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باسمه تعالى

ভূমমকা
আল্লাহ রাব্বু আ ামীন সূরাতু ফামতহায় বান্দালদরলক তাাঁর কালে সর পলথর
তাওফীক প্রাথবনা করার মশিা মদলয়লেন। মকন্তু সর পলথর বযাখযায় মতমন মনমদবষ্ট
মকালনা আম বা কমবপন্থার উলল্লখ কলরনমন। বরং তার অনুগ্রহপ্রাি বান্দালদর
কমবপন্থালক সর পথ মহলসলব অমভমহত কলরলেন। আর অনযত্র নবী, মসদ্দীক,
শহীদ ও মনককার বান্দালদরলক তাাঁর অনুগ্রহপ্রাি মহলসলব মিমিত কলরলেন।
সর পলথর বযাখযায় কমবপন্থার পমরবলতব বযমিবলগবর উলল্লখ, আর অনুগ্রহপ্রািলদর
তাম কায় নবীলদর সালথ মনককার ম াকলদর অর্ন্বভুমি অতযর্ন্ গুরুত্বপূর্ব। এর
দ্বারা মূ ত: নবীর অবতবমালন উম্মাহর জনয কুরআন-সুন্নাহ অনুসরলর্র সমিক পন্থা
বাতল মদয়া হলয়লে। তারা কুরআন-সুন্নাহর মবমধ-মনলেলধর ওপর প্রাজ্ঞ-মনককার
বযমির আম ও কমবপন্থা মমাতালবক আম করলব; িাই মবধানমট স্পষ্ট মহাক বা
সূক্ষ্ম, দ্বযথবহীন মহাক বা দ্বযাথবলবাধক, সংমিি মহাক বা মবস্তামরত। কারর্ অলনক
সময় কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট শব্দাব ী মথলকও ভু অথব অনুধাবলনর আশংকা
থালক। উদাহরর্ত:
ْيَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُّوا عَلَيْكُّمْ أَ ْنفُّسَكُّم
َْلَ يَضُّرُّكُّ ْم مَنْ ضَلَ إِذَا اهْتَدَيْتُّم
‘মহ ইমানদারগর্! মনলজলদর মফমকর কর। যখন মতামরা মিক পলথ ি লব তখন ময
বযমি পথভ্রষ্ট তার কারলর্ মতামালদর মকালনা িমত মনই।’-সূরা মাময়দা:১৪০ এ
আয়াতমটর কথাই ধরুন। হযরত আবূ বকর রাময. বল ন,
 إنكم تقرؤن هذه اآلية وتضعونها على غري مواضعها (عليكم أنفسكم َل، يأيها الناس
:  وإنا مسعنا النيب صلى الله عليه وسلم يقول: يضركم من ضل إذا اهتديتم) قال عن خالد
((إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب
‘মহ ম াক সক ! মতামরা এই আয়াতলক দ ী মহসালব ভু স্থালন মপশ করলো
ময, শুধু মনলজর মফমকর করল ই যলথষ্ট হলব, অপরাপর মানুলের মহদায়ালতর
মফমকর করলত হলব না,) অথি আমম নবীজী  صلى هللا عليه وسلمমক ব লত
শুলনমে, যখন মানুে কাউলক জু ুম করলত মদখলব মকন্তু তালক প্রমতলরালধর মিষ্টা
করলব না তখন অমতসত্বর আল্লাহ তা‘আ া তালদরলক বযাপকভালব আযালব ম ি
করলবন।’ (সুনালন আবূ দাউদ হা.৪৩৩৮)
মতা মদখা যালে, দীন পা লন ভু -ভ্রামর্ন্ মথলক মবাঁলি থাকার জনয মনক ও
সৎকমবশী বযমিলদর মথলক কুরআন-সুন্নাহর সমিক মমব মজলন মনয়া এবং এ
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দু‘মটার উপর আমল র মিলত্র তালদর আমল র অনুসরর্ করা আল্লাহ তা‘আ ারই
মনলদবশ। এখন এটালক মকউ ইমত্তবা আর অনুসরর্ ব ুক মকংবা তাক ীদ আর
মাযহাব অনুসরর্ই ব ুক। মকন্তু এই সহজ ও সাধারর্ মবেয়মটলক বতবমালন
ভু ভালব উপস্থাপন কলর উম্মাহলক মবভ্রার্ন্ করা হলে। দীলনর সংমিি, সূক্ষ্ম ও
জমট মবেলয় ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও তাাঁর মশেযলদর মতামত অনুসরর্লক
মশরক আর অনুসারীলক মুশমরক ব া হলে। প্রশ্ন হ , বহু সাহাবালয় মকরালমর
স্নেহধনয কূফা নগরীর ই মী মসনলদর মহান ইমাম ও তাাঁর মশেযগর্ মক কালরা
অনুসরর্লযাগয নয়? মোট যমদ দি ও প্রাজ্ঞ বির বযাখযা অনুযায়ী দীলনর অনুসরর্
কলর এটালক মশরক ব া যায় মক? পাক-ভারত-বাং ায় তাকবীলর তাহরীমা
বযতীত অনয মকালনা সময় রফলয় ইয়াদাইন কলর না এমন একজন সাধারর্
মুস মানলক তার ধমব, মকতাব ও নবী সম্পলকব মজলজ্ঞস কলর মদখুন, উত্তলর মস
ইস াম, কুরআন ও মুহাম্মাদ  صلى هللا عليه وسلمমক বাদ মদলয় ইমাম আবূ
হানীফা ও তাাঁর মাযহালবর নাম বল মকনা ? যমদ না বল , তাহল মকলসর
মভমত্তলত এ কথা ব া হয় ময, এরা কুরআন-হাদীস না মমলন আবূ হানীফালক
অনুসরর্ কলর ? হাাঁ, তারা অবশযই ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও তার মশেযলদর
অনুসরর্ কলর, তলব তা তাাঁর ও তাাঁর শাগলরদলদর কুরআন-সুন্নাহয় গভীর
পামিতয ও তাকওয়া-তাহারালতর মভমত্তলত তালদর সংকম ত মফকলহর মলধযই
সীমাবদ্ধ; যা তারা অজবন কলরমেল ন পযবায়ক্রলম হাম্মাদ ইবলন আবী সু াইমান,
ইবরাহীম নাখয়ী, আ কামা ও আসওয়াদ এবং আব্দুল্লাহ ইবলন মাসঊদ রাময.
এর মাধযলম নবীজী  صلى هللا عليه وسلمএর মনকট মথলক। তাহল দি ও
মযাগয মুজতামহলদর কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা-মকয়ালসর আল ালক আহমরত মফকহ
অনুসরর্ করা আর মনলভবজা কুরআন-সুন্নাহ অনুসরলর্র মলধয পাথবকয মকাথায়?
ইমাম বুখারীলক রহ. মদখুন, বুখারী শরীলফ মতমন প্রায় প্রমতমট হাদীলসর শুরুলত
তরজমাতু বাব নালম তার আহমরত মফকহ সমন্নলবমশত কলরলেন। এ বযাপালর
কালরা মকালনা আপমত্ত মনই। মতা ইমাম বুখারী রহ. (মতত:২৫৬ মহ.) এর মফকহ
যমদ অনুসরর্ীয় হয়, তাহল তার উস্তালদর উস্তাদ ইমাম আবূ হানীফা রহ. (জন্ম:
৮০ মহ. মতত:১৫০ মহ.) এর মফকহ মকন অনুসরর্ীয় হলব না? মাসআ া উদ্ভাবলন
মকয়াস কলরলেন বল মক তার মফকহ পমরতযাজয হলব? কুরআন সুন্নাহয় মকালনা
সমসযার সমাধান পাওয়া না মগল মকয়াস করা মতা শরী‘আলতরই মনলদবশ। হযরত
মুআয রাময. এর ( اجتهد برأىকুরআন-সুন্নাহয় না মপল আমম আমার রায় দ্বারা
সমসযা সমাধালন সববাত্মক মিষ্টা করব) কথামট এর সুস্পষ্ট প্রমার্। তা সলেও
সতবকতা স্বূপপ ইমাম আযম রহ. কুরআন-সুন্নাহর পর সাহাবালয় মকরালমর ইজমা
ও তালদর কমবপন্থায় সমাধান খুাঁলজলেন। এলতও পাওয়া না মগল তখন মতমন
মকয়ালসর আশ্রয় মনলয়লেন। তা োিা এ আম মতা তার একারও নয়; মকয়াস
মতা মখাদ নবীজী  صلى هللا عليه وسلم, সাহাবালয় মকরাম এবং তালবঈলনরও
www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

আম মে । প্রিার করা হয়, হানাফী মাযহালব দুবব বর্বনা সূলত্রর হাদীলসর উপর
আম করা হয়। মদখুন না, যঈফ হাদীস যমদ এলকবালরই পমরতযাজয হলব তাহল
ইমাম বুখারী রহ. মকন যঈফ হাদীলসর মভমত্তলত তার সহীহ হাদীলসর মকতাব
‘মবসমমল্লাহ’ দ্বারা শুরু কলরলেন? শুধু ইমাম বুখারী রহ. এর জনয যঈফ হাদীলসর
উপর আম ববধ, অনয কালরা জনয নয় এর কী মভমত্ত আলে? হাদীস যািাইলয়র
মিলত্র এলকক মুহামদ্দলসর এলকক মানদি থালক। ফল একই হাদীস কালরা কালে
সহীহ, কালরা কালে যঈফ হলত পালর। মস মহলসলব ইমাম আযম রহ. এর মক
হাদীস যািাইলয়র মভন্ন মকালনা মানদি থাকলত পালর না? এবং তার যািাই
অনুযায়ী মকালনা হাদীস সহীহ হল ও তার পরবতবী মকালনা রাবীর দুবব তার
কারলর্ তা মক যঈফ হলত পালর না? মতা পরবতবী রাবীর দুবব তার কারলর্ ইমাম
আযলমর যািাইকতত সহীহ হাদীসমট দুবব হলয় পিলব মক? কমিন কাল ও নয়।
একটু ভাবুন! আজ মিস্টান মমশনারীলদর প্রল াভলন ও মপ্রাপাগািায় সকাল র
মুমমন মবলকল ‘ঈসায়ী জামাত’ এর সদসয হলয় যালে; ঈমান-আকীদা মবেয়ক
অজ্ঞতার ফল দ লক দ মুসম ম কামদয়ানী হলয় যালে; মসংহভাগ উম্মাহ ফরযওয়ামজব সম্পলকব মব-খবর; পতলের নযায় তারা বদদীনী ও ধমবহীনতার আগুলন
ঝাাঁমপলয় পিলে। এমতাবস্থায় মুস্তাহাব-মাকূপহ আর উত্তম-অনুত্তম মনলয় মনলজলদর
শমি-সামথবয নষ্ট করার মিলয় উম্মাহলক এসব হালয়নার কব মথলক রিা করার
প্রমত অমধক মলনালযাগী হওয়া সমলয়র দামব নয় মক? তাহল , দু‘মট আম ই সুন্নাহ
সমমথবত হওয়ার পর হাদীস মানার নালম একমট সুন্নাহর উপর পূবব মথলক আম
িা ু থাকা অবস্থায় মকন মবরপীতধমবী অপর সুন্নাহমটর প্রমত উম্মাহলক দাওয়াত
মদওয়া হলে এবং িা ু সুন্নাহমটলক মবদআত ব া হলে? সহজ-সর উম্মাহর
মবগলি যাওয়া আর ইয়াহুদ-নাসারালদর খুমশ করা োিা এলত কার মক াভ হলে?
ওরা মতা িায় মুসম ম উম্মাহ এভালবই সবসময় মনলজলদর মলধয মগা বাাঁমধলয়
কামটলয় মদক আর আমরা মদলখ মদলখ বগ বাজাই, ফায়দা ুমট। উম্মাহ সতকব
মহাক, সতয উপ মি করুক, মনলজলদর কমবকাি পুনমববলবিনা করুক, ইয়াহুদনাসারালদর ‘মবলভদ ঘমটলয় শাসন কর’ নীমত অনুধাবন করুক- এ মানলসই মূ ত
মকতাবমট সংক ন করা হলয়লে। বিমান পুস্তলক মদখালনা হলয়লে, হানাফী মাযহাব
ভূাঁইলফাি মকালনা বস্তু নয়; শরী‘আলতর দ ী িতুষ্টলয়র মভমত্তলতই এমট সংকম ত
হলয়লে। কুরআন, হাদীস, ইজমার মলতা মকয়াসও শরী‘আলতর দ ী । শুধু ইমাম
আবূ হানীফাই রহ. মকয়াস কলরলেন তা নয়, এটা স্বয়ং নবীজী صلى هللا عليه
 وسلمএবং সাহাবালয় মকরালমরও আম । অনুূপপভালব তাক ীদ ও মাযহাব মানা
অথবাৎ শরী‘আলতর সংমিি, সূক্ষ্ম ও দ্বযথবলবাধক মবেলয় মতমভন্নতার মিলত্র সক
মবেলয় মনমদবষ্ট মযাগয বযমির মতামত অনুযায়ী আম করাও নতুন মকেু নয়;
নবীযুগ মথলকই তা িল আসলে। অনুূপপ বহু মাযহাব ও মতামত সলেও মকন তা
‘িার’ এর মলধয সীমাবদ্ধ হল া; মন মলতা এলকক সময় এলকক মাযহাব অনুসরর্
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করা মকন ববধ নয়; মুহামদ্দমসলন মকরালমর মকউ মকউ মনলজ মনলজ হাদীসগ্রলন্থর
সংক ক হলয়ও মকন আইম্মালয় মাযহালবর মফকহ অনুসরর্ করলতন। আর তাোিা
আইম্মালয় মাযহালবর মলধয ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মশ্রষ্ঠতয, মফকহ ও হাদীস
শালে তার অগাধ পামিতয, উম্মলতর উপর তার সীমাহীন অনুগ্রহ ও তাাঁর বযাপালর
সমসামময়ক উ ামালয় মকরাম এমনমক অনযানয মাযহালবর ইমামলদর স্বীকালরামি
ও ভূয়সী প্রশংসা, অনস্বীকাযব ।
কষ্টসাধয ও সময়সালপি এ কালজ কলয়কজন তাম বু ই ম আমালক সহলযামগতা
কলরলেন। আল্লাহ তা‘আ া তালদরলক উভয়জাহালন কামময়াব করুন এবং সক
মবপদাপদ মথলক মনরাপদ রাখুন। পমরলশলে মবেয়মট মযলহতু শােীয় আল ািনা,
এজনয মিষ্টা সলেও অজ্ঞালত মকালনা ভু -ভ্রামর্ন্ মথলক যাওয়া অস্বাভামবক নয়।
উ ামালয় মকরাম এ বযাপালর আমালক অবমহত করল তা সাদলর ও কততজ্ঞমিলত্ত
গতমহত হলব।
মবনীত
মুফতী মনসূরু হক
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সূমিপত্র
শুরুর কথা
আল্লাহর আইন/ইস ামী শরী‘আলতর উৎস
১. কুরআনু কারীম
২. সুন্নাহ
৩. ইজমা
৪. মকয়াস
ইজমতহাদ ও তাক ীদ
ইজমতহাদ সমথবন
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম কততবক মকয়াস
সাহাবা কততবক মকয়াস
রাসূ ুল্লাহ যুলগ তাক ীদ
সাহাবালয় মকরালমর তাক ীলদর অনুসরর্
সাহাবাযুলগ মকয়াস ও ইজমতহালদর নমুনা
সাহাবাযুলগ তাক ীদ
তালবঈ ও তালব তালবঈলদর যুলগ মকয়াস, ইজমতহাদ ও তাক ীদ
তাক ীদ সম্পলকব তালবঈ ও তালব তালবঈলদর উমি
মিৌদ্দশত বের ধলর উম্মত ইমাম মমলন দ্বীলনর উপর আম
যুগলশ্রষ্ঠ মুফাসমসরীলন মকরাম সকল ই মাযহাবপন্থী
বি বি হাদীস মবশারদগর্ মনমদবষ্ট ইমালমর অনুসরর্
শাজারালয় মুবারাকাহ
মনমদবষ্ট মাযহাব মানার বযাপালর উম্মলতর ইজমা ও ঐকযমত
ইজমা অস্বীকার ও অমানযকারীর অশুভ পমরর্মত
ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মশ্রষ্ঠত্ব
মফকলহর আমভধামনক অথব
মফকহ শালে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অবদান
ইমালম আ’যম আবূ হানীফা রহ. যুগ মশ্রষ্ঠ ফকীহ ও আল ম মেল ন
ইমাম আবূ হানীফা রহ. যুগলশ্রষ্ঠ মুহামদ্দস মেল ন
হাদীস ও সুন্নাহর পাথবকয
সক হাদীলসর উপর আম করলত ব া হয়মন
সুন্নাহ ও মফকহ এক ও অমভন্ন মজমনস
মনমদবষ্ট মাযহাব মানার শরয়ী মবধান
তাক ীলদ শাখসী অথবাৎ মনমদবষ্ট মাযহাব মানার হাকীকত
আকামবরলদর কলয়কমট ফাতাওয়া
মাযহাব না মানল হাদীলসর উপরও পুলরাপুমর আম করা সম্ভব নয়
জামাআলত নামায আদায়কারী মুসল্লীলদর পরস্পলরর পা
তাকবীলর তাহরীমার সময় নামাযী
তাকবীলর তাহরীমা ব ার পর হাত
নামালয সূরা ফামতহা পিার মবধান
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সূরা ফামতহা মশলে আমীন ব ার পদ্ধমত
মাযহালবর মবমভন্নতা ও তাক ীলদর হাকীকত
মাযহাব একামধক হ মকন?
হানাফী মাযহালবর উৎস
তাক ীদ না করার পলি যালদর কথা দ ী
হানাফী মাযহালবর মবরুলদ্ধ একমট মভমত্তহীন অমভলযাগ
অমভলযালগর অসারতা প্রমার্
১ম ধারা:
২য় ধারা:
৩য় ধারাাঃ
িতুথব ধারাাঃ
হানাফী মাযহালবর উপর উত্থামপত অলনক প্রলশ্নর উত্তর
দা ীম ক প্রমার্পমির আয়নায় আহল হাদীস মতবাদ

www.darsemansoor.com

১৪২
১৪৬
১৪৯
১৫১
১৫২
১৫৬
১৫৯
১৬০
১৬২
১৬৫
১৬৮
১৬৯
১৭০

www.islamijindegi.com

শুরুর কথা
‘রব’ আল্লাহ তা‘আ ার গুর্বািক নাম। আমদ-অর্ন্ সববগুলর্র ধারক, সত্তা মহলসলব
অধীনলস্তর উপলযামগতা মবলবিনা করতাঃ মযমন তালক ক্রমান্বলয় পূর্বতায় মপৌাঁোন
মতমনই রব। উলল্লখ-অলযাগয বস্তু মথলক সতষ্ট বনী আদমলক শি-সামথবযপূর্ব মানলব
ূপপার্ন্লরর মিলত্র মতমন মযমন রব, বাধা-বন্ধনহীন দায়ভারমুি মানুেলক মবমধমনলেলধর আওতাধীন করার মিলত্রও মতমন রব। মস মলত মানবজামতর ক্রমমবকাশ
অনুযায়ী ‘রব্বুন নাস’, আল্লাহ তা‘আ া যুলগ যুলগ আইন স্বূপপ মকতাব ও মরজা
মপ্ররর্ কলরলেন। মকতাবুল্লাহ বমর্বত আইন মবলেের্ কলর এর বযবহামরক মদকমট
মানুলের কালে তুল ধলরলেন মরজা ুল্লাহ। এভালবই সাময়যদুনা শীস ‘আ াইমহস
সা াম মথলক সববযলু গ শরী‘আলত ই াহী পাম ত হলয় আসলে। এই ধারামবহকতায়
িূিার্ন্ ও পূর্বাে শরী‘আত মহলসলব নবীজী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘‘আ াইমহ
ওয়াসাল্লালমর প্রমত অবতীর্ব হলয়লে কুরআনু আযীম। ইরশাদ হলোঃ
ت َعلَيْكُّمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُّ لَكُّمُّ اْلِْسَْلَ َم دِينًا
ُّ ْالْيَوْمَ أَكْمَلْتُّ لَكُّ ْم دِينَكُّمْ وَأَتْمَم
‘আজ আমম মতামালদর জনয মতামালদর দ্বীনলক পূর্বাে কলর মদ াম, মতামালদর
ওপর আমার মনয়ামত পমরপূর্ব কলর মদ াম এবং মতামালদর জনয দ্বীন মহলসলব
ইস ামলক (মিরমদলনর জনয) পেন্দ কলর মন াম। (সুতরাং) এ দ্বীনলক
পমরপূর্বভালব পা ন কলরা। (তাফসীলর তাওযীহু কুরআন, সূরা মাময়দা-৩)
কুরআনু আযীলম আল্লাহ তা‘আ া মকয়ামত পযবর্ন্ আগত মানবজামতর দ্বীমন
সক সমসযার সমাধান বাতল মদলয়লেন। মকালনামট স্পষ্টভালব সমবস্তালর,
মকালনামট সংলিলপ মূ নীমত আকালর। এমদলক মানুলের স্বভাব িমরত্র, রুমিববমশষ্টয অমভন্ন নয়। স্থান কা পাত্র মভলদ তার সমসযাবম ও মভন্ন মভন্ন। মকন্তু
সববলিলত্র তালক অনুসরর্ করলত হলব সর পথ সীরালত মুস্তাকীম। এজনয উদ্ভূত
সমসযা মনরসর্কলে তালক কুরআন ও তার বযাখযা সুন্নাহ মথলক মজলন মনলত হলব
আল্লাহর আইন-ইস ামী শরী‘আলতর উৎস কী কী? মযন এর আল ালক মস খুাঁলজ
মনলত পালর কামিত মানময ।
আল্লাহর আইন/ইস ামী শরী‘আলতর উৎসাঃ
ইস ামী শরী‘আলতর উৎস তথা দম
১. কুরআনু কারীম
২. সুন্নাহ
৩. ইজমা
৪. মকয়াস।

িারমটাঃ

সংলিলপ এগুল ার পমরিয় ও প্রমার্ তুল ধরা হল া।
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১. কুরআনু কারীমাঃ
কুরআন সম্পলকব দুমট কথা মলন রাখলত হলব।
ক. কুরআন আল্লাহ তা‘আ ার কা াম। মানব রমিত গ্রন্থ নয়। কুরআলনর অনুূপপ
একমট গ্রন্থ, মনলদনপলি এর মোট্টতম সূরার সমমালনর একমট সূরা প্রর্য়লন
মানুলের অিমতাই এর প্রমার্। মিৌদ্দশ বের মপমরলয় মগলে; কুরআলনর সামহতযসুেমা, মশেগুর্, অথব-মমব ও ভাব-বযিনার আদল একমট আয়াতও আজ পযবর্ন্
মকউ গিলত পালরমন। এ মবেয়মটই কুরআনু কারীম অসীম শমিধর সত্তা আল্লাহ
তা‘আ ার কা াম হওয়ার প্রমার্।
খ. কুরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর উপর নাময কতত
ইস ালমর প্রধান দ ী । মবেয়মট মিৌদ্দশ বের ধলর প্রজন্ম মথলক প্রজলন্মর
সরাসমর শ্রবর্ ও আত্মস্থ করার দ্বারা অকাটযভালব প্রমামর্ত। হিকামরতা বশতাঃ
দুপুলরর মতলজাদীি সূযলব কও অস্বীকার করা মযলত পালর মকন্তু এ বাস্তবতালক শত্রুমমত্র মকউ অস্বীকার করলত পালর না। (মবস্তামরত জানলত আ ওয়াজীয ফী উসূম মফকহ্
পতষ্ঠা ২৬, তাকবীমু আমদল্লাহ পতষ্ঠা ২০)

২. সুন্নাহাঃ
ইস ামী শরী‘আলতর মদ্বতীয় উৎস সুন্নাহ। উম্মলতর উলদ্দলশয নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কাজ ও মমৌনসমথবনলক সুন্নাহ ব া হয়। সুন্নাহ
মূ ত কুরআলনরই বযাখযা। যারা কুরআন মমলন মনলয়লে তারা সুন্নাহ মানলতও
বাধয। কারর্ কুরআলনর অসংখয আয়ালত নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘‘আ াইমহ ওয়াসাল্লামএর বার্ী ও কমব অনুসরলর্র মনলদবশ এলসলে। সাহাবালয় মকরামসহ মগাটা মুসম ম
উম্মাহ একমত ময, সুন্নাহ ইস ালমর মদ্বতীয় পযবালয়র দ ী । নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম তথা সুন্নাহর অনুসরর্ উম্মলতর অবশয কতববয এ-সম্পমকবত
কুরআলনর কলয়কমট আয়াতাঃ
এক.
أَطِيعُّوا اللهَ َوأَطِيعُّوا الرَسُّوْ َل
‘মতামরা আনুগতয কলরা আল্লাহর এবং আনুগতয কলরা রাসূল র’। (সূরা তাগাবুন,
আয়াত-১২)

দুই.
وَمَا آتَاكُّ ُّم الرَسُّولُّ فَخُّذُّو ُّه وَمَا نَهَا ُّكمْ عَنْهُّ فَانْتَهُّوا
‘রাসূ মতামালদরলক যা মদন তা গ্রহর্ কলরা আর যা মকেু মথলক মনলেধ কলরন তা
মথলক মবরত থালকা।’ (সূরা হাশর, আয়াত ৭)
মতন.
قُّلْ إِنْ كُّنْتُّ ْم تُّحِبُّونَ اللَ َه فَاتَبِعُّونِي
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‘মহ নবী! মানুেলক বল মদন মতামরা যমদ আল্লাহলক ভাল ালবলস থালকা, তলব
আমার অনুসরর্ কলরা।’ (সূরা আ -ইমরান, আয়াত-৩১) (মবস্তামরত জানলত হুমিয়ালত
হাদীস: পতষ্ঠা ১৫-২০)

৩. ইজমাাঃ
ইস ামী শরী‘আলতর তততীয় পযবালয়র দ ী ইজমা। ইজমা হল া, উম্মলত
মুহাম্মাদীর সতযমনষ্ঠ মুজতামহদগলর্র একই যুলগ মকালনা কথা বা কালজর ওপর
ঐকযমত মপাের্ করা। (নূরু আনওয়ার পত:-২১৯) ইজমা তার যাবতীয় শতবসহ
সংঘমটত হলয় মগল তার অনুসরর্ ওয়ামজব; মবলরামধতা নাজাময়য ও মগামরাহী।
(আ ওয়ামজয-পতষ্ঠা:৫২)

ইজমা শরী‘আলতর দ ী হওয়ার প্রমার্াঃ
কুরআলনর ভােযাঃ
ِ
َ
ني نُّوَلهِ مَا تَوَلى وَنُّْْلِ ِه
َ ِوَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَسُّو َل مِنْ بَعْ ِد مَا تَبَيَ َن لَهُّ الْهُّدَى وَيَتَبِعْ غَيْ َر سَبِيلِ الْمُّؤْمِن
جَهَنَمَ وَسَاءَتْ َمِْريًا
‘ময বযমি তার সামলন মহদায়াত স্পষ্ট হলয় যাওয়ার পরও রাসূল র মবরুদ্ধািারর্
করলব এবং মুমমনলদর পথ োিা অনয মকালনা পথ অনুসরর্ করলব আমম তালক
মসই পলথই মেলি মদব, যা মস অব ম্বন কলরলে। আর তালক জাহান্নালম মনলিপ
করব, যা অমত মন্দ মিকানা।’ (সূরা মনসা, আয়াত ১১৫)
আয়ালত কারীমায় ‘মুমমনলদর পথ’ অনুসরর্ করলত ব া হলয়লে। এটাই ইজমা।
আল্লামা ইবলন কাসীর রহ. বল ন, ইজমা শরী‘আলতর দ ী , এর মবলরামধতা
করা হারাম। মবেয়মট অলনক মির্ন্া-ভাবনা করার পর ইমাম শালফয়ী রহ. এই
আয়াত দ্বারা সাবযস্ত কলরলেন। (তাফসীলর ইবলন কাসীর ১/৪৬০)
হাদীলসর আল ালক ইজমাাঃ
উম্মলত মুহাম্মামদয়ার ইজমা শরী‘আলতর দম
এ সম্পলকব বমর্বত হাদীসমূহ
অথবগত মদক মথলক মুতাওয়ামতর পযবালয় মপৌাঁলে মগলে। উদাহরর্তাঃ
َلجتتمع اميت على ضَللة
আমার উম্মত মগামরাহীর ওপর একমত হলব না। (জালম মতরমমযী হাদীস নং ২১৬৭)
এ-জাতীয় বহু হাদীস সুস্পষ্টূপলপ প্রমার্ কলর ইজমা শরী‘আলতর দ ী ।
সাহাবাযুলগ ইজমাাঃ
সক সাহাবা রা. ইজমালক শরী‘আলতর দ ী মলন করলতন। সাহাবাযুলগ ইজমা
দ্বারা সাবযস্ত কলয়কমট মাসআ া উলল্লখ করা হল াাঃ
ক. নামত-নাতমনর মীরাস মথলক দামদর এক েষ্ঠাংশ পাওয়া।
খ. যুহলরর পূলবব িার রাক‘আত সুন্নাত মকালনা অবস্থায়ই তরক না করা।
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গ. এক মবালনর ইদ্দত ি াকা ীন তার প্রািন স্বামীর সলে অপর মবালনর মববাহ
অববধ হওয়া।
ঘ. মবশুদ্ধ মনজবনবালসর দ্বারা মহর আবশযক হওয়া। ইতযামদ। (নূরু আনওয়ার পতষ্ঠা
২২২)

এ-জাতীয় আলরা অলনক মাসআ া সাহাবালয় মকরাম রা. এর যুলগ ইজমা দ্বারা
সাবযস্ত হলয়লে। (মবস্তামরত: আ মাহসু ফী ই মম উসূ ২/৩৪, কাওয়ামতউ আমদল্লাহ
মফ উসূ পত. ৪৬১)

৪. মকয়াসাঃ
শরী‘আলতর িতুথব দ ী মকয়াস। মকয়ালসর শামব্দক অথব অনুমান করা, পমরমাপ
করা। পমরভাোয়াঃ ময মবেলয়র মবধান কুরআন হাদীস বা ইজমালত সুস্পষ্টভালব
মনই মসটালক কুরআন, হাদীস বা ইজমায় বমর্বত সুস্পষ্ট মবধান সংবম ত অনুূপপ
মকালনা মবেলয়র সলে মমম লয় তার মবধান মবর করা; উভয় মবেলয় মবধালনর কারর্
এক হওয়ার কারলর্। (আ ওয়াজীয পত: ৫৬)
মকয়াস শরী‘আলতর দ ী হওয়ার মবেয়মট কুরআন সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমামর্ত।
কুরআলনর আল ালক মকয়াসাঃ
কুরআলনর অলনক আয়াত দ্বারা মকয়াস সাবযস্ত হয়। সূরালয় হাশলরর দুই নং
আয়ালত আল্লাহ তা‘আ া ইয়াহুদী মগাত্র বনী নযীলরর অশুভ পমরর্মতর কথা
আল ািনা করার পর বল লেন, فَاعْتَبِرُّوا يَا أُّولِي اْلَْ ْبَْا ِر
‘মহ িিুষ্মালনরা! মনলজলদর অবস্থা এলদর সলে পমরমাপ কলরা।’ (এবং মশিা গ্রহর্
কলরা।)
আয়ালত কারীমার তাফসীলর আল্লামা মাহমুদ আ ূসী রহ. বল ন, ফুকাহালয়
মকরাম এই আয়াত দ্বারা মকয়াসলক শরী‘আলতর দ ী সাবযস্ত কলরলেন। তাাঁরা
বল ন, আল্লাহ তা‘আ া এখালন ই‘মতবার এর মনলদবশ মদলয়লেন। ই‘মতবার মালন
অমতক্রম করা, এক বস্তু মথলক অপর বস্তুর মদলক যাওয়া। মকয়ালসর মলধযও হুবহু
এই বযাপারমট পাওয়া যায়। কারর্ মকয়াস অথবই হ মূল র মবধানলক শাখার ওপর
আলরাপ করা। (তাফসীলর ূপহু মাআনী ১৫/৫৯)
এ োিা সূরা মনসার ৫৯ নং আয়াত এবং সূরা ইয়াসীলনর ৭৯নং আয়াত দ্বারাও
মকয়াস সাবযস্ত হয়। (মবস্তামরতাঃ আ ওয়াজীয ফী উসূম মফকহ পতাঃ ৫৯)
সুন্নাহর আল ালক মকয়াসাঃ
হাদীলসর বর্বনা অনুযায়ী স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লামও মকয়াস
কলরলেন এবং সাহাবালয় মকরামলক এ বযাপালর উৎসাহ মদলয়লেন।
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একবার রমাজান মালস হযরত উমর রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম
মক মজলজ্ঞস করল ন, মরাযা অবস্থায় েী িুম্বন করা মকমন? নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ব ল ন, মরাযা অবস্থায় তুমম যমদ কুম কলরা এলত মকালনা
সমসযা হয় মক? হযরত উমর রা. ব ল ন, না, তা মতা হয় না। নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ব ল ন, তাহল মপলরশান হলো মকন?
মদখা যালে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম সহবালসর ভূমমকা িুম্বনলক
পান করার ভূমমকা কুম র ওপর মকয়াস কলরলেন এবং কুম র দ্বারা মরাযা ভে না
হওয়ার মবধানলক বীযবপাতহীন িুম্বলনর ওপর প্রলয়াগ কলরলেন। (আ মুহাররার ফী
উসূম

মফকহ ২/১০১ ও আ ওয়াজীয পত: ৬০)

ইজমার আল ালক মকয়াসাঃ
উম্মলতর সববলশ্রষ্ঠ অংশ সাহাবালয় মকরাম রা.ও অলনক মিলত্র মকয়াস কলর শরয়ী
মসদ্ধার্ন্ মদলয়লেন। মকন্তু মকালনা একজন সাহাবীর পি মথলকও এর মবলরামধতা
হয়মন। এলত প্রমামর্ত হয় মকয়াস শরী‘আলতর দ ী হওয়ার বযাপালর সাহাবালয়
মকরালমর মলধয ইজমা প্রমতমষ্ঠত হলয়মে ।
সাহাবাযুলগর মকয়ালসর দতষ্টার্ন্াঃ
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম এর ইলর্ন্কাল র পর খ ীফা মনববািন
প্রসলে অলনক সাহাবীই মখ াফতলক ইমামলত সা ালতর ওপর মকয়াস কলর
হযরত আবূ বকর রা. মক মলনানীত করার প্রস্তাব মদলয়মেল ন। তাাঁরা বল মেল নাঃ
.رضيه رسول الله لديننا أفَلنرضي لدنيانا
‘নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম আমালদর দ্বীনী বযাপালর তাাঁলক পেন্দ
কলরলেন, আমরা মক আমালদর দুমনয়াবী বযাপালর তাাঁলক পেন্দ করব না।
উলল্লখয, এই মকয়াস মপশ করা হলয়মে গর্যমানয সক সাহাবীর উপমস্থমতলত।
মকন্তু মকউ তা দ ী নয় বল প্রতযাখযান কলরনমন। অতএব সাহাবালয় মকরালমর
ঐকযমলতর মভমত্তলতও মকয়াস শরী‘আলতর দ ী সাবযস্ত হল া। (মবস্তামরত জানলত
আ ওয়াজীয পতাঃ ৬০, তাকবীমু আমদল্লাহ পতাঃ ২৭৮)

সুতরাং অধুনা মযসব মুস মান ইজমা ও মকয়াসলক শরী‘আলতর দ ী মানলত
িান না, তালদর ভু মসদ্ধার্ন্ পমরহার কলর আহল সুন্নাত ওয়া জামা‘আলতর
আকীদার মদলক মফলর আসা ঈমানী দাময়ত্ব। যালত আহল হলকর মবলরামধতার
কারলর্ আলখরালত আযালবর সম্মুখীন হলত না হয়।
রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর যুলগ মকয়াস ইজমতহাদ ও তাক ীদ
ইস ামী শরী‘আলতর িার উৎস-কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, মকয়ালসর পমরমিমতমূ ক
সংমিি আল ািনার পর আমরা মকয়াস সম্পলকব সমবস্তালর আল ািনা করলত িাই।
কুরআন ও সুন্নাহর শরয়ী দ ী হওয়ার মবেয়মট একমাত্র কালফর মু মহদ োিা
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মকউ অস্বীকার কলর না। ইজমা দ ী হওয়ার বযাপালরও উম্মলতর সববলশ্রষ্ঠ ও
বতহত্তর অংলশর মবতকয রলয়লে। মকয়ালসর বযাপারমটও তাই। মকন্তু মাযহালবর
মনরাপদ গমিলত শরী‘আত অনুসরর্কারীলদর মহনস্থা করলত সুলযাগসন্ধানীরা
মকয়াসলক মমািম হামতয়ার মলন কলর। তারা ব লত িায়, মাযহাবসমূহ মবলশেত
হানাফী মাযহাব কুরআন-সুন্নাহমভমত্তক নয়; বরং মাযহালবর উৎস হল া মকয়াস।
তালদর এ বিবয মনেক মূখবতাপ্রসূত মকংবা পমরষ্কার হিকামরতা। শরী‘আলতর
আইন সম্পলকব যার নূযনতম ধারর্া আলে মতমনও জালনন, দ ী িতুষ্টলয়র মলধয
মকয়ালসর ধারাক্রম িতুথব নম্বলর। অথবাৎ উদ্ভূত মকালনা সমসযার সমাধান ধারাক্রম
অনুযায়ী কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায় পাওয়া না মগল তখনই মকব মকয়ালসর
আশ্রয় মনয়া যায়। তাও এ শলতব ময, মকয়াসমট প্রথলমাি মতন দী ল র সলে
সাংঘমেবক না হলত হলব। তলব শরী‘আলতর জ্ঞালন বুৎপমত্ত মনই এমন বযমির মনকট
মকয়াস ি মসদ্ধার্ন্লক মিত্রমবলশলে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা পমরপন্থী মলন হলত
পালর; মকন্তু মবলশেলজ্ঞর সহায়তা মনলয় খমতলয় মদখল তার কালেও মসটা পমরষ্কার
কুরআন, সুন্নাহ প্রমতভাত হলব। মকয়াস ময শরী‘আলতর অনযতম দ ী তা
অনস্বীকাযব। এতদসংক্রার্ন্ সলন্দহ-সংশলয়র মনরসলন আমরা স্বয়ং রাসূ সাল্লাল্লাহু
‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর যুলগ সংঘমটত মকয়াস ও ইজমতহাদ মনলয় আল ািনা
করব।
জানা দরকার, মকয়াস মূ ত ইজমতহালদর অর্ন্ভুবি; মভন্ন মকেু নয়। কারর্ রায় বা
ইজমতহাদ ব া হয় নব উদ্ভামবত মবেলয়র মবধান শরী‘আলতর মূ ভােয কুরআন,
সুন্নাহ মথলক সাহাবা, তালবঈন ও তালব তালবঈলনর পদ্ধমতলত উদ্ঘাটন করা।
তাাঁলদর পদ্ধমত হল া, মবধান-অজ্ঞাত মবেয়লক কুরআন সুন্নাহ বমর্বত মবধানজ্ঞাত
অনুূপপ মবেলয়র সলে তু না কলর জ্ঞাত মবধানমটলক অজ্ঞাত মবেলয়র ওপর
আলরাপ করা। আর এটাই মকয়াস।
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্ললমর ইজমতহাদ
আল্লাহ তা‘আ ার পি হলত রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম এর মনকট
ওহীর আগমন সলেও রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম অলনক মবেলয়
ইজমতহাদ কলর মবধান জামর কলরলেন। হাদীস, সীরাত ও মনভবরলযাগয
ইমতহাসগ্রলন্থ এর বহু দতষ্টার্ন্ পাওয়া যায়।
দতষ্টার্ন্-১
ঐমতহামসক বদর যুলদ্ধর প্রাক্কাল রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম এক
স্থালন মশমবর স্থাপন করল ন। হুবাব ইবনু মুনমযর রা. আরজ করল ন, ইয়া
রাসূ ুল্লাহ! আপনার এ অবস্থান আল্লাহ তা‘আ ার হুকুলম, না আপনার বযমিগত
মলতর মভমত্তলত? রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ব ল ন, এটা আমার
মনজস্ব মতামত। হুবাব ইবনু মুনমযর রা. ব ল ন, আমার মলত আপমন
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শত্রুপলির আগমলনর পূলবব বদলরর পামনমবমশষ্ট অংলশ োউমন মফ ুন। যুদ্ধলকৌশ
উপলযাগী এ মত শুলন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ব ল ন, তুমম
একমট উত্তম পরামশব মদলয়লো। তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম
মস অনুযায়ী োউমন মফ ল ন। (আ মবদায়া ওয়ান মনহায়া ৩/২৮০, সীরালত ইবলন মহশাম
২/৩২, উসূ ু জাসসাস ২/২০৮-২০৯)

এখালন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম প্রথলম মনজ রালয়র মভমত্তলত
একমট স্থান মনববািন করল ন, তারপর হুবাব রা. এর মতামত শুলন মসটালক স্বীয়
মদ্বতীয় ইজমতহাদ দ্বারা প্রাধানয মদল ন।
দতষ্টার্ন্-২
মক্কাবাসীরা বদর যুলদ্ধর মুমিপর্ পািা । রাসূ তনয়া হযরত যায়নাব রা. এর
স্বামী আবূ আলসর (মযমন তখনও ইস াম গ্রহর্ কলরনমন) মুমিপর্ মহলসলব
একমট হার পািাল ন। হারমট যায়নালবর মববালহর সময় হযরত খামদজা রা.
উপহার মদলয়মেল ন। খামদজা রা. এর িতমতবহ হারমট নবীজীলক পুরলনা মদলনর
কথা িরর্ কমরলয় মদ । সাহাবালয় মকরামলক উলদ্দশয কলর মতমন ব ল নাঃ
.ان رايتم ان تطلقوالها اسريها وتردوا عليها الذى لها فافعلوا
মতামরা ভাল া মলন করল যায়নালবর খামতলর তার বমন্দলক মেলি মদলত পালরা
এবং হারমট তালক মফমরলয় মদলত পালরা। নবীঅর্ন্াঃপ্রার্ সাহাবালয় মকরাম বল
উিল ন, মকন নয়, ইয়া রাসূ ুল্লাহ! অতাঃপর তারা আবূ আসলক মেলি মদল ন
এবং হারমট যায়নাব রা. এর মনকট মফমরলয় মদল ন।(আ মবদায়া ওয়ান মনয়াহা
৩/৩২৭)

এখালনও রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম মফদয়া মনলয় বমন্দমুমির
বযাপারমট মনজ ইজমতহালদর মাধযলম কলরলেন। কারর্ মুমিপর্ মনয়া আল্লাহর
মবধান হল মসখালন কাউলক োি মদয়ার প্রশ্নই আসত না। অপরমদলক যায়নালবর
বযাপালর আ াদা মবধান হল সাহাবালয় মকরালমর সলে পরামলশবরও প্রলয়াজন
হলতা না।
দতষ্টার্ন্-৩
খন্দক যুলদ্ধর সময় আরলবর জামতপুি মনলজলদর শমি মনলয় মদীনা অবলরাধ কলর
বস । অবলরাধ দীঘবাময়ত হওয়ায় এবং দুাঃখ-কষ্ট অসহনীয় হলয় ওিায় রাসূ ুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ভাবলত াগল ন, না জামন আনসারগর্
ভলনাৎসাহ হলয় পলিন। তাই মতমন মদীনার উৎপন্ন ফসল র এক তততীয়াংলশর
মবমনমলয় গাতফানীলদর মনকট অবলরাধ তুল মনয়ার শলতব সমন্ধ প্রস্তাব করল ন।
উভয় পি সম্মত হল া এবং সমন্ধপত্র ম খা হল া। মকব স্বািমরত হওয়াই বামক
মে । অবমশষ্ট কাজটুকু করার পূলবব নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম
আনসারলদর সরদার সাদ ইবলন মুআয ও সাদ ইবলন উবাদা রা. মক মেলক এ
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বযাপালর তালদরলক অবমহত করল ন এবং পরামশব িাইল ন। তারা উভলয়
ব ল ন, ইয়া রাসূ ুল্লাহ! এটা মক আমালদর ক যার্ালথব আপনার মনলজর প্রস্তাব,
না আল্লাহ আপনালক এ জনয মনলদবশ মদলয়লেন, যা আমালদরলক করলত হলব? অনয
বর্বনামলত তালদর প্রশ্ন মে , এটা আপনার মতামত, নামক ওহী? রাসূ ুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ব ল ন, এটা আমার মনলজর উলদযাগ। কারর্,
আমম মদখমে মগাটা আরব ঐকযবদ্ধ হলয় মতামালদর ওপর সববাত্মক হাম া
িাম লয়লে এবং সবমদক মদলয় মতামালদর ওপর দু বঙ্ঘ অবলরাধ আলরাপ কলরলে।
তাই যতটা পারা যায় আমম তালদর শমি িূর্ব করলত িামে।
হযরত সাআদ ইবলন মুআয রা. ব ল ন, ইয়া রাসূ ুল্লাহ! ইমতপূলবব আমরা এবং
এসব ম াক মশরক ও মূমতবপূজায় ম ি মে াম। তখন আমরা আল্লাহলক মিনতাম না
এবং আল্লাহর ইবাদত করতাম না। মস সময় তারা মমহমানদারী অথবা মবক্রলয়র
সূলত্র োিা আমালদর একটা মখারমাও মখলত পালরমন। আর আজ আল্লাহ তা‘আ া
যখন আমালদরলক ইস ালমর মগৌরব ও সম্মালন ভূমেত কলরলেন, সলতযর পলথ
িাম ত কলরলেন, তখন তালদরলক আমালদর ধন-সম্পদ মদলত হলব? আল্লাহর
কসম! আমালদর এসলবর মকালনা প্রলয়াজন মনই। আল্লাহর কসম! তরবামরর
আঘাত োিা তালদরলক আমরা আর মকেুই মদব না। এভালবই আল্লাহ তালদর ও
আমালদর ভাগয মনধবারর্ কলর মদলবন। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম
বুঝলত পারল ন, আনসারগর্ ভলনাৎসাহ হওয়ার পাত্র নন। ব ল ন, মবশ তাহল
এ বযাপালর মতামার মতই মমলন মন াম। এর পর হযরত সাআদ ইবলন মুআয রা.
িুমিপত্রখানা হালত মনলয় সমস্ত ম খা মুলে মফ ল ন এবং ব ল ন, ওরা যা পালর
করুক। (সীরালত ইবলন মহশাম ৩/২৪৬, আ মবদায়া ওয়ান মনহায়া ৪/১১৩)
এই ঘটনায়ও হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম এর মনজস্ব ইজমতহাদ
পমর মিত হল া। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম প্রথম ইজমতহাদ তরক
কলর মদ্বতীয় ইজমতহাদমট গ্রহর্ করল ন।
দতষ্টার্ন্-৪
একবার হযরত আ ী রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লামলক আরজ
করল ন, ইয়া রাসূ ুল্লাহ! আপমন আমালক মকাথাও মকালনা দাময়ত্ব মদলয় পািাল
মস মিলত্র আমম মক সী লমাহরকতত মুদ্রার নযায় হলবা, নামক প্রতযিদশবী হলবা ময,
সব মকেু মনরীিা ও পযবলবির্ করব? অথবাৎ আপমন মযভালব বল মদলয়লেন হুবহু
মসভালবই করব, নামক অবস্থা মবলবিনা কলর বযবস্থা মনব। রাসূ সাল্লাল্লাহু
‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করল ন, তুমম বরং প্রতযিদমশবর নযায় হলব ময
এমন অলনক মবেয় িয কলর, যা অনুপমস্থত বযমি কলর না। (মুসনালদ আহমাদ হা.
৬২৮)
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এখালন রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম হযরত আ ী রা. মক পমরমস্থমত
মদলখ মবলবিনা কলর কাজ করার অনুমমত মদলয়লেন। এরই নাম ইজমতহাদ।
দতষ্টার্ন্-৫
বারীরা নাম্নী এক মমহ া হযরত আলয়শা রা. এর বাাঁদী মে । নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম হযরত আলয়শা রা. মক বারীরালক আযাদ কলর মদলত
ব ল ন। বারীরার স্বামী মুগীেও মে এক বযমির মগা াম। আযাদ করার পর
মবমধমলত নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম বারীরালক তার পূববস্বামী মুগীে
মকংবা অনয মকালনা বযমিলক স্বামীূপলপ গ্রহর্ করার ইোমধকার মদল ন। মুগীে
মেল ন কাল া বলর্বর অসুন্দর পুরুে। কালজই বারীরা মুগীেলক স্বামীূপলপ গ্রহর্ না
করার মসদ্ধার্ন্ মন । এমদলক মুগীে মেল ন বারীরার প্রমত সীমাহীন আসি। মতমন
বারীরার মপেন মপেন মদীনার অম গম লত ঘুলর ঘুলর মকাঁলদ বুক ভাসালতন। মকন্তু
বারীরা মে মনজ মসদ্ধালর্ন্ অনি। একপযবালয় বযাপারমট নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আ াইমহ ওয়াসাল্লামলকও ভামবলয় তু । মতমন বারীরালক ব ল ন, তুমম যমদ
আবার মুগীেলক গ্রহর্ করলত! মস ব , ইয়া রাসূ ুল্লাহ! আপমন মক আমালক
আলদশ করলেন? নবীজী ব ল ন, না, আমম মতা সুপামরশ করমে মাত্র। বারীরা
ব , তাহল তার বযাপালর আমার মকালনা আগ্রহ মনই। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং
৫২৮৩)

এই ঘটনায়ও নবীজীর ইজমতহাদ িয করা মগ ।
এোিা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম সম্পলকব িাোবাদ, মিমকৎসা ও
ওেুধ বযবহার-সংক্রার্ন্ অলনক ঘটনা পাওয়া যায় মযখালন মতমন ইজমতহাদ ও রায়
দ্বারা ফায়সা া কলরলেন। (উসূ ু জাসসাস ২/২২৪)
মকয়াস অস্বীকারকারী বন্ধুরা উপযুি
ব আল ািনা মথলক মনলজলদর মির্ন্া-ভাবনা
পুনমববলবিনা করার যলথষ্ট উপকরর্ মপলয় যালবন আশা কমর। আল্লাহ তা‘আ াই
তাওফীকদাতা। অবশয এটুকুলত িার্ন্ না কলর মকয়ালসর স্বপলি আমরা আলরা
মকেু প্রমার্ মপশ করমে।
উ ামা সাহাবালদর প্রমত ইজমতহালদর মনলদবশাঃ
আল্লাহ তা‘আ া ইরশাদ কলরলেন, ‘আর তালদর মনকট যখন মকালনা মবেলয়র
সংবাদ মপৌাঁলে, মনরাপত্তার মহাক বা ভলয়র মহাক, তারা (যািাই না কলর তৎির্াৎ)
প্রিার শুরু কলর মদয়। তারা যমদ এটালক রাসূল র ওপর এবং তালদর মলধয যারা
এূপপ মবেয় বুঝলত সিম তালদর ওপর সমপবন করত তলব তালদর মলধয যারা
সমিক তথয অনুসন্ধান কলর তারা তার বাস্তবতা মজলন মনত।’ (সূরা মনসা ৮৩)
অনযত্র ইরশাদ হলয়লে, ‘এমন মকন করা হয় না ময, তালদর প্রলতযকমট বি দ
হলত এক একমট মোট দ (মজহালদ) মবর হয় যালত অবমশষ্ট ম াক দ্বীমন জ্ঞান
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অজবন করলত থালক, আর যালত তারা মনজ কওম (অথবাৎ মজহালদ
মযাগদানকারীলদরলক নাফরমানী) হলত ভয় প্রদশবন কলর, যখন মজহাদকারীরা
এলদর মনকট প্রতযাবতবন কলর মযন তারা পরলহয কলর িল ।’ (সূরা তাওবা ১২২)
এ োিা আরও বহু আয়ালত আল্লাহ তা‘আ া ইজমতহাদ, ইমস্তম্বাত অথবাৎ দ্বীলনর
পমরপক্ব গভীর জ্ঞান অজবন কলর মাসাই মবর করার প্রমত মনলদবশ মদলয়লেন।
হাদীলসর বার্ীাঃ
হযরত আমর ইবনু আস রা. হলত বমর্বত, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কলরলেন, মবিারক যখন ইজমতহাদ কলর সমিক মসদ্ধার্ন্ মদয়
তার জনয রলয়লে মদ্বগুর্ েওয়াব, আর যমদ তার ইজমতহালদ ভু হয় তার জনয
রলয়লে ইজমতহালদর েওয়াব। (বুখারী শরীফ ৭৩৫৯, মুসম ম শরীফ ২৬৫৬)
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয ইবলন জাবা রা. মক
ইয়ামান মপ্ররলর্র প্রাক্কাল মজলজ্ঞস করল ন, মতামার কালে মকালনা মবিার এল
তুমম মকভালব তার ফায়সা া করলব? মতমন ব ল ন, মকতাবুল্লাহ দ্বারা ফায়সা া
করব। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ব ল ন, যমদ মকতাবুল্লায় না পাও?
মতমন ব ল ন, রাসূ ুল্লাহর সুন্নাহ দ্বারা। ব ল ন, যমদ মকতাবুল্লাহ এবং রাসূল র
সুন্নাহয়ও না পাও? মতমন ব ল ন, আমার রায় দ্বারা গলবের্া কলর মসদ্ধার্ন্ মদব
এবং এলত মকালনাূপপ ত্রুমট করব না। জবালব রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ
ওয়াসাল্লাম (খুমশলত) তার মসনায় িাপি মমলর ব ল ন, আল্লাহ তা‘আ ারই সক
প্রশংসা মযমন রাসু ুল্লাহর দূতলক এমন মবেলয়র তাওফীক মদলয়লেন, যা
রাসু ুল্লাহলক সন্তুষ্ট কলর মদয়। (সুনালন আবূ দাউদ ৩৫৯২)
হযরত মু‘আমবয়া রা. মথলক বমর্বত, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম
ইরশাদ কলরন, আল্লাহ তা‘আ া যার ক যার্ িান তাাঁলক তাফাক্কুহ মফদ দ্বীন অথবাৎ
দ্বীলনর গভীর বুৎপমত্ত দান কলরন। (বুখারী শরীফ ৭১, মুসম ম শরীফ ১০৩৭)
হযরত যালয়দ ইবলন সামবত রা. মথলক বমর্বত, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কলরলেন, ই লমর অলনক বাহক আলে ময তার মিলয় মবমশ
মবালঝ এমন কারও মনকট ই ম মপৌাঁলে মদয়। (সুনালন আবূ দাউদ ৩৬৬০, জালম
মতরমমযী ২৬৫৬)

এই হাদীস মথলক জানা মগ বাহক এখালন ই লমর শুধু মূ কথামট মকংবা সামানয
বযাখযাসহ মূ কথামট মপৌাঁলে মদলে আর যালক মপৌাঁোলনা হল া মস মূল র
আল ালক গলবের্া কলর আরও প্রিুর ই ম মবর কলর আনলে।
এসব হাদীস দ্বীলনর গভীর জ্ঞান অজবন কলর মূ ভােয মথলক মাসআ া মবর করার
প্রমত উৎসাহ ও মনলদবশ প্রদান কলর।
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নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম কততবক সাহাবালয় মকরালমর ইজমতহাদ
সমথবন
সাহাবালয় মকরাম রা. স্বয়ং রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর
জীবদ্দশায়ও অলনক মবেলয় ইজমতহাদ কলরলেন। তালদর এ ইজমতহাদলক রাসূ
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম সমথবনও কলরলেন। এ জাতীয় ঘটনার পমরমার্
এত অমধক ময, সবগুল া জলিা করল তাওয়াতুর পযবর্ন্ মপৌাঁলে যায়। ফল
ইজমতহাদ ও মকয়াসলক শরয়ী দ ী স্বীকার না কলর গতযর্ন্র থালক না। মযমনাঃ
(ক) খন্দক যুলদ্ধর মশে মদন একদ সাহাবালয় মকরামলক িয কলর নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করল ন, মতামালদর মকউ মযন বনু
কুরাইযায় মপৌাঁো বযতীত আসলরর নামায না পলি। পমথমলধয আসলরর ওয়াি
মশে হওয়ার উপক্রম হল া। একদ সাহাবী নবীজীর বামহযক মনলদবলশর ওপর
আম করতাঃ সূযাব লস্তর পর বনু কুরাইযায় মগলয় আসর পিল ন। আলরক দ
সাহাবী নবীজীর মনলদবশ মথলক অভীষ্ট লিয যথা দ্রুত মপৌাঁোর মবধান মবর কলর
মসমলত পমথমলধয সময় মলতা আসর পলি মনল ন। অতাঃপর এ বযাপালর অবগত
হলয় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম দুই দল র কাউলকও মতরস্কার
কলরনমন। (বুখারী শরীফ ৪১১৯)
(খ) নামালযর জনয ম াকজনলক মকভালব জমালয়ত করা যায় এ মলমব নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম সাহাবালয় মকরালমর সলে পরামশব করল ন। মকউ
ব ল ন, নামালযর সময় পতাকা ওিালনা মহাক। ম ালকরা পতাকা মদলখ এলক
অপরলক জামনলয় মদলব। মতমট নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর পেন্দ
হল া না। মকউ ব ল ন, মশো বাজালনা মহাক। নবীজী ইরশাদ করল ন, এটা মতা
ইয়াহুদীলদর কাজ। মকউ পরামশব মদল ন, ঘণ্টাধ্বমন মদওয়া মহাক। নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ব ল ন, এটা মতা নাসারারা কলর থালক। (সুনালন
আবূ দাউদ ৪৯৮)

এখালনও সাহাবালয় মকরাম মনজস্ব মকয়াস ও ইজমতহালদর মভমত্তলত মবমভন্ন রকম
পরামশব মপশ কলরলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম মসগুল া খিন
কলরলেন বলট মকন্তু কাউলক ভৎবসনা কলরনমন।
(গ) আরবগর্ ইমস্তিার সময় সাধারর্ত মঢ া ও পামনর ময মকালনা একমট বযবহার
করত। কুবার অমধবাসীরা ইজমতহাদ কলর মঢ া ও পামনর সমন্বয় ঘটা । আল্লাহ
তালদর প্রশংসায় আয়াত নাময করল ন, ‘মসখালন এমন সব ম াক রলয়লে যারা
উত্তমূপলপ পমবত্র হলত পেন্দ কলর। আর আল্লাহ তা‘আ া উত্তমূপলপ পমবত্রতা
সম্পাদনকারীলদরলক পেন্দ কলরন।’ (সূরা তাওবা ১০৮)
আয়াত অবতীর্ব হওয়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম কুবার
আনসারলদরলক িয কলর ব ল ন, মহ আনসার সম্প্রদায়! মতামরা এমন কী
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আম শুরু কলরলো, যার জনয আল্লাহ তা‘আ া মতামালদর প্রশংসা কলরলেন।
তাাঁরা ব ল ন, আমরা (মঢ ার সলে)পামন দ্বারা ইমস্তিা কমর।(জালম মতরমমযী ৩১০০)
মদখা যালে, কুবার অমধবাসীরা নবীজীলক না জামনলয় মনলজরা ইজমতহাদ কলর
ইমস্তিার নতুন পদ্ধমত অব ম্বন করল ন। ইজমতহাদলক ববধ মলন না করল তারা
কখনও এটা করলতন না। হাদীস ও ইমতহালসর মকতালব এ জাতীয় বহু ঘটনা
বমর্বত হলয়লে। যা দতলষ্ট বুলঝ আলস ময, রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর
জীবদ্দশায়ই সাহাবালয় মকরাম ইজমতহাদ কলরলেন আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম কখনই তালদরলক ইজমতহাদ করলত মনলেধ কলরনমন বরং
সমথবন কলরলেন এবং ইজমতহালদ ভু হল তা শুধলর মদলয়লেন।
শরয়ী মকয়াস মযলহতু ইজমতহালদরই অর্ন্ভুবি তাই উপযুবি দ ী গুল াই
মকয়ালসর প্রমালর্র জনয যলথষ্ট। এ োিাও কুরআন সুন্নাহয় শরয়ী মকয়ালসর
অলনক প্রমার্ পাওয়া যায়। তার মকেু মনলম্ন তুল ধরা হলোঃ
আল্লাহ তা‘আ া ইরশাদ কলরন, ‘মহ ঈমানদারগর্! মতামরা ইহরাম অবস্থায় বনয
মশকারলক হতযা কলরা না, আর মতামালদর মলধয ময বযমি ইোপূববক তা হতযা
করলব, তার ওপর মবমনময় ওয়ামজব হলব, যা (মূল যর মদক মদলয়) মসই
জালনায়ালরর সমতু য হয়, যালক মস হতযা কলরলে। এর (আনুমামনক মূল যর)
মীমাংসা কলর মদলব মতামালদর মলধয হলত দুজন মনভবরলযাগয বযমি..।’ (সূরা
মাময়দা ৯৫)

ইবলন আবদু বার রহ. বল ন, এ আয়ালত আল্লাহ তা‘আ া একমট বস্তুলক তার
সমপযবালয়র অনুূপপ ও সদতশ বস্তুর সলে তু না কলর তার ওপর মবধান আলরাপ
করার মনলদবশ মদলয়লেন। ফুকাহালয় মকরালমর দতমষ্টলত এটাই মকয়াস। (জামমউ
বায়ামন ই মম ওরা ফাজম হী ২/৮৬৯)

আল্লাহ তা‘আ া ইরশাদ কলরন, فاعتربوا يااويل اَلبْار
...অতএব মহ িিুষ্মালনরা! মতামরা মশিা গ্রহর্ কলরা। (সূরা হাশর-২)
ইমাম আবূ বকর জাসসাস রহ. বল ন, ইবরাহীম ইবলন উ াইয়া রহ. এই আয়াত
দ্বারা মকয়াস প্রমার্ কলরলেন। এভালব ময, আয়ালত  اعتبارএর মনলদবশ মদয়া
হলয়লে। আর এ‘মতবার হল া অমতক্রম করা, এক বস্তু মথলক আলরক বস্তুর মদলক
যাওয়া। মকয়ালসর মলধযও এই অথব পাওয়া যায়। কারর্ মকয়াস অথব হল া কুরআন
সুন্নাহয় বমর্বত মূ মবধানমট শাখার ওপর আলরাপ করা। (উসু ু জাসসাস ২/২১২)
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম কততবক মকয়াস করর্
ক) এক বযমি নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লামলক মজলজ্ঞস কর , ইয়া
রাসূ ুল্লাহ! আমালদর মকউ তার েীর সলে বজমবক িামহদা পূরর্ কলর, এলতও মক
মস সওয়াব াভ করলব? রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করল ন,
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মতামার মক ধারর্া, মস যমদ হারাম পন্থায় তার িামহদা পূরর্ করলতা তাহল মক
মগানাহগার হলতা না? ম াকমট ব , হযাাঁ, তালতা হলতা। রাসূ সাল্লাল্লাহু
‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ব ল ন, মিক মতমমন ববধভালব বাসনা পূরলর্র মাধযলমও
সওয়াব াভ করলব। মক মলন কর? মতামালদর মলন্দর বদ া মদওয়া হলব আর
ভাল ার প্রমতদান মদওয়া হলব না।... (মুসম ম শরীফ ১০০৬)
খ) এক বযমি নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর দরবালর এলস আরজ
কর , ইয়া রাসূ াল্লাহ! আমার একমট কাল া বলর্বর সর্ন্ান ভূমমষ্ঠ হলয়লে। (অথি
আমরা স্বামী েী মকউ কাল া বলর্বর নই।) নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম
তালক মজলজ্ঞস করল ন, মতামার মক উট আলে? মস হযাাঁ সূিক উত্তর মদ । মজলজ্ঞস
করল ন মসগুল া মক বলর্বর? ব , া বলর্বর। জানলত িাইল ন, া উলটর
গভবজাত োই বলর্বর উট মনই? ব , আলে। মজলজ্ঞস করল ন, ( া বলর্বর
নরমাদীর প্রজনন সলেও তালদর গভবজাত োই রঙা উট) মকাথা মথলক আস ?
ব মকালনাও রগ তালক মটলন এলনলে। (অথবাৎ পূলবব তার বংলশ এই বলর্বর উট
মে ।...) রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করল ন, মতামার
এই মেল লকও হয়লতা মকালনা রগ মটলন এলনলে। (বুখারী শরীফ ৫৩০৫, ৬৮৪৭)
এখালন রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম প্রশ্নকারীলক মকয়ালসর মাধযলম
জবাব মদলয়লেন ময, া উট কখনও োই বলর্বর উট জন্ম মদয় যখন তার বংলশ
এই বলর্বর উট থালক। মতমমন ফসবা দম্পমতর সর্ন্ানও কাল া বলর্বর হয় যখন তার
উধ্ববতন মকউ কাল া বলর্বর থালক।
গ) হযরত উমর ফারুক রা. একবার নবীজীর মনকট আরজ করল ন, ইয়া
রাসূ াল্লাহ! আজ আমম বি একমট অপরাধ কলর মফল মে। আমম মরাযা মরলখ
েীলক িুম্বন কলরমে। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম তালক ব ল ন,
মতামার মক ধারর্া তুমম যমদ মরাযা অবস্থায় পামন মদলয় কুম করলত (তাহল
মরাযার মকালনা িমত হলতা?) হযরত উমর রা. ব ল ন, না এলত মতা মকালনা
িমত মদখমে না। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ব ল ন, িুম্বনও
অনুূপপ একমট বযাপার। (সহীহ সনলদ সুনালন আবূ দাউদ ২৩৮৫)
ঘ) জুহাইনা মগালত্রর এক মমহ া নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর মনকট
জানলত িাইল ন, আমার মা হলির মান্নত কলরমে । মকন্তু হি না কলরই মতমন
মারা মগলয়মেল ন। এখন আমম মক তার পি হলত হি করব? নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কলরন, হযাাঁ, তার পি মথলক হি কর। মতামার
মালয়র ওপর মকালনা ঋর্ থাকল তুমম মক তা আদায় করলত না? (অবশযই
করলত) কালজই মতামরা আল্লাহর ঋর্ও আদায় কর। আল্লাহ তা‘আ া ঋর্
আদালয়র অমধক হকদার। (বুখারী শরীফ ১৮৫২)
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ঙ) রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কলরলেন, আল্লাহ তা‘আ া
বংশ সম্পলকবর কারলর্ যালদর সলে মববাহ মনমেদ্ধ কলরলেন দুধপান জমনত
কারলর্ও তালদর সলে মববাহ মনমেদ্ধ কলরলেন। (জালম মতরমমযী ১১৪৬)
এখালন দুধ পানজমনত সম্পকবলক বংশসম্পলকবর ওপর মকয়াস করা হলয়লে।
ি) মবিাল র উমেষ্ট পাক, না নাপাক এ সম্পলকব নবীজীলক মজলজ্ঞস করা হল
মতমন একমট আয়ালতর ওপর মকয়াস কলর (লযখালন বারবার অনুমমত মনলয় ঘলর
প্রলবশ করা কমিন হওয়ার মনমদবষ্ট সময় বযতীত অনয সমলয়র জনয তা মশমথ করা
হলয়লে) মবিাল র উমেষ্টলক পাক বল লেন। (তাফসীলর ইবলন কাসীর ৬/৯২, কুরতুবী
১২/২৮০)

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর জীবদ্দশায় সাহাবা কততবক মকয়াস
১. হযরত মুআয ইবলন জাবা রা.লক ইয়ামালন মপ্ররর্ করার সময় নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম তালক মজলজ্ঞস করল ন, তুমম মকভালব ফায়সা া
করলব? মতমন ব ল ন, মকতাবুল্লাহ দ্বারা। নবীজী মজলজ্ঞস করল ন, যমদ
মকতাবুল্লাহয় না পাও? মতমন ব ল ন, রাসূ ুল্লাহর সুন্নাহ দ্বারা। আবার ব া হ ,
যমদ মকতাবুল্লাহ এবং সুন্নাহ মকালনামটলত না পাও? মতমন জবাব মদল ন, আমম
আমার রায় দ্বারা গলবের্া কলর ফায়সা া করলবা এবং মিষ্টার কমমত করলবা না।
তাাঁর এ জবালব নবীজী অতযর্ন্ সলর্ন্াে প্রকাশ করল ন।(সুনালন আবূ দাউদ ৩৫৯২)
এখালন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর জীবদ্দশালতই মকয়ালসর
প্রলয়াজনীয়তা অনুধাবন করা যায়। কারর্ হাদীস দতলষ্ট মবাঝা যায় উম্মত এমন
মবেলয়রও সম্মুখীন হলব যার সমাধান কুরআন-সুন্নাহয় সুস্পষ্টূপলপ থাকলব না। মস
মিলত্র কুরআন সুন্নাহর মসদ্ধালর্ন্র আল ালক মকয়াস কলরই সমসযার সমাধান
করলত হলব।
২. হযরত আম্মার রা. এর বর্বনা, মতমন বল ন, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ
ওয়াসাল্লাম আমালক এক যুলদ্ধ পািাল ন। এক পযবালয় আমার মগাস ফরজ হ ।
মগাস করব এ পমরমার্ পামনও ধালর কালে মে না। এজনয মগাসল র মবকে
মহলসলব আমম মামটলত গিাগমি মখ াম মিক মযমন মকালনা প্রার্ী মামটলত গিাগমি
খায়। মদীনায় মফলর আমম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর মনকট
উি ঘটনা বযি কর াম। শুলন মতমন ব ল ন, মতামার জনয দুই হাত মামটলত
মমলর (ধু া-বাম ) মঝলি মুখমি আর দুই হাত (কনুই পযবর্ন্) মাসাহ কলর
মনল ই যলথষ্ট মে । (মুসম ম শরীফ ১৬১)
মদখা যালে হযরত আম্মার রা. উযূর তায়াম্মুলমর ওপর মগাসল র তায়াম্মুমলক
মকয়াস কলরলেন। অথবাৎ উযূর বদল মযমন তায়াম্মুম হয় মগাসল র বদল ও
তায়াম্মুম হলব। মকন্তু মকয়ালস সামানয ভু হওয়ায় নবীজী তা শুধলর মদলয়মেল ন
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ময, মতামার মকয়াস মতা মিক মকন্তু মগাসল র তায়াম্মুম উযূর তায়াম্মুলমর মতই
হলব। মভন্ন রকম হলব না। মকন্তু ভমবেযলতর জনয মকয়াস করলত তালক মনলেধ
কলরনমন।
এ ঘটনা এক মস্তবি দ ী ময, সাহাবালয় মকরামও মবধান অজ্ঞাত মবেলয়র
সম্মুখীন হল তার সমাধালন মকয়ালসর সহায়তা মনলতন।
এ সমস্ত দ ী প্রমার্ দ্বারা সুস্পষ্টূপলপ সাবযস্ত হ , মকয়াস শরী‘আলতর মজবুত
দ ী । এোিা দ্বীন পূর্বাে হলতই পালর না। সুতরাং এর অস্বীকার মগামরাহী। যারা
এটালক অস্বীকার কলর তালদর তাওবা করা উমিত।
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর যুলগ তাক ীদাঃ
তাক ীলদর পমরিয় ও গুরুত্বাঃ
ইস ামী শরী‘আলতর মমৌম ক িার দ ী সম্পলকব জানার পর কথা হ , মকয়ামত
পযবর্ন্ আগত মানুলের সামমগ্রক জীবলনর সক অেলনর সববপ্রকার সমসযার
সমাধান এই িার দ ীল র মলধযই মনমহত। এটা মনেক মকালনা দাবী নয়। পতমথবী
সববযলু গই এর বাস্তবতা িািুে কলর আসলে। তলব এ দ ী িতুষ্টয় মথলক সরাসমর
সমসযার সমাধান খুাঁলজ মনওয়া বা পাওয়া সকল র পলি সম্ভব নয়। এজনয
নবীযুগ মথলকই মনয়ম িল আসলে ময, উম্মলতর মলধয কুরআন, সুন্নাহ ও তা
মথলক উৎসামরত ই লম দ্বীন সম্পলকব একমট দ পারদমশবতা অজবন করলব আর
অনযরা কুরআন সুন্নাহর মবধানাব ী জানার জনয তালদর দারস্থ হলব এবং তালদর
বযাখযা ও মদক মনলদবশনা অনুসালর কুরআন সুন্নাহ অবগত হলয় আল্লাহ ও তাাঁর
রাসূল র আনুগতয করলব।
এভালব কুরআন সুন্নাহয় পারদশবীলদর শরার্াপন্ন হলয় তালদর মনকট মথলক শরয়ী
মবধান এবং তালদর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মযাগযতা ও মবশ্বস্ততার প্রমত আস্থাশী হলয়
তালদর বমর্বত শরী‘আলতর মবধান মমলন মনয়ালক পমরভাোয় তাক ীদ ব া হয়।
এই পদ্ধমতলত মবমধমবধান মমলন ি া শরী‘আলতর মশিার পাশাপামশ স্বভাবজাত
মবেয়ও বলট। দ্বীন-দুমনয়ার যাবতীয় মবেলয় সবই এ মনয়লমর অধীন। এটা এমিলয়
ি া কারও পলি সম্ভব নয়। এমনমক পামথবব িুদ্রামতিুদ্র বযাপালরও মানুেলক
মবজ্ঞজনলদর দারস্থ হলত মদখা যায়। এলিলত্র মকউ মনলজলক স্বয়ংসম্পূর্ব মলন কলর
না। মবজ্ঞজলনর সলে পরামশব কলর তালদর মদক মনলদবশনা অনুসালর ি ালক মনলজর
জনয মনরাপদ মলন কলর। মনলজর মনমলতা ি ালক মনবুবমদ্ধতা ও মবাকামী জ্ঞান করা
হয়। এটা ধনযবাদলযাগয একমট গুর্। আর বাস্তলবও তা সহজ ও মনরাপদ। যারা এ
মনয়ম মমলন িল তারা সফ হয় আর হিকারীরা হয় বযথবমলনারথ। এটা
কুরআলনরও মনলদবশনা ময, মকালনা মবেলয় জানা না থাকল জ্ঞানীলদর মনকট
মজলজ্ঞস কলর মজলন মনলব। (সূরা আমম্বয়া-৭) ইস াম মতা সাধারর্ দুমনয়াবী
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সফলরও একাকী মবর না হওয়ার পরামশব মদলয়লে এবং সববলিলত্রই একজনলক
আমীর বামনলয় ি ার মনলদবশ জারী কলরলে। এলত অনুমান করা যায় আলখরালতর
পালথয় সংগ্রলহর সুকমিন ও সংলবদনশী সফলর কুরআন সুন্নাহর সমিক মদক
মনলদবশনা মপলত হল খাইরু কুরুলনর ই ম-আম , তাকওয়া-তাহারালত
সকল র আস্থাভাজন ও মনভবরলযাগয বযমিলত্বর, যালদর ই ম এখনও পযবর্ন্
সুমবনযস্ত আকালর মবদযমান, তাক ীদ বা অনুসরর্ করা কতটা জরুরী। উপরন্তু
বতবমালনর ধমবহীনতার নাযুক সমলয় মতা এর প্রলয়াজনীয়তা আরও মবমশ। আহল
হাদীস বল পমরমিত তাক ীদ অস্বীকারকারী বন্ধুলদর শীেবস্থানীয় ইমাম মুহাম্মাদ
হুসাইন বাটা ভী বল ন, ‘আমার ২৫ বেলরর অমভজ্ঞতা ময, যারা অজ্ঞতাবশতাঃ
মুজতামহলদ মুত াক ও মূ তাক ীদলক বজবন কলর মশেতক তারা ইস ামলকই
মবদায় মদলয় মদয়। (আসারু হাদীস ে. খাম দ মাহমুদ ২/৩৮৫)
হক্কানী উ ামালয় মকরালমর অমভজ্ঞতা হল া, বতবমালন দ্বীন মথলক মবর হলয়
যাওয়ার সহজ পথ হল া, িার ইমালমর তাক ীদ মথলক মবর হলয় যাওয়া।
সংমিি কলর তাক ীলদর পমরিয় ও গুরুত্ব তুল ধরার পর এ পযবালয় নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর যুলগ তাক ীদ মবেলয় মকেু আল ািনা মপশ
করা হলব।
রাসূ ূল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর জীবদ্দশায় সাহাবালয় মকরাম অনয
সাহাবার তাক ীদ কলরলেন। এরও অলনক দতষ্টার্ন্ পাওয়া যায়। আবার এমনও
মদখা যায় ময, রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম মমৌমখকভালব মনমদবষ্ট বা
অমনমদবষ্ট কলর কালরা তাক ীলদর স্বীকতমত মদলয়লেন মকংবা কারও তাক ীদলক
সমথবন কলরলেন। আবার কখনও মতমন গভর্বর বামনলয় এলকক এ াকায় সাহাবালয়
মকরামলক পামিলয় মদলতন এবং ওই এ াকার ম াকলদরলক ওই সাহাবীলক
তাক ীদ কলর দ্বীলনর উপর ি লত ব লতন। স্বে পমরসলর এগুল ার উদাহরর্
তুল ধরা হলে।
(ক) পরবতবীলদর জনয সাহাবালয় মকরালমর তাক ীলদর অনুসরর্
হযরত আবূ সাইদ খুদরী রা. বল ন, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম
একবার কলয়কজন সাহাবীলক জামা‘আলত মব লম্ব আসলত মদলখ ব ল ন, মতামরা
দ্রুত আলসা এবং আমালক মদলখ মদলখ অনুসরর্ কলরা, মতামালদর পরবতবী
ম লকরা মতামালদর মদলখ মদলখ অনুসরর্ করলব। (মুসম ম শরীফ ৪৩৮)
ائتموا يب وليأمت بكم من بعدكم
এই হাদীলস সাহাবা পরবতবীলদর জনয সাহাবালদর তাক ীলদর সুস্পষ্ট অনুলমাদন
রলয়লে।
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হাদীলস এলসলে, আমার উম্মত মতহাত্তর মফরকায় মবভি হলব। তার মলধয একমট
োিা সকল ই জাহান্নালম যালব। মজলজ্ঞস করা হ , ইয়া রাসূ ুল্লাহ! মসই এক
দল কারা থাকলব। ব ল ন,  ماانا عليه واصحابيঅথবাৎ যারা আমার ও আমার
সাহাবীলদর আদলশবর উপর থাকলব। (জালম মতরমমযী ২৮৩২)
এখালনও সাহাবীলদর তাক ীদলক পরবতবীলদর জনয নাজাতপ্রাি দল র অর্ন্ভুবি
হওয়ার মাপকামি মনধবারর্ করা হলয়লে।
(খ) পরবতবীলদর জনয মনমদবষ্ট সাহাবীলদর তাক ীলদর স্বীকতমত
হযরত হুযাইফা রা. বল ন, রাসু সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ
কলরলেন, আমম জামন না কতমদন মতামালদর মালঝ (জীমবত) থাকব। আমার পলর
মতামরা আবূ বকর ও উমর রা. এ দু‘বযমির ইকমতদা (অনুসরর্) করলব। (জালম
মতরমমযী ৩৬৬৩)

হাদীলস ইকমতদা শব্দ বযবহৃত হলয়লে। ইকমতদা অথব দ্বীমন মবেলয় কারও অনুসরর্
করা। এর নামই তাক ীদ।
হযরত হুরাইস রা. মথলক বমর্বত, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম
হযরত আবদুল্লাহ ইবলন মাসউদ রা. সম্পলকব বল লেন, আমম মতামালদর জনয
তাই পেন্দ কমর যা আবদুল্লাহ ইবলন মাসউদ রা. মতামালদর জনয পেন্দ কলর।
(মুস্তাদরাক ৫৩৯৪)

এই হাদীলস হযরত আবদুল্লাহ ইবলন মাসউদ রা. এর পেন্দনীয় মবেয়গুল া
সাহাবালয় মকরালমর জনয অনুসরর্ীয় বল বযি করা হলয়লে। এটাই তাক ীদ।
হযরত ইরবাজ ইবলন সামরয়া রা. মথলক বমর্বত, রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ
ওয়াসাল্লাম বল লেন, মতামালদর মধয হলত যারা আমার পলর মবাঁলি থাকলব তারা
অলনক মতাবনকয িয করলব। মতামরা দ্বীলনর নালম উদ্ভামবত সক মবেয়
পমরহার কলর ি লব। মকননা মনাঃসলন্দলহ তা মগামরাহী। মতামালদর মকউ মবদআতী
কমবকাি িয করল তার করর্ীয় হ আমার সুন্নাত ও মহদায়াতপ্রাি খু াফালয়
রালশদীলনর সুন্নাত আাঁকলি ধরা। কালজই মামির দাাঁত দ্বারা তা মজবুতভালব
আাঁকলি রাখলব। (মতরমমযী শরীফ ২৬৭৬)
এই হাদীলস নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম সাহাবালয় মকরামলক মনলজর
সুন্নালতর সালথ খু াফালয় রালশদীলনর সুন্নাতলক মজবুতভালব আাঁকলি ধরার
মনলদবশ মদলয়লেন। তাক ীদ মতা এরই নাম।
(গ) নবীজীর জীবদ্দশায় সাহাবীর তাক ীলদর সমথবন
হযরত সাহা ইবলন মুআয রা. তার মপতা মথলক বর্বনা কলরন, জবনক মমহ া
রাসূ ূল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর মনকট এলস ব , ইয়া রাসূ াল্লাহ!
আমার স্বামী মজহালদ শরীক হলয়লেন। মতমন থাকা অবস্থায় আমম তার নামায ও
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অনযানয সক আম অনুসরর্ করতাম। এখন তার প্রতযাবতবন পযবর্ন্ আমালক
এমন মকালনা আম বাতল মদন যা তার স্থ ামভমেি হলব। (মুস্তাদরাক ২৩৯৭)
এই হাদীলস মমহ ার জনয ই মওয়া া দ্বীনদার স্বামীর ইকমতদা ও অনুসরর্লক
সমথবন করা হলয়লে। এরই নাম তাক ীদ।
(ঘ) গভনবর মহলসলব এবং দ্বীন মশিা মদওয়ার জনয সাহাবালয় মকরামলক মবমভন্ন
মদলশ মপ্ররর্
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয ইবলন জাবা রা. ও হযরত
আবূ মুসা আশআরী রা. মক ইয়ামালনর মভন্ন মভন্ন অঞ্চল র গভর্বর কলর মপ্ররর্
কলরমেল ন। (বুখারী শরীফ ৪৩৪১)
ব া বাহু য, তারা মসখানকার জনগর্লক দ্বীন মশিা মদলতন। যা বুখারী শরীলফর
আলরকমট মরওয়ায়াত দ্বারা প্রমামর্ত। (বুখারী শরীফ ১৩৯৫)
মদখা যালে হযরত মুআয ইবলন জাবা ও হযরত আবূ মুসা আশআরী রা. মক
ইয়ামানবাসীর মনকট দ্বীনী মবেলয় অনুসরর্ীয় মহলসলব পািালনা হলয়লে। এটাই
তাক ীদ। কারর্ প্রলতযক বযপালর ইয়ামানবাসীলদর পলি মদীনায় এলস নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম মথলক মাসআ া মজলন যাওয়া সুকমিন বযাপার
মে ।
অনুূপপ মবমভন্ন কওলমর প্রমতমনমধগর্ মদীনায় এলস দ্বীমন মবেলয় অবগত হলয়
মফলর মগলয় কওমলক তা মশিা মদলতন আর কওমও মনমদ্ববধায় মবনা বাকযবযলয়
তালদর কথা মমলন মনলতা। এর বহু দতষ্টার্ন্ হাদীলসর মকতালব মবদযমান।
প্রতীয়মান হ মনরাপলদ দ্বীলনর অনুসরর্ করলত হল তাক ীলদ শাখসী বা মনমদবষ্ট
মুজতামহদ ও ইমালমর তাক ীদ করা জরুরী। এটালক হারাম বা মশরক ব া
মারাত্মক পযবালয়র মগামরাহী। আল্লাহ তা‘আ া উম্মলত মুসম মালক এ জাতীয়
মফতনা ফাসাদ মথলক মনরাপদ রাখুন।
সাহাবালয় মকরালমর যুলগ মকয়াস-ইজমতহাদ ও তাক ীদ সাহাবাযুলগ মকয়াস ও
ইজমতহালদর নমুনা
নমুনা-১
মতত বযমির মপতা জীমবত মনই মকন্তু দাদা মবাঁলি আলেন, এমতাবস্থায় মতত বযমির
ভাই তাাঁর দাদার বতবমালন ওয়ামরশী সম্পমত্ত াভ করলবন মক না এ মনলয় জমট তা
মদখা মদ । কুরআন বা হাদীলস এর মকালনা স্পষ্ট মবধান না থাকায় ফকীহ
সাহাবীগর্ মথলক এ বযাপালর দু’ধরলনর মতামত পাওয়া মগ । একদ ব ল ন,
মীরাস পালব। আর অপর দ না পাওয়ার পলি রায় মদল ন। পাওয়ার পলি মত
মদল ন হযরত আ ী রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবলন মাসউদ রা. ও হযরত যালয়দ
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ইবলন সালবত রা. প্রমুখ সাহাবী। সমসযা মনরসলন হযরত উমর ফারুক রা. হযরত
আ ী রা. ও হযরত যালয়দ ইবলন সালবত রা. এর সালথ পরামশব করল ন।
হযরত আ ী রা. তার মলতর স্বপলি মকয়াস মপশ করল ন, ইয়া আমীরু
মুমমনীন! ধরুন একমট বতি মথলক একমট শাখা মবর হ । তারপর শাখামট মথলক
আরও দুমট প্রশাখা উদগত হ । এলিলত্র আপনার মলত প্রথম শাখামটর মক অমধক
মনকটবতবী? স্বয়ং বতিমট না তার উদ্গত প্রশাখাদ্বয়? হযরত উমর ফারুক রা.
ব ল ন উভলয় সমান, অথবাৎ স্বয়ং বতি ও উদগত প্রশাখাদ্বয় উভয়-ই প্রথম
শাখামটর সমান মনকটবতবী। হযরত আ ী রা. ব ল ন, আমীরু মুমমনীন! ভাই
আর দাদার সম্পকবও মততবযমির সলে অনুূপপ। সুতরাং এলিলত্র ভাই দাদার সলে
মীরাস াভ করলব।
হযরত যালয়দ ইবলন সামবত রা. মক মজলজ্ঞস করা হল মতমন ব ল ন, আমীরু
মুমমনীন! ব ুন মতা মকালনা নদী মথলক একমট না া মবর হ , অতাঃপর মসই না া
মথলক আরও দুমট উপনা া সতমষ্ট হ । এলিলত্র না ামটর মক অমধক মনকটবতবী।
নদীমট না উপনা া দুমট? আমীরু মুমমনীন ব ল ন, উভয়ই সমান মনকটবতবী।
এবার যালয়দ রা. ব ল ন, মাইলয়লতর সলে ভাই আর দাদার অবস্থাও অনুূপপ।
সাহাবীদ্বলয়র মকয়াস দশবলন হযরত উমর রা. এর মনকট স্পষ্ট হলয় মগ ময,
উপযুি মিলত্র ভাই দাদার সলে মীরাস াভ করলব।
িযর্ীয় হ , হযরত আ ী রা. এবং হযরত যালয়দ ইবলন সামবত রা. দুজলনই
আমীরু মুমমনীনলক মকয়ালসর মাধযলম জবাব মদল ন। আর আমীরু মুমমনীনও
তা মমলন মনল ন। শুধু মতমন মকন সক সাহাবীই তালদর এ মকয়াস মমলন মনল ন।
মকউ একথা ব ল ন না ময, শরী‘আলতর বযাপালর মকয়াস মকন সরাসমর কুরআন
হাদীস মপশ করুন। মকননা তালদর জানা মে ময, সহীহ মকয়াস শরী‘আলতরই
একমট দ ী । (জামমউ মাসামনদ খাওয়ালরজমী কতত ২/৩৩৮)
নমুনা-২
মদ পানকারীলক কত মবত্রাঘাত করা হলব এ বযাপালর সাহাবালয় মকরালমর মলধয
মতলভদ মে । কালরা বিবয মে ৪০মট আর কালরা মত মে ৮০মট। হযরত উমর
রা. এ বযাপালর হযরত আ ী রা. এর সলে পরামশব করল ন। হযরত আ ী রা.
ব ল ন, আমার মলত তালক আমশমট মবত্রাঘাত করা মহাক। কারর্ যখন মস পান
কলর মনশাগ্রস্ত হয়। মনশাগ্রস্ত হল প্র াপ বকলত থালক। আর প্র াপ বকলত
বকলত কারও প্রমত অপবাদ আলরাপ কলর বলস। (আর অপবাদ আলরালপর শামস্ত
৮০ মবত্রাঘাত) তারপর হযরত উমর রা. মদপানকারীলক ৮০মট মবত্রাঘাত করার
মসদ্ধার্ন্ মদল ন। (মুয়াত্তা ইমাম মাম ক হাদীস নং ৯৯৫)
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মদখা যালে, হযরত উমর রা. হযরত আ ী রা. এর মকয়ালসর মভমত্তলত শরয়ী
দিমবমধ প্রলয়াগ করল ন।
নমুনা-৩
একবার এক মগালত্রর মকেু ম াক এলস হযরত আবদুল্লাহ ইবলন মাসউদ রা. এর
মনকট জানলত িাই , জনাব! আমালদর এক বযমি মববাহ কলরলে, মকন্তু মহর
মনধবারর্ কলরমন। তারপর মস তার েীর সলে সহবালসর পূলববই ইমর্ন্কা কলরলে।
এখন তার মহলরর বযাপালর মক ফায়সা া হলব? হযরত আবদুল্লাহ রা. ব ল ন,
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম মথলক মবমেন্ন হওয়ার পর আমার মনকট
এর মিলয় জমট মকালনা সমসযা উপমস্থত হয়মন। মতামরা এ বযাপালর
অনযলদরলকও মজজ্ঞাসা কর। তারপর বযাপারমট মনলয় সাহাবালয় মকরালমর মলধয
একমাস পযবর্ন্ আল ািনা ি লত থালক। পমরলশলে তাাঁরা আবারও হযরত
আবদুল্লাহ ইবলন মাসউদ রা. এর দারস্থ হয়। মতমন তালদরলক ব ল ন, আমম
আমার রায় দ্বারা ইজমতহাদ কলর সমাধান মদমে। সমিক হল তা আল্লাহ ও তার
রাসূল র পি হলত আর ভু হল আমার ও শয়তালনর পি হলত। এ বযাপালর
আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ দায়মুি। অতাঃপর মতমন সকল র সামলন তাাঁর ইজমতহাদ
তুল ধরল ন ময, এ মমহ া মহলর মমমে পালব, তার মতত স্বামীর ওয়ামরশ হলব
এবং িার মাস দশ মদন ইদ্দত পা ন করলব। এ ফায়সা া মশানার পর তৎির্াৎ
এক বযমি ব ল ন, আমম সািয মদমে, আপনার মসদ্ধার্ন্ আল্লাহ ও রাসূল র
মসদ্ধালর্ন্র সলে মমল মগলে। আমালদর মগাত্রীয় মবরওয়া মবনলত ওয়ামসক নাম্নী
এক মমহ ার বযাপালর স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম এই মসদ্ধার্ন্
মদলয়মেল ন। হযরত আবদুল্লাহ ইবলন মাসউদ রা. স্বীয় মকয়াস সহী হওয়ার
দ ী জানলত মপলর এত মবশী খুমশ প্রকাশ করল ন ময, ইস াম গ্রহলর্র পর
মতমন এলতাটা আনন্দ কখলনা প্রকাশ কলরন মন। (উসু ু জাসসাস ২/২৩০)
নমুনা-৪
ইস ালমর প্রথম খ ীফা হযরত আবূ বকর মসমদ্দক রা. এর খ ীফা মনযুি
করলর্র মবেয়মটও সাহাবালয় মকরালমর ইজমতহাদ দ্বারা হলয়মে । মকননা কুরআন
হাদীলসর মকাথাও একথা মনই ময, রাসু সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর পর
মতমনই সববপ্রথম খ ীফা হলবন। (উসু ু জাসসাস ২/২৩০)
শরী‘আলত ইস ামময়ায় এ জাতীয় আরও বহু মাসআ া রলয়লে মযগুল া
সাহাবালয় মকরালমর মকয়াস ও ইজমতহাদ দ্বারা গতহীত হলয়লে।
মনম্নবমর্বত সাহাবালয় মকরাম মকয়াস ও ইজমতহালদর মিলত্র অগ্রর্ী ভূমমকা পা ন
কলরলেন:
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১.হযরত উমর রা. ২. হযরত আ ী রা. ৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবলন মাসউদ রা.
৪. উম্মু মুমমনীন আময়শা রা. ৫. যালয়দ ইবলন সামবত রা. ৬. আবদুল্লাহ ইবলন
আব্বাস রা. ৭. আবদুল্লাহ ইবলন উমর রা.।
এলদর পরবতবী মেল ন, ১. হযরত আবূ বকর মসদ্দীক রা. ২. হযরত উলম্ম সা ামা
রা. ৩. উসমান ইবলন আফফান রা. ৪. আনাস ইবলন মাল ক রা. ৫. আবূ সাইদ
খুদরী রা. ৬. আবূ হুরায়রা রা. ৭. আবদুল্লাহ ইবলন আমর ইবনু আস রা. ৮.
আবদুল্লাহ ইবলন যুবাইর রা. ৯. আবূ মুসা আশআরী রা. ১০. সাদ ইবলন আবী
ওয়াক্কাস রা. ১১. সা মান ফারসী রা. ১২. মুআয ইবলন জাবা রা. ১৩. তা হা
রা. ১৪. যুবাইর রা. ১৫. আবদুর রহমান ইবলন আউফ রা. ১৬. মুআমবয়া রা.
প্রমুখ বযমিবগব।
সাহাবাযুলগর মকয়াস ও ইজমতহাদ সংক্রার্ন্ উপযুবি প্রামার্য আল ািনা মথলক
স্পষ্ট হ , মকয়াস ও ইজমতহাদ ভূাঁইলফাি মকালনা মবেয় নয়। বরং তা শরী‘আলতর
দ ী িতুষ্টলয়র অনযতম। এ বযাপালর সংশয় মপাের্ করা মগামরাহী ও ই মী
বদলনযর পমরিায়ক।
সাহাবাযুলগ তাক ীদাঃ
সাহাবালয় মকরাম রা. উম্মলতর জনয দ্বীন পা লনর নমুনা ও মাপকামি। তারা
মযভালব কুরআন, সুন্নাহর উপর আম কলরলেন, সফ তা মপলত হল উম্মতলক
মসভালব পথ ি লত হলব। ব া বাহু য, সাহাবালয় মকরাম সকল ই লম দ্বীন
িিবালক মনলজর মপশা বানানমন। তারা মবমভন্ন ধরলনর দ্বীনী ও দুমনয়াবী কালজ বযস্ত
থাকলতন। অেসংখযক সাহাবালয় মকরামই ই ম িিবালক মনলজর মপশার মত
বামনলয় মনলয়মেল ন। সাধারর্ মনয়মও এই ময, সক মানুে একই ধরলনর মপশা
ও কাজ অব ম্বন কলরন না। প্রলয়াজন অনুপালত মবমভন্নজন মবমভন্ন কালজ মশগু
হয়। যালত দ্বীন দুমনয়ার যাবতীয় ববধ কালজর ধারা সি থালক। এজনযই মদখা
যায় পতমথবীলত সকল ই এক জাতীয় মপশা গ্রহর্ কলর না। এলকক জন এলকক
মবেলয় জ্ঞানাজবন কলর ও মবলশেজ্ঞ হয়। আর অনযরা মস বযাপালর তালক মমলন িল
ও তার মথলক উপকতত হয়। এটা এমন এক মনয়ম যার মকালনা বযতযয় মনই।
সাহাবালয় মকরামও এই মনয়লমর আওতার বমহভূবত মেল ন না। মস মহলসলব
সাহাবালয় মকরালমর মধয মথলক মকেু সংখযক সাহাবী ই লম দ্বীন িিবায়
আত্মমনলয়াগ কলরমেল ন। তারা কুরআলন কারীম এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ
ওয়াসাল্লালমর হাজার হাজার হাদীস মুখস্ত কলরমেল ন। সাহাবালয় মকরালমর মলধয
তারা কারী, হালফলজ কুরআন, মুহামদ্দস, মুফাসমসর ও মুফতী নালম পমরমিত
মেল ন। সাহাবালয় মকরালমর সামববক বযাপালর তারাই মসদ্ধার্ন্ মদলতন। ময বযাপালর
কুরআন হাদীলস সুস্পষ্ট মদক মনলদবশনা থাকলতা তারা মস মিলত্র সরাসমর কুরআন
হাদীস মথলক ফায়সা া মদলতন। কুরআন হাদীলস পাওয়া না মগল মনজ মনজ
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ইজমতহাদ ও মকয়াস দ্বারা তার সমাধান মদলতন। অনযানয সাহাবালয় মকরাম
মবনাবালকয তালদর মসদ্ধার্ন্ অনুসরর্ (তাক ীদ) করলতন। সক মিলত্র তালদরলক
ফায়সা াকারী মানলতন এবং তালদর পরামশব অনুযায়ী জীবন পমরিা না করলতন।
িয করল মদখা যায়, মফকহী মাযহাব সাহাবালয় মকরালমর যুলগই মবদযমান
মে । তলব তা শাে আকালর সংকম ত মে না। মলন রাখলত হলব মকালনা মবেয়
শাে আকালর সংকম ত না হওয়া তার অমস্তত্বহীনতার প্রমার্ নয়। উদাহরর্ত:
কুরআন অবতরলর্র যুলগ আরবী বযাকরর্ শাে আকালর সংকম ত মে না। মকন্তু
কুরআন নামযল র শত শত বের পূবব মথলকই আরবগর্ বযাকরর্সম্মত আরবীলত
কথা বল ও সামহতয িিবা কলর এলসলেন। যালহাক মকেু সংখযক সাহাবী মেল ন
মাযহালবর ইমাম। আর অনযানযরা তালদর মফকহী মতামত অনুসরর্ কলর
ি লতন। অথবাৎ তারা ইমাম সাহাবীলদর তাক ীদ করলতন। এ বযাপালর ইমাম
বুখারী রহ. এর মবমশষ্ট উস্তাদ ইমাম আ ী ইবনু মাদীনী রহ. এর বর্বনা মদখুন।
মতমন তার এক রিনায় মসসব ফকীহ সাহাবীর আল ািনা কলরলেন যালদর
মশেযগর্ তালদর মতামত ও মসদ্ধার্ন্গুল া সংরির্ কলরলেন। আর তালদর মাযহাব
ও তরীকার উপর আম ও ফাতাওয়া িা ু মে । মতমন বল লেন, সাহাবালয়
মকরালমর মলধয এ ধরলনর বযমি মেল ন ১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবলন মাসঊদ রা.
২. যালয়দ ইবলন সালবত রা. ৩. আব্দুল্লাহ ইবলন আব্বাস রা.। এরপর হযরত
আ ী ইবনু মাদীনী রাহ. তালদর প্রলতযলকর মাযহাব অনুসরর্কারী ও মস
মমাতালবক ফাতাওয়া প্রদানকারী ফকীহ তালবঈলদর নাম উলল্লখ কলর বল লেন,
হযরত আব্দুল্লাহ ইবলন মাসঊদ রা. এর ময মশেযগর্ তার মকরাআত অনুযায়ী
ম াকলদরলক কুরআন মশখালতন তার মসদ্ধার্ন্ অনুযায়ী ফাতাওয়া মদলতন এবং তার
মাযহাব অনুসরর্ করলতন, তারা হল ন, ১. হযরত আ কামা রহ. ২. হযরত
আসওয়াদ রহ. ৩. হযরত মাসূপক রহ. ৪. হযরত আবীদাহ রহ. ৫. হযরত
আলমর ইবলন শুরাহবী রহ. ৬. হযরত হামরস ইবলন কালয়স রহ. প্রমুখ। অতাঃপর
ইবনু মাদীনী রহ. বল ন, আব্দুল্লাহ ইবলন মাসঊদ রা. এর ফকীহ মশেযলদর
সম্পলকব ও তালদর মাযহাব মবেলয় পরবতবীলদর মলধয সববামধক মবজ্ঞ মেল ন,
ইবরাহীম নাখায়ী ও আলমর ইবলন শুরাহবী রহ.। তারপর মতমন হযরত যালয়দ
ইবলন সামবত রহ. এর মাযহালবর অনুসারী ও তার মসদ্ধার্ন্সমূহ সংরির্কারী ও
তদানুযায়ী ফাতাওয়া প্রদানকারী বালরাজন ফকীহর নাম উলল্লখ কলর বল ন,
এলদর মলধয যালয়দ ইবলন সামবলতর মাযহাব মবেলয় মবলশেজ্ঞ মেল ন ইবলন
মশহাব যুহরী, ইয়াহইয়া ইবলন যায়দ আনসারী, আবূ মযনাদ ও আবূবকর ইবলন
হাযম। অতাঃপর মতমন হযরত আবদুল্লাহ ইবলন আব্বাস রা. এর মতামত
সংরির্কারী ও তার প্রিার প্রসারকারীলদর নাম উলল্লখ কলরন। (মকতাবু ই া
১৩৫-১৫৭)
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সহীহ বুখারীলত বমর্বত আলে, একবার মদীনা শরীফ মথলক মকেু ম াক হজ্ব করলত
মক্কা শরীফ এলসমে । মবদালয়র সময় তালদর এক মমহ া মবদায়ী তওয়ালফর
পূলববই ঋতুমতী হলয় পলি। তারা মক্কার মুফতী হযরত আবদুল্লাহ ইবলন আব্বাস
রা. এর মনকট ফাতাওয়া জানলত িান। মতমন ফাতাওয়া মদল ন, এই মমহ ার
মবদায়ী তাওয়াফ মাফ হলয় যালব। তারা ব , আমালদর মদীনার মুফতী যালয়দ
ইবলন সামবত মতা বল ন, এ ধরলনর মমহ া পমবত্র হওয়া পযবর্ন্ অলপিা করলব
অতাঃপর মবদায়ী তওয়াফ কলর মদলশ মফলর যালব। আমরা তার মতামত মকভালব
উলপিা করব? হযরত আবদুল্লাহ ইবলন আব্বাস রা. তালদরলক ব ল ন, মতামরা
মদীনার উলম্ম সু াইমলক মগলয় মজলজ্ঞস কর। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ
ওয়াসাল্লাম এর েী হযরত সামফয়যা রা. এ অবস্থার সম্মুখীন হল মতমন তালক
আমার মতই মসদ্ধার্ন্ মদলয়মেল ন। (সহীহু বুখারী, মকতাবু হজ্ব হাদীস নং ১৭৫৮,
১৭৫৯)

মদীনা শরীলফর উি হাজীলদর এ মর্ন্বয সমবলশে ির্ীয় ময, আমরা মকভালব
যালয়দ ইবলন সামবলতর মতামত উলপিা করব। এই মর্ন্বয একথার সুস্পষ্ট প্রমার্
ময, তারা সবব বযাপালর হযরত যালয়দ ইবলন সামবত রা. এর মাযহালবর
(মসদ্ধার্ন্সমূহ) তাক ীদ করলতন।
এ আল ািনা মথলক সুস্পষ্ট হ , তাক ীলদর মবেয়মট সাহাবালয় মকরালমর মলধয
পুলরাপুমর মবদযমান মে । আর থাকলব নাই বা মকন, তারালতা মনলজলদরলক েক্টর
আর আযহারী মলন করলতন না। তারা িাইলতন ময বযাপালর মনলজলদর জানা মনই
তা মবজ্ঞ ও জ্ঞানী বযমিলদর মথলক মজলন আল্লাহর বনকটয অজবন কমর। এভালব
আম করালক তারা মসৌভাগয জ্ঞান করলতন। কারর্ তারা মেল ন প্রকততই সলতযর
অনুসন্ধানী। আর বতবমালনর গাইলর মুকামল্লদ ভাইলদর কাি-কারখানা মনলয় তালদর
প্রখযাত ইমাম নওয়াব মসদ্দীক হাসান খান কত সুন্দর বল লেন, (বতবমান যামানায়
গাইলর মুকামল্লদ (আহল হাদীস) ভাইলদর না আলে সমিক পথ াভ করার মির্ন্াভাবনা, আর না আলে সমিক জ্ঞালনর অনুসন্ধান। তারা শুধু সর মনা সাধারর্
মুস মানলদর মলধয দু’িারমট মফকহী মাসআ া প্রিার কলর তালদর মবভ্রার্ন্
করলেন। (আ মহত্তাহ মফ মযকমরস মসহাহ মসত্তাহ এর ভূমমকা পত: ১৫৩)
আল্লাহই ভাল া জালনন এলত তালদর মক াভ? মুস মানলদর ইজমতমায়ী জীবলন
ফাট ধরালনা মতা দ্বীলনর মারাত্মক িমত।
তালবঈ ও তালব তালবঈলদর যুলগ মকয়াস, ইজমতহাদ ও তাক ীদ:
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম এর যুগ ও সাহাবাযুলগর মকয়াস,
ইজমতহাদ ও তাক ীদ মনলয় আল ািনার পর আমরা তালবঈ ও তালব তালবঈলদর
যুলগর মকয়াস ইজমতহাদ ও তাক ীদ মনলয় আল ািনা করলত িাই। যালত খাইরু
করুলনর মগাটা সমলয় মকয়াস ইজমতহাদ ও তাক ীলদর উপমস্থমত আমালদর
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সামলন স্পষ্টূপলপ প্রমতভাত হয় এবং তাক ীদ অস্বীকালরর মগামরাহী মথলক মবাঁলি
থাকা সহজ হয়।
স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ময মকয়াস ও ইজমতহাদ জামর কলর
মগলয়মেল ন, সাহাবাযুগ হলয় তা তালবঈ ও তালব তালবঈলদর সময়ও হুবহু বরং
আরও মবগবান হলয় অবযাহত থালক। মনলম্ন তার মকেু প্রমার্ মপশ করা হল া।
১. মবমশষ্ট তালবঈ হযরত শুরাইহ রহ. মথলক বমর্বত, হযরত উমর রা. তাাঁর মনকট
মপ্রমরত এক পলত্র ম লখলেন, যখন মতামার সামলন মকালনা সমসযা উত্থামপত হলব,
তুমম মকতাবুল্লাহ মথলক তার সমাধান মদলব। মকতাবুল্লাহয় না মপল নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ মথলক সমাধান মদলব। যমদ সুন্নাহর
মলধযও সমাধান না পাও তাহল সাহাবা মকরালমর ইজমা দ্বারা সমাধান মদলব।
যমদ মকতাব সুন্নাহ ও ইজমালয় সাহাবায়ও সমাধান না পাও তাহল মতামার
ইজমতহাদ অনুযায়ী সমাধান মদলয় মদলব। অনয বর্বনা অনুযায়ী মতমন বল লেন,
তাহল মতামার ইো ইজমতহাদ কলরও ফায়সা া মদলত পালরা মকংবা মবরতও
থাকলত পার। এটাই মতামার জনয মনরাপদ পন্থা।(জামমউ বয়ামন ই মম ওয়া ফাজম হী
২/৭৪৬, দালরমী ১/৪৬)

২. তালবঈ হযরত আবূ আব্দুর রহমান ইবলন ইয়াযীদ রহ. মথলক বমর্বত, একবার
হযরত আবদুল্লাহ ইবলন মাসউদ রা. এর মনকট বহুসংখযক সাহাবী ও তালবঈ
সমলবত হন। মতমন তালদরলক উপমরউি উপলদশ প্রদান কলরন এবং বল ন,
ইজমতহাদ করলত মগলয় মকউ সলন্দহমূ কভালব মকেু ব লত পারলব না। মযমনাঃ
আমার মলন হয় বা আমার ভয় হয় এজাতীয় শব্দ ব লব না। যা ব ার সুস্পষ্টভালব
ব লব। কারর্ হা া -হারাম স্পষ্ট মবেয়। (দালরমী ১/৪৬, জামমউ বায়ামন ই মম ওয়া
ফাজম হী হা নং ১৫৯৭)

অনয মরওয়ায়ালত আলে, মতমন বল লেন, আর যমদ (ইজমতহালদর মূ নীমত না
জানার কারলর্) মকউ ইজমতহাদ না করলত পালর তাহল তা স্বীকার করলত মস
মযন িালবাধ না কলর।
৩. ইমাম আওযায়ী রহ. বল ন, আমম ইমাম যুহরী রহ. এর মনকট শুলনমে, মবশুদ্ধ
মকয়াস ই লম দ্বীলনর উত্তম সাহাযযকারী। (জামমউ বায়ামন ই মম ওয়া ফাজম হী হাদীস
নং ১৬১৫)

৪. আবূ সা ামা ইবলন আবদুর রহমান রহ. মবমশষ্ট তালবঈ হাসান বসরী রহ. মক
মজলজ্ঞস করল ন, জনাব! আপমন ম াকজলনর মাসআ া মাসাইল র মকভালব
সমাধান মদন, সব মবেয়ই মক সাহাবীলদর মথলক মশানা কথা, নামক এ বযাপালর
ইজমতহাদও কলর থালকন? হাসান বসরী রহ. উত্তলর ব ল ন, আল্লাহর শপথ
আমালদর সব ফাতাওয়াই সাহাবীলদর মথলক মশানা নয় বরং অলনক মিলত্রই
আমরা ইজমতহাদ কলর মানুলের জনয অমধক ক যালর্র পথ খুাঁলজ মবর কমর যা
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তারা মনলজরা মবর করলত পালর না। (জামমউ বায়ামন ই মম ওয়া ফাজম হী হাদীস নং
১৬১৯ তাবাকাতু ইবলন সাদ ৭/১৬৫)

৫. হযরত হাম্মাদ রহ. বল ন, আমম ইবরাহীম নাখায়ীর মিলয় উপমস্থত ইজমতহালদ
মযাগয আর কাউলক মদমখমন। (জামমউ বয়ামন ই মম ওয়া ফাজম হী হাদীস নং ১৬২০)
৬. হযরত রাবীআহ রহ. একবার ইমাম যুহরী রহ. মক মজলজ্ঞস কলরন, মকালনা
বযাপালর মজজ্ঞামসত হল আপমন মকভালব তার উত্তর মদন? মতমন বল ন, আমম
প্রথলম নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর হাদীস দ্বারা জবাব মদই, মসখালন
না মপল সাহাবীলদর বিবয দ্বারা মদই তালতও না পাওয়া মগল ইজমতহাদ কলর
উত্তর মদই। (জামমউ বয়ামন ই মম ওয়া ফাজম হী হাদীস নং ১৬২১)
৭. হযরত ইবরাহীম নাখায়ী রহ. বল ন, সব মাসআ া আমালদর জানা থালক না,
অথবাৎ সরাসমর সুন্নাহয় উলল্লখ থালক না। বরং আমরা একটা মাসআ া দ্বারা
অনযমট মিমিত কমর এবং একটা জানা মাসআ ার উপর অজানা মাসআ ালক
মকয়াস কমর। (জামমউ বয়ামন ই মম ওয়া ফাজম হী হাদীস নং ১৬৪৬)
৮. ইমাম শা‘বী রহ. বল ন, গরুর যাকালতর মিলত্র িমল্ললশাধ্বব সংখযার মিলত্র
আমরা মকয়াস কলর আম কমর।(জামমউ বয়ামন ই মম ওয়া ফাজম হী হাদীস নং ১৬৪৫)
হালফজ ইবলন আবদু বার রহ. তার মকতালব তালবঈলদর মবশা এক
জামা‘আলতর নাম উলল্লখ কলরলেন যারা মাসাইল র সমাধালন নুসুলস শরয়ীর
অবতবমালন ইজমতহাদ কলর জবাব মদলয়লেন। মবমভন্ন শহলর উি মখদমলত
মনলয়ামজত কলয়কজন মবমশষ্ট তালবঈর নাম উলল্লখ করা হলে।
(ক) মদীনাাঃ সাইদ ইবনু মুসাময়যব, সু াইমান ইবলন ইয়াসার, কালসম ইবলন
মুহাম্মাদ, ইবলন মশহাব প্রমুখ।
(খ) মক্কা ও ইয়ামানাঃ মুজামহদ, ত্বাউস, ইবলন জুরাইজ প্রমুখ।
(গ) কুফাাঃ আ কামা, আসওয়াদ, ইবরাহীম নাখায়ী, শুরাইহ, হাম্মাদ ও ইমাম
আবূ হানীফা প্রমুখ।
(ঘ) বসরাাঃ হাসান বসরী, ইবলন মসরীন প্রমুখ।
(ঙ) শামাঃ মাকহু , আউযায়ী, সু াইমান ইবলন মুসা প্রমুখ।
(ি) মমসরাঃ ইয়াযীদ ইবলন আবূ হাবীব, আমর ইবলন হালরস, াইস ইবলন সাদ
প্রমুখ।
মকয়াস ও ইজমতহাদলক শরী‘আলতর দ ী মলন কলর তার মভমত্তলত ফায়সা া
মদওয়া ও আম করা সংক্রার্ন্ বহু সংখযক আসার তালবঈলদর মথলক বমর্বত
আলে। তার যৎসামানযই উপলর উলল্লখ করা হ । ই লম দ্বীলনর সলে যালদর
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নুযনতম সম্পকব আলে এবং যারা দ্বীলনর রুমি সম্পলকব জ্ঞাত তালদর জনয এটুকুই
যলথষ্ট।
তাক ীদ সম্পলকব তালবঈ ও তালব তালবঈলদর উমি ও আম
মুস মান মাত্রই একথা মবশ্বাস কলরন ময, দ্বীলনর মূ মবেয় হ মকব মাত্র
আল্লাহ তা‘আ ালক মমলন ি া ও তার অনুসরর্ করা। এমনমক নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর অনুসরর্ও শুধু এ কারলর্ ওয়ামজব ময, মতমন মেল ন
আল্লাহ তা‘আ ার মুখপাত্র ও বযাখযাকার। মকান মজমনস হা া , মকানমট হারাম;
মকান কাজ ববধ, মকানমট অববধ এ বযাপালর শুধুমাত্র আল্লাহ ও তার রাসূল রই
আনুগতয করলত হলব। মকউ যমদ আল্লাহ ও রাসু লক বাদ মদলয় অনয কারও
আনুগলতযর কথা বল মস ইস ালমর গমি মথলক মবর হলয় যালব। কালজই
মুস মানলদরলক মকব কুরআন ও সুন্নাহর মবমধমবধানই মমলন ি লত হলব, অনয
কারও মবধান নয়।
দুমট মবেয় আমালদরলক মলন রাখলত হলব। প্রথম কথা হল া, কুরআন ও সুন্নাহর
মকেু মবধান এমন আলে মযগুল ার মমব কুরআন-হাদীস ও আরবী ভাো সম্পলকব
সাধারর্ বুঝমান বযমিও অনুধাবন করলত পালর। কারর্ এগুল া দ্বযথবহীন এবং
সংলিপর্ ও সুক্ষ্মতামুি। ফল এর পািক মনাঃসংশলয় তার অথব বুঝলত পারলব।
মযমন কুরআলনর বার্ী- َليغتب بعضكم بعضا
আরবী ভােী মাত্রই জালনন ময, এর অথব হ মতামরা এলক অপলরর অলগািলর
মনন্দা করলব না।
পিার্ন্লর কুরআন হাদীলস এমন অলনক বিবয রলয়লে মযগুল া দ্বযথবলবাধক, সূক্ষ্ম
ও সংমিি। আবার মকেু বিবয বামহকয দতমষ্টলত পরস্পলর সাংঘমেবক।
দ্বযথবলবাধক বার্ীর উদাহরর্: واملطلقت يرتبْن بانفسهن ثلثة قرؤء
তা াক প্রািা মমহ াগর্ মতন কুরু পযবর্ন্ ইদ্দত পা ন করলব।
আয়ালত বমর্বত  قروءশলব্দর দুমট অথব ১. হালয়য ২. পমবত্রতা। উি আয়ালত এই
দুই অলথবর মকানমট উলদ্দশয তা অস্পষ্ট। ব াবাহু য হালয়য ও পমবত্রতা এই
মবপরীতমুখী দুমট মবেলয় এক সলে আম করা সম্ভব নয়। অথি মকালনা একটার
ওপর আম করলতই হলব। কালজই দুই অলথবর মকালনা একমট মনধবারলর্র মিলত্র
একজন মবলশেজ্ঞ ইমালমর শরর্াপন্ন হলয় তার তাক ীদ বা অনুসরলর্র মবকে
মনই।
অনুূপপ এক হাদীলস এলসলে: َلصلوة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب.
ফামতহা োিা নামায পূর্ব হয় না।
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আর অনয এক হাদীলস এলসলে: من كان له امام فقراءة اَلمام قراءة له.
যার ইমাম আলে ইমালমর মকরাআত তারই মকরাআত।
এখালন প্রথম হাদীসমট বামহযকভালব মদ্বতীয়মটর সলে সাংঘমেবক মলন হলে। সুতরাং
আম করলত হল মকালনা ইমালমর তাক ীদ কলর উভয় হাদীলসর সমিক অথব
অনুধাবন করলত হলব।
মদ্বতীয় কথা হ , কুরআন হাদীলস মানবজীবলনর সক মবমধ-মবধান বমর্বত হল ও
সব মবধান সুস্পষ্ট ও সরাসমর বমর্বত হয়মন বরং মকালনাটা সরাসমর আবার
মকালনামট মূ নীমত আকালর। কালজই ইজমতহালদর মযাগয নয় এমন বযমি কুরআন
হাদীস মথলক মবমধ-মবধান আহরর্ করলত মগল বহুমবধ সমসযার সম্মুখীন হলব।
হয়লতা মস আলদৌ তা পারলব না। মকংবা পলদ পলদ ভু করলত থাকলব। যা মহাক
কুরআন হাদীস মথলক বযবহামরক জীবলনর মাসআ া মাসাই আহরর্ করলত হল
আমালদর জনয মাত্র দুমট পথ রলয়লে। একমট পথ হ , আমরা আমালদর মনজস্ব
জ্ঞান বুমদ্ধর উপর ভরসা কলর মকালনা একটা মসদ্ধালর্ন্ উপনীত হলবা এবং তার
উপর আম করব। আর অনয পথ হ , এ বযাপালর মনলজরা ফায়সা া করার
পমরবলতব পূবববতবী মকান কুরআন হাদীস মবশারলদর ই মী প্রাজ্ঞতা, আম ী পূর্বতা,
তাকওয়া মখাদাভীরুতার মভমত্তলত তার উপর আস্থা মরলখ তার বযাখযানুযায়ী আম
করলবা। ইনসাফ ও বাস্তবতার সলে মযমন পমরমিত মতমন মনমদ্ববধায় ব লত বাধয
হলবন, প্রথম পথমট ভয়ঙ্কর ও আত্মঘাতী আর মদ্বতীয়মট সতকবতা ও পরলহযগারী।
মুজতামহদ নয় এমন বযমির কুরআন হাদীলসর উপর আম করার এই মদ্বতীয়
পদ্ধমতমট তাক ীদ নালম পমরমিত। তাক ীলদর এ ধারা ময নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম মথলক শুরু হলয়মে , এবং সাহাবাযুলগও িা ু মে তার
প্রমার্ আমরা ইলতাপূলবব মপশ কলরমে। এবার তালবঈ ও তালব-তালবঈগলর্র
তাক ীলদর মকেু প্রমার্ মপশ করা যালে।
ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ. ইমাম মাল ক রহ. সহ অসংখয তালবঈ ও তালবতালবঈন যারা কুরআন হাদীলসর জ্ঞালন পূর্বমাত্রায় দি-মবজ্ঞ মেল ন। কুরআন
হাদীলসর বার্ী মথলক মূ নীমত বতমর কলর তার আল ালক মাসআ া মাসাই মবর
করা মে যালদর মনকট পামন পালনর মতই সহজ বযাপার এবং যারা  اصولও
 فروعসববলিলত্রই মুজতামহদ মেল ন তারাও বহু মাসআ ায় পূববসুরীলদর তাক ীদ
কলরলেন। অথবাৎ ময সক মাসআ ায় কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট মকান মনলদবশনা
মনই মসলিলত্র তারা প্রথলমই মকয়াস করার পমরবলতব সাহাবালদর কথা ও কাজ
মখাাঁজ করলতন। আল ািয মবেলয় সাহাবালয় মকরালমর মকান বার্ী বা কলমবর সন্ধান
মপল তারা তার তাক ীদ করলতন। মযমনাঃ
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১. হযরত উমর রা. কাজী শুরাইহ রহ. মক ময পত্র মপ্ররর্ কলরমেল ন তালত এ-ও
ম খা মে ময, যমদ এমন মকান মাসআ ার সম্মুখীন হও, যার সমাধান কুরআনসুন্নালহ (সরাসমর) মনই তাহল পূবববতবীলদর ফায়সা ার উপর আম করলব।
(দালরমী : ১/৪৬)

উলল্লখয কাজী শুরাইহ রহ. স্বয়ং মুজতামহলদ মুত াক মেল ন। তা সলেও হযরত
উমর রা. তালক সংমেষ্ট মবেলয় মকব পূবববতবীলদর মতামলতর অবতবমালন মনলজর
মতানুযায়ী ফায়সা ার পরামশব মদলয়লেন।
২. ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় মকতালব- واجعلنا للمتقني اماما
এর বযাখযায় মবখযাত তালবঈ মুজামহদ রহ. এর বিবয উদ্ধতত কলরলেন- ائمة نقتدى
ملن قبلنا ويقتدى بنا من بعدنا
মহ আল্লাহ! আমালদলক এমন ইমাম বানান ময, আমরা আমালদর পূবববতবীলদর
ইকমতদা-অনুসরর্ করলত পামর আর আমালদর পরবতবীরা আমালদরলক অনুসরর্
করলত পালর। (হাদীস নং ৭২৭৫ এর বাব দতষ্টবয)
৩. সুনালন দালরমীলত বমর্বত আলে, এক বযমি ইমাম শাবী রহ. এর মনকট মকান
বযাপালর জানলত িাই । মতমন তালক ব ল ন, ইবলন মাসউদ রা. এ বযাপালর এই
কথা বল লেন। ম াকমট ব , আপমন আমালক আপনার মতামত ব ুন। ইমাম
শা‘বী রহ. উপমস্থত ম াকলদরলক িয কলর ব ল ন, আপনারা এই বযমির প্রমত
আশ্চযবলবাধ করলেন না? আমম তালক আবদুল্লাহ ইবলন মাসউদ রা. এর ফাতাওয়া
মশানা াম, আর মস আমার মতামত জানলত িায়! শুলন রাখুন, আমার কালে এই
বযমির িামহদা পূর্ব করার মিলয় আমার দ্বীন অমধক মূ যবান। আল্লাহর শপথ!
আমার মনকট আমার মতলক আবদুল্লাহ ইবলন মাসউলদর মমাকামব ায় দাাঁি
করালনার মিলয় গান মগলয় মবিালনা উত্তম। (সুনালন দালরমী ১/৩৭)
িযর্ীয় হ , ইমাম শাবী রহ. মনলজ মুজতামহলদ মুত াক মেল ন এবং ইমাম
আবূ হামনফা রহ. এর উস্তাদ মেল ন তথামপ মনলজর মলতর মুকামব ায় আবদুল্লাহ
ইবলন মাসউদ রা. এর তাক ীদ করালকই মতমন প্রাধানয মদল ন এবং মবেয়মটলক
দ্বীলনর মূ যায়ন ও অবমূ যায়লনর সলে তু না করল ন।
৪. মবখযাত তালবঈ মুজামহদ রহ. বল ন,
اذا اختلف الناس في شيئ فانظروا ماصنع عمر فخذوابه.
অথবাঃ মকান মবেলয় যখন ম ালকরা মতমবলরালধ জমিলয় পলি তখন িয কলরা এ
বযাপালর হযরত উমর রা. মক বল লেন, অতাঃপর মসটালক গ্রহর্ কলরা। (ই‘ ামু
মুআমক্কয়ীন:১/১৬)
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৫. হযরত আ‘মাশ রহ. ইবরাহীম নাখায়ী রহ. এর বযাপালর বল ন, যখন মকান
মাসআ ায় হযরত উমর রা. ও হযরত ইবলন মাসউদ রা. একমত মপাের্ কলরন
তখন ইবরাহীম নাখায়ী রহ. আর কারও কথালক তালদর সমান মলন কলরন না।
আর যখন তালদর দুজলনর মলধয মদ্বমত হয় তখন মতমন আব্দুল্লাহ ইবলন মাসউদ
রা. এর কথালক গ্রহর্ কলরন। মদখা যালে ইবরাহীম নাখায়ী রহ. মবমভন্ন
মাসআ ায় তাাঁলদর তাক ীদ করলতন। (ই‘ ামু মুআমক্কয়ীন:১/১৭)
৬. আসওয়াদ ইবলন ইয়াযীদ রহ. বল ন, ইয়ামালনর মুআয ইবলন জাবা রা.
আমালদর মনকট আগমন করল ন। মতমন আমালদর আমীর ও মশিক মেল ন।
আমরা তার মনকট মাসআ া মজলজ্ঞস কর াম ময, এক বযমি তার মমলয়, মবান
মরলখ ইলর্ন্কা কলরলে এখন তাাঁলদর মলধয মীরাস মকভালব বমণ্টত হলব? হযরত
মুআয মমলয়লক অলধবক আর মবানলক অলধবক মীরাস বণ্টন করল ন।
মদখার মবেয় হ , হযরত মুআয রা. মুফতী মহলসলব ফাতাওয়া মদল ন মকন্তু তার
দ ী বর্বনা করল ন না। আর ইয়ামানবাসীও মবনা বালকয মবনা দ ীল তার
ফায়সা া মমলন মনল ন। তাক ীদ মতা এলকই বল । (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৭৩৪)
৭. ইমাম শা‘বী রহ. বল নمن سره ان ياخذ بالوثيقة في القضاء فلياخذ بقول عمر رضـ
‘ময বযমি মবিারকাযব মবেয়ক মনভবরলযাগয কথা গ্রহর্ করলত িায় মস মযন হযরত
উমর রা. এর কথালক গ্রহর্ কলর।’ (ই‘ ামু মুআমক্কয়ীন:১/১৬)
এখালন হযরত শাবী রহ. মবিারকাযব মবেলয় হযরত উমর রা. এর তাক ীদ করলত
ব ল ন। সুনান ও আসালরর মকতাবসমূলহ তাক ীদ মবেয়ক তালবঈলদর আরও
অগমর্ত বর্বনা রলয়লে। কল বর বতমদ্ধর আশঙ্কায় যৎসামানয উলল্লখ করা হ ।
তাক ীদ খাইরু কুরুলনর স্বর্বযুলগই মবদযমান মে , একথা আমরা মবমভন্ন দ ী
প্রমার্ামদর মাধযলম স্পষ্ট কলর তুল ধলরমে। তলব সুমনমদবষ্টভালব বযমি মবলশলের
তাক ীদ করা তখনও পযবর্ন্ জরুরী হয়মন। বরং অমনমদবষ্টভালব যখন যার মনকট
মজলজ্ঞস করা বা যালক মমলন ি া সম্ভব ও সহজ হলতা জনসাধারলর্র মলধয তার
কাে মথলকই মজলজ্ঞস করা ও তার মতানুযায়ী আম করার মবমশ প্রি ন মে ।
এর দুমট কারর্ মে :
ক. শরী‘আলতর খুাঁমটনামট সক মবমধ-মবধান এবং প্রলতযক মাযহালবর যাবতীয়
উসূ ও নীমতমা া তখনও পযবর্ন্ ম মপবদ্ধ ও সংকম ত হলয় মুস মানলদর হালত
মপৌাঁলেমন। মবধায় যাবতীয় মাসআ া মাসাইল একজন ইমালমর তাক ীদ করা
তখন কষ্টসাধয বরং দুষ্কর মে ।
খ. সববসাধারলর্র মলধয দ্বীন-ধমব, তাকওয়া-পরলহযগারী পূর্বমনষ্ঠার সলে মবদযমান
মে । অথবহীন আলবগ, কুপ্রবতমত্ত ও সুমবধাবালদর প্রমত তালদর মমালটও আকেবর্ মে
www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

না। এজনয মস যুলগ মনলজর সুমবধামত পদ্ধমতর অনুকূ মতামত খুাঁলজ খুাঁলজ গ্রহর্
করলত দ্বীন-ধমব মনলয় মখ াধু ায় মমলত ওিার আশঙ্কা মে মনহালয়ত কম। ফল
প্রায় দু’শ মহজরী পযবর্ন্ অমুজতামহলদর জনয মাযহাবসমূলহর মধয মথলক বা
ইমামগলর্র মলধয মকান একজনলক মনমদবষ্ট কলর তার অনুসরর্ করালক উ ামালয়
মকরাম জরুরী মলন কলরনমন। মকন্তু মহজরী মদ্বতীয় শতাব্দীর মশে নাগাদ অথবা
তততীয় শতাব্দীর শুরু মথলক উপযুবি কারর্ দুমট মব ুি হলত থাকল তাক ীলদ
শাখমে বা মনমদবষ্ট ইমালমর অনুসরর্ বযাপকভালব প্রসার াভ কলর। কারর্ তখন
মথলক মুজতামহদ ইমামলদর মশেযগর্ আপন আপন উস্তাদ ও তার মাযহালবর
মূ নীমত অনুযায়ী শরী‘আলতর সক শাখার যাবতীয় সমসযার সমাধান ম মখত ও
পুস্তক আকালর সববসাধারলর্র মনকট মপৌাঁলে মদলত শুরু কলরন।
মদ্বতীয়তাঃ সববসাধারলর্র মলধয প্রবতমত্তর িামহদা মমটালনা, অনযায় আলবগ ও
সুমবধাবালদর প্রমত আসমি বতমদ্ধ মপলত থালক। ফল সাধারর্ তাক ীদ অথবাৎ মনজ
মনজ রুমি ও মবলবিনা অনুযায়ী যখন যালক ইো সুলযাগমত মজলজ্ঞস কলর মস
অনুযায়ী আম করার পদ্ধমত মদন মদন মবপদজনক ও ঝুাঁমকপূর্ব প্রতীয়মান হলত
থালক। তাই মানুলের মবলবক-মবলবিনা, মখাদাভীমত ও তাকওয়ার অবনমতকা ীন
মসই নাযুক সমলয় যমদ তাক ীলদ মুত াক অথবাৎ অমনমদবষ্ট ইমালমর তাক ীলদর
পথ মখা া থালক, তাহল অলনলক মজলন-বুলঝ স্বজ্ঞালন আবার মকউ মকউ না মজলন
না বুলঝ দ্বীলনর পমরবলতব কুপ্রবতমত্তর তাক ীদ কলর মবিালব। মযমন শীতকাল মকান
বযমির শরীর মথলক রি মবর হলয় গমিলয় পি । মতা ইমাম আবূ হামনফা রহ.
এর মলত এই বযমির উযু মভলে মগলে। মকন্তু ইমাম শালফয়ী রহ. এর মলত উযু
ভালেমন, এখন ওই বযমি শীলতর মলধয উযু করার কষ্ট মথলক বাাঁিার জনয ইমাম
শালফয়ী রহ. এর অনুসরর্ কলর ব লব আমার উযু বহা আলে। এর মকেুির্ পর
ওই বযমি যমদ মকান গায়লর মাহরাম মমহ ালক পদবা মবহীন স্পশব কলর তাহল
ইমাম শালফয়ী রহ. মলত তার উযু মভলে মগলে আর ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর
মলত উযু মিক আলে। তখন মস ইমাম আবূ হামনফা রহ. এর মলতর অনুসরর্ কলর
ব লব, আমার উযু আলে। এ অবস্থায় মস নামাযও পিলব। আর খালহশালতর
পূজারী হলয় দ্বীন মথলক বমহষ্কার হলয় যালব। উদাহরর্ত: উি মাসআ ায় মস
একই সময় দুই ইমালমর অনুসরর্ কলর উযু বহা থাকার দাবী কলর নামায পলি
মন । এখন যমদ উভয় ইমালমর মনকট তার নামায সহীহ হওয়ার বযাপালর
ফাতাওয়া িাওয়া হয়, উভয় ইমামই তার নামায না হওয়ার ফাতাওয়া মদলবন।
তারা এর কারর্ মহলসলব ব লবন ময, মস উযু োিাই নামায পলিলে। তলব উযু না
থাকার কারর্ দুজলনর দু‘রকম ব লবন, মসটা মভন্ন কথা।
ব াবাহু য, এ কালজর ফ াফ এই দাাঁিালব ময, শরী‘আলতর মবমধ-মবধান
মানুলের অববধ িামহদার অনুগামী হলয় মখ নায় পমরর্ত হলব। এ জাতীয়
খামলখয়া ীপনা হারাম হওয়ার বযাপালর মকালনা মুস মালনর মদ্বমত মনই। এরই
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মপ্রমিলত দ্বীলনর অতন্দ্র প্রহরী ফুকাহালয় মকরাম যখন মদখল ন, মানুলের
দ্বীনদারীর পমরমাপক পারদ মদনলক মদন মনলি মনলম যালে এবং তারা ধীলর ধীলর
প্রবতমত্তর দাস হলয় ওিলে তখন দ্বীনী বযবস্থাপনা অিুন্নয ও অটুট রাখার স্বালথব তাাঁরা
একমত হলয় ফাতাওয়া মদল ন ময, এখন মুস মানলদর জনয মনমদবষ্ট মুজতামহদ
ইমালমর তাক ীদ করা ওয়ামজব এবং তাক ীলদ মুত াক তথা অমনমদবষ্ট ইমালমর
তাক ীদ করার এখন আর মকালনা সুলযাগ অবমশষ্ট মনই। ফুকাহালয় মকরালমর এই
ঐকযবদ্ধ ফাতাওয়ার পর মথলক মকয়ামত পযবর্ন্ আগত সক মুস মালনর জনয
মনমদবষ্ট ইমালমর অনুসরর্ ওয়ামজব হলয় মগলে। এর মখ াফ করা ফালসকী কাজ
এবং স্পষ্ট মগামরাহী। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম এর নাফরমানী
এবং মুমমনলদর রাস্তা পমরতযাগ করার শামম । এ কাজলক মক কুরআলন কারীলম
মনমেদ্ধ মঘােনা কলর জাহান্নালমর রাস্তা বল লে। আল্লাহ তা‘আ া আমালদরলক
সহীহ বুঝ দান করুন। (হামশয়াতুত তাহতাবী আ াদ দুরমর মুখতার ৪/১৫৩, আ আশবাহ
১৬৯ পতষ্ঠা, আশরামফয়া াইলেরী)

মিৌদ্দশত বের ধলর উম্মত ইমাম মমলন দ্বীলনর উপর আম করলে
শীআ সম্প্রদায় ও মকেু া মাযহাবী বযমতত মুসম ম উম্মাহর প্রায় সক উ ামালয়
মকরাম এবং সাধারর্ মানুে ফুকাহালয় মকরালমর মসই ঐকযবদ্ধ ফাতাওয়ার পর
মথলক মম মুহাব্বলতর সালথ মকান না মকান ইমালমর ফায়সা ার উপর আম
কলর আসলেন। কখলনা এ মবেলয় তালদর মলধয মবলরাধ মদখা যায়মন। এ মবেলয়
প্রথম মবলরাধ মদখা মদয় মেমটশ আমল আহল হাদীস নামক দল র আমবভবালবর
মাধযলম। আহল হাদীসলদর প্রমসদ্ধ আল ম নওয়াব মসমদ্দক হাসান খান স্বীয় গ্রন্থ
তরজুমালন ওয়াহামবয়যালত ম লখন,
خالصہ حال ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ جب سے یہاں
اسالم آیا ۔۔۔۔ اس وقت سے ليکر آج تک یہ لوگ حنفی
مذہب پر قائم رہے اور ہيں اور اسی مذہب کے عالم اور
فاضل اور مفتی حاکم ہوتے رہے ہيں۔
অথবাঃ মহন্দুস্থালনর মুস মানলদর অবস্থা হ এ মদলশ ইস ালমর সূিনা ন মথলক
আজ পযবর্ন্ সবাই হানাফী মাযহালবর উপর প্রমতমষ্ঠত মে এবং বতবমালনও আলে।
আর আল ম, ফালয , মুফতী, মবিারক সবাই এক মাযহালবর অনুসারী মেল ন।
(তরজুমালন ওয়াহামবয়যাত)

তাফসীর, হাদীস ও মফকলহর মনভবরলযাগয এমন মকান মকতাব পাওয়া যালব না ময,
উি মকতালবর ম খক মকান না মকান মাযহালবর অনুসারী মেল ন না। এমনমক
গায়লর মুকামল্লদ ভাইলয়রা যালক ইমাম মালনন এবং যালক তারা া মাযহাবী বল
দাবী কলরন মসই শাইখু ইস াম ইবলন তাইমময়যাহ রহ.ও মূ ত হাম্ব ী
মাযহালবর অনুসারী মেল ন। তার রমিত ৩৭ খলি সমাি মবখযাত মকতাব
মাজমুআতু ফাতাওয়া এরই প্রমার্ বহন কলর। া মাযহাবীলদর অনযতম ইমাম
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নওয়াব মসমদ্দক হাসান খানও ইমাম ইবলন তাইমময়যাহ রহ. মক হাম্ব ী মাযহালবর
বল উলল্লখ কলরলেন।
অনূপপভালব মুহাম্মাদ ইবলন আব্দু ওহহাব নজদী রহ.লকও তারা া মাযহাবী
বল দাবী কলর। অথি মতমন স্বীয় মাযহাব সম্পলকব সুস্পষ্টভালব বল লেন।
.واما مذهبنا فمذهب اَلمام احمدبن حنبل امام اهل السنة في الفروع وَلندعى اَلجتهاد
অথবাঃ আমালদর মাযহাব হ , ইমাম আহমাদ ইবলন হাম্বল র মাযহাব। মযমন
শাখাগত মাসআ ার মিলত্র আহ ুস সুন্নাহ ওয়া জামালতর ইমাম। আর আমরা
মুজতামহলদর দাবীদার নই। (আ হামদয়াতুস সুমন্নয়যাহ পত: ৯৯)
সারকথা, ইস ালমর শুরু মথলক উম্মলতর অমুজতামহদ বযমিগর্ মুজতামহদলদর
অনুসরর্ কলর আসলেন। যমদও মহজরী ৩য় শতাব্দীর শুরু পযবর্ন্ মনমদবষ্টভালব মকান
মুজতামহদলদর অনুসরর্ বাধযতামূ ক মে না। তলব তততীয় শতাব্দী মথলক িার
মাযহালবর মকান এক মাযহাব অনুসরলর্র বযাপালর উম্মলতর ইজমা হলয় যায়।
যার আল ািনা আমরা ইমতপূলবব কলরমে। তখন মথলক আজ পযবর্ন্ মুমষ্টলময় মকেু
ম াক বযতীত উম্মলতর সকল ই িার মাযহালবর মকান একমট মমলন দ্বীলনর উপর
আম কলর আসলে। এটাই উম্মলতর ইজমা আর এমটই মসরালত মুস্তাকীম।
যুগলশ্রষ্ঠ মুফাসমসরীলন মকরাম সকল ই মাযহাবপন্থী মেল ন
পূলববাি আল ািনা ও গায়লর মুকামল্লদ বন্ধুলদর ইমাম নওয়াব মসমদ্দক হাসান
সালহলবর স্বীকালরামির পর একথা অস্পষ্ট থাকার কথা নয় ময, ইস ালম শুরু
মথলক আজ পযবর্ন্ সববযলু গই উম্মলত মুসম মা মকান না মকান মুজতামহদ ও স্বীকতত
মাযহাব অনুসরর্ কলর দ্বীন ধমব পা র্ কলর আসলে। তথামপ আত্মপ্রশামর্ন্র জনয
পািলকর মখদমলত কুরআলনর ধারক-বাহক মুফাসমসরীলন মকরালমর একমট
সংমিি তাম কা মপশ করা হ । যারা স্ব-স্ব যুলগর সববলশ্রষ্ঠ মুফাসমসর ও কুরআন
মবলশেজ্ঞ হওয়া সলেও মাযহাব িতুষ্টলয়র মকান না মকান একমটর মুকামল্লদ
মেল ন।
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বি বি হাদীস মবশারদগর্ মনমদবষ্ট ইমালমর অনুসরর্ করলতন
শুধু মুফাসমসরীলন মকরামই নন বরং মুহামদ্দসীলন মকরাম যাাঁলদর তযাগ-মতমতিা ও
কুরবানী, মুজাহাদার বলদৌ লত হাদীলস নববীর সুমবশা ভািার আজও পযবর্ন্
অমবক ভালব মবদযমান তাাঁরাও মকান না মকান মাযহালবর অনুসরর্ কলর ি লতন।
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তাাঁরা মকউ মনলজর ম খা হাদীলসর মকতাব অনুযায়ী িল নমন বা কাউলক মাযহাব
বাদ মদলয় তাাঁলদর মকতাব অনুযায়ী ি লত বল নমন।
উদাহরর্তাঃ ইমাম বুখারী, ইমাম মুসম ম, ইমাম মতরমমযী ও ইমাম ইবলন মাজাহ
রহ. শালফয়ী মাযহালবর অনুসারী মেল ন।(আত তাবাকাতুশ শালফইয়যাহ ১/৪২৫-৪২৬)
তাহাবী শরীফ প্রলর্তা ইমাম তাহাবী রহ. হানাফী মাযহালবর অনুসারী মেল ন।
ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসায়ী রহ. হাম্ব ী মাযহালবর অনুসারী মেল ন।
(মাআলরফুস সুনান ১/৮২-৮৩)

কী আশ্চযব! এত বি বি হাদীস মবশারদগর্ও মনজ মনজ মকতালবর উপর আম
না কলর িার মাযহালবর মকান এক মাযহাব অনুসরর্ কলরলেন। এমন মক উপযুবি
মকান একজন মুহামদ্দসও মনজ মনজ মকতালবর ভূমমকায় একথা বল নমন ময,
মতামরা আমার এই মকতাব পলি পলি দ্বীন পা ন করলব। বরং তাাঁরা দ্বীন পা লনর
উলদ্দলশয মাসআ া মাসাই ও ফাতাওয়া জানার জনয ম াকলদরলক মাযহালবর
ইমামলদর শরর্াপন্ন হলত ব লতন।
উদাহরর্তাঃ মবমশষ্ট মুহামদ্দস হযরত ইয়াযীদ ইবলন হারুন রহ. তাাঁর মবমশষ্ট
শাগলরদ ইমাম আহমদ ইবলন হাম্ব , ইয়াহইয়া ইবলন মাঈন, আ ী ইবনু
মাদীনী, যুহাইর ইবলন হারব ও অনযানয মবমশষ্ট মুহামদ্দসীনলদর মনলয় এক
মজম লস বলস মেল ন। ইলতামলধয এক বযমি এলস মকান বযাপালর তালক
ফাতাওয়া মজলজ্ঞস কর । মতমন ব ল ন, আমালদর মনকট মকন এলসলো, মকান
ই মওয়া ার মনকট যাও। উপমস্থত শাগলরদলদর মলধয আ ী ইবনু মাদীনী প্রশ্ন
করল ন, জনাব! আপনার মনকট উপমস্থত এই মবশা বযমিলত্বর অমধকারীগর্ মক
আহল ই ম নন? মতমন উত্তর মদল ন, না, আহল ই ম মতা ইমাম আবূ হানীফা
রহ. ও তার শাগলরদগর্। (ইরশাদু ক্বারী ৩২) অথবাৎ মফকাহমবদগর্ প্রকতত
আহল ই ম। এ কথামট ইমাম মতরমমযী রহ.ও তার জালম মতরমমযী হাদীস নং
৯৯০ এর মশলে উলল্লখ কলরলেন। মনলজলদর জ্ঞান ও বুমদ্ধ মবলবিনার প্রমত
আস্থাশী বন্ধুগর্ এ ঘটনা মনলজলদর মথলক কমবকাি ও পদলিপ সম্পলকব
পুনমববলবিনা কলর মদখলত পালরন।
যা মহাক, ব া হমে , মুহামদ্দসীলন মকরামও মকান না মকান মাযহাব অনুসরর্
কলর ি লতন। তলব প্রশ্ন মথলক যায়, মকন? মকন তারা মনলজরা মুজতামহদ
পযবালয়র বযমিত্ব হওয়া সলেও মনজ মনজ হাদীলসর মকতালবর উপর আম না
কলর মাযহালবর অনুসরর্ করলতন?
এর উত্তর ভারতবলেব সববপ্রথম কুতুলব মসত্তাহর দরস প্রি নকারী হযরত শাহ
ওয়া ীউল্লাহ মুহামদ্দলস মদহ ভী রহ. এর বিবয মথলক মকেুটা অনুমান করা যায়।
ফুয়ুযু হারামাইন গ্রলন্থ মতমন ম লখলেন, আমার মখয়া মে , আল্লাহ তা‘আ া
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আমালক কুরআন হাদীলসর ময ই ম দান কলরলেন তার আল ালক (লকালনা
মাযহালবর তাক ীদ না কলর) মনলজ মনলজই মাসআ া মবর কলর ি লত থামক।
মকংবা আমম যাাঁলদর মনকট হাদীলসর মকতাব পলি এলসমে যাাঁরা শালফয়ী অথবা
মাল কী মাযহালবর অনুসারী মেল ন, তাাঁলদর মাযহাব অনুসরর্ কমর। মকন্তু আল্লাহ
তা‘আ ার পি হলত ই হালমর মাধযলম আমালক হানাফী মাযহাব মানলত বাধয
করা হলয়লে ময, মহ শাহ ওয়া ীউল্লাহ! ভারতবলেবর সাধারর্ মুস মানগর্
সকল ই হানাফী, কালজই এখালন মতামালক হানাফী মাযহাব অনুসরর্ করলত
হলব। মদখুন, এত অগাধ ই ম ও পামিলতযর অমধকারী বযমিলক পযবর্ন্ মনজ ই ম
অনুযায়ী ি ার অনুমমত মদয়া হয়মন। এমনমক শালফয়ী ও মাল কী মাযহাব
মানারও এজাযত মদয়া হয়মন। কারর্ এ অঞ্চল র মুস মানগর্ হানাফী হওয়ায়
মতমন যমদ অনয মাযহাব গ্রহর্ করলতন তাহল তার ই ম দ্বারা ভারতবলেবর
মুস মানলদর মকালনা উপকার হলতা না।
মুহামদ্দসীলন মকরালমর মাযহাব অনুসরলর্র আলরকমট কারর্ এ-ও ময, যুগ ও
সমলয়র মবলবিনায় তাাঁরা মেল ন মাযহালবর ইমামগর্ মবলশেত: ইমাম আবূ
হানীফা রহ. এর মশেয মকংবা মশলেযর মশেয পযবালয়র। ফল একমদলক ইমামু
মাযহাবগলর্র জ্ঞান-পামিতয ও দ্বীমন মখদমত সম্পলকব তাাঁরা মেল ন সমযক অবগত,
অপরমদলক তাাঁরা ই ম অজবন কলর হাদীলসর মকতাবসমূহ সংক ন করার বহু
আলগই মুজতামহদ ইমামগর্ মনলজলদর িতমতপলট সংরমিত হাদীস ভািার মথলক
সারমনযবাস মবর কলর মফকহ সংক ন কলর মরলখ মগলয়মেল ন। কালজই একজন
মুহামদ্দসলক প্রািবয়ষ্ক হওয়ার পর সববপ্রথম মাযহালবর ইমাম সংকম ত মফকলহর
আল ালক দ্বীলনর অনুসরর্ কলর তারপর মুহামদ্দস হলত হলয়লে। মকউ প্রশ্ন তু লত
পালরন ইমাম বুখারী রহ. সংকম ত সহীহ বুখারীর মকালনা মকান বাব ও মশলরানাম
যা মফকহু বুখারী মহলসলব প্রমসদ্ধ ইমাম শালফয়ীর মাযহালবর মবপরীত িয করা
যায়। তাহল মকভালব তালক শালফয়ী বা মাযহাবপন্থী ব া যায়? এর জবাব হ ,
মাযহাবপন্থী হওয়ার পাশাপামশ মতমন মনলজও মুজতামহলদ মুত াক পযবালয়র
বযমিত্ব মেল ন। কালজই মিত্র মবলশলে দ ীল র মভমত্তলত ইমামু মাযহালবর
মবপরীত মত মপাের্ করায় তালক া মাযহাবী বল প্রিার করার সুলযাগ মনই।
মযমন ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর সুলযাগয শাগমরদ ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.
ইমাম মুহাম্মাদ রহ. মকান মকান মাসআ ায় ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর সালথ
মভন্নমত মপাের্ কলরলেন। এ জনয তাাঁরা মক ইমাম আবূ হানীফার অনুসারী মেল ন
না? তলব এ কাজমট একমাত্র মুজতামহদ পযবালয়র ম ালকর জনযই ববধ, ময মকান
আল ম এমনমট করলত পারলব না। করল মস মগামরাহ সাবযস্ত হলব। ব মে াম,
মুহামদ্দসীলন মকরাম মেল ন ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মশেয মকংবা মশলেযর
মশেয। এটা মকালনা মমৌমখক কাবয নয়। মনলির মিত্রমট িয করুনাঃ
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শাজারালয় মুবারাকাহ
মুহাম্মাদুর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম - ওফাত: ১১ মহজরী
(মশেয) আবদুল্লাহ ইবলন মাসউদ রা. -মততুয: ৩২ মহজরী
(মশেয) আ কামা রহ. মততুয: ৬২ মহজরী
(মশেয) ইবরাহীম নাখাঈ রহ. মততুয: ৯৬ মহজরী
হাম্মাদ ইবলন আবী সু াইমান মততুয: ১২০ মহজরী
ইমাম আবূ হানীফা রহ. মততুয : ১৫০ মহজরী
ইমাম মুহাম্মাদ রহ. মততুয: ১৮৯ মহজরী
ইমাম শালফয়ী রহ. মততুয: ২০৪ মহজরী
ইমাম আহমদ ইবলন হাম্ব রহ. মততুয: ২৪১ মহজরী
ইমাম বুখারী রহ. মততুয: ২৫৬ মহজরী
ইমাম মুসম ম রহ. ও ইমাম মতরমমযী রহ.
মিলত্র মদখা যালে, ইমাম বুখারী রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর এলকবালর
নামতলপাতা পযবালয়র মশেয বরং মতমন আরও একধাপ পরবতবী স্তলরর। আর ইমাম
মুসম ম ও ইমাম মতরমমযী রহ. মতা তাাঁর মিলয়ও মনলির ধালপর মশেয। সুতরাং
তারা মাযহাব মমলনই বি হলয়লেন, মুহামদ্দস হলয়লেন এবং মকউ তাাঁলদর
মকতালবর মলধয মাযহাব মানার মবরুলদ্ধ মকান মোগান মদনমন। আল্লাহ মাফ করুন,
উপলরাি আল ািনা ও মিত্র প্রদশবন দ্বারা আমালদর উলদ্দশয কমষ্মনকাল ও
মুহামদ্দসীলন মকরালমর (আল্লাহ তা‘আ া তাাঁলদর দারাজাতলক আরও বু ন্দ কলর
মদন) মযবাদা খালটা করা নয়। বরং এর দ্বারা নবীযুলগর সলে ইমামু মাযহাব ও
ইমামু মুহামদ্দসীলনর সংমেষ্টতার বাস্তব অবস্থা তুল ধরাই মূ উলদ্দশয। যালত
সর প্রার্ মুস মানলদর হৃদয়গভীলর মাযহালবর ইমামলদর সমতযকার মযবাদা
পূবববৎ জাগরুক থালক যা কমতপয় অপমরর্ামদশবী া মাযহাবী বন্ধুলদর
মিাঁিালমমিলত সলন্দলহর আবরলর্ ঢাকা পিার আশঙ্কা মদখা মদলয়মে । বস্তুত!
আল্লাহ তা‘আ াই সতযলক উলন্মািন কলর মদন।
মনমদবষ্ট মাযহাব মানার বযাপালর উম্মলতর ইজমা ও ঐকযমত
একথা সববজন স্বীকতত ময, শরী‘আলতর মমৌম ক ও স্পষ্ট মবমধ-মবধান এবং
আকীদাগত মবেলয় মকান ইমালমর তাক ীদ বা অনুসরলর্র প্রলয়াজন মনই। মকন্তু
প্রামর্ন্ক ও শাখাগত অলনক মাসাইল র মিলত্র মযলহতু কুরআন হাদীলস বামহযক
মবলরাধপূর্ব একামধক বিবয পাওয়া যায়, আর দ ী প্রমালর্র আল ালক বামহযক
মবলরাধপূর্ব একামধক আয়াত বা হাদীসলক সামলন মরলখ আম লযাগয মসদ্ধার্ন্মট
খুাঁলজ মবর করা সকল র পলি সম্ভব নয়, এ জনয মস সক মবেলয় আম করলত
মগলয় মকান মুজতামহদ ইমালমর মতামত তথা মাযহাব গ্রহর্ করার প্রলয়াজনীয়তা

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

মদখা মদয়। মাযহাব গ্রহর্ করার প্রলয়াজনীয়তা এবং শরী‘আলতর পি মথলক তার
অনুলমাদলনর ববধতা বরং জরুরী হওয়ার মবেয়মট আমরা পূলববর দীঘব আল ািনায়
প্রমার্ করার প্রয়াস মপলয়মে। এখন ময মবেয়মট জানা দরকার তা হ , উ ামা ও
ফুকাহালয় মকরালমর ইজমা বা ঐকযমলতর মভমত্তলত একথা প্রমামর্ত ময, বতবমালন
িার ইমালমর মাযহাব োিা অনয মকান মাযহাব গ্রহর্ করা ববধ নয়। সুতরাং িার
ইমালমর মাযহাব বযতীত অনয মকান বযমি তা মতমন যত বি বযমিত্ব সম্পন্নই
মহান না মকন তার মাযহাব গ্রহর্ করা ইজমালয় উম্মত অথবাৎ উম্মলতর সবববাদী
মসদ্ধালর্ন্র মখ াফ হলব যা সববসম্মমতক্রলম জাময়য নয়।
এ মবেয়ক মকেু উমি মপশ করা হলোঃ
১. গাইলর মুকামল্লদ বন্ধুলদর মানযবর ইমাম, শাইখু ইস াম ইবলন তাইমময়যা
রহ. (মততুয:৭২৮ মহ.) িার মাযহাব বযতীত অনয মকান মুজতামহলদর মাযহাব মানা
যালব মক না? এ প্রলশ্নর উত্তলর বল ন, اَلجماع اليوم قدانعقد على خَلف هذا القول.
অথবাঃ এর মবপরীলত (িার মাযহাব বযতীত অনয মকান মুজতামহলদর মাযহাব না
মানার বযাপালর) আজ ইজমা প্রমতমষ্ঠত হলয়লে। (ফাতাওয়া ইবলন তাইমময়যা ২০/৫৮৪)
আল্লামা ইবলন তাইমময়যাহ রহ. এর বিবয দ্বারা প্রমামর্ত হ , উম্মলতর ঐকযমলত
বতবমালন িার ইমালমর মাযহাবই অনুসরর্লযাগয।
২. প্রখযাত হাদীস গলবেক ও মবলেেক ইমাম যাহাবী রহ. (মততুয:৭৪৮মহ.) বল ন,
فيمتنع تقليد غري اَلربعة في القضاء واَلفتاء َلن املذاهب اَلربعة انتشرت حتررت.
অথবাঃ মাসআ া মাসাই সংক্রার্ন্ ফাতাওয়া ও আদা লতর ফায়সা ার মিলত্র িার
ইমাম বযতীত অনয কালরা তাক ীদ ও অনুসরর্ মনমেদ্ধ। মকননা এই িার মাযহাব
পতমথবীলত েমিলয় পলিলে এবং তা মকতাবাকালর সংকম ত হলয়লে। (ফয়যু কাদীর
১/২৬৯ ও ২৮৮)

৩. ঐমতহামসক আল্লামা ইবলন খা দুন রহ. (মততুয: ৮০৮ মহ.) তার জগমদ্বখযাত গ্রন্থ
তারীলখ ইবলন খা দুলন ম লখলেনাঃ
وقد صار اهل اَلسَلم اليوم على تقليد هوَلء اَلئمة اَلربعة.
অথবাঃ এ যুলগ ইস ালমর অনুসারীগর্ এই িার ইমালমর একজনলক তাক ীদ
(অনুসরর্) এর জনয বরর্ কলর মনলয়লেন। (তারীলখ ইবলন খা দুন ১/৪৭৯)
৪. মবমশষ্ট ফকীহ আল্লামা ইবলন নুজাইম রহ. (মততুয: ৯৭০ মহ.) বল ন,
وماخالف اَلئمة اَلربعة فهو خمالف لَلجماع.
অথবাঃ ময মাযহাব ও মতামত ইমাম িতুষ্টলয়র মবপরীত হলব তা মুসম ম উম্মাহর
ইজমা তথা সবববাদী মসদ্ধালর্ন্র মবলরাধী মহলসলব মবলবমিত হলব। (আ আশবাহ-১৬৯)
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৫. ভারতবলেবর মবখযাত ফকীহ ও মফকলহর মূ নীমত মবলশেজ্ঞ শায়খ আহমদ
মমাল্লা মজয়ুন রহ. স্বীয় গ্রন্থ তাফসীলর আহমামদয়ালত ম লখনাঃ
وكذا َلجيوز َلتباع ملن حدث جمتهدا... قد وقع اَلجماع على ان اَلتباع امنا جيوز لَلربع
.خمالفا لهم
অথবাঃ মকব ইমাম িতুষ্টলয়র তাক ীদই ববধ হলব, এ বযাপালর ইজমা প্রমতমষ্ঠত
হলয়লে। অনুূপপ এলদর মবপরীলত মকান নবয মুজতামহলদর অনুসরর্ ববধ হলব না।
(তাফসীলর আহমামদয়যা পত: ৩৪৬)

৬. হযরত শাহ ওয়া ীউল্লাহ মুহামদ্দলস মদহ ভী রহ. (মততুয: ১১৭৬ মহ.) বল ন,
ان املذاهب اَلربعة املدونة احملررة قد اجتمعت اَلمة اومن يعتد به منها على جواز تقليدها اىل
.يومنا هذا
অথবাঃ সংকম ত ও গ্রন্থবদ্ধ এই িার মাযহালবর অনুসরলর্র ববধতার উপর আজও
পযবর্ন্ মুসম ম উম্মাহ অথবাৎ উম্মাহর গর্যমানয বযমিবলগবর ঐকযমত প্রমতমষ্ঠত
রলয়লে। (হুিাতুল্লামহ বাম গাহ ১/২৮৬)
উপলরাি বিবযসমূহ দ্বারা জানা মগ , বতবমালন দ্বীন মানলত হল উম্মতলক িার
মাযহালবর মকান একমটলক অনুসরর্ করলত হলব। এর বাইলর মকালনা মাযহাব
মানা হল তা হলব ইজমার পমরপন্থী; অববধ ও নাজাময়য এবং স্পষ্ট মগামরাহী।
প্রশ্ন হ িার ইমালমর মাযহাবই যখন সহীহ ও অনুসরর্লযাগয তাহল সক
মবেলয় িারজলনর একজনলক মকন মানলত হলব? ময মবেলয় যখন যালক খুশী তালক
অনুসরর্ করা মকন ববধ হলব না?
বন্ধুগর্! সমিক ও গ্রহর্লযাগয হওয়া সলেও মকন একই সলে সক ইমালমর
তাক ীদ ববধ হলব না বা মবমভন্ন মবেলয় মবমভন্ন জলনর অনুসরর্ ববধ হলব না এ
বযাপালর তাক ীলদ শাখসী বা বযমি মবলশলের তাক ীদ প্রসলে ইলতাপূলবব আমরা
আল ািনা কলরমে। তার সলে এটুকুও মজলন রাখুন ময, মাযহাবসমূহ সমিক ও
গ্রহর্লযাগয হওয়ার বযাপালর মযমন িার মাযহালবর মলধয সীমাবদ্ধ হওয়ার উপর
উম্মলতর ইজমা প্রমতমষ্ঠত হলয়লে, মতমমন অনুসরলর্র মিলত্রও মকান বযমির জনয
িার মাযহালবর মলধয মথলক মকব ময মকান একমটলক গ্রহর্ করা ববধ ও একামধক
মাযহাব গ্রহর্ করা অববধ হওয়ার বযাপালরও ইজমা প্রমতমষ্ঠত হলয়লে। মকননা
মবপরীতধমবী মসদ্ধালর্ন্র মিলত্র একই সলে একামধক মাযহাব মানা বাস্তবতার
মনমরলখই মযমন অসম্ভব মতমমন মলনর িামহদা অনুযায়ী যখন ময মাযহাব মলন িায়
অনুসরর্ করাও মবিারবুমদ্ধ ও যুমির মখ াফ। মকননা শয়তালনর সহলযাগী নফলস
আম্মারা তথা কুপ্রবতমত্তর অমধকারী মানুলের জনয তা হলব প্রবতমত্তপূজার হামতয়ার।
মবেয়মট মনম্নবমর্বত মবমভন্ন উমির মাধযলম আরও স্পষ্ট হলব ইনশাআল্লাহ।
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১. গাইলর মুকামল্লদ ভাইলদর মনকট গ্রহর্লযাগয বযমিত্ব আল্লামা ইবলন তাইমময়যাহ
রহ. বল ন,
فيكونون في وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من يْححه حبسب الغرض
والهوى ومثل هذا َلجيوز باتفاق اَلئمة ونظري هذا ان يعتقد الرجل ثبوت شفعة اجلوار اذا
َلن ذالك...كان طالبا لها ويعتقد عدم الثبوت اذا كان مشرتيا فان هذا َلجيوز باَلجماع
يفتح باب التَلعب بالدين وفتح للذريعة اىل ان يكون التحليل والتحرمي حبسب اَلهواء.
অথবাঃ স্বাথব ও প্রবতমত্তর অনুকূল হল তারা মসই ইমালমর অনুসরর্ কলর মযমন
তালদর স্বাথব অনুযায়ী মবেয়মট নাজাময়য বল ফাতাওয়া মদন। আবার স্বালথবর
মবপরীত হল মসই একই বযমিবগব এমন ইমালমর অনুসরর্ কলরন মযমন মবেয়মট
জাময়য বল ফাতাওয়া মদন। প্রবতমত্তর এমন াগামহীন মগা ামী সক ইমালমর
মলতই নাজাময়য ও অববধ। এ জাতীয় মবেলয়র একমট উদাহরর্ হ , মনলজ
প্রমতলবশী ও দাবীদার হল প্রমতলবশী হওয়ার মভমত্তলত ‘ক্রলয় অগ্রগনযতার হক’
ববধ ব া আর মনলজ মক্রতা হল প্রমতলবশীর জনয তা অববধ ব া। এভালব খুাঁলজ
খুাঁলজ প্রমতমট মবেলয় স্বালথবর অনুকূ মাযহাব অনুসরর্ করা এবং মস অনুযায়ী
আম করা ইজমা তথা সকল র ঐকযমলত ববধ নয়। কারর্ এটা দ্বীন মনলয়
মখ তামাশার পথ উন্মুি কলর মদয় এবং মনজ মখয়া খুমশ অনুযায়ী হারাম-হা া
মনমদবষ্ট করলর্র পথ খুল মদয়। (ফাতাওয়া ইবলন তাইমময়যা ৩২/১০০-১০১)
২. বতবমান মবলশ্বর প্রখযাত ফকীহ মুহামদ্দস আল্লামা মুফতী তকী উসমানী (দামাত
বারাকাতুহুম) মনমদবষ্ট এক ইমাম মানার বযাপার উম্মলতর ঐকযমলতর কথামট
এভালব বযি কলরলেন,
فلو ابيح لكل احد ان ينتقى من هذه اَلقوال ماشاء مىت شاء َلدى ذلك اىل اتباع الهوى
دون الشريعة الغراء وبالتايل فان كل واحد من هذه املذاهب له نظام خاص يعمل في اطاره
حبيث ان كثريا من مسائله مرتبط بعضها ببعض فلو اخذ منه حكما وترك حكما اخر يرتبط
ومن هنا دعت...به َلختل ذالك النظام وحدثت حاله من التلفيق َليقول بْحتها احد
احلاجة اىل التمذهب مبذهب معني.
অথবাঃ মলনর অনুকূল স্বাধীন মত গ্রহলর্র সুলযাগ মদয়া হল প্রবতমত্তর অনুসরলর্র
পথই মকব উন্মুি হলব, মনখাাঁদ শরী‘আলতর অনুসরর্ হলব না।...
মদ্বতীয়তাঃ মাযহাবগুল ার প্রমতমটরই রলয়লে মনজস্ব মূ নীমত, আমল র পদ্ধমত ও
বযবস্থাপনা যার মভমত্তলত মসখালন আম করা হয়। ফল মদখা যায় অলনক
মাসআ াই একমটর সলে অপরমট অোেীভালব জমিত। সুতরাং যমদ মকান একমট
মবধানলক গ্রহর্ কলর তার সলে সম্পকবযি
ু অপর মবধানলক বজবন করা হয় তাহল
মাযহালবর মূ নীমত ও শতঙ্খ া বযাহত হলব এবং প্রবতমত্ত অনুসরলর্র পথ সতমষ্ট হলব
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যালক পমরভাোয় তা ফীক ব া হয়। যা ববধ হওয়ার কথা মকউ আলদৌ বল ন
না।...আর এ কারলর্ই মনমদবষ্ট মাযহাব অনুসরলর্র আবশযকতা মদখা মদলয়লে।
(উসূ ু ইফতা পত: ৬৩-৬৪)

৩. মবখযাত গ্রন্থ মরয়াজুস সাল হীন প্রলর্তা আল্লামা নববী রহ. (মততুয: ৬৭৬ মহ.)
বল ন,
انه لو جاز اتباع اى مذهب شاء َلفضى اىل ان يلتقط رخص املذاهب متبعا هواه ويتخري بني
فعلى هذا يلزمه..التحليل والتحرمي والوجوب واجلواز وذالك يؤدى اىل احنَلل ربقة التكليف
.ان جيتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيني
অথবাঃ মলনর মখয়া খুমশ অনুযায়ী স্বাধীনভালব ময মকান মাযহালবর অনুসরর্ ববধ
হল তা মানুেলক প্রবতমত্ত তামিত হলয় মাযহাবসমূলহর সহজ সুমবধাজনক ও
অনুকূ মবেয়গুল া ুলট মনয়া এবং হারাম-হা া , ও আবশযকীয় ও ববধ
মবেয়সমূলহর মিলত্র মলনর পেন্দসই মসদ্ধার্ন্ গ্রহর্ করার মদলক মিল মদলব। আর
এই মলনাভাব শরয়ী বাধযবাধকতার াগাম অবমুি কলর মদলব। সুতরাং
অনুসরলর্র উলদ্দলশয মনমদবষ্ট মকান মাযহাব মনববািলন আর্ন্মরকভালব সলিষ্ট হওয়া
অতযাবশযক। (আ মাজমু শরহু মুহাযযাব। ভূমমকা অংশ ১/১২০-১২১)
৪. হালফলজ হাদীস আল্লামা যাহাবী রহ. বল ন,
.وعلى غري اجملتهد ان يقلد مذهبا معينا
অথবাঃ গাইলর মুজতামহদ অথবাৎ কুরআন হাদীস ও শরী‘আলতর মূ নীমত সম্পলকব
অজ্ঞ, অনমভজ্ঞ ও সে অমভজ্ঞ বযমির জনয মনমদবষ্ট ইমালমর মাযহাব অনুসরর্
কলর আম করা অপমরহাযব। (ফয়যু কাদীর ১/২৬৯)
৫. হযরত শাহ ওয়া ীউল্লাহ মুহামদ্দলস মদহ ভী রহ. বল ন,
اعلم ان الناس كانوا في املائة اَلوىل والثانية غري جمتمعني على التقليد ملذهب واحد بعينه
وعلى هذا ينبغي ان القياس وجوب... وبعد املائتني ظهر فيهم التمذهب للمجتهدين باعيانهم
التقليد َلمام بعينه.
অথবাঃ মুস মানগর্ প্রথম ও মদ্বতীয় মহজরী শতলক মনমদবষ্ট মকান ইমালমর মাযহাব
অনুসরলর্র বযাপালর ঐকযবদ্ধ মেল ন না অথবাৎ তখন পযবর্ন্ এর প্রলয়াজন মদখা
মদই মন। মকন্তু মদ্বতীয় শতলকর পর মনমদবষ্ট মুজতামহলদর মাযহাবসমূহ অনুসরলর্র
প্রলয়াজনীয়তা মদখা মদয়।...সুতরাং মনমদবষ্ট মকান ইমালমর তাক ীদ বা অনুসরর্
ওয়ামজব হওয়া বুমদ্ধ-মবলবিনারই দাবী। (আ ইনসাফ পত: ৬৮-৭০)
উপলরাি পাাঁিমট বিলবযর প্রথম দুমট মনমদবষ্ট কলর ময মকান একজন ইমালমর
মাযহাব অনুসরলর্র বাস্তবতা ও এ সংক্রার্ন্ ইজমা তুল ধলরলে আর পরবতবী
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বিবযগুল া এটালক আরও মজারদার কলর তুল লে। সুতরাং বতবমালন
মুস মানলদর জনয মনমদবষ্ট মকান ইমালমর মাযহাব অনুসরলর্র মবকে মনই।
কুরআন-হাদীলসর আল ালক ইজমা অস্বীকার ও অমানযকারীর অশুভ পমরর্মত
ইজমা তথা উম্মলত মুহাম্মামদয়ার মবজ্ঞ উ ামালদর ঐকযমত শরী‘আলতর দ ী
হওয়ার মবেয়মট প্রবলন্ধর শুরুর মদলক কুরআন-হাদীলসর বার্ী, সাহাবালয় মকরালমর
মর্ন্বয ও মবমভন্ন মনীেীর বিলবযর মাধযলম মবস্তামরত আল ািনা করা হলয়লে।
তারপর উপযুি
ব আল ািনায় মদখালনা হলয়লে ময, সমিক পন্থায় দ্বীন-ধমব পা লনর
জনয িার মাযহালবর মকান এক মাযহাব অনুসরর্ করা ওয়ামজব অথবাৎ অতযাবশযক
হওয়ার উপর উম্মলতর ইজমা ও ঐকযমত প্রমতষ্ঠা হলয়লে। এখন বযমি বা
মগাষ্ঠীমবলশে যমদ উম্মলতর ইজমার মবলরামধতা, অস্বীকার মকংবা অবজ্ঞা কলর
তাহল এর পমরর্মত কী হলব তা জানা দরকার, মযন এর অশুভ পমরর্মত মথলক
মনলজলক বাাঁিালনাِ সম্ভব হয়। আল্লাহ্ তা’আ া ইরশাদ কলরন,
ني نُّوَلهِ مَا تَوَلَى وَنُّْْلِ ِه
َ ِوَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَسُّو َل مِنْ بَعْ ِد مَا تَبَيَ َن لَهُّ الْهُّدَى وَيَتَبِعْ غَيْ َر سَبِيلِ الْمُّؤْمِن
: ১১৫]جَهَنَمَ وَسَاءَتْ َمِْريًا [النساء
অথবাঃ আর ময বযমি রাসুল র মবলরামধতা করলব, তার মনকট সতয প্রকামশত
হওয়ার পর এবং মুস মানলদর পথ পমরতযাগ কলর অনয পথ অব ম্বন করলব
তাহল মস যা মকেু কলর আমম তালক করলত মদব এবং তালক জাহান্নালম মনলিপ
করব। আর তা হলে মনকতষ্ট গর্ন্বযস্থান। (সুরা আন মনসা, আয়াত ১১৫)
মনভবরলযাগয তাফসীর গ্রন্থ মথলক আয়ালত কারীমার তাফসীর তুল ধরা হলোঃ
১। মবমশষ্ট মুফামসসর শায়খ ওয়াহবা আয যুহাই ী রহ. তাফসীলর করতুবীর
বরালত স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরু মুনীলর ম লখনাঃ
قال العلماء وعلى رأسهم اَلمام الشافعي رح في قوله تعاىل وَمَنْ يُّشَاقِ ِق الرَسُّولَ ِمنْ بَعْدِ مَا
 دليل على صحة القول باَلجماع اى اتفاق......َتَبَيَنَ لَ ُّه الْهُّدَى وَيَتَبِ ْع غَيْ َر سَبِي ِل الْ ُّمؤْمِنِني
اجملتهدين من امة حممد صلعم بعد وفاته في عْر من العْور على حكم شرعي ْلنه تعاىل
قرن اتباع غري سبيل املؤمنني إىل مباينة الرسول فيما ذكر له من الوعيد فدل على صحة
اجماع اَلمة َلحلاقه الوعيد ملن اتبع غري سبيل املؤمنني.
অথবাঃ উ ামালয় মকরাম [ইমাম শালফয়ী রহ. যালদর শীেবস্থানীয়] আল্লাহ্ তা’আ ার
বার্ী  ومن يشاقق الرسول إخلসম্পলকব বল লেন, আয়াতমট ইজমা অথবাৎ, নবীজী
সাল্লাল্লাহু আ ইমহ ওয়াসাল্লাম-এর ইলর্ন্কাল র পর মকান যুলগ শরী‘আলতর মকান
মবধালনর বযাপালর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম-এর উম্মলতর
মুজতামহদ বযমিবলগবর ঐকযমলত মপৌাঁো-শরী‘আলতর দ ী হওয়ার প্রমার্। কারর্
আল্লাহ্ তা’আ া এখালন মুমমনলদর মবপরীত পথ অব ম্বন করালক রাসূল র
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মনলদবশ পমরতযালগর শামস্তর সলে একলত্র জুলি মদলয়লেন। কালজই আয়াতমট
উম্মলতর ইজমা দ ী হওয়ার প্রমার্ বহন করলে। মকননা এখালন মুমমনলদর
মবপরীত পথ অব ম্বনকারীলক (এমন ভয়াবহ) শামস্তর ধমক মদয়া হলয়লে। (যা
মকব মাত্র ফরজ মনলদবশ পমরতযালগর মব ায়ই মদয়া হলয় থালক। (তাফসীরু মুনীর৩/২৮১)

২। আয়ালত কারীমায় দুমট কাজলক মহা অপরাধ ও জাহান্নালম মনমিি হওয়ার
কারর্ সাবযস্ত করা হলয়লে। এক.রাসূল র মবলরামধতা। স্পষ্ট ময, রাসূল র
মবলরামধতা কুফর ও ধ্বংসাত্মক অপরাধ। দুই.ময বযাপালর সক মুস মান
ঐকযমলত মপৌাঁলেলে তা পমরতযাগ কলর মবপরীত অনয মকান পথ অব ম্বন করা।
এর দ্বারা জানা মগ , উম্মলতর ইজমা তথা ঐকযমত শরী‘আলতর দ ী । অথবাৎ
মযমমনভালব কুরআন-সুন্নাহর মবমধ-মনলেলধর উপর আম করা অতযাবশযক
অনুূপপ ময বযাপালর উম্মলতর সুলযাগয আল ম সমালজর ঐকযমত প্রমতমষ্ঠত হলব
তার উপর আম করাও ওয়ামজব। এর মবলরামধতা করা গমহবত অপরাধ। মযমন
নবীজী সাল্লাল্লাহু আ ইমহ ওয়াসাল্লাম- এক হাদীলস ইরশাদ কলরলেন,
يد الله على اجلماعة من شذ شذ في النار
অথবাৎ জামা’আলতর উপর আল্লাহ্ তা’আ ার হাত রলয়লে। ময বযমি মুস মানলদর
জামা’আত মথলক পতথক হলয় যালব তালক পতথক কলর জাহান্নালম মনলিপ করা হলব।
(মা’আমরফু কুরআন, মুফতী শফী রহ. ২/৫৪৭)

৩. তাফসীলর উসমানীলত ব া হলয়লোঃ ‘আকামবলর উ ামা এই আয়াত মথলক এ
মাসআ াও মবর কলরলেন ময, উম্মলতর ইজমা ও ঐকযমলতর মবলরামধতা ও
অস্বীকারকারী বযমি জাহান্নামী। অথবাৎ ইজমালয় উম্মত মানয করা ফরজ। হাদীলস
বমর্বত হলয়লে, মুস মানলদর জামা’আলতর উপর আল্লাহ্ তা’আ ার হাত বা
সাহাযয রলয়লে। ময বযমি মভন্ন পথ গ্রহর্ কর মস জাহান্নালম পমতত হল া।
(তাফসীলর উসমানী ১/৩১৫) আরও মবস্তামরত জানলত তাফসীলর কাশ্শাফ ১/৫৫৪, তাফসীলর
ইবলন কাসীর ২/৪৬০, তাফসীলর মাযহারী ২/৪৫৩।

এখন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম-এর সতকববার্ী িয করুন। মতমন
বল লেন, من فارق اجلماعة شربا فقد خلع الله ربقة اَلسَلم من عنقه
অথবাঃ ময বযমি মুস মানলদর জামা’আত মথলক এক মবঘাত পমরমার্ (ও) পতথক
হল া মস বযমির মগ্রবা মথলক আল্লাহ্ তা’আ া ইস ালমর রিুলক মবমেন্ন কলর
মদল ন। (আবূ দাউদ শরীফ, হা-৪৭৫৮)
মদখুন আল্লামা ইবলন তাইমময়া রহ., হালফয যাহাবী রহ., আল্লামা ইবলন খা দুন
রহ., শাহ্ ওয়া ীউল্লাহ্ রহ. প্রমূখ মবশ্ববলরর্য মুহামদ্দস, ঐমতহামসক ও সংস্কারক
বযমিবগব মযখালন িার ইমালমর মকান একজলনর মাযাহাব মানা ওয়ামজব হওয়ার
বযাপালর ইজমা বর্বনা কলরলেন এবং কুরআন-হাদীসও ইজমা অমানযকারীলদর
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প্রমত মনকতষ্টতম স্থান জাহান্নালমর ভীমত প্রদশবন কলরলেন, মসখালন আমালদর কতববয
ও করর্ীয় এলকবালর স্পষ্ট। কালজই ইজমার মবপরীলত মনমদবষ্ট ইমালমর অনুসরর্
বাদ মদলয় মনজ বুমদ্ধ-মবলবিনার পুাঁমজ খামটলয় কুরআন-হাদীলসর উপর আম
করলত যাওয়া এবং এ পলথ মুমি অলন্বের্ করা মকব ধ্বংস ও বরবাদীই মেলক
আনলব। হায়! আর কলব আমরা একলরাখা মলনাভাব তযাগ কলর সতযলক বুলক
ধারর্ করার সৎসাহস মদখাব! আল্লাহ্ তা’আ াই তাওফীকদাতা।
ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মশ্রষ্ঠত্বাঃ
অনুসতত িার মাযাহালবর মানযবর িার ইমালমর প্রলতযলকই কুরআন-হাদীস সম্পলকব
মশ্রষ্ঠ জ্ঞানী ও সলববাচ্চ পযবালয়র মবলশেজ্ঞ মেল ন এ কথা সববজনস্বীকতত। তলব
তু নামূ ক মবিালর ইমাম আবূ হনীফা রহ. মেল ন তালদর সববলশ্রষ্ঠজন।
মফকহশাে সংক ন ও এর প্রিার-প্রসালর তাাঁর মবিয়কর অবদান সম্পলকব
মেলটলফাাঁটা অবগমত থাকল ও ইনসাফমপ্রয় প্রমতমট মানুে এ কথা স্বীকার করলত
বাধয হলবন। মফকহশালে তাাঁর অবদালনর কথা আল ািনার পূলবব আমরা মফকহশাে
ও এর ক্রমমবকাশ মনলয় মকেুটা আল াকপাত করলত িাই।
বস্তুতাঃ রাসূ ুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় শরী‘আলতর
মবধানাব ীর মান মনর্বীত মে না। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম
সাহাবালদর সামলন উযু করলতন। মুলখ ব লতন না ময, এটা ফরজ, এটা ওয়ামজব
আর এটা মুস্তাহাব। সাহাবালয় মকরাম তাাঁলক মদলখ মিক মসভালব উযু করলতন।
নামালযর অবস্থাও মে তাই। অথবাৎ সাহাবালয় মকরাম ফরজ, ওয়ামজব ইতযামদর
মবস্তামরত মখাাঁজ-খবর মনলতন না বা মনয়ার প্রলয়াজন মলন করলতন না। তাাঁরা
মযভালব রাসূ  صلى هللا عليه وسلم-মক নামায আদায় করলত মদখলতন হুবহু
মসভালবই মনলজরা নামায আদায় করলতন। হযরত ইবলন আব্বাস রা. বল ন,
আমম মকান জামতলক রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবালদর
মিলয় উত্তম মদমখমন। মকন্তু তাাঁরা নবীজীর মগাটা জীবলন ‘মতলরা’র অমধক মাসআ া
মজলজ্ঞস কলরনমন। এর সবগুল াই আবার কুরআলন কারীলম মবদযমান। ময
সমসযাগুল া না জানল ই নয় মসগুল াই মকব মজলজ্ঞস করলতন। (সুনালন দালরমীমুকামদ্দমা ১২৭)

অলনক সময় এমন হলতা ময, মকউ মকান কাজ কলরলে, মতমন মসটালক ভাল া
বল লেন অথবা অসন্তুমষ্ট প্রকাশ কলরলেন। এভালব আলদশ মনলেধ সাধারর্
সমালবলশ প্রকাশ মপত। আর সাহাবালয় মকরাম মস পমরমস্থমতলত প্রদত্ত নবীজীর
বিবয িরর্ রাখলতন। নবীজীর ইলর্ন্কাল র পর ইস ালমর মবজয় মনশান দূরদুরালর্ন্ েমিলয় পি । ফল সামামজক জীবলনর পমরমধও বমধবত হলত াগ ।
সমসযা এত মবমশ ঘটলত াগ ময, ইজমতহাদ ও মাসআ া আহরলর্র প্রলয়াজন
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মদখা মদ । এলত কুরআন-হামদলস বমর্বত সংমিি মবমধ-মনলেলধর মবস্ততত বযাখযার
প্রমত মলনালযাগ মদলত হল া।
উদাহরর্তাঃ মকউ নামালয ভু ক্রলম মকান আম মেলি মদ । এখন মবতকব এই
মদখা মদ ময, তার নামায হল া মক হল া না, মতা এর সমাধান কলে নামালযর
কাযবাবম র সবগুল ালকই ফরজ বল মদয়া সম্ভব মে না। কালজই সাহাবালয়
মকরামলক নামালযর কাযবাবম র মান মনর্বয় কলর মনলত হলয়লে ময, এই এই কাজ
ফরজ, ওয়ামজব আর এগুল া সুন্নাত বা মুস্তাহাব। ব াবাহু য আম গুল ার মান
মনর্বলয়র এ ইজমতহাদ ও গলবের্ায় ময মূ নীমত অনুসরর্ করা হলতা, মস বযাপালর
সক সাহাবীর একমত হওয়া সম্ভব মে না। এজনয মাসআ াসমূলহ মতলভদ
মদখা মদলয়লে এবং অমধকাংশ মাসআ ায় সাহাবালদর মতমভন্নতা সতমষ্ট হলয়লে।
এোিা এূপপ অলনক ঘটনারও উদ্ভব ঘলটলে, মযগুল ার মূ মে নবীযুলগ
সংঘমটত মবমভন্ন ঘটনা। এূপপ মিলত্র সাহাবালয় মকরামলক মূ ঘটনার তথয-উপাত্ত
মবলেের্ কলর তার শাখা-প্রশাখা মিমিত কলর অতাঃপর ি মান ঘটনালক অনুূপপ
ঘটনার সালথ সমমন্বত কলর সমসযার সমাধান করলত হলয়লে। এই ময মবশ্বস্ত ও
মবলশেজ্ঞ গলবেক কততবক যথালযাগয পন্থায় সববাত্মক প্রলিষ্টার মাধযলম কুরআনহাদীলসর বযবহামরক মদকমটলক উদ্ঘাটন ও আহরর্ করা পমরভাোয় এলক ব া হয়
ইজমতহাদ। আর উদঘামটত ও আহমরত মাসআ ালক ব া হয় মফকহ। মফকহ
কুরআন-হাদীস বমহবভুত মকালনা বস্তু নয়; বরং কুরআন-হাদীলসরই বযবহামরক
মদক।
মফকলহর আমভধামনক অথবাঃ
সূক্ষ্মদমশবতা, উপ মি ও গভীর জ্ঞান। মফকলহ পারদশবী বযমিলক ব া হয় ফকীহ।
সুতরাং যখন ব া হয় মফকলহ হানাফী, মফকলহ মাল কী এর অথব হলব, কুরআনহাদীস সম্পলকব ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মাল ক রহ.-এর সূক্ষ্মদমশবতা,
উপ মি ও গভীর জ্ঞান। মস মলত মফকহু কুরআন ও মফকহুস সুন্নাহ বল মকান
বস্তুর অমস্তত্ব থাকলত পালর না। মকননা এর অথব দাাঁিায় কুরআন-হাদীলসর
সূক্ষ্মদমশবতা, উপ মি ও গভীর জ্ঞান। অথি কুরআন ও হাদীস স্বশরীরী মকান সত্তা
নয় ময, মস মনলজই মনলজর বযাখযা মবলেের্ মানুলের সামলন মপশ করলব। বরং এ
কালজর জনয একজন সূক্ষ্মদশবী ও গভীর জ্ঞানী মানুে মবলেেলকর প্রলয়াজন পিলব।
কালজই আজলক মযসব ভদ্রল াক জ্ঞাত মকংবা অজ্ঞাতসালর মফকহু কুরআন ও
মফকহুস সুন্নাহ নালম বই পুস্তক রিনা কলরলেন এবং সর মনা মুসম ম
জনসাধারলর্র মালঝ মবম -বণ্টন করলেন, শুনলত যতই িটকদার মলন মহাক, তা
মকেুলতই মফকহ নয় বরং মফকলহর নালম প্রতারর্া মাত্র। মকননা মফকহ আহরলর্র
জনয একজন স্বশরীরী ফকীহ আবশযক যা এখালন অনুপমস্থত। আর যমদ এসব
রিনা ও রটনালক মফকহ বল মানলতই হয়, তাহল এই মফকহ হলব কুরআনহাদীস সম্পলকব স্বয়ং ম খক ও রমিয়তার বযমিগত সূক্ষ্মদশবী তা ও গভীর জ্ঞান।
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ব াবাহু য কুরআন-হাদীস সম্পলকব নবীযুলগর মনকটবতবী খাইরু করুলনর
মশ্রষ্ঠতম বযমিবলগবর সূক্ষ্মদমশবতা ও গভীর জ্ঞান তথা, মফকহ পমরতযাগ কলর
ি মান িরম দুদবশাগ্রস্ত ও অমবশ্বস্ত যুলগর মকান ফকীহ এর সূক্ষ্মদশবীতার প্রমত
আস্থাশী হওয়া এবং মস অনুযায়ী আম করা মকেুলতই মবলবকসম্মত নয়।
প্রসেতাঃ ব া যায়, আজ আহল হাদীস নালম পমরমিত বন্ধুরা িার হাত-পালয়
তাক ীলদর মবলরাধীতা করল ও মফকহু কুরআন ও মফকহুস সুন্নাহ মিকই
অনুসরর্ কলরন। বস্তুতাঃ তারা মনলজলদর অজালর্ন্ই তাক ীদ কলর যালেন। তলব
মাযহালবর অনুসারী বযমির তাক ীদ আর এলদর তাক ীলদর পাথবকয হলে, এরা
পাহাি সমান ই ম ও বযমিলতযর অমধকারী ইমাম িতুষ্টলয়র মফকহ পমরতযাগ
কলর এ যুলগর ফকীহলদর মফকহ ও মাযহালবর তাক ীদ করলেন। দূরদশবী কমব
মশখ সাদী মিকই বল লেন, “এরা ইউসুফ আ.-মক মবমক্র কলর মকান োই ক্রয়
কর ।”
যা মহাক, সাহাবালয় মকরালমর মলধয যারা ইজমতহাদ ও গলবের্ার মাধযলম দ্বীনী
সমসযার সমাধান কলরলেন এবং মুজতামহদ ও ফকীহ মহলসলব অমভমহত হলয়লেন,
তাাঁলদর িারজন অতযার্ন্প্রমসদ্ধ ও পমরমিত। ১. হযরত উমর রা., ২. হযরত আ ী
রা., ৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবলন মাসউদ রা., ৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবলন আব্বাস
রা.। হযরত আ ী ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবলন মাসউদ রা. অমধকাংশ সময় কুফা
নগরীলত বসবাস কলরলেন এজনয এ শহলরই তাাঁলদর মাসআ া-মাসাই প্রিম ত
হলয়লে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবলন মাসউদ রা. কুফা নগরীলত মনয়মমত হাদীস ও
মফকলহর তা’ ীম মদলতন। তাাঁর মশিা লয় বহু োলত্রর সমাগম হলতা। তাাঁর
শাগলরদলদর মলধয শীেবস্থানীয় মেল ন আ কামা, আসওয়াদ, উবাইদা ও হালরস
রহ.। হযরত আ কামা ও আসওয়ালদর ইলর্ন্কাল র পর ইবরাহীম নাখয়ী রহ.
তালদর স্থ ামভমসি মহলসলব মশিক পলদ মনযুি হন। হযরত ইবরাহীম নাখায়ীর
ইলর্ন্কাল র পর তাাঁর মপ্রয় োত্র হাম্মাদ ইবলন আবী সু াইমান তার মসনদ
অ ংকতত কলরন। ১২০ মহজরী সলন হাম্মালদর ইলর্ন্কাল র মকেুমদন পর উ ামাগর্
ইমাম আবূ হানীফা রহ. মক মফকলহর মসনলদ সমামসন কলরন। ইমাম আবূ
হানীফা রহ. এর যামানা পযবর্ন্ যমদও উলল্লখলযাগয পমরমার্ মফকলহর মাসআ া
সংকম ত হলয় মগলয়মে মকন্তু এ সংক ন মে প্রথমতাঃ শুধু মমৌমখক বর্বনা।
মদ্বতীয়তাঃ তা স্বতন্ত্র মবদযা ও শাে আকালর মে না।
মফকহ শালে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অবদানাঃ
ইস ামী মশিার মবমভন্ন মবেয় মযমনাঃ তাফসীর, হাদীস, মফকহ, মাগাযী ইতযামদর
শুরু ও সুিনা যমদও ইস ালমর প্রারম্ভ মথলক হলয়মে তবুও যত মদন পযবর্ন্
মসগুল া একমট স্বতন্ত্র শালের মযবাদা াভ কলরমন, তত মদন পযবর্ন্ তার সলে মকান
বযমি মবলশলের নাম যুি হয়মন। মস মহলসলব মহজরী মদ্বতীয় শতাব্দী পযবর্ন্
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মফকহশালের সলেও মকান বযমি মবলশলের নাম যুি হয়মন। মহজরী মদ্বতীয়
শতলকর শুরুর মদলক মবিির্ ও দূরদশবী ইমাম আবূ হানীফা নু’মান ইবলন সালবত
রহ.-এর সীমাহীন তযাগ-মতমতিা ও মনর স মিষ্টা সাধনায় মফকহশাে পূর্বতা াভ
কলর এবং একমট সতন্ত্র মবদযায় ূপপ মনয়। এজনয ইমাম আবূ হানীফা রহ. মফকহ
আমবষ্কারক মহলসলব ভূমেত হন। ে. মফম প মহমট্টর ভাোয়াঃ
.اَلما م ابو حنيفة الذى وضع اَلساس َلول مدارس شرع اَلربع ىف اَلسَلم
অথবাঃ “আবূ হানীফা রহ. মসই বযমি, মযমন ইস ালম সববপ্রথম মফকহ শরী‘আর
মভমত্ত স্থাপন কলরন।”
অথবাৎ আবূ হানীফা রহ. সহীহ হাদীলসর আল ালক ইমস্তমবাত, ও গলবের্ার
মাধযলম মফকলহ ইস ামীলক এমন পূর্বতা ও সামমগ্রকতা দান কলরন ময, মতমন
মফকলহ ইস ামীর মূ মভমত্ত মহলসলব পমরগমর্ত হন। মতমন মযমন ঘমটত মবেলয়
ফাতাওয়া ভািার গলি তুল মেল ন, মতমমন সম্ভাবয ও ঘমটতবয মাসআ ার
ফাতাওয়া ভািারও গলি তুল মেল ন। ফল তার ফাতাওয়া ভািার মবশা আকার
ধারর্ কলরমে । আবূ ফজ মকরমানী তার ইরশাদু মারাম গ্রলন্থ বল ন,-“আবূ
হানীফা রহ.-এর মাসআ ার সংখযা পাাঁি ালখর মলতা” আল্লামা আইনী রহ. তার
ইনায়া গ্রলন্থ বল ন, “আবূ হানীফা রহ.-এর মাসআ া বালরা াখ সত্তর হাজালরর
মকেু মবমশ।” এর দ্বারা অনুমান করা যায় কী মবশা মফকহী ভািারই না মতমন গলি
তুল মেল ন। আর এ কারলর্ই পরবতবী সক মফকহ ও মাযহাব সতমষ্ট হলয়লে আবূ
হানীফা রহ.-এর মফকহলক পুাঁমজ কলর।
উদাহরর্তাঃ শালফয়ী মাযহালবর ইমাম হল ন ইমাম শালফয়ী রহ.। মতমন মফকহ
মশলখলেন ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর মনকট মথলক। আর ইমাম মুহাম্মাদ রহ. মেল ন
ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর প্রথম সামরর মশেয। মাল কী মাযহালবর প্রবতবক
হল ন, ইমাম মাল ক রহ.। মতমনও আবূ হানীফা রহ.-এর মফকহ মথলক মবশ
উপকতত হলয়লেন। কাযী আবূ আব্বাস মুহাম্মাদ ইবলন আব্দুল্লাহ ধারাবামহক
সনলদ আব্দু আযীয আদ দারা ওয়ারদী হলত বর্বনা কলরন, ‘ইমাম মাল ক রহ.
ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মকতাবসমূহ গভীরভালব অধযয়ন করলতন এবং তা
মথলক উপকতত হলতন।’ অনয এক বর্বনায় আলে আবূ হানীফা রহ. মদীনা
সফরকাল ইমাম মাল ক রহ. তাাঁর সালথ মসমজলদ নববীলত মমম ত হলতন
তারপর তারা উভলয় ইশার নামালযর পর মথলক ফজলরর নামায পযবর্ন্ ই মী
আল ািনায় মশগু থাকলতন। (ফাযাই ু আবী হানীফা, ইবলন আমব আওয়াম-১০৩)
হাম্ব ী মাযহালবর প্রবতবক ইমাম আহমাদ ইবলন হাম্ব রহ. মফকহ ও হাদীস
হামস কলরলেন ইমাম শালফয়ী, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.
মথলক। যালদর মফকলহর মভমত্ত মে মফকলহ আবূ হানীফা রহ.। হালফয আবূ
ফাতাহ সাইময়দুন নাস ‘উয়ূনু আসার’ গ্রলন্থ ম লখন, “হযরত আব্দুল্লাহ আহমাদ
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ইবলন হাম্ব রহ. বল ন, আমার মপতা (আহমাদ ইবলন হাম্ব ) ইমাম আবূ
ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. মথলক মতন তাক পমরমার্ ই লম শরী‘আহ ম মপবদ্ধ
কলরলেন। আমম মজলজ্ঞস কর াম, মতমন মক মসগুল া অধযয়ন করলতন? আব্দুল্লাহ
ব ল ন, মালঝ মালঝ অধযয়ন করলতন।” (আলরা মদখুন মবদায়া ওয়ান মনহায়াহ
১০/৩৪৭)

এ কথা সববজন স্বীকতত ময, আবূ হানীফা রহ.-এর পর হলত আজ পযবর্ন্ পতমথবীলত
যত মুহামদ্দস ও ফকীলহর আগমন ঘলটলে তারা সকল ই মকান না মকান মাযহালবর
অনুসারী মেল ন এবং মকান না মকান ইমালমর মফকলহর আল ালক জীবন যাপন
কলরলেন। সুতরাং পরবতবী সক মুহামদ্দস ও ফকীহ প্রতযি মকংবা পলরািভালব
ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মফকলহর কালে ঋর্ী। এমন মক এ কথা ব াও
অমতরিন হলব না ময, ইমাম সালহব পরবতবী মগাটা মুসম ম যাহান তাাঁর ও তাাঁর
মফকলহর কালে মিরঋর্ী। ইমাম শালফয়ী রহ.-এর মবখযাত উমিমট ি করুন,
মাযহালবর একজন মানযবর হওয়া সলেও মতমন অকপলট স্বীকার কলরলেন- الناس
عيال ابي حنفة في الفقه
“মফকহ মবেলয় সক মানুে আবূ হানীফা রহ.-এর কালে দায়বদ্ধ। (তারীলখ বাগদাদ
১৩/৩৪৬; মসয়ারু আ’ ামমন নবা া ৬/৪০৩, তাহযীবুত তাহযীব ১০/৪৫০)

মতমন আরও বল লেন,
ما طالب احد الفقه اَل كان عياَل على ايب حنفة
“ময মকউ মফকহ অলন্বের্ করলব তালক আবূ হনীফার কালে দায়বদ্ধতা স্বীকার
করলতই হলব। (ফাযাই ু আবী হানীফা, ইবলন আমব আউয়াম ৭)
ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মফকহ আলহারর্ ও সংক ন পদ্ধমতাঃ
ইমাম আবূ হানীফা রহ. কীভালব মফকহ আহরর্ করলতন তা স্বয়ং তার যবানীলতই
শুনুন। এ প্রসলে মবমভন্ন সহীহ সনলদ ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর ময নীমতগুল া
উলল্লমখত হলয়লে তার সারকথা এই১। মাসআ ার সমাধান যখন মকতাবুল্লাহলত পাই তখন মসখান মথলকই সমাধান
গ্রহর্ কমর।
২। মসখালন না মপল রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ ও
সহীহ হাদীস মথলক গ্রহর্ কমর, যা মনভবরলযাগয হাদীস বর্বনাকারীলদর মাধযলম
প্রমসমদ্ধ াভ কলরলে। সহীহ হাদীস আমালদর মশলরাধাযব, এলক পমরতযাগ কলর
অনয মকেুর শরনাপন্ন হওয়ার প্রশ্নই আলস না।
৩। এখালন যমদ না পাই তাহল সাহাবালয় মকরালমর মসদ্ধার্ন্গুল ার শরর্াপন্ন হই।
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৪। মকতাবুল্লাহ, সুন্নাতু রাসূমল্লল্লাহ ও ইজমালয় সাহাবার সামলন মকয়াস ি লত
পালর না। তলব ময মবেলয় সাহাবীলদর একামধক মত রলয়লে মসখালন ইজমতহালদর
মাধযলম ময মত কুরআন-সুন্নাহর অমধক মনকটবতবী বল মবাধ কমর তা গ্রহর্ কমর।
৫। মাসআ ার সমাধান এখালনও পাওয়া না মগল ইজমতহালদর মাধযলম সমাধালন
মপৌাঁলে থামক। তলব এ মিলত্রও তালবয়ীগলর্র সববসম্মত মসদ্ধার্ন্ মথলক মবমেন্ন হই
না। (আ ইনমতকা ফী ফাযাইম আইম্মামতে ো াোমত ফুকাহা, ইবলন আমব্দ বার
১২/২১৬-২৬৪, ফাযাই ু আবী হানীফা আবূ কামসম ইবনু আমব আউয়াম ২১-২৩, মাখতুত:
আবী হানীফা ওয়া আসহামবহী, আবূ আব্দুল্লাহ আস সাইমারী (মততুয ৪৩৬ মহ.) পতষ্ঠা : ১০-১৩,
তামরলখ বাগদাদ ১৩/৩৬৮, মানামকবু ইমাম আবূ হানীফা, মুয়াফফাক আ মক্কী ১/৭৪-১০)

মফকলহ মুতাওয়ারাস এর সংক ন এবং মফকলহ জাদীলদ আহরলর্র ময নীমতমা া
ইমাম সালহলবর মনলজর ভাোয় উলল্লখ করা হলয়লে তা আহ ুস সুন্নাহ ওয়া
জামা’আলতর সক ইমালমর সববসম্মত নীমত। মকান মফকহ তখনই ইস ামী
মফকহ হলত পালর যখন তা উপলরাি নীমতমা ার মভমত্তলত সংকম ত ও আহমরত
হয়। মফকহ সংক ন ও আহরলর্র মিলত্র উপলরাি নীমতমা া অনুসরলর্ ইমাম
সালহব রহ. কতটুকু সফ হলয়লেন তা তার সমসামময়ক স্বীকতত ইমামগলর্র
বিবয মথলক জানা মযলত পালর, যারা তাফসীর, হাদীস, মফকহ ইতযামদ সক
ইস ামী শালের ইমাম মেল ন, ইমাম সুমফয়ান সাওরী রহ. (মততুয-১৬১ মহ.)
বল ন, “আবূ হানীফা অতযর্ন্ গুরুলত্বর সলে ই ম অলন্বের্ কলরলেন। মতমন
মেল ন (দ্বীলনর প্রহরী) দ্বীলনর সীমানা রিাকারী মযন আল্লাহর হারামকতত মকান
মবেয়লক হা া মলন করা না হয়। মকংবা হা াল র মলতা তালত ম ি না হয়। ময
হাদীসগুল া তার কালে সহীহ সাবযস্ত হলতা অথবাৎ যা মনভবরলযাগয বযমিগলর্র
সনলদ বর্বনা করা হলয়লে। মতমন তা গ্রহর্ করলতন এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ
ওয়াসল্লাম-এর কমব মথলক মযমট সববলশে মসমট গ্রহর্ করলতন আর কুফার
আল মগর্লক ময সক হাদীলসর উপর প্রমতমষ্ঠত মদলখলেন মস সক হাদীসও
মতমন গ্রহর্ করলতন। (লকননা এটাই মে সাহাবা যুগ মথলক ি মান আম ও
ধারা) (আ ইনমতকা, ইবলন আমব্দ বার পতষ্ঠা: ২৬২) মফকলহ হানাফীর মভমত্তই যখন
হাদীস ও সুন্নাহর উপর প্রমতমষ্ঠত তখন হাদীস ও সুন্নাহর সলে এর সম্পকব
কতখামন মজবুত হলব তা ব ার অলপিা রালখ না। এজনযই ইমাম ইবনু মুবারক
রহ. বল লেন, ‘আবূ হনীফার মফকহলক শুধু রায় বল া না। মকননা তা হল া
হাদীলসর তাফসীর।’ (ফাযাই ু আবী হানীফা, ইবনু আমব আওয়াম-২৩)
সংক ন পদ্ধমত:
১২০ মহজরীলত হাম্মাদ রহ. এর ইলর্ন্কাল র পর ইমাম আবূ হানীফা রহ. তার
আসলন সমাসীন হল ন। এমদলক ইস ামী সাম্রাজয বহুদূর পযবর্ন্ মবস্ততত হলয়
মগলয়মে । ইবাদাত ও মু’আমা াত সম্পমকবত মবেয়ামদলত এত মাসআ া মদখা
মদ ময, এর সমাধালন আইলনর একমট সুমবনযস্ত সংক ন োিা মকেুলতই কাজ
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ি মে না। তাই ইমাম আবূ হানীফা রহ. মফকহ সংক লনর ইো মপাের্ কলরন।
মকন্তু এই মহাগুরুত্বপূর্ব কাজ আিাম মদলত একদ দি, কমবি ও অমভজ্ঞ
আল লমর প্রলয়াজন মে । মস মলত মতমন তার অগমর্ত োত্রলদর মধয হলত বাোই
কলর িমল্লশ জন দি ও কমবি োত্র মনলয় মফকহ মবােব গিন কলরন।
ইমাম ত্বহাবী রহ. আসাদ ইবলন ফুরাত হলত অমবমেন্ন সূলত্র বর্বনা কলরন, “আবূ
হানীফা রহ. এর ময সক োত্র মফকহ সংক লনর কাজ আিাম মদন তালদর
সংখযা (৪০) িমল্লশ জন।” এরা হল ন১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.
২১.
২২.
২৩.
২৪.

কাযী আবূ ইউসুফ
ইমাম মুহাম্মাদ
ইমাম যুফার
ওয়াকী ইবনু জাররাহ
ইয়াহইয়া ইবলন যাকামরয়া
আব্দুল্লাহ ইবলন মুবারক
দাউদ ইবলন নুসাইর
হাফস ইবলন মগয়াস
ইউসুফ ইবলন খাম দ
আমফয়া ইবলন ইয়ামযদ
মহব্বান ইবলন আ ী
মুনমদ ইবলন আ ী
আ ী ইবলন মুসহীর
কাসীম ইবলন মা’আন
আসাদ ইবলন আমর
ফয ইবলন মুসা
আ ী ইবলন যারইয়ান
মহশাম ইবলন ইউসুফ
ইয়াহইয়া ইবলন সাইদ আ কাত্তান
শুআইব ইবলন ইসহাক
হাফস ইবলন আব্দুর রহমান
হাকাম ইবলন আব্দুল্লাহ
খাম দ ইবলন সু াইমান
আাঃ হামমদ ইবলন আব্দুর রহমান
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২৫.
আবূ কালসম যাহহাক ইবলন মাখ াদ
২৬.
মাক্কী ইবলন ইবরাহীম
২৭.
হাম্মাদ ইবলন দা ী
২৮.
আব্দুল্লাহ ইবলন ইদরীস
২৯.
ফুজাই ইবলন ইয়ায
৩০.
হাইসাম ইবলন বাশীর
৩১.
নূহ ইবলন দাররাহ
৩২.
যুহাইর ইবলন মুআমবয়া
৩৩.
শরীক ইবলন আব্দুল্লাহ
৩৪.
নসর ইবলন আব্দু কারীম
৩৫.
মাম ক ইবলন মা’ফু
৩৬.
জাবীর ইবলন খামযম
৩৭.
জারীর ইবলন আব্দু হামীদ
৩৮.
হাসান ইবলন মযয়াদ
৩৯.
হাম্মাদ ইবলন আবী হানীফা
৪০.
আবূ ইসমাতা নূহ ইবলন মারয়াম
সংক ন পদ্ধমত মে এূপপ, মবালেবর সামলন মকান একমট মাসআ া মপশ করা
হলতা। সবাই এ বযাপালর এক মত না হল অতযর্ন্ স্বাধীনভালব মবতকব শুরু হলয়
মযলতা। এই মবতকব কখনও দীঘব সময় পযবর্ন্ আবার কখনও কলয়কমদন পযবর্ন্
ি ত। ইমাম আবূ হানীফা রহ. ধযান ও বধযবয সহকালর সকল র বিবয শুনলতন।
সবলশলে মতমন এমন পামিতযপূর্ব ফায়সা া মপশ কলরন ময, সকল ই তা মানলত
বাধয হলতা। আবার কখনও এূপপ হলতা ময, ইমাম সালহলবর ফায়সা ার পরও
মকউ মকউ মনজ মনজ মলতর উপর অট থাকলতন। তখন ইমাম সালহলবর
ফায়সা ার পাশাপামশ ওই সব মতগুল ালকও ম মপবদ্ধ কলর মনওয়া হলতা।
যতির্ পযবর্ন্ অমধকাংশ সদসয মকান বযাপালর একমত না হলতা ততিন পযবর্ন্
মকান মাসআ ার ফায়সা া না করার মবধান মে । হালফজ আবূ মাহালসন রহ.বল ন, এ সংক লনর মবনযাস মে মনম্নূপপাঃ
প্রথলম পমবত্রতার অধযায়, অতাঃপর নামায ও মরাযার অধযায়, তারপর মে
ইবাদলতর অনযানয অধযায়। অতাঃপর মু’আমা াত ও ম নলদন এবং সববলশলে মে
উত্তরামধকালরর অধযায়। পরবতবীলত ইমাম মাল ক রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ.
সংকম ত মফকলহর এই মবনযাস অনুযায়ী মবখযাত মকতাব মুয়াত্তা সংক ন কলরন।
ইমাম জা া ুদ্দীন সুয়ূতী রহ. এর বর্বনা অনুযায়ী এটা এক ঐমতহামসক বাস্তবতা।
মতমন ম লখন, “ময ববমশলষ্টয ইমাম আবূ হানীফা রহ. একক ও অপ্রমতদ্বন্দ্বী তা হ ,
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মতমনই সবব প্রথম শরী‘আলতর ই মলক সংকম ত কলরলেন এবং মবেয় মভমত্তক
মবনযালস অধযায় ও পমরলেদ মবনযস্ত কলরলেন। এরপর ইমাম মাল ক রহ. মুয়াত্তা
গ্রলন্থ তাাঁর অনুসরর্ কলরলেন এবং সুমফয়ান সাওরীও তার গ্রলন্থ ঐ নীমত অনুসরর্
কলরলেন। এ বযাপালর মকউ আবূ হনীফা রহ.-এর অগ্রবতবী হলত পালরন মন।’
উপযুি
ব আল ািনা মথলক মবাঝা যালে কী পমরমার্ সতকবতা ও পূর্বতার সলে
মফকহ সংক লনর কাজমট আিাম মপলয়মে । যা মহাক ইমাম সালহলবর
জীবদ্দশালতই এ সংক ন প্রকামশত হলয় সকল র মনকট সমাদতত হয়। এমনমক মস
সময় তার সমকলির দাবীদার বযমিবগবও তাাঁর এ সংক ন মথলক উপকতত হন।
যালয়দা বল ন, আমম সুমফয়ান সাওরী রহ.-এর মশয়লর একমট মকতাব মদখলত
মপ াম ময মকতাবমট মতমন পাি করমেল ন। অনুমমত মনলয় আমম মকতাবমট মদখলত
াগ াম। মদমখ মসটা আবূ হানীফা রহ.-এর ‘মকতাবুর মরলহন’ (বন্ধক সংক্রার্ন্
মাসআ ার সংক ন) আমম অবাক হলয় মজলজ্ঞস কর াম, আপমন আবূ হনীফার
মকতাব পাি করলেন? মতমন ব ল ন, আফলসাস যমদ তাাঁর সবগুল া রিনাই আমার
কালে থাকলতা।” (হযরত আবূ হানীফা রহ., মশব ী মনামানী পত: ১৫৩ বাং া অনুমদত)
এ মথলক প্রমতয়মান হয় ময, মফকহ সং ন ও গ্রন্থনায় ইমাম সালহলবর কী প্রভাবমবস্তারক অবদান রলয়লে। তাাঁর এই অনবদয ও অতু নীয় অবদালনর কথা
আজলকর কমতপয় আহল হাদীস বন্ধু অস্বীকার করল ও ইমাম বুখারী রহ.-এর
দাদা উস্তাদ ইমাম আব্দুল্লাহ ইবলন দাউদ কুরাইবী যথাথবই উপ মি কলরমেল ন।
মতমন বল লেন, মুস মানলদর জনয অপমরহাযব হল া, মনলজলদর নামালয ইমাম
আবূ হানীফার জনয দু’আ করা। মকননা মতমন উম্মাহর জনয রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর সুন্নাহ ও মফকহ সুরমিত কলর মগলয়লেন। (তাহযীবু
কামা ১৯/১১০)

ইমালম আ’যম আবূ হানীফা রহ. যুগ মশ্রষ্ঠ ফকীহ ও আল ম মেল ন
ইমালম আ’যম আবূ হানীফা রহ. কততবক মফকহশাে উদ্ভাবন, সংক ন ও
অবদানমবেয়ক সংমিি আল ািনার পর মফকহশালে তাাঁর উদ্ভাবনী শমি, প্রজ্ঞা,
পামিতয ও গভীরতা সম্পলকব মর্ীেীবতলন্দর মর্ন্বয সমবস্তালর তুল ধরার প্রলয়াজন
মবাধ করমে। মযন অনুসারী বন্ধুরা াভ কলরন দতঢ় প্রতযয় আর বদরাগী বান্দারা
হলয় ওলিন অনুরাগী।
পূলবব ব া হলয়লে, ফুতুহালত ইস ামীর ধারাবামহকতায় যখন অমধকহালর নতুন
নতুন অঞ্চ সমূহ ইস ামী সাম্রালজযর অমধভুি হলত থালক এবং মসসব অঞ্চল র
মানুলের মলধয মনতযনতুন মজজ্ঞাসা ও সমসযার উদ্ভব ঘটলত থালক, তখন উি
সমসযাব ীর সমাধানকলে ইমালম আযম আবূ হানীফা রহ.-ই সববপ্রথম ইস ামী
মবমধ-মবধানলক সুমবনযস্ত ও একালেমমক পদ্ধমতলত ম মপবদ্ধ করার প্রলয়াজনীয়তা
তীেভালব অনুভব কলরন এবং তা বাস্তবায়লনর জনয কাযবকরী উলদযাগ গ্রহর্
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কলরন। বস্তুত: কুদরলত ই াহীর মনকট সক কালজর জনযই সময় ও মনধবামরত
থালক। মফকলহ ইস ামীর ইমতহালসর ধারাক্রম পযবলবির্ কলর মনমদ্ধবধায় ব া যায়
ময, আল্লাহ তা’আ া উি কালজর জনয ইমালম আযম আবূ হানীফা রহ. ও তাাঁর
যুগলক মনধবারর্ কলরমেল ন। ফল কুদরালত ই াহীই তাাঁলক এ কালজর যাবতীয়
মাধযম ও উপায়-উপকরর্ যলথষ্ট পমরমালর্ সরবরাহ কলরমেল ন। তাই মতা মদখা
যালে, একক প্রলিষ্টায় যুলগর উলটা মরওয়ালয়তলক ঘুমরলয় মদলত সিম এমন
বযমিত্বসম্পন্ন জগমদ্বখযাত বযমিলদর একমট মবশা দ তাাঁর িারপালশ সমলবত
হলয়মে । যালদর মধয মথলক বাোই কলর পারদশবী ও দূরদশবী িমল্লশজলনর সমন্বলয়
মতমন গিন কলরমেল ন মজম লস ই মী বা মফকহ মবােব । এই মফকহ মবােব বাইশ
বের পযবর্ন্ কুরআন-হাদীস, ইজমা, ফাতাওয়ালয় সাহাবা ও মকয়ালসর মাধযলম
মনরর্ন্র গলবের্ায় গলি তুল মেল ন মবেয়মভমত্তক মফকলহর এক মবশা ভািার।
ইমাম আযলমর পূবববতবী যুলগ মফকহ মকান স্বতন্ত্র ও মবনযস্ত শাে মে না। মতমনই
এ শালের জনক ও প্রার্পুরুে। শালফয়ী মাযহালবর প্রমসদ্ধ ইমাম হালফয
জা া ুদ্দীন সুয়ূতী রহ. ম লখলেন,
ومن مناقب اَلمام أيب حنيفة اليت انفردبها أنه أول من دون علم الشريعة ورتبه أبوابا مث تبعه
.مالك بن أنس في ترتيب املوطا ومل يسبق أبا حنيفة
“ইমাম আবূ হানীফ রহ.-এর স্বতন্ত্র ববমশষ্টয হলে মতমনই সববপ্রথম ই লম
শরী‘আলতর সংক ন কলরলেন এবং এলক মভন্ন মভন্ন অধযালয় মবনযস্ত কলরলেন।
তারপর ইমাম মাল ক মুয়াত্তার মবনযালস তা অনুসরর্ কলরলেন। আর ইমাম আবূ
হানীফা রহ. এর পূলবব একাজ মকউ আিাম মদনমন। (তাবয়ীযুস সহীফা পত.১৪৪)
সাহাবালয় মকরালমর যুলগই কূফা নগরী ই লমর মারকালয পমরর্ত হয়। কূফা মে
ইস ামী বীর মসনানীলদর োউনী। আমীরু মুমমনীন হযরত উমর ফারুক রা.
প্রখযাত ফকীহ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবলন মাসউদ রা. মক মুফতী ও মু’আমল্লম
মহলসলব কূফায় পামিলয়মে ন। মতমন হযরত উসমান রা.-এর মখ াফলতর মশে
পযবর্ন্ সুদীঘব পলনলরা বেরবযাপী িরম আত্মতযাগ ও পরম সাধনার মাধযলম কূফা
নগরীলত ফুকাহা অথবাৎ ইস ামী আইন গলবেকলদর একমট মবশা জামা‘আত
গলি মতাল ন। হযরত আ ী রা. কূফার এই মিত্র মদলখ মবমিত হন এবং ইবলন
মাসউদ রা.লক িয কলর বল ন, ‘ ملئت هذه القرية علما وفقهاআপমন মতা এই
জনপদলক ই ম ও মফকহ মদলয় ভরপুর কলর মদলয়লেন।’ পরবতবীলত হযরত আ ী
রা.-এর মখ াফতকাল কূফা নগরী ইস ামী মখ াফলতর রাজধানীলত পমরর্ত হয়
এবং ই ম ও মফকলহর পিন-পািন আরও মজারদারভালব ি লত থালক। পূলববও
ব া হলয়লে কূফা নগরীলত প্রায় পলনলরা শত সাহাবীর বসবাস মে । তালদর ৭০
জন মেল ন বদরী আর ৩০০ জন বাইয়ালত মরজওয়ালন অংশগ্রহর্কারী, তালদর
পদিারর্ায় মখ াফলতর রাজধানী কূফা, ই লমরও রাজধানীলত পমরর্ত হলয়মে ।
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কূফা নগরীলত ই লম মফকলহর দরস ও তাদরীলসর মস মস া যুগ যুগ ধলর
অবযাহত মে । মদশ-মবলদলশর অগমর্ত মানুে দল দল কূফার ফকীহলদর দরলস
হামজর হলতন। কূফার ফুকাহালয় মকরাম যুগলশ্রষ্ঠ ফকীহলকই তালদর দরলসর
মসনলদ আসীন করলতন। কূফা নগরীর ঐমতহযবাহী মসই ই মী মসনলদ
পযবায়ক্রলম সমাসীন মেল ন হযরত ইবলন মাসউদ রা. ও হযরত আ ী রা. ।
তৎপরবতবীলত মবখযাত তালবঈ হযরত আ কামা রহ., তাাঁর পলর হযরত ইবরাহীম
নাখয়ী রহ. তার পলর হাম্মাদ ইবলন আবী সু াইমান রহ., তাাঁর পলর কূফার ই মী
মসনলদ সমাসীন হন ইমালম আযম আবূ হানীফা রহ.। এই ধারাক্রমই বল
মদলে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. যুগলশ্রষ্ঠ ফকীহ মেল ন। তাাঁর এই মশ্রষ্ঠলত্বর
স্বীকতমত মদলয়লেন মবশ্ববলরর্য অসংখয উ ামা ও ফুকাহালয় মকরাম। উদরহর্তাঃ
১. মবখযাত ইমতহাসমবদ, মরজা শালের প্রখযাত ইমাম হালফয যাহাবী রহ. বল ন,
أفقه أهل الكوفة على وابن مسعود وافقه أصحابهما علقمة وافقه أصحابه ابراهيم النخعي
:وافقه اصحاب ابراهيم حماد وافقه اصحاب حماد ابو حنيفة أخل
“কূফার মশ্রষ্ঠ ফকীহ হল ন আ ী ও ইবলন মাসউদ রা., তালদর মশেযলদর মলধয
মশ্রষ্ঠ ফকীহ আ কামা। তাাঁর মশেযলদর মলধয মশ্রষ্ঠ ফকীহ ইবরাহীম নাখয়ী। তাাঁর
মশেযলদর মলধয মশ্রষ্ঠ ফকীহ হাম্মাদ। হাম্মালদর মশেযলদর মলধয মশ্রষ্ঠ ফকীহ আবূ
হানীফা। (মসয়ারু আ’ ামমন নুবা া ৫/২৩৬)
২. হালফয যাহাবী রহ. অনয এক স্থালন ইমাম আযলমর পমরিয় মদলত মগলয় বল ন,
اَلمام فقيه امللة عامل العراق أبو حنيفة عىن بطلب اْلثار وارحتل في ذلك واما الفقه والتدقيق
. في الرأى وغوامضه فاليه املنتهي والناس عليه عيال في في ذلك
“আবূ হানীফা রহ. মযমন মেল ন ইমাম, মুসম ম মমল্লালতর ফকীহ, ইরালকর মবমশষ্ট
আল ম, মতমন হাদীস অলন্বেলর্র প্রমত সমবলশে মলনালযাগ মদলয়লেন এবং এ
উলদ্দলশয সফর কলরলেন। ই লম মফকলহর সূিামতসূক্ষ্ম মবেলয় মতমনই সববলশে
আশ্রয়স্থ । এ বযাপালর সক মানুে তার কালে দায়বদ্ধ। (মসয়ারু আ’ ামমন নুবা া
৬/৩৯০)

৩. মফকহী আহকাম মনূপপলর্ ইমাম সালহলবর নীমত মে মবিয়কর ও সূিামতসূক্ষ্ম
। মতমন প্রমতমট মাসআ ার দ ী গ্রহর্ ও মান মনরুপলর্ এমন সুদি মেল ন ময,
তার দি মশেযগর্ও হতবাক হলয় মযলতন। ইমাম সালহলবর মবিয়কর এ মযাগযতা
সম্পলকব ইমাম মাল ক রহ. মর্ন্বয কলরলেন:
.هذا رجل لواراد أن يقيم الدليل على أن هذه السارية من ذهب َل ستطاع
ইমাম আবূ হানীফা রহ. মতা এমন এক বযমি, এই স্তম্ভমটলক দম ল র মাধযলম
স্বর্ব বল প্রমার্ করলত িাইল অবশযই তালত সিম হলবন। (আস সুন্নাহ ওয়া
মাকানাতুহা মফত তাশরীই ইস ামী পত. ৪৪২)
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৪. ইমাম শালফয়ী রহ.-এর শালয়খ ওয়াকী ইবনু জাররাহ রহ. বল ন,
ما لقيت أحدا أفقه من أيب حنيفة
‘আমম ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মিলয় মশ্রষ্ঠ মকালনা ফকীহর সািাৎ পাইমন।’
(তারীলখ বাগদাদ ১২/২৪৫)

৫. স্বয়ং ইমাম শালফয়ী রহ. বল ন,
. من أراد أى يعرف الفقيه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه فإن الناس كلهم عيال عليه في الفقه
“ময বযমি ই লম মফকহ মশখলত িায় মস মযন ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও তার
মশেযলদরলক আাঁকলি ধলর। মকননা সক মানুে মফকহ মবেলয় আবূ হানীফা রহ.
এর মনকট দায়বদ্ধ। (তারীলখ বাগদাদ-১৩/২৮৬)
৬. মুহাম্মাদ ইবলন মবশর বল ন,
كنت اختلط اىل أيب حنيفة وسفيان الثورى فاتيت سفيان الثورى فيقول من أين جئت؟
.  لقد جئت من عند أفقه اْلرض: فاقول من عند أيب حنيفة فيقول
“আমম ইমাম আবূ হানীফা ও সুমফয়ান সাওরীর মনকট আসা-যাওয়া করতাম।
একদা সুমফয়ান সাওরীর মনকট গমন করল মতমন মজলজ্ঞস করল ন, মকাথা হলত
এল ? ব াম, আবূ হানীফার মনকট মথলক। শুলন মতমন মর্ন্বয করল ন, তুমম মতা
ভূপতলষ্ঠর মশ্রষ্ঠ ফকীহর মনকট মথলক এলসলো। (আ খাইরাতু মহসান পত. ২১০)
৭. শামসু আইম্মাহ হু ওয়ানী রহ. বল ন,
.  أبو حنيفة أفقه أو السفيان؟ قال أبو حنيفة عندى أفقه من سفيان: قلت ْليب عاصم النبيل
“আমম আবূ আলসম নাবী লক মজলজ্ঞস কর াম, আবূ হানীফা বি ফকীহ নামক
সুমফয়ান সাওরী? মতমন ব ল ন, আমার দতমষ্টলত সুমফয়ালনর তু নায় আবূ হানীফা
মশ্রষ্ঠ ফকীহ। (তারীলখ বাগদাদ-১৩/৩৪২)
৮. হুসাইন ইবলন ইবরাহীম বল ন,
.  كان النعمان بن ثابت فهما من أفقه أهل زمانه: مسعت أبا بكر بن عياش يقول
“আমম আবূ বকর ইবলন আইয়াশলক ব লত শুলনমে, আবূ হানীফ মেল ন তীক্ষ্ণ
ধীশমিসম্পন্ন যুগলশ্রষ্ঠ ফকীহ। (ফাযাই ু আবী হানীফা পত.৮১)
৯. নসর ইবলন শুমাই বল ন,
.كان الناس نياما في الفقه حىت أيقظهم أبو حنيفة مبا تفقه وبينه وخلْه
“মফকলহর বযাপালর সকল ঘুমমলয় মে । আবূ হানীফা রহ. মফকহ িিবা ও
গলবের্ার মালধযলম তালদরলক জাগ্রত কলরলেন। (তাবয়ীযুস সহীফা পত. ২৪)
১০. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ. ব লতন,
.أفقه الناس أبو حنيفة ما رأيت في الفقه مثله
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“আবূ হানীফা রহ. মানবকুল র মশ্রষ্ঠ ফকীহ। এ বযাপালর কাউলক তার সমতু য
মদমখমন। (তাবয়ীযুস সহীফা পত. ২৪)
১১. আবূ হাইয়যান তাওহীদী রহ. বল ন, ...
امللوك عيال عمر اذا اساسوا والفقهاء عيال أيب حنيفة اذا قاسوا واحملدثون عيال على أحمد
.بن حنبل اذا اسندوا
“শাসকবগব রাজনীমতর বযাপালর হযরত উমলরর মনকট দায়বদ্ধ। ফুকাহলয় মকরাম
মকয়াস প্রলশ্ন ইমাম আবূ হানীফার মনকট দায়বদ্ধ। আর মুহামদ্দসীলন মকরাম সনদ
বর্বনার মিলত্র ইমাম আহমদ ইবলন হাম্বল র মনকট দায়বদ্ধ। (মানামকবু কারী পত.
৪৬১)

১২. হালফয সাম‘আনী রহ. স্বীয় মকতাব আ আনসাব এ ম লখনাঃ
: رأى أبو حنيفة في املنام أنه ينبش قرب النيب صلى الله عليه وسلم فقيل حملمد بن سريين فقال
. صاحب هذه الرؤيا يثور علما مل يسبقه أحد قبله
“ইমাম আবূ হানীফা রহ. একদা স্বলে মদলখন, মতমন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ
ওয়াসাল্লালমর কবর খনন করলেন। মুহাম্মাদ ইবলন সীরীনলক (বা অনয মকালনা
বুযগু বলক) এর বযাখযা মজলজ্ঞস করা হল মতমন ব ল ন, এই স্বেদ্রষ্টা ই লমর
এমন একমট মভমত্ত রাখলবন, যা এ পযবর্ন্ অনয মকউ রাখলত পালরমন। (মকতাবু
আনসাব : সাম’আনী)

১৩. প্রখযাত তালবঈ ইসরাঈ রহ. বল ন,
كان نعم الرجل النعمان ما كان احفظه لكل حديث فيه فقه وأشد فحْه وأعلمه مبا فيه من
.الفقه
“ইমাম আবূ হানীফা রহ. মকমন মবিয়কর বযমি। কী মবিয়করভালবই না মতমন
মফকহসংবম ত হাদীসসমূহ মুখস্ত কলর মনলতন। হাদীস মথলক মফকহ অনুসন্ধালনর
মিলত্র তার মিলয় অগ্রগামী কাউলক মদমখমন। হাদীলসর মফকহ উপ মির মিলত্র
মতমন মেল ন সবার মসরা। (তারীলখ বাগদাদ ১৩/৩৩৯)
১৪. ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বল ন,
(ما رأيت احدا أعلم بتفسري احلديث ومواضع النكت اليت فيه من الفقه من أيب حنيفة
হাদীস ও হাদীলসর মফকহ সংবম ত সূক্ষ্ম স্থালনর বযাখযাদালন আমম ইমাম আবূ
হানীফা রহ.-এর মিলয় পারদশবী আর কাউলক মদমখমন। (তারীলখ বাগদাদ ১৩/৩৪০)
১৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবলন মুবারক রহ. বল ন,
ان كان اْلثر قد عرف واحتج اىل الرأى فرأى مالك وسفيان وأيب حنيفة وأبو حنيفة
. أحسنهم وادقهم فطنة وأغوصهم على الفقه وهو أفقه الثَلثة
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“যমদ মকালনা হাদীলস বযাখযার প্রলয়াজন মদখা মদয়, তাহল ইমাম মাল ক রহ.,
সুমফয়ান সাওরী রহ. ও ইমাম আবূ হানীফা রহ.- এর বযাখযা গ্রহর্লযাগয হলব।
তালদর মলধয ইমাম আবূ হানীফা রহ. হল ন সলববাত্তম, সবলিলয় সূক্ষ্মদশবী ও
মফকহশালে অমধক মলনালযাগী। মতনজলনর মলধয মতমনই মশ্রষ্ঠ ফকীহ। (তারীলখ
বাগদাদ ১৩/৩৪৩)

১৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবলন মুবারক রহ. আরও বল ন, আমম হাসান ইবলন
উমারালক আবূ হানীফা রহ. -এর বাহন ধরা অবস্থায় মদলখমে, মতমন ব মেল ন,
আল্লহার কসম! আমরা আপনার মলতা মফকহ সম্পলকব পূর্বােতর এবং সংমিিতর
কথা ব লত আর কাউলক মদমখমন। আপনার সমসামময়ক যারা মফকহ মনলয়
গলবের্া করলে আপমন হলেন তালদর সরদার। মকব মহংসুলকরাই আপনার
সমাল ািনা কলর থালক। (মুকাদ্দামা : ই’ াউস সুনান পত. ১১)
১৭. হালফয সাম‘আনী রহ. বল ন,
. هذا عامل الدنيا اليوم: دخل يوما على املنْور وكان عنده عيسى بن موسى فقال للمنْور
“ইমাম আবূ হানীফা রহ. একমদন খ ীফা মানসুলরর দরবালর উপমস্থত হল ন।
মসখালন ঈসা ইবলন মূসাও উপমস্থত মেল ন। মতমন খ ীফালক ব ল ন, ইমন (আবূ
হানীফা রহ. বতবমান মবলশ্বর সববলশ্রষ্ঠ আল ম। (মকতাবু আনসাব ম স সাম’আনী)
১৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ. বল ন, আমম কূফায় মসখানকার
উ ামালয় মকরামলক মজলজ্ঞস কর াম, আপনালদর মদলশর সবলিলয় বি আল ম
মক? সকল একবালকয উত্তর মদল ন, ইমাম আবূ হানীফা। তারপর আমম
মযলকালনা উত্তম গুর্াব ী ও কতমতলত্বর বযাপালরই জানলত িাই াম। তারা সবাই
ব ল ন, ইমাম আবূ হানীফা বযতীত এসব গুলর্র অমধকারী অনয কাউলক আমরা
মদমখ না। মকউ আলে বল ও আমালদর জানা মনই। (মীযানু কুবরা ম শ শা’রানী
১/৮৭)

১৯. ইয়ামযদ ইবলন হারুন বল ন,
ادركت ألف رجل وكتبت عن أكثرهم ما رأيت فيهم أفقه وَل أورع وَل أعلم من خمسة
. أولهم أبو حنيفة
“আমম প্রায় একহাজার আল মলদর সািাৎ মপলয়মে এবং তালদর অলনলকর মথলক
হাদীস সংগ্রহ কলরমে। তালদর মলধয পাাঁিজনলক মপলয়মে, যাাঁরা মেল ন মশ্রষ্ঠ ফকীহ
ও মশ্রষ্ঠ মখাদাভীরু ও মশ্রষ্ঠ আল ম। আর তালদর মসরা জন হল ন ইমাম আবূ
হানীফা রহ. (জালমউ বয়ামন ই ম ১/২৯)
২০. শাদ্দাদ ইবলন হাকীম বল ন, ما رأيت أعلم ن أيب حنيفة
“আমম ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মিলয় বি মকালনা আল ম মদমখমন। (তারীলখ
বাগদাদ)
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২১. ইমাম বুখারী রহ. -এর মশ্রষ্ঠতম উস্তাদ মক্কী ইবলন ইবরাহীম রহ. বল ন,
.أبو حنيفة كان أعلم أهل زمانه
“আবূ হানীফা রহ. মেল ন স্বীয় যুলগর মশ্রষ্ঠ আল ম।’
মতা মদখা যালে, সববযুলগর সতয ও ইনসাফ মপ্রয় উ ামালয় মকরাম ইমাম আবূ
হানীফা রহ.-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ মেল ন। অকুণ্ঠমিলত্ত তারা তার মশ্রষ্ঠত্ব স্বীকার
কলরলেন। সুতরাং মযসব বন্ধু ইমাম আযম রহ. ও তার মাযহালবর সমাল ািনালক
মনলজলদর মযলন্দগীর অমজফা বামনলয় মনলয়লেন তারা একটু মভলব মদখলবন কী?
মহংসা মকংবা অজ্ঞতাবশত তারা মকান মহান বযমিত্বলক আহত করলেনাঃ মশখ
সাদী কী িমৎকার বল লেন,
.راست خاهي هزار چشم جهاں كور بهرت كها آفتاب سياه
সতয শুনলত িাও, মতা বম - িামমিকার হাজালরা মিাখ অন্ধ থাকা মমলন মনলবা এক
সূযব আল াহীন হওয়ার মিলয়।
ইমাম আবূ হানীফা রহ. যুগলশ্রষ্ঠ মুহামদ্দস মেল ন
পূলববাি আল ািনায় প্রমামর্ত হলয়লে ময, ইমালম আযম আবূ হানীফা রহ. যুগলশ্রষ্ঠ
মুজতামহদ ও ফকীহ মেল ন। আর মফকলহর উৎস হল া কুরআন, হাদীস, ইজমা ও
মকয়াস। কালজই ফকীহ ও মুজতামহলদর জনয মফকলহর উৎসসমূলহর ওপর সলববাচ্চ
পযবালয়র পামিতয থাকা অপমরহাযব একমট মবেয়। সুতরাং কাউলক ফকীহ স্বীকার
কলর মনয়ার পর এই প্রশ্ন মতা া ময, হাদীলসর ওপর তার দখ মে না মনতার্ন্ই
যুমিহীন ও গমহবত কাজ। আহল হাদীস ভাইলয়রা বল মবিান ময, ইমাম আবূ
হানীফা রহ. হাদীস শালে দুবব মেল ন, তার মাত্র সলতরমট হাদীস জানা মে ।
পীর মাও ানা যু মফকার আ ী দা.বা. এই মভমত্তহীন মপ্রাপাগান্ডার মমািম
জবাবমট প্রদান কলরলেন। মতমন বল ন, বযাপারমট যমদ বাস্তমবকই এমন হলয় থালক
তাহল মতা হানাফী মাযহাবলক আমরা আরও মজবুতভালব আাঁকলি থাকব:
মকেুলতই এর মথলক মবিুযত হব না, কারর্ মাত্র সলতরমট হাদীলসর ওপর গলবের্া
কলর মযমন দ্বীলনর সক মবেলয় কমপলি পাাঁি িামধক মফকহী মাসাই উম্মতলক
উপহার মদলত পালরন এবং হাজার বেলররও অমধককা ধলর তা মকতালবর পাতায়
ও উম্মলতর আমল র খাতায় অমবকততভালব সংরমিত থাকলত পালর, তার মাযহাব
না মমলন উপায় কী? ইমালম আযলমর প্রমত হাদীস না জানার অপবাদ
আলরাপকারীলদরলক মক মবাঝালব ময, স্বে পমরমালর্ হাদীস বর্বনা করা আর
হাদীস জানা না থাকা এক মবেয নয়। দুধ মথলক মমমষ্টদ্রবয প্রস্তুতকারীলক দুধও
মবমক্র করলত হলব এমন উদ্ভট শতব মকউ আলরাপ কলরলে মকালনা মদন?
মরওয়ালয়ত কম বল সাইময়যদুনা আবূ বকর মসমদ্দক রা. হাদীস কম জানলতন।
মকংবা হাদীস শালে মতমন দুবব মেল ন এমন দামব কলর মনলজর মুখবতা জানান
মদলত মতা গিমুখবও রামজ হলব না।
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বস্তুত আল্লাহ তা‘আ া এলকক মানুেলক এলকক কালজর প্রমত আগ্রহী ও রুমিশী
কলর সতমষ্ট কলরলেন। বহুকালজ দিতা ও পারদমশবতা সলেও সমলয়র দামব ও রুমি
ববমিলত্রযর কারলর্ কমবমবলশলের প্রমত মানুলের মঝাাঁক ও প্রব আগ্রহ থালক। ফল
মানুে মস কালজ তার মমধাও শ্রম অকাতলর মবম লয় মদয়। তারপর এক সময় অনয
সক পারদমশবতা োমপলয় মসই কমবমবলশলের সলেই তার নাম ও যশ েমিলয়
পলি। আল্লাহ তা‘আ া ইমালম আযম রহ. মক মফকলহর আগ্রহ ও রুমি সববামধক
পমরমালর্ দান কলরমেল ন। আর মফকহ সংক নও মে সমলয়র দামব। ফল বহু
মবেলয় মশ্রষ্ঠত্ব ও পারদমশবতা সলেও মতমন ফকীহ মহলসলব প্রমসমদ্ধ াভ কলরলেন।
মযমন প্রমসমদ্ধ াভ কলরলেন ইমাম বুখারী রহ. মুহামদ্দস মহলসলব। অথি মতমন
একজন মুজতামহদ ফকীহও মেল ন।
এবার হাদীস শালে ইমাম আযম রহ. এর পামিতয, বুৎপমত্ত ও উৎকলেবর বযপালর
শােমবলশেজ্ঞ ও সববজনমানয মনীেীলদর উমির প্রমত নজর মফরালনা যাক।
হাদীস মশিার উলদ্দলশয ইমালম আযলমর মদশ সফর ও তার উস্তাদবতন্দাঃ
কুফা নগরীর অমধবাসী হওয়ায় স্বভাবতই এই শহলর তার হাদীস মশিার
মগািাপত্তন হয়। ইমাম সালহলবর কুফানগরীর মুহামদ্দস উস্তাদগর্ সম্পলকব ইমাম
শালফয়ী রহ. বল ন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. কুফার ৯৩ (মতরানব্বই) জন
মুহামদ্দস তালবঈ ও তালব তালবঈ মথলক হাদীস মশিা কলরলেন।
প্রখযাত মুহামদ্দস ইমাম যাহাবী রহ. বল ন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর কুফা
নগরীর ২৯ জন হাদীলসর উস্তালদর অমধকাংশ মেল ন বি বি তালবঈ। তালদর
মলধয ইমাম শাবী, সা ামা ইবলন কুহাই , মুহামরব ইবলন মদসার, আ‘মাশ,
ইবরাহীম ইবলন মুহাম্মাদ, আদী ইবলন মারসাদ, আমর ইবলন মুররাহ প্রমুখ
জগমদ্বখযাত মুহামদ্দলসর নাম সমবলশে উলল্লখলযাগয।
কুফা নগরীর পর হাদীস মশিার উলদ্দলশয মতমন বসরা গমন কলরন। এ শহলর তার
হাদীলসর উস্তাদ মেল ন হযরত হাসান বসরী, শুবা, কাতাদা প্রমুখ মবমশষ্ট
তালবঈগর্। তারপর এলতাদুলদ্দলশয হারামাইন শরীফাইনসহ পাশ্ববতবী অঞ্চ সমূহ
সফর কলর সমকা ীন মশ্রষ্ঠ হাদীস মবশারলদ পমরর্ত হন। মক্কা নগরীলত তার
হাদীলসর অনযতম উস্তাদ মেল ন আতা ইবলন আবী রাবাহ রহ.। হালফয যাহাবী
রহ. বল ন. وسمع الحدیث من عطاء ابن ابي رباح بمكةইমাম আবূ হানীফা
রহ. মক্কায় আতা ইবলন আবী রাবাহ রহ. হলত হাদীস মশিা কলরলেন। (তারীলখ
বাগদাদ ১৩/৪৫০) হালরস ইবলন আব্দুর রহমান বল ন,
كنا نكون عند عطاء بعضنا خلف بعض فاذا جاء أبوحنيفة اوسع له وادناه
‘আমরা মবমশষ্ট মুহামদ্দস আতা ইবলন আবী রাবাহ রহ. এর দরলস একজলনর
মপেলন আলরকজন উপলবশন করতাম। যখন আবূ হানীফা রহ. উপমস্থত হলতন
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আতা রহ. তার জনয মজম স প্রশস্ত কলর মদলতন এবং তালক কালে মনলয় বসালতন
(মাকানাতু ইমাম আবী হানীফা মফ হাদীস পত:১৯)

হাদীস অলন্বেলর্র উলদ্দলশয মদশ-মবলদলশর এসব সফর মশলে ইমাম আযম রহ. এ
শালের সক শাখায় কী পমরমার্ গভীরতা ও বুৎপমত্ত অজবন কলরমেল ন তা তারই
এক মশেয ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মুলখ শুনুন। মতমন বল ন,
ان اباحنيفة اذا استنبط مسئلة ذهبت اىل شيوخ الكوفة جلمع اَلحاديث فرجعت وامسعته
. انا اعلم بعلم اهل الكوفة: اَلحاديث ليفرح فيتكلم في اَلحاديث كلها فَلحيتج به مث قال
অথবাঃ ইমাম আবূ হানীফা রহ. যখন দম উলল্লখ না কলর মকালনা মাসআ া বর্বনা
করলতন, আমম তার বমর্বত মাসআ ার সমথবলন হাদীস সংগ্রহ করলত কুফার
মুহামদ্দসগলর্র মনকট গমন করতাম। তারপর মফলর এলস সংগতহীত হাদীসগুল া
তালক মশানাতাম মযন মতমন খুমশ হন। হাদীসগুল া শ্রবর্ কলর ইমাম আবূ হানীফা
রহ. সক হাদীলসর বিবয ও বর্বনাকারীলদর মদাে-ক্রমট সম্পলকব মবমভন্ন মর্ন্বয
কলর বল মদলতন ময, এগুল া দ্বারা দ ী মপশ করা যালব না। তারপর ব লতন,
কুফাবাসীলদর মনকট যত ই ম আলে তার সবই আমার জানা। (মানামকলব আবী
হানীফা, মমাল্লা আ ী কারী)

হাদীস শালে ইমালম আযম রহ. এর মবশ্বস্ততা, মনভবরলযাগযতা, প্রাজ্ঞতা ও উচ্চ
মাকাম সম্পলকব মনীেীলদর উমি
১. জারহ ও তা‘দীল র ইমাম ইয়াহইয়া ইবলন মাঈন রহ. বল ন,
.كان ابو حنيفة ثقة صدوقا في الفقه واحلديث مامونا على دين الله
ইমাম আবূ হানীফা রহ. মফকহ ও হাদীস উভয় শালে অতযর্ন্ মনভবরলযাগয ও
সববালপিা সতযবাদী মেল ন। মতমন মেল ন ধমবীয় সক মিলত্র আস্থাভাজন।
(তারীলখ বাগদাদ ১৩/৪৫০)

২. ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাদ মাক্কী ইবলন ইবরাহীম রহ. বল ন,
.كان ابو حنيفة زاهدا عاملا راغبا في اَلخرة صدوق اللسان احفظ اهل زمانه
ইমাম আবূ হানীফা রহ. দুমনয়া মবমুখ, আল লম দ্বীন, আলখরালত অনুরাগী,
সতযভােী ও যুগলশ্রষ্ঠ হালফলয হাদীস মেল ন। (মানামকবু ইমামম আযম, েদরু
আইম্মা মক্কী রহ. পত: ১৭০)

৩. আব্দুল্লাহ ইবলন মুবারক রহ. বল ন, كان والله ورعا حافظا للسنة
আল্লাহর কসম! আবূ হানীফা রহ. সববামধক মখাদাভীরু ও হালফলয হাদীস মেল ন।
(মানামকলব আবী হানীফা, মুওয়াফফক মক্কী- ১৮০)

৪. ইয়াহইয়া ইবলন সাইদ আ কাত্তান রহ. বল ন,
انه والله َلعلم هذه اَلمة مباجاء عن الله وعن رسوله
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আল্লাহর শপথ কলর ব মে, আবূ হানীফা রহ. আল্লাহর কুরআন ও রাসুল র হাদীস
সম্পলকব এই উম্মলতর সববামধক জ্ঞানী বযমি। (আ ইমাম ইবলন মাজাহ ওয়া মকতাবুহুস
সুনান পত: ৫১, মুকামদ্দমাতু মকতামবত তা ীম ১৩৪)

৫. প্রখযাত তালবঈ ইসরাই রহ. বল ন,
كان نعم الرجل النعمان ماكان احفظه لكل حديث فيه فقه
ইমাম আবূ হানীফা নুমান এক মবিয়কর বযমি। কী আশ্চযবজনকভালবই না মতমন
মফকহসম্বম ত সক হাদীস মুখস্ত কলর মনলয়মেল ন। (তারীলখ বাগদাদ ১৩/৩৩৯)
৬. ইমাম খা ক ইবলন আইয়ূব রহ. বল ন,
صار العلم من الله اىل حممد صلى الله عليه وسلم مث صار اىل اصحابه مث صار اىل التابعني مث
.صار اىل ايب حنيفة واصحابه فمن شاء فلريض ومن شاء فليسخط
ই লম শরী‘আত আল্লাহ তা‘আ ার পি হলত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ
ওয়াসাল্লামলক দান করা হলয়লে। তাাঁর ই ম সাহাবীলদর মনকট মপৌাঁলেলে। তালদর
ই ম তালবঈলদর মনকট মপৌাঁলেলে। অবলশলে তালবঈলদর ই ম আবূ হানীফা রহ.
ও তার মশেযলদর মনকট মপৌাঁলেলে। অতএব, যার ইো মস সন্তুষ্ট মহাক আর যার
ইো অসন্তুষ্ট মহাক। (তারীলখ বাগদাদ ১৩/৩৩৬)
৭. খতীলব বাগদাদী রহ. ইয়াহইয়া ইবলন মাঈন রহ. হলত বর্বনা কলরন, মতমন
বল ন,كان ابو حنيفة َلحيدث باحلديث اَلما حيفظ وَلحيدث ماَلحيفظ.
ইমাম আবূ হানীফা রহ. কখলনা মুখস্ত মনই এমন হাদীস বর্বনা করলতন না।
(তারীলখ বাগদাদ, ১৩/৪৪৯)

৮. যুগলশ্রষ্ঠ মুহামদ্দস ও মুফাসমসর আল্লামা সুয়ূতী রহ. বল ন,
.كان ابوحنيفة ثقة َلحيدث باحلديث اَل ما حيفظ وَلحيدث مباَلحيفظ
আবূ হানীফা রহ. মবশ্বস্ত মুহামদ্দস মেল ন। মতমন মকব মুখস্ত হাদীসই বর্বনা
করলতন, যা তার মুখস্ত মনই মতমন তা বর্বনা করলতন না।
৯. ইয়াহইয়া ইবলন নসর রহ. বল ন,
.مسعت اباحنيفة يقول! عندى صناديق من احلديث ماخرجت منها اَلاليسري الذى ينتفع به
আমম আবূ হানীফা রহ. মক ব লত শুলনমে, মতমন বল লেন, আমার মনকট হাদীলসর
বহু মসন্দুক রলয়লে। তা মথলক উপকারী অে মকেু হাদীসই আমম বর্বনা কলরমে
মাত্র। (আ খাইরাতু মহসান পত. ২১১)
১০. ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাদ আ ী ইবনু জাদ রহ. বল ন,
.ابو حنيفة اذا جاء باحلديث جاء به مثل الدر
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আবূ হানীফা রহ. যখন হাদীস বর্বনা কলরন মলন হয় মযন মমর্-মুিা বেবর্
করলেন। (অথবাৎ মকব সহীহ ও মূ যবান হাদীসগুল া বর্বনা কলরন।) (মাকানাতু
ইমাম আবী হানীফা. আ. রশীদ নুমানকতত পত. ৫৮, জামমউ মাসানীমদ
খাওয়ামরজমী ২/৩০৮)

ইমামম

আযম,

১১. মুহাম্মাদ ইবলন ইউসুফ সাল হী রহ. বল ন,
كان ابو حنيفة م ن كبار حفاظ احلديث واعيانهم ولوَلكثرة اعتنائه باحلديث ماتهيأله
.استنباط مسائل الفقه
ইমাম আবূ হানীফা রহ. বি বি হালফলয হাদীস ও মশ্রষ্ঠতম মুহামদ্দসগলর্র
অর্ন্ভুবি। মতমন যমদ হাদীলসর প্রমত অতযামধক মলনালযাগী না হলতন তাহল
মফকলহর এত মাসআ া উদ্ভাবন করা তার পলি সম্ভব হলতা না। (আ হাদীস
ওয়া মুহামদ্দস পত: ২৮৪)

১২. ইমাম সালহলবর মবমশষ্ট শাগলরদ ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বল ন,
مارأيت احدا اعلم بتفسري احلديث من ايب حنيفة وكان ابو حنيفة ابْر باحلديث الْحيح
.مين
হাদীলসর বযাখযা মবলেেলর্র বযাপালর ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মিলয় অমধক
জ্ঞানী আমম আর কাউলক মদমখমন। মতমন সহীহ হাদীস সম্পলকব আমার মিলয় অমধক
সূক্ষ্মদশবী মেল ন। (আ খাইরাতু মহসান পত. ২১)
১৩. একবার ইয়াহইয়া ইবলন মাঈন রহ. মক আবূ হানীফা রহ. এর মনভবরলযাগযতা
সম্পলকব প্রশ্ন করা হল মতমন উত্তলর বল ন,
.عدل ثقة ماظنك مبن عدله ابن املبارك ووكيع
আবূ হানীফা রহ. মবশ্বস্ত ও মনভবরলযাগয বযমি। যালক আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক ও
ওয়াকী রহ. এর মলতা বযমিবগব মবশ্বস্ত ও মনভবরলযাগয বল মঘাের্া মদলয়লেন,
তার বযাপালর মতামার কী ধারর্া? (মুকাদ্দামাতু মকতামব আসার পত: ৮)
১৪. উকুদু জুমান নামক গ্রলন্থ আলে,
كان بْريا بعلل اَلحاديث والتعليل والتجريح
আবূ হানীফা রহ. হাদীলসর ই া , জরহ ও তাদী (হাদীলসর সনদ ও মতলনর
ত্রুমট-মবিুযমতমবেয়ক সূক্ষ্মতর মবিারলবাধ) সম্পলকব দূরদশবী ও মবাদ্ধা মেল ন।
(উকুদু জুমান ফী মানামকলব আবী হানীফাতান নুমান পত: ১৬৮)

১৫. বুখারী ও মুসম ম শরীলফর অনযতম বর্বনাকারী ইমাম শু‘বা রহ. বল ন,
.كان والله حسن الفهم جيد احلفظ
আল্লাহর কসম কলর ব মে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর বুঝশমি উৎকতষ্ট পযবালয়র
আর িতমতশমি অতযর্ন্ প্রখর মে । (আ খাইরাতু মহসান পত: ৩৪)
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১৬. আবূ দাউদ শরীফ প্রলর্তা ইমাম আবূ দাউদ মসমজস্তানী রহ. বল ন,
.رحم الله مالكا كان اماما رحم الله الشافعي كان اماما رحم الله اباحنيفة كان اماما
আল্লাহ তা‘আ া মাল ক, শালফয়ী ও আবূ হানীফার প্রমত করুর্া বেবর্ করুন।
তারা মতা ইমাম মেল ন। অথবাৎ উম্মলতর অনুসরর্ীয় বযমিত্ব মেল ন। (ইমাম আবূ
দাউদ রহ. এর মলতা জগমদ্বখযাত মুহামদ্দস কাউলক মুস মানলদর ইমাম মহলসলব
আখযাময়ত করলবন আর মতমন হাদীস শালে দুবব হলবন, এটা কমিনকাল ও সম্ভব
নয়।)
১৭. শাইখু ইস াম ইয়ামযদ ইবলন হারুন রহ. বল ন,
.كان ابوحنيفة نقيا تقيا زاهدا عابدا عاملا صدوق اللسان احفظ اهل زمانه
ইমাম আবূ হানীফা রহ. পমবত্রাত্মা, মখাদাভীরু, দুমনয়ামবমুখ, ইবাদতগুজার,
যবরদস্ত আম ম, সতযভােী এবং সমকা ীন সকল র মিলয় বি হালফলয হাদীস
মেল ন। (মুকামদ্দমাতু মকতামব আসার পত: ৮, মানামকবু আবী হানীফা, সাইমুরী)
১৮. ইমাম ইয়াহইয়াহ ইবলন সাঈদ রহ. মক একবার ইমাম আবূ হানীফা রহ.
সম্পলকব প্রশ্ন করা হল মতমন বল ন,
هو ثقة ما مسعت احدا ضعفه هذا شعبة ابن اللحجاج يكتب اليه ان حيدث ويأمره وشعبة
!!شعبة
ইমাম আবূ হানীফা মবশ্বস্ত ও মনভবরলযাগয বযমি। (হাদীলসর মিলত্র) আমম
কাউলকই তালক দুবব ব লত শুমনমন। এই ময মবখযাত মুহামদ্দস শুবা ইবনু
হািাজ মতমন স্বয়ং আবূ হানীফা রহ. মক হাদীস বর্বনা করলত মিমি ম লখলেন এবং
তালক এ বযাপালর আলদশ কলরলেন। আর ইমাম শুবালতা শুবাই। অথবাৎ তার মলতা
হাদীস মবলশেজ্ঞ মবর । সুতরাং মতমন যালক মিমি মদলয় হাদীস বর্বনা করার মনলদবশ
মদন তার সম্পলকবই বা মতামালদর কী ধারর্া? (তাযমকরাতু হুফফায ১/১৬৮, আ
জাওয়ামহরু মুমযয়যা ১/৫৬)

১৯. ইমাম হাসান ইবলন মযয়াদ বল ন,
.قدانتخب ابو حنيفة كتاب اَلثار من اربعني الف حديث
ইমাম আবূ হানীফা রহ. িমল্লশ হাজার হাদীস হলত বাোই কলর মকতাবু আসার
গ্রন্থমট সংক ন কলরন। (আ খাইরাতু মহসান পত. ২১১)
২০. ইয়াহইয়া ইবলন মাঈন রহ. বল ন,
مارأيت احدا اقدمه على وكيع وكان يفىت برأى ايب حنيفة وكان حيفظ حديثه كله وكان قد
.مسع من ايب حنيفة حديثا كثريا
আমম ইমাম ওয়াকীর ওপর প্রাধানয মদয়া যায় এমন কাউলক মদমখমন। অথি
মতমনও ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতানুযায়ী ফাতাওয়া মদলতন; তার সক
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হাদীস মুখস্ত করলতন। আর মতমন তার মথলক প্রিুরসংখযক হাদীস মশিা কলরলেন।
(হামশয়ালয় মুসনাদু ইমামম আযম পত. ৬১, মুকাদ্দামাতু ই াইস সুনান পত. ১৬)

২১. ইমাম আ’মাশ রহ. বল ন,
.يامعشر الفقهاء انتم اَلطباء وحنن الْيادلة وانت ايها الرجل احذت بكَلالطرفني
মহ ফকীহ সম্প্রদায়! মতামরা উম্মলতর মিমকৎসক আর আমরা মুহামদ্দসগর্ ওেুধ
মবলক্রতা। আর মহ আবূ হানীফা! আপমন একাধালর মিমকৎসক ও ওেুধ মবলক্রতাও।
(অথবাৎ আপমন ফকীহও মুহামদ্দসও) (আ ফকীহ ওয়া মুতাফাকমকহ ২/৮৪)
২২. খতীলব বাগদাদী রহ. ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবলন দাউদ
মকারাইবীর বিবয উদ্ধতত কলরলেন ময, মতমন বল লেন,
.جيب على اهل اَلسَلم ان يدعوا َليب حنيفة في صَلتهم حلفظه عليهم السنة والفقه
মুস মানলদর উমিত প্রলতযক নামালযর পর আবূ হানীফা রহ. এর জনয দুআ করা।
কারর্, মতমন তালদর জনয হাদীস ও মফকহ সংরির্ কলরলেন। (তারীলখ বাগদাদ
১৩/৩৪৪)

২৩. া মাযহাবী বন্ধুলদর গবব ও অনুসতত ইমাম আল্লামা ইবলন তাইমময়া রহ. এর
একমট বিবয মপশ কলরই এ আল ািনা মশে করলত িামে। মতমন বল ন,
.ائمة اهل احلديث والتفسري والفقه مثل ائمة اَلربعة واتباعهم
িার ইমাম ও তালদর মশেযলদর মলতা বযমিবগবই হলেন হাদীস, তাফসীর ও
মফকহ শালের ইমাম। (মমনহাজু সুন্নাহ ১/১৭২)
উপলরাি জগমদ্বখযাত মনীেীবতলন্দর বিবয ও মবলশেতাঃ আল্লামা ইবলন তাইমময়া
রহ. এর মর্ন্লবযর দ্বারা মনমশ্চতভালব জানা মগ ময, ইমালম আযম আবূ হানীফা
রহ. শুধু একজন ফকীহই মেল ন না; মতমন মেল ন দ্বীনী সক মবেলয় এবং সক
শালে মবলশেজ্ঞ ও মবজ্ঞ পমিত। মবলশেতাঃ হাদীস শালে অগাধ জ্ঞালনর অমধকারী
একজন সূক্ষ্মদশবী মুহামদ্দস ও সুদি হাদীস মবশারদ। আজ যারা মনলজলদর জ্ঞালনর
বদনয অথবা মনলভবজা শত্রুতার বলশ ইমাম সালহবলক হাদীস শালে অজ্ঞ ও দুবব
বল প্রিার কলরন তালদর প্রমত আরজ, অনুগ্রহপূববক উট পামখর নীমত অব ম্বন
করলবন না। কাগজ ক লমর অপবযবহার কলর উপযুি
ব মনীেীলদর সব মর্ন্বযলকই
না হয় দুমলি-মুিলি মদলবন মকন্তু ইমাম ইয়াহইয়া ইবলন মাঈন আর আল্লামা
ইবলন তাইমময়া রহ. মক মকভালব মপি মদখালবন? আল্লাহর মদলক তামকলয় আপন
মত ও পথলক পুনমববলবিনা কলর মদখুন। আল্লাহর বার্ী শাশ্বত ও মিরর্ন্ন ‘আর
যারা আমার উলদ্দলশয প্রলিষ্টা িা ায় আমম তালদরলক অবশযই আমার পলথ
উপনীত করব।’ (সূরা আনকাবুত, আয়াত ৬৯)
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হাদীস ও সুন্নাহর পাথবকযাঃ
হাদীস শরীলফর মবশা ভািালর িয করল মদখা যায়, নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম মবমভন্ন হাদীলস আমালদরলক সুন্নাহ অনুসরলর্র মনলদবশ
মদলয়লেন এবং সুন্নাহ অনুসরলর্র মবমনমলয় কামময়াবীর প্রমতশ্রুমত মদলয়লেন।
মযমন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম এক হাদীলস ইরশাদ কলরন,
.تركت فيكم امرين لن تضلوا ما متسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله
আমম মতামালদর মালঝ দু’মট মজমনস মরলখ মগ াম। যতির্ মতামরা এ দুলটালক
আাঁকলি রাখলব, মকেুলতই পথভ্রষ্ট হলব না। আল্লাহর মকতাব ও তাাঁর রাসুল র
সুন্নাহ। (মুয়াত্তা ইমাম মাল ক হা. ৬৮৫)
এ হাদীলস নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ভ্রষ্টতা মথলক সুরিার জনয
আল্লাহর মকতাব ও তাাঁর রাসুল র সুন্নাহলক আাঁকলি ধরার মনলদবশ মদলয়লেন।
পিার্ন্লর মশে যামানায় ভ্রার্ন্দল র কাযবক্রম মবাঝালত মগলয় ইরশাদ কলরলেন,
يكون في اخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من اَلحاديث مامل تسمعوا انتم وَلابائكم
.فاياكم واياهم َليضلونكم وَليفتنونكم
আলখরী যামানায় অলনক দািা ও িরম মমথুযক ম ালকর আমবভবাব হলব। তারা
মতামালদর মনকট এমন এমন হাদীস মপশ করলব, যা মতামরা মশানমন। মতামালদর
বাপ-দাদারাও মশালনমন। সাবধান! মতামরা মনলজলদরলক তালদর মথলক বাাঁমিলয়
ি লব। মযন তারা মতামালদরলক মবভ্রার্ন্ করলত না পালর এবং মফতনায় মফ লত
না পালর। (মুসম ম শরীফ হা. ৭)
এই হাদীলস নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ভ্রার্ন্দল র কাযবক াপ বর্বনার
মিলত্র হাদীস শব্দ বযবহার কলরলেন ময, তারা এমন সব হাদীস বল
মতামালদরলক মধাাঁকা মদলব, যা মতামরা মকউ মশানমন। মদখা যালে, একমদলক মতমন
সুন্নাহ মমলন ি া ও তাাঁর অনুসরলর্র মনলদবশ মদলেন, অনযমদলক হাদীলসর নাম
ভাোলনা মফতনাকারীলদর মথলক সতকব করলেন। এ জনয বুঝলত হলব, এ দুলটার
মলধয পাথবকয কী? সুন্নাহ এর আমভধামনক অথব পথ। উলদ্দশয উম্মলতর ি ার পথ।
আর সুন্নাহ ব া হয় ওই হাদীসলক যার মলধয দুলটা শতব পাওয়া যায়। অথবাৎ দুমট
শতব পাওয়া মগল শরী‘আলতর পমরভাোয় মসই হাদীসলক সুন্নাহ ব া হলব। প্রথম
শতবাঃ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম হাদীসমট উম্মলতর আমল র জনয
বল লেন। মদ্বতীয় শতবাঃ হাদীলসর মবধানমট নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম
এর ইমর্ন্কা পযবর্ন্ বহা মে ; রমহত হয়মন।
প্রথম শলতবর বযাখযা
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর অলনক কথা ও কাজ এমন মে , যা
তার মনলজর সলে বা মকালনা সাহাবীর সলে বা মকালনা স্থালনর সলে মনমদবষ্ট মে ।
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এসব কথা ও কাজলক সুন্নাহ ব া যালব না। উদাহরর্ত, মতমন একই সলে িালরর
অমধক েী মনলজর অমধকালর মরলখলেন। এতজন েীর মলধয সমতা রিা কলর ি া
অতযর্ন্ কমিন বযাপার। তা সলেও মতমন আল্লাহ তা‘আ ার মনলদবলশ তা করলত বাধয
হলয়লেন। আল্লাহ তা‘আ া হাজার হাজার মমহ া সাহাবীলদর মলধয দ্বীলনর তা ীম
প্রিালরর বতহত্তর স্বালথব নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লামলক এতগুল া েী
মববালহর মনলদবশ মদলয়লেন। মযন এলদর মাধযলম উম্মলতর মমহ াগর্ তালদর জরুরী
মাসআ া মাসাই নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম মথলক মজলন মনলত
পালরন। হাদীলসর মকতাবসমূলহ সাধারর্ মমহ ালদর কততবক উম্মাহাতু মুমমনীনলদর
মাধযলম নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম মথলক দ্বীলনর জরুরী মবেয়ামদ
মজলজ্ঞস কলর কলর আম করার বহু ঘটনা বমর্বত আলে। যা মহাক মতমন এক সালথ
এতগুল া েীলক মনলজর অমধকালর মরলখলেন বল হাদীলস বমর্বত হলয়লে। মকন্তু
মতমন মক আমালদর জনযও তা করার অনুমমত মদলয়লেন? না, বরং এই মবধান
একমাত্র তার জনযই মনমদবষ্ট মে । আমালদর জনয মকেুলতই তা জালয়য নয়।
সুতরাং হাদীলস বমর্বত হল ও এটালক সুন্নাহ ব া যালব না। মতমমনভালব ময
আম মট মতমন দু’একবার কলরলেন মযমন উজলরর কারলর্ মতমন ২/১ বার দাাঁমিলয়
প্রসাব কলরলেন এটালকও সুন্নাত ব া যালব না। হযাাঁ , ববধ বল আখযাময়ত করা
যালব।
মদ্বতীয় শলতবর বযাখযা
মকালনা হাদীস সুন্নাহ হওয়ার জনয তার মবধানমট রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ
ওয়াসাল্লালমর ইমর্ন্কা পযবর্ন্ বহা থাকলত হলব, রমহত হলত পারলব না। মদখা
মগলে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পি মথলক উম্মলতর
উলদ্দশয অলনক মবমধমনলেধ বর্বনা কলরলেন মকন্তু পরবতবীলত আল্লাহ তা‘আ া অনয
মনলদবশ মদলয় তা রমহত কলর মদলয়লেন। মযমনাঃ ইস ালমর প্রথম যুলগ নামাযরত
অবস্থায় কথা ব া ববধ মে ; মকন্তু পলর তা রমহত হলয় মগলয়লে।
 كنا نسلم على النيب صلى الله عليه وسلم وهو في الَْلة فريد علينا فلما: عن عبد الله قال
.رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال ان في الَْلة شغَل
অথবাঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবলন মাসউদ রা. বল ন, আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আ াইমহ ওয়াসাল্লামলক তার নামালযর মলধয সা াম করতাম। মতমন আমালদর
সা ালমর জবাব মদলতন। তারপর আমরা যখন নাজাশীর কাে মথলক প্রতযাবতবন
কর াম, আমম তালক সা াম মদ াম, মকন্তু মতমন আমার সা ালমর উত্তর মদল ন
না এবং (নামায মশলে) ব ল ন, মনশ্চয়ই নামালয মনতা রলয়লে। (লয কারলর্ কথা
ব া মনলেধ) (বুখারী শরীফ হা. ১১৯৯)
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 ان كنا لنتكلم في الَْلة على عهد النيب:عن ايب عمرو الشيباين قال قال في زيد بن ارقم
صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه حباجته حىت نزلت حفظوا على الْلوات والْلوة
. فامر الله بالسكوت.الوسطى وقوموا الله قانتني
অথবাঃ হযরত আবূ আমর আশ শাইবানী রহ. বল ন, আমালক যালয়দ ইবলন
আরকাম রা. বল লেন, আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর যামানায়
নামালয কথা ব তাম। আমালদর মকউ তার পাশ্বববতবীর সলে প্রলয়াজলন কথা
ব ত। তারপর যখন এই আয়াত অবতীর্ব হল া ‘মতামরা নামাযসমূলহর প্রমত
পুলরাপুমর যত্নবান হও এবং মধযবতবী নামালযর প্রমত। আর আল্লাহর সমীলপ
দিায়মান হও আদলবর সালথ অনুগত হলয়।’ তখন আমালদরলক িুপ থাকার মনলদবশ
মদয়া হল া। (বুখারী শরীফ হা. ১২০০)
অনুূপপ এক যামানায় মুিাদীলদর জনয ইমালমর হুবহু অনুকরলর্র মনলদবশ মে
অথবাৎ ইমাম বলস নামায পিাল মুিাদীলদরলকও বলস বলস তার ইমিদা করলত
হলতা। মযমন হাদীলস এলসলে,
عن انس بن مالك اَلنْارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه
اَلمين قال انس فْلى لنا يومئذ صَلة من الْلوات وهو قاعد فْلينا ورائه قعودا مث قال ملا
سلم امنا جعل اَلمام ليؤمت به فاذا صلى قائما فْلوا قياما وفي رواية واذا صلى جالسا فْلوا
.جلوسا اجمعون
অথবাঃ হযরত আনাস ইবলন মাল ক আনসারী রা. মথলক বমর্বত, একবার রাসূ ুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম মঘািায় আলরাহর্ করল ন, অতাঃপর পলি মগলয়
োন মদলক আঘাত মপল ন। আনাস রা. বল ন, মসমদন মতমন আমালদরলক বলস
বলস নামায পিাল ন। আমরাও তার মপেলন বলস বলস নামায পি াম। তারপর
মতমন সা াম মফমরলয় ব ল ন, ইমাম বানালনা হলয়লে তার অনুসরলর্র জনয।
সুতরাং মতমন যখন দাাঁমিলয় নামায পিান মতামরাও দাাঁমিলয় নামায পিলব। অনয
বর্বনায় আলে, আর যখন মতমন বলস নামায পিান তখন মতামরাও বলস নামায
পিলব। (বুখারী শরীফ হা. ৭৩২-৭৩৪)
মকন্তু এ মবধানমট রাসূল র ইমর্ন্কা পযবর্ন্ বহা মে না। বমর্বত আলে,
ইমর্ন্কাল র পূলবব ভীের্ অসুস্থাবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম দুই
বযমির কাাঁলধ ভর কলর একমদন মসমজলদ গমন করল ন। নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর মনলদবলশ পূবব হলতই হযরত আবূ বকর রা. নামালয
ইমামমত করমেল ন। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম মগলয় হযরত আবূ
বকর রা. এর োন পালশ্বব বলস পিল ন।
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فكان ابو بكر يْلى قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا يقتدى ابو بكر
.بَْلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بَْلة ايب بكر
হযরত আবূ বকর রা. দাাঁমিলয় নামায পিমেল ন আর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ
ওয়াসাল্লাম বলস নামায আদায় করমেল ন। হযরত আবূ বকর রা. নবীজীর
নামালযর ইমিদা করমেল ন আর ম ালকরা হযরত আবূ বকলরর নামালযর ইমিদা
করমে । (বুখারী শরীফ হা. ৭১৩, মুসম ম শরীফ হা. ৪১৮)
মবাঝা মগ , পূলববর হাদীসমটর মবধান রমহত হলয় মগলয়লে। সুতরাং বসা ইমালমর
মপেলন ইমিদার আল ািনা বুখারী শরীলফর ৪-৫ মট হাদীলস থাকা সলেও তালক
সুন্নাহ বল আম করা যালব না। মকননা তা নবীজীর ইমর্ন্কাল র পূলবব রমহত হলয়
মগলয়লে। এ জনযই মদখা যালে, তার ইমর্ন্কাল র মনকটবতবী সমলয় বসা ইমালমর
মপেলন দাাঁিালত সিম বযমিগর্ দাাঁমিলয় নামায আদায় করলেন। আর এই ঘটনাও
বুখারী শরীলফ বমর্বত হলয়লে। সুতরাং হাদীলসর মকতালব ম খা থাকল ই মকালনা
হাদীলসর উপর আম শুরু কলর মদয়া যালব না। বরং মদখলত হলব মসটা সুন্নাহ
পযবালয় মপৌাঁলেলে মক না। না মপৌাঁেল মস হাদীলসর উপর আম করা জালয়য হলব
না। এজনযই হাদীলসর সংক ক মুহামদ্দসগর্ মাযহাব মানা বাদ মদলয় মনলজর
জমাকতত সক হাদীলসর উপর আম কলরনমন বা অনযলদরলক ঢা াওভালব আম
করলত বল নমন। (ই মী খুতুবাত ১/৬২)
হাদীলসর মকতালব সক হাদীলসর উপর আম করলত ব া হয়মন
সংক লকর মনজস্ব রুমি ও শতব অনুযায়ী হাদীলসর মকতাবসমূলহ নবুওয়ালতর
মতইশ বেলরর মবমভন্ন ঘটনাব ী বমর্বত হলয়লে। আর ইস াম একমদলনই পূর্বােতা
াভ কলরমন, ধালপ ধালপ বহু বেলর তা পূর্বতা মপলয়লে। ফল স্বাভামবকভালব
প্রথম মদলকর বহু মবধান পরবতবীলত রমহত হলয় মগলে। দ্বীলনর সক মবেয়
সংরিলর্র স্বালথব সনদ সহীহ হওয়ার মভমত্তলত মুহামদ্দসীলন মকরাম এসব রমহত
মবধালনর বর্বনা সম্বম ত হাদীসগুল াও তালদর মকতালব সংক ন কলরলেন। মকন্তু
এগুল ার উপর আম করা জালয়য মনই। বরং ময হাদীলসর মবধান নবীজীর মততুয
পযবর্ন্ বহা মে মকব তার উপরই আম করলত হলব এবং মসটালকই সুন্নাহ
ব া হলব। এর মবপরীলত ময হাদীলসর মলধয সুন্নাহ হওয়ার শতব পাওয়া যালব না,
হাদীস মহলসলব তালক মাথার উপলর রাখলত হলব বলট মকন্তু তার উপর আম করা
যালব না। এ-ই কারর্ ময, হক্বপন্থীগর্ মনলজলদরলক আহ ুস সুন্নাহ ওয়া
জামাআত বল পমরিয় মদলয় থালকন। তারা মনলজলদরলক আহ ু হাদীস বল ন
না। বরং এটা একটা গ ত মফরকার নাম, যারা না বুলঝ বা মকান প্রল াভলন পলি
এ নাম গ্রহর্ কলরলেন। উলল্লখয, মকান্ হাদীলসর মলধয শতব দুমট পাওয়া যাওয়ায়
তা সুন্নাহর অর্ন্ভুবি হলয়লে আর মকান্ হাদীস উি শতবদ্বয় মথলক মুি হওয়ার
কারলর্ সুন্নাহ হয়মন বরং তা শুধু হাদীসই রলয় মগলে তা সাধারর্ মানুে বুঝলত
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সিম নয়। এর জনয মবজ্ঞ আল লমর শরর্াপন্ন হওয়া সক মুস মালনর জনয
মনহালয়ত জরুমর। তাই সাধারর্ ম াকলদর জনয মবজ্ঞ আল লমর সাহিযব োিা
হাদীস গলবের্া করা মারাত্মক মগামরাহীর কারর্।
সারকথা হল া, প্রমতমট সুন্নাহই হাদীস মকন্তু সক হাদীস সুন্নাহ নয়। হযাাঁ , অলনক
হাদীসই শতবসালপলি সুন্নাহর শামম । বুখারী, মুসম ম, আবূ দাউদ, নাসাঈ,
মতরমমযী ইতযামদ মকতাবসমূলহর মলধয হাদীস ও সুন্নাহ মমশ্রভালব সংকম ত
হলয়লে। নবুওয়ালতর ২৩ বেলর যা মকেু ঘলটলে বর্বনাসূত্র সহীহ হল ই মুহামদ্দসীলন
মকরাম তা মকতালব স্থান মদলয়লেন। তারা হাদীস ও সুন্নাহলক পতথকভালব ম লখ
যানমন। অথবাৎ বুখারী শরীলফ, মুসম ম শরীলফ হাদীসও আলে সুন্নাহও আলে।
অনযমদলক এমন মকেু হাদীলসর মকতাবও সংক ন করা হলয়লে মযগুল ালত শুধুমাত্র
সুন্নাহ অর্ন্বভুি হলয়লে। আমালদর ইমাম আবূ হানীফা রহ. সংকম ত মকতাবু
আসার, ইমাম মাল ক রহ. সংকম ত মুআত্তা, ইমাম শালফয়ী রহ. এর মকতাবু
উম্ম এ মিলত্র অনযতম। আমালদর মনকট অতীলতর আকামবরলদর মলধয হযরত
থানবী রহ. এর তোবধালন যফর আহমদ উসমানী রহ. এর ম খা ই াউসসুনান,
আল্লামা মনমাবী রহ. এর ম মখত আসারুসসুনান ইতযামদ মকতাব শুধুমাত্র সুন্নাহ
এর সংক ন।
যালহাক সুন্নাহ ও হাদীলসর আল ািয পাথবকয না মবাঝার কারলর্, হাদীস মানার
দাবীদারগর্ মনলজরা মধাাঁকায় পলিলেন এবং অনযলদরলকও মবভ্রার্ন্ করলেন।
কালজই সববসাধারলর্র জনয বুখারী মুসম ম ইতযামদ মকতাব বা মকতালবর বাং া
অনুবাদ মদলখ আম করা উমিত নয়। মকননা মকান্ হাদীস রমহত হলয় মগলে আর
মকানটা বহা আলে বা মকানটা শুধু হাদীস আর মকানটা হাদীস হওয়ার সালথ
সালথ সুন্নাহ এ পাথবকয জানা না থাকার কারলর্ তার মগামরাহ হলয় যাওয়ার সমূহ
আশংকা রলয়লে। এ মিলত্র মবখযাত তালবঈ হযরত সুমফয়ান সাওরী রহ. এর
উমিমট প্রমর্ধানলযাগয। মতমন বল লেন,‘সরাসমর হাদীস সাধারলর্র জনয
মগামরাহকারী, তলব মবজ্ঞ আল লমর জনয অসুমবধা মনই।’ এ জনয জনসাধারলর্র
কতববয হল া, শরী‘আলতর ময মকালনা হুকুম-আহকালমর মিলত্র হক্কানী আল মউ ামার শরর্াপন্ন হওয়া। এবং মনলজর মরসািব ও গলবের্ার উপর আম না কলর
তালদর ফায়সা া অনুযায়ী আম করা। এটা মনরাপদ রাস্তা ও মনলভবজা
শরী‘আত।
সুন্নাহ ও মফকহ এক ও অমভন্ন মজমনসাঃ
এখন আমরা সুন্নাহ এবং মফকলহর পারস্পমরক সম্পকব মনলয় আল ািনা করলবা।
বস্তুতাঃ সুন্নাহ ও মফকহ একই মজমনস। যমদও হাদীস আর মফকহ এক নয়। সুন্নাহ
মালন হল া, যার মলধয সনদ অথবাৎ বর্বনাসূত্র থাকার পাশাপামশ দু‘মট শতব
মবদযমান রলয়লে এক. নবীজী  صلى هللا عليه وسلمতা উম্মলতর আমল র জনয
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বল লেন। দুই. তার মততুয পযবর্ন্ এ মবধান বহা মে । আর সুন্নাহলক যমদ
বর্বনাসুত্র বাদ মদলয় মপশ করা হয়, তাহল বর্বনাসূত্র উলল্লখ মবহীন এই সুন্নাহর
নামই হলব মফকহ। সুতরাং সুন্নাহ আর মফকহ একই মজমনস হল া। মবাঝা মগ
আহল হাদীস ভাইলয়রা ময বল , আমরা হাদীস মামন মকন্তু আবূ হানীফার মফকহ
মামন না, এটা মনতার্ন্ই ভু । কারর্ মফকহ আর সুন্নাহ মতা একই মজমনস। মকউ
মফকহ না মানল সুন্নাহও মালন না। আর ময সুন্নাহ মালন না মস হাদীস মালন না।
আর ময হাদীস মালন না মস কুরআন মালন না। কারর্ নবীজীলক অথবাৎ তার
হাদীসলক মানলত ব া হলয়লে (লয হাদীস সুন্নাহ পযবালয়র)। মফকহ না মানল
প্রকারার্ন্লর সুন্নাহলক অস্বীকার করা বাধযতামূ ক হলয় দাাঁিায়। আর ময সুন্নাহ
মালন না হাদীলস তার প্রমত কলিার ধমমক এলসলে।
হযরত আলয়শা রাময. বল ন, নবীজী  صلى هللا عليه وسلمইরশাদ কলরলেন,
‘েয় বযমির উপর আমম ানত কলরমে, আল্লাহ তা‘আ া ও সক নবীও ানত
কলরলেন, তালদর এক মশ্রর্ী হল া, ময আমার সুন্নাহলক তরক কলর’। (মতরমমযী
হা.২১৪৫)

আলরক হাদীলস বমর্বত হলয়লে, ‘মতামরা যমদ মতামালদর নবীর সুন্নাহলক তরক
কর, তাহল মনমশ্চত মগামরাহ হলয় যালব।’ (মুসম ম শরীফ হা.২৫৭) সুতরাং মফকহ
অস্বীকার করল সুন্নাহ অস্বীকার করা হলব, আর সুন্নাহ অস্বীকার করল মস
মনমশ্চত মগামরাহ হলয় যায়। কারর্ নবীজী  صلى هللا عليه وسلمসক মিলত্র
আমালদরলক সুন্নাহ মানলত বল লেন। সক মিলত্র হাদীস মানলত বল নমন।
কলয়কমট প্রমার্ িয করুন।
عليكم بسنىت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني متسكوا بها
‘মতামরা আমার সুন্নাহ এবং খু াফালয় রালশদীলনর সুন্নাহলক আাঁকলি ধরলব।’ (আবূ
দাউদ হা.৪৬০৭)

من احيا سنىت فقد احبىن ومن احبىن كان معى ىف اجلنة
‘ময আমার মকালনা সুন্নাহলক পুনজবীমবত করল া, মস আমালক মুহাব্বত করল া,
আর ময আমালক মুহাব্বত করলব, মস জান্নালত আমার সালথ থাকলব।’ (মতরমমযী
হা.২৬৭৮)

.املتمسك بسنىت عند فساد امىت فله اجر شهيد
‘উম্মলতর মবপযবলয়র সময় ময আমার সুন্নাহলক আাঁকলি ধরলব মস একজন শহীলদর
সওয়াব পালব।’ (মুজামু আওসাত হা.৫৪১৪)
متسك بسنة خري من احداث بدعة
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‘সুন্নাতলক আাঁকলি ধলর রাখা মবদআত উদ্ভাবন করা মথলক উত্তম’। (মুসনালদ
আহমাদ:৪/২০২)

..من احيا سنة من سنىت قد اميتت بعدى فان له من اَلجرمثل اجورمن عمل بها
‘আমার মততুযর পর ময আমার মকালনা সুন্নাহলক পুনজবীমবত করলব ঐ সুন্নালতর
ওপর যারা আম করলব মস তালদর সমপমরমার্ সওয়াব পালব।’ (মতরমমযী
হা.২৬৭৭)

উদাহরর্স্বূপপ এখালন মাত্র কলয়কমট হাদীস মপশ করা হল া। মদখা যালে এসব
হাদীলস নবীজী  صلى هللا عليه وسلمআমালদরলক সুন্নাহ অনুসরলর্র মনলদবশ
মদলেন, সুন্নাহ অনুকরলর্ উদ্বুদ্ধ করলেন এবং সুন্নাহর মবপরীত আমল ধমমকর
কথা ব লেন। মকাথাও হাদীস মানলত বল নমন।
মনমদবষ্ট মাযহাব মানার শরয়ী মবধানাঃ
আল্লাহ তা‘আ া ইরশাদ কলরন, فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم َلتعلمون.
যমদ মতামালদর জানা না থালক তলব জ্ঞানীলদরলক মজলজ্ঞস কলর নাও। (সূরা নাহ
৪৩)

( (سورة الفرقان.الرحمن فاسئل به خبريا
মতমন রহমান। তাাঁর মমহমা সম্পলকব মজলজ্ঞস কলরা এমন কাউলক ময জালন। (সূরা
ফুরকান, ৫৯)

.ولو ردوه اىل الرسول واىل اوىل اَلمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم
তারা যমদ বযাপারমট রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম বা যারা আল ম
তালদর কালে মনলয় মযত তলব তালদর মলধয যারা তার তথয অনুসন্ধানী তারা তার
বাস্তবতা মজলন মযত। (সূরা মনসা ৮৩)
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কলরন.نعم الرجل الفقيه ان احتيج اليه نفع واَل اغىن نفسه
ফকীহ বযমি কতই না উত্তম, ম ালকরা দ্বীমন বযাপালর তার মুখালপিী হল মতমন
তালদর উপকার কলরন অনযথায় মনলজলক অমুখালপিী রালখন। (কানযু উম্মা
হা.২৮৯০৭)

এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা জানা মগ , কুরআন হাদীলস অনমভজ্ঞ সাধারর্
মুস মানলদর কতববয হল া, মবজ্ঞ আল মলদর মনকট মথলক আল্লাহ তা‘আ ার
হুকুম আহকাম মজলন মজলন মস অনুযায়ী আম করলব। তালদর জনয মনলজলদর
গলবের্ার উপর আম করার অনুমমত মনই। এটা একটা স্বতাঃমসদ্ধ মবেয় যা
মবাধ-বুমদ্ধ সম্পন্ন মকালনা বযমি অস্বীকার করলত পালর না।
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কুরআন হাদীলস অনমভজ্ঞ বযমিলদর জ্ঞানীলদর মনকট মথলক মজলন মজলন আম
করার এই ময পদ্ধমত, পমরভাোয় এলক তাক ীদ ব া হয়। তাক ীদ দুই প্রকার।
এক.তাক ীলদ মুত াক। স্বাধীনভালব যখন ময মুজতামহদলক ইো মমলন ি া।
দুই.সক মবেলয় মনমদবষ্ট একজন মুজতামহলদর মতানুযায়ী শরী‘আলতর উপর
আম করা।
মযমন মুজতামহদ নন তার জনয তাক ীলদ মুত াক ওয়ামজব হওয়ার বযাপালর
মকালনা মদ্বমত মনই। তলব তাক ীলদ শাখসী অথবাৎ মনমদবষ্ট এক ইমালমর মাযহাব
অনুসরলর্র বযাপালর গায়লর মুকামল্লদ বন্ধুগর্ ভীের্ আপমত্ত তুল থালকন। এমনমক
তারা এটালক মশরক পযবর্ন্ আখযা মদলয় থালকন। এজনয তাক ীলদ শাখসীর স্বূপপ
মনলয় আল ািনা করা দরকার।
তাক ীলদ শাখসী অথবাৎ মনমদবষ্ট মাযহাব মানার হাকীকত
প্রবতমত্তর অনুসরর্ কলর মনলজর মখয়া -খুমশ মলতা জীবন যাপন করা মনমেদ্ধ ও
হারাম। কুরআন হাদীলস এ বযাপালর অসংখয বিবয বমর্বত হলয়লে। এজনয এ
বযাপালর উম্মলতর ঐকযমত রলয়লে ময, দ্বীনী মবেয়ামদলত মনজ মখয়া খুমশ ও
প্রবতমত্তর অনুসরর্ হারাম। মস মলত মকালনা বযমি যমদ স্বাথব ও প্রবতমত্ততামিত হলয়
মকালনা কমবকালি ম ি হয় অতাঃপর স্বালথবর অনুকূল দম খুাঁজলত কুরআন হাদীস
িলে মবিায়, তাহল উি মির্ন্াধারা ও কমবপদ্ধমতর মবিালর মস প্রবতমত্তর অনুগামী
মবলবমিত হলব, যমদও ঘটনাক্রলম তার কমবকালির সমথবলন কুরআন হাদীলস মকালনা
বিবয খুাঁলজ পাওয়া যায়।
হালফয ইবলন তাইমময়যা রহ. তার এক মনবলন্ধ এ মবেলয় মবস্তামরত আল ািনার
পর উম্মলতর ঐকযমত উলল্লখ কলর বল লেন, ময বযমি মনলজর মখয়া খুমশর
অনুসরলর্ আইম্মালয় মুজতামহদীলনর মাযহাবসমূলহ দ ী খুাঁলজ মবিায় এবং মস
অনুযায়ী আম কলর তা মকালনা ইমালমর মাযহালবর উপর িামপলয় মদয়, মস
আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল র অনুসারী নয়; মস আসল প্রবতমত্তর অনুগামী।
এলকক মাসআ ায় মনলজর মন মলতা এলকক ইমালমর দারস্থ হওয়ার আল ািনা
মশলে মতমন ম লখলেন, ‘এটা মমলন মনয়া যায় না।,
.َلن ذلك يفتح باب التَلعب ويفتح الذريعة اىل ان يكون التحرمي والتحليل حبسب اَلهواء
মকননা এই কমবপদ্ধমত দ্বীনলক মখ নায় পমরর্ত করার দরজা খুল মদলব এবং
হা া -হারাম মনধবারলর্ প্রবতমত্তলক মভমত্ত বানালনার উপ ি হলয় দাাঁিালব। (ফাতাওয়া
ইবলন তাইমময়যা ২/২৪০)

মমাটকথা, দ্বীলনর বযাপালর প্রবতমত্তর অনুসরর্ উম্মলতর ঐকযমলত হারাম। এমদলক
অমভজ্ঞতায় মদখা মগলে জনসাধারর্লক যমদ প্রলতযক মাসআ া মনলজর পেন্দ মলত
মবমভন্ন ইমালমর মতানুযায়ী আম করার োিপত্র প্রদান করা হয় ময, তারা যখন
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ইো ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর অনুসরর্ করলব আবার যখন ইো ইমাম
শালফয়ী রহ. এর অনুসরর্ করলব; যখন ইো ইমাম মাল ক রহ.লক মমলন ি লব,
আবার যখন ইো ইমাম আহমদ মকংবা অনয কাউলক মমলন ি লব তাহল এর
অমনবাযব পমরর্মত তাই হলব যালক হালফয ইবলন তাইমময়যা রহ. উম্মলতর
ঐকযমলত হারাম বল লেন।
মতা শরী‘আলতর এই মবলশে ক যালর্র প্রমত িয মরলখ উম্মলতর দ্বীন ও ঈমালনর
মহফাযত মনমশ্চত করলত মনরাপদ মলন করা হলয়লে ময, তালদর জনয সমস্ত
মাসআ ায় মনমদবষ্ট একজন ইমালমর তাক ীদলক ওয়ামজব কলর মদয়া হলব।
মূ মবেয় হল া, প্রবতমত্তর অনুসরর্ মথলক মবাঁলি থাকা, আর এর জনয মযলহতু
প্রবতমত্তপূজার এই যুলগ উম্মতলক স্বাধীনভালব মেলি না মদলয় মনমদবষ্ট এক ইমালমর
মাযহাব মানলত বাধয করার মবকে মনই, তাই মূ িয অজবলনর মাধযম হওয়ায়
তাক ীলদ শাখসীলক ওয়ামজব কলর মদয়া হলয়লে। তাক ীলদ শাখসীলক যমদও
পমরমস্থমত ও সমলয়র দামব অনুযায়ী পরবতবী সমলয় আইনত ওয়ামজব করা হলয়লে;
মকন্তু এর মূ মভমত্ত নবীজীর জীবদ্দশায় তাাঁরই হালত স্থামপত হলয়মে ।
রাসু ূল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর যামানায় মবমভন্ন মদশ ও শহর-নগর
মবমজত হলয়লে। মবমভন্ন মদলশ রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম সাহাবালয়
মকরামলক গভনবর মহলসলব মনলয়াগ মদলয়লেন এবং মস মদলশর অমধবাসীলদরলক
গভনবরলদর মদকমনলদবশনা অনুযায়ী আম করার মনলদবশ মদলয়লেন।
উদাহরর্তাঃ নাজরান মবজয় হল নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম হযরত
আমর ইবলন হাযম রা. মক মসখালনর গভনবর বানাল ন। আর নাজরানবাসীলক বল
মদল ন, তারা মযন আমর ইবলন হাযলমর কথা অনুযায়ী িল । মতা এটা মক মনমদবষ্ট
ইমালমর মতামত ও মাযহালবর অনুসরর্ নয়? অনুূপপ ইয়ামান মবজয় হল নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয ইবলন জাবা ও আবূ মুসা
আশআরী রা. মক ইয়ামালনর দুই অঞ্চল র গভনবর কলর পািাল ন এবং
ইয়ামানবাসীলক তালদর অনুসরলর্র মনলদবশ মদল ন। মকননা সুদূর নাজরান আর
ইয়ামান মথলক মসখানকার অমধবাসীলদর মদীনায় এলস নবীজীর মনকট মথলক সব
বযাপালর সরাসমর সমাধান মনয়া সম্ভব মেল া না। এজনয নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম তালদরলক গভনবরলদর কথা অনুযায়ী আম করলত
বল লেন। এটা মক মনমদবষ্ট ইমালমর তাক ীদ নয়? এবং স্বয়ং নবীজীর জীবদ্দশায়
তারই আলদলশ মনমদবষ্ট মাযহালবর অনুসরর্ নয়? এখালন কারও একথা ব ার
সুলযাগ মনই ময, এসব এ াকার অমধবাসীরা মতা গভনবরলদর মনজস্ব মতামত ও
মাযহাব অনুসরর্ কলরনমন বরং তারা তালদর মনকট মথলক শুলন শুলন কুরআন
হাদীলসর অনুসরর্ কলরলেন। কারর্ ইয়ামান সফলরর প্রাক্কাল নবীজীর এক
প্রলশ্নর জবালব হযরত মুআয বল মেল ন, মকালনা সমসযার সমাধান কুরআলন
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মকংবা হাদীলস না মপল আমম আমার রায় দ্বারা ইজমতহাদ কলর ফায়সা া মদব।
মতা এই ফায়সা া মতা তার মনজস্ব মলতর মভমত্তলতই মদয়া হলতা। আর নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম তার এ জবালব অতযর্ন্ সলর্ন্াে প্রকাশ
কলরমেল ন। যারা মনমদবষ্ট ইমালমর তাক ীদ করালক মশরক বল থালকন তালদর
বিবয অনুযায়ী নবীজী মক আহল নাজরান ও ইয়ামানবাসীলক মশরক মশিা
মদলয়মেল ন? নাউযুমবল্লাহ!! শুধু নাজরান আর ইয়ামান মকন নবীজীর যুলগ
যতগুল া অঞ্চ মবমজত হলয়লে, সবখালনই মতমন এই বযবস্থা িা ু কলরমেল ন মস
সব এ াকার বামসন্দারা মনজ মনজ গভনবলরর মফকহ ও ফাতাওয়ার মকমন কমিন
তাক ীদ করলতন মনলম্নাি বর্বনায় তা িয করুন,
عن عمرو بن ميمون قال قدم علينا معاذ باليمن اىل قوله فالقيت حمبيت عليه فما فارقته حىت
.دفنته بالشام مث نظرت اىل افقه الناس بعده فاتيت ابن مسعود فلزمته حىت مات
আমর ইবলন মাইমুন বল ন, হযরত মুআয ইবলন জাবা রা. ইয়ামালন আগমন
করল ন। আমম তালক ভাল াবাস াম। আমম তালক শালম দাফন করার আগ পযবর্ন্
তার মথলক পতথক হইমন। তারপর আমম মানুলের মলধয সববালপিা বি ফকীহর
সন্ধান কলর আব্দুল্লাহ ইবলন মাসউদ রা. এর দুয়ালর হামজর হ াম এবং তাাঁর
মখদমলত ম লগ রই াম। এক সময় তারও ইমর্ন্কা হলয় মগ । (আবূ দাউদ
মুজতাবায়ী পত.৬৮)

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর ইমর্ন্কাল র পর খ ীফাতু
মুসম মীলনর মনলদবলশ প্রলতযক শহলর এক একজন কলর মুফতী মনলয়াগ মদয়া হয়।
মক্কায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবলন আব্বাস, মদীনায় হযরত যালয়দ ইবলন সালবত,
কুফায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবলন মাসউদ, মসমরয়ায় মুআয ইবলন জাবা , ইয়ামালন
আবূ মুসা আশআরী প্রমুখ মুফতী সাহাবীলক মনলয়াগ মদয়া হয়। এসব শহলরর
অমধবাসীগর্ মনজ মনজ মুফতী সাহাবীর ফাতাওয়া অনুসরর্ কলর ি লতন।
এসব শহলরর ম াকজন মনজ মনজ মুফতীর মাযহাবলক এত কলিারভালব অনুসরর্
করলতন ময, মনলজলদর মুফতীলক মেলি অনয মুফতীর মফকহ ও ফাতাওয়া মানলত
প্রস্তুত মেল ন না। বুখারী শরীলফর ১৭৫৮-১৭৫৯ নং হাদীস এর স্পষ্ট দ ী ।
মসখালন মবদায় তাওয়ালফর পূলবব হালয়য শুরু হওয়া মদীনার এক মমহ া
হিযাত্রীর কথা আল ামিত হলয়লে। সমসযার সমাধালন মদীনার ম াকজন মক্কার
মুফতী হযরত আব্দুল্লাহ ইবলন আব্বাস রা. এর ফাতাওয়া মদীনার মুফতী হযরত
যালয়দ ইবলন সালবত রা. এর ফাতাওয়ার মবপরীত হওয়ায় মানলত রামজ হনমন।
যমদও তাহকীলকর পর মমলন মনলয়মেল ন। পরবতবীকাল িার মাযহালবর ইমামগর্
রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর ফাতাওয়া ও সুন্নাহ এবং মুফতী
সাহাবীলদর ফাতাওয়াসমূহ একমত্রত কলর অধযায় ও পমরলেলদ মবনযস্ত কলর সক
মুস মালনর জনয দ্বীলনর উপর আম করা সহজ কলর মদলয়লেন। মকালনা ইমামই
www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

মনগিা কথা বল নমন, তালদর প্রলতযক মতামলতর মপেলন অবশযই শরী‘আলতর
দ ী িতুষ্টলয়র মকালনা না মকালনা দ ী মবদযমান রলয়লে।
যা মহাক উপযুি
ব আল ািনায় প্রতীয়মান হল া, স্বয়ং নবীযুলগ এবং পরবতবীলত
সাহাবা যুলগও তাক ীলদ শাখসী বযাপক আকালর মবদযমান মে । তলব মসটা
ক যার্যুগ হওয়ায়, মানুলের মলধয মদয়ানতদারী ও মবশ্বস্ততা পূর্বমাত্রায় মবদযমান
থাকায় এবং জনসাধারর্ প্রবতমত্তর অনুসারী ও আত্মপূজারী না হওয়ায় মনমদবষ্ট
মাযহালবর অনুসরর্লক তখন আইনত ওয়ামজব করা হয়মন। যমদও কাযবত প্রায় সব
শহলরই এর প্রি ন মে । তারপর যখন মফতনা ফাসাদ েমিলয় পি । মানুলের
মলধয অমবশ্বাস, মখয়ানত ও প্রবতমত্তপূজার অবস্থা পমর মিত হল া, মদখা মগ
ম ালকরা আইম্মালয় মকরালমর মতপাথবকযলক মনলজলদর হীনস্বাথব িমরতাথব করার
ঢা মহলসলব বযবহার করলত শুরু কলরলে। তখন দ্বীলনর অতন্দ্র প্রহরী উ ামালয়
মকরাম আইম্মালয় মুজতামহদীন সংকম ত মাযহাব িতুষ্টলয়র মকালনা এক মাযহাব
অনুযায়ী শরী‘আলতর উপর আম করালক তালদর জনয আইনত ওয়ামজব কলর
মদল ন। এটা মে মুস মানলদর উপর আল্লাহ তা‘আ ার এক মবরাট অনুগ্রহ।
আল্লাহতা‘আ া কুদরতীভালব এ বযবস্থা না করল আমালদর জনয দ্বীন পা ন করা
অতযর্ন্ কমিন হলয় মযত।
আজলকর এই প্রবতমত্তপূজার রমরমা বাজালর সক প্রকার হীনস্বালথবর উলধ্বব উলি
মকউ যমদ খাল স দ্বীন ইস ালমর উপর আম করলত িায়, মনলজলক সমতযকার
মুসম ম মহলসলব আল্লাহর দরবালর মপশ করলত িায় তার জনয মাযহাব িতুষ্টলয়র
মকালনা একমটলক আাঁকলি ধরার মবকে মনই। মকউ যমদ হিকামরতা বশতাঃ এ
ওয়ামজব কতববযলক মপেলন মিল মদয়, মনলজর মনমত বল্গাহীনভালব কুরআন ও
সুন্নাহ অনুসরলর্র দুাঃসাহস মদখায় তাহল ইবলন তাইমময়যার বিলবযর আল ালক
ব লত হয়, মস আসল সীরালত মুস্তাকীলমর অমভযাত্রী নয়; তার ি ালফ া ভয়ঙ্কর
অন্ধগম লত ও ধ্বংলসর মিারাবাম লত।
এবার আমরা মাযহাব অনুসরর্ ওয়ামজব হওয়ার উপর আকামবরলদর কলয়কমট
ফাতাওয়া উলল্লখ করব।
১. প্রশ্ন : মকালনা মনমদবষ্ট ইমালমর তাক ীদ করা সাধারর্ মুস মালনর জনয ফরয,
ওয়ামজব না মুবাহ?
উত্তরাঃ মুত াক তাক ীদ ফরয। আর তাক ীলদ শাখসীর বযাপালর মতলভদ
রলয়লে। আহল সুন্নাত ওয়া জামাআলতর উ ামালয় মকরালমর মলত ওয়ামজব।
(জাওয়ামহরু মফকহ ১/১২১)

২. শাহ ওয়াম উল্লাহ মুহামদ্দলস মদহ ভী রহ. (হাদীস শালে যার পামিলতযর উপর
আহল হাদীসলদর ইমাম নওয়াব মসমদ্দক হাসান খান সালহবও স্বীকালরামি
মদলয়লেন) বল ন, মহজরী মদ্বতীয় শতাব্দীর পর জনসাধারলর্র মলধয মবলশে মবলশে
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ইমালমর মাযহালবর পাবন্দী অথবাৎ তাক ীলদ শাখসী শুরু হলয় যায়। আর বতবমান
যুলগ এটাই ওয়ামজব। (আ ইনসাফ পত. ৫৯)
৩. প্রশ্নাঃ তাক ীলদ শাখসী ওয়ামজব না ফরয?
উত্তরাঃ তাক ীলদ শাখসী ওয়ামজব। (ফাতাওয়া মাহমুমদয়া ৪/৩৫২)
৪. মূ নীমত হল া, ওয়ামজব কাজ সম্পাদলনর জরুরী মাধযমগুল াও ওয়ামজব হয়,
মস মহলসলব তাক ীলদ শাখসী অথবাৎ মনমদবষ্ট ইমালমর মাযহাব অনুসরর্ করাও
ওয়ামজব হলব। (আহসানু ফাতাওয়া ১/৪১৪)
৫. প্রশ্নাঃ বতবমানকাল যারা ইমাম িতুষ্টলয়র মকালনা একজলনরও তাক ীদ কলর
না তালদর মবধান কী?
উত্তরাঃ বতবমান যুলগ যারা িার ইমালমর মকালনা একজলনরও তাক ীদ কলর না
তারা ফালসক। আহল সুন্নাত ওয়া জামাআলতর গমিবমহভূবত। হারামাইন
শরীফাইলনর ফাতাওয়া অনুযায়ী তালদর উপর শামস্ত প্রলয়াগ করা ওয়ামজব।
(মাজমুআলয় রাসালয় ১/২৮)

মাযহাব না মানল হাদীলসর উপরও পুলরাপুমর আম করা সম্ভব নয়
আহল হদীস ভাইলয়রা আইম্মালয় মুজতামহদীলনর মাযহাব অথবাৎ হাদীলসর বযাখযা
মবলেেলর্র মিলত্র তালদর মতামত ও মসদ্ধালর্ন্র মকালনা মতায়াক্কা কলরন না। তারা
মনলজলদর বুঝ-বুমদ্ধ মামফক সরাসমর হাদীলসর উপর আম করার দামব কলর
থালকন। মকন্তু বাস্তব কথা হল া, একজন অমুজতামহলদর পলি মাযহাব না মমলন
মকেুলতই হাদীলসর উপর পূর্বভালব আম করা সম্ভব নয়। কলয়কমট উদাহরর্
িয করা যাকাঃ
১.জামাআলত নামায আদায়কারী মুসল্লীলদর পরস্পলরর পা মকভালব থাকলব?
এ বযাপালর হাদীলসর মকতাবসমূলহ কলয়ক ধরলনর বিবয পাওয়া যায়।
ক. عن أنس وكان احدنا يلزق منكبه مبنكب صاحبه وقدمه بقدمه
অথব ‘হযরত আনাস রা. মথলক বমর্বত, নামালয আমালদর প্রলতযলক তার কাাঁধ
পালশর বযমির কাাঁলধর সালথ মমম লয় রাখত এবং পা পালশর বযমির পালয়র সালথ
মমম লয় রাখলতা। (বুখারী হা.৭২৫) এই হাদীস দ্বারা বাহযত মলন হলে উভয় মুসল্লীর
পা মম ালনা থাকলব।
খ.
َل يَضَعْ نَعْلَ ْيهِ عَنْ يَمِينِهِ وََلَ عَ ْن
َ َإِذَا ص ََلى أَحَدُّكُّمْ ف: قَالَ رسول لله صلى الله عليه وسلم
ِيَسَارِهِ فَتَكُّونَ عَ ْن يَمِنيِ غَيْرِهِ إَِلَ أَ ْن َلَ يَكُّونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَ ٌد وَلْيَضَعْهُّمَا بَيْنَ رِجْلَيْه
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অথব: মতামরা নামালয মতামালদর োন পালয়র পালশ জুতা রাখলব না। (কারর্
মসখালন মফলরশতা থালক) এবং মতামালদর বাম পালয়র পালশও রাখলব না। কারর্
মসটা অনয ভাইলয়র োন পাশ। (আবূ দাউদ হা.৬৫৪)
এই হাদীস দ্বারা বাহযত বুঝা যালে, দুই মুসল্লীর পালয়র মাঝখালন ফাাঁকা থাকলব।
মযখালন জুতা রাখা সম্ভব। মকন্তু নবীজী  صلى هللا عليه وسلمমসখালন জুতা
রাখলত মনলেধ কলরলেন। দুজলনর পালয়র মাঝখালন যমদ ফাাঁকাই না থালক তাহল
মতা জুতা রাখলত মনলেধ করার মকালনা মালন হয় না।
উি দুই হাদীলসর বাহয মবলরাধ িয কলর আহল হাদীস ভাইলয়রা মদ্বতীয়
হাদীলসর ওপর আম করা তযাগ কলরলেন এবং হাদীসমটলক একপ্রকার অস্বীকার
কলরলেন। মকন্তু যারা মাযহাব মালনন মবলশেত হানাফী মাযহালবর অনুসারীগর্
মনলজলদর ইমালমর মাযহাব অথবাৎ বযাখযা অনুযায়ী (ফাতা মহমন্দয়া:১/৭৩) উভয়
মুসল্লীর পালয়র মালঝ সামানয ফাাঁকা রালখন। এলত উভয় হাদীলসর উপর তালদর
আম হলয় যায়। মদ্বতীয় হাদীলসর ওপর আম হয় সরাসমর ও প্রতিযভালব আর
প্রথম হাদীলসর ওপর আম হয় বযাখযাসালপলি পলরািভালব। তা এ ভালব ময,
মুহামক্কক আল মগর্ বল লেন, প্রথম হাদীলসর  یلزقশব্দ মথলক উভয় মুসল্লীর পা
মমম লয় রাখার ময অথব বাহযত বুলঝ আলস হাদীলস তা বুঝালনা হয়মন। মকননা
‘এ যাক, শলব্দর বামহযক অথব মম ালনা হল ও এখালন তা প্রলয়াগ করা সম্ভব নয়।
কারর্ মস মিলত্র তখন স্বয়ং প্রথম হাদীলসর উপরই আম করা সম্ভব হলব না।
মদখুন না, হাদীলস মুসল্লীলদর পরস্পলর কাাঁধ ও পা মমম লয় রাখার কথা ব া
হলয়লে, অথি মুসল্লীলদর পরস্পলর পালয় পা মমম লয় মরলখ একই সলে কাাঁলধ কাাঁধ
মমম লয় রাখা মকেুলতই সম্ভব নয়। মবশ্বাস না হল পাশাপামশ পাাঁিজন ম াক মনজ
মনজ পালয়র মালঝ এক মবঘলতর মবমশ ফাাঁকা মরলখ (লযমনমট আহল হাদীলসর
ভাইলয়রা কলর থালকন) তারপর পালশর জলনর পালয়র সালথ পা মমম লয় মনন এবং
এ অবস্থায় সকল ই পরস্পপলরর কাাঁলধ কাাঁধ মমম লয় রাখার মিষ্টা করুন।
কমিনকাল ও সম্ভব হলব না। মবলশেতাঃ মুসল্লীগর্ যমদ বদলঘবয কমলবমশ হলয়
থালকন। যমদ ব া হয় পা মমম লয় রাখল ই হলব কাাঁধ মম ালনা জরুরী নয়, তাহল
তা গ্রহর্লযাগয হলব না। মকননা একই হাদীলস বমর্বত একই ধরলনর দুমট মবধালনর
একমটলক বাদ মদলয় অপরমটলক আাঁকলি ধরা মকংবা একমটলক প্রাধানয মদওয়ার
গ্রহর্লযাগযতা মনই। তা োিা আবূ দাউদ শরীলফ বমর্বত (হাদীস নং হা.৬৬২) নুমান
ইবলন বশীর রাময. মথলক হাদীসমট এভালব বমর্বত হলয়লে,
.فرأيت الرجل يلزق منكبه مبنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه
অথব: আমম মদলখমে ম ালকরা নামালয তার কাাঁধ পাশ্বববতবীর কাাঁলধর সালথ তার হাাঁটু
পাশ্বববতবীর হাাঁটুর সালথ আর টাখনু টাখনুর সালথ মমম লয় রাখলতা’।
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পািক ! হাাঁটুর সালথ হাাঁটু রাখলত হল মতা দুজন বযমিলক মুলখামুমখ বলস তলব
কাজমট করলত হলব। দাাঁিালনা অবস্থায় এটা মব কু অসম্ভব। যা মহাক,
মরওয়ায়াতগুল ার মলধয এই ময এতগুল া অসংগমত সতমষ্ট হলে, তা মূ ত
‘এ যাক, শব্দমটলক মম ালনা অলথব বযবহার করার কারলর্। সুতরাং বাধয হলয়ই
শব্দমটলক কাোকামে, পাশাপামশ, সমান ও সমার্ন্রা অলথব বযবহার করলত হলব।
মযমনাঃ আরবী ভাোয়  مررت بزیدবাকযমটর  بবলর্বর মূ অথব মম ালনা হল ও
অথব করা হয়, আমম যালয়লদর পাশ্বব মদলয় অমতক্রম কলরমে। এখালন মকউ এ অথব
কলর না ময, আমম যালয়লদর শরীলরর সালথ শরীর মমম লয় তালক অমতক্রম
কলরমে। সুতরাং হাদীলস  یلزقশব্দমটলক মম ালনা অলথব আমতশলযযর জনয বযবহার
করা হলয়লে। মযন মকউ কাতালরর মাঝখালন অযথা ফাাঁকা না রালখ। মকংবা হাদীলস
কাতার মসাজা করার সময় পা, কাাঁধ মমম লয় মমম লয় কাতার মসাজা করার কথা
ব া হলয়লে। কাতার মসাজা হওয়ার পর নামালযর মলধযও তা ধলর রাখলত হলব
মসটা ব া হয়মন। নলিৎ মসজদা মথলক পরবতবী রাকাআলতর জনয উলি মুসল্লীলক
আবার তার পাশ্বববতবীর পা খুাঁলজ মবর কলর তার সালথ মনলজর পা মম ালত হলব। যা
মনাঃসলন্দলহ নামালযর একাগ্রতা মবনষ্টকারী হওয়ায় মাকরুহ বল গর্য হলব।
মমাদ্দাকথা, এতসব মবেয় মবলবিনা কলর ইমাম আবূ হানীফা রাহ. মদ্বতীয় হাদীলসর
ওপর সরাসমর আম করার কথা বল লেন। আর প্রথম হাদীলসর  یلزقশব্দমটর
বযাখযাসালপলি মসটার ওপরও আম কলরলেন। এটাই হানাফীলদর মাযহাব। এর
দ্বারা এ সংক্রার্ন্ সক হাদীলসর উপর আম হলয় যালে। িাই তা সহীহ, যয়ীফ
যাই মহাক না মকন। সালথ সালথ মুসল্লীগর্ নামালয একাগ্রতাও ধলর রাখলত
পারলেন। মযটা নামালযর অনযতম কাময মবেয়। এখন ব ুন, বুখারী, মুসম লম মনই
মকংবা আমালদর তাহকীক (?) অনুযায়ী সহীহ নয় এই ধুাঁয়া তুল এক হাদীলসর
অলধবলকর ওপর আম করা উমিত, না এমনভালব আম করা উমিত যালত সক
হাদীলসর বাহযমবলরাধ মশে হলয় সবগুল ার উপর একই সলে আম হলয় যায়?
তলব হাদীলসর এসব সূক্ষ্ম ও খুাঁমটনামট মবেয় অনুধাবলনর জনয সলতজ ও সজীব
মমস্তলষ্কর প্রলয়াজন। ভারবাহী প্রার্ীমবলশলের মমজাজ মনলয় তা সম্ভব নয়।
২.তাকবীলর তাহরীমার সময় নামাযী তার হাত কতটুকু উপলর উিালব এ মবেয়ক
কলয়কমট মরওয়ালয়ত মদখুন।
ক.
عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح
.الَْلة
অথবাঃ হযরত ইবলন উমর রাময. মথলক বমর্বত, নবীজী  صلى هللا عليه وسلمযখন
নামায শুরু করলতন উভয় হাত কাাঁধ বরাবর উিালতন।’ (বুখারী হা.৭৩৫, মুসম ম
হা.২২,৩৯০)
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জানা মগ , তাকবীলর তাহরীমার সময় মুসল্লী হাত কাাঁধ বরাবর উিালব।
খ.
 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كرب رفع يديه حىت:عن مالك بن حويرث قال
. وىف رواية حىت حياذى بهما فروع اذنيه-حياذى بهما اذنيه
অথবাঃ হযরত মাল ক ইবলন হুওয়াইমরস রাময. মথলক বমর্বত , মতমন বল ন, নবীজী
 صلى هللا عليه وسلمযখন তাকবীলর তাহরীমা ব লতন, উভয় হাত কান বরাবর
উিালতন। অনয বর্বনায় আলে, উভয় হাত কালনর উপলরর অংশ বরাবর উিালতন।
(বুখারী হা.৭৩৭, মুসম ম হা.২৫,৩৯১) এ হাদীস দ্বারা জানা যালে, মুসল্লীগর্
তাকবীলর তাহরীমার সময় হাত কান বরাবর উিালব। দুমট হাদীসই বুখারী,
মুসম লম এলসলে এবং বাহযত পরস্পর মবলরাধী। সাহাবালয় মকরামসহ যুগলশ্রষ্ঠ
মুজতামহদগর্ দুই হাদীলসর সমন্বলয় বল লেন, কাাঁধ বরাবর হাত উিালনার
হাদীসমট মমহ া নামাযীর জনয, এটা তালদর পদবার মবধালনর সলে অমধক
সামিসযপূর্ব। আর কান বরাবর হাত উিালনার হাদীসমট পুরুে নামাযীর জনয।
তালদর গিন প্রকতমত মহসালব এটাই মানানসই।
িয করুন, যমদ এখালন পুরুেলদর জনয মদ্বতীয় হাদীসমট মা‘মূ মবমহ বা
আম লযাগয সাবযস্ত করা হল া, মকন্তু তালদর এই আমল র মাধযলম প্রথম
হাদীলসর উপরও আম হলয় যালে। মকননা কান পযবর্ন্ হাত উিালত মতা কাাঁধ
পযবর্ন্ হাত তু লতই হয়। আবূ দাউদ শরীলফর একমট হাদীস যমদও তা বুখারী,
মুসম লমর মরওয়ালয়লতর সমতু য নয় মকন্তু উি বযাখযালক দারুনভালব সমথবন
করলে।
 حِنيَ قَامَ إِلَى الََْلَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى-صلى الله عليه وسلم- َعَنْ وائل بن حجر أَنَهُّ أَ ْبَْرَ النَبِى
.كَانَتَا بِحِيَا ِل مَنْكِبَيْ ِه وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْ ِه أُّذُّنَيْهِ ث َُّم كَبَ َر
অথবাঃ হযরত ওয়ালয় ইবলন হুজর রাময. মথলক বমর্বত মতমন নমবজী صلى هللا عليه
 وسلمমক মদলখলেন, যখন মতমন নামালয দাাঁিালতন দুই হাত এমনভালব উিালতন
ময, তা কাাঁধ বরাবর হলয় মযত আর তার বতদ্ধােু দুমট কান বরাবর হলয় মযত।
তার পর মতমন তাকবীলর তাহরীমা ব লতন।’ (আবূ দাউদ হা.৭২৪)
এখন মকউ যমদ আহ ু হাদীস বন্ধুলদর কথামত কাাঁধ বরাবর হাত তুল ন তাহল
স্বয়ং বুখারী, মুসম লমরই এক হাদীলসর উপর আম করা হলব আর অপর হাদীস
প্রতযাখযার্ করা হলব। তাহল ব ুন, হাদীস মানলত হল মাযহাব মানার মকালনা
মবকে আলে মক?
৩. তাকবীলর তাহরীমা ব ার পর হাত মকাথায় বাাঁধলবাঃ
দুমট হাদীস িয করুন,
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ক.
 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمىن على اليسرى مث يشد:عن طاؤس قال
.بهما على صدره وهو ىف الَْلة
অথব: হযরত তাউস রাময. মথলক বমর্বত, নবীজী  صلى هللا عليه وسلمনামালয
োন হাতলক বাাঁ হালতর উপর মরলখ বুলকর উপর শি কলর বাাঁধলতন।’ (আবূ দাউদ
হা.৭৫৯) এ হাদীসলক সমিক ধরা হল , বাহযত মলন হয় তাকবীলর তাহরীমা ব ার
পর মুসল্লীলদর হাত বুলকর উপর থাকলব।
খ.
عن علقمة بن وائل بن حجر عن ابيه قال رأيت النىب الله صلى الله عليه وسلم وضع ميينه
.على مشاله ىف الْلوة حتت السرة
অথব: ‘হযরত ওয়ালয় ইবলন হুজর রাময. বর্বর্া কলরলেন, আমম নবীজীলক
নামালয োন হাতলক বাাঁ হালতর উপর নামভর মনলি বাাঁধলত মদলখমে। (মুসান্নালফ ইবলন
আবী শাইবা:১/৩৪২)

গ.
 يضع باطن:عن حجاج بن حسان قال مسعت ابا جملز او قال سألته قال كيف يْنع؟ قال
.كف ميينه على ظاهر كف مشاله جيعلها اسفل من السرة
অথব: ‘হযরত হািাজ ইবলন হাসসান মথলক বমর্বত , মতমন আবূ মমজ ায মথলক
শুলনলেন অথবা তালক প্রশ্ন কলরলেন, নামালয হাত কীভালব বাাঁধলত হলব? মতমন
ব ল ন, োন হালতর তা ু বাাঁ হালতর মপলির উপর নামভর মনলি রাখলব।’ (মুসান্নালফ
ইবলন আবী শাইবা হা.৩৯৪২)

ঘ.
عن على قال ان من السنة ىف الْلوة وضع اَلكف على اَلكف حتت السرة.
অথব: ‘হযরত আ ী রাময. বল লেন, নামালয নবীজীর সুন্নাত হল া, োন হাতলক বাাঁ
হালতর উপর নামভর মনলি রাখা।’ (আবূ দাউদ হা.৭৫৬)
এই সক হাদীলস স্পষ্ট বর্বনা রলয়লে ময, তাকবীলর তাহরীমার পর নামাযী হাত
নামভর মনলি বাাঁধলব। বাহযতাঃ প্রথম হাদীস এবং পরবতবী হাদীস মতনমট পরস্পর
মবলরাধী মলন হলে। মকন্তু একজন ফকীহ ও মুজতামহলদর সূক্ষ্মদমশবতা সহলজই এর
রহসয মভদ করলত সিম। তারা এই দুই প্রকার হাদীলসর সমন্বয় সাধলন
বল লেন, বুলকর উপর হাত বাাঁধার হাদীসমট মমহ ালদর জনয প্রলযাজয। কারর্ এটা
পদবার অমধকতর মনকটবতবী। আর মদ্বতীয় হাদীসমট পুরুেলদর জনয প্রলযাজয,
তালদর গিন আকতমতর মভমত্তলত এটাই মুনামসব। মতা এই বযাখযার মাধযলম উভয়
হাদীলসর উপরই আম হলয় মগ । অথবা প্রথম হাদীলসর বযাখযা হল া, শুধুমাত্র
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ববধতা বুঝালনার জনয নবীজী  صلى هللا عليه وسلمকখলনা কখলনা বুলকর উপর
হাত বাাঁধলতন। তলব তার আস আম মে নামভর মনলি হাত বাাঁধা। মযটা মদ্বতীয়
হাদীলস এবং হযরত আ ী রাময. ও আবূ মমজ ালযর হাদীলস স্পষ্ট ভালব বমর্বত
হলয়লে। মকন্তু আহ ু হাদীস বন্ধুলদর কথা মত যমদ শুধু বুলকর উপর হাত রাখার
হাদীসলক গ্রহর্ করা হয়, তাহল নামভর মনলি হাত বাাঁধার হাদীসগুল া
আম মবহীন মথলক যালব। বরং এ আম মটলক এলকবালর প্রতযাখযান করা হলব।
পিার্ন্লর ফুকাহালয় মকরালমর মতমট গ্রহর্ করল , নবীজী صلى هللا عليه وسلم
এর উভয় প্রকার আম ই যথালযাগয মযবাদায় সংরমিত রই । এ মহসালব প্রকতত
আহ ুস সুন্নাহ হল া, ফুকাহালয় মকরাম ও তালদর মাযহাব অনুসারীগর্।
৪. নামালয সূরা ফামতহা পিার মবধান:
মনলম্নর বর্বনাগুল া িয করুন:
ক.
عن عبادة بن الْامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم َل صلوة ملن مل يقرأ بفاحتة
.الكتاب
অথব: ‘হযরত উবাদা ইবলন সালমত রাময. বল ন, নবীজী صلى هللا عليه وسلم
ইরশাদ কলরন, ময বযমি নামালয সূরা ফামতহা পিলব না, তার নামায হলব না।’
(বুখারী হা. ৭৫৬, মুসম ম হা.৩৪,৩৯৪)

খ.
. واذا قرأ فانْتوا:عن اىب هريرة وقتادة
অথবাঃ যখন ইমাম সূরা মকরাআত পলি তখন মতামরা িুপ থাক।’ (মুসম ম
হা.৬৩,৪০৪)

গ.
.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة اَلمام له قراءة
অথব: নবীজী  صلى هللا عليه وسلمইরশাদ কলরন, ময মুসল্লীর ইমাম রলয়লে তার
ইমালমর মকরাআতই তার মকরাআত।’ (মুআত্তা ইমাম মাল ক হা.৬২,৬৩)
প্রথম হাদীস মথলক জানা মগ , নামায সহীহ হওয়ার জনয সূরা ফামতহা পিা
জরুরী। মদ্বতীয় হাদীস মথলক জানা মগ , ইমালমর সূরা মকরাআত পিাকা ীন
মুিামদলদর জনয িুপ থাকাই হল া ইমালমর অনুসরর্ করা। তাহল প্রথম হাদীলস
বমর্বত সূরা ফামতহা পিার বযাপক মবধান মথলক মদ্বতীয় হাদীস দ্বারা মুিাদীর
মবধান পতথক হলয় মগ । অথবাৎ ইমালমর মপেলন মুিাদীলক আর মকরাআত পিলত
হলব না। িাই তা সূরা ফামতহা মহাক বা অনয মকালনা সূরাই মহাক। এ মবেয়মটলক
আলরা স্পষ্ট কলর মদলয়লে তততীয় হাদীসমট । মযখালন ব া হলয়লে, যার ইমাম
আলে ইমালমর মকরাআতই তার মকরাআত বল গর্য হলব। আর মযলহতু সূরা
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ফামতহাও মকরাআলতর অর্ন্বভুি তাই তালক আর আ াদা কলর সূরা ফামতহাও
পিলত হলব না। বরং ইমালমর ফামতহাই তার জনয যলথষ্ট হলব। হাদীস অনুসরলর্র
দাবীদার বন্ধুরা শুধুমাত্র প্রথম হাদীসমট গ্রহর্ কলর ইমাম মুিাদী সকল র জনয
সূরা ফামতহা পিা বাধযতামূ ক মঘাের্া কলরলেন। আর অপর দুই হাদীসলক
মব কু মেলি মদলয়লেন। এটা হাদীলসর প্রমত অবজ্ঞা, দাময়ত্বহীনতা ও
উদাসীনতার প্রমার্ বহন কলর। পিার্ন্লর মাযহালবর ইমামগর্ নবীজী صلى هللا
 عليه وسلمএর প্রমতমট আম সংরিলর্র মিষ্টা কলরলেন। তারা মিলয়লেন, একার্ন্
জা ও বালনায়াট না হল বাহয মবলরাধপূর্ব হাদীসগুল া দুবব সূলত্র বমর্বত হল ও
মসগুল ার মলধয এমনভালব সমন্বয় সাধন করা যালত মকালনা না মকালনা পযবালয়
সক হাদীসই উম্মলতর মলধয কাযবতাঃ মযন্দা থালক। আল্লাহ প্রদত্ত মাকবূম য়যালতর
ফল তারা মসই মিষ্টায় সফ ও হলয়লেন। আর উম্মলত মুসম মাও তালদর কথা
মবনা বাকযবযলয় গ্রহর্ করলেন।
৫. সূরা ফামতহা মশলে আমীন ব ার পদ্ধমতাঃ
ক.
عن وائل بن حجر قال مسعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غري املغضوب عليهم وَل
.الضالني فقال امني ومد بها صوته
অথব: ‘হযরত ওয়ালয় ইবলন হুজর মথলক বমর্বত মতমন বল ন, আমম নবীজী صلى
 هللا عليه وسلمমক  غري املغضوب عليهم وَل الضالنيপিলত শুলনমে। তারপর মতমন
আমীন বল লেন। আর শব্দমটলক মতমন মটলন দীঘব কলর বল লেন। (মতরমমযী হা.২৪৮,
আবূ দাউদ হা.৯৩২)

এই হাদীস মথলক মকউ মকউ উচ্চ স্বলর আমীন ব ার মবধান মবর কলরলেন। যমদও
“মাদ্দা” শলব্দর অথব উচ্চ আওয়াজ নয়। বরং এর অথব হল া, দীঘব স্বলর মটলন
পিা।
খ.
عن علقمة بن وائل عن ابيه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حني قال غري
.املغضوب عليهم وَل الضالني قال امني خيفض بها صوته
মসই পূলববাি সাহাবী হযরত ওয়ালয় ইবলন হুজর রাময. মথলক বমর্বত মতমন
নবীজী  صلى هللا عليه وسلمএর সলে নামায আদায় করল ন, নবীজী صلى هللا
 عليه وسلمযখন  غري املغضوب عليهم وَل الضالنيপিল ন, তখন অনুচ্চ স্বলর আমীন
ব ল ন। (মুসতাদরালক হালকম হা.২৯১৩)
পূলববাি দুমট হাদীসই হযরত ওয়ালয় ইবলন হুজর রাময. মথলক বমর্বত। প্রথম
হাদীলস মতমন দীঘব স্বলর আমীন ব ার কথা উলল্লখ কলরলেন। আর মদ্বতীয় হাদীলস
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তা অনুচ্চস্বলর ব ার বর্বনা মদলয়লেন। এই উভয় বর্বনা মমল অথব দাাঁিাল া,
নবীজী  صلى هللا عليه وسلمআমীন শব্দমটলক দীঘব স্বলর অনুচ্চ আওয়ালজ
পিলতন। আর এই উভয় কথার মলধয মকালনা সংঘেব মনই। কারর্ একমট শব্দলক
অনুচ্চ আওয়ালয মটলন পিা মব কু সম্ভব। এটাই হানাফীলদর আম । তারা
আমীনলক অনুচ্চ স্বলর মটলন মটলন পলিন। আর যমদ মাদ্দা এর অথব উচ্চ স্বর ব া
হয়, মযমনমট আহ ু হাদীস ভাইলয়রা বুলঝলেন, তাহল উভয় হাদীলসর মলধয
সমন্বয় এভালব হলব ময, নবীজী  صلى هللا عليه وسلمউম্মতলক মশিা মদওয়ার
জনয সূরা ফামতহার মশলে কখলনা কখলনা হা কা আওয়ালজ আমীন পলিলেন।
এটাই ফুকাহালদর বযাখযা যা যুমিগ্রাহয।
মকন্তু আহল হাদীস ভাইলদর মতানুযায়ী যমদ সলজালর আমীন ব ার হাদীস গ্রহর্
করা হয়, তাহল আলস্ত আমীন ব ার হাদীস মযটা নবীজী صلى هللا عليه وسلم
এর স্থায়ী আম মে তালক মেলি মদলত হলে। ফল হাদীলসর আংমশক মমলন
বামকগুল ালক অস্বীকার করা হয়। এটালতা হাদীস মানা নয়। হাদীস মানার নালম
হাদীস মনলয় তামাশার নামার্ন্র এবং অসংখয হাদীস অস্বীকার কলর দ্বীন ও
ঈমানলক িমতগ্রস্ত করার জঘনয পথ অব ম্বন। এ ধ্বংসাত্মক পথ মথলক আল্লাহ
তা‘আ া মুস মানলদরলক মহফাযত করুন। আমীন।
মাযহালবর মবমভন্নতা ও তাক ীলদর হাকীকত
সম্প্রমত ‘আহল হাদীস’ বন্ধুরা মাযহাব ও তাক ীদ মনলয় আল ািনা-সমাল ািনার
ঝি উমিলয়লেন। মাযহাব ও তাক ীদ সম্পলকব এলকবালরই অজ্ঞ সর মনা
মুস মানলদরলক মবভ্রামর্ন্লত মনপমতত করলেন। হাদীস মানার কথা বল এবং বি
বি কলয়কজন ইমালমর উমির অপবযবহার কলর মুস মানলদরলক মাযহাব ও
তাক ীলদর গমি মথলক মবর কলর আনলেন। ইলতামলধয অলনক মুস মান তালদর
মধাাঁকার মশকার হলয়লে। এ পমরমস্থমতলত মাযহাব ও তাক ীলদর হাকীকত ও স্বূপপ
মুস মান ভাইলদর সামলন তুল ধরা জরুরী হলয় পলিলে, মযন মুস মান
ভাইলয়রা মূ মবেয় সম্পলকব অবগত হলত পালর এবং তথাকমথত আহল হাদীস
বন্ধুলদর মধাাঁকার মশকার না হয়।
মাযহালবর মবমভন্নতার কারর্
ইস ালমর উৎস মূ কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআন শরীলফর েয় হাজার দুইশত
েমত্রশ আয়ালতর মধয মথলক মাত্র পাাঁিশত আয়াত শরী‘আলতর হুকুম সম্পকবীয়।
আর হাদীলসর মবশা ভািালরর মধয মথলক মাত্র মতন হাজার হাদীস ইস ালমর
হুকুম-আহকাম সম্পকবীয়। অথি শরী‘আলতর মাসআ া মাসাইল র সংখযা
িামধক। তাই সহলজই অনুমান করা যালে ময, কুরআন ও সুন্নাহর মলধয
মানুলের জীবলনর খুাঁমটনামট সব মকেুর সমাধান সমবস্তার উলল্লখ করা হয়মন। বরং
এখালন সামানয মকেু হুকুম-আহকাম স্পষ্টভালব উলল্লখ করা হলয়লে আর
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বামকগুল া মূ নীমত আকালর উলল্লখ কলর মদওয়া হলয়লে। এই মূ নীমতর
আল ালক ইস ামী শরী‘আলতর বি বি আল মগর্ যালদরলক আমরা মুজতামহদ
বল থামক তারা মানুলের জীবলনর খুাঁমটনামট সমস্ত সমসযার সমাধান সমবস্তার
সংক ন কলর মগলেন। যারা সাধারর্ মুস মান অথবাৎ ইস ামী শরী‘আলতর উৎস
মূ কুরআন-সুন্নাহ পিলত জালন না, পিলত জানল ও অথব জালন না, অথব
জানল ও মমব মবালঝ না, মমব বুঝল ও কুরআন-সুন্নাহ মথলক গলবের্া কলর
মাসআ া-মাসালয় মবর করার মযাগযতা রালখ না, তালদর বযাপালর আল্লাহ
তা‘আ ার মনলদবশ হল া ‘মতামরা না জানল যারা জালন তালদর কালে মজলজ্ঞস
কলর নাও’। (সূরা: নাহ :৪৩, আমম্বয়া:৭ )
এককথায় ব া যায়, এমন মুস মান যারা মুজতামহদ নয় (সরাসমর কুরআনসুন্নাহ মথলক ময মকালনা সমসযার সমাধান মবর করলত পালর না) তারা
মুজতামহদগলর্র অনুসরর্ কলর ি লব। এটাই আল্লাহ তা‘আ ার হুকুম। আর এমন
মুজতামহদ যারা মানুলের জীবলনর প্রায় সমস্ত অধযালয়র সমসযার সমাধান
সংক ন কলরলেন তারা িারজন। ইমাম আবূ হানীফা রহ., ইমাম মাল ক রহ.,
ইমাম শালফয়ী রহ. ও ইমাম আহমাদ মবন হাম্ব রহ.।
সাহাবা, তালবঈন ও তালব তালবঈনলদর যুলগ এই িারজন োিা আলরা অলনক
মুজতামহদ মেল ন। মকন্তু তারা মানুলের জীবলনর সমস্ত অধযালয়র সমাধান মদলয়
যানমন মকংবা তালদর সমাধানগুম পমরপূর্বূপলপ সংকম ত ও সংরমিত হয়মন। তাই
এই িারজন মুজতামহদ কুরআন-সুন্নাহর আল ালক মুস মানলদর জীবন
পমরিা নার ময সমবস্তার সমাধান সংক ন কলর মগলেন যালক এককথায় আমরা
মাযহাব বল থামক, মুস মানরা আজ অবমধ তাই অনুসরর্ কলর আসলে। এক
পযবালয় মুসম ম উম্মাহর মালঝ এ বযাপালর ঐকযমত প্রমতমষ্ঠত হয় ময, ময মকালনা
মুস মালনর জনয এই িার মাযহালবর ময মকালনা একমট অনুসরর্ করা জরুরী।
িার মাযহাব মূ ত ইস াম নামক বতলি আলরাহলর্র িারমট মসাপান। ময মকউ এই
িার মাযহালবর ময মকালনা একমট অনুসরর্ করলব, মস পরকাল অবশযই মুমি
পালব। ইনশাআল্লাহ।
এখালন একমট মবেয় মজলন রাখা উমিত ময, ইস ালমর মূ মবেয় অথবাৎ ঈমানআকীদা ও ফরয হুকুম-আহকাম মনলয় িার মাযহালবর মলধয মকালনা মতাবনকয
মনই। এ বযাপালর িালরা মাযহাব এক। আর কুরআন-সুন্নালহর মলধয ময-সব হুকুম
স্পষ্টভালব বমর্বত হলয়লে তালতও মকালনা মতাবনকয মনই। এসব মিলত্র িারও
মাযহালবর হুকুমই এক ও অমভন্ন। ইখমত াফ বা মলতর পাথবকয সতমষ্ট হলয়লে
মকব শাখা-গত মবেলয় এবং ঐসব মাসাইল র মলধয যা কুরআন-সুন্নাহ এর
মলধয স্পষ্টভালব বমর্বত হয়মন।
মাযহাব একামধক হ মকন?
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এখন প্রশ্ন মাযহাব একমট হল মতা হয়, মাযহাব একামধক হ মকন? সব
মুস মান একই মাযহালবর অনুসারী হত এবং মুস মানলদর মলধয ঐকয ও একতা
মিক থাকলতা।
এর জবাব হল া, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বু আ ামীলনর ইোই হয়লতা এমন মে ময,
মাযহাব একামধক সতমষ্ট মহাক। তাই মতমন কুরআলনর শব্দগুম এমনভালব অবতীর্ব
কলরলেন ময, মসখান মথলক একামধক অথব বুঝার সুলযাগ মরলখ মদলয়লেন।
এমমনভালব নবীজী  صلى هللا عليه وسلمএর ইোও এমন মে ময, একামধক
মাযহাব সতমষ্ট মহাক। তাই অলনক হাদীলসর শব্দ এমনভালব উলল্লখ করা হলয়লে ময,
মসখান মথলক একামধক অথব মনওয়া যায়। উদাহরর্ মদল মবেয়মট স্পষ্ট হলব।
কুরআলনর উদাহরর্
কুরআন শরীলফ আল্লাহ তা‘আ া তা াকপ্রািা
মমহ ালদর ইদ্দলতর আল ািনায় বল নাঃ
وَالْمُّطَلَقَاتُّ يَتَرَبَْْ َن بِأَنْفُّسِهِنَ ثََلَثَ َة ُّقرُّوء
‘তা াকপ্রািা মমহ ারা মতন “কুরু” ইদ্দত পা ন করলব’। (সূরা: বাকারা:২২৮)
( قُرُوءকুরু) শলব্দর অথব আরবী অমভধালন হালয়য ও পমবত্রতা বল উলল্লখ করা
হলয়লে। অথবাৎ কুরু শলব্দর অথব মযমমনভালব হালয়য হয় মতমমনভালব পমবত্রতাও
হয়। আর এই দুই অলথবর সমথবলন হাদীসও পাওয়া যায়। মযমন হযরত আলয়শা,
ইবলন আব্বাস, যালয়দ মবন সালবতসহ আলরা অলনক সাহামব রাময. মথলক কুরু
শলব্দর অথব পমবত্রতা বমর্বত আলে। আবার হযরত আবূ বকর মসদ্দীক, উমর
ফাূপক, আব্দুল্লাহ ইবলন মাসঊদ সহ আলরা অলনক সাহাবা রাময. ও তালবঈন
মথলক কুরু এর অথব হালয়য বমর্বত আলে। একই শলব্দর মবপরীতমুখী অলথবর কারলর্
এখালন এই মাসআ ায় দুই মাযহাব সতমষ্ট হলয়লে। ইমাম মাল ক ও শালফয়ী কুরু
এর অথব পমবত্রতা গ্রহর্ কলর বল ন, এমন তা াকপ্রািা মমহ া ময ঋতুবতবী
(গভববতী নয়) মস মতন পমবত্রতা ইদ্দত পা ন করলব। আর ইমাম আবূ হানীফা ও
আহমাদ মবন হাম্ব রহ., কুরু এর অথব হালয়য গ্রহর্ কলর বল লেন, ঋতুবতী
তা াকপ্রািা মমহ া মতন হালয়য ইদ্দত পা ন করলব। (মবস্তামরত জানলত তাফসীলর
ইবলন কাসীর, সূরা বাকারা:২২৮)

এখালন ির্ীয় মবেয় হল া, আল্লাহ তা‘আ া মযলহতু অতীত, বতবমান ও
ভমবেযলতর সববময় জ্ঞালনর অমধকারী, তাই মতমন অবশযই জানলতন ময, কুরআলনর
এই কুরু শব্দ মনলয় একামধক মত বা মাযহাব সতমষ্ট হলব। আল্লাহ তা‘আ া যমদ
ইস ামী শরী‘আলতর মলধয একামধক মাযহালবর সতমষ্ট না িাইলতন, তাহল এখালন
কুরু শব্দ বযবহার না কলর তুহুর-হালয়য বা এ জাতীয় অনয মকালনা শব্দ বযবহার
কলর একামধক অথব গ্রহলর্র সম্ভাবনা বন্ধ কলর মদলত পারলতন। মকন্তু আল্লাহ
তা‘আ া সব মকেু জানা সলেও তা কলরনমন। এর দ্বারা একথাই স্পষ্টভালব
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প্রমামর্ত হয় ময, একামধক মাযহাব সতমষ্ট হওয়ার মলধয স্বয়ং আল্লাহ রাব্বু
আ ামীলনর ইোরই বমহাঃপ্রকাশ ঘলটলে।
হাদীলসর একমট উদাহরর্
খন্দক যুদ্ধ ি াকা ীন ইয়াহুদী মগাত্র বনী কুরাইযা মুস মানলদর সালথ কতত
অেীকার ভে কলর গাদ্দারী কলর। তাই খন্দক যুদ্ধ মশলে আল্লাহ তা‘আ ার পি
মথলক বনী কুরাইযার সালথ মজহাদ করার হুকুম আলস। হুকুম আসামাত্র নবীজী
 صلى هللا عليه وسلمসাহাবা রাময. মক খুব দ্রুত বনীকুরাইযার এ াকায় মপৌাঁোর
হুকুম মদন। মসই হুকুলমর শব্দমট মে এূপপাঃ
َل يْلني أحد العْر إَل في بين قريظة
‘মতামালদর মকউ মযন বনী কুরাইযায় মপৌাঁোর আলগ আসলরর নামায না পলি’।
(বুখারী হা.নং ৩৮৩৯) এই মনলদবশ মপলয় সাহাবালয় মকরাম রাময. বনী কুরাইযা
অমভমুলখ মনলজলদর সাধযমত দ্রুত েুটল ন। মকন্তু মিষ্টা সলেও আেলরর ওয়ালির
মলধয বনী কুরাইযায় মপৌাঁেলত পারল ন না। এমদলক পমথমলধযই আসলরর ওয়াি
মশে হওয়ার অবস্থা। তখন সাহাবা মকরাম রাময. দুই দল মবভি হলয় মগল ন।
একদ নবীজী  صلى هللا عليه وسلمএর কথার বামহযক অথব ধলর ব ল ন,
মযলহতু নবীজী  صلى هللا عليه وسلمবনী কুরাইযায় না মপৌাঁলে আসর পিলত
মনলেধ কলরলেন, তাই আমরা বনী কুরাইযায় মপৌাঁলেই মাগমরলবর ওয়ালি আসর
পিব। আলরক দ যারা নবীজী  صلى هللا عليه وسلمকথার মমব বুলঝমেল ন
তাাঁরা ব ল ন, নবীজী  صلى هللا عليه وسلمএর ঐ কথার উলদ্দশয মে দ্রুত বনী
কুরাইযায় মপৌাঁো। আমরা মযলহতু সাধযানুযায়ী মিষ্টা কলরও আসলরর ওয়ালি বনী
কুরাইযায় মপৌাঁেলত পামরমন, তাই আমরা আসর কাযা না কলর এখনই আসর পলি
তারপর বনী কুরাইযায় মপৌাঁেলবা। উভয় দ মনলজলদর মতানুযায়ী আম
করল ন। হযরত আব্দুল্লাহ মবন উমর রাময. বল ন, বনী কুরাইযার যুদ্ধ মশলে যখন
এই ঘটনা নবীজী  صلى هللا عليه وسلمমক ব া হল া, তখন মতমন মকালনা
দল র কাজলকই মিক বা ভু বল নমন। (সহীহ বুখারী হা.নং ৩৮৩৯)
এখালন ির্ীয় মবেয় হল া, নবীজী  صلى هللا عليه وسلمএর বার্ী ‘মতামালদর
মকউ মযন বনী কুরাইযায় মপৌাঁোর আলগ আসলরর নামায না পলি’ এই বার্ীর দুই
রকম অথব সাহাবালয় মকরাম বুঝল ন এবং দুই ভালব আম ও করল ন। আর
নবীজী  صلى هللا عليه وسلمও মকালনা দল র মসদ্ধার্ন্লক মিক আর মকালনা দল র
মসদ্ধার্ন্লক ভু ব ল ন না। এর দ্বারা একথাই প্রমামর্ত হয় ময, নবীজী صلى هللا
 عليه وسلمএর ইোও এমন মে ময, শরী‘আত মানার মিলত্র একামধক মত ও
পথ বতমর মহাক। মকননা যমদ নবীজী  صلى هللا عليه وسلمএর ইো এমনমট নাই
হলতা, তাহল মতমন অবশযই সাহাবালয় মকরালমর দুই দল র এক দ লক ব লতন
‘মতামালদর কাজ মিক হয়মন, মতামরা আমার কথা বুঝলত পারমন’। মকন্তু মতমন
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এমনমট বল নমন। আর মতমন হুকুমটাও এমনভালব কলরলেন ময, তা মথলক দুই
রকম অথব মবাঝার সুলযাগও মে । অথি মতমন কথাটা ওভালব না বল এভালবও
ব লত পারলতন যালত দুই রকম অথব বুঝার সম্ভাবনা সতমষ্ট হত না । মযমন মতমন
এভালব ব লত পারলতনাঃ ‘আসর কাযা করলত হল ও মতামরা বনী কুরাইযায়
মগলয়ই আসর পিলব।’ এভালব ব ল সাহাবা মকরাম দুই রকম অথব বুঝলতন না।
আর দুই মলতরও সতমষ্ট হত না।
যাই মহাক কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা এ কথাই প্রমামর্ত হল া ময, শরী‘আত মানার
মিলত্র একামধক মাযহাব সতমষ্ট হওয়া স্বয়ং আল্লাহ তা‘আ া ও নবীজী صلى هللا
 عليه وسلمএর ইো মে । তাই এই প্রশ্ন এলকবালরই অবার্ন্র ময, ইস ালম এত
দ , এত মত মকন? সালথ সালথ মুসম ম উম্মাহলক ময মকালনা এক মত বা
মাযহালবর উপর ঐকযবদ্ধ করার মিষ্টা করাও আল্লাহ তা‘আ ার মমজবর মখ াফ।
সা লফ সাল হীন মাযহালবর এই ইখমত াফলক রহমত বল অমভমহত কলরলেন।
এবং তারা মুসম ম উম্মাহলক একই মাযহালবর উপর আম করলত উদ্বুদ্ধ করার
প্রলিষ্টারও মবলরামধতা কলরলেন। মনলম্ন এ বযাপালর সা লফ সাল হীলনর কলয়কমট
উমি উলল্লখ করা হলোঃ
১. কালসম মবন মুহাম্মাদ মবন আবূ বকর মসদ্দীক রহ. বল নাঃ ‘আমল র মলধয
সাহাবালয় মকরালমর ইখমত ালফর মাধযলম আল্লাহ তা‘আ া এই উম্মলতর ক যার্
কলরলেন। এখন ময মকউ মকালনা আম করলত িাইল মস এ বযাপালর প্রশস্ত পথ
মপলয় যায়। মস মদলখ ময, তার মথলক উত্তম বযমি এই আম কলর মগলেন।’
(জালমউ বায়ামন ই মম ওয়া ফাযম মহ:২/৮০)

২. হযরত উমর ইবলন আব্দু আজীজ রহ. বল লেন: ‘সাহাবালয় মকরাম রাময.
এর মলধয ইখমত াফ না হওয়াটা আমার মনকট পেন্দনীয় নয়। কারর্, যমদ
ইখমত াফ না হত, শরী‘আত মানার পথ একমটই হত, তাহল এর দ্বারা এক
ধরলর্র সংকীর্বতা সতমষ্ট হত। অথি সাহাবালয় মকরাম মযলহতু প্রলতযলকই
অনুসরর্ীয় তাই (তালদর মলধয ইখমত াফ হওয়ার ফল এখন) ময কালরা ময
মকালনা সাহাবীর মতানুযায়ী আম করার সুলযাগ সতমষ্ট হলয়লে।’
৩. একদা হযরত ইমাম মাল ক রহ. মক তখনকার মুসম ম জাহালনর খ ীফা আবূ
জা‘ফর মানসূর ব ল ন, আমম িামে আপনার সংকম ত এই ই ম (মুআত্তা
মাল ক) মক একমাত্র অনুসরর্ীয় করলবা এবং মসনাবামহনী ও মবিারক সবাইলক
এই অনুযায়ী আম করলত ব ব। অতাঃপর মকউ এটার মবলরামধতা করল তার
গদবান উমিলয় মদব। ইমাম মাল ক রহ. ব ল ন, মহ আমীরু মুমমনীন! একটু
মভলব মদখুন। নবীজী  صلى هللا عليه وسلمএমন অবস্থায় উম্মলতর মধয মথলক
মবদায় মনল ন যখন মাত্র কলয়কমট এ াকা ইস ালমর অমধলন এলসলে। এরপর
হযরত আবূ বকর মসদ্দীক রাময. এর সময়ও ইস াম মতমন েমিলয় পিার সুলযাগ
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পায়মন। হযরত উমর ফাূপক রাময. এর সময় ইস াম পতমথবীর বুলক েমিলয়
পিল া। অলনক মদশ মুস মানলদর করত গত হ । তখন মতমন মবমজত এ াকার
মুস মানলদর ইস ামী মশিা-দীিার জনয মবমভন্ন সাহাবালয় মকরামলক মবমভন্ন
এ াকায় মপ্ররর্ করলত বাধয হল ন। তখন মথলক আজ পযবর্ন্ মসসব এ াকায়
ঐসব সাহাবালয় মকরালমর ই ম িিবা হলত াগ যালদরলক ঐ এ াকার মুআমল্লম
মহসালব মপ্ররর্ করা হলয়মে । এখন আপমন যমদ মসসব ম াকলক এমন মকালনা
মবেয় মানলত বাধয কলরন যা তালদর মনকট সংরমিত ই লমর পমরপন্থী, তাহল
তারা এটালক কুফরী মলন করলব। অতএব, আপমন দয়া কলর প্রলতযক শরহবাসীলক
তালদর মনকট ময ই ম সংরমিত আলে, মস ই ম অনুযায়ী আম করলত ব ুন।
আর আপনার পেন্দ হল এই মকতাব আপমন মনলজর জনয মনলত পালরন। একথা
শুলন খ ীফা ব ল ন, আপমন মিকই বল লেন। এই মকতাব আপমন আমার মেল
মুহাম্মালদর জনয ম লখ মদন।’ (আদাবু ইখমত াফ পত.৩৬)
৪. ইমাম মাল ক রহ. মথলক বমর্বত মতমন বল ন, ‘ফুকাহা মকরালমর ইখমত াফ
এই উম্মলতর জনয আল্লাহ তা‘আ ার পি মথলক রহমত স্বূপপ।’ (আদাবু
ইখমত াফ পত.৩৯)

উপমরউি আল ািনা দ্বারা এ কথা প্রমামর্ত হল া ময, শরী‘আত মানার মিলত্র
একামধক পথ সতমষ্ট হওয়া মকালনা মদাের্ীয় মবেয় নয়। বরং এটা এই উম্মলতর
জনয রহমত এবং এটা উম্মলত মুহাম্মাদীর মবলশে ববমশষ্টয। অতএব, একামধক
মাযহাব মনলয় মকালনা প্রশ্ন করা এবং ময এ াকায় ময মাযহাব প্রিম ত আলে মসই
এ াকার ম াকলদরলক তালদর মাযহাব পমরপন্থী মকালনা মকেু মানার আহ্বান করা
কুরআন-সুন্নাহ ও সা লফ সাল হীলনর আমল র পমরপন্থী। তাই যারা এ কাজ
করলে, তালদর উমিত আলরা একটু গভীরভালব মভলব মদখা। তারা মক আসল ই
মুসম ম উম্মাহর খালয়রখাহী করলে নামক মুসম ম উম্মাহলক মফতনা-ফাসাদ ও
সংঘলেবর পলথ মনলয় যালে। ইমাম মাল ক রহ. মনলজর মাযহাব সারা মবলশ্ব েমিলয়
মদওয়ার মমািম সুলযাগ মপলয়ও মতমন মসই সুলযাগ গ্রহর্ করল ন না, বরং
খ ীফার কালে আলবদন করল ন প্রলতযক এ াকাবাসীলক মনলজরলদর অবস্থার
উপর মেলি মদওয়ার জনয। বতবমালন যারা হানাফী মাযহাব মানলনওয়া া
মুসম মলদরলক মাযহাব মবমুখ করার প্রলিষ্টায় ম ি তারা মক মনলজলদরলক ইমাম
মাল ক মথলকও মবমশ সমঝদার মলন কলরন ময, তারা হানাফী মুসম মলদরলক
মনলজলদর মনগিা মাযহালবর প্রমত আহ্বান কলর সমালজ মবশতঙ্খ া সতমষ্ট কলর
ি লেন? আল্লাহ তা‘আ া তালদরলক সমিক বুঝ দান করুন।
হানাফী মাযহালবর উৎসাঃ
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আজকা অলনকলক মদখা যায়, তারা হানাফী মাযহাব মানলনওয়া া
মুস মানলদরলক ব লে ‘মতামরা কুরআন-সুন্নাহ মেলি ইমাম আবূ হানীফালক
মানলো। অতএব, মতামরা মশরক করলো।’
আমরা ব ব, যারা হানাফী মাযহাব সম্পলকব এলকবালরই অজ্ঞ তালদর পলি এমন
কথা ব া সম্ভব। যারা হানাফী মাযহালবর উৎস সম্পলকব জালন তারা কখলনাই
এমন কথা ব লত পালর না। আমরা এখালন হানাফী মাযহালবর উৎস মূ অথবাৎ
হানাফী মাযহাব মকাথা মথলক আস , কীভালব আস , কীভালব হানাফী মাযহাব
সতমষ্ট হল া মস সম্পলকব সংমিি আল ািনা করলবা ইনশাআল্লাহ।
সলতর মহজরীলত হযরত উমর রাময. কততবক ইরাক মবজয় হল া। ইরালক মতমন
একমট নতুন শহর প্রমতষ্ঠা করল ন। শহরমটর নাম রাখল ন ‘কূফা’। এই নতুন
শরহমট মূ ত মুস মানলদর জনয বতমর করা হলয়মে এবং ইরালকর প্রশাসলনর
কাজ এখান মথলকই পমরিাম ত হত। হযরত উমর রাময. মবমজত এ াকার
জনগর্লক ইস ামী মশিায় মশমিত করার জনয মবজ্ঞ সাহাবালয় মকরামলক মবমভন্ন
এ াকার মুআমল্লম কলর পািালতন। মসই ধারাবামহকতায় মতমন আব্দুল্লাহ ইবলন
মাসঊদ রাময.লক ইরালকর মুআমল্লম কলর পািাল ন। আব্দুল্লাহ ইবলন মাসঊদ
রাময. কূফা নগরীলত অবস্থান কলরমেল ন।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবলন মাসঊদ রাময. নবীজী  صلى هللا عليه وسلمএর সফরহযর সব সমলয়র সেী মেল ন। মতমন নবীজী  صلى هللا عليه وسلمমক খুব কাে
মথলক মদখার সুলযাগ মপলয়লেন। তাই নবীজী  صلى هللا عليه وسلمএর কথাকাজ খুব ভাল াভালব বুঝলত মপলরমেল ন। নবীজী  صلى هللا عليه وسلمএর
ঘলর তার এতলবমশ যাতায়াত মে ময, আগন্তুকরা মলন করলতা মতমন নবীজী صلى
 هللا عليه وسلمএর পমরবালররই একজন সদসয। নবীজী صلى هللا عليه وسلم
আব্দুল্লাহ ইবলন মাসঊদ রাময. এর ই লমর উপর এত আস্থাশী মেল ন ময, মতমন
তাাঁর সম্পলকব বল লেন, ‘আব্দুল্লাহ ইবলন মাসঊদ আমার উম্মালতর জনয যা পেন্দ
করলব আমম তা পেন্দ কর াম, আর মস আমার উম্মালতর জনয যা অপেন্দ করলব
আমম তা অপেন্দ কর াম।’ (ফাযালয় ুস সাহাবা, আহমাদ ইবলন হাম্ব হা.নং ১৫৩৬)
নবীজী  صلى هللا عليه وسلمআলরা বল নাঃ ‘আমম যমদ মাশওয়ারা োিাই
কাউলক আমার খ ীফা মনযুি করতাম, তাহল আব্দুল্লাহ ইবলন মাসঊদলক
আমার খ ীফা বানাতাম।’ (মুসান্নালফ ইবলন আবী শাইবা:৭/৪২৩ মাকতাবালয় শালম া)
নবীজী  صلى هللا عليه وسلمআলরা বল ন, কুরআন মযভালব অবতীর্ব হলয়লে
মসভালব তরতাজাভালব ময কুরআন পিলত িায়, মস মযন আব্দুল্লাহ ইবলন মাসঊদ
এর মত াওয়াত অনুসরর্ কলর।’ (মুসনালদ আহমাদ হা.নং ১৮৪৫৭) নবীজী صلى هللا
 عليه وسلمআলরা বল ন,‘মতামরা িারজন মথলক কুরআলনর ই ম হামস কলরা;
১.আব্দুল্লাহ ইবলন মাসঊদ মথলক ২. উবাই ইবলন কাআব মথলক ৩. মুআয ইবলন
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জাবা মথলক ৪. আবূ হুযাইফার আযাদকতত মগা াম সাল ম মথলক।’ (সুনালন
মতরমমযী হা.নং৩৮৯৮) আব্দুল্লাহ ইবলন মাসঊদ রাময. সম্পলকব হযরত উমর রাময.
এর মর্ন্বয হল া, ‘ كنيف ملىء علماমতমন ই লম পমরপূর্ব একমট ঘর।’
(ফাযালয়ল সাহাবা হা.নং১৫৫০) সূরা মুহাম্মাদ এর মো নং আয়ালত আল্লাহ তা‘আ া
বল নাঃ ‘তালদর (মুনামফকলদর) মধয মথলক মকেু ম াক আপনার কথা শ্রবর্ কলর,
অতাঃপর আপনার মনকট মথলক মবর হলয় যারা জ্ঞানপ্রাি তালদরলক বল , এই মাত্র
মতমন কী ব ল ন?’ এখালন জ্ঞানপ্রাি বল আব্দুল্লাহ ইবলন মাসঊদ রাময. মক
বুঝালনা হলয়লে। (মুসান্নালফ ইবলন আবীশাইবা:৭/২৯০ মাকতাবালয় শালম া)
আমরা আব্দুল্লাহ ইবলন মাসঊদ রাময. অসংখয ফযী লতর মধয মথলক মাত্র
কলয়কমট ফযী লতর কথা এখালন উলল্লখ কর াম যা দ্বারা স্পষ্টভালব এ কথা
প্রমামর্ত হল া ময, হযরত আব্দুল্লাহ ইবলন মাসঊদ রাময. সাহাবালয় মকরালমর
মলধয একজন বি মালপর আল ম মেল ন। মতমন কূফা নগরীলত োত্রলদর মবশা
মজমায় কুরআন-সুন্নালহর দরস মদলতন। কুরআন-সুন্নালহর আল ালক মানুলের
বদনমন্দন সমসযার সমাধান মদলতন।
ইবনু কাইময়যম জাওমযয়া রহ. বল লেন, সাহাবালয় মকরাম রাময. এর মলধয
সাতজন সববামধক ফাতাওয়া-ফারালয়লযর কাজ কলরলেন। মতমন সাতজলনর মলধয
মদ্বতীয় ও তততীয় নম্বলর যথাক্রলম হযরত আ ী রাময. ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবলন
মাসঊদ রাময.লক উলল্লখ কলরলেন। (উসূ ু ইফতা:পত.৩৪) আর আল্লাহর
মমলহরবানীলত এই দু‘জনই কূফা নগরীলত মনলজলদর ই ম মবতরর্ কলরলেন। এই
দু‘জন োিা আলরা প্রায় পলনরশত সাহাবালয় মকরাম রাময. কূফা নগরীলত অবস্থান
কলরমেল ন। যার ফল কূফা নগরী তখন ই ম িিবার মারকালয পমরর্ত হলয়মে ।
৩২ মহজরীলত হযরত আব্দুল্লাহ ইবলন মাসঊদ রাময. এর ইমর্ন্কাল র পর তাাঁর
সুলযাগয মশেয আ কামা মবন কলয়স রহ. আব্দুল্লাহ ইবলন মাসঊদ রাময. এর
স্থ ামভমেি হন। মতমন কূফায় দরস ও তাদরীলসর মখদমত আিাম মদলত থালকন,
আব্দুল্লাহ মবন মাসঊদ সহ অনযানয সাহাবালয় মকরাম মথলক আহমরত কুরআনসুন্নাহ, ও ফাতাওয়া-ফারালয়লযর ই ম মবতরর্ করলত থালকন। ৬২ মহজরীলত তাাঁর
ইমর্ন্কাল র পর তাাঁর সুলযাগয শাগমরদ প্রমসদ্ধ তালবয়ী ফকীহ ইবরাহীম নাখায়ী
তাাঁর স্থ ামভমেি হন। ৯৬ মহজরীলত ইমর্ন্কাল র পূবব পযবর্ন্ মতমন কুরআন-সুন্নাহ
ও ফাতাওয়া-ফারালয়লযর মখদমত আিাম মদলত থালকন। তাাঁর ইমর্ন্কাল র পর
ই লমর এই মীরালসর অমধকারী হন আবূ হানীফা রহ. এর উস্তাদ হাম্মাদ ইবলন
আবী সু াইমান। হাম্মাদ ইবলন আবী সু াইমান ইবরাহীম নাখায়ী রহ. এর
ইমর্ন্কাল র পর কূফার ই মী মখদমাত আিাম মদলত থালকন। ১২০ মহজরীলত
হাম্মাদ মবন আবী সু াইমান রহ. এর ইমর্ন্কাল র পর তাাঁর সুলযাগয োত্র ইমাম
আবূ হানীফা কূফার ই মী মসনলদ আলরাহর্ কলরন। ইমাম আবূ হানীফা রহ.
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তাাঁর িমল্লশজন োলত্রর মাধযলম দীঘব প্রায় মত্রশ বের মমহনত কলর কুরআন-সুন্নাহ,
ফাতাওয়া-ফারালয়লযর ময ই ম তাাঁর কালে মপৌাঁলেলে তা মতমন অধযায় মভমত্তক
সামজলয় মকতাব আকালর সংক ন কলরন। মযলহতু সংক কলদর মলধয ইমাম আবূ
হানীফা রহ. সবলিলয় বি বযমিত্ব মেল ন এবং তাাঁর মনততলত্বই সংক লনর কাজ
সমাি হলয়লে, তাই সংকম ত কুরআন-সুন্নাহর ঐ ই মলক মফকহু আবী হানীফা ও
মাযহাবু আবী হানীফা (আবূ হানীফার মফকহ বা আবূ হানীফার মাযহাব ও হানাফী
মাযহাব) ব া হলয় থালক।
উপমরউি আল ািনা দ্বারা এ কথা প্রমামর্ত হল া ময, হানাফী মাযহাব ইমাম আবূ
হানীফার বযমিগত মকালনা সম্পদ নয়। হানাফী মাযহাব অনুসরর্ করার দ্বারা
ইমাম আবূ হানীফালক অনুসরর্ করা হয় না; বরং হানাফী মাযহাব অনুসরর্ করার
অথব হল া, কুরআন-সুন্নাহর ঐ ই মলক অনুসরর্ করা যা ইমাম আবূ হানীফা
হাম্মাদ মবন আবী সু াইমান এর সূলত্র, হাম্মাদ মবন আবী সু াইমান ইবরাহীম
নাখায়ী এর সূলত্র, ইবরাহীম নাখায়ী আ কামা মবন কালয়স এর সূলত্র, আ কামা
মবন কালয়স আব্দুল্লাহ ইবলন মাসঊদ রাময. এর সূলত্র আব্দুল্লাহ ইবলন মাসঊদ
রাময. হযরত মুহাম্মাদ  صلى هللا عليه وسلمএর সূলত্র, হযরত মুহাম্মাদ صلى هللا
 عليه وسلمমজবারাঈ আমীন আ. এর মাধযলম স্বয়ং রাব্বু আ ামীন মথলক
মপলয়লেন।
অতএব, যারা এ কথা বল মবিায় ময, ‘হানাফীরা কুরআন-সুন্নাহ মেলি, স্বয়ং
নবীজী  صلى هللا عليه وسلمমক মেলি ইমাম আবূ হানীফালক মালন, তাই তারা
মুশমরক’ তারা কী পমরমার্ অজ্ঞ তা ব ার অলপিা রালখ না।
মনধবামরত এক মাযহালবর তাক ীদ ও অতীলতর উ ামালয় মকরামাঃ
২৪১ মহজরীলত ইমাম আহমদ রহ. এর ইমর্ন্কাল র পূলববই িার মাযহাব সংকম ত
হলয় যায়। িার মাযহাব েমিলয় পিার পর পতমথবীর বুলক যত উ ামালয় মকরালমর
আগমন ঘলটলে তারা সকল ই মকালনা না মকালনা মাযহালবর অনুসারী মেল ন।
তলব যারা মনলজলক মুজতামহদ মলন করলতন, তালদর কথা মভন্ন। অলনলক বল
থালক মনধবামরত মকালনা মাযহালবর তাক ীদ শুরু হয় মহজরী িতুথব শতাব্দীলত।
তালদর কথা মিক নয়। কারর্ ইমাম ইবলন তাইমময়া রহ. বল নাঃ
واَلوزاعى امام اهل الشام وقد كانوا على مذهبه اىل املائة الرابعة
‘আওযায়ী রহ. মসমরয়াবাসীর ইমাম মে , িতুথব শতাব্দী পযবর্ন্ মসমরয়াবাসী তাাঁর
মাযহাব অনুসরর্ করত।’ (মাজমূআতু ফাতাওয়া:২০/৫৮৩)
ইমাম যাহাবী রহ. বল লেন:
 مث فين العارفون به،كان أهل الشام مث أهل اْلندلس على مذهب اْلوزاعي مدة من الدهر
.وبقي منه ما يوجد في كتب اخلَلف
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‘মবশ মকেু মদন মসমরয়া ও মস্পলনর অমধবাসীরা আওযায়ী রহ. এর মাযহালবর
অনুসারী মে । অতাঃপর একসময় তার মাযহালবর আল মগর্ মনাঃলশে হলয় যায়,
(এলত কলর তার মাযহাবও হামরলয় যায়, মযলহতু তার মাযহাব সংকম ত হয়মন)
এখন তার মাযহালবর মকেু অংশ ‘কুতুবু মখ াফ’ (এমন মকতাবসমূহ যার মলধয
মবমভন্ন মাযহালবর মতামত উলল্লখ করা হলয়লে)-এর মলধয পাওয়া যায়।’
(তাযমকরাতু হুফ্ফায:১/১৩৪ শালম া)

ইমাম ইবলন তাইমময়া ও ইমাম যাহাবী রহ. এর বিবয দ্বারা এ কথা স্পষ্টই বুলঝ
আলস মহজরী িতুথব শতাব্দীর আলগও মবমভন্ন এ াকায় মনমদবষ্ট ইমালমর তাক ীদ
করা হত। কারর্ ইমাম আওযায়ী রহ. মহজরী মদ্বতীয় শতাব্দীর ইমাম মেল ন। মতমন
১৫৭ মহজরীলত ইমর্ন্কা কলরন।
সারকথা এই ময, িার মাযহাব যখন মথলক প্রমসমদ্ধ াভ কলর এবং েমিলয় পলি
তখন মথলক কুরআন-হাদীস ও মফকহ সম্পলকব যত মবলশেজ্ঞ উ ামালয় মকরাম
পতমথবীর বুলক আগমন কলরলেন তারা প্রলতযলকই িার মাযহালবর ময মকালনা এক
মাযহাব অনুসরর্ কলরলেন। তলব ইমালমর দ ীল র মিলয় শমিশা ী দ ী প্রমালর্র মভমত্তলত মকেু মাসআ ায় তারা মনজ অনুসতত ইমালমর মলতর মবলরামধতাও
কলরলেন। এখালন উম্মালতর বি বি কলয়কজন আল লমর নাম উলল্লখ করমে যারা
কুরআন-হাদীস ও উ ূমু হাদীস সম্পলকব মবলশে পারদমশবতা সলেও মনলজর
বুঝমত না িল মনমদবষ্টভালব মকালনা একজন ইমামলক মমলন িল লেন।
১. ইমাম দারাকুতনী ২. ইমাম বাইহাকী ৩. ইমাম ইবলন আব্দু বার ৩. ইমাম
মুনমযরী ৪. ইমাম ত্বহাবী ৫. ইমাম খাত্তাবী ৬. ইমাম নববী ৭. কাযী ইয়ায ৮.
ইমাম যাহাবী ৯. ইমাম যাই ায়ী ১০. তকীউদ্দীন সুবকী ১১. ইবলন রজব হাম্ব ী
১২. ইমাম যাইনুদ্দীন ইরাকী ১৩. ইমাম ইবলন হাজার আসকা ানী ১৪. ইমাম
ইবলন কাসীর ১৫. খতীলব বাগদাদী ১৬. ইবনু মুনমযর ১৭. ইমাম আবূ দাঊদ
১৮. ইমাম নাসাঈ ১৯. ইমাম রামাহুরমুযী ২০. ইমাম জা া ুদ্দীন সুয়ূতী ২১.
ইমাম সাখাবী ২২. ইমাম ইবলন আব্দু হাদী ২৩.ইমাম ইবনু জাওযী ২৪.
ইমাম জামা ুদ্দীন মমযযী ২৫. ইমাম ইবলন মান্দাহ রমহমাহুমুল্লাহ।
এখালন উদাহরর্স্বূপপ মাত্র পাঁমিশজলনর নাম উলল্লখ করা হল া। যারা মবজ্ঞ হাদীস
মবশারদ হওয়া সলেও মনমদবষ্ট এক মাযহাব মমলন িল লেন। বতবমান আহল হাদীস
বন্ধুলদর অবস্থা মদলখ মলন হলে, তারা এসব বি বি হাদীস মবশারদ ইমামলদর
মথলকও মনলজলদরলক মবমশ জ্ঞানী মলন কলরন, এজনয তারা মকালনা মনমদবষ্ট
ইমামলক না মমলন মনলজলদর বুঝ অনুযায়ী ি লে এবং অনযলদরলকও তালদর
মতামত গ্রহলর্র বযাপালর উৎসামহত করলে। উলল্লমখত বি বি ইমামলদর মিলয়
মনলজলদরলক মবমশ জ্ঞানী মলন করা আসল বুমদ্ধমালনর কাজ না মবাকামম? তার
মবিালরর ভার পািলকর উপর ।
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তাক ীদ না করার পলি যালদর কথা দ ী মহসালব মপশ করা হলয় থালক:
আমালদর আহল হাদীস বন্ধুরা অতীলতর কলয়কজন আল লমর উমির
অপবযবহার কলর কালরা তাক ীদ করালক নাজালয়য ও মশরক প্রমার্ করলত িায়।
তারা সাধারর্ত ময কয়জন উ ামালয় মকরালমর উমিলক মনলজলদর পলি উলল্লখ
কলর থালকন তারা বাস্তলবই ঐ কথা বল লেন মকনা বা বল থাকল ও কার জনয
মকান্ মপ্রিাপলট বল লেন, তা আমরা যািাই কলর মদখার মিষ্টা করলবা
ইনশাআল্লাহ।
তারা সবলিলয় মবমশ যার কথা উলল্লখ কলর মতমন হল ন শাইখু ইস াম ইবলন
তাইমময়া রহ.। অথি তাক ীদ জালয়য হওয়ার পলি ইমাম ইবলন তাইমময়া রহ.
এত উমি কলরলেন ময, তা যমদ একমত্রত করা হয়, তাহল একমট মাঝামর
আকতমতর একমট পুস্তক হলয় যালব। আমরা তাক ীদ ববধ হওয়ার পলি তার
কলয়কমট উমি উলল্লখ করমে:
 والتقليد...والذى عليه جماهري اَلمة ان اَلجتهاد جائز ىف اجلملة والتقليد جائزىف اجلملة
.جائز للعاجز عن اَلجتهاد
‘উম্মালতর অমধকাংশ উ ামালয় মকরালমর মতামত হল া বাস্তলব ইজমতহাদ করা
জালয়য আর তাক ীদ করাও জালয়য... ময বযমি ইজমতহাদ করলত পালর না তার
জনয তাক ীদ করা ববধ।’ (মাজমূআতু ফাতাওয়া:২০/২০৩)
ইবলন তাইমময়া রহ. আলরা বল নাঃ
من كان عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله وقد اتبع فيها من هو من اهل العلم والدين ومل
.يتبني له ان قول غريه ارجح منه فهو حممود يثاب َليذم على ذالك وَليعاقب
‘ময বযমি সরাসমর কুরআন-সুন্নাহ মথলক আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল র হুকুম-আহকাম
জানলত অিম, মস যমদ এ মিলত্র দ্বীনদার মকালনা আল ম (মুজতামহদ)-এর
অনুসরর্ কলর এবং তার পলি এটা জানা সম্ভব না হয় ময, অনয ইমালমর উমি
তার অনুসরর্ীয় ইমালমর উমির মিলয় প্রাধানযপ্রাি, তবুও মস প্রশংসার মযাগয
এবং মস সাওয়ালবর অমধকারী হলব, এই তাক ীলদর জনয তালক মতরস্কার করা
যালব না এবং আলখরালতও মস শামস্তলযাগয সাবযস্ত হলব না।’ (মাজমূআতু
ফাতাওয়া:২০/২২৫)

ইবলন তাইমময়া রহ. এই উমি দ্বারা এ কথা পমরষ্কার বুলঝ আলস ময, ময বযমি
সরাসমর কুরআন-সুন্নাহ মথলক হুকুম-আহকাম উদঘাটন করলত অিম তার জনয
উমিত হল া দ্বীনদার মকালনা মুজতামহলদর তাক ীদ করা । আর এ কথা স্পষ্ট ময,
বতবমান পতমথবীর হালতলগানা কলয়কজন বি বি আল ম োিা সবার অবস্থাই এমন
ময, তারা সরাসমর কুরআন-সুন্নাহ মথলক হুকুম-আহকাম উদঘাটন করার মযাগযতা
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রালখ না। তাই ইবলন তাইমময়া রহ. এর উমি অনুযায়ী বতবমান পতমথবীর সমস্ত
মুসম লমরই উমিত মকালনা না মকালনা মাযহালবর তাক ীদ করা।
ইবলন তাইমময়া রহ. আলরা বল নাঃ
.املقلد يقلد السلف اذ القرون املتقدمة افضل مما بعدها
‘যারা তাক ীদ করলব তালদর জনয উমিত হল া সা লফ সাল হীলনর তাক ীদ
করা। কারর্ পূলববর শতাব্দী পরবতবী শতাব্দী মথলক উত্তম।’ (মাজমূআতু
ফাতাওয়া:২০/৯)

ইবলন তাইমময়া রহ. আলরা বল নাঃ
مسائل اَلجتهاد من عمل فيه بقول بعض العلماء مل ينكر عليه ومل يهجر واذا كان ىف املسألة
قوَلن فان كان اَل نسان يظهرله رجحان احد القولني عمل به واَل قلد بعض العلماء الذين
.يعتمد عليهم
‘ইজমতহাদী মাসাইল র মলধয যমদ মকউ মকালনা আল ম (মুজতামহদ)-এর উমি
অনুযায়ী আম কলর, তাহল তালক মকালনা মদাে মদওয়া যালব না এবং তার
সালথ সম্পকব মেন্ন করা যালব না। যমদ মকালনা মাসআ ার মিলত্র দুই ধরলনর উমি
থালক আর মস যমদ এমন হয় ময, তার কালে মকালনা এক উমি (দ ীল র
মবলবিনায়) প্রাধানয পায়, তাহল মস মস অনুযায়ী আম করলব, অনযথায় ময
আল লমর উপর তার আস্থা হয় তার তাক ীদ (অনুসরর্) করলব।’ (মাজমূআতু
ফাতাওয়া:২০/২০৭)

ইবলন তাইমময়া রহ. এর উপলরাি উমিসমূলহর সারকথা এই ময, মতমন এমন
মযাগযতাসম্পন্ন আল মলক তাক ীদ করলত মনলেধ কলরলেন, ময মনলজই কুরআনসুন্নাহ মঘলট পূবববতবী ইমামলদর উমির মলধয মথলক প্রাধানযপ্রাি ও অপ্রাধানযপ্রাি
মনর্বয় করলত পালর। আর যার এমন মযাগযতা মনই তালক মতমন তাক ীদ করলত
বল লেন। অতএব, বযাপকভালব এ কথা ব া ময, ইমাম ইবলন তাইমময়া
তাক ীদলক নাজালয়য বল লেন তা তাাঁর উপর অপবাদ বব মকেু নয়।
ইবনু কাইময়যম ও তাক ীদ
আহল হাদীস ভাইলয়রা তাক ীদ করা যালব না মলমব ইবনু কাইময়যম রহ. এর
উমি মবশ মজালশর সালথ উলল্লখ কলর থালক। অথি তাক ীদ সম্পলকব ইবনু
কাইময়যম রহ. এর অবস্থান পমরষ্কার নয়। কারর্ মতমন ‘ই ামু মুআমক্কয়ীন’-এ
তাক ীদ সম্পলকব পরস্পর মবলরাধী কথা বল লেন। তাক ীদ আল ািনার শুরুলতই
মতমন বল নাঃ
 وانقسامه اىل ما حيرم القول فيه واَلفتاء به واىل ما جيب املْري.ذكر تفْيل القول ىف التقليد
.اليه و اىل مايسوغ من غري اجياب
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‘তাক ীলদর মবস্তামরত আল ািনাাঃ তাক ীদ কখলনা হারাম, কখলনা ওয়ামজব ও
কখলনা জালয়য হয়, এই মতন প্রকার তাক ীলদর বর্বনা।’ (ই‘ ামু
মুআমক্কয়ীন:২/১৬৮)

ইবনু কাইময়যম রহ. উপমরউি কথা দ্বারা বুঝা যায় ময, তাাঁর মলত তাক ীদ মতন
প্রকারাঃ ১. এমন তাক ীদ যা হারাম। হারাম তাক ীলদর মলধয মতমন আ াদাভালব
মতন প্রকার তাক ীদলক উলল্লখ কলরলেনাঃ ক. আল্লাহ তা‘আ ার হুকুম মথলক
মবমুখ হলয় বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরর্। খ.এমন বযমির তাক ীদ করা যার
সম্পলকব জানা মনই ময, মস বাস্তলব তাক ীলদর উপযুি মক না? গ. দ ী প্রমালর্র মাধযলম অনুসতত ইমালমর মতামত মকালনা মিলত্র ভু প্রমামর্ত হওয়া
সলেও তার তাক ীদ করা।
এই মতন ধরলনর তাক ীদলক ইমাম ইবনু কাইময়যম রহ. হারাম বল লেন।
আমরাও এই মতন প্রকার তাক ীদ হারাম হওয়ার বযাপালর তাাঁর সালথ একমত।
আমরাও বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরর্লক জালয়য বম না, আর এমন ইমালমর
তাক ীদ আমরা কমর না বা করলত বম না যার অবস্থা সম্পলকব আমালদর জানা
মনই। আর ইমালমর মকালনা মতামত দ ী প্রমালর্র আল ালক ভু প্রমামর্ত
হওয়ার পরও মসলিলত্র আমরা তার তাক ীদ করালক জালয়য মলন কমর না।
মমাটকথা ইবনু কাইময়যম রহ. এর এই মতামলতর সালথ আমালদরও মকালনা
মবলরাধ মনই।
এই আল ািনার একটু পলর মতমন বল নাঃ
واما تقليد من بذل جهده ىف اتباع ما انزل الله وخفى عليه بعضه فقلد فيه من هو اعلم منه
فهذا حممود غري مذموم ومأجور غريمأزور كما سيأىت بيانه عنده ذكر التقليد الواجب
.والسائغ ان شاءالله
‘আল্লাহ তা‘আ া যা নাময কলরলেন তা অনুসরর্ করার বযাপালর ময বযমি মনজ
সাধয অনুযায়ী মিষ্টা কলর, আর ময মবেয়গুল া মনলজ বুঝলত পালর না মস মবেলয়
তার মিলয় মবমশ কালরা তাক ীদ কলর, তাহল মস প্রশংসনীয় কাজ করল া তালক
মতরস্কার করা হলব না, মস োওয়াব পালব, গুনাহ হলব না। এর মবস্তামরত বর্বনা
ওয়ামজব ও জালয়য তাক ীলদর আল ািনায় আসলে।’ (ই‘ ামু মুআমক্কয়ীন:২/১৬৯)
ইবনু কাইময়যম রহ. এর এই উমি মূ ত ঐ বি আল লমর জনয ময মনলজ
মনলজই কুরআন-সুন্নাহ মথলক হুকুম আহকাম উদঘাটন করলত পালর। ময অংশ তার
বুলঝ আলস না মস মিলত্র অনয মকালনা বি আল লমর তাক ীদ কলর।
আমালদর মতামতও এলিলত্র ইবনু কাইময়যম মথলক মভন্ন নয়। কারর্ এমন
আল ম ময সরাসমর কুরআন-সুন্নাহ মথলক হুকুম-আহকাম উদঘাটন করলত পালর
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(যার মলধয একধরলনর ইজমতহালদর মযাগযতা এলস মগলে) তার জনয আমরা
মনমদবষ্ট মকালনা ইমালমর তাক ীদলক জরুরী বম না।
এতটুকু পযবর্ন্ ইবনু কাইময়যম রহ. কথা মিক মে । মকন্তু এরপর মতমন ৮০-৯০
পতষ্ঠা বযাপী দীঘব আল ািনা কলর সব ধরলনর তাক ীদলক নাজালয়য ও হারাম
প্রমালর্র প্রার্ার্ন্কর মিষ্টা কলরলেন। এমন মক এমন সাধারর্ মুসম ম ময কুরআন
সুন্নাহ সম্পলকব মকেুই জালন না মসও যমদ তাক ীদ কলর তালকও মতমন মূখব ও
মগামরাহ বল আখযাময়ত কলরলেন। মতমন বল নাঃ
املقلد ان كان يعر ف ما انزل الله على رسوله فهو مهتد وليس مبقلد وان كان مل يعرف ما
٠٧١/٢: اعَلم املوقعني.انزل الله على رسوله فهو جاهل ضال باقراره على نفسه
এখালন মতমন তাক ীদ ও মুকামল্লদলদর সমাল ািনায় এত মনমন হলয় মগলেন ময,
ইলতাপূলবব ওয়ামজব ও জালয়য তাক ীদ সম্পলকব মবস্তামরত আল ািনা করলবন বল
ময ওয়াদা মতমন কলরমেল ন, তাও মব-মা ুম ভুল মগলেন। এই দীঘব প্রায় ৯০
পতষ্ঠার আল ািনায় মতমন ওয়ামজব ও জালয়য তাক ীদ সম্পলকব মকালনা আল ািনাই
আর কলরন মন।
তাক ীদ সম্পলকব ইবনু কাইময়যম রহ. এর আল ািনা মলনালযাগসহ ময-ই
অধযায়ন করলব, তার জনয এই ফ াফল মপৌাঁো কষ্টকর হলব না ময, তাক ীদ
সম্পলকব ইবনু কাইময়যম রহ. এর মতামত অসম্পূর্ব ও পরস্পর মবলরাধী। মকালনা
আল লমর অসম্পূর্ব ও পরস্পর মবলরাধী মতামতলক মনলজলদর পলির বি দ ী
মলন করা িরম মূখবতা োিা আর কী হলত পালর! অবশয তার কথা দ্বারা এতটুকু
প্রমামর্ত হলয়লে ময, তার মলত তাক ীলদর এমন একমট প্রকার আলে যা জালয়য,
আর এমন একমট প্রকারও আলে যা ওয়ামজব। মকন্তু মতমন মুকামল্লদলদর মদাে
বর্বনা করলত মগলয় মসগুল ার আল ািনা ভুল মগলেন।
শালয়খ মুহাম্মাদ মবন আব্দু ওয়াহাব ও তাক ীদ
আহল হাদীস ভাইলদর কালে তাক ীদ না করার বযাপালর আলরকজন মানযবর
বযমি হল ন শালয়খ মুহাম্মাদ মবন আব্দু ওয়াহাব রহ.। তাক ীদ করা যালব না
মলমব তারা মুহাম্মাদ মবন আব্দু ওয়াহাব রহ. এর উমিও দ ী মহসালব মপশ
কলর থালকন। অথি আমালদর জানা মলত মুহাম্মাদ মবন আব্দু ওয়াহাব নজদী রহ.
িার মাযহালবর মধয মথলক মকালনা মাযহালবর তাক ীদ করলত মনলেধ কলরনমন।
বরং মতমন মনলজ, তার পুত্র ও তার মস মস ার (সা াফী মস মস ার) অনযানয
আল মগর্ সবাই ইমাম আহমাদ মবন হাম্ব রহ. এর মাযহালবর অনুসারী মেল ন।
শালয়খ মুহাম্মাদ মবন আব্দু ওয়াহাব তাাঁর উপর উত্থামপত মকেু অমভলযালগর জবাব
মদলত মগলয় বল নাঃ
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منها قوله اىن مبطل كتب املذاهب اَلربعة واىن اقول ان الناس من ست مائة سنة ليسوا على
:  جواىب عن هذه املسائل ان اقول...شي ء واىن ادعى اَلجتهاد واىن خارج عن التقليد
.سبحانك هذا بهتان عظيم
‘মস সব অমভলযালগর মধয মথলক কলয়কমট এইাঃ আমম না মক বম ১. িার
মাযহালবর মকতাবসমূহ বামত ২. মহজরী েষ্ঠ শতাব্দী মথলক মুস মানরা মভমত্তহীন
মজমনলসর উপর আম কলর আসলে ৩. আমম মুজতামহদ হওয়ার দাবীদার, আমম
তাক ীদ কমর না । এসব অমভলযালগর জবালব আমম শুধু এতটুকুই ব লবা,
আল্লাহর কসম এগুম সবই আমার উপর আলরামপত অপবাদ বব মকেু নয়।’
(আররাসাই শু শাখমসয়া:পত.৪)

শালয়খ মুহাম্মাদ মবন আব্দু ওয়াহাব রহ. এর পুত্র শালয়খ আব্দুল্লাহ মবন মুহাম্মাদ
মযমন মপতার মততুযর পর তাাঁর স্থ ামভমেি হন, মতমন বল নাঃ
وحنن ايضا ىف الفروع على مذهب اَلمام احمد بن حنبل رحمه الله وَل ننكر على من قلد
.احد اَلربعة دون غريهم لعدم ضبط مذاهب الغري
‘মফকহী মাসাইল র মিলত্র আমরা আহমদ মবন হাম্ব রহ. এর তাক ীদ করা।
আর ময বযমি িার মাযহালবর মলধয মথলক মকালনা একমটর তাক ীদ কলর আমরা
তার উপর মকালনা অমভলযাগ কমর না। তলব আমরা (িার মাযহাব োিা) অনয
মকালনা মাযহালবর উপর ি লত মদই না কারর্, অনয মাযহাব সংকম ত ও
সংরমিত নয়।’ (আদ্দুরারুস সামনয়যাহ মফ আজমববামতন নাজমদয়যাহ:১/২২৭)
শালয়খ মুহাম্মাদ আব্দু ওয়াহাব রহ. এর মস মস ার একজন বি আল ম ও দাঈ
শালয়খ মুহাম্মাদ আ উসাইমীন রহ. তাক ীলদর দুইমট প্রকার উলল্লখ করলত
মগলয় বল নাঃ
.احدها ان يكون املقلد عاميا َل يستطيع معرفة احلكم بنفسه ففرضه التقليد
‘তাক ীলদর একমট প্রকার হল া; তাক ীদকারী এমন সাধারর্ ম াক হওয়া, ময
মনলজ মনলজ (কুরআন-সুন্নাহ মথলক) মবধান উদঘাটন করলত পালর না, মস মিলত্র
তার ফরয হল া তাক ীদ করা।’ (আ উসূ মমন ই মম উসূ :পত.৮৭)
সারকথা, মনভবরলযাগয সমস্ত উ ামালয় মকরাম এ বযাপালর একমত ময, সাধারর্
মুসম মলদর জনয িার মাযহালবর ময মকালনা এক মাযহালবর তাক ীদ করা
জরুরী। তলব কুরআন-সুন্নাহ উপর মবলশে পামিলতযর অমধকারী আল লমর মনকট
যমদ তার অনুসতত ইমালমর মকালনা মবলশে মাসআ া মনজ গলবের্া অনুযায়ী
কুরআন সুন্নাহর অনয মকালনা দ ীল র মবলরাধী সাবযস্ত হয়, মস মিলত্র তার জনয
ঐ মাসআ ার মলধয িার মাযহালবর মধয মথলক অনয মকালনা মাযহাব মানার
এখমতয়ার থাকলব। বরং ইমালমর মত মনমশ্চতভালব ভু প্রমামর্ত হল ,তার জনয
ঐ মাসআ ায় মনজ গলবের্া অনুযায়ী অনযমত গ্রহর্ করা ওয়ামজব হলয় যালব।
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আমালদর আহল হাদীস বন্ধুরা বাং া বই মথলক দুই একমট হাদীলসর অনুবাদ
পলি মনলজলক কুরআন-সুন্নালহর বযাপালর মবলশে পামিলতযর অমধকারী মলন করল
তালদরলক মকেু ব ার মলতা ভাো আমালদর মনই। আহল হক উ ামালয় মকরাম
৫০-৬০ বের যাবৎ াগাতার কুরআন-সুন্নাহ অধযয়ন করার পরও মনলজলক ঐ
স্তলরর মবজ্ঞ আল ম মলন করার সাহস পায় না যালদর জনয মিত্রমবলশলে ইমালমর
মলতর মবূপলদ্ধ যাওয়ার সুলযাগ রলয়লে। অথি আহল হাদীস বন্ধুরা দু‘িারটা
হাদীস মুখস্থ কলর মনলজলক মকমন মযন মসই পযবালয়র আল ম ভাবলত শুরু কলর
মদয়। আল্লাহ তা‘আ ার কালেই সক অমভলযাগ।
আহল হাদীস বন্ধুরা যমদও তাক ীদ না করার দামব কলর, মকন্তু বাস্তলব তারা
আহল হাদীস পমিতলদর তাক ীদ কলর থালক। কারর্, আহল হাদীস পমিতরা
যা বল মদয় সাধারর্ আহল হাদীস ভাইলয়রা অলন্ধর মত তাই মুখস্থ কলর বল
মবিায়। তাহল মদখা যালে, আহল হাদীস ভাইলয়রা তালদর পমিতলদর তাক ীদ
করলে, আর আমরা মাযহাব অনুসারীরা মনজ মনজ ইমালমর তাক ীদ করমে।
সাধারর্ আহল হাদীস ভাইলদর কালে আমালদর প্রশ্ন, খাইরু কুরুলনর ইমাম,
ইমাম আজম আবূ হানীফা রহ. এর তাক ীদ করা উত্তম নামক বতবমান যমানার
স্ক ার আহল হাদীস পমিতলদর তাক ীদ করা উত্তম? আল্লাহ তা‘আ া আমালদর
সবাইলক সমিক বুঝ দান করুন। আমীন।
হানাফী মাযহালবর মবরুলদ্ধ একমট মভমত্তহীন অমভলযাগ ও তার মনরসন
হানাফী মাযহাব হল া পতমথবীর সববামধক অনুসতত মাযহাব। পতমথবীর দুই তততীয়াংশ
মুস মান এই মাযহাব অনুসালরই কুরআন-সুন্নাহর মবধান মমলন িল আসলে।
আহ ু হাদীস সম্প্রদালয়র আমবভবালবর পূলবব হানাফী মাযহাবলক মকউ অমভযুি
কলরন মন। এ দ মট সূিনা ন মথলকই হানাফী মাযহালবর উপর মবমভন্ন অমভলযাগ
আলরাপ কলর আসলে। তন্মলধয তালদর একমট বি ও প্রমসদ্ধ অমভলযাগ হল া,
হানাফীগর্ সাধারর্ত ‘যঈফ’ হাদীলসর উপর আম কলর থালক। মূ ত এমট
একমট উলদ্দশয প্রলর্ামদত মপ্রাপাগান্ডা ও মভমত্তহীন অমভলযাগমাত্র।
মকউ যমদ ইনসালফর সালথ হানাফী মাযহালবর মনভবরলযাগয গ্রন্থাব ী পাি কলরন,
সম্পূর্ব মনরলপি দতমষ্টভমে মনলয় প্রকতত সতয জানার জনয মনলম্নর মকতাবগুল া
অধযয়র্ কলরন তাহল মতমন সহলজই অনুধাবন করলত পারলবন ময, অমভলযাগমট
কতটা অবার্ন্র ও মভমত্তহীন।
মকতাবগুল া হল া:১. মকতাবু হুিাহ আ া আহম মাদীনা (ইমাম মুহাম্মাদ রহ.)
২. মুআত্তা মুহাম্মাদ (ইমাম মুহাম্মাদ রহ.)
৩. মকতাবু আোর (ইমাম আবূ হানীফা রহ.)
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৪. শরহু মা‘আমন আোর (ইমাম তহাবী রহ.)
৫. ফাতহু কাদীর (ইবনু হুমাম রহ.)
৬. নাসবুর রায়াহ (জামা ুদ্দীন যাই াঈ রহ.)
৭. আ জাওহারুন-নাকী (আ াউদ্দীন আত-তুরকুমানী রহ. )
৮. উমদাতু ক্বারী (বদরুদ্দীন আইনী রহ.)
৯. ফাতহু মু মহম (শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ.)
১০. বায ু মাজহুদ (খ ী আহমাদ সাহারানপুরী রহ.)
১১. ই াউস সুনান (যফর আহমাদ উসমানী রহ. )
১২. মা‘আমরফুস সুনান (মুহাম্মাদ ইউসুফ বানূরী রহ.)
১৩. আোরুস সুনান (জমহর মনমাবী)
১৪. ফয়জু বারী (আনওয়ার শাহ কামিরী রহ.)
১৫. আউজাযু মাসাম ক (যাকামরয়া কান্ধ ভী রহ.)
১৬. আমামন আহবার (ইউসুফ কান্ধ ভী রহ.)
এই মকতাবগুল ালত কুরআন-সুন্নাহর আল ালক হানাফী মাযহাবলক উপস্থাপন করা
হলয়লে। প্রমতমট মাসআ া কুরআন-হাদীলসর সুস্পষ্ট দ ী দ্বারা প্রমার্ করা
হলয়লে। তাই এই মকতাবগুল া পাি কলর আপমনই মসদ্ধার্ন্ মনলত পারলবন ময,
হানাফী মাযহাব যঈফ হাদীস মনভবর নামক কুরআন-সুন্নাহসম্মত একমট সুদতঢ়
মাযহাব, যার স্বীকতমত প্রমত যুলগর মুহামক্কক আল মগর্ মদলয়লেন।
তথামপ মকেু ম াক এ অবার্ন্র অমভলযাগ মতাল ময, “হানাফীগর্ মকালনা
মাসআ ায় সহীহ হাদীস থাকা সলেও তার উপর আম না কলর যঈফ হাদীলসর
উপর আম কলর থালক”।
আমরা এখালন িারমট ধারায় এই অমভলযালগর অসারতা প্রমার্ করলবা ইনশাআল্লাহ
।
১ম ধারাাঃ
িার মাযহালবর মুজতামহদ ইমামগলর্র পরবতবীকাল ময সক ফুকাহালয় মকরাম
উি মাযহাব সমূলহর উপর মকতাবাদী রিনা কলরলেন, তালত মাসআ ার সমথবলন
ময সমস্ত হাদীস উলল্লখ করা হয়, মস হাদীসগুল া মূ ত হুবহু ঐ দ ী নয়, যার
উপর স্বয়ং ইমামগর্ মাসআ া ইমস্তম্বালতর মিলত্র মনভবর কলরলেন।
হযাাঁ, অলনক সময় সংক নকারীগর্-ইমাম ময দ ীল র উপর মভমত্ত কলর মাসআ া
বর্বনা কলরলেন-মস দ ী ই উলল্লখ কলরন, মকন্তু তার অথব এই নয় ময, মতমন
মযসব হাদীস উলল্লখ কলরন তার সবই ইমামগলর্র প্রধান দ ী এবং ইমামগর্
কততবকই মনববামিত।
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আস কথা হ , মফকলহর মকতাবামদলত মূ মাসআ া সমূহ মতা প্রলতযক
মাযহালবর ইমামগলর্রই সংক ন করা, মকন্তু মাসআ াগুল ার সমথবলন ময দ ী
উলল্লখ করা হয়, তা অমধকাংশ সময়ই ইমামগর্ কততবক বমর্বত তালদর মনজস্ব
দ ী নয়, বরং সংক নকারী মকতাব সংক ন করলত মগলয় মাসআ ার সমথবলন
মনলজর অনুসন্ধালন ময হাদীস মপলয়লেন, তাই মতমন উলল্লখ কলরলেন। আহল
ই মগর্ মতা বুঝলতই পারলেন ময, তা ইমালমর মূ দ ী নয়, বরং ইমালমর
মনকট অনয মকান হাদীস মে , যার উপর মভমত্ত কলর মতমন মাসআ া মবর
কলরলেন।
সুতরাং পরবতবীলত সংকম ত মকতাবামদলত মকান হাদীলসর মলধয দুবব তা পাওয়া
মগল তার দায়ভার ইমালমর উপর বতবালব না এবং এর দ্বারা মাসআ ার দুবব তা
প্রমামর্ত হওয়ারও মকান সুলযাগ মনই, কারর্, মাসআ ার মভমত্ত মহলসলব ইমাম
সালহলবর মনকট অনয মকান মজবুত দ ী মে অথবা তার পরবতবী যমানায় যঈফ
রাবী যুি হলয়লে। এ জাতীয় যঈফ হাদীলসর কারলর্ মকান ইমাম ও তার
মাযহালবর মবরুলদ্ধ অমভলযাগ করা ইনসাফপূর্ব আিরর্ নয়।
এ নীমতমট সবলিলয় মবমশ প্রলয়াগ হয় হানাফী মাযহালবর মিলত্র। মকননা ইমাম
আবূ হানীফা রহ. মনলজ তার মফকলহর দ ী মনয়মতামন্ত্রকভালব সংক ন কলর
যানমন। ইমাম মাল ক ও ইমাম আহমাদ রহ. ও মনলজলদর মফকহ ও দ ী
সংক ন কলর যানমন। আর ইমাম শালফঈ রহ. তার ‘মকতাবু উম্ম’ এ মনলজর
মকেু মফকহ ও দ ী সংক ন কলরলেন বলট, মকন্তু সমুদয় দ ী সংক ন
কলরনমন।
অতএব, ময হাদীস আমরা হানাফী মাযহালবর ‘মহদায়া’ মকতালব, মাল কী
মাযহালবর ‘আর মরসা া’ মত, শালফঈ মাযহালবর ‘মুহাযযালব’ এবং হাম্ব ী
মাযহালবর ‘আ মুগনী’ মত পাই, এগুল ার অমধকাংশ হাদীসই ঐ মাযহালবর
ইমালমর মূ দ ী নয়।
এই মূ নীমতমট জানা না থাকার কারলর্ আহল হাদীলসর মকান মকান আল ম
হানাফী মাযহালবর মফক্বলহর মকতাব ‘মহদায়া’মত বমর্বত মাসআ া সংক্রার্ন্
হাদীসসমূলহর উদ্ধতমত মদলত মগলয় ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও তাাঁর মাযহালবর
বযাপালর অলনক আপমত্তকর ও অবার্ন্র কথার অবতারর্া কলরলেন।
তারা মহদায়া এর হাদীস ‘তাখরীজ’ (সূত্র উলল্লখ) করলত মগলয় যখন মদখল ন ময,
মুহামদ্দসগর্ এই মকতালব উলল্লমখত অলনক হাদীসলক ‘যঈফ’ ‘মাওযু’ ‘গাইলর
মারফু’ ইতযামদ সাবযস্ত কলরলেন, তখন তারা মসই হাদীসগুল ালক মাযহালবর স্বয়ং
ইমাম কততবক উদ্ধতত দ ী মলন কলর ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও তার মাযহালবর
মবরুলদ্ধ অমভলযাগ আলরাপ কলর বল নাঃ আল্লাহ তা‘আ ার শরী‘আলতর মবেলয়
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আবূ হানীফা রহ.লক কীভালব আমরা ইমাম ও মুজতামহদ মহলসলব মানব? অথি
মতমন ‘মওযু’ হাদীস মদলয় দ ী মদলয় থালকন। ‘মওকুফ’ ও ‘মাকতু’ (অথবাৎ
সাহাবীকততবক বমর্বত কথা বা সনলদ মবমেন্নতা) হওয়া সলেও তালক রাসূল র
হাদীস বল মদন।
মূ ত উি বাস্তবতা সম্পলকব অজ্ঞতাই তালদরলক এ ভু
কলরলে।

ধারর্ায় মনমমিত

সংক নকারীগর্ ময মনলজর পি মথলকই মাসআ ার সমথবলন দ ী উলল্লখ কলর
থালকন, এই কথার দু‘মট দ ী আমম উলল্লখ করমে।
১ম দ ী :ইমাম ইবনুস সা াহ রহ. বল ন, ‘ময বযমি মকান হাদীলসর উপর আম করলত
িায় বা মকান মাযহালবর ইমালমর মাসআ ার সমথবলন হাদীস দ্বারা দ ী মদলত
িায় এবং মস এ মবেলয় পারদশবীও হয়, তাহল এর সমিক পদ্ধমত হল া, মস তার
কমপমটলক মকতালবর মূ কমপর সালথ মমম লয় মদখলব, িাই মূ কমপমটর সালথ মস
মনলজ মমম লয় মনক বা অনয মকান মনভবরলযাগয বযমি মম াক।’ (মুকাদ্দামাতু ইবমনস
সা াহ পত. ২৫)

ইমাম ইবনুস সা াহ এর উমিাঃ ‘মকান মাযহালবর ইমালমর মাসআ ার সমথবলন
হাদীস মদলয় দ ী মদলত িায় এবং মস এ মবেলয় পারদশবীও হয়’ এর দ্বারা
প্রতীয়মান হয় ময, সংক নকারীগর্ মনলজর মথলক মাসআ ার সমথবলন হাদীস
উলল্লখ কলর থালকন।
২য় দ ী :ইবনু কাময়যম রহ. তার মকতাব বাদাময়উ ফাওয়াইদ এর প্রথম ফায়দালত
বল নাঃ  الشفعة لنصرانىঅথবাৎ: মকালনা মিস্টালনর জনয শুফআ [তথা
পাশ্বববমতবতার সূলত্র জমমক্রলয় অগ্রামধকার াভ] এর হক মনই এই হাদীস দ্বারা
জবনক আল ম ইমাম আহমাদ রহ. এর মাযহালবর দ ী মদলয়লেন। আর ইমাম
আহমাদ রহ. ভাল া কলরই জানলতন ময, এর দ্বারা দ ী মদয়া যালব না। মকননা
এমট একজন তালবঈর উমি মাত্র। অথি হাম্ব ী মাযহালবর ইমাম ইবলন কুদামা
রহ. তার মকতাব আ মুগনীলত এর দ্বারা দ ী মদলয়লেন এবং এমটলক
দারাকুতনীর ই া মকতালবর সূলত্র হযরত আনাস রাময. বমর্বত মারফূ হাদীস
সাবযস্ত কলরলেন। অপরমদলক বাইহাকী রহ. তার সুনালন দতঢ়তার সালথ বল লেন
ময, এমট হাসান বসরীর উমি, মারফূ হাদীস নয়। (আসারু হাদীমসশ শরীফ পত.২১০)
এখালন ইবনু কাইময়যম রহ. এর উমি ‘এই হাদীস দ্বারা জবনক আল ম ইমাম
আহমাদ রহ. এর মাযহালবর দ ী মদলয়লেন’। এর দ্বারা স্পষ্ট হয় ময,
সংক নকারীগর্ মাসআ ার সমথবলন অলনক হাদীস মনলজর অনুসন্ধান অনুযায়ী
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উলল্লখ কলর থালকন। অতএব পরবতবী মকতাবগুল ার মকান হাদীলস দুবব তা
পাওয়া মগল ইমামলক বা তার মাযহাবলক প্রশ্নমবদ্ধ করা যালব না, বরং মসটালক
বর্বনাকারীর ত্র”মট সাবযস্ত করলত হলব।
২য় ধারা:
কখলনা এমন হয় ময, মফকহ সংক নকারীগর্ তালদর মকতালব ময হাদীস উলল্লখ
কলরন তা স্বয়ং ইমালমর দ ী । মকন্তু মকান মুহামদ্দস হাদীসমটলক শুধুমাত্র পরবতবী
যামানায় ম মখত হাদীলসর মকতাব মযমন মসহাহ, সুনান, মাসামনদ ও মাআমজলম
তা াশ কলর হাদীলসর মকতাবামদর সনলদর মভমত্তলত হাদীসমটলক অপ্রামার্য মলন
কলরন।
সুতরাং ময বযমি মফকলহর হাদীসসমূহলক শুধুমাত্র পরবতবীকাল সংকম ত
হাদীলসর গ্রন্থসমূলহ তা াশ কলরন, মতমন হাদীলসর সনলদ দুবব তা মদলখ হাদীসলক
যঈফ সাবযস্ত কলরন এবং ইমালমর উপর অপবাদ মদন, অকথয ভাোয় কটূমি
কলরন।
আর ময বযমি ইনসালফর সালথ মনরলপিভালব হাদীস অনুসন্ধান কলরন এবং
মুহামদ্দসগলর্র মকতালবর পাশাপামশ ইমামগলর্র মনজস্ব মকতালবও সমান দতমষ্ট
রালখন, মতমন হাদীসমটলক সহীহ সনলদ মপলয় যান। এভালব মতমন প্রকতত মবেয়মট
উপ মদ্ধ করলত পালরন এবং ইমামগর্ ময বাস্তলবই আল্লাহ তা‘আ ার পি মথলক
মহদায়াতপ্রাি ও সমিক মসদ্ধালর্ন্ উপনীত আর তালদর প্রমত মবলদ্বে মপাের্কারীরা
ময পথভ্রষ্ট, এ মবশ্বাস অর্ন্লর আরও বদ্ধমূ হলয় যায়।
একমট উদাহরলর্র মাধযলম মবেয়মট আরও স্পষ্ট করা হ াঃ মহদায়া মকতালবর
গ্রন্থকার তার মকতালব ""ادرئوا الحدود بالشبهاتএই হাদীসমট মারফু মহলসলব
উলল্লখ কলরলেন।
হাদীসমট যায় াঈ রহ. নসবুর রায়ালত তাখরীজ কলরলেন ময, এমট মওকূফ;
হযরত উমর রাময. এর উমি, মকন্তু সনলদ মবমেন্নতা রলয়লে। হযরত মুআয রাময.
হযরত ইবলন মাসঊদ রাময. এবং হযরত উকবা ইবলন আলমর রাময.এ মতন
সাহাবীরও উমি এমট। মকন্তু সনলদ ইবনু আবী ফারওয়া রলয়লেন, আর মতমন
মাতূপক তথা পমরতযি। এমট ইমাম যুহরী রহ.এরও উমি। তলব মতমন মযলহতু
তামবঈ তাই তার উমি দ ী হলত পালর না। ইবলন হাযম রহ. হাদীসমটলক মারফূ
মহলসলব না মপলয় মুহাল্লালতই হাদীস সম্পলকব এবং ময সক ফকীহগর্ এমটলক
দ ী ূপলপ গ্রহর্ কলরলেন তালদর বযাপালর অলনক ূপঢ় শব্দ উচ্চারর্ কলরলেন,
তার ক ম ও যবান মনয়ন্ত্রর্হীন হলয় পলিলে, মযমনমট তার সাধারর্ অভযাস।
(আল্লাহ তা‘আ া মহফাযতকারী)
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মবমশষ্ট মুহামক্কক ইবনু হুমাম রহ. ‘ফাতহু কাদীর’ এ ইবলন হাযলমর বিবযলক
খিন কলরলেন এবং
 ادرؤاالحدود بالشبهاتএর অথব বুখারী, মুসম লমর কলয়কমট হাদীস মথলক প্রমার্
কলরলেন। মতমন বল ন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা রা.
এর বর্বনা তা াশ করল এ হাদীলসর সতযতা মনমশ্চতভালব প্রমামর্ত হয়। মযমন
আমরা জামন, হযরত মালয়জ রাময. মযমন বযমভিালরর কথা স্বীকার কলরমেল ন,
তালক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম বল মেল ন: হয়ত তুমম িুম্বন
কলরে বা স্পশব কলরে, বা মদবন কলরে। নবীজী  صلى هللا عليه وسلمতালক
এসব বল লেন মযন মস এর মকান একমটলক স্বীকার কলর মনয়, মযন তালক মেলি
মদওয়া যায়। অনযথায় এ কথাগুল া ব ার মকান অথব মনই।
হদ (শরী‘আত মনধবামরত দি) োিা অনয মকাথাও এর প্রমার্ মনই ময, রাসূ ুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর কালে মকান বযমি মকান অপরাধ যথা
ঋর্লখ াপীর কথা স্বীকার কলরলে, আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ
ওয়াসাল্লাম তালক বল লেন, “হয়ত মতামার কালে তা আমানত মে , পলর নষ্ট হলয়
মগলয়লে” বা এ জাতীয় মকান মকৌশ মশমখলয়লেন যালত মস তার স্বীকালরামি
মথলক মফলর আলস। অতএব, এটা মনমশ্চতভালব প্রমামর্ত হল া ময, যথা সম্ভব
‘হদ’ মযন প্রমামর্ত না হয় মসই মিষ্টা করলত হলব। তারপরও শরী‘আলত
অতযাবশযকীয় এ শাশ্বত মবধান সম্পলকব সংশয় মপাের্ করা শরী‘আলতর মকান
অকাটয প্রমামর্ত মবেলয় সংশয় মপাের্ করারই নামার্ন্র।
তাোিা এই হাদীসমট ইমাম আবূ হানীফা রহ. মনজ সনলদ তার মুসনালদর
মকতাবু হুদূলদর িার নাম্বালর বর্বনা কলরলেন। হাদীসমট আবূ হানীফা মমকসাম
এর সূলত্র হযরত ইবলন আব্বাস রাময. মথলক বর্বনা কলরলেন। উি সনলদর রাবী
মমকসালমর অবস্থা মনম্নূপপাঃ
ইমাম আহমাদ ইবনু সাল হ আ মমসরী (মযমন মমসলরর তৎকা ীন ইমাম
মেল ন) ইজ ী, ইয়াকুব ইবলন সুমফয়ান এবং ইমাম দারাকুতনী এই ইমামত্রয়
মমকসামলক মনভবরলযাগয বল লেন, আর ইবলন আব্বাস রাময. মতা মনলজই মনলজর
তু না, এই সনদ োিা হাদীসমটর আর মকান মারফু’ সহীহ সনদ মনই। এর মথলক
আমরা বুঝলত পার াম, ইমামগলর্রও মনজস্ব সনদ রলয়লে এবং মফকলহর
মকতালবর হাদীস তাখরীজ করার মিলত্র সম্ভব হল তালদর মনজস্ব মকতাবামদ
মথলকই তাখরীজ করলত হলব। মকন্তু পরবতবী মুহামদ্দসগলর্র তাখরীজলক
ইমামগলর্র বর্বনা যািাইলয়র িূিার্ন্ মানদি মনধবারর্ করা যালব না এবং তালদর
তাখরীলজর উপর মনভবর কলর ইমামলদর মাযহাবলক দুবব ভাবা যালব না।
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তাখরীলজর এই পদ্ধমতমট গ্রহর্ কলরই আল্লামা কালসম ইবলন কুত ুবুগা রহ.
‘মুনয়াতু আ মাঈ’ নামক মকতালব ঐ সক হাদীলসর সনদ মদমখলয়লেন,
মযগুল া যাই াঈ রহ. নাসবুর রায়ালত এবং ইবলন হাজার রহ, মদরায়াহলত পানমন
বল উলল্লখ কলরলেন, মযগুল ার সনদ মতমন মফকলহ হানামফর মমৌম ক উৎস তথা
হানামফ ইমামগলর্র রমিত হাদীসও মফকলহর মকতাবামদ মথলক উদ্ধার কলরলেন।
ইমাম ইবলন তাইমময়াহ রহ., ও রফউ মা াম মকতালব এই মবেয়মটর প্রমত
মবলশেভালব গুরুত্বালরাপ কলর বল নাঃ ‘হাদীলসর মকতাবসমূহ সংক লনর পূলববর
ইমামগর্ পরবতবীলদর তু নায় সুন্নাহর বযাপালর অলনক মবমশ অবগত মেল ন,
মকননা অলনক হাদীস যা তালদর কালে সহীহ সনলদ মপাাঁলেলে মসগুল াই আমালদর
কালে মাজহু তথা অপমরমিত রাবীর মাধযলম মপাাঁলেলে বা মুনকামত তথা মবমেন্ন
সনলদ মপাাঁলেলে বা এলকবালরই মপাাঁলেমন।’
ইমাম ইবলন তাইমময়া রহ. কথা ‘এলকবালরই মপাাঁলেমন’ ইবলন হাজার রহ. এর
কথার সালথ এলকবালর মমল যায়, ইবলন হাজার রহ, মক প্রশ্ন করা হলয়লে ময, ঐ
সক হাদীস মযগুল া দ্বারা শামফঈ মাযহালবর ইমামগর্ এবং হানাফী মাযহালবর
ইমামগর্ তালদর মফকলহর মকতাবামদলত দ ী মদলয় থালকন তার অমধকাংশই
হামদলসর মকতাবসমূলহ পাওয়া যায় না, এর কারর্ কী?
মতমন উত্তর মদল ন, হাদীলসর অলনক মকতাব বা অমধকাংশ মকতাব তাতামর
মফতনার সময় নষ্ট হলয় মগলে, হয়লতা ঐ হাদীসগুল া তালতই তাখরীজ করা মে ,
মকন্তু তা আমালদর কালে মপৌাঁলেমন।
এ কারলর্ই যারা মকান মকতালবর হাদীস তাখরীজ কলরলেন, যথা যাই াঈ রহ.,
ইরাকী রহ., ইবনু মু াক্কীন রহ. এবং ইবলন হাজার রহ. তারা মকান হাদীস না
মপল কালরা উপর মদাে না িামপলয় খুবই সতকবতার সালথ বল লেন ময, এ
হাদীসমট আমম পাই মন, এ কথা বল ন মন ময, এটা পাওয়া যায় না বা এর মকান
মভমত্ত মনই।
৩য় ধারাাঃ
কখলনা ফুকাহালয় মকরালমর দ ী মহলসলব মপশ করা হাদীসমট সনলদর মদক
মথলক তথা তালদর এবং পরবতবীলদর সক সূত্র বাস্তলবই যঈফ হয়,মকন্তু হাদীস
এর সপলি কুরআন ও সুন্নাহ্য় বযাপক সমথবন পাওয়া যাওয়ার কারলর্ হাদীস
যঈফ হওয়া সলেও তারা এমট আম মযাগয মলন কলরলেন। ময সক আয়াত ও
সহীহ হাদীস দ্বারা মবেয়মটর সমথবন পাওয়া যায়, মসগুল াই ইমালমর মূ দ ী
থালক, মযলহতু আয়াত ও সহীহ হামদলসর সমথবন সুস্পষ্ট নয়, এর মবপরীলত
হাদীসমট উি মাসআ ায় সুস্পষ্ট, তাই পরবতবী ফকীহগর্ শুধুমাত্র হাদীসমটই
উলল্লখ কলর থালকন, যমদও মাসআ ার মূ মভমত্ত ঐ সক আয়াত ও সহীহ
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হাদীলসর উপরই থালক, যা দ্বারা মবেয়মট প্রমামর্ত হয়, অনযানয সমথবনকারী
মবেয়গুল া উলল্লখ কলরন না,
দুমট উদাহরলর্র মাধযলম এ মবেয়মট আলরা স্পষ্ট করমোঃ
(ক) তা াক মদওয়ার অমধকার হ মূ ত পুরুলের। ফুকাহালয় মকরাম এর দ ী
মদলয়লেন এই হাদীস মদলয়াঃ انما الطالق لمن أخذ بالساق. অথবাৎ তা াক
মদওয়ার অমধকার মকব পুরুলের।
হাদীসমট সুনালন ইবলন মাজাহ ও অনযানয মকতালব বমর্বত হলয়লে, তলব হাদীসমট
সনলদর মদক মথলক যঈফ। মকন্তু মযলহতু কুরআলনর তা াক সংক্রার্ন্ আয়াতগুল া
হাদীসমটলক সমথবন করলে, তা াক প্রদালনর অমধকারী পুরুেলক সাবযস্ত কলরলে,
মমহ ালক নয়, তার সমথবলন কুরআলনর আয়াত মবদযমান থাকায় হাদীসমটর
দুবব তা এখালন মগৌর্।
ইবনু কাইয়ূম রহ. যাদু মাআলদ বল ন, ইবলন আব্বাস রা. এর এই হাদীসমটর
সনলদ যমদও সমসযা রলয়লে, মকন্তু কুরআন এই হাদীসমটর সমথবন করলে এ
অনুসালরই প্রমতমট যুলগ সকল র আম িল আসলে।
(খ) ফুকাহালয় মকরাম টয়ল লট প্রলবলশর সময় মাথা মঢলক রাখা মুস্তাহাব
বল লেন, এর সপলি ময হাদীসমট রলয়লে তা হ াঃ
.كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل اخلَلء لبس حذاءه وغطى رأسه
অথবাৎ, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম যখন মশৌিাগালর প্রলবশ
করলতন, তখন জুতা পমরধান করলতন, এবং মাথা মঢলক মনলতন।
হামদলসর সনদ যমদও যঈফ, মকন্তু বুখামরর মাগাযীলত এর সমথবলন ১মট হাদীস
রলয়লে, তা হ াঃ فأقبل حىت دنا من الباب مث تقنع بثوبه كأنه يقضى حاجة.
(হযরত আব্দুল্লাহ ইবলন আতীক রাময. মনলজর ঘটনার বর্বনা এভালব মদলেন ময,
মতমন সামলন অগ্রসর হলয় ফটলকর কাোকামে স্থালন মাথা মঢলক এমনভালব বলস
পিল ন মযন মতমন ইলস্তিা করলেন, অনয বর্বনায় এর অথব আলরা স্পষ্টভালব বমর্বত
হলয়লে, মতমন বল ন, আমম মাথা মঢলক বলস পি াম, যালত মলন হয় ময আমম
ইলস্তিা করমে। (বুখারীাঃ হা, নং, ৪০৩৯, ৪০৪০)
এ বর্বনা মথলক বুঝা যায় ময, ইলস্তিার সময় মাথা মঢলক রাখার মবেয়মট তালদর
অভযাস মে ।
আবূ হাসান ইবনু হাসসার রহ. বল ন, যখন হামদলসর সনলদ মকান মমথযাবাদী
না থালক, উপরন্তু কুরআলনর মকান আয়াত এর সমথবন কলর, অথবা হাদীসমট
শরী‘আলতর মূ নীমতর সালথ মম রালখ, তখন ফকীহগর্ এ ধরলর্র হাদীসলক
সহীহ বল ন এবং ঐ হাদীস অনুযায়ী আম কলরন।
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িতুথব ধারাাঃ
কখলনা এমন হয় ময, ফুকাহালয় মকরালমর বমর্বত হাদীসমট যঈফ হয়, মকন্তু উি
মাসআ ায় উি যঈফ হাদীস োিা অনয মকান বর্বনাও মনই। তাই তারা
অনলনযাপায় হলয় যঈফ হাদীসলকই প্রাধানয মদলয় মকয়াস বজবন কলর থালকন। এই
নীমত অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা রহ. অট্টহামস দ্বারা উযু মভলে যাওয়া, মধুর
উপর যাকাত ওয়ামজব হওয়া, প্রভতমত মাসাইল যঈফ হামদলসর মাধযলম মকয়াস
বজবন কলরলেন এবং যঈফ হাদীস দ্বারা মাসআ া প্রমার্ কলরলেন।
হাদীস মবেয়ক মকেু মমৌম ক নীমতমা া যা সামলন থাকল হানাফী মাযহালবর উপর
উত্থামপত অলনক প্রলশ্নর উত্তর সহলজই বুলঝ আসলব
১. সবব প্রথম ময কথামট মজলন রাখা দরকার তা হ াঃ
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসম ম মকতাব দুমট সহীহ হামদলসর সংক ন মাত্র, এই
দুমট মকতালবর বামহলর অলনক সহীহ হাদীস রলয়লে, এটা শুধু মমৌমখক দামবই নয়,
বরং এটা এমন এক বাস্তবতা যা অস্বীকার করার মকান সুলযাগ মনই, একথা স্বয়ং
বুখারী ও মুসম ম রহ. ও স্বীকার কলরলেন।
আর হাদীলসর মসহযাত তথা মবশুদ্ধতা মকান মকতালবর উপর মনভবর কলর না ময,
অমুক মকতালব থাকল সহীহ না থাকল যঈফ, এ ধরলর্র কথা মকান মবলবকবান
মানুেও ব লত পালর না, বরং হাদীলসর মবশুদ্ধতা মনভবর কলর হাদীসশালের
মূ নীমতলত বমর্বত শতবাব ীর উপর, ময হাদীলসর মলধয উি শতবাব ী পাওয়া
যালব মসটাই সহীহ হাদীস, আর ময সক হাদীস শলতবর মাপকামিলত উন্নীত নয়
মসটা সহীহ নয়।
অতএব, সহীহ হাদীস শুধু বুখারী-মুসম লমই আলে অনয মকান মকতালব মনই,
অথবা অনয মকতালবর হাদীসসমূহ এ দুলটার মিলয় মনম্নমালনর এ ধরলর্র মভমত্তহীন
কথা মকান মনভবরলযাগয মুহামদ্দস মথলক বমর্বত মনই এবং কাযবত এর মকান
বাস্তবতাও মনই।
মমাটকথা, ময মকান হাদীসলক মবিার করলত হলব হাদীসশালের মূ নীমতর
আল ালক, মনমদবষ্ট মকান মকতালবর আল ালক নয়, এই মবেয়মট মাথায় মরলখ মকউ
যমদ মবিার কলর তাহল হানামফ মাযহালবর মবরুলদ্ধ প্রিামরত অলনক অমূ ক
অমভলযাগ ও অপপ্রিালরর এখালনই পমরসমামি ঘটলব।
২. মুজতামহদ ইমামগলর্র মালঝ পরস্পর মতপাথবলকযর ময ূপপমট আমরা মফকলহর
মকতাবামদলত মদমখ এবং একই মাসআ ায় এক ইমাম মথলক একামধক উমি পাই,
এর প্রধান কারর্ হ , একই মবেলয় পরস্পর মবলরাধী হাদীস পাওয়া যাওয়া,
আয়াত ও হাদীস একামধক অলথবর সম্ভাবনা রাখা, আয়াত ও হাদীসবযাখযা
সালপি হওয়া অথবা মকান নতুন মবেলয় কুরআন-সুন্নাহর মলধয মকান স্পষ্ট মবধান
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না পাওয়া যাওয়া। সাধারর্ত এই ধরলনর মবেলয়ই ইমামগলর্র ইজমতহাদ করলত
হয়, আর প্রলতযক মুজতামহলদর তরীলক ইলস্তদ া ও ইমস্তমবাত তথা দ ী প্রমালর্র প্রালয়ামগক পদ্ধমত ও মাসাই আহরলর্র নীমতমা া সম্পূর্ব আ াদা ও
স্বতন্ত্র । মযমন একই মবেলয় দতশযত মবলরাধপূর্ব হাদীস থাকল মুজতামহদগর্
কীভালব সমাধান কলরন এর একটু নমুনা মদখল আমরা বুঝলত পারলবা ময,
মতপাথবকয না হলয় মকান উপায় মনই।
একই মবেলয় দতশযত মবলরাধপূর্ব হাদীস থাকল ইমাম মাল ক রহ. মদীনাস্থ
ফুকাহালয় মকরালমর আম অনুযায়ী ফায়সা া মদলয় থালকন এই মভমত্তলত ময,
মমদনা হ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর শহর, খু াফালয়
রালশদীলনর অবস্থানস্থ , আহল বাইত ও আও ালদ রাসূ صلى هللا عليه وسلم
এর বাসভূমম, অহী নাময হওয়ার স্থান। অতএব মদীনাবাসীই ওহীর মমব
অনুধাবলন অনযলদর তু নায় অগ্রগামী থাকলবন এটাই স্বাভামবক, সুতরাং মকান
হাদীস তালদর আমল র মবপরীত হল অবশযই মসটা হয়ত মানসুখ তথা রমহত, বা
বযাখযাকতত, বা বযমি মবলশে বা স্থান মবলশে এর সালথ সম্পতি, বা মূ ঘটনা
এখালন অসম্পূর্ব ভালব উদ্ধতত হলয়লে, তাই এমট দ ী লযাগয নয়।
ইমাম শামফয়ী রহ. এ মিলত্র মহজাযবামস ফকীহগলর্র আম পমর ির্ কলরন,
পাশাপামশ সববামধক সহীহ হাদীলসর প্রমত িয কলরন। মকান বর্বনালক এক
অবস্থার সালথ এবং অনয বর্বনালক অনয অবস্থার সালথ মনধবারর্ কলর যথাসম্ভব
মম কলর মদন। অতাঃপর যখন মতমন ইরাক ও মশে জীবলন মমসর সফর কলরন,
মসখালন মনভবরলযাগয রাবীলদর মথলক অলনক বর্বনা শুলনন, তন্মলধয মকেু বর্বনা তার
মনকট মহজাযবামসর আমল র উপর প্রাধানয পায়, ফ শ্রুমতলত শামফয়ী মাযহালব
অলনক মাসআ ায় নতুন-পুরাতন দুই ধরলনর উমি পাওয়া যায়।
ইমাম আহমাদ রহ. প্রমতমট হাদীস বামহযক অবস্থার উপর বহা রালখন,
মাসআ ার মপ্রিাপট এক হওয়া সলেও প্রমতমটলক মভন্ন মভন্ন অবস্থার সালথ
সম্পতি কলর মদন। তার মাযহাব ইজমতহালদর মবপরীত ও হাদীলসর যালহর
অনুযায়ী, তাই হাম্ব ী মাযহাবলক যালহরীও ব া হয়।
ইমাম আবূ হানীফা এবং তার আসহাবগলর্র নীমত হ াঃ সংমেষ্ট হাদীসগুল ার
মলধয এমন একমট যুমিপূর্ব ও সামিসযপূর্ব বযাখযা দাাঁি করালনা, মযন সক
হাদীলসর মালঝই একমট অথববহ মপ্রিাপট বতরী হয় এবং মকান একমট হাদীসলকও
বজবন করলত না হয়।
অমধকন্তু বামহযক মবলরাধটাও দূর হলয় যায়, এ মিলত্র তারা শরী‘আলতর মমৌম ক
নীমতমা ার সালথ মবলশে কলর কুরআন শরীলফর মকান আয়াত দ্বারা সমমথবত
মকান হাদীসলক মমৌম কূপলপ গ্রহর্ কলরন, যমদও মসটা সনলদর মদক মথলক মকেুটা
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কম সহীহ, হাসান হয়, বা মারজুহ হয়, আর তু নামূ ক অমধক সহীহ হাদীসমটর
বাস্তবসম্মত বযাখযা কলরন, এ নীমতই মে আমীরু মুমমনীন হযরত ওমর রাময.
এবং উম্মু মুমমনীন হযরত আময়শা রাময. এর।
(৩) মকান হাদীলসর সহীহ-যঈফ হওয়া মনধবারর্ করাও একমট ইজমতহামদ মবেয়,
এ কারলর্ই জারহ ওয়া তা'দী তথা হাদীলসর সনদ মনরীির্ শালের সম্মামনত
ইমামগলর্র মালঝও একই হাদীলসর সনলদর মিলত্র মতপাথবকয মদখা যায়,
একজন ইমাম সহীহ বা হাসান বল ন, অনযজন বল ন যঈফ, হাদীসশালের সালথ
সামানয সম্পকব আলে, তারা এ কথা ভাল া কলরই জালনন।
এ মভমত্তলতই ইমাম আযম রহ. একমট হাদীসলক আম লযাগয মলন কলর গ্রহর্
কলরন, পিার্ন্লর অনয ইমালমর দতমষ্টলত তা যঈফ মলন হওয়ায় মতমন উি হাদীস
তরক কলরন। তলব মযলহতু ইমাম আযম রহ মনলজই মুজতামহদ মেল ন, তাই অনয
মকান মুজতামহলদর উমি তার মবরুলদ্ধ দ ী হলত পালর না, এটাই ইজমতহালদর
মিলত্র স্বীকতত নীমত।
(৪) কখলনা এমন হয় ময, মকান একমট হাদীস ইমাম আযম রহ. পযবর্ন্ সহীহ
সনলদ মপৌাঁলেলে, এ জনয মতমন তা গ্রহর্ কলরলেন এবং তদানুযায়ী আম
কলরলেন, মকন্তু পরবতবীলত মকান রাবীর দুবব তা মহতু হাদীসমটর মালঝ দুবব তা
সতমষ্ট হলয়লে, তাই পরবতবী ইমামগর্ মসটালক গ্রহর্ কলরন মন। অতএব
পরবতবীকাল র সতষ্ট দুবব তার দায় মকভালব ইমাম আযম রহ. এর উপর িাপালনা
যায়? আর এর উপর মভমত্ত কলর মতমন যঈফ হাদীলসর উপর আম কলরলেন; এ
কথা ব া মক যুমিসেত হলব?
(৫) অলনক সময় একমট হাদীলসর একামধক সনদ থালক, মকানটা সহীহ; মকানটা
যঈফ, এ মিলত্র মযমন হাদীসমট যঈফ সনলদ মপলয়লেন; মতমন হাদীসমটলক যঈফ
বল লেন, আর মযমন সহীহ সনলদ মপলয়লেন মতমন হাদীসমটলক সহীহ বল লেন।
মযমনাঃ হাদীস শরীলফ এলসলোঃ من كان له إمام فقرائة اإلمام له قرائة.
অথবাঃ ইমালমর মপেলন নামায পলিন, ইমালমর মকরাআতই তার মকরাআত সাবযস্ত
হলব।
মবলশে দু’একমট সনলদর কারলর্ মকান মকান মুহামদ্দস হাদীসমটলক যঈফ বল লেন,
মকন্তু হাদীসমট মুসনালদ আহমালদ ইবলন মানী ও মকতাবু আোর ইতযামদ গ্রলন্থ
সম্পূর্ব সহীহ সনলদ বমর্বত হলয়লে।
(৬) অলনক সময় একমট হাদীলসর সবগুম সনদই যঈফ হয়, মকন্তু একামধক
সনলদর সমমষ্টগত মবিালর হাদীসমটলক গ্রহর্ করা হয়, মুহামদ্দসগলর্র পমরভাোয়
তালক হাসান ম গাইমরমহ ব া হয়, এ জাতীয় হাদীলসর উপর যারা আম কলরন;
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তালদরলক যঈফ হাদীলসর উপর আম কারী ব া ইনসাফপূর্ব আিরর্ হলব না।
মযমন-একমট হাদীস হ , كل قرض جر منفعة فهو ربا.
(অথবাঃ ঋলর্র মবমনময় ময াভ অমজবত হয় তাই সুদ) হাদীসমট অলনকগুল া সনলদ
বমর্বত হলয়লে, মকন্তু সবগুম সনদই যঈফ, তলব মযলহতু অমধক সনলদ বমর্বত
হলয়লে; তাই মুহামদ্দস আযীযী রহ. 'আস-মসরাজু মুনীর' এ হাসান ম গাইমরমহ
বল লেন। আর হাসান ম গাইমরহী মালনর হাদীস দ্বারা দ ী মপশ করা স্বীকতত
বযাপার। সুতরাং হাদীলসর মাধযলম ঋর্ মদলয় াভ অজবন করা সূদ সাবযস্ত হলয়লে।
(তাকমম াতু ফাতমহ মু মহম- খিাঃ১পত. ৫৬৮)

আমালদর অলনক বন্ধুগর্ মলন কলরন ময, যঈফ হাদীস মওযু তথা জা হাদীলসর
পযবালয়, তাই যঈফ হাদীসলকও জা হাদীলসর মত েুলি মফল ন, অথি মকান
মুহামদ্দসই এমনমট কলরন মন, মকননা মুহামদ্দসগর্ ও মুজতামহদ ইমামগর্ সকল ই
এ মবেলয় একমত ময, যঈফ হাদীস ফাযালয় ও মুস্তাহাব মবেলয় শতবসালপলি
গ্রহর্লযাগয, আহকামাত তথা দ্বীলনর ফরজ, ওয়ামজব ও সুন্নালতর মিলত্র যঈফ
হাদীলসর উপর আম করা বা দ ী মদওয়া যায় মকনা এ মবেলয় মতাবনকয
থাকল ও ইমাম আবূ হানীফা রহ., ইমাম মাল ক রহ. এবং ইমাম আহমাদ রহ.
এর মলত আহকামালতও যঈফ হাদীলসর উপর আম করা যায়, এটা
মুহামদ্দসীলনর এক অংলশর কমবপন্থাও। যথা আবূ দাঊদ, নাসাঈ, আবূ হালতলমর
শতব হ দু’মটাঃ
১. দুবব তামট গুরুতর না হওয়া ২. মাসআ ার মিলত্র এোিা অনয মকান হাদীস না
পাওয়া যাওয়া। এ কারলর্ই ইমাম আহমাদ ইবলন হাম্ব রহ. বল নাঃ যঈফ
হাদীস আমালদর মনকট মকয়াস বা রায় মথলক মবমশ গ্রহর্লযাগয। এমনমক ইমাম
শামফয়ী রহ, মযমন মুরসা হাদীসলক যঈফ সাবযস্ত কলরন; মতমনও মযখালন
মুরসা োিা অনয মকান হাদীস পাওয়া যায় না, মসখালন মুরসা হাদীস
অনুযায়ীই আম কলরন। তা োিা ইমাম শামফয়ী রহ. তার মকতাবু উম্ম এ
অলনক মুরসা হাদীস দ ী মহসালব উলল্লখ কলরলেন। (আোরু হাদীমসশ শরীফ, পত.
৩৬, ৩৭, ৩৮)

শায়খ আব্দুল্লাহ আস মসমদ্দক আ গুমারী রহ. বল ন, আহকালমর মলধয যঈফ
হাদীস আম লযাগয নয় কথামটলক অলনলকই বা সকল ই একমট স্বীকতত নীমত মলন
কলরন, আসল মবেয়মট এমন নয়। ...মতমন আরও বল ন, আমালদর মাকতাবায়
তাজুদ্দীন আত-মতবরীযী এর মম’য়ার নামক মকতাব আলে, সংক নকারী
মকতাবমটলক মফকহী তারতীলব সামজলয়লেন, প্রলতযক অধযালয় মকেু যঈফ হাদীস
উলল্লখ কলরলেন; মযগুল া িারও মাযহালবর ইমামগর্ সমম্মম তভালব বা
এককভালব গ্রহর্ কলরলেন। (আোরু হাদীমসস শরীফ পত. ৩৮)
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শুধু তাই নয়, কখলনা যমদ মকান যঈফ হাদীলসর উপর সক সাহাবা ও তালবঈন
যুগ যুগ ধলর আম কলর থালকন; তাহল এ কথাই বুঝলত হলব ময, এই হাদীসমট
মূ ত সহীহ, যমদও তার সনদ যঈফ। আর এ নীমতর মভমত্তলতই ال وصية لوارث
(অথবাঃ ওয়ামরশলদর জনয ওমসয়ত করা ববধ নয়।) এ হাদীসমটলক সক মুজতামহদ
গ্রহর্ কলরলেন।
এমনমক এ উসূল র মভমত্তলত মকান মকান মিলত্র যঈফ বর্বনালক সহীহ বর্বনার
উপর প্রাধানয মদওয়া হয়। ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও কখলনা প্রাসমেক দ ীল র
মভমত্তলত যঈফ হাদীসলক প্রাধানয মদন এবং তার উপর আম কলরন, মযমন
অনযানয ইমামগর্ও কলরলেন, সুতরাং এ মনলয় তার মবরুলদ্ধ অমভলযাগ মতা ার
মকান সুলযাগ মনই।
(৮) অলনক সময় মদখা যায়, ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মাযহাবলক সহীহভালব
জানারই মিষ্টা করা হয় না, অজ্ঞতাবশতাঃ তার মাযহাবলক হাদীস পমরপন্থী ধলর
মনওয়া হয় এবং অবনমতকভালব তাাঁলক মদাোলরাপ করা হয়, মযমনাঃ মকান মকান
শীেবস্থানীয় মুহামদ্দসও এ জাতীয় ভুল র মশকার হলয়লেন, অথি একথা ব ার
অলপি রালখ না ময, হানাফী মাযহাব সম্পূনব কুরআন-হাদীলসর আল ালক
প্রমতমষ্ঠত একমট মবশুদ্ধ ও সংগমিত শমিশা ী মাযহাব। তথামপ উপলরাি অযামিত
ভুল র মশকার আহল হাদীলসর অমধকাংশ তথাকমথত আল মগর্ও।
উদাহরর্ত মবখযাত আহল হাদীস আল ম হযরত মাও ানা ইসমাই সা াফী
রহ. মকই মদখুন, মতমন “তা’দীল আরকান” এর মাসআ ায় হানাফী মাযহালবর
সমাল ািনা কলর ম লখনাঃ হাদীস শরীলফ আলে, ‘এক বযমি রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর সামলন নামায পি , মকন্তু রুকু-মসজদা ধীর-স্থীরতার
সালথ আদায় কর না, তখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম তাাঁলক
ব ল ন," "صل فإنك لم تصلনামায পলি নাও, কারর্ তুমম নামায পি মন,
(অথবাৎ, শরী‘আলতর দতমষ্টলত মতামার নামায অমস্তত্বহীন) এূপপ ক্রমান্বলয় মতনবার
হ । এই হাদীলসর মভমত্তলত আহল হাদীস, শামফয়ী, ও অনয মকেু ইমাম মলন
কলরন, রুকু-মসজদা ধীরস্থীরভালব আদায় না করল নামায আদায় হলব না। আর
হানাফীগর্ বল ন, রুকু-মসজদার অথব জানার পর আমরা হাদীলসর বযাখযা আর
নামায না হওয়ার মসদ্ধার্ন্ মামন না(?) (অথবাৎ, নূনযতম রুকু-মসজদা করল ই
নামায হলয় যালব)’।
অথি এটা হানাফী মাযহাব সম্পলকব একমট ঘতর্য মমথযািার।
বাস্তব কথা হ , হানামফগর্ও " "صل فإنك لم تصلএই হাদীলসর মভমত্তলতই
বল ন, যমদ রুকু-মসজদা পূর্ব ধীর-স্থীরতার সালথ আদায় না কলর, তাহল
ওয়ামজব তরক করার দূপন পুনরায় নামায পিা ওয়ামজব। অতএব হানাফীগর্
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উপলরাি হাদীলসর পূর্বােূপলপ বাস্তবায়নকারী এলত মবন্দুমাত্রও সলন্দহ মনই, তলব
ইমাম আযম রহ. ‘ফরজ’ ও ‘ওয়ামজব’ এর মালঝ পাথবকয কলরন, ধীর-মস্থরতালক
ওয়ামজব বল ন, আর অনয ইমামগর্ এই পাথবকয মালনন না, তাই তারা ধীরস্থীরতালক ফরয বল ন।
ইমাম আযম রহ. বল ন, কুরআলন কারীম ও মুতাওয়ামতর হাদীস দ্বারা
অকাটযভালব প্রমামর্ত মবেয় হ ফরজ। আর ‘খবলর ওয়ামহদ পযবালয়র হাদীস
দ্বারা প্রমামর্ত মবেয় হ ওয়ামজব। আম গতভালব এ দুলয়র মালঝ মতমন মকান
ফরাক মনই, ফরয মেলি মদল ও নামায পুনরায় আদায় করলত হয়, ওয়ামজব
মেলি মদল ও নামায পুনরায় আদায় করলত হয়। এ দুইলয়র মালঝ শুধুমাত্র
বযাখযাগত পাথবকয রলয়লে, ফরয মেলি মদল তালক সরাসমর নামায পমরতযাগকারী
ব া হলব, পিার্ন্লর ওয়ামজব মেলি মদল ব া হলব ওয়ামজব পমরতযাগকারী ,
অথবাৎ তার ফরয দাময়ত্ব আদায় হলয় মগলে।
একটু ঘুমরলয় এটালক এভালবও ব া যায়, ওয়ামজব তযাগ করল নামায পুনরায়
আদায় করা ওয়ামজব, আর ফরয তযাগ করল নামায পুনরায় আদায় করা ফরয।
আর এটা উপলরাি হাদীলসর পমরপন্থী মকেু নয়, স্বয়ং এই হাদীলসর মশোংলশই
এর পলি সমথবন রলয়লে, অথবাৎ,ধীরমস্থরতা বজবনকারীর নামাযলক রাসূ ুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম বামত বল ন মন, বরং ত্রুমটপূর্ব বল লেন, এ
কথামট ইমাম আযম রহ. এর পলি একমট শমিশা ী দ ী , মযমন মতরমমযী
শরীলফ আলে, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম যখন ঐ সাহাবীলক
ব ল ন " "صل فإنك لم تصلঅথবাৎ, নামায পলি নাও, কারর্ তুমম নামায পি
মন, তখন মবেয়মট সাহাবালয় মকরালমর কালে খুবই কমিন মলন হমে ময, একজন
ম াক একটু দ্রুত নামায পি , তাই তালক ব া হলে, “তুমম নামায পিমন” এর
মকেুির্ পলরই রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ঐ বযমির অনুলরালধ
নামালযর সহীহ তরীকা মশিা মদলত মগলয় ধীর-মস্থরভালব নামায পিার তাগীদ
করল ন এবং ব ল ন,
(৩০২:  (رواه الرتمذى.فإذا فعلت متت صلوتك وإذا انتقْت منه شيئا انتقْت من صلوتك
‘এই কাজটুকু যখন তুমম করলব, মতামার নামায পূর্ব হলয় যালব, আর এলত
মকানূপপ ত্রুমট করল মতামার নামায ত্রুমটপূর্ব রলয় যালব’। এখালন তার নামায
বামত হওয়ার কথা বল ন মন, ধীর-মস্থরতা ফরয হল তার নামায ত্রুমটপূর্ব নয়,
বরং বামত হলয় যাওয়ার কথা মে ।
এই হাদীলসর বর্বনাকারী সাহাবী হযরত মরফায়াহ রাময. বল ন,
وكأنه هذا أهون عليهم من اْلوىل أنه انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلوته ومل تذهب
.كلها
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অথবাৎ, এমট সাহাবালয় মকরালমর কালে প্রথম কথার তু নায় সহজতর মলন
হলয়লে। মকননা এই মবেয়গুম র মলধয মকান ত্রুমট হল নামাযলতা ত্রুমটপূর্ব হলব,
তলব পূর্ব নামায বামত হলব না। (মতরমমযী শরীফ হা, নং, ৩০২,২৬৯৬)
হাদীলসর এই অংশমট হানাফীলদর আম লক সুস্পষ্টূপলপ পমরপূনব সমথবন করলে,
তারা হাদীলসর প্রথম অংলশর মভমত্তলত বল ন, “তা’দীল আরকান” তথা “ধীরমস্থরতা”র সালথ নামায না পিল তা পুনরায় আদায় করলত হলব, আর মশোংলশর
পমরলপ্রমিলত বল ন, যমদ “তা’দীল আরকান” বযতীত নামায পলি, মসলিলত্র
তালক নামায বজবনকারী ব া যালব না। আো এই বযাখযার পর একটু মির্ন্া কলর
ব ুন, ‘হানাফীগর্ হাদীলসর বযাখযা মালন না’ এ ধরলর্র মর্ন্বয মক মিক? এটা মক
হানাফী মাযহালবর অপবযাখযা ও এর মবরুলদ্ধ মমথযািার নয়?
সারকথা হ , অলনক সময় হানাফী মাযহালবর প্রকতত অবস্থান না মজলন না বুলঝই
অলনলকই পাইকারীভালবই বল মদন ময, এটা হাদীস মবলরাধী মাযহাব।
উলল্লমখত মূ নীমতর আল ালক যমদ মকউ হানাফী মাযহালবর পযবাল ািনা কলরন,
দ ী -প্রমালর্র আল ালক মনরীির্ কলরন, তাহল তার সামলন মদবাল ালকর নযায়
এ সতয উদ্ভামসত হলয় উিলব ময, হানাফী মাযহাব যঈফ হাদীস মনভবর হওয়া মতা
দূলরর কথা, বরং এমট সুদতঢ় দ ী মভমত্তক একমট মাযহাব, যা কুরআন-সুন্নাহর
সববামধক মনকটবতবী। এই মাযহালব সতকবতা ও মখাদামভরুতার প্রমত মবলশে মখয়া
রাখা হলয়লে।
শা‘রানী রহ. ইমাম শামফয়ী রহ.ও ইমাম আযম এর সমাল ািনাকারীলদর জবাব
ম লখন, মতমন বল ন, মহ অমভলযাগকারীগর্, মতামরা তারাহুিা কর না, কারর্,
ইমাম আযলমর অলনকগুম মুসনাদ মথলক আমার মতনখানা মুসনাদ পিার
মতৌফীক হলয়লে, যার দ্বারা আমম বুঝলত মপলরমে ময, তালদর অমভলযাগগুল া
মভমত্তহীন, উপরন্তু তার মাযহাবলক আমম সক মাযহালবর তু নায় কুরআন ও
সুন্নাহর অতযামধক মনকটবতবী মপলয়মে। (মীযানু কুবরা,১/৮২-৮৫)
আল্লাহ তা‘আ া আমালদরলক বাস্তবতা অনুধাবন করার তাওফীক দান করুন।
আমীন, েুম্মা আমীন।
দা ীম ক প্রমার্পমির আয়নায় আহল হাদীস মতবাদ
১৬ই জানুয়ারী ২০১৩ মিস্টালব্দ বসুন্ধরা ইস ামমক মরসািব মসন্টালর মদশবলরর্য
উ ামালয় মকরালমর উপমস্থমতলত শাইখু হাদীস মুফতী মনসূরু হক দা.বা. এক
ঐমতহামসক বয়ান মপশ কলরন। মবেয়বস্তুর গুরুত্ব উপ মি কলর পমরমামজবত ও
পমরবমধবত আকালর বয়ানমট আপনালদর মখদমলত মপশ করা হ ।
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ইংলরজরা ভারতবেব দখ করার পর যখন বুঝলত পার মজ -যু ুম, অতযািারমনযবাতন এবং খুন-গুম কলর এলদলশর মুস মানলদরলক দমন করা সম্ভব নয়।
সমতযকার মুসম ম জনতা মির স্বাধীন, অনযায় ও অসলতযর কালে তারা কখলনা
মাথা নত কলর না, তখন তারা এই মসদ্ধার্ন্ গ্রহর্ কর ময, বালগ আনলত হল
মুস মানলদরলক মবমভন্ন দল উপদল মবভি কলর মদলত হলব। ইংলরজ সরকার
তালদর এ মস্কম বাস্তবায়লনর লিয তালদর অনুগত িারজন ম ালকর মাধযলম
মুসম ম জনসাধারলর্র মলধয িার ধরলনর মফৎনা েমিলয় মদ । এগুল ার অনযতম
মে , আহল হাদীস মফৎনা। মমৌ ভী আব্দু হক মবনারসীর (মততুয:১২৭৫ মহ.)
উদ্ভামবত মততপ্রায় এই মতবাদলক পুনাঃজীমবত করার লিয ইংলরজ সরকার
মুহাম্মাদ হুসাইন আহমদ বাটা বীলক মবলে মনয়। বাটা বী সালহব সর মনা
মুস মানলদর মলধয সববলিলত্র হাদীস মানার িটকদার বুম আওলি এক ভয়াবহ
মবভ্রামর্ন্ েমিলয় মদন। আইম্মালয় মুজতামহদীলনর অনুসারী মাযহাব মমলন ি া
মুস মানলদরলক মতমন কালফর-মুশমরক বল ফলতায়া মদন। ‘ইংলরজ শাসন
আল্লাহর রহমত, তালদর মবরুলদ্ধ মজহাদ করা হারাম’- এ ধরলনর মারাত্মক মবেও
তার ক ম উগলর মদয়।
শুরুর মদলক এ দ মট মনলজলদরলক মুহাম্মাদী, সা াফী, া-মাযহাবী, ওয়াহাবী,
আোরী ইতযামদ বল পমরিয় মদত। মকন্তু এসব পমরিলয় তারা মতমন সুমবধা
করলত পারমে না। তাই বাটা বী সালহব ইংলরজ সরকার বরাবর দরখাস্ত
করল ন “আমার সম্পামদত এশায়াতুস সুন্নাহ পমত্রকায় ১৮৮৬ইং সলন প্রকাশ
কলরমে াম ময, ওয়াহাবী শব্দমট ইংলরজ সরকালরর মনমকহারাম ও রাষ্ট্রলদ্রাহীর
মিলত্র বযবহার করা হয়। সুতরাং এ শব্দমট মহন্দুস্তালনর মুস মানলদর ঐ অংলশর
জনয বযবহার করা সমীিীন হলব না যালদরলক আহল হাদীস ব া হয় এবং যারা
সববদা ইংলরজ সরকালরর মনমকহা া ী, আনুগতয ও ক যার্ই কামনা কলর যা
বারবার প্রমামর্তও হলয়লে এবং সরকারী মিমি-পলত্রও এর স্বীকতমত আলে। অতএব
এ দল র প্রমত ওয়াহাবী শব্দ বযবহালরর মজার প্রমতবাদ জানালনা হলে এবং
গভনবলমন্ট বরাবর অতযর্ন্ আদব ও সমবনয় মনলবদন করা যালে ময, সরকারীভালব
এই ওয়াহাবী শব্দ রমহত কলর আমালদর উপর তা প্রলয়ালগর মনলেধাজ্ঞা জারী করা
মহাক। -আপনার অনুগত আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ হুসাইন, সম্পাদক এশায়াতুস
সুন্নাহ”।
অনুগত বান্দার এ আলবদলনর মপ্রমিলত মেমটশ সরকালরর মবমভন্ন প্রালদমশক গভনবর
দফতর মথলক “তার দরখাস্ত মিুর করা হ এবং তালদর জনয আহল হাদীস নাম
সরকারীভালব বরাদ্দ করা মগ ”-মলমব মিমি পািালনা হয়। সরকালরর তরফ মথলক
পািালনা মসসব মিমির তাম কা িয করুন- পািাব গভনবর মসলক্রটামর মম. েমিউ
এম এন- মিমি নং ১৭৫৮, মস মপ গভনবলমন্ট- মিমি নং ৪০৭, ইউ মপ গভনবলমন্টমিমি নং ৩৮৬, মবাম্বাই গভনবলমন্ট- মিমি নং ৭৩২, মাদ্রাজ গভনবলমন্ট- মিমি নং
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১২৭, বাো গভনবলমন্ট- মিমি নং ১৫৫ (সূত্র: এশায়াতুস সুন্নাহ, পতষ্ঠা ৩২-৩৯,
সংখযা ২, খি ১১)।
আহল হাদীস মখতাব বরাদ্দ মপলয় বাটা বী সালহব দীঘব পাঁমিশ বের ধলর হাদীস
মানার নালম মুস মানলদরলক মগামরাহ কলরন। এ কালজ মতমন মনলজর সবটুকু
শ্রম-সাধনা ইংলরলজর সন্তুমষ্ট অজবলন মবম লয় মদন। তারপর কুদরলতর কামরশমা
মদখুন, পাঁমিশ বের পর মসই এশায়াতুস সুন্নাহ পমত্রকায় মসই মুহাম্মাদ হুসাইন
বাটা বী ম খল ন ‘ময বযমি ঈমালনর গমি মথলক মবর হলয় মযলত িায় তার জনয
সহজ পথ হ , তাক ীদ মেলি মদয়া।’ (সূত্র: এশায়াতুস সুন্নাহ, খি ১১, সংখযা
২, পতষ্ঠা ৫৩)। এ মযন মনলজর হাাঁমি মনলজই হালট ভাোর নামার্ন্র।
বাটা বী সালহব অতযর্ন্ মনষ্ঠার সালথ ইংলরলজর মসবা কলর মগলেন। ইমতহাস এর
সািয বহন কলর। মতমন মলর মগলেন মকন্তু তার বই-পুস্তক আর ভ্রার্ন্ মতবাদ
আজও রলয় মগলে। মসগুল ার মাধযলম এখলনা হাজার হাজার মুস মান মগামরাহ
হলে।
আমালদর মদওবন্দী আকামবরলদর প্রমতলরালধর মুলখ মকেুমদন পূবব পযবর্ন্
আহল হাদীস মফৎনার দরজা বন্ধ মে । মকন্তু আমালদর অ সতার সুলযালগ তারা
আবার নতুন কলর মাথািািা মদলয় উলিলে। এতমদন তারা গলতব ুমকলয় মে ,
এখন মবর হলয় আমালদর মবরুলদ্ধ উলি পলি ম লগলে। মাযহাব মানার স্বূপপ না
বুলঝ মকংবা মজলন বুলঝই হিকামরতা বশতাঃ তারা বল , আমরা নামক ইমাম আবূ
হানীফা রহ.লক নবী মমলন কামফর হলয় মগমে। আশ্চযব! আমরা মকভালব আবূ
হানীফালক নবী মান াম? নবীর মতা প্রমতমট আলদশ-মনলেধই উম্মতলক মমলন
ি লত হয়। অথি আমরা মতা বহু মাসআ ায় আবূ হানীফা রহ. এর তাক ীদই
কমর না। কারর্ মসগুল া এতটাই স্পষ্ট ময, মকানূপপ বযাখযার অবকাশ রালখ না।
অনুূপপ হাজারও মাসআ ায় হানাফী মুফতীগর্ সালহবাইলনর মতানুযায়ী
ফাতাওয়া মদলয় থালকন। তাহল মকভালব আমরা ইমাম আবূ হানীফালক নবী
মান াম? তাোিা সব মবেলয়ই মক ইমালমর তাক ীদ করা হয়? তাক ীদ মতা
করা হয় এমন মকেু জমট মবেলয় যার সমাধান কুরআন-হাদীলস স্পষ্টভালব
পাওয়া যায় না। অনুূপপ একই মবেয় যখন বাহযতাঃ সাংঘমেবক একামধক মবধান
পাওয়া যায় তখন মকানটা নালসখ আর মকানটা মানসূখ তা আমরা জামন না বা
বুঝলত পামর না। তাই এ জাতীয় মিলত্র আমরা খাইরু কুূপলনর মুজতামহদ
ইমামলদর বুঝ ও উপ মিলক আমালদর বুঝ ও উপ মির মিলয় শতগুর্ উত্তম মলন
কলর তালদর বুঝ-উপ মির অনুসরর্ কমর। আমরা কখনই তালদর বযমি সত্তার
পূজা কমর না। এটাই তাক ীলদর মূ কথা। মকন্তু মযসব মবেয় কুরআন-সুন্নাহয়
স্পষ্ট ও দ্বযথবহীনভালব উলল্লখ রলয়লে মযমন, পাাঁি ওয়াি নামায পিা, রমাযান
মালস মরাযা রাখা, যাকাত মদয়া, হজ্ব করা এ জাতীয় শত শত মবেলয় আমরা
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মকান ইমালমর বযাখযার অলপিা কমর না। অথবাৎ তালদর তাক ীলদর প্রলয়াজন
অনুভব কমর না। কারর্ এসব মবেয় কুরআন-সুন্নাহ মথলক আমরাই স্পষ্ট বুঝলত
পারমে। তাহল ব ুন, এভালব তাক ীদ করার কারলর্ আমরা মকভালব কামফরমুশমরক হলয় মগ াম?
আহল হাদীস নামক এই ভ্রার্ন্ মতবাদলক নতুন কলর িাো কলরলেন মরহুম
নামসরুদ্দীন আ বানী। তার বািী মসমরয়ার আ লবমনয়া নামক স্থালন। তার মপতা
নূহ নাজাতী রহ. হানাফী মাযহালবর শীেবস্থানীয় আল ম মেল ন। মেল র মবতমকবত
আিরলর্ অবধযব হলয় মেল লক মতমন তযাজয মঘাের্া কলরন। মসমরয়ার জনগর্
মরহুম আ বানীলক মবতমকবত মতবালদর কারলর্ মসমরয়া মথলক বমহষ্কার কলর মদয়।
তারপর মতমন মসৌমদআরলব আশ্রয় মনন। এক পযবালয় মসৌমদর আল ম উ ামা ও
জনসাধারর্ও তার মবরুলদ্ধ মসাচ্চার হলয় ওলি। ফল সরকারী মনলদবলশ ১৯৯১
সাল ২৪ ঘন্টার মলধয মতমন আরবভূমম োিলত বাধয হন। মসখান মথলক পাম লয়
মতমন জেবালন আশ্রয় মনন এবং মসখালনই ১৯৯৯ইং সাল মশে মনাঃশ্বাস তযাগ
কলরন। তার মকান মনয়মতামন্ত্রক উস্তাদ মে না। বযমিগত গলবের্া ও অধযয়লনর
মাধযলম যা বুলঝলেন তাই ম লখ মগলেন। এ বযাপালর তার মবলশে অবদান(?) হ ,
মতমন হাদীসসমূহলক সহীহ, যঈফ দুই ভালগ মবভি কলর দু’মট মকতাব সংক ন
কলরলেন। মকন্তু আশ্চলযবর মবেয় হ , মতমন যঈফ হাদীলসর সংক লনর সালথ
মউযূ’ হাদীসলক মমম লয় উভয়মটলক একাকার কলর মফল লেন এবং যঈফ,
মউযূ’র সমমন্বত সংক লনর নাম মদলয়লেন
سلسلة اَلحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السئ ىف اَلمة
এখন প্রশ্ন হ , যঈফ আর মউযূ’ মক এক মজমনস, উভয়মটর মিলত্র মক একই
মবধান প্রলযাজয হয়? মউযূ’ মতা হাদীসই নয়; এটালতা রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ
ওয়াসাল্লালমর নালম মমথযা ও বালনায়াট প্রিারর্া। অথি যঈফ মতা হাদীস। ضعف
(যু’ফ) হ , সনলদর মসফাত; হাদীলসর মসফাত নয়। মযমন, সহীহ, হাসান এগুল া
সনলদর মসফাত; হাদীলসর মসফাত নয়। এগুল া দ্বারা মতা সনলদর অবস্থা বুঝালনা
হয়। যঈফ হাদীস যমদ একামধক সনলদ আলস তখন এর দ্বারা হুকুমও সালবত হয়।
অনুূপপ যঈফ হাদীস যমদ উম্মত কবু কলর মনয় তাহল তা সহীহ’র মলতা হলয়
যায়। মযমন,  ال وصية لوارثএই হাদীলসর সনদ মতা যঈফ মকন্তু উম্মত এটালক
বযাপকভালব গ্রহর্ কলরলে বল তা মা’মূ মবহী হলয়লে এবং এর দ্বারা হুকুমও
সালবত হলয়লে। অনুূপপ طلب العلم فريضة على كل مسلم
এই হাদীসমট পঞ্চাশমট সনলদ এলসলে। (ইবলন মাজাহ, ২২৪ নং হাদীলসর টীকা)। মকন্তু
প্রলতযকমট সনদই যঈফ। তথামপ এতগুল া সনলদ বমর্বত হওয়ার কারলর্ হাদীসমট
হাসান ম গাইমরহী হলয় মগলে। ফল এর দ্বারা ফরলযর মলতা গুরুত্বপূর্ব হুকুম
সালবত করা হলয়লে। আর যঈফ হাদীস যমদ হাসান ম গাইমরহী পযবর্ন্ না-ও
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মপৌাঁলে তবুও তা মউযূ’র মলতা মবকার নয়। বরং মকেু শতব সালপলি ফযী লতর
মিলত্র তা আম লযাগয। তাহল ব ুন, হাদীস শাে সম্পলকব যার নূযনতম জ্ঞানও
রলয়লে তার পলি যঈফ আর মউযূ’মক এক মলন করা মকভালব সমিক হলত পালর?
বতবমালন আরব মবলশ্ব আ বানী সালহলবর মবরুলদ্ধ বহু মকতাব ম খা হলে। তার
মলধয তানাকুযালত আ বানী নামক মকতাবমট সমবলশে উলল্লখলযাগয। ম খক এই
মকতালব আ বানী সালহলবর স্বমবলরাধী কথা ও কাজগুল া দাময়লত্বর সালথ তুল
ধলরলেন। মতমন মসখালন মদমখলয়লেন, আ বানী সালহব মকালনা একমট হাদীস তার
মলতর পলি হওয়ায় মসটালক সহীহ বল লেন। আবার ঐ একই সনলদ বমর্বত
হাদীস দ্বারা যখন তার মবলরাধী পি দ ী মদলয়লেন তখন মসটালক মনমদ্ববধায়
যঈফ বল মদলয়লেন। এ জাতীয় বহু ঘটনা ঐ মকতালব উলল্লখ করা হলয়লে।
‘আহ ু হাদীস’ মূ তাঃ হাদীস মবশারদ ও শাে-মবলশেজ্ঞ ইমামলদর উপামধ।
১২৪৬ মহজরীর পূলবব মফরকা ও সম্প্রদালয়র আদল পতমথবীলত আহল হাদীস
নালম মকান দল র অমস্তত্ব মে না। বতবমালনর আহল হাদীস মফরকা মনলজলদরলক
আহল হাদীস বল এ কথার দাবী কলর ময, তারা সবব মিলত্র হাদীস মমলন িল ।
অথি হাদীলসর মকতালব মদখা যায়, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম
উম্মতলক মকাথাও হাদীস মানলত বল নমন; বরং মতমন মযখালনই তাাঁলক মানলত ও
অনুসরর্ করলত বল লেন মসখালন সুন্নাহ শব্দ বযবহার কলরলেন। মতমন উম্মতলক
সুন্নাহ অনুসরর্ করলত বল লেন, সুন্নাহ আাঁকলি ধরলত বল লেন; হাদীস অনুসরর্
করলত মকংবা আাঁকলি ধরলত বল নমন। বরং মতমন মগামরাহ মফরকার কাযবক্রম
বুঝালত মগলয় হাদীস শব্দ বযবহার কলরলেন। সহীহ মুসম লমর সাত নং হাদীস এ
কথার সুস্পষ্ট প্রমার্। মতমন বল ন, মশে যামানায় অলনক প্রতারক ও মমথুযক
ম ালকর আমবভবাব হলব। তারা মতামালদর কালে এমন হাদীস মপশ করলব যা
মতামরাও মশানমন, মতামালদর পূববপুরুেগর্ও মশালনমন। সাবধান! তারা মযন
মতামালদরলক মগামরাহ করলত না পালর।
বস্তুতাঃ হাদীস ও সুন্নাহ এক মজমনস নয়, এ দু’ময়র মলধয মকেুটা পাথবকয
রলয়লে। আমালদর আকামবরগর্ তালদর মবমভন্ন মকতালব হাদীস ও সুন্নাহর পাথবকয
বর্বনা কলরলেন। যার সারকথা হ , উম্মলতর জনয দ্বীলনর উপর ি ার অনুসরর্ীয়
পথলক সুন্নাহ বল । আর প্রলতযক সুন্নাহই হাদীস মকন্তু সক হাদীস সুন্নাহ নয়।
অথবাৎ সক হাদীসই উম্মলতর জনয দ্বীলনর উপর ি ার অনুসরর্ীয় পথ নয়।
মকননা হাদীলসর মলধয বহু হাদীস এমন আলে মযগুল ার মবধান রমহত হলয়
মগলয়লে। উদাহরর্তাঃ
বুখারী শরীলফর মকতাবু জানালয়লযর ১৩০৭ মথলক ১৩১৩ নং হাদীসসমূহ।
এসব হাদীলস জানাযা বহন কলর মনলয় মযলত মদখল সক লক দাাঁমিলয় মযলত ব া
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হলয়লে। অথি এই মবধান অনযানয সহীহ হাদীস দ্বারা রমহত হলয় মগলে। (উমদাতু
ক্বারী ৬/১৪৬)

ইস ালমর প্রথম যুলগ নামাযরত অবস্থায় কথা ব া, সা াম মদয়া, সা ালমর
উত্তর মদয়া সবই ববধ মে । মকন্তু পরবমতবলত এই মবধান রমহত হলয় যায়। (সহীহ
বুখারী হা. নং ১১৯৯, ১২০০)

ইস ালমর প্রথম যুলগ মবধান মে ময, আগুলন রান্নাকতত খাদয গ্রহর্ করল উযু
মভলে যালব। মকন্তু পরবমতবলত এই মবধান রমহত হলয় যায়। (সহীহ বুখারী হা. নং ২০৮)
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম মহজরলতর পর মদীনায় ১৬/১৭ মাস
বাইতু মুকাদ্দালসর মদলক মফলর নামায আদায় কলরলেন। মকন্তু পরবমতবলত এই
মবধান রমহত হলয় যায়। (সহীহ বুখারী হা. নং ৭২৫২) এগুল ার সবই সহীহ হাদীস
মকন্তু সুন্নাহ নয়। অথবাৎ এ হাদীসগুল া উম্মলতর জনয অনুসরর্ীয় নয়।
এমন অলনক হাদীস আলে যার মবধান নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ
ওয়াসাল্লালমর সলে মনমদবষ্ট। উম্মলতর জনয তার উপর আম করা ববধ নয়। মযমন,
বহু হাদীলস নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর এগারমট মববালহর কথা এবং
মহর মদওয়া োিা মববাহ করার কথা এলসলে। মতা এগুল া হাদীস বলট মকন্তু
উম্মলতর জনয অনুসরর্ীয় নয়। (সুবু ু হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরামত খাইমর ইবাদ
১১/১৪৩-২১৭)

হাদীলস এমন অলনক আমল র কথা বমর্বত আলে যা নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম কখলনা মকান মবলশে প্রলয়াজলন কলরলেন। মযমন, মকামলর
বযথা থাকার কারলর্ মকংবা এলস্তিা করার স্থালন বসার দ্বারা শরীলর বা কাপলি
নাপাকী াগার আশঙ্কায় মতমন সারা জীবলন মাত্র দুই বার দাাঁমিলয় মপশাব
কলরলেন। মকন্তু হাদীলসর বর্বনায় এসব কারলর্র কথা উলল্লখ মনই। শুধুমাত্র
দাাঁমিলয় মপশাব করার কথা আল ামিত হলয়লে। মতা এই হাদীলসর উপর আম
কলর মক দাাঁমিলয় মপশাব করালক সুন্নাত ব া যালব? অনুূপপভালব নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় এবং মরাযা অবস্থায় মশো ামগলয়লেন।
(সহীহ বুখারী হা. নং ১৯৩৮)। তাই বল মক ইহরাম ও মরাযা অবস্থায় মশো
াগালনালক সুন্নাত ব া যালব?
কাজমট ববধ একথা বুঝালনার জনযও নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম
অলনক কাজ কলরলেন। মযমন, মতমন একবার তাাঁর নাতনী উমামা মবনলত যয়নবলক
মকাল মনলয় নামায পমিলয়লেন। (সহীহ বুখারী হা. নং ৫১৬)। আলরকবার মরাযা
অবস্থায় তাাঁর এক েীলক িুম্বন কলরলেন। (সহীহ বুখারী হা. নং ১৯২৮)। এই উভয়
ঘটনাই হাদীলস এলসলে। এর দ্বারা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম বুঝালত
মিলয়লেন ময, প্রলয়াজলনর মিলত্র মশশু মকাল মনলয় নামায পিা বা পিালনা মযলত
পালর এবং মরাযা অবস্থায় েীলক িুম্বন করা ববধ, এলত মরাযার মকান িমত হলব
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না। তাই বল মক সব সময় মশশু মকাল মনলয় নামায পিালনালক মকংবা মরাযা
অবস্থায় েী িুম্বনলক সুন্নাত ব া যালব?
উপযুি
ব আল ািনায় প্রতীয়মান হ , আহল হাদীস নামমটই সমিক নয়। কারর্
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম মকান বর্বনায় উম্মতলক হাদীস মানলত
বল নমন, বল লেন সুন্নাত মানলত। তারপরও যারা মনলজলদরলক আহল হাদীস
বল দাবী কলর তালদর উমিৎ এগারমট মববাহ করা, মহর োিা মববাহ করা, ইহরাম
ও মরাযা অবস্থায় মশো াগালনা, মরাযা অবস্থায় েী িুম্বন করা, দাাঁমিলয় মপশাব
করা ইতযামদলক সুন্নাত মলন কলর আম করা। অনুূপপ জীবলন মাত্র মতন মদন
মসমজলদ এলস তারাবীহ পিা, নামাযরত অবস্থায় কথা ব া, সা াম মদয়া,
সা ালমর উত্তর মদয়া। কারর্ এগুল াও মতা হাদীলস এলসলে। মকন্তু তারা মতা
এসব কলর না। তাহল হাদীস মানার দাবীদার হলয় এসব হাদীলসর উপর আম
না কলর মকভালব তারা আহল হাদীস হ ? আস কথা হ , তারা মনলজলদরলক
আহল হাদীস ব ল ও বাস্তলব তা বাগািম্বর োিা আর মকেুই নয়। অপরমদলক
মযলহতু নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম উম্মতলক সুন্নাহ আাঁকলি ধরলত
বল লেন তাই আমরা মাযহাব অনুসারীগর্ হাদীলসর শুধুমাত্র সুন্নাহ অংলশর
অনুসরর্ কমর এবং মনলজলদরলক আহ ুস সুন্নাহ ওয়া জামা‘আহ বল পমরিয়
মদই। অথবাৎ আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লালমর সুন্নাত মামন এবং
সাহাবালয় মকরালমর জামা‘আতলক অনুসরর্ কমর।
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম উম্মতলক সুন্নাহ আাঁকলি ধরলত ও
মানলত বল লেন। এ সম্পকবীয় কলয়কমট হাদীস িয করুন,
 املعجم اْلوسط ْلىب القاسم الطرباين.املتمسك بسنيت عند فساد اميت له اجر شهيد

১.
(৫/৩১৫)
 املوطأ.تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
২.
(৫/৮৯৯)بروايتني
 سنن.من أحيا سنة من سنيت قد أميتت بعدى فإن له من اْلجر مثل من عمل بها
৩.
(৫/৪৫)الرتمذى حملمد الرتمذى
 سنن الرتمذى حملمد.من أحيا سنيت فقد أحبين ومن أحبين كان معي في اجلنة
৪.
(৫/৪৬)الرتمذى
 سنن الرتمذى حملمد.من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل اجلنة
৫.
(৪/৬৬৯)الرتمذى
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 سنن الرتمذى حملمد الرتمذى. والتارك لسنيت...... ستة لعنتهم ولعنهم الله

৬.

(৪/৪৫৭)
৭.
(৪/১০৫) مسند أحمد بن حنبل.متسك بسنة خري من إحداث بدعة
ما من نيب بعثه الله في أمة قبلي إَل كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون
৮.
(১/৬৯) صحيح مسلم.بسنته
.عليكم بسنىت وسنة اخللفاء املهديني الراشدين متسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ
৯.
(৪/৩১৬)سنن أيب داود
 سنن ابن ماجة.فعليكم مبا عرفتم من سنىت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني
১০.
(১/১৫)للقزويين
এখালন মাত্র দশমট হাদীস উলল্লখ করা হ । এসব হাদীলস নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম উম্মতলক সুন্নাহ আাঁকলি ধরলত বল লেন, সুন্নাহ অনুযায়ী
আম করলত বল লেন এবং সুন্নাহ তরককারীর উপর া’নত কলরলেন। একমট
বর্বনায়ও মতমন শুধু হাদীসলক (যা সুন্নাহর পযবালয় মপৌাঁলেমন) আাঁকলি ধরলত
বল নমন। আহল হাদীস ভাইলয়রা গ্রহর্লযাগয এমন একমট হাদীসও মপশ করলত
পারলবন মক যার মলধয নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম উম্মতলক হাদীস
আাঁকলি ধরলত বল লেন মকংবা হাদীস অনুযায়ী উম্মতলক ি লত বল লেন? হযাাঁ,
মতমন হাদীস মরওয়ালয়ত করলত বল লেন, অলনযর কালে মপৌাঁোলত বল লেন। মকন্তু
হাদীস আাঁকলি ধরলত বল নমন বা হাদীস অনুযায়ী আম করলত বল নমন। আম
করার জনয মতা হাদীসলক সুন্নাহ পযবালয় মপৌাঁেলত হয়।
আহল হাদীস মফরকা তাক ীদলক মশরক বল । অথি তারা তালদর দাবী
প্রমালর্ বুখারী মুসম ম এ ধরলনর মযসব হাদীলসর মকতাব মথলক দ ী মদয়
মসসব মকতালবর মকাথাও তাক ীদলক মশরক ব া হয়মন; বরং এগুল ার ম খক
সবাই মকান না মকান মুজতামহদ ইমালমর তাক ীদ করলতন। মযমন, ইমাম
বুখারী, মুসম ম, মতরমমযী ও ইবলন মাজাহ শামফয়ী মাযহালবর অনুসারী মেল ন।
(তাবাকাতুশ শামফইয়যাহ, ১/৪২৫-৪২৬)। ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম নাসায়ী হাম্ব ী
মাযহালবর অনুসারী মেল ন। (মা‘আমরফুস সুনান, ১/৮২-৮৩)। প্রশ্ন হ , তাক ীদ
করার কারলর্ মকউ যমদ মুশমরক হলয় যায় তাহল তালদর বিবয অনুযায়ী কুতুলব
মসত্তার েয় জন ম খকই মুশমরক সাবযস্ত হলবন (নাউযুমবল্লাহ)। মকন্তু তা সলেও
তারা তাাঁলদর মকতাব মদলয় দ ী মদয় মকন? মুশমরকলদর(?) ম খা মকতাব মদলয়
শরঈ মবেলয় দ ী মদয়া জালয়য হলব মক?
আহল হাদীস ভাইলয়রা হাদীলসর মিলত্র সহীহ, যঈফ ইতযামদ পমরভাো
বযবহার কলর থালকন। এগুল াও তারা তাক ীদকারীলদর মকতাব মথলকই
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মশলখলেন। কারর্ উসূল হাদীলসর পুরলনা সব মকতাব তাক ীদকারী
আল মগলর্রই ম খা। এর একমট সংমিি তাম কা িয করুন, ১.নুখবাতু
মফকার (ইবলন হাজার আসকা ানী শালফয়ী) ২.মুকাদ্দামাতু ইবমনস সা াহ
(ইবনুস সা াহ শালফয়ী) ৩.মুকাদ্দামাতুশ শাইখ (আব্দু হক মুহামদ্দলস মদহ বী
হানাফী) ৪.আত্ তাসমবয়াতু বাইনা হাদ্দাসানা ওয়া আখবারানা (ইমাম ত্বহাবী
হানাফী) ৫.তাওজীহুন নযর (তালহর ইবলন সা াহ জাযালয়রী হানাফী)
৬.তাওযীহু আফকার (আমীলর সান‘আনী হানাফী) ৭.শরহু শরমহ নুখবামত
মফকার (মুল্লা আ ী ক্বারী হানাফী) ৮. ক্বাফু আসার ফী সামফ্ফ উ ূমম আসার
(রযীউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবলন ইবরাহীম হানাফী) ৯. ইম্‘আনুন নযর (শাইখ
আকরাম মসন্ধী হানাফী) ১০. আর রাফ্ঊ ওয়াত তাকমী (আব্দু হাই াখনুবী
হানাফী) ১১.আ ইল্মা (কাযী ইয়ায মাল কী) ১২.আত্ তাক্বয়ীদ ওয়া ঈযাহ
(ইবলন রজব হাম্ব ী)। অনুূপপ উসূল হাদীলসর উপর যত মকতাব আলে সবই
মকান না মকান মুকামল্লদ ও মাযহালবর অনুসারী ম লখলেন। প্রশ্ন হ , তালদর
বিবয অনুযায়ী এসব মুশমরকলদর(?) মকতাব মথলক মনয়া হাদীস শালের এ সক
পমরভাো তালদর জনয বযবহার করা মকভালব ববধ হলব?
মাযহাব অস্বীকারকারী তথাকমথত আহল হাদীসলদর মকান ধারাবামহক
মস মস া মনই। তালদর জন্মই হলয়লে মেমটশ সরকালরর গলভব। মেমটশরা এই
উপমহালদশ দখ করার আলগ তালদর মকান অমস্তত্ব মে না। থাকল তারা
১২৪৬ মহজরীর পূলবব আহল হাদীস সম্প্রদায় কততবক ম খা হাদীস, উসূল হাদীস,
তাফসীর, উসূল তাফসীর, মফকহ ও উসূল মফকহ সম্পকবীয় মকান মকতাব মপশ
করুক। তালদর প্রমত আমালদর িযাল ি, সম্ভব হল তারা উপলরাি েয় মবেলয়
তালদর ম মখত অর্ন্তাঃ েয়মট মকতাব মদখাক। তলব অবশযই মসটা ১২৪৬ মহজরীর
পূলববর ম খা হলত হলব। বস্তুতাঃ তাফসীর, হাদীস ও মফকহ সম্পলকব ম মখত মযসব
মকতাব পতমথবীর বুলক মবদযমান তার সবই মকান না মকান মাযহালবর অনুসারী
মকংবা মুজতামহলদর ম খা। মক আশ্চযব ববপরীতয! মাযহাব অনুসারীলদর মকতাব
পলি পলি গ াবাজী করলব আবার তালদরলক কামফর-মুশমরকও ব লব!
এ প্রসলে দারু উ ূম মদওবলন্দর প্রধান মুফতী, মাহমূদ হাসান গেুহী রহ. বমর্বত
একমট ঘটনা উলল্লখলযাগয। মতমন বল ন, হযরত মাও ানা ইবরাহীম বাম য়াবী রহ.
বল লেন, আমার একজন আহল হাদীস উস্তাদ মেল ন। মতমন ফাতাওয়াও
ম খলতন। একমদন তার কামরায় প্রলবশ কলর মদমখ, মতমন মফকলহ হানাফীর প্রমসদ্ধ
মকতাব মহদায়া ও ফাতাওয়ালয় আ মগীমরয়া অধযয়ন করলেন। আমম মবমিত হলয়
তালক ব াম, জনাব! আপমন আহল হাদীস হলয়ও হানাফীলদর মকতাব অধযয়ন
করলেন? মতমন ব ল ন, এসব মকতাব োিা জুযইয়যাত (শাখাগত মবমভন্ন
মাসআ ার সমাধান) আর মকাথায় পাব? ফাতাওয়া মতা এসব মকতাব মদলখই
মদই মকন্তু দ ীল র আল ািনায় এগুল ার নাম উলল্লখ কমর না। বরং মহদায়ার
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মাসআ ার দ ী মহলসলব মহদায়ার মতন ও টীকায় মযসব হাদীস বমর্বত হলয়লে
মসগুল া উলল্লখ কলর ম লখ মদই এই মাসআ ামট উি হাদীস মথলক সালবত
হলয়লে। (মা ফূযালত ফকীহু মমল্লাত, ২/৯১)। বুঝুন অবস্থা! মুকামল্লদলদর মকতাব
োিা একমট কদমও িল না আবার গ াবাজীর ধারও কলম না।
আহল হাদীস সম্প্রদায় যমদও প্রিার কলর ময, তারা কালরা তাক ীদ কলর না।
মকন্তু বাস্তলব তারা মুহামদ্দসীলন মকরালমর তাক ীদ কলর থালক। কারর্ তারা মকান
মবেলয়র দ ী মহলসলব বুখারী, মুসম ম ও হাদীলসর অনযানয মকতাব মথলক দ ী
মপশ কলর থালক। এর অথব হ , তারা এসব মুহামদ্দসীলন মকরামলক মনমদ্ববধায়
অনুসরর্ কলর। আর এটাই মতা তাক ীদ। অথি বি বি মুহামদ্দসীলন মকরাম
মনলজরা ফাতাওয়া না মদলয় ফাতাওয়ার জনয জনসাধারর্লক ফকীহলদর কালে
মযলত ব লতন। এ বযাপালর ইমাম মতরমমযী রহ. এর মর্ন্বযমট সমবলশে
উলল্লখলযাগয। মতমন সুনালন মতরমমযীর মকতাবু জানালয়লযর এক হাদীলসর
বযাখযায় বল ন, ‘ هكذا قال الفقهاء وهم اعلم بمعانى الحدیثফকীহগর্ এই
হাদীলসর বযাপালর এমনমটই বল লেন আর তারা হাদীলসর মমব সবলিলয় ভা
জালনন’। (মতরমমযী, হা. নং ৯৯০)
মুহামদ্দসীলন মকরাম ফাতাওয়ার জনয ম াকলদরলক মুজতামহদ ইমামলদর দারস্থ
হওয়ার পরামশব মদলতন এ রকম দু’মট ঘটনা িয করুনএক, সু াইমান ইবলন মমহরান আ আ’মাশ রহ. এর কালে এক বযমি ফাতাওয়া
জানলত আস । মতমন তালক ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর কালে পামিলয় মদল ন।
ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. মেল ন সু াইমান ইবলন মমহরালনর হাদীলসর োত্র। আবূ
ইউসুফ রহ. প্রশ্নকারীলক সলর্ন্ােজনক জবাব প্রদান করল ন। ইমাম আ’মাশ রহ.
আশ্চযব হলয় আবূ ইউসুফ রহ. মক মজলজ্ঞস করল ন, তুমম এই জবাব মকভালব
মদল ? মতমন ব ল ন, জনাব! গতকা আপমন ময হাদীস পমিলয়লেন তার মলধযই
মতা এই প্রলশ্নর জবাব রলয়লে। মবমিত ইমাম আ’মাশ মর্ন্বয করল ন, انتم
 االطباء ونحن الصيادلةআসল মতামরা হল োিার আর আমরা মকব ওেুধ
মবলক্রতা। অথবাৎ ওেুধ মবলক্রতার কালে ওেুলধর ভািার থালক মকন্তু মকান ওেুধ
মকান মরালগর জনয তা তার জানা থালক না। মিক মতমনই ময মুহামদ্দস মুজতামহদ
নন তার কালে হাদীস মতা প্রিুর থালক মকন্তু হাদীস দ্বারা মকান্ মাসআ া প্রমামর্ত
হয় তা তার জানা থালক না। (আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহামবহী ম স্ সায়মারী, পতষ্ঠা
১২-১৩)

দুই, সদরুদ্দীন রহ. মানালকলব আবী হানীফা নামক মকতালব ম লখলেন, একবার
উস্তাযু মুহামদ্দসীন ইয়াযীদ ইবলন হাূপন রহ. এর মনকট এক বযমি ফাতাওয়া
জানলত আস । তখন তার মনকট উপমস্থত মেল ন তার মবমশষ্ট শাগলরদ ইমাম
আহমদ ইবলন হাম্ব , ইয়াহইয়া ইবলন মাঈন, আ ী ইবনু মাদীনী, যুহাইর
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ইবলন হারব প্রমূখ মুহামদ্দসীলন মকরাম। মতমন ঐ বযমিলক ব ল ন, ‘ফাতাওয়ার
জনয এখালন এলসলো মকন? আহল ই মলদর কালে যাও।’ হযরত আ ী ইবনু
মাদীনী রহ. মবমিত হলয় ব ল ন, হুযূর! আপনার মনকট উপমস্থত এই মবশা
বযমিলত্বর অমধকারীগর্ মক আহল ই ম নন?! মতমন ব ল ন, না, মতামরা
আহল ই ম নও, মতামরা মতা হল আহ ু হাদীস (অথবাৎ হাদীস মবশারদ)
আহল ই ম হ , আবূ হানীফার মশেযগর্। (ইরশাদু কারী, পতষ্ঠা ৩২)
মদখা যালে, বি বি মুহামদ্দসগর্ ফাতাওয়ার জনয জনসাধারর্লক মুজতামহদ
ফকীহলদর দারস্থ হলত ব লেন। এখন তথাকমথত আহল হাদীসলদরলক প্রশ্ন করা
মযলত পালর, তারা মযসব মুহামদ্দস ইমামলদর তাক ীদ কলর থালকন মসই মুহামদ্দস
ইমামগর্ জনসাধারর্লক মযসব ফকীহলদর কালে যাওয়ার পরামশব মদলতন তারা
এলদরলক মালনন না মকন? এবং এ মিলত্র তারা তালদর মুহামদ্দস ইমামলদর
অনুসরর্ কলরন না মকন? তালদর কালে এই প্রলশ্নর মকান গ্রহর্লযাগয জবাব আলে
মক? উপরন্তু মুহামদ্দস ইমামগর্ মুজতামহদ ফকীহলদরলক মানযবর মলন করার
কারলর্ মুহামদ্দসগর্লকও মক তারা মুশমরক ব ার মহম্মত রালখন?
আহল হাদীস সম্প্রদায় ইজমা মকয়াসলক শরী‘আলতর দ ী মালন না। অথি
ইজমা মকয়াস শরী‘আলতর দ ী হওয়ার মবেয়মট কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা
প্রমামর্ত। ইজমাِ দ ী হওয়া সূরা মনসার ১১৫ নং আয়াত
ني نُّوَلهِ مَا تَوَلَى وَنُّْْلِ ِه
َ ِوَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَسُّو َل مِنْ بَعْ ِد مَا تَبَيَ َن لَهُّ الْهُّدَى وَيَتَبِعْ غَيْ َر سَبِيلِ الْمُّؤْمِن
. جَهَنَمَ وَسَاءَتْ َمِْريًا
দ্বারা প্রমামর্ত। এই আয়াত দ্বারা মুফাসমসর এবং উসূ মবদ উ ামালয় মকরাম
ইজমালক শরী‘আলতর দ ী প্রমার্ কলরলেন। আর সূরা হাশলরর ২ নং আয়াত
( الحشر.ار
َ فَا ْعتَبِرُوا یَا أُولِي ْاْلَب:২) দ্বারা মকয়াসলক শরী‘আলতর দ ী
ِ ْص
প্রমার্ কলরলেন। তাোিা হাদীলসর মকতালব নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ
ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবালয় মকরালমর মকয়ালসর মতা বহু বহু প্রমার্ রলয়লে।
আহল হাদীস সম্প্রদায় ইজমা মকয়াসলক শরী‘আলতর দ ী না মানায় তারা
সূরা মালয়দার ৩ নং আয়াত اليوم اكملت لكم دینكم.
‘আজ আমম মতামালদর জনয মতামালদর দ্বীন পমরপূর্ব কলর মদ াম’ অস্বীকারকারী
সাবযস্ত হয়। মকননা এমন হাজার হাজার মাসআ া আলে যার সমাধান সরাসমর
কুরআন-হাদীলস পাওয়া যায় না। এসব মিলত্র ফকীহগর্ ইজমা অথবা মকয়ালসর
মাধযলম সমাধান মদলয় থালকন। যারা ইজমা ও মকয়াসলক শরী‘আলতর দ ী
মানলব না তারা ঐসব মাসআ ার সমাধান মকভালব মদলব? এবং আল্লাহ তা‘আ ার
মঘাের্া ‘আমম আজ মতামালদর জনয মতামালদর দ্বীনলক পমরপূর্ব কলর মদ াম’ এর
বাস্তবায়ন মকভালব সম্ভব হলব? কলয়কমট মাসআ া িয করুন, আমালদর জানা
মলত এগুল ার সমাধান সরাসমর কুরআন-হাদীলস পাওয়া যায় না। আহল হাদীস
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সম্প্রদায়লক এই মাসআ াগুল ার সমাধান মকান প্রকার মকয়ালসর আশ্রয় মনয়া
োিা সরাসমর কুরআলনর আয়াত মকংবা সুস্পষ্ট হাদীস দ্বারা মদয়ার অনুলরাধ করা
হ ।
 মেসমটমন ২০০০ ম . জালয়য হলব মক না?
 প্রাইজবন্ড মকনা জালয়য হলব মক না?
 প্রমভলেন্ড ফান্ড বা মজ.মপ ফালন্ডর টাকা ও ভযাংশ গ্রহর্ করা জালয়য হলব
মক না?
 বতবমান মশয়ার বাজালর মশয়ার ক্রয়-মবক্রয় জালয়য হলব মক না?
 প্লামস্টক সাজবামর করা জালয়য হলব মক না?
 বীমা-ইন্স্ুযলরন্স্ করা জালয়য হলব মক না?
 মেে মাকব মবিা-মকনা জালয়য হলব মক না?
 মদমশ-মবলদমশ কাগলজর মনাট পরস্পলর কম-মবশী মূল য ক্রয়-মবক্রয়
জালয়য হলব মক না?
 অযােভালন্স্র টাকা গ্রহর্ করা ও বযবহার করা জালয়য হলব মক না?
 শরীলরর অে-প্রতযে মবক্রয় করা বা দান করা জালয়য হলব মক না?
 মবমালন নামায পিা জালয়য হলব মক না?
 মরাযা অবস্থায় ইলিকশন মনওয়া জালয়য মক না?
হাজার হাজার আধুমনক মাসাইল র মধয মথলক মাত্র ১২মট মাসআ া উলল্লখ করা
হ । আহল হাদীস সম্প্রদায় পারল মকান প্রকার মকয়ালসর আশ্রয় মনওয়া োিা
অর্ন্তাঃ এই ১২মট মাসআ ার সমাধান মযন কুরআলনর স্পষ্ট আয়াত বা স্পষ্ট
হাদীস দ্বারা মদন। কুরআলনর স্পষ্ট আয়াত বা স্পষ্ট হাদীস দ্বারা এই
মাসআ াগুল ার সমাধান না মদলত পারল তারা ‘আজ মতামালদর জনয মতামালদর
দ্বীনলক পমরপূর্ব কলর মদ াম’ এই আয়ালতর অস্বীকারকারী প্রমামর্ত হলব।
তালদরলক মকান মফকহী মাসআ ার কথা ব ল তারা বল , সহীহ, সরীহ,
মুত্তামস , মারফূ’ হাদীস মদলয় দ ী মদল তারা মানলত রামজ আলে অনযথায়
এসব মাসআ া-মাসাই তারা মানলব না। তালদরলক ব ব, আপনারা সহীহ,
সরীহ, মুত্তামস , মারফূ’ হাদীস কালক বল অথবাৎ হাদীলসর এসব সংজ্ঞা
কুরআলনর আয়াত বা হাদীস দ্বারা প্রমার্ করুন তাহল আমরাও প্রলতযক
মাসআ া সহীহ, সরীহ, মুত্তামস , মারফূ’ হাদীস দ্বারা প্রমার্ করলত পারব। সম্ভব
হল তারা কুরআন মকংবা হাদীস দ্বারা সহীহ, সরীহ, মুত্তামস , মারফূ’ হাদীলসর
সংজ্ঞা প্রমার্ কলর মদখাক। অর্ন্তাঃ এতটুকুই প্রমার্ করুক ময, নবীজী সাল্লাল্লাহু
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‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম শুধু সহীহ, সরীহ, মুত্তামস , মারফূ’ হাদীসই মানলত
বল লেন। অনযানয হাদীস মানলত মনলেধ কলরলেন।
কুরআন-হাদীস মবাঝার মিলত্র যারা ইমালমর বযাখযা মালন না; বরং সববলিলত্র
সরাসমর হাদীস মানার দাবী কলর থালক তালদর কালে সমবনয় আরয, আপনালদর
মতানুযায়ী মতা মুিাদীর ফামতহা পিা োিা নামায হলব না। অথবাৎ মুিাদীলক
ইমালমর মপেলনও সূরা ফামতহা পিলত হলব। এখন প্রশ্ন হ , যমদ মকান বযমি
মসমজলদ উপমস্থত হলয় মদলখ ময, ইমাম সালহব মকরা‘আত মশে কলর রুকুলত িল
মগলেন, তখন তার করর্ীয় কী হলব? অথবাৎ তার ফামতহা পিার বযাপালর
আপনালদর মতামত মক? যমদ বল ন, মস রুকুলত শরীক হলয় রুকুলতই ফামতহা
পলি মনলব তাহল মসটা হাদীলসর মখ াফ হলব। মকননা নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম রুকু মসজদার মলধয কুরআন পিলত মনলেধ কলরলেন। আর
ফামতহা কুরআলনর অংশ হওয়াটা অকাটযভালব প্রমামর্ত। সুতরাং রুকুলত ফামতহা
পিা যালব না। (মতরমমযী, হা. নং ২৬৪)। ইমাম মতরমমযী রহ. এই হাদীসলক হাসানুন
সহীহুন বল লেন। যমদ বল ন ময, মস বযমি এ রাকাআলত শরীক হলব না; বরং
দাাঁমিলয় অলপিা করলব তারপর পরবতবী রাকাআত মথলক ইমালমর ইকমতদা
করলব। তাহল এটাও হাদীলসর ঙ্ঘন হলব। কারর্, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ
ওয়াসাল্লাম ইমামলক ময অবস্থায় পাওয়া যায় মস অবস্থায় তার ইকমতদা করলত
বল লেন। (মতরমমযী, হা. নং ৫৯১)। আ বানী সালহবও এই হাদীসলক সহীহ
বল লেন। (মস মস াতু আহাদীমসস সহীহা, হা. নং ১১৮৮)। কালজই মনেক দাাঁমিলয়
থাকা যালব না। আর যমদ বল ন, মস ইমালমর সালথ শরীক হলব মকন্তু এই
রাকাআতমট গর্না করলব না তাহল মসটাও হাদীলসর মখ াফ হলব। কারর্ নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইমহ ওয়াসাল্লাম রুকূ মপল রাকাআত গর্না করলত বল লেন।
(আবূ দাঊদ, হা. নং ৮৯৩। আ বানী সালহবও হাদীসমটলক হাসান বল লেন।) অতএব রুকূ
মপল রাকাআত গর্না না করার উপায় মনই। আর যমদ মশেতক বল বলসন, এ
বযমি ফামতহা না পলি ইমাম ময অবস্থায় আলে মস অবস্থায়ই তার ইকমতদা
করলব। তাহল এটা স্বয়ং আপনালদর দাবীর মখ াফ হলব। কারর্ আপনালদর দাবী
মে , ফামতহা পিা োিা মুিাদীর নামাযই হয় না। সুতরাং এই উত্তলররও
অবকাশ মনই। মতা আলখর যালবনটা মকাথায়?
অনুূপপ মকান বযমি যমদ এমন সময় মসমজলদ আলস যখন ইমাম সালহব সূরা
ফামতহার মশোংশ  وال الضالينপিলেন, তখন তার করর্ীয় মক হলব? আপনারা
মযলহতু হাদীস মালনন তাই হাদীস অনুযায়ী উত্তর মদয়াই সমীিীন হলব। যমদ ব া
হয়, ইমালমর সালথ মসও ‘আমীন’ ব লব। মযমন হাদীলস এলসলে, ইমাম যখন وال
 الضالينবল তখন মতামরা ‘আমীন’ ব । (সহীহ বুখারী, হা. নং ৭৮২)। তাহল
ব ব, তার জনয মতা ফামতহা পিা জরুরী। ফামতহা না পিল মতা তার নামাযই
হলব না। কালজই ফামতহা না পলি মকভালব মস ‘আমীন’ ব লব? আর যমদ ব া
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হয়, মস ইমালমর  وال الضالينব া সলেও ‘আমীন’ ব লব না; বরং আলগ
ফামতহা পিলব তারপর একাকী ‘আমীন’ ব লব। তাহল ব ব, ‘ইমাম যখন وال
 الضالينবল তখন মতামরা ‘আমীন’ ব ।’ এই হাদীলসর উপর মকভালব আম
হলব?
আহল হাদীস ভাইলয়রা মকান হাদীলসর সলে সংঘেব না বামধলয় এই প্রশ্নগুল ার
গ্রহর্লযাগয উত্তর মদলত পারল আমরা খুমশ হব। আর যমদ এগুল ার মকান
গ্রহর্লযাগয সমাধান তালদর জানা না থালক তাহল আমরা তালদরলক মফকহী
মাসাইল র মিলত্র হানাফী মাযহাব অনুসরর্ করার উদাত্ত আহ্বান জানামে।
মসলিলত্র তালদর মকান হাদীলসরই মবলরামধতা করলত হলব না। মকননা উলল্লমখত
সক হাদীস মবলবিনায় মরলখ হানাফী মাযহালবর মসদ্ধার্ন্ হ , ফামতহা পিা োিা
নামায না হওয়ার হাদীসমট ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জনয প্রলযাজয।
অতএব মুিাদী এলস ইমামলক ময অবস্থায় পালব মস অবস্থায়ই তার সালথ শরীক
হলয় যালব। তার জনয ফামতহা পিার প্রলয়াজন মনই। অনুূপপ হানাফী মুিাদীর
জনয আমীন ব লতও মকান ঝালম া মনই। মকননা তার জনযও ফামতহা পিার
মবধান মনই। কালজই মস ইমালমর  وال الضالينমশালন ‘আমীন’ ব লত পারলব।
আর এলত তালক মকান হাদীলসর মবলরামধতাও করলত হলব না। আল্লাহ তা‘আ া
সবাইলক দ্বীলনর সমিক বুঝ দান করুন এবং সীরালত মুস্তাকীলমর উপর কালয়ম ও
দালয়ম থাকার মতৌমফক দান করুন। আমীন ॥
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