কারে কেখ্া চেদল আত্মীয়তার সম্পকম 

থাকা স্বদত্বও উক্ত ব্যচক্ত মীরাছ কথদক ব্চিত হয়। মীরাছ পাওয়ার সূত্র হল 

আত্মীয়তা। চকন্তু শুধু আত্মীয়তা মীরাছ পাওয়ার েনয যদথষ্ট নয়। ব্রং চনকোত্মীয় 

হওয়া েরুরী। কযমনঃ মৃদতর কছদল থাকা অব্স্থায় মৃদতর কছদলর কছদল মীরাস পায় 

না। আর মৃদতর আপন ভাই থাকদল ধব্মাদত্রয় ভাই মীরাছ পায় না। কারে নাতীর 

তুলনায় মৃদতর সাদথ মৃদতর কছদলর এব্ং ধব্মাদত্রয় ভাইদয়র তুলনায় মৃদতর সাদথ 

আপন ভাইদয়র আত্মীয়তা অচধক চনকেব্তমী ও কব্চশ শচক্তশালী । চনকোত্মীয়তা থাকা 

সদত্ত্বও মীরাছ কথদক ব্চিতকারী ককাদনা কারে ঘো ব্া পাওয়ার উোহরে এই কয, 

ককাদনা কছদল যচে চপতার যাব্তীয় সম্পে একাই েখ্ল কারার েনয চপতাদক হতযা 

কদর কফদল, তাহদল এই কছদল চপতার সম্পে কথদক চকছুই পায় না। অথি চনে 

চপতাদক হতযাকারী এই কছদলদকও তার কছদল ব্লা হয়, তার পুত্রত্বদক অস্বীকার করা 

হয় না।  

কমােকথা, োগচতক সম্পদে ওয়াচরশ হদত হদল মৃত ব্যাচক্তর সাদথ আত্মীয়তার 

সম্পকম থাকা ছাড়াও চনকোত্মীয় হওয়া এব্ং মীরাছ কথদক ব্চিতকারী ককাদনা কারে 

না থাকা আব্শযক। 
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আমার ভাইদয়রা! এোদতা দুচনয়াব্ী সম্পদে ওয়াচরশ হওয়ার চভচি ও নীচতমালা। 

আর নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  এর ইলদম নব্ুওয়াত এর মীরাছ 

পাওয়ার েনয আত্মীয়তা ব্া ব্ংশীয় সম্পদকমর পচরব্দতম চনসব্তদক চভচি সাব্যি করা 

হদয়দছ। আর কসই চনসব্ত ব্া সম্পকম হদলা চতন ধরদের।  

এক. রূহানী চনসব্ত ব্া আচত্মক সম্পকম।  

দুই. চফকরী চনসব্ত ব্া চিন্তা-কিতনাগত সম্পকম।  

চতন. আলমী চনসব্ত ব্া কয লক্ষ ও উদেশয চনদয় নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া 

সাল্লামদক এ পৃচথব্ীদত পাোদনা হদয়চছল কস উদেশয ব্াস্তব্ায়ন করা।  

নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  এর ইলদমর ওয়াচরশ হদত িাইদল, 

সচতযকাদরর আদলম হদত িাইদল নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  এর সাদথ 

রূহানী, চফকরী ও আমলী চনসব্ত থাকা েরুরী। এই চনসব্ত ছাড়া ককউ নব্ীেী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  এর ইলদমর ওয়াচরশ হদত পারদব্ না।  

নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  এর ইলদমর ওয়াচরশ হওয়ার চভচি শুধু 

এতেুকু নয় কয, ককউ একেন দ্বীনী মােরাসা কথদক চশক্ষাগ্রহে করদব্, কসখ্াদনর 

কনসাব্ পদড় কশষ করদব্, ব্াচষমক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করদব্, অতঃপর উক্ত 

মােরাসা কথদক একচে সনে লাভ করদব্। সনে কতা উক্ত মােরাসার চশক্ষা সমাপ্ত 

করার একচে সাক্ষয প্রোন মাত্র যা شهادة الفضيلة وشهادة عاملية নাদম অব্চহত করা হয়। 

অথমাৎ মােরাসা কতৃমপক্ষ সনদের মাধযদম একথার সাক্ষয কেয় কয, এই ছাত্রচে 

মাওলানা হওয়ার ব্া আদলম হওয়ার চনধমাচরত কনসাব্ পদড় কশষ কদরদছ। সনদের অথম 

এই নয় কয, কস সচতযকার অদথম আদলম হদয়দছ চকংব্া নব্ব্ী ইলদমর ওয়াচরশ 

হদয়দছ। 

নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  কয ব্দলদছন, ياء ان العلماء ورثة االنبياء وان االنب
 চনশ্চয়ই আদলমগে নব্ীগদের আ.ওয়াচরশ।‘ مل يورثوا دينارا وال درهما امنا ورثوا العلم

আর নব্ীগে আ. ককাদনা েীনার ব্া কেরহাদমর মীরাছ করদখ্ যানচন, ব্রং তারা ইলদমর 

মীরাছ করদখ্ কগদছন’। আর এই ইলদমর হুকুম, িাচহো ও চনয়মনীচত োগচতক 

সম্পদে ওয়াচরশ হওয়ার নীচতমালা কথদক চভন্ন। ককননা ব্ািকব্ নব্ব্ী ইলদমর 

ওয়াচরশ হদত কগদল ঐ রূহানী সম্পকম েরুরী যাদক চনসব্ত ব্লা হয়। আর এই 

চনসব্ত অেমন করা, এই চনসব্দতর মদধয শচক্ত পয়ো করা এব্ং এই চনসব্ত 

কহফােত করা আমাদের চযম্মাোরী। কারে আদলমগদের ওয়াচরশ হওয়া মূলত 

চনসব্দতর উপরই চনভমরশীল।  

নব্ব্ী ইলদম ওয়াচরশ হওয়া োগচতক সম্পদে ওয়াচরশ হওয়ার মত নয়। োগচতক 

সম্পদে কয ওয়াচরশ হয়, সম্পে তার হাদত আসদলই কস ঐ সম্পদের মাচলক হদয় 
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যায়। স্বাভাচব্কভাদব্ কসো আর তার হাত ছাড়া হয় না। চকন্তু নব্ব্ী ইলদমর ওয়াচরশ 

হওয়া কযদহতু চনসব্ত এর উপর চনভমরশীল, তাই যত চেন চনসব্ত ব্া সম্পকম চেক 

থাকদব্ তদতা চেন আপচন নব্ব্ী ইলদমর প্রকৃত ওয়াচরশরূদপ গেয হদব্ন। আর যখ্ই 

চনসব্দতর মদধয েংধদর যাদব্, চনসব্দতর মদধয চব্চেন্নতা সৃচষ্ট হদব্ তখ্নই ইলদম 

নব্ব্ীর ওয়াচরদশর খ্াতা কথদক আপনার নাম ককদে যাদব্। তাই সারা েীব্ন এই 

চনসব্ত কহফােত করদত হদব্। নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  এর সাদথ 

রূহানী সম্পকমদক গাঢ় কথদক গাঢ়তর করদত হদব্। 

এখ্ন আসুন এই চনসব্ত ব্া সম্পদকমর কহফােত কীভাদব্ হদব্ তা কেদন কনই। কতা কয 

মহান কাে ও লক্ষয-উদেশয চনদয় নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  এ ধরায় 

আগমন কদরচছদলন কসই লক্ষয-উদেশযদক চনদের একমাত্র কাে ব্ানাদনা। নব্ীেী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  মূখ্মতা ও পাদপর অন্ধকাদর আেন্ন এ পৃচথব্ীদত 

কযভাদব্ কহোয়াদতর সূযম হদয় এদসচছদলন এব্ং পচরদব্দশর সকল চব্দরাচধতা ও 

শত্রুতা সদত্ত্বও চনদের লক্ষয-উদেশয (তথা োওয়াতী চমশন) কথদক এক কেমও চপদছ 

হদেনচন। কাদফর কব্দ্বীনরা দুচনয়ার ব্ড় ব্ড় প্রদলাভন কেচখ্দয় নব্ীেী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচহ ওয়া সাল্লামদক ব্দলচছল কয, আপনাদক সারা আরদব্র ব্ােশা ব্ানাদনা হদব্, 

আরদব্র সব্দিদয় সুন্দরী নারী আপনাদক কেওয়া হদব্। আরদব্র কগাো সম্পে 

আপনার সামদন েমা কদর কেওয়া হদব্। তখ্ন নচব্েী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম  তাদের উিদর ব্দলচছদলন, ‘আল্লাহর শপথ, এসকল কলাক যচে আমার এক 

হাদত িাৌঁে আর অনয হাদত সূযম এদন কেয় তব্ু আচম আমার োচয়ত্ব কথদক সামানয চপছ 

পা হদব্া না।’  

আল্লাহর ফেদল আমাদের কযদহতু নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  এর 

ওয়াচরশ হওয়ার মযমাো অচেমত হদয়দছ। তাই আমাদেরদকও নব্ীেী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  এর লক্ষয-উদেশয চনদয় সামদন এচগদয় কযদত হদব্। এ কক্ষদত্র 

দুচনয়ার ককাদনা কলাভ-লালসা, ভয়-ভীচত, হুমকী-ধমচক কযন আমাদেরদক চনে 

োচয়ত্ব পালন করা কথদক চফচরদয় রাখ্দত না পাদর। কযচেন কথদক আমরা এই ইলদমর 

ব্াগাদন কেম করদখ্চছ, কসচেন কথদক আমাদের কাৌঁদধ এ োচয়ত্ব এদস কগদছ।  

আমাদের োনা হদয় কগদছ কয, এ পদথ িলদত হদল ব্ালা-মুসীব্ত ও দুঃখ্-কষ্ট সহয 

করদত হয়। এপদথ আমাদেরদক ককউ েব্রেচি ও ব্াধয কদর আদনচন। আমরা 

চনদেরাই ব্ুদর-শুদন এ পথ গ্রহে কদরচছ। সুতরাং এখ্ন যত দুঃখ্-কষ্ট কহাক ব্ালা-

মুসীব্ত আসুক তব্ুও আমাদেরদক নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  এর 

লক্ষয-উদেশয চনদয় শুধু অগ্রসর হদত হদব্। চপচছদয় যাওয়ার ককাদনা সুদযাগ কনই। 

আর প্রদতযদকই চনদের কমধাদক সোগ রাখ্দব্। ককাদনা চেক কথদক দ্বীদনর কখ্লাফ 

ককাদনা কাে হদত কেখ্দল কসোর সংদশাধন করা প্রদতযদকই চনদের একান্ত োচয়ত্ব 

মদন করদব্। ককউ এই কােদক সব্ার োচয়ত্ব মদন করদব্ না। ককননা প্রদতযদকই যচে 

একথা মদন কদর কয, এই কাে করা কতা সব্ার োচয়ত্ব, আচম একা করদব্া ককন? 
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তাহদল ককউ োচয়ত্ব পালন করদব্ না। ব্রং একেন অপরেদনর চেদক তাচকদয় 

থাকদব্। তখ্ন ফলাফল তাই হদব্ যা এক প্রচসদ্ধ ঘেনায় হদয় চছল। ঘেনা চনম্নরূপঃ  

এক ব্ােশাহ কঘাষো করদলন কয, আে রাদতর মদধয রাে প্রাসাে সংলি পুকুদর এই 

এলাকার প্রদতযক ব্যচক্ত চনে চনে গাভীর দুধ এদন কঢদল চেদব্। সকাদল আচম কযন 

পুকুরদক দুদধ পচরপূেম কেখ্দত পাই। অতঃপর প্রোদের প্রদতযদক এই চিন্তা করদলা 

কয, সব্াইদতা পুকুদর দুধ ঢালদব্, আচম একা এক ব্ালচত পাচন ঢালদল কীইব্া সমসযা 

হদব্। অতঃপর সকাদল উদে কেখ্া কগল কয, সমূ্পেম পুকুর পাচনদত পূেম হদয় আদছ। 

ককন এমন হদলা? উির একচেই, প্রদতযদক দুধ ঢালা চনদের োচয়ত্ব মদন কদরচন। 

যচে প্রদতযদকই এই কথা ভাব্দতা কয, োনা কনই কক দুধ আনদব্ আর কক পাচন 

আনদব্, কমপদক্ষ আচমদতা দুধ ঢাচল। তাহদল পূেম পুকুর দুদধ ভদর কযত। চেক তদ্রূপ 

ককাদনা আদলম যচে একথা ভাদব্ কয, আচম একা োচয়ত্ব পালন না করদল কী হদব্? 

আচম ছাড়া কতা হাোদরা আদলম আদছন তারা োচয়ত্ব পালন করদব্ন, তাহদল কাদরা 

দ্বারাই োচয়ত্ব আোয় হদব্ না। 

আমরা কযসকল ব্ুযুগমাদনদ্বীদনর নাম চনদয় আদলািনা কদর থাচক, তাৌঁদের েীব্নী খ্ুদল 

কেখ্ুন মাশাআল্লাহ ইলম ও তাকওয়ায় তারা চছদলন আেশম। তাদের ব্যচক্তগত অব্স্থান 

চছল সুউদচ্চ। এমন নয় কয, তাদের ককাদনা ভক্ত ও মুরীে চছল না, তাদের ককাদনা 

ছাত্র চছল না এব্ং এমন নয় কয, তাদের ব্যচক্তগত ও োগচতক ককাদনা প্রদয়ােন চছল 

না। ব্রং তাদেরও সন্তানাচে,ছাত্র, মুরীে ও অনযানয প্রদয়ােনাচে চছল। তা সদত্ত্বও 

যখ্নই নতুন ককাদনা কফতনা মাথািাড়া চেদয় উদেদছ আমাদের আকাচব্রগে তা শক্ত 

হাদত প্রচতদরাধ কদরদছন। তারা কসোদক চনদেদের োচয়ত্ব মদন কদরদছন। অধীনি ও 

ছাত্রদেরদক এ কাদে লাগানচন ব্রং চনদেরা প্রথম সাচরদত এদস তার কমাকাদব্লা 

কদরদছন এব্ং কফতনাদক উৎখ্াত কদর কছদড়দছন। োরুল উলূম কেওব্দন্দর আকাচব্র 

উলামাদয় ককরাদমর েীব্নী সম্পদকম যাদের চকছুো অব্গচত আদছ, তারা হয়দতা কেদন 

থাকদব্ন কয, যখ্ন চব্রচেশ ইংদরেরা এই উপ-মহাদেদশ আগ্রাসন িাচলদয় পযমায়ক্রদম 

মুসলমানদের হাত কথদক রােয ক্ষমতা চছচনদয় চনদলা তখ্ন উলামা ও কনককার 

কলাকদের কব্দছ কব্দছ ফাৌঁচসদত রুলাদলা, আগুদন চনদক্ষপ করদলা এব্ং এমন হদলা 

কয, আল্লাহ পাদকর নাম কনওয়াও অপরাধ গেয করা হদত লাগল। কসই যমানায় 

আমাদের আকাচব্রগে দ্বীদন ইসলাম কহফােদতর েনয একচেদক মােরাসা কাদয়ম 

করদলন। আে কসই মােরাসার সংখ্যা ব্াড়দত ব্াড়দত এত কব্চশ হদয় কগদছ কয, 

মােরাসার সংখ্যা গেনা করাই মুশচকল হদয় কগদছ। আলহামদুচলল্লাহ। অপরচেদক 

যখ্ন ইংদরে সরকাদরর এক ব্ড় ব্যচক্ত এই কঘাষো করদলা কয, ‘আমরা এই 

উপমহাদেদশ এমন প্রচতষ্ঠান ও চশক্ষা-কাচরকুলাম প্রেয়ন করদব্া, কযই কাচরকুলাম 

অনুযায়ী কলখ্াপড়া করদল এদেদশর মানুষ রং ও ব্দেম চহন্দয়ুানী থাকদব্, চকন্তু 

েৃচষ্টভচঙ্গ ও কৃচষ্ট-কালিাদর চব্লাতী তথা চিস্টান হদয় যাদব্।’ এদহন নাযুক মুহূদতম 
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আকাচব্দর কেওব্ন্দ প্রাচতষ্ঠাচনকভাদব্ ইংদরেদের কমাকাচব্লা করার েনয োরুল 

উলূম কেওব্ন্দ মােরাসা প্রচতষ্ঠা কদরন। সাদথ সাদথ কযখ্াদন কযভাদব্ ইংদরেরা 

ইসলাদমর চব্রুদদ্ধ ষড়যন্ত্র কদরদছ তা মুকাদব্লা করদত তারা ময়োদন রাৌঁচপদয় 

পদড়দছন। এরই ধারাব্াচহকতায় যখ্ন ইংদরে শাসনামদল চিস্টান পাদ্রীদের উপদ্রব্ 

এতই কব্দড় কগল কয, কযখ্াদন কসখ্াদন তারা ইসলাদমর চব্রুদদ্ধ কপ্রাপাগািা ও 

িযাদলি ছুড়দত লাগদলা, তখ্ন মাওলানা কাদসম নানুতুব্ী রহ., মাওলানা রহমাতুল্লাহ 

ককরানব্ী রহ. ময়োদন কনদম তাদের চব্রুদদ্ধ শক্ত প্রচতদরাধ গদড় তুলদলন। 

ঐ যমানায়ই চহন্দু আযম সমােীদের কনতা স্বামী চেয়ানন্দ স্বরস্বতী প্রকাশয ময়োদন 

এদস ইসলাদমর চব্রুদদ্ধ চব্চভন্ন অচভদযাগ তুলদলা। নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম এর সীরাদতর চব্রুদদ্ধ আপচিকর মন্তব্য ও ইসলামী চশক্ষােীক্ষার উপর নি 

হামলা শুরু করদলা এব্ং এই চব্ভ্রাচন্ত ছড়াদত থাকদলা কয, চহন্দিুাদনর সকল ব্াচসন্দা 

ব্ংশগতভাদব্ চহন্দ ু চছল। কমাঘল সম্রােরা তাদেরদক প্রদলাভন কেচখ্দয় ব্া 

েব্রেিীভাদব্ মুসলমান ব্াচনদয়দছ। আর কাদফররা তাদের অপপ্রিাদর সফল হওয়ার 

েনয শুচদ্ধ আদন্দালন নাদম একচে সংগেন ধতচর কদর কফলদলা। আর ইংদরে 

সরকাদরর সাচব্মক সহদযাচগতা চনদয় সরলমনা মুসলমানদেরদক চহন্দ ু ব্ানাদত 

থাকদলা। 

কস সমদয় হযরত মাওলানা কাদসম নানুতুব্ী রহ. এর মত দুচনয়া চব্মুখ্ এব্ং খ্াৌঁচে 

ইসলাম িিমায় ডুব্ন্ত ব্যচক্তত্ব মােরাসার গচি কথদক ময়োদন কব্র হদয় এই কফতনার 

কমাকাদব্লা করদলন। ইউচপ, শাহোহানপুর, এমচনভাদব্ পচশ্চম প্রদেদশর চব্চভন্ন 

শহদর তকমযদুদ্ধ অংশগ্রহে কদর অতযন্ত ব্চলষ্ঠ যুচক্ত প্রমাে উপস্থাপন করতঃ আযম 

সমােীদের সকল আপচি খ্িন কদর ইসলাদমর কশ্রষ্ঠত্ব সু-প্রমাচেত কদরন। কসই 

যমানায় ঐ সকল মুনাোরা ব্া তকমযদু্ধ চনদয় এই চকতাব্সমূহ রচিত হয়ঃ 

১.মুব্াহাসাদয় শাহোহানপুর ২. ককব্লানুমা ৩.োওয়াদব্ তুচকম। আল্লামা কাদসম 

নানুতুব্ীর এসকল মুনাোরা  ও রিনাব্লী চব্দরাধী পদথর উপর এমন প্রভাব্ কফদল 

কয, তাদের সামদন চতচন এক ব্াৌঁধার প্রািীর হদয় োৌঁড়ান। এক পযমাদয় ব্াচতদলর সকল 

প্রদিষ্টা ব্ন্ধ হদয় যায়। 

মাওলানা রহমাতুল্লাহ চকরানব্ী রহ. চিস্টান পাদ্রী ও অনযানয ব্াচতল শচক্তর 

কমাকাদব্লায় চছদলন একেন চব্খ্যাত আদলম। ভারদতর আগ্রাসহ কযখ্াদন যখ্ন 

ব্াচতল মাথািাড়া চেদয় উদেদছ, চতচন তা তাড়া কদর চফদরদছন। চিস্টান পাদ্রীরা তার 

নাম শুনদল আতংচকত হদয় পড়দতা। এভাদব্ চব্রচেশ সরকাদরর ছত্রছায়ায় চিস্টব্াদের 

ব্যাপক প্রিারোর ফদল কয চব্ভ্রাচন্তকর পচরদব্শ ধতচর হদয়চছল আল্লাহ তা‘আলার 

েয়ায় তা চব্েূচরত হয়। 
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এমচনভাদব্ ঐ যমানায়ই চব্রচেশ সরকাদরর মেদত উদ্ভব্ ঘদে কাচেয়ানী মতব্াে নাদম 

আদরক ভয়াব্হ কফতনার। কগালাম আহমাে কাচেয়ানী প্রথদম মুোচেে হওয়ার োচব্ 

কদর, তারপর ঈসা মাসীহ হওয়ার োচব্ কদর, একপযমাদয় কস নব্ী হওয়ার োচব্ কদর। 

তখ্ন হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর মত ইলমী সাগদরর চব্খ্যাত ডুব্ুরী 

ও ছাত্র পাগল ব্যচক্তত্ব, কাচেয়ানীদের চব্রুদদ্ধ ময়োদন নামদলন। চতচন কতা ঐ ব্যচক্ত, 

চযচন চছদলন োরুল উলূম কেওব্দন্দর নসীহতী মসনদের মধযমচে। চতচন চছদলন 

ইলদমর এমন অতল সাগর যার ব্ক্তব্য ব্ুরদত ছাত্রদের কব্গ কপদত হত। উপচস্থত 

উলামাদয় ককরাম! আপনারা হয়দতা ঐসকল ব্যচক্তত্ব যারা আনওয়ারশাহ কাশ্মীরী 

রহ. এর ছাত্রদের কথদক চকংব্া তাৌঁর ছাত্রদের ছাত্রদের কথদক ইলম হাচসল কদর 

থাকদব্ন। যাদেরদক আল্লামা কাশ্মীরী োদহল ব্দল সদম্বাধন করদতন। আর ঘেনাক্রদম 

কসই োদহল শদব্দ সদম্বাচধত ব্যচক্তদের তাচলকায় রদয়দছন পৃচথব্ী চব্খ্যাত 

আল্লামাগে। যথা, পাচকিাদনর আল্লামা ইউসুফ ব্ান্নুরী, আল্লামা ব্েদর আদলম 

চমরােী, আল্লামা ইেরীস কান্ধলব্ী, আল্লামা চহফেুর রহমান, কােী যাইনুল আদব্েীন, 

আল্লামা ক্বারী তাইদয়ব্ রহ. চযচন েীঘম চেন োরুল উলূম কেওব্দন্দর মুহতাচমম 

চছদলন। এই সকল মহান ব্যচক্তগদের মহামানয উিাে ইলদমর পব্মতসম ব্যচক্তত্ব, 

ইলমী ব্যতায় সব্মেন চব্চেত চনেমনব্াসী হওয়া সদত্ত্বও এদহন নাযুক মুহূদতম ভাগলপুর 

আোলদত িলমান কাচেয়ানীদের চব্রুদদ্ধ সব্মাচধক গুরুত্বপূেম রাদয়র চেন কেওব্ন্দ 

কছদড় ভাগলপুর আোলদত চগদয় েদের সমু্মদখ্ উপচস্থত হদয় অতযন্ত মেব্ূত 

প্রমাোচের মাধযদম যুচক্ত-তকম উপস্থাপন করতঃ কাচেয়ানীদের চব্রুদদ্ধ রায় প্রোন 

কচরদয় তাদেরদক পরাচেত কদরন। 

আল্লামা কাশ্মীরী ব্দলন, আচম আোলদত এই েদনয উপচস্থত হদয়চছ কয, কসচেন আচম 

যচে উপচস্থত না হতাম আর কাচেয়ানীদের পদথ ককাদেমর রায় হত, তাহদল হাশদরর 

মাদে নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  এর সামদন আচম কীভাদব্ মুখ্ 

কেখ্াতাম। যচে চতচন প্রশ্ন কদরন কয, আমার খ্তদম নব্ুয়াত  ভূলুচণ্ঠত হচেল, আর  

তুচম চকনা ইলমী অধযাপনায় ব্যি চছদল? এই চছল কেওব্ন্দী আদলমদের 

আত্মমযমাোদব্াধ ও দ্বীন কহফাযদতর গুরুত্ব। 

এমচনভাদব্ যখ্ন কব্দরলব্ী কফতনার উদ্ভব্ হদলা, তখ্ন হযরত মাওলানা মুরতাো 

হাসান সাদহব্ কব্দরলব্ী সম্প্রোদয়র কনতা আহমাে করো খ্াদনর চব্রুদদ্ধ িযাদলি 

চেদলন, কমানাযারা ও তকমযদুদ্ধর মাধযদম তার সাদথ লড়দলন এব্ং এই কফতনাদক 

শক্ত হাদত প্রচতদরাধ করদলন। এমচনভাদব্ হাকীমুল উম্মত হযরত থানব্ী রহ. ইলমী 

প্রমাোচে চেদয় চকতাব্ চলদখ্ এই চফতনার প্রচতদরাধ করদলন। হযরত মাওলানা নূর 

মুহাম্মােসহ আদরা অদনদক চকতাব্ চলখ্দলন। কশদষর চেদক এদস ছারফারায খ্ান 

সফোর এসম্পচকমত গুরুত্বপূেম চব্ষয়গুদলার উপর চকতাব্ রিনা কদরন। চব্ষয়গুদলা 

এই, ইলমুল গাইব্, হাচের নাচের, নূর আওর ব্াশাচরয়যাত, ইচস্থমোে চব্গাইচরল্লাহ, 

কনোদয় গাদয়ব্ এর মাসআলা ইতযাচে চব্ষদয় চতচন চভন্ন চভন্ন চকতাব্ রিনা কদরদছন, 
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কযমনঃ ‘এযালাতুল গাদয়ব্’ ‘ তাগরীব্ুন নাওয়াদযল’ ‘ আৌঁখ্ুচক োিাক’ ‘কিরাগচক 

রউশচন’ ইতযাচে। 

তারপর আসুন, লা-মাযহাব্ী সম্প্রোদয়র ব্যাপাদর। কতা এ সম্পদকম শাহ ওয়াচলউল্লাহ 

মুহাচেদস কেহলব্ী রহ. কথদক শুরু কদর শাহ ইসহাক সাদহব্, শাইখ্ুল চহন্দ মাওলানা 

মাহমূে হাসান কেওব্ন্দী, মাওলানা রশীে আহমাে গাঙ্গুহী, তারপর মুফতী মাহেী 

হাসান রায়পুরীসহ অদনক উলামাদয় ককরাম চকতাব্ রিনা কদরদছন। এই কফতনা 

আেও কোদর কশাদর িলমান। এখ্ন এদের প্রচতদরাদধর োচয়ত্ব আমাদের। 

এভাদব্ মওেূেী মতব্াে যখ্ন সামদন আসদলা, তখ্ন মাওলানা হুসাইন আহমাে 

মাোনী রহ. এই চফতনার চব্রুদদ্ধ ময়োদন নামদলন। এই কফতনার চব্রুদদ্ধ সব্মপ্রথম 

আওয়াে উদিালনকারী হদলন মাওলানা হুসাইন আহমাে মাোনী রহ.। যখ্ন 

উলামাদয় ককরাদমর একচে ব্ড় অংশ মওেূেীর প্রচত রুৌঁদক পড়দলন। ব্রং চহন্দিুাদনর 

কব্শ কদয়কেন প্রচসদ্ধ আদলমও না ব্ুদর তার গচেত েদল চভদড় কযদত শুরু করদলন। 

এমনচক ককউ ককউ চনে চনে েন্মভূচম কছদড় চেদয় চশয়াল ককাদে স্থাচপত তথাকচথত 

োরুল ইসলাদম চহেরত করা শুরু করদলন। চকন্তু হযরত মাোনী রহ. তখ্ন এর 

চব্রুদদ্ধ আওয়ায তুলদলন। তাদের েলীয় মূলনীচতদত উদল্লখ্ চছল কয, আল্লাহ ও তার 

রাসূল ব্যতীত অনয কাউদক সদতযর মাপকাচে মদন করা যাদব্ না। একথা শুদন ঈমানী 

চব্িক্ষেতার মূতমপ্রতীক মাওলানা মাোনী রহ. এর  কান খ্াড়া হদয় কগল, চতচন 

একথার ব্যাখ্যা কিদয় ব্লদলন কয, ককাদনা চব্ষদয় হযরত সাহাব্াদয় ককরাদমর  

সমাদলািনা করা  ও ককাদনা চব্ষদয়  তাদেরদক প্রতযাখ্যান করা চক ধব্ধ? তখ্ন 

মওেূেী সাদহব্ ব্লদলন, হযাৌঁ, অব্শযই ধব্ধ। তখ্ন কলাদকরা ব্লদলা, মওেূেীর 

উিদরর অন্তরাদল কী লুকাচয়ত আদছ? হযরত মাোনী রহ. ব্লদলন, তার উিদরর 

অন্তরাদল এ কথা লুকাচয়ত আদছ কয, শুধুমাত্র আব্ুল আলা মওেূেী ছাড়া দুচনয়ার 

আর কয কাদরা সমাদলািনা করা ধব্ধ। িাই কস সাহাব্ী কহাকনা ককন। তাইদতা মওদুেী 

সাচহদতয সাহাব্াদয় ককরামদকও সমাদলািনা করা হদয়দছ। 

মওেূেী সাদহব্ হযরত আদয়শা রা., হযরত মুয়াচব্য়া রা., হযরত উসমানগনী রা., 

হযরত আব্ূযর কগফারী রা., হযরত আলী রা.সহ ব্ড় ব্ড় সাহাব্াদয় ককরাদমর 

সমাদলািনা কদরদছন। এমনচক নব্ীগে আ. ককও ছাদড়নচন। হযরত ইউনুস আ., 

হযরত মূসা আ., হযরত োঊে আ.সহ অদনক নব্ীর সমাদলািনা মওেূেী সাদহব্ 

কদরদছন। 

অতঃপর এই মওেূেী মতব্ােদক খ্িন ও এর ভ্রাচন্ত প্রমাদে আমাদের আকাচব্রদের 

মধয কথদক প্রায় সকদলই চকতাব্ রিনা কদরদছন। আচম এখ্ন শুধু কশদষর চেদকর কথা 

ব্লচছ। শাইখ্ুল হােীস মাওলানা যাকাচরয়া সাদহব্ রহ. এর মত খ্ানকাহী েীব্দনর 

চনেমনতায় অভযস্ত (যার হাদত কলাকদের সাক্ষাৎ কেওয়ার মত সময় চছল না। িচব্বশ 

ঘন্টার মদধয চতচন আসর কথদক মাগচরব্ পযমন্ত সময়েুকু ব্যতীত আর ককাদনা সময় 
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কাউদক সাক্ষাৎ চেদতন না, িাই সাক্ষাৎ প্রাথমী যত ব্ড় ব্যচক্তই কহাকনা ককন। শুধু মাত্র 

চতনেদনর কক্ষদত্র চছল ব্যচতক্রম, মাওলানা হুসাইন আহমাে মাোনী, শাহ আব্দলু 

কাদের রায়পুরী, মাওলানা ইচলয়াস রহ.।) ব্যচক্তও মওেূেী সাদহদব্র চব্রুদদ্ধ কলম 

ধদরদছন। মাওলানা ইউসুফ ব্ানু্নরী রহ. এর মত েগত চব্খ্যাত চব্দ্বান তার চব্রুদদ্ধ 

চকতাব্ রিনা কদরদছন। আর কব্শ চকছু আদলম যারা পচরচস্থচতর চশকার হদয় মওেূেী 

সাদহদব্র সাদথ একাত্মতা প্রকাশ কদরচছদলন, তাদের প্রদতযদকই এদকর পর এক ভুল 

ব্ুরদত কপদর মওেূেী সাদহব্ কথদক সদর এদস োয়মুক্ত হওয়ার কঘাষো চেদয়দছন 

এব্ং এর উপর চকতাব্ও রিনা কদরদছন। এর মদধয মাওলানা মনেুর নুমানী রহ. 

প্রেীত ‘মওেূেীর সাদথ আমার সাহিাদযমর ইচতব্ৃি’ নামক ব্ইচে অনযতম। 

আমার ভাইদয়রা! ব্াচতল ভ্রান্তব্াৌঁচেদের যা চকছু নমুনা উপস্থাপন করলাম, ভারত 

চব্ভচক্তর পূদব্ম ও পদর অখ্ণ্ড ভারত ও খ্চণ্ডত ভারদতর চতন অংদশর কযখ্াদন যখ্ন কয 

ব্াচতল আদন্দালন মাথািাড়া চেদয় উদেদছ, আমাদের আকাচব্রগে প্রদতযদকই চনে 

চনে সাধয কমাতাদব্ক তা প্রচতদরাধ কদর কগদছন। 

চপ্রয় ভাইদয়রা! আে আমাদের কেওব্ন্দী োমাআত যা প্রকৃতপদক্ষ হকপেীদের 

োমাআত এব্ং সচেক অদথম মুসলমান নাদম আখ্যাচয়ত হওয়ার উপযুক্ত, যারা 

আকাচব্রদের নাম উচ্চারেকারী এব্ং তাদের করদখ্ যাওয়া দ্বীনী চমশনদক শক্ত হাদত 

ধারেকারী। আপনারা লক্ষ করদল কেখ্দব্ন, অদনক োমাআত এমন আদছ যাদের 

চনদেদের চহফাোদতর চিন্তা ব্যতীত অনয কাদরা কহফাযদতর চিন্তা কনই। ব্তমমান এই 

নাযুক কপ্রক্ষাপদে লা-মাযহাব্ী তথা গায়দর মুকাচল্লেদের ভ্রাচন্ত খ্িন করা প্রদয়ােন 

এব্ং মওেূেী মতব্ােদক খ্ণ্ডনকরা ও তাদের মুদখ্াশ উদন্মািন করা প্রদয়ােন। 

এমচনভাদব্ কব্দরলব্ী, কাচেয়ানী ইতযাচে মতব্াদের খ্িন করা প্রদয়ােন। 

শুধুমাত্র কেওব্ন্দী উলামাদের োমা‘আদতর অব্স্থা এই কয, একচেদক তাদের দ্বীদনর 

সহীহ তালীম হাচসল করা, অনযদেরদক তালীম কেওয়া, অদনযর চনকে দ্বীদনর তাব্লীগ 

করার োচয়ত্ব রদয়দছ। অনয চেদক দ্বীদন ইসলাম কহফাযদতর োচয়ত্বও তাদের কাৌঁদধ, 

কযন নাম সব্মস্ব চশক্ষা- েীক্ষার ফাৌঁদে মুসলমানরা আেদক না যায়, ককাথাও ককউ 

মওেূেী মতব্াদের চশকার না হয়। চিস্টান ও কাচেয়ানীরা মুসলমানদের ঈমানদক 

হুমচকর মদধয কফদল না কেয়। আচম চেজ্ঞাসা কচর এব্ং অতযন্ত েরেভরা চেল চনদয় 

চেজ্ঞাসা কচর, আে কােীয়ানী মতব্াে, চিস্ট মতব্াে এর চব্রুদদ্ধ কমাকাদব্লা কদর 

েনগেদক সদিতন করার েনয কয়েন কলাক কাে করদছ? সহীহ দ্বীদনর উপর কক কক 

আদছ? কতা এমন গুরুত্বপূেম চেম্মাোরীর চিন্তা মাথায় চনদয় আমাদেরদক উোসীনতার 

ঘুম কথদক োগদত হদব্। চনদেদের োচয়ত্ব পালদন যত্নব্ান হদত হদব্।  

আর সব্দিদয় গুরুত্বপূেম কয কথাচে ব্লদত িাই, আদরা কদয়কচে স্থাদন যা ব্দলচছ তা 

হদলা, শয়তান দ্বীদনর সহীহ কমহনদতর কমমীদেরদক কাে কথদক হোদনার েনয 

সব্দিদয় কব্চশ কয অস্ত্রচে ব্যাব্হার কদর তাহদলা, আদপাদষ মতচব্দরাধ সৃচষ্ট করা। 
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ব্তমমাদন কসই দুভমাগয আমাদের হকপেীদের সাদথ যুক্ত হদয়দছ। একই চিন্তাধারার 

অচধকারী, একই আকাচব্রগদের নাম ব্ুদক ধারেকারী, একই চনসাদব্ চশক্ষা গ্রহে ও 

চশক্ষা প্রোনকারী দ্বীদনর একই চমশদনর ককতনধারী আদলমগে অননকয ও প্রকাশয 

মতচব্দরাদধ চলপ্ত হদয় চছন্ন চব্চেন্ন হদয় পদড়দছ। এ অব্স্থা অতযন্ত কষ্টোয়ক। দুচনয়ার 

ব্ড় ব্ড় সমসযার সমাধান তাদের মাথার উপর তারা কসগুচলর সমাধান না কদর 

মতচব্দরাদধ চলপ্ত আদছ। দুই কেদশর মদধয যুদ্ধ ব্াৌঁধদল উভয় কেদশর মধয কথদক 

তাদের ব্ড় ব্যচক্তরা সচন্ধর েনয চমচলত হয় এব্ং তারা সমসযার সমাধান কদর উদে। 

আমাদের শহরগুদলাদত এ ধরদের ঘেনার অদনক নেীর রদয়দছ। চহন্দিুান ও 

পাচকিাদনর মদধয যুদ্ধ কব্ৌঁদধদছ। তখ্ন দুই কেদশর ব্ড় ব্ড় ব্যচক্তরা দুই দুইব্ার ব্দস 

সচন্ধিুচক্ত স্বাক্ষচরত কদরদছ।  এসব্ দুচনয়াোর কলাদকরা চনদেদের দুচনয়ার স্বাদথম 

আদপাদষ মতচব্দরাধ েূর করার েনয ব্সদত পাদর। চকন্তু আদলমগদের পচব্ত্র 

োমাআত দ্বীদনর েনয চনদেদের মধযকার মতচব্দরাধ েূর করদত পারদব্ না? চনদের 

ব্যচক্ত সত্বার কী মূলয আদছ? চনদের আচমদত্বর চক োম? দ্বীন চক আমাদেরদক এ কথা 

ব্দল কয আদপাদষ যুদ্ধ কদরা? আসদল আমরা আমাদের প্রব্ৃচির িাচহোর কব্ড়াোদল 

আেদক কগচছ। 

অতএব্, আেদকর যুব্ক উলামাদয় ককরাম এ কথার উপর অঙ্গীকারাব্দ্ধ কহান কয, 

আমরা আমাদের ব্ড় ব্ড় উলামাদয় ককরামদক ঐদকযর প্লােেফদমম আনদব্া এব্ং 

কসেনয তাদের পাদয় ও কাৌঁদধ হাত করদখ্ কখ্াশাদমাে কদর তাদের চভতরকার অননকয 

ও েূরত্ব েূর কদর চেব্। কেখ্ুন, অননদকযর এই অথম নয় কয, চব্চভন্ন মসচেদে চব্চভন্ন 

মকতদব্ চব্চভন্ন েন চব্চভন্নভাদব্ তালীম চেদেন। এো ককাদনা এখ্দতলাফ নয়; ব্রং 

এোদতা একই ফুল ব্াগাদনর চব্চভন্ন ফুদলর মত েৃশয। কযমন ফুল ব্াগাদন চব্চভন্ন রং 

ও ঘ্রাদের ফুল থাদক। ককাদনাচে কগালাপ,ককাদনাচে িাদমচল, ককাদনাচে কব্চল। এদকক 

ফুদলর এদকক রং ও এদকক ঘ্রাে। রং এব্ং ঘ্রাদের চভন্নতা সদত্ত্বও সব্ ফুল চমদল 

মানুষদক ও পচরদব্শদক সুঘ্রােযুক্ত কদর কেয়। 

এমচনভাদব্ সকল আদলম চনদেদের আকাচব্রদের ইউচনফমম তথা আেদশমর ধারক 

হদব্। চকন্তু কয চব্ষয়গুদলা কম চলক ও চভচিমূলক কসগুদলাদত সব্াই ঐদকযর সূতায় 

আব্দ্ধ থাকদব্। ককাদনা প্রকার চব্চেন্নতা অব্লম্বন করদব্ না। আর কযখ্াদন কযখ্াদন 

এই চব্চেন্নতা আসদব্ কসো েূরীকরদের কিষ্টা করদব্। 

আর চদ্বতীয় েরুরী কথা হদলা, এখ্লাদসর সব্দিদয় ব্ড় পচরিয় হদে দ্বীদনর কয কাে 

আমরা করচছ হুব্হু এই কাে যচে অনয ককউ কদর তাহদল দুঃচখ্ত না হওয়া ব্রং খ্ুচশ 

হওয়া। এক কছদল তার চপতার কখ্েমদত চলপ্ত আদছ। তাহদল চপতার অনয কছদলর 

কখ্েমদত কস নারাে হদব্ না, ব্রং খ্ুচশ হদব্। এক মুচরে তার শাইদখ্র কখ্েমদত 

আদছ, তখ্ন অনয মুরীে তার শাইদখ্র কখ্েমত করদল কস নারাে হদব্ না, ব্রং খ্ুচশ 

হদব্ যচে কস সচতযকার অদথমই শাইখ্দক ভালদব্দস থাদক। এক ব্যচক্ত ককাদনা 
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প্রচতষ্ঠাদন োন কদর কতা অনয ককউ এই প্রচতষ্ঠাদন োন করদল প্রথম ব্যচক্ত নারাে 

হদব্ না, ব্রং খ্ুচশ হদব্। যচে আদব্গ এমন হয় কয, আচম একাই কখ্েমত করদব্া 

অনযদক কখ্েমত করদত চেব্ না তাহদল এো ইখ্লাস হদব্ না; ব্রং তা হদব্ চনদের 

সুনাম সুখ্যাচতর েনয। 

আমরা সকদলই দ্বীদনর কাদে ব্যি, কতা একেন আদলম একচে প্রচতষ্ঠান ব্া একচে 

সংগেন ব্াচনদয় কাে চনদয় োৌঁড়াদলন, এমতাব্স্থায় তার সহদযাগী হদত হদব্। তার 

চব্দরাধী হদল িলদব্ না। ককননা কস ঐ কােই করদছ যা আচম করচছ। কয ককউ দ্বীদনর 

আওয়াে উোদব্ , পতাকা যার হাদতই থাকুক না ককন, নাক চসেকাদনা যাদব্ না। 

ককাথাও একহাোর কলাক োমা‘আদত নামায আোয় করার েনয েমা হদল, তার 

মদধয হয়দতা এমন একশত কলাক আদছ, যারা সকদলই ইমামতী করদত পাদর। চকন্তু 

একশত কলাকই কতা ইমামতী করদব্ না, ব্রং ইমামতী একেনই করদব্। আর ব্াকী 

সব্াই তাদক ইমাম চহদসদব্ কমদন চনদব্। এখ্ন অব্চশষ্ট ৯৯ েন েুতা হাদত চনদয় 

মসচেে কথদক কব্র হদয় যায় চকংব্া  ইমাম সাদহদব্র োয়নামায ককদড় চনদয় ব্দল 

কয, ইমামচতর কযাগয আচম, অতএব্ আচম ইমামচত করদব্া। এ োতীয় আিরে করা 

চক কখ্দনাই সমীিীন হদব্? নাচক একেদনর ইমামত কমদন চনদয় োমা‘আদতর সাদথ 

নামায আোয় উচিত হদব্? এক ব্যচক্ত ইমামচতর োয়গাদত োৌঁচড়দয় কগদছ এোদতা 

অনযদের েনয ককাদনা অসম্মাদনর চব্ষয় নয়। ককননা চব্ষয়চে এমন নয় কয, 

ইমামচতদত োৌঁড়াদল সম্মাচনত হদব্ আর মুক্তাচে অসম্মাচনত হদব্। ছাত্র ইমামচত করদছ 

আর শাইখ্ুল হােীস সাদহব্ তার চপছদন নামায পড়দছন। মাোনী সাদহব্ ছাদত্রর 

চপছদন নামায পড়দছন, ককাথাও কছদল ইমামচত করদছ ব্াপ, োো তার চপছদন 

মুক্তােী হদয় নামায পড়দছ। তাদের কেদহদন একথা আদস না কয, এদক ইমাম 

ব্ানাদনার দ্বারা তাদের পেমযমাো নষ্ট হদব্। ককননা প্রথদমই এই চসদ্ধান্ত কনয়া হদয়দছ 

কয, নামায োমা‘আদতর সাদথ পড়া হদব্। এই েৃশয প্রচতচেন পাৌঁিব্ার সামদন আসদছ 

আর সব্াই তাদত অংশগ্রহেও করদছ। এমচনভাদব্ দ্বীদনর ককাদনা কাে যখ্ন 

েলব্দ্ধভাদব্ করা হয়, তখ্ন তার মধয কথদক একেন সামদন কনতৃত্ব চেল আর আচম 

তার কনতৃত্ব কমদন চনলাম। এদত চক আমার মান সম্মান নষ্ট হদয় যাদব্? এদত সম্মান 

আদরা ব্ৃচদ্ধ পাদব্। এো না কদর ককউ যচে  মদন কদর কয, আমার মদধযও কনতৃত্ব 

কেওয়ার কযাগযতা আদছ। অতঃপর চভন্ন একো েল গেন কদর কস কনতা হদয় যায়। 

তাহদল দ্বীদনর লাদভর পচরব্দতম ক্ষচত হদব্।  সব্ োয়গায় আে ব্ািব্তা েৃশযমান 

হদে। কতা যুব্কগে হদে একচে োচতর শচক্ত। সংসাদর ককাদনা যুব্ক যচে এই চেে 

ধদর কয, মা-ব্াদপর মধযকার গিদগাল খ্তম করদব্ তাহদল তা সম্ভব্ হদয় যায়। এো 

না কদর কছদল যচে একচেদক থাদক, আর ব্াপ অনয চেদক যায় তাহদল গিদগাদলর 

চনরসন হদব্ না। আেদকর নওদোয়ান কতালাব্া ও উলামাদের চশক্ষা-েীক্ষা োচতর 

কনতৃত্ব কেওয়ার েনযই। আমাদের মধযকার ব্ড় ব্ড় উলামাদয় ককরাম যচে পূব্মব্তমী 

উলামাদয় ককরাদমর েশমন ও আেশমদক, তযাগ ও অগ্রাচধকারদক সামদন রাদখ্ন, 
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তাহদল পরব্তমীদের েনয এো হদব্ অনুসরেীয় চব্ষয়। প্রদতযক ব্যচক্তই কনতা হওয়ার 

কযাগয। পে পাওয়ার কযাগয। চকন্তু মুসচলম োচতর ঐদকযর স্বাদথম আদপাদষর রগড়া 

খ্তম কদর চেদয় সহীহ পদ্ধচত ও এখ্লাদসর সাদথ কাে করদল ইনশাআল্লাহ সফলতা 

আমাদের পেিুম্বন করদব্। 

সারকথা, আচম আপনাদের সামদন দুচে চব্ষয় চনদয় আদলািনা কদরচছ।  

এক. চব্চভন্ন চেক কথদক প্রকাচশত কফতনার চেদক সতমক েৃচষ্ট রাখ্া এব্ং কস সব্ 

কফতনা েমদনর েনয কাযমকরী পেদক্ষপ গ্রহে করা এব্ং প্রদতযদকই এোদক চনদের 

োচয়ত্ব মদন করা। মওেূেী মতব্াে আমাদের আচকো ও আমাদের আমদলর উপর 

আক্রমে করদছ, চিস্ট মতব্াে আমাদের সরলমনা মুসচলম ভাইদের চিস্টান ব্ানাদে। 

কাচেয়ানীরাও ঈমাদনর উপর হামলা করদছ। কতা কযভাদব্ আমাদের আকাচব্রগে 

এসকল কফতনার কমাকাদব্লা কদরদছন কসভাদব্ আমরাও এর কমাকাদব্লা করা 

চনদেদের োচয়ত্ব মদন করব্। 

দুই. কয ককউ দ্বীদনর সহীহ কখ্েমত আিাম চেদব্ তার সহদযাচগতা করদব্া। 

চব্দরাচধতা করদব্া না। ককননা আচম কযমন নাদয়দব্ রাসূল কতমচন কসও কতা একেন 

নাদয়দব্ রাসূল। 

আর দ্বীদনর কাে ব্লদত কম চলকভাদব্ নব্ব্ী কােদকই ব্ুরায়। আর নব্ীেী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  এর কাদের ধারা চছল চতনচেঃ 

১. চকতাব্ুল্লাহ ও চহকমাত তথা সুন্নাহ চশক্ষাোন। 

২. তাযচকয়া ব্া আত্মশুচদ্ধ। 

৩. োওয়াত ও তাব্লীগ। 

এগুদলাদকই মূলত প্রকৃত নব্ব্ী কাে ব্দল। মােরাসা কতৃমপক্ষ তা‘লীদমর কাে 

আিাম চেদে, খ্ানকাহগুদলা তাযচকয়ার কাে করদছ, আর তাব্লীগওয়ালারা 

োওয়াদতর কাে করদছ। এগুদলার সব্ই দ্বীনী কাে। এগুদলার কযোর প্রচত যার 

চেদলর করাৌঁক কব্চশ কস তাদত কলদগ থাকদব্। অনযগুদলাদক অস্বীকার করদব্ না। 

মােরাসাওয়ালা যচে একথা মদন কদর কয, আমরাই কতা দ্বীদনর কাে করচছ। 

োওয়াদতর লাইদনর কলাক দ্বীদনর কাে করদছ না। এো িরম ভুল হদব্। োওয়াত 

ওয়ালার একথা মদন করা কয, দ্বীদনর কােদতা শুধু আমরাই করচছ, মােরাসা 

ওয়ালারা দ্বীদনর কাে করদছ না এোও ভুল হদব্। আর খ্ানকাহওয়ালারা যচে এো 

মদন কদর কয, োওয়াদতর লাইদনর কলাদকরা কী োদন? হাকীকত ও প্রকৃত চেচনস 

কতা আমাদের কাদছ রদয়দছ। এোও ভুল হদব্। আল্লাহ পাক ব্দলনঃ 
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কতা যারা নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর নাদয়ব্ তথা ওয়াচরশ দ্বীদনর 

সকল কাে  চনদয় িলা তাদের োচয়দত্ব। যার কযোর প্রচত মদনর করাৌঁক কব্চশ কস কসো 

করদব্। আর অনয গুদলাদক সমথমন ও সহদযাচগতা করদব্, চব্দরাচধতা কমাদেই করদব্ 

না। এ পদ্ধচতদত ইনশাআল্লাহ দ্বীদনর কাে অদনক কব্চশ হদব্। কিাদখ্র কাে কেখ্া আর 

কাদনর কাে কশানা, চেহ্বার কাে ব্লা। প্রদতযদকই চনে চনে কাে কদর যাদে। এমন 

নয় কয, কিাখ্দক কেখ্ার োচয়ত্ব পালদনর সাদথ সাদথ শ্রব্ে ও ব্লার োচয়ত্বও পালন 

করদত হদব্। ব্রং কেখ্দব্ কিাখ্, ব্লদব্ চেহ্বা, আর শুনদব্ কান। তদব্ প্রদতযদকই 

অপদরর সহদযাগী। এমচনভাদব্ সকল নাদয়দব্ রাসূল দ্বীদনর কাে কদর যাদেন। 

অতএব্, আদপাদষ এদক অপদরর সহদযাগী হদত হদব্। 

আপনাদের সমীদপ আর একচে আদব্েন এই কয, উেূম ভাষা ও ফাসমী ভাষা ছাত্রদেরদক 

খ্ুব্ই গুরুত্ব চেদয় পড়াদব্ন। উেূম-ফাসমী যচেও মাতৃ ভাষা নয়, চকন্তু এই দুই ভাষা 

আমাদের দ্বীনী কখ্েমদতর ও চশক্ষার একচে গুরুত্বপূেম মাধযম হদয় কগদছ। আমাদের 

আকাচব্রদের সকল চকতাব্ উেূম ও ফাসমীদত কলখ্া। কসগুদলা কথদক উপকৃত হদত 

কগদল এই দুই ভাষা চশখ্ার চব্কল্প কনই। ককাদনা ভাষার অচস্থত্ব ব্াচক থাদক কসই 

ভাষায় চশক্ষাোন, চশক্ষাগ্রহে ও কসই ভাষা ব্লার মাধযদম। আমরা উলামাদয় ককরাম 

যচে এই দুই ভাষাদক চেচকদয় না রাচখ্, চশক্ষা না কেই, তাহদল এই ভাষাদক চেচকদয় 

রাখ্ার োচয়ত্ব আর কক পালন করদব্? সাধারে মানুষ কতা এই োচয়ত্ব পালন করদব্ 

না। সুতরাং এই দুই ভাষাদক চনসাব্ভুক্ত কদর গুরুত্বসহ পড়াদব্ন। 

যাইদহাক, আপনাদের সামদন চব্চক্ষপ্ত চকছু কথা আদলািনা করলাম। এসব্ কথার 

প্রথম সদম্বাচধত ব্যচক্ত আচম চনদেই। যচে ককাদনা ভুলত্রুচে হদয় থাদক তাহদল মাফ 

কদর চেদব্ন। আর যচে চকছু কাদের কথা ব্দল থাচক, তাহদল কসগুদলা আদপাদষ 

আদলািনা কদর কীভাদব্ তা ব্ািব্ায়ন করা যায় তার চফচকর করদব্ন। 

 واخر دعوانا ان احلمد لله رب العلمني

কওমী মােরাসার ইচতহাস ঐচতহয ও অব্োন 

চব্দশ্বর শীষম ইসলামী চব্েযাপীে োরুল উলূম কেওব্দন্দর সম্মাচনত মুহতাচমম 

হযরত মাওলানা আব্ুল কাদসম নমুাচন সাদহব্ ো. ব্া.এর ঐচতহাচসক ব্য়ান 

(স্থান: কেিস্ ক্লাব্ মাে, কসটর-৩, উিরা, ঢাকা। তাচরখ্: ৯ই কফব্রুয়ারী, শচনব্ার, ২০১৩ ঈ.) 

ভাষান্তর: শাইখু্ল হােীস মুফতী মনসরূুল হক ো. ব্া. 

 قال الله تبارك و تعاىل  اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمىت ورضيت لكم اإلسالم دينا.
সম্মাচনত উলামাদয় ককরাম,ব্ুযগুমাদন দ্বীন, যুব্ক ব্নু্ধগে, ও চপ্রয় অনুে!  

আেদকর এই কে লুসপূেম মাহচফল শহর অিদল অনুচষ্ঠত হদে, এখ্াদন 

অংশগ্রহেকারীগদের মদধয রদয়দছন চনে চনে অিদলর উচ্চ পযমাদয়র উলামাদয় 
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ককরাম, ব্ড় ব্ড় দ্বীনী প্রচতষ্ঠাদনর মুহতাচমমগে, শাইখ্ুল হােীস, চশক্ষকব্ৃন্দ,শহদরর 

সম্ভ্রান্ত ব্যচক্তব্গম ও চপ্রয় চশক্ষাথমীদের ব্ড় একচে অংশ, এ চেদক লক্ষয কদর এচে 

একচে মচহমাচিত মাহচফল।  

সময় স্বল্পতার কারদে সংচক্ষপ্ত ও সারগভম চকছু আদলািনা করদব্া, যা আমরা 

আমাদের আমলী েীব্দন পাদথয়রূদপ গ্রহে করদত পাচর এব্ং তার আদলাদক 

আদলাচকত হদত পাচর।  

আমার চপ্রয় ব্নু্ধগে! 

কঘাষোর মদধয আমার ব্যাপাদর ব্ারংব্ার একচে চনসব্ত ও সম্পদকমর কথা ব্লা 

হচেল, আর তা হদে ‘োরুল উলুম কেওব্ন্দ’ এর চনসব্ত, যা আমাদের আকাচব্দরর 

আমানত, যার কখ্েমদতর সাদথ সমৃ্পক্ত হওয়ার তাওফীক আমার হদয়দছ। এই 

চনসব্তদক ককন্দ্র কদরই আমাদের প্রচত গেমানুদষর ভচক্ত-শ্রদ্ধা ও মুহব্বাত, তার 

কারে হদলাঃ আল্লাহ তা‘আলা আমাদের আকাচব্রদক আক্বীো, ইলম, আমল, 

পরদহযগারী, কখ্াোভীচত, দ্বীনোরী, ব্ীরত্ব, আমানতোরী, প্রভৃচত যাব্তীয় ধব্চশদষ্টয 

এমনভাদব্ ধব্চশষ্টযময় কদরচছদলন কয, কসগুদলার কয ককান একচে চনদয় চিন্তা করদল 

এব্ং তাদের েীব্দনর কয ককান অধযাদয়র প্রচত লক্ষয করদল কেদহ নতুন প্রাদের সিার 

হয়, েীব্দনর নতুন চেগন্ত উদন্মাচিত হয়। 

কেওব্ন্দ পৃথক ককাদনা েল ব্া কগাষ্ঠীর নাম নয়, ব্রং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 

ওয়া সাল্লাম ২৩ ব্ৎসদরর েীব্েশায় সাহাব্াদয় ককরাম রাচয.দক কয চশক্ষার ধারক 

ব্াহক ব্াচনদয় চছদলন, আক্বীোর সংদশাধন কদরচছদলন, সৎিচরদত্রর মূতমপ্রচতক 

ব্াচনদয়চছদলন, নযায়-চনষ্ঠা, তাক্বওয়া, আমানতোরী, দ্বীনোরী, কখ্াোভীচত, সুন্নাদতর 

অনুকরে, কখ্াোদপ্রম, রাসূলদপ্রম, আল্লাহর রাদহ সব্মস্ব চব্লীন কদর কেওয়ার অেময 

উেীপনা, একচনষ্ঠ একত্বব্াে, দ্বীদনর কক্ষদত্র অেলতা ও েৃঢ়তা, ব্াচতল আক্বীো-

চব্শ্বাস ও ব্াচতল সম্প্রোদয়র চব্রুদদ্ধ আদপাষহীন মদনাভাব্ প্রভৃচত সমুেয় 

ধব্চশষ্টযাব্লী যা সাহাব্াদয় ককরাদমর মদধয স্বরূদপ চব্েযমান চছল এব্ং ব্ংশ পরম্পরায় 

ক্রমািদয় এক োমা‘আত কথদক আদরক োমা‘আদত, এক ির কথদক আদরক িদর 

ধারাব্াচহকভাদব্ স্থানান্তচরত হদয় ব্ক্ষযমাে চহেরী শতাব্দী পযমন্ত কপ ৌঁদছ, আল্লাহ 

তা‘আলা কসগুদলার ব্ািব্ নমুনা ও কম চলক চশক্ষা আকাচব্দর কেওব্ন্দদক োন 

কদরদছন, তারা একচেদক ঈমান-আক্বীোগতভাদব্ চছদলন দুচনমব্ার ও সুেৃঢ়, কব্র 

পূো প্রভৃচত কুসংস্কাদরর চব্রুদদ্ধ চছদলন আদপাষহীন, সুন্নাদতর অনুকরদে এতোই 

যত্নব্ান ও সতকম চছদলন কয, সামানয কথদক সামানয আমলও সুন্নাত পচরপেী হদতা না, 

িাই তা সুন্নাদত মুআক্কাো না হদয় সুন্নাদত আচেয়া কহাক ও তাদের সুনাদন ইব্াোদতর 

অন্তভুমক্ত না কহাক। 
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প্রথম পযমাদয়:  

আচম আপনাদের সমু্মদখ্ সাহাব্াদয় ককরাদমর চকছু ঘেনা ব্েমনা করদব্া, সাদথ সাদথ 

আকাচব্দর কেওব্দন্দর চকছু ঘেনাও উপস্থাপন করদব্া। অতঃপর আচম আহব্ান করদব্া 

আপনাদেরদক এই সমি ঘেনার পারস্পচরক গভীর সম্পকম অচমল লক্ষয করার েনয, 

আমার এই আহব্ান ব্ািব্তার প্রকাশ চহদসদব্, কচব্ ব্দলনঃ إذا -مهاولئك أبائ فجئىن مبثل
 অথমাৎঃ [স্বীয় পূব্মপুরুদষর গুোব্চল ব্েমনা করার পর] তারাই .جمعتنا يا جريراجملامع

আমার চপতৃপুরুষ, েনসমাগম ঘেদল সম্ভব্ হদল তাদের ককান সমকক্ষ চনদয় এদসা! 

ব্াপ-োোদের কৃচতত্ব ও ব্ড়ত্ব ব্েমনা কদর চনদের ব্ুক ফুলাদনার মদধয ককাদনা 

ব্াহাদুচর কনই। ব্রং এর দ্বারা এই চশক্ষা গ্রহেই উদেশয কয, তারা কী কী গুোব্চল 

দ্বারা ধব্চশষ্টযমচিত চছদলন এব্ং কস তুলনায় আমাদের মাদর কী কী ত্রুচে, দুব্মলতা, 

ব্যথমতা ও অসম্পূেমতা রদয়দছ, কসগুদলা যািাই কদর তাদেরদক আয়না ব্াচনদয় 

চনদেদের েীব্দনর ইসলাহ্ ও সংদশাধন করা।  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর সাদথ সাহাব্াদের মহব্বত চছল ইশক 

এর িদরর। তাদের কু্ষদ্রতম ককাদনা আমলও সুন্নাত পচরপেী হদব্ এো তাদের কাদছ 

অসহনীয় চছল। তাদের কারও কচলোর েুকরা সন্তানও যচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত পচরপেী ককাদনা কাে করদতা অথব্া রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর ককাদনা চনদেমশ পালদনর ব্যাপাদর সামানয 

গচড়মচস করদতা, তাহদল তার সাদথ আেীব্ন কথাব্াতমা পযমন্ত পচরতযাগ করদতন। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর এক একচে সুন্নাত তাদের চনকে 

এতোই চপ্রয় চছল কয, কসোর চব্পরীদত অনয সব্ চকছু এদকব্াদরই নগেয ও তুে। 

# হযরত ইব্দন মাসউে রাচয. চযচন প্রথম সাচরর চব্চশষ্ট সাহাচব্দের অনযতম, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম তার প্রশংসা করদত চগদয় ব্দলনঃ رضيت 

عبد أم ابن لها رضى ما ألمتى . অথমাৎঃ আমার উম্মদতর কয ব্যাপার চনদয় ইব্দন 

মাসউে সন্তুষ্ট, আচমও তাদত সন্তুষ্ট, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম 

তৎকালীন সমগ্র সাহাব্াদয় ককরামদক চনদেমশনা চেদয়চছদলন কয, من القرأن اتخذوا 

 .অথমাৎঃ কতামরা িারেদনর চনকে কথদক কুরআন চশক্ষা কদরা...(মুসচলম হা ...أربعة

নং ২৪৬৪) তাদের মদধয ইব্দন মাসউে রাচয. এর নামও উদল্লখ্ কদরদছন।  

তার িাচরচত্রক ধব্চশষ্টয এতো উন্নত চছল কয, তখ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম ইহধাম তযাগ কদরচছদলন, কসই সাহাব্াগে তখ্নও েীচব্ত যারা রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর সমুন্নত েীব্ন িচরত স্বিদক্ষ প্রতযক্ষ কদরচছদলন, 

কেদখ্চছদলন তার আমল, উোব্সা, িাল-িলন; তাদক স্থান চেদয়চছদলন স্বীয় মদনর 

মচন ককাোয় ও তাদক আপন কদর চনদয়চছদলন, চকন্তু যাদের এই কস ভাগয লাভ হয়চন 

তাদেরও এই আকাঙ্ক্ষা চছল কয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর 
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েীব্ন যাপন সম্পদকম অব্চহত হদব্ন, সুন্নাতদক চশখ্দব্ন, তেনুযায়ী েীব্নদক 

সাোদব্ন, যচে এর নমুনা োনা যায় তাহদল কতা কস ভাদগযর চব্ষয়, তাদের একেন 

েননক সাহাব্ীদক চেদজ্ঞস করদলন কয, আমাদক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম এর েীব্ন যাপন পদ্ধচত সম্পদকম ব্লুন! তার উো-ব্সা, িলা-কফরা, কথা-

ব্াতমা, খ্াওয়া-োওয়া ইতযাচে চকরূপ চছল? চতচন উিদর ব্লদলনঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্দন 

মাসউে রাচয.দক চিদনা? কস ব্লদলাঃ েী। চতচন ব্লদলনঃ তাহদল এক কাে কদরা, 

চকছুক্ষে অদপক্ষা কদরা, যখ্ন ইব্দন মাসউে স্বীয় ঘর কথদক কব্র হদব্ন তখ্ন তুচম 

তার অনুসরে কদর তার প্রচতচে কাে মদনাদযাগ সহকাদর লক্ষয করদব্ কয, চতচন 

িলাদফরা, উো-ব্সা, কথা-ব্াতমা, নামায আোয়, মসচেদে প্রদব্শ এব্ং কব্র হওয়াসহ 

যাব্তীয় কােকমম কীভাদব্ সম্পন্ন কদরন, তুচম তাদক কযভাদব্ করদত কেখ্দব্, হুব্হু 

এচেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর কমমপদ্ধচত চছদলা। (ব্ুখ্ারী হা.নং 

৩৭৬২) 

কেখ্ুন! এক সাহাচব্ অপর এক সাহাচব্র ব্যাপাদর সাক্ষয চেদেন, এমনভাদব্ সুন্নাদতর 

অনুসরে করদতন কয, চতচন সুন্নাদতর েীব্ন্ত নমুনা হদয় চগদয়চছদলন। 

একব্ার আব্দুল্লাহ ইব্দন মাসউে রাচয. েুম‘আর নামাদয উপচস্থত হদলন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম খ্ুতব্া চেচেদলন, চকছুদলাক মসচেদে স্থান 

সংকুলাদনর অভাদব্ চব্চভন্ন স্থাদন োৌঁচড়দয় চছদলা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম তাদেরদক লক্ষয কদর ব্লদলনঃ ‘ব্দস পদড়া’! ইব্দন মাসউে রাচয. তখ্নও 

মসচেদে প্রদব্শ করদত পাদরনচন, েরোর ব্াচহর কথদক শুনদলন ‘ব্দস পদড়া’, চতচন 

কসখ্াদনই ব্দস পড়দলন, চতচন এো কেখ্দত কগদলন না কয, োয়গা পচরষ্কার চকনা, 

ব্রং তৎক্ষোৎ ব্দস পড়দলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ডাক চেদলনঃ 

ইব্দন মাসউে! চভতদর এদস ব্দসা, তখ্ন চতচন চভতদর এদস ব্সদলন, চপ্রয় ব্নু্ধগে 

লক্ষয করুন, আব্দুল্লাহ ইব্দন মাসউে রাচয. এর কাদন আওয়াে  কপ ৌঁদছদছ ‘ব্দস 

পদড়া’, কতা চতচন আর চেজ্ঞাসা করদত যানচন, এো শুধু ইব্দন মাসউে রাচয. এর 

নয়, ব্রং সমি সাহাব্াদয় ককরাম এর সাচব্মক েীব্ন পদ্ধচত।  

# আদরকেন চব্খ্যাত সাহাচব্ হযরত আব্দুল্লাহ ইব্দন উমর রাচয. এর ব্যাপাদর তার 

পুত্র সাদলম রহ.ও কগালাম নাদফ’ রহ. এর সূদত্র চব্িাচরতভাদব্ করওয়ায়াত ব্চেমত 

হদয়দছ কয, যখ্ন চতচন মচেনা শরীফ কথদক মক্কা শরীফ পাদন রওয়ানা করদতন, তখ্ন 

চতচন পূেম গুরুদত্বর সাদথ এচব্ষয়চে অনুসরে করদতন কয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ককান্ পথ চেদয় অচতক্রম কদরচছদলন, ককান্ ব্ৃদক্ষর চনি চেদয় 

যাতায়াত কদরচছদলন, ককান্ ঘাচেদত অব্তরে কদরচছদলন, ককান্ পাহাদড় আদরাহে 

কদরচছদলন, ককাথায় তাৌঁব্ু কগদড়চছদলন, ককাথায় সাহাব্াদয় ককরামদক চনদয় নামায 

পদড়চছদলন, ককাথায় রাচত্র যাপন কদরচছদলন, প্রভাদত ককান্ পদথ কব্র হদয়চছদলন, 

ককাথায় ইদিিার েরুরত কসদরচছদলন, এভাদব্ খ্ুৌঁদে খ্ুৌঁদে প্রচতচে আমদলর পুঙ্খাদনা 
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পুদঙ্খারূদপ অনুকরে করদতন। মেীনা শরীফ কথদক মক্কা শরীফ কপ ৌঁছা পযমন্ত, সুন্নাত 

অনুসরদের কক্ষদত্র এতোই গুরুত্ব চেদতন কয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম কয ব্ৃদক্ষর ছায়ায় নামায আোয় কদরচছদলন, চতচনও কসই ব্ৃদক্ষর ছায়ায় 

নামায আোয় কদরচছদলন, তা কেদখ্ তার অনুিরগে তাৌঁদক অনুদরাধ কদর ব্লদলন 

কয, হুযুর! মসচেে থাকদত আপচন এখ্াদন নামায পড়দছন? চতচন উিদর ব্লদলনঃ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এখ্াদন নামায আোয় কদরচছদলন, সুতরাং 

আচম এখ্াদনই নামায আোয় করদব্া।  

একব্ার চতচন সফররত অব্স্থায় একস্থাদন ব্াহন কথদক অব্তরে কদর একপাদশ 

ইদিিা করার পদ্ধচতদত চকছুক্ষে ব্দস পুনরায় সফর শুরু করদলন, সহিরব্ৃন্দ 

চেদজ্ঞস করদলনঃ হুেুর! চব্ষয়চে ব্ুরদত পারলাম না, আপনার ইদিিার েরুরত না 

থাকা সদত্ত্বও এভাদব্ ব্সার কারে কী? চতচন ব্লদলনঃ আদর কব্াকা! আচম একব্ার 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর এক সফদর তার সফরসঙ্গী থাকাব্স্থায় 

চতচন এই স্থাদন ব্াহন থাচমদয় ইদিিার েরুরত কসদরচছদলন, আচম কীরূদপ এই স্থান 

অচতক্রম কদর িদল যাদব্া? 

এদক্ষদত্র শরী‘আদতর ককাদনা ব্াধয ব্াধকতা কনই, এগুদলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর স্বাভাচব্ক কাযমক্রম চছল কয, কযখ্াদন নামাদযর সময় 

হদয়চছল কসখ্াদন নামায পদড় চনদয়চছদলন, কযখ্াদন রাত্র হদয়চছল কসখ্াদন রাত্র যাপন 

কদরচছদলন, কযখ্াদন ইদিিার েরুরত হদয়চছল কসখ্াদন কসো কসদর চনদয়চছদলন, কয 

এর অনুসরে করদব্ না ব্া এর চব্দরাচধতা করদব্, কস সুন্নাত পচরতযাগকারী ব্া 

চব্দরাচধতাকারী গেয হদব্ এমন চকছু নয়। চকন্তু ইশক ও মুহাব্বদতর তাকাযা এোই 

চছদলা কয, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর প্রচতচে কাযমক্রদমর 

হুব্হু অনুকরে করদতন, যত সামানয ব্যাপারই কহাক না ককন। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর অনযানয সাহাব্াদয় ককরাদমর এ 

ধরদনর রাসূলদপ্রদমর ঘেনাব্চল ব্েমনা করা শুরু হদল সময় অচতক্রান্ত হদয় যাদব্ তব্ুও 

কশষ করা যাদব্ না। তাদের সমগ্র েীব্নোই চছল রাসূলদপ্রদমর অপূব্ম নমুনা। 

এ পযমাদয়র আকাচব্দর কেওব্দন্দর সুন্নাদতর অনুসরে ও রাসূলদপ্রদমর চকছু নমুনা 

সংচক্ষপ্তরূদপ আপনাদের সমু্মদখ্ উপস্থাপন করচছ। 

আকাচব্দর কেওব্দন্দর মধয কথদক যাদের নাম উদল্লখ্দযাগয, তাদের অনযতম হদলনঃ 

কাদসম নানুতব্ী রহ. ও রশীে আহমাে গাঙ্গুহী রহ.। কাদসম নানুতব্ী রহ. এর 

সাধারে েীব্ন-যাপন, কপাশাক-পচরদেে, িাল-িলন ও সাধারে অব্স্থা কেদখ্ কারও 

কব্ারার উপায় চছল না কয, ইচনই হদলন চব্শ্বখ্যাত োরুল উলুম কেওব্দন্দর প্রচতষ্ঠাতা, 

হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাদসম নানুতব্ী রহ.। চতচন সব্মাত্মকভাদব্ সুন্নাদতর 
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অনুকরে করদতন এব্ং ব্ড় ব্ড় তযাগ স্বীকার করার েনয আদত্মাৎসগম কদর চেদত 

পযমন্ত সো প্রস্তুত চছদলন। তার পুদরা েীব্দন এ ধরদনর অসংখ্য ঘেনা রদয়দছ।  

আচম তাৌঁর সম্পদকম দু’চে ঘেনা ব্েমনা করচছঃ  

প্রথম ঘেনা হদলাঃ  

১৮৫৭ সাদল এই ভারতব্ষমদক স্বাধীন করার েনয শাদমলীর ময়োদন ইংদরেদের 

চব্রুদদ্ধ মুসলমানগে আমীদর শরীয়ত হােী ইমোদুল্লাহ মুহাচেদর মক্কী রহ. এর 

কনতৃদত্ব স্বাধীনতা যুদদ্ধ রাৌঁচপদয় পদড়চছদলন, কসখ্াদন অগ্রেী ভূচমকায় অব্তীেম হদয় 

সমু্মখ্ সমদর ব্ীর েদপম লদড়চছদলন মাওলানা কাদসম নানুতব্ী রহ., রশীে আহমাে 

গাঙ্গুহী রহ., হাদফয যাদমন শহীে রহ., মাওলানা রহমতুল্লাহ্ চকরানব্ী রহ. সহ আদরা 

ব্ড় ব্ড় উলামাদয় ককরাম। শাদমলীর ময়োদন হাদফয যাদমন শহীে রহ. শাহাোত 

ব্রে কদরন, চকন্তু ইংদরেদের িােুকাচরতায় মুসলমানদের পরােদয় রােয সমূ্পেমরূদপ 

ইংদরে কব্চনয়াদের করতলগত হদয় যায়। সমু্মখ্সমদর কনতৃত্বোনকারীদের নাদম 

কগ্রফতারী পরওয়ানা োরী হদয় যায় এব্ং তারা ইংদরেদের েৃচষ্টদত রাষ্ট্রদদ্রাহী হওয়ার 

কারদে তাদের চব্রুদদ্ধ ফাৌঁচসর হুকুম হদয় যায়। কেদন শুদন চনদের প্রােদক চব্পদের 

মুদখ্ কেদল কেওয়া ও শত্রুর হাওয়ালা কদর কেওয়া কযদহতু ইসলাদমর চশক্ষা নয়, ব্রং 

যথাসাধয আত্মরক্ষার পো অব্লম্বন করা উচিত, তাই কাদসম নানুতব্ী রহ. কেওব্ন্দ 

প্রতযাব্তমন কদর চতনচেন পযমন্ত চনে গৃদহ আত্মদগাপদন চছদলন, চতনচেন পূেম হওয়ার 

পর ঘর কথদক কব্র হদয় ‘সািা মসচেদে’ িদল এদলন কযখ্াদন ডাচলম ব্ৃদক্ষর চনদি 

োরুল উলুম কেওব্দন্দর কগাড়াপিন হয়, খ্াদেমগে তাদক অনুনয় চব্নয় কদর 

ব্ারব্ার অনুদরাধ করদত লাগদলন কয, হযরত! ইংদরেরা আপনাদক পাগলা কুকুদরর 

নযায় হনয হদয় খ্ুৌঁেদছ, আপচন এখ্দনা চব্পেমুক্ত নন, আপনার আদরা চকছুচেন 

আত্মদগাপদন থাকা উচিত, তখ্ন চতচন উিদর যা ব্দলচছদলন কসোই আমাদের েনয 

লক্ষেীয় ও চশক্ষেীয়,  আর তা হদলাঃ চতচন ব্লদলন কয, কাদসম এর প্রাে কতা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ও আব্ু ব্কর রাচয. এর কিদয় অচধক 

মূলযব্ান নয়, কাদসম এর উপর আপচতত চব্পে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম ও আব্ু ব্কর রাচয. এর উপর আপচতত চব্পদের কিদয় অচধক ভয়ানক নয়। 

চহেরদতর পূব্ম মুহূদতম যখ্ন মক্কার কাদফররা  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লামদক শহীে কদর কেওয়ার িূড়ান্ত পাৌঁয়তারা কদর কফদলচছদলা, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম আব্ু ব্কর রাচয.দক চনদয় রেনীর অন্ধকাদর কব্র হদয় 

চতনচেন পযমন্ত ছওর গুহায় আত্মদগাপদন চছদলন, িতুথম চেন কসখ্ান কথদক কব্র হদয় 

মেীনার উদেদশয চগদয়চছদলন, কাদসদমর আত্মমযমাো এো ব্রোি করদত পাদর না 

কয, আমার মুচনব্ চতনচেন পযমন্ত আত্মদগাপদন চছদলন, কসখ্াদন আচম এর কিদয় কব্শী 

চেন আত্মদগাপদন থাকদব্া। 
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চিন্তা করুন, ককাথায় চছল তাদের েৃচষ্ট! প্রচত মুহূদতম এই আশঙ্কা চছল কয, শত্রুরা ধদর 

কফলদব্, যার পচরেচতদত চনচশ্চত ফাৌঁচস, চকন্তু েৃচষ্ট চছল সুন্নাদতর উপর, 

আত্মদগাপদনও সুন্নাদতর অনুকরে এব্ং কব্র হওয়াদতও সুন্নাদতর অনুকরে। 

অনরুূপ আদরকচে ঘেনাঃ  

তখ্ন চহন্দিুাদন চহন্দদুের কুসংস্কাদর প্রভাচব্ত হদয় মুসলমানদের মদধযও চব্ধব্া-

চব্ব্াহদক কোষনীয় ভাব্া হদতা, ফদল চব্ধব্াদের চব্ব্াহ হদতা না। তাই কাদসম 

নানুতব্ী রহ. যথারীচত এর চব্রুদদ্ধও কসাচ্চার হদয় উেদলন, চব্ধব্া চব্ব্াদহর পদথ 

কোরাদলা প্রিারো িালাদত লাগদলন এব্ং এ চব্ষয়চে েনসমু্মদখ্ ব্য়ান করদত 

লাগদলন কয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর পুেযাত্মা পত্নীগদের 

মদধয একমাত্র হযরত আদয়শা রাচয.ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর 

সাদথ কুমারী অব্স্থায় চব্ব্াহব্ন্ধদন আব্দ্ধ হন, অনয সকল পত্নীগদের মদধয কদয়কেন 

চছদলন তালাকপ্রাপ্তা আর অচধকাংশই চছদলন চব্ধব্া, সুতরাং ‘চব্ধব্া-চব্ব্াহ’ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর অনযতম গুরুত্বপূেম একচে সুন্নাত, 

এোদক কোষনীয় মদন করা মারাত্মক অনযায় ও ঈমাদনর েনয হুমচক স্বরূপ।  

এরই ধারাব্াচহকতায় চতচন একব্ার চেল্লীর োদম মসচেদে এ চব্ষদয়র উপর ব্য়ান 

করচছদলন, হোৎ এক ব্যচক্ত োৌঁচড়দয় ব্লদলাঃ হুযুর! আমার একচে কথা আদছ, চতচন 

কযদহতু আল্লাহর ওলী চছদলন তাই তৎক্ষোৎ ঘেনা আৌঁি করদত কপদর ব্লদলনঃ আপচন 

ব্সুন, অতঃপর উপচস্থত েনতাদক সদম্বাধন কদর ব্লদলনঃ আমাদক েশ চমচনে সময় 

চেন আচম একচে কাে কসদর আসচছ আপনারা ব্সুন, একথা ব্দল চতচন তার অন্দর 

মহদল প্রদব্শ কদর কযখ্াদন তার এক ব্য়স্কা চব্ধব্া ব্ড় কব্ান চছল, যার কাদছ 

ইচতপূদব্ম ককান পয়গাম আদসচন এব্ং চতচন প্রিাব্ও পাোনচন, চতচন স্বীয় পাগড়ী তার 

পাদয়র কাদছ করদখ্ ব্লদলনঃ আপা! আচম োচন, আপনার আর চব্ব্াদহর প্রদয়ােন 

কনই, তব্ুও আপচন যচে পুনরায় চব্ব্াদহ সম্মত হদয় যান, তাহদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর অদনক ব্ড় একচে সুন্নাত পুনেমীব্ন লাভ করদব্। তখ্ন তার 

ব্ড় কব্ান ব্লদলন কয, আমার দ্বারা যচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম 

এর মৃত প্রায় একচে সুন্নাত পুনেমীব্ন লাভ কদর তাহদল আচম এর েনয সমূ্পেম প্রস্তুত। 

চতচন কব্র হদয় তার এক ব্নু্ধর চনকে আসদলন যার স্ত্রী চকছুচেন পূদব্ম মারা যায়, 

তাদক স্বীয় ব্ড় কব্াদনর সাদথ তার চব্ব্াদহর প্রিাব্ চেদল কস ব্লদলা কয, এোদতা 

আমার েনয কস ভাদগযর চব্ষয়, আচম এদত রাচে। ঐ ব্নু্ধ সানদন্দ উক্ত প্রিাব্ লুদফ 

চনদল চতচন ঘেনাস্থদলই দুই সাক্ষীর মাধযদম ঈোব্ কব্ুল দ্বারা চব্ব্াহ সম্পন্ন কদর 

কফলদলন। চতচন েশ চমচনদের মদধযই এই পুদরা কাযমক্রম সমাধা কদর মসচেদে চফদর 

আসদলন, অতঃপর চেদজ্ঞস করদলনঃ কক কযন কী ব্লদত িাচেদলন এব্ার ব্লুন, 

কলাকচে তৎক্ষোৎ োৌঁচড়দয় ব্লদলা কয, ভাদলাই কতা চনদের ঘদর চব্ধব্া ব্ড় কব্ান 

করদখ্ আমাদেরদক চব্ধব্া চব্ব্াদহ উদ্বুদ্ধ করদছন, আদগ তাদক চব্ব্াহ চেদয় আসুন, 

চতচন ব্লদলনঃ আলহামদুচলল্লাহ! এই অসমূ্পেম কােচে এইমাত্র সম্পন্ন কদর এদসচছ। 
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তারপর ইশারা করদল কসই ব্নু্ধ োৌঁচড়দয় ব্লদলাঃ আচমই তার ব্ড় কব্ানদক চব্ব্াহ 

কদরচছ, আচম তার ভিীপচত।  

এভাদব্ই আমাদের আকাচব্দরর প্রদতযদক সব্মো এ উেীপনা চনদয় থাকদতন কয, 

আমার চপ্রয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর চব্পন্ন প্রায় প্রচতচে সুন্নাত 

ব্ািব্ায়দনর লদক্ষয কযই তযাগ চতচতক্ষাই েরকার কহাক না ককন তা কেয়ার েনয আচম 

সো সব্মো প্রস্তুত। 

চপ্রয় ব্নু্ধগে! আমাদের আকাচব্র এর এ ধরদনর অদনক ঘেনাই মাথায় ঘুরপাক 

খ্াদে, ককানো কছদড় ককানো ব্লদব্া কভদব্ পাচে না।  

এখ্ন তাদের চকছু চকতাদব্র নাম উদল্লখ্ করচছঃ 

(১) আরওয়াদহ ছালাছা। (২) শাইখ্ুল হােীস যাকাচরয়া রহ. রচিত ‘আপব্ীতী’। (৩) 

শাহ্ আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. এর েীব্নী ‘সাওয়াদনদহ মাওলানা আব্দুল কাদের’। 

(৪) মাওলানা কাদসম নানুতব্ী রহ. এর েীব্ন ব্ৃিান্ত ‘সাওয়াদনদহ কাদসমী’। (৫) 

মাওলানা রশীে আহমাে গাঙু্গহী রহ. এর েীব্ন ব্ৃিান্ত ‘তাযচকরাতুর রশীে’। উেূম 

পড়া সম্ভব্ হদল উেূমদত আর ব্াংলা অনুব্াে সহেদব্াধয হদল ব্াংলাদত কসই 

চকতাব্গুদলা অধযয়ন করা েরুরী। 

এর দ্বারা আত্মশংদশাধন হদব্, চনদের মদধয আমদলর আগ্রহ ধতরী হদব্ এব্ং 

চনদেদের চনসব্দতর মূলযায়ন ও গুরুত্ব ব্ুদর আসদব্ কয, আল্লাহ তা‘আলা কত মহান 

ব্ুযগুমদের চনসব্ত এর সাদথ আমাদেরদক সম্পকৃ্ত কদর করদখ্দছন।  

চদ্বতীয় পযমাদয়   

আচম কয চব্ষয়চে চনদয় আদলািনা করদব্া তা হদলাঃ আমাদের আকাচব্র এ ব্যাপাদর 

সো সোগ থাকদতন কয, খ্াদলস দ্বীদনর মদধয আক্বীো ও আমলগত চেক চেদয় 

চব্েআত ও নব্ উদ্ভাচব্ত ককান চব্ষদয়র অনুপ্রদব্শ ককউ কযন ঘোদত না পাদর, তাদের 

েৃচষ্টদত এ চব্ষয়চে সব্মাচধক গুরুত্বব্হ চছল। 

সাহাব্া যুগ কথদক তাদব্ঈ যুগ, তাদব্ঈ যুগ কথদক তাদব্ তাদব্ঈ যুগ এভাদব্ ক্রমািদয় 

এক ির থদক আদরক ির হদয় যুগ যুগ ধদর কয সচম্মচলত ও সব্মসম্মত কমম পদ্ধচত 

আে অব্চধ িদল এদসদছ কসোদকই আৌঁকদড় ধরদত হদব্। চব্দশষত সাহাব্াদয় ককরাম 

এর সাদথ মুহাব্বাত রাখ্া এব্ং তাদের ব্যাপাদর সচেক আক্বীো কপাষে করা, 

তাদেরদক ভচক্ত-শ্রদ্ধা করা, তাদের প্রদতযকদক যথাদযাগয মযমাো কেয়া ও চব্চভন্ন 

মুআমালা ও মাসআলাগত চব্ষদয় সাহাব্াদয় ককরাম এর কয অব্স্থান চছল কসো ধদর 

রাখ্াই আমাদের আকাচব্দর কেওব্দন্দর চব্দশষ ধব্চশষ্টয চছল।  

#আমার সম্মাচনত উিাে হযরত মাওলানা ফখ্রুেীন আহমাে মুরাোব্ােী ব্ুখ্ারী 

শরীদফর েরদস ব্দলনঃ পৃচথব্ীদত যত নতুন নতুন েদলর আচব্ভমাব্ ঘেদছ, 

প্রদতযদকরই একই োচব্ কয, আমরাই সদতযর উপর প্রচতচষ্ঠত, আমরা চকতাব্ুল্লাহ ও 
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সুন্নাদত রাসূল এর অনুসরে কচর এব্ং কস মদত তারা চনে চনে মতব্াে আয়াত-

হােীস দ্বারা প্রমাচেত করার কিষ্টা কদর থাদক, এদহন পচরচস্থচতদত আমাদের সমু্মদখ্ 

এমন ককান মাপকাচে থাকা উচিত, যার দ্বারা এ চব্ষয়চে চনেমীত হয় কয, প্রদতযদকই 

চনে োচব্র উপর কতো সতযব্ােী। 

অতঃপর আমার শাইখ্ ব্লদতন কয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম 

ইরশাে কদরন: من يعش منكم بعدى فسريى اختالفا كثريا . 
অথম: আমার মৃতুযর পদর কতামাদের মধয কথদক যারা কব্ৌঁদি থাকদব্, তারা অদনক 

মতদভে কেখ্দত পাদব্, যথা এই চব্ংশ শতাব্দীদত অদনক নতুন েল ও নতুন 

মতব্াদের আচব্ভমাব্ ঘদেদছ, কতামাদের েনয এ পচরচস্থচতদত আমার চেকচনদেমশনা 

হদলাঃ  فعليكم بسنىت و سنة اخللفاء الراشدين املهديني، متسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ. 
অথমাৎঃ তখ্ন কতামরা আমার সুন্নাত ও আমার কমমপদ্ধচত এব্ং কহোয়াতপ্রাপ্ত ও সচেক 

পদথর চেশারী খ্লীফাগদের কমমপদ্ধচত অনুসরে কদরা এব্ং তা েৃঢ়তার সাদথ আৌঁকদড়  

ধদরা। (মসুনাদে আহমাে হা.নং ১৭১৪৫) 

অনয এক হােীদস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কদরন: পূদব্মর 

উম্মত ৭২ েদল চব্ভক্ত হদয়চছল, আর আমার উম্মত ৭৩ েদল চব্ভক্ত হদব্, তাদের 

মদধয একেল ব্যতীত সকদলই োহান্নামী। সাহাব্াদয় ককরাম চেদজ্ঞস করদলনঃ তারা 

কারা হদব্? কহ আল্লাহর রাসূল! চতচন ব্লদলনঃ ما أنا عليه وأصحاىب অথমাৎঃ কয পদথর 

উপর আচম ও আমার সাহাব্াগে রদয়দছ। সুতরাং ‘আহদল সুন্নাত ওয়াল োমাআতই 

হদলা একমাত্র েল যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ও সাহাব্াদয় 

ককরাম এর আেদশমর উপর প্রচতচষ্ঠত ও সাহাব্াদয় ককরামদক হুজ্জাত তথা প্রমাে ও 

সদতযর মাপকাচে চহদসদব্ োদন, তাদের চসদ্ধান্তদক শরী‘আদতর চসদ্ধান্ত মদন কদর ও 

তাদের ইেমা তথা সব্মসম্মত চসদ্ধান্তদক আল্লাহর হুকুম চহদসদব্ মদন কদর। 

এই ব্যাখ্যার পর হযরত মাওলানা ফখ্রুেীন আহমাে মুরাোব্ােী ব্দলনঃ যচে ককান 

েদলর ব্যাপাদর এ চসদ্ধাদন্ত উপনীত হদত িাও কয, তারা হদকর উপর আদছ চকনা? 

তাহদল এো যািাই কদরা কয ‘তারা সাহাব্াদয় ককরামদক সদতযর মাপকাচে মদন কদর 

চকনা? সাহাব্াদয় ককরাম এর ব্যাপাদর তাদের েৃচষ্টভচঙ্গ কী? তাহদল ব্ুরা যাদব্ কয 

তারা হক কথদক কতেুকু েূদর ব্া কাদছ রদয়দছ।   

এ মাপকাচের চভচিদত আমরা কেখ্দত পাই কয, চহেরী প্রথম শতাব্দীদত মুতাদযলা, 

খ্াওয়াদরে, রাওয়াদফয এর আচব্ভমাব্ ঘদে, তাদের সকদলই সাহাব্াদয় ককরাম 

সম্পদকম চব্রূপ ও েঘনয আক্বীো কপাষে করদতা, তারা সাহাব্াদয় ককরামদক কগামরাহ 

ও পথভ্রষ্ট সাব্যি কদরদছ, আব্ার ককাদনা ককাদনা সাহাব্ীদক কাদফর পযমন্ত সাব্যি 

কদরদছ। (নাঊযুচব্ল্লাহ্) তারা ককাদনা সাহাব্ীদক মযমাো চেদত চগদয় অচতরচিত 

কদরদছ, আব্ার ককাদনা সাহাব্ীদক কোষাদরাপ কদর ব্ািব্ মযমাো কথদক অদনক চনিু 
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িদর নাচমদয় চেদয়দছ। এই কশষ যমানায়ও নতুন চকছু েদলর আচব্ভমাব্ ঘদেদছ, আচম 

সুচনচেমষ্টভাদব্ দু’চে েদলর কথা ব্লদব্া।  

# একচে েল হল ‘োমায়াদত ইসলামী’, আমাদের আকাচব্র এর সাদথ তাদের ককান 

ধরদনর সম্পকম চছল না, যচেও আমাদের একেল চব্জ্ঞ  আদলম, গ্রে প্রদেতা ও 

ইসলাহী মুরব্বী মওদুেীর সাদথ একাত্মতা কঘাষো কদরচছদলন, আল্লাহ তা‘আলা 

হযরত হুসাইন আহমাে মাোনী রহ.দক উিম প্রচতোন োন করুন, চতচন সূক্ষ্ম েৃচষ্ট ও 

ঈমানী েূরেচশমতার দ্বারা আিৌঁ করদত পারদলন কয, তারা সুন্দর চলখ্চন ও কপাশাক-

পচরদেদের অন্তরাদল ঘাপচে কমদর চছল। তাদের প্রথম প্রকাশনার মদধয চলচখ্ত চছল: 

‘আল্লাহ ও তাৌঁর রাসূল ব্যতীত কাউদকও সমাদলািনার ঊদধ্বম মদন করা যাদব্ না, ব্রং 

প্রদতযকদকই আল্লাহ প্রেি মাপকাচের উপর রাখ্দত হদব্। কথা কতা খ্ুব্ সুন্দর। চকন্তু 

হযরত হুসাইন আহমাে মাোনী রহ. প্রশ্ন উত্থাপন কদর ব্সদলন কয, তাহদল সাহাব্াদয় 

ককরাম সম্পদকম কী ব্দলন?, তারাও চক সাধারে উম্মদতর নযায়, তাদেরও চক 

কােকদমমর সমাদলািনা করা যাদব্ কযমচন ভাদব্ সাধারে মানুদষর কব্লায় করা যায়? 

তারা উিদর ব্লদলাঃ হযাৌঁ। এ কারদেই  কেখ্া যায় কয, তারা প্রথম সাচরর সাহাব্াদয় 

ককরাম যথা উমর রাচয. উসমান রাচয. আমর চব্ন আস রাচয. আদয়শা রাচয. 

মুআচব্য়া রাচয. প্রমুখ্ চব্খ্যাত সাহাচব্দক চনমমমভাদব্ সমাদলািনার পাত্র ব্াচনদয়চছদলা, 

তাদের কাদছ এ চব্ষদয় েব্াব্চেচহতা করা হদল তারা ব্লদলা কয, মানুদষর অন্তদর 

উপদরাক্ত সাহাব্াদের সম্মাদনর ভূত এমনভাদব্ কিদপ ব্দসদছ কয, যতক্ষে না 

তাদেরদক সমাদলািনার তীদর চব্দ্ধ কদর ক্ষত চব্ক্ষত করা হদব্, ততক্ষে পযমন্ত 

মানুদষর অন্তর কথদক কসই ভূত অপসারে করা সম্ভব্ হদব্ না। (নাঊযুচব্ল্লাহ)  

# আদরকচে েল হদলাঃ ‘আহলুল হােীস’, অথমাৎ যারা শরীয়ত স্বীকৃত িারচে মূলনীচত 

কথদক দু’চে মূলনীচত ইেমা ও চকয়াসদক ব্েমন কদর আর ব্াকী দু’চে মূলনীচত 

কুরআন ও হােীদসর অনুসরদের োব্ী কদর। অথি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম এর ভাষয “ما أنا عليه وأصحاىب  অথমাৎঃ আচম ও আমার সাহাব্াগে কয পদথ 

রদয়দছন তা কতামরা আৌঁকদড় ধদরা।” এর আদলাদক উদল্লচখ্ত িারচে চব্ষয়ই 

শরী‘আদতর মূলনীচত চহদসদব্ সু-প্রমাচেত। এরাই আব্ার এমন সব্ মাসআলাদত 

চদ্বমত কপাষে কদর সমগ্র মুসচলম উম্মাহ্ কথদক চভন্ন পথ অব্লম্বন কদরদছ, যার 

সব্ক’চেই সাহাব্াদয় ককরাম পযমন্ত চব্শুদ্ধ ও চনরব্চেন্ন ব্েমনা দ্বারা প্রমাচেত। 

উোহরে স্বরূপ:  

# তারাব্ীহ এর নামায চব্শ রাকা‘আত হওয়ার চসদ্ধান্ত হযরত উমর রাচয. এর যুদগর 

সমি সাহাব্াদয় ককরাম এর সম্মচত ও ঐকযমদত গৃহীত হয়।  

# েুম‘আর নামাদযর প্রথম আযান এর চসদ্ধান্ত হযরত উসমান রাচয. এর যুদগর 

সকল সাহাব্ার ঐকযমদত হয়। 
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# এক মেচলদস চতন তালাক কেওয়ার দ্বারা চতন তালাকই সংঘচেত হওয়ার ব্যাপাদর 

হযরত উমর রাচয. এর যদুগর সকল সাহাব্াদয় ককরাম এর ঐকযমত প্রচতচষ্ঠত হয়।  

এ সব্ মাসআলা সমি সাহাব্াদয় ককরাম এর সচম্মচলত চসদ্ধাদন্তর চভচিদত কাযমকর 

হদয় ক্রমাগতভাদব্ আমাদের চনকে কপ ৌঁদছদছ, এদত কাদরা ককাদনা চদ্বমত চছল না, 

কারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কদরদছন:  متسكوا بها وعضوا
 অথমাৎঃ সাহাব্াদয় ককরাম এর কমমপদ্ধচতদক েৃঢ়তার সাদথ আৌঁকদড় ধদরা। .عليها بالنواجذ

আমরা কতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর কথার অনুসরে করচছ, 

আমাদের কতা এই স্পধমা ও দুঃসাহস কনই কয, হযরত উমর রাচয. কতৃমক 

সব্মসম্মতভাদব্ গৃহীত ককাদনা চসদ্ধান্তদক ‘চব্েআদত উমরী’ ব্লদব্া, অথব্া উসমান 

রাচয. কতৃমক সচম্মচলত ককাদনা চসদ্ধান্তদক ‘চব্েআদত উসমানী’ ব্লদব্া। এোই হদলা 

আমাদের আকাচব্র এর আেশম।  

সুতরাং আহদল সুন্নাত ওয়াল োমা‘আদতর স্বতন্ত্র ধব্চশষ্টয চহদসদব্ আমাদের করেীয় 

হদলাঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম সাহাব্াদয় ককরামদক কয মযমাোয় 

অচধচষ্ঠত কদর চগদয়দছন তাদের কসই মযমাো অকু্ষণ্ণ রাখ্দত সদিষ্ট থাকা ও তাদেরদক 

কসই িদরই সমাসীন রাখ্া, তাদের চসদ্ধান্ত, ব্েমনা ও সব্মসম্মত ঐকযদক তদ্রুপভাদব্ই 

প্রমােরূদপ গ্রহে করা, কযরূদপ কুরআন ও সুন্নাহদক ব্ািব্ চনদেমশ ও মূলনীচত সাব্যি 

করা হয়। এভাদব্ই আমাদের আকাচব্র সুন্নাদতর অনুকরদের সদব্মাচ্চ গুরুত্বাদরাপ 

কদর থাকদতন। 

# তদ্রুপভাদব্ তাযচকয়াহ ও আত্মশুচদ্ধর প্রদয়ােনীয়তা অস্বীকার করা ও এোদক 

চব্েআত ব্লা মারাত্মক কগামরাহী। ব্স্তুত এচে হদলা ইসলাদমর চনদেমশ, হােীদস 

চেব্রাঈদলর সুস্পষ্ট ভাষয: চেব্রাইল আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম 

এর েরব্াদর মানুদষর আকৃচতদত এদস চেদজ্ঞস করদলনঃ أخربىن عن اإلميان  আমাদক 

ঈমান সম্পদকম ব্লুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ব্েমনা করদলন, 

অতঃপর চেদজ্ঞস করদলনঃ أخربىن عن اإلحسان আমাদক ইহসান সম্পদকম ব্লুন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ব্লদলনঃ  تكن تراه فإنه يراكان تعبدالله كأنك تراه، فإن مل .  

অথম: এমনভাদব্ আল্লাহ তা‘আলার ইব্ােত করদব্ কযন তুচম তাৌঁদক কেখ্দছা, আর যচে 

তুচম তাৌঁদক কেখ্দছা এো ভাব্দত না পাদরা, তাহদল মদন রাখ্দব্ কয, অব্শযই চতচন 

কতামাদক কেখ্দছন। উম্মতদক চশক্ষা কেওয়ার েনয ‘ঈমান’ ও ‘ইসলাম’ এর পর 

স্বতন্ত্রভাদব্ ‘ইহসান’ সম্পদকমও প্রদশ্নাির কদরদছন, এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় কয, 

‘ইহসান’ একচে স্বতন্ত্র গুরুত্বপূেম চব্ষয়, আল্লাহ তা‘আলা ইরশাে কদরন: فأحسنوا،إن الله
 অথম:দতামরা ‘ইহসান’ কদরা, চনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ‘ইহসানকারীদের’কক .حيب احملسنني

পছন্দ কদরন। 
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চপ্রয় ভাই ও ব্নু্ধগে! এই ইহসানই হদলা তাসাওউফ ও সুলূক তথা আত্মশুচদ্ধ ও 

আধযাত্মব্াে, এোই চশক্ষা কেওয়া হদয়দছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম 

এর হােীস إمنا األعمال بالنيات. (অথম: যাব্তীয় আমদলর প্রচতোন চনয়দতর উপরই 

চনভমরশীল) এর মাধযদম, এোই চশক্ষা কেওয়া হদয়দছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 

ওয়া সাল্লাম এর ব্ােী أن تعبدالله كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك. (অথম: এমনভাদব্ আল্লাহ 

তা‘আলার ইব্ােত করদব্ কযন তুচম তাৌঁদক কেখ্দছা, আর যচে তুচম তাৌঁদক কেখ্দছা 

এো ভাব্দত না পাদরা তাহদল মদন রাখ্দব্ কয, অব্শযই চতচন কতামাদক কেখ্দছন।) 

এর মাধযদম, িচরত্র সংদশাধদনর েনয এোরই চনদেমশ কেওয়া হদয়দছ, এ লদক্ষযই 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এ ধরাধাদম আগমন কদরচছদলন, আল্লাহ 

তা‘আলা ইরশাে কদরন   لمهم هو الذى بعث ىف األميني رسوال منهم يتلو عليهم أياته ويزكيهم ويع
 অথম: চতচনই কসই সিা চযচন চনরক্ষরদের মাদর রাসূল কপ্ররে কদরদছন  .الكتاب واحلكمة

তাদের মধয কথদকই, কয তাদের কাদছ আয়াত পাে করদব্ এব্ং তাদেরদক কুরআন ও 

প্রজ্ঞা চশক্ষা চেদব্ এব্ং তাদের আত্মার সংদশাধন করদব্, এখ্াদন আল্লাহ তা‘আলা 

চকতাব্ ও চহকমত চশক্ষা োদনর মাধযদম আত্মার সংদশাধদনর কথা ব্দলদছন। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কদরন: কস ব্যচক্ত কব্দহশদত প্রদব্শ 

করদত পারদব্ না যার অন্তদর চব্ন্দু পচরমাে অহংকার রদয়দছ। চতচন আরও ইরশাে 

কদরন: কু্ষধাতম কনকদড় ব্াঘদক ব্করীর পাদল কছদড় চেদল ততো  ক্ষচতসাধন হয় না, 

অথম ও পদের লালসা দ্বারা ইসলাদমর যতো ক্ষচতসাধন হয়।  

যচে পো ব্দল কেওয়াোই আত্মশুচদ্ধর েনয যদথষ্ট হত, তাহদল কসো ‘ ويعلمهم الكتاب
 অথমাৎ; তাদেরদক কুরআন ও প্রজ্ঞা চশক্ষা চেদব্’ এর মদধযই এদস কগদছ, কতা واحلكمة

চভন্নভাদব্ ‘ويزكيهم অথমাৎঃ এব্ং তাদের আত্মার সংদশাধন করদব্’ এো সংদযােন 

করার কীইব্া প্রদয়ােন চছদলা? এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় কয, ‘তাযচকয়াহ’ তথা 

আত্মশুচদ্ধর আমল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম কদরদছন, সাহাব্াদয় 

ককরাম, তাচব্ঈন, তাদব্ তাচব্ঈন সকদলই কদরদছন, এব্ং ক্রমাগতভাদব্ এচে দ্বীদনর 

গুরুত্বপূেম অংশ চহদসদব্ উম্মদতর প্রচতচে িদর চব্েযমান চছল, এরই ধারাব্াচহকতায় 

চব্েআত ও ব্াদনায়াে মুক্ত এই চব্শুদ্ধ তাসাওউফ ও আত্মশুচদ্ধ আমাদের আকাচব্র 

এর কমমপোরই অংশ চহদসদব্ চছল। হােী ইমোদুল্লাহ মুহাচেদর মক্কী রহ. চছদলন এই 

আধযাচত্মক েগদত আমাদের সকদলর চশদরামচে, আর কাদসম নানুতব্ী রহ., রশীে 

আহমাে গঙু্গহী রহ., আশরাফ আলী থানব্ী রহ. চছদলন সরাসচর তার অনুমচতপ্রাপ্ত 

খ্লীফা ও চশষয। থানব্ী মাোনী সাহারানপুরী সহ কহোয়াদতর যাব্তীয় চসলচসলা তার 

সাদথ চগদয়ই একীভূত হদয়দছ। 

চব্শুদ্ধ তাওহীে, রাসূলদপ্রম, সুন্নাদতর অনুকরে, সাহাব্াদয় ককরাম এর সম্মান ও 

তাদের প্রচত সচেক আক্বীো কপাষে করা আকাচব্দর কেওব্দন্দর আেশম, আর সমগ্র 

দ্বীনী ও কওমী মােরাসাসমূহ এব্ং তৎসংচশ্লষ্ট ব্ড় ব্ড় মাশাদয়খ্ব্ৃন্দ যারা 
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ব্াংলাদেশসহ চব্দশ্বর আনাদি কানাদি ছচড়দয় চছচেদয় আদছন, তারা সকদলই উক্ত 

আেদশমর ধারক-ব্াহক, তারা একচেদক হােীদসর মসনদে শাইখ্ুল হােীদসর আসদন 

অচধচষ্ঠত, অনযচেদক খ্ানকার মদধয মুরচশে ও পথ প্রেশমক এর ভূচমকায় অব্তীেম, 

একচেদক অসংখ্য ইলম চপপাসু তাদের কথদক উপকৃত হদেন, অপরচেদক সাধারে 

মানুষ ব্াচতদলর সাদথ সম্পকম চছন্ন কদর তাদের ছায়াতদল আশ্রয় গ্রহে কদর ধনয 

হদেন। 

সুতরাং চপ্রয় ভাইগে! এই চনসব্তদক মূলযায়ন করুন, এর গুরুত্ব অনুধাব্ন করুন, 

এই দ্বীনী চশক্ষা প্রচতষ্ঠানগুদলাদক রক্ষোদব্ক্ষদের েনয সব্মাত্মকভাদব্ সদিষ্ট থাকুন, 

সব্মো এর সহদযাচগতা করুন, উলামাদয় ককরাদমর েরব্াদর কব্চশ কব্চশ উপচস্থত কহান, 

তাদের সাদথ সুসম্পকম রাখ্ুন, তাদের কথাব্াতমা ও যাব্তীয় চেক চনদেমশনা কমদন 

িলার েনয সো সদিষ্ট থাকুন, তাহদল আশা করা যায় এই কফৎনা-ফাসাদের যুদগও  

এোই হদব্ আমাদের কহোয়াদতর পথ, এোই হদব্ আমাদের মুচক্তর পথ, 

ইনশাআল্লাহ্। 

আপনাদের চনকে সংচক্ষপ্ত এই কথাগুদলা কপশ কদর এখ্াদনই কশষ করচছ। আল্লাহ 

তা‘আলা আমাদেরদক আমল করার তাওফীক োন করুন। আমীন। 

 وأخر دعوانا ان احلمد لله رب العلمني

নামাদযর ওয়াক্ত 

আল্লাহ তা‘আলা নামাযদক সমদয়র সাদথ খ্াস কদর চেদয়দছন। প্রদতযক নামাদযর 

চনধমাচরত সময় রদয়দছ। প্রদতযক নামাযদক তার চনধমাচরত সমদয় আোয় করা ফরয। 

গ্রহেদযাগয ককাদনা ওযর ছাড়া এক নামায অনয নামাদযর সমদয় আোয় করদল কব্ীরা 

গুনাহ হদব্। সব্াই কযন নামাদযর সচেক সময় কেদন সময় মদতা নামায আোয় করদত 

পাদর কসেনযই আমাদের এই প্রয়াস।  

হুেুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম কম‘রাে কথদক এদস নামাদযর প্রাকচেকযাল 

কিচনং, নামাদের ওয়াক্ত এসব্ চকছু সাহাব্াদের রা. যুহদরর সময় োনাদলন। 

ফেদরর সময় কযদহতু সকলদক একত্র করা কচেন চছল, তাই এসব্ চকছু যুহর কথদক 

শুরু করদলন। এেনয হােীদসর চকতাদব্ও নামাদযর ওয়াদক্তর ব্েমনা যুহর কথদক শুরু 

করা হদয়দছ। 

যুহদরর ওয়াক্ত: চদ্বপ্রহর কথদক সূযম যখ্ন একেু পচশ্চম চেদক কহদল যায় তখ্ন যুহদরর 

ওয়াক্ত শুরু হয়। এব্ং প্রচতো চেচনদসর আসল ছায়া ব্যতীত তার ছায়া চদ্বগুে হওয়া 

পযমন্ত যুহদরর ওয়াক্ত থাদক। েুম‘আ আর যুহদরর নামাদযর ওয়াক্ত এক ও অচভন্ন। 

(আল ব্াহরুর রাদয়ক ১/৪২৩) 
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চব্.দ্র.: চেক দুপুদর প্রদতযক চেচনদসর ছায়া কয পচরমাে থাদক তাদক ঐ চেচনদসর 

আসল ছায়া ব্লা হয়। ককাদনা ইমাদমর মদত আসল ছায়া ছাড়া প্রদতযক চেচনদসর 

ছায়া যখ্ন একগুে হদয় যায় তখ্নই যুহদরর সময় হদয় যায়। আমাদের হানাফী 

মাযহাদব্র ফাতাওয়া এমন না। তাই একান্ত অপারগতা ছাড়া এই মদতর উপর আমল 

করা যাদব্ না। 

যুহর ও েুম‘আর নামাদযর উিম সময়ঃ শীত কাদল যত তাড়াতাচড় যুহদরর নামায 

পড়া যায় তত ভাল। গরদমর চেন এক চমচছদলর কশষ িতুথমাংদশ পড়া ভাল। তদব্ 

েুম‘আর নামায সব্ কম সুদম আউয়াল ওয়াদক্ত পড়া উিম। (আল ব্াহরুর রাদয়ক 

১/৪২৯) 

েমু‘আর নামাদযর উিম সময়ঃ যখ্ন যুহদরর সময় হদব্ তখ্ন সাদথ সাদথ আযান 

হদব্ এব্ং তখ্নই মসচেদে রওনা করা েরুরী হদয় যাদব্। চতনচে চেচনস এক সাদথ 

হদব্: ১. ওয়াক্ত হওয়া ২. আযান হওয়া ৩. মসচেদে রওনা হওয়া। তারপর ১৫/২০ 

চমচনে  ব্া সদব্মাচ্চ আধা ঘণ্টা ব্য়ান হদব্। ব্য়ান িলাকালীন যাদের উযূ প্রদয়ােন 

তারা উযূ কদর চনদব্। ব্য়ান কশদষ েুম‘আর চদ্বতীয় আযান হদব্। আযান কশষ হদল 

খ্ুতব্া তারপর ফরয নামায হদব্। সাধারেত শীতকাদল চেন কছাে হওয়ার কারদে 

একেু আদগ ওয়াক্ত শুরু হদয় যায়। সদব্মাচ্চ দুপুর কসায়া একো কথদক কেড়োর মদধয 

পুদরা নামায কশষ হদয় যাদব্। কযদহতু েুম‘আর আদগ ব্য়াদনর েনয েীঘম সময় পাওয়া 

যায় না তাই নামায কশদষ পুনরায় েীনী ব্য়ান ব্া মাসআলা মাসাদয়দলর আদলািনা 

হদত পাদর। 

েমু‘আর নামায: েুম‘আর নামায কমাে ব্ার রাকা‘আত। কাব্লাল েুম‘আ িার 

রাকা‘আত, ফরয দুই রাকা‘আত, ব্া‘োল েুম‘আ িার রাকআত, ওয়াচক্তয়া সুন্নাত 

দুই রাকা‘আত। ককাদনা ককাদনা ব্ড় গ্রাদম এখ্নও আদখ্রী যুহর ব্া এহচতয়াচত যুহর 

পদড়, এগুচল োদয়য কনই। ব্াংলাদেদশর ব্ড় গ্রামগুদলা শহদরর হুকুদম। কসখ্াদন 

আদখ্রী যুহর পড়দল গুনাহ হদব্। হযাৌঁ, এখ্দনা যচে ককাদনা অেপাড়া থাদক কযখ্াদন 

চনতয প্রদয়ােনীয় সব্ চেচনস পাওয়া যায় না, রািা ঘাে কনই, কোকান পাে কনই, কম 

সংখ্যক কলাক ব্যব্সা কদর তাহদল তারা েুম‘আ ও ঈে পড়দব্ না। কসখ্াদন ভুলক্রদম 

েুম‘আ পদড় কফলদল িার রাকা‘আত ইহচতয়াচত যুহর পদড় চনদব্। 

আসদরর নামাদের ওয়াক্ত: যুহদরর নামাদযর ওয়াক্ত কশষ হওয়ার সাদথ সাদথ 

আসাদরর নামাদযর ওয়াক্ত শুরু হদয় যায়। এর মারখ্াদন ককাদনা চব্রতী কনই। সূযম 

অস্থ যাওয়ার পূব্ম পযমন্ত আসদরর ওয়াক্ত থাদক। তদব্ সূযম ডুব্ার ১৫ চমচনে আগ 

পযমন্ত উিম সময়। । (আল ব্াহরুর রাদয়ক ১/৪২৫) 

আসদরর মাকরূহ ওয়াক্ত: সূযম অস্থ যাওয়ার ১৫ চম. আগ কথদক মাকরূহ সময় শুরু 

হদয় যায়। এই সময় নামায পড়দল নামায আোয় হদয় যাদব্ চকন্তু মাকরূহ হদব্। ইো 

কদর এই সমদয় নামায পড়দল গুনাহ হদব্। আর যচে এমন হয় কয, ককউ ঐ চেদনর 
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আসদরর নামায আোয় কদরচন ইচতমদধয সূযম ডুদব্ যাদে তাহদল তাদক ঐ সময়ই 

আসর পড়দত হদব্। চকন্তু এো মাকরূদহ তাহরীমা হদব্। তদব্ ফরদের চযম্মাোচর 

আোয় হদয় যাদব্। । (আল ব্াহরুর রাদয়ক ১/৪৩৫) 

আসদরর উিম সময়ঃ আসর সব্সময় কেচর কদর পড়া ভাদলা। ককননা আসদরর পদর 

ককাদনা নফল পড়া যায় না। সুতরাং আসদরর সময় হওয়ার প্রায় আধাঘণ্টা ব্া কপাদন 

এক ঘণ্টা পদর আসর পড়দব্। যাদত আসদরর আদগ কব্চশ কদর নফল পড়া যায়। (আল 

ব্াহরুর রাদয়ক ১/৪২৯) 

মাগচরদব্র ওয়াক্ত: কব্লা সমূ্পেম ডুদব্ যাওয়ার সাদথ সাদথ মাগচরদব্র নামাদযর 

ওয়াক্ত এব্ং ইফতাদরর ওয়াক্ত শুরু হদয় যায়। (ইফতার কেচর কদর করা মাকরূহ) 

মাগচরদব্র ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাদথ সাদথ আযান ইকামাত চেদয় নামায আোয় করা 

উিম। পচশ্চম আকাশ কব্শ চকছু সময় লাচলমা থাদক, এই লাচলমা কশষ হওয়ার পর 

একেু সাো ভাব্ হয়। সাো ভাব্ কশষ হওয়ার পর আকাশ কাদলা হদত শুরু কদর। 

আকাশ কাদলা হওয়ার আগ পযমন্ত মাগচরদব্র ওয়াক্ত থাদক। অথমাৎ আকাদশর অব্স্থা 

যতক্ষে লাল ও সাো চমচশ্রত থাদক ততক্ষে মাগচরদব্র ওয়াক্ত থাদক। মাগচরদব্র 

সময় প্রায় কসায়া এক ঘণ্টা কথদক কেড় ঘণ্টা পযমন্ত থাদক। আমাদের কেদশর অদনদক 

মদন কদর মাগচরদব্র সময় ১৫-২০ চম. থাদক। যার কারদে এই সমদয়র চভতর 

মাগচরব্ পড়দত না পারদল আর পদড় না। মদন কদর কাযা যখ্ন হদয় কগল তখ্ন পদর 

এক সময় পদড় চনব্। অথি কসায়া এক ঘণ্টা কথদক কেড় ঘণ্টার মদধয নামায পড়দলও 

আোয় হদয় যাদব্। ককাদনা ইমাদমর মদত লাল কশষ হদয় সাো শুরু হওয়ার সাদথ 

সাদথ মাগচরদব্র ওয়াক্ত কশষ হদয় ইশার ওয়াক্ত শুরু হদয় যায়। আমাদের হানাফী 

মাযহাদব্ এ মদতর উপর ফাতাওয়া নয়। তাই একান্ত কেকা ছাড়া ঐ সমদয় ইশা 

পড়দব্ না। (আল ব্াহরুর রাদয়ক ১/৪২৫-২৬) 

মাগচরদব্র উিম সময়ঃ মাগচরব্ নামায ওয়াক্ত হওয়ার সাদথ সাদথ পড়া উিম। চকন্তু 

রমযান মাদস একেু কেচর কদর পড়দত ব্লা হদয়দছ। যাদত আদগ ইফতার কদর কনয়া 

যায়। কারে আদগ ইফতার করদত পারদল নামায খ্ুশু-খ্ুযরু সাদথ হদব্। (আল ব্াহরুর 

রাদয়ক ১/৪৩১ 

ইশার নামাদযর ওয়াক্ত: মাগচরদব্র ওয়াক্ত কশষ হওয়ার সাদথ সাদথ ইশার ওয়াক্ত 

শুরু হদয় যায়। ইশার ওয়াক্ত ফেদরর ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ পযমন্ত থাদক। তথা 

সাহরীর ওয়াক্ত কশষ হওয়ার আগ পযমন্ত থাদক। (আল ব্াহরুর রাদয়ক ১) 

ইশার উিম সময়ঃ রাদতর এক তৃতীয়াংদশর কশদষর চেদক ইশা পড়া উিম। অথমাৎ 

ইশার সময় হওয়ার কসায়া এক কথদক কেড় ঘণ্টা পদর ইশা পড়া উিম। (আল ব্াহরুর 

রাদয়ক ১/৪৩০) 

ইশার মাকরূহ সময়ঃ চব্দশষ ককাদনা ওযর ছাড়া মধয রাদতর পদর ইশা পড়া মাকরূহ। 

রুগীর কসব্া ওযদরর মদধয গেয হদত পাদর চকন্তু ওয়ায মাহচফল ওযদরর মদধয গেয 
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হদব্ না। তাই ওয়ায মাহচফদলও যথা সমদয় ইশার নামায আোয় করা েরুরী। (আল 

ব্াহরুর রাদয়ক ১/৪৩১) 

ফেদরর ওয়াক্ত: সুব্দহ সাচেক কথদক চনদয় সূযম উোর আগ পযমন্ত ফেদরর ওয়াক্ত 

থাদক। পূব্ আকাদশর উির-েচক্ষদে যখ্ন সাো একো আদলা ছড়ায় তখ্ন ফেদরর 

ওয়াক্ত হয়। সূদযমর চকনারা কেখ্া পযমন্ত ফেদরর ওয়াক্ত থাদক। ফেদরর সমদয়র 

মদধযও মাগচরদব্র মদতা আকাশ সাো ও লাল হয়। ফেদর প্রথদম আকাশ সাো হয় 

তারপর লাল হয় আর মাগচরদব্ প্রথদম লাল হয় এরপর সাো হয়। ফেদরর সময়ও 

প্রায় কসায়া এক ঘণ্টা কথদক কেড় ঘণ্টা পযমন্ত থাদক। (আল ব্াহরুর রাদয়ক ১/৪২৩) 

ফেদরর উিম সময়ঃ ফেদরর সময় আদলা উির-েচক্ষদে ছচড়দয় যাওয়ার পদর 

নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  ফের পড়দত ব্দলদছন। এ সময় ফের পড়া 

উিম এব্ং কব্চশ সাওয়াব্ লাদভর কারে। চকন্তু রমযান মাদস আউয়াল ওয়াদক্ত ফের 

পড়ার মদধয কব্চশ সাওয়াব্। (আল ব্াহরুর রাদয়ক ১/৪২৮-২৯) 

ইশরাকঃ সূযম উো শুরু হওয়া কথদক চনদয় ১৫-২০চম. পর এই নামাদযর সময় শুরু হয় 

এব্ং চদ্বপ্রহর পযমন্ত এর সময় থাদক। সময় হওয়ার পর পর ইশরাক পড়া ভাল। এই 

নামায নফল। দুই িার রাকা‘আত যা পারা যায় পড়া। এই নামায কয পদড়, সারা 

চেদনর সমি প্রদয়ােদনর েনয আল্লাহ তা‘আলা তার েনয যদথষ্ট হদয় যান। 

(আততারগীব্ ওয়াত তারহীব্ হা.নং ১০০৯) 

িাশত: ইশরাক এব্ং িাশদতর নামাদযর সময় এক। তদব্ কব্লা এগারোর চেদক 

িাশদতর নামায পড়া ভাল। িাশদতর নামায সদব্মাচ্চ ব্ার রাকা‘আত। এই নামাযও 

নফল। (ফাতাওয়া চহচন্দয়া ১/১২৪) 

যাওয়ালঃ যখ্ন যুহদরর ওয়াক্ত শুরু হয় তখ্ন সাদথ সাদথ যাওয়াদলর ওয়াক্ত শুরু 

হয়। যাওয়াদলর নামায ২-৪ রাকা‘আত। এই নামাযদক চেদনর কব্লার তাহাজ্জুে ব্লা 

হয়। এর কনকীও তাহাজ্জুে নামাদযর মদতা এব্ং হােীদস এদসদছ, এই সমদয় আল্লাহ 

রাব্বুল আলামীন আসমাদন সব্ েরো খ্ুদল কেন। (আততারগীব্ ওয়াত তারহীব্ হা.নং 

৮৫৭,৮৫৯,৮৬২) 

আউয়াব্ীনঃ মাগচরদব্র ফরদযর পর এই নামায। মাগচরদব্র দুই রাকা‘আত সুন্নাত 

ছাড়া ছয় রাকা‘আত পড়দত পারদল উিম। তদব্ মাগচরদব্র দুই রাকা‘আত সুন্নাতসহ 

পড়দলও হদব্। (গুনইয়াতুল মুতামাচল প.ৃ৪৩০) 

তাহাজু্জে: এই নামায রাদত ঘুম কথদক উদে পড়দত হয়। উিম হদলা কশষ রাদত পড়া। 

নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম যখ্ন পূেম সুস্থ চছদলন তখ্ন আে রাকা‘আত 

পড়দতন। যখ্ন একেু ব্য়স ব্াড়দলা তখ্ন ছয় রাকা‘আত পড়দতন। যখ্ন আদরা ব্য়স 

ব্াড়দলা, শরীর ভারী হদয় কগল তখ্ন িার রাকা‘আত পড়দতন। এই নামায ৪-৮ 

রাকা‘আত পড়দত হয়। এই নামায পড়ার েনয ইশার নামায পদড় তাড়াতাচড় ঘুচমদয় 
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কগদল ভাদলা হয়। তদব্ চব্দশষ কারদে ককউ যচে এই নামায উিম সমদয় পড়দত না 

পাদর তাহদল কস যচে ইশার সুন্নাদতর পর চব্চতদরর আদগ দুই িার রাকা‘আত 

তাহাজ্জুদের চনয়দত পদড় কনয় তাহদল আশা করা যায় এদতও আল্লাহ তা‘আলা তাদক 

তাহাজ্জুদের কনকী োন করদব্ন। (গুনইয়াতুল মুতামাচল প.ৃ ৪৩২) 

নামাদযর মাকরূহ ওয়াক্ত: চতনচে সময় আদছ যখ্ন কযদকাদনা ধরদের নামায, 

োনাযার নামায ও চসেোদয় চতলাওয়াত চনদষধ:  

১. সূযম উোর সময়। 

২. সূযম যখ্ন মাথার চেক উপদর থাদক তখ্ন। (কযাদলিাদর চদ্বপ্রহর ব্দল এই সময়দক 

ব্ুরাদনা হয়) 

৩. সূযম অস্থ যাওয়ার সময়। তদব্ ঐচেদনর আসর না পদড় থাকদল এই মাকরূহ 

ওয়াদক্ত পড়া যাদব্। (আল ব্াহরুর রাদয়ক ১/৪৩২-৩৩) 

চতনচে সময় এমন আদছ যখ্ন নফল নামায পড়া মাকরূহ। তদব্ ঐ সমদয় ককউ 

উমরী কাযা পড়দত িাইদল পড়দত পারদব্। 

১. ফেদরর ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর ফেদরর সুন্নাত ছাড়া অনয ককাদনা সুন্নাত ব্া 

নফল পড়া যায় না। এমচনভাদব্ ফেদরর ফরয নামায পড়ার পর কথদক চনদয় সূযম 

উোর আগ পযমন্ত ককাদনা নফল নামায পড়া যায় না। 

২. সূযময যখ্ন উেদত শুরু কদর তখ্ন কথদক ১৫ চম. পযমন্ত নফল নামায পড়া যায় না। 

৩. আসদরর নামায পড়ার পর কথদক সূযম অস্থ যাওয়া পযমন্ত ককাদনা নফল পড়া যায় 

না। (আল ব্াহরুর রাদয়ক ১/৪৩৭) 

প্রিচলত আযাদনর শরয়ী চব্ধান  

ব্তমমাদন আমাদের কেদশ অচধকাংশ মসচেদে লক্ষয করা যায় কয, আযাদনর মদধয 

মাদের (োদনর) কক্ষদত্র ব্াড়াব্াচড় করা হয়। তােব্ীদের কাদয়ো অনুসরে না কদরই 

কযখ্াদন এক আচলফ কথদক কব্চশ োনা চনদষধ কসখ্াদন চতন িার আচলফ পযমন্ত োনা 

হয়। আর কযখ্াদন কশদষ চতন আচলফ মাে আদছ কসখ্াদন মুআচযযদনর েম কশষ না 

হওয়া পযমন্ত োনদত থাদক। অথি চনভমরদযাগয চকতাব্সমূদহ এই তরীকার আযানদক 

চনকৃষ্ট চব্ে‘আত ও মাকরূদহ তাহরীমী পযমন্ত ব্লা হদয়দছ। এব্ং এই ধরদের 

আযানোতাদক োচহল আখ্যাচয়ত করা হদয়দছ। এ সম্পদকম চনদে চনভমরদযাগয কদয়কচে 

চকতাদব্র উদ্ধৃচত উদল্লখ্ করা হদলাঃ 

 ১. وحده مقدار الف وصال و وقفا ونقصه عن الف حرام شرعا فيعاقب على فعله ويثاب على تركه فما يفعله
عن حده العرىف اى عرف القراء فمن اقبح البدعة  بعض ائمة املساجد واكثر املؤذنني من الزيادة ىف املد الطبعى

واشد الكراهة السيما وقد يقتجى بهم بعض اجلهلة من القراء.   نهاية القول املفيد ىف علم التجويد للشيخ حممد 
 (১৩৫  جمالس ابرار ص  كلمات اذان مني مد كى حتقيق الىب احلسن االعظمى, ( ১৬৬مكى  نصر ص
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আনবু্ােঃ মাদে ত্বব্াঈর পচরমাে হল এক আচলফ। িাই তাদত ওয়াক ফ করা কহাক ব্া 

চমচলদয় পড়া কহাক। মাদে ত্বব্াঈদত এক আচলফ কথদক কম োনা হারাম। ককউ 

এমনো করদল তাদক পাকড়াও করা হদব্। আর এক আচলফ কথদক কম োনা কছদড় 

কেওয়ার কারদে সাওয়াব্ কলখ্া হদব্। কাদেই চকছু চকছু মসচেদের ইমামগে এব্ং 

অচধকাংশ মুআচযযনগে মাদে ত্বব্াঈদক চকরাআদতর পচরভাষায় তার প্রিচলত সীমা 

কথদক কব্চশ কেদন থাদকন এো চনকৃষ্টতম চব্ে‘আত এব্ং শক্ত পযমাদয়র মাকরূহ। 

চব্দশষত যখ্ন তাদেরদক চকছু মূখ্ম কারীগে অনুসরে কদর থাদকন। (কনহায়াতুল কাওলুল 

মফুীে ফী ইলচমত তােব্ীে প.ৃ১৬৬) (কাচলমাদয় আযান কম মাে চক তাহকীক, মাোচলদস আব্রার 

প.ৃ১৩৫) 

 ২.  فانه الجيوز قصر احدهما عند جميع القراء ولو قرأ بالقصر يكون حلنا جليا و خطأ فاحشا خمالفا ملا ثبت عن
النىب صلى الله عليه وسلم بالطرق املتواترة, و كذا اذا زاد ىف املد االصلى والطبعى على مد العرىف من قدر الف بان 

ر كما يفعله اكثر االئمة من الشافعية و احلنفية ىف احلرمني الشريفني فانه حمرم قبيح السيما جعله قدر الفني او اكث
 (৫৬وقد يقتدى بهم بعض اجلهلة و يستحسن ماصدر عنهم من القراءة.  ) املنح الفكرية شرح مقدمة اجلزرية ص

অনবু্াে: মাদে ওয়াচেব্ এব্ং মাদে লাদযদম সকল কারীদের চনকে মাে কছদড় 

কেওয়া ব্া কম করা নাোদয়য। যচে তা মাে ছাড়া পড়া হয় তাহদল লাহদন েলী এব্ং 

মারাত্মক ভুল হদব্ এব্ং নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  কথদক 

মুতাওয়াচতরভাদব্ যা প্রমাচেত তার চব্পরীত হদব্। অনুরূপ হুকুম হদব্ যখ্ন মাদে 

আসলী ও মাদে ত্বব্াঈদক এক আচলফ কথদক কব্চশ োনা হদব্। অথমাৎ দুই আচলফ ব্া 

তার কিদয় কব্চশ োনা হয়। কযমনচে কদর থাদক হারামাইন শরীফাইদনর হানাফী ও 

শাদফয়ী মাযহাদব্র অচধকাংশ ইমামগে। এো চনকৃষ্ট হারাম...  (আল চমনাহুল 

চফকচরয়যাহ শরহু মুকোমাচতল োযচরয়যাহ পৃ.৫৬) 

 ৩. حروفه واليزيد من كيفيات  ويرتسل فيه اى يتمهل بال حلن وترجيع... فال ينقص شيئا من
  ১৩৪/১ احلروف كاحلركات و السكنات و املدات و غري ذالك لتحسني الصوت.  شرح الوقاية

অনবু্াে: আর আযান চেদব্ ধীদর ধীদর ককাদনা লাহন (মাদের অচতচরক্ত োনা) ও 

তারেী (প্রথদম আদি পদর ব্ড় আওয়াদে ব্লা) ছাড়া। সুতরাং আযাদনর মদধয 

ককাদনা হরফ কমাদব্ না এব্ং তার মদধয ককাদনা হরফ ব্াড়াদব্ না। অনুরূপভাদব্ 

আওয়ােদক সুন্দর করার েনয হরদফর অব্স্থার মদধয ব্াড়াদব্-কমাদব্ না কযমন: 

হরকত, সাচকন, মাে ইতযাচে। (শরদহ কব্কায়া ১/১৩৪)  

উদল্লখ্য এখ্াদন স্পষ্ট ব্লা হদয়দছ কয, আযাদনর মদধয মাে ব্াড়াদব্ না কমাদব্ না। 

সুতরাং আল্লাহু আকব্ার এর লাদমর মদধয এক আচলফ মােদক অচধকাংশ 

মুআচযযনগে কয ৩/৪ আচলফ োনদত থাদকন তা চনঃসদন্দদহ ভুল এব্ং সুন্নাদতর 

কখ্লাফ। ৬০৪/৯ 

 ৪. والرتجيع بالقران و االذان بالصوت الطيب طيب ان مل تزد فيه احلروف وان زاد كره له.  الدر املختار  
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অনবু্াে: সচুমষ্ট আওয়াদে কেদন কেদন কুরআন পড়া এব্ং আযান কেয়া উিম যতক্ষে 

না তার কভতর হরফ ব্াড়াদনা হয়। আর যচে হরফ ব্াড়াদনা হয় তদব্ তা মাকরূহ। 

আেরুুল মখু্তার ৯/৬০৪  

আর একথা স্পষ্ট কয, মােদক তার গচি কথদক ব্াচড়দয় চেদল অব্শযই কসখ্াদন ককাদনা 

না ককাদনা হরফ ব্ৃচদ্ধ পাদব্। যা জ্ঞানী ব্যচক্ত মাত্রই ব্ুরদত সক্ষম। 

   .৫ وىف الذخرية وان كانت االحلان التغري الكلمة عن وضعها و التؤدى اىل تطو يل احلروف الىت حصل التغىن
بها حىت يصري احلرف حرفني بل لتحسني الصوت و تزيني القراءة اليوجب فساد الصالة و ذالك مستحب عند نا 

   ৬০৪/৯ ىف الصالة وخارجها. رد احملتار

অনবু্াে: যচে সূর শদব্দর গেদন পচরব্তমন না আদন এব্ং হরফদক লম্বা না কদর কযমন: 

এক হরফদক দুই হরফ ব্াচনদয় কেয়া; ব্রং সূর আওয়াে ও চকরাআদতর কস ন্দযম 

করদের েনয হয় তাহদল, তা নামাযদক ফাদসে করদব্ না। এো আমাদের চনকে 

নামাদয এব্ং নামাদযর ব্াচহদর মুিাহাব্। (রেুল মুহতার ৯/৬০৪) 

  ৬.  هو التغىن حبيث يؤدى اىل تغري كلماته كذا ىف شرح اجملمع البن امللك و حتسني الصوت ويكره التلحني و
   ৫৬/১ لالذان حسن ما مل يكن حلنا كذا ىف السراجية. الفتاوى الهندية

অনুব্াে: তালহীন করা মাকরূহ। আর তালহীন হদলা এমনভাদব্ সূর কেয়া কয, তা 

শদব্দর গেদন পচরব্তমন আদন। আযাদনর েনয আওয়ােদক সুন্দর করা পছন্দনীয়, 

যতক্ষে না তা শদব্দর কভতর পচরব্তমন চনদয় আদস। (ফাতাওয়াদয় আলমচগরী ১/৫৬) 

উদল্লখ্য মাদের মদধয কম-কব্চশ করদল শদব্দর গেদনর কভতর পচরব্তমন আদস। 

সুতরাং প্রদতযক মােদক তার চনয়ম অনুযায়ী োনা েরুরী। সুর করার েনয কব্চশ োনা 

যাদব্ না। 

 ৭. قوله فال ينقص شيئا من حروفه اخل هذا بظاهره يفيد  :  خ اللكنوى ىف السعاية على قول شرح الوقايةقال الشي
   ১৫/১ انه يكره التلحني ىف جميع كلمات االذان و عليه اجلمهور. السعاية

অনবু্াে: শরদহ কব্কায়ার উচক্ত ‘সুতরাং আযাদনর হরফসমূদহর মদধয ককাদনা হরফদক 

(দযখ্াদন মাে আদছ কসখ্াদন মাে না করার দ্বারা) কমাদব্ না...’ উদল্লচখ্ত উচক্ত দ্বারা 

স্পষ্টভাদব্ ব্ুদর আদস কয, আযাদনর কযদকাদনা ব্াদকয ককাদনা হরফদক পচরব্তমন করা 

মাকরূহ। আর এোই েমহূদরর মত। (আসচসআয়াহ ১/১৫) 

 ৮.  النه عبادة يقصد منها التغىن و الرتمن ىف االذان بالطريقة املعروفة عند الناس ىف زما ننا هذا اليقرها الشرع
التغىن باالذان حسن اال اذا ادى اىل تغيري الكلمات  بزيادة حركة او حرف   ঃاخلشوع لله تعاىل ... احلنفية قالوا

  ৩৯১/১ فانه حيرم فعله والحيل مساعه. كتاب الفقه على املذاهب االربعة

ব্তমমাদন প্রিচলত চনয়দম কযভাদব্ আযান কেওয়া হয়, শরীয়ত তা সমথমন কদর না। 

কারে আযান এমন একচে ইব্ােত যার মদধয খ্ুশু-খ্ুয ু কাময। হানাফীদের চনকে 

সুন্দর আওয়াদে আযান কেওয়া উিম। তদব্ এো কযন শদব্দর মদধয পচরব্তমন না 
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আদন কযমন, হরকত ব্া হরফ ব্াচড়দয় কেওয়া। কারে এমনচে করা হারাম এব্ং এমন 

আযান কশানা  তথা সমথমন করা োদয়য নয়। 

৯. ব্ুখ্ারী শরীদফর চকতাব্ুল আযাদন আদছ হযরত উমর চব্ন আব্দুল আযীয রহ. চযচন 

এই উম্মদতর প্রথম মুোচেে চছদলন চতচন তার মুআচযযনদক ব্লদলন,  اذن اذانا مسحا واال
 ,সাোচসদধ আযান োও অনযথায় আযান কেওয়া ব্ন্ধ কদরা’ । (ব্ুখ্ারী শরীফ‘ فاعتزلنا

চকতাব্ুল আযান, ব্াব্ু রফউস সাওচত চব্চন্নো) 

ব্তমমান যামানায় মাদের মদধয ব্ৃচদ্ধ কদর কযভাদব্ রং-ঢং এর আযান কেওয়া হদে 

আব্ার অদনদক গাদনর সূদর আযান চেদে তা ককাদনা অব্স্থায় ব্ুখ্ারী শরীদফর এই 

হােীস অনুযায়ী হদে না। ব্রং তা মুআচযযনদের খ্ামদখ্য়ালী ও মনগড়া কখ্লাদফ 

সুন্নাত আযান। নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাদতর অনুসারীদের 

েনয চব্ষয়চে গুরুত্ব সহকাদর অনুধাব্ন করা উচিৎ এব্ং সব্মত্র সাোচসদধ সুন্নাত 

তরীকার আযান িালু করা উচিৎ। 

অদনদক কারী ফাতাহ মুহাম্মাে রহ. এর চকতাব্ ‘কমফতাহুল কামাল শরহু তুহফাচতল 

আতফাল’ এর ব্রাত চেদয় মুফীদুল আকওয়াল এব্ং ফাতহুল মাচলচকল মুতাআ‘ল 

নামক চকতাব্দ্বদয়র চনদোক্ত  এব্ারত কপশ কদর থাদকন: 

 .وله سبب معنوى كالتعظيم والجله اجاز الفقهاء مد الف اجلاللة اربع عشرة حركة ىف الله اكرب

‘মাদের আভযন্তরীন কারে রদয়দছ কযমন মাদে তা‘যীম। আর এ কারদেই ফুকাহাদয় 

ককরাম আল্লাহু আকব্াদর আল্লাহু শদব্দ সাত আচলফ পযমন্ত োনার অনুমচত চেদয়দছন।’ 

অথি চফকদহর চনভমরদযাগয ককাদনা চকতাদব্ ককাদনা ফকীহ আল্লাহু আকব্ার এর 

আল্লাহু শদব্দ সাত আচলফ পযমন্ত োনার অনুমচত চেদয়দছন এমনচে পাওয়া যায় না। 

আর আল্লাহু শব্দদক চমচলদয় পড়ার সময় সাব্াদব্ মা‘নাব্ী এর কথা ব্দল এক আচলফ 

কথদক কব্চশ োনা একাচধক কারদে সচেক নয়: 

১. এো একো দুব্মল কারে অথমাৎ সাব্াব্ চে সাব্াদব্ যয়ীফ। 

২. আহদল আরব্ সাব্াদব্ মা‘নব্ী এর কারদে কয মাদে তা‘যীম এর কথা ব্দল থাদক 

তা লাদয় নাফী চেন্স এ ব্যব্হৃত হয়। যাদত নাফী এর মদধয মুব্ালাগা হয়। কযমন:  الاله
 । মুহাচক্কক ইব্নুল োযরী রহ. মাদে তা‘যীমীদক আল্লাহু শদব্দ ব্দলনচন। চতচনاالانت

ব্দলন, 

واما السبب املعنوى فهو قصد املبالغة ىف النفى وهو سبب قوى مقصود عند العرب وان كان اضعف من السبب 
 اللفظى عند القراء ومنه مد التعظيم حنو الاله االالله,الاله االهو

‘আর মাদের আভযন্তরীন কারে, তা হল না সূিককরনদক অচতরিন করা। এো 

আরব্দের চনকে একো শচক্তশালী কারে। যচেও তা কারীদের চনকে শাচব্দক কারে 

কথদক দুব্মল। আর এর মধয কথদক হদে মাদে তা‘যীম কযমনঃ الاله االهو الاله االالله, ’  
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এ ধরদনর চকছু ইব্ারত কেদখ্ মানুষ আযাদনর মদধযও মাদে তা‘যীম এর কথা ব্দল 

আল্লাহু শদব্দ চমচলদয় পড়ার সময়ও োন শুরু কদর কেয়। অথি এই মাে লাদয় নাফী 

চেন্স এর েনয প্রদযােয। 

৩. এো ইমাম শাদতব্ী রহ. এব্ং েমহুর কারীদের চনকে আমলদযাগয নয়। 

৪. অচধকাংশ উলামাদের মদত আল্লাহু শদব্দ চমচলদয় পড়ার সময় এক আচলফ কথদক 

কব্চশ োনা শুধু নাোদয়য নয় ব্রং চনকৃষ্ট চব্ে‘আত ব্লা হদয়দছ। আর ককউ ককউ 

োদয়য ব্দলদছন। আর মূলনীচত হদলা, যখ্ন ককাদনা চব্ষদয় োদয়য ও নাোদয়য এর 

মদধয সংঘষম হয় তখ্ন না োদয়যদক প্রাধানয কেওয়া হয়। 

অদনদক তাআমুল এর কথা ব্দল এো োদয়য ব্লদত িায়। অথি কয ককাদনা তাআমুল 

েলীল নয়। তাআমুল েলীল হওয়ার েনয শতম হদলা তা নস (েলীল) এর কখ্লাফ না 

হওয়া। আর উপদর আযান সম্পদকম স্পষ্ট েলীল উদল্লখ্ করা হদয়দছ। তাই এই েলীল 

এর চব্রুদদ্ধ তাআমুল গ্রহেদযাগয নয়। 

সারকথা হদলা আযাদন আল্লাহু আকব্াদরর আল্লাহু শদব্দর লাম এর মদধয মাদে তব্াঈ 

অথমাৎ এক আচলফ োন হদব্। এখ্াদন এক আচলফ কথদক কব্চশ োনা যাদব্ না। হযাৌঁ, 

আল্লাহু শব্দ যখ্ন ব্াদকযর কশদষ আদস অনুরূপভাদব্ الصالة الفالح , কত মাদে আদরযীর 

কারদে আমাদের চকরাআদত চতন আচলফ এব্ং অনয মাযহাব্ মদত পাৌঁি আচলফ পযমন্ত 

োনা োদয়য আদছ। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরদক সচেক চেচনস োনার ও মানার 

তাওফীক োন করুন। আমীন। 

োমা‘আদত নফল নামায পড়ার চব্ধান 

নফল নামাদযর অথম আল্লাহ তা‘আলার সাদথ একাদন্ত সাক্ষাৎ। এ েনয শরীয়দত নফল 

নামায োমা‘আদত পড়া মাকরূদহ তাহরীমী। িাই তা রমাযান মাদস কহাক ব্া 

রমাযাদনর ব্াইদর কহাক। ফুকাহাদয় ককরাম ও মুহাচেসীদন ইযাদমর মাসলাক এ 

ব্যাপাদর এমনই। সালাদফ সাদলহীদনর ফাতাওয়া এব্ং তাদের আমলও এমন চছল 

ব্দল প্রমাে পাওয়া যায়।  

তদব্ তারাব্ীদহর নামায এর ব্যচতক্রম। তারাব্ীদহর নামায োমা‘আদতর সাদথ আোয় 

করা নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম কথদক প্রমাচেত। এো খ্ুলাফাদয় রাদশেীদনর 

সুন্নাত এব্ং কি েশত ব্ছদরর ধারাব্াচহক আমল ও চখ্লাদফ চকয়াস সাদব্ত। আর 

চখ্লাদফ চকয়াস অথমাৎ সাধারে চনয়ম ব্চহভূমত কয চব্ধান সাদব্ত হয় তা তার চনেস্ব 

পচরমণ্ডদল সীমাব্দ্ধ থাদক, অনয চব্ধানদক তার উপর চকয়াস করা যায় না। তাই এমন 

ব্লা িলদব্ না কয, কযদহতু তারাব্ীদহর নামায োমা‘আদতর সাদথ পড়ার চব্ধান, 

সুতরাং ককউ যচে তারাব্ীহ এর োমা‘আত কশষ হওয়ার পর পুনরায় চনদেরা তারাব্ীহ 
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পড়দত িায় ব্া তাহাজ্জুে নামায োমা‘আদত পড়দত িায় তাহদল োমা‘আদতর সাদথ 

পড়দত পারদব্। 

ককননা তাহাজ্জুে কতা সব্ সমদয়র েনযই নফল, আর চদ্বতীয় ব্াদরর তারাব্ীহও 

সাধারে নফদল পচরেত হদয়দছ, আর সাধারে নফল নামায োমা‘আদত পড়া 

মাকরূদহ তাহরীমী। কযমন ব্াোচয়উস সানাচয়’ ওয়ালা ব্দলন:                                                   

اذاصلوا الرتابيح مث ارادوا ان يصلوابها ثانيا يصلى فرادى الجبماعة الن الثانية تطوع مطلق و التطوع املطلق          
   ২৯০/১جبماعة مكروه.   بدائع الصنائع

অথমাৎ যচে কলাদকরা তারাব্ীহর নামায পড়ার পর ২য় ব্ার পড়ার ইো কদর তাহদল 

একাকী পড়দব্, োমা‘আদত পড়দব্না। ককননা ২য় ব্াদরর তারাব্ীহ সাধারে নফদলর 

নযায়, আর সাধারে নফল োমা‘আদত পড়া মাকরূদহ তাহরীমী। (ফাতাওয়াদয় 

আলমগীরী, ১ম খ্ণ্ড পৃ.১২৩, ব্াযযাচযয়া ৪থম খ্ণ্ড ৩১পৃ.) 

আল্লামা ইব্দন আদব্েীন শামী (রহ.) ব্দলন, োমা‘আদতর সাদথ নফল পড়া মুিাহাব্ 

নয়। কারে সাহাব্াদয় ককরাম রমাযাদনর তারাব্ীহ ছাড়া এমন কদরনচন। (শামী ১ম খ্ণ্ড 

পৃ.৬৬৪) 

মুহাচক্কক ইব্নুল হুমাম রহ. ব্দলন, কাফী চকতাদব্র সূযমগ্রহদের নামায অধযাদয় 

হাদকম শহীে রহ. ও স্পষ্ট কদরদছন, কয তারাব্ীহ ও সূযমগ্রহদের নামায ছাড়া অনযানয 

নফল নামায োমা‘আদতর সাদথ পড়া মাকরূহ। (ফাতহুল কােীর ১ম খ্ণ্ড প.ৃ ৪৩৮) 

এছাড়া চব্দব্দকর োচব্ এোই কয, নফল নামায একাকী পড়া হদব্। কারে নফল 

ইব্ােদতর মদধয কগাপনীয়তা উদেশয হদয় থাদক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম এ উদেদশযই ব্দলদছন:   توبةذا اال املكصلوة املرء في بيته افضل من صلوته في مسجدى ه   

অথম: ককান ব্যচক্তর নফল নামায তার ঘদর পড়া আমার এই মসচেদে (নব্ব্ী) পড়ার 

কিদয় উিম, তদব্ ফরয নামাদযর কথা চভন্ন অথমাৎ ফরয মসচেদে পড়া েরুরী। (আব্ূ 

োঊে শরীফ হা. নং ১০৪৪) অনয হােীদস আদছ:   وبةأفضل صالة الرجل صالته ىف بيته اال املكت   

অথমাৎ ফরয নামায ব্যতীত পুরুদষর কশ্রষ্ঠ নামায হদলা তার ঘদরর নফল নামায । 

(তাব্ারানী ৫/১৬০) 

শুধু ফরয নামাযদক অনয সকল নামায কথদক পৃথক করার  োচব্ হদলা তারাব্ীদহর 

নামাযও অনযানয নফদলর নযায় ব্াচড়দত একাকী পড়া উিম। তদব্ তারাব্ীদহর নামায 

সাধারে নফদলর হুকুম কথদক ব্যচতক্রম। ককননা তারাব্ীদহর োমা‘আত নব্ী 

আলাইচহস সালাম ও সাহাব্াদয় ককরাম কথদক প্রমাচেত। 

উপদরর আদলািনা দ্বারা এোই প্রতীয়মান হয় কয, নফল নামায একা পড়দত হয়, 

োমা‘আত ব্দ্ধ হদয় নয়। যচে োমা‘আত করার অনুমচত থাকত তাহদল সাহাব্াদয় 

ককরাম ও পরব্তমী যুদগর উলামাদয় ককরাম নফল নামাদযর োমা‘আত করা কথদক 

চব্রত থাকদতন না। 
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এরপরও ককান ককান আদলম শুধুমাত্র রমাযান মাদসর তাহাজ্জুদের োমা‘আতদক ধব্ধ 

ব্লদত িান। তারা েলীল চহসাদব্ হােীদসর ব্যাখ্যা গ্রে ও চফকদহর চকতাদব্র ঐ সমি 

ব্েমনা কপশ কদরন যার মদধয তারাব্ীহদক ব্ুরাদনার েনয চকয়াদম রমাযান শব্দ ব্যব্হার 

করা হদয়দছ। এদক্ষদত্র তারা ব্দলন, চকয়াদম রমাযান কয নামাদযর মাধযদমই হাচসল 

হদব্ এখ্াদন কসই নামাযই উদেশয। আর তাহাজ্জুে দ্বারাও চকয়াদম রমাযান হাচসল 

হয়। আর চকয়াদম রামাযাদন োমা‘আত োচয়য হওয়ার ব্যাপাদর কযদহতু সকল 

উলামাদয় ককরাম একমত, তাই রমাযান মাদস তাহাজ্জুদের মদধযও োমা‘আত 

োচয়য।  

চকন্তু ব্ািব্তা হদলা চকয়াদম রমাযান আক্ষচরক অদথম যচেও ব্যাপক তদব্ ফুকাহা ও 

মুহাচেসীনদের পচরভাষা হদলা তারা চকয়াদম রমাযানদক শুধু তারাব্ীহর সাদথ চনচেমষ্ট 

কদর থাদকন। তদব্ তারাব্ীহ না চলদখ্ চকয়াদম রমাযান ককন চলদখ্ন কস ব্যাপাদর 

আল্লামা আকমালুেীন ব্াব্ারতী রহ. ব্দলন ‘তারাব্ীদহর নামায এর ব্য়াদনর েনয 

চকয়াদম রামাযান দ্বারা চশদরানাম করা হয় হােীদসর শদব্দর অনুকরদের উদেদশয। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ব্দলন, আল্লাহ তা‘আলা কতামাদের উপর 

করাযা ফরয কদরদছন আর আচম কতামাদের েনয চকয়াদম রমাযানদক সুন্নাত কদরচছ। 

(ইনায়া আলা হাচমচশল ফাতচহল কেীর ১/৩৩৩) 

এছাড়া ফুকাহাদয় ককরাদমর ইব্ারত কেখ্দল ব্ুরা যায় কয, তারা চকয়াদম রামাযান 

দ্বারা তারাব্ীহই উদেশয চনদয়দছন তাহাজ্জুে নয়। কযমন: চহোয়ার গ্রেকার রহ.  فصل في
 এর চশদরানাম লাচগদয় তারাব্ীহর নামাদযর فصل في قيام رمضان এর স্থদল الرتاويح

আদলািনা শুরু কদরদছন। চহোয়ার ব্যাখ্যাগ্রেগুদলাদতও এমনচে করা হদয়দছ। কযমন: 

ফাতহুল কেীদর মুহাক্কীক ইব্নুল হুমাম রহ. চকয়াদম রমাযান চশদরানাদম তাহাজ্জুে 

এর পচরব্দতম তারাব্ীহ শদব্দর ব্যাখ্যা শুরু কদরদছন। কযমন:  فصل في قيام رمضان. الرتاويح
 (ফাতহুল কেীর ১ম খ্ণ্ড পৃ.৩৩৩)  ....جمع تروحية

‘ইনায়া’গ্রদে আল্লামা আকমালুেীন ব্াব্ারতী রহ. চকয়াদম রমাযান চশদরানাম চেদয় 

তারাব্ীহদক সুনান এব্ং নাওয়াদফল কথদক আলাো করার কারে ব্েমনা করা শুরু 

কদরদছন।  

শামসুল আইম্মা সারাখ্সী রহ. তারাব্ীহর চনয়দতর ব্যাপাদর ব্দলন, সচেক কথা হদলা 

তারাব্ীহর চনয়ত করদব্ অথব্া চকয়ামুল্লাইদলর চনয়ত করদব্। (মাব্সতূ চলস্সারাখ্সী ২য় 

খ্ণ্ড পৃ. ১৪৫) 

ফাতাওয়াদয় কাযীখ্াদন আদছ.“যচে তারাব্ীহ অথব্া সুন্নাদত ওয়াক্ত ব্া রমাযাদনর 

চকয়ামুল্লাইদলর চনয়ত কদর তাহদলও োচয়য আদছ। (১ম খ্ণ্ড পৃ ২১৬) 

এসব্ ইব্ারত দ্বারা ব্ুরা যায় কয, চকয়ামুল্লাইল ও তারাব্ীহ এক ও অচভন্ন চব্ষয় যার 

কারদে তারাব্ীদহর কক্ষদত্র চকয়ামুল্লাইল ব্দল চনয়ত করদল ও তারাব্ীহ হদয় যাদব্। 
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এমচন ভাদব্ আল্লামা আনওয়ারশাহ কাচশ্মরী রহ. চতরচমযী শরীদফর ব্যাখ্যাগ্রে  العرف
 এর তাফসীর কদরদছন তারাব্ীহ দ্বারা। (১ম খ্ণ্ড পৃ.৩২৯) قيام شهر رمضانএর মদধয  الشذى

আল্লামা রশীে আহমে গাঙু্গহী রহ. আদরা স্পষ্ট কদর ব্দলদছন:  

  .باب في قيام شهر رمضان هذا القيام كان عاما مث اختص بالرتاويح فمطلقه يراد به الرتاويح

  ( ٧٦٢الكوكب الدرى ঃ ١) 
অথমাৎ চকয়াদম রমযান চব্ষয়চে আদগ ব্যাপক চছল পদর তারাব্ীহর সাদথ খ্াছ হদয় 

কগদছ। সুতরাং এখ্ন সাধারেভাদব্ “চকয়াদম রামাযান” ব্লদল তারাব্ীহই উদেশয 

হদব্। (আল কাউকাব্ুেুররী ১ম খ্ণ্ড পৃ.২৬৭) 

এছাড়াও তাহাজ্জুদের োমা‘আতকারীরা মুআিা ইমাম মুহাম্মাে রহ. এর এই ইব্ারত 

দ্বারা েলীল কপশ কদর থাদকন- 

ولهذا كله نأخذ ال باس بالصلوة في شهر رمضان ان يصلي الناس   ঃقال حممد رحمة الله عليه
                    الن املسلمون قد اجمعوا علي ذلكتطوعا بامام 

অথমাৎ ‘রামাযান মাদস ইমাদমর চপছদন নফল পড়দত ককান অসুচব্ধা নাই ককননা এ 

ব্যাপাদর মুসলমানদের ইেমা রদয়দছ, এর েব্াদব্ আমরা ব্লদব্া, তারা কয 

ইব্ারতদক নফদলর োমা‘আত োচয়য হওয়ার েলীল মদন কদরদছন এো আসদল 

তাদের চব্পদথর অথমাৎ োচয়য না হওয়ার েলীল আর কস েলীল মুসলমানদের 

ইেমা। কারে তারাব্ীহ ছাড়া অনয ককান নফল নামাদযর োমা‘আদতর উপর ইেমা 

কতা  েূদরর কথা মূল োমা‘আতই খ্াইরুল কুরূদন সাদব্ত কনই। 

উপদরর আদলািনা দ্বারা আমাদের কাদছ একথা স্পষ্ট হয় কয, নফদলর োমা‘আত 

ককান ক্রদমই ধব্ধ নয়। িাই রামাযান মাদস কহাক ব্া রামাযাদনর ব্াইদর কহাক। সুতরাং 

আমাদের কতমব্য হদলা, ককাথাও এধরদের োমা‘আত হদত কেখ্দল তাদেরদক 

কহকমদতর সাদথ ব্ুচরদয় এই মাকরুদহ তাহরীমী কাে কথদক চব্রত রাখ্ার কিষ্টা করা। 

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলদক তাওফীক োন করুন। আমীন।  

ফরয নামাদযর পর সচম্মচলত মনুাোদতর শরয়ী চব্ধান 

আল্লাহ তা‘আলা পচব্ত্র কুরআন মােীদে ইরশাে কদরন: ‘কতামরা আমাদক ডাদকা, 

আচম কতামাদের ডাদক সাড়া চেব্। চনশ্চয় যারা অহংকার ব্শত: আমার ইব্ােত 

(অথমাৎ আমার কাদছ দু‘আ করা) কথদক চব্মুখ্ হয় ব্া মুখ্ চফচরদয় কনয় তারা অব্শযই 

লাচিত হদয় োহান্নাদম প্রদব্শ করদব্।’ (সরুা মুচমনঃ৬০, তাফসীদর ইব্দন কাছীর:৭/১৫৩) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কদরন: ‘চনশ্চয় দু‘আ ইব্ােত।’  

(মসুনাদে আহমাে হা. নং ১৮৪১৬) 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম আরও ব্দলন: ‘দু‘আ হদলা ইব্ােদতর মূল।’ 

(সনুাদন চতরচমযী হা.নং ৩৩৭১)  

নব্ী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  ব্দলন: ‘কয ব্যচক্ত আল্লাহ তা‘আলার 

চনকে দু‘আ কদর না আল্লাহ তা‘আলা তার উপর নারাে হন ।’ (সনুাদন ইব্দন মাোহ:হা. 

নং ৩৮২৭ , চতরচমযী হা.নং ৩৩৭৩)  

উপদরাক্ত আয়াত ও হােীসগুদলা কথদক ব্ুরা কগল কয, সকদলর েনয দু‘আ করা 

অপচরহাযম । িাই উহা ফরয নামাদযর পদর কহাক ব্া অনয সময় কহাক । যারা দু‘আ 

করদব্ না তারা আল্লাহ তা‘আলার কক্রাদধর পাত্র হদব্। 

নামাদযর পর ব্া ফরয নামাদযর পর ককান প্রকার ব্াড়াব্াচড় ব্যচতদরদক আমাদের 

কেদশ কয মুনাোত িালু আদছ তা মুিাহাব্ আমল, চব্ে‘আত নয় । কারে, চব্েআত 

ব্লা হয় ঐ আমলদক, শরী‘আদত যার ককান চভচি খ্ুৌঁদে পাওয়া যায় না । অথি উক্ত 

মুনাোত ব্হু চনভমরদযাগয চরওয়াদয়ত দ্বারা সু-প্রমাচেত। 

সচম্মচলত মুনাোত দুইভাদব্ হদত পাদর । এক. সমদব্ত কলাকদের মদধয একেন 

দু‘আ করদব্ এব্ং অনযরা আমীন ব্লদব্। দুই. একস্থাদন সমদব্ত হদয় সব্াই 

চনেস্বভাদব্ দু‘আ করদব্ । এই উভয় সূরত োচয়য । এ ব্যাপাদর নব্ী কারীম 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  এর আমল ও চনদেমশ চব্েযমান । তাই যারা 

মুনাোতদক এদকব্াদরই অস্বীকার কদর তারা ভুদলর মদধয আদছ । যারা ইমাম-

মুক্তাচের সচম্মচলত মুনাোতদক চব্ে‘আত ব্দল তাদের োচব্ও চভচিহীন। আব্ার যারা 

মুনাোতদক েরুচর মদন কদর ব্াড়াব্াচড় কদর অথমাৎ ককউ না করদল তাদক কোক্ষ 

কদর গাচল কেয় তারাও ভুদলর মদধয আদছ । 

হােীদস সচম্মচলত মুনাোদতর গুরুদত্বর ব্হু প্রমাে পাওয়া যায় । চফকদহর 

চকতাব্সমূদহও ইমাম-মুক্তাচের সচম্মচলত মুনাোতদক মুিাহাব্ ব্লা হদয়দছ । অসংখ্য 

হােীস চব্শারেগদের রায়ও সচম্মচলত মুনাোদতর স্বপদথ স্পষ্ট চব্েযমান । এমতাব্স্থায় 

প্রিচলত সচম্মচলত মুনাোতদক চব্ে‘আত ব্লা হেকাচরতা ছাড়া চকছুই নয় ।  (চব্িাচরত 

োনার েনয কেখু্ন: ফরয নামাদযর পর সচম্মচলত মনুাোত এর শরয়ী চব্ধান-মফুতী মনসরূুল হক 

ো.ব্া.) 

চনদে মুনাোত স্বপদক্ষ কদয়কচে হােীস উদল্লখ্ করা হদলা:  

১. হযরত হাব্ীব্ ইব্দন মাসলামা রা. ব্েমনা কদরন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম  ব্দলদছন: ‘যচে ককান েল একচত্রত হদয় তাদের একেন দু‘আ কদর থাদক 

আর অপররা ‘আমীন, আমীন’ ব্দল থাদক তাহদল আল্লাহ তা‘আলা তাদের দু‘আ 

অব্শযই কব্ুল কদরন।’ (মিুােরাক হাদকম: ৫৪৭৮) 

২. হযরত সালমান রা. ব্দলন, নব্ী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  ইরশাে 

কদরদছন: ‘যচে ককান োমা‘আত ককান চব্ষয় প্রাথমনা করার েনয আল্লাহ তা‘আলার 
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েরব্াদর হাত তুদল আল্লাহ তা‘আলার উপর ওয়াচেব্ হদয় যায় কয, চতচন তাদের 

প্রাচথমত ব্স্তু তাদের হাদত চেদয় চেদব্ন ।’ (সনুাদন আব্ূ োউে: হা. নং ১৪৮৮)  

৩. ইচতহাদস হযরত আলা আল-হাযরামী রা. এর ঘেনা সুপ্রচসদ্ধ। ব্াহরাইদনর 

মুরতােদের চব্রুদদ্ধ ১১ চহেরীদত কয লড়াই হদয়চছল তাদত চতচন চসপাহসালার 

চছদলন। এই ঘেনার মদধয আদছ কয, মুসচলম ব্াচহনী একস্থাদন যাত্রা চব্রচত করদল 

কাদফলার সকল উে রসেপত্রসহ পলায়ন করদলা । ঘেনার কশদষ আদছ কয যখ্ন 

ফেদরর আযান হদলা। তখ্ন হযরত আলা আল-হাযরামী রা.নামাদযর ইমামচত 

করদলন । নামাদযর পর দুোনু হদয় ব্দস অতযন্ত চব্নয় ও কাতরতার সদঙ্গ দু‘আয় 

মশগুল হদয় কগদলন । কাদফলার সকদলই তার সাদথ সচম্মচলতভাদব্ দু‘আ করদত 

লাগদলন । এ অব্স্থায় সূযম উচেত হদলা তব্ুও তারা দু‘আয় মশগুল রইদলন । এক 

পযমাদয় আল্লাহ তা‘আলা তাদের সচন্নকদে একচে ব্ড় েলাশয় সৃচষ্ট কদর চেদলন । 

সব্াই কসখ্াদন চগদয় তৃষ্ণা চনব্ারে করদলন এব্ং কগাসল করদলন । কব্লা চকছু িড়ার 

পর এদক এদক সকল উে সমি রসেপত্রসহ চফদর আসদত লাগদলা । আরব্ী মূল 

পাে চনেরূপ: (আল-চব্োয়া ওয়ান কনহায়াঃ৬/৩২৪) 

  فلما قضي الصلوة جثي علي ركبتيه وجثا الناس و نصب في الدعاء و رفع يديه وفعل الناس مثله 

ب العلميةمكتبة دار الكت-فلما قضي صلوته جثي  لركبتيه وجثا الناس فنصب في الدعاء ونصبوا معه    
(তারীদখ্ তাব্ারী ২য় খ্ণ্ড ২৮৭ পষৃ্ঠায়)                             

৪. আসওয়াে আদমরী তার চপতা কথদক ব্েমনা কদরন কয, চতচন ব্দলন, আচম রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর সাদথ ফেদরর নামায আোয় করলাম, যখ্ন 

চতচন সালাম চফচরদয় ঘুদর ব্সদলন তখ্ন উভয় হাত উচেদয় দু‘আ করদলন । (ইলাউস 

সনুান হা.নং ৯৩৭ ) 

৫. হযরত আব্ূ উমামা ব্াদহলী রা. ব্েমনা কদরন কয, নব্ী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ 

ওয়া সাল্লামদক চেজ্ঞাসা করা হদলা কয, ককান দু‘আ কব্ুল হওয়ার সম্ভাব্না কব্চশ? 

ইরশাে হদলা, কশষ রাদত্র (তাহাজ্জুদের পর ) এব্ং ফরয নামাদযর পর । (সনুাদন 

চতরচমযী হা.নং ৩৪৯৯) 

৬. ইয়া‘লা চব্ন শাোে রা. কথদক ব্চেমত, চতচন ব্দলন, আমার চপতা আমার চনকে 

ব্েমনা কদরদছন কয, একব্ার আমরা নব্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর চনকে 

চছলাম। চতচন ব্লদলন, কতামাদের মাদর চক ককান অপচরচিত ব্যচক্ত আদছ, অথমাৎ 

আহদল চকতাব্? আমরা ব্ললাম, না ইয়া রাসূলাল্লাহ! চতচন েরো ব্ন্ধ করার আদেশ 

চেদলন এব্ং ব্লদলন, ‘কতামরা সকদলই হাত উদিালন কদরা এব্ং ব্দলা, লা ইলাহা 

ইল্লাল্লাহু!’ আমরা সকদলই এক সাদথ হাত উদিালন করলাম। অতঃপর চতচন 

ব্লদলন, ‘কহ আল্লাহ! আপচন আমাদক এই কাদলমা চেদয় কপ্ররে কদরদছন এব্ং এর 

উপর োন্নাদতর ওয়াো কদরদছন আর আপচন ওয়াো কখ্লাফ কদরন না। অতঃপর 
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চতচন ব্লদলন, কতামরা সুসংব্াে গ্রহে কদরা ,কতামাদের মাফ কদর কেয়া হদয়দছ।’ 

(মসুনাদে আহমােঃ হা.নং১৭১২৬) 

উদল্লচখ্ত হােীসসমূহ কথদক প্রমাচেত হয় কয, একেন দু‘আ করদব্ আর অনযরা সব্াই 

আমীন ব্লদব্, এভাদব্ সকদলর দু‘আ ব্া সচম্মচলত মুনাোদতর কব্ুল হওয়া 

অব্শযম্ভাব্ী। 

হযরত আলা আল-হাযরামী রা. তার োমা‘আদতর সকলদক চনদয় ফেদরর নামাদযর 

পর কয  সচম্মচলত মুনাোত কদরদছন, সাহাব্াগে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম কথদক যচে এমনচে করদত না কেখ্দতন তাহদল তারা কখ্দনা এমনচে করদতন 

না। 

ফরয নামাদযর পর দু‘আ কব্লু হওয়ার সম্ভাব্না কব্শী: 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ফেদরর নামাদযর পর হাত উচেদয় দু‘আ 

করদলন। আর নব্ী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর দু‘আ সব্মো কব্ুল 

হদতা । তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  নামাদযর পর হাত উচেদয় দু‘আ 

করদব্ন আর সাহাব্াগে তার চব্রুদ্ধািরে করনাদথম হাত না উচেদয় ব্দস থাকদব্ন এো 

কল্পনাই করা যায় না । 

চব্ধায় উদল্লচখ্ত হােীসসমূহ দ্বারা ফরয নামাদযর পদর ইমাম মুক্তাচে সকদলর েনয 

সচম্মচলতভাদব্ মুনাোত করা চেব্াদলাদকর নযায় স্পষ্ট হদয় কগল । অতএব্, সচম্মচলত 

মুনাোত মুিাহাব্ হওয়াই হােীসসমূদহর মমম ও সমচষ্টগত সারকথা । 

যারা ফরয নামাদযর পর সচম্মচলত মুনাোতদক চব্ে‘আত ব্দল থাদকন তারা ব্দলন, 

হােীদসর মাদর ফরয নামাদযর পর সচম্মচলত মুনাোদতর কথা পাওয়া যায় না, চকছ ু

হােীদস শুধু দু‘আর কথা পাওয়া যায়, চকন্তু তাদত হাত কতালার কথা কনই। আব্ার 

ককান োয়গায় হাত কতালার কথা আদছ, চকন্তু একাচকভাদব্ সচম্মচলতভাদব্ নয় । 

আব্ার ককানচেদত সচম্মচলত হওয়ার কথা আদছ, চকন্তু ফরয নামাদযর পদর  হওয়ার 

কথা উদল্লখ্ কনই। অতএব্, এ সকল হােীস দ্বারা ফরয নামাদযর পদর সচম্মচলত 

মুনাোত প্রমাচেত হয় না । 

তাদের কথা চেক নয়। কারে, আমরা ইচতপূদব্ম আলা আল-হাযরামী রা. এর সকল 

সাথীদক চনদয় ফেদরর ফরয নামাদযর পদর সচম্মচলতভাদব্ মুনাোত করার কথা 

উদল্লখ্ কদরচছ।  

তাদের অচভদযাদগর চভচিই সহীহ নয়। কারে শরী‘আদত এমন ককান চব্ধান কনই কয, 

প্রদতযক ইব্ােদতর সকল অংশ ককান একচে আয়াত ব্া হােীস দ্বারা প্রমাচেত হদত 

হদব্। এো কতমচন কযমন নামাদযর চব্িাচরত চনয়ম, আযাদনর সুন্নাত তরীকা, উযূর 

সুন্নাত তচরকা ইতযাচে একদত্র ককান হােীদস ব্চেমত কনই। চব্চভন্ন হােীদসর সমচষ্টদত তা 

ছাচব্ত হয়, তারপদরও তা সকল উলামাদয় ককরাদমর চনকে গ্রহেদযাগয । 
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যারা ফরয নামাদযর পদর সব্মাব্স্থায় ইেদতমায়ী মুনাোদতর চব্দরাধী এব্ং সালাম 

চফরাদনার সাদথ সাদথই উদে পদড়ন, তাদের এ কমম-কাণ্ড দ্বারা নামাদযর পর কয 

মাসনূন ও চেচকর দু‘আ ইতযাচে রদয়দছ তা তরক করা হয় এব্ং ফরয ও সুন্নাদতর 

মারখ্াদন চকছু সমদয়র ব্যব্ধান করার কয হুকুম হােীস শরীদফ এদসদছ তাও লঙ্ঘন 

করা হয় । 

তাদের েনয চনদের হােীসচে চব্দশষভাদব্ প্রচেধান কযাগয, আব্ু চমরছা রা. ব্েমনা 

কদরন, একব্ার আচম নব্ী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  এর সাদথ নামায 

পড়চছলাম। হযরত আব্ু ব্কর ও উমর রা. ঐ নামাদয উপচস্থত চছদলন। তারা  প্রথম 

কাতাদর নব্ী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  এর সাদথ োৌঁড়াদতন। আমাদের 

সাদথ এক ব্যচক্ত চছল, কয উক্ত নামাদয তাকব্ীদর উলা কথদকই উপচস্থত চছল। নব্ী 

কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  নামায কশষ কদর সালাম চফরাদলন 

এমনভাদব্ কয, উভয়চেদক আমরা তার গণ্ডেয় কেখ্দত কপলাম । অতঃপর নব্ী কারীম 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  ঘুদর ব্সদলন। তখ্ন ঐ তাকব্ীদর উলায় উপচস্থত 

ব্যচক্ত সুন্নাত নামায পড়ার েনয োৌঁচড়দয় পড়দলা। তৎক্ষোৎ হযরত উমর রা. লাচফদয় 

উেদলন এব্ং ঐ ব্যচক্তর কাৌঁধ ধদর রাৌঁকুচন চেদয় ব্লদলন, ব্দস পদরা, পূব্মব্তমী 

চকতাব্ধারীদের ধমমীয় পতন হদয়দছ যখ্ন তারা (ফরয ও সুন্নাত ) নামাদযর মদধয 

ব্যব্ধান সৃচষ্ট করদতা না। নব্ী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  হযরত উমর 

রা. এর কাে কেদখ্ েৃচষ্ট উোদলন এব্ং ব্লদলন, ‘কহ খ্ািাদব্র পুত্র! আল্লাহ কতামাদক 

সচেক পেী ব্াচনদয়দছন।’ (সনুাদন আব্ূ োঊে হা.নং ১০০৭) 

এ সকল ব্েমনা দ্বারা সুস্পষ্টভাদব্ প্রমাচেত হল কয, নামাদযর পর ইমাম মুক্তাচে 

সকদলর েনয ওয়াচেব্ মদন না কদর সচম্মচলতভাদব্ মুনাোত করা মুিাহাব্ । 

উদল্লখ্য, ককান আমল  মুিাহাব্ প্রমাদের েনয নব্ীেীর আমল চব্েযমান থাকা েরুরী 

নয় ব্রং কম চখ্ক হােীস দ্বারাও মুিাহাব্ প্রমাচেত হয়। কযমন নব্ীেী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  কথদক আযান কেয়া ইশরাক, িাশদতর নামায পড়া 

তাচহয়যাতুল উযূ ও তাচহয়যাতুল মসচেে পড়া প্রমাচেত নাই। তারপদরও কম চখ্ক 

হােীস চব্েযমান থাকায় উলামাদয় ককরাম  এ আমলগুদলাদক মুিাহাব্ ব্দলদছন । 

(ফয়যুল ব্ারী  ২/৩৫১) 

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলদক সচেক চব্ধান ব্ুরার এব্ং সুন্নাত মুতাচব্ক সহীহ 

আমল করার তাওফীক োন করুন । আমীন । 
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সারা চব্দশ্ব একইচেদন করাযা ও ঈে 

শরীয়ত কী ব্দল? 

সম্প্রচত চকছু কলাক সারা চব্দশ্ব একইচেদন করাযা শুরু ও একই চেদন ঈে উেযাপন 

চনদয় কব্শ ব্াড়াব্াচড় করদছ। আমাদের কেদশর চকছু এলাকায় কস চেআরব্দক মদডল 

ব্াচনদয় কস চেআরদব্র সাদথ চমচলদয় করাযা ও ঈে পালনও শুরু কদরদছ। এ ব্যাপাদর 

তাদের ব্ক্তব্য হদলা, ‘হানাফী মাযহাদব্ই সারা চব্দশ্ব এই চেদন করাযা ও ঈে পালন 

করদত ব্লা হদয়দছ’। অথি কুরআন-সুন্নাহ, ইেমা ও হানাফী মাযহাদব্র আদলাদক এ 

কথা প্রমাচেত কয, সারা চব্দশ্ব একচেদন করাযা ও ঈে শুরু করা শরীয়াদতর িাচহো নয় 

। ব্রং প্রদতযক েূরব্তমী এলাকার কলাকেন চনদের এলাকার িাৌঁে কেখ্া অনুযায়ী করাযা 

ও ঈে শুরু করাই শরীয়াদতর হুকুম। চনদে এ ব্যাপাদর কুরআন, সুন্নাহ, ইেমা ও 

চফকদহ হানাফীর উদ্ধৃচত তুদল ধরা হদলা যাদত চব্ভ্রাচন্তর চনরসন হয় এব্ং সতয 

কপ্রচমরা পথ খ্ুৌঁদে পায়।  

এ ব্যাপাদর আল করুআদনর ভাষয:  

 فمن شهد منكم الشهر فليصمه
‘সুতরাং কতামাদের মদধয কয ব্যচক্তই রমযান মাস পাদব্ কস কযন এ সময় অব্শযই 

করাযা রাদখ্।’ (সরূা ব্াকারা: ১৮৫) 

এ আয়াত দ্বারা ব্ুরা যাদে, কয অিদলর কলাদকরা যখ্ন িাৌঁে কেখ্দব্ তখ্ন তারা করাযা 

শুরু করদব্। এখ্াদন সারা চব্দশ্ব একই চেদন করাযা শুরু করদত ব্লা হয়চন। 

সূরা ব্াকারার ১৮৯ নং আয়াদত ইরশাে হদে: االهلة عن يسئلونك  ‘কলাদকরা 

আপনার কাদছ নতুন মাদসর িাৌঁেসমূহ সম্পদকম চেজ্ঞাসা কদর...’ এই আয়াদতর 

ব্যাখ্যায় আল্লামা ইব্দন কাসীর আব্ুল আচলয়া কথদক ব্েমনা কদরন কয, চতচন ব্দলন 

আমার কাদছ সংব্াে কপ ৌঁদছদছ, সাহাব্াদয় ককরাম নব্ীেী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লামদক চেজ্ঞাসা কদরদছন, কহ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম 

নতুন িাৌঁদের রহসয কী? তখ্ন এই আয়াত অব্তীেম হয়। চতচন ব্দলন, আল্লাহ তা‘আলা 

করাযা শুরু করা ও করাযা খ্তম করার সময় চনধমারেী চহদসদব্ নতুন িাৌঁে সৃচষ্ট 

কদরদছন। (তাফসীদর ইব্দন কাসীর : ১/৪৮৮) 

এখ্াদন লক্ষেীয় চব্ষয় হদলা এই আয়াদত িাৌঁে ব্ুরাদনার েনয هالل শদব্দর ব্হুব্িন 

 শব্দ ব্যব্হার করা হদয়দছ। যার অথম নতুন িাৌঁেসমূহ। এখ্াদন ব্হুব্িন ব্যব্হার االهلة

করাই হদয়দছ এ কথা ব্ুরাদনার েনয কয, মাতলা ব্া উেয়স্থদলর চভন্নতার চভচিদত 

করাযা ফরয হওয়ার চব্ধান োরী হদব্। অথমাৎ চভন্ন চভন্ন কহলাল তথা নতুন িাৌঁদের 

চভচিদত চভন্নচভন্ন উেয়স্থদলর কলাকদের উপর করাযা ফরয হদব্। আর কুরআদনর 

কযখ্াদন শদব্দর মদধয ব্যাপকতা থাদক তা শাদন নুযলূ তথা অব্তীদেমর উৎস মূদলর 
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মদধয সীমাব্দ্ধ থাদক না। (চব্িাচরত োনদত কেখু্ন মাব্াদহস ফী উলূচমল কুরআন প.ৃ৭৮ শাদয়খ্ 

মান্না কািা) 

এ ব্যাপাদর সনু্নাহর ভাষয:  

১. হযরত আব্ূ হুরাইরা রাচয. কথদক ব্চেমত চতচন ব্দলন নব্ীেী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 

ওয়া সাল্লাম ব্দলদছন, ‘কতামরা িাৌঁে কেদখ্ করাযা শুরু কর, আব্ার িাৌঁে কেদখ্ ইফতার 

(ঈদুল চফতর) কদরা, যচে আকাশ কমঘােন্ন থাদক তাহদল শাব্ান মাস চত্রশচেন পূেম 

কদরা।’ (সহীহ ব্ুখ্ারী হা.নং১০৯০, মসুচলম হা.নং ২৫৬৭) 

এই হােীস দ্বারা শুধু এতেুকু ব্ুদর আদস কয, িাৌঁে কেদখ্ করাযা রাখ্দত হদব্, আব্ার 

িাৌঁে কেদখ্ই করাযা ছাড়দত হদব্। কাদছর এলাকা ব্া শহর কথদক যচে িাৌঁে কেখ্ার 

সংব্াে আদস তা গ্রহে করা যাদব্ চকনা? এ ব্যাপাদর এই হােীদস ককাদনা চনদেমশনা 

কনই। চকন্তু অপর এক হােীস দ্বারা ব্ুরা যায় যচে চনকেব্তমী ককাদনা এলাকা কথদক 

িাৌঁে কেখ্ার সংব্াে আদস তাহদল চনদেরা িাৌঁে না কেখ্দলও তা গ্রহে করা হদব্। 

কযমন, হযরত ইব্দন আব্বাস রাচয. কথদক ব্চেমত, গ্রাদম ব্সব্াসকারী েননক ব্যচক্ত 

নব্ীেী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাদমর চনকে এদস ব্লদলন, আচম গত রাদত 

রমযাদনর নতুন িাৌঁে কেদখ্চছ। নব্ীেী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম তাদক চেজ্ঞাসা 

করদলন, তুচম চক সাক্ষযপ্রোন কর কয, আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া সচতযকার ককাদনা ইলাহ 

কনই? কলাকচে ব্লল হযাৌঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম চেজ্ঞাসা করদলন, 

তুচম চক সাক্ষয প্রোন কর কয, আচম আল্লাহর রাসূল? কলাকচে উির চেল হযাৌঁ। 

অতঃপর নব্ীেী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম কব্লাল রাচয.দক লক্ষয কদর ব্লদলন, 

কহ কব্লাল! তুচম কলাকদেরদক োচনদয় োও তারা কযন আগামী চেন কথদক করাযা রাখ্া 

শুরু কদর। (আব্ূ োঊে হা.নং ৬৯১, নাসায়ী হা.নং২১১২) 

ব্চেমত হােীদস আগত ব্যচক্ত শহদরর ব্াচহর কথদক এদস িাৌঁদের সাক্ষয প্রোন কদরদছন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম তা গ্রহেও কদরদছন। এর দ্বারা এ কথা 

স্পষ্ট ব্ুদর আদস কয, চনদেরা িাৌঁে না কেখ্দলও কাদছর এলাকার ব্া শহদরর কাদরা 

দ্বারা িাৌঁে কেখ্া প্রামাচেত হদলও করাযা রাখ্া ফরয হদয় যাদব্। চকন্তু েূরব্তমী এলাকার 

িাৌঁে কেখ্ার সংব্াে এদল ব্া কসখ্াদনর আমীর কতৃমক িাৌঁে প্রমাচেত হওয়ার ব্যাপাদর 

ফয়সালার খ্ব্র এদল তা গ্রহে করা হদব্ চকনা? কস ব্যাপাদর অপর একচে হােীদস 

চনদেমশনা পাওয়া যায়। 

‘কুরাইব্ রহ. কথদক ব্চেমত, উমু্মল ফযল চব্নদত হাদরস তাদক চসচরয়ায় হযরত 

মুআচব্য়া রাচয. এর কাদছ পাোদলন (কুরাইব্ ব্দলন) আচম চসচরয়ায় কপ ৌঁছলাম এব্ং 

প্রদয়ােনীয় কাে সমাধা করলাম। আচম চসচরয়ায় থাকা অব্স্থায় েুমআর রাদত 

রমযাদনর নতুন িাৌঁে কেদখ্চছ। এরপর রমযাদনর কশষভাদগ আচম মেীনায় চফদর 

এলাম। আব্দুল্লাহ ইব্দন আব্বাস আমার চনকে চকছু প্রশ্ন করদলন এব্ং নতুন িাৌঁে 

সম্পদকম আদলািনা করদলন। এরপর চতচন ব্লদলন, কতামরা ককান চেন নতুন িাৌঁে 
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কেদখ্ছ? আচম ব্ললাম েুমআর রাদত িাৌঁে কেদখ্চছ। চতচন আব্ার প্রশ্ন করদলন, তুচম 

চক চনদে কেদখ্ছ? আচম ব্ললাম হযাৌঁ, আর কলাদকরাও কেদখ্দছ এব্ং তারা করাযাও 

করদখ্দছ, মুআচব্য়া রাচয.ও করাযা করদখ্দছন। তখ্ন ইব্দন আব্বাস রাচয. ব্লদলন, 

আমরা চকন্তু শচনব্ার সন্ধযায় িাৌঁে কেদখ্চছ এব্ং কসই চহসাদব্ই আমরা কশষ পযমন্ত 

করাযা থাকদব্া, অথমাৎ িাৌঁে না কেখ্া কগদল চত্রশ চেন পূেম করব্ অথব্া ২৯ তাচরদখ্ 

চনদেরাই িাৌঁে কেখ্ব্। আচম ব্ললাম, মুআচব্য়া রাচয. এর িাৌঁে কেখ্া ও করাযা রাখ্া চক 

আপনার েনয যদথষ্ট নয়? চতচন ব্লদলন, না। ককননা নব্ীেী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম আমাদেরদক এরূপ করার চনদেমশ চেদয়দছন। (সহীহ মসুচলম হা.নং১০৮৭, মসুনাদে 

আহমাে হা.নং২৭৮৯, আব্ূ োঊে হা.নং২৩৩২, চতরচমযী হা.নং ৬৯৩) 

এই হােীস কথদক পচরষ্কার ব্ুদর আসদছ কয, যচে িাৌঁে কেখ্ার স্থান েূরব্তমী হয়, 

তাহদল কসখ্াদনর িাৌঁে কেখ্া অনযদের েনয যদথষ্ট হদব্ না। কারে কুরাইব্ চব্ন আব্ী 

মুসচলম (মৃত: ৯৮চহ.) একেন তাদব্ঈ ও চনভমরদযাগয ব্যচক্ত এব্ং ইব্দন আব্বাস 

রাচয. এর অচতঘচনষ্ট েন। আর ইব্দন আব্বাস রাচয. এর চনকে রমযান সম্পদকম এক 

ব্যচক্তর সংব্ােই যদথষ্ট। চতচন চনদেই এ সম্পদকম হােীস ব্েমনা কদরদছন যা আমরা 

ইচতপূদব্ম উদল্লখ্ কদরচছ। আর কুরাইব্ শুধু চনদের িাৌঁে কেখ্ার সংব্াে কেনচন ব্রং 

তখ্নকার আমীরুল মুচমনীন হযরত মুআচব্য়া রাচয. এর কাদছ িাৌঁে কেখ্া প্রামাচেত ও 

কাযমকর হওয়ার সংব্াে চেদয়দছন। সুতরাং তার সংব্াদের চভচিদত ইব্দন আব্বাস 

রাচয. এর কাদছ িাৌঁে কেখ্ার এই সংব্াে গ্রহে করদত ককাদনা ব্াধা চছল না। 

এতেসদত্ত্বও ইব্দন আব্বাদস রচয. এর চনকে চসচরয়া েূরব্তমী এলাকা গেয হওয়ায় 

চতচন কস সংব্াে গ্রহে করদলন না ব্রং ব্দল চেদলন :  هكذا امرنا رسول الله صلى الله
 নব্ীেী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম আমাদেরদক এমনই আদেশ‘  عليه وسلم

কদরদছন’ 

এ কথা কথদক এ চব্ষয়চে স্পষ্ট হয় কয, ইব্দন আব্বাস রাচয.এর মাযহাব্ এোই চছল 

কয, েূরব্তমী এলাকায় িাৌঁে কেখ্ার চভচিদত করাযা ফরয হদব্ না। হদত পাদর ইব্দন 

আব্বাস রাচয. নব্ীেী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাদমর ব্ােী ‘িাৌঁে কেদখ্ করাযা রাদখ্া 

ও িাৌঁে কেদখ্ করাযা ছাদড়া’ এর উপর তার মাযহাদব্র চভচি করদখ্দছন। অথব্া সরাসচর 

নব্ীেী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাদমর এমন আদেদশ আচেষ্ট হদয় এ কথা 

ব্দলদছন। 

উম্মদতর ইেমা: েূরব্তমী এলাকার িাৌঁে কেখ্া গ্রহেদযাগয না হওয়ার ব্যাপাদর ইেমা 

তথা মুসচলম উম্মাহর ঐকযমতয প্রচতচষ্ঠত হদয়দছ। 

ইমাম আব্ ূ ব্কর আল-োসসাস আহকামলু করুআদন চলদখ্ন: ‘আর এ ব্যাপাদর 

সকদলই ঐকযমত কপাষে কদরদছন কয, েূরব্তমী অিদলর প্রদতযক শহদরর েনয 

তাদের িাৌঁে কেখ্া ধতমব্য হদব্ অদনযর কেখ্ার অদপক্ষা করা ছাড়াই।’ (আহকামলু 

কুরআন:১/৩০৫) 
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ইমাম োসসাস রহ. এখ্াদন ইেমার কথা উদল্লখ্ কদরদছন কয, েূরব্তমী অিদলর েনয 

তাদের চনদেদের িাৌঁে কেখ্া ধতমব্য। যচেও এর ব্যাখ্যায় চতচন চভন্ন কক্ষদত্রর কথা 

ব্দলদছন। চকন্তু মূল চব্ষয়চের ব্যাপাদর ইেমার স্বীকাদরাচক্ত চেদয়দছন। 

ইমাম ইব্দন আব্দুল ব্ার রহ. মুআিা মাদলদকর ভাষয গ্রে ‘আল ইসচতযকার’-এ 

চলদখ্দছন: ‘এ ব্যাপাদর ঐকযমতয প্রচতচষ্ঠত হদয়দছ কয, েূরব্তমী শহর কযমন কখ্ারাসান 

কথদক কস্পন, এমন কক্ষদত্র এক স্থাদনর িাৌঁে কেখ্া অনয স্থাদনর েনয গ্রহেদযাগয হদব্ 

না। তদ্রূপ প্রদতযক শহরব্াসীর েনয তাদের িাৌঁে কেখ্া ধতমব্য, তদব্ ব্ড় শহর হদল ব্া 

িাৌঁদের উেয়স্থল কাছাকাচছ হদল এমন শহদরর কথা চভন্ন। অথমাৎ কস কক্ষদত্র পাশ্বমব্তমী 

এলাকার িাৌঁে কেখ্া ধতমব্য হদব্। (ইসচতযকার:৩/২৮৩) 

ইমাম ইব্দন তাইচময়া রহ. ইমাম ইব্দন আব্দলু ব্াদরর পূদব্মাক্ত ইেমার কথা উদল্লখ্ 

কদর চদ্বমত কপাষে কদরনচন। চতচন চলদখ্দছন: ‘ ইব্দন আব্দলু ব্ার উদল্লখ্ কদরদছন, 

এক এলাকার িাৌঁে কেখ্া অনয এলাকার েনয গ্রহেদযাগয হদব্ চকনা? এই মতাননকয ঐ 

সব্ এলাকার কক্ষদত্র কযসব্ এলাকার িাৌঁদের উেয়স্থল এক হওয়ার সম্ভাব্না রদয়দছ। 

আর কযসব্ এলাকা েূরব্তমী কযমন কখ্ারাসান ও কস্পন এসব্ এলাকার কক্ষদত্র এ 

ব্যাপাদর ককাদনা মতাননকয কনই কয, এমন েূরব্তমী এক এলাকার িাৌঁে কেখ্া অনয 

এলাকার েনয ধতমব্য নয়।’ এ কথা উদল্লখ্ করার চকছু পদরই চতচন এ ব্যাপাদর ইমাম 

আহমাে চব্ন হাম্বদলর মাযহাব্ ব্েমনা কদর চলদখ্দছন: ‘েূরব্তমী অিদলর িাৌঁে কেখ্া 

ধতমব্য না হওয়ার কয ইেমা ইব্দন আব্দুল ব্ার ব্েমনা কদরদছন তা ইমাম আহমাে রহ. 

এর েলীদলর কখ্লাফ না।’ (মােমআূতুল ফাতাওয়া : ২৫/১০৩, ১৩/৬২) 

হাদফে ইব্দন হাোর রহ. ফাতহুল ব্ারীদত চলদখ্দছন: ‘ইব্দন আব্দলু ব্ার রহ. 

েূরব্তমী এক এলাকার িাৌঁে কেখ্া অনয এলাকার েনয গ্রহেদযাগয হদব্ না মদমম ইেমা 

নকল কদরদছন। চতচন ব্দলদছন, উলামাদয় উম্মত এ ব্যাপাদর একমত কপাষে 

কদরদছন কয, েূরব্তমী এক এলাকার িাৌঁে কেখ্া অনয এলাকার েনয যদথষ্ট নয়।’ 

(ফাতহুল ব্ারী: ৪/১৫৫) 

ইমাম ইব্দন রুশে কব্োয়াতুল মুেতাচহে চকতাদব্ চলদখ্দছন: ‘এ ব্যাপাদর ঐকযমত 

প্রচতচষ্ঠত হদয়দছ কয, েূর কেদশর কক্ষদত্র এক স্থাদনর িাৌঁে কেখ্া অনয স্থাদনর েনয 

ধতমব্য হদব্ না। কযমন: কস্পন ও কহোে।’ (দব্োয়াতলু মেুতাচহে কনহায়াতুল 

মকুতাচসে:২/৫০) 

আল্লামা ইউসুফ ব্ান্নুরী মাআদরফুস সুনাদন চলদখ্দছন: ‘শাইখ্ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী 

রহ. ব্দলন, ইমাম যায়লায়ীর কথার উপর আমার চসদ্ধান্ত চস্থর চছল। পদর 

কাওয়াদয়দে ইব্দন রুশে চকতাদব্ এ ব্যাপাদর ইেমার ব্েমনা কপদয়চছ কয, েূরব্তমী 

স্থান হদল উেয়স্থদলর চব্চভন্নতা ধতমব্য হদব্। আর কতেুকু েূরদক েূর ব্দল ধরা হদব্ 

তা অব্স্থার চশকার ব্যচক্ত চসদ্ধান্ত চনদব্, তার চনচেমষ্ট সীমা চনধমাচরত কনই।’ (মাআচরফসু 

সনুান: ৫/৩৪০) 
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তদব্ এ ব্যাপাদর গ্রহেদযাগয মত হদলা, কয দুই কেদশ ব্া এলাকার িাৌঁে কেখ্ার তাচরখ্ 

সব্ সময় একই হয় কস দুই কেশদক চনকেব্তমী এলাকা গেয করা হদব্। কয সব্ 

এলাকার মদধয িাৌঁে কেখ্ার ব্যাপাদর সাধারেত একচেন ব্া তদতাচধক চেদনর পাথমকয 

থাদক কসসব্ এলাকাদক েূরব্তমী শহর ব্া এলাকা গেয করা হদব্। (ফাতহুল মলুচহম: 

৩/১১৩, চকতাব্ুল মােম ূ: ৬/১৮৩) 

আরব্ চব্দশ্বর সদব্মাচ্চ পযমাদয়র আদলম ড. ওয়াহব্া আযুযহায়লী ‘আল চফকহুল 

ইসলামী ওয়া আচেল্লতুহু’ কত ও ইব্দন রুশদের অনুরূপ ইেমা নকল কদরদছন। (আল 

চফকহুল ইসলামী : ৩/১৬৫৮) 

পূদব্মর আদলািনা কথদক এ কথা স্পষ্ট হদলা কয, েূরব্তমী অিদলর িাৌঁে কেখ্া অনয 

অিদলর েনয প্রদযােয নয়, এ ব্যাপাদর মুসচলম উম্মাহর ঐকযমতয প্রচতচষ্ঠত হদয়দছ। 

সুতরাং ইেমার কথা যখ্ন ব্েমনা হদয়দছ এব্ং ইব্দন তাইচময়া, ইব্দন হাোর ও ইমাম 

কাশ্মীরীর মত চব্েগ্ধ উলামাদয় ককরামও ঐ ইেমাদক অস্বীকার কদরনচন ব্রং ইব্দন 

তাইচময়া কতা চব্চভন্ন স্থাদন ব্ারব্ার এ কথা ব্দলদছন কয, এো ইব্দন আব্দুল ব্াদরর 

ব্েমনা করা ইেমার কখ্লাফ না। সুতরাং ব্চেমত ইেমাদক অস্বীকার করার ককাদনা 

সুদযাগ কনই। তাছাড়া প্রথম যুদগর ইমামদের কথদক ব্চেমত মতামত হয়দতা একাচধক 

রদয়দছ অথব্া মুেমাল (ব্যাখ্যা সাদপক্ষ)। সুতরাং কস মদতর কারদে ইেমার উপর 

ককাদনা প্রভাব্ পড়দব্ না। (মাআদরফসু সনুান:৫/৩৪৩) 

যচেও মাসআলাচে মূলত মুেতাচহে ফীহ হওয়ায় পরব্তমী উলামাদয় ককরাম মতাননকয 

ও চভন্নচভন্ন ব্যাখ্যা-চব্দশ্লষে কদরদছন।  

হানাফী মাযহাব্: উেয়স্থদলর চব্চভন্নতার সূরদত িাৌঁে প্রমাচেত হওয়া না হওয়ার 

ব্যাপাদর আসহাদব্ মাযহাব্ অথমাৎ ইমাম আব্ূ হাচনফা, আব্ূ ইউসুফ ও মুহাম্মাে রহ. 

কথদক ককাদনা মতামত আমরা পাইচন। আর পরব্তমীদের মদধয দুই ধরদনর মতামত 

পাওয়া যায়। 

ক. ইখ্চতলাদফ মাতাদল গ্রহেদযাগয। অথমাৎ িদন্দ্রর উেয়স্থদলর পাথমকয ধতমব্য হদব্। 

সুতরাং এক েূরব্তমী কেদশর িাৌঁে কেখ্া অনয েূরব্তমী কেদশর েনয গ্রহেদযাগয হদব্ না। 

হযাৌঁ, চনকেব্তমী কেশ হদল এক কেদশর িাৌঁে কেখ্া অনয কেদশর েনয গ্রহেদযাগয হদব্। 

খ্. ইখ্চতলাদফ মাতাদল গ্রহেদযাগয নয়। অথমাৎ িদন্দ্রর উেস্থদলর পাথমকয ধতমব্য নয়। 

সুতরাং এক অিদল িাৌঁে কেখ্া কগদল অনয অিদলর েনয তা গ্রহেদযাগয হদব্। এ 

মতচের প্রদয়াগস্থল চনকেব্তমী এলাকা না েূরব্তমী এলাকা তা অস্পষ্ট এব্ং ব্যাখ্যাহীন। 

চদ্বতীয় মদতর আদলািনা ও তার ব্যাখ্যা পদর উদল্লখ্ করা হদব্, প্রথদম প্রথম মদতর 

স্বপদক্ষ কযসব্ হানাফী উলামাদয় ককরাম মতামত ব্যক্ত কদরদছন তাদের নাম ও 

চকতাদব্র হাওয়ালা চনদে উদল্লখ্ করা হদলা:  

১. ইমাম হুসামুেীন শহীে ‘আলফাতাওয়াল কুব্রা’ (প.ৃ ১৬)  
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২. ফকীহ আব্ুল ফাতাহ যহীরুেীন আল ওয়ালওয়াদলেী ‘আল ফাতাওয়া 

আলওয়ালওয়াচলচেয়যাহ (১/২৩৬) কত,  

৩. আল্লামা কাসানী ‘ব্াোদয়উস সানাদয়’ (২/৫৭৯) 

৪. আল্লামা আইনী ‘শরহুল আইচন আলা কানচযোকাদয়ক’ (১/১৩৮)  

৫. ইমাম মুহাম্মাে চব্ন আব্দরু রশীে চকরমানী ‘োওয়াদহরুল ফাতাওয়া’ (১/৩২ : ৩৩) 

৬. কমাল্লা আলী কারী ‘ফাতহু ব্াচব্ল ইনায়া’ (১/৫৬৫)  

৭. ফকীহ্ আব্দরু রহমান ইব্দন মুহাম্মাে শায়খ্ী যাো ‘মােমাউল আনহুর’ (১/৩৫৩)  

৮. ইমাম আব্দুল হাই লাখ্নাব্ী ‘মােমূআতুল ফাতাওয়া’-এর রুয়াতুল কহলাল অধযায় 

(উেূম ১/৩৪৪)  

৯. ফকীহ আলী ইব্দন উসমান ‘আল ফাতাওয়াস চসরাচেয়যাহ’ (৩১প)ৃ  

১০. ইমাম ফখ্রুেীন যাইলায়ী ‘তাব্য়ীনুল হাকাদয়ক’ (২/১৬৪)  

১১. আল্লামা শাচব্বর আহমাে উসমানী ‘ফাতহুল মুলচহম’ (৩/১১৩)  

১২. মুফতী শফী রহ.  ‘োওয়াদহরুল চফকহ’ (৩/৪৩৯) 

১৩. আল্লামা মুচসলী ‘আল ইখ্চতয়ার’ চকতাদব্ ‘ফাতাওয়া হুসাচময়া’ কথদক উক্ত মত 

ব্েমনা কদরদছন। এব্ং তার চনদের রুেহানও কসচেদক হওয়া ব্ুদর আদস। 

১৪. মক্কা-মেীনার উলামাদয় ককরাদমর ফাতাওয়াও অনুরূপ। (ফাতাওয়া উলামাউল 

ব্ালাচেল হারাম প.ৃ৮৮৭) 

১৫. ‘মাোচলদস তাহকীকাদত শরইয়যাহ নেওয়াতুল উলামা’-এর চসদ্ধান্তও এরূপ। 

(নাফাচয়সুল চফকহ:৩/১৪১) 

আল্লামা ইব্নুল হুমাম পূদব্ম উদল্লচখ্ত কুরাইব্ রহ. কথদক ব্চেমত হােীসচে উদল্লখ্ করার 

পর ব্দলন: ‘এদত ককাদনা সদন্দহ কনই কয, এ হােীদসর অনুসরে অচধকতর কশ্রয়, 

কারে েূরব্তমী অিদলর িাৌঁে কেখ্া গ্রহেদযাগয চকনা এ ব্যাপাদর এ হােীসচে সুস্পষ্ট 

ব্েমনা। তাছাড়া এ সম্ভাব্না রদয়দছ কয, প্রদতযক অিদলর কলাকদেরদক তাদের 

চনদেদের িাৌঁে কেখ্া সাদপদক্ষ করাযা রাখ্ার আদেশ করা হদয়দছ। (ফাতহুল কেীর: 

২/৩১৯) 

আল্লামা কাসানী রহ. চলদখ্দছন: (এক শহরব্াসী িাৌঁে কেদখ্ চত্রশ করাযা পুরা করার 

সূরদত অপর শরহব্াসী উনচত্রশ করাযা রাখ্দল একচে করাযা কাযা করদব্।) ‘এো কস 

কক্ষদত্র যখ্ন দুই শহর কাছাকাচছ হয়, উেয়স্থদলর পাথমকয না হয়। আর যচে অপর 

শহর েূদর হয়, তাহদল এক শহরব্াসীর েনয অনয শহদরর হুকুম আব্শযক হদব্ না। 

কারে শহর ব্া অিদলর মাদর অদনক েূরত্ব হদল উেয়স্থলও চভন্ন চভন্ন হদয় যায়। 

সুতরাং এমন কক্ষদত্র প্রদতযক শহরব্াসীর েনয তাদের উেয়স্থলই ধতমব্য হদব্ 

অনযদেরো নয়। (ব্াোদয়উস সানাদয়: ২/৫৭৯) 

আল্লামা ফখ্রুেীন যায়লায়ী চলদখ্দছন: ‘েলীল প্রমাদের চব্িাদর সব্মাচধক 

সামিসযপূেম মত হদলা উেয়স্থদলর চব্চভন্নতা ধতমব্য হওয়া। কারে প্রদতযক 



 www.darsemansoor.com  

এলাকাব্াসী তাদের অব্স্থা চহসাদব্ সদম্বাচধত ব্া োচয়ত্ব প্রাপ্ত।’ (তাব্য়ীনলু হাকাদয়ক: 

২/১৬৪) 

কমাল্লা আলী কারী রহ.  চলদখ্দছন: ‘ েলীল প্রমাদের চব্িাদর সব্মাচধক সামিসযপূেম 

মত হদলা উেয়স্থদলর চব্চভন্নতা ধতমব্য হওয়া।’ (ফাতাহু ব্াচব্ল ইনায়াহ: ১/৫৬৭) 

‘ফাতাওয়া উলামাদয় ব্ালাদে হারাম’ গ্রদে উেয়স্থদলর চব্চভন্নতা গ্রহে করা হদব্ মতচে 

উদল্লখ্ করার পর ব্লা হদয়দছ: ‘আর এই মতচেই শব্দ ও সচেক গদব্ষোর চব্িাদর 

শচক্তশালী’ (ফাতাওয়া উলামাদয় ব্ালাদে হারাম প.ৃ৮৮৯) 

আব্ুল ফাতাহ ওয়াল ওয়াদলেী চলদখ্দছন : ‘দুই কেদশর উেয়স্থল যচে চভন্ন হয়, 

তাহদল এক কেদশর হুকুম অনয কেদশর েনয আব্শযক হদব্ না।’ (আল ফাতাওয়াল 

ওয়ালওয়াদলচেয়াহ : ১/৩২৬) 

চদ্বতীয় মদতর চব্িার চব্দশ্লষে : কযসব্ হানাফী উলামাদয় ককরাম চদ্বতীয় মত উদল্লখ্ 

কদরদছন তাদের নাম ও চকতাদব্র নাম:  

১. সাদহদব্ খ্ুলাসাতুল ফাতাওয়া ‘খ্ুলাসাতুল ফাতাওয়া’ (১/২৪৯) 

২. আল্লামা কাযী খ্ান ‘ফাতাওয়া কাযীখ্ান’ (১/১৯৮) 

৩. ফকীহ আলম উব্নুল আলা ‘তাতারখ্াচনয়া’ (৩/৩৬৫) 

৪. ইব্দন নুোইম ‘ব্াহরুর রাদয়ক’ (২/৪৭১) 

৫. আল্লামা ব্াযযাযী ‘ফাতাওয়া ব্াযযাচয়া’ (১/৮৬) 

৬. উমর ইব্দন ইব্রাহীম ‘নাহরুল ফাদয়ক’ (২/১৪) 

৭. সাদহদব্ ফাতাওয়া চহচন্দয়া ‘ফাতাওয়া চহচন্দয়া’ (১/১৯৮) 

৮. আল্লামা শামী ‘ফাতাওয়াদয় শামী’ (২/৩৯৩) 

৯. আশরাফ আলী থানভী রহ.  ‘ইমোদুল ফাতাওয়া’ (২/১০৭)  

১০. এব্ং ফাতাওয়াদয় োরুল উলূম সহ আদরা চব্চভন্ন চকতাদব্ এ কথা ব্লা হদয়দছ 

কয, উেয়স্থদলর চব্চভন্নতা ধতমব্য না, এোই োদহরুর করওয়ায়াহ। সুতরাং এক অিদল 

িাৌঁে কেখ্া কগদল অনয অিদলও িাৌঁে কেখ্া প্রমাচেত হদব্। চনকেব্তমী অিল ও েূরব্তমী 

অিদলর মদধয ককাদনা পাথমকয কনই। 

উদল্লখ্য কয, এ ব্যাপারচে কাদরা কাদছ অস্পষ্ট থাকার কথা নয় কয, ‘উেয়স্থদলর 

চব্চভন্নতা সদত্ত্বও এক স্থাদনর িাৌঁে কেখ্া অনয স্থাদনর েনয গ্রহেদযাগয হদব্ চকনা’ এ 

চব্ষয়চে মুেতাচহে ফীহ এব্ং মুখ্তালাফ ফীহ ও ব্দে। ‘ফাতাওয়া আল লােনাতুত 

োচয়মায়’ আব্দলু আেীে চব্ন আব্দুল্লাহ চব্ন ব্ায, আব্দুররাযযাক আফীফী এব্ং 

আব্দুল্লাহ চব্ন মুচন স্বাক্ষচরত ফাতাওয়াদত আদছ: ‘উেয়স্থদলর চব্চভন্নতা সদত্ত্বও এক 

স্থাদনর িাৌঁে কেখ্া অনয স্থাদনর েনয ধতমব্য না হওয়ার মাসআলাচে মাসাদয়দল 

নােচরয়যাহ, এদত ইেচতহাদের সুদযাগ রদয়দছ। আর এ মাসআলার কক্ষদত্র মদতর 

চভন্নতা হদয়দছ তাদের যাদের ইলম ও দ্বীদনর কক্ষদত্র আলাো মযমাো রদয়দছ। আর 
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এো ঐ সকল মাসাদয়দলর একচে যাদত ইেচতহাে সচেক হদল ডাব্ল সাওয়াব্, আর 

ভুল হদল অদধমক সাওয়াব্।’ (প্রাগুক্ত : ১০/১০২) 

সুতরাং এ কক্ষদত্র মুেতাচহে ইেচতহাদের কযমন সুদযাগ রদয়দছ কতমচন পরব্তমী 

ফকীহদের েনয শতম সাদপদক্ষ ককাদনা একচে মত গ্রহে করার অব্কাশ রদয়দছ। আর 

মূলত এ মাসআলাচে তারেীহ ব্া অগ্রাচধকাদরর চভচিদত আমল করার মত একচে 

মাসআলা। সুতরাং ককাদনা ‘আসহাদব্ তারেীহ’ কযদকাদনা মতদক েলীদলর চভচিদত 

তারেীহ অথমাৎ প্রাধানয চেদত পাদরন। 

কশদষাক্ত উলামাদয় আহনাদফর ইব্ারাদতর ব্েমনা কথদক এ কথা প্রচতয়মাে হয় কয, 

তারা উেয়স্থদলর চব্চভন্নতা সদত্ত্বও এক স্থাদনর িাৌঁে কেখ্া অনয স্থাদনর েনয 

গ্রহেদযাগয হওয়াদক অগ্রাচধকার চেদয়দছন এব্ং এমতচেদক তারা োদহরুল মাযহাব্ 

ব্দল োচব্ কদরদছন, আর োদহরুল মাযহাব্ হওয়ার কারদেই এই মতচেদক তারা 

অনয মতচের উপর অগ্রাচধকার চেদয়দছন। এখ্ন কেখ্ার চব্ষয় হদলা এই মতচে 

আসদলই োদহরুল মাযহাব্ ব্া োদহরুর করওয়ায়াহ চকনা? 

োদহরুর করওয়ায়াহ ব্া োদহরুল মাযহাদব্র আদলািনাঃ  

শাইখ্ুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী ো.ব্া. চলদখ্দছন : ‘োদহরুর করওয়ায়হ ব্লা 

হয় ঐ সকল মাসাদয়লদক কযগুদলা ইমাম মুহাম্মাে রহ. এর চকতাব্ মাব্সূত, 

চযয়াোত, োদমদয় সগীর, চসয়াদর সগীর, োদমদয় কাব্ীর, ও চসয়াদর কাব্ীদর পাওয়া 

যায়। (উসূলুল ইফতা:১১৩, উকূদু রসচমল মফুতী:৭৩) 

ইখ্দতলাফুল মাতাদল মু‘তাব্ার না। অথমাৎ উেয়স্থদলর চব্চভন্নতা সদত্ত্বও এক স্থাদনর 

িাৌঁে কেখ্া অনয স্থাদনর েনয ধতমব্য হদব্, এমন ককাদনা ফায়সালা আমরা োদহরুর 

করওয়ায়াহদত পাইচন (োদহরুর করওয়ায়াহ এর প্রায় সব্ চকতাব্ই খ্ুৌঁদে কেখ্া 

হদয়দছ)। ইমাম সারাখ্সী রহ. এর ‘আল মাব্সূত’ যা োদহরুর করওয়ায়াহ’ এর 

মাসআলা-মাসাদয়দলর সংচক্ষপ্ত সংকলন এব্ং ‘কাফী’র ব্যাখ্যা গ্রে কসখ্াদনও এরূপ 

ককাদনা কথা পাওয়া যায়চন। এমনচক নাচেরুর করওয়ায়াদতও এমন কথা স্পষ্টভাদব্ 

পাওয়া যায়চন। 

সুতরাং হানাফীদের ককাদনা গ্রদে ‘ইখ্চতলাদফ মাতাদল মু‘তাব্ার না’ এোদক োদহরুর 

করওয়ায়াহ ব্লা এব্ং এ শুধু এ কারদে এই মতদক তারেীহ কেওয়ার ব্যাপাদর নতুন 

কদর কভদব্ কেখ্া উচিত। অদনক সময় এমন হয় কয, ককাদনা একচে মাসআলা কাদরা 

চেদক চনসব্ত করা হয়, পরব্তমীরাও তার অনুসরে কদর চনদের চকতাদব্ তা উদল্লখ্ 

কদর কেয়। চকন্তু আসল চকতাব্ পুনরায় চনরীক্ষে করদল তা কযভাদব্ উদল্লখ্ করা 

হদয়দছ কসভাদব্ পাওয়া যায় না। আল্লামা ইব্দন আদব্েীন শামী রহ.  শরহু উকূচে 

রসচমল মুফতীদত এ চব্ষদয় অদনকগুদলা েৃষ্টান্ত কপশ কদরদছন। (শরহু উকূচে রসচমল 

মফুতী পৃ.৫৮) 
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এই মাসআলাচের উৎস: 

নাচেরুর করওয়ায়াহদত একচে মাসআলা পাওয়া যায় যার কথদক িাৌঁদের মাসআলাচে 

মুসতািাত ব্া কব্র হদত পাদর। আহকামুল কুরআনসহ কদয়কচে চকতাদব্ তার ব্েমনা 

রদয়দছ। 

ইমাম োসসাস রহ.  ব্দলন: ‘চব্শর চব্ন ওয়ালীে আব্ূ ইউসুফ রহ. কথদক এব্ং 

চহশাম মুহাম্মাে রাহ., কথদক আমাদের আসহাব্দের কাদরা মদতাচব্দরাধ ছাড়াই উদল্লখ্ 

কদরদছন কয, যখ্ন ককাদনা শরহব্াসী িাৌঁে কেদখ্ উনচত্রশ চেন করাযা রাদখ্, আর ঐ 

শহদর ককাদনা অসুস্থ ব্যচক্ত করাযা রাখ্দলা না, তার হুকুম হদলা সুস্থ হওয়ার পর কস 

উনচত্রশচে করাযাই কাযা করদব্। আর যচে ককাদনা অিদলর কলাক িাৌঁে কেদখ্ চত্রশচে 

করাযা রাদখ্ আর অপর অিদলর কলাদকরা িাৌঁে কেদখ্ উনচত্রশচে করাযা রাদখ্ তাহদল 

পূদব্মাক্ত মাসআলা কথদক ব্ুদর আদস কয, যারা উনচত্রশচে করাযা করদখ্দছ তাদের েনয 

একচে করাযা কাযা করা েরুরী। আর ঐ শহদরর অসুস্থ ব্যচক্তর েনয চত্রশচে করাযা 

কাযা করদত হদব্। (আহকামলু কুরআন চলল োসসাস : ১/৩০৩) 

ইমাম োসসাস আব্ূ ইউসুফ ও মুহাম্মাে রহ. কথদক কয দুইচে মাসআলা ব্েমনা 

কদরদছন সম্ভব্ত তার চদ্বতীয়চে কথদক ইখ্দতলাদফ মাতাদলর মাসআলাচে ছাদব্ত করা 

হদয়দছ। অথমাৎ এক শহরব্াসী উনচত্রশ চেন করাযা রাখ্ল আর অপর শহরব্াসী িাৌঁে 

কেদখ্ চত্রশ চেন করাযা রাখ্ল, তাহদল কয শহরব্াসী উনচত্রশ চেন করাযা করদখ্দছ, 

তাদের ব্যাপাদর ব্লা হদয়দছ কয, তারা একচে করাযা কাযা করদব্। সুতরাং এর দ্বারা 

ব্ুরা যায় কয, কয শহরব্াসী উনচত্রশ চেন করাযা করদখ্দছ তাদের উপর ঐ শহরব্াসী 

যারা িাৌঁে কেদখ্ চত্রশ চেন করাযা করদখ্দছ তাদের িাৌঁে কেখ্ার কারদেই একচে করাযা 

কাযা করদত হদব্। অতএব্, এর দ্বারা ব্ুরা কগল অপর শহরব্াসীর িাৌঁে কেখ্া ধতমব্য। 

ফদল ইখ্চতলাদফ মাতাদল মু‘তাব্ার নয় সাব্যি হদলা অথমাৎ উেয়স্থদলর পাথমকয 

গ্রহেদযাগয নয়। 

এখ্াদন কদয়কচে চব্ষয় লক্ষেীয়:  

১. চদ্বতীয় মাসআলার ব্যাপাদর ইমাম োসসাস ব্দলদছন: ‘পূদব্মাক্ত মাসআলা কথদক 

ব্ুরা যায় কয যারা উনচত্রশচে করাযা করদখ্দছ তারা একচে করাযা কাযা করদব্।’ এর 

দ্বারা ব্ুরা কগল চদ্বতীয় মাসআলাচে প্রথম মাসআলা কথদক ইচিম্বাত ব্া কব্র করা 

হদয়দছ, এচে মানসূস আলাইচহ ককাদনা মাসআলা না। 

২. ব্চেমত মাসআলায় দুই শহদরর উেয়স্থল চভন্ন চভন্ন নাচক এক, এ ব্যাপাদর ককাদনা 

চকছুই উদল্লখ্ নাই। তাই এ মাসআলা কথদক ইখ্চতলাদফ মাতাদল মু‘তাব্ার না, এ 

কথা প্রমাে করা অসম্ভব্। 

৩. তাছাড়া এ মাসআলাচে ‘মুহীদত ব্ুরহানী’ এব্ং ‘তাতারখ্াচনয়াদত’ ‘মুনতাকা’-এর 

উদ্ধৃচতদত ব্েমনা করা হদয়দছ। আর মুনাতাকার ব্যাপাদর কাশফুযযুনূর এর কলখ্ক 
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চলদখ্দছন: ‘আল মুনতাকা ফী ফুরূইল হানাচফয়যাহ হাদকম শহীে রহ. এর কলখ্া। 

এদত মাযহাদব্র নাওয়াচেরুর করওয়ায়হ সচন্নদব্চশত হদয়দছ।’ (কাশফুয যুনূন:১৮৫১) 

অতএব্, কয ব্েমনার মদধয মাতাদল ব্া উেয়স্থদলর চভন্নতা সদত্ত্বও িাৌঁে প্রমাচেত 

হওয়ার ককাদনা আদলািনাই কনই এব্ং কযো নাচেরুর করওয়ায়াহ সচন্নদব্চশত গ্রে 

কথদক সংগৃহীত কসোদক োদহরুর করওয়ায়াহ ব্লা চক কদর ধব্ধ হদত পাদর? 

তাই আমরা ব্লদত পাচর কয, ইখ্দতলাদফ মাতাদল মু‘তাব্ার না, এই মাসআলাচেদক 

োদহরুর করওয়ায়াহ োচব্ কদর, োদহরুর করওয়ায়াহ হওয়ার কারদেই তারেীহ ব্া 

প্রাধানয কেওয়া হদে, অথি আমাদের আদলািনা দ্বারা এ কথা প্রমাচেত হদলা কয, এই 

মতচেদক োদহরুর করওয়ায়াহ োচব্ করার ককাদনা কারে কনই। সুতরাং এ কক্ষদত্র 

আসহাদব্ মাযহাদব্র মদতর ব্যাপাদর আমরা তাই ব্লদত িাই যা ইউসুফ ব্ান্নুরী রহ. 

ব্দলদছন। চতচন ব্দলন: ‘প্রকাশ থাদক কয, মাযহাদব্র উলামাদের কথদক শুধু এতেুক ু

ব্েমনা পাওয়া যায় কয, উেয়স্থদলর চব্চভন্নতা ধতমব্য না। কাদছর এলাকার ব্া েূদরর 

এলাকার অথব্া অনযদকাদনা ব্যাখ্যা চব্দশ্লষে ছাড়া তাদের কথদক এই এেমালী কথা 

পাওয়া যায়... এ চেদক আমরা যখ্ন োনদত পারলাম কয, েূরব্তমী এলাকার কক্ষদত্র 

উেয়স্থদলর পাথমকয ধতমব্য হওয়ার ব্যাপাদর উম্মদতর ঐকযমত প্রচতচষ্ঠত হদয়দছ, 

সুতরাং আইম্মা ককরাদমর মুতলাক (ব্যাখ্যা ছাড়া) কথাদক, চনকেব্তমী অিদলর কক্ষদত্র 

উেয়স্থদলর পাথমকয ধতমব্য না, এরূপ শদতমর সাদথ শতমযকু্ত করা আব্শযক। আমাদের 

শাদয়খ্ আল্লামা কাশ্মীরী এোই ব্লদত কিদয়দছন।’ (মাআচরফুস সুনান:৫/৩৪১:৪২) 

এখ্ন আর হানাফীদের দুই প্রকার মদতর কক্ষদত্র ককাদনা সংঘষম থাকল না। শুধু এতেুকু 

পাথমকয থাকদলা কয, একচে মত চব্িাচরতভাদব্ আদলাচিত হদয়দছ, আদরকচে মত 

কযচের আদলািনা আমরা কশদষ কদরচছ কসচে অস্পষ্টভাদব্ আদলাচিত হদয়দছ। চকন্তু 

চদ্বতীয় মতচের ব্যাখ্যা করার পর প্রথম মতচের সাদথ এর ককাদনা সংঘষম ব্াচক থাদক 

না। 

চপ্রয় পােক! আশা কচর আমাদের সংচক্ষপ্ত এই আদলািনা পড়ার পর আপনার ব্ুরদত 

ব্াকী কনই কয, চনকেব্তমী এলাকার ককাদনা এলাকায় িাৌঁে প্রমাচেত হদল তাৌঁর পাশ্বমব্তমী 

এলাকায় এই িাৌঁে কেখ্া গ্রহেদযাগয হদত পাদর, তদব্ েূরব্তমী এলাকার হুকুম চভন্ন। 

েূরব্তমী এলাকার কক্ষদত্র এক অিল ব্া কেদশর িাৌঁে কেখ্া অনয কেদশর েনয যদথষ্ট 

নয়। ব্রং প্রদতযক েূরব্তমী এলাকা চনদেদের িাৌঁে কেখ্া অনুযায়ী করাযা ও ঈে পালন 

করদব্। উদল্লচখ্ত মাসআলাচে চনচেমষ্ট ককাদনা মাযহাদব্র একক চসদ্ধান্ত নয়। ব্রং 

মুসচলম উম্মাহর অচধকাংশ উলামাদয় ককরাদমর ঐকযব্দ্ধ চসদ্ধান্ত এচেই। সুতরাং এ 

মাসআলার ব্যাপাদর আর ককাদনা চদ্বধা-দ্বদন্ধর অব্কাশ নাই। কি েশত ব্ছর ধদর 

উম্মদতর আমল কযভাদব্ িদল আসদছ তাই সহীহ এব্ং েলীল প্রমাে সমচথমত আর 

ইেমাও এর উপর প্রচতচষ্ঠত। এই মাসআলার চব্দরাচধতা কদর নতুন ককাদনা আমল 

িালু করা মুসচলম সমাদে চব্ভ্রাচন্ত ছড়াদনা ও কুরআন-সুন্নাদহর চব্দরাচধতার নামান্তর। 
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সুতরাং আমাদের কেদশর গুচেকদয়ক চব্েআতী ও কফতনা সৃচষ্টকারী নামধারী 

আদলমদের কথা শুদন ও তাদের কলখ্া পদড় চব্ভ্রান্ত হদব্ন না। তাদের কথা অনুযায়ী 

সাউেী আরদব্র সাদথ চমচলদয় করাযা ও ঈে পালন করা যাদব্ না। আল্লাহ তা‘আলা 

আমাদের সব্াইদক সচেক ব্ুর োন করুন এব্ং কহোয়াদতর উপর কাদয়ম োদয়ম 

রাখ্ুন। আমীন। 

হদের মদধয ঘদে যাওয়া ভলুসমহূ 

হে ইসলাদমর একচে িম্ভ। চব্িব্ানদের উপদর েীব্দন একব্ার ফরয; কেচর না করা 

ওয়াচেব্। আর স্বাস্থয ও অথম থাকদল প্রচত িার ব্ছদর এক ব্ার ব্াইতুল্লাহ শরীদফ 

নফল হে ব্া উমরার মাধযদম হাচযর হওয়া ব্াইতুল্লাহ শরীদফর হক। 

১.‘হদে ব্েল’-এ যারা যায়, পাোদনওয়ালা যচে তামািু ব্া কয ককাদনা হদের অনুমচত 

কেয় ব্া কস অনুমচত চনদয় কনয় তাহদল ফাতওয়া হদলাে যচেও ইফরাে করা উিম, 

তদব্ তামািু করা োচয়য। হাকীমুল উম্মত থানব্ী রহ., মুফতী শফী রহ. ও মাওলানা 

যাফর আহমে উসমানী রহ. এই মত প্রকাশ কদরদছন। এছাড়া ব্তমমান যুদগর ককাদনা 

আচলদমর এ ব্যাপাদর ককাদনা মতাননকয কনই। সতূ্র: োওয়াচহরুল চফকহ (প.ৃ ৫০৮-৫১৬) 

ইমোদুল আহকাম (২য় খ্ণ্ড, প.ৃ১৮৬) 

২.সাধারেত মাসআলার চকতাব্গুদলাদত কলখ্া আদছ কয, মক্কা চভন্ন শহর আর চমনা 

চভন্ন শহর। অতএব্ দুই শহর চমচলদয় যচে ককউ পদনদরা চেন ব্া তার কব্চশ থাকার 

চনয়ত কদর তাহদল কস মুকীম হদব্ না। চকন্তু ব্ািব্তা হদলা, মুকীম ব্া মুসাচফর 

হওয়ার মাসআলা পচরচস্থচতর সাদথ সমৃ্পক্ত। পচরচস্থচত পাদি কগদল মাসআলা পাদি 

যাদব্। আর ব্তমমান পচরচস্থচত হদলা মক্কা ও চমনা এখ্ন দুই শহর কনই, আব্ােী চমদল 

এখ্ন এক হদয় কগদছ। এমনচক মুযোচলফা-আরাফা পযমন্ত চব্িৃত হদয় কগদছ। 

অপরচেদক সরকাদরর পক্ষ কথদক কঘাষো করা হদয়দছ কয, চমনার সমি ইদন্তোমী 

কাে মক্কার সাদথ সমৃ্পক্ত। সুতরাং আব্ােী চমদল যাওয়া ও সরকার কতৃমক ইদন্তোমী 

চব্ষয় এক কদর কনওয়ায় চমনা মক্কা শহদরর মদধয োচখ্ল হদয় যাদব্, ব্া কমপদক্ষ 

চমনাদক মক্কা শহদরর উপকন্ঠ/শহরতলী ব্লা হদব্। 

অতএব্ চকতাদব্র উচল্লচখ্ত মাসআলা পচরচস্থচত পাদি যাওয়ার কারদে কাযমকর 

থকদব্ না। সুতরাং এখ্ন যচে মক্কা-চমনা চমচলদয় ককউ পদনদরা চেন ব্া তার কব্চশ 

থাকার চনয়ত কদর তাহদল কস মুকীম গেয হদব্। মাসআলাচে ভাদলা কদর ব্ুদর রাখ্া 

েরকার। কারে অদনক আচলমও পচরচস্থচত না োনার কারদে পুরদনা চকতাদব্র 

মাসআলা ব্দল থাদকন। 

এোর একো নমুনা আমদের ঢাকাদতই আদছ। কযমন, একো সময় চছল সফদরর 

উদেদশয ককউ ঢাকা তযাগ কদর চব্মানব্ন্দদর কগদল তাদক মুসাচফর ব্লা হদতা। 

কারে, তখ্ন ঢাকা আর চব্মানব্ন্দদরর মাদর কব্শ ফাৌঁকা চছল; ককাদনা আব্ােী চছল 
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না। আর সরকারও তখ্ন এয়ারদপােম-উিরা এলাকাদক শহদরর মদধয শাচমল কদর 

নাই। তখ্ন উলামাদের ফাতওয়া চছল এয়ারদপােম কগদল কস মুসাচফর গেয হদব্। চকন্তু 

পরব্তমীদত এই ফাৌঁকাো ব্সচতপেূম হদয় যাওয়ায় এব্ং সরকার েঙ্গী চব্রে পযমন্ত শহদরর 

মদধয অন্তভুমক্ত করায় এখ্ন ফাতওয়া হদে ককউ চব্দেশ ভ্রমদনর েনয এয়ারদপােম 

কগদল চতচন মুসাচফর হদব্ন না; ব্রং মুকীম থাকদব্ন যতক্ষে না চব্মান উপদর উদে। 

এখ্াদন কয মাসআলা, মক্কা-চমনায়ও কসই মাসআলা। 

কাদেই কযদহতু তারা মুকীম হদলা তাই তাদের েনয আদরা কদয়কো মাসআলা 

মানদত হদব্। 

(ক) তাদের এখ্ন মক্কা-চমনা-মুযোচলফা-আরাফায় িার রাক‘আত চব্চশষ্ট নামায িার 

রাকা‘আতই পড়দত হদব্। (মসুচলম ৩য় খ্ণ্ড হােীস নং ৬৮৭) 

(খ্) চমনায় ১২ ব্া ১৩ তাচরখ্ পযমন্ত থাকদত হয়। এর মদধয যচে ককাদনা চেন শুক্রব্ার 

হয় তাহদল চমনাদত েুমু‘আ পড়দত হদব্। কারে, এো শহর ব্া শহরতলী। 

(তাতারখ্াচনয়া ২য় খ্ণ্ড পৃ.৫৫৩, মাসআলা নং-৩২৭৬) 

অথি আচম এব্ার (২০১২ ইং) হদে কগলাম। খ্ব্র চনলাম; ককউ যুহর পুরা পদড়দছ, 

ককউ দুই রাকা‘আত পদড়দছ। অথি তাদের অব্স্থান চমনা-মক্কা চমদল পদনদরা চেদনর 

কব্চশ থাকা হদে এব্ং শহরতলীদত অব্স্থান করদছ। তারপদরও তারা েুমু‘আ কতা 

পদড়ই নাই, আব্ার যুহদরর মদধয কসর কদরদছ। সচেক মাসআলা না োনার কারদে 

তারা এ সমি ভুল কদরদছ এব্ং এখ্দনা অদনদক করদছ। 

(গ) চনসাদব্র মাচলক হওয়ার কারদে কেদশ কয প্রদতযক ব্ছর একো কুরব্ানী করদতা, 

মুকীম হদয় যাওয়ায় ঐ কুরব্াচনো ব্হাল থাকদব্। িাইদল কেদশও করদত পাদর, 

িাইদল কসখ্াদনও করদত পাদর। তদব্ মদন রাখ্দত হদব্, হদের কুরব্ানী চভন্ন। যা 

তামািু ব্া চকরান করার কারদে হারাদমর সীমানায় ১২ই চেলহদের মদধয করদত হয়। 

(ফাতাওয়াদয় শামী, ২য় খ্ণ্ড পৃ.৫১৫) 

মচহলাদের চকছ ুভুলঃ 

(ক) কিহারা কখ্ালা রাখ্া। মাসআলা হদলা কিহারা কেখ্া যাদব্ না; তদব্ কব্ারকার 

কনকাব্ কিহারার সাদথ কলদগ থাকদব্ না। এর েনয এমন চকছু ব্যব্হার করদত হদব্ 

যাদত কদর কনকাব্ কিহারার সাদথ না কলদগ না থাদক। (ফাতাওয়াদয় শামী ২য় খ্ণ্ড পৃ.৫২৭) 

(খ্) মচহলাদের েনয পাৌঁি ওয়াক্ত হারাদমর োমা‘আদত ও েুমু‘আয় যাওয়া মাকরুদহ 

তাহরীমী। অথি কেখ্া যায় কয, মচহলারা পাৌঁি ওয়াক্ত োমা‘আদত যাদে! যার কারদে 

চভড় কব্চশ হদে। তারাও গুনাহগার হদে, পুরুষরাও গুনাহগার হদে। আর হাোদরা 

পুরুদষর ধাক্কা খ্াদে, ধাক্কা চেদে। আর পুরুদষর পাদশ োৌঁড়াদনার কারদে পুরুদষর 

নামাযও নষ্ট হদে। তারা যাদে ফচযলদতর েনয; অথি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ব্দলদছন, ককাদনা মচহলা হে ব্া উমরার েনয মক্কায় এদস ঘদর 



 www.darsemansoor.com  

নামায পড়দল এক লাদখ্র কিদয় কব্চশ সওয়াব্ পাদব্ (মসুনাদে আহমে ৬ষ্ঠ খ্িঃ প.ৃ২৯৭, 

৩০১। হােীস নং-২৬৫৯৮, ২৬৬২৬) । কতমচনভাদব্ মেীনার মসচেদে নব্ব্ী কথদক তার 

ঘদরর নামাদযর ফচযলত কব্শী । অতএব্ মচহলারা েুমু‘আয়ও যাদব্ না, পাৌঁি ওয়াক্ত 

নামাদযও যাদব্ না। তদব্ তাওয়াফ করদত চগদয়দছ এমন সময় ককাদনা নামাদযর 

ওয়াক্ত হদয় কগল কস সময় মচহলাদের েনয চনচেমষ্ট স্থাদন নামায পদড় চনদত পারদব্। 

িাই তাওয়াফ হদের কহাক ব্া উমরার কহাক, ব্া অনয ককাদনা তাওয়াফ কহাক। 

কদয়কচে মারাত্মক ভুল: 

(ক) এক কশ্রেীর হােী সাদহব্ আদছ, তারা সারাচেন কমাব্াইল ব্া কযাদমরা চেদয় ছচব্ 

তুলদত থাদক। অথি োনোদরর ছচব্ কতালা হারাম কাে (ব্ুখ্ারী শরীফ ৪থম খ্ণ্ড প.ৃ৭১, 

হােীস নং ৫৯৫০) । তারা হদে চগদয়ও হারাম শরীদফর মদধয এই হারাম কাে করদছ। 

হদের সফদর হারাম কাে করদল হদে মাব্রূর নসীব্ হয় না। 

(খ্) অদনক পুরুষ ইহরাম কখ্ালার সময় কযখ্াদন শরীয়ত ব্দলদছ মাথা মুণ্ডাদনার কথা 

কসখ্াদন তারা োচড়ও মুণ্ডায়। আমাদের শায়খ্ হযরত মাওলানা শাহ আব্রারুল হক 

রহ. ব্লদতন,“কেদশ অনযায় কাে করদল, আল্লাহর ঘদর চগদয়ও তা করদল; এভাদব্ 

কতামার কদয়ক লাখ্ োকার হে ঐ োয়গায়ই োফন কদর করদখ্ আসদল”।  

হােীস দ্বারা ব্ুরা যায় কয, যখ্ন ককউ োৌঁচড়-কাো অব্স্থায় ‘আস্-সালাতু ওয়াস্-

সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!’ ব্দল তখ্ন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 

ওয়া সাল্লাম উির কেন না। কারে কস প্রচতচেন রাসূদলর কচলোয় খ্ুর িালায়। তাই 

এমন ককউ সালাম চেদল চতচন কিহারা কমাব্ারক আদরক চেদক চফচরদয় কনন। এমন 

অব্স্থায় একশত ব্ার হে করদলও তার হদে মাব্রূর নসীব্ হদব্ না। 

(গ) ‘তালচব্য়া’ ইনচফরােী আমল। সব্াই যার যার তালচব্য়া পড়দব্। কেখ্া যায়, 

অদনদক চলডাদরর সাদথ তাল চমচলদয় তালচব্য়া পড়দত থাদক। অথি এর ককাদনা 

প্রমাে নাই। 

(ঘ) আরাফা ও মুযোচলফার মধযখ্াদন ৫ চকদলাচমোর প্রশস্থ একচে ময়োন আদছ, 

কযখ্াদন অদনক েয়দলে ও গাছপালা আদছ এ সব্ কথদক অদনদকই এোদক মুযোচলফা 

মদন কদর এখ্াদন অব্স্থান কদর, অথি এো আরাফার মদধয োচখ্ল নয় এব্ং 

মুযোচলফার মদধয ও োচখ্ল নয়, এো চভন্ন একো ময়োন, এখ্াদন হদের ককান কাে 

নাই। এখ্াদন মাগচরব্ ও ইশা একদত্র পড়া োচয়য নাই, এব্ং রাদত্র অব্স্থান করাও 

োচয়য নাই। এব্ং ব্া’ে ফের এখ্াদন উকূদফ করদল উকূদফ মুযোচলফাও আোয় 

হদব্ না। অথি যারা পায়েল আরাফা কথদক মুযোচলফায় যায় তাদের অদনদক এ 

ভুলো কদর। তাদের উপর ‘েম’ ওয়াচেব্ হদয় যায় তাও তারা না োনার কারদে 

আোয় কদর না। 
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(ঙ) ব্যাংদকর মাধযদম কুরব্ানী না করাদনা উচিত। কারে এদত কখ্দনা ১০ তাচরদখ্ 

ব্ড় শয়তানদক কংকর মারার আদগ কুরব্ানী হদয় যায়। আব্ার কখ্দনা কুরব্ানী 

সম্পন্ন হওয়ার আদগ মাথা মুণ্ডাদনা হদয় যায়। আর এ উভয় ভুদলর েরুন তামািু ও 

চকরানকারীর উপর েম ওয়াচেব্ হদয় যায়। কারে তাদের েনয ১০ তাচরদখ্ এই 

চতনচে কাদে ধারাব্াচহকতা রক্ষা করা েরুরী। 

(১) ব্ড় শয়তানদক কংকর মারা, (২) কুরব্ানী করা ও (৩) মাথা মুণ্ডাদনা। 

এেনয চনদেরা ব্া চব্শ্বি কলাক পাচেদয় কুরব্ানীর ব্যব্স্থা করা েরুরী। কংকর মারার 

পর কুরব্ানী করদব্, তারপর কুরব্ানী সম্পন্ন হওয়ার পর মাথা মুণ্ডাদব্। মাথা 

মুিাদনার দ্বারা ব্া িুল কছাে করার দ্বারা হালাল হদয় যাদব্, তখ্ন ইহরাম অব্স্থায় কয 

সব্ কাে চনচষদ্ধ চছল তা এখ্ন োচয়য হদয় যাদব্। উদল্লখ্য ইহরাদমর িাের খ্ুলদল 

ইহরাম কখ্ালা হয় না ব্া হালাল হওয়া যায় না।   

এক নেদর হদের এক সপ্তাহ 

তাচরখ্ ফরয ওয়াচেব্ সনু্নাত মিুাহাব্ ও অনযানয 

৭ 

চেলহে 

হদের ইহরাম 

ব্াৌঁধা 

ঘ) নফল তাওয়াফ কদর 

হদের সা’ঈ কদর কনয়া 

যায়। উদল্লখ্য,ওয়াদফর 

প্রথম চতন িক্কদর রমল 

করা সুন্নত। 

খ্) ১. ইহরাম 

ব্াৌঁধার পদূব্ম 

হাযামাত ব্ানান। 

২. স্ত্রী সাদথ 

থাকদল প্রদয়ােন 

কসদর কনওয়া। 

ক) ১. িার পাৌঁি 

চেদনর েনয েরুরী 

সামান চনদয় হাত 

ব্যাগ প্রস্তুত করা। 

২.ব্ড় ব্যাগ ব্াসায় 

করদখ্ যাওয়া 

৮ 

চেলহে 

 

কনই 

 

কনই 

ক) ১. চমনা 

ময়োদন অব্স্থান 

করা । 

২. কব্চশ কব্চশ 

তালচব্য়া পড়া। 

খ্) ১. পাৌঁি ওয়াক্ত 

নামায োমাদতর 

সাদথ আোয় করা। 

২. কব্চশ কব্চশ 

চতলাওয়াত ও 

চযচকর করা। 

৯ 

চেলহে 

খ্) আউয়াল 

ওয়াদক্ত যুহর 

আোয় কদর 

আরাফায় 

চখ্মার মদধয 

উকূফ করা। 

ঘ) ১. সযূমাি পযমন্ত 

আরাফার ময়োদন 

অব্স্থান কদর, মাগরীব্ 

না পদড় তালচব্য়া পড়দত 

পড়দত মুযোচলফায় 

রওনা হওয়া। 

২. মযুোচলফায় কপ দছ 

ইশার ওয়াক্ত হদল 

মাগচরব্ ও ইশা একদত্র 

ক) ১. 

সদুযমােদয়র পর 

চমনা কথদক 

আরাফায় রওনা 

হওয়া। 

২. যুহদরর 

নামাদের পূদব্ম 

কগাসল কদর 

কনয়া। 

গ) ১. কব্লা ডুব্া 

পযমন্ত দু’আ েরূুে ও 

কুরআন 

চতলাওয়াদত মশগুল 

থাকা। 

২. চকব্লামখু্ী হদয় 

োৌঁচড়দয় উকূফ করা। 
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পড়া। উদল্লখ্য, 

মযুোচলফায় রাত্রী যাপন 

করা এব্ং কসখ্ান কথদক 

৭০চে কছাে কংকর 

সংগ্রহ করা সুন্নত। 

১০ 

চেলহে 

ঙ) ফরয 

তাওয়াফ করা। 

উদল্লখ্য, ৭ই 

চেলহে সা’ঈ 

না কদর থাকদল 

এ তাওয়াদফর 

পদর সা’ঈ 

করা। 

খ্) ১. আউয়াল ওয়াদক্ত 

ফের পদড়  সযূম উোর 

আগ পযমন্ত উকূদফ 

মযুোচলফা করা অথমাৎ 

অব্স্থান করা। 

ঘ) ১. চেদন শুধু ব্ড় 

শয়তানদক ৭চে কংকর 

কমদর দ্রুত িদল আসা। 

২. ১০,১১,১২ তাচরদখ্র 

মদধয চনদেরা কুরব্ানী 

করা, ব্যাংকদর মাধযদম 

না করা। 

৩. মাথা মিুাদনা। 

উদল্লখ্য: এই কােগুচল 

ধারাব্াচহকভাদব্ করা। 

গ) ১. 

সদূযমােদয়র 

সামানয পূদব্ম 

মযুোচলফা কথদক 

চমনার উদেদশয 

রওনা হওয়া। 

ি) ১. রাদত্র 

চমনায় অব্স্থান 

করা। 

 

 

  

ক) ১. সবু্দহ 

সাদেদকর পদর 

কগাসল করা । 

২. কব্চশ-কব্চশ 

তালাচব্য়া, চযচকর, 

ে‘ূআ ও চতলাওয়াত 

করদত থাকা। 

১১ 

চেলহে 

খ্) ফরয 

তাওয়াফ না 

কদর থাকদল 

কদর কনওয়া 

ক) ১. ব্াে যহুর 

সযূমাদির আদগ আদগ 

পযমায়ক্রদম কছাে, 

মারারী ও ব্ড় 

শয়তানদক সাতচে কদর 

কংকর মারা। 

গ) ১. রাদত্র 

চমনায় অব্স্থান 

করা। 

১. ১১, ১২ ও ১৩ 

তাচরদখ্ কছাে  

শয়তানদক পাথর 

মারার পর সামদন 

অগ্রসর হদয় চকব্লা 

মখু্ী হদয় তাসব্ীহ 

তাহলীল ও দু’আ 

করা। 

মারারী শয়তানদক 

পাথর মারার পর 

অনরুূপ ভাদব্ দু’আ 

করা। তদব্ ব্ড় 

শয়তানদক পাথর 

কমদর কসখ্াদন 

োৌঁচড়দয় দু’আ করদব্ 

না ব্রং দ্রুত কসখ্ান 

কথদক িদল আসদব্। 

২. প্রদতযক কংকর 

১২ 

চেলহে 

খ্) ফরয 

তাওয়াফ না 

কদর থাকদল 

আে সূযমাদির 

পদূব্মই তাওয়াফ 

কদর কনওয়া 

েরুরী। 

ক) ১.ব্াে যহুর 

সযূমাদির আদগ আদগ 

পযমায়ক্রদম কছাে, 

মারারী ও ব্ড় 

শয়তানদক সাতচে কদর 

কংকর মারা। 

গ) ১.রাদত্র 

 চমনায় অব্স্থান 

করা। 

১৩ 

চেলহে 

  

  

 ক) ১. ব্াে যহুর 

পযমায়ক্রদম কছাে, 

মারারী ও ব্ড় 

শয়তানদক সাতচে কদর 

কংকর কমদর মক্কায় 

খ্) ১.প্রদতযক 

চেন কংকর 

মারার সময় 

ধারাব্াচহকতা 

(অথমাৎ কছাে, 
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     কনই 

চফদর আসা। 

(উদল্লখ্য: ১৩ চেলহাজ্জ 

সবু্দহ সাচেদকর পর 

যারা চমনায় থাকদব্ 

তাদের েনয ১৩ 

চেলহাজ্জ 

শয়তানগুদলাদক পাথর 

মারা ওয়ােীব্) 

গ) ১. মক্কা শরীফ কথদক 

চব্োয় কনওয়ার পদূব্ম 

চব্োয়ী তাওয়াফ করা। 

মারারী ও ব্ড় ) 

চেক রাখ্া। 

  

চনদক্ষদপর সময় 

‘চব্সচমল্লাচহ আল্লাহু 

আকব্ার’ পড়া। 

চব্:দ্র: প্রচতচেদনর আমদলর মদধয ক,খ্,গ,ঘ,ঙ,ি অনযুায়ী চসচরয়াল রক্ষা করদত হদব্। 

কশয়ার ও ব্তমমান কশয়ার ব্াোর 

১. আল্লাহ তা‘আলা ইরশাে কদরন: (অথম) কহ ঈমানোরগে! কতামরা পচব্ত্র ব্স্তু 

সামগ্রী আহার কদরা, কযগুদলা আচম কতামাদেরদক রুযী চহসাদব্ চেদয়চছ। (সরূা 

ব্াকারাহ-১৭২) 

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কদরন: (অথম) মানদুষর চনকে এমন 

এক সময় আসদব্ যখ্ন সম্পে উপােমদন এ মদমম ককাদনা কতায়াক্কা করদব্ না কয, কস 

হালাল উপােমন করদছ, নাচক হারাম উপােমন করদছ। (সহীহ ব্ুখ্ারী হা. নং ২০৫১) 

৩. অনযত্র ইরশাে কদরন: (অথম) হারাম খ্াদেয লাচলত কেহ োন্নাদত প্রদব্শ করদব্ না। 

(ব্াইহাকী  হা. নং ৫৭৫৯) 

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম আদরা ইরশাে কদরন: (অথম) হালাল ও 

হারাদমর চব্ষয় কতা স্পষ্ট। তদব্ এ দু’কয়র মাদর কচতপয় সদন্দহযুক্ত চব্ষয় আদছ, 

কযগুদলা সম্পমদক ব্হু কলাক অব্চহত না। কয ব্যচক্ত সদন্দহযুক্ত চব্ষয় কথদকও চব্রত 

থাদক কস চনে দ্বীন ও মযমাোর কহফাযত করদত পাদর। আর কয সদন্দহযুক্ত চব্ষদয় 

চলপ্ত হয় কস পযমায়ক্রদম হারাদম পচতত হয়। (সহীহ ব্ুখ্ারী শরীফ হােীস নং ২০৫১, সহীহ 

মসুচলম শরীফ হা. নং.১৫৯৯ )  

উপদরর আয়াত ও হােীসসমূহ দ্বারা একথা স্পষ্ট কয, পরকাদল োহান্নাম কথদক মুচক্তর 

েনয রুযী-করাযগার হালাল হওয়া আব্শযক। স্পষ্ট হারাম কথদক ব্াৌঁিা কযমন েরুরী 

কতমচন শর‘ঈ প্রমাদের চভচিদত হারাদমর সদন্দহযুক্ত চব্ষয় কথদকও চব্রত থাকা 

েরুরী। 

যারা কুরআন, হােীস ও পরকাল চব্শ্বাস কদর না দুচনয়ার েীব্দন হয়দতা তারা হারাম 

ব্া সদন্দহযুক্ত রুযী-করাযগার ব্েমদনর কষ্টেুকু স্বীকার করদব্ না; চকন্তু ককাদনা 
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মুসলমান ক্ষেস্থায়ী েীব্দনর প্রািুদযমর কলাদভ চিরস্থায়ী আচখ্রাতদক রুৌঁচকপূেম করদত 

পাদর না, ব্রং অসীম েীব্দনর সুখ্-সাফদলযর লদক্ষয সীচমত সময়দক পূেম সংযদমর 

মাধযদম অচতব্াচহত করদত সদিষ্ট হদব্। েীব্দনর অনযানয কক্ষদত্রর নযায় আয়-

উপােমদনও হারাম কতা ব্দেই, সদন্দহযুক্ত চব্ষয় কথদকও থাকদব্ চনরাপে েূরদত্ব। 

ব্তমমান যামানায় আয়-উপােমদনর একচে মাধযম হদলা কশয়ার কব্িা-ককনা। অথি 

শর‘ঈ েৃচষ্টদকাে কথদক এদত রদয়দছ হারাম ও নাোচয়দযর ব্যাপক সমৃ্পক্ততা যা কথদক 

ব্াৌঁিদত হদল তা োনদত হদব্ খ্ুব্ গভীরভাদব্। আর এেনযই আমাদের চনদোক্ত প্রয়াস। 

কশয়াদরর শর‘ঈ চব্দশ্লষে 

ব্তমমাদন কশয়ারসমূদহর রদয়দছ চদ্বমুখ্ী সংচশ্লষ্টতা  

(ক) ককাম্পাচনর সাদথ সংচশ্লষ্টতা ও (খ্) কশয়ারব্াোর ব্া পুৌঁচে ব্াোদরর সাদথ 

সংচশ্লষ্টতা। 

ককাম্পাচন ব্াচষমক কয লভযাংশ কঘাষো কদর তা কশয়ার-কহাল্ডাদরর একাউদন্ট েমা হদয় 

যায়, কতমচন ককাম্পাচন যচে লভযাংদশর পচরব্দতম কব্ানাস কশয়ার প্রোন কদর তাও 

কশয়ারধারীর চব্.ও কত েমা হয়, চকংব্া রাইে-কশয়ার চনদত িাইদল কস-ই প্রাধানয 

পায়। আর ভচব্ষযদত কখ্দনা ককাম্পাচন চব্লুপ্ত হদল কশয়ার-কহাল্ডারগে কশয়ার 

অনুপাদত সকল সম্পদে অংশীোর হয়। এসকল চব্ষদয়র চব্দব্িনায় প্রচতচে কশয়ার 

মাদন ককাম্পাচনর সকল সম্পদে আনপুাচতক অংশীোচরত্ব।  

পক্ষান্তদর ব্তমমান কশয়ার ব্াোদর কশয়ারসমূহ সংচশ্লষ্ট ককাম্পাচন কথদক প্রায় স্বতন্ত্র। 

এখ্াদন কশয়াদরর মূলযায়ন চভন্নভাদব্ হয়। কেদশর আচথমক অব্স্থা, রােননচতক 

পচরচস্থচত, গ্রাহকদের িাচহো ব্া অনীহা এসব্ চব্ষদয়র প্রভাব্ কশয়াদরর কক্ষদত্র এক 

রকম, আর ককাম্পাচনর কক্ষদত্র আদরক রকম। ককাম্পাচনর লাভ-কলাকসাদনর সাদথ 

কশয়ার-মূদলযর উত্থান ব্া পতদনর ককাদনা সামিসয থাদক না। কশয়ারব্াোদর যারা 

কশয়ার ক্রয়-চব্ক্রয় কদর তাদের অচধকাংদশর ধারোয়ও একথা থাদক না কয, কস 

ককাম্পাচনর আনপুাচতক অংদশর ক্রয়-চব্ক্রয় করদছ। এ সকল চেক চব্দব্িনা করদল 

একথা সুস্পষ্ট হদয় উদে কয, ব্তমমান কশয়ারব্াোদর কশয়াদরর ব্ািব্তা হদলা শুধু 

সাচেমচফদকে চকংব্া কশয়ার সংখ্যা। এ ছাড়া অনয চকছু নয়। 

কশয়াদরর মূলয: 

কশয়াদরর মূলয চতন ধরদনর হদয় থাদক  

(ক) গাদয়র ের (Face value): অথমাৎ কশয়াদরর প্রথম চনধমাচরত মূলয। 

(খ্) ব্াোর ের (Market value): অথমাৎ কশয়ারব্াোদর কয েদর ক্রয়-চব্ক্রয় হয়। 

(গ) ব্ািব্ ের (Neet Asset value/Break up value): অথমাৎ ককাম্পাচন চব্লুপ্ত হদল 

প্রচত কশয়ার কহাল্ডার যা পাদব্। 
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কশয়ার ক্রয়-চব্ক্রদয়র শর‘ঈ চব্ধান: 

(ক) শরীয়তমদত ককাদনা ব্স্তুর ক্রয়-চব্ক্রয় শুদ্ধ হদত হদল তা মাল তথা সম্পে হওয়া 

আব্শযক। আর মাল ব্া সম্পে ব্লা হয় যা ব্যব্হারদযাগয হয়, এব্ং যার চনেস্ব মূলয 

আদছ। (চফকহী মাকালাতঃ ১ম খ্ণ্ড, ব্ুহূস ফী কাযায়া চফকচহয়যাঃ ১ম খ্ণ্ড) 

একথা অনস্বীকাযম কয, শর‘ঈ সংজ্ঞা মদত কশয়ার-সাচেমচফদকে মাল নয়। ব্রং মাল 

হদলা ককাম্পানীচস্থত অথম-সম্পদের আনুপাচতক অংশ। কাদেই কশয়ার ককব্ল তখ্নই 

কব্িা-ককনার কযাগয হদব্, যখ্ন তা ককাম্পানীচস্থত অথম-সম্পদের আনপুাচতক অংদশর 

প্রচতচনচধত্ব করদব্। যচে ককাম্পাচনর অথম-সম্পদের সাদথ তার সংদযাগ চব্চেন্ন হদয় 

যায়, এব্ং তার মদধয স্বাতন্ত্রয এদস যায় তখ্ন শর‘ঈ েৃচষ্টদত তা ক্রয়-চব্ক্রদয়র কযাগয 

থাকদব্ না।  

(খ্) ক্রয়-চব্ক্রয় সহীহ হওয়ার আদরকো গুরুত্বপূেম শতম হদলা হারাম চকংব্া হারাম 

যুক্ত না হওয়া। কাদেই ককাদনা ককাম্পাচনর মূল কারব্ার যচে হারাম হয়, কযমন মে 

ব্া মােক োতীয় ব্স্তুর উৎপােন ব্া ব্যব্সা, অনুরূপ প্রিচলত ব্যাংক, ব্ীমা ইতযাচে, 

যাদের মূল কারব্ার হয় সুদের উপর অথম লচি করা, এধরদনর ককাম্পাচনর কশয়ার 

ক্রয়-চব্ক্রয় শরীয়তমদত ধব্ধ নয়।  

(গ) গাদয়র েদরর কিদয় কম-কব্চশদত কশয়ার কলন-কেন করার কক্ষদত্র আদরকচে 

গুরুত্বপূেম শতম হদলা ককাম্পাচনর ‘চস্থর সম্পে’ (Fixed Assets) থাকা। কাদেই কয 

সকল ককাম্পাচন ‘চস্থর’ পদেযর মাচলক হয়চন কসগুদলার কশয়ার গাদয়র েদরর কিদয় 

কম-কব্চশদত কলনদেন শরীয়তমদত োচয়য নয়। 

(ঘ) ক্রয়-চব্ক্রদয়র কক্ষদত্র ফেকাব্ােী, প্রতারো ও েুয়ামুক্ত হওয়াও েরুরী। অনযথায় 

এর দ্বারা কয আয় হদব্ তা হালাল হদব্ না।  

কমােকথা, সমূ্পেম হালাল ব্যব্সা-চনভমর, চস্থর সম্পে-সমৃদ্ধ, ফেকাব্ােী ও েুয়া-মুক্ত 

ককাম্পাচনর কশয়ার ক্রয় কদর অংশীোর হওয়া এব্ং পরব্তমীদত আনপুাচতক হাদর 

লভযাংশ গ্রহে করা শরী‘আদতর েৃচষ্টদত োচয়য আদছ। 

সেুী কলনদেদনর সাদথ েচড়ত ককাম্পাচনর কশয়ার ক্রদয়র হুকমু: 

আেকাল একশত ভাগ হালাল কারব্ার কদর, প্রাসচঙ্গক পযমাদয়ও হারাম ও নাোচয়য 

কলনদেন কদর না, এমন ককাম্পাচনর অচস্থত্ব না থাকার মতই। চব্দশষ কদর ব্যাংদক 

োকা করদখ্ সুে কনওয়া ও ব্যাংক কথদক সুেী কলান চনদয় ব্যব্সায় লাগাদনার কােচে 

প্রায় সব্ ককাম্পানীই কদর থাদক। প্রশ্ন হদলা এ োতীয় ককাম্পাচনর কশয়ার ক্রয় কদর 

অংশীোর হওয়া োচয়য আদছ চক না?  

ইসলামী অথমনীচত ও কলনদেদনর মাসাচয়ল সম্পদকম চব্জ্ঞ চকছুসংখ্যক আচলদমর মদত 

কদয়কচে শতম সাদপদক্ষ এোতীয় ককাম্পাচনর কশয়ার ককনা োচয়য হদত পাদর। 
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শতমগুদলা যথাক্রদম:  

(ক) ককাম্পাচনর ব্াচষমক সাধারে সভায় (AGM) চকংব্া কয ককাদনা উপাদয় নীচত-

চনধমারকদের চনকদে একেন কশয়ার-কহাল্ডার চহসাদব্ সুেী কলনদেদনর চব্পদথ প্রচতব্াে 

পাোদব্। তার প্রচতব্াে কাযমকর না হদলও কযদহতু কস নীচতচনধমারক ব্া পচরিালক নয়, 

কাদেই এ প্রচতব্াদের পর সুেী কলনদেদনর োয় তার উপর ব্তমাদব্ না। 

(খ্) যচে ককাম্পাচন ব্যাংক কথদক প্রাপ্ত সুে তার কশয়ার-কহাল্ডারদের মাদর ব্চণ্টত 

লভযাংদশর মদধয শাচমল কদর তাহদল ককাম্পাচনর ‘ব্যাদলন্সশীে’ তথা আয়-ব্যদয়র 

খ্চতয়ান কেদখ্ সুদের আনুপাচতক অংশেুকু সাওয়াদব্র চনয়ত না কদর সেকা কদর 

চেদব্। 

(গ) যারা লভযাংদশর েনয নয়, ব্রং কশয়ার চেদয় ব্যব্সা করার উদেদশয কশয়ার ক্রয়-

চব্ক্রয় কদর চকংব্া কশয়ার ক্রয়-চব্ক্রয় কব্রাকারী কদর, তারাও আদয়র একো অংশ 

অনুমান কদর সেকা কদর চেদব্। 

পক্ষান্তদর ইসলামী অথমনীচত ও কলনদেদনর মাসাচয়ল সম্পদকম চব্জ্ঞ চব্দশ্বর অচধকাংশ 

আচলদমর মত হদলা, সুদের মদতা েঘনয পাদপর কু্ষদ্রতম োয় ব্তমায়  এমন কােও 

চব্না কেকায় ককাদনা মুসলমাদনর েনয ধব্ধ হদত পাদর না। কাদেই মূল ব্যব্সা হালাল 

হওয়া সদত্ত্বও প্রাসচঙ্গক পযমাদয় সুেী কলন-কেন কদর এমন ককাম্পাচনর কশয়ার ক্রয়-

চব্ক্রয় করা ধব্ধ নয়। প্রচতব্াে করদল ককাদনা কাে হদব্ না কেদনও কস্বোয় তাদত 

অংশীোর হওয়া, অতঃপর এ েুনদকা প্রচতব্াে করা তাদত সুদের োয় এড়াদনা যাদব্ 

না। ককাম্পাচনর সুেী কলাদনর পচরমাে কম-কব্চশ হওয়া এদক্ষদত্র ককাদনা পাথমকয সৃচষ্ট 

করদব্ না। অনুরূপ এ োতীয় ককাম্পাচনর কশয়ার ক্রয় কদর অংশীোর হওয়াদক 

এোতীয় ককাম্পাচনর পেয ক্রয় করার সাদথ তুলনা করাও চেক হদব্ না। সুেী কলন-

কেদনর ব্তমমান ব্যাপকতাও এদক্ষদত্র অেুহাত হদত পাদর না, কযমন ব্তমমাদন সুদের 

মারাত্মক ব্যাপকতা সদত্ত্বও সুদের ককাদনা অংশ ধব্ধ নয়। 

ব্তমমান কশয়ার ব্াোদরর শরঈ চব্ধান: 

ব্তমমান কশয়ারব্াোর দ্বারা উদেশয হদলা কযখ্াদন শুধু Capital Gain তথা চব্ক্রয় কদর 

মুনাফা অেমদনর উদেদশয কশয়ার ক্রয় করা হয় (যচেও কখ্দনা কলাকসানও গুনদত হয় 

), ককাম্পাচনদত অংশীোর হদয় লভযাংশ (Divident) গ্রহে মূল উদেশয নয়; যচেও 

কখ্দনা োম ব্াড়ার  অদপক্ষা করদত হয়। এ ব্াোরদক Secondary Market 
(দসদকিাচর মাদকমে), Money Market (মাচন মাদকমে ), Capital Market (কযাচপোল 

মাদকমে) ও ব্লা হয়। এ ব্াোদর কশয়াদরর কলন-কেন হয় স্বতন্ত্র গচতদত। ককাম্পাচন-

কঘাচষত ‘নীে অযাদসে ভযালু’ তথা কশয়াদরর ব্ািব্ মূদলযর সাদথ এব্ং ককাম্পাচনর 

ব্ািব্ অব্স্থার সাদথ কশয়ার ব্াোদরর মূলয হ্রাস-ব্ৃচদ্ধর সম্পকম এদকব্াদর কগ ে।  
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এ ব্াোদরর কশয়ার আর ককাম্পাচনদত আনপুাচতক অংশীোচরত্ব কমাদেও এক চেচনষ 

নয়। অথি কশয়ার ক্রয়-চব্ক্রদয়র ধব্ধতার মূল চভচিই চছল এ কথার উপর কয, কশয়ার 

মূলত ককাম্পাচনর সকল সম্পদের আনপুাচতক মাচলকানা। শুধু কাগে ব্া সংখ্যা হদল 

তার ব্যব্সা োচয়য হওয়ার প্রশ্নই আদস না। ককননা তখ্ন কস ব্যব্সার অথম হদব্ 

োকার চব্চনমদয় োকার ব্যব্সা। তাছাড়া চকছুসংখ্যক চফকাহচব্দের মদত প্রাসচঙ্গক 

পযমাদয় সুেী কারব্াদর েচড়ত ককাম্পাচনসমূদহর কশয়ার ক্রয়-চব্ক্রয় করা ধব্ধ হওয়ার 

েনয সুদের চব্রুদদ্ধ প্রচতব্াদের কয শতম রাখ্া হদয়দছ, কশয়ার ব্যব্সায়ীদের েনয কস 

শতমচে পালন করাও সম্ভব্ নয়। কারে, তারা কখ্দনা চেদনই কদয়কব্ার কব্িাদকনা 

কদর আব্ার একসদঙ্গ ব্হু ককাম্পাচনর কশয়ার কলন-কেন কদর। এ অব্স্থায় তারা 

কতব্ার সুদের চব্রুদদ্ধ প্রচতব্াে করদব্? কার কাদছই ব্া প্রচতব্াে করদব্? আর যচে 

প্রচতব্াে কদরও, তা চক হাসযকর ব্যাপার হদয় োৌঁড়াদব্ না? 

সুতরাং ব্তমমান কশয়ারব্াোদর কশয়ার ক্রয়-চব্ক্রয় (Capital Gain) কদর অদথমাপােমন 

এক ধরদের েুয়া যা ককাদনা সূরদতই োচয়দযর আওতায় পদড় না এব্ং উপদরাক্ত 

পদ্ধচতদত কশয়ার-ব্যব্সা করাদক ককাদনা চনভমরদযাগয আচলম ধব্ধ ব্দলদছন ব্দলও 

আমাদের োনা কনই। 

যারা কশয়ার-ব্যব্সার সাদথ েচড়ত হদয়দছন তাদের কক্ষদত্র শরী‘আদতর হুকমু কী? 

ব্লা ব্াহুলয কয, শর‘ঈ মাসআলা সম্পদকম অব্গত না হদয় লাখ্ লাখ্ মুসলমান 

এমনচক অদনক দ্বীনোর কলাদকরাও এযাব্ৎ এ ব্যব্সায় েচড়ত হদয়দছন এব্ং 

অদনদকই এ ফেকাব্ােী ব্যব্সার স্বাভাচব্ক পচরেচতও ব্রে কদরদছন। এ পযমাদয় 

ককউ ককউ ভচব্ষযদত কখ্দনা এ ব্যব্সা না করার সংকল্প কদরদছন; কাদরা কাদরা চকছু 

কশয়ার অব্চশষ্টও রদয় কগদছ। এদের কক্ষদত্র শর‘ঈ হুকুম কী? 

এ প্রদশ্নর উির োনার আদগ একচে কথা মদন রাখ্দত হদব্। তা হদলা, একেন কলাক 

চব্পদে েচড়দয় পড়ার পর তা কথদক মুক্ত হদত িায়, আদরকেন ভচব্ষযদত কস্বোয় 

কসই চব্পদে েড়াদত িায়। দু’েদনর হুকুদম কক্ষত্র চব্দশদষ একেু পাথমকয হয়। কাদেই 

নতুন কদর এ ব্যব্সা শুরু করা, ব্া পুরাতন ব্যব্সায়ীর েনয এদত েুদড় থাকা চনচষদ্ধ 

হওয়ার চব্ষয়চে কতা চনধমাচরত। সুদের অংশ সেকা করদব্ন এ চনয়দতও তাদের েনয 

এ ব্যব্সায় প্রদব্শ করা োচয়য হদব্ না। চকন্তু যারা হালাল পেয উৎপােনকারী ব্া ধব্ধ 

পদেযর ব্যব্সা কদর এমন ককাম্পাচনর প্রাইমারী ব্া কসদকিাচর কশয়ার ক্রয়-চব্ক্রয় 

কদর ইচতপূদব্ম আয় কদরদছন, তারা সংচশ্লষ্ট ককাম্পাচনসমূদহর চব্গত চেদনর 

‘ব্যাদলন্সশীে’ কেদখ্ চনদব্ন। ব্যাদলন্সশীদে আদয়র মদধয যচে সুদের অংশ উদল্লখ্ 

থাদক তাহদল কস অংশ অনুপাদত, ব্রং সতকমতামূলক চকছু কব্চশ োকা সওয়াদব্র 

চনয়ত ছাড়া সেকা কদর চেদব্ন। অনুরূপভাদব্ কশয়ারব্াোর যখ্ন েুয়াচড়দের ষড়যন্ত্র, 

ব্া ‘মাদিমন্ট ব্যাংক’ সমূদহর অচতমাচত্রক কলাদনর প্রভাদব্ কৃচত্রমতায় ভাসচছল  তখ্ন 

যারা রাতারাচত লাখ্ লাখ্ োকা ব্াচনদয়দছন তারাও ককাম্পাচনর ব্ািব্ অব্স্থার সাদথ 
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তুলনা কদর অস্বাভাচব্ক আয়েুকু সাওয়াদব্র চনয়ত ছাড়া সেকা কদর চেদব্ন। আর 

যাদের চনকে এখ্দনা ককাদনা ককাম্পাচনর কশয়ার চব্েযমান আদছ তারা তাদের 

কশয়াদরর ব্াোর-মূলয ককাম্পাচনর ‘নীে অযাদসে ভযালু’র সমপচরমাে হদলই চব্ক্রয় 

কদর এ ব্যব্সা কথদক দ্রুত কব্চরদয় পড়দব্ন। এদত যচে আচথমক ক্ষচত হয় তাহদল 

পরকাদলর কথা কভদব্ কসই ক্ষচত কমদন চনদব্ন। 

আর যারা ব্যাংক-ব্ীমা ও হারাম কারব্াদর েচড়ত ককাম্পাচনর কশয়ার দ্বারা ব্যব্সা 

কদরদছন তাদের কতা সমূ্পেম আয়ই সেকা কদর কেওয়া েরুরী। এক সাদথ সম্ভব্ না 

হদল আদি আদি সেকা করদত থাকদব্। এছাড়া সংচশ্লষ্ট সকদলই আল্লাহ তা‘আলার 

েরব্াদর খ্াৌঁচে মদন ক্ষমা প্রাথমনা করদব্। আল্লাহ তা‘আলা সকলদক চনে অপার কৃপায় 

ক্ষমা করুন। আমীন। 

ব্যাংক চডদপাচেদের প্রকারদভে ও তার শরয়ী চব্ধান 

ব্যাংচকং পচরভাষায় ব্যাংক চডদপাচেে িার প্রকার: 

১. কাদরন্ট একাউন্ট (Current Account)  ব্া িলচত চহসাব্। 

২. কসচভংস একাউন্ট (Savings Account )  ব্া সিয়ী চহসাব্। 

৩. চফক্সড একাউন্ট (Fixed Deposit)  ব্া চনধমাচরত কময়াচে সিয়। 

৪.লকার (Locker)  তথা ব্যাংক কথদক কলাহার ব্ক্স ভাড়া চনদয় তাদত োকা পয়সা ব্া 

মূলযব্ান সামগ্রী করদখ্ তা ব্যাংদকর চনকে আমানত রাখ্া। (চফকহী মাকালাত ৩/১৩-১৫) 

ব্যাংক চডদপাচেেগুদলার শরয়ী অব্স্থান: 

প্রথম চতন প্রকার করদের হুকুদম দুচে শদতমর কারদে:  

এক. এই চতন প্রকাদরর (কাদরন্ট, কসচভংস ও চফক্সড) চডদপাচেোরগে ব্যাংক 

কতৃমপক্ষদক তাদের অদথমর যাচমন ব্া চেম্মাোর ব্ানায়।  

দুই. ব্যাংক কতৃমপক্ষদক তাদের গচেত অদথমর যদথো ব্যব্হাদরর সাচব্মক ক্ষমতা প্রোন 

কদর থাদক। 

িতুথম প্রকার তথা লকার (Locker) এো ব্তমমান প্রিলন ও শরয়ী েৃচষ্টদকাে উভয় 

চব্দব্িনায় আমানত হওয়ার ব্যাপাদর ককান সদন্দহ কনই। (চফকহী মাকালাত ৩/১৮) 

সাধারে ব্যাংগুদলাদত অথম রাখ্ার শরয়ী হুকমু: 

১. োন ও মাদলর চনরাপিার খ্াচতদর কাদরন্ট একাউদন্ট োকা রাখ্া োচয়য আদছ। 

কযদহতু কাদরন্ট একাউন্ট কহাল্ডারদেরদক ব্যাংক কতৃমক ককান মুনাফা প্রোন করা হয় 

না। ব্রং তাদের কথদক উিা সাচভমস িােম ও অনযানয িােম কাো হয়। অতএব্, কাদরন্ট 

একাউদন্ট োকা রাখ্দল সুচে কলন-কেদন অংশগ্রহে গেয হদব্ না। সুতরাং তা োচয়য 

আদছ। 
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২.চফক্সড চডদপাচেে ও কসচভংস একাউদন্ট োকা রাখ্া োচয়য কনই। কারে এই উভয় 

প্রকার একাউন্ট কহাল্ডারদেরদক ব্যাংক কতৃমক মুনাফা প্রোন করা হয় এব্ং এই উভয় 

একাউদন্ট গচেত োকা উম্মদতর ঐকযমদত করদের হুকুদম। আর করদের চব্চনমদয় 

লাভ হাচসল করা শরীয়দত সূে। অতএব্ ব্যাংক একাউন্ট কহাল্ডারদেরদক মূল োকার 

অচতচরক্ত কয োকাই প্রোন করদব্ তা স্পষ্ট সূে হদব্। আর সূে ধব্ধ হওয়ার ককান 

সুরত কনই। 

সুতরাং কয ব্যচক্ত উদল্লচখ্ত একাউদন্ট োকা রাখ্দব্ কস ব্যাংদকর সাদথ হারাম কলন-

কেদন শরীক হদয় যাদব্। এ কারদে ককান মুসলমাদনর েনয এই দুই প্রকার (কসচভংস 

এব্ং চফক্সড চডদপাচেে) একাউদন্ট োকা রাখ্া োচয়য কনই । ককউ করদখ্ থাকদল 

সুদযাগ থাকদল কস একাউন্ট পচরব্তমন কদর িলচত চহসাব্ খ্ুদল কসখ্াদন োকা রাখ্দব্। 

আর যচে ককান কারদে িলচত চহসাব্ খ্ুলদত অপারগ হয় এব্ং োন ও মাদলর 

চনরাপিার েনয কসচভংস একাউন্ট খ্ুলদত ব্া োরী রাখ্দত ব্াধয হয়, তাহদল কস 

ইচস্থগফার করদত থাকদব্ এব্ং ঐ একাউদন্ট কয সূে আসদব্ তা সাওয়াদব্র চনয়ত 

ছাড়া চমসচকনদেরদক ব্া মসচেে মােরাসার ব্াথরুম চনমমাদের েনয (কতৃমপক্ষদক 

োচনদয়) চেদয় চেদব্। 

ইসলামী ব্যাংকগুদলার হুকমু: 

ইসলামী ব্যাংক একচে মহত উদেযাগ। উদেযাক্তাদের আমরা ধনযব্াে োনাই। যচে 

এচেদক তারা পূেম ইসলাম অনুযায়ী পচরিালনা কদরন। যার েনয েরুরী হদলা; 

(ক) ব্াংলাদেশ ব্যাংক কথদক এই মদমম অনুমচত না চনদয় থাকদল অনুমচত চনদব্ কয, 

ব্যাংক সরাসচর চনদে ব্াচেচেযক মাল আমোচন ও রপ্তাচন করদব্।  

(খ্) প্রদতযক শাখ্ার কারব্ার প্রতযক্ষ করার েনয একেন চব্জ্ঞ আদলদম দ্বীন থাকদব্ 

এব্ং সব্মময় কতৃমত্ব মযাদনোদরর নয়, মেচলদস শূরার হাদত থাকদব্। (ইসলাম আওড় 

োেীে মায়ীশাত প.ৃ ১২৬) 

১. ইসলামী ব্যাংদকর কাদরন্ট একাউন্ট সাধারে ব্যাংদকর কাদরন্ট একাউদন্টর মত 

োচয়য আদছ। 

২. ইসলামী ব্যাংকগুদলা কসচভংস এব্ং চফক্সড চডদপাচেোরদের সাদথ োকা 

চব্চনদয়াদগর চব্চভন্ন ব্যব্সাচয়ক খ্াত কেচখ্দয় কয িুচক্ত কদর থাদক তাদক শচরয়দতর 

পচরভাষায় আকদে মুযারাব্াহ ব্দল। আর চডদপাচেোরদের পরস্পদরর মাদর হয় 

আকদে মুশারাকাহ ব্া অংশীোচরদত্বর িুচক্ত। যারা সকদল চমদল তাদের অথম ও শ্রম 

ব্যাংদকর চনকে কসাপেম কদরদছ লাভ-কলাকসাদনর মদধয শরীক হওয়ার চভচিদত। 

ব্যাংক তাদেরদক চনচেমষ্ট পাদসমচন্টস চহদসদব্ লাভ চেদব্। আর ক্ষচত হদল মুনাফা দ্বারা 

তা পূরে করা সম্ভব্ না হদল চডদপাচেোরদকও তার অংশ অনুপাদত কলাকসাদনর 

কব্ারা চনদত হদব্। ব্ািদব্ এমনচে হদল তা োচয়য হদব্। চকন্তু সদরেচমদন অনুসন্ধান 
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কদর কেখ্া কগদছ, ইসলামী ব্যাংকগুদলা সূেী ব্যাংকগুদলার সাদথ পাল্লা চেদয় সূেী 

কলন-কেদনর সাদথই কব্শী েচড়ত। তারা মুদখ্ মুদখ্ হালাল মুনাফা প্রোদনর কথা 

ব্লদলও সহীহ তরীকায় ইনদভস্ট কদর না তথা কব্িা-ককনার মদধয শরীয়ত কয-সব্ 

শতম আদরাপ কদরদছ তা সচেকভাদব্ রক্ষা কদর না। খ্াতা কলদম চেক কেখ্াদলও 

ব্ািদব্ কদর খ্ামদখ্য়ালী এব্ং েনব্ল না থাকার কোহাই চেদয় থাদক যা 

অগ্রহেদযাগয।  

তাই প্রিচলত ইসলামী ব্যাংকগুদলাদতও কসচভংস এব্ং চফক্সড চডদপাচেে একাউন্ট 

কখ্ালা োচয়য হদব্ না। যতক্ষে না তারা তাদের কাযমক্রম ব্ািব্ কক্ষদত্রও শরয়ী পোয় 

চনদয় আদস এব্ং ব্ািব্ অচভজ্ঞতায় তাদের কাযমক্রম সমূ্পেম শরীয়ত চভচিক প্রমাে 

করদত না পাদর। (আল মাব্সূত চলস্ সারাখ্সী ২২/১৩৩) 

অমসুচলম কেদশর ব্যাংদকর হুকমু: 

অমসুচলম কেদশর অমসুচলম মাচলকদের ব্যাংক কতৃমক প্রদেয় সূে গ্রহদের ব্যাপাদর 

ফুকাহাদয় চকরাদমর সমথমন রদয়দছ। কযদহতু তারা এই োকা মুসলমানদের চব্রুদদ্ধই 

ব্যব্হার কদর এব্ং এর মাধযদম তারা মুসলমানদেরদক দুব্মল করার চব্চভন্ন ষড়যন্ত্র 

কদর। কাদেই সূদের োকা ব্যাংদক না কছদড় উচেদয় চনদব্। তার পর সাওয়াদব্র চনয়ত 

না কদর চমসচকনদেরদক চেদয় চেদব্। (চফকহী মাকালাত ৩/২২) 

সেূী োকার হুকমু: 

যারা শরয়ী চব্ধান না োনার কারদে শরীয়ত চব্দরাধী পোয় কলন-কেন করার কারদে 

চকছু সূেী োকা তার মাচলকানায় িদল এদসদছ চকংব্া ব্যব্সা ব্াচেদেযর কক্ষদত্র 

শরী‘আদতর চব্চধ-চব্ধাদনর পাব্চন্দ চছলনা। চকন্তু এখ্ন কস তাওব্া কদর সূে কথদক 

মুচক্ত কপদত িাদে, তারা সাওয়াদব্র চনয়ত ছাড়া ঐ োকা ফকীর-চমসচকন অথব্া 

ককান কলযােকর কাদে ব্যয় কদর চেদব্। (চফকহী মাকালাত ৩/২২) 

শরী‘আদতর েচৃষ্টদত মাচিদলদভল মাদকমচেং ব্যব্সা 

এম.এল.এম.তথা মাচিদলদভল মাদকমচেং এর পচরিয়: 

ব্তমমাদন মাচিদলদভল মাদকমচেং সম্পদকম কম-কব্চশ অদনদকই োদন। তথাচপ এ 

সম্পদকম েরুরী চকছু ব্যাখ্যা চনদে তুদল ধরা  হদলা। 

“মাচি” অথম ব্হু, নানা। “কলদভল” অথম স্থর। “মাদকমচেং” অথম ক্রয়-চব্ক্রয়, ব্াোদর 

চব্ক্রদয়র েনয পেয ছাড়া। একক শব্দগুচল একচত্রত করদল অথম োড়ায়, অদনক স্থর 

চব্চশষ্ট চব্পেন। এই অথম কথদকই এই ব্যব্সার হাকীকত ব্ুদর আদস। কযমন:  

[ক] অদনক স্থর চব্চশষ্ট চব্পেন মাদন প্রথম ক্রয়-চব্ক্রদয়র পরই কারব্ার কশষ হয় না; 

ব্রং সামদন অদনক স্থদর এচে িলমান থাকদব্। 
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[খ্] এখ্াদন দুচে পেব্ী একদত্র অচেমত হয়। ১. কক্রতা ২. পচরদব্শক।  দুচনয়ার 

অনযানয কারব্াদর ককনা কশষ হওয়ার পর একচে পেব্ী অচেমত হয়, তা হল কক্রতা, 

আর চেচনস ও একচেই অচেমত হয়, তা হল পেয ব্া চনধমাচরত কসব্া, চকন্তু এখ্াদন 

পেব্ী দুচে চেচনসও দুচে। একচে  হদলা পেয, অপরচে চডচষ্ট্রচব্উেরশীপ ব্া পচরদব্শক 

হওয়ার কযাগযতা। কযমন:আপচন ওদের কথদক একচে পাচন চব্শুচদ্ধকরে কমচশন 

চকনদলন। এই ক্রয় দ্বারা আপচন দুচে চেচনস অেমন করদলন। একচে হদলা কমচশন, 

আদরকচে হদলা ককাম্পাচন কথদক কচমশন লাদভর কযাগযতা। অথমাৎ আপচন আদরা 

কক্রতা কোগাড় কদর চেদত পারদল ককাম্পাচন কথদক কচমশন পাদব্ন। এদত ব্ুরা কগল, 

চব্ক্রয়ো এক স্থদর কশষ হয় না; ব্রং আপনার মাধযদম এব্ং আপনার পরব্তমী 

কলাকদের মাধযদম তা অদনক স্থদর চব্িৃত হয়। একচে উোহরে চেদল চব্ষয়চে আদরা 

স্পষ্ট হদব্। 

ধরুন: “গাছপালা চলচমদেড” নামক একচে ককাম্পাচন পাৌঁি ব্ছর পর লাভসহ মূলধন 

কফরত কেয়ার শদতম পাৌঁি হাোর োকার চব্চনমদয় ‘ক’ নামক ব্যচক্তদক কক্রতা 

পচরদব্শক ব্ানাল। এরপর ‘ক’ নামক কলাকচে উক্ত শদতম ‘খ্’ ও ‘গ’ নামক আদরা 

দুেনদক কক্রতা- পচরদব্শক ব্ানাল। অতঃপর ‘খ্’ ও ‘গ’ প্রদতযদক যথা ক্রদম 

ককাম্পাচনদত ‘ঘ’ ‘ঙ’ এব্ং ‘ি’ ‘ছ’ কক কভড়াল। এভাদব্ প্রদতযক নতুন ব্যচক্ত দুেন 

কদর কক্রতা- পচরদব্শক ব্ানাদব্। 

উপদরাক্ত উোহরদে ‘ক’ নামক ব্যচক্ত কযমচনভাদব্ ‘খ্’ ও ‘গ’ নামক ব্যচক্তদক 

কোগাড় করার েনয ককাম্পাচন কথদক কচমশন পাদব্ কতমচনভাদব্ চনে স্থদরর প্রদতযক 

ব্যচক্ত ঘ,ঙ,ি,ছ, সহ আদরা যতেন এই লাইন দুচেদত চনদির চেদক কযাগ হদব্ তাদের 

প্রদতযদকর অন্তভুমচক্তর েনয ককাম্পাচন তাদক কচমশন চেদব্। এভাদব্ আপ কলদভল তথা 

উপদরর স্থদরর কক্রতাগে ডাউন কলদভল তথা চনে স্থদরর কক্রতা- পচরদব্শকদের 

মাধযদম অথম উপােমন করদত থাকদব্। 

এম.এল.এম ককাম্পাচনগুদলার মূল ধব্চশষ্টয এক হদলও ককাম্পাচন কভদে এর 

চনয়মাব্লী ও কচমশন ব্ণ্টদনর পদ্ধচত ও পচরমাে চভন্ন হদয় থাদক। সাধারেত এ 

পদ্ধচতর প্রায় সকল প্রচতষ্ঠাদনর চনয়ম  হদলা, ডান ও ব্াম উভয় পাদশর কনে না 

িলদল এ স্থদরর ককান ব্যচক্ত কচমশন পায় না। অথমাৎ ককউ যচে শুধু একেনদক কক্রতা 

পচরদব্শক ব্ানায় তাহদল কসও কচমশন পাদব্ না এব্ং তার উপদরর স্থদরর ব্যচক্তগেও 

কচমশন পাদব্ না। 

এম.এল.এম এর সংচক্ষপ্ত পচরচিচত উদল্লখ্ কারার পর এখ্ন েলীলসহ এর শরয়ী 

হুকুম ব্েমনা করা হদলা: 
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এম.এল.এম এর শরয়ী হুকমু:  

মাচিদলদভল মাদকমচেং চসদস্টম শরী‘আদতর েৃচষ্টদত সমূ্পেম নাোচয়য ও হারাম। 

নাোচয়য হওয়ার কদয়কচে কারে চনদে উদল্লখ্ করা হদলা। 

১. শরী‘আদতর একচে কম চলক েৃচষ্টভচঙ্গ হদলা, কব্িা-ককনা হদব্ সরাসচর । চব্না 

প্রদয়ােদন মধযসত্ত্বদভাগী সৃচষ্ট হদব্ না। কক্রতা ও চব্দক্রতার মাদর অযাচিতভাদব্ 

চব্চভন্ন স্থর ও মাধযম সৃচষ্ট করা শরী‘আদতর পছন্দ নয়। এেনযই ‘তালাচক্কদয় োলাব্’ 

ও ‘ব্াইয়ুল হাচযর চলল ব্ােীর’ উপর চনদষধাজ্ঞা এদসদছ। (সহীহ মসুচলম হা. নং ৩৭৯২, 

৩৭৯৭)  

২. শরীআদত কক্রতা তথা কভাক্তার স্বাথম চব্দক্রতা তথা ব্যব্সায়ীর স্বাদথমর উপর 

প্রাধানয পায়। এ েনয শরীআত োলালীদক অপছন্দ কদর। (সহীহ মসুচলম হা নং ৩৭৯১) 

কারে, এর দ্বারা চব্দক্রতা ও োলাল উপকৃত হদলও কভাক্তা ক্ষচতগ্রস্থ হয়। 

শরী‘আদতর এ দুচে েৃচষ্টভচঙ্গই এম.এল.এম এর সাদথ সাংঘচষমক। প্রথম উসূলচে 

চছল, কব্িাদকনায় অযাচিত মধযসত্ত্বদভাগী সৃচষ্ট না হওয়া। অথি এম.এল.এম এর 

মদধয এক পেয ব্া কসব্ার উপকারদভাগী হয় অদনক স্থদরর কলাক। কারে, 

পচরদব্শকদক কয কচমশন কেওয়া হয় তা মূলত কক্রতার অথম কথদকই কেওয়া হয়। 

এদত কক্রতা িরমভাদব্ ক্ষচতগ্রস্থ হয়। কারে, কক্রতা এই একই মাদনর পেয সাধারে 

ব্াোর কথদক চকনদল অদনক কদম চকনদত পারদতা। অথি এম.এল.এম ককাম্পাচন 

চনে চডচষ্ট্রচব্উেরদের কচমশন কেওয়ার স্বাদথম ঐ একই মাদনর পেয প্রায় চদ্বগুে মূদলয 

চব্চক্র করদছ। আর এদত কযদহতু কভাক্তার স্বাথম কু্ষেয হদে তাই এই পদ্ধচত শরীয়ত 

সমথমন কদর না। 

৩. আল কুরআদন আল্লাহ তা‘আলা ব্দলদছন ‘কতামরা ব্াচতল পোয় অদনযর মাল 

কখ্ওনা’ এই আয়াদতর ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইব্দন আব্বাস রাচয. ব্দলন, 

চব্চনময়হীন উপােমনই হদলা ব্াচতল পোর উপােমন। ( আহকামলু কুরআন, োস্সাস 

২/১৭২) এম.এল.এম এর মদধয ব্াচতল পোয় অদনযর মাল ভক্ষে করাও পাওয়া যায়। 

কারে, এম.এল.এম কারব্াদর ডাউন কলদভল কথদক আপ কলদভদল কয কচমশন আদস 

তা চব্চনময়হীন হাচসল হয়। অতএব্, এই কচমশন অদনযর সম্পে ব্াচতল পোয় 

আহরদের অন্তভুমক্ত। 

৪. কলন-কেদনর কক্ষদত্র শরী‘আদতর একচে উসূল হদলা িুচক্তর সময় পেয ব্া কসব্া 

সুচনধমাচরত হদত হদব্। কযন এ চনদয় পরব্তমীদত রগড়া-চব্ব্াে না হয়। 

চকন্তু,এম.এল.এম এই উসূদলরও পচরপেী। কারে, এম.এল.এম এর একেন 

কক্রতা-পচরদব্শক ককাম্পাচনদক তার চনধমাচরত োকাগুচল চেদে দুচে চেচনদসর চব্চনমদয়  

১. চনধমাচরত পেয ব্া কসব্া । ২. পচরদব্শক চহদসদব্ কচমশন প্রাচপ্ত। আমরা কেখ্দত 

পাচে কয চব্চনমদয়র প্রথমচে োনা থাকদলও চদ্বতীয়চে অোনা। কারে, কক্রতা চনদের 

ডাদন-ব্াদম সেসয ব্ানাদত পারদব্ চকনা , পারদলও দুেন ব্ানাদত পারদব্ চকনা, 
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কচমশন কস ককান সময় কথদক কপদত শুরু করদব্, কত স্থর পযমন্ত িলদব্, এসব্ চকছুই 

অচনধমাচরত, অোনা। তাই এই উসূল অনুযায়ীও এম.এল.এম শরীয়ত চব্দরাধী। 

৫. কব্িা-ককনার মদধয আর একচে শতম হদলা কব্িা-ককনা “গরারু তথা প্রতারো মুক্ত 

হদত হদব্। আল মাব্সূত এর ভাষযানযুায়ী “গরারু হদলা, এমন িুচক্ত যার পচরোম 

অোনা। (চকতাব্ুল মাব্সতূ ১২/১৯৪) এম.এল.এম এর মদধযও “গরারু এর উপচস্থচত 

রদয়দছ। পচরদব্শক ককাম্পাচনর সাদথ িুচক্ত অনুযায়ী চনে ডাউন কলদভল কথদক 

কচমশন লাভ  করদত থাকদব্। অথি তার কক্ষদত্র আদে  ডাউন কলদভল সৃচষ্ট হদব্ 

চকনা, হদল তা কতচেন এব্ং কয়চে স্থর পযমন্ত িলদব্ তা সমূ্পেম অচনচশ্চত। যা 

শরী‘আদতর চনচষদ্ধ “আল গরারু এর ব্ািব্ েৃষ্টান্ত। 

৬. হােীস শরীদফ একই কারব্াদরর মদধয আদরকচে কারব্ারদক শতম করদত চনদষধ 

করা হদয়দছ। (মসুনাদে আহমাে ১/৩৯৮) অথি এম.এল.এম এর মদধয এক কারব্ারদক 

আদরক কারব্াদরর শতম করা পাওয়া যায়। তা এভাদব্ কয, এম.এল.এম 

ককাম্পাচনগুদলাদত পেয ক্রদয়র শদতমই শুধু পচরদব্শক হওয়া যায়। অথমাৎ ককাম্পাচন 

কথদক পেয ক্রয় ছাড়া পচরদব্শক হওয়ার ককান সুদযাগ কনই। তাহদল কেখ্া যাদে, 

এখ্াদন পেয ক্রয়দক পচরদব্শক হওয়ার েনয শতম করা হদয়দছ। যা হােীদস চনদষধ 

করা হদয়দছ। 

ককানও ককানও এম.এল.এম ককাম্পাচন উপচরউক্ত শরয়ী সমসযা এড়াদনার েনয দুচে 

পৃথক ফরদম ব্যব্স্থা কদরদছ। একচে পেয খ্চরদের অডমার ফরম, অনযচে পচরদব্শক 

হওয়ার আদব্েন ফরম। এভাদব্ হয়দতা তারা ব্ুরাদত িাদে কয, এখ্াদন পৃথক দুচে 

িুচক্ত হদে। অথি এসব্ ককাম্পাচনর সাদথ েচড়ত সব্াই োদন কয, কাযমদক্ষদত্র একচে 

িুচক্তর েনয অনযচে এখ্দনা েরুরী শতম। অথমাৎ পেয ক্রয় ছাড়া (দুচে ফরম করা 

সদত্ত্বও) পচরদব্শক হওয়ার ককান উপায় কনই। সুতরাং দুচে ফরম করার দ্বারা এক 

কারব্াদরর মদধয আদরকচে কারব্ার শতম করার চনদষধাজ্ঞা কথদক কব্র হওয়া যায়চন; 

ব্রং তা আদগর অব্স্থাদতই ব্হাল আদছ। 

৭. চব্চনময় চব্হীন শ্রম এব্ং শ্রমচব্হীন চব্চনময় শরীয়দত চনচষদ্ধ। অথি এম.এল.এম 

এর মদধয এই উভয় সমসযা চব্েযমান। চব্চনময় চব্হীন শ্রম এভাদব্ পাওয়া যায় কয, 

এম.এল.এম ককাম্পাচনগুদলার চনয়ম হদলা একেন পচরদব্শক যতক্ষে পযমন্ত চনদের 

ডাদন-ব্াদম দুেন সেসয ব্ানাদত না পারদব্ ততক্ষে পযমন্ত কস কচমশন পাদব্ না। 

অথি এমচে হওয়া খ্ুব্ স্বাভাচব্ক কয, এই পচরদব্শক প্রাোন্ত কিষ্টা করার পরও ডাদন-

ব্াদম দুেন কক্রতা কোগাড় করদত পাদরচন চকংব্া পারদলও চনধমাচরত পদয়দন্টর কক্রতা 

আনদত পাদরচন। অথব্া একেন কোগাড় করদত কপদরদছ আদরকেন কোগাড় করদত 

পাদরচন। এসব্ কক্ষদত্র এই পচরদব্শক শ্রম কেয়া সদত্ত্বও ককাম্পাচন কথদক এক পয়সাও 

কচমশন পাদব্ না। আর এই চব্চনময় চব্হীন শ্রমদকই শরীয়ত চনদষধ কদরদছ। 
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ব্তমমাদন চকছু চকছু ককাম্পাচন একেন কক্রতা কোগাড় করদত পারদলও কচমশন চেদে 

। চকন্তু এভাদব্ও চব্চনময় চব্হীন শ্রম এর চনদষধাজ্ঞা কথদক কব্র হওয়া সম্ভব্ নয়। 

ককননা ককউ কিষ্টা করদলা, চকন্তু কাউদক কক্রতা ব্ানাদত পারদলা না তখ্ন কতা 

ককাম্পাচন তাদক শ্রদমর চব্চনময়স্বরূপ চকছু চেদে না। 

আর শ্রমহীন চব্চনময় এভাদব্ পাওয়া যায় কয, ককান ব্যচক্ত চনধমাচরত পচরমাে পেয 

খ্চরোদন্ত পচরদব্শক হওয়ার পর যচে কস দুেন কক্রতা ককাম্পাচনর েনয চনদয় আদস 

এব্ং তারা প্রদতযদক আদরা দুেন কদর িারেনদক এব্ং এ িারেন দুেন কদর আদরা 

আেেনদক ককাম্পাচনর সাদথ যুক্ত কদর, তদব্ প্রথম ব্যচক্ত ২য় কলদভদলর দু’ ব্যচক্ত 

চনদের ডাউন কলদভদল আে ব্যচক্ত কক্রতা-পচরদব্শক হওয়ার সুব্াদে ককাম্পাচন কথদক 

কচমশন কপদয় থাদক। অথি এ আেেদনর কাউদকই প্রথম ব্যচক্ত ও চদ্বতীয় স্থদরর 

দুেন ককাম্পাচনর সাদথ যুক্ত কদরচন; ব্রং এরা ককাম্পাচনর সাদথ যুক্ত হদয়দছ 

সরাসচর তাদের উপদরর ব্যচক্তদের করফাদরদন্স। তা সদত্ত্বও উপদরর কলদভদলর 

ব্যচক্তরা তাদের অন্তভুমচক্তর কারদে চনদের ককান শ্রম ছাড়াই পাচরশ্রচমক পাদে। আর 

এোই শরী‘আদতর চনচষদ্ধ “শ্রমচব্হীন চব্চনমদয়”র ব্ািব্ েৃষ্টান্ত। 

শরী‘আদতর েৃচষ্টদত এম.এল.এম চনচষদ্ধ হওয়ার কদয়কচে কারে উদল্লখ্ করা হদলা। 

এ কারেগুদলা ছাড়া আদরা এমন চকছু সমসযা রদয়দছ কযসব্ সমসযার কারদেও 

এম.এল.এম অনব্ধ প্রমাচেত  হয়। সংচক্ষপ্ত এ পচরসদর কসসব্ চব্ষয় চনদয় আদলািনা 

সম্ভব্ নয়। 

আেকাল আদলম নামধারী চকছু কলাক এম.এল.এম এর পদথ ব্ই ও চলফদলে 

চব্তরে করদছ। এই স্বাথমাদন্মষী মহদলর ব্ই পদড় কধাৌঁকা খ্াদব্ন না। তারা তাদের ব্ই 

এর মদধয কযসব্ অব্ান্তর প্রমাে কপশ কদরদছ তার উির কফব্রুয়ারী ২০১২ এর  আল 

কাউসাদর কেদখ্ চনদব্ন। 

চব্.দ্র. এই কলখ্ায় কব্ফাকুল মাোচরচসল আরাচব্য়ার মুফতী কব্াদডমর ফাতওয়া ও 

“মাচসক আল কাউসারু কথদক সাহাযয কনয়া হদয়দছ। 

পরুুষদের চকছ ুব্েমনীয় অভযাস 

১. পুরুষরা অলসতা ব্শত: ব্া কমম ব্যিতার অেুহাদত ব্া গাফলচতর কারদে ঈমান 

চশক্ষা কদর না এব্ং ফরদয আইন পচরমাে ইলম অেমন কদর না। অথি শরী‘আত এো 

ফরয কঘাষো কদরদছ এব্ং এ ব্যাপাদর ককান চহলা ব্াহানা গ্রহেদযাগয নয়। উদল্লখ্য 

পাৌঁিচে চব্ষয় চশক্ষা করা ফরদয আইন যথা: ঈমান, ইব্াোত, হালাল চরচযক, ব্ান্দার 

হক ও আত্মশুচদ্ধ; চব্িাচরত োনার েনয “ইসলামী চযদন্দগী” নামক চকতাব্ কেখ্ুন। 

(সনুাদন ইব্দন মাোহ, হােীস নং ২২৪) 
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২. চনদের চব্চব্ ব্াচ্চাদের দ্বীনী েরুরী তা‘লীম কেয়া কথদক উোসীন থাদক অথি 

এোও তার উপর ফরয োচয়ত্ব। (তারগীব্ তারহীব্, প.ৃ৩০৪৮) 

৩. আত্মসমাদলািনা না কদর অপদরর কাে-কদমমর সমাদলািনায় আনন্দ কব্াধ কদর। 

আর এর দ্বারা কয গীব্দতর গুনাহ হদে কস কথা ভাব্দতও িায় না। কতমচনভাদব্ 

অদনযর ব্যাপাদর কু-ধারো কদর গুনাহগার হয়। (হুেরাত ;১২,োদম চতরচমযী, হা.১৯৮৮)   

৪. সালাদমর অভযাস উম্মত কথদক চব্োয় চনদে, যা চছল গুরুত্বপূেম  সুন্নাত । অপর 

চেদক অদনদক কতা সালাদমর উিরই কেয় না, আর ককউ চেদলও ঘাড় কনদড় ব্া মদন 

মদন কেয় । অথি উির শুচনদয় কেয়া ওয়াচেব্। (শুআব্ুল ঈমান, হােীস নং ৮৭৮৭) 

৫. স্ত্রী কথদক চনদের হক পাওনা কথদক কব্চশ আোয় কদর চকন্তু তার উপর স্ত্রীর কয 

অচধকার আদছ তা আোয় করদত রাচে না। ব্রং অদনক কক্ষদত্র পচরব্াদরর উপর েুলুম 

কদর থাদক। এো অনযায়। ( সূরা ব্াকারা:২২৮)  

৬. সাংসাচরক ককান কাদে পচরব্াদরর অনয ককান সেদসযর সাদথ পরামশম কদর না। 

যার কারদে পারস্পচরক অন্তঃকলহ কব্দড় যায়। স্ত্রী ও ব্ুরমান সন্তানদের সাদথ 

পরামশম করদব্, তার পর কযো ভাদলা ব্ুদর আদস, কযোর মদধয কলযাে মদন হয় 

কসোর ফায়সালা চেদব্। (সরূা আল ইমরান ; ১৫৯) 

৭. চনদের ব্াব্া মাদয়র কখ্েমত স্ত্রীর উপর ফরয মদন কদর , অথি ব্াব্া- মার 

কখ্েমত কছদলর োচয়ত্ব , স্ত্রীর োচয়ত্ব নয়। স্ত্রীর োচয়ত্ব হদলা স্বামীর কখ্েমত করা 

এব্ং সুদযাগ মত চনে চপতা মাতার কখ্াৌঁে-খ্ব্র রাখ্া। (সরূা ব্াকারা:৮৩) 

৮.  অদনক কব্াকা পুরুষ চব্ব্াদহর পর চনে ব্াব্া-মা, ভাই-কব্ানদক পর ভাব্দত শুরু 

কদর। আর শ্বশুরব্াচড়র আত্মীয়দেরদক আপন মদন কদর। এমনো করা কমাদেও চেক 

নয়। কারে ব্াব্া-মা, ভাই-কব্াদনর ভালব্াসা স্বাথমহীন হদয় থাদক, চকন্তু শ্বশুরব্াচড়র 

আত্মীয়দের ভালব্াসা অদনক সময় এমন হয় না। তাই উভয়কুদলর আত্মীয়দের 

তাদের প্রাপয হক যথাযথভাদব্ কেয়া কতমব্য। (সহীহ ব্ুখ্ারী ,হােীস নং ৫৯৮৬) 

৯. সন্তান কছদল হওয়ার ব্যাপাদর কব্চশ আগ্রহ থাদক, পক্ষান্তদর কমদয় হদল স্ত্রীদক 

কোষাদরাপ করদত থাদক। অথি কছদল ব্া কমদয় হওয়া আল্লাহর ইো, এদত স্ত্রীর ককান 

েখ্ল কনই। অপর চেদক কমদয় সন্তাদনর ফযীলত অদনক কব্চশ, কমদয় সন্তান লালন 

পালন ও দ্বীনী তা‘লীমদক কব্দহশদতর সনে ব্লা হদয়দছ। (সরূা শূরা:৪৯, সহীহ ব্ুখ্ারী, হা. 

নং ১৪১৮) 

১০. কয ব্দনর তাড়নায় কভাগ চব্লাদস মি থাদক। ইসলাদমর হুকুম আহকাম কমদন 

িদল না । ইসলামী েীব্ন যাপন ব্াধমদকযর েনয গচেত রাদখ্। কযমন যুব্ক অব্স্থায় 

হজ্জ ফরয হদলও তা আোয় করা ব্াধমদকযর সমদয়র োচয়ত্ব মদন কদর, অথি এো 

গুনাদহর কাে। তাছাড়া লম্বা হায়াদতর গযারাচন্ট কী ? উদল্লখ্য কয, কয ব্ছর হজ্জ ফরয 
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হয় কস ব্ছর হদজ্জ যাওয়া ওয়াচেব্, কেচর করা গুনাহ। (সরূা ইনচফতার:৬ ,ফাতাওয়াদয় 

শামী, খ্.৩ প.ৃ৫২০) 

১১. অদনক পুরুষ স্ত্রীদের অন্ধভক্ত হদয় থাদক। ককান প্রকার যািাই ব্াছাই ছাড়া 

সব্দক্ষদত্র স্ত্রীর কথাদক প্রাধানয চেদয় চপতা-মাতা, ভাই -কব্ানদের সাদথ মহা রগড়া 

ব্াচধদয় কেয়। এমনো হওয়া কমাদেও কাময নয়। ব্রং সব্ সময়  স্ত্রীর অচভদযাগ যািাই 

কদর তার পর চসদ্ধান্ত কনওয়া উচিত । নদিৎ কলাকদের সামদন কব্কুব্ সাব্যি হদত 

হয়। ( সূরাদয় হুেরাতঃ ৬ , সহীহ ব্খু্ারী ,হােীস নং ৩০৪) 

১২. চব্দয়র মেচলদস কব্চশ পচরমাে মহরানা চনধমারে করা সামাচেক মযমাোর চব্ষয় 

চহদসদব্ কেখ্া হয়। অথি এো মযমাোর ককান চব্ষয় নয়। নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাদমর স্ত্রী ও কনযাদের সদব্মাচ্চ মহর চছল কেড়শত কতালা রুপা ব্া তার সমমলূয। 

তাছাড়া কমাো অংদকর মহর ধাযমকাদল অচধকাংশ কলাদকর তা পচরদশাধ করার চনয়ত 

থাদক না যা অদনক ব্ড় গুনাহ । চব্দয়র মেচলদস নগে আোয়কৃত মহরদকই যদথষ্ট 

মদন করা হয়। অব্চশষ্ট মহর আোয় করা সাধারনত পুরুষরা েরুরী মদন কদর না। 

ব্রং অচধকাংশ কক্ষদত্র স্বামী প্রথম রাদত্রই চকংব্া পদর ককান অন্তরঙ্গ মুহূদতম স্ত্রী কথদক 

মহর মাফ কচরদয় কনয়। অথি পুরুষ হদয় কমদয়দলাদকর কাদছ পাওনা মুচক্তর চভক্ষা 

িাওয়া ককমন আত্মমযমাোদব্াদধর পচরিায়ক তা ব্লার অদপক্ষা রাদখ্ না। 

(মােমাউযযাওয়াদয়ে, হা. নং ৭৫০৭)  

১৩. উপােমদনর কক্ষদত্র হালাল- হারাদমর কতায়াক্কা কদর না। নযায়- অনযায় কয পদথই 

পয়সা আদস কসোই গ্রহে কদর থাদক এব্ং চনদের উপােমদনর মাধযমদকই চরচযকোতা 

ভাদব্। কয কারদে তা নষ্ট হদল কপদরশাচনর সীমা থাদক না অথি এগুদলা মাধযম ব্া 

চরচযক কপ ৌঁছাদনার চপয়ন মাত্র। আসল চরচযকোতা হদলন মহান রাব্বুল আলামীন। 

কাদরা চরচযদকর একো পথ ব্ন্ধ হদল চতচন আদরা পথ খ্ুদল কেন। (সরূা মচুমন:৫১, হুে: 

৬) 

১৪. পুরুদষরা যখ্ন চকছুো ব্য়স্ক হদয় যায়, এব্ং কাদরা উপর চনভমরশীল হদয় পদড়, 

তখ্ন সব্মদক্ষদত্র তার কথাদকই সতয ব্দল মদন কদর। ব্ািব্তা যািাই না কদর তার 

কথামত অদনযর উপর িড়াও হয়, যা েুলুদমর শাচমল। এই দুব্মলতা কথদক 

জ্ঞানীদলাদকরাও মুক্ত নয়। (সরূাদয় হুেরাতঃ ৬)  

১৫.  অদনদক  চপতা- মাতাদক সম্মান কদর না। তাদের কখ্াৌঁে-খ্ব্র রাদখ্ না। অথি 

চপতা-মাতার সন্তুচষ্ট ছাড়া োন্নাদত যাওয়া যাদব্ না। এ েনয চপতা-মাতার হক সমূহ 

সন্তানদক চশক্ষা কেওয়া েরুরী। চপতা-মাতার হায়াদত সাতচে হক এব্ং মৃতুযর পদর 

আদরা সাতচে হক রদয়দছ। চব্িাচরত োনদত আ‘মালুস সুন্নাহ নামক চকতাব্ দ্রষ্টব্য। 

(সনুাদন ইব্দন মাোহ, হােীস নং ৩৬৬২) 

১৬. অদনক ব্ে কমোযী পুরুষ সামানয কারদে স্ত্রীদক মার-চপে কদর থাদক। এমনচক 

রাদগর মাথায় চতন তালাক চেদয় চেদতও কুণ্ঠাদব্াধ কদর না। এোতীয় পুরুষরা 



 www.darsemansoor.com  

আল্লাহর স্পষ্ট হুকুম “আর স্ত্রীর সাদথ সৎভাদব্ েীব্ন যাপন কর (সরূা চনসা, আয়াত ১৯) 

এর উপর আমল করদছ না এব্ং আল্লাহর েয়া ও করুো কথদক ব্চিত হদে। 

১৭. অদনক ভব্ঘুদর স্বামীরা চনয়চমত সংসাদরর কখ্াৌঁে খ্ব্র রাদখ্ না। তাদের হক 

আোদয়র ককান কতায়াক্কা কদর না। অদনক মূখ্ম মানুষ এোদক ব্দল আল্লাহর উপর 

ভরসা কচর। যা শরীআত চব্দরাধী কথা। এোদক শরীআদত তাওয়াকু্কল ব্লা হয় না। 

অপর চেদক চকছু পুরুষ চব্চব্দক িাকুরীদত পাোন। তাদের চব্চব্রা অচধকাংশ কক্ষদত্র 

কব্পেমাভাদব্ পয়সা করােগার কদরন। এো খ্ুব্ই গচহমত কাে । কারে ব্াচড়র ব্াইদর 

চগদয় এভাদব্ িাকুরী করা তাদের োচয়ত্বও নয় এব্ং তা োচয়যও কনই। (সরূা চনসা: ৩৪)   

১৮. অদনক ভাই, কব্ানদের পাওনা মীরাস আোয় করদত িায় না। অথি কব্ানদের 

পাওনা আোয় করা ভাইদের উপর ফরয োচয়ত্ব। এো না করদল তাদের চরচযক 

হারাম চমচশ্রত হদয় যায় এব্ং োন ও মাদলর ব্রকত নষ্ট হদয় যায়। আদরা দুঃখ্েনক 

কথা হদলা, অদনক োচলম চপতাও চনদের কমদয়দক মাহরূম করদত ব্া কম চেদত কিষ্টা 

কদর থাদক অথি হােীস অনুযায়ী এো সরাসচর োহান্নাদম যাওয়ার রািা । (সরূা 

ব্াকারা আয়াত: ১৮৮, মসুনাদে আহমে, হা. নং ২১১৩৯) 

১৯. চপতামাতার উপর সন্তাদনর অনযতম হক হদলা, তাদেরদক েরুরত পচরমাে দ্বীনী 

ইলম চশক্ষার ব্যব্স্থা করা এব্ং শরী‘আদতর আেব্ কায়ো চশক্ষা কেয়া। চকন্তু 

অচধকাংশ চপতা-মাতা এ সম্পদকম উোসীন। এমনচক সন্তানরা কব্-নামাযী হদল 

চপতামাতার ককান কপদরশাচন কেখ্া যায় না। (সরূা তাহরীমঃ ৬, তারগীব্ তারহীব্, হা.নং 

৩০৪৮) 

২০. অদনক পুরুষ স্ত্রী, সন্তাদনর নাোচয়য োব্ী পুরা করদত কুণ্ঠাদব্াধ কদর না। অথি 

স্রষ্টার অব্াধয হদয় সৃচষ্টর ব্াধয হওয়ার মদধয ককান ফায়ো কনই। ব্রং এদত পরকাদলর 

আযাব্ ব্ৃচদ্ধ করা হয়, যার মদধয চব্চব্ ব্াচ্চারা শরীক হদব্ না। তদব্ তাদের আযাব্ 

তারা চভন্নভাদব্ পাদব্। (সরূা ইসরা: ২৬, সহীহ ব্ুখ্ারী, হােীস নং ৭২৫৭) 

২১.  স্বামীরা স্ত্রীদের োচয়ত্ব তথা সংসার সামলাদনাদক কছাে নেদর কেদখ্ এব্ং এো 

স্ত্রীর োচয়ত্ব মদন কদর তাই এোর ককান মূলযায়নও কদর না। এব্ং কখ্দনাই স্ত্রীর 

রান্নাব্ান্নার এব্ং অনযানয ভাদলা কাদের শুকচরয়া আোয় ও প্রশংসা করদত িায় না। 

এদত স্ত্রীরা সাংসাচরক কাদে স্বােন্দযদব্াধ কদর না। অথি স্বামীর সামানয প্রশংসায় স্ত্রী 

হাোদরা কদষ্টর কাে হাচস মুদখ্ আিাম চেদত পাদর। (োদম চতরচমযী, হােীস নং ১৯৫৫) 

২২. অদনদক চব্দয়র পর স্ত্রী পক্ষ কথদক কয তুক গ্রহে কদর। ককউ ককউ কয তুকোই 

চভন্ন নাদম চভন্নভাদব্ গ্রহে কদর। অথি িাপ প্রদয়াদগর মাধযদম ব্া কক শল কদর কাদরা 

কথদক ধন-সম্পে হাচসল করা হারাম। (সরূা ব্াকারা আয়াত: ১৮৮, মসুনাদে আহমাে, হা. নং 

২১১৩৯)  
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২৩. পুরুষরা সাধারেত চব্ব্াদহর েনয পাত্রী চনব্মািদনর কক্ষদত্র ধেচহক কস ন্দযম ও 

চব্িনব্ভব্দক দ্বীনোরীর উপদর প্রাধানয চেদয় থাদক। অথি হােীদস দ্বীনোরীদক 

কস ন্দযম ও সম্পদের উপর অগ্রাচধকার চেদত ব্লা হদয়দছ এব্ং এরই মদধয কাচময়াব্ী 

চনচহত আদছ ব্লা হদয়দছ। এর ব্যচতক্রম করদল সুখ্ শাচন্ত কতা হয়ই না ব্রং দুচনয়া ও 

আচখ্রাত ধ্বংস হয়। (সহীহ ব্ুখ্ারী হােীস নং ৫০৯০) 

২৪. অদনক উচ্চ চশচক্ষত কলাদকরা দ্বীদনর ব্যাপাদর কস্বোিারী হদয় থাদক, দ্বীনী ককান 

সমসযায় আদলমদের কাদছ যাওয়ার প্রদয়ােন কব্াধ কদর না। চনদের আত্মার ব্যাচধর 

চিচকৎসার েনয (যা ফরদয আইন) ককান ব্ুেুগম কলাদকর সাচন্নদধয যাওয়া প্রদয়ােনীয় 

ব্া েরুরী চকছু মদন কদর না। অথি আত্মশুচদ্ধ অেমন না করার েরুন “চরয়া” ব্া কলাক 

কেখ্ান অন্তঃব্যচধর কারদে, সারা েীব্দনর সকল ইব্ােত-ব্দন্দগী নষ্ট হদয় যায় । 

কযমন, হােীদস পাদক কয চতন ব্যাচক্তদক সব্ম প্রথম োহান্নামী ব্লা হদয়দছ তারা 

আত্মশুচদ্ধ না করাদনার অপরাদধ এ শাচির উপযুক্ত চব্দব্চিত হদব্। (সরূা আশশামসঃ ৯, 

সরূা নাহলঃ ৪৩,সহীহ মুসচলম, হা. নং ৪৯২৩) 

২৫. যারা ককান আল্লাহওয়ালা ব্ুযগুম এর সাদথ সম্পকম রাদখ্ চকংব্া তাব্লীদগ কদয়ক 

চিল্লা সময় লাগায়, তাদের অদনদকর হালাত এই কয, তারা চনদেদেরদক দ্বীনী ব্যাপাদর 

যদথষ্ট জ্ঞানী মদন কদর এব্ং চনদেদক অদনক চকছু মদন কদর যা তাকাব্বুর এর 

শাচমল। এমনচক ককউ ককউ অনয আদলমদের সহীহ কথা-ব্াতমাও মানদত িায়না। 

তাদের কথা সুদক শদল প্রতযাখ্যান কদর এব্ং তাদের ভুল অনুসন্ধাদনর কিষ্টা কদর। 

এো মারাত্মক অপরাধ। সচেক কথা কযই ব্লুক না ককন তা গ্রহে করা েরুরী। (সরূা 

চনসাঃ ৫৯, শুআব্ুল ঈমান, হােীস নং ৮১৪০) 

২৬. সুশীল সমাদের অদনদক গৃহ পচরিাচরকাদের উপর অমানুচষক চনযমাতন কদর 

থাদক, আর ব্াইদর মানব্াচধকার কমমী চহসাদব্ পুরষ্কার গ্রহে কদর। তাদের কথায় ও 

কাদে চমল না থাকায় তারা মুনাচফক সাব্যি হয়। (সহীহ ব্ুখ্ারী, হােীস নং ২৪৪৭) 

২৭. অদনক নব্য চশচক্ষত কলাদকরা কুরআন হােীদসর ব্াংলা অনুব্াে ও ব্যাখ্যা পদড় 

চনদেদক ইসলামী চিন্তাচব্ে মদন কদর। এমনচক হােীস ও চফকদহর অদনক চব্ষদয় 

দ্বীদনর চব্দশষজ্ঞ তথা হক্কানী আদলমদের সাদথ তদকম চলপ্ত হয় । এদের ব্যাপাদর 

হােীদস কদোর ধমচক এদসদছ । এদের উচিত হক্কানী উলামাদের সমাদলািনা কছদড় 

চেদয় তাদের পরামশম অনুযায়ী েীব্ন যাপন করা। (সনুাদন ইব্দন মাোহ, হা. নং ২৬০) 

২৮. অদনদক দ্বীন কশখ্ার েনয আদলমদের কাদছ যাওয়ার প্রদয়ােন মদন কদর না। 

ব্রং চব্চভন্ন ইসলামী (?) চেচভ িযাদনল ব্া ইন্টারদনে  কপ্রাগ্রামদক দ্বীন কশখ্ার মাধযম 

চহসাদব্ গ্রহে কদর। এব্ং এসব্ িযাদনদলর কচতপয় কলকিারারদক এব্ং চকছু উলামাদয় 

“ছ”ু কক চনদেদের ধমমগুরু মদন কদর। অথি এই সব্গুদলাই কগামরাচহর মাধযম। 

চকয়ামত পযমন্ত ঈমান ও আমল হাচসদলর একমাত্র পথ হক্কানী উলামাদয় চকরাদমর 

সাহিযম। (সরূা তাওব্া:১১৯, সনুাদন োদরমী, হােীস নং ৪২৭)  
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২৯. সাধারে মানুষ ব্যব্সা, কলন- কেন, চব্ব্াহ, তালাক ইতযাচের ব্যাপাদর চসদ্ধান্ত 

কনয়ার পূদব্ম এর হুকুম আহকাম সম্পদকম উলামাদের কাদছ চেজ্ঞাসা কদর না। যখ্ন 

কচেন ককান সমসযায় চনপচতত হয়, তখ্ন আদলমদের কাদছ ছুদে আদস অথি পূদব্মই 

যচে কস আদলমদের সাদথ পরামশম কদর চনত, তাহদল হয়দতা এই সমসযার সমু্মখ্ীন 

হদতা না। অথব্া সমাধান কেয়া সহে হদতা। (সরূা নাহলঃ ৪৩)  

৩০. কছদলরা মদন কদর পেমা করা কমদয়দের োচয়ত্ব। আর তাদের োচয়ত্ব হদলা রািায় 

কব্র হদয় কমদয়দের চেদক হা কদর তাচকদয় থাকা। অথি কুরআদন পেমার আদলািনায় 

মহান রাব্বুল আলামীন আদগ পুরুষদের সদম্বাধন কদর ব্দলদছন, “কতামরা কতামাদের 

েৃচষ্টদক নত কদরা। এব্ং কু-েৃচষ্টদক হারাম ও লানদতর কাে কঘাষো করা হদয়দছ। 

তাছাড়া চব্ব্াহপূব্ম কেখ্া-সাক্ষাত, কথা-ব্াতমা, সম্পকম করা কুরআদন হারাম করা 

হদয়দছ। ( সূরা নূর: ৩০) 

৩১. অদনদক মদন কদর তার মদধয ককান কোষ কনই । অথি তাকাব্বুর, চরয়া ইতযাচে 

আত্মার ব্যাচধদত কস ভয়ংকরভাদব্ আক্রান্ত । চকন্তু হক্কানী শাইখ্দের সহুব্দত না 

যাওয়ায় কস চনদেদক কফদরশতা কভদব্ ব্দস আদছ। (সরূা হুেুরাতঃ ১২)  

৩২. যুব্কদের মদধয চমথযার আশ্রদয় ব্য়স কমাদনা, আর ব্ৃদ্ধদের মদধয ব্য়স 

ব্াড়াদনার কব্শ প্রব্েতা লক্ষয করা যায়। উভয়ো কধাকা হওয়ার কারদে হারাম। (সহীহ 

ব্ুখ্ারী, হা. নং ২১৬২)  

৩৩. স্ত্রী সদম্ভাগ সাধারেভাদব্ োদয়য হদলও এ ব্যাপাদর উিম হদলা এ কােো 

‘চনদেদক গুনাহ কথদক ব্াৌঁিাদনা, স্ত্রীর হক আোয় এব্ং কনক সন্তান লাদভর চনয়দত করা 

’। কসদক্ষদত্র এো অদনক ব্ড় ইব্াোত চহসাদব্ গেয হদব্ এব্ং আল্লাহ এধরদের 

কলাদকর সাহাদযযর োচয়ত্ব কনন। (োদম চতরচমযী, হা. নং ১৬৫৫)  

৩৪. অদনদক কশষ েীব্দন চনদের ওয়াচরশদের েনয ককান চব্দশষ সম্পদের ওচসয়যত 

কদর থাদক। অথি ওয়াচরশদের েনয ওচসয়যত করা োচয়য কনই। আব্ার অদনদক 

হায়াদত সম্পে ব্ণ্টন করদত চগদয় শরীয়ত সম্মত কারে ছাড়া সন্তানদের মাদর কম 

কব্চশ কদর ব্ণ্টন কদর থাদক যা অনুচিত। এদত ব্ান্দার হক নষ্ট করা হয়। হায়াদত 

সম্পে ব্ণ্টন করদত িাইদল কছদল কমদয় সকলদক সমান কেয়া উিম। (সনুাদন োরা 

কুতনী, ৪/৩৭, ইমোদুল আহকাম, ৪/৫৫,৫৮৬) 

মচহলাদের চকছ ুব্েমনীয় অভযাস 

১. েরুরী আকাচয়ে, ইব্ােত, সহীহ কুরআন চতলাওয়াত, চপতা-মাতা, স্বামীর হক ও 

সন্তাদনর হক সম্পদকম ইলম হাচসল কদর না অথি েরুরত পচরমাে ইলম অেমন করা 

ফরয। অদনক চপতা-মাতাও এ ব্যাপাদর উোসীন। চকছু দুচনয়াব্ী ইলম চশক্ষা 

কেওয়াদক যদথষ্ট মদন কদর। (সুনাদন ইব্দন মাোহ ,হােীস নং ২২৪) 
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২. সমদয়র পাব্চন্দ কদর না। নামায-ইব্ােত, খ্ানা, কগাসল ইতযাচে সকল কাদে 

তারা কেচর কদর; এদত সংচশ্লষ্ট কলাদকরা কপদরশান হদয় যায় এব্ং অদনক েরুরী কাে 

নষ্ট হদয় যায়। (সহীহ ব্ুখ্ারী, হােীস নং ৬৪১২) 

৩. দুই চতন েন একচত্রত হদল অদনযর কোষ িিমায় চলপ্ত হয়। অথি অদনযর কোষ িিমা 

করা কব্ীরা গুনাহ। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাে কদরন, “(কহ মুচমনগে!) কতামরা কাদরা 

কোষ অনুসন্ধান, কদরা না। আর এদক অদনযর গীব্ত (অদগািদর দুনমাম) কদরা না; 

কতামাদের ককউ কী স্বীয় মৃত ভাইদয়র কগাশত কখ্দত পছন্দ করদব্? এো কতা কতামরা 

অব্শযই ঘৃো কদর থাদকা! আর আল্লাহ কক ভয় কদরা, চনঃসদন্দদহ আল্লাহ ব্ড় তাওব্া 

কব্ূলকারী, েয়াল”ু। (সরূাদয় হুেুরাতঃ ১২) 

৪. আদপাদষ সালাম কেয়ার অভযাস খ্ুব্ই কম। চনে ব্াব্া-মা, ভাই-কব্ান, স্বামী-

সন্তানদকও তারা সালাম করদত অভযি নয়, এমনচক ককউ তাদেরদক সালাম চেদল 

উির কেয় না ব্া শুচনদয় কেয় না। অথি নব্ীেী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়াসাল্লাম 

পরস্পদর সালাম আোন প্রোন করদত ব্দলদছন। (সহীহ ব্ুখ্ারী, হা. নং ২৮)  

৫. কিাগলখ্ুচর তথা এদকর কথা অদনযর কাদছ লাগাদনা অদনক কমদয়দের একো ব্ে 

অভযাস। এ ধরদের অনযায় কাে কথদক কব্ৌঁদি থাকা খ্ুব্ই েরুরী । হােীদস এদসদছ 

কয, এ গুনাহ কব্দর আযাব্ ব্ৃচদ্ধর অনযতম কারে। (সহীহ ব্ুখ্ারী হােীস, নং ১৩৭৮) 

৬. সাধারেত কমদয়দের মদধয চনদেদক প্রেশমদনর মানচসকতা অচধক লক্ষয করা যায়। 

যচে তারা সাে-সজ্জা কদর তাহদল তা একান্তই পরপুরুষ ব্া অনয ককান নারীদক 

কেখ্াদনার েনয কদর যা এদকব্াদরই অনুচিত। কমদয়দের উচিত হদলা যথাসম্ভব্ ঘদর 

ব্দস স্বামীদক খ্ুচশ করার েনয কব্চশ কব্চশ সাে-সজ্জা করা , স্বামীর মনদক খ্ুশী করা, 

এব্ং তার েৃচষ্ট চহফাযদতর ব্যাপাদর সহায়তা করা , এর েনয মচহলারা আল্লাহর 

েরব্াদর অদনক সাওয়াব্ পাদব্। (োদম চতরচমযী, হােীস নং ১১৬১) 

৭. ব্তমমান কমদয়রা সাে-সজ্জার নাদম অদনক নাোচয়য ও হারাম কাে কদর থাদক। 

কযমন, চব্ধমমী ও অসভয কমদয়দের মত স্টাইল কদর িুল কাো , ভ্রূ’প্লাক করা, চব্উচে 

পালমাদর চগদয় কগাপন স্থাদনর কলাম পচরষ্কার করাদনা ইতযাচে। (সনুাদন আব্ু োউে হা. নং 

৪০৩১) 

৮. কমদয়দের েনয সমি শরীর আব্ৃতকারী কমাো কাপদড়র এমন চঢদলঢালা কপাশাক 

পরা েরুরী যাদত কদর শরীদরর রং, ভাে ও অঙ্গ-প্রতযদঙ্গর আকার আকৃচত কব্ারা না 

যায় । চকন্তু দুঃখ্েনক হদলও সতয কয আেদকর কমদয়রা অদনদক কব্ারকা কতা কিদনই 

না আর চঢদলঢালা কপাশাক পরদতও ভুদল কগদছ, যার কারদে সমাদে নারী চনযমাতদনর 

মত েঘনয অপরাধ অপ্রচতদরাধয গচতদত কব্দড় িলদছ। (সরূা নূর: ৩১)  

৯. অদনক কমদয়রা ব্াইদর পেমা কদর কব্র হদলও পাচরব্াচরক েীব্দন পেমার ধার ধাদর 

না। কেব্র, ভাশুরদের সাদথ পেমার কথা চিন্তাও কদর না। অথি এদের সাদথ পেমা 
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করার কথা হােীদস খ্ুব্ই গুরুদত্বর সাদথ এদসদছ। কেব্রদক মৃতুয সমতুলয ব্লা 

হদয়দছ। (োদম চতরচমযী হা. নং ১১৭১) 

১০. অদনদক কব্ারকা পচরধান কদর চকন্তু কিহারা কখ্ালা রাদখ্ অথি কিহারা সকল 

কস ন্দদযমর সমচষ্ট; কিহারা আব্ৃত করা েরুরী। কিহারা, মাথা, িুল ব্া উভয় কিাখ্ 

কখ্ালা থাকদল কব্ারকা অথমহীন হদয় পদড়, এমন পেমা শরীআদত গ্রহেদযাগয নয় । 

এদত তারা ফরয তরক করার গুনাদহ চলপ্ত হদে। আর অদনদক এমন নকশী কব্ারকা 

পদর কয তাদত পুরুষদের আকষমে আদরা কব্দড় যায় এব্ং কব্ারকার মূল উদেশয 

ভূলুচন্ঠত হয়। কব্ারকা মূল উদেশয হদলা, যাদত তার চেদক কাদরা আকষমে সৃচষ্ট না 

হয়। (সরূাদয় নূর: ৩১)  

১১. ককাথাও ককান প্রদয়ােদন কযদত হদল, অযথা কঘারাঘুচর কদর যাত্রা চব্লম্ব কদর । 

কশদষ গন্তব্যস্থাদন অসমদয় এব্ং দুদযমাগ কপাহাদয় কপ ৌঁছদত হয়। অথি অযথা চব্লম্ব না 

কদর একেু আদগ কব্র হদলই পদথর অদনক দুদযমাগ কথদক রক্ষা পাওয়া যায়। (োদম 

চতরচমযী হােীস নং ২৩২৩) 

১২. ককান স্থাদন সফদর যাওয়ার সময় প্রদয়ােদনর অচতচরক্ত সামানপত্র চনদয় চব্রাে 

কব্ারার সৃচষ্ট কদর, যা ব্হন করদত সঙ্গী পুরুষদের অদনক কষ্ট স্বীকার করদত হয়। 

কব্ারা ব্হদনর োয়-োচয়ত্ব পুরুষদের মাথায় িাচপদয় চনদেরা চেচব্য আরাদম সফর 

কদর থাদক। এমনো করা এদকব্াদরই অনুচিত। (সনুাদন নাসাঈ হােীস নং ৪৯৯৬) 

১৩. হাদত োকা থাকুক ব্া না থাকুক, ককান চকছু পছন্দ হদল তা অপ্রদয়ােনীয় হদলও 

চকনদত হদব্। এর েনয ঋে করদতও ককান চদ্বধা কদর না। যচে ঋে নাও করদত হয় 

তব্ু চনে োকা অপ্রদয়ােদন খ্রি করা কব্াকাচম ও গুনাদহর কাে। যথা সম্ভব্ ঋে করা 

কথদক কব্ৌঁদি থাকা উচিত । এদত যচে কষ্ট হয় কহাক। হযাৌঁ, চনদের পছদন্দর ককান 

চেচনস যচে স্বামীর চনকেও পছন্দনীয় হয় তাহদল ভচব্ষযদত যখ্ন ঐ চেচনদষর 

প্রদয়ােন পড়দব্ তখ্ন চকনদব্। (সরূা আনআম আয়াত: ১৪১, সহীহ ব্খু্ারী, হােীস নং ২৪০৮) 

১৪. ককউ ককান উপকার করদল তার শুকচরয়া আোয় কদর না। চব্দশষত: ঘদরর ব্উ-

চররা প্রশংসার কযাগয ককান কাে করদলও শাশুচড় চকংব্া ননেরা তার শুকচরয়া আোয় 

কদর না। এো ব্ড়ই সংকীেমমনা হওয়ার পচরিায়ক । হােীদস এদসদছ, কয ব্যাচক্ত 

মানুদষর শুকচরয়া আোয় কদর না কস আল্লাহর শুকচরয়াও আোয় কদর না অথমাৎ 

আল্লাহ তা‘আলা তার শুকচরয়া কব্ুল কদরন না। তাই ককউ ককান প্রশংসাদযাগয কাে 

করদল তার শুকচরয়া আোয় করা উচিত। আর এর েনয োযাকাল্লাহ খ্াইরান ব্লদব্। 

এদত যার প্রশংসা করা হয় তার মদধয কাদের উৎসাহ উেীপনা ব্হুগুদে কব্দড় যায় 

এব্ং আল্লাহ তা‘আলাও খ্ুচশ হন। (সহীহ ব্ুখ্ারী ,হােীস নং ২৯,োদম চতরচমযী ,হােীস নং 

১৯৫৫) 
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১৫. শাশুচড়রা অদনক সময় পুত্রব্ধূদের কাদের কমদয়র মত মদন কদর, কখ্দনাই 

চনদের কমদয়র মত মদন করদত পাদর না। যার কারদে অচধকাংশ কয থ পচরব্াদর 

পুত্রব্ধরূা শাশুচড় কতৃমক চনযমাচততা হয় এব্ং সংসাদর কলদহর আগুন কলদগই থাদক। 

সুতরাং পুত্রব্ধদূক চনদের কমদয়র সমান মযমাো চেদত না পারদল যত দ্রুত সম্ভব্ 

তাদেরদক পৃথক কদর স্বাধীনভাদব্ িলার সুদযাগ কদর কেয়া েরুরী। (সহীহ ব্ুখ্ারী 

,হােীস নং ২৪৪৭, ফাতাওয়াদয় শামী ৫/৩৬০)  

১৬. পুত্রব্ধূরাও শাশুচড়দেরদক চনে মাদয়র মত ভাব্দত পাদর না। শাশুচড়দক তার 

প্রাপয অচধকার ও সম্মান কথদক ব্চিত কদর। স্বামীদক চনদের একক সম্পে মদন 

করদত িায় । যার কারদে সংসাদর অদনক কলদহর সৃচষ্ট হয়। (সহীহ ব্ুখ্ারী, হােীস নং 

১৯৬৮)  

১৭. স্ত্রীরা স্বামীর ইহসান তথা েয়া ও অনুগ্রহ স্বীকার করদত িায় না। ককউ েীব্নভর 

স্ত্রীর সব্ িাচহো পূরে কদর এদসদছ হোৎ একচেন তার ককান িাচহো পূরে করা হদলা 

না তখ্ন কস ব্দল কফদল কতামার সংসাদর এদস েীব্দন সুদখ্র মুখ্ কেখ্লাম না। 

এমনো করা ব্ড়ই অনযায় ও না কশাকরী এদত স্বামীর মন কভদঙ্গ যায়।  এো 

মচহলাদের কোযদখ্ যাওয়ার অনযতম কারে। আদরকচে ব্ড় কারে হদলা, কথায় কথায় 

লানত ও ব্ে দু‘আ করা। (সহীহ ব্ুখ্ারী, হােীস নং ২৯) 

১৮. স্বামী স্ত্রীর েনয পছন্দ কদর ককান চেচনস আনদলা, চকন্তু  ঘেনাক্রদম স্ত্রীর তা 

পছন্দ হদলা না, তখ্ন স্ত্রী স্বামীর মুদখ্র উপর ব্দল কেয় আমার এো পছন্দ হয়চন; 

আচম এো পরব্ও না ছুইব্ও না। এো অমানচব্ক। স্বামী চকছু আনদল পছন্দ না হদলও 

খ্ুচশ মদন গ্রহে করা উচিত কারে স্বামীদক খ্ুচশ করাই স্ত্রীর েনয ইব্ােত। (সহীহ ব্ুখ্ারী 

হােীস নং ২৯) 

১৯. অদনক সময় োকা, গহনা ইতযাচে মূলযব্ান চেচনস ব্াচলদশর চনদি ব্া কখ্ালা 

যায়গায় করদখ্ কেয়, পদর হাচরদয় কগদল পচরব্াদরর চনরপরাধ কলাকদের কোষাদরাপ 

করদত থাদক। যা মারাত্মক গুনাহ। এগুদলা সব্ সময় কহফােদতর সাদথ চনরাপে স্থাদন 

রাখ্দব্। (সরূাদয় হুেুরাত ১২, সহীহ ব্ুখ্ারী হােীস  নং ২৪০৮)  

২০. মচহলাদের মদধয কমমতৎপরতা ও েূরেচশমতার কব্শ অভাব্ রদয়দছ ; ব্যিতার 

সমদয় ককান কাে তারা রেপে করদত পাদর না; গচতমেরতা কযন তাদের একো 

অংশ। এদত অদনক সময় সুদযাগ নষ্ট হওয়ার কারদে আসল কাে পণ্ড হদয় যায়। 

অথি একেু কখ্য়াল করদলই সমসযার সমাধান হদত পাদর। সুতরাং অচত দ্রুত ব্া অচত 

ধীদর কাে করদব্ না ব্রং মধযম পো অব্লম্বন করদব্। (োদম চতরচমযী,হােীস নং ২০১২)  

২১. দুই ব্যচক্ত ককান চব্ষদয় আলাপ করদত থাকদল অদনক মচহলা অযাচিতভাদব্ কসই 

কথায় অংশগ্রহে কদর এব্ং পরামশম চেদত থাদক। এো ব্ড়ই অভদদ্রাচিত আিরে। 

যতক্ষে পযমন্ত ককউ ককান পরামশম না িায় ততক্ষে পযমন্ত এদকব্াদর কব্াব্া ও ব্চধর 

হদয় থাকা িাই। কতমচন ভাদব্ ককাথাও দু’েন কথা ব্াতমা ব্লদত থাকদল আড়াল কথদক 
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তা শ্রব্ে করার কিষ্টা করদব্ না। কারে এো নাোচয়য। (সরূাদয় হুেরাত:১২,সহীহ ব্ুখ্ারী 

,হােীস নং ৭০৪২,৬৩৩৭) 

২২. ককান ককান মচহলা কমদয়মহল কথদক এদস অনয মচহলাদের অলংকার, শারীচরক 

গেন, রূপ, কপাশাক ইতযাচের ব্েমনা চনে স্বামীর কাদছ কদর থাদক। এর দ্বারা স্বামীর 

মন অনয মচহলার চেদক আকৃষ্ট হদল কয চনদের কত ব্ড় ক্ষচত হদব্ কস চেদক চব্লকলু 

কখ্য়াল কদর না। অতএব্ অনয কমদয়দলাদকর রূদপর প্রশংসা স্বামীর কাদছ কক্ষদনা 

করদব্ না; এো চনদের পাদয় চনদে কুড়াল মারার নযায় অপরাধ। (মসুনাদে আহমে 

,হােীস নং ৩৬০৮) 

২৩. কাদরা সাদথ কথা ব্লার প্রদয়ােন হদল কস যত েরুরী কথা ব্া কাদেই চলপ্ত 

থাকুক না ককন কস চেদক কখ্য়াল না কদর কস চনদের কথা ব্লদব্ই, ঐ ব্যচক্তর কাে 

ব্া কথা কশষ হওয়ার অদপক্ষা কদর না। চকংব্া অনুমচত কনওয়ার ও প্রদয়ােন মদন 

কদর না। এো চনতান্তই কব্াকাচম। (সহীহ ব্ুখ্ারী ,হােীস নং ৬৩৩৭)  

২৪. ককউ চকছু ব্লদল পেূম মদনাদযাগ সহকাদর কথাগুদলা কশাদন না; এর মাদর অনয 

কাে করদত থাদক ব্া ফাৌঁদক ফাৌঁদক কাদরা কথার উির চেদত থাদক। ফদল ব্ক্তা মদন 

কষ্ট পায় এব্ং কস কয েরুরী কথাগুদলা ব্লদত এদসদছ তার অদনকোই শুনাদত ব্যথম 

হয়। এমনচক পদর ধকচফয়ত িাইদল ব্দল কয, এ কথা কতা আপচন আমাদক ব্দলনচন। 

অথি ব্লা হদয়দছ কস মদনাদযাগ চেদয় কশাদনচন। (সনুাদন নাসাঈ, হােীস নং ৪৯৯৬)  

২৫. চনদের ভুল-ত্রুচে স্বীকার করদত িায় না। ব্রং যথাসম্ভব্ কথার ফুলরুচর চেদয় 

কোষ িাপা চেদত িায়; িাই তার কথার মদধয যুচক্ত থাক ব্া না থাক। এো খ্ুব্ই গচহমত 

কাে; ভুল হদল তা সাদথ সাদথ স্বীকার কদর চনদব্ এব্ং ভচব্ষযদত এ ধরদনর ভুদলর 

ব্যাপাদর সতকম থাকার আশ্বাস চেদব্। কাদরা হক নষ্ট কদর কষ্ট চেদয় থাকদল তার 

কথদক মাফ কিদয় চনদত চদ্বধা করদব্ না, কারে অহংকার মানুষদক ধ্বংস কদর কেয়। 

(সহীহ ব্ুখ্ারী, হােীস নং ২৪৫৮) 

২৬. ককান কথা ব্া সংব্াে ব্লদত কগদল অসমূ্পেম ব্দল থাদক, যেরুন ভুল ব্ুরাব্ুচরর 

সৃচষ্ট হয় এব্ং আসল কাে ব্যাহত হয়। সুতরাং কথা ব্লার সময় ব্ুচরদয় সমূ্পেম কথা 

ব্া ঘেনা খ্ুদল ব্লদব্ কযন ককান সদন্দদহর অব্কাশ না থাদক। (সনুাদন নাসাঈ হােীস 

নং৪৯৯৬)  

২৭. এক স্থান কথদক অনয স্থাদন যাওয়ার ব্া আসার সময় অদনক মচহলা অব্শযই 

একেু কাৌঁেদব্। কান্না না আসদলও কান্নার ভান করদব্, অনযথায় কলাদকরা ব্লদত পাদর 

কয কমদয়োর মদন একেুও মায়া কনই, কত পাষাে। এই কখ্াো কথদক ব্াৌঁিার েনয 

কৃচত্রম কান্না হদলও তাদের কাৌঁো িাই। অথি এো ভুল প্রথা। (সরূা সেঃ ৮৬) 

২৮. অলসতাব্শতঃ ফরয কগাসল করদত কেচর করা কমদয়দের একো চিরািচরত 

অভযাস। আেদক চব্কাদল কাদরা মাচসক ব্ন্ধ হদলা, তা সদত্ত্বও কস অব্শযই পরচেন 



 www.darsemansoor.com  

দুপুদর কগাসল করদব্। আর এচেদক চতন িার ওয়াক্ত নামায কস্বোয় কাযা কদর 

কফলদব্। অব্শয অচধকাংশ কমদয়রা একথা োদন না কয, মাচসক যখ্নই ব্ন্ধ হয়, 

তখ্নই কগাসল কদর নামায পড়া শুরু করদত হয়। িাই মাচসক সন্ধযার আদগ ব্ন্ধ কহাক 

ব্া ফেদরর আদগ ব্ন্ধ কহাক। ককান ওয়াদক্তর কশদষর চেদক মাচসক ব্ন্ধ হদলও ঐ 

ওয়াদক্তর নামায তার চেম্মায় ফরয হদয় যায়। ওয়াদক্তর মদধয সময় না কপদল কাযা 

পড়া েরুরী। (োদম চতরচমযী, হােীস নং ২৬২৩, ফাতাওয়াদয় শামী, খ্.১ প.ৃ ৩৩৪ রশীচেয়যাহ )  

২৯. ব্তমমান আধুচনক চশক্ষায় চশচক্ষতা কমদয়রা উযূ কগাসল সম্পকমীয় মাসআলা 

মাসাদয়ল ও োদন না। কগাসল কখ্ন ফরয হয়, ফরয কগাসল চকভাদব্ করদত হয়, 

এধরদনর অতীব্ েরুরী চকন্তু সহে মাসআলা সম্পমদকও তারা অজ্ঞ। মুসলমাদনর 

সন্তান হদয়ও যারা এতেুকু োদন না তাদের েনয ব্ড় চব্িয় !! তদব্ এর েনয শুধু 

তারা নয় তাদের ব্াব্া মা ও োয়ী হদব্। (সনুাদন ইব্দন মাোহ, হােীস নং ২২৪)  

৩০. অদনক কব্াকা মচহলা স্বামী কমমস্থান কথদক কফরার সাদথ সাদথ তাদক শাচন্ত 

কপ ৌঁছাদনার পচরব্দতম, তার কাদন সংসাদরর কলহ চব্ব্াদের কথা কপ ৌঁছায়। যেরুন 

অল্পদতই স্বামীর কমোে চব্গদড় সামানয চব্ষদয় অদনক ব্ড় দুঘমেনা ঘদে। তাই কতমন 

চকছু হদয় থাকদল স্বামীর শরীর ও মন স্বাভাচব্ক ও শান্ত হওয়ার পর ব্লা এব্ং সচেক 

সংব্াে ব্লা যাদত স্বামী চব্ষয়ো তেন্ত করদল চমথুযক সাব্যি হদত না হয়। (সহীহ 

ব্ুখ্ারী,হােীস নং ৩০৪)  

৩১. অদনক ননে ভাই কব্ দের সহয করদত পাদর না, এমচনভাদব্ অদনক ভাই কব্  

ননেদের সহয করদত পাদর না। এই মদনাভাব্ সংসারদক অশাচন্ত ছাড়া আর চকছুই 

চেদত পাদর না। সব্ার সাদথ সসুম্পকম-সদ্ভাব্ ব্োয় রাখ্া এব্ং চমল মুহাব্বদতর সাদথ 

থাকা শরীআদত কাময। (সহীহ ব্ুখ্ারী ,হােীস নং ৫৯৮৬, মসুনাদে আহমে, হােীস নং ২২৯০৬)  

৩২. অদনক কমদয়দলাক পচরষ্কার পচরেন্নতার ব্যাপাদর উোসীন থাদক। অথি পচরষ্কার 

পচরেন্নতা ঈমাদনর অঙ্গ। সুতরাং চনদের শরীর, কপাশাক, ঘর-দুয়ার পচরষ্কার ও 

পচরপাচে রাখ্দব্। (সহীহ মুসচলম, হােীস নং ২২৩) 

৩৩. ককান সন্তানদক হয়ত কব্শী মুহাব্বত কদর তার েনয অদনক চকছু কদর, এমনচক 

তার কোষ স্বীকার করদত িায় না। এো চেক নয়। কযাগযতার কারদে কাদরা প্রচত 

মুহাব্বত কব্শী থাকদত পাদর চকন্তু কেয়া কনয়ার ব্যাপাদর সব্ সন্তানদক একই নেদর 

কেখ্া ইনসাদফর োব্ী। এর ব্যচতক্রম করদল অনযদের উপর েুলুম করা হয়। (সহীহ 

ব্ুখ্ারী, হােীস নং ২৫৮৭) 

৩৪. অদনক মচহলা করাগ কশাক িাপা চেদয় রাদখ্, কাউদক ব্দল না। অদনক চেজ্ঞাসার 

পদর ব্লদলও ডাক্তার এর কাদছ কযদত িায় না। ্ষধ এদন চেদল তাও চেকমত খ্ায় 

না। এদত অদনক কপদরশাচন হয়। করাগ মারাত্মক আকার ধারে কদর চিচকৎসার 

অদযাগয হদয় যায়। এো ব্ড়ই কব্াকাচম। শরীর স্বাস্থয আল্লাহর তা’আলার অদনক ব্ড় 
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চনয়ামত। এোদক সুস্থ রাখ্া েরুরী যাদত কদর এ শরীর চেদয় দ্বীন দুচনয়ার ভাদলা 

কাে আনোম কেয়া যায়। (সনুাদন আব্ু োউে হােীস নং ৩৮৫৫) 

৩৫. অদনক চশচক্ষতা মচহলা স্বামীর ঘদর আল্লাহ প্রেি োচয়ত্ব পালন করার কিদয় 

ব্াইদর চগদয় িাকুরী করাদক কব্চশ পছন্দ কদর। অথি সংসাদরর ব্যয়ভার ব্হন করা 

স্বামীর োচয়ত্ব। তার োচয়ত্ব হদলা সন্তান ও সংসার সামলাদনা। (সরূা চনসা:৩৪)  

ইসলাদম ছচব্ ও ভাস্কযম চনমমাদের চব্ধান 

আল্লাহ তা‘আলার চনকে মদনানীত ধমম ও একমাত্র শাচন্তময় ধমম হদলা ইসলাম ধমম, 

যাদত কনই ককান ধরদের সঙ্কীেমতা ও লাগামহীন স্বাধীনতা এব্ং কনই এমন ককান 

আদেশ যা পালন  করা  দুষ্কর এব্ং কনই এমন ককান চনদষধ, যা ব্েমন করা অসম্ভব্। 

ব্রং তাদত রদয়দছ সহেতা ও পূেমতা এব্ং ব্যাপকতা ও ককামলতা। 

চকন্তু এই ধদমমর প্রচত অব্দহলা ও উোসীনতার েরুন মুসচলমদের মাদর ইয়াহুেী, 

চিস্টান, মুশচরক ও চব্চভন্ন অমুসচলমদের সীমাহীন অপসংস্কচৃত ও অসভযতা অনুপ্রদব্শ 

কদরদছ, যার অনযতম হদলা প্রােীর ছচব্ আৌঁকা ও কতালা এব্ং ভাষ্কযম ও মূচতম প্রস্তুত 

করা। তাই এই চব্ষদয় ইসলামী শরী‘আদতর েৃচষ্টদত সংদক্ষদপ চকছু চব্চধ চনদষধ 

উদল্লখ্ করা  হদলা। 

প্রােীর ছচব্ আৌঁকা চব্না কেকায় ছচব্ কতালা  সংরক্ষে করা ও প্রেশমন করার চব্ধান 

হােীস শরীদফ ব্চেমত আদছ কয, চকয়ামদতর চেন প্রােীর ছচব্ অংকনকারীরা সব্দিদয় 

কচেন শাচির মুদখ্ামুচখ্ হদব্ (সহীহ ব্ুখ্ারী হােীস নং৫৯৫০,সহীহ মসুচলম হােীস নং ২১০৯) 

কতমচন হযরত আব্ু তালহা রাচয. কথদক ব্চেমত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম ব্দলদছন, কয ঘদর কুকুর চকংব্া প্রােীর ছচব্ থাদক কস ঘদর রহমদতর 

কফদরশতা প্রদব্শ কদরন না। (সহীহ ব্ুখ্ারী শরীফ হা. নং ৫৯৪৯,সহীহ মসুলীম শরীফ হা. নং 

২১০৬) অনয হােীদস আদছ হযরত আব্দুল্লাহ ইব্দন আব্বাস রাচয. ব্দলন, আচম 

মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লামদক ব্লদত শুদনচছ কয, কয ককউ দুচনয়াদত 

ককাদনা প্রচতকৃচত ধতচর করদব্ তাদক চকয়ামদতর চেন ব্াধয করা হদব্ কযন কস তাদত 

প্রাে সিার কদর, অথি কস তা করদত সক্ষম হদব্না। (সহীহ ব্খু্ারী হা. নং ৫৯৬৩,সহীহ 

মসুচলম হা. নং২১১০) চেক কতমচন হযরত আদয়শা রাচয. কথদক ব্চেমত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইচহ ওয়া সাল্লাম তাৌঁর ঘদর অচঙ্কত চকছু কেখ্দল তা চব্নষ্ট কদর চেদতন। (ব্ুখ্ারী হা. 

নং৫৯৬২)  

এছাড়া আদরা অদনক হােীস, সাহাব্াদয় ককরাদমর আছার, তাদব্ঈন, তাদব্ তাদব্ঈন 

ও ফুকাহা ককরাদমর কথা দ্বারা স্পষ্টভাদব্ প্রমাচেত হয় কয, ককান প্রােীর ছচব্ আৌঁকা 

চব্না কেকায় ছচব্ কতালা ও সংরক্ষে করা ব্া প্রেশমন করা সমূ্পেমভাদব্ হারাম। চেক 

কতমচন ককান ব্যচক্তর ছচব্ িাই কসো ককান আচলম ব্া ব্ুযুদগমর ছচব্ কহাক না ককন 

চনদের সাদথ ব্া ঘদর ব্রকত ব্া কস ন্দযম চকংব্া অনয ককাদনা উদেদশয সংরক্ষে করা 
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ব্া রুচলদয় রাখ্া শরী‘আদতর েৃচষ্টদত নাোচয়য তথা হারাম ব্রং শাচি ও 

অচভশাপদযাগয কাে। (সহীহ ব্ুখ্ারী হা. নং ৫৯৫১, ৫৯৫৩, ৫৯৫৪, ৫৯৫৫, ৫৯৬০, ৫৯৬২, 

৫৯৬৪, ২২২৫, ১৩৪১ সহীহ মসুচলম হা.নং ৯৬৯, ৫২৮, ২১১১, ২১১২, ২১০৭, নাসাঈ হা.নং 

৫৩৬৫, সহীহ ইব্দন চহব্বান হা.নং ৫৮৫৩ মসুান্নাদফ আব্দুররাজ্জাক্ব হা.নং ১৯৪৯২, ১৯৪৮৬, 

মসুান্নাদফ ইব্দন আচব্ শায়ব্া হা.নং ২৫৭০৬, ৩৪৫৩৮ শরহুননব্ব্ী খ্.২,পঃৃ ১৯৯ ফাতহুল ব্ারী খ্. 

১০ পঃৃ৪৭০ উমোতলু ক্বারী খ্. ১৫ প.ৃ ১২৪ ফাতাওয়াদয়  আলমগীরী-৫/৩৫৯ ইমোদুল মফুতীন 

পঃৃ ৮২৯) 

কযাদমরায় ছচব্ ব্া ফদোগ্রাচফর হুকমু 

পূদব্মাক্ত আদলািনার দ্বারা ব্ুরা কগল কয, ছচব্ কতালা ও সংরক্ষে করা ব্া প্রেশমন করা 

সমূ্পেম হারাম, আর কযাদমরায় ছচব্ যাদক আেকাল ফদোগ্রাচফও ব্লা হয়। এ 

ব্যাপাদর উলামাদয় ককরাদমর ফাতাওয়া এই কয, যদন্ত্রর পচরব্তমদনর কারদে ফদোগ্রাচফ 

এব্ং হাদত অংচকত ছচব্র হুকুদম ককান পাথমকয ধরা হদব্না। ব্রং  কযাদমরার ছচব্, 

ফদোগ্রাচফও প্রকৃত ছচব্র প্রকারসমূদহর মদধয এক প্রকাদরর অন্তভুমক্ত হদব্ এব্ং 

হাদতর দ্বারা ছচব্ অংকদনর নযায় সমূ্পেম হারাম হদব্। (তাসব্ীর কী শরয়ী আহকাম প.ৃ৬০, 

তাকচমলাতু ফাতচহল মুলচহম খ্.৪ প.ৃ১৬৩)  

ফদোগ্রাচফর ছচব্ এব্ং চডচেোল কযাদমরায় ব্া কমাব্াইদলর ছচব্র মদধয ককান পাথমকয 

নাই 

ব্তমমান যুদগ চব্জ্ঞাদনর উন্নচতর কারদে ছচব্ উোদনার কয এক অতযাধুচনক পদ্ধচত তথা 

চডচেোল কযাদমরা আচব্ষ্কৃত হদয়দছ তাদত কয ছচব্ কতালা হয় যচে তা চিদন ধারে 

কদর সংরক্ষে করা হয় িাই কাগদে ব্া অনয চকছুর উপর তার চপ্রন্ট কেয়া কহাক ব্া না 

কহাক কসো মূলত ছচব্ই এব্ং এদত ছচব্র সকল উদেশয পূেমমাত্রায় পুরা হয় সুতরাং 

আধুচনকতার কছাৌঁয়া কপদয় চডচেোল কযাদমরা ব্া কমাব্াইদলর ছচব্র পদ্ধচত কযমনই 

কহাক না ককন তা প্রকৃত ছচব্ ব্দলই গেয হদয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম 

এর ব্েমনা অনুযায়ী হারাম  হদব্ । ককাদনা ককাদনা আদলম এোদক োচয়য ব্লদত 

কিদয়দছন কারে ব্াচহযকভাদব্ এো ছচব্ মদন হয় না । চকন্তু লক্ষয উদেদশযর চেক চেদয় 

এো ছচব্ই, কাদেই এদক োচয়য ব্লার ককান অব্কাশ কনই। (ব্ুখ্ারী হা.নং ৫৯৫০, 

উমোতুল ক্বারী ১৫/১২৪, োেীে চফকহী মাসাইল ১/৩৫০, আহাম মাসাইল চেনদম ইব্দতলাদয় 

আম খ্.১প.ৃ ২০৩,২০১,২/২৬২)  

হাফছচব্ ব্ানাদনার চব্ধান 

শুধু কিহারা ব্া মাথা সহকাদর উপদরর অধমাংদশর ছচব্ চব্না প্রদয়ােদন আৌঁকা চকংব্া 

কতালা নাোচয়য ও হারাম। হযরত আব্ু হুরাইরা রাচয. ব্দলন, মাথার প্রচতকৃচতর নাম 

হদলা ছচব্, আর যাদত মাথা কনই তা ছচব্ নয়। (শরহু মাআচনল আছার, খ্.২প.ৃ৩৩৯ নাসায়ী 

হা.৫৩৬৫ সহীহ ইব্দন চহব্বান হা.৫৮৫৩ শরহুস চসয়াচরল কাব্ীর,সারাখ্ছী খ্.৪ প.ৃ২১৯ ফাতহুল 

ব্ারী খ্.১০ প.ৃ৪৭০) 
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প্রদয়ােদনর সময় ছচব্ কতালার চব্ধান 

পূদব্মাচল্লচখ্ত আদলািনার দ্বারা স্পষ্টভাদব্ ব্ুরা কগল কয, চব্না প্রদয়ােদন ককাদনা প্রােীর 

ছচব্ উোদনা সমূ্পেম হারাম িাই কসো সমূ্পেম ছচব্ কহাক চকংব্া হাফ ছচব্ কহাক, তদব্ 

চব্দশষ ককান প্রদয়ােদনর কথা চভন্ন, কযমন: শরয়ী ককান েরুরত ব্া েীব্দনাপকরদের 

চনহায়াত প্রদয়ােদন ব্চহর চব্দশ্ব ভ্রমদের উদেদশয ব্া হে উমরার উদেদশয চিচকৎসার 

উদেদশয ব্াধয হদয় পাসদপাদেমর েনয চকংব্া চভসার েনয চকংব্া নযাশনাল পচরিয়পত্র 

সংগ্রদহর েনয ছচব্ কতালা ব্া এমন চব্দশষ ককান মুহূদতম ছচব্ উোদনা কযখ্াদন মানুদষর 

মুখ্মণ্ডল সনাক্ত করা আব্শযকীয় হয় এ ধরদনর একান্ত ককান প্রদয়ােদন ছচব্ কতালার 

অব্কাশ আদছ। ককননা ফুকাহাদয় চকরাম একান্ত প্রদয়ােদনর কক্ষদত্র হারাম হওয়ার 

চব্ধানচে চশচথলভাদব্ চব্দব্িনা কদরদছন। (মসুান্নাদফ ইব্দন আচব্ শায়ব্া হা.২৭১৭ শরহুস 

চসয়াচরল কাব্ীর খ্. ৪প.ৃ২১৮ তাকচমলাতু ফাতচহল মুলচহম, তাচক উসমানী  ৪/১৬৪) 

কয সমি ছচব্র ব্যব্হার ধব্ধ 

এদক্ষদত্র কদয়ক ধরদের ব্স্তু রদয়দছঃ 

১. েড়ব্স্তু, ব্ৃক্ষলতা, নেী, সাগর, প্রাকৃচতক েৃশয ইতযাচে প্রােহীন ব্স্তু, তার 

প্রচতকৃচত প্রস্তুত করা ব্া তার ব্যব্হার চকংব্া ঘদর ব্া অনয ককাথাও লেকাদয় রাখ্া 

ধব্ধ। যচে তাদত শরী‘আদতর অনয ককান চনদষধাজ্ঞা না থাদক। (ব্ুখ্ারী হা.২২২৫ শরহুস 

চসয়াচরল কাব্ীর ৪/২১৯ ফাতাওয়াদয় শামী ১/৬৫০)  

২. চব্চেন্ন ককান অঙ্গ কযমন: হাত, পা, কিাখ্ ইতযাচে (তাসব্ীর কী শরয়ী আহকাম মফুতীদয় 

আেম শফী রহ. কতৃমক ৭৮)  

৩. ককান োনোদরর ছচব্ যচে এত কছাে হয় কয, তার অঙ্গ-প্রতঙ্গগুদলা পচরপূেম ব্ুরা 

যায় না এব্ং তা যচে মাচেদত রাখ্া হয় আর একেন মধযম কেযাচতশীল ব্যচক্ত কসাো 

োৌঁচড়দয় উক্ত ছচব্র অঙ্গগুদলা পচরপূেমভাদব্ কেখ্দত না পায় (দযমন চব্চভন্ন কযাদলিাদর 

কাব্া শরীদফর কয ছচব্ থাদক) তাহদল এমন ছচব্ ব্যব্হার করা ব্া ঘদর রাখ্া োচয়য। 

যচেও তা ব্ানাদনা নাোচয়য। (ফাতাওয়াদয় শামী খ্.১ পৃ.৬৪৯, তাছব্ীর কী শরয়ী আহকাম পৃ. ৮৩) 

৪. ফদো যচে ককান থচল, চগলাফ চকংব্া ককান চডব্বা ইতযাচের চভতদর ব্ন্ধ অব্স্থায় 

থাদক তাহদল উক্ত পাত্রসমূহ ঘদর করদখ্ ব্যব্হার করা োচয়য, যচেও তা ব্ানাদনা ও 

তার ক্রয় নাোদয়য। (শামী ১/৬৪৯,তাসব্ীর কী শরয়ী আহকাম প.ৃ৮৭)  

ছচব্ ব্াচনদয় ব্া ফদো কতাদল  তার মূলয গ্রহে করার চব্ধান 

চব্না প্রদয়ােদন ককান প্রােীর ছচব্ প্রস্তুত করার পর প্রস্তুতকারীর েনয কযমন তার মূলয 

কনয়া নাোচয়য কতমচন ক্রয়কারীর েনয তার মূলয কেয়াও নাোচয়য, এেনয স্টুচডও 

ইতযাচেদত ছচব্ ব্ানাদনার কাদে িাকুরী করাও নাোচয়য। তদব্ চিত্রকর ছচব্ ব্ানাদত 

কয রং ইতযাচে ব্যয় কদরদছ তার মূলয চেদয় চেদব্। (শামী ১/৬৫১) 
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মূচতম ও ভাস্কদযমর হুকমু 

ইসলামী শরী‘আদতর েৃচষ্টদত প্রােীর মূচতম ও ভাস্কযম সম্পেূমরূদপ হারাম ও চনচষদ্ধ, 

োচয়য হওয়ার ককান সুরত কনই। হযাৌঁ রদয়দছ শুধু ঈমান িদল যাওয়ার আশংকা। 

এেনযই ফুকাহাদয় ককরাম ব্দলদছন, পূোর মূচতম দুই কারদে হারাম, এক প্রােীর 

প্রচতকৃচত হওয়ায়, দুই পূো করায়। আর সাধারে ভাস্কযম হারাম হওয়ার চকছু কারে 

চনদে উদল্লখ্ করা হল: 

ক. কস ন্দদযমর উদেদশয ককান প্রােীর ভাস্কযম ধতচর করা হারাম, এো প্রােীর প্রচতকচৃতর 

কারদে নয়; ব্রং ককাদনা ককাদনা ভাস্কযম চনমমাতা তার চনচমমত ভাস্কদযমর ব্যাপাদর এতই 

মুগ্ধতার চশকার হদয় যায় কয, কযন ঐ পাথদররমূচতম এখ্নই েীব্ন্ত হদয় উেদব্! 

এখ্নই তার মুদখ্ ব্াদকযর স্ফূরে ঘেদব্! ব্লাব্াহুলয এই মুগ্ধতা ও আেন্নতা এই 

অলীক কব্াদধর চশকার কদর কেয়, কযন কস মাচে চেদয় একচে েীব্ন্ত প্রােী সৃচষ্ট 

কদরদছ। এ েনযই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ব্দলদছন, যারা এসব্ 

প্রচতকৃচত তথা ছচব্ প্রস্তুত করদব্ তাদেরদক চকয়ামদতর চেন ব্লা হদব্, কতামরা যা 

সৃচষ্ট কদরছ তাদত েীব্ন োও। (সহীহ ব্ুখ্ারীঃ ৫৯৫৯) 

খ্. আর যচে িরে ও সম্মাদনর উদেদশয ব্ানাদনা হয়, তাহদল এো কযমন প্রােীর ছচব্ 

হওয়ার কারদে হারাম, কতমচন এ কারদেও কয, এভাদব্ ককান ছচব্র সম্মান কেখ্াদনা 

এক ধরদের ইব্ােত ব্দলই গেয হদব্। আর শয়তান এভাদব্ই ধীদর ধীদর 

মুসলমানদেরদক চশরদক চলপ্ত করায় কযমচনভাদব্ শয়তান অতীত োচতসমূহদক িারক 

ভাস্কযম প্রস্তুত করার মাধযদম চশরদক চলপ্ত কচরদয় চছল। ককননা পূব্মব্তমী উম্মতসমূদহর 

মাদর এধরদের িারক ভাস্কযম কথদকই পূোর মূচতমর সূিনা হদয় চশরদকর অনুপ্রদব্শ 

ঘদেচছল। (মাআচরফলু কুরআন ৮/৫৬৬) 

গ. আর কযসব্ প্রােহীন ব্স্তুর পূো করা হয় কসগুদলার ভাস্কযম ধতচর করাও হারাম এো 

পূোর কারদে , যচেও তা প্রােীর ছচব্ নয়। 

ঘ. আদরা কেখ্া যায় এই চশদল্পর সদঙ্গ েচড়তরা ও প্রস্তুতকারীরা সীমা করখ্ার পদরায়া 

কদর না এব্ং নি ও অধমনি, নারী মূচতম, মূচতম পূোর চব্চভন্ন চিত্র ও চনেশমন ইতযাচে 

ব্াচনদয় চনদেরা কযমন গুনাহগার হয় কতমচন রািার কমাদড় ব্া অচলদত গচলদত স্থাপন 

কদর অনযদেরদকও গুনাহগার ব্ানায়। 

ঙ. তদুপচর এগুচল হদে অপিয় ও চব্লাচসতার পচরিায়ক। চব্লাসী কলাদকরা চব্চভন্ন 

উপাোদন চনচমমত ছচব্সমূদহর মাধযদম তাদের কক্ষ অট্টাচলকা ইতযাচের কস ন্দযম ব্ধমন 

কদর থাদক। ইসলাদমর সাদথ এই অপিয় ও চব্লাচসতার ককান সম্পকম কনই। 

এেনযই কতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম মক্কা চব্েদয়র সময় 

ব্াইতুল্লাহ ও তার িারপাশ কথদক সব্ ধরদের মূচতম অপসারে কদর চছদলন এব্ং সকল 

মূচতম ও ভাস্কযম চব্লুপ্ত কদর চছদলন এব্ং সাহাব্াদয় ককরাম রা.দক সব্ ধরদের 
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প্রচতকৃচত চমচেদয় কফলার আদেশ কদর চছদলন, তারপর চব্চভন্ন স্থাদন কখ্াচেত ছচব্গুচল 

সাহাব্াদয় ককরাম রা.পাচনদত কাপড় চভচেদয় ডদল ডদল সমান করার কিষ্টা কদর 

চছদলন, এরপর অব্চশষ্ট কখ্াচেত চিত্র মাচের কলপ চেদয় োফরাদনর রং লাগাদনা হদয় 

চছল। (ব্ুখ্ারী হা.২৪৭৮,৪২৮৭,৪৭২০,৪২৮৮, মসুচলম হা.১৭৮১, আব্ু োউে হা.২০২০, 

মসুান্নাদফ ইব্দন আব্ী শাইব্া.হা.৩৮০৭৪, ইব্দন চহব্বান হ.৫৮৬১,৫৮৫৭, চসরাদত ইব্দন চহশাম 

৪/৬৫,তারীখু্ল ইসলাম যাহাব্ী ১/৩৯৭-৩৯৮,শরহুননব্ব্ী ২/১৯৯, উমোতলুকারী ১৫/১২৪) 

চেচভ ও চভচডওর শরয়ী হুকমু 

চেচভ ও চভচডও রাখ্া, কেখ্া, কেখ্াদনা ও তাদত ককান চকছু কশানা ও কশানাদনা না 

োচয়য। কারে, ব্তমমাদন নব্ উদ্ভাচব্ত এই চেচনস দু’চের মাধযদম হারাম কাযমকলাপ 

সয়লাদব্র মত ছচড়দয় পড়দছ। কযমন: কব্হায়াপনা,অচশ্ললতা, কনাংরামী, প্রােীর ছচব্, 

ব্ােনা, কখ্ল-তামাশা, নাি-গান, কব্গানা কব্পেমা মচহলাদের সােদগাে কচরদয় অধমনি 

অব্স্থা ও ছতরহীন কখ্দলায়ারদেরদক েশমন করা প্রভৃচত। ( তকচমলাহ ৪/১৬৪,মুন্তাখ্াদব্ 

চনোমলু ফাতাওয়া ২/৩৬৩, আহসানলু ফাতাওয়া ৮/২৮৯) 

ধমমীয় অনষু্ঠান চভচডও করা ও তা চেচভর পেমায় কেখ্া ও কেখ্াদনার হুকমু 

পূদব্মাচল্লচখ্ত আদলািনা দ্বারা ব্ুরা কগল কয, প্রােীর ছচব্ কতালা শচরয়দতর েৃচষ্টদত 

সমূ্পেম হারাম। আর চভচডও করার সময় ছচব্ তুলদত হয় এব্ং তা পরব্তমীদত চেচভর 

পেমায় কেখ্ার েনয চফদে সংরক্ষে কদর রাখ্দত হয় যা প্রকৃতপদক্ষ ছচব্ই, ছচব্র 

সকল উদেশয এদত পূেমমাত্রায় পুরা হয়, তাই আধুচনক চব্জ্ঞাদনর কছাৌঁয়া কপদয় এোর 

পদ্ধচত কযমনই কহাকনা ককন তা ছচব্ চহসাদব্ই চব্দব্চিত হদব্ এব্ং রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর ব্ােী অনুযায়ী হারাম তথা নাোচয়য হদব্, আর কয চেচনস 

হারাম কাে ছাড়া সম্ভব্ নয় ব্রং হারাদমর সাহাযয-সহদযাচগতা চনদত হয় তাও হারাম, 

িাই কসো দুচনয়ার কাদের েনয ব্যব্হৃত কহাক ব্া দ্বীদনর কাদের েনয ব্যব্হৃত কহাক, 

এ েনযই কতা আল্লাহ তা‘আলা ও তাৌঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ককাথাও 

হারাম কাদের মাধযদম দ্বীদনর সাহাযয-সহদযাচগতা চনদত ব্দলন চন। কারে, হারাম 

কাদের মাধযদম দ্বীদনর সাহাযয কখ্নও হদত পাদর না, ব্রং তাদত দ্বীদনর ক্ষচতই হয় । 

এ েনযই শরীয়দত কয চেচনস করদত হদল হারাম কাদের সাহাযয চনদত হয় কসই 

চেচনসদক স্পষ্টভাদব্ হারাম চহসাদব্ আখ্যা চেদয়দছ। 

সুতরাং ককান ব্ড় আদলদমর ওয়াে-মাহচফল চকংব্া হামে-নাত, ইসলামী গেল 

চকংব্া ধমমীয় অনুষ্ঠান কহাকনা ককন োনোর প্রােীর ছচব্ সহকাদর তা চভচডও করা 

কযমন নাোচয়য কতমচন তার চভচডও চেচভদত ব্া অনয ককাথাও কেখ্া ব্া কেখ্াদনাও 

নাোচয়য। (ব্ুখ্ারী হা.৫৯৫০, উমোতুল কারী ১৫/১২৪, শামী ৯/১৯, োেীে চফকহী মাসাদয়ল 

১/৩৫০, চহোয়া ৪/৪৬৬, আহসানলু ফাতাওয়া ৮/৩০২.আহাম মাসাদয়ল... ২/২৬২) 
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ভাল কাে চভচডও করা ও তা চেচভ ইতযাচেদত কেখ্াদনা হারাম হওয়ার চকছ ুকারে 

১. প্রধান কারে হদলা তাদত ছচব্ তুলদত হয়, যা সম্পেূম হারাম। 

২. ছচব্ কেখ্াও হারাম। 

৩. আল্লাহ তা‘আলা ও তাৌঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর অচভশপ্ত 

ব্যচক্ত হওয়া। 

৪. গুনাদহর সব্দিদয় চনকৃষ্ট যন্ত্রসমূদহর ব্যব্হার করা। 

৫. ভাদলা কাদের নাদম দ্বীদনর কব্-হুরমতী করা। 

৬. রহমদতর কফদরশতা কথদক েূরব্তমী হওয়া। 

৭. এ ধরদের যন্ত্র চকদন অনথমক মাল নষ্ট করা। 

৮. আল্লাহ তা‘আলার মহামূলযব্ান কনয়ামত তথা সময়দক অদহতুক কাদে ব্যয় করা 

যা মূলযব্ান কনয়ামদতর নাশুকরী ছাড়া অনয চকছু নয়। 

৯. হামে-নাত ইতযাচে ভাল কাে চভচডও কেখ্ার দ্বারা ধীদর ধীদর খ্ারাপ কাদের 

চভচডও কেখ্ার প্রচত আকৃষ্ট হওয়া। 

১০. কাদফরদের সাদথ সােৃশয হওয়া । 

১১. ভাল কাে চভচডও করা ও তা চেচভদত কেখ্ার দ্বারা গুনাদহর কােসমূহ চভচডও 

করা ও তা চেচভদত কেখ্ার উপর েলীল হওয়া। 

নব্ব্ী চিচকৎসার অনযতম চিচকৎসা চহোমাহ (চশঙ্গা লাগাদনা) 

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্দন মাসউে রাচয. কথদক ব্চেমত আদছ কয, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু 

আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ব্দলন, আচম কমরাদের রাদত্র কফদরশতাদের কয েদলরই চনকে 

চেদয় অচতক্রম কদরচছ সকদলই ব্দলদছন, কহ মুহাম্মাে! আপচন আপনার উম্মতদক 

চশঙ্গা লাগাদনার হুকুম করুন।  (সনুাদন ইব্দন মাোহঃ ৩৪৭৯) 

হযরত ইব্দন আব্বাস রাচয. কথদকও এ হােীসচে ব্চেমত আদছ, তাদত আদছ, কহ 

মুহাম্মাে! আপনার েনয চশঙ্গা লাগাদনাদক আব্শযক কদর চনন। (সনুাদন ইব্দন 

মাোহঃ৩৪৭৭) 

হযরত আনাস রাচয. কথদক ব্চেমত আদছ কয, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম ব্দলদছন, কতামরা কযসব্ চেচনস দ্বারা চিচকৎসা কদরা তার মদধয সদব্মািম 

হদলা চশঙ্গা লাগাদনা এব্ং কুদি ব্াহরী। (সহীহ ব্ুখ্ারীঃ ৫৬৯৬, মসুচলমঃ ১৫৭৭)  

কুদি ব্াহরী এক োতীয় সাো কাে চব্দশষ। চব্চভন্ন করাদগ ্ষধ চহদসদব্ ব্যব্হার করা 

হয়। অদনদকর মদত এো সাো িন্দন। 

হযরত ইব্দন আব্বাস রাচয. কথদক ব্চেমত, চতচন ব্দলন. রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইচহ 

ওয়া সাল্লাম ব্দলদছন, চতন চেচনদসর মদধয করাদগর চনরাময় রদয়দছ, চশঙ্গা লাগাদনা, 

মধু পান করা, তপ্তদলাহা দ্বারা োগ কেয়া। তদব্ আচম আমার উম্মতদক তপ্তদলাহা দ্বারা 

োগ লাগাদনা কথদক চনদষধ করচছ। (সহীহ ব্ুখ্ারীঃ ৫৬৮০,৫৬৮১) 
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উদল্লচখ্ত হােীসসমূদহ চশঙ্গা লাগাদনার প্রচত উৎসাহ প্রোন করা হদয়দছ এব্ং করাগ 

চনরামদয় চশঙ্গা লাগাদনার গুরুত্ব তুদল ধরা হদয়দছ।  

চশঙ্গা লাগাদনার উপকাচরতা এব্ং চশঙ্গা লাগাদনার স্থান 

হযরত ইব্দন আব্বাস রাচয. ব্দলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম 

ব্দলদছন, চশঙ্গা লাগাদনওয়ালা কদতাইনা উিম ব্ান্দা! কস েূচষত রক্ত কব্র কদর, 

কমরুেিদক আরাম কপ ৌঁছায় এব্ং কিাদখ্র কেযাচত ব্াড়ায়। (োদম চতরচমযীঃ ২০৫৩, সনুাদন 

ইব্দন মাোহঃ ৩৪৭৮) 

হযরত ইব্দন উমর রাচয. ব্দলন, আচম রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লামদক 

ব্লদত শুদনচছ, খ্াচল কপদে চশঙ্গা লাগাদনা শরীদরর েনয খ্ুব্ই ফলপ্রসূ, তা জ্ঞান ও 

িরেশচক্ত ব্ৃচদ্ধ কদর। (সনুাদন ইব্দন মাোহঃ৩৪৮৮) 

হযরত আব্ূ কাব্শা আনসারী রাচয. কথদক ব্চেমত, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম চনদের মাথায় এব্ং উভয় কাৌঁদধর মারখ্াদন চশঙ্গা লাগাদতন এব্ং ব্লদতন, কয 

ব্যচক্ত এসব্ (স্থান কথদক) েূচষত রক্ত কব্র কদর কেয়, তার েনয অনয চকছু দ্বারা ককান 

করাদগর চিচকৎসা না করদলও ককান ক্ষচত হদব্না। (সনুাদন আব্ু োউেঃ৩৮৫৯) 

হযরত নব্ী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর খ্াদেমা সালমা 

রাচয. কথদক ব্চেমত, চতচন ব্দলন, ককউ মাথা ব্যথার অচভদযাগ চনদয় রাসূলুল্লাহ 

সাল্লালাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর কাদছ আসদল চতচন তাদক চশঙ্গা লাগাদত 

ব্লদতন। (সনুাদন আব্ূ োউেঃ৩৮৫৮) 

হযরত আনাস রাচয. কথদক ব্চেমত, চতচন ব্দলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম ঘাদড়র দুপাদশর উভয় রদগ এব্ং উভয় কাৌঁদধর মারখ্াদন চশঙ্গা লাগাদতন। 

(োদম চতরচমযীঃ ২০৫১) 

হযরত আব্ূ কাব্শা আনসারী রাচয. কথদক ব্চেমত আদছ কয,রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু 

আলাইচহ ওয়া সাল্লাম চব্ষচমচশ্রত ব্কচরর কগাি খ্াওয়ার কারদে চতচন চনদের মাথার 

তালুদত চশঙ্গা লাগান। (হােীদসর ব্েমনাকারী) মা‘মার রহ.ব্দলন, চব্দষর ককান 

প্রচতচক্রয়া না থাকা সদত্ত্বও আচম আমার মাথার তালুদত চশঙ্গা লাগালাম। ফদল আমার 

িরেশচক্ত কলাপ পায়। এমনচক নামাদযর মদধয আমাদক সূরা ফাদতহা ব্দল চেদত 

হদতা। (আব্ূ োঊেঃ৩৮৬০) 

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্দন ব্ুহাইনা রাচয. ব্েমনা কদরন কয, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইচহ 

ওয়া সাল্লাম মুহচরম অব্স্থায় মাথা ব্যথার কারদে মাথার মারখ্াদন চশঙ্গা লাচগদয়দছন। 

(সহীহ ব্ুখ্ারীঃ৫৬৯৮,৫৭০০,৫৭০১) 

(হােীদস আদছ) মুহচরম অব্স্থায় পাদয়র ব্যথার কারদে পাদয়র চপদে চশঙ্গা 

লাচগদয়দছন। (সনুাদন কুব্রা,নাসাঈঃ৭৫৫৪) 
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হযরত যাচব্র রাচয. কথদক ব্চেমত আদছ, (একব্ার) রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম চনতদম্ব ব্যথা হওয়ার কারদে চনতদম্ব চশঙ্গা লাচগদয়দছন। (সনুাদন আব্ূ োঊেঃ 

৩৮৬৩) 

উদল্লখ্য, ঘাদড়র দুপাদশর উভয় রদগ চশঙ্গা লাগাদনা মাথা ও তার সাদথর অঙ্গসমূহ 

কিহারা, োৌঁত, নাক, কিাখ্ ও কাদনর করাগসমূহ আদরাগয লাভ করার কক্ষদত্র সহায়ক 

হয়। (যাদুল মাআে ৪/৫১) 

মাথায় ব্া মাথার চপছদনর অংদশ চশঙ্গা লাগাদনার কক্ষদত্র সতকমতা অব্লম্বন করদব্, 

তাই রদক্তর িাপ কব্চশ হদল ব্া মাথা ব্যথা হদলই ককব্ল মাথায় চশঙ্গা লাগাদব্ । চব্না 

প্রদয়ােদন মাথায় চশঙ্গা লাগাদব্ না, এদত িৃচতশচক্ত কলাপ পাওয়ার আশংকা আদছ। 

(যােূল মাআে ৪/৫৩) 

মাদসর ককান্ সপ্তাদহ চশঙ্গা লাগাদব্ আর ককান্ সপ্তাদহ লাগাদব্ না 

হযরত ইব্দন আব্বাস রাচয. কথদক ব্চেমত, চতচন ব্দলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইচহ 

ওয়া সাল্লাম ব্দলদছন, কতামরা কযচেনগুচলদত চশঙ্গা লাগাও তার মদধয সদব্মািম চেন 

হদলা (িাৌঁদের) সদতর, উচনশ ও একুশ তাচরখ্। (োদম চতরচমযীঃ ২০৫১) 

হযরত আনাস রাচয. রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম কথদক ব্েমনা কদরদছন 

কয, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ব্দলন, কয ব্যচক্ত চশঙ্গা লাগাদত িায় 

কস কযন িাৌঁদের সদতর, উচনশ ও একুশ তাচরখ্দক তালাশ কদর। কতামাদের কাদরা 

রদক্তর িাপ কব্দড় কগদল কস কযন  (চশঙ্গা লাচগদয়) রদক্তর িাপ কচমদয় কনয়। (সনুাদন 

ইব্দন মাোহঃ ৩৪৮৬) 

হযরত আব্ূ হুরাইরা রাচয. কথদক ব্চেমত, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম 

ব্দলন, কয ব্যচক্ত (িাৌঁদের) সদতর, উচনশ ও একুশ তাচরদখ্ চশঙ্গা লাগাদব্,এ চশঙ্গা 

তার সকল করাদগর (তথা রদক্তর িাদপর কারদে কযসব্ করাগ হয়) চনরাময়কারী হদব্। 

(সনুাদন আব্ূ োউেঃ ৩৮৬১) 

এসব্ হােীস হাকীম ব্া চিচকৎসকদের কথাদক সমথমন কদর। তারা ব্দলন, িান্দ্রমাদসর 

শুরু ব্া কশদষ চশঙ্গা লাগাদনা কথদক চদ্বতীয় ভাদগর শুরুদত তথা তৃতীয় সপ্তাদহ চশঙ্গা 

লাগাদনা কব্চশ উপকার। ককননা মাদসর শুরুদত রদক্তর িাপ থাদক না। মাদসর 

মারামাচর সমদয় িাৌঁদের আদলা ব্াড়ার সাদথ সাদথ রদক্তর িাপও কব্দড় যায় এব্ং 

মাদসর কশদষর চেদক িাপ কমদত থাদক। তদব্ প্রদয়ােদনর সময় মাদসর শুরু এব্ং 

কশদষও চশঙ্গা লাগাদনা যায়। (যাদুল মাআেঃ ৫০-৫৪) 

উদল্লখ্য, িাৌঁদের সদতর, উচনশ এব্ং একুশ তাচরদখ্ চশঙ্গা লাগাদনা ভাদলা, কযদহতু 

রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এই তাচরখ্গুদলাদত চশঙ্গা লাগাদতন এব্ং 

সাহাব্া রাচয. কক হুকুম করদতন। চকন্তু এই তাচরখ্গুদলা েরুরী নয়, এো স্পষ্ট কথা। 

কাদেই প্রদয়ােদন কোড় তাচরখ্গুচলদতও লাগাদনা যাদব্। এোই হােীদসর ইশারা এব্ং 
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চিচকৎসকদের অচভজ্ঞতা। কারে, হােীদস এই তাচরখ্গুচলদক ভাদলা ব্লা হদয়দছ; 

েরুরী ব্লা হয়চন। (ফাতহুল ব্ারীঃ ১০/১৮৪) 

িান্দ্রমাদসর ততৃীয় সপ্তাদহর চশঙ্গা লাগাদনার পদ্ধচতঃ 

হযরত ইব্দন উমর রাচয. ব্দলন, কহ নাদফ! আমার শরীদর রদক্তর িাপ কব্দড় যাদে , 

তাই একেন চশঙ্গাওয়ালা যুব্ক কডদক আদনা; ব্ালক চকংব্া ব্ৃদ্ধদক আচনও না। 

সুতরাং কযদকউ চশঙ্গা লাগাদত িায়, কস কযন আল্লাহর উপর ভরসা কদর ব্ৃহস্পচতব্ার 

চশঙ্গা লাগায়। শুক্র, শচন ও রচব্ব্ার কযন না লাগায়। আব্ার কসাম ও মঙ্গলব্ার চশঙ্গা 

লাগাদব্, চকন্তু ব্ুধব্ার চশঙ্গা লাগাদব্ না, ককননা হযরত আউয়ূব্ আ. ব্ুধব্াদরই করাদগ 

আক্রান্ত হদয়চছদলন, আর) কশ্বতকুষ্ঠ করাগ ব্ুধব্ার চেদন অথব্া রাদত েন্ম লাভ কদর। 

(সনুাদন ইব্দন মাোহঃ৩৪৮৮, ফাতহুল ব্ারী ১০/১৮৪) 

হযরত কাব্শা চব্নদত আব্ূ ব্াকরাহ রহ. কথদক ব্চেমত, তার চপতা চনদের পচরব্াদরর 

কলাকদেরদক মঙ্গলব্ার চশঙ্গা লাগাদত চনদষধ করদতন এব্ং চতচন ব্লদতন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লালাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ব্দলদছন, মঙ্গলব্ার রক্ত িলািদলর চেন এব্ং কসই 

চেদন এমন একচে মূহুতম আদছ যাদত রক্ত (প্রব্াচহত হদল তা) ব্ন্ধ হয় না। (সনুাদন আব্ ূ

োঊেঃ ৩৮৬২) 

তদব্ মঙ্গলব্ার যচে আরব্ী মাদসর সদতর তাচরদখ্র সাদথ চমদল যায় তাহদল ঐ 

মঙ্গলব্াদর চশঙ্গা লাগাদনা সারা ব্ছদরর করাদগর চিচকৎসা। (মােমাউয যাওয়াচয়েঃ 

হাঃ৮৩৩৩)  

সুতরাং এই মঙ্গলব্ার ছাড়া অনযানয মঙ্গলব্াদর চশঙ্গা না লাগাদনা উিম, তদব্ 

প্রদয়ােদন লাগাদনা যায়। তাই ইব্দন উমদরর রাচয. ব্েমনার সাদথ কাব্শা রহ. এর 

হােীদসর ককান সংঘষম কনই।  

তাদব্ঈ ইমাম যুহরী রহ. কথদক ব্চেমত আদছ, নব্ী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু 

আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ব্দলদছন, কয ব্যচক্ত ব্ুধ অথব্া শচনব্ার চশঙ্গা লাগাদনার েরুন 

কশ্বতকুষ্ঠ করাদগ আক্রান্ত হদব্ কস কযন চনদেদকই চধক্কার কেয়। (এই ব্েমনাচের প্রচত 

লক্ষয কদরই ইমাম আহমাে ইব্দন হাম্বল রহ.শচন ও ব্ুধব্ার চশঙ্গা লাগাদনাদক 

অপছন্দ কদরদছন।) (সনুাদন কুব্রা ব্ায়হাক্বীঃ ১৯৫৪০,তানযীহুশ শরীআহ ২/৩৫৮, চমরকাত 

৯/৩৭০) 

উদল্লখ্ কয, হােীদস চশঙ্গা লাগাদনার েনয কয চেনগুদলা উদল্লখ্ করা হদয়দছ তা উিম 

পযমাদয়র। ঐ চেনগুদলাদত লাগাদনা েরুরী নয়, তাই চব্দশষ েরুরত পড়দল চনচষদ্ধ 

চেনগুদলাদতও লাগাদনা যাদব্। তদব্ ব্ুধব্ার ও শচনব্াদর চশঙ্গা না লাগাদনার ব্যাপাদর 

খ্ুব্ই সতকমতা অব্লম্বন করদব্। 

চব্: দ্রঃ  সহে পদ্ধচতদত চশঙ্গা লাগাদনার েনয কযাগাদযাগ করদত পাদরন ডাঃ 

এম,আর,আযাে কমাব্াঃ ০১৬৮২৭৭১১৩৬ 
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দুরূে, সালাম ও প্রিচলত মীলাদের শর‘ঈ চব্ধান 

দুরূে ও সালাদমর গুরুত্ব 

১। আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূে ও 

সালাম পাে করার েনয সকল ঈমানোরদক আহব্ান োচনদয়দছন। 

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কদরনঃ “কতামরা আমার 

উপর দুরূে পাে কদরা, কতামরা কযখ্াদনই থাদকানা ককদনা কতামাদের দুরূে আমার 

চনকে কপ ৌঁছাদনা হয়। 

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কদরনঃ কয ব্যচক্ত দুচনয়াদত 

আমার উপর দুরূে পড়া কথদক ভুদল থাকদলা, কস কব্দহশদতর রািা কথদক হদে কগল। 

(ইব্দন মাোহ হােীস নং ৯০৮, ব্াইহাকী শুআব্ুল ঈমান হােীস নং ১৪৭২) 

দুরূে ও সালাদমর ফযীলত 

o রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কদরনঃ চকয়ামদতর চেন 

ঐ ব্যচক্ত আমার সব্দিদয় চনকদে থাকদব্, কয আমার উপর কব্শী কব্শী দুরূে 

পাে করদব্। 

o রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কদরনঃ আল্লাহ তা‘আলা 

ব্হু সংখ্যক কফদরশতা এ কাদের েনয চনদয়াগ চেদয়দছন কয, তারা পৃচথব্ীর 

যমীদন চব্িরে করদত থাকদব্ এব্ং আমার উম্মদতর কয ব্যচক্ত আমার েনয 

দুরূে ও সালাম পাোদব্ তারা তা আমার চনকে কপ ৌঁদছ চেদব্। (শুআব্ুল ঈমান, 

ব্াইহাকী হােীস নং ১৪৮২, নাসাঈ হােীস নং ১২৮০) 

o হযরত ইব্দন আব্বাস রাচয. কথদক ব্চেমত, কফদরশতাগে নব্ীেী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর চনকে কপ্ররেকারীর নাম উদল্লখ্ কদর তার দুরূে 

ও সালাম কপশ কদর থাদকন। 

o নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কদরন, কয ব্যচক্ত সকাদল 

আমার উপর েশব্ার দুরূে পাে করদব্ এব্ং সন্ধযায় েশব্ার দুরূে পাে 

করদব্ চকয়ামাদতর চেন আচম তার েনয সুপাচরশ করদব্া। (ত্বব্ারানী, 

মােমাউয যাওয়াদয়েঃ১/১২০) 

দুরূে ও সালাম সম্পকমীয় মাসাইল 

o কুরআদন কারীদম আল্লাহ তা‘আলার চনদেমদশর কারদে সারা েীব্দন কমপদক্ষ 

একব্ার দুরূে পাে করা ফরদয আইন। (দুরদর মুখ্তারঃ১/৫১৪) 

o যচে একই মেচলদস কদয়কব্ার নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম 

এর নাম আদলাচিত হয়, তাহদল প্রথমব্ার সকদলর েনয দুরূে পাে করা 

ওয়াচেব্, পরব্তমী প্রদতযকব্ার চনভমরদযাগয মতানুসাদর সকদলর েনয 

মুিাহাব্। অব্শয ইমাম ত্বহাব্ী রাহ. পরব্তমী প্রদতযকব্ারও সকদলর েনয 

েরুে পাে করা ওয়াচেব্ ব্দলদছন। (দুরদর মুখ্তারঃ১/৫১৬) 
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o ককউ যচে নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর নাম মুব্ারাক একই 

মেচলদস ব্ারব্ার চলদখ্ন, তাহদল তার হুকুমও অনুরূপ, অথমাৎ প্রথমব্ার 

দুরূে চলখ্া ওয়াচেব্ পরব্তমীব্ার চলখ্া মুিাহাব্। (দুরদর মুখ্তারঃ১/৫১৬) 

o চব্না উযূদত, শুদয়-ব্দস, হাৌঁো-িলা সব্মাব্স্থায় নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ 

ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূে পড়া যায়। 

o েুম‘ুআ ব্া ঈদের খ্ুতব্ায় নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর নাম 

আসদল অন্তদর অন্তদর দুরূে পড়দব্, মুদখ্ উচ্চারে করদব্ না। 

o দুরদর মুখ্তার চকতাদব্ উদল্লখ্ আদছ, দুরূে শরীফ পড়ার চনয়ম হদলা, চেদল 

অতযন্ত মুহাব্বাদতর সাদথ ধীরচস্থরভাদব্ হালকা আওয়াদে িুদপ িুদপ পড়দব্। 

দুরূে শরীফ পড়ার সময় ঢুলদত থাকা, অঙ্গ-প্রতযঙ্গ কহলাদত থাকা এব্ং উৌঁিু 

আওয়াে করা উচিত নয়। (দুরদর মুখ্তারঃ১/৫১৯) 

নতনু ঘর-ব্াড়ী, কোকান, অচফস ইতযাচে উদদ্বাধদনর কক্ষদত্র করেীয়ঃ 

দুরদর মুখ্তার চকতাদব্ আদরা উদল্লখ্ আদছ, দুরূে শরীফ যথাস্থাদন পড়দব্। কযো 

দুরূে পড়ার ককাদনা স্থান নয় ব্রং দুচনয়াব্ী ককাদনা উদেশয সামদন আদছ, এমন স্থাদন 

দুরূে পড়ার রসম ব্ানাদনা ব্া দুরূে পড়ার েনয কলাকদেরদক োওয়াত কেওয়া সমূ্পেম 

চনদষধ। কযমন: নতুন ঘর-ব্াচড়, কোকান ইতযাচে উদদ্বাধন করার সময়। এ কক্ষদত্র 

চনয়ম হদলা, দুই রাকা‘আত শুকচরয়ার নামায পড়া ব্া হক্কানী আদলম দ্বারা ব্য়াদনর 

ব্যব্স্থা করা। (দুরদর মুখ্তারঃ১/৫১৮) 

দুরূে শরীফ পড়ার স্থান হদলা, নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর রওযা 

শরীফ চযয়ারাদতর সময়, নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর নাম ব্লা ব্া 

কশানার সময়, মসচেদের প্রদব্দশর সময় ও কব্র হওয়ার সময়, ককাদনা মেচলস 

কথদক উোর সময়, দু‘আ ব্া মুনাোদতর আদগ এব্ং পদর। আযাদনর পর দু‘আর 

আদগ, উযূর কশদষ, চকতাব্ ব্া চিচেপত্র ব্া অনয চকছু চলখ্ার পূদব্ম। চব্পে-আপে, 

ব্ালা-মুসীব্ত কথদক রক্ষা পাওয়ার েনয। ককাদনা প্রথা পালন না কদর নব্ীেী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর শাফায়াত পাওয়ার আশায় কব্চশ কব্চশ দুরূে 

পড়া। (দুরদর মুখ্তারঃ১/৫১৬, আল কাউলুল ব্ােী পৃ.৩১৮) 

সহীহ মীলাদের পদ্ধচত 

আমরা মুসলমান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর উম্মাত, পৃচথব্ীর 

সব্চকছু কথদক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর মুহাব্বাত এব্ং 

ভালব্াসা সব্দিদয় কব্শী। এো প্রচতচে মুসলমাদনর ঈমানী োচয়ত্ব। তাই রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর শাদন সহীহ তরীকায় মীলাে পড়া আমাদের 

কতমব্য। হাকীমূল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. “ইসলাহুর রুসূম” 

গ্রদে মীলাদের সহীহ পদ্ধচত চলদখ্দছন, প্রিচলত মীলাদের সাদথ সামিসযতা না করদখ্; 

চেন, তাচরখ্, সময়, পূব্ম কথদক চনধমাচরত না কদর, ডাকাডাচক ছাড়া ঘেনািদক্র চকছু 
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কলাক একচত্রত হদয় কগল ব্া ককান প্রদয়ােনীয় কাদে ব্া ব্য়াদনর েনয কলাকদেরদক 

একচত্রত করা হদয়চছল, তখ্ন উপচস্থত কলাকদের সামদন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত তরীকা এব্ং েীব্নােশম চনদয় আদলািনা করা, 

এরপর কুরআন কথদক চকছু সুরা পদড় অতযন্ত মুহাব্বদতর সাদথ হালকা আওয়াদে 

একাকী দুরূে শরীফ পড়দব্। অদনযর সাদথ তাল চমচলদয় সমচষ্টগতভাদব্ এক 

আওয়াদে পড়দব্ না। মীলাদে ইয়া নব্ী, ইয়া রাসূল, ইয়া হাব্ীব্ ইতযাচে চকছুই 

পড়দব্ না, তাওয়ালুে করদব্ না, চকয়াম করদব্ না, ককননা এসদব্র ককান চভচি 

শরী‘আদত কনই। 

উদল্লখ্য, চনভমরদযাগয ককান ককান চকতাদব্ মীলাদের কথা পাওয়া যায়, তার দ্বারা 

উদেশয এই সহীহ তরীকার মীলাে কযখ্াদন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম এর সুন্নাদতর আদলািনা হয় এব্ং সহীহ দুরূে পড়া হয়। প্রিচলত গলে মীলাে 

ককান অব্স্থায় তাদের উদেশয নয় এব্ং তারা ককউ এ গলে মীলাে পড়দতন না। 

সমাদে কযভাদব্ মীলাে-চকয়াদমর প্রিলন রদয়দছ 

কযখ্াদন একেন আদলম সাদহব্ তাওয়ালুে পদড়ন এব্ং কচব্তা পাে করদত থাদকন, 

ফাৌঁদক ফাৌঁদক সকদল একসাদথ দুরূে পদড়ন, এর মদধয হোৎ োৌঁচড়দয় ব্া ব্দস ‘ইয়া 

নব্ী সালামালাইকা’, ‘ইয়া রাসূল সালামালাইকা’, ‘ইয়া হাব্ীব্ সালামালাইকা’ এরূপ 

দুরূে পদড়ন, এর ককাদনা েলীল কুরআন-হােীদস কনই। এগুদলা সমূ্পেম ব্াদনায়াে 

এব্ং মনগড়া, তাই এর কথদক মুসলমানদের চব্রত থাকা কতমব্য। (সরূা আনআম-৫৯, 

সরুা নামল-৬৫, তাফসীদর কুরতবু্ী-১২/৩২২, নাসাঈ শরীফ-১২৮২, ফাতাওয়া কাচযখ্ান-১/৩৩৪, 

আহসানলু ফাতাওয়া-১/৩৪৮) 

উদল্লখ্যঃ তাওয়ালুে নাদম যা পড়া হয় এো কুরআন-হােীদস কনই। তারপর আরব্ী-

ফাসমী-ব্াংলা কচব্তা পড়া হয়, তাও শরী‘আদত কনই, তার অথমও ভুল। “ইয়া নব্ী” 

ওয়ালা কয দুরূে পড়া হয় তাও হােীদসর ককান চকতাদব্ কনই এব্ং আরব্ী গ্রামার এর 

চেক চেদয় তা ভুল, তার অথমও ভুল। তারপর নামাদযর চেদক কখ্য়াল করদল কেখ্া যায় 

ব্দস দুরূে শরীফ পড়া উিম আর এখ্াদন কসো ব্াে চেদয় োৌঁচড়দয় যাওয়া হয় যা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম চনে েীব্েশায় পছন্দ কদরনচন ব্রং 

চনদষধ কদরদছন। (আব্ু োউে) 

কযদহতু আমাদের সমাদে এ মীলাে-চকয়াম চনদয় ব্হু চেন কথদক ব্াক-চব্তণ্ডা, তকম-

চব্তকম হদে, কেদশর হক্কানী উলামাদয় ককরাম এোদক নাোদয়য ব্লদলও সাধারে 

মানুষ এোদক চব্ে‘আত ব্লদত রাচে নয়, এর মূল কারে হলঃ মীলাে-চকয়াদমর 

সমথমক এর সম্পদকম প্রকৃত ইচতহাস োদনন না।  

তাই মীলাদের প্রকৃত ইচতহাস সম্পদকম চব্িাচরত ব্েমনা করা হল, যাদত সকদল এর 

প্রকৃত ইচতহাস কেদন এর কথদক চব্রত থাকদত পাদর। 
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মীলাদের ইচতহাস 

প্রিচলত মীলাদের সিূনা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর যুদগ, তাদব্ঈন এব্ং তাদব্-

তাদব্ঈদনর সমদয় প্রিচলত পোয় মীলাদের ককাদনা অচিত্ব চছল না। ইসলাদমর 

সূিনাকাল কথদক সুেীঘম ছয়শ ব্ছর পযমন্ত এই চমলাদের ককাদনা অচিত্ব পাওয়া যায় 

না। এ চব্ষদয় চমলাে সমথমক এব্ং চমলাে চব্দরাধী সকদলই একমত। সব্মপ্রথম ৬০৪ 

চহেরী কথদক আেদকর প্রিচলত চমলাদের যাত্রা শুরু হয়। এই মীলাদের এক েন ব্ড় 

পৃষ্ঠদপাষক কম লভী আব্দুস সামী ‘আনওয়ার সাচতহাদত’ একথা স্বীকার কদরদছন। 

চিিচব্দনােদনর েনয এই মীলাদের আদয়ােন করা চব্দশষভাদব্ রচব্উল আউয়াল 

মাদসর ১২ তাচরখ্দক চনচেমষ্ট কদর মীলাে করার প্রিলন আদগ চছল না। এই প্রথা 

এদসদছ চহেরী ৬০৪ এর কশদষর চেদক। (ব্ারাহীদন কাদতআহ, পৃ.১০৩, তাচরদখ্ চমলাে পৃ.১৩) 

মূলকথা হদলা প্রিচলত মীলাদের আচব্ষ্কার চহেরী ছয় শতদকর পদর হদয়দছ। 

(ফাতাওয়াদয় রশীচেয়াঃ প.ৃ১১৪) 

কমাে কথা নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর ২৩ ব্ছর নব্ুওয়াদতর যুদগ, 

এরপর ১১ চহেরী কথদক িচল্লশ চহেরীর ১৭ রমযান আনুমাচনক চত্রশ ব্ছর খ্ুলাফাদয় 

রাচশেীদনর যুগ। এরপর কমদব্চশ ১২০ চহেরী সাহাব্াদয় ককরাদমর কশষ যুগ। এরপর 

কমদব্চশ ২২০ চহেরী পযমন্ত তাদব্ঈন, তাদব্-তাদব্ঈন, আইম্মাদয় মুেতাচহেীদনর 

যুগ। এরপর ৪০০ চহেরী পযমন্ত ফুকাহা ও মুহাচেসীদনর যুগ, অতঃপর আদরা ৬০৩ 

চহেরী পযমন্ত তৎকালীন উলামাদয় ককরাদমর যুদগও এই প্রিচলত মীলাদের অচিত্ব 

চছল না। সব্মপ্রথম ৬০৪ চহেরী কমাতাদব্ক ১২১৩ চিষ্টাদব্দ আনষু্ঠাচনকভাদব্ এই 

প্রিচলত মীলাদের প্রিলন শুরু হয়। সুতরাং প্রিচলত মীলাে চনঃসদন্দদহ চব্ে‘আত 

এব্ং নাোদয়য। যার ককাদনা চভচি শরী‘আদত কনই। 

প্রিচলত মীলাদের আচব্ষ্কারকঃ 

মীলাে যারা সমথমন কদরন এব্ং যারা এর চব্দরাচধতা কদরন, তাদের সকদলই এ 

চব্ষদয় একমত কয চহেরী ছয় শতদক ইরাদকর মসূল এলাকায় উমর চব্ন মুহাম্মাে 

মসূলী এই প্রিচলত মীলাদের আচব্ষ্কার কদরন। (তারীদখ্ মীলােঃ পৃ.১৫) 

কম লভী আব্দলু হক মুহাদেদর মক্কী রাহ. এর কলখ্া চকতাব্ ‘আে দুররুল মুনাযযাম 

ফী হুকচম আমাচল মাওচলচেন নাচব্চয়যল আযাম’ পৃ.১৬০ এ মুফতী সা‘দুল্লাহ সাদহব্ 

ব্দলন, প্রিচলত মীলাে রচব্উল আউয়াল মাদস চেন তাচরখ্ চনচেমষ্ট কদর সম্পােন 

করার চনয়ম সব্মপ্রথম ইরাদকর মসূল শহদর হদয়দছ। এখ্াদন উমর চব্ন মুহাম্মাে 

সব্মপ্রথম এই মীলাদের আচব্ষ্কার কদরন। (তাচরদখ্ মীলাে পৃ.১৬) 
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কম লভী মুহাম্মাে আযম সাদহব্ চলদখ্ন, োনা েরকার কয, এই পচব্ত্র মীলাদের 

আচব্ষ্কারক হযরত শায়খ্ উমর চব্ন মুহাম্মাে মসূলী। (ফাতহুল ওয়েূে প.ৃ৮ এর সদূত্র 

তাচরদখ্ মীলাে পৃ.১৬) 

প্রিচলত মীলাে সমমথক েনাব্ কম লভী আব্দসু সামী সাদহব্ চলদখ্ন, সব্মপ্রথম এই 

প্রিচলত মীলাে ইরাদকর মসলূ শহদর শায়খ্ উমর আচব্ষ্কার কদরন। (আনওয়াদর সাচতহা 

সদূত্র ব্ারহীদন কাদতআহ পৃ.১৬৪) 

সারকথা হদলা, নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর ইদন্তকাদলর ছয়শত ব্ছর 

পযমন্ত এই মীলাদের ককাদনা অচিত্ব চছল না। চহেরী ৬০৪ সাদল সব্মপ্রথম শায়খ্ উমর 

ইরাদকর মসূল শহদর এই মীলাদের আচব্ষ্কার কদরন। আর তার অনুসরে কদরচছদলন 

ব্ােশাহ আরব্ীল আব্ূ সাঈে কাওকারী, চতচনই মূলত এই মীলাদের প্রসার কদর 

চছদলন। (ব্ারাহীদন কাদতআহ পৃ.১৬৩-৬৪) 

আচব্ষ্কারক ককমন চছদলন? 

প্রিচলত মীলাদের আচব্ষ্কারক উমর চব্ন মুহাম্মাে মুেতাচহে, মুহাচেস ব্া ফকীহ 

চকছুই চছদলন না। ইলম ও সম্মাদনর চেক চেদয় চতচন একেন অখ্যাত ব্যচক্ত চছদলন। 

তার পচরচিচত মূলত ব্ােশাহ আরব্ীল এর মাধযদমই হদয়দছ। অদনক চব্জ্ঞ আদলম ও 

মহামানুষীগে তীব্র ও কচেন ভাষায় তার সমাদলািনা কদরদছন। কযমন: আল্লামা 

তােুেীন ফাদকহানী ব্দলন, প্রিচলত মীলাে আচব্ষ্কার কদরদছ ভ্রষ্ট ও চিিপুোরী 

কলাদকরা এব্ং কপেপুোরী কলাদকরা এর উপর গুরুত্বাদরাপ কদরদছ। (তারীদখ্ মীলাে 

প.ৃ১৮) 

প্রিচলত মীলাে সব্মপ্রথম শায়খ্ উমর এব্ং ব্ােশাহ আরব্ীল আচব্ষ্কার কদরদছন। 

তারা দুেদনই চব্জ্ঞ আদলমদের কাদছ অচব্শ্বাসদযাগয এব্ং অগ্রহেীয় চছদলন। কারে 

তারা উভদয়ই গান-ব্ােয ব্াোদতন। (তাওযীহুল মারাম ফী ব্ায়াচনল মাওচলচে ওয়াল চকয়াম 

সদূত্র তাচরদখ্ মীলাে পৃ.১৮) 

উপদর ব্চেমত আদলািনা কথদক োনা কগদলা কয, মীলাদের আচব্ষ্কারক উমর চব্ন 

মুহাম্মাে চছল চব্ে‘আতী। চব্জ্ঞ আচলমদের কিাদখ্ কস চছল অচব্শ্বাসদযাগয। ককাদনা 

চব্জ্ঞ আলদমর কিাদখ্ তার ককাদনা গ্রহেদযাগযতা চছল না। আো ব্লুন কতা কয ব্যচক্ত 

চনদেই তৎকালীন উলামাদয় ককরাদমর চনকে অগ্রহেদযাগয চছল। এমন একেন 

মানুদষর আচব্ষ্কৃত আেদকর প্রিচলত মীলাে কীভাদব্ গ্রহেদযাগয হদত পাদর? আল্লাহ 

আমাদের চব্দব্দকর দুয়ার খ্ুদলচেন। 

চব্ে‘আদতর ভয়াব্হ পচরোম 

উদল্লচখ্ত আদলািনা দ্বারা এ কথা পচরষ্কারভাদব্ প্রমাচেত হদয়দছ কয, প্রিচলত মীলাে 

ও চকয়াম চব্ে‘আত। আর চব্ে‘আত ভয়াব্হ গুনাদহর কাে। এক চেদক এই চব্ে‘আত 

কুফুর, চশচরক এর পদরই সব্মাচধক ভয়াব্হ ধ্বংসাত্মক গুনাহ। অপর চেদক এ কথদক 

তাওব্াও নসীব্ হয় না। ককউ সূে, ঘুষ, মে, েুয়াদত চলপ্ত হদল এগুদলা গুনাহ মদন 
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কদর এক সময় তা কথদক তাওব্া কদর কনয় ব্া তাওব্া করার প্রদয়ােন মদন কদর। 

চকন্তু চব্ে‘আত নাোদয়য ও কব্ীরা গুনাহ হওয়া সদত্ত্বও ব্াহযত তা কনক আমদলর মত 

হওয়ার কারদে সকদলই তা সাওয়াদব্র চনয়দত কদর থাদক। এ কারদে কখ্দনাই তা 

কথদক তাওব্া করার প্রদয়ােন মদন কদর না। ভাদব্ সাওয়াদব্র কােই কতা করচছ এর 

েনয আব্ার তাওব্া চকদসর। পচরদশদষ তাওব্া করা ছাড়াই মারা যায়। এেনয 

চব্ে‘আত সম্পদকম সচেক জ্ঞান রাখ্া এব্ং এ কথদক সমূ্পেমরূদপ কব্ৌঁদি থাকা সকদলর 

েনয েরুরী। ককননা হােীদস চব্ে‘আত কথদক কব্ৌঁদি থাকদত কদোরভাদব্ চনদেমশ 

কেওয়া হদয়দছ। নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ব্দলন, ‘কতামরা চব্ে‘আত ব্া 

নতুন আচব্ষ্কৃত আমল কথদক কদোরভাদব্ চব্রত থাক। ককননা প্রদতযক নতুন আচব্ষ্কৃত 

আমলই চব্ে‘আদতর মদধয গেয এব্ং প্রদতযক চব্ে‘আৌঁতই কগামরাহী। (চতরচমযী প.ৃ২৯২, 

আব্ূোঊেঃ২/২৭৯, মসুনাদে আহমােঃ৪/২৭) 

অপর এক হােীদস নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কদরন, আল্লাহ 

তা‘আলা চব্ে‘আতী ব্যচক্তর নামায-করাযা, োন-সেকা, হজ্জ-উমরাহ, চেহাে, ফরয 

ইব্াোত ও নফল ইব্ােতসহ ককাদনা আমই কব্ুল করদব্ন না। আোর খ্াচমর কথদক 

িুল কযমন খ্ুব্ সহদেই কব্র হদয় আদস, চেক কতমনই চব্ে‘আতী ব্যচক্তও ইসলাম 

কথদক চনদের অোদন্তই কব্র হদয় যায়। (ইব্দন মাোহ পৃ.৬) 

অপর এক হােীদস নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কদরন, ‘আল্লাহ 

তা‘আলা প্রদতযক চব্ে‘আতী ব্যচক্তর েনয তাওব্ার েরো ব্ন্ধ কদর চেদয়দছন।’ 

(কানযুল উম্মাল ১/২২০) 

সদব্মাপচর চব্ে‘আদত চলপ্ত ব্যচক্তদেরদক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম 

চনদেই “েূর হও, েূর হও, যারা আমার পর চব্ে‘আদত চলপ্ত হদয়দছ” ব্দল হাউদে 

কাওসাদরর পাচন কথদক চিরব্চিত কদর চেদব্ন। (ব্ুখ্ারী/মসুচলম) 

ব্তমমান সমাদে মীলাে-চকয়াদমর ব্যাপক প্রিারো পচরলচক্ষত হদে। অদনক মসচেদে 

মীলােও হয়, সাধারে মুসচল্লরা ব্যব্সায় উন্নচত, কছদল-কমদয়র পরীক্ষায় পাস আর 

পড়া-কলখ্ার উন্নচত, কামাই-করােগাদরর উন্নচত, ব্ালা-মুসীব্ত এব্ং চব্চভন্ন কপদরশাচন 

কথদক মুচক্তসহ চব্চভন্ন উদেশয হাচসদলর েনয মীলাে পচড়দয় থাদকন, নতুন ঘর-ব্াচড় 

ব্া কোকান হদল কসখ্াদন ব্রকদতর েনয এব্ং সওয়াদব্র চনয়দত মীলাে চেদয় 

থাদকন। অথি ইসলাদম এর ককাদনা চভচি-প্রমাে কনই। 

ইচতহাস খ্ুৌঁেদল কেখ্া যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর যুদগ, 

সাহাব্া ককরাদমর যুদগ এমনচক তাদব্ঈন এর যুদগও মীলাে-চকয়াদমর ককান অচিত্ব 

খ্ুৌঁদে পাওয়া যায় না। তাই এ প্রিচলত মীলাে-চকয়াম সমূ্পেম চব্ে‘আত এব্ং 

নাোদয়য। সকদলর কতমব্যঃ এর কথদক চব্রত থাকা এব্ং অনযদক চব্রত রাখ্া। নকল 

চেচনস কেখ্দত প্রায় আসদলর মত হদলও োদম আসল চেচনদসর মত হদব্ না। শুধু 
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তাই নয়, আসদলর মত ব্ানাদত কপদরদছ ব্দল নকলকারীদক পুরষ্কার কেওয়া হদব্ না, 

ব্রং নকল করার অপরাদধ কচেন শাচিদযাগয চব্দব্চিত হদব্। 

কযদহতু সকল চব্ে‘আত ইসলাদম নকল আমল চহদসদব্ গেয, তাই চব্ে‘আতকারী 

পুরষ্কারদযাগয কতা নয়ই ব্রং চব্ে‘আত করার অপরাদধ োহান্নাদমর কচেন 

শাচিদযাগয। যচেও সাধারে কলাকদের চনকে চব্ে‘আত কেদখ্ কতা ব্াহযত কনক 

আমদলর মদতাই মদন হয়, চকন্তু এো কয চব্ে‘আত এব্ং নকল আমল তা ব্ুরদত 

আমল চব্দশষজ্ঞ তথা হক্কানী উলামাদয় ককরাদমর ককাদনা কষ্টই হয় না। তাই সকদলর 

েনয কতমব্যঃ এ সকল চব্ে‘আত কাে কথদক কদোরভাদব্ চব্রত থাকা। 

ফাতাওয়ার আদলাদক প্রিচলত মীলাে চব্ে‘আত এব্ং নাোচয়য 

অসংখ্য ফাতাওয়ার চকতাদব্ প্রিচলত মীলাে ও চকয়ামদক চব্ে‘আত ও নাোদয়য ব্দল 

উদল্লখ্ করা হদয়দছ, তা কথদক কদোরভাদব্ চব্রত থাকদত ব্লা হদয়দছ। চনদে কদয়কচে 

ফাতাওয়ার চকতাদব্র প্রমাে কপশ করা হদলাঃ 

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর েন্মব্ৃিান্ত আদলািনা করা ও 

চযচকর-আযকার করার মাদর সওয়াব্ রদয়দছ, চকন্তু ব্তমমাদন েীব্নব্ৃিান্ত আদলািনার 

েদনয কয সুন্নাত পচরপেী গচহমত চনয়ম-নীচত অব্লম্বন করা হয়, এই চনয়ম সাহাব্াদয় 

ককরাম, তাদব্ঈন এব্ং তাদব্ঈন এর ককাদনা যুদগই চছল না। এর দ্বারা সওয়াদব্র 

পচরব্দতম গুনাহ হদব্। এধরদনর মেচলস কথদক েূদর থাকাই সওয়াদব্র কাে। (সতূ্র: 

খ্াইরুল ফাতাওয়া-১/৫৮৭) 

২. প্রিচলত মীলাে মেচলদসর আদয়ােন করা চভচিহীন এব্ং চব্ে‘আত, সুতরাং এো 

নাোচয়য। (সতু্রঃ ফাতাওয়াদয় মাহমচূেয়া-১/১৯০) 

৩. ব্তমমাদন কয প্রথা স্বরূপ মীলাদের মেচলস কাদয়ম কদর তথায় দ্বীনী চব্ষয় অজ্ঞ 

কচব্দের কচব্তা এব্ং গচহমত ও মনগড়া ব্েমনা সুর চেদয় পড়া হয় এব্ং এই প্রিচলত 

পোয় মীলাে পড়াদক েরুরী মদন করা হয়, এই মীলাে-মাহচফল সুন্নাত পচরপেী 

এব্ং চব্ে‘আত। এই গচহমত পদ্ধচত সাহাব্াদয় ককরাম, তাদব্ঈন এব্ং তাদব্ তাদব্ঈন, 

আইম্মাদয় ককরাম কাদরা কথদকই প্রমাচেত কনই। 

৪. প্রিচলত পোয় কয মীলাে-মাহচফদলর আদয়ােন করা হয়, তা কুরআন-হােীস 

এব্ং চফকদহর ককাথাও পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম 

চনদে কখ্দনা এমন কদরনচন, তাদব্ঈনগে কদরনচন, তাদব্ তাদব্ঈনগে কদরনচন; 

আইম্মাদয় মুেতাচহেীন, ফুকাহাদয় ককরাম এব্ং মুহাচেসগদের ককউ কদরদছন ব্দলও 

োনা যায়চন। ছয়শত চহেরী পযমন্ত এই মীলাে ককউ কদরনচন, এরপর সুলতান 

আরচব্ল সব্মপ্রথম এর প্রিলন ঘোয়। 

এ ছাড়াও কেখু্ন: (ফাতাওয়াদয় মাহমচুেয়া-১১/৪৮, ফাতাওয়াদয় রহীচময়া-২/২৮২, ইমোদুল 

মফুতীন-১৭২, ইমোদুল ফাতাওয়া-৫/২৪৯, আযীযলু ফাতাওয়া-প.ৃ ৯৮, ফাতাওয়াদয় মাহমচুেয়া 
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১/১৯৭, ফাতাওয়াদয় রশীচেয়া-২২৮-২২৯, ইমোদুল আহকাম-প.ৃ ৯৫, োওয়াচহরুল চফকহ-

১/২১১) 

নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর 

 েন্ম ও মতৃযুর চব্শুদ্ধ তাচরখ্ 

আমরা কশষ নব্ী হযরত মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর উম্মত। তাই 

আমাদেরদক তাৌঁর েন্ম ও মৃতুযর সচেক তাচরখ্ োনা উচিত। চনভমরদযাগয 

ইচতহাসদব্িাদের উদ্ধৃচতর আদলাদক আমরা নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম 

এর েন্ম ও মৃতুযর সচেক তাচরখ্ চনেমদয়র কিষ্টা করব্ ইনশাআল্লাহ। 

নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর েন্ম তাচরখ্ 

নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর েন্ম তাচরখ্ চনদয় ঐচতহাচসকদের চনকে 

মতাননকয রদয়দছ। তদব্ নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর েন্ম রচব্উল 

আউয়াল মাদসর ককাদনা এক কসামব্ার হদয়দছ, এ কক্ষদত্র চনভমরদযাগয সকল 

ইচতহাসচব্ে উলামাদয় ককরাম একমত। (আল-চব্োয়া ওয়ান চনহায়া ২/২৮২) 

েন্ম তাচরখ্ সম্পদকম চব্চভন্ন ধরদের ব্েমনা পাওয়া যায়। চনদে ব্েমনাগুদলা উদল্লখ্ করা 

হদলাঃ 

১.রচব্উল আউয়াল এর দুই তাচরখ্। 

২.রচব্উল আউয়াল এর আে তাচরখ্। 

৩.রচব্উল আউয়াল এর েশ তাচরখ্। 

৪.রচব্উল আউয়াল এর ব্ার তাচরখ্। 

৫.রচব্উল আউয়াল এর সদতর তাচরখ্। 

৬.রচব্উল আউয়াল এর আে চেন ব্াকী থাকদত। 

৭.রমযান মাদসর ব্ার তাচরখ্। (আল-চব্োয়া ওয়ান চনহায়া ২/২৮২) 

এসব্ ব্েমনার মধয কথদক হাদফে ইব্দন কাচছর রহ. ‘আল-চব্োয়া ওয়ান চনহায়া’ এর 

মদধয ‘দুই’ ‘আে’ ও ‘ব্ার’ তাচরদখ্র কথা গুরুদত্বর সাদথ উদল্লখ্ কদরদছন। তাই 

আমরা শুধু এই চতনচে তাচরখ্ চনদয় চব্িাচরত আদলািনা করব্। ইনশাআল্লাহ। 

আর মুহাম্মাে চব্ন সাআে রহ. ‘তব্াকাতুল কুব্রা’ নামক গ্রদে দুই ও েশ তাচরদখ্র 

মতদক গ্রহে কদরদছন। ব্ার তাচরদখ্র মতচে প্রচসদ্ধ হওয়া সদত্ত্বও এ মতচের 

আদলািনা তাৌঁর চকতাদব্ স্থান পায়চন। দুই ও েশ তাচরদখ্র পদক্ষ কপশ কৃত তার 

েলীলসমূহ সনেসহ উদল্লখ্ করা হদলাঃ 

দুই তাচরদখ্র েলীলঃ  

قال حممد بن سعد اخربنا حممد بن عمربن واقد االسلمى الواقدى قال: كان ابومعشر جنيح بن عبد الرحمن املدىن 
 .يقول: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم االثنني لليلتني خلتامن شهر ربيع االول
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‘ইব্দন সাআে তার উিাে ওয়াদকেী এর সূদত্র ব্েমনা কদরদছন কয, আব্ূ মা‘শার 

আল-মাোনী ব্লদতন, রচব্উল আউয়াল মাদসর দুই তাচরখ্ কসামব্ার নব্ীেী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম েন্ম গ্রহে কদরদছন।’ (তব্াকাদত ইব্দন সাআে ১/৪৭) 

এখ্াদন লক্ষেীয় চব্ষয় হল, এ ব্েমনার রাব্ী ওয়াদকেী ও তার উিাে আব্ূ মা‘শার 

উভদয়ই ‘যয়ীফ’। চরোল শাদস্ত্রর প্রচসদ্ধ ইমাম হাদফে ইব্দন হাোর আসকলানী রহ. 

ওয়াদকেী সম্পদকম ব্দলনঃ مرتوك مع سعة علمه ‘প্রশি জ্ঞাদনর অচধকারী হওয়া সদত্ত্বও 

চতচন পচরতযােয।’ তাকরীব্ুত তাহযীব্ পৃ.৪৯৮) আর আব্ূ মা‘শার সম্পদকম ব্দলদছনঃ 

 কস যয়ীফ’ (তাকরীব্ প.ৃ ৫৫৯) অতএব্ দুই তাচরদখ্র ব্েমনাচের ব্েমনাকারীরা‘ ضعيف

মাতরুক ও যয়ীফ হওয়ায় এমতচে গ্রহে করা কগল না। 

েশ তাচরদখ্র েলীলঃ  

েশ তাচরদখ্র েলীদলর সূদত্রও ওয়াদকেী রদয়দছন। তাই েশ তাচরদখ্র েলীলচেও 

মাতরুক চব্দব্চিত হদব্। (তব্াকাতুল কুব্রা ১/৪৭) 

আে তাচরদখ্র েলীলঃ 

কেদন রাখ্া উচিত কয, হচি ব্াচহনী কয ব্ছর মক্কায় হামলা কদরচছল কসব্ছরই রচব্উল 

আউয়াল মাদস নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর েন্ম হয়। এ কক্ষদত্র 

উদল্লখ্দযাগয সকল ইচতহাসচব্ে উলামাদয় ককরাম একমত। 

ইব্দন কাছীর রহ. ব্দলনঃ 

و املشهور عند اجلمهور. قال ابراهيم بن املنذر قال ابن اسحاق: وكان مولده عليه السالم عام الفيل وهذا ه
 .احلزامى: هو الذى اليشك فيه احدمن علمائنا انه عليه السالم ولد عام الفيل

‘ইমামুল মাগাযী ইব্দন ইসহাক ব্দলদছন, নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম 

এর েন্ম হচি ব্াচহনীর ব্ছর হদয়চছল। এচেই েমহুদরর চনকে প্রচসদ্ধ অচভমত। আর 

ইব্রাহীম চব্ন মুনচযর রহ. ব্দলন, নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর েন্ম 

হচি ব্াচহনীর ব্ছর হওয়ার কক্ষদত্র আমাদের উলামাদের চনকে ককাদনা সদন্দহ কনই।’ 

(আল চব্োয়া ওয়ান চনহায়া ২/২৮৩) 

অতএব্, এতেুকু চনচশ্চতভাদব্ সাব্যি হদলা কয, হচি ব্াচহনীর মক্কায় আক্রমদের ব্ছর 

নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর েন্ম হদয়চছল। এখ্ন প্রশ্ন কথদক যায় কয, 

হচি ব্াচহনীর হামলার কয়চেন পর নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর েন্ম 

হদয় চছল? হাদফদে হােীস ইমাম সুহায়লী, ইমাম ইব্দন কাছীর, ইমাম মাসঊেী রহ. 

এর চনকে চব্শুদ্ধতম মত হল, হচি ব্াচহনী মক্কায় হামলার পিাশ চেন পর নব্ীেী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম েন্ম গ্রহে কদরদছন। আব্ূ ব্কর মুহাম্মাে চব্ন মূসা 

আল খ্াওয়াদরদযমী রহ. ব্দলন, হচি ব্াচহনী মক্কায় হামলা কদর মুহাররম মাদসর 

কতর চেন ব্াকী থাকদত। তখ্ন কথদক পিাশ চেন পর নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম েন্ম গ্রহে করদল েন্ম চেব্স আেই রচব্উল আউয়াল হয়। অতএব্, সাব্যি 
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হদলা কয, উদল্লচখ্ত ব্ড় ব্ড় ইমামদের মদত নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম 

এর েন্ম হদয়চছল আেই রচব্উল আউয়াল। আদরা চব্িাচরত োনদত কেখ্ুনঃ (সবু্ুলুল 

হুো ওয়ার রশাে ফী সীরাচত খ্াইচরল ইব্াে ১/৩৩৫) 

আল্লামা আহমাে চব্ন মুহাম্মাে আল কসতালানী আে তাচরদখ্র মতদক প্রাধানয চেদত 

চগদয় ব্দলনঃ  

وقيل لثمان خلت منه, قال الشيخ قطب الدين: هو اختيار اكثر اهل احلديث, ونقل عن ابن عباس و جبري بن مطعم 
م , وحكى القضاعى ىف عيون املعارف وهو اختيار من له معرفة بهذا الشان, واختاره احلميدى و شيخه ابن حز

اجماع اهل الزيج)اى امليقات( عليه, ورواه الزهرى عن حممد بن جبري بن مطعم وكان عارفا بالنسب وايام العرب 
 .اخذ ذالك عن ابيه

‘কাদরা কাদরা মদত নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম রচব্উল আউয়াল মাদসর 

আে তাচরখ্ েন্ম গ্রহে কদরন। শাদয়খ্ কুতুব্উচেন (আব্ূ ব্কর মুহাম্মে চব্ন আহমাে) 

ব্দলদছন, এ মতচেই অচধকাংশ মুহাচেসগে গ্রহে কদরদছন এব্ং এ মতচেই হযরত 

ইব্দন আব্বাস এব্ং েুব্াইর চব্ন মুতইম রা. কথদক ব্চেমত আদছ। তাছাড়া ইচতহাস 

সম্পদকম যার নূনযতম ধারো আদছ কসও এমতচেই গ্রহে করদব্। হুমাইচে ও তার 

উিাে ইব্দন হাযম রহ.ও এ মতচে গ্রহে কদরদছন এব্ং কুযায়ী (আব্দুল্লাহ চব্ন 

মুহাম্মে চব্ন সালাম) ‘উয়ূনুল মাআদরফ’ নামক গ্রদে আে তাচরদখ্ নব্ীেী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর েন্ম গ্রহে সম্পদকম মীকাতব্াসীদের ঐকযমদতর কথা 

উদল্লখ্ কদরদছন। এমতচেদকই হাদফে যুহরী রহ. মুহাম্মাে চব্ন েুব্াইর চব্ন মুতইম 

কথদক ব্েমনা কদরদছন। আর মুহাম্মাে চব্ন েুব্াইর নসব্নামা ও আরদব্র ইচতহাস 

সম্পদকম পচণ্ডত চছদলন। মুহাম্মাে তার চপতা েুব্াইর চব্ন মুতইম কথদক এ চব্ষদয় 

পাচণ্ডতয গ্রহে কদরদছন।’ (আল মাওয়াদহব্ুল লাদুচনয়যাহ ১/৮৫) 

আল্লামা যারকাশী রহ.ও ‘শরদহ যারকাশী আলাল মাওয়াদহব্’ এর মদধয আে 

তাচরদখ্র মতদক প্রাধানয চেদয়দছন। (শরদহ যারকাশী আলাল মাওয়াদহব্ ১/২৪৬) 

সুপ্রচসদ্ধ ইচতহাসদব্িা হাদফে ইব্দন কাছীর রহ. ‘আল-চব্োয়া ওয়ান চনহায়া’ এর 

মদধয আে তাচরদখ্র মতদক কযভাদব্ উদল্লখ্ কদরদছন তার দ্বারা স্পষ্টভাদব্ ব্ুদর আদস 

কয, চতচনও আে তাচরদখ্র প্রব্ক্তা। চতচন ব্দলনঃ  

وقيل لثمان خلون منه, حكاه احلميدى عن ابن حزم ورواه مالك وعقيل ويونس بن يزيد عن الزهرى عن حممد بن 
جبريبن مطعم, ونقل ابن عبد الرب عن اصحاب التاريخ انهم صححوه, وقطع به احلافظ الكبري حممد بن موسى 

 .ىف كتابه التنوير ىف مولد البشري النذيراخلوارزمى, ورجحه احلافظ ابو اخلطاب بن دحية 

‘ককউ ককউ ব্দলদছন নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম েন্ম গ্রহে কদরদছন 

রচব্উল আউলায় এর আে তাচরখ্। এ মতচে হুমাইেী রহ. ইব্দন হাযাম রহ. কথদক 

ব্েমনা কদরদছন এব্ং ইমাম মাদলক রহ., উকাইল (ইব্দন খ্াদলে) ও ইউনুস চব্ন 

ইয়াযীে ইমাম যুহরী এর সূদত্র, আর ইমাম যুহরী মুহাম্মে চব্ন েুব্াইর চব্ন মুতইম 
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এর সূদত্র আে তাচরদখ্র কথা ব্েমনা কদরদছন। সুপ্রচসদ্ধ স্পযাচনশ আদলম ইব্দন 

আব্দুল ব্ার ব্দলদছন, ইচতহাসদব্িাগে আে তাচরদখ্র অচভমতদকই চব্শুদ্ধ ব্দলদছন। 

তাছাড়া হাদফদে হােীস মুহাম্মে চব্ন মূসা আল খ্াওয়াদরদযমী চনচশ্চতভাদব্ আে 

তাচরখ্দক সচেক ব্দলদছন। আদরক হাদফদে হােীস আব্ুল খ্ািাব্ উমর ইব্দন হাসান 

ইব্দন চেহইয়া স্বীয় গ্রে ‘আত তানব্ীর ফী মাওচলচেল ব্াশীর ওয়ান নাযীর’ এর মদধয 

আে তাচরদখ্র অচভমতদকই প্রধানয চেদয়দছন। (আল-চব্োয়া ওয়ান চনহায়া ২/২৮২) 

ব্ার তাচরদখ্র েলীলঃ  

হাদফে ইব্দন কাছীর রহ. ব্ার তাচরদখ্র েলীল সম্পদকম ব্দলনঃ 

وقيل لثنيت عشرة خلت منه, نص عليه ابن اسحاق ورواه ابن اىب شيبة ىف مصنفه عن عفان بن مسلم عن سعيد بن 
مينا عن جابر وابن عباس رضى الله عنهما انهما قاال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم االثنني 

هر ربيع االول وفيه بعث وفيه عرج به اىل السماء وفيه هاجر وفيه مات, وهذا هواملشهور عند الثاىن عشر من ش
 .اجلمهور و الله اعلم

‘ইব্দন ইসহাক রহ. ব্ার তাচরদখ্র মতচে স্পষ্টভাদব্ ব্েমনা কদরদছন। আর ইব্দন আব্ী 

শাইব্া তার ‘মুসান্নাফ’ গ্রদে আফফান ইব্দন মুসচলম এর সূদত্র সাঈে ইব্দন মীনা 

কথদক ব্েমনা কদরন কয, োদব্র (রাচয.)ও ইব্দন আব্বাস (রাচয.) ব্দলদছন, নব্ীেী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম হচি ব্াচহনীর মক্কায় আক্রমদের ব্ছর রচব্উল 

আউয়াল মাদসর ব্ার তাচরখ্ কসামব্ার েন্ম গ্রহে কদরন। আর রচব্উল আউয়াল মাদস 

তাদক নব্ুওয়াত কেয়া হয় এব্ং এ মাদস তাৌঁর কম‘রাে হয় এব্ং এ মাদসই চতচন 

চহেরত কদরন আর এ মাদসই চতচন ইচন্তকাল কদরন। (হাদফে ইব্দন কাছীর ব্দলন,) 

েমহুদরর চনকে এ মতচেই প্রচসদ্ধ। (আল-চব্োয়া ওয়ান চনহায়া ২/২৮৩) 

এখ্াদন দুইচে চব্ষয় লক্ষেীয়ঃ 

১. ব্ার তাচরদখ্র েলীল চহদসদব্ একচে হােীস কপশ করা হল। এই হােীদসর রাব্ী 

আফফান চব্ন মুসচলম ও সাঈে চব্ন মীনা উভদয় চনভমরদযাগয। তদব্ আফফান চব্ন 

মুসচলম সাঈে চব্ন মীনা কথদক সরাসচর হােীস শুনদত পানচন। কারে সাঈে চব্ন 

মীনার ইদন্তকাল হয় ১১০ চহেরীর চেদক। আর আফফান চব্ন মুসচলদমর েন্মই হয় 

১৩৪ চহেরীর চেদক। (সূত্রঃ চসয়ারু আ‘লাচমন নুব্ালা ৯/২৫) এর দ্বারা ব্ুরা কগল কয, 

আফফান চব্ন মুসচলম এব্ং সাঈে চব্ন মীনা উভদয়র মাদর একেন রাব্ী আদছ যার 

নাম এই সনদে উদল্লখ্ করা হয় চন। তাই এই হােীসচে মুনকাদত হদয় কগল। আর 

মুনকাদত হােীস েলীল চহদসদব্ গ্রহেদযাগয নয়। 

২. হাদফে ইব্দন কাছীর রহ. এই মতচে ব্েমনা করার পর ব্দলদছন, ‘এই মতচে 

েমহুদরর চনকে প্রচসদ্ধ’ লক্ষেীয় চব্ষয় হদলা, এই মতচেদক চতচন প্রচসদ্ধ ব্দলদছন 

ব্দে চকন্তু চব্শুদ্ধ ব্দলনচন; ব্রং আে তাচরদখ্র মতদকই চতচন প্রকারান্তদর চব্শুদ্ধ 

ব্দলদছন। কেদন রাখ্া উচিত কয, সব্ প্রচসদ্ধ চব্ষয়ই চব্শুদ্ধ হয় না; ব্রং সমাদে 
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অদনক এমন প্রচসদ্ধ চব্ষয় রদয়দছ যা চব্শুদ্ধ নয়। আমাদের মদন হয় এখ্াদনও 

কতমনচেই ঘদেদছ। 

যাই কহাক উপচরউক্ত আদলািনা দ্বারা একথা সাব্যি হল কয, ব্ড় ব্ড় মুহাচেস ইমাম 

ও ইচতহাসচব্েগদের মদত নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম রচব্উল আউয়াল 

মাদসর আে তাচরখ্ কসামব্ার েন্ম গ্রহে কদরদছন। ঐচতহাচসক চব্দব্িনায় এোই 

চব্শুদ্ধ অচভমত। ব্ার তাচরদখ্র েলীল সম্পকমীয় হােীস ‘মুনকাদত’। তাই ব্ার 

তাচরদখ্র অচভমত প্রচসদ্ধ হওয়া সদত্ত্বও চব্শুদ্ধ নয়। 

কেযাচতচব্মজ্ঞান ও নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর েন্ম তাচরখ্ঃ 

চনকে অতীদতর ভারত উপ-মহাদেদশর কদয়কেন ব্রেীয় আলদমর মতামত হল, 

নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ৯ই রচব্উল আউয়াল কসামব্ার েন্ম গ্রহে 

কদরদছন। আল্লামা চশব্লী নু‘মানী ও শায়খ্ সুলাইমান নেভী কতৃমক কয থভাদব্ উেূম 

ভাষায় রচিত ‘সীরাতুন নব্ী’ নামক গ্রদে এব্ং শায়খ্ সফীউর রহমান কতৃমক আরব্ী 

ভাষায় রচিত ‘আররাহীকুল মাখ্তূম’ নামক গ্রদে এই মতামত উদল্লখ্ করা হদয়দছ। 

এই মদতর পদথ েলীল ব্েমনা করদত চগদয় ‘সীরাতুন নব্ীর’ গ্রেকার ব্দলদছন, চব্গত 

শতাব্দীর চমশদরর প্রখ্যাত কেযাচতচব্মজ্ঞানী আদলম মাহমূে পাশা ফালাকী রহ. তার 

রচিত ‘নাতাদয়েুল ইফহাম ফী তাকব্ীচমল আরব্ কাব্লাল ইসলাম ওয়া ফী 

তাহকীদক মাউচলচেন নাচব্চয়য আলাইচহস সালাতু ওয়াস সালাম’ নামক গ্রদে 

গাচেচতক প্রমাোচের মাধযদম সাব্যি কদরদছন কয, নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম এর েন্ম মূলত রচব্উল আউয়াল এর নয় তাচরখ্ হদয়দছ। চতচন েলীল সম্পদকম 

কয কদয়ক পৃষ্ঠা ব্যাপী আদলািনা কদরদছন তার সারাংশ এরূপঃ 

১. সহীহ ব্ুখ্ারীদত আদছ কয, েশম চহেরীদত যখ্ন নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম এর সব্মকচনষ্ঠ কছদল ইব্রাহীম (রাচয.) ইদন্তকাল কদরন তখ্ন সূযম গ্রহে 

হদয়চছল। আর তখ্ন নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর ব্য়স ৬৩ ব্ছর 

িলচছল।  

২. গাচেচতক চহদসদব্ সাব্যি হয় কয, েশম চহেরীর কসই সূযম গ্রহে চিষ্টীয় ৬৩২ 

সাদলর োনুয়াচর মাদস সকাল আেো চত্রশ চমচনদে হদয়চছল। 

৩. িান্দ্র মাস চহদসদব্ এ সময় কথদক ৬৩ ব্ছর চপছদন চফদর কগদল কেখ্া যায় কয, 

নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর েন্ম ৫৭১ সাদল হদয় চছল। আর এ 

সময় রচব্উল আউয়াল মাদসর প্রথম তাচরখ্ কমাতাদব্ক ১২ই এচপ্রল হয়। 

৪. েন্ম তাচরখ্ সম্পদকম যচেও মতদভে রদয়দছ, চকন্তু এ কক্ষদত্র সব্াই একমত কয, 

নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর েন্ম রচব্উল আউয়াল মাদসর ককাদনা 

এক কসামব্ার হদয়দছ। আর চনভমরদযাগয মতগুদলা ৮-১২ এর মদধয সীমাব্দ্ধ। 
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৫. রচব্উল আউয়াল এর ৮-১২ তাচরদখ্র মদধয কসামব্ার হয় নয় তাচরখ্। এসব্ 

কারদে চনচশ্চতভাদব্ ব্লা যায় কয, নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর েন্ম 

চিষ্টীয় ৫৭১ সাদলর ২০কশ এচপ্রল হদয়চছল। (সীরাতুন নব্ী ১/১১৭) 

নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর ইদন্তকাদলর তাচরখ্ 

ইদন্তকাদলর তাচরখ্ সম্পদকমও মতদভে রদয়দছ। কাদরা মদত রচব্উল আউয়াল এর 

ব্ার তাচরখ্ কসামব্ার, কাদরা মদত রচব্উল আউয়াল মাদসর দুই তাচরখ্ কসামব্ার আর 

কাদরা মদত রচব্উল আউয়াল মাদসর এক তাচরখ্ কসামব্ার নব্ীেী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম  ইদন্তকাল কদরদছন। প্রদতযদকই চনদের োচব্র পদথ প্রমাে 

কপশ কদরদছন, চকন্তু ব্ার ও দুই তাচরদখ্র পদথ কয-সব্ েলীল কপশ করা হদয়দছ তা 

আমাদের তাহকীক অনুযায়ী চব্শুদ্ধ নয় চকংব্া যুচক্তযুক্ত নয়। তাই আমরা ব্ার তাচরখ্ 

এব্ং দুই তাচরদখ্র মতচে গ্রহে কচরচন। আমাদের তাহকীক অনুযায়ী নব্ীেী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম রচব্উল আউয়াল মাদসর এক তাচরখ্ কসামব্ার ইদন্তকাল 

কদরদছন। এক তাচরখ্ সম্পকমীয় েলীল চনদে কপশ করা হদলাঃ 

নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর ইদন্তকাদলর ব্যাপাদর কযসব্ চব্ষদয় 

ইমামগে একমত তা চনেরূপঃ 

১. নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম মৃতুয ব্রে কদরন ১১ চহেরীদত। 

২. রচব্উল আউয়াল মাদস। 

৩. কসামব্ার। 

৪. এক তাচরখ্ কথদক ব্ার তাচরদখ্র মদধয মৃতুযর তাচরখ্ সম্পদকম হােীদসর কম চলক 

গ্রেসমূদহ স্পষ্ট ককাদনা ব্েমনা পাওয়া যায় না। সীরাতাজ্ঞ ও ইচতহাসচব্েগে এ 

সম্পদকম চতনচে মত উদল্লখ্ কদর থাদকনঃ এক, দুই ও ব্ারই রচব্উল আউয়াল। এই 

চতনচে মতদক সব্রকম যািাই ব্াছাইদয়র পর ১ম রচব্উল আউয়াল এর মতচেই 

যুচক্তযুক্ত মদন হয়। ককননা সহীহ ব্ুখ্ারীর হােীদসর মাধযদম একথা সাব্যি কয,   اليوم
 শীষমক আয়াতচে েশম চহেরীর চযলহজ্জ মাদসর নয় তাচরখ্  ...اكملت لكم دينكم

শুক্রব্ার আরাফার ময়োদন নাচযল হদয়চছল। (ব্ুখ্ারী, চকতাব্ুত তাফসীর) এই চহসাব্ চেক 

করদখ্ িান্দ্রমাদসর সাধারে চনয়ম অনুসরে করদল রচব্উল আউয়াল এর এক তাচরখ্ 

কসামব্ার সাব্যি হয়। 
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চনদে চব্িাচরত একচে নকশার মাধযদম একথা আদরা স্পষ্ট কদর কেওয়া হদলাঃ 

নং মাদসর অব্স্থা 
রচব্উল আউয়াল এর 

১ম কসামব্াদরর তাচরখ্ 

রচব্উল আউয়াল এর 

২য় কসামব্াদরর তাচরখ্ 

রচব্উল আউয়াল এর ৩য় 

কসামব্াদরর তাচরখ্ 

১ চযলহজ্জ, মুহাররম,  

সফর সব্ ৩০শা 

৬ ১৩ ২০ 

২ চযলহজ্জ, মুহাররম, 

 সফর সব্ ২৯শা 

২ ৯ ১৬ 

৩ চযলহজ্জ, মুহাররম ২৯শা, 

 সফর ৩০শা 

১ ৮ ১৫ 

৪ চযলহজ্জ ৩০শা, মুহাররম  

ও সফর ২৯শা 

১ ৮ ১৫ 

৫ চযলহজ্জ ২৯শা, মুহাররম 

 ৩০শা, সফর ২৯শা 

১ ৮ ১৫ 

৬ চযলহজ্জ ৩০শা, মুহাররম  

২৯শা, সফর ৩০শা 

৭ ১৪ ২১ 

৭ চযলহজ্জ ৩০শা, মুহাররম  

৩০শা, সফর ২৯শা 

৭ ১৪ ২১ 

৮ চযলহজ্জ ২৯শা,  

মুহাররম ও সফর ৩০শা 

৭ ১৪ ২১ 

 

এই তাচরখ্গুদলার মধয কথদক ৬, ৭, ৮, ৯, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২০, ও ২১ তাচরখ্ 

আদলািনার ব্াচহদর। ককননা এসব্ তাচরদখ্র ককাদনা প্রব্ক্তা কনই। (চব্.দ্র. নকশায় 

কেখ্া যাদে কয, ব্ার তাচরখ্ ককাদনা ভাদব্ই কসামব্ার হদে না। তাই ব্ার তাচরখ্ 

কসামব্ার না হওয়া আদরা স্পষ্টভাদব্ সাব্যি হল।) এখ্ন রইল শুধু এক আর দুই 

তাচরখ্। আমরা নকশায় কেখ্দত পাচে কয, এক অব্স্থায় দুই তাচরখ্ কসামব্ার হদত 

পাদর। অথমাৎ উদল্লচখ্ত চতনচে মাসদক একাধাদর উনচত্রশা ধরদল। আর কেদন রাখ্া 

উচিত কয, িান্দ্রমাস একাধাদর চতনব্ার উনচত্রশা হওয়া িান্দ্রমাদসর সাধারে চনয়ম এর 

পচরপেী। তাই দুই তাচরদখ্র মতচে যুচক্তযুক্ত নয়। পক্ষান্তদর উদল্লচখ্ত চতনচে মাদসর 

কযদকাদনা দুইচেদক উনচত্রশা ধরদল চযলহজ্জ মাদসর নয় তাচরখ্ শুক্রব্ার হওয়া 

চহদসদব্ রচব্উল আউয়াল মাদসর এক তাচরখ্ কসামব্ার হয়। আর স্বাভাচব্কভাদব্ও 

িান্দ্রমাস পর পর দুই ব্ার উনচত্রশা হয় চকংব্া একচে উনচত্রশা এব্ং পদররচে চত্রশা 

হদয় থাদক। অতএব্ যুচক্তর সাদথ সাদথ হাদফে মূসা ইব্দন উকব্া, লাইস চব্ন 



 www.darsemansoor.com  

সাআে, মুহাম্মে চব্ন মূসা আলখ্াওয়াদরযমী প্রমুখ্ ইমামগদের উচক্ত এক তাচরদখ্র 

মতদক সমথমন করায় আমরা এক তাচরদখ্র মতচে গ্রহে করচছ। (সীরাতুন নব্ী ২/৪৭৭) 

তাছাড়া তাফসীদর তব্ারী ও তাফসীদর ইব্দন কাছীদর ইমাম ইব্দন েুরাইে তব্ারী 

কথদক ব্চেমত রদয়দছ কয, ‘আে কতামাদের েনয কতামাদের দ্বীনদক পচরপূেম কদর 

কেওয়া হল’ শীষমক আয়াতচে নাচযল হওয়ার চেন কথদক চনদয় ইদন্তকাদলর পূব্ম পযমন্ত 

কমাে একাচশ চেন নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়া সাল্লাম েীচব্ত চছদলন।’ (তাফসীদর 

তব্ারী ৬/৯৬) 

ইমাম ইব্দন েুরাইে এর এই উচক্ত অনুযায়ীও উদল্লচখ্ত আয়াত নাচযল হওয়ার চেন 

কথদক চনদয় একাচশতম চেন রচব্উল আউয়াল এর এক তাচরখ্ কসামব্ার হয়, যচে 

চেলহজ্জ, মুহাররাম ও সফর এই চতন মাদসর কযদকাদনা দুইচেদক উনচত্রশা ধরা হয়। 

অতএব্, রচব্উল আউয়াল মাদসর এক তাচরখ্ কসামব্ার নব্ীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ 

ওয়া সাল্লাম এর ইদন্তকাল হদয়দছ। এচেই চব্শুদ্ধ ও যুচক্তযুক্ত মত। আল্লাহ তা‘আলাই 

ভাল োদনন। চব্িাচরত োনদত কেখ্ুনঃ (‘সীরাতুন নব্ী’ ২/৪৭৭) 

শরী‘আদতর েচৃষ্টদত ওলীমা, আকীকা ও খ্তনা 

ওলীমা প্রসঙ্গ 

ওলীমার শাচব্দক অথম খ্ানা খ্াওয়াদনা। শরী‘আদতর পচরভাষায় চব্ব্াদহর পর কছদল ব্া 

তার পচরব্াদরর পক্ষ কথদক কয খ্ানার োওয়াত কেওয়া হয় তাদক ওলীমা ব্দল। 

ওলীমার হুকমু 

ওলীমা করা সুন্নাত । হােীস শরীদফ এদসদছ, হযরত আনাস রাচয. ব্দলন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম আব্দরু রহমান ইব্দন আউফ রাচয. এর শরীর ব্া 

কাপদড় হলুে রদঙর চিন্হ কেদখ্ চেজ্ঞাসা করদলন, এো কী ? েব্াদব্ চতচন ব্লদলন, 

আচম একচে কখ্েুর োনার পচরমাে কসানা চেদয় একচে কমদয়দক চব্ব্াহ কদরচছ। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম তখ্ন ব্লদলন, আল্লাহ কতামার চব্ব্াদহ 

ব্রকত চেন। আর তুচম ওলীমা কদরা যচেও একচে ব্কচর দ্বারা কহাক না ককদনা। ব্ুখ্ারী 

১/৭৭৭, মসুচলম ১/৪৬১ 

ওলীমার সময় 

চব্ব্াদহর চতন চেদনর মদধয কযদকাদনা সময় ওলীমার আদয়ােন করা কযদত পাদর। 

তদব্ কদনর রুখ্সচতর পর তথা ব্র-কদনর ব্াসর হওয়ার পর  ওলীমা করা উিম। 

এদত চব্ব্াদহর পচরপূেম এ‘লান ও প্রিার প্রসার হদয় যায়। ফাতহুল মলুচহম ৬/৪০৮ 

ওলীমার োওয়াত গ্রহে করার হুকমু  

ওলীমার োওয়াত গ্রহে করা সুন্নাত। হােীস শরীদফ এদসদছ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্দন 

উমর রাচয. কথদক ব্চেমত, রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ব্দলদছন, যখ্ন 



 www.darsemansoor.com  

কতামাদের কাউদক ওলীমার োওয়াত কেওয়া হয় তখ্ন কস কযন তাদত উপচস্থত হয়। 

ব্ুখ্ারী ১/৭৭৭, মসুচলম ১/৪৬১ 

যচে ওলীমার সভায় শরীয়ত চব্দরাধী ককাদনা চকছু হওয়ার আশংকা থাদক আর 

োওয়াচত কমহমাদনর উক্ত কাে ব্ন্ধ করার ক্ষমতা থাদক, তাহদল মেচলদস অংশগ্রহে 

কদর তা ব্ন্ধ কদর চেদব্। চকন্তু ব্ন্ধ করার ক্ষমতা না থাকদল কসখ্াদন অংশগ্রহে করদব্ 

না। আর যচে উপচস্থত হওয়ার পর শরীয়ত চব্দরাধী কাযমকলাপ কেখ্া যায়, তাহদল 

সমাদের দ্বীনোর ও ইমাম, মুয়াচযযন এব্ং মুব্াচল্লগ ভাদয়রা তা ব্ন্ধ করার ব্যব্স্থা 

করদব্ন, আর ব্ন্ধ না করদত পারদল আহার না কদরই িদল আসদব্ন। ফাতাওয়াদয় 

আলমচগচর খ্ণ্ড-৫ কারাচহয়া অধযায় 

কদয়কচে ব্েমনীয় কাে 

১. কছদল চনদের সামদথমযর ব্াচহদর ওলীমার ব্যব্স্থা করদব্ না এব্ং এর েনয ধার-কেম 

করারও প্রদয়ােন কনই। যচে ককাদনা চকছুর সামথময না থাদক তদব্ শুধু চমচষ্টমুখ্ কচরদয় 

চেদব্। ওলীমাদত কপে ভদর খ্াওয়াদনা েরুরী নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম তাৌঁর এক স্ত্রীর ( উদম্ম সালামা রাচয.) ওলীমা কদরচছদলন মাত্র দুই মুে যব্ 

দ্বারা। ব্ুখ্ারী ১/৭৭৭ 

২. ওলীমার োওয়াদত শুধু ধনী ও সমাদের মানয গেয ব্যচক্তব্গমদক োওয়াত করদব্ 

না। ব্রং গরীব্ কশ্রেীদকও োওয়াত করদব্। হােীদস এদসদছ, হযরত আব্ূ হুরাইরা 

রাচয. কথদক ব্চেমত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম ব্দলন, সব্মাদপক্ষা মন্দ 

খ্ানা হদে কসই খ্ানা, যাদত ককব্ল ধনীদের োওয়াত কেওয়া হয়, আর গরীব্দের 

ব্াে কেওয়া হয়। ব্ুখ্ারী ১/৭৭৭, মসুচলম ১/৪৬১ 

৩. আমাদের সমাদে ব্রযাত্রার নাদম কয ধূমধাম করা হয় এো এব্ং ব্র পদক্ষর এই 

শতম করা কয, আমাদের এই পচরমাে কলাকদক খ্াওয়াদত হদব্ এসব্ শরীয়দত 

অনুদমাচেত নয়। এ ধরদের োওয়াদত শরীক হদব্ন না। মুচহউস সুন্নাহ হযরত 

মাওলানা শাহ আব্রারুল হক রহ. ব্লদতন, এো হদে ডাকাচতর খ্ানা। হােীদস 

এধরদের োওয়াদত অংশগ্রহেকারীদের ব্যাপাদর এদসদছ কয, তারা কিার হদয় প্রদব্শ 

করদলা আর ডাকাত হদয় কব্র হদলা। সুতরাং এধরদের খ্ানা কথদক েূদর থাকা িাই। 

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের তাওফীক োন করুন। 

৪. শরী‘আদতর েৃচষ্টদত চব্দয়দত মাত্র দুই ধরদনর খ্রি থাদক মহর ও ওলীমা। আর 

এই উভয় খ্রি স্বামীর চযম্মায়। সুতরাং কমদয়র ব্াদপর উপর োওয়াত, কয তুক 

ইতযাচে ককাদনা চকছুর কব্ারা িাপাদনা োচয়য কনই। 

আকীকা প্রসঙ্গ 

আকীকা করা মুিাহাব্ এব্ং এর োওয়াত কব্ুল করা োচয়য। ফাতাওয়া রহীচময়যাহ ২/৯১ 
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কছদল ব্া কমদয়র েদন্মর পর সপ্তম চেব্দস আকীকা করা উিম। সপ্তম চেদন না করদত 

পারদল পদর কযদকাদনা চেন করদত পারদব্। তদব্ সপ্তম চেন কয ব্ার চছল কসই ব্াদর 

করা ভাদলা। হযরত ইব্দন উমর রাচয. কথদক ব্চেমত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 

ওয়া সাল্লাম ব্দলদছন, সন্তান েদন্মর সপ্তম চেদন তার আকীকা কদরা এব্ং তার েনয 

সুন্দর নাম রাদখ্া। তাব্ারানী আউসাত হা.১৯৮১ 

কছাে ব্য়দস যচে আকীকা করা না হয়, তাহদল কযদকাদনা ব্য়দস চনদের আকীকা চনদে 

করদত পারদব্। হযরত আনাস রাচয. কথদক ব্চেমত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া 

সাল্লাম নব্ী হওয়ার পর চনদের েনয আকীকা কদরদছন। তাব্ারানী আউসাত হা. ৯৯৪ 

কদয়কচে েরুরী মাসআলা 

১.আকীকার মদধয কছদল সন্তাদনর েনয দুইচে ব্কচর আর কমদয় সন্তাদনর েনয একচে 

ব্কচর েব্াই করা উিম।  কছদলর েনয দুইচে ব্কচর সম্ভব্ না হদল একচেই যদথষ্ট । 

রেুল মুহতার- ৫/২১৩ 

২. ককউ যচে কুরব্ানীর গরুর মদধয আকীকা করদত িায়, তাহদল কস কছদলর েনয দুই 

অংশ আর কমদয়র েনয এক অংশ ব্রাে করদব্। কছদলর েনয দুই অংশ সম্ভব্ না হদল 

এক অংশ ব্রাে করদত পাদর। রেুল মুহতার ৫/২১৩ 

৩. গরু ও উে দ্বারা একাচধক ব্াচ্চার আকীকা করা োচয়য আদছ । ফাতাওয়া মাহমুচেয়া ২/৯১ 

৪. আকীকা করা মুিাহাব্ । ককউ যচে আকীকা না কদর তাহদল কস গুনাহগার হদব্ না। 

ফাতাওয়া রহীচময়া ২/৯১ 

৫. কয পশু দ্বারা কুরব্ানী করা ধব্ধ কসই পশু দ্বারা আকীকা করদত হয়। কযমনঃ ছাগল, 

কভড়া এক ব্ছদরর হদত হদব্। আর গরু ও মচহষ দুই ব্ছদরর হদত হদব্। রেুল মহুতার 

৫/২১৩ 

৬. আকীকার কগাি কাৌঁিা ব্ণ্টন করা ব্া রান্না কদর ব্ণ্টন করা অথব্া োওয়াত চেদয় 

খ্াওয়াদনা চকংব্া কাউদক না খ্াওয়াদনা সব্ই োচয়য আদছ। আর আকীকার কগাি 

ধনী-গরীব্ সব্াই কখ্দত পারদব্। রেুল মুহতার ৫/২১৩ 

৭. আকীকার িামড়ার মূলয কুরব্ানীর িামড়ার নযায় সেকা কদর চেদত হদব্ ।  

আকীকার ফযীলতঃ আকীকার দ্বারা চব্চভন্ন চব্পোপে কথদক রক্ষা পাওয়া যায়। ব্ুখ্ারী 

২/৮২২ 

েদন্মর সপ্তম চেব্দস কদয়কচে করেীয় কাে 

১. আকীকা করা। তাব্ারানী আউসাত হা.১৯৮১ 

২. চশশুর সুন্দর নাম রাখ্া। প্রাগুক্ত 

৩. পশু েব্াইদয়র আদগ ব্া পদর ব্াচ্চার মাথার িুল মুিাদনা। তুহফাতুল মাওেূে চব্ 

আহকাচমল মাওলূে পৃ.৮৮ 
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৪. সম্ভব্ হদল িদুলর ওেন সমপচরমাে কসানা ব্া রুপা োন করা। প্রাগুক্ত 

৫. আকীকার কগাি োওয়াত কদর খ্াওয়াদনা। প্রাগুক্ত পৃ. ৭৩ 

খ্তনা প্রসঙ্গ 

খ্তনা করা সুন্নাত। এো ইসলাদমর একচে গুরুত্বপূেম চশয়ার ব্া চনেশমন। েদন্মর পর 

কথদক ব্াদলগ হওয়ার পূব্ম পযমন্ত কযদকাদনা সময় খ্তনা করা যায়। তদব্ সাত ব্ছদরর 

আদগ করাদনা উিম ও মুিাহাব্। ফাতাওয়া আদলম গীরী ৫/৪৩৬ 

যচে ব্াদলগ হওয়ার পূদব্ম কাদরা খ্তনা না হদয় থাদক ব্া ককাদনা অমসুচলম ব্াদলগ 

হওয়ার পর মুসলমান হয়, তাহদল ব্াদলগ হওয়ার পর খ্তনা করার হুকুম ব্াকী 

থাকদব্ এব্ং তাদক খ্তনা করাদনা হদব্ যচে তার মদধয খ্তনার কষ্ট সহয করার মদতা 

ক্ষমতা থাদক। ইমোদুল ফাতাওয়া ৪/২৩৮ 

খ্তনার পচরমাে 

পুরুষাদঙ্গর অগ্রভাদগ কয িামড়া রদয়দছ তার অদধমদকর কিদয় কব্চশ কাো হদল তাদক 

খ্তনা ব্লা হদব্। আর অদধমক ব্া তার কিদয় কম কাো হদল তাদক খ্তনা ব্লা হদব্ না। 

সুতরাং যচে কাউদক খ্তনা করাদনার পর তার অগ্রভাদগর িামড়া লম্বা হদয় পুরুষাদঙ্গর 

অগ্রভাগদক প্রায় কঢদক কনয়, তাহদল তাদক পুনরায় খ্তনা করাদত হদব্। রেুল মহুতার 

১০/৫১৫ 

প্রিচলত একচে ভুল  

অদনক োয়গায় খ্তনা উপলদক্ষ আত্মীয়-স্বেন পাড়া-প্রচতদব্শীর েনয চব্রাে আকাদর 

খ্ানা চপনার আদয়ােন করা হয় এব্ং কসখ্াদন কছদলদের েনয কাপড়-কিাপড় ও 

হাচেয়া-কতাহফা চনদয় আসা হয়, এসব্ সুন্নাত পচরপেী ও পচরতযােয । চব্খ্যাত 

তাদব্য়ী হযরত হাসান ব্সরী রহ. ব্দলন, হযরত উসমান ইব্দন আচব্ল আস রাচয. 

কক ককাদনা এক খ্তনার অনুষ্ঠাদন োওয়াত করা হদলা, তখ্ন চতচন তা গ্রহে করদলন 

না। পদর যখ্ন তাদক এর কারে চেজ্ঞাসা করা হদলা তখ্ন চতচন ব্লদলন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওয়া সাল্লাম এর যুদগ আমরা খ্াতনার োওয়াদত কযতাম না এব্ং 

আমাদেরদক এর েনয োওয়াতও কেওয়া হত না। মসুনাদে আহমাে হা.১৭৯০৮, তাব্ারানী 

কাব্ীর হা.৮৩৮১, মােমাউে োওয়াদয়ে হা. ৬২০৮ 

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরদক করেীয় কােগুচল করার এব্ং ব্েমনীয় কােগুচল ব্েমন 

করার তাওফীক োন করুন। আমীন। 

কব্র খ্নন ও োফদনর শরয়ী পদ্ধচত   

ককান মুসলমান মারা কগদল তাদক কব্দর োফন করা ইসলাদমর অনযতম চশআর ব্া 

চব্দশষ চনেশমন এব্ং ফরদয চকফায়াহ তথা চকছু কলাক এই ফরয হুকুম আোয় না 

করদল সকদলই গুনাহগার হদব্। আর চকছু কলাক আোয় করদল সকদলই োচয়ত্ব মুক্ত 
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হদয় যাদব্। এই গুরুত্বপূেম হুকুম সচেকভাদব্ পালন করা কযদহতু েরুরী তাই আমরা 

এর সাদথ সম্পচকমত কব্র খ্নন করার এব্ং কব্দর মাদয়যতদক োফন করার শরঈ 

পদ্ধচত সম্পদকম আদলািনা করব্। 

কেদন কনয়া উচিত কয, কব্দরর সব্মদমাে গভীরতার পচরমাে হদে মধযম গেদনর ককান 

ব্যচক্তর অধমদেহ কথদক ব্ুক ব্া পূেমদেহ পযমন্ত এব্ং উক্ত ব্যচক্তর ব্ুক পযমন্ত কব্র 

গভীর হওয়া উিম আর পূেমদেহ পযমন্ত হওয়া অচধক উিম, তদব্ পূেমদেহ কথদক কব্চশ 

গভীর না হওয়া উচিত। আর কব্দরর সব্মাচধক প্রস্থ হদে মাইদয়যদতর অধমদেহ পযমন্ত । 

আর ধেঘময হদে মাইদয়যদতর পূেমদেহ পযমন্ত। (ফাতাওয়া চহচন্দয়া ১/১৬৬, রেুল মুহতার ৩/১৪১) 

শরী‘আদতর েৃচষ্টদত কব্র দুই প্রকার (ক) ব্গলী কব্র (খ্) চসন্দকূ কব্র।  

কয স্থাদন মাইদয়যতদক োফন করা হদব্ কস স্থাদনর মাচে শক্ত ও মেব্ূত হদল কসখ্াদন 

ব্গলী কব্র খ্নন করা উিম, পক্ষান্তদর ঐ স্থাদনর মাচে নরম হওয়ার েরুন ব্গলী 

কব্র কডদব্ যাওয়ার আশংকা হদল চসন্দকূ কব্র খ্নন করা িাই। (আহকাদম মাইদয়যত 

প.ৃ৮৩) আমাদের কেদশর মাচে নরম হওয়ার েরুন ব্গলী কব্র খ্নন করা রুৌঁচকপূেম, 

তাই সাধারেত চসন্দকূ কব্র খ্নন করা হয়। 

চসন্দকূ কব্র খ্নন ১ম পদ্ধচতঃ 

চসন্দকূ কব্র খ্নন ও তাদত মাইদয়যতদক োফদনর শরঈ পদ্ধচত এই কয, কব্দরর পূেম 

গভীরতার প্রায় অদধমক পচরমাে খ্নন করার পর চেক মারামাচর মাইদয়যতদক ডান 

কাদত রাখ্া যায় এমন প্রদস্থ কব্দরর কশষ গভীরতা পযমন্ত মাইদয়যদতর ধেঘমানুপাদত 

একচে গতম খ্নন করা হদব্, তদব্ উির চেদক মাথা রাখ্ার স্থাদন একেু উৌঁিু রাখ্া হদব্, 

যাদত মাইদয়যতদক ডানকাদত কশায়াদল শরীদরর সাদথ মাথা কসাো থাদক। অতঃপর 

এই গদতম মাইদয়যতদক রাখ্ার সময় এই দুআ পড়দব্ بسم الله وعلى ملة رسول الله এব্ং 

মাইদয়যতদক সমূ্পেম ডানকাদত কশায়াদনা হদব্, যাদত তার কিহারা , চসনা ও পুরা শরীর 

চকব্লামুখ্ী হদয় যায়, অতঃপর নীদির গতমচে মাইদয়যদতর শরীর কথদক এক চব্ঘত 

উপদর মেব্ূত ব্াৌঁশ, কাৌঁিা ইে ব্া কাে চেদয় কঢদক কেয়া হদব্। এদক্ষদত্র কাৌঁিা ইে ব্া 

চসদমন্ট দ্বারা ধতচরকৃত েযাব্ ব্যব্হার করা কযদত পাদর । অতঃপর মাচে চেদয় ব্াচক 

অংশ ভরাে কদর েচমদনর উপর ব্ুক ও মাথা ব্রাব্র স্থানেুকু কুৌঁে সেৃশ এক চব্ঘত 

ব্া এর কিদয় সামানয কব্চশ পচরমাে উৌঁিু করা হদব্। আমাদের কেদশ সমূ্পেম কব্র 

কযভাদব্ মাচে চেদয় উৌঁিু করা হয় এর ককান প্রমাে কনই। 

চসন্দকূ কব্র খ্নন ২য় পদ্ধচতঃ 

চসন্দকূ কব্র খ্নদনর চদ্বতীয় একচে পদ্বচত এই কয, মাইদয়যতদক রাখ্ার গতমচে 

এদকব্াদর মাদর খ্নন না কদর পচশ্চম পাদশ পদূব্মর চনয়দম খ্নন করা হদব্ এব্ং 

মাইদয়যতদক সুন্নত তচরকায় রাখ্া হদব্। অতঃপর ব্াৌঁশ ব্া কাদের এক পাশ কব্দরর 

পূব্ম কেয়াদলর কগাৌঁড়ায় রাখ্া হদব্ এব্ং অপর পাশ্বম কব্দরর পচশ্চম কেয়াদলর সাদথ 
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েচমন কথদক আনুমাচনক একহাত নীদি চমচলদয় রাখ্া হদব্। অতঃপর মাচে চেদয় ব্াচক 

অংশ পূদব্মর চনয়দম ভরাে করা হদব্। যাদত কদর চশয়াল কুকুর অনয ককান চহংস্র প্রােী 

লাদশর ক্ষচত করদত না পাদর। (ব্েলুল মােহূে ৪/২০৫, মসুনাদে আহমাে হা.নং- ৪৯৮৯, 

ফাতাওয়া চহচন্দয়া ১/১৬৬, আততােরীে ৩/১০৭২, ব্াোদয়উস সানাদয় ১/৩২০, এমোদুল আহকাম 

১/৮৩৯) 

ব্গলী কব্র খ্ননঃ 

কয স্থাদন মাইদয়যতদক োফন করা হদে কস স্থাদনর মাচে শক্ত হদল কসখ্াদন ব্গলী 

কব্র খ্নন করা উিম। ব্গলী কব্র খ্নন ও তাদত মাইদয়যতদক োফদনর শরঈ 

পদ্ধচত এই কয, মধযম গেদনর ককান ব্যচক্তর ব্ুক ব্া পূেমদেহ পচরমাে গভীর ও 

মাইদয়যদতর পূেমদেহ সমপচরমাে েীঘম ও কব্চশর কথদক অধমদেহ পচরমাে প্রশি একচে 

কব্র খ্নন করা হদব্। অতঃপর ঐ কব্দরর নীদির েমীন ব্রাব্র পচশ্চম কেয়াদল 

নীদির অংদশ মাইদয়যদতর ধেঘমানুপাদত ও মাইদয়যতদক ডানকাদত রাখ্া যায় এই 

পচরমাদে একচে গতম খ্নন করা হদব্ এব্ং তার মাথা ও ককামর ব্রাব্র মাচে,পাথর ব্া 

কাৌঁিা ইে ইতযাচে রাখ্া হদব্ যাদত কস চিত হদয় না পদড় এব্ং চকব্লার চেক কথদক 

তার পুরা শরীর সদর না যায়। অতঃপর মেব্ূত ব্াৌঁশ মাচেদত কসাোভাদব্ কগদড় ঐ 

গতম কঢদক কেয়া হদব্ এব্ং পুরা কব্র মাচে চেদয় পূদব্মর চনয়দম ভরাে করা হদব্। 

(খু্লাসাতলু ফাতাওয়া ১/২২৩, গুনইয়াতুল মুতামাচল প.ৃ৫৯৮, ইমোদুল আহকাম ১/৮৩৯) 

চকছ ুকরেীয় কাে 

১. মাইদয়যদতর োফদনর কাদে উপচস্থত ব্যচক্তদের েনয মুিাহার ব্া করেীয় এই কয, 

প্রদতযদক দু’হাত চেদয় চকছু মাচে মাইদয়যদতর মাথার চেক চেদয় কব্দর চতনব্ার 

কফলদব্ এব্ং প্রথমব্ার منها خلقنا كم চদ্বতীয়ব্ার وفيها نعيد كم ও ততৃীয়ব্ার  ومنها خنرج كم
 পড়দব্। (চমরকাতুল মাফাতীহ ৪/৭৬, ফাতাওয়া চহচন্দয়া ১/১৬৬) تارة اخرى

২. োফদনর কাে কশষ হওয়ার পর মুিাহাব্ এই কয, একেন মাইদয়যদতর মাথার 

চনকে সূরা ব্াকারার শুরু কথদক  مفلحون  পযমন্ত এব্ং পাদয়র চনকে সূরা ব্াকারার 

কশদষর দুই আয়াত তথা امن الرسول কথদক কশষ পযমন্ত চতলাওয়াত করদব্। (শু‘আব্ুল 

ঈমান হা.নং ৮৮৫৪, রেুল মুহতার ২/২৪৩) 

চকছ ুব্েমনীয় কাে 

১. অদনক এলাকায় োফদনর কাে কশষ হওয়ার পর কব্দরর িার ককানায় িারচে খ্ুচে 

গাড়ার এব্ং িার ক্বূল পড়ার প্রথা আদছ । ককাথাও কব্দরর মার ব্রাব্র কখ্েুদরর ডাল 

গাড়া হয়, শরী‘আদতর েৃচষ্টদত এর ককান চভচি কনই। সুতরাং এই প্রথার অনুসরে 

সুন্নত ব্া সাওয়াদব্র কাে মদন করা চব্েআত ব্া মারাত্মক গুনাহ। (সহীহ ব্ুখ্ারী হা.নং 

২৬৯৭, সহীহ মুসচলম হা.নং ১৭১৮) 

২. আব্ার ককান ককান োয়গায় কব্দর ফুল কেয়া হয় । শরী‘আদতর েৃচষ্টদত এোও 

নাোচয়য। (নযামলু ফাতাওয়া ২/১৭৬, ফাতাওয়া রহীচময়যাহ ১/১২৩) 
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শাইখ্লু হােীস আল্লামা মফুতী মনসূরুল হক সাদহব্ ো. ব্া. 

 

োওয়াত কেয়ার উসলুঃ 

১. ব্য়াদনর আদয ােন মাদ রাসা ব্া মসচেে ককচন্দ্রক করা। (োওয়াতুল হদকর মাহচফল 

কখ্ালা মাদে কতমন ফলপ্রসু হয় না।) 

২. োওয়াদতর তাচরখ্ ডায়রীদত কলখ্াদনা এব্ং পদর তা চনচশ্চত করা। িাই তা স্ব-

শরীদর কযদয় কহাক ব্া কমাব্াইল চেদয়। 

৩. রািা ব্া মানুষ যাতায়াদতর চব্ঘ্ন সৃচষ্ট কদর এমন যায়গায় মাহচফদলর আদয়ােন না 

করা। 

৪. মাইক এর আওয়াে মাহচফদলর আওতাভুক্ত করা। েূদর মাইক না কেয়া।  
৫. ব্াে মাগচরব্ অথব্া যথা সমদয় ঈশার নামাে আোয় কদর সদব্মাচ্চ ৩০ চমচনদের 

মদধয ব্য়াদনর ব্যব্স্থা করা। 

৬. চেচভর ককান ব্ক্তাদক উক্ত মাহচফদল োওয়াত না কেয়া। 

৭. ব্য়াদনর েনয হাচেয়া কপশ না করা। 

৮. মাহচফদলর ২/৩ চেন আদগ কথদকই গাচড র ব্যব্স্থা িুড ান্ত করা। 

৯. মাহচফদল কপশাোর ব্ক্তা চেদয় কাদলকশন না করান। 

১০. অনুমচত ছাড া খ্ানার ইচন্তোম না করা। 

১১. মাহচফদলর মেমা েমাদনার েনয কুরআন চতলাওয়াদত না করাদনা ব্রং হামে, 

নাত চেদয় মেমা েমাদনা। 

১২. মাহচফদলর েনয রাস্থার মদধয ককান কগইে ব্া কতারে না ব্ানাদনা। 

১৩. মাহচফদল ব্ক্তার আগমদন না'রাদয় তাকব্ীর ব্া অনয ককান কশ্লাগান না কেওয়া। 

১৪. মাহচফদল আদলাক সজ্জা না করা। 

১৫. মাহচফদল প্রধান ব্ক্তা, চব্দশষ ব্ক্তা, প্রধান অচতচথ চলদখ্ উলামাদের মদধয 

চব্ভচক্ত না করা। 

 

উদপারক্ত শতম সমূহ কমদন কস্বোয় স্বজ্ঞাদন আচম মুহাম্মাে  ............................... 

আপনাদক উক্ত মাহচফদল োওয়াত চেলাম। আশা কচর আপচন গ্রহন করদব্ন। আমরা 

উদল্লচখ্ত শদতমর ককানচের ব্রদখ্লাপ করদল আপচন কপ্রাগ্রাম ব্াচতল করকত পারদব্ন। 

তাদত আমাদের আপচি করার ককান অচধকার থাকদব্ না। 

 

স্বাক্ষর 

------------------------------- 
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