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িবসিম�ািহর রহমািনর রহীম 

সম� �শাংসা আ�াহর জনয। আমরা তাঁরই �শংসা 
কির, তাঁর কােছ সাহাযয �াথরনা কির। তাঁর কােছ কমা িভকা কির 
এবং তাঁরই িনকট তওবা কির। আমরা আ�াহর কােছ আমােদর 
মেনর অিন� এবং আমােদর কেমরর খারাপ পিরণিত েথেক আ�য় 
�াথরনা করিছ। আ�াহ যােক পথ�দশরন কেরন, তার পথ��কারী 
েকউ েনই। আর যােক িতিন পথ�� কেরন, তার পথ�দশরনকারী 
েকউ েনই। আিম সাকয িদি� েয, েকান �কার শরীক িবহীন এক 
আ�াহ ছাড়া েকান হ� মাবুদ েনই এবং আেরা সাকয িদি� েয, 
মুহা�াদ ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম তাঁর বা�া ও রাসূল। 
আ�াহ তাঁর উপর, তাঁর পিরবার-পিরজেনর উপর, সকল ছাহাবীর 
উপর এবং ি�য়ামত িদবস পযর্ তাঁেদর পেথর পিথকগেণর 
উপর দরদ ও সালাম বষরণ করন। 

‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আ�াহেক ভয় করার মত ভয় 
কর এবং েতামরা মুসিলম না হেয় মেরা না।’ P0F

1 

‘েহ মানবম�লী! েতামরা েতামােদর �ভূেক ভয় কর, 
িযিন েতামােদরেক একই বযিি হেত সৃি� কেরেছন এবং তা 
েথেক তার েজাড়া সৃি� কেরেছন এবং তােদর উভয় েথেক বহ 
নর-নারী ছিড়েয় িদেয়েছন। আর েসই আ�াহর তাকওয়া অবল�ন 

                                                           
1 সূরা আেল ইমরান ১০২। 
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কর, যাঁর নােমর েদাহাই িদেয় েতামরা এেক অপরেক তাগাদা কর 
এবং আ�ীয়তার স�েকরর িবষেয়ও সতকর থাক। িন�য় আ�াহ 
েতামােদর উপর পযরেবকক’।P1F

2 

‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আ�াহর তাকওয়া অবল�ন 
কর এবং সিঠক কথা বল; তাহেল িতিন েতামােদর কমরেক 
�িটমুি করেবন এবং েতামােদর পাপ কমা করেবন। আর যারা 
আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর আনুগতয কের, তারা অবশযই মহা সাফলয 
অজরন করেব’।P2F

3 

অতঃপর বইেয়র এই িবষয়টা অেনেকর কােছ �� 
উ�াপন করেত পাের। েকউ �� করেত পাের, েকন এই িবষয়টা 
চয়ন করা হল, অথচ শরী‘আেতর অনয এমন িবষয় আেছ, যা এর 
েচেয় েবশী গররপূণর হেত পারত? িক� এই িবষয়টাই িবেশষ 
কের বতরমান যুেগ অেনেকর িচ্া-েচতনােক বয� েরেখেছ। আিম 
শধু সাধারণ মানুেষর কথা বলিছ না; বরং �ীেনর জানিপপাসু 
ছা�বৃ�ও এর অ্ভুরি। আর এটা এ কারেণ েয, �চার 
মাধযমগেলােত শরী‘আেতর িবিধিবধােনর �চার ও �সার বযাপক 
আকাের েবেড় েগেছ এবং একজেনর কথার সােথ অনযজেনর 
কথার অিমল িবশৃংখলার েক�িব�ুেত পিরণত হেয়েছ; বরং 

                                                           
2. সূরা িনসা ১।  
3. সূরা আল-আহযাব ৭০-৭১।  
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অেনেকর মােঝ সে�েহর জ� িদেয়েছ, িবেশষ কের সাধারণ 
জনগণ- যারা মতেভেদর উৎস স�েকর জােন না। 

েসজনয আমার দৃি�েত মুসিলমেদর িনকট উি িবষেয়র যেথ� 
গরেরর কথা েভেব আিম এ িবষেয় আেলাচনা করিছ এবং 
আ�াহর কােছ সাহাযয �াথরনা করিছ।  

এই উ�েতর উপর আ�াহর বড় েনয়ামত হল এই েয, 
�ীেনর েমৗিলক িবষয়ািদ এবং মূল উৎসগেলা িনেয় তােদর মােঝ 
েকান মতেভদ েনই; বরং এমন িকছু িবষেয় মতেভদ রেয়েছ- যা 
মুসিলমেদর �কৃত ঐেকয আঘাত হােন না। আর সাধারণ এই 
মতেভদ হেতই হেব। েমৗিলক েয িবষয়গেলা িনেয় আিম কথা 
বলেত চাই, তা সংিক্াকাের নীেচ তুেল ধরা হলঃ- 

U�থমতঃU পিব� কুরআন ও রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া 
সা�াম-এর সু�ােতর বুঝ অনুপােত সম� মুসিলেমর িনকট 
সুিবিদত িবষয় হল, আ�াহ তা‘আলা মুহা�াদ ছা�া�াহ আলাইেহ 
ওয়া সা�াম-েক েহদােয়ত এবং সিঠক �ীন িদেয় ে�রণ কেরেছন। 
এ কথার অথর এই েয, রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম এই 
�ীনেক সু�� ও পিরপূণরভােব বণরনা কের েগেছন- যার পের আর 
বণরনার �েয়াজন েনই। েকননা েহদােয়েতর অব�ান যাবতীয় 
পথ��তার িবপরীেত আর সিঠক �ীেনর অব�ান যাবতীয় বািতল 
�ীেনর িবপরীেত, েয �ীনগেলােত আ�াহ স�� নন। আর রাসূল 
ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম এই েহদােয়ত এবং সিঠক �ীন 
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িনেয়ই ে�িরত হেয়েছন। রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম-
এর যুেগ মতপাথরকয হেল েলাকজন তাঁর কােছই িফের েযেতন। 
ফেল িতিন তাঁেদর মােঝ ফায়সালা করেতন এবং তাঁেদরেক হ� 
বেল িদেতন- চাই েসই মতাৈনকয আ�াহর কালাম িনেয়ই েহাক 
বা আ�াহ �দ� এমন েকান িবিধিবধান িনেয়ই েহাক- যা এখনও 
অবতীণর হয়িন। তেব পরবতরীেত েসই িবধান বণরনা কের কুরআন 
অবতীণর হেয়েছ। পিব� কুরআেনর কত আয়ােতই না আমরা পেড় 
থািক ‘তারা আপনােক অমুক িবষেয় িজেজস কের’। তখন আ�াহ 
পিরপূণর জওয়াব িনেয় তার নবী ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম-
এর ডােক সাড়া েদন এবং তা মানুেষর িনকট েপৗেছ িদেত তাঁেক 
িনেদরশ কেরন। েযমনঃ আ�াহ বেলন, ‘তারা েতামােক িজেজস 
কের, তােদর জনয িক িক হালাল করা হেয়েছ? তুিম বেল দাও: 
পিব� িজিনসগেলা েতামােদর জনয হালাল করা হেয়েছ। েতামরা 
েয সম� পশ-পািখেক িশকার করা িশকা িদেয়ছ- েযভােব আ�াহ 
েতামােদরেক িশকা িদেয়েছন, তারা যা িশকার কের আেন, তা 
েতামরা খাও এবং এগেলােক িশকােরর জনয পাঠােনার সময় 
‘িবসিম�াহ’ বেলা। েতামরা আ�াহেক ভয় কর। িন�য়ই আ�াহ 
িহসাব �হেণ তৎপর’।P3F

4 

                                                           
4. সূরা আল–মােয়দাহ ৪।  
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‘তারা েতামােক িজেজস কের, তারা িক বযয় করেব? 
তুিম বল, েতামােদর উ�ৃ� িজিনস। এভােব আ�াহ েতামােদর জনয 
িনদশরনাবলী বণরনা কেরন- েযন েতামরা িচ্া কর’।P4F

5 

‘েহ নবী! েলােকরা েতামােক যু�ল� স�দ স�েকর 
িজেজস কের? তুিম বেল দাও, যু�ল� স�দ আ�াহ ও তাঁর 
রাসূেলর জনয। অতএব, েতামরা এ বযাপাের আ�াহর তাকওয়া 
অবল�ন কর এবং েতামােদর িনেজেদর পার�িরক স�কর 
সিঠকভােব গেড় নাও। আর যিদ েতামরা মুিমন হেয় থাক, তাহেল 
আ�াহ এবং তাঁর রাসূেলর আনুগতয কর’।P5F

6 

‘তারা েতামােক নতুন চাঁদসমূহ স�ে� িজেজস কের? 
তুিম বল, এগেলা হে� জনসমােজর উপকােরর জনয এবং হে�র 
জনয সময় িনরপক। আর েতামরা েয প�াৎিদক িদেয় গৃেহ 
সমাগত হও এটা পূেণযর কাজ নয়; বরং পূেণযর কাজ হল, েয 
বযিি তাকওয়া অবল�ন করল। েতামরা গৃহসমূেহর দরজা িদেয় 
�েবশ কর এবং আ�াহেক ভয় কর- যােত কের েতামরা 
সফলকাম হেত পার’।P6F

7 

‘তারা েতামােক িনিষ� মােস যু� করা স�ে� িজেজস 
করেছ? তুিম বল, তােত যু� করা অতীব অনযায়। িক� আ�াহর 
                                                           
5.  সূরা আল–বা�ারাহ ২১৯।  
6 . সূরা আল-আনফাল ১। 
7. সূরা আল-বা�ারাহ ১৮৯।  
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পথ ও পিব� মসিজদ হেত মানুষেক �িতেরাধ করা ও তার মধয 
েথেক তার অিধবাসীেদরেক বিহ�ার করা আ�াহর িনকট আেরা 
গরতর অপরাধ। হতযা অেপকা েফৎনা-ফাসাদ গরতর। আর 
তারা যিদ সকম হয়, তাহেল েতামােদরেক েতামােদর �ীন েথেক 
িফরােত না পারা পযর্ িনবৃ� হেব না। তেব েতামােদর মধযকার 
েকউ যিদ িনেজর �ীন েথেক িফের যায় এবং ঐ কািফর 
অব�ােতই তার মৃতুয ঘেট, তাহেল তােদর দুিনয়া ও আেখরাত 
সং�া্ সম� আমলই বযথর হেয় যােব। আর তারাই হল 
জাহা�ামবাসী এবং তারই মেধয তারা িচরকাল অব�ান করেব’।P7F

8 

এ জাতীয় আেরা বহ আয়াত রেয়েছ- েযগেলােত এরকম 
�ে�া�র উ�ৃত হেয়েছ। 

িক� রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম-এর মৃতুযর 
পর উ�েত মুহা�াদী শরী‘আেতর এমন সব িবিধিবধােনর েকে� 
মতেভদ কেরেছ- যা শরী‘আেতর েমৗিলক িবষয়াবলীেত এবং মূল 
উৎসগেলােত আঘাত হােন না। 

তেব [আঘাত হানুক বা না হানুক] তা এক ধরেনর 
মতেভদ- যার কারণগেলা আমরা অিচেরই বণরনা করব 
ইনশাআ�াহ। আমরা িনি�তভােব জািন েয, যােঁদর ইলেম, 
আমানতদািরতায় এবং �ীনদািরতায় িনভরর করা যায়- এমন সব 

                                                           
8. সূরা আল-বা�ারাহ ২১৭।  
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আেলেমর কাউেক পাওয়া যােব না, িযিন ই�াকৃতভােব পিব� 
কুরআন ও ছহীহ সু�ােতর িনেদরিশত িবষেয়র িবেরািধতা কেরন। 
েকননা িযিন ইলম এবং �ীনদািরতার িবেশষেণ িবেশিষত 
হেয়েছন, তাঁর লকযই হে� ‘হ�’। আর যার লকয হ�, আ�াহ 
তার জনয তা সহজ কের েদন। ঐ শনুন আ�াহর েঘাষণা, ‘আর 
আিম কুরআনেক উপেদশ �হেণর জনয সহজ কের িদেয়িছ। 
অতএব, উপেদশ�হণকারী েকউ আেছ িক?’ P8F

9 

‘সুতরাং েকউ দান করেল, তাকওয়া অবল�ন করেল এবং 
সৎিবষয়েক সতয জান করেল অিচেরই আিম তার জনয সহজ 
পথেক সুগম কের েদব’।P9F

10 

তেব হযাঁ, ঐ জাতীয় আেলেমর আ�াহর িবিধিবধােনর েকে� 
ভুল�িট হেত পাের, িক� শরী‘আেতর েমৗিলক িবষেয় নয়- েয 
িদেক আমরা একটু আেগ ইি�ত কেরিছ। আর এই ভুল�িট 
অবশয্াবী একটা িবষয়- যা ঘটেবই। েকননা আ�াহ তা‘আলা 
মানুষেক এই বেল িবেশিষত কেরেছন েয, ‘আর মানুষেক দুবরল 
কের সৃি� করা হেয়েছ’।P10F

11 

মানুষ ইলম ও উপলি�র েকে� দুবরল। অনুরপভােব েস 
দুবরল ইলম আয়ে� আনয়ন ও তােত বযাপকতা অজরেনর েকে�ও। 
                                                           
9. সূরা আল-�ামার ১৭।  
10 . সূরা আল-লায়ল ৫-৭। 
11.  সূরা আন-িনসা ২৮।  
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েসজনয িকছু িকছু িবষেয় তার ভুল�িট অবশযই হেব। আমরা 
আেলম সমােজর মেধয ভুল�িটর কারণগেলা নীেচর সাতটা 
পেয়ে� সংিক্াকাের আেলাচনার �য়াস পাব। যিদও �কৃতপেক 
আেরা অেনক কারণ রেয়েছ এবং েসগেলা িকনারািবহীন সাগেরর 
মত। তেব আেলম সমােজর অিভমতগেলা স�েকর িবজ বযিি 
মতাৈনেকযর িব�ৃত কারণগেলা স�েকর জােনন। একেণ আমরা 
েসগেলার আেলাচনা শর করিছঃ- 

Uকারণ ১: U িযিন শরী‘আেতর হকুম বণরনায় ভুল কেরেছন, িভ�মত 
েপাষণকারী এই বযিির কােছ দলীল না েপৗছা। 

এই কারণটা ছাহাবীগেণর পরবতরী যুেগর মানুেষর মেধয 
েকবল সীমাব� নয়; বরং ছাহাবী এবং তৎপরবতরীগেণর েকে�ও 
তা �েযাজয। আমরা দুেটা উদাহরণ েপশ করব- যা ছাহাবােয় 
েকরােমর মেধয ঘেট েগেছ। 

�থম উদাহরণঃ- আমরা ছহীহ বুখারী এবং অনযানয 
হাদীছ �ে� বিণরত হাদীছ স�েকর জািন েয, আমীরল মুিমনীন 
ওমর ইবনুল খা�াব রািযয়া�াহ আনহ যখন িসিরয়ার উে�েশয 
েবর হেলন এবং পিথমেধয তাঁেক বলা হল, েসখােন মহামারী েদখা 
িদেয়েছ, তখন িতিন েথেম েগেলন এবং ছাহাবীগেণর সােথ 
পরামশর করেত লাগেলন। িতিন মুহািজর ও আনছারগেণর সােথ 
পরামশর করেলন এবং তাঁরা এ িবষেয় িভ� দুেটা মত েপাষণ 
করেলন। তেব ওখান েথেক িফের আসার অিভমতটাই িছল েবশী 
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অ�ািধকারেযাগয। মতিবিনময় সভার এক পযরােয় আ�ুর রহমান 
ইবন আওফ রািযয়া�াহ আনহ আসেলন- িতিন তাঁর েকান 
�েয়াজেন অনুপি�ত িছেলন। অতঃপর বলেলন, এ িবষেয় আমার 
জান রেয়েছ, আিম রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম-েক 
বলেত শেনিছ, ‘যখন েতামরা েকান এলাকায় মহামারীর কথা 
শনেব, তখন েসখােন যােব না। িক� যিদ তা েতামােদর েসখােন 
থাকা অব�ায় েদখা েদয়, তাহেল েসখান েথেক পালােনার 
উে�েশয েতামরা েবিরেয় যােব না’।P11F

12
P বুঝা েগল, মুহািজর ও 

আনছােরর বড় বড় ছাহাবীর রািযয়া�াহ আনহম এই হকুম 
অজানা িছল। অতঃপর আ�ুর রহমান রািযয়া�াহ আনহ এেস 
তাঁেদরেক এই হাদীছটা স�েকর খবর িদেলন। 

 

ি�তীয় উদাহরণঃ- আলী ইবন আবু তােলব রািযয়া�াহ 
আনহ এবং আ�ু�াহ ইবন আ�াস রািযয়া�াহ আনহ-এর মেত, 
েকান গভরবতীর �ামী মারা েগেল চার মাস দশ িদন অথবা বা�া 
�সেবর িদন- এই দুই সমেয়র মেধয দীঘরতম সময় পযর্  েস 
ই�ত পালন করেব। অতএব, যিদ েস চার মাস দশ িদেনর আেগ 
বা�া �সব কের, তাহেল তাঁেদর িনকট তার ই�ত পালেনর 
েময়াদ এখনও েশষ হয়িন। [অথরাৎ বা�া �সব সে�ও তােক 
ই�ত পালন অবযাহত রাখেত হেব। েকননা এেকে� চার মাস দশ 

                                                           
12 . বুখারী, ‘িচিকৎসা’ অধযায়, হা/৫৭২৯; মুসিলম, ‘সালাম’ অধযায়, হা/২২১৯। 
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িদন দীঘরতম সময়]। আর যিদ বা�া �সেবর আেগ চার মাস দশ 
িদন েশষ হেয় যায়, তাহেল বা�া �সব করা পযর্ েস ই�ত 
পালন করেত থাকেব। [েযেহতু এেকে� বা�া �সেবর সময় 
হে� দীঘরতম সময়]। েকননা আ�াহ তা‘আলা এরশাদ কেরন, 
‘আর গভরবতী নারীেদর ই�তকাল স্ান �সব পযর্’।P12F

13 

অনয� িতিন বেলন, ‘আর েতামােদর মেধয যারা 
�ীেদরেক েরেখ মৃতুযমুেখ পিতত হয়, তােদর িবধবাগণ চার মাস 
দশ িদন �তীকা করেব’।P13F

14 

উভয় আয়ােতর মেধয ‘আম খাছ ওয়াজহী’ P14F

15
P عموم 

                                                           
13 . সূরা আত-রালাক ৪। 
14 . সূরা আল-বা�ারাহ ২৩৪। 
15 এিট উসূেল িফ�হ-এর একটা পিরভাষা। দুইটা আয়াত বা হাদীেছর �েতযকটােত 
একই সমেয় একিদক িবেবচনায় ‘আম’ عم এবং অনযিদক িবেবচনায় ‘খাছ’ خيص হকুম 

পাওয়া েগেল তােক ‘আম-খাছ ওয়াজহী’ বেল।  আর যা দুই বা তেতািধক ব�েক 
অ্ভুরি কের, তােক ‘আম’ عم বেল এবং যা দুই বা তেতািধক ব�েক অ্ভুরি কের 

না, তােক ‘খাছ’ خيص বেল। 

আম-খাছ ওয়াজহী-এর উদাহরণ: 
মহান আ�াহ এরশাদ কেরন, ‘আর েতামােদর মেধয যারা �ীেদরেক েরেখ মৃতুযমুেখ 
পিতত হয়, তােদর িবধবাগণ চার মাস দশ িদন �তীকা করেব’ [বা�ারাহ ২৩৪]। অ� 
আয়াত সবধরেনর �ীর েকে� ‘আম’। সুতরাং গভরবতী মিহলা, গভরবতী নয় এমন 
মিহলা, িবেয়র পর সহবাস করা হেয়েছ এমন মিহলা এবং সহবাস করা হয়িন এমন 
মিহলা সবাই এই আয়ােতর আওতাভুি হেব। এই িদক িবেবচনায় আয়াতটা ‘আম’। 
িক� েয �ীর �ামী মারা েগেছ, তার েকে� আয়াতটা ‘খাছ’।  
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وج� وخصوص -এর স�কর। আর এমন স�করযুি দুই আয়াত বা 

হাদীেছর মেধয সাম�সয িবধােনর প�িত হল, এমনভােব হকুম 
�হণ করেত হেব- যােত উভয় আয়াত বা হাদীেছর মেধয সাম�সয 
বজায় থােক। তেব তা করেত েগেল আলী ও ইবনু আ�াস 
রািযয়া�াহ আনহমা-এর প�িত েমেন েনওয়া ছাড়া েকান গতয্র 
েনই। 

িক� সু�াত এসেবরই ঊে�র। ‘সুবায়আ  আল-
আসলািমইয়া রািযয়া�াহ আনহা-এর হাদীেছ বিণরত হেয়েছ, িতিন 
সুবায়আ তাঁর �ামী মারা যাওয়ার কেয়ক িদন পের �সূিত 
অব�ায় পিতত হেল রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম তাঁেক 
আবার িবেয় করার অনুমিত েদন’।P15F

16
P এর অথর এই েয, আমরা 

সূরা রালােকর উি আয়ােতর অনুসরণ করব- েয সূরােক ‘েছাট 
সূরা িনসা’ বলা হয়। আর এই আয়ােত আ�াহর সাধারণ েঘাষণা 
হে�, ‘আর গভরবতী নারীেদর ই�তকাল স্ান �সব পযর্’।P16F

17 

                                                                                                            
‘আর গভরবতী নারীেদর ই�তকাল স্ান �সব পযর্’ [আত-রালা� ৪]। অ� আয়াত 
তালাক�া্া ও িবধবা �ীর েকে� ‘আম’। িক� গভরবতীেদর েকে� ‘খাছ’। সুতরাং �থম 
আয়ােতর ‘আম’ হকুম ি�তীয় আয়ােতর ‘খাছ’ হকুেমর উপর এবং ি�তীয় আয়ােতর 
‘আম’ হকুম �থম আয়ােতর ‘খাছ’ হকুেমর উপর বহন করেত হেব। তখন অথর 
দাড়ঁােব, গভরবতী বযতীত �ামী মারা েগেছ এমন সব মিহলা চার মাস দশ িদন ই�ত 
পালন করেব। আর গভরবতী মিহলা স্ান �সব পযর্  ই�ত পালন করেব।-অনুবাদক। 
16 . বুখারী, ‘তালা�’ অধযায়, হা/৫৩১৮-৫৩২০; মুসিলম, ‘তালা�’ অধযায়, হা/১৪৮৪। 
17 . সূরা আত-তালা� ৪। 
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আিম িনি�তভােব িব�াস কির, যিদ এই হাদীছ আলী ও 
ইবনু আ�াস রািযয়া�াহ আনহমা  পযর্ েপৗছত, তাহেল তাঁরা 
িন�য়ই তা েমেন িনেতন এবং িনেজেদর মত বযি করেত েযেতন 
না। 

Uকারণ ২: U হাদীছ তারঁ কােছ েপৗেছেছ, িক� িতিন েসটার 
বণরনাকারীর উপর আ�া �াপন করেত পােরন িন। বরং ঐ 
হাদীছেক িতিন েসটার েচেয় শিিশালী হাদীেছর িবেরাধী মেন 
কেরেছন। ফেল তার দৃি�েত েযটা শিিশালী মেন হেয়েছ, িতিন 
েসটােকই �হণ কেরেছন। এখন আমরা �য়ং ছাহাবীগেণর মেধয 
ঘেট যাওয়া এমন একটা ঘটনা িদেয় উদাহরণ েপশ করবঃ 

ফািতমা িবনেত �ায়স রািযয়া�াহ আনহা-েক তাঁর �ামী 
িতন রালােকর সবরেশষ রালাক িদেয় েদন। অতঃপর িতিন তাঁর 
[ফািতমার] িনকট তাঁর [ফািতমার �ামীর] �িতিনিধর মাধযেম িকছু 
যব ই�তকালীন সমেয় তারঁ েখারেপাষ িহসােব পাঠান। িক� 
ফািতমা িবনেত �ায়স রািযয়া�াহ আনহা এেত ে�াধাি�ত হন 
এবং তা িনেত অ�ীকার কেরন। অতঃপর এক পযরােয় তাঁরা 
িবষয়টা িনেয় রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম-এর কােছ 
যান এবং রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম উি মিহলােক এ 
মেমর খবর েদন েয, ‘তাঁর জনয ভরণেপাষেণর েকান খরচ েনই 
এবং েনই েকান আবাসন বযব�া’।P17F

18
P েকননা িতিন [ফািতমার 

                                                           
18 . মুসিলম, ‘তালা�’ অধযায়, হা/১৪৮০। 



 

15 
 

�ামী] তাঁর �ীেক ‘বােয়ন রালাক’ P18F

19
P িদেয় িদেয়েছন। আর বােয়ন 

রালাক�া্ার ভরণেপাষণ ও আবাসেনর দািয়র তার �ামীর উপর 
থােক না। তেব যিদ ঐ মিহলা গভরবতী হয়, [তাহেল েখারেপাষ ও 
আবাসন দুেটাই িদেত হেব]। এ মেমর মহান আ�াহ বেলন, ‘তারা 
গভরবতী থাকেল স্ান �সব পযর্ তােদর জনয বযয় করেব’।P19F

20 

ওমর রািযয়া�াহ আনহ-এর ে��র ও জােনর কথা বলার 
অবকাশ েনই। অথচ তাঁর মত মানুেষর এই সু�াতটা অজানা 
িছল। েসজনয ঐ মিহলার েখারেপাষ ও আবাসেনর পেক মত 
িদেয়িছেলন এবং ফািতমা রািযয়া�াহ আনহা ভুেল েগেছন-এই 
স্াবনার উপর িভি� কের তাঁর হাদীছ �তযাখযান কেরিছেলন। 
এমনিক িতিন বেলিছেলন, ‘একজন মিহলার কথার উপর িভি� 
কের আমরা িক আমােদর �িতপালেকর কথা পিরতযাগ করব- 
অথচ আমরা জািন না েয, তার মেন আেছ নািক ভুেল েগেছ?’ 

                                                           
19 ‘তালা� বােয়ন’ بائن طالق  দুই �কারঃ ১- ‘েছাট বােয়ন তালা�’ صغرى بينونة بائن طالق : 
েয তালাে�র পের �ামী তার �ীেক তার �ীর স�িতেত নতুন িবেয় ও েমাহেরর মাধযেম 
আবার েফরৎ িনেত পাের এবং অনয েকাথাও িবেয় হেয় তালা��া্া হওয়ার শতর না 
থােক, তােক ‘েছাট বােয়ন তালাক’ صغرى بينونة بائن طالق  বেল। েযমনঃ এক বা দুই 
তালা� েদওয়ার পর �ী ই�ত েথেক েবর হেয় েগেল। ২- ‘বড় বােয়ন তালা�’ بائن طالق 

كربى بينونة : েয তালাে�র পের �ামী তার �ীর স�িত এবং নতুন িববাহ ব�েনর মাধযেম 
তােক �ীেক েফরৎ িনেত পাের না; বরং �ীর অনয জায়গায় �াভািবক িবেয় িহ�া িবেয় 
নয় এবং উভেয়র সহবাস হেত হয়। অতঃপর িববাহ িবে�দ ঘটেত হয় এবং �ীেক 
ই�ত পালন করেত হয়, তােক ‘বড় বােয়ন তালা�’ كربى بينونة بائن طالق  বেল।–
অনুবাদক। 
20. সূরা আত-তালা� ৬।  
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আর একথার অথর এই েয, আমীরল মুিমনীন ওমর রািযয়া�াহ 
আনহ এই দলীেলর �িত আ�াশীল হেত পােরন িন। এমন ঘটনা 
েযমন ওমর রািযয়া�াহ আনহ, অনযানয ছাহাবীবগর রািযয়া�াহ 
আনহম এবং তােবঈন রেহমাহমু�াহ-এর েকে� ঘেটেছ, 
েতমিনভােব তােব‘ তােবঈন রািযয়া�াহ আনহম-এর েকে�ও 
ঘেটেছ। এমিনভােব আমােদর যুেগও অনুরপ ঘটেছ; বরং 
ি�য়ামত পযর্ মানুষ েকান েকান দলীেলর িবশ�তার উপর 
এভােব অনা�াশীল হেত থাকেব। িব�ানগেণর কত অিভমেতর 
পেকই েতা আমরা হাদীছ েদখেত পাই। িক� েকউ েকউ েসই 
হাদীছেক ছহীহ েজেন ঐ অভমত �হণ কেরন। আবার েকউ েকউ 
রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম েথেক ঐ হাদীেছর বণরনার 
�িত আ�াশীল না হেয় উহােক দুবরল মেন করতঃ ঐ অিভমত 
�হণ কেরন না। 

Uকারণ ৩: U তারঁ কােছ হাদীছ েপৗেছেছ, িক� িতিন তা ভুেল 
েগেছন। আর িযিন ভুেলন না িতিন েতা মহান [আ�াহ]।  

কত মানুষ আেছন- িযিন হাদীছ ভুেল যান; এমনিক 
কখনও আয়াতও ভুেল যান। রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া 
সা�াম একিদন ছাহাবীগণ রািযয়া�াহ আনহম-েক িনেয় নামায 
পেড়ন এবং নামােয িতিন ভুল�েম একটা আয়াত েছেড় েদন। 
তাঁর সােথ িছেলন উবাই ইবেন কাব রািযয়া�াহ আনহ। নামায 
েশেষ রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম বলেলন, ‘তুিম িক 
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আমােক আয়াতটা �রণ কিরেয় িদেত পারিন!’ P20F

21
P অথচ তাঁর উপর 

অহী নািযল হেয়েছ এবং তাঁেক লকয কেরই আ�াহ তা‘আলা 
বেলেছন, ‘অিচেরই আিম েতামােক পাঠ করােবা। ফেল তুিম 
ভুলেব না। তেব আ�াহ যা ইে� কেরন, তা বযতীত। িন�য়ই 
িতিন �কাশয ও গ্ িবষয় পিরজাত আেছন’।P21F

22 

আর হাদীছ েপৗছার পর তা ভুেল যাওয়ার এই কারণটার 
উদাহরণসমূেহর মেধয আ�ার ইবন ইয়ািসর রািযয়া�াহ আনহ-
এর সােথ ওমর রািযয়া�াহ আনহ-এর ঘটনা অনযতম। রাসূল  
ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম তাঁেদর দু’জনেক েকান এক 
�েয়াজেন পাঠােল তাঁরা উভেয়ই নাপাক হেয় যান। এরপর 
আ�ার গেবষণা কের েদেখন েয, মািট িদেয় পিব�তা অজরন পািন 
িদেয় পিব�তা অজরেনর মতই। ফেল িতিন মািটেত গড়াগিড় েদন- 
েযমিনভােব পশ গড়াগিড় েদয়। এর েপছেন উে�শয িছল, সারা 
েদেহ মািট মািখেয় েদওয়া- েযমিনভােব পািন মাখােত হয়। এরপর 
িতিন নামায আদায় কেরন। অপরিদেক ওমর রািযয়া�াহ আনহ 
নামাযই আদায় করেলন না।… অতঃপর তাঁরা রাসূল ছা�া�াহ 
আলাইেহ ওয়া সা�াম-এর িনকট আসেল িতিন তাঁেদরেক সিঠক 
িনয়ম বেল েদন। আ�ার রািযয়া�াহ আনহ-েক িতিন বেলন, ‘দুই 
হাত িদেয় এরকম করেলই েতামার জনয যেথ� হত’। [একথা 
বেল] িতিন তাঁর দুই হাত একবার মািটেত মারেলন। অতঃপর 

                                                           
21 . আবু দাঊদ, ‘ছালাত’ অধযায়, হা/৯০৭। 
22. সূরা আল-আ'লা ৬-৭। 



 

18 
 

বাম হাতেক ডান হােতর উপর বুিলেয় উভয় হােতর তালু এবং 
মুখম�ল মাসাহ করেলন। আ�ার রািযয়া�াহ আনহ ওমর 
রািযয়া�াহ আনহ-এর িখলাফতকােল এবং তারও আেগ এই 
হাদীছটা বণরনা করেতন। ইিতমেধয ওমর রািযয়া�াহ আনহ তাঁেক 
একিদন েডেক পাঠান এবং তাঁেক লকয কের বেলন, তুিম এটা 
িক ধরেনর হাদীছ বণরনা করছ? অতঃপর আ�ার রািযয়া�াহ 
আনহ বেলন, আপনার িক মেন পেড়- রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ 
ওয়া সা�াম আমােদরেক েকান এক �েয়াজেন পাঠােল আমরা 
নাপাক হেয় যাই। ফেল আপিন নামায আদায় কেরিছেলন না; 
িক� আিম মািটেত গড়াগিড় িদেয়িছলাম। এরপর রাসূল ছা�া�াহ 
আলাইেহ ওয়া সা�াম বেলিছেলন, ‘দুই হাত িদেয় এরকম 
করেলই েতামার জনয যেথ� িছল’। িক� ওমর রািযয়া�াহ আনহ 
ঘটনাটা �রণ করেত পারেলন না; বরং বলেলন, আ�াহেক ভয় 
কর েহ আ�ার! অতঃপর আ�ার রািযয়া�াহ আনহ তাঁেক 
বলেলন, আমার উপর আপনার অনুসরণ করা েযেহতু আ�াহ 
আবশযক কের িদেয়েছন, েসেহতু আপিন যিদ চান েয, এই 
হাদীছটা আিম আর বণরনা করব না, তাহেল তাই করব। তখন 
ওমর রািযয়া�াহ আনহ তাঁেক বলেলন, আিম েয দািয়র অিপরত 
হেয়িছ, েতামােকও েস দািয়র অপরণ করলাম’ P22F

23
P। -অথরাৎ তুিম এই 

হাদীছ মানুষেক বণরনা কর-। তাহেল েদখা েগল, েছাট অপিব� 
অব�ায় েয তায়া�ুম রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম 

                                                           
23.  বুখারী, ‘তায়া�ুম’ অধযায়, হা/৩৩৮, ৩৪৫, ৩৪৬; মুসিলম, ‘ঋতু�াব’ অধযায়, 
হা/৩৬৮।  
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িনধরারণ কেরেছন, িঠক ঐ একই তায়া�ুম বীযর্লন জিনত 
কারেণ অপিব� অব�ায়ও িনধরারণ কেরেছন- একথাটা ওমর 
রািযয়া�াহ আনহ ভুেল েগেছন এবং িতিন এ িবষেয় আ�ু�াহ 
ইবন মাসঊদ রািযয়া�াহ আনহ-এর পেকই িছেলন। আর 
আ�ু�াহ ইবন মাসঊদ রািযয়া�াহ আনহ ও আবু মূসা রািযয়া�াহ 
আনহ-এর মােঝ এ িবষেয় িবতকরও হেয়েছ। িবতেকর আবু মূসা 
রািযয়া�াহ আনহ ওমর রািযয়া�াহ আনহ-এর উে�েশয বলা 
আ�ার রািযয়া�াহ আনহ-এর উিিটা েপশ কেরন। তখন ইবনু 
মাসঊদ রািযয়া�াহ আনহ বেলন, তুিম িক েদখিন েয, ওমর 
রািযয়া�াহ আনহ আ�ার রািযয়া�াহ আনহ-এর কথায় পিরতু� 
হেত পােরনিন? অতঃপর আবু মূসা রািযয়া�াহ আনহ বেলন, িঠক 
আেছ আ�ার রািযয়া�াহ আনহ-এর কথা না হয় বাদই িদলাম, 
িক� এই আয়াত স�েকর তুিম িক বলেব?-অথরাৎ সূরা আল–
মােয়দার আয়াত-। জবােব ইবেন মাসঊদ রািযয়া�াহ আনহ িকছুই 
বলেলন না। যােহাক, িনঃসে�েহ এখােন অিধকাংশ িব�ােনর 
কথাই সিঠক-যারা বলেছন, বীযরপাত জিনত কারেণ অপিব� বযিি 
তায়া�ুম করেত পাের-েযমিনভােব েছাট নাপাকীর কারেণ অপিব� 
বযিি তায়া�ুম করেত পাের। 

এ ঘটনা বণরনার উে�শয হে�, মানুষ ভুেল েযেত পাের 
এবং শার‘ঈ েকান হকুম তার কােছ অজানা েথেক েযেত পাের। 
ফেল েস যিদ িকছু [ভুল] বেল, তাহেল েস ওযর�� িহসােব গণয 
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হেব। িক� েয বযিি দলীল জানেব, েস েতা ওযর�� িহসােব 
পিরগিণত হেব না। 

Uকারণ ৪: U তারঁ কােছ হাদীছ েপৗেছেছ; িক� িতিন হাদীেছর অথর 
উ�া বুেঝেছন। 

আমরা এর দুেটা উদাহরণ েপশ করবঃ একটা কুরআন েথেক 
এবং অপরটা হাদীছ েথেক।  

১. কুরআন েথেকঃ মহান আ�াহর বাণী, ‘েতামরা যিদ 
েরাগ�� হও িকংবা সফের থাক অথবা েতামােদর েকউ পায়খানা 
েথেক আেস িকংবা েতামরা �ীেদরেক �শর কর, অতঃপর পািন 
না পাও, তেব পিব� মািট �ারা তায়া�ুম কের নাও’। P23F

24 

িব�ানগণ ‘িকংবা েতামরা �ীেদরেক �শর কর’ আয়াতাংেশর অথর 
করেত িগেয় মতেভদ কেরেছন। তাঁেদর েকউ েকউ বুেঝেছন, 
‘�াভািবক �শর’। েকউ েকউ বুেঝেছন, ‘েযৗন উে�জনার সিহত 
�শর’। আবার েকউ েকউ বুেঝেছন, ‘সহবাস’। আর এটা 
[েশেষরটা] ইবনু আ�াস রািযয়া�াহ আনহ-এর অিভমত। 

এখন আপিন যিদ আয়াতটা িনেয় ভালভােব িচ্া কেরন, 
তাহেল েদখেবন েয, যাঁরা আয়াতাংেশর অথর কেরেছন ‘সহবাস’ 
তাঁেদর কথাই িঠক। েকননা মহান আ�াহ পািন িদেয় পিব�তা 
                                                           
24 . সূরা আন-িনসা ৪৩; সূরা আল-মােয়দা ৬। 
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অজরেনর েকে� দুই �কার পিব�তার কথা উে�খ কেরেছন। 
একটা েছাট অপিব�তা األصام الدث  েথেক পিব�তা অজরন এবং 

অপরটা বড় অপিব�তা األرب الدث  েথেক পিব�তা অজরন। েছাট 

অপিব�তা েথেক পিব�তা অজরেনর েকে� মহান আ�াহর বাণী 
হে�, ‘েতামােদর মুখম�ল েধৗত কর এবং হাতগেলােক কনুই 
পযর্ ধুেয় নাও। আর মাথা মাসাহ কর এবং পাগেলােক টাখনু 
পযর্ ধুেয় েফল’।P24F

25 

আর বড় অপিব�তা েথেক পিব�তা অজরেনর েকে� তাঁর বাণী 
হে�, ‘িক� যিদ েতামরা অপিব� থাক, তাহেল িবেশষভােব 
পিব� হেব’।P25F

26 

একেণ পিব� কুরআেনর বালাগাত ও ফাছাহাত তথা 
ভাষাল�ার ও ভাষাৈশিলর দাবী হে�, তায়া�ুেমর মাধযেম 
পিব�তা অজরেনর েকে�ও দুই �কার পিব�তার কথা উে�খ 
করা। অতএব  মহান আ�াহর বাণী, ‘অথবা েতামােদর েকউ যিদ 
পায়খানা েথেক আেস’ �ারা েছাট অপিব�তা েথেক পিব�তা 
অজরেনর িদেক ইি�ত করা হেয়েছ… এবং ‘িকংবা েতামরা 
�ীেদরেক �শর কর’ �ারা বড় অপিব�তা েথেক পিব�তা 
অজরেনর িদেক ইি�ত করা হেয়েছ।… েস কারেণ এখােন আমরা 
যিদ ‘�শর’  الالمس- েক [‘সহবাস’ অেথর না িনেয়] ‘�শর’ অেথর 

                                                           
25 . সূরা আল-মােয়দাহ ৬। 
26 . �াগি। 
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িনই, তাহেল েদখা যায়, উি আয়ােত েছাট অপিব�তা েথেক 
পিব�তা অজরেনর কারণসমূেহর দুেটা কারণ উে�খ রেয়েছ; িক� 
বড় অপিব�তা েথেক পিব�তা অজরেনর েকে� েকান িকছুরই 
উে�খ েনই। আর এটা পিব� কুরআেনর বালাগােতর পিরপ�ী। 
যােহাক, যারা আয়াতাংেশর অথর ‘সাধারণ �শর’ বুেঝেছন, তারা 
বেলেছন, েকান পুরষ যিদ �ীর চামড়া �শর কের, তাহেল তার 
অযু েভে� যােব। অথবা যিদ েস েযৗন কামনা িনেয় �ীর চামড়া 
�শর কের, তাহেল অযু ভাঙেব আর েযৗন কামনা ছাড়াই �শর 
করেল অযু ভাঙেব না। অথচ সিঠক কথা হল, উভয় অব�ােতই 
অযু ভাঙেব না। েকননা হাদীেছ এেসেছ, রাসূল ছা�া�াহ 
আলাইেহ ওয়া সা�াম তাঁর েকান এক �ীেক চু�ন করতঃ নামায 
পড়েত েগেলন অথচ অযু করেলন না।P26F

27
P আর এই বণরনাটা 

কেয়কটা সূে� এেসেছ- যার একটা অপরটােক শিিশালী কের। 

২. হাদীছ েথেকঃ রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম 
যখন আহযােবর যু� েথেক িফের এেস যুে�র ��িত কা্ 
করেলন, তখন িজবরীল আলাইিহস সালাম এেস তাঁেক বলেলন, 
আমরা অ� সমপরণ কিরিন। সুতরাং আপিন বনী �ুরাইযা-এর 
উে�েশয েবিরেয় যান। ফেল রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া 
সা�াম তাঁর ছাহাবীগণেক রািযয়া�াহ আনহম েবিরেয় পড়ার 
আেদশ করেলন এবং বলেলন, ‘েকউ েযন বনী �ুরাইযা ছাড়া 

                                                           
27 . আবু দাঊদ, ‘পিব�তা’ অধযায়, হা/১৭৮, ১৭৯; িতরিমযী, ‘পিব�তা’ অধযায়, 
হা/৮৬; ইবনু মাজাহ, ‘পিব�তা’ অধযায়, হা/৫০২, ৫০৩। 
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অনয েকাথাও আছেরর নামায না পেড়’। [েদখা েগল,] ছাহাবীবগর 
এই হাদীছটা বুঝার েকে� মতেভদ করেলন। তাঁেদর েকউ েকউ 
বুঝেলন, রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম-এর উে�শয হল, 
�ত রওয়ানা করা- যােত আছেরর সময় হওয়ার আেগই তাঁরা 
বনী �ুরাইযােত উপি�ত থােকন। েসজনয তাঁরা রা�ায় থাকা 
অব�ায় যখন আছেরর নামােযর সময় হল, তখন তাঁরা নামায 
আদায় কের িনেলন এবং নামােযর সময় েশষ হওয়া পযর্ 
নামাযেক িবলি�ত করেলন না। আবার তাঁেদর অেনেকই বুঝেলন, 
রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম-এর উে�শয হল, তাঁরা েযন 
বনী �ুরাইযায় না েপৗেছ নামায আদায় না কের। েসজনয তারা 
নামাযেক বনী �ুরাইযােত েপৗছার সময় পযর্ িবলি�ত করেলন- 
এমনিক নামােযর ওয়ািও েশষ হেয় েগল।P27F

28 

িনঃসে�েহ যাঁরা সিঠক সমেয় নামায আদায় কেরেছন, 
তাঁেদর বুঝটাই িছল সিঠক। েকননা সময়মত নামায ওয়ািজব 
হওয়ার উ�ৃিতগেলা ‘সু��’  كم�। পকা্ের এই উ�ৃিতটা হে� 

‘অ��’ نه متشي । আর িনয়ম হে�, মুহকাম িনেদরশ মুতাশােবহ- 

িনেদরেশর উপর �াধানয পােব। অতএব, বুঝা েগল, েকান 
দলীলেক আ�াহ ও তাঁর রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম-

                                                           
28 . বুখারী, ‘ভীিত’ অধযায়, হা/৯৪৬; মুসিলম, ‘যু�িব�হ’ অধযায়, হা/১৭৭০। ছহীহ 
মুসিলেম এেসেছ এভােব, ‘েকউ বনী �ুরায়যায় না েপৗেছ েযন আছেরর নামায আদায় 
না কের’। 
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এর উে�েশযর উ�া বুঝা মতাৈনেকযর অনযতম কারণ। আর 
এটাই হে� চার ন�র কারণ। 

Uকারণ ৫: U তারঁ কােছ হাদীছ েপৗেছেছ; িক� হাদীছটা [নতুন িবধান 
অবতীণর হওয়ার কারেণ] রিহত منسوخ। িক� েসই আেলম বা 

িব�ান বযিি রিহতকারী নতুন েসই িবধান স�েকর জােনন না। 

সুতরাং এখােন হাদীছটা ছহীহ এবং উহার অথর ও তাৎপযরও 
েবাধগময; িক� তা রিহত। আর উি আেলম েযেহতু হাদীছটা 
রিহত হওয়ার িবষেয় জােনন না, েসেহতু েসটা তার জনয ওযর 
িহসােব গণয হেব। েকননা [শরঈ িবধােনর েকে�] আসল  হল, 
রিহত না হওয়া, যতকণ না রিহতকারী নতুন িবধান স�েকর 
জানা যায়। 

এই কারেণ মুছ�ী রকূেত েযেয় িকভােব তার হ��য় 
রাখেব, েস িবষেয় ইবনু মাসঊদ রািযয়া�াহ আনহ িভ�মত 
েপাষণ কেরেছন। [ঘটনা হে�], ইসলােমর �াথিমক যুেগ 
[রকূেত] মুছ�ীর জনয িনয়ম িছল, দুই হাত একে� কের দুই 
হাঁটুর মাঝখােন রাখা। িক� পরবতরীেত তা রিহত হেয় নতুন 
িবধান চালু হয়। নতুন িবধান হে�, দুই হাত দুই হাঁটুর উপের 
রাখা। ছহীহ বুখারীসহ অনযানয হাদীছ �ে� রিহত হওয়ার িবষয়টা 
�মািণত হেয়েছ।P28F

29
P িক� ইবনু মাসঊদ রািযয়া�াহ আনহ রিহত 

                                                           
29 . বুখারী, ‘আযান’ অধযায়, হা/৭৯০। 
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হওয়ার িবষয়টা জানেতন না। ফেল, িতিন দুই হাত একে� কের 
দুই হাঁটুর মাঝখােনই রাখেতন। [একিদন] তাঁর পােশ আল�ামা 
ও আল–আসওয়াদ রািযয়া�াহ আনহমা নামায পড়েত দাঁড়ােলন 
এবং তাঁরা তাঁেদর দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখেলন। িক� ইবনু 
মাসঊদ রািযয়া�াহ আনহ তাঁেদরেক অনুরপ করেত িনেষধ 
করেলন এবং দুই হাতেক এক� করতঃ দুই হাঁটুর মাঝখােন 
রাখার আেদশ করেলন।P29F

30
P িক� েকন? কারণ িতিন রিহত হওয়ার 

িবষয়টা জানেত পােরন িন। আর মানুেষর উপর তার সােধযর 
বাইের েকান িকছু চাপােনা হয়িন। মহান আ�াহ বেলন, ‘আ�াহ 
কাউেক তার সাধযাতীত েকান কােজর ভার েদন না। েস তাই 
পায়, যা েস উপাজরন কের এবং তাই তার উপর বতরায়, যা েস 
কের। েহ আমােদর পালনকতরা! যিদ আমরা ভুেল যাই িকংবা ভুল 
কির, তেব আমােদরেক অপরাধী কেরা না। েহ আমােদর 
পালনকতরা! আমােদর উপর এমন দািয়র অপরণ কেরা না, েযমন 
আমােদর পূবরবতরীেদর উপর অপরণ কেরছ। েহ আমােদর �ভু! 
আমােদর �ারা এমন েবাঝা বহন করাইও না, যা বহন করার 
শিি আমােদর েনই। আমােদর পাপ েমাচন কর। আমােদরেক 
কমা কর এবং আমােদর �িত দয়া কর। তুিমই আমােদর �ভু। 
সুতরাং কােফর স�দােয়র িবরে� আমােদরেক সাহাযয কর’।P30F

31 

                                                           
30.  মুসিলম, ‘মসিজদসমূহ’ অধযায়, হা/৫৩৪।  
31 . সূরা আল-বা�ারাহ ২৮৬। 
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Uকারণ ৬: U ভুলকারী ঐ বযিির িব�াস, তারঁ কােছ েয দলীল 
েপৗেছেছ তা তার েচেয় শিিশালী উ�ৃিত বা ইজমার িবেরাধী। 
অথরাৎ দলীল েপশকারীর কােছ দলীল েপৗেছেছ; িক� তাঁর মেত, 
উি দলীল েসটার েচেয় শিিশালী উ�ৃিত বা ইজমার িবেরাধী। 
আর আেলমগেণর মতাৈনেকযর েপছেন এই কারণটার ভূিমকা 
অেনক েবশী। েসজনয আমরা েকান েকান আেলমেক ইজমার 
উ�ৃিত িদেত শিন। িক� �কৃত ��ােব তা ইজমা নয়।  

ইজমার উ�ৃিত েপেশর েকে� অ�ুত উদাহরণ হে�: েকউ েকউ 
বেলন, দােসর সাকয �হেণর েকে� তাঁরা একমত হেয়েছন। 
আবার েকউ েকউ বেলন, দােসর সাকয �হণীয় নয় মেমর তাঁরা 
একমত হেয়েছন। এটা অ�ুত একটা বণরনা! েকননা েকউ েকউ 
যখন তাঁর আেশপােশর সবাইেক েকান িবষেয় একমত হেত 
েদেখন, তখন েসই িবষয়টা উ�ৃিতসমূেহর [কুরআন-হাদীেছর 
উ�ৃিত] অনুকূেল ভােবন এবং মেন কেরন, তাঁেদর িবেরাধী েকান 
দলীল েনই। েসজনয তাঁর ে�ইেন দুই ধরেনর দলীেলর সমােবশ 
ঘেট [কুরআন-হাদীেছর] উ�ৃিত ও ইজমা। এমনিক িতিন মেন 
কেরন, ঐ িবষয়টা সিঠক ি�য়াস এবং দৃি�ভি�রও অনুকূেল। 
ফেল, িতিন ঐ িবষেয় মতাৈনকয না থাকার পেক মত �কাশ 
কেরন এবং সিঠক ি�য়ােসর সােথ সাম�সযপূণর কুরআন ও ছহীহ 
হাদীেছর উ�ৃিতর িবেরাধী েকান দলীল আেছ বেল িতিন মেন 
কেরন না। িক� বা�েব েদখা েগেছ, িবষয়টা িছল উ�া। 
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আমরা ‘িরবাল ফাযল’ P31F

32
P َفْضِل  ِرَ�ي

ْ
ال  এর েকে� ইবনু 

আ�াস রািযয়া�াহ আনহমা- এর অিভমতটােক উদাহরণ িহসােব 
েপশ করেত পািরঃ- 

রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম বেলন, ‘সুদ শধুমা� 
‘িরবান-নাসীআহ’ P32F

33
P النَِسيْئَ ِ  ِرَ�ي -এর েকে� সীমাব�’।P33F

34
P উবাদাহ 

ইবনু ছােমত রািযয়া�াহ আনহ সহ অনযানয ছাহাবী েথেক বিণরত 
হাদীেছ �মািণত হেয়েছ, ‘িরবান-নাসীআহ’ এবং ‘িরবাল ফাযল’ 
উভয় েকে�ই সুদ হেব’।P34F

35 

                                                           
32
فضل    –অথরঃ অিতিরি, বাড়িত ইতযািদ। সাধারণতঃ পিরমাপ পা� �ারা মাপ করা হয় 

অথবা েকিজ-বাটখারা �ারা ওযন করা হয় এমন ব� অনুরপ একই ে�ণীর ব�র 
িবিনমেয় কম বা েবশী েদওয়া-েনওয়ার শেতর �য়-িব�য় করার নাম ‘িরবাল ফাযল’ ربا 
 । এই সূেদর েকে� অিতিরি িজিনসটা েকান িকছুর িবিনমেয় আদান-�দান হয় নাالفضل
এবং েলনেদন হােত হােত স�� হয়।–[অনুবাদক]। 
33
نسيئة   -অথরঃ িবল�, েদরী। এই �কার সূেদ েলনেদনকৃত দুেটা ব�র একটা মূল ব�র 

েচেয় েবশী পিরমােণ আদান-�দান হয় এবং েসই অিতিরি ব�টা মূলধনেক েদরীেত 
অ� হেলও পিরেশােধর িবিনমেয় হেয় থােক বেল এেক ‘িরবান-নাসীআহ’  ربا 
 বেল। আর এটা সাধারণতঃ পিরমাপ পা� �ারা মাপ করা হয় এমন অথবা বাটখারাالنسيئة
�ারা ওযন করা হয় এমন ব� অথবা একই ে�ণীর অনয েযেকান ব�র েলনেদেনর 
েকে� হেয় থােক, অনয েকে� নয়। েসজনয েলনেদনকৃত দুেটা ব�র একটা যিদ টাকা-
পয়সা হয়, তাহেল েসেকে� সূদ হেব না। [অনুবাদক] 
34 . ইমাম বুখারী হাদীছটা িনে�াি শে� বণরনা কেরেছন, ‘নাসীআর েকে� ছাড়া অনয 
েকে� সূদ েনই’। ‘�য়-িব�য়’ অধযায়, হা/২১৭৮-২১৭৯; মুসিলম, ‘বরগা চাষ’ অধযায়, 
হা/১৫৯৬; ইবনু মাজাহ, ‘বযবসা-বািণজয’ অধযায়, হা/২২৫৭। 
35 . মুসিলম, ‘বরগা চাষ’ অধযায়, হা/১৫৮৭। 
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ইবনু আ�াস রািযয়া�াহ আনহ-এর পের সকল আেলম 
একমত হেয়েছন েয, সুদ দুই �কারঃ ১ ‘িরবাল ফাযল’  ر�ي 

النسيئ  ر�ي ’ও ২ ‘িরবান নাসীআহ  الفضل । িক� ইবনু আ�াস 

রািযয়া�াহ আনহ নাসীআহ বযতীত অনয িকছুেত সুদ হওয়ার 
িবষয়টা অ�ীকার কেরেছন। েযমনঃ যিদ তুিম হােত হােত এক ছা 
গম দুই ছা গেমর িবিনমেয় িব�য় কর, তাহেল ইবনু আ�াস 
রািযয়া�াহ আনহমা-এর িনকেট েকান সমসযাই েনই। েকননা তাঁর 
মেত, সুদ েকবলমা� নাসীআহ-এর েকে� সীমাব�। 

অনুরপভােব, যিদ তুিম দুই ‘িমছ�াল’ [েসানার ওযন 
িবেশষ] েসানার িবিনমেয় এক ‘িমছ�াল’ েসানা হােত হােত িব�য় 
কর, তাহেল তাঁর িনকেট সুদ হেব না। তেব যিদ �হণ করেত 
েদরী কর অথরাৎ তুিম আমােক যিদ এক ‘িমছ�াল’ েসানা দাও 
িক� আিম তার মূলয যিদ েতামােক এখন না িদেয় উভেয় 
েবচােকনার ৈবঠক েথেক আলাদা হেয় যাওয়ার পের েদই, তাহেল 
েসটা সুদ হেব। েকননা ইবনু আ�াস রািযয়া�াহ আনহ-এর মেত, 
হাদীেছ উে�িখত এই সীমাব�তা [নাসীআহ ছাড়া] অনয িকছুেত 
সুদ হওয়ার েকে� �িতব�ক। আর আসেলই إنمي শ�টা 

সীমাব�তা অেথর বযববত হয়। সুতরাং তা [নাসীআহ] ছাড়া অনয 
িকছুেত সুদ হেব না। 

িক� �কৃতপেক উবাদাহ রািযয়া�াহ আনহ-এর হাদীছ 
�মাণ কের েয, ‘িরবাল ফাযল’ও সুেদর অ্ভুরি। েকননা রাসূল 
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ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম বেলন, ‘েয বযিি েবশী িদল বা 
িনল, েস সুদী কারবার করল’।P35F

36 

একেণ, ইবনু আ�াস রািযয়া�াহ আনহ কতৃরক দলীল 
িহসােব েপশকৃত হাদীেছর েকে� আমােদর ভূিমকা িক হেব? 

আমােদর ভূিমকা হেব, হাদীছটােক আমরা এমন অেথর 
�হণ করব, যােত ‘িরবাল ফাযল’-েক সুদ গণযকারী হাদীেছর 
সােথ এই হাদীছও িমেল যায়। েসজনয আমরা বলব: মারা�ক সুদ 
হে�, ‘িরবান নাসীআহ’- যার কারবার জােহলীযুেগর েলােকরা 
করত এবং েয স�েকর কুরআেন এরশাদ হে�, ‘েহ 
ঈমানদারগণ! েতামরা চ�বৃি�হাের সুদ েখওনা’।P36F

37
P তেব ‘িরবাল 

ফাযল’ ত�প মারা�ক নয়P37F

38
P। েস কারেণ ইবনুল �াইিয়ম 

রেহমাহ�াহ তাঁর [জগি�খযাত] �� ‘এ‘লামুল মুওয়াে�ঈন’ إعالم 

 এ বেলন, মূল সুেদর অনযতম মাধযম হওয়ার কারেণ-الوقع�

‘িরবাল ফাযল’-েক হারাম করা হেয়েছ। েসটাই েয মূল সুদ, েস 
িহসােব নয়। 

                                                           
36 . মুসিলম, ‘বরগা চাষ’ অধযায়, হা/১৫৮৮। 
37 . সূরা আেল-ইমরান ১৩০। 
38 ‘িরবাল ফাযল’ ‘িরবান নাসীআহ’-এর মত মারা�ক না হেলও তা হারাম। সুতরাং 
েকউ েযন ইহােক তু�জান কের েকান�েমই সূদী কারবাের জিড়েয় না পেড়। েকননা, 
অেপকাকৃত েছাট পাপ করেত করেত মানুষ কখন েয িনেজর অজাে্ই অেনক বড় 
পাপ কের বেস, তা বলা যায় না। মেন রাখেত হেব, পরকােল সুদী কারবােরর পিরণিত 
বড় কিঠন হেব। মহান আ�াহ আমােদরেক েহফাযত করন। আমীন!– [অনুবাদক]। 
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Uকারণ ৭: U আেলম যঈফ হাদীছেক [দলীল িহসােব] �হণ কেরন 
অথবা [দলীল শিিশালী, িক�] তারঁ দলীেলর বুঝ বা উপলি�টা 
দুবরল।  

আর এমন ঘটনা বহ ঘেট থােক। যঈফ হাদীছ �ারা দলীল 
েপেশর অনযতম একটা উদাহরণ হে�, েকান েকান আেলম 
‘ছালাতুত তাসবীহ’-েক উ�ম বেলন। ‘ছালাতুত তাসবীহ’ হে�, 
দুই রাক‘আত নামায আদায়- যােত দ�ায়মান অব�ায় সূরা 
ফািতহা এবং ১৫ বার তাসবীহ পাঠ করা হয়। অনুরপভােব রকূ 
ও িসজদাহ সহ নামােযর েশষ পযর্ সব জায়গায় তাসবীহ পাঠ 
করা হয়। আসেল ঐ নামােযর িনয়ম-কানুন আিম ভালভােব র্ 
কিরিন। কারণ শারঈ দৃি�েকাণ েথেক আিম েসটােক িঠক মেন 
কির না। আবার েকউ েকউ বেলন, ‘ছালাতুত তাসবীহ’ জঘনয 
িবদআত এবং এ মেমরর হাদীছ ছহীহ নয়। ইমাম আহমাদ 
রেহমাহ�াহ এ মেতর পেক। িতিন বেলন, রাসূল ছা�া�াহ 
আলাইেহ ওয়া সা�াম েথেক উহা সাবয� নয়। শায়খুল ইসলাম 
ইবনু তায়িময়াহ রেহমাহ�াহ বেলন, ‘ছালাতুত তাসবীহ’ সং�া্ 
হাদীছ হেলা রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম-এর উপর 
িমথযা রটনা। আর বা�েবই িযিন এ স�েকর গেবষণা করেবন, 
িতিন েদখেবন েয, এমনিক শরী‘আেতর দৃি�েকাণ েথেকও ইহা 
অ�াভািবক ও বযিত�ম একটা িবধান। েকননা ইবাদত হয় 
অ্েরর জনয উপকারী হেব নতুবা উপকারী হেব না। আর 
উপকারী হেল সব সময় এবং সব জায়গায় তা শরীআতস�ত 
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হেব। পকা্ের উপকারী না হেল শরীআতস�ত হেব না। আর 
েয হাদীেছ এই নামায স�েকর আেলাচনা করা হেয়েছ, েসখােন 
বলা হেয়েছ, মানুষ �েতযক িদন, অথবা স্ােহ একিদন অথবা 
মােস একিদন বা জীবেন অ্তঃ একিদন আদায় করেব। ইসলামী 
শরী‘আেত এরকম আর েকান ইবাদত েনই। েসজনয এ সং�া্ 
হাদীছ সনদ এবং মতন উভয় িদক েথেকই বযিত�ম এবং 
শায়খুল ইসলােমর মত িযিন েসগেলােক িমথযা বেলেছন, তাঁর 
বিবযই সিঠক। আর েসকারেণই শায়খুল ইসলাম বেলন, েকান 
আেলমই এই নামাযেক উ�ম বেলন িন। নারী-পুরষ কতৃরক 
বযাপকভােব এ িবষেয় �� করা হয় বেল আিম এই উদাহরণটা 
েপশ কেরিছ। এই িবদ‘আতী আমল শরীআতস�ত গণয করা হেব 
মেমর আিম ভয় েপেয়িছ। িকছু িকছু মানুেষর কােছ ভারী মেন হেত 
পাের েভেবও আিম উহােক িবদ‘আতই বলিছ। েকননা কুরআন ও 
হাদীেছ েনই এমন যা িকছু আ�াহর স�ি�র জনয করা হয়, তা-ই 
িবদআত। 

দলীল শিিশালী িক� দলীেলর বুঝ বা উপলি�টা দুবরল 
হওয়ার উদাহরণঃ হাদীেছ এেসেছ, ‘গভর� বা�ার মােক যেবহ 
করাই হল গভর� বা�ােক যেবহ করা’। P38F

39
P আেলম সমােজর িনকট 

এই হাদীেছর �িস� অথর হল, যিদ গভর� বা�ার মােক যেবহ 
করা হয়, তাহেল েসই যেবহ গভর� বা�ার জনযও যেবহ িহসােব 

                                                           
39. আবু দাঊদ, ‘কুরবানী’ অধযায়, হা/২৮২৮; িতরিমযী, ‘িশকার’ অধযায়, হা/১৪৭৬, 
িতিন হাদীছটােক ‘ছহীহ’ বেলেছন; ইবনু মাজাহ, ‘যেবহ’ অধযায়, হা/৩১৯৯।  
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গণয হেব। অথরাৎ মােক যেবহ করার পর যখন বা�ােক েপট 
েথেক েবর করা হেব, তখন তােক আর যেবহ করার �েয়াজন 
পড়েব না। েকননা বা�া ইিতমেধয মারা েগেছ। আর মারা যাওয়ার 
পর যেবহ করায় েকান লাভ েনই। 

আবার েকউ েকউ হাদীছটার অথর এরপ বুেঝেছন েয, 
গভর� বা�ােক তার মােয়র মত কেরই যেবহ করেত হেব। ঘােড়র 
দুই রগ েকেট িদেত হেব এবং রি �বািহত করেত হেব। িক� 
এটা অবা�ব। কারণ মৃতুযর পর রি �বািহত করা স্ব নয়। 
রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম বেলন, ‘যার রি �বািহত 
করা হয় এবং আ�াহর নােম যেবহ করা হয়, তা খাও’।P39F

40
P আর 

একথা �� েয, মৃতুযর পের রি �বািহত করা স্ব নয়। 

িকনারা িবহীন সাগেরর মত অসংখয কারেণর মেধয উি 
কারণগেলার কথা �রণ কিরেয় েদওয়া আিম ভাল মেন কেরিছ। 
িক� এত িকছুর পের আমােদর ভূিমকা িক হেব? 

আিম আেলাচনার শরেতই বেলিছ, �বণেযাগয, 
পঠনেযাগয, দশরনেযাগয ইতযাকার নানা �চার মাধযম এবং এই 
�চার মাধযমগেলােত আেলম ও বিাগেণর মতাৈনেকযর কারেণ 

                                                           
40 . বুখারী, ‘যেবহ’ অধযায়, হা/৫৪৯৮; মুসিলম, ‘কুরবানী’ অধযায়, হা/১৯৬৮; আবু 
দাঊদ, ‘কুরবানী’ অধযায়, হা/২৮২৭; নাসাঈ, ‘কুরবানী’ অধযায়, হা/৪৪০৩-৪৪০৪; ইবনু 
মাজাহ, ‘যেবহ’ অধযায়, হা/৩১৭৮।  
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সাধারণ মানুষ স�ীহান হেয় পড়েছ আর বলেছ, আমরা কার 
অনুসরণ করব? [কিব বেলন,]  

 خماش ع الظبيء ر�يثمت         

 يصيد مي خماش يدري فمي                   

অথরাৎ: ‘িশকারী কুকুেরর িনকট হিরণ এতই েবশী হেয় 
েগেছ েয, েস েকানটা েছেড় েকানটা িশকার করেব তা বুঝেতই 
পারেছ না’।   

একেণ এসব মতাৈনেকযর বযাপাের আমরা আমােদর 
ভূিমকার কথা আেলাচনা করব। এখােন আমরা আেলমগেণর 
মতাৈনকয বলেত ঐসকল আেলমেক বুিঝেয়িছ, যাঁরা ইলম ও 
�ীনদািরতায় িনভররেযাগয। যাঁেদরেক আেলম মেন করা হয় িক� 
�কৃতপেক তারা আেলম নয়- এমন সব বযিির মতাৈনকয 
আমােদর উে�শয নয়। েকননা তােদরেক আমরা আেলম মেন 
কির না এবং �কৃত আেলমগেণর উিিসমূহ েযমন সংরকণ করা 
হয়, আমরা তােদর উিিসমূহেক েসই পযরােয়র মেন কির না। 
েসজনয েযসব আেলম মুসিলম উ�াহ, ইসলাম ও ইলম িবষেয় 
[মানুষেক] িহেতাপেদশ িদেয় �িসি� অজরন কেরেছন, আমরা 
আেলম বলেত তাঁেদরেকই বুিঝ। ঐসব আেলেমর বযাপাের 
আমােদর ভূিমকা দুইভােব হেত পােরঃ- 
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১. [আমােদরেক জানেত হেব] ঐ সকল আেলম আ�াহর 
িকতাব ও তাঁর রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম-এর সু�াত 
েমাতােবক েকান িবষয় হওয়া সে�ও েকন তি�ষেয় মতাৈনকয 
কেরেছন? মতাৈনেকযর েযসব কারণ আমরা উে�খ কেরিছ এবং 
েযগেলা উে�খ কিরিন, েসগেলার মাধযেম এর জবাব জানা েযেত 
পাের। আর েসই কারণগেলা আসেল অেনক- যা শরী‘আেতর 
জান িপপাসুর িনকট ��, যিদও িতিন গভীর জােনর অিধকারী 
না হন। 

২. [এরপর েদখেত হেব] তাঁেদর অনুসরেণর বযাপাের 
আমােদর করণীয় িক হেব? তাঁেদর মেধয আমরা কার অনুসরণ 
করব? মানুষ িক েকান ইমােমর এমন অনুসরণ করেব েয, তাঁর 
কথার বাইের যােব না- যিদও হ� অেনযর সােথ থােক-েযমনিট 
মাযহাবসমূেহর অ� ভিেদর �ভাব, নািক তার কােছ 
অ�ািধকার�া্ দলীেলর অনুসরণ করেব- যিদও তা তার অনুসারী 
ইমােমর িবেরাধী হয়? এই ি�তীয়টাই সিঠক জবাব। েসজনয িযিন 
দলীল জানেত পারেবন তার উপর েসই দলীেলর অনুসরণ করা 
আবশযক- যিদও তা ইমােমর িবেরাধী হয়। তেব তা েযন ইজমার 
িবেরাধী না হেয় যায়। আর েয বযিি িব�াস করেব, রাসূল 
ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম বযতীত অনয কােরা কথা 
সবরাব�ায় এবং সব সময় অবশয পালনীয়, েস অনয কােরা জনয 
িরসালােতর ৈবিশ�য �মাণ করল। েকননা রাসূল ছা�া�াহ 
আলাইেহ ওয়া সা�াম বযতীত অনয কােরা কথার িবধান এমনটা 
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হেত পাের না এবং অনয কােরা কথা সবরদা িশেরাধাযর হেত পাের 
না। 

তেব এ িবষেয় আেরা একটু িচ্াভাবনার িবষয় রেয়েছ। 
েকননা কুরআন ও ছহীহ হাদীেছর দলীল েথেক েক হকুম-
আহকাম েবর করেবন তি�ষেয় আমরা এখনও েগালকধাঁধায়? 
এটা মুশিকলও বেট। েকননা �েতযেকই বলেছন, আিম এই 
কমতার অিধকারী। এটা আসেল ভাল কথা নয়। যিদও কুরআন 
ও সু�াহ একজন মানুেষর গাইড হেব- েস িদক িবেবচনায় েসটা 
ভাল কথা। িক� এর মােন এই নয় েয, অথর জানুক বা না জানুক 
েকান রকম দলীল উ�ারণ করেত পাের এমন �েতযেকর জনয 
আমরা দরজা খুেল েদব আর বলব, তুিম মুজতািহদ [শরী‘আত 
গেবষক], যা ই�া তুিম তাই বলেত পার। এমনটা হেল ইসলামী 
শরীআত, মানব ও মানব সমােজ পচন ধরেব। এেকে� মানুষ 
িতন ধরেনরঃ- 

১. �কুত আেলম– যাঁেক আ�াহ ইলম ও উপলি� দুেটাই দান 
কেরেছন। 

২. [�ীেনর] জান িপপাসু- যার ইলম রেয়েছ। িক� [�থম ে�ণীর] 
ঐ গভীর জােনর অিধকারী বযিি পযর্ িতিন েপৗছেত পােরন িন। 

৩. সাধারণ মানুষ- েয িকছুই জােন না। 



 

36 
 

�থম �কার বযিি শর‘ঈ িবষয় িনেয় গেবষণা করেত 
এবং মত েপশ করেত পােরন; বরং কােরা িবেরাধী হেলও তাঁর 
উপর দলীল অনুযায়ী বিবয েপশ করা ওয়ািজব। েকননা িতিন 
তি�ষেয় আিদ�। মহান আ�াহ বেলন, ‘…তেব তােদর মেধয 
ত�ানুসি�ৎসুগণ ওটা উপলি� করত’।P40F

41
P এই ে�ণীর আেলমগণই 

কুরআন-সু�াহ েথেক হকুম-আহকাম উদঘাটেনর অিধকারী- যারা 
আ�াহ ও তাঁর রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম-এর বিবয 
বুেঝন। 

ি�তীয় ে�ণীর বযিি- যােক আ�াহ জান িদেয়েছন িক� 
িতিন �থম ে�ণী পযর্ েপৗছেত পােরন িন, তার জনয েকান েদাষ 
েনই- যিদ িতিন সাধারণ িবষয়গেলা এবং তাঁর কােছ েয জানটুকু 
েপৗেছেছ তার অনুসরণ কেরন। তেব তাঁেক খুব সতকর থাকেত 
হেব এবং তাঁর েচেয় বড় আেলমেক িজেজস করার েকে� 
েমােটও িশিথলতা �দশরন করা যােব না। েকননা িতিন ভুল করেত 
পােরন এবং তার জান েস িবষয় পযর্ নাও েপৗছেত পাের– যা 
েকান ‘আম’ P41F

42
P عم-েক ‘খাছ’ خيص কের িদেয়েছ অথবা 

‘মুতলা�’ P42F

43
P مطلق-েক ‘মু�াইয়াদ’ مقيد কের িদেয়েছ। অথবা 

                                                           
41 . সূরা আন-িনসা ৮৩। 
42 ‘আম’ ও ‘খাছ’-এর আেলাচনা গত হেয় েগেছ। 
43 ‘মুতলা�’ مطلق এমন শ�- যা একািধক ব�েক শািমল কের, তেব একই সে� নয়। 
বরং এটার পিরবেতর ওটা এই সূে�। েযমনঃ যিদ বলা হয়, একজন পুরষ, তাহেল তা 
সব পুরষেক শািমল করেব। তেব একই সে� নয়; বরং একজন একজন কের।  
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মানসূখ হওয়া েকান িবষয়েক িতিন না েজেন মুহকাম মেন 
করেছন। 

আর তৃতীয় ে�ণীর বযিি– যার েকান ইলম েনই–তার 
জনয আেলমগণেক িজেজস করা আবশযক। আ�াহ বেলন, 
‘অতএব জানীেদরেক িজেজস কর, যিদ েতামােদর জানা না 
থােক’।P43F

44
P অনয আয়ােত এেসেছ, ‘অতএব জানীেদরেক �� 

দলীল-�মাণসহ িজেজস কর, যিদ েতামােদর জানা না থােক’।P44F

45 

সুতরাং এই ে�ণীর বযিির দািয়র ও কতরবয হল, িজেজস 
করা। িক� েস কােক িজেজস করেব? েদেশ অেনক আেলম 
আেছন এবং সবাই বলেছন েয, িতিন আেলম অথবা সবার 
স�েকর বলা হে� েয, িতিন আেলম! তাহেল কােক িজেজস 

                                                                                                            
‘আম’-এর সােথ ‘মুতলা�’-এর পাথরকয হল, ‘আম’ একই সে� একািধক ব�েক শািমল 
কের।  
পিব� কুরআন েথেক ‘মুতলা�’-এর একটা উদাহরণঃ ‘িযহার’ ظهار-এর কাফফারাহ 
স�েকর মহান আ�াহ বেলন, ‘একটা দাসমুি করেব’ [আল-মুজাদালাহ ৩]। িক� 
এখােন েকান সীমাব�তার কথা উে�খ করা হয়িন। সুতরাং দাস মুসিলম েহাক বা 
কািফর েহাক মুি করেলই চলেব। 
 ‘মু�াইয়াদ’ مقيد-এর পিরসর ‘মুতলা�’-এর তুলনায় খািনকটা সংকুিচত। 
েযমনঃ মহান আ�াহর বাণী, ‘েয বযিি েকান মুিমনেক ভুল�েম হতযা কের, েস একজন 
মুিমন �ীতদাস মুি করেব [আন-িনসা ৯২]। এ আয়ােত আ�াহ তা‘আলা ভুলবশতঃ 
হতযার কাফফারাহ�রপ দাসমুিির কথা বেলেছন; িক� দাস েযন মুিমন হয় েসই শতর 
জুেড় িদেয় দােসর েক�টা সীমাব� কের িদেয়েছন।–[অনুবাদক] 
44. সূরা আল-আি�য়া ৭; সূরা আন-নাহল ৪৩ ।  
45 . সূরা আন-নাহল ৪৩-৪৪। 
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করেব? আমরা িক বলব েয, িযিন সিঠকতার অিধকতর কাছাকািছ 
েতামােক তাঁেক খুেজ েবর করেত হেব এবং তাঁেক িজেজস কের 
তাঁর কথা েমেন চলেত হেব? নািক বলব, েয কাউেক ই�া তুিম 
িজেজস করেত পার। েকননা িনিদর� েকান মাসআলায় েকান েকান 
সময় জােন তুলনামূলক িন� �েরর আেলম তার েচেয় উপেরর 
�েরর আেলেমর েচেয় েবশী তওফীক�া্ হেত পােরন? 

আেলম সমাজ এ িবষেয় িবিভ� মত িদেয়েছনঃ 

কােরা মেত, সাধারণ বযিির উপর তার এলাকার সবেচেয় িব�� 
আেলমেক িজেজস করা আবশযক। েকননা মানুেষর শারীিরক 
অসু�তার কারেণ েযমন েস সবেচেয় ভাল ডািার খঁুেজ, েতমিন 
এ েকে�ও তা-ই করেব। কারণ জান হল মেনর ওষুধ। তুিম 
েতামার অসুেখর জনয েযমন ভাল ডািার িনণরয় কর, এেকে�ও 
েতামােক ভাল আেলম িনণরয় করেত হেব। দুেটার মেধয েকানই 
পাথরকয েনই। 

আবার েকউ েকউ বেলন, তার জনয এটা আবশযক নয়। েকননা 
ভাল আেলম িনিদর�ভােব �তযকটা মাসআলায় তুলনামূলক নীেচর 
�েরর আেলেমর েচেয় জানী নাও হেত পােরন। েসজনয েদখা 
যায়, ছাহাবীগণ রািযয়া�াহ আনহম-এর যুেগ মানুষ েবশী জানী 
ছাহাবী থাকা সে�ও তুলনামূলক কম জানী ছাহাবীেক [অেনক 
সময়] িজেজস করেতন।  
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এ িবষেয় আমার অিভমত হল, েস �ীনদািরতায় ও জােন 
তুলনামূলক উ�ম বযিিেক িজেজস করেব। তেব েসটা তার জনয 
ওয়ািজব নয়। েকননা তুলনামূলক েবশী জানী বযিি িনিদর� ঐ 
মাসআলায় ভুল করেত পােরন এবং তুলনামূলক কম জানী বযিি 
সিঠক ফাতাওয়া িদেত পােরন। সুতরাং অ�গণযতার িদক েথেক 
েস জান, আ�াহভীিত ও �ীনদািরতায় অিধকতর সিঠকতার 
িনকটবতরী বযিিেক িজেজস করেব। 

পিরেশেষ, আিম িনেজেক এবং আমার সম� মুসিলম 
ভাইেক, িবেশষ কের ছা�েদরেক নিসহত করব, যখন কােরা 
কােছ েকান মাসআলা আসেব, তখন েস েযন ভালভােব না েজেন 
তিড়ঘিড় কের ফাতাওয়া না েদয়। যােত আ�াহর উপর িমথযােরাপ 
না কের বেস। কারণ মুফতী মানুষ এবং আ�াহর মেধয মাধযম 
িহসােব আ�াহর শরী‘আত �চার কের থােকন। েযমিনভােব 
হাদীেছ এেসেছ- রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ ওয়া সা�াম বেলন, 
‘আেলমগণ নবীগেণর উ�রািধকারী’। P45F

46
P রাসূল ছা�া�াহ আলাইেহ 

ওয়া সা�াম আেরা বেলন, ‘িবচারক িতন ে�ণীর। তাঁেদর এক 
ে�ণীর িবচারক েকবল জা�ােত যােবন। আর িতিন হে�ন, িযিন 
হ� েজেনেছন এবং তদনুযায়ী রায় িদেয়েছন’।P46F

47 

                                                           
46 . বুখারী, ‘ইলম’ অধযায়, অনু্ে�দ নং ১০; আবু দাঊদ, ‘ইলম’ অধযায়, হা/৩৬৪১; 
ইবনু মাজাহ, ভূিমকা, হা/২২৩। 
47 . আবু দাঊদ, ‘িবচার’ অধযায়, হা/৩৫৭৩; ইবনু মাজাহ, ‘িবচার’ অধযায়, হা/২৩১৫। 
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অনুরপভােব গররপূণর িবষয় হল, যখন েতামার কােছ 
েকান মাসআলা আসেব, তখন তুিম িনেজর মনেক আ�াহর িদেক 
েসাপদর করেব এবং তাঁর মুখােপকী হেব– যােত িতিন েতামােক 
বুঝার ও জানার শিি েদন। িবেশষ কের েবশীর ভাগ মানুেষর 
কােছ সু্ থােক এমন সব গররপূণর ও কিঠন িবষেয়। 

আমার কিতপয় উ�াদ আমােক বেলেছন, েকউ েকান 
মাসআলা স�েকর িজজািসত হেল তার েবশী েবশী ইে�গফার 
করা উিচৎ। মহান আ�াহ বেলন, ‘িন�য় আিম আপনার �িত 
সতয িকতাব অবতীণর কেরিছ, যােত আপিন মানুেষর মেধয 
ফয়সালা কেরন, যা আ�াহ আপনােক বদয়�ম করান। আপিন 
িব�াসঘাতকেদর পক েথেক িবতকরকারী হেবন না এবং আ�াহর 
কােছ কমা �াথরনা করন। িন�য় আ�াহ কমাশীল, দয়ালু’। P47F

48
P 

েকননা ইে�গফার পােপর পিরণাম দূর করার িবষয়টা িনি�ত 
কের– েয পাপ ইলম িব�ৃত হওয়ার এবং মূখরতার অনযতম 
কারণ। মহান আ�াহ বেলন, ‘অতএব, তােদর অ�ীকার ভে�র 
দরন আিম তােদর উপর অিভস�াত কেরিছ এবং তােদর 
অ্রেক কেঠার কের িদেয়িছ। তারা কালামেক তার �ান েথেক 
িবচুযত কের েদয় এবং তােদরেক েয উপেদশ েদয়া হেয়িছল, 
তারা তা েথেক উপকার লাভ করার িবষয়টা িব�ৃত হেয়েছ’।P48F

49 

                                                           
48 . সূরা আন-িনসা ১০৫-১০৬। 
49 . সূরা আল-মােয়দাহ ১৩। 
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ইমাম শােফঈ রেহমাহ�াহ েথেক বণরনা করা হয়, িতিন বেলন, 

 حفظي سوء و�يع إل شكوت             

 العيص رمك إل فأرشد�                            

 نور العلم نأن إعلم وقيل             

 عص يؤريه ال اهللا ونور                            

অথরাৎ: ‘আিম আমার দুবরল �ৃিতশিির িবষেয় ওকী‘ 
রেহমাহ�াহ-েক বলেল িতিন আমােক পাপ কাজ েছেড় েদওয়ার 
িনেদরশনা েদন এবং বেলন, েজেন রাখ! ই� হে� আ�াহর নূর। 
আর আ�াহর নূর েকান পাপীেক েদওয়া হয় না’। 

অতএব, ইে�গফার িনঃসে�েহ আ�াহ কতৃরক মানুষেক 
জানদােনর অনযতম কারণ। 

আ�াহর কােছ আমার িনেজর জনয এবং আপনােদর জনয 
তওফী� ও সিঠকতা �াথরনা করিছ। িতিন আমােদরেক দুিনয়া ও 
আেখরােত কােলমােয় রাইেয়যবাহ-এর উপর �িতি�ত রাখুন। 
েহদােয়ত দােনর পর িতিন েযন আমােদর অ্ঃকরণেক 
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িবপথগামী না কেরন এবং আমােদরেক িতিন েযন তার পক 
েথেক রহমত দান কেরন। িন�য়ই িতিন মহান দাতা। 

শরেত ও েশেষ সবসময় মহান র�ুল আলামীেনর জনয 
যাবতীয় �শংসা। আ�াহ আমােদর নবী মুহা�াদ ছা�া�াহ 
আলাইেহ ওয়া সা�াম এবং তাঁর পিরবার-পিরজন ও ছাহাবীবেগরর 
উপর দরদ ও সালাম বষরণ করন।  
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