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(০৩ নং মতিবেরােধর কারণ)

(৩)মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত পিরপূণর্ ঈমান না থাকাঃ
০৩ নং মতিবেরােধর কারেণর িভতের(ক,খ,গ,ঘ, �িমক ন�র স�িলত আেরা চারিট (০৪িট) িবষয়
অ�ভূর্ � আেছ । উপের বিণর্ত ০৩ নং মতিবেরােধর কারণ িন� বিণর্ত (০৪িট) চারিট িবষয় েথেকই
উৎসিরত হেয়েছ । এর �েতয্কিটরই পযর্ায়�েম িব�ািরত আেলাচন করা হেব ।
▓(ক) সংকরজাতীয় ( ٌ ) ُﻣ َﮭ ﱠﺟنমুসিলম মানুষ েকান িট ও কােক বেল ?
▓(খ) মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমগণ তথা সংকরজাতীয়( ٌ) ُﻣ َﮭ ﱠﺟن
মুসিলমগেণর
িচ�
ও
ল�ণ
।
▓(গ) সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুিমন-মুসিলমগেণর িচ�
ও ল�ণ ।
▓(ঘ) শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত, মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত মানব কলয্াণকর নতু ন নতু ন ঐি�ক িবষয় স�েকর্ মতামত
রায়-মতামত ও ফতওয়া

মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত পিরপূণর্ ঈমান না
থাকার বয্াখয্াঃ
সূচনাঃ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক ইশ্ক-মহ�ত তথা
ভালবাসার সােথ িব�াস করাই হে� ঈমান। েয েকহ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক ইশ্ক-মহ�ত তথা ভালবাসার সােথ িব�াস কের েস হে� মুিমন। আমােদর
নবী মুহা�াদুর রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক িব�াস করার েবলায় ইশক-মহ�তেক শতর্
তথা ফরজ করা হেয়েছ। েয েকহ ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসা িবহীন আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক িব�াস কের েস মুিমন হেবনা। বরং েস হেব মুনািফক
মুিমন (কপট িব�াসী)। েযমন আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা
সামানয্ পিরবতর্ ন সহ িতনিট হািদস শরীফ বেলেছনঃ----------------------------- ﻻ ﯾُؤْ ﻣِ نُ ا َ َﺣ ُد ُﻛ ْم َﺣﺗ ﱠﻰ ا َ ُﻛ ْونَ ا َ َﺣبﱠ اِﻟَ ْﯾ ِﮫ ﻣِ ْن ّوﻟَ ِد ِه َو َوا ِﻟ ِد ِه َواﻟ ﱠﻧﺎ ِس ا َﺟْ َﻣ ِﻌ ْﯾن،"ﻓَ َواﻟﱠ ِذى ﻧَ ْﻔﺳ ِﺳﻰ ِﺑﯾَ ِد ِه
( 14- ﻋن أﻧس)ﺑﺧﺎري+ (5015-ﻋ ْن اﺑﻲ ھرﯾرة )ﻧﺳﺎﺋﻲ
َ
(অথর্ঃ- “যার হােত আমার জীবন তাঁর শপথ, েতামােদর েকউ মুিমন হেবনা যত�ন পযর্� না আিম
তার িনকট তার স�ান, িপতা-মাতা এবং সম� মানুেষর েচেয় অিধক ইশ্ক-মহ�ত তথা ভালবাসার
বয্াি� [অিধক ি�য়জন তথা আপনজন হব] হব”,আনাস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বুখারী শরীফ,
হািদস শরীফ নং-১৪, আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক িনসাই শরীফ, হািদস শরীফ নং৫০১৫ )
।
(2) ﻻَ ﯾُؤْ ﻣِ نُ أ َ َﺣ ُد ُﻛ ْم َﺣﺗ ﱠﻰ أ َ ُﻛ ْونَ ِﻋ ْﻧ َده‘ أ َ َﺣبﱠ ِإﻟَ ْﯾ ِﮫ ﻣِ ْن ﻧَ ْﻔ ِﺳ ِﮫ" )ﻋن ُز ْھ َرةَ ﺑِ ْن َﻣ ْﻌﺑَ ٍد،" ﻓَ َواﻟﱠذِى ﻧَ ْﻔﺳ ِﺳﻰ ِﺑﯾَ ِد ِه
(19264-ﻣﺳﻧد أﺣﻣد-،ﻋن َﺟ ِ ّد ِه
(অথর্ঃ-“ “যার হােত আমার জীবন তাঁর শপথ, েতামােদর েকউ মুিমন হেবনা যত�ন পযর্� না আিম
তার িনকট তার িনেজর েচেয় অিধক ইশ্ক-মহ�ত তথা ভালবাসার বয্াি� [অিধক ি�য়জন তথা
আপনজন] হব”, জুহরাতা িবন মা’বাদ (রািদআ�াহ আনহ) িতিন তাঁর দাদা েথেক মুসনােদ আহমদ
শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৯২৬৪, )
।
ﻋ ْن
َ
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 " َﻻ ﯾُؤْ ﻣِ نُ ﯾُؤْ ﻣِ نُ ا َ َﺣ ُد ُﻛ ْم َﺣﺗ ﱠﻰ ا َ ُﻛ ْونَ ا َ َﺣبﱠ اِ َﻟ ْﯾ ِﮫ ﻣِ ْن: ﺳﻠﱠ َم
ُ  ﻗَﺎ َل َر:أ َﻧَ ِس ْﺑ ِن َﻣﺎ ِﻟكٍ ﻗَﺎ َل
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
َ ِﺳ ْو ُل ﷲ
" َا َﺟْ َﻣ ِﻌ ْﯾن
ﺎس
َو َوا ِﻟ ِد ِه
" ّوﻟَ ِد ِه
-أﺣﻣد
ﻣﺳﻧد
+
(
44-أﻧس)ﻣﺳﻠم
)ﻋن
ِ َواﻟ ﱠﻧ
13011 (15-)ﺑﺧﺎري
(অথর্ঃ- হযরত আনাস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসুল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা বেলেছন: “েতামােদর েকউ মুিমন হেবনা যত�ন পযর্� না আিম তার িনকট তার স�ান,
িপতা-মাতা এবং সম� মানুেষর েচেয় অিধক ইশ্ক-মহ�ত তথা ভালবাসার বয্াি� [অিধক ি�য়জন
তথা আপনজন] হব”। আনাস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বুখারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৫,
আনাস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক মুসিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৪, মুসনােদ আহমদ শরীফ,
হািদস শরীফ নং-১৩০১১)।
উপেরা� হািদস শরীফসমূেহর মাধয্েম আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা তাঁর জীব�শায়ই মুনািফক এবং মুসিলম এর মােঝ �� পাথর্কয্ বুিঝেয় িদেয়েছন। কারন,
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার জীব�শায়ই মুনািফক সরদার
আ�ু�াহ িবন উবাই িবন সলুল কতৃর্ ক েনতৃ �াধীন বািহনী ওহদ যুে� অংশ�হণ করেত েযেয় েকান এক
অজুহাত েদিখেয় �ায় ৩০০ জন মুনািফক নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার প�তয্াগ কেরিছল বা
ওহদ যুে� অংশ �হণ করা েথেক িবরত রেয় েগল । এ প�তয্াগী ৩০০/৩৫০ জন মুনািফক এবং
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার প�ধারী কেয়ক হাজার মুিমনমুসিলম এক সােথ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর িপছেন জামাআ’েতর সােথ নামাজ আদায়
কেরেছন । মুনািফক এবং মুিমন উভেয়ই নামাজ আদায়,েরাজা পালন,হ� স�াদন ও দািড় রাখা সহ
িবিভ� সৎকমর্গেলা কেরেছন। এমতাব�ায় মুনািফক ও মুিমন মানুেষর মেধয্ �� পাথর্কয্ বুঝাটা
সাহাবােকরামগেণর জনয্ অতয্� কিঠন হেয় পড়ল। েসজনয্ই মুনািফক ও মুিমেনর মধয্কার পাথর্কয্
বুঝােনার জনয্ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা উপেরাি�িখত ইশকমহ�ত তথা ভালবাসার সােথ িব�াস করা স�ক�য় হািদস শরীফখানা সাহাবােদরেক বেল িদেলন যােত
কের নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবাগণ এ িবষয়িট িনণর্য় করেত স�ম হন েয, েক
মুসিলম আর েক মুনািফক। এ হািদস শরীেফর আেলােক সাহাবাগণ (রািদআ�াহ আনহম) তখন তা
করেতও েপেরিছেলন।
▓(ক) সংকর জাতীয় ( ٌ ) ُﻣ َﮭ ﱠﺟنমুসিলম মানুষ েকান িট ও কােক বেল ?
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ইনিতকােলর পর যখন সময় দীঘর্
হেত লাগল তখন সাহাবীেদর �জে�র মাধয্েম আসা মুিমন-মুসিলেমর স�ানেদর সংখয্া বৃি�র পাশাপািশ
মুনািফকেদর �জে�র মাধয্েম আসা স�ানেদর সংখয্াও বাড়েত লাগল। আর মুনািফকেদর �জে�র
স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমগণ িনেজরাও বুঝেত বা জানেত বা উপলি� করেত পারেছনা েয,
তারা মুনািফকেদর �জ�। এ িদেক মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমেদর বাড়ীঘর সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুিমন-মুসিলমেদর বাড়ী-ঘেরর িনকটবত� �ােন অবি�ত
হওয়ায় পর�র পর�েরর সােথ, এেক অপেরর সােথ উঠা-বসা, চলা-েফরা, বয্াবসা-বািনজয্ ও কাজকারবার করেত লাগল। ফেল সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুিমন-মুসিলমেদর আচারআচরন, চাল-চলন,কথা-বাতর্ া, কৃ ি�-সং�ৃ িত এবং তামা�ুন-সভয্তার িভতর মুনািফকেদর �জে�র
স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমেদর �ভাব-চির� ঢু েক েফলেত লাগল। এখন অব�া পািন িমি�ত দুেধর
মত হেয় েগল। পািন েথেক েযমন দুধ আলাদা করা যায়না িঠক েতমিনভেব মুনািফকেদর �জে�র
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স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমগণেক সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুিমন-মুসিলমেদর
েথেক আলাদা বা পৃথক করা যাে� না। আেরা কিঠন অব�া ধারন করেছ েয, সাহাবীেদর �জে�র
স�ানেদর মাধয্েম আসা মুিমন-মুসিলেমর সােথ মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমগেণর
ৈববািহক স�েকর্ র মাধয্েম সংকরজাতীয়( ٌ ) ُﻣ َﮭ ﱠﺟنমুসিলমও ৈতরী হেত লাগল।
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনে� বিণর্ত কেয়কিট পিব� বাণীর
মমর্াথর্ানূযায়ী ইসলাম ধেমর্র অনূসারী আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামার উ�েতর মধয্ হেত মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম তথা
সংকরজাতীয়( ٌ ) ُﻣ َﮭ ﱠﺟنমুসিলমগণ েথেকই এবং"( " أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �
শতা�ীর(িহজরী চতু থর্ শতা�ী েথেক শর কের িকয়ামত সংঘটন পযর্� সময়কাল পযর্� শতা�ীসমূেহর) ”
অ�ভূর্ � ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)
নােম দল বজর্নকারী িবিভ� দেল-উপদেল িবভ� িনকৃ � মুসিলমগণ েথেকই ৭২ (বায়াত্তুর) দেলর সৃি�
হেব বা হেত চলেছ ।
আর যােদর মেধয্ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার এবং তাঁর
সাহাবাগেণর (রািদআ�াহ আনহম) উত্তম-মহান চির� পাওয়া যােব তারাই ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআলْ
َ
জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ( أ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম একমা� একিট েবেহ�ী
দল। এ একিট দল িমেল েমাট ৭৩ (িতয়াত্তুরিট) দল হল । এই একিট েবেহ�ী দলেকই হািদস শরীেফ
ُﻋﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)ই ﺳﻧﱠ ِﺔ َو
أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দলতথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َوا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল জামাআত) িহেসেব সারা মুসিলম িবে� পিরিচত।
َ ( اﻟ َﺟ َﻣﺎআহলু��

▓(খ)মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমগণ তথা সংকরজাতীয় () ُﻣ َﮭﺟ ٌﱠن
মুসিলমগেণর অথবা "( " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ”
অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলম উলামােকরামগেণর িচ� ও ল�ণ ।

মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমগণ তথা শংকরজাতীয়( ٌ) ُﻣ َﮭ ﱠﺟن
িচ� ও ল�ণ ০৫িট (পাঁিট) । তা িনে� উে�খ করা হল ।

মুসিলমগেণর

(১)"اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔ
 َﺧ ْﯾ ُر ا ْﻟﻘُ ُر ْونতথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ”সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) ,
তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর েকান এক জেনর িবপে� থাকা, তাঁেদর িবপে� কথা বলা, তাঁেদর
দূনর্াম করা, �িট-িবচু য্িত ধরা ও েদাষ তালাশ-অেনষণ করা এবং িবেরািধতা করা হে� أ َ ْرذَ ُل
""( ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর”অ�ভূর্ � ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা أَ ْھ ُل
ﻋ ِﺔ
( اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নাম বজর্নকারী দেল-উপদেল িবভ� িনকৃ �
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
উলামাগেণর বা মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা কপট মুসিলম তথা েবঈমােনর ০১ ন�র
িচ� ও ল�ণ।
(২) আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত মহ�ত-ভালবাসার
পিরবেতর্ �থেমই ইসলােমর বািহয্ক আমােল সােলহ তথা সৎকমর্গেলা েযমন নামাজ, েরাজা, হ�, যাকাৎ
ইতয্ািদ সৎকমর্গেলা বা�বায়েনর জনয্ উেঠ পেড় লাগেব ।
(৩) মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমগণ তথা সংকরজাতীয় ( ٌ ) ُﻣ َﮭ ﱠﺟنমুসিলমগণ
অথবা""( أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআলজামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নাম বজর্নকারী দেল-উপদেল
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
িবভ� িনকৃ � মুসিলমগণ ধেমর্র েয েকান িবষয় িনেয় তকর্ �েল বা ف
ُ  ا َ ْ ِﻻ ْﺧﺗِ َﻼতথা মতপাথর্েকয্র েবলায়
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ُ ا َﻟﺗ ﱠﻧَﺎ ُزعতথা মতিবেরােধ জিড়ত হওয়ার কারেণ " ٌﺻب
 "ﺗ َﻌَ ﱡতথা েগাঁরামী বশতঃ তােদর �িতপ� মুসিলম
ভাই-েবানেক অথর্াৎ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত
ْ
ُ
একমা� একিট েবেহ�ী দল “ ﻋﺔ
ু াত
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলু��
َ ( اﻟ َﺟ َﻣﺎআল-আল-জামাআ’ত) তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ওআল জামাআত) দলিটর নাম ধারন কারী ও অনূসরনকারী মুসিলম মানুষেক গালাগািল করেব,
মারামাির করেব, এমনিক েশষ পযর্� হতয্া কের েফলেব।
(৪) মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমগণ তথা সংকরজাতীয় ( ٌ ) ُﻣ َﮭ ﱠﺟنমুসিলমগণ
ُﻋﺔ
অথবা""( أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ �
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআলْ
َ
জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
( أ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নাম বজর্নকারী দেল-উপদেল
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
িবভ� িনকৃ � মুসিলমগণ পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ হারাম করা হয়িন এমন সব অনুি�িখত,
মুসিলম সমােজ নব উ�ািবত,নব আিব�ৃ ত, বতর্ মান জগেত অি��শীল , �কাশমান এবং মহান আ�াহ
তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ 1 সকল নতু ন ব�, নতু ন কাজ,
নতু ন বয্াপার ও নতু ন িবষয়গেলা 2েথেক মুসিলম মানুষেক অতয্� গরে�র সােথ মিরয়া হেয় েজােড়েশাের
িবরত রাখেত েচ�া করেব এবং উপের বিণর্ত �িমক না�ার স�িলত িবষয়গেলােক অথর্াৎ আেদশিনেষধ বিহভূর্ ত মানব কলয্াণকর নতু ন নতু ন ঐি�ক িবষয়গেলােক কাযর্কর করােক , স�াদন করােক
িন� বিণর্ত হািদস শরীেফর িনেদর্ শনার িবপরীেত " ٌﻋﺔ
َ ( "ﺑِ ْدিবদআ’ত) ও “হারাম” বলেব।
1
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(েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ- " َ( " َوﯾَ ْﺨﻠُﻖُ َﻣﺎﻻَﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮنঅথর্ঃ- ” এবং িতিন (আ�াহ) এমন

[ নতু ন ] িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা জান না, ছু রা নহল, আয়াত নং-৮।)

েযমন- [ ক] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অনু�ান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অনু�ােন বয্বহৃত রকমারী
েডেকােরশন, ২. আধুিনক সরকার গঠন প�িত, ৩. আধুিনক েভাটদান প�িত, ৪. আধুিনক িশ�া দান প�িত (৫)
শহীদ িমনাের ও মাযার শরীেফ ফু ল েদয়া ৬. পেহলা ৈবশােখ েমলার আেয়াজন করা, বাংলা নববষর্ পালন করা, উ�
িদেন ইিলশ মাছ ও পা�া ভােতর আেয়াজন করা ইতয্ািদ েথেক এবং
[খ] ধম�য় িবষয়-১. েমিরজ েড বা িববাহ িদবস পালন করা ,২.জ�বািষর্কী পালন করা, ৩.কােরা মৃতুয্র পর
চি�শা পালন করা, ৪.ঈেদ িমলাদু�বী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াম সা�ামা উৎযাপন করা,৫. িমলাদ শরীফ অনু�ান
পালন করা,৬.ঈসােল সওয়াব অনু�ােনর বয্ব�া করা,৭.কােরা ভালবাসা বা ে�হ �দশর্নােথর্ দাড়ােনা, ৮.কােরা মৃতুয্র
পর েদায়া-েমানাজােতর বয্ব�া করা,৯.জানাযার নামােজর পর পূনরায় েদায়া মুনাজাত করা,১০. আযােনর পূেবর্ ও
পের আমােদর নবী- রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ শরীফ পাঠ করা ,১১.ফরজ নামােজর
পর হাত উঠােয় েদায়া-মুনাজাত করা ১২.শেব েমরােজর রাে� ও শেব বরায়ােতর রাে� (শা’বান মােসর ১৪ তািরখ
িদবাগত ১৫ শা’বােনর রাে�) জাঁকজমেকর সােথ বা একা মসিজেদ বা বাড়ীেত নফল নামাজ পড়া, শা’বান মােসর
১৪ তািরখ িদেন বা রাে� রিট, িম�া� পাক কের িনেজরা খাওয়া বা অনয্েদরেক খাওয়ােনা ইতয্ািদ এ রকম আেরা
অনয্ানয্ শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত, মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত মানব কলয্াণকর নতু ন নতু ন ঐি�ক িবষয় অনু�ান করা
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( ( ﻓﻲ8938) "((.ٌض َو َﻻ َﻣ ْﺷ َﯾﺋ َﺔ
ْ  ﻣِ ن ِﻋ ْﻧ ِد ﷲِ َﻣ، ِﺑِﯾَ ِد ﷲ
ٌ س ِﻟ ْﻠ ِﻌﺑَﺎ ِد ﻓِ ْﯾ َﮭﺎ ﺗ َ ْﻔ ِو ْﯾ
َ  َو إﻟَ ْﯾ ِﮫ َﻣ ْر َﺟﻌُ َﮭﺎ ﻟَ ْﯾ،ﺻ َد ُر َھﺎ
.اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ
অথর্ঃ- দাহ্হাক িবন মুযািহম েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম,তাইস ইয়ামানী,আমর িবন িদনার ম�ী,
মকহল শামী ও হাসান বসরী (রািদআ�াহ আনহম) মসিজেদ খাইেফ একি�ত হলাম, আমরা কদর বা
ভাগয্িলিপ িনেয় আেলাচনা করেত িগেয় আমােদর আওয়াজ উ� হেয় িগেয়িছল ও আমােদর অনথর্ক
কথাবাতর্ া েবশী হেয় িগেয়িছ অত:পর তাউস বলেলন, েতামরা চু প কর ,
আিম রাসুল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা হেত আিব দারদা রািদআ�াহ আনহ কতৃ ক আনীত সংবাদ স�েকর্ বলিছ, রাসুল
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “ িনষ্চয়ই
আ�াহ (তাআ’লা)
েতামােদর উপর
ফরজসমূহেকই ফরজ কেরেছন, এগেলােক েতামরা ন� কেরানা, আর িতিন কতগেলা সীমা িনধর্ারন
কেরেছন েসগেলা অিত�ম কেরা না, আর কতগেলা িবষয় েতামােদরেক িনেষধ কেরেছন, এগেলা
অবমা�া কেরা না, িতিন ভু িলযা িগয়া নেহন কতকগেলা িবষয় েথেক চু প বা নীরব রেয় েগেছন,
এগেলােক আইেন পিরণত কেরা না (চু প বা নীরব থাকা িবষয়গেলােক ফরজ-হারাম বেলা না),
েতামােদর রব তথা েতামেদর �ভূ র প� হেত এ িবষয়গেলােক (চু প বা নীরব থাকা িবষয়গেলােক)
দয়া-করনা�রপ �হণ কর (আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয় িহেসেব আমল কর) । (মেন েরখ) সম�
িবষয়ই আ�াহর হােত, এ গেলার উৎস আ�াহ হেত, এ গেলার �তয্াবতর্ ন�ল তারই (আ�াহ তআ’লারই)
িনকট, এ িবষেয় বা�ার �মতা ও ই�া েনই। মু’জামুল কািবর,তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৮৯৩৮
এই মা� উপের বিণর্ত হািদস শরীফ েথেক জানা েগল েয, সম� িকছু ই আ�াহ (তাআ’লার) হােত
তা হেল েতা আ�াহ তাআ’লা িনজ হাত েথেক েছেড় না িদেল েকান িকছু ই এ িবে� বা সারা িবে�
ঘটেব না, েকান িকছু ঘটার উৎস েতা আ�াহ তাআ’লার হাত েথেকই, েকান িকছু ঘেট যাওয়া েশষ
হেল এটা পূনরায়-মতামত আ�াহ তাআ’লার িদেকই িফের যােব । অতএব , পিব� েকারআন ও হািদস
শরীেফ বিণর্ত িনধর্ািরত ফরজ-হারাম-সীমার বািহের মানুষ বা েয েকান মাখলুক যা িকছু ঘটােব,
করেব তা সবই আ�াহ তাআ’লাই ে��ায় মুসিলম মানুেষর কলয্াণ ও ম�েলর জনয্ ঘটাে�ন ।
এেত মুসিলম মানুষ তথা মাখলুেকর েকান হাত েনই, মাখলুেকর েকান �মতা েনই ও মাখলুেকর েকান
ই�াও েনই । এই িবষয়িটই মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�তেক কলয্াণ লােভর জনয্ দয়াবশত: সূেযাগ িদেয়েছন মেমর্ মুসিলম মানুষেক
েচােখ আ�ুল িদেয় েদখাইয়ােছন । এই সহজলভয্ সূেযাগিট মুসিলম মানুষ অ�ানতার কারেণ হঠকািরতা
বশত: হাত ছাড়া কের িদে� । এই সূেযাগিট েয কােজ লাগােত পাের না েস িনতা�ই িনেবর্াধ ও েবাকা
। আর এতদসে�ও েয বয্াি� “ মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকাস�িলত পিব� হািদস
শরীফ খানার ” িবপরীত মতামত, রায় ও ফতওয়া িদেব ও কথা বলেব েস মুসিলম থাকেব না ।
আ�াহ তাআ’লাই মুসিলম মানুষেক েহফাজত করন । আিমন ! িক� মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর
মাধয্েম আসা মুসিলমগণ তথা সংকরজাতীয় ( ٌ ) ُﻣ َﮭ ﱠﺟنমুসিলমগণ এবং""( أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)
তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � ُﻋﺔ
أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নাম বজর্নকারী দেল-উপদেল িবভ� িনকৃ � মুসিলমগণ মহান আ�াহ
তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত িনধর্ািরত ও িনিদর্ � সীিমত সংখয্ক
হারামগেলা েথেক (িনেষধগেলা েথেক েযমন-সুদ, ঘুষ ইতয্ািদ েথেক) মুসিলম মানুষেক েতমন অতয্�
গরে�র সােথ মিরয়া হেয় েজােড়েশাের িবরত রাখেত েচ�া করেব না।
(৫)মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমগণ তথা সংকরজাতীয়( ٌ ) ُﻣ َﮭ ﱠﺟنমুসিলমগণ
এবংأ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِن
"(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআলْ
َ
ﱠ
ْ
জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
َ (أھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নাম বজর্নকারী দেল-উপদেল
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িবভ� িনকৃ � মুসিলমগণ সবর্দা অিবরত আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামার িনে� বিণর্ত কেয়কিট পিব� বাণীর মমর্াথর্ানূযায়ী আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ
ُ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল ﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআলজামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)দলিটর অনূসারীেদর িবেরািধতা
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
করেতই থাকেব । েযমন- মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন কািফরেদর েবলায় বেলনঃ-----" َس أ ُ ﱠﻣﺔً َواﺣِ َدة ً َو َﻻ ﯾَزَ اﻟُ ْونَ ُﻣ ْﺧﺗً ِﻠ ِﻔ ْﯾنَ إ ﱠﻻ َﻣ ْن َرﺣِ َم َرﺑِّك
َ ( " َوﻟَ ْوঅথর্ঃ-“ আর েতামার
َ ﺷﺎ َء َرﺑﱡكَ ﻟَ َﺟﻌَ َل اﻟﻧﱠﺎ
পালনকতর্ া যিদ ই�া করেতন, তেব অবশয্ই সব মানুষেক একই জািত সত্তায় পিরণত করেত পারেতন।
তারা িবিভ� ভােগ িবভ� হেতা না, আর েতামার পালন কতর্ া যােদর উপর রহমত কেরেছন, তারা
বয্ািতত সবাই সবর্দা পর�ের মতিবেরাধ করেতই থাকেব এবং এজনয্ই (মতিবেরাধ করার জনয্ই)
তােদরেক সৃি� করা হেয়েছ”, সুরা হদ, আয়াত নং- ১১৮ ও ১১৯
।
উপেরা� আয়ােতর অথর্ ও মমর্াথর্ েথেক এ কথা বুঝা েগল েয, ধেমর্র েয েকান িবষয় িনেয় আমােদর
নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা�
একিট েবেহ�ী দল ُﻋﺔ
( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
জামাআ’ত) নােম দলিটর িবেরািধতা করা হে� কুফু রীর িনদশর্ন আর মহান আ�াহ তাআ’লা যােদর
উপর রহমত কেরেছন তারা বয্ািতত মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমগণ তথা
সংকরজাতীয় ( ٌ ) ُﻣ َﮭ ﱠﺟنমুসিলমগণ
অথবা "( " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �
ْ
ُ
শতা�ীর ” অ�ভূর্ � ﻋﺔ
ﻋ ِﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল
َ ( اﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
জামাআ’ত)নাম বজর্নকারী দেল-উপদেল িবভ� িনকৃ � মুসিলম উলামােকরামগণ �িতিনয়ত আমােদর
নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয়
ْ
ُ
“ ﻋﺔ
ু াত ওআল জামাআত) দলিটর নাম
( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলু��
َ (اﻟ َﺟ َﻣﺎআল- জামাআ’ত) তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
ধারন কারী ও অনূসরনকারী মুসিলম মানুেষর িবেরািধতা করেতই থাকেব ।
উপেরা� আয়ােতর অথর্ ও মমর্াথর্ েথেক আেরা এ কথা বুঝা েগল েয, মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর
মাধয্েম আসা মুসিলমগণ তথা সংকরজাতীয় ( ٌ ) ُﻣ َﮭ ﱠﺟنমুসিলমগেণর অথবা"( " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল
কুরিন)তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলম উলামােকরামগেণর ম�াগত িচর�ায়ী �ভাব
এমন েয, তােদরেক েযন ُﻋﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ওআল জামাআ’ত)দলিটর িবেরািধতা করার জনয্ই সৃি� করা হেয়েছ । এ অব�াটা েশষ পযর্� সারা
মুসিলম িবে� িব�ৃ ত হেয় েগল। এখন উভয় �কার মুসিলমেদর মেধয্ বড় বড় আিলম, মুহাি�স, �ানীগণী, নামাজী, েরাজাদার, হা�ী, পীর,গাউস-কুতু ব নােম তাসিবহওয়ালা, িযিকরওয়ালা, দািড়ওয়ালা
ইতয্ািদ ৈতরী হেয় েগল। এেত সংকট আেরা কিঠন েথেক কিঠন হল। কারা সাহাবীেদর �জে�র
স�ানেদর মাধয্েম আসা মুিমন-মুসিলম আর কারা মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুিমনমুসিলম । কারণ, উভয় দলই ইসলাম ধেমর্র বািহয্ক আমােল সােলহ্ তথা সৎকাযর্গেলা পালন কের
যাে�।

▓(গ)সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুিমন-মুসিলমগেণর িচ�

ও ল�ণ

সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুিমন-মুসিলমগেণর িচ� ও ল�ণ ০৪িট (চারিট ) ।
তা িনে� উে�খ করা হল ।
(১)"اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔ
 َﺧ ْﯾ ُر ا ْﻟﻘُ ُر ْونতথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর
সমথর্ন করাই হে� সাহাবীেকরামগেণর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা সিতয্কার মুিমন-মুসিলম তথা
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ঈমানদােরর ০১ ন�র িচ� ও ল�ণ ।
(২) তাঁরা ইসলােমর বািহয্ক আমােল সােলহ তথা সৎকমর্গেলা েযমন নামাজ, েরাজা, হ�, যাকাৎ
ইতয্ািদ সৎকমর্গেলা বা�বায়েনর পূেবর্ �থেমই আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার �িত সবর্াে� মহ�ত-ভালবাসা েদখােব । অতপর: ইসলােমর বািহয্ক আমােল সােলহ
তথা সৎকমর্গেলা েযমন নামাজ, েরাজা, হ�, যাকাৎ ইতয্ািদ সৎকমর্গেলা বা�বায়ন করেব ।
(৩)তাঁরা আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত>>
(ক) একমা� একিট েবেহ�ী দল ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) দল তথা ﻋ ِﺔ
َ (أَ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ
ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর গণাবলী বণর্না করেব, �চার করেব, কম� হেব, সদসয্ হেব । >>
(খ) ُﻋﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম
َ (ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) দল তথা ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋ ِﺔ
দলিটেক মানেব । >>
(গ) ُﻋﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) দল তথাﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋ ِﺔ
দলিটর উপরই চলেব ।>>
(ঘ) ُﻋﺔ
َ (ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা (أَ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋ ِﺔআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম
দলিটর নাম িনজ স�ান-স�িত,মহ�াবাসী,�ামবাসী ও েদশবাসীেক মুখ� কিরেয় তােদর অ�ের �ায়ী
করেত েচ�া করেব, �চার করেব।>>
(ঙ) ُﻋﺔ
( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
দলিট ছাড়া ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর গনাবলীর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম েকান
দল-উপদল গঠন করেব
না
। >>
ْ
(চ) ُﻋﺔ
ﺎ
ﻣ
ﺟ
ﻟ
ا
(আল-জামাআ’ত)দল
তথা ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋ ِﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম
َ ََ
দলিট ছাড়া অনুরপ ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস
শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম েযমন-বাংলােদেশ উদাহরণ�রপ
তাবলীগ জামাআ’ত , েহফাজেত ইসলাম,েনজােম ইসলাম, েখলাফত মজিলস, জামাআ’েত ইসলাম ইতয্ািদ
নােম গিঠত ও পিরিচত েকান দল-উপদেলর কম� হেব না,সদসয্ হেব না, মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক
গিঠত েকান দল-উপদেলর গণাবলী বণর্না করেব না, �চার করেব না ।
(৪) পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ হারাম করা হয়িন এমন অনুি�িখত, মুসিলম সমােজ নব
উ�ািবত,নব আিব�ৃ ত, বতর্ মান জগেত অি��শীল , �কাশমান এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায়
ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ 3 (Footnote)সকল নতু ন ব�, নতু ন কাজ, নতু ন
বয্াপার ও নতু ন িবষয়গেলােক 4 (Footnote)মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” এবং
3

(Footnote) (েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ- " َ( " َوﯾَ ْﺨﻠُﻖُ َﻣﺎﻻَﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮنঅথর্ঃ- এবং িতিন

(আ�াহ) এমন [ নতু ন] িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা জান না, ছু রা নহল, আয়াত নং-৮।
4

[ক] ৈদনি�ন কােজ বয্বহৃত আসবাব প�সমূহ -েফান, ফয্া�, কি�উটার, মাইক ইতয্ািদ
[খ] গৃেহ বয্বহৃত আধুিনক আসবাবপ�- েসাফা, ে�িসং েটিবল, ওয়া�প ইতয্ািদ
[গ] যানবাহেনর মাধয্মসমূহ - এেরাে�ন, বাস, �াক ইতয্ািদ
[ঘ] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অনু�ান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অনু�ােন বয্বহৃত রকমারী
েডেকােরশন, ২. আধুিনক সরকার গঠন প�িত, ৩. আধুিনক েভাটদান প�িত,
৪. আধুিনক িশ�া দান
প�িত ৫. শহীদ িমনাের ও মাযার শরীেফ ফু ল েদয়া ৬. পেহলা ৈবশােখ েমলার আেয়াজন করা, বাংলা নববষর্ পালন

করা, উ� িদেন ইিলশ মাছ ও পা�া ভােতর আেয়াজন করা ইতয্ািদ।
[ঙ] ধম�য় িবষয়-১. েমিরজ েড বা িববাহ িদবস পালন করা ,২.জ�বািষর্কী পালন করা, ৩.কােরা মৃতুয্র পর চি�শা
পালন করা, ৪.ঈেদ িমলাদু�বী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াম সা�ামা উৎযাপন করা, ৫. িমলাদ শরীফ অনু�ান পালন
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আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত মানব কলয্াণকর নতু ন নতু ন িবষয়েক ঐি�ক িবষয় বলেবন তাই , আমােদর
নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় এক মা�
ْ
ُ
েবেহ�ী দল "ﻋﺔ
(আল- জামাআ’ত) তথা
ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলু��
َ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
জামাআত ) দলিটর অনূসারী সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমগণ নতু ন কাজ,
নতু ন বয্াপার ও নতু ন িবষয়গেলােত শরীয়েতর িবিধ-িনেষধ না থাকায় ঐগেলােক শরীয়ত সমিথর্ত
ঐি�ক িবষয় িহেসেব মহান আ�াহ তাআ’লার �দত্ত মহা অনূ�হ ও বড় িনয়ামত মেন কের িবনা
�িতবােদ েমেন িনেয় উহার উপর অনবরত আমল কের যাে� । আমােদর নবী মুহাম্�ুর রাসুল�
ু ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার “ মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা( ﻋ ْﻧﮭﺎ
أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠ
َ ُﺳﺎ ِﻛت
ﻋ ْن اﻟ ﱠ
ِﺿ ﱠﺣﺎك
َ "
ُ� )أস�িলত (িন� বিণর্ত) পিব� হািদস শরীফ খানা হে� ই েয, -- ،ِﺑ ْن ُﻣزَ اﺣِ ِم
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ي ِ ﻓﻲ ﻣﺳﺟد
ْ َﺳنُ اﻟﺑ
َ ﺎو ْو ِس اﻟﯾَ َﻣﺎﻧِ ْﻲ َو
َ ﻋ ْﻣر و ﺑن دﯾﻧﺎر اﻟﻣﻛﻲ و َﻣﻛ ُﺣ ْو ُل اﻟﺷﺎﻣِ ﻲ َواﻟ َﺣ
ُ اِﺟﻧ َﻣ ْﻌتُ أﻧﺎ و ط:ﻗَﺎل
ّ ﺻ ِر
 أﻧﺻﺗوا أﺧﺑرﻛم ﻣﺎ ﺳﻣﻌت أﺑﺎ اﻟدرداء:  ﻓﻘﺎل، طﺎوس،  ﻓﺗذاﻛرﻧﺎ اﻟﻘدر ﺣﺗﻲ ارﺗﻔﻌت أﺻواﺗﻧﺎ و ﻛﺛر ﻟﻐطﻧﺎ،اﻟﺧﯾف
�
َ  )) اِ ﱠن ﱠ:  ﻗﺎل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم:  ﻗﺎل،ﯾﺧﺑر ﻋن رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
ﺿ ْﯾﻌُ ْو َھﺎ ھَﺎ َو َﺣ ﱠد ُﺣ ُد ْو ًدا ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻌﺗ َ ُد ْو َھﺎ وﻧﮭﺎﻛم ﻋن
َﺳ َﻛت
ِ ُ ض ﻓَ َﻼﺗ
َ ا َ ْﺷﯾَﺎ ًء ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻧﺗ َ ِﮭ ُﻛ ْو ھﺎ َو
َ ض ﻋﻠﯾﻛم ﻓَ َرا ِﺋ
َ اﻓﺗ َ َر
، ﻣن ﻋﻧد ﷲ ﻣﺻدرھﺎ،  اﻷﻣور ﻛﻠﮭﺎ ﺑﯾد ﷲ،َرﺣْ َﻣﺔً ﻣن رﺑﻛم ﻓﺎﻗﺑﻠوھﺎ
ﺎن ﻓﻼ ﺗﻛﻠﻔوھﺎ
َ ﻋ ْن ا َ ْﺷﯾَﺎءٍ ﻣن
َ
ٍ َﻏﯾ َْر ﻧِ ْﺳﯾ
.( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ8938) "((.و إﻟﯾﮫ ﻣرﺟﻌﮭﺎ ﻟﯾس ﻟﻠﻌﺑﺎد ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻔوﯾض وﻻ ﻣﺷﯾﺋﺔ
অথর্ঃ- দাহ্হাক িবন মুযািহম েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম,তাইস ইয়ামানী,আমর িবন িদনার ম�ী,
মকহল শামী ও হাসান বসরী (রািদআ�াহ আনহম) মসিজেদ খাইেফ একি�ত হলাম, আমরা কদর বা
ভাগয্িলিপ িনেয় আেলাচনা করেত িগেয় আমােদর আওয়াজ উ� হেয়িগেয়িছল ও আমােদর অনথর্ক
কথাবাতর্ া েবশী হেয়িগেয়িছল, তাউস বলেলন, েতামরা চু প কর,আিম রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা হেত আিব দারদা রািদআ�াহ আনহ করতৃ ক আনীত সংবাদ স�েকর্ বলিছ, রাসুল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেরেছন : “ িনষ্চয়ই আ�াহ (তাআ’লা) েতামােদর উপর ফরজসমূহেকই
ফরজ কেরেছন, এগেলােক েতামরা ন� কেরানা, আর িতিন কতগেলা সীমা িনধর্ারন কেরেছন েসগেলা
অিত�ম কেরা না, আর কতগেলা িবষয় েতামােদরেক িনেষধ কেরেছন, এগেলা অবমা�া কেরা না,
ভু িলযা িগয়া নেহন কতকগেলা িবষয় েথেক চু প বা নীরব রেয় েগেছন, এগেলােক আইেন পিরণত
করা, ৬.ঈসােল সওয়াব অনু�ােনর বয্ব�া করা, ৭.কােরা ভালবাসা বা ে�হ �দশর্নােথর্ দাড়ােনা, ৮.কােরা মৃতুয্র পর
েদায়া-েমানাজােতর বয্ব�া করা, ৯.জানাযার নামােজর পর পূনরায়-মতামত েদায়া মুনাজাত করা, ১০. আযােনর
পূেবর্ ও পের আমােদর নবী- রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ
নামােজর পর হাত উঠােয় েদায়া-মুনাজাত করা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতু ন নতু ন অনু�ান করা,
১২.শেব েমরােজর রাে� ও শেব বরায়ােতর রাে� (শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদবাগত ১৫ শা’বােনর রাে�)
জাঁকজমেকর সােথ বা একা মসিজেদ বা বাড়ীেত নফল নামাজ পড়া, শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদেন বা রাে�
রিট, িম�া� পাক কের িনেজরা খাওয়া বা অনয্েদরেক খাওয়ােনা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ শরীয়ত সমিথর্ত
আইন বিহভূর্ ত, মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ
বিহভূর্ ত মানব কলয্াণকর নতু ন নতু ন ঐি�ক িবষয় অনু�ান করা এবং উপের বিণর্ত �িমক না�ার স�িলত
িবষয়গেলােকঅথর্াৎ আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত মানব কলয্াণকর নতু ন নতু ন ঐি�ক িবষয়গেলা হে� “ মহান আ�াহ
তাআ’লার চু প বা নীরব থাকাস�িলত হািদস শরীেফর অ�ভুর্ � িবষয় ”। আর হািদস শরীফ হে� “ শরীয়েতর
আইন-কানুেনর ি�তীয় উৎস বা িভিত্ত ”।েযেহতু “ মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকাস�িলত হািদস
শরীফ ” হে� আমােদর নবী মুহাম্�ুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� হািদস শরীেফর বাণীর
অ�ভুর্ � একিট গর�পূণর্ হািদস শরীফ েসেহতু উহা হে� শরীয়ত সমিথর্ত ঐি�ক িবষয়গেলার জনয্ একমা�
“ শরীয়েতর আইন-কানুেনর উৎস বা িভিত্ত ”।
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কেরা না (চু প বা নীরব থাকা িবষয়গেলােক ফরজ-হারাম বেলা না), েতামােদর রব তথা েতামেদর
�ভূ র প� হেত দয়া-করনা�রপ এ িবষয়গেলােক (চু প বা নীরব থাকা িবষয়গেলােক) �হণ কর
(আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয় িহেসেব আমল কর) । (মেন েরখ) সম� িবষয়ই আ�াহর হােত, এ
গেলার উৎস আ�াহ হেত, এ গেলার �তয্াবতর্ ন�ল তারই (আ�াহ তআ’লারই) িনকট, এ িবষেয়
বা�ার �মতা ও ই�া েনই। আল-মু’জামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৮৯৩৮।
এই মা� উপের বিণর্ত হািদস শরীফ েথেক জানা েগল েয, সম� িকছু ই মহান আ�াহ (তাআ’লার)
হােত, তা হেল েতা আ�াহ তাআ’লা িনজ হাত েথেক েছেড় না িদেল েকান িকছু ই এ িবে� বা সারা
িবে� ঘটেব না, েকান িকছু ঘটার উৎস েতা আ�াহ তাআ’লার হাত েথেকই, েকান িকছু ঘেট যাওয়া
েশষ হেল এটা পূনরায়-মতামত আ�াহ তাআ’লার িদেকই িফের যােব । অতএব , পিব� েকারআন ও
হািদস শরীেফ বিণর্ত িনধর্ািরত ফরজ-হারাম-সীমার বািহের মানুষ বা েয েকান মাখলুক যা িকছু
ঘটােব, করেব তা সবই আ�াহ তাআ’লাই ে��ায় মুসিলম মানুেষর কলয্াণ ও ম�েলর জনয্ ঘটাে�ন
। এেত মুসিলম মানুষ তথা মাখলুেকর েকান হাত েনই, মাখলুেকর েকান �মতা েনই ও মাখলুেকর
েকান ই�াও েনই ।এই িবষয়িটই মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�তেক কলয্াণ লােভর জনয্ দয়াবশত: সূেযাগ িদেয়েছন মেমর্ মুসিলম মানুষেক
েচােখ আ�ুল িদেয় েদখাইয়ােছন ।এই সহজলভয্ সূেযাগিট মুসিলম মানুষ অ�ানতার কারেণ হঠকািরতা
বশত: হাত ছাড়া কের িদে� । এই সূেযাগিট েয কােজ লাগােত পাের না েস িনতা�ই িনেবর্াধ ও েবাকা
আর এতদসে�ও েয বয্াি� “ মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকাস�িলত পিব� হািদস শরীফ
খানার ” িবপরীত মতামত, রায় ও ফতওয়া িদেব ও কথা বলেব েস মুসিলম থাকেব না।
▓(ঘ)শরীয়ত সমিথর্ত 5 (Footnote) আইন বিহভূর্ ত, মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত মানব কলয্াণকর নতু ন নতু ন
ঐি�ক িবষয় স�েকর্ মতামত, রায় এবং ফতওয়া :
সূচনাঃ উপেরা� িবষেয় পর�রিবেরাধী দুিট দেলর মতামত, রায়-মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব বা
উত্তর েদওয়ার প�িত দুিট (প�িত “ ক ” এবং প�িত “ খ ”) । এ প�িত দুিট পৃথকভােব িনে�
েদয়া হল ।
(প�িত “ক”) ُﻋﺔ
(আহলুসসু�াহ ওআল
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
জামাআ’ত)দলিটর সমথর্ক ও অনূসারীেদর প� হেত পিব� েকারআন ও হািদস শরীফিভিত্তক উপেরা�
�ে�র মতামত, রায়-মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর ০২িট (দুইিট) ।
(প�িত “ খ ”) ُﻋﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
জামাআ’ত)দলিটর িবেরাধী "(" أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ �
িনকৃ � মুসিলম উলামােকরামগণ কতৃর্ ক ইসলােমর নােমর বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ স�িকর্ ত িবিভ�
নাম ধারণকারী দেল-উপদেল িবভ� বািহয্কভােব ইসলাম ধেমর্র অনূসারী এবং ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআলْ
َ
জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
(أ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল েথেক ْاﻟﻔُ ْرﻗَﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
ফু রকাত) তথা িবি�� হেয় িবভ� হেয় থাকা মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম
(Footnote) েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-িনেষধ না

5

িদেয় চু প রেয় েগেছন উহােকই “ শরীয়ত সমিথর্ ত িবষয় ” বেল । অনয্িদেক এ সম� িবষয়েক “ আইন
বিহভূর্ ত ” িবষয়ও বেল ।
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তথা সংকরজাতীয় ( ٌ ) ُﻣ َﮭ ﱠﺟنমুসিলমগেণর উপেরা� �ে�র মতামত, রায়-মতামত এবং ফতওয়ার
জওয়াব বা উত্তর ০১ (একিট ) । তা িনে� উে�খ করা হল ।
�থেম
(প�িত “ক”)
অনূসাের �ে�র মতামত, রায়-মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর। পরবত�েত(প�িত “খ”)
অনূসাের �ে�র মতামত, রায়-মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর েদওয়া হেব ইনশাআ�াহ
তাআ’লা ।
ْ
(প�িত “ক”) "ُﻋﺔ
ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলু��
َ ("اﻟ َﺟ َﻣﺎআল-আল-জামাআ’ত)তথা
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
জামাআত) দলিটর সমথর্ক ও অনূসারীেদর প� হেত পিব� েকারআন ও হািদস শরীফিভিত্তক উপেরা�
(ঘ) �ে�র মতামত, রায় এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর ০২িট (দুইিট) িনে� েদয়া হল : (০১)
শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত, মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত মানব কলয্াণকর নতু ন নতু ন ঐি�ক িবষয় স�েকর্ েয েকহই েকান
আেলম-উলামা েথেক বা অনয্ েয েকান মুসিলম েথেক মতামত, রায়-মতামত এবং ফতওয়া চাওয়াই
হারাম বা িনিষ� । েযমন - হািদস শরীেফ আেছ�থম হািদস শরীফঃ
َ ِإ ﱠن أ َ ْﻋ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮭ ْم ﻣِ ْن أ َﺟْ ِل َﻣ ْﺳﺄ َﻟَﺗِﮫ
َ ﻋ ْن
َ ﺷ ْﯩ ٍﺊ ﻟَ ْم ﯾُ َﺣ ﱠر ْم
َ ﺳﺄ َ َل
َ ﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻣ ْﺳ ِﻠﻣِ ﯾْنَ ﻓَﺣ ِ ّر َم
َ ظ َم ْاﻟ ُﻣ ْﺳ ِﻠﻣِ ْﯾنَ ﻓِﻰ ْاﻟ ُﻣ ْﺳ ِﻠﻣِ ﯾْنَ ُﺟ ْر ًﻣﺎ َﻣ ْن
-ﺳ ْﻌ ِد ﻋن أﺑِ ْﯾﮫ
َ ) ﻋن ﻋﺎﻣر ﺑن+ [7289- ] ﺑﺧﺎري-ﺳ ْﻌ ِد ﺑِ ْن أ َﺑِ ْﻲ َوﻗﱠﺎ ص ﻋن أﺑِ ْﯾﮫ
َ  )ﻋن(2358-ﻣﺳﻠم
অথর্ঃ-“িন�য় মুসলমানেদর মেধয্ েস সবেচেয় মহা পাপী বা মহা অপরাধী েয মুসলমনেদর উপর হারাম
করা হয়িন এমন েকান িবষেয় �� কের । অতপর তার �ে�র কারেণ তা তােদর উপর হারাম করা
হেয়েছ”, আেমর িবন সা’দ (রািদআ�াহ আনহ) িতিন তাঁর িপতা েথেক, মুসিলম শরীফ, হািদস শরীফ
নং-২৩৫৮, সামানয্ পিরবতর্ ন সহ সা’দ িবন আিব ওআ�াস (রািদআ�াহ আনহ) িতিন তাঁর িপতা
েথেক ,বুখারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৭২৮৯ )।
ি�তীয় হািদস শরীফঃ
ﺳؤا ِﻟ ِﮭ ْم َو ا ِْﺧﺗِﻼَﻓِ ِﮭ ْم
ُ ِ ذَ ُر ْوﻧِﻲ َﻣﺎ ﺗ َ َر ْﻛﺗ ُ ُﻛم ؛ ﻓَﺈ ِﻧﱠ َﻣﺎ َھﻠَكَ اﻟﱠ ِذﯾْنَ ﻣِ ْن َﻗ ْﺑ ِﻠ ُﻛ ْم ﺑ: ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
َ َ  َو ِإ َذا أ َ َﻣ ْرﺗ ُ ُﻛ ْم ِﺑﺎ ْﻷ َ ْﻣ ِر ﻓَﺄ ْﺗ ُوا ﻣِ ْﻧﮫُ َﻣﺎ ا ْﺳﺗ، ُﺷ ْﻲءٍ ﻓَﺎﺟْ ﺗ َ ِﻧﺑُوه
( ﻓﻲ1823) " ط ْﻌﺗ ُ ْم
َ ﻋ ْن
َ  َو ِإذَا ﻧَ َﮭ ْﯾﺗ ُﺗ ُ ُﻛ ْم، ﻋﻠَﻰ أ َ ْﻧ ِﺑ َﯾﺎءِ ِھ ْم
َ
اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ
অথর্ঃ-রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : আিম েযই িবষয় তয্াগ কেরিছ(েযই িবষেয়
আেদশ-িনেষধ েঘাষণা তয্াগ কেরিছ ) েতামরাও েসই িবষেয় আেদশ-িনেষধ েঘাষণা েদওয়া েছেড় দাও
।েকননা, িন�য়ই েতামােদর পূেবর্ যারা িছল তারা তােদর নবীেদরেক �� কের ও তােদর সােথ িভ�
মত েপাষণ কের/মতাৈনকয্ কের �ংস হেয় েগেছ ।আর আিম েকান িবষয় েথেক েতামােদরেক বারণ
করেল তা তয্াগ কর,আর আিম েকান িবষেয় আেদশ করেল সাধয্ানূযায়ী কর । মু’জামুল কািবর,
তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৮২৩ ।
উপেরা� হািদস শরীফ�েয়র ভাষয্ অনূযায়ী এ কথা বুঝা েগল েয, “ শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত,
মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত
মানব কলয্াণকর নতু ন নতু ন ঐি�ক িবষয় স�েকর্ েকান আেলম-উলামা েথেক বা অনয্ েয েকান
মুসিলম েথেক মতামত, রায়-মতামত ও ফতওয়া চাওয়াই হারাম বা িনিষ� । আেরা বুঝা েগল েয,
েযখােন “শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত, মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত মানব কলয্াণকর নতু ন নতু ন ঐি�ক িবষয় স�েকর্
েকান আেলম-উলামা েথেক বা অনয্ েয েকান মুসিলম েথেক মতামত, রায় এবং ফতওয়া চাওয়াই
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হারাম বা িনিষ� েসখােন েয েকান মুসিলম মানুেষর মুখ েথেক ফরজ, হারাম ও েবদআত শ�
উ�ারণ করা �ারা উ� িবষেয় েকান মতামত, রায় এবং ফতওয়া েদওয়া আেরা কিঠনভােব হারাম
বা িনিষ� ” ।
(০২) শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত, মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত মানব কলয্াণকর নতু ন নতু ন ঐি�ক িবষয় স�েকর্ যিদ
মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআেনর �� বানী ও আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �� হািদস শরীফ না পাওয়া যায় এমতাব�ায় েকান মতামত �কাশ না কের
চু প থাকা নবী আলাইিহমুস সালামগেণর িসফাত বা গণ। আর এটা হে� নবী আলাইিহমুস সালামগেনর
“ওয়ািরশ বা নােয়েব রাসুেলর িনদশর্নও” বেট । েযমন- েকান অজানা িবষেয় চু প থাকার িবষেয়
মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা স�েকর্
�সংশা কের বেলনঃﻋ ِن ا ْﻟ َﮭ َوى اِ ْن ھ َُو اِﻻَ َوﺣْ ﻰ ﯾُ ْو َﺣﻰ
َ ُ( " َو َﻣﺎ ﯾَ ْﻧطِ ﻖঅথর্-“আ�াহ তাআ’লার ওহী
তথা �তয্ােদশ বয্ািতত িতিন (আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা )
কথা বেলন না”, সুরা নজম, আয়াত নং-৩।
েকউ যিদ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�ত থাকেত চান
তােক িক� মতিবেরাধী িবষয়গেলােত চু প থাকার অথবা মতামত �কাশ না করার িনয়ম �হণ করেত
হেব। এটা হে� সকল মুসিলম মানুেষর উপর ফরজ । অথবা “ মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা
নীরব থাকা(ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
) ْأﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠস�িলত হািদস শরীফ অনূসাের আমল করা ফরজ । “ মহান
َ ُﺳﺎ ِﻛت
আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা(ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
َ ُ) ْأﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠﺳﺎ ِﻛتস�িলত পিব� হািদস শরীফ খানা হে�
এই েয, ﻋ ْﻣ ُر و ِﺑ ْن ِد ْﯾﻧَﺎ ِر ا ْﻟ َﻣ ّﻛِﻲ و َﻣ ْﻛ ُﺣ ْو ُل
اِﺟْ ﺗِ َﻣ ْﻌتُ أﻧﺎ و: ﻗﺎل،ِﺑ ْن ُﻣزاﺣِ ِم
ﻋ ْن اﻟ ﱠ
ِﺿ ﱠﺣﺎك
َ طﺎوس ْاﻟ َﯾ َﻣﺎﻧِﻲ و
ُ
َ "
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
اﻟ ﱠ
ْ  ﻓَﺗ َ َذا َﻛ ْرﻧَﺎ اﻟﻘَد َْر َﺣﺗ ﱠﻲ اِ ْرﺗ َﻔَ َﻌ، ِي ﻓﻲ ﻣﺳﺟد اﻟ َﺧ ْﯾف
:  ﻓﻘﺎل طﺎوس، ﺻ َواﺗ ُﻧَﺎ َو َﻛﺛ َر ﻟﻐَطﻧَﺎ
ْ ت أ
ْ َﺳنُ اﻟﺑ
َ ﺷﺎﻣِ ﻲ واﻟ َﺣ
ﺻ ِر ﱡ
 ﻗﺎل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ:  ﻗﺎل،ﺳ ْو ُل ﷲِ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
ُ ﻋ ْن َر
َ ﺳﻣِ ْﻌتُ أﺑﺎ اﻟ ﱠد ْرداءِ ﯾ ُْﺧﺑِ ُر
ِ أ ْﻧ
َ ﺻﺗ ُ ْوا أ ُ ْﺧﺑِ ُر ُﻛ ْم َﻣﺎ
ﺿ ْﯾﻌُ ْو َھﺎ َھﺎ َو َﺣ ﱠد ُﺣ ُد ْو ًدا ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻌﺗ َ ُد ْو َھﺎ َوﻧَ َﮭﺎ ُﻛ ْم
 )) اِ ﱠن ﱠ: ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
ِ ُ ض ﻓَ َﻼﺗ
َ ض
َ ِﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم ﻓَ َراﺋ
َ �َ اﻓﺗ َ َر
ُ
ّ
ً
ُ
ْ
 اَ ْﻷ ُﻣ ْو ُر،َرﺣْ َﻣﺔ ﻣِ ْن ﱠرﺑِّ ُﻛ ْم ﻓَﺎﻗﺑَﻠ ْو َھﺎ
ﺎن ﻓَﻼَ ﺗ ُﻛ َِﻠﻔُ ْو َھﺎ
ﻋن
َ َﺳ َﻛت
َ
َ ا َ ْﺷ َﯾﺎ ًء ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻧﺗ َ ِﮭ ُﻛو ھَﺎ َو
ٍ ﻋ ْن ا َ ْﺷﯾَﺎءٍ ﻣِ ْن َﻏ ْﯾ َر ﻧِ ْﺳ َﯾ
( (8938) "((.ٌض َو َﻻ َﻣ ْﺷﯾَﺋ َﺔ
ْ  ﻣِ ن ِﻋ ْﻧ ِد ﷲِ َﻣ، ُِﻛﻠﱡ َﮭﺎ ﺑِﯾَ ِد ﷲ
ٌ س ِﻟ ْﻠ ِﻌﺑَﺎ ِد ﻓِ ْﯾ َﮭﺎ ﺗ َ ْﻔ ِو ْﯾ
َ  َو إﻟَ ْﯾ ِﮫ َﻣ ْر َﺟﻌُ َﮭﺎ ﻟَ ْﯾ،ﺻ َد ُر َھﺎ
.ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ
অথর্ঃ- দাহ্হাক িবন মুযািহম েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম,তাউস ইয়ামানী,আমর িবন িদনার
ম�ী, মকহল শামী ও হাসান বসরী (রািদআ�াহ আনহম) মসিজেদ খাইেফ একি�ত হলাম, আমরা
কদর বা ভাগয্িলিপ িনেয় আেলাচনা করেত িগেয় আমােদর আওয়াজ উ� হেয়িগেয়িছল ও আমােদর
অনথর্ক কথাবাতর্ া েবশী হেয়িগেয়িছল, তাউস বলেলন, েতামরা চু প কর ,
আিম রাসুল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা হেত আিব দারদা রািদআ�াহ আনহ কতৃর্ ক আনীত সংবাদ স�েকর্ বলিছ, রাসুল
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “ িনষ্চয়ই
আ�াহ (তাআ’লা)
েতামােদর উপর
ফরজসমূহেকই ফরজ কেরেছন, এগেলােক েতামরা ন� কেরানা, আর িতিন কতগেলা সীমা িনধর্ারন
কেরেছন েসগেলা অিত�ম কেরা না, আর কতগেলা িবষয় েতামােদরেক িনেষধ কেরেছন, এগেলা
অবমা�া কেরা না, ভু িলযা িগয়া নেহন কতকগেলা িবষয় েথেক িতিন চু প বা নীরব রেয় েগেছন,
এগেলােক আইেন পিরণত কেরা না (চু প বা নীরব থাকা িবষয়গেলােক ফরজ-হারাম বেলা না),
েতামােদর রব তথা েতামেদর �ভূ র প� হেত দয়া-করনা�রপ এ িবষয়গেলােক (চু প বা নীরব থাকা
িবষয়গেলােক) �হণ কর (আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয় িহেসেব আমল কর) । (মেন েরখ) সম�
িবষয়ই আ�াহর হােত, এ গেলার উৎস আ�াহ হেত, এ গেলার �তয্াবতর্ ন�ল তারই (আ�াহ তআ’লারই)
িনকট, এ িবষেয় বা�ার �মতা ও ই�া েনই। মু’জামুল কািবর,তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৮৯৩৮
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। এই মা� উপের বিণর্ত হািদস শরীফ েথেক জানা েগল েয, সম� িকছু ই মহান আ�াহ (তাআ’লার)
হােত, তা হেল েতা আ�াহ তাআ’লা িনজ হাত েথেক েছেড় না িদেল েকান িকছু ই এ িবে� বা সারা
িবে� ঘটেব না, েকান িকছু ঘটার উৎস েতা আ�াহ তাআ’লার হাত েথেকই, েকান িকছু ঘেট যাওয়া
েশষ হেল এটা পূনরায়-মতামত আ�াহ তাআ’লার িদেকই িফের যােব । অতএব , পিব� েকারআন ও
হািদস শরীেফ বিণর্ত িনধর্ািরত ফরজ-হারাম-সীমার বািহের মানুষ বা েয েকান মাখলুক যা িকছু
ঘটােব, করেব তা সবই আ�াহ তাআ’লাই ে��ায় মুসিলম মানুেষর কলয্াণ ও ম�েলর জনয্ই ঘটাে�ন
।এেত মুসিলম মানুষ তথা মাখলুেকর েকান হাত েনই, মাখলুেকর েকান �মতা েনই ও মাখলুেকর
েকান ই�াও েনই ।এই িবষয়িটই মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�তেক কলয্াণ লােভর জনয্ দয়াবশত: সূেযাগ িদেয়েছন মেমর্ মুসিলম মানুষেক
েচােখ আ�ুল িদেয় েদখাইয়ােছন ।এতদসে�ও এই সহজলভয্ সূেযাগিট মুসিলম মানুষ অ�ানতার কারেণ
হঠকািরতা বশত: হাত ছাড়া কের িদে� । এই সূেযাগিট েয কােজ লাগােত পাের না েস িনতা�ই
িনেবর্াধ ও েবাকা । অতএব, েয বয্াি� “ মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা( أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر
)اﻟ ﱠস�িলত পিব� হািদস শরীফ খানার ” িবপরীত মতামত, রায় এবং ফতওয়া িদেব
َ ُﺳﺎ ِﻛت
ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
ও কথা বলেব েস আর মুসিলম থাকেব না ।
ْ (আল-আল-জামাআ’ত) তথা ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋ ِﺔ
(প�িত “খ”) "ُﻋﺔ
ু াত ওআল
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলু��
َ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
জামাআত ) দলিটর িবেরাধী ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম িবিভ� নাম ধারণকারী
দেল-উপদেল িবভ� বািহয্কভােব ইসলাম ধেমর্র অনূসারী এবং ُﻋﺔ
(আল-আল-জামাআ’ত)
َ ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
َ
ﱠ
ْ
َ
ُ
তথা
ﻋ ِﺔ
ﺎ
ﻣ
ﺟ
اﻟ
و
ﺔ
ﻧ
ﺳ
اﻟ
ل
ھ
أ
(আহলু
�
�
ু
াত
ওআল
জামাআত
)
েথেক
ﺔ
ﻗ
ْاﻟﻔُ ْر
(ফু রকাত) তথা
َ ََ
َ ِ ﱡ
িবি�� হেয় িবভ� হেয় থাকা মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম তথা সংকরজাতীয়
( ٌ ) ُﻣ َﮭ ﱠﺟنএবং"( " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ �
মুসিলমগেণর উপেরা� (ঘ) �ে�র মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর ০১ (একিট ) িনে�
েদয়া হল :
(০১ ) শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত, মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত মানব কলয্াণকর েয েকান নতু ন নতু ন ঐি�ক িবষয়
স�েকর্ "ُﻋﺔ
ﻋ ِﺔ
ু াত
َ ( "ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা
َ ( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআহলু��
ওআল জামাআত )নােম দলিটর িবেরাধী ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ এমনিক পিব�
কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম 6 নাম ধারণকারী
দেল-উপদেল িবভ� বািহয্কভােব ইসলাম ধেমর্র অনূসারী এবং ُﻋﺔ
(আল-আল-জামাআ’ত)
َ ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
তথা
ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল জামাআত ) েথেক ْاﻟﻔُ ْر َﻗﺔ
(ফু রকাত) তথা
َ ( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎআহলু��
িবি�� হেয় িবভ� হেয় থাকা মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম তথা সংকরজাতীয়
( ٌ ) ُﻣ َﮭ ﱠﺟنএবং "( " أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ �
মুসিলমগেণর প� হেত পিব� েকারআন ও “ “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়”
ْ
(ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
স�িলত হািদস শরীফ ” এর িবপরীত উত্তর, মতামত, রায়-মতামত ও
)أﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠ
َ ُﺳﺎ ِﻛت
ফতওয়া হে�-“ হারাম বা িনিষ� ও েবদআত”। তােদর এরপ উত্তর, মতামত, রায় ও ফতওয়া
েদওয়ার কারণ হে� , তারা শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত, মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল
6

েযমন-বাংলােদেশ উদাহরণ�রপ তাবলীগ জামাআ’ত , েহফাজেত ইসলাম,েনজােম ইসলাম, েখলাফত
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সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত নতু ন নতু ন ঐি�ক িবষয়গেলা েয
ْ
“মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
এর অ�ভূর্ � এবং
)أﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠ
َ ُﺳﺎ ِﻛت
মানব কলয্াণকর তা তারা জােনন না। মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম তথা
সংকরজাতীয় মুসিলম ( ٌ ) ُﻣ َﮭ ﱠﺟنএবং (" أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর”
অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলমগণ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� মুখ িন:সৃত
অমীয় বাণীর সংি�� ও েছাট একিট শ� " ٌﻋﺔ
َ (" ﺑِ ْدিবদআ’ত) শে�র শরীয়তী অথর্ 7 স�েকর্
স�ূণর্ অ� িবধায় তারা " ٌﻋﺔ
َ ( " ِﺑ ْدিবদআ’ত)শে�র শাি�ক অথর্ 8 �েয়াগ কের মুসিলম সমােজ
িফতনা-ফাসাদ সৃি� কের চলেছ । অথচ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার পিব� মুখ
িন:সৃত অমীয় বাণীর সকল শে�রই েয শরীয়তী অথর্ তথা আইিন অথর্ ধের িনেত হেব েসই িবষেয়
তারা স�ূণর্ অ� ।
আিম " ٌﻋﺔ
َ ( " ِﻋ ْﻠ ُم ا ْﻟﺑَ َﻼইলমুল
َ (" ﺑِ ْدিবদআ’ত) শে�র শাি�ক অথর্ ও শরীয়তী অথর্ স�েকর্ "ﻏ ِﺔ
বালাগাত) তথা (আরিব) অলংকার শাে�র দুিট শাখা "( " ِﻋ ْﻠ ُم ا ْﻟ َﻣ َﻌﺎ ِﻧﻰইলমুল মাআ’নী) ও ِﻋ ْﻠ ُم
ْ
অ� �ে�র ৩৪২ পৃ�া েথেক ৩৪৯ পৃ�া পযর্�
ِ( "اﻟﺑَ ِد ْﯾﻊইলমুল বাদী”) এর বয্বহােরর মাধয্েম
িব�ািরত আেলাচনা কেরিছ । মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম তথা সংকরজাতীয়
( ٌ ) ُﻣ َﮭ ﱠﺟنমুসিলমগণেক অথবা " ( " أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর
”
অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ � মুসিলমগণেক " ٌﻋﺔ
َ ( " ﺑِ ْدিবদআ’ত ) শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ স�েকর্ অ�
�ে�র পৃ�া নং-৩২৪ ও শে�র শাি�ক অথর্ স�েকর্ অ� �ে�র পৃ�া নং-৩৩০ েথেক েজেন েনওয়ার
জনয্ িবনীত অনূেরাধ করলাম
▓নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ি�য় উ�েতরা িবনীতভােব অনূেরাধ করিছ হিশযার হেয়
যান ।

িবিভ� দল-উপদেল িবভ� হওয়ার অতীত সংি�� িববরণ ও

কারণঃ

মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমরাই ছ�েবেশ েথেক বা েনপেথয্ েথেক অতীেত
মুসিলম রা�সমূেহ িবিভ� দল-উপদেল িবভ� হেয় নানাহ িফতনা-ফাসােদর সৃি� কেরেছ । উহার
সংি�� িববরণ িনে� েদয়া হল ।
[১] আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার জীব�শায় মুনািফক সরদার
আ�ু�াহ িবন উবাই িবন সলুল নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীেদর এবং মুসলমানেদর
েতমন �িত করেত পাের িন ।
[ ২] িক� আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ইনিতকােলর পর
মুনািফকেদর েগাপন �েরানায় এক মিহলা কতৃর্ ক িবষ পােন হযরত হাসান রািদআ�াহ আনহেক হতয্া
কিরেয়েছ ।
[ ৩] পরবত� মুনািফক সরদার ইয়ািমেনর অিধবাসী আ�ু�াহ িবন সাবার েনতৃ ে� মৃত মুনািফক
সরদার আ�ু�াহ িবন উবাই িবন সলুেলর অনূসারীরা আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ
7
8

"
"

ٌﻋﺔ
َ (" ِﺑ ْﺪিবদআ’ত) শে�র শরীয়তী অথর্ পৃ�া নং-৩২৪ েদখুন ।
ٌﻋﺔ
َ ( ﺑِ ْﺪিবদআ’ত)শে�র শাি�ক অথর্ পৃ�া নং-৩৩০ েদখুন ।
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আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসা িবহীন ইসলাম �হণকারী নওমুসিলমেদরেক
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমেদরেক
ে�িপেয় েতােল তােদর মাধয্েম হযরত উসমান রািদআ�াহ আনহেক, হযরত আিল রািদআ�াহ আনহেক
হতয্া কিরেয়েছ ।
[ ৪] দুঃখজনক এ ঘটনা �বােহর মধয্ িদেয় িহজরী ৩৭ সােল হযরত আিল ও মুয়ািবয়া রািদআ�াহ
আনহমার মেধয্ সংগিঠত “ িসফিফেনর যুে�” উভয় পে�র স�িত�েম যখন শািলস িনযু� করা
হয তখন হযরত আিল রািদআ�াহ আনহর দেলর িভতর থাকা মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর
মাধয্েম আসা মুসিলমরাই “ ফায়সালা একমা� আ�াহর ” এ ে�াগান িদেয় তাঁর দল তয্াগ কের ।
তারা ইসলােমর চরম শ� “খািরজী ” স�দায় নােম খয্াত।
[ ৫] আহলু বাইেতর তথা হযরত আিল রািদআ�াহ আনহর পিরবারবেগর্র �িত তথাকিথত ��া ও
ভালবাসা েদখােত িগেয় ইসলােমর শ� “খািরজী ” স�দােয়র মুকািবলায় মুনািফকেদর �জে�র
স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমেদর মধয্ েথেক “ শী’য়া ” নােম আর একিট স�দােয়র উ�ব ঘেট
এেদর কাজ হল এক সাহাবীর প� থাকা, অনয্ সাহাবীর িবপে� থাকা ও তাঁেদর গালম� করা ।
অথচ হািদস শরীেফ েয েকান সাহাবীর িবপে� থাকা ও শ�তা করা হারাম করা হেয়েছ । েযমন
- আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা পিব� হািদস শরীেফ বেলেছনঃ------- ---------------------------------------- -- �
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(অথর্ঃ- “ আমার সাহাবীেদর বয্াপাের ভয় কর, ভয় কর, আমার সাহাবীেদর বয্াপাের ভয় কর,
ভয় কর, আমার পের েতামরা তাঁেদরেক শ�তার ল�য্ ব� িহেসেব �হণ কেরা না, অতএব, েয
েকহ তাঁেদরেক ভালবােস েস আমােক ভালবাসার কারেণই তাঁেদরেক ভালবােস, েয েকহ তাঁেদরেক
শ�তা কের েস আমােক শ�তা করার কারেণই তাঁেদরেক শ�তা কের, আর েয েকহ তাঁেদরেক ক�
েদয় েস আমােকই ক� েদয়, আর েয আমােক ক� েদয় েস আ�াহেকই ক� েদয়, অতএব, েয
আ�াহেক ক� েদয় আ�াহ তােক ধরেবন অথর্াৎ আ�াহ তােক শাি� েদেবন”,িতরিমিজ শরীফ, হািদস
শরীফ নং-৩৮৬২।
উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এ কথা বুঝা েগল েয, েয েকহই আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম) সােথ ভালবাসা না
রাখেব ও তাঁেদর সােথ শ�তা করেব েস আ�াহ তাআ’লা ও নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
দুশমন-শ�, েবঈমান, কপট মুসিলম ও কািফর ।
[৬] পরবত�েত মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমরা হযরত মুয়ািবয়া রািদআ�াহ
আনহর স�ান ইয়ািজদ বািহনীর িভতর ঢু েক হযরত হসাইন রািদআ�াহ আনহেক হতয্া কিরেয়েছ ।
[৭] পরবত�েত মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমেদর মধয্ েথেক যুি�পূজারী
“ মু’তােযলী ” নােম আর এক স�দােয়র উ�ব ঘেট ।
[৮] পরবত�েত মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমেদর মধয্ েথেক যুেগ যুেগ
কাদিরয়া, জাবিরয়া, মুরিজয়া, জাহিময়া নােম িবিভ� দল ইতয্ািদ সৃি�সহ আেরা অেনক দল-উপদেলর
উ�ব ঘেটেছ ।
[৯] এ ভােব মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমেদর মধয্ েথেক যুেগ যুেগ িকয়ামত
অবিধ ইসলােমর নােম, ইসলােমর গণাবলীর নােম বা ইসলাম ধেমর্র নােম িবিভ� দল-উপদেলর উ�ব
বা সৃি�র মাধয্েম হিদস শরীেফ বিণর্ত েদাযেখ �েশকারী ৭২ (বায়াত্তুর) দল গঠেনর সমাি� ঘটেব
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[১০] আর মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম তথা শংকরজাতীয় মুসিলমগণ
অথবা "( " أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলমগণ
কতৃর্ ক সৃ� ৭২ (বায়াত্তুর) দল -উপদল সবর্দা �িতিনয়ত “ ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-আল-জামাআ’ত) নােম
দল তথা ”আহলু��
ু াত ওআল জামাআত”নােম দেলর িবেরািধতা করেত থাকেব । আ�াহ পাক
আমােদরেক মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম তথা শংকরজাতীয় মুসিলমগণ েথেক
র�া করন । আমীন ! আ�াহ�া আমীন।
িবেশষ ��বয্ঃ ইয়ািজেদর শাসন আমল েথেক শর কের পরবত� �ায়ই ৭০০/৮০০ শত বৎসর পযর্�
রা�ীয় অব�া এমন িছল েয, উমাইয়ারা আ�াসীয়েদর িবরে�,আ�াসীয়রা উমাইয়ােদর িবরে� এবং
হািশমীয়রা উমাইয়ােদর িবরে� টু -শ� করেত পারতনা । এটা এ জনয্ েয, মুনািফকেদর �জে�র
স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমগণ তথা শংকরজাতীয় মুসিলমগণ তােদর অভয্�ের দুধ িমি�ত পািনর
মত এমনভােব িমেশ িগেয় তােদরেক কুম�ণা িদত যােত কের তারা সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর
মাধয্েম আসা মুসিলমেদর মত িমেল-িমেশ সূ�র ইসলািম জীবন-যাপন করেত না পাের । অব�া
এমন িছল েয, মু’তােযলী শাসকরা ঐ সময়কার অেনক বড় বড় আিলমেদরেক েযমন-খিলফা আবু
জা’ফর মনসুর হযরত ইমাম আবু হািনফােক বৃ� অব�ায় কারাগাের িনি�� কের �িতিদন িবশিট
(২০িট) কের েব�াঘাত করত। হযরত ইমাম মািলকেকর দুহাতেক েটেন িনেচ নািমেয় িদেয়েছ,
খিলফা মামুন হযরত ইমাম আহমদ িবন হা�লেক রািদআ�াহ আনহমেদরেক বৃ� অব�ায় কারাগাের
িনি�� কের �িতিদন িবশিট (২০িট) কের েব�াঘাত করত। আেরা করণ ঘটনার সমােবশ ঘেটিছল
তা এখােন বইেয়র কেলবর বৃি�র আশংকায় বণর্না করা হল না ।

িবিভ� দল-উপদেল িবভ� হওয়ার বতর্ মান কারণঃ
মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম তথা শংকর জাতীয় মুসিলমরাই ছ�েবেশ েথেক
বা েনপেথয্ েথেক অতীেত মুসিলম রা�সমূেহ িবিভ� দল-উপদেল িবভ� হেয় িক রকম নানাহ
িফতনা-ফাসােদর সৃি� কেরেছ উহা েথেক বতর্ মানকােলর মুসিলম-মুিমনেদরেক িশ�া �হণ কের সতকর্
হওয়া উিচৎ ।
িক� বতর্ মানকােলর " ( "أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর (চতু থর্ শতা�ী
ও এর পরবত� িকয়ামত সংঘিটত হওয়া পযর্� শতা�ীসমূেহর) ” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ � সাধারণ মুসিলম
মানুষ ও সবর্িনকৃ � আিলম বা �াণী মুসিলম মানুেষরা অতীত েথেক িশ�া �হণ কের সতকর্ হওয়ার
পিরবেতর্ আেরা মারাত্নকভােব নতু ন প�ায় বা প�িতেত িবিভ� দল-উপদেল িবভ� হেয় মুসিলম
সমােজ অশাি� সৃি� কের চলেছ। বতর্ মানকােলর মুসিলম-মুিমনেদর িবিভ� দল-উপদেল িবভ� হওয়ার
নতু ন কারণ , প�া বা প�িতর িববরণ িনে� েদয়া হল ।
ইসলািম শরীয়েতর িবিধ-িনেষেধর বিহভূর্ ত, মুসিলম সমােজ নব উ�ািবত, নব আিব�ৃ ত, বতর্ মান
জগেত অি��শীল , �কাশমান এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম
�কািশতবয্ 9 মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক সৃ� এ সকল নতু ন ব�, নতু ন কাজ, নতু ন বয্াপার ও নতু ন

9

(েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ- " َ( " َو َﯾ ْﺨﻠُ ُﻖ َﻣﺎﻻَﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮنঅথর্ঃ- ” এবং িতিন (আ�াহ) এমন [ নতু ন ]

িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা জান না, ছু রা নহল, আয়াত নং-৮।)
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িবষয়গেলা 10 হে� শরীয়ত সমিথর্ত ঐি�ক িবষয় । শরীয়ত সমিথর্ত ঐি�ক িবষয় এ জনয্ বলা হয়
েয, এেত শরীয়েতর িবিধ-িনেষধ নাই
।
উপের বিণর্ত শরীয়ত সমিথর্ত ঐি�ক িবষয় িনেয়ই মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা
মুসিলম তথা শংকরজাতীয় মুসিলমগণ ও মুসিলম উলামােকরামগণ অথবা বতর্ মানকােলর
أ َ ْرذَ ُل
ْ
ُ
"("اﻟﻘ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর (চতু থর্ শতা�ী ও এর পরবত� িকয়ামত
সংঘিটত হওয়া পযর্� শতা�ীসমূেহর)” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ � সাধারণ মুসিলম মানুষ ও সবর্িনকৃ � আিলম
ُ  ا َﻟﺗ ﱠﻧতথা
বা �াণী মুসিলম মানুেষরা সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমেদর সােথ َُﺎزع
ْ
ُ
মতিবেরােধ জিড়ত হেয় ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল (“ﻋﺔ
َ )اﻟ َﺟ َﻣﺎ-আল-আলْ
َ
ﱠ
ْ
ُ
জামাআ’ত তথা ﻋ ِﺔ
ﺎ
ﻣ
ﺟ
اﻟ
و
ﺔ
ﻧ
ﺳ
اﻟ
ل
ھ
أ
(আহলু
�
�
ু
াত
ওআল
জামাআত
)
েথেক
(
ﺔ
 ْاﻟﻔُ ْر َﻗতথা) িবি��
ﱡ
ِ
َ ََ
َ
হেয় দেল-উপদেল িবভ� হেয়
পেড়েছ।
িক� নতু ন কাজ, নতু ন বয্াপার ও নতু ন িবষয়গেলােত শরীয়েতর িবিধ-িনেষধ না থাকায় শরীয়ত
সমিথর্ত ঐি�ক িবষয়গেলা হে� ইসলািম শরীয়েতর চতু থর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প
বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
 ” )أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠস�িলত হািদস শরীেফর অ�ভুর্ � িবষয় । আর
َ ُﺳﺎ ِﻛت
উ� হািদস শরীফখানা হে� “শরীয়েতর আইন-কানুেনর ি�তীয় উৎস বা িভিত্ত” । েযেহতু “মহান
আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
 ” )أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠস�িলত হািদস শরীফ হে�
َ ُﺳﺎ ِﻛت
আমােদর নবী মুহাম্�ুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� হািদস শরীেফর বাণীর
অ�ভুর্ � একিট গর�পূণর্ হািদস শরীফ েসেহতু উহা হে� শরীয়ত সমিথর্ত ঐি�ক িবষয়গেলার জনয্
একমা� “ শরীয়েতর আইন-কানুেনর উৎস বা িভিত্ত ”। তাই , আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় এক মা� েবেহ�ী দল "ُﻋﺔ
ﺎ
ﻣ
َ َ "ا ْﻟ َﺟ
ْ
َ
(আল- জামাআ’ত) তথা ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল জামাআত) দলিটর অনূসারী
(أ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলু��
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমগণ নতু ন কাজ, নতু ন বয্াপার ও নতু ন
িবষয়গেলােতশরীয়েতর িবিধ-িনেষধ না থাকায় ঐগেলােক শরীয়ত সমিথর্ত ঐি�ক িবষয়
িহেসেব
েযমনঃ
[ক] ৈদনি�ন কােজ বয্বহৃত আসবাব প�সমূহ -েফান, ফয্া�,.কি�উটার, মাইক ইতয্ািদ
[খ] গৃেহ বয্বহৃত আধুিনক আসবাবপ�- েসাফা,ে�িসং েটিবল, ওয়া�প
ইতয্ািদ
[গ] যানবাহেনর মাধয্মসমূহ - এেরাে�ন, বাস ,�াক ইতয্ািদ
[ঘ] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অনু�ান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অনু�ােন বয্বহৃত রকমারী
েডেকােরশন, ২. আধুিনক সরকার গঠন প�িত, ৩. আধুিনক েভাটদান প�িত,
৪. আধুিনক িশ�া দান
প�িত ৫. শহীদ িমনাের ও মাযার শরীেফ ফু ল েদয়া ৬. পেহলা ৈবশােখ েমলার আেয়াজন করা, বাংলা নববষর্
10

পালন করা, উ� িদেন ইিলশ মাছ ও পা�া ভােতর আেয়াজন করা
ইতয্ািদ।
[ঙ] ধম�য় িবষয়-১. েমিরজ েড বা িববাহ িদবস পালন করা ,২.জ�বািষর্কী পালন করা, ৩.কােরা মৃতুয্র পর
চি�শা পালন করা, ৪.ঈেদ িমলাদু�বী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াম সা�ামা উৎযাপন করা, ৫. িমলাদ শরীফ অনু�ান
পালন করা, ৬.ঈসােল সওয়াব অনু�ােনর বয্ব�া করা, ৭.কােরা ভালবাসা বা ে�হ �দশর্নােথর্ দাড়ােনা, ৮.কােরা
মৃতুয্র পর েদায়া-েমানাজােতর বয্ব�া করা, ৯.জানাযার নামােজর পর পূনরায়-মতামত েদায়া মুনাজাত করা, ১০.
আযােনর পূেবর্ ও পের আমােদর নবী- রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ শরীফ পাঠ করা ,
১১.ফরজ নামােজর পর হাত উঠােয় েদায়া-মুনাজাত করা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতু ন নতু ন অনু�ান
করা, ১২.শেব েমরােজর রাে� ও শেব বরায়ােতর রাে� (শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদবাগত ১৫ শা’বােনর রাে�)
জাঁকজমেকর সােথ বা একা মসিজেদ বা বাড়ীেত নফল নামাজ পড়া, শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদেন বা রাে�
রিট, িম�া� পাক কের িনেজরা খাওয়া বা অনয্েদরেক খাওয়ােনা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতু ন নতু ন
অনু�ান করা ইতয্ািদ এরকম সকল নতু ন ব�, নতু ন কাজ, নতু ন বয্াপার ও নতু ন িবষয়গেলা ।
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মহান আ�াহ তাআ’লার �দত্ত মহা অনূ�হ ও বড় িনয়ামত মেন কের িবনা �িতবােদ েমেন িনেয়
উহার উপর অনবরত আমল কের যাে� । আমােদর নবী মুহাম্�ুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামার “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
 ” )أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠস�িলত
َ ُﺳﺎ ِﻛت
পিব� হািদস শরীফ খানা হে� ই েয,
ﺎر ْاﻟ َﻣ ِ ّﻛﻲ و َﻣ ْﻛ ُﺣ ْو ُل اﻟ ﱠ
ﺷﺎﻣِ ﻲ
ﻋ ْن اﻟ ﱠ
َ س ْاﻟﯾَ َﻣﺎﻧِﻲ و
ُ  ِاﺟْ ﺗِ َﻣ ْﻌتُ أﻧﺎ و طﺎو: ﻗﺎل،ﺿ ﱠﺣﺎكِ ﺑِ ْن ُﻣزاﺣِ ِم
َ "
ِ َﻋ ْﻣ ُر و ﺑِ ْن ِد ْﯾﻧ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ﱠ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُن
َ
ِ
َ
ﺻﺗ ْوا
ْ  ﻓﺗذاﻛ ْرﻧَﺎ اﻟﻘد َْر َﺣﺗﻲ ا ْرﺗﻔﻌَت أ، ِي ﻓﻲ ﻣﺳﺟد اﻟ َﺧ ْﯾف
ِ  أﻧ:  ﻓﻘﺎل طﺎوس، ﺻ َواﺗﻧَﺎ َو ﻛﺛ َر ﻟ َﻐطﻧَﺎ
َ و ْاﻟ َﺣ
ﺳ اﻟﺑَﺻ ِْر ﱡ
 ﻗﺎل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ:  ﻗﺎل،ﺳ ْو ُل ﷲِ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
ُ ﻋ ْن َر
َ ﺳﻣِ ْﻌتُ أﺑﺎ اﻟ ﱠد ْرداءِ ﯾُ ْﺧﺑِ ُر
َ أ ُ ْﺧﺑِ ُر ُﻛ ْم َﻣﺎ
ﻋن
ﺿ ْﯾﻌُ ْو َھﺎ ھَﺎ َو َﺣ ﱠد ُﺣ ُد ْو ًدا ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻌﺗ َد ُْو َھﺎ
َ َوﻧَ َﮭﺎ ُﻛ ْم
ِ ُ ض ﻓَ َﻼﺗ
َ ض
َ ِﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم ﻓَ َراﺋ
َ � اﻓﺗ َ َر
َ  )) اِ ﱠن ﱠ: و ﺳﻠم
ُ
ّ
ﱡ
ً
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
 اﻷ ُﻣ ْو ُر ﻛﻠ َﮭﺎ،َرﺣْ َﻣﺔ ﻣِ ن ﱠرﺑِّﻛ ْم ﻓﺎﻗﺑَﻠ ْو َھﺎ
ﺎن ﻓﻼ ﺗ َﻛ ِﻠﻔ ْوھَﺎ
َ ﻋن اﺷﯾَﺎءٍ ﻣِ ن
َ َﺳ َﻛت
َ ا َ ْﺷﯾَﺎ ًء ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻧﺗ َ ِﮭ ُﻛو َھﺎ َو
ٍ َﻏ ْﯾ َر ﻧِ ْﺳﯾ
ْ
ٌ
ْ
َ
َ
ْ
َ
( ( ﻓﻲ8938) "((.ض َوﻻ َﻣﺷ َﯾﺋ َﺔ
ْ  ﻣِ ن ِﻋ ْﻧ ِد ﷲِ َﻣ، ِﺑِﯾَ ِد ﷲ
ٌ س ﻟِﻠ ِﻌﺑَﺎ ِد ﻓِ ْﯾ َﮭﺎ ﺗ َﻔ ِو ْﯾ
َ  َو إﻟ ْﯾ ِﮫ َﻣ ْر َﺟﻌُ َﮭﺎ ﻟ ْﯾ،ﺻ َد ُر َھﺎ
.اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ
অথর্ঃ- দাহ্হাক িবন মুযািহম েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম,তাইস ইয়ামানী,আমর িবন িদনার ম�ী,
মকহল শামী ও হাসান বসরী (রািদআ�াহ আনহম) মসিজেদ খাইেফ একি�ত হলাম, আমরা কদর বা
ভাগয্িলিপ িনেয় আেলাচনা করেত িগেয় আমােদর আওয়াজ উ� হেয়িগেয়িছল ও আমােদর অনথর্ক
কথাবাতর্ া েবশী হেয়িগেয়িছল, তাউস বলেলন, েতামরা চু প কর ,
আিম রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা হেত আিব দারদা রািদআ�াহ আনহ করতৃ ক আনীত সংবাদ স�েকর্ বলিছ, রাসুল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেরেছন :“িনষ্চয়ই আ�াহ (তাআ’লা) েতামােদর উপর ফরজসমূহেকই ফরজ
কেরেছন, এগেলােক েতামরা ন� কেরানা, আর িতিন কতগেলা সীমা িনধর্ারন কেরেছন েসগেলা অিত�ম
কেরা না, আর কতগেলা িবষয় েতামােদরেক িনেষধ কেরেছন, এগেলা অবমা�া কেরা না, ভু িলযা িগয়া
নেহন কতকগেলা িবষয় েথেক চু প বা নীরব রেয় েগেছন, এগেলােক আইেন পিরণত কেরা না (চু প
বা নীরব থাকা িবষয়গেলােক ফরজ-হারাম বেলা না), েতামােদর রব তথা েতামেদর �ভূ র প� হেত
দয়া-করনা�রপ এ িবষয়গেলােক (চু প বা নীরব থাকা িবষয়গেলােক) �হণ কর (আইন বিহভূর্ ত
ঐি�ক িবষয় িহেসেব আমল কর) । (মেন েরখ) সম� িবষয়ই আ�াহর হােত, এ গেলার উৎস
আ�াহ হেত, এ গেলার �তয্াবতর্ ন�ল তারই (আ�াহ তআ’লারই) িনকট, এ িবষেয় বা�ার �মতা ও
ই�া েনই। মু’জামুল কািবর,তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৮৯৩৮ ।
এই মা� উপের বিণর্ত হািদস শরীফ েথেক জানা েগল েয, সম� িকছু ই
আ�াহ (তাআ’লার) হােত,
তা হেল েতা আ�াহ তাআ’লা িনজ হাত েথেক েছেড় না িদেল েকান িকছু ই এ িবে� বা সারা িবে�
ঘটেব না, েকান িকছু ঘটার উৎস েতা আ�াহ তাআ’লার হাত েথেকই, েকান িকছু ঘেট যাওয়া েশষ
হেল এটা পূনরায়-মতামত আ�াহ তাআ’লার িদেকই িফের যােব । অতএব , পিব� েকারআন ও হািদস
শরীেফ বিণর্ত িনধর্ািরত ফরজ-হারাম-সীমার বািহের মানুষ বা েয েকান মাখলুক যা িকছু ঘটােব,
করেব তা সবই আ�াহ তাআ’লাই ে��ায় মুসিলম মানুেষর কলয্াণ ও ম�েলর জনয্ ঘটাে�ন ।এেত
মুসিলম মানুষ তথা মাখলুেকর েকান হাত েনই, মাখলুেকর েকান �মতা েনই ও মাখলুেকর েকান
ই�াও েনই ।এই িবষয়িটই মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার উ�তেক কলয্াণ লােভর জনয্ দয়াবশত: সূেযাগ িদেয়েছন মেমর্ মুসিলম মানুষেক েচােখ
আ�ুল িদেয় েদখাইয়ােছন ।এই সহজলভয্ সূেযাগিট মুসিলম মানুষ অ�ানতার কারেণ হঠকািরতা বশত:
হাত ছাড়া কের িদে� । এই সূেযাগিট েয কােজ লাগােত পাের না েস িনতা�ই িনেবর্াধ ও েবাকা আর
এতদসে�ও েয বয্াি� “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” ( ﻋ ْﻧﮭﺎ
َ ُْأﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟﺳﱠﺎ ِﻛت
ُ�)أস�িলত পিব� হািদস শরীফ খানার ” িবপরীত রায়-মতামত ও ফতওয়া িদেব ও কথা বলেব
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েস মুসিলম থাকেব না ।
এই একিট েবেহ�ী বড় দল েথেক  ا ْﻟﻔُ ْرﻗَﺔতথা িবি��তা তথা দেল-উপদেল িবভ� হওয়া হারাম এবং
েদাযখী হওয়ার ল�ণ ও িনদশর্ন । এই েবেহ�ী বড় দল “ُﻋﺔ
َ " ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ-(আল- জামাআত)নােম দলিট
তথা
ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋ ِﺔ
ু াত ওআল জামাআত )নােম দলিট সব সময়ই সেতয্র উপর
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলু��
�িতি�ত থাকেব । আর একমা� এই একিট েবেহ�ী দেলর “ُﻋﺔ
) নােম
َ ( " ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল- জামাআ’ত
ْ
দল তথা ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল জামাআত )নােম দলিটর িবেরাধী বা অপমানকারী
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলু��
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম তথা শংকরজাতীয় মুসিলমগণ অথবা أ َ ْرذَ ُل
(" ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ � শতা�ীর” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ � মুসিলমগণ কতৃর্ ক সৃ� ৭২
(বায়াত্তুর) দল -উপদল েকান অব�ােতই এই একমা� একিট েবেহ�ী বড় দল ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআলْ
َ
ﱠ
ْ
জামাআ’ত)নােম দল েক তথা ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল জামাআত )নােম দলিটেক
( أھ ُل اﻟ ﱡআহলু��
َ ﺳﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
েকান �িত করেত পারেব না । েযমন- আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা হিদস শরীেফ বেলেছনঃ---------------------------------------------ْ
َ طﺎﺋِﻔَﺔٌ ﻣِ ْن أ ُ ﱠﻣﺗِﻰ
َ َﻻ ﺗ َزَ ا ُل
" ﻰ أ َ ْﻣ ُر
ُ َﻖ َﻻ ﯾ
َ َظﺎ ِھ ِرﯾْن
ِ ّ ﻋﻠَﻰ ْاﻟ َﺣ
َ ِ اﻟ ِﺗ ّ ْرﻣِ ِذى( َﺣﺗ ﱠﻰ َﯾﺄﺗ،ﺿ ﱡر ُھ ْم َﻣ ْن َﺧﺎﻟَﻔَ ُﮭ ْم ) َﻣ ْن ﯾَ ْﺧذُﻟُ ُﮭ ْم
ِّ "
�
(অথর্ঃ “আমার উ�েতর একিট দল সবর্দাই সেতয্র উপর �বিতর্ ত থাকেব ,আ�াহর আেদশ আসা পযর্�
এেদরেক তােদর িবেরাধীরা,(অপমানকারীরা, িতরিমিজ) েকান �িত করেত পারেব না” আবু দাউদ
শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪২৫২, সামানয্ শে�র পাথর্কয্ সহ আবু দাউদ শরীেফ বিণর্ত َﻣ ْن َﺧﺎﻟَﻔَ ُﮭ ْم
পিরবেতর্  َﻣ ْن ﯾَ ْﺧذُﻟُ ُﮭ ْمিতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২২২৯।
এই েবেহ�ী বড় দল “ُﻋﺔ
দলিটেক তথা
ﻋ ِﺔ
َ ( "ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল- জামাআ’ত)নােম
َ أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আহলু��
ু াত ওআল জামাআত )নােম
দলিটেক অনূসরন করার জনয্ আমােদর নবী মুহা�াদুর
َ ﺳوا َد ْاﻷ َ ْﻋ
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ-(৬) "ظ َم
َ ( " ِإﺗﱠﺑِﻌُ ْواঅথর্ঃ- ” েতামরা
মহান দেলর অথর্াৎ বড় দেলর অনূসরন কর”,)।
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার এই িনেদর্ শিট অমানয্করা �� েদাযেখ যাওয়ারই নামা�র ।
মহান আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন।

�� হে� উপের বিণর্ত কিঠন সংকটাপূণর্ অব�া েথেক আমরা িকভােব পির�াণ েপেত
পাির, অথবা পির�াণ পাওয়ার বা বাঁচার প�িতই বা িক?
আমােদরেক অবশয্ই এমন কিঠন সংকটাপূণর্ অব�া েথেক বাঁচার প�িতিট অবশয্ই আিব�ার করেতই
হেব অনয্থায় আমরা �ংস হেয় যাব। কারন, এ মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা
মুসিলমরাই আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ইনিতকােলর পর
সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমেদরেক উসকািন িদেয় বড় বড় সাহাবীেদরেক হতয্া
কিরেয়েছ। েযমন হজরত উসমান (রািদআ�াহ আনহ), হজরত আলী (রািদআ�াহ আনহ)েক হতয্া
কেরেছ। সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমরা এমনিক কতক সাহাবীও মুনািফকেদর
�জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমেদর কারসািজ, কুটেকৗশল,মুনািফিক(কপটতা) ইতয্ািদ বুঝেত
পােরনিন ।
পরবত�েত মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমরা আেরা কিঠন দুঃখজনক ঘটনার
অবতারণা কেরেছ। েযমন- আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �ীমুিমনেদর মা হজরত আেয়শা রািদআ�াহ আনহা এবং নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ভািতজা
ও জামাতা হজরত আলী রািদআ�াহ আনহর মেধয্ যু� বাঁধােয় িদেয়েছ। হযরত আেয়শা রািদআ�াহ
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আনহা িনেজ উি�র উপর বেস যু� পিরচালনা করেছন িবধায় এ যু�েক উি�র যু� বেল। এ যুে�
�ায় দশ হাজার মুসিলম িনহত হয়। মা হজরত আেয়শা রািদআ�াহ আনহার পে�রই চার হাজার সাত
শত েলাক িনহত হয়।
আর িসফিফেনর যুে� �ায় সত্তুর হাজার মুসিলম িনহত হয়।
এ সকল দুঃখজনক ঘটনাগেলা মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমরাই ঘিটেয়েছ।
সাহাবীেদর (রািদআ�াহ আনহম) পরবত� সময় েথেক শর কের িকয়ামত পযর্� ইসলাম ধেমর্র েছাটখাট,খুঁিট-নািট িবষয়েক েক� কের মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমরাই সাহাবীেদর
�জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলেমর মেধয্ গালা-গািল,মারামাির, হতয্া ও যুে�র অবতারনা
করেব। কারন, মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমেদর মেধয্ আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসা নাই।

কিঠন সংকটাপূণর্ অব�া েথেক বাঁচার প�িতঃ
েয সম� মুসিলম সবর্�থম আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত
ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসা না েদিখেয় শধু �থেম ইসলাম ধেমর্র বািহয্ক আমােল সােলহ্ তথা
সৎকাযর্গেলা পালেনর �িত গর� আেরাপ কের তারাই মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা
মুসিলম স�ান। কারন তারা আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক
ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার সােথ িব�াস করােক েতমন যথাথর্ গর� েদয়না । এটা এ জনয্ েয,
ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার সেথ িব�াস করাই হে� আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ঈমান আনয়েনর মানদ�।
মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম তথা শংকরজাতীয় মুসিলম স�ানরা অথবা
"(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ � মুসিলমগণ এটা
মােন না। আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ইশক-মহ�ত
তথা ভালবাসা না থাকার কারেন ইসলাম ধেমর্র বািহয্ক আমােল সােলহ্ তথা সৎকাযর্ বা�বায়ন করা
সে�ও তারা মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা কপট মুসিলম তথা শংকরজাতীয় মুসিলম ।
তারা পিব� কুরআেনর সুরা বাকারার িন� বিণর্ত আয়ােতর অ�ভুর্ � । েযমন আ�াহ তাআ’লা পিব�
ِ ﺎس َﻣ ْن ﯾﱠﻘُ ْو ُل آ َﻣﻧﱠﺎ ﱠ
কুরআেন বেলনঃ-"ﺑﺎ� وﺑﺎﻟﯾَ ْو ِم اﻻَﺧِ ِر َو َﻣﺎ ُھ ْم ﺑِ ُﻣؤْ ﻣِ ﻧِﯾْن
ِ ( " َو ﻣِ نَ اﻟﻧﱠঅথর্ঃ-“আর মানুেষর
মেধয্ িকছু েলাক এমন রেয়েছ যারা বেল, আমরা আ�াহ ও পরকােলর �িত ঈমান এেনিছ তারা আেদৗ
ঈমানদার নয়” সুরা আল বাকারা, আয়াত নং-৮)।
মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমেদরেকএবং "( " أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)
তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলমগণেক পি� কুরআেনর সুরা আল-ফািতেরর ৩২ ও
৩৩ নং আয়াত অধয্য়ন কের গভীরভােব গেবষণা কের আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার ি�য় উ�েতর মযর্াদা স�েকর্ অবিহত হেত হেব। সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর
মাধয্েম আসা মুিমন-মুসিলমগণ এবং" اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔ
(" َﺧ ْﯾ ُر ا ْﻟﻘُ ُر ْونখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)
তথা
“ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর
তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ � মুসিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত , মতামত, �ণীত ফতওয়া ,
িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী মুসিলমগণ আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ি�য় উ�ত হওয়ায় তাঁর �িত ইশ্ক-মহ�ত তথা ভালবাসার
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সােথ িব�াস কের ইমান আনার সুবােদ তারা সিতয্কােরর মুিমন-মুসিলম হওয়ায় তােদর আমােল সােলহ্
তথা সৎকাযর্ না থাকা বা �িটপূণর্ আমল থাকা সে�ও মহান আ�াহ তাআ’লা তােদরেক �মা ও অনূ�হ
কের জা�ােত �েবশ কিরেয় েদেবন। মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা "أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِن
"(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলমগণ মহান আ�াহ তাআ’লার
এ সতয্ কথািট বুঝেত অ�ম হেয়েছ। মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ----------َ  ﻓَﻣِ ْﻧ ُﮭ ْم- طﻔَ ْﯾﻧَﺎ ﻣِ ْن ِﻋ َﺑﺎ ِدﻧَﺎ
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(অথর্ঃ-“অত:পর আিম িকতােবর(কুরআেনর) অিধকারী কেরিছ আমার বা�ািদেগর মেধয্ তােদরেক
যােদরেক আিম মেনানীত কেরিছ; তেব তােদর েকহ িনেজর �িত অতয্াচারী(সবর্দা পাপকেমর্ িল�),
েকহ মধয্প�ী(মােঝ-মেধয্ পাপ কেমর্ িল� থােক আবার মােঝ-মেধয্ েনক কেমর্ িল� থােক) এবং েকহ
আ�াহর ই�ায় কলয্াণকর কােজ অ�গামী
(েকান সময়ই পাপ কেমর্ িল� থােকনা, সবর্দাই েনকেমর্
িল� থােক)। এটাই (বিণর্ত িতন দলেকই কুরআেনর জনয্ মেনানীত অিধকারী বানােনা হে� মহান
আ�াহ তাআ’লার প� হেত তােদর �িত মহা অনূ�হ) ”মহা অনূ�হ”।
“তারা �েবশ করেব �ায়ী জা�ােত, েসথায় তােদরেক �ণর্-িনিমর্ত কংকন ও মু�া �ারা অলংকৃ ত করা
হেব এবং েসখােন তােদর েরশেমর েপাশাক-পির�দ থাকেব।
এবং তারা বলেব, ’�শংসা আ�াহর িযিন আমেদর দু:খ-দূদর্শা দূরীভূ ত কেরেছন; আমােদর �িতপালক
েতা �মাশীল,গণ�াহী” সুরা আল ফািতর,আয়াত নং-৩২ ও ৩৩।)
উপেরা� আয়ােত কািরমােত আ�াহ তাআ’লা উ�িত মুহা�াদীর উ� মযর্াদস�� ৈবিশ�য্িট ফু িটেয়
তু েল আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ইশক-মহ�ত তথা
ভালবাসার সােথ িব�াসকারী মুিমন-মুসিলম পাপীেদরেক �মা কের পাপী-েনকী (উপেরাি�িখত িতন
দলেকই) সকলেকই একই জা�াত আ’দন তথা েবেহে� �েবশ কিরেয় েদেবন।আমােল সােহ তথা সৎকমর্
ছাড়াই েকান এক বা�ােক জ�াত দান করা বা তােক �মা কিরেয় জা�ােত ঢু িকেয় েদয়ার অিধকার
এক মা� মহান আ�াহ তাআ’লারই আেছ। এরপ ঈমান রাখা সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম
আসা মুসিলেমর মতাদশর্ ও িব�াস । আমােল সােলহ তথা সৎকমর্ ছাড়াই জ�ােত েযেত পারেব না
এরপ ঈমান রাখা মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমেদর িব�াস ও
মতাদশর্।
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ------------- َو ُﻛﻠﱡ ُﮭ ْم ﻓِﻰ ا ْﻟ َﺟﻧﱠ ِﺔ، ٍ( َھ ُؤﻻَءِ ُﻛﻠﱡ ُﮭ ْم ﺑِ َﻣ ْﻧ ِزﻟَ ٍﺔ َواﺣِ َدة2) (" ُﻛﻠﱡ ُﮭ ْم ﻣِ ْن َھ ِذه ا ْﻷ ُ ﱠﻣ ِﺔঅথর্ঃ- এরা সবাই (বিণর্ত িতন
ে�িণর সবাই) আমার উ�ৎ, এরা সবাই একই �েরর, এরা সকেলই জা�াতী ”,মুসনােদ আহমদ, হািদ
শরীফ নং-৩১৩, ৩য় খ�)।
পাপী-েনকীেদরেক একই জা�ােত �ান েদয়া এটা উ�িত মুহা�াদীর �িত মহান আ�াহ তাআ’লার মহা
অনূ�হ এবং েসৗভােগয্র িনদশর্ন। আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
�িত ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার সােথ িব�াস না কের শধু আমােল সােলহ্ তথা সৎকাযর্ করেল এ
স�ােন ভূ িষত হওয়া যােব না। আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
�িত ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার সােথ িব�াস করা হে� ঈমােনর �থম শতর্ ।
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পরবত�েত ঈমােনর ি�তীয় �েরর শতর্ িহেসেব অনয্ানয্ ইসলািম আমােল সােলহ্ তথা সৎকাযর্গেলা
(নামাজ, েরাজা, হ� ,যাকাত ইতয্ািদ েনক কমর্ করা) পযর্ায়�েম আে� আে� ধীের ধীের করাই হে�
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার
সােথ িব�াসকারী মুিমন-মুসিলমেদর উপর ফরজ বা অবশয্ক দািয়� ও কাজ।
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার
সােথ েয িব�াস কের না েস মুিমন নেহ, েস হে� মুনািফক বা মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম
আসা মুসিলম। তার ইসলািম আমােল সােলহ্ তথা সৎকাযর্গেলা (নামাজ, েরাজা, হ� ,যাকাত ইতয্ািদ
েনক কমর্ করা) করা দরকার নাই। তােক আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামার �িত ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার সােথ িব�াস কের মুিমন-মুসিলম হেয় সংেশািধত হেয়
ইসলািম আমােল সােলহ্ তথা সৎকাযর্গেলা (নামাজ, েরাজা, হ� ,যাকাত ইতয্ািদ েনক কমর্গেলা)
করেত হেব অনয্থায় নেহ।
আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন ।

