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উলামােকরামগেণর মেধয্ উপেরা� সকল মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়গেলার 
সমাধােনর প�িত স�েকর্  আনষুি�ক �াতবয্ িবষেয়র আেলাচনা । 

মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়গেলার সমাধান প�িতঃ  

সচূনাঃ উপের আিম সবর্ �থম মেতিবেরােধর কারণসমহূ, তারপর মতিবেরােধর কারণসমেূহর বয্াখয্া 
িব�ািরতভােব আেলাচনা কেরিছ। িনে� আিম এখন উপেরা� ১০িট জিটল িবষয়গেলার ইসলািম 
সিঠক সমাধােনর প�িত বণর্না করব । জিটল িবষেয়র সমাধােনর প�িত অংেশ জিটল 
িবষেয়র ইসলিম সিঠক সমাধােনর জনয্ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া  
সা�ামার যগু সহ পরবত� দইু যগু িমেল েমাট িতন যেুগর তথা িতন শতি�র মহুাি�স-
উলামােকরামগেনর িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা ��সমূেহ বিণর্ত হািদস শরীফগেলা বয্বহার 
বা �েয়াগ করেল িনিধর্�ায়, িনঃসে�েহ জিটল িবষেয়র ইসলিম সিঠক সমাধান পাওয়া যােব । 
অনয্থায় মহুাি�স-উলামােকরামগেনর মেধয্ মতিবেরাধ আেরা �কট হেব এবং তারা পথ�� হেয়  
যােব ।  
েযমন- আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা পিব� হািদস শরীেফ 
মহান আ�াহ তাআ’লার নািযলকৃত পিব� কুরআন ও তাঁর েরেখ যাওয়া হািদস শরীেফর উপর 
আমল করার গর� স�েকর্  বেলেছনঃ      
          
          
         
(১) " ِ  بَ اتَ كِ  امَ ھِ بِ  مْ تُ كْ سَّ مَ تَ امَ  الُّوْ ِض تَ  نْ لَ  نِ َریْ مْ اَ  مْ كُ یْ فِ  تُ كْ تَرَ  اطَّ وَ مُ ( ھِ لِ وْ سُ رَ  ةَ نَّ سُ وَ  �َّ )" (অথর্ঃ-“আিম 
েতামােদর মেধয্ দিুট িবষয় েরেখ যাি�, আ�াহর িকতাব এবং তাঁর রাসেুলর স�ুাহ, েতামরা এ 
দিুট ব�েক আঁকেড় ধের রাখা পযর্� েতামরা পথ�� হেব না” (মআুত্তা)। 

(২) " ِ  بَ اتَ كِ  ادً بَ اَ  امَ ھُ دَ عْ بَ  اوْ لُّ ِض تِ  نْ لَ  نِ یْ ئِ یْ شِ  مْ ْیكُ فِ  تُ كْ رَ تَ  ىنِّ اِ  مُ یْ كِ اْلحَ  كُ ْدرَ تَ سْ مُ لْ ا( تِىنَّ سُ  وَ  �َّ ) " (অথর্ঃ 
“আিম েতামােদর মেধয্ দিুট ব� েরেখ যাি�ঃ এর (অবল�েনর) পর েতামরা পথ�� হেব না” 
(আল-মু�াদরাকুল হািকম) ।  
▓▓েকান মিুমন-মসুিলম উপেরা� হািদস�েয়র অথর্ ও ভাব হৃদয়�ম কের মানেল ও তদানুযায়ী
 আমল করেল েস পথ�� হেবনা। 
সমাধােনর প�িত অংেশ বিনর্ত আেলাচনািট বারবার মনেযাগ সহকাের অধয্য়ন করার ও উত্তমরেপ 
অনধুাবন করার এবং িতন যেুগর মহুাি�স-উলামােকরামগেনর িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা 
��সমেূহ বিণর্ত হািদস শরীফসমহূেক েয েকান জিটল িবষেয়র ইসলািম সিঠক সমাধােনর দলীল 
িহেসেব বয্বহার করার জনয্ সকেলর �িত িবনীত অনেুরাধ রিহল । েয েকান জিটল িবষেয় সিঠক 
সমাধান িদেত কতগেলা িনয়ম, প�িত জানা লােগ। িঠক েতমিনভােব উলামােকরামগেণর মােঝ 
মতিবেরাধপূণর্ জিটল িবষেয়র সিঠক িদেত হেলও কতগেলা িনয়ম, প�িত জানা লাগেব। িনে� েস 
িনয়ম, প�িতর বণর্না েদয়া হল।  

জিটল িবষেয়র সমাধান  প�িতঃ 
আমরা যখন বাংলােদেশ েকান জিম/জায়গা �য় করেত চাই তখন সবর্�থম উ� জিমেক খািরজ 
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কের েনই (অনয্ েদেশ িভ� িনয়ম থাকেত পাের)। খািরজ করা বয্ািতত েকান জিমই �য় করা 
যায়না । �য় করা বয্ািতত েকান জিমরই মািলক হওয়া যায়না । তাই েকান জিমেক খািরজ 
করেত হেল জিম িব�য়কারী/জিম �য়কারীেক কতগেলা সরকারী িনয়ম কানুন মানেত হয় । 
েস িনয়ম কানুনগেলার মেধয্ আমােদরেক �থেম CS (িস এস) পচর্ ােত(দিলেল) জিমর মািলেকর 
নাম আেছ িক না তা েদখেত হয় । পের পযর্ায়�েম SA (এস এ) পচর্ া, RS (আর এস) 
পচর্ া েদখেত হয়।                                                                                                                                 
এ সবগেলােত জিমর মািলেকর নাম পাওয়া েগেল তখনই উ� জিম খািরজ করার উপেযাগী হয়। 
এখন জিম িব�য়কারী উ� জিম খািরজ কের উ� জিমেত িনেজর নাম জারী কের িনেল েস 
উ� জিমর মািলক হেয় যায় । উ� খািরজকৃত জিম েকহ �য় করেলই উ� জিম �য়কারী 
উ� জিমর মািলক হেয় যােব । িঠক েতমিনভােব পিব� েকারআন শরীফ ও হািদস শরীেফ 
বনর্ণা েনই এমন েকান ধম�য় সমসয্ার িবষেয় সমাধান িদেত হেল আমােদরেক আ�াহ তাআ’লার 
িকতাব তথা েকারআন শরীফ ও আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা এর স�ুাহ তথা হািদস শরীেফর আইন-কাননু েমেন আমরা উপেরা� দ�ৃা�িট �েয়াগ 
করেত পাির।                                                                                                                                              
েযমন আমরা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর যগু এবং 
তাঁর সাহাবা েকরাম রািদআ�াহ আনহম আজমাই’ন এর যগুেক(�থম শতা�ীেক) েবাধগেময্র 
জনয্ বা বেুঝ আসার জেনয্ উদাহরণ িহেসেব CS (িস এস) পচর্ া, তােবঈ’নেদর যগুেক (ি�তীয় 
শতা�ীেক) SA (এস এ) পচর্ া, তােব-তেবই’নেদর যগুেক(তৃতীয় শতা�ীেক) RS (আর এস) 
পচর্ া িহেসেব ধের িনেত পাির। এ িতন যগু বা িতন শতা�ী উত্তম হওয়া স�েকর্  আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলুু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ-------------- --------
-- 
" مھُ نَوْ لُ یَ  نَ یْ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  مْ ھُ ْونَلُ یَ  نیْ ذِ الَّ  مّ ثُ  نِىْ رْ قَ  نِ وْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ  " (অথর্ঃ-“আমার যগু সেবর্াতকৃ� যগু [�থম 
শতা�ী],এর পরবত�েদর যগু সেবর্াতকৃ� যগু [ি�তীয় শতা�ী], এর পরবত�েদর যগু সেবর্াতকৃ� 
যগু [ তৃতীয় শতা�ী ] তার পর [ চতুথর্ শতা�ীেত ] িমথয্ার �াদভূর্ াব হেব, িখয়ানত তথা 
িব�াস ভ� , িমথয্া �া�য্ ইতয্ািদ আিবভর্ াব হেব,সামানয্ শে�র পাথর্কয্ সহ "  ََخْیرُ " ىْ نِ وْ لُ یَ  وْ أ 

مْ ھِ یْ فِ  تُ ثْ عِ بُ  نَ یْ ذِ لَّ ا نُ رْ قَ الْ  ىْ تِ مَّ أُ   মসুিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২৫৩৩,২৫৩৪,২৫৩৫, "  اِس النَّ  رُ یْ خَ 
ىْ ْرنِ قَ  " বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৫১, ২৬৫২, " ىْ نِ رْ قَ  مْ كُ رُ یْ خَ  " নাসাই শরীফ, হািদস 

শরীফ নং-৩৫০৯।  
আমরা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপেরা� বানীর 
মাধয্েম এ কথা িনি�তভােব উপলি� করেত পারলাম েয, উ� িতনশতা�ীর তােবঈ’ন-
তােব’তােবঈ’ন মহুাি�স-উলামােকরামগেনর বয্াপাের উত্তম েলাক হওয়া স�েকর্  আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলুু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িনেজই �া�য্ িদেয়েছন এবং তাঁেদর িলিখত 
হািদস শরীেফর িকতাব তথা ��সমেূহ বিণর্ত হািদস শরীফসমূহ েয েকান �েয়াজনীয় িবষেয়, 
সমসয্ার সমাধােন বয্বহার বা �েয়াগ করার জনয্ দলীল িহেসেব িনি�র্ দায়,িনঃসে�েহ �হনীয়।          
এই সময়কার িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা ��সমেূহ বিণর্ত হািদস শরীফসমূহ "  مُ لْ عِ 

لِ یْ دِ عْ لتَّ َوا حِ رْ جَ الْ  "(“ ইলমলু জারিহ ওয়াত্তা’িদল ”) তথা “হািদস সমােলাচনা িব�ান” শাে�র 
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িবচার-িবে�ষেণর আওতাধীন নেহ । বরং "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) 
তথা  সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � তােবঈ’ন-তােব’তােবঈ’ন মহুাি�স-উলামােকরামগেনর 
িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা ��সমূেহ বিণর্ত হািদস শরীফসমূহ সমােলাচনািবহীন 
�হণেযাগয্ । কারণ,      "  ةثَ َال لثَّ ا نوْ رُ قُ لْ ا ْیرُ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা  
সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� মানুষগণেক িবচার করার অিধকার   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  
"(আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মুসিলম মানষুগেণর েনই 
।এইরপ অিধকারেক হঠকািরতা ও েবয়াদবী তথা অিশ�াচারসহ অনিধকার চচর্ া বেল ।অতএব, 
ةثَ َال الثَّ   " نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � 
সেবর্াৎকৃ� মানষুগেণর (তােবঈ’ন-তােব’তােবঈ’ন মহুাি�স-উলামােকরামগেনর) বিণর্ত হািসসমূহ 
স�ূণর্ই িনভর্ রেযাগয্ ।                                                                                                                                    
ةثَ َال لثَّ ا  "▓ نوْ رُ اْلقُ  ْیرُ خَ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা  সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর পরবত� 

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   "(আরযাললু করিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত�শতা�ীসমেূহর) মুহাি�স- উলামােকরামগেনর িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা 
��সমূেহ বিণর্ত হািদস শরীফসমূহ েয েকান �েয়াজনীয় িবষেয় ,সমসয্ার সমাধােন দলীল িহেসেব 
িনিধর্�ায়,িনঃসে�েহ �হনীয় হেব না বরং " لِ یْ دِ عْ تَّ لاوَ  حِ رْ جَ لْ ا مُ لْ عِ  "(“ইলমুল জারিহ ওয়াত্তা’িদল”) 
তথা “হািদস সমােলাচনা িব�ান” শাে�র মাধয্েম সনদ যাচাই-বাছাই তথা পরী�া-িনরী�া এবং 
স�ূািতস�ূ িবে�ষেনর �েয়াজন হেব। কারন,  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"" (আরযালুল করিন) তথা 
সবর্িনকৃ�শতা�ীর”(চতুথর্ শতা�ী ও পরবত�শতা�ীসমেূহর) উলামােকরামগেনর িলিখত হািদস 
শরীেফর িকতাব তথা ��সমেূহ তাঁেদর অজাে� আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর বানী নেহ এমন িমথয্া কথা-বাতর্ াও সংিম�ন হেয় েযেত পাের অথবা 
অন�ুেবশ হেয় েযেত পাের মেমর্ সে�হ আেছ। তাঁেদর বয্াপাের উত্তম েলাক হওয়া স�েকর্  
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �া�য্ েনই ।                                                                                                                                                                      


