আমানত (ُ ــــﺔ
 )اﻷ َﻣ َﺎﻧ َـও েশষ
জামানা
–
রাষ্ট্র,
িবচার,
প্রশাসন সর্ব স্তের েখয়ানত
আমানত (ُ  )اﻷ َﻣ َﺎﻧ َــــــﺔও েশষ জামানা – রাষ্ট্র, িবচার,
প্রশাসন সর্ব স্তের েখয়ানত ও বরবাদী িবশ্বনবী সা. -এর
ভিবষ্যতবাণীেক অক্ষের অক্ষের প্রমাণ কের
ِﺑِﺴ ْﻢِ اﻟﻠہِ اﻟﺮ َّﺣ ْﻤٰﻦ ِ اﻟﺮ َّﺣ ِﯿۡﻢ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ و اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﻰ أﻟﻪ و أﻣ ّﺘﻪ

আল্লাহ তাআলা ‘আল-আমানত’ সম্পর্েক এরশাদ কেরন….ِ إِﻧ َّﺎ ﻋ َﺮ َﺿ ْﻨَﺎ اﻷْ َﻣ َﺎﻧ َﺔ َ ﻋ َﻠ َﻰ اﻟﺴ َّﻤ َﺎوَاتِ وَاﻷْ َر ْضِ وَاﻟ ْﺠ ِﺒَﺎل
َ
َ
َ
ُﻓ َﺄ ﺑ َﻴْﻦ َ أ نْ ﻳَﺤ ْﻤ ِﻠ ْﻨَﻬ َﺎ وَأ ﺷ ْﻔ َﻘ ْﻦ َ ﻣ ِﻨْﻬ َﺎ وَﺣ َﻤ َﻠ َﻬ َﺎ اﻹْ ِﻧ ْﺴ َﺎن
‘িনশ্চই আিম ‘আল-আমানত’েক আসমানসমূহ, জিমন ও পর্বতমালার সামেন

েপশ কেরিছলাম। তখন

তারা তা বহন করেত অপারগতা প্রকাশ করেলা এবং সকেল এেত ভীত হেয় েগল। আর এেক গ্রহন কের
িনেলা মানুষ…..’। [সুরা আহযাব ৭২]
হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাস রা, হযরত মুজািহদ, হাসান বসরী, সাঈদ িবন যুবােয়র,
িযহহাক,

কাতাদাহ

সারমর্ম

একই,

রহ.

অর্থাৎ

প্রমূখ

েথেক

আল্লাহ’র

‘আমানত’-

দ্বীন

ও

কথািটর
শরীয়ত

েয

সকল

পালেনর

ব্যাখ্যা

এেসেছ

তার

দায়দািয়ত্ব,

যা

তাঁর

নািজলকৃত সকল আেদশ িনেষধ ও উপেদশেক অন্তর্ভূক্ত কের। [তাফসীের তাবারী- ২০/৩৩৬;
তাফসীের ইবেস কািসর-৬/৪৮৮;

তাফসীের কুরতুবী-১৪/২৫২; ফাতহুল কাদীর, ইবনুল হুমাম-

৪/৪৩৭]
আর আল্লাহ তাআলা ‘আমানত’ সম্পর্েক আেরা এরশাদ কেরনْ
َ
َ
إِنَّ اﻟﻠﻪَ ﻳَﺄ ﻣ ُﺮ ُﻛ ُﻢ ْ أ نْ ﺗ ُﺆ َدُّوا اﻷ َﻣ َﺎﻧ َﺎتِ إِﻟ َﻰ أ ﻫ ْﻠِﻬ َﺎ
‘িনশ্চই আল্লাহ েতামােদরেক িনর্েদশ িদচ্েছন, েতামরা আমানতগুিলেক তার (স্ব-স্ব)
আহাল (তথা হক্বদার/উপযুক্ত ব্যাক্িত)র কােছ েসাপর্দ কের িদেব’। [সুরা িনসা ৫৮]
িকন্তু েকয়ামেতর আেগ অর্থাৎ েশষ জামানায় আমানত’েক তার উপযুক্ত ব্যাক্িত তথা
হক্বদােরর দািয়ত্েব েসাপর্দ করা হেব না, বরং আমানেতর সােথ ব্যাপকভােব েখয়ানত করা
হেব। েখয়ানেতর এই মহামারীর সময় েপেল তখন েথেক িকয়ামেতর অেপক্ষা করেত বলা হেয়েছ।

আবু হুরায়রাহ রা. েথেক বর্িণত হেয়েছ, িতিন বেলন- ﺑ َﻴْﻨَﻤ َــﺎ اﻟﻨَّــﺒِﻲ ُّ ﺻ َــﻠ َّﻰ
َ
ٌّ  ﺟ َﺎءَه ُ أ ﻋ ْﺮ َاﺑِﻲ،َ اﻟﻠﻪُ ﻋ َﻠ َﻴْﻪِ وَﺳ َﻠ َّﻢ َ ﻓ ِﻲ ﻣ َﺠ ْﻠِﺲ ٍ ﻳُﺤ َﺪِّث ُ اﻟﻘ َﻮ ْم
ِﻋ َﻠ َﻴْﻪ

ُاﻟﻠﻪ

ﺻ َﻠ َّﻰ

ِاﻟﻠ َّﻪ

ُر َﺳ ُﻮل

ﻓ َﻤ َﻀ َﻰ

اﻟﺴ َّﺎﻋ َﺔ ُ؟

ﻣ َﺘ َﻰ

:َﻓ َﻘ َﺎل

 ﺳ َﻤ ِﻊ َ ﻣ َﺎ ﻗ َﺎلَ ﻓ َﻜ َﺮ ِه َ ﻣ َﺎ: ِ ﻓ َﻘ َﺎلَ ﺑ َﻌْﺾ ُ اﻟﻘ َﻮ ْم،ُ وَﺳ َﻠ َّﻢ َ ﻳُﺤ َﺪِّث
ُ ﺣ َﺘ َّﻰ إِذ َا ﻗ َﻀ َﻰ ﺣ َﺪ ِﻳﺜ َﻪ،ْ  ﺑ َﻞ ْ ﻟ َﻢ ْ ﻳَﺴ ْﻤ َﻊ:ْ  وَﻗ َﺎلَ ﺑ َﻌْﻀ ُﻬ ُﻢ.َﻗ َﺎل
َ
َ
ُ
 ﻫ َﺎ أ ﻧ َﺎ ﻳَﺎ:َ »أ ﻳْﻦ َ – أ ر َاه ُ – اﻟﺴ َّﺎﺋِﻞ ُ ﻋ َﻦ ِ اﻟﺴ َّﺎﻋ َﺔِ« ﻗ َﺎل:َﻗ َﺎل
،«َ  »ﻓ َﺈِ ذ َا ﺿ ُﻴِّﻌَﺖِ اﻷ َﻣ َﺎﻧ َﺔ ُ ﻓ َﺎﻧ ْﺘ َﻈ ِﺮ ِ اﻟﺴ َّﺎﻋ َﺔ:َ ﻗ َﺎل،ِر َﺳ ُﻮلَ اﻟﻠ َّﻪ
َ
ِ »إِذ َا وُﺳ ِّﺪ َ اﻷ َﻣ ْﺮ ُ إِﻟ َﻰ ﻏ َﻴْﺮ ِ أ ﻫ ْﻠِﻪ:َ ﻛ َﻴْﻒَ إِﺿ َﺎﻋ َﺘ ُﻬ َﺎ؟ ﻗ َﺎل:َﻗ َﺎل
 ﺑﺎب ﻣﻦ ﺳﺌﻞ ﻋﻠﻤﺎ وﻫﻮ, ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻠﻢ, رواه اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ. َ ﻓ َﺎﻧ ْﺘ َﻈ ِﺮ ِ اﻟﺴ َّﺎﻋ َﺔ
٥٩  ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ: ﻓﺄﺗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺛﻢ أﺟﺎب اﻟﺴﺎﺋﻞ،(‘– ﻣﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪএকিদন) রাসুলুল্লাহ ﷺ
মজিলেস (বেস) েলাকেদর সােথ কথা বলিছেলন, এমন সময় এক েবদুইন এেস (তাঁেক) িজজ্েঞস
করেলা: েকয়ামত কের হেব? (িকন্তু) রাসুলুল্লাহ ( ﷺতার কথার উত্তর না িদেয়) আেলাচনা
করেত থাকেলন। তখন (মজিলেস উপস্িথত েলাকেদর মধ্েয) েকউ েকউ (িনেজেদর মধ্েয) বলেলা:
েস যা বেলেছ, িতঁিন তা শুেনেছন, িকন্তু েস েযটা িজজ্েঞস কেরেছ, িতিন (মেন হয় েকােনা
কারেণ ) তা অপছন্দ কেরেছন, (তাই উত্তর িদচ্েছন না)। আবার তােদর েকউ েকউ বলেলা: বরং,
িতিন (আসেল তার কথাই) শুনেত পানিন। একসময় যখন তাঁর আেলাচনা েশষ হেলা, তখন িজজ্েঞস
করেলন: েকয়ামত সম্পর্েক িজজ্েঞসকারী েকাথায় -েদিখ! েস বলেলা: (এই েয) এখােন -ইয়া
রাসুলাল্লাহ! তখন িতিন বলেলন: ِ ﻓ َـــﺈِ ذ َا ﺿ ُﻴِّﻌَـــﺖِ اﻷ َﻣ َﺎﻧ َـــﺔ ُ ﻓ َـــﺎﻧ ْﺘ َﻈ ِﺮ
َ ‘ – اﻟﺴ َّﺎﻋ َـــــﺔযখন আল-আমানত’েক নষ্ট-বরবাদ কের েফলা হেব, তখন েকয়ামেতর অেপক্ষা
কেরা’। েস িজজ্েঞস করেলা: ‘েসটা িকভােব নষ্ট-বরবাদ করা হেব’? িতিন বলেলন: إِذ َا
َ ‘ – وُﺳ ِّﺪ َ اﻷ َﻣ ْﺮ ُ إِﻟ َﻰ ﻏ َﻴْﺮ ِ أَﻫ ْﻠِﻪِ ﻓ َﺎﻧ ْﺘ َﻈ ِﺮ ِ اﻟﺴ َّﺎﻋ َﺔযখন (িবিভন্ন
পদািধকার

সম্পর্িকত

শরয়ী)

কর্তািধকারী/প্রািধকারী

িনর্েদিশত

ব্যাপাের

(authority)

বানােনা

েসিটর
হেব’,

হক্বদার
তখন

িভন্ন

অন্য

েকয়ামেতর

কাউেক

অেপক্ষা

কেরা’। [সিহহ বুখারী, হািদস ৫৯]
ইমাম হােফজ ইবেন হাজার আসকালানী রহ. (মৃ: ৮৫২ িহ:) হািদসিটেত বর্িণত ــــــــﺮ
اﻷﻣـ
(িনর্েদিশত িবষয়)-এর ব্যাখ্যায় িলেখেছন:

واﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺟﻨﺲ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ

‘ – ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻟﺨﻼﻓﺔ واﻻﻣﺎرة واﻟﻘﻀﺎء واﻻﻓﺘﺎء وﻏﻴﺮ ذﻟﻚএখােন ( اﻷﻣﺮিনর্েদশীত িবষয়)
দ্বারা উদ্েদশ্য হল দ্বীেনর সােথ সম্পর্ক রােখ -এমন িবিভন্ন িনর্েদশীত িবষয়, েযমন:
িখলাফত,

ইমারত

(আমীরত্ব/প্রশাসনীক

দািয়ত্ব),

িবচারকার্য,

ফাতওয়া

কার্য

ইত্যািদ’। [ফাতহুল বারী, ইবেন হাজার- ১১/২৮৬] একই ব্যাখ্যা অন্যান্য মুহাদ্েদসগণও
কেরেছন। িবস্তািরত জানেত েদখুন: অাল-কাওয়ািকবুদ দারারী, ইমাম িকরমানী- ২/৭; উমদাতুল
ক্বারী, ইমাম আইনী- ২/৭; ইরশাদুস সারী শারহুল বুখারী, ইমাম কাস্তালানী- ১/১৫৫]
েমাল্লা আলী ক্বারী রহ. (মৃ: ১০১৪ িহ:) َ ــﺪ
 وُﺳ ِّـ-(দািয়ত্েব বসােব) -এর ব্যাখ্যায়
িলেখেছন : (‘ – أﺳـــــــﻨﺪ وﻓـــــــﻮضযখন) মসনেদ/দািয়ত্েবর আসেন বসােব ও িনেয়াগ
িদেব’। [িমরক্বাত, আলী ক্বারী- ১০/৭৯] েখাদ বুখারী শিরেফর আেরকিট হািদেস আেছ- إِذ َا

َ ‘ – أُﺳ ْﻨِﺪ َ اﻷْ َﻣ ْﺮ ُ إِﻟ َﻰ ﻏ َﻴْﺮ ِ أَﻫ ْﻠِﻪِ ﻓ َﺎﻧ ْﺘ َﻈ ِﺮ ْ اﻟﺴ َّﺎﻋ َﺔযখন (িবিভন্ন
পদািধকার

সম্পর্িকত

শরয়ী)

িনর্েদিশত

ব্যাপাের

েসিটর

হক্বদার

িভন্ন

অন্য

কাউেক

মসনেদ/দািয়ত্বর আসেন বসােনা হেব, তখন েকয়ামেতর অেপক্ষা কেরা’। [সিহহ বুখারী, হািদস
ُ
৬৪৯৬] এখােন َ  وُﺳ ِّﺪ-এর স্থেল َ ( أ ﺳ ْﻨِﺪমসনেদ/দািয়ত্বর-আসেন বসােনা হেব) কথািট
এেসেছ। এজন্য েমাল্লা আলী ক্বারী রহ. -এর এ ব্যাখ্যািট যথার্থ। اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب
এই হািদস েথেক েবাঝা যায়, ইসলামী শরীয়েত -েছাট েহাক বড় েহাক- েয েকােনা পদ আল্লাহ’র
এেককিট আমানত এবং শরীয়ত েয পেদর জন্য েয ৈবিশষ্েটর ব্যাক্িতেক তার আহাল/হক্বদার বেল
িনর্ণয় কের িদেয়েছ, েসই পেদ েসই ৈবিশষ্েটর ব্যাক্িত ছাড়া অন্য েকােনা ব্যাক্িতেক
সমাসীন করেল বা িনেয়াগ িদেল েসটা হেব আল্লাহ’র েদয়া আমানেতর সােথ েখয়ানত। এই
েখয়ানেতর মাত্রা নূন্যতম েথেক উচ্চতর মাত্রার হেত পাের। েযমন:

(১) রাষ্ট্রপ্রধান/প্রশাসক পদ ও শাসনকার্েযর মধ্েয েখয়ানত
আল্লাহ’র িনর্েদিশত িখলাফত ব্যবস্থা হল আল্লাহ’র েদয়া একিট আমানত এবং তা তাঁর িবধান
মেতা পিরচালনা করা আেরকিট আমানত।
ইসলামী

শরীয়েত

মুসলমানেদর

উপর

িনযুক্ত

রাষ্ট্রপ্রধান/প্রশাসক

(েযমন

খিলফা/আমীর/আেমল) পদিটর জন্য নূন্যতম শর্ত হল- মুসলীম হওয়া, পুরুষ হওয়া, বােলগ
(প্রাপ্তবয়ষ্ক)

হওয়া,

আেকল

(েবাধ-বুদ্িধসম্পন্ন)

হওয়া

ইত্যািদ।

আর

এর

অিতব

গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চতর শর্ত হল- ইসলামী শরীয়ত সম্পর্েক উচ্চতর আেলম হওয়া, দ্বীনদার
হওয়া,

অর্ভন্তরীন

ও

ৈবশ্িবক

রাজৈনিতক

অংগন

সম্পর্েক

ভাল

জ্ঞান

থাকা

ইত্যািদ।

যিদ রাষ্ট্রপ্রধান/প্রশাসেকর মধ্েয এসকল অিতব গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চতর শর্েতর মধ্েয
েকােনা ব্যাপাের দূর্বলতা বা কমতী থােক, আহেল-শূরা (শরয়ী পার্লােমন্ট) – এ এমন
সদস্য

রাখেত

িকন্তু
পাওয়া

হেব,

যার

রাষ্ট্রপ্রধান/শাসেকর
না

েগেলই

তােক

উক্ত

িবষেয়

মধ্েয

নূন্যতম

মুসলমানেদর

উপর

ভাল

জ্ঞান

শর্তগুেলার

ও

েকােনা

রাষ্ট্রপ্রধান/শাসেক

দক্ষতা
একিট

রেয়েছ।

মাত্র

বানােনা

শর্ত

নাজােয়য।

[িবস্তািরত]
এজন্য মুসলমানেদর উপর (উদাহরণ স্বরূপ) েকােনা অমুসলীম/কােফর/মুরতাদ’েক িকংবা েকােনা
নারীেক রাষ্ট্রপ্রধান/প্রশাসক িহেসেব িনেয়াগ িদেল েসটা হেব আল্লাহ’র েদয়া রাষ্ট্রীয়
পদ সংশ্িলষ্ট
পর্যন্ত

আমানেতর সােথ উচ্চ মাত্রার েখয়ানত করা। কারণ েযখােন নূন্যতম শর্তটুকু

পিরত্যাজ্য

হল,

েসখােন

েসই

েখয়ানতিট-েতা

তার

লাল

দাগ

ক্রস

কের

ইসলাম

িবেরাধীতা ও আল্লাদ্েরািহতার পর্যােয় চেল েগল! িকন্তু যিদ রাষ্ট্রপ্রধান / প্রশাসক
িনেয়াগ

পর্যােয়

গুরুত্বপূর্ণ

ইসলামী

শরীয়েতর

শর্তগুেলােত

অিনয়ম

নূন্যতম

শর্তগুেলা

করা

েযমন:

হয়,

পালন

বদদ্বীন

করা

হয়,

তেব

(ফােসক/ফাজর)

উচ্চতর

প্রকৃিতর

মুসলীম জােহল পুরুষ ব্যাক্িত’েক এপেদ িনেয়াগ েদয়া হয়, তাহেল েসটা অবশ্যই আমানেতর
েথয়ানত

হেব,

তেব

েসই

েখয়ানতটা

হেব

তুলনামূলক

কম

েখয়ানত।

এভােব

বুেঝ

িনন

েয, রাষ্ট্রপ্রধান/প্রশাসক িনেয়াগ পর্যােয় শরীয়েতর েছাট বড় শর্তগুেলা যতই েমেন চলা
হেত থাকেব, েখয়ানেতর পিরমান ততই কম হেত থাকেব।
আমরা এই েশষ জামানায় েদখেত পাচ্িছ, মুসলমান নামধারীরা দ্বীন ইসলামেক বাদ িদেয়
ধর্মিনরেপক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্র’েক তােদর রাষ্ট্রীয় েচতনা ও আদর্শ িহেসেব গ্রহন কের
েনয়ায় এই পদ সম্পৃক্ত আমানেতর সােথ এইভােব েখয়ানত হেত েদখিছ :
(ক) তারা মুসলমানেদর উপর িনযুক্ত রাষ্ট্রপ্রধান/শাসক -এর ‘মুসলমান’ হওয়ার
শর্তিটেক উিঠেয় িদেয় তদস্থেল আইন কের মুসলীম-অমুসলীম িনর্িবেশেষ সবার জন্য
এই পেদর আহাল/হক্বদার হওয়ােক হালাল বািনেয় েদয়া হেয়েছ। ফেল ইহূদী, খৃষ্টান,
িহন্দু,

ৈবদ্ধ,

িশক,

কািদয়ানী

সহ

সকল

অমুসলীম

কােফর/মুরতাদ

এ

জামানায়

সাংিবধািনক ভােব মুসলমানেদর উপর রাষ্ট্রপ্রধান/শাসক হেত পারেব। বস্তুতঃ এটা
আল্লাহ তাআলা’র েদয়া আমানেতর েখয়ানত প্রসঙ্েগ তােদর লাল দাগ ক্রস করার একিট
উল্েলখেযাগ্য নমুনা।
(খ)

তারা

মুসলমানেদর

উপর

িনযুক্ত

রাষ্ট্রপ্রধান/শাসক

-এর

‘পুরুষ’

হওয়ার

শর্তিটেক উিঠেয় িদেয় তদস্থেল আইন কের নারী-পুরুষ িনর্িবেশেষ সবার জন্য এই
পেদর আহাল/হক্বদার হওয়ােক হালাল বািনেয় েদয়া হেয়েছ। ফেল ইহূদী, খৃষ্টান,
িহন্দু, ৈবদ্ধ, িশক, কািদয়ানী সহ সকল অমুসলীম কােফর/মুরতাদ -চাই নারী েহাক
চাই পুরুষ- এ জামানায় সাংিবধািনক ভােব মুসলমানেদর উপর রাষ্ট্রপ্রধান/শাসক
হেত পারেব। বস্তুতঃ এটা আল্লাহ তাআলা’র েদয়া আমানেতর েখয়ানত প্রসঙ্েগ তােদর
লাল দাগ ক্রস করার আেরকিট উল্েলখেযাগ্য নমুনা।
(গ) এসব পেদ সমােজর উল্েলখেযাগ্য মাত্রার সব অসৎ, হারামেখার, ঘুষেখার, খুিন,
ধর্ষক, মুনােফক, প্রতারক, স্বার্থপর ইত্যকার সব ৈবিশষ্েটর েলাকগুিলেক বসােনা
হচ্েছ। জনগণ েযমন দ্বীনী আমানেতর িদেক ভ্রুক্েষপ না কের বরং তােদর দুিনয়াবী
স্বার্থ

(েযমন:

এলাকাপ্রীিত,

দলপ্রীিত,

আত্বীয়তাপ্রীিত,

অর্থ-সম্পদ

ইত্যািদ)র জন্য িবিভন্ন েকৗশেল েখয়ানত কের তােদরেক ক্ষমতায় বসাচ্েছ, েতমিন
ক্ষমতাসীনরাও িবিভন্ন েকৗশেল ধুিমেয় জনগেণর সম্পদ কুক্িষগত করা সহ ক্ষমতার
অপব্যাবহার কের আমানেতর েখয়ানত করেছ। এই অবস্থা এখন ব্যাপক মহামারীর রূপ
িনেয়েছ।
বস্তুতঃ উপেরর (ক) ও (খ) পেয়ন্েটর িবষয় দুিট এই জামানায় আল্লাহ তাআলা’র িনর্েদশীত
আমানেতর সােথ এমন এক নব-পদ্ধিতর েখয়ানত, যা রাসুলুল্লাহ সা.-এর জামানা েথেক িনেয়
১৯১৮ ইং সােল উসমানী িখলাফত ধ্বংেসর আগ পর্যন্ত মুসলীম জািত তােদর শাসন ব্যবস্থায়
ঢুকায়িন। মূলতঃ এই িফতনািট এেনেছ ব্িরিটশ ইহূদী-খৃষ্টানরা এবং েসটােক তারা মুসলীম
জািতর মােঝ রপ্তানী কেরেছ তােদর েকৗশলী িশক্ষা-কািরকুলােম পিরচািলত স্কুল, কেলজ,
ইউিনভার্িসিটেত

ব্েরন-ওয়াশ

হওয়া

(মুসলীম

নামধারী)

বুদ্িধজীবী

ও

েনতা

শ্েরণীর

েলাকেদর হাত িদেয়, যারা দ্বীন ইসলামেক বাদ িদেয়

ধর্মিনরেপক্ষতাবাদ , সমাজতন্ত্র ও

গণতন্ত্র’েক তােদর আদর্শ ও েচতনা িহেসেব মেন প্রােণ গ্রহন কের িনেয়িছল। আমার মেত, এ
সব পথভ্রষ্ঠ বুদ্িধজীবী ও েনতা শ্েরণীর েলাকেদর িদেক ইংগীত করা হেয়েছ িনম্েনাক্ত
হািদেস।
হযরত হুযাইফা রা. েথেক সিহহ সূত্ের বর্িণত হেয়েছ, িতিন বেলন- ُﻛ َـــﺎنَ اﻟﻨَّـــﺎس
َ
ُﻳَﺴ ْﺄ ﻟ ُﻮنَ ر َﺳ ُﻮلَ اﻟﻠ َّﻪِ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋ َﻦ ِ اﻟ ْﺨ َﻴْﺮ ِ وَﻛ ُﻨْﺖ
َ
َ
َ
ِأ ﺳ ْﺄ ﻟ ُﻪُ ﻋ َﻦ ِ اﻟﺸ َّﺮ ِّ ﻣ َﺨ َﺎﻓ َﺔ َ أ نْ ﻳُﺪْرِﻛ َﻨِﻲ ﻓ َﻘُﻠ ْﺖُ ﻳَﺎ ر َﺳ ُﻮلَ اﻟﻠ َّﻪ
َّ
ِ إِﻧ َّﺎ ﻛ ُﻨَّﺎ ﻓ ِﻲ ﺟ َﺎﻫ ِﻠِﻴَّﺔ ٍ وَﺷ َﺮ ٍّ ﻓ َﺠ َﺎءَﻧ َﺎ اﻟﻠ ﻪُ ﺑِﻬ َﺬَا اﻟ ْﺨ َﻴْﺮ
َ ﻓ َﻬ َﻞ ْ ﺑ َﻌْﺪ َ ﻫ َﺬَا اﻟ ْﺨ َﻴْﺮ ِ ﺷ َﺮ ٌّ ﻗ َﺎلَ ” ﻧ َﻌَﻢ ْ ” ﻓ َﻘُﻠ ْﺖُ ﻫ َﻞ ْ ﺑ َﻌْﺪ
 ﻗ ُﻠ ْﺖُ وَﻣ َﺎ.ذ َﻟ ِﻚ َ اﻟﺸ َّﺮ ِّ ﻣ ِﻦ ْ ﺧ َﻴْﺮ ٍ ﻗ َﺎلَ ” ﻧ َﻌَﻢ ْ وَﻓِﻴﻪِ دَﺧ َﻦ ٌ ” 
ِ دَﺧ َﻨُﻪُ ﻗ َﺎلَ ” ﻗ َﻮ ْمٌ ﻳَﺴ ْﺘ َﻨُّﻮنَ ﺑِﻐَﻴْﺮ ِ ﺳ ُﻨَّﺘ ِﻲ وَﻳَﻬ ْﺪُونَ ﺑِﻐَﻴْﺮ
ُ ﻓ َﻘُﻠ ْﺖ.ﻫ َﺪْﻳ ِﻲ ﺗ َﻌْﺮ ِفُ ﻣ ِﻨْﻬ ُﻢ ْ وَﺗ ُﻨْﻜ ِﺮ ُ ” 
َ
ْ اﻟ ْﺨ َﻴْﺮ ِ ﻣ ِﻦ ْ ﺷ َﺮ ٍّ ﻗ َﺎلَ ” ﻧ َﻌَﻢ ْ دُﻋ َﺎة ٌ ﻋ َﻠ َﻰ أ ﺑ ْﻮ َابِ ﺟ َﻬ َﻨَّﻢ َ ﻣ َﻦ
َ
ِ ﻓ َﻘُﻠ ْﺖُ ﻳَﺎ ر َﺳ ُﻮلَ اﻟﻠ َّﻪ.أ ﺟ َﺎﺑ َﻬ ُﻢ ْ إِﻟ َﻴْﻬ َﺎ ﻗ َﺬَﻓ ُﻮه ُ ﻓ ِﻴﻬ َﺎ ” 
َ ﻗ َﺎلَ ” ﻧ َﻌَﻢ ْ ﻗ َﻮ ْمٌ ﻣ ِﻦ ْ ﺟ ِﻠ ْﺪ َﺗ ِﻨَﺎ وَﻳَﺘ َﻜ َﻠ َّﻤ ُﻮن.ﺻ ِﻔ ْﻬ ُﻢ ْ ﻟ َﻨَﺎ 
َ ذ َﻟ ِﻚ

َ ﺑ َﻌْﺪ

ْ ﻫ َﻞ

َ
َ
 ﻗ ُﻠ ْﺖُ ﻳَﺎ ر َﺳ ُﻮلَ اﻟﻠ َّﻪِ ﻓ َﻤ َﺎ ﺗ َﺮ َى إِنْ أ دْر َﻛ َﻨِﻲ.ﺑِﺄ ﻟ ْﺴ ِﻨَﺘ ِﻨَﺎ ” 
.ـﺎﻣ َﻬ ُﻢ ْ ” 
ـﻠِﻤ ِﻴﻦ َ وَإِﻣ َـ
ـﺔ َ اﻟ ْﻤ ُﺴ ْـ
ـﺰ َمُ ﺟ َﻤ َﺎﻋ َـ
ـﺎلَ ” ﺗ َﻠ ْـ
ـﻚ َ ﻗ َـ
ذ َﻟ ِـ
ْﻓ َﻘُﻠ ْﺖُ ﻓ َﺈِ نْ ﻟ َﻢ ْ ﺗ َﻜ ُﻦ ْ ﻟ َﻬ ُﻢ ْ ﺟ َﻤ َﺎﻋ َﺔ ٌ وَﻻ َ إ ﻣ َﺎمٌ ﻗ َﺎلَ ” ﻓ َﺎﻋ ْﺘ َﺰ ِل
ِ
َ
َ
َ
َ
ﺗ ِﻠ ْﻚ َ اﻟ ْﻔِﺮ َق َ ﻛ ُﻠ َّﻬ َﺎ وَﻟ َﻮ ْ أ نْ ﺗ َﻌَﺾ َّ ﻋ َﻠ ﻰ أ ﺻ ْﻞ ِ ﺷ ﺠ َﺮ َةٍ ﺣ َﺘ َّﻰ

َ ‘ – ﻳُﺪْرِﻛ َﻚ َ اﻟ ْﻤ َﻮ ْتُ وَأَﻧ ْﺖَ ﻋ َﻠ َﻰ ذ َﻟ ِﻚেলােকরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-েক কল্যান
সম্পর্েক িজজ্েঞস করেতা, আর আিম িজজ্েঞস করতাম মন্দ সম্পর্েক -এই ভেয় ভীত হেয় েয
পােছ তা আমােক েপেয় বেস িকনা। আিম িজজ্েঞস করলাম: ইয়া রাসুলাল্লাহ ! আমরা জােহিলয়াত
ও মন্েদর িভতের িছলাম। আল্লাহ তাআলা আমােদরেক (আপনার মাধ্যেম দ্বীন ইসলােমর মেতা)
এই কল্যান এেন িদেলন। এই কল্যােনর পর িক েকােনা মন্দ িকছু আেছ? িতিন বলেলন: হ্যাঁ।
আিম বললাম: েসই মন্েদর পর িক েকােনা কল্যােনর িকছু আেছ? িতিন বলেলন: হ্যাঁ, আর তােত
থাকেব দাখান (েধাঁয়া)। আিম িজজ্েঞস করলাম: ওই দাখান িক? িতিন বলেলন: (েস জামানায়)
এমন েগাষ্িঠ (-র আিবর্ভাব হেব) যারা (মানব সমােজ আমার আনীত) আদর্শ বিহর্ভূত আদর্শ
চালু করেব এবং (আমার েদখােনা) পথিনর্েদিশকা বিহর্ভূত (পেথর িদেক মানুষজনেক) পথ
েদখােব

(তােদরেক

(েদখেত)

পােব

পিরচািলত

এবং

করেব)।

তােদর

মধ্েয

মুনকার/শরীয়ত-বিহর্ভূত

(শরীয়ত

িবষয়ও

পােব।

সম্মত)
আিম

মা’রুফ/ভাল

িজজ্েঞস

িবষয়ও

করলাম:

এই

কল্যােনর পর িক েকােনা মন্দ রেয়েছ? িতিন বলেলন: হ্যা, (এেদর পর এমন েগাষ্িঠর
আিবর্ভাব হেব যারা মানব জািতেক এমন মত ও পেথর িদেক ডাক িদেব, যা হেব মূলতঃ)
জাহান্নােমর িবিভন্ন দরজা েথেক (েদয়া) ডাক। েয ব্যাক্িত তােদর ডােক েসিদেক সারা
িদেব, তারা তােক ওর মধ্েয িনক্েষপ করেব। আিম বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমােদরেক
তােদর

ৈবিশষ্ট

েগাষ্িঠিটর

(কী

চামড়া

হেব

আমােদর

-তা)

বেল

মেতাই

িদন।

হেব,

িতিন

তারা

বলেলন:

কথাও

বলেব

(এই

জাহান্নামী

আমােদর

পথভ্রষ্ঠ)

(মুসলমানেদর)

ভাষা

(ভঙ্িগ)েত। আিম বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহ ! আিম যিদ তােদরেক পাই, তাহেল আপিন আমােক িক
করেত বেলন? িতিন বলেলন: মুসলমানেদর জামাআত’ ও তােদর ইমামেক (আমীরেক) আঁকিড়েয় ধের
থাকেব। আিম িজজ্েঞস করলাম: যিদ (তখন) েকােনা জামাআতও না থােক, েকােনা ইমামও (আমীরও)
না থােক? িতিন বলেলন: তাহেল ওই প্রিতিট েফরকা েথেক িনজেক িবিছন্ন কের রাখেব- যিদওবা েতামােক গােছর িশকড় েখেয় থাকেত হয় এমনিক এ অবস্থার উপরই েতামার মৃত্য চেল
আেস।

[সিহহ মুসলীম, হািদস ৪৮৯০, সিহহ বুখারী, হািদস ৬৬৭৩] আেরক হািদেস এও আেছ-

ﻓﺘﻨﺔ ﻋﻤﻴﺎء ﺻﻤﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻋﺎة ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب اﻟﻨﺎر وأﻧﺖ أن ﺗﻤﻮت ﻳﺎ ﺣﺬﻳﻔﺔ وأﻧﺖ ﻋﺎض ﻋﻠﻰ
 ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ, ٢٣٣٣٠  رﻗﻢ٥/٣٨٦ : ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ.ﺟﺬل ﺧﻴﺮ ﻟﻚ ﻣﻦ أن ﺗﺘﺒﻊ أﺣﺪا ﻣﻨﻬﻢ
 ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ: (…‘ – اﻷرﻧﺆوطএমন এক) িফতনা যা (আিকদা ও িবশ্বাসগত) অন্ধত্ব ও বিধরতা (র অন্ধকার িনেয় আিবর্ভূত হেব), যার উপর িভত্িত কের েদাযেখর িবিভন্ন দরজায় দাঁিড়েয়
(পথভ্রষ্ঠতার ধারক-বাহক েনতা ও িলডার’েদর পক্ষ েথেক েতামােদর মুসলমানেদরেক তােদর
আদর্শ গ্রহেনর িদেক) ডাক েদয়া হেব। েহ হুযাইফা, তুিম যিদ (তখন আল্লাহ’র রাস্তায় মেড়
েযেত পেরা, েতা) মেড় েযও (তবুও েকােনা অবস্থােতই ওেদর অনুসরণ করেত েযও না)। ওেদর
(মেতা পথভ্রষ্ঠ িলডারেদর) েকােনা একজেনর অনুগত্য-অনুসরণ করার েথেক তুিম আনন্দউল্লােস (েতামার ধ্বনসম্পদ) উিড়েয় িদেব েসটাও েতামার জন্য অিধক কল্যানকর হেব’।
[মুসনােদ আহমদ- ৫/৩৮৬, হািদস ২৩৩৩০; সুনানুল কুবরা, নাসায়ী- ৫/১৮ হািদস ৮০৩২, ৮০৩৩;
আত-তবাকাত, ইবেন সা’দ- ৪/২৫২]
হযরত ইবেন ওমর রা. েথেক বর্িণত, িতিন বেলেছন- ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 ﻟﻮ أﺷﺎء ﻷﻧﺒﺄﺗﻜﻢ،  ﻛﻠﻬﻢ داع إﻟﻰ اﻟﻨﺎر،  إن ﻓﻲ أﻣﺘﻲ ﻟﻨﻴﻔﺎ وﺳﺒﻌﻴﻦ داﻋﻴﺎ: ﻳﻘﻮل
 ﻗﺎل اﺑﻦ. ٥٧٠١  رﻗﻢ١٠/٦٥ : رواه أﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻓﻰ ﻣﺴﻨﺪه. ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ وﻗﺒﺎﺋﻠﻬﻢ
 ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ واﻟﻤﻼﺣﻢ وأﺷﺮاط اﻟﺴﺎﻋﺔ واﻷﻣﻮر اﻟﻌﻈﺎم ﻳﻮم, ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
 رواه أﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ وﻓﻴﻪ ﻟﻴﺚ ﺑﻦ أﺑﻲ:  وﻫﺬا إﺳﻨﺎد ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ; ﻗﺎل اﻟﻬﻴﺜﻤﻰ١٩/١١٨ :اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
٧/٣٣٢:وﺑﻘﻴﺔ رﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎت،‘ – ﺳﻠﻴﻢ وﻫﻮ ﻣﺪﻟﺲআিম রাসুলুল্লাহ ﷺ-েক একথা বলেত শুেনিছ:
‘আমার উম্মেতর মধ্েয সত্তর জেনর েবিশ আহবানকারী (িলডার/গুরু) হেব। তােদর প্রত্েযেকই
(এেককজন পথভ্রষ্ঠ এবং তােদর জীবনকােল তারা িনজ িনজ প্রথভ্রষ্ঠ মত ও পথেক মুক্িতর
সিঠক পথ বেল প্রচার করেব, ফেল আদেপ তারা মানুষেক) েদাযেখর িদেক আহবান করেব। (তােদর
েথেক সাবধান েথেকা)। আিম চাইেল েতামােদরেক তােদর নাম ও তােদর এলাকার খবর বেল িদেত
পাির’। [মুসনােদ আবু ইয়া’লা- ১০/৬৫ হািদস ৫৭০১; আল-িবদায়াহ ওয়ান্িনহায়াহ, ইবেন
কািছর- ১৯/১৮৮; মাজমাউয যাওয়ায়ীদ, হাইছামী- ৭/৩৩২]
আেরক হািদেস এসেছ, রাসুলুল্লাহ  ﷺএরশাদ কেরন-

ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪى أﺋﻤﺔ ﻻ ﻳﻬﺘﺪون ﺑﻬﺪاى وﻻ

‘ – ﻳﺴﺘﻨﻮن ﺑﺴﻨﺘﻰ وﺳﻴﻘﻮم ﻓﻴﻬﻢ رﺟﺎل ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻗﻠﻮب اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻓﻰ ﺟﺜﻤﺎن أﻧﺲআমার পর এমন
েনতা/িলডার’রা আসেব, যারা না আমার েদখােনা পেথ চলেব আর না আমার সুন্নাহ মেতা চলেব।
তােদর মধ্েয এমন িকছু েলাক দাঁড়ােব যােদর মনুষ্য েদেহর িভতের িবদ্যমান অন্তরগুেলা
হেব এেককটা শয়তােনর অন্তর’। [সিহহ মুসলীম, হািদস ১৮৪৭]

(২) িবচারেকর পদ ও িবচারকার্েযর মধ্েয েখয়ানত
আল্লাহ’র নািজলকৃত আইনগুেলা হল আল্লাহ’র েদয়া একিট আমানত। আর তা িদেয় ইনসােফর সােথ
িবচার করার দািয়ত্ব হল আেরকিট আমানত।
ইসলামী শরীয়েত মুসলমানেদর উপর িনযুক্ত িবচারক (কাযী/হােকম) পদিটর জন্য নূন্যতম
প্রধান শর্ত হল- মুসলীম হওয়া, পুরুষ হওয়া, বােলগ (প্রাপ্তবয়ষ্ক) হওয়া, আেকল (েবাধবুদ্িধসম্পন্ন) হওয়া

ইত্যািদ। আর এ পেদর অপিরহার্য শর্ত হল- ইসলামী শরীয়ত সম্পর্েক

এমন উচ্চতর আেলম হওয়া, িযিন উদ্ভত িবষেয় শরয়ী ফাতওয়া ও রায় দােনর পূর্ণ েযাগ্যতা
রােখন। নূন্যতম প্রধান প্রধান শর্েতর সােথ এই অপিরহার্য শর্ত পাওয়া না েগেল তােক
মুসলমানেদর উপর িবচারক বানােনা সম্পূর্ণ নাজােয়য। কারণ শরীয়েতর ইলম ছাড়া মুসলমানেদর
মামলা-মুকাদ্দমার রায় দান করার দ্িবতীয় েকােনা পথ কাযী/িবচারেকর জন্য েখালা েনই।
আমরা এই েশষ জামানায় েদখেত পাচ্িছ, মুসলমান নামধারীরা দ্বীন ইসলামেক বাদ িদেয়
সমাজতন্ত্র িকংবা ধর্মিনরেপক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্র’েক তােদর রাষ্ট্রীয় েচতনা ও আদর্শ
িহেসেব

গ্রহন

কের

েনয়ায়

তারা

মুসলমানেদর

উপর

িনযুক্ত

িবচারক/কাযী

-এর

‘মুসলীম, পুরুষ ও মুফতী’ হওয়ার শর্তেক উিঠেয় িদেয় তদস্থেল আইন কের মুসলীম-অমুসলীম,
নারী-পুরুষ িনর্িবেশেষ সবার জন্য এই পেদর আহাল/হক্বদার হওয়ােক হালাল বািনেয় েদয়া
হেয়েছ।

ফেল

ইহূদী,

খৃষ্টান,

িহন্দু,

ৈবদ্ধ,

িশক,

কািদয়ানী

সহ

সকল

অমুসলীম

কােফর/মুরতাদ -চাই নারী েহাক চাই পুরুষ- এ জামানায় সাংিবধািনক ভােব মুসলমানেদর উপর
িবচারক/কাযী হেত পারেব।
এই

িফতনািটও

ঢুেকেছ

ব্িরিটশেদর

মাধ্যেম,

তােদর

িশক্ষা-কািরকুলােম

ব্েরন-ওয়াশ

হওয়া ধর্মিনরেপক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্র’েক তােদর আদর্শ ও েচতনা িহেসেব মেন প্রােণ গ্রহন
কের েনয়া (মুসলীম নামধারী) বুদ্িধজীবী ও েনতা শ্েরণীর েলাকেদর হাত িদেয়। এর আেগ এই
িফতনািট িছল না।
ইয়াযীদ িবন মাছরাদ রহ.-এর সূত্ের বর্িণত, হযরত মুআয িবন জাবাল রা. বেলেছনﺧ ُﺬُوا

:

ُﻳَﻘُﻮل

َ وَﺳ َﻠ َّﻢ

ِﻋ َﻠ َﻴْﻪ

ُاﻟﻠﻪ

ﺻ َﻠ َّﻰ

ِاﻟﻠﻪ

َر َﺳ ُﻮل

ُﺳ َﻤ ِﻌْﺖ

َ
َ
ِ  ﻓ َﺈِ ذ َا ﺻ َﺎر َ رِﺷ ْﻮ َة ً ﻓ ِﻲ اﻟﺪِّﻳﻦ، ًاﻟ ْﻌَﻄ ﺎءَ ﻣ َﺎ دَام َ ﻋ َﻄ ﺎء
ْ
، َ  وَﻟ َﺴ ْﺘ ُﻢ ْ ﺑِﺘ َﺎرِﻛ ِﻴﻪِ ؛ ﻳَﻤ ْﻨَﻌْﻜ ُﻢ ُ اﻟ ْﻔ َﻘ ْﺮ َ وَاﻟ ْﺤ َﺎﺟ َﺔ، ُ ﺗ َﺄ ﺧ ُﺬُوه
َ
، َ  ﻓ َﺪُور ُوا ﻣ َﻊ َ اﻟ ْﻜ ِﺘ َﺎبِ ﺣ َﻴْﺚ ُ دَار، ٌ أ ﻻَ إِنَّ ر َﺣ َﻰ اﻹْ ِﺳ ْﻼَ مِ دَاﺋِﺮ َة
َ
 ﻓ َﻼَ ﺗ ُﻔ َــﺎرِﻗ ُﻮا، ِأ ﻻَ إِنَّ اﻟ ْﻜ ِﺘ َــﺎبَ وَاﻟﺴ ُّــﻠ ْﻄ َﺎنَ ﺳ َــﻴَﻔ ْﺘ َﺮ ِﻗ َﺎن
َﻓ َﻼ

َ
ُ
َ
ْ  أ ﻻَ إِﻧ َّﻪُ ﺳ َﻴَﻜ ُﻮنُ ﻋ َﻠ َﻴْﻜ ُﻢ ْ أ ﻣ َﺮ َاءُ ﻳَﻘ ْﻀ ُﻮنَ ﻷِ ﻧ ْﻔ ُﺴ ِﻬ ِﻢ، َاﻟ ْﻜ ِﺘ َﺎب

ْ وَإِن، ْ ــﻮﻛ ُﻢ
ــﻴْﺘ ُﻤ ُﻮﻫ ُﻢ ْ ﻗ َﺘ َﻠ ُـ
 إِنْ ﻋ َﺼ َـ، ْ ــﻢ
ــﻮنَ ﻟ َﻜ ُـ
ــﺎ ﻻَ ﻳَﻘ ْﻀ ُـ
ﻣ َـ
َ
َ
 ﻛ َﻴْﻒَ ﻧ َﺼ ْﻨَﻊ ُ ؟، ِ ﻳَﺎ ر َﺳ ُﻮلَ اﻟﻠﻪ: ﻗ َﺎﻟ ُﻮا. ْ أ ﻃ َﻌْﺘ ُﻤ ُﻮﻫ ُﻢ ْ أ ﺿ َﻠ ُّﻮﻛ ُﻢ
َ
، َ  ﻧ ُﺸ ِﺮ ُوا ﺑِﺎﻟ ْﻤ َﻨَﺎﺷ ِﻴﺮ، َ  ﻛ َﻤ َﺎ ﺻ َﻨَﻊ َ أ ﺻ ْﺤ َﺎبُ ﻋ ِﻴﺴ َﻰ اﺑ ْﻦ ِ ﻣ َﺮ ْﻳَﻢ:َﻗ َﺎل
 ﻣ َﻮ ْتٌ ﻓ ِﻲ ﻃ َﺎﻋ َﺔِ اﻟﻠﻪِ ﺧ َﻴْﺮ ٌ ﻣ ِﻦ ْ ﺣ َﻴَﺎةٍ ﻓ ِﻲ، ِوَﺣ ُﻤ ِﻠ ُﻮا ﻋ َﻠ َﻰ اﻟ ْﺨ َﺸ َﺐ

:” و” اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮ،٢٠/٩٠ :” اﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ” اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ. ِﻣ َﻌْﺼ ِﻴَﺔِ اﻟﻠﻪ
:  ﻗﺎل اﻟﻬﻴﺜﻤﻲ,٥/١٦٦ : أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﻓﻲ ” ﺣﻠﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺎء,١/٣٧٩ :  و ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺸﺎﻣﻴﻴﻦ،٢/٤٢
، ٍ  وَﻳَﺰ ِﻳﺪُ ﺑ ْﻦ ُ ﻣَﺮ ْﺛَﺪٍ ﻟَﻢْ ﻳَﺴ ْﻤَﻊْ ﻣِﻦ ْ ﻣُﻌَﺎذ، ُّ ” ر َوَاه ُ اﻟﻄ َّﺒَﺮ َاﻧِﻲ
ُ وَﺿ َﻌَّﻔَﻪ، ُ وَاﻟْﻮَﺿ ِﻴﻦ ُ ﺑ ْﻦ ُ ﻋ َﻄ َﺎءٍ وَﺛَّﻘَﻪُ اﺑ ْﻦ ُ ﺣ ِﺒَّﺎنَ وَﻏ َﻴ ْﺮ ُه
: ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ: ٌ وَﺑ َﻘِﻴَّﺔُ رِﺟ َﺎﻟِﻪِ ﺛِﻘَﺎت، ٌﺟ َﻤَﺎﻋ َﺔ

; اﻟﻮﺿﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء٥/٢٢٨

 ﻗﺎل اﻹﻣﺎم, ” اﻟﻮﺿﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ: ﻗﺎل ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ, ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ، اﻟﺸﺎﻣﻲ
 ﺳﺄﻟﺖ أﺑﻲ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻴﻦ:  ﻗﺎل اﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ, ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺑﺄس،  ” اﻟﻮﺿﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﺛﻘﺔ:أﺣﻤﺪ
 ” ﺗﻌــﺮف وﺗﻨﻜــﺮ:‘ – ﺑــﻦ ﻋﻄــﺎء ﻓﻘــﺎلআিম রাসুলুল্লাহ ﷺ-েক একথা বলেত শুেনিছ:
(খিলফা/প্রশাসেকর) উপহার গ্রহন করেত পােরা যতক্ষন তা উপহার িহেসেব থােক। তেব েসটা
যিদ দ্বীেনর দৃষ্িটেত ঘুষ হেয় যায়, তখন তা গ্রহন কেরা না। িকন্তু (আক্েষপ হল)
েতামরা (মুসলমানরা ভিবষ্যেত) তা পিরহার কের চলেব না। অভাব ও প্রেয়াজন -েতামােদর
জন্য (আমার এই িনর্েদশ পালেন) বাঁধা হেয় দাঁড়ােব। ভাল কের শুেন রােখা,

(কুরআেনর

মাধ্যেম দ্বীন) ইসলােমর পিরিধ সচল হেয় েগেছ। সুতরাং েতামরা আল-িকতাব (কুরআন)-এর
সােথ থাকেব তা েযখােেনই যাক না েকােনা, (েকােনা অবস্থােতই কুরআনেক ছাড়েব না)। ভাল
কের শুেন রােখা, িনশ্চয় আল-িকতাব ও রাষ্ট্র ক্ষমতা অিতিশঘ্রই (একিট অপরিট েথেক)
আলাদা হেয় যােব, (আল্লাহ’র িকতাব অনুযায়ী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা চলেব না; চলেব মানুেষর
বানােনা আইন িদেয়)। তখনও েতামরা আল-িকতাব েথেক আলাদা হেয়া না। ভাল কের শুেন রােখা,
অিত িশঘ্রই েতামােদর উপর এমনসব আমীররা (রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্ির, প্রশাসক’রা) আসেব,
যারা তােদর িনেজেদর জন্য (সুিবধা মেতা) েয িবচার-ফয়সালা করেব, েস িবচার-ফয়সালা তারা
েতামােদর

জন্য

করেব

না।

েতামরা

যিদ

তােদর

অবাধ্যতা

প্রদর্শন

কেরা

তাহেল

তারা

েতামােদরেক (িবিভন্ন অযুহােত) েমেড় েফলেব। আর েতামরা যিদ তােদর অনুগত্য কেরা, তাহেল
তারা েতামােদরেক (আল্লাহ’র দ্বীন েথেক) পথভ্রষ্ঠ কের িদেব। েলােকরা বলেলা: ইয়া
রাসুলাল্লাহ! (এমতাবস্থায়) আমরা িক করেবা? িতিন বলেলন: (েতামরাও তা-ই করেব) েযমনটা
ঈসা ইবেন মারইয়াম আ.-এর সাহাবীগণ কেরিছেলন। তােদরেক করাত িদেয় িচেড় েফলা হেয়িছল,
শুিলেত চড়ােনা হেয়িছল (িকন্তু তারা আল্লাহ’র দ্বীন ছােড়িন)। আল্লাহ’র নাফরমানীর
জীবেনর

চাইেত

আল্লাহ’র

অনুগত্েযর

ত্বাবরাণী-

২০/৯০;

আল-মু’জামুস

ত্বাবরাণী-

১/৩৭৯;

িহলইয়াতুল

পেথ

সগীর,

মৃত্যুও

শ্েরয়।

আউিলয়াহ,

ত্বাবরাণীআবু

নুআইম-

[আল-মু’জামুল

২/৪২;

মুসনােদ

৫/১৬৬;

মাজমাউয

কাবীর,
শােময়ীন,

যাওয়ায়ীদ,

হাইছামী- ৫/২২৮]
আল্লাহ’র আইনগুেলা-েতা নািজলই হেয়িছল তা িদেয় িবচার কের ইনসাফ প্রিতষ্ঠা করার জন্য।
আল্লাহ’র
িকন্তু

আইন

গুেলার

সােথ

সাংঘর্িষক

সকল

মানব

রিচত

আইনই-েতা

অিবচার

েবইনসাফী।

ধর্মিনরেপক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্েরর ধারক-বাহক বুদ্িধজীবী ও েনতা/শাসকরা মুসলীম

প্রধান েদশ গুেলা েথেক এজন্য আল্লাহ’র আইন প্রেয়ােগর রাস্তা বন্ধ কের িদেয়েছ, কারণ
তারা িবশ্বাস কের, আল্লাহ’র আইনগুেলার মধ্েয বহু আইেন অমুসলীম ও নারীেদর প্রিত েবইনসাফী

করা

হেয়েছ

!!!

তাই

তারা

িনেজরা

আইন

রচনা

কের

তােদর

সােথ

ইনসাফ

ও

ন্যায়িবচােরর দ্বার খুেল িদেয় আল্লাহ’র েব-ইনসাফীর পথ বন্ধ কের িদেয়েছ !!! আজ

পৃিথবীেত আমরা মুসলীম উম্মাহ (!) বলেত যােদরেক বুিঝ, তােদর েবিশরভাগ (প্রায় ৮০%৯০%) জনগণ এই কুফরী আক্িবদাটা মেন প্রােণ গহন কের িনেয়েছ। আপনােদর িক মেন হয়, সমােজ
আল্লাহ’র আইন িদেয় মুসলমানেদর িবচার করার ব্যাবস্থা চালু েহাক -তারা তা কামনা কের?!
আপনার িক মেন হয়, আল্লাহ তাআলা এই রকম েলাকেদর জন্য আসমান-জিমেন তাঁর রহমেতর দরজা
উন্মুক্ত কের িদেবন ?! আপনার বািড়র চাকর-চাকরানী িদেয়ই একবার িচন্তা কের েদখুন,
তারা আপনার বািড়েত আপনার হুকুম দােনর রাস্তা বন্ধ কের িদেয় িনেজরা বািড়র হুকুমদাতা
হেয় বসেল আপিন খুিশ হেয় হয়-েতা বলেবন: ‘আিম েতােদর উপর খুিশ, েতারা আজ আমার কােছ যা
যা চাওয়া চা, আিম েতােদর চাওয়ােক পূরণ করেবা’!!! না িক? মেন হয়, আমার উত্তর েদয়ার
প্রেয়াজন েনই।
আর সকল েদেশ এেক-েতা আল্লাহ’র েদয়ার আইন িদেয় ইনসাফ ও ন্যায়িবচােরর রাস্তা বন্ধ কের
েদয়া হেয়েছ, তদুপির তারা তােদর িনেজেদর ৈতরী েয আইন গুেলােক ন্যায়িবচার বেল িবশ্বাস
কের, েসগুেলা প্রেয়ােগর ক্েষত্েরও ‘অিবচার’ আজ মহামারী আকার ধারণ কেরেছ। িবচারক ও
িবচার-েতা আজ টাকা ও ক্ষমতার েখলা হেয় েগেছ। মানুষ মামলা-েমাকাদ্দমার নাম শুনেলই
আঁতেক ওেঠ। মানুষ েকােনা আশার আেলা েদখেছ না, শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার।

(৩) ইলম ও ফাতওয়ার পদ ও দািয়ত্েবর মধ্েয েখয়ানত
আল্লাহ তাআলা তাঁর সর্ব েশষ নবী ও রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যেম এই উম্মতেক কুরআন ও
সুন্নাহ’র মেতা আিজমুশ শান েনয়ামত দ্বারা ধন্য কেরেছন, সম্মানীত কেরেছন। আল্লাহ
তাআলা তাঁর রাসুল ﷺ-এর কারেণ এই উম্মেতর উপর আেরকিট এহসান কেরেছন এভােব েয, দ্বীন
ইসলাম েকয়ামেতর আগ পর্যন্ত যতিদন বািক থাকেব, ততিদন এই দ্বীেনর িহফাজত করার জন্য এই
উম্মেতর

মধ্েয

িবিভন্ন

জামানায়

সুেযাগ্য

আেলমগেণর

একিট

জামাআত

সবসময়

িবদ্যমান

থাকেব।
হযরত মুয়ািবয়া রা.-এর সূত্ের বিণত হেয়েছ, রাসুলুল্লাহ সা. এরশাদ কেরন- ِﻣ َﻦ ْ ﻳُﺮ ِد
َ
ٌ وَإِﻧ َّﻤ َﺎ أ ﻧ َﺎ ﻗ َﺎﺳ ِﻢ، ِ اﻟﻠ َّﻪُ ﺑِﻪِ ﺧ َﻴْﺮ ًا ﻳُﻔ َﻘ ِّﻬ ْﻪُ ﻓ ِﻲ اﻟﺪِّﻳﻦ
َ
وَﻳُﻌْﻄ ِﻲ اﻟﻠ َّﻪُ وَﻟ َﻦ ْ ﻳَﺰ َالَ أ ﻣ ْﺮ ُ ﻫ َﺬ ِهِ اﻷْ ُﻣ َّﺔِ ﻣ ُﺴ ْﺘ َﻘِﻴﻤ ًﺎ ﺣ َﺘ َّﻰ
ْ
َ
َ
ِ أ وْ ﺣ َﺘ َّﻰ ﻳَﺄ ﺗ ِﻲ َ أ ﻣ ْﺮ ُ اﻟﻠ َّﻪ، ُ  – ﺗ َﻘُﻮم َ اﻟﺴ َّﺎﻋ َﺔআল্লাহ যার কল্যান
করেত চান, তােক দ্বীেনর (ফিকহ বানান) গভীর জ্ঞান দান কেরন। আর আিম (দ্বীনী ইলেমর)
িনছক

একজন

বন্টনকারী

মাত্র,

(বাস্তেব

ইলম)

আল্লাহ’ই

দান

কেরন।

আর

এই

উম্মেতর

(দ্বীনী) িবষয়ািদ সব সময় (িসরােত) মুস্তািকম (েসাজা পেথর উপর স্থািপত) থাকেব যাবৎ
না িকয়ামত এেস যায় অথবা যাবৎ না আল্লাহ’র িনর্েদশ আেস। [সহীহ বুখারী-১/১৬, হািদস
৬৭৯৫]
ُ
েযমন: সিহহ হািদেস এেসেছ, রাসুলুল্লাহ  ﷺএরশাদ কেরন- ﻻ َ ﻳَــﺰ َالُ ﻣ ِــﻦ ْ أ ﻣ َّﺘ ِــﻲ
َ
ُ
ْ  وَﻻ َ ﻣ َﻦ، ْ  ﻻ َ ﻳَﻀ ُﺮ ُّﻫ ُﻢ ْ ﻣ َﻦ ْ ﺧ َﺬَﻟ َﻬ ُﻢ، ِأ ﻣ َّﺔ ٌ ﻗ َﺎﺋِﻤ َﺔ ٌ ﺑِﺄ ﻣ ْﺮ ِ اﻟﻠ َّﻪ
َ  ﺣ َﺘ َّﻰ ﻳَﺄْﺗ ِﻴَﻬ ُﻢ ْ أَﻣ ْﺮ ُ اﻟﻠ َّﻪِ وَﻫ ُﻢ ْ ﻋ َﻠ َﻰ ذ َﻟ ِﻚ، ْ  – ﺧ َﺎﻟ َﻔ َﻬ ُﻢআমার

উম্মেতর মধ্েয একিট উম্মত (জামাআত/দল/েগাষ্িঠ) সর্বদা আল্লাহ’র িনর্েদেশর উপর কােয়ম
থাকেব। যারা তাঁেদরেক দমন করেত যােব এবং যারা তাঁেদর িবেরাধীতায় লাগেব, তারা তাঁেদর
েকােনা ক্ষিত করেত পারেব না। এমনিক তাঁেদর কােছ আল্লাহ’র হুকুম না এেস েপৗছা
পর্যন্ত তারা এর উপরই কােয়ম থাকেব। [সিহহ বুখারী, হািদস ৩৬৪১]
আর হযরত সওবান রা. বর্ণনা কেরন, রাসুলুল্লাহ  ﷺএরশাদ কেরন- ٌ ﻻَ ﺗ َــﺰ َالُ ﻃ َﺎﺋِﻔ َــﺔ
ُ
ﻣ ِﻦ ْ أ ﻣ َّﺘ ِﻲ ﻇ َﺎﻫ ِﺮ ِﻳﻦ َ ﻋ َﻠ َﻰ اﻟ ْﺤ َﻖِّ ﻻَ ﻳَﻀ ُﺮ ُّﻫ ُﻢ ْ ﻣ َﻦ ْ ﺧ َﺬَﻟ َﻬ ُﻢ ْ ﺣ َﺘ َّﻰ
َ  – ﻳَﺄْﺗ ِﻲ َ أَﻣ ْﺮ ُ اﻟﻠ َّﻪِ وَﻫ ُﻢ ْ ﻛ َﺬَﻟ ِﻚআমার উম্মেতর একিট েগাষ্িঠ
সর্বদা
সত্েযর উপর িবরাজমান থাকেব। যারা তাঁেদরেক দমন করেত যােব, তারা তাঁেদর েকােনা ক্ষিত
করেত পারেব না। এমন িক তাঁেদর কােছ আল্লাহ’র হুকুম না এেস েপৗছা পর্যন্ত তারা
(এভােব সত্েযর উপরই) িবরাজমান থাকেব। [সহীহ মুসলীম- ২/১৪৩, হািদস ১৯২০]
ইমাম নববী রহ. িলেখেছন-  وﻗﺎل أﺣﻤﺪ،  ﻫﻢ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ: وأﻣﺎ ﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻓﻘﺎل اﻟﺒﺨﺎري
 إﻧﻤﺎ أراد:  إن ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻫﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻼ أدري ﻣﻦ ﻫﻢ ؟ ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض: ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
 وﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻫﺬه:  ﻗﻠﺖ،  وﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ، أﺣﻤﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
 وﻣﻨﻬﻢ ﻣﺤﺪﺛﻮن،  وﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﻬﺎء، اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺷﺠﻌﺎن ﻣﻘﺎﺗﻠﻮن
،  وﻣﻨﻬﻢ أﻫﻞ أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮ،  وﻣﻨﻬﻢ زﻫﺎد وآﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﺎﻫﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ،
 وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ. وﻻ ﻳﻠﺰم أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺘﻔﺮﻗﻴﻦ ﻓﻲ أﻗﻄﺎر اﻷرض
ﻣﻌﺠﺰة ﻇﺎﻫﺮة ؛ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻣﺎ زال ﺑﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ زﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
 وﻓﻴﻪ دﻟﻴﻞ ﻟﻜﻮن.  وﻻ ﻳﺰال ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ أﻣﺮ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ، وﺳﻠﻢ إﻟﻰ اﻵن
… اﻹﺟﻤﺎع ﺣﺠﺔ, এই ( اﻟﻄﺎﺋﻔﺔেগাষ্িঠ/দল) সম্পর্েক ইমাম বুখারী রহ. বেলেছন- ﻫﻢ أﻫﻞ
– اﻟﻌﻠــــــﻢতাঁরা হেলন আহেল ইলম (ইলেমর ধারক-বাহকগণ)। ইমাম আহমাদ িবন হাম্বল রহ.
বেলেছন- – إن ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻫﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻼ أدري ﻣﻦ ﻫﻢ ؟তাঁরা যিদ আহলুল হািদস (হািদেসর
ধারক-বাহক) না হন তাহেল তাঁরা আর কারা – তা আিম জািন না। কািয আইয়ায রহ. বেলেছন(একথার দ্বারা) ইমাম আহমদ িবন হাম্বেলর উদ্েদশ্য হল ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’
এবং যাঁরা আহলুল হািদস (হািদেসর ধারক-বাহক) িহেসেব িবেবিচত। (ইমাম নববী বেলন:) আমার
মেত, এই ( اﻟﻄﺎﺋﻔــــﺔজামাআত/েগাষ্িঠ/দল) দ্বারা এমন ব্যাক্িতবর্গ উদ্েদশ্য, যাঁরা
(পৃিথবীর িবিভন্ন েদশ ও অঞ্চেল িবদ্যমান) িবিভন্ন ধরেনর মুিমনেদর িভতের (ছিড়েয়
িছিটেয়) থাকা একিট (িবেশষ মর্যাদাবান) েগাষ্িঠ, যাঁেদর মধ্েয েকউ েকউ হেলন বীর
মুজাহীদ, েকউ েকউ ফিকহ (িফকাহশ্বাস্ত্রিবদ আেলম), েকউ েকউ মুহাদ্েদস, েকউ বা জােহদ
(দুিনয়ার মায়া ত্যাগী আেবদ), েকউ েনিকর কােজ আেদশকারী ও অন্যায় কােজর িনেষধকারী,
এভােব তাঁেদর মধ্েয (ইসলােমর) কল্যানকারী অন্য আেরা অেনক ধরেনর ব্যাক্িতগণ থাকেত
পােরন। (আর) এর জন্য এমনটা হওয়া আবশ্যক নয় েয, তাঁরা সবাই িমেল এক সােথ বসবাস
করেবন। বরং তাঁরা পৃিথবীর িবিভন্ন অঞ্চেল ছিড়েয় িছিটেয় থাকেত পােরন। (তেব তাঁরা
েযখােনই থাকুন না েকেনা, সংশ্িলষ্ট িবষেয় শরীয়েতর দৃষ্িটেকাণ েথেক তাঁরা
ইজমাবদ্ধ/ঐক্যবদ্ধ থাকেবন)। আর (েদখুন) এই েয হািদসভান্ডার, এটা-েতা একিট সুস্পষ্ট
মু’িজযা। বস্তুতঃ (মুহাদ্েদসগেণর প্রেচষ্টায় সংরক্িষত হািদেসর) এই িবস্তািরত
ভান্ডার নবী সা.-এর জামানা েথেক আজ পর্যন্ত আল্লাহ’র মিহমার প্রিতফলন ঘিটেয় আসেছ।
আর এ ধারা অব্যাহত থাকেব যাবৎ উপেরাক্ত হািদেস বিণত আল্লাহ’র িনর্েদশ এেস না েপৗেছ।
এটা একথারই দিলল েয, (আহেল হক্ব আেলমগেণর ঐক্যমত বা) ইজমা হল (শরীয়েতর)
হুজ্জত/দিলল।….[শারহুল মুসলীম, ইমাম নববী- ১৩/৬৭]
আব্দুর রহমান উযরী রা. েথেক বর্িণত হেয়েছ, রাসুলুল্লাহ  ﷺএরশাদ কেরন- ُ ﻳَﺤ ْﻤ ِـــــﻞ
َ ﻳَﻨْﻔ ُﻮنَ ﻋ َﻨْﻪُ ﺗ َﺤ ْﺮ ِﻳﻒ، ُﻫ َﺬَا اﻟ ْﻌِﻠ ْﻢ َ ﻣ ِﻦ ْ ﻛ ُﻞ ِّ ﺧ َﻠ َﻒ ٍ ﻋ ُﺪُوﻟ ُﻪ
ْ
 رواه. َ  وَﺗ َﺄ وِﻳﻞ َ اﻟ ْﺠ َﺎﻫ ِﻠِﻴﻦ، َ  وَاﻧ ْﺘ ِﺤ َﺎلَ اﻟ ْﻤ ُﺒْﻄ ِﻠِﻴﻦ، َ اﻟ ْﻐَﺎﻟ ِﻴﻦ
; ﺻﺤﺤﻪ اﻹﻣﺎم١/٥٩ : و و اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ,١٠/٢٠٩ :اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى
٢٩-٢٨  ص:(‘ – أﺣﻤﺪ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ﻓﻲ ﺷﺮف أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺪﻳﺚআমা কর্তৃক কুরআন ও
সুন্নাহ’র) এই (েরেখ যাওয়া) ইলম’েক বহন করেব প্রত্েযক পরবর্তী ন্যায়ানুগ
ব্যাক্িতগণ। তাঁরা এেক বাড়াবািড়কারীেদর তাহিরফ (পিরবর্তন) েথেক, বািতলপন্িথেদর
অনািধকার চর্চা েথেক এবং মুর্খ-জােহলেদর অপব্যাখ্যা েথেক বাঁচােবন’। [সুনানুল
কুবরা, বাইহাকী- ১০/২০৯; আত-তামহীদ, ইমাম আব্দুল বার- ১/৫৯]

এ েথেক েবাঝা েগল, ইসলামী দ্বীন ও শরীয়ত িহফাজেতর জন্য প্রত্েযক জামানােতই সিহহ ইলম
বহনকারী ওলামােয় েকরাম িবদ্যমান থাকেবন -েকয়ামেতর আগ পর্যন্ত -যতিদন দ্বীন থাকেব,
যাঁেদর ইলম হািসেলর উস্তাদ থাকেব এবং উস্তাদগেণর ইলম হািসেলর উর্ধ্বতন সূত্র িগেয়
েঠঁকেব সকল মুসলমােনর দ্বীনী উস্তাদ িবশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ। সিহহ দ্বীনী ইলম হািসল
করেত হেল আেলমগেণর এই ধারার জামাআত েথেকই সিহহ উসূেলর আওতায় ইলম হািদস করেত হেব। বড়
মুহাক্িক আেলম, মুহাদ্েদস ও মুফতী সােহবগেণর সন্ধান এই ধারােতই পােবন।
িকন্তু েশষ জামানায়, ইলম হািসেলর ক্েষত্ের েবিশরভােগর এই অবস্থা হেব েয(১) এই ধারায় পূর্ণ েযাগ্যতা হািসল না কেরও ফাতওয়াদাতা, হািদসেবত্তা, আল্লামাহ’র
আসেন সমাসীন হেব বা মানুষ তােদরেকই এসব পেদর জন্য মান্যবর িহেসেব গ্রহন কের িনেব;
(প্রকৃত আেলম, মুহাদ্িদস ও মুফতীগেণর কােছ যােব না)। আজকালকার েবিশরভাগ ওয়ােয়জ,
মসিজেদর ইমাম ও খিতব, েছাট েছাট মাদ্রাসা-মক্তেবর দ্বীনী িশক্ষকেদর মধ্েয ইলমী
ৈদন্েযর এই সমস্যা প্রকট আকার ধারন কেরেছ। এেদর েবিশর ভাগই মসিজদ, পাঁচ ওয়াক্ত
নামায ও কসর -এর সামান্য িকছুটা িভতেরর মাসআলাহ’র ইলমও পূর্ণ ভােব রােখ না, েসখােন
িখলাফত, িজহাদ, আমর িবল মা’রুফ নািহ আিনল মুনকার, শরয়ী িবচার ব্যবস্থা, সনাতন ও
আধুিনক শরয়ী অর্থনীিত ইত্যািদ অন্যান্য বড় বড় িবষেয়র ভারী, সুক্ষ ও জিটল মাসআলাহ
জানা-েতা আেরা পেরর কথা। তা সত্ত্েবও এসব িবষেয় েকউ প্রশ্ন করেল তােদর েবিশরভােগর
মুখ েথেক ‘জািন না’ েবর হয় না, িকংবা ‘বড় েকােনা মুফতীর কােছ িজজ্েঞস কের জানােবা’
-তাও বেল না, অথবা ‘অমুক বড় মুফতী সােহেবর কােছ িজজ্েঞস কের িনন’ -তাও বেল না, বরং
ফস্ কের একিট ফতওয়া বা ব্যাখ্যা িদেয় েদয় !!! এেদর শরয়ী জ্ঞােনর ৈদন্েযর অবস্থা যখন
সাধারণ মানুেষর কােছ দৃষ্িটকটুভােব ধরা পেড়, তখন তারা মেন কের েয, সব আেলমই এরকম।
ফেল এরা বড় আেলমগেণর কােছ যাওয়ার পেথ একিট প্রাথিমক বাঁধা হেয় দাঁড়ায়।
(২) এই ধারা বিহর্ভূত েলােকরা শুধুমাত্র িনেজ িনেজ বই পেড় এেককজন শরীয়েতর পন্িডত
িহেসেব আত্বপ্রকাশ করেব এবং মুর্খ মানুষজন তােদর কুরআন-হািদেসর আেলাচনা ও
কথাবার্তায় আকৃষ্ট হেয় তােদরেক অনুসরণ কের। এযুেগর আধুিনক িশক্িষতেদর মধ্েয (হােত
েগাণা সেচতন িকছু মুিমন বােদ) প্রায় ১০০% -ই এরকম স্ব-িশক্িষত হাতুেড় মুফতী,
মুহাদ্েদস ও আল্লামাহ’র পদ গ্রহন কের আেছ, যারা েয েকােনা ব্যাপাের আেলম-জােহল
সকেলর েকাথায় কী ভুল -তা স্ক্যান করার মেতা জ্ঞান ও েযাগ্যতা পূর্ণমাত্রায় আেছ বেল
তােদর িনেজেদর ধারনা। এই মহামারী আজ এমন এক িবকট আকার ধারণ কেরেছ েয, বাজার আজেক
এরাই দখল কের িনেয়েছ। শহুের ডাক্তার, ইঞ্িজিনয়ার েথেক শুরু কের গ্রাম্য সাধারণ
ব্যাক্িত পর্যন্ত এই মহামারীেত আক্রান্ত। আর আম পাবিলেকর অবস্থাও এত েসাচনীয় েয,
তারা িবেবেকর মাথা েখেয় এেদর কােছ কুরআন ও সুন্নাহ’র ইলম অন্েবষন কের, মাসআলাহ
িজজ্েঞস কের, েকান আেলম েকাথায় ভুল কেরেছ -তার সমাধান তলব কের ইত্যািদ।
এই েশষ জামানা এই দুই শ্েরিণর েলাকজন (তথা অল্প ইলমধারী আেলম ও স্বিশক্িষত ইলমধারী
েলাকেদর) এবং িবেবকহীন সাধারণ মুর্খ জনগণ িদেয় প্রায় েগাটা পৃিথবী কাণয় কাণায়
পূর্ণ। মুহাক্িকক আেলম ও সেচতন িবেবকবান সাধারণ মানুেষর সংখ্যা পৃিথবীেত অিত নগন্য।
সম্ভবতঃ িকছু হািদেসর ইশারা এিদেকই। েযমন: হযরত আনাস িবন মােলক রা. েথেক বর্িণত,
রাসুলুল্লাহ  ﷺএরশাদ কেরন- ـﻞ
ـﺮ اﻟﺠﻬـ
ـﻢ وﻳﻈﻬـ
ـﻊ اﻟﻌﻠـ
ـﺔ أن ﻳﺮﻓـ
ـﺮاط اﻟﺴﺎﻋـ
ـﻦ أﺷـ
إن ﻣـ
– ‘েকয়ামেতর লক্ষনসমূেহর মধ্েয এও রেয়েছ েয, (দ্বীনী) ইলম উেঠ যােব এবং মুর্খতা
প্রকাশ পােব।[সিহহ বুখারী, হািদস ৬৮০৮; সিহহ মুসলীম, হািদস ২৬৭১;
মুসনােদ আহমাদ৩/১৫১; জােম িতরিমযী, হািদস ২২০৫; সুনােন ইবেন মাজাহ, হািদস ৪০৪৫] আেরক হািদেস
এেসেছ , রাসুলুল্লাহ  ﷺএরশাদ কেরন- َ إِنَّ اﻟﻠ َّـــﻪَ ﻻ َ ﻳَﻘ ْﺒِـــﺾ ُ اﻟ ْﻌِﻠ ْـــﻢ
ِ وَﻟ َﻜ ِﻦ ْ ﻳَﻘ ْﺒِﺾ ُ اﻟ ْﻌِﻠ ْﻢ َ ﺑِﻘ َﺒْﺾ،ِ ﻳَﻨْﺘ َﺰ ِﻋ ُﻪُ ﻣ ِﻦ َ اﻟ ْﻌِﺒَﺎد،اﻧ ْﺘ ِﺰ َاﻋ ًﺎ
 اﺗ َّﺨ َﺬَ اﻟﻨَّﺎسُ ر ُءُوﺳًﺎ، ﺣ َﺘ َّﻰ إِذ َا ﻟ َﻢ ْ ﻳُﺒْﻖِ ﻋ َﺎﻟ ِﻤ ًﺎ،ِاﻟ ْﻌُﻠ َﻤ َﺎء
َ
َ
 رواه.  ﻓ َﻀ َﻠ ُّﻮا وَأ ﺿ َﻠ ُّﻮا،ٍ ﻓ َﺄ ﻓ ْﺘ َﻮ ْا ﺑِﻐَﻴْﺮ ِ ﻋ ِﻠ ْﻢ،ﺟ ُﻬ َّﺎﻻ ً ﻓ َﺴ ُﺌِﻠ ُﻮا
, ٥٢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:  واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ, ٢٦٥٢:  و اﻟﺘﺮﻣﺬي,٢٦٧٣ :  و ﻣﺴﻠﻢ, ١٠٠  رﻗﻢ:اﻟﺒﺨﺎري

٢٣٩  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:  واﻟﺪارﻣﻲ, ٢/١٦٢ :‘– وأﺣﻤﺪিনশ্চই আল্লাহ (কুরআন ও সুন্নাহ’র সিহহ)
ইলমেক েলাকজেনর অন্তর েথেক িছিনেয় েনয়ার ন্যায় িছিনেয় িনেবন না। তেব িতিন আেলমগণেক
(এেক এেক মৃত্যু িদেয় দুিনয়া েথেক) উিঠেয় েনয়ার মাধ্যেম ইলমেক তুেল িনেবন। যখন
েকােনা আেলম থাকেব না, তখন েলাকজন তােদর জােহল-মুর্খ প্রধানেদরেক ধের তােদর কােছ
প্রশ্ন করেব। তখন তারা ইলম ছাড়াই ফাতওয়া/জবাব িদেব। ফেল তারা (িনেজরাও) পথভ্রষ্ঠ
হেব, (যারা প্রশ্ন কেরেছ) তােদরেকও পথভ্রষ্ঠ করেব’।[সিহহ বুখারী, হািদস ১০০; সিহহ
মুসলীম, হািদস ২৬৭৩; মুসনােদ আহমাদ-২/১৬২; জােম িতরিমযী, হািদস ২৬৫২; সুনােন ইবেন
মাজাহ, হািদস ৫২; সুনােন দােরমী, হািদস ২৩৯]
ইমাম আব্দুল্লাহ ইবেন মুবারক রহ. তাঁর িকতাব ‘আল-যুহদ’-এ উত্তম সনেদ হযরত আবু
উমাইয়্যাহ আল-যামহী রা.-এর সূত্ের একিট হািদস বর্ণনা কেরেছন, রাসুলুল্লাহ  ﷺএরশাদ
َ
َ
কেরন- َ  إِﺣ ْﺪ َاﻫ ُﻦ َّ أ نْ ﻳُﻠ ْﺘ َﻤ َﺲ: إِنَّ ﻣ ِﻦ ْ أ ﺷ ْﺮ َاط ِ اﻟﺴ َّﺎﻋ َﺔِ ﺛ َﻼﺛ ًﺎ
 و ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو, ٦١ ”  أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك ﻓﻲ ” اﻟﺰﻫﺪ-ِ اﻟ ْﻌِﻠ ْﻢ ُ ﻋ ِﻨْﺪ َ اﻷﺻ َﺎﻏ ِﺮ
 و اﻟﻼﻟﻜﺎﺋﻲ ﻓﻲ ” ﺷﺮح أﺻﻮل اﻟﺴﻨﺔ,٤٣٨  رﻗﻢ٢/٦٢“ اﻟﺪاﻧﻲ ﻓﻲ ” اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻦ
, ﻗﻠﺖ اﺳﻨﺎده ﺟﻴﺪ:٢/٣١٦ ” ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ “اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ,٥٧٦  ﻛﻮاﻛﺐ١/٢٣٠ ”
, ٢/٢٤٩ : اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻠﻢ وﻓﻀﻠﻪ،٢٢/٣٦١ واﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ
١/١٣٥ اﻟﻬﻴﺜﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ, – ‘েকয়ামেতর লক্ষনসমূেহর মধ্েয িতনিট লক্ষন আেছ, যার একিট
হল- (দ্বীেনর) ইলম’েক একদম েছাটেদর কােছ তলব করা হেব’। [আল-যুহদ, ইবনুল
মুবারক, হািদস ৬১; ‘আস-সুন্নাহ, ইমাম দানী-২/৬২, হািদস ৪৩৮; শারহু উসূলীস সুন্নাহ,
আলকানী-১/২৩০, কাওয়ািকব ৫৭৬; আল-মু’জামুল কািবর, ত্বাবরানী- ২২/৩৬১; জােমঊ বায়ািনল
ইলম, ইবেন আব্দল বার-২/২৪৯; মাজমাউয যাওয়ায়ীদ, হাইছামী- ১/১৩৫] েছাটেদর কাছ েথেক
ইলম হািসেলর অর্থ আমরা এখােন কের এেসিছ।
(৪) মসিজেদর মুতাওয়াল্িল (েসক্েরটারী) পদ ও দািয়ত্েবর মধ্েয েখয়ানত: আল্লাহ তাআলা’র
অনুগত বান্দা মুসলমানেদর জন্য নামায ও িযিকেরর সর্বত্তম স্থান হল আল্লাহ’র ঘর
মসিজদ। েয ব্যাক্িত শরীয়েতর দৃষ্িটেত নূন্যতম মাত্রারও মুসলমান, তার জন্য মসিজেদ
প্রেবশ কের নামায ও আল্লাহ’র িযিকর করার হক্ব রেয়েছ -যতক্ষন পর্যন্ত তারা কুরআন ও
সুন্নাহ’র অপরাপর সংশ্িলষ্ট িবধান লঙ্ঘন না কর এটা আল্লাহ’র পক্েষর েলাকেদর
ইবাদতখানা; িবপক্েষর েলাকেদর ে◌নয়। িকন্তু এই েশষ জামানায় এেস ভাল কের েখাঁজ কের
েদখুন, মসিজদগুেলার কিমিটেত মুতাওল্লী/েসক্েরটারী/সভাপিত, অর্থরক্ষক ও সাধারণ
সদস্যরা হল তারা(ক) যােদর একজনও -পূর্ণ ইসলাম কােয়ম েহাক -তা চায় না, মােন েসকুলার
(রাষ্ট্রীয় পর্যােয় ইসলামী শরীয়ত বাদ েদয়ার) আদর্েশ িবশ্বাসী মর্েম সমােজ
পিরিচত।
(খ) যারা সারাটা জীবন সূদী ব্যাংেকর কর্মকর্তা বা কর্মচারী িহেসেব চাকুরী
কের প্রকাশ্যভােব হারাম েখেয়েছ মর্েম সমােজ পিরিচত।
(গ) যারা সূদ ও জুয়া িনর্ভর ইন্সুেরন্স েকাম্পনীর কর্মকর্তা বা কর্মচারী
িহেসেব চাকুরী কের প্রকাশ্যভােব হারাম েখেয়েছ মর্েম সমােজ পিরিচত। (ঘ) যারা
সমােজর এমন েনতা যার -মাস্তান েপাষা, অর্থ আত্বসাৎ, অন্যান্য অসততা, এমনিক
কাউেক খুন করার েদােষ েদাষী মর্েম সমােজ পিরিচত।
(ঘ) যারা এযুেগর নাজােয়য কায়দায় কন্ট্রক্টরী ব্যবসার মাধ্যেম হারাম কামাই
কের মর্েম সমােজ পিরিচত।
(ঙ) যারা কুরআন-সুন্নাহ’র পর্দা ব্যবস্থােক নারীর অিধকার হনন বেল িবশ্বাস
কের অথবা িনেজর পিরবােরর মধ্েয পর্দার েকােনা ব্যবস্থা রােখ না -এমন
ব্যাক্িত মর্েম সমােজ পিরিচত। ইত্যািদ
মসিজদ কিমিটগুেলােত হােত েগাণা দুই একজন বােদ প্রায় সকেলর এই একই অবস্থা। েযমন
মুসুল্লী সমাজ েতমিন তােদর মসিজদ কিমিটর সদস্যরা।
একটা জামানা িছল যখন রাসুলুল্লাহ সা. সকল মুসলমানেক িতন জন সাহাবী রা.-এর
সােথ প্রায় চল্িলশ িদন সালাম-কালাম করেত িনেষধ কের িদেয়িছেলন -‘িজহােদ অংশগ্রহন না
করার অপরােধ’, যিদও-বা তখন তাঁেদর িতন জেনর িজহােদ যাওয়া না যাওয়ার উপর িজহােদর

িবজয় িনর্ভরশীল িছল না। পের তাঁেদর তওবা কবুল হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ সা. সকল
মুসলমানেক
তাঁেদর
সােথ
সালাম-কালােমর
অনুমিত
েদন।
আমরা
এও
েদখেত
পাই
েয, রাসুলুল্লাহ সা. বহু মুনােফকেক নাম ধের ধের মসিজদ েথেক েবড় কের িদেয়িছেলন
রাসুলুল্লাহ সা.-এর িবরুদ্েধ ষঢ়যন্ত্র করার এক অপরােধ।
িকন্তু এই েশষ জামানায় অবস্থা হেয় েগেছ এেকবাের উল্েটা। আজ উপেরর (ক) েথেক (ঙ)
পর্যন্ত েলাকগুিল মসিজেদর নামােযর প্রথম কাতাের দাড়ােনার বা মুসুল্লেদর প্রিতিনিধ
হেয় মসিজেদর িবিভন্ন িবষেয় কথা বলা সম্মান পায়, তারাই িমিটং কের িনর্ধারণ কের েয,
েকান খতীব/ইমাম/মুয়াযযীনেক মসিজেদ রাখা হেব আর কােক েবড় কের েদয়া হেব !!!
ধর্মিনরেপক্ষতার মেতা কুফরী আক্িবদা অন্তের েরেখ আর হারাম কামাইেয়র শরীর িনেয়
মসিজেদ গমন ও নামায পেড় েকান েবেহশেতর আশা করা যায়!!!
শাদ্দাদ িবন মা’িকল আল-আসাদী রহ. েথেক বর্িণত, িতিন বেলন: আিম আব্দুল্লাহ ইবেন
َ
মাসউদ রা.-েক বলেত শুেনিছ: ، ُ أ وَّلُ ﻣ َﺎ ﺗ َﻔ ْﻘِﺪُونَ ﻣ ِﻦ ْ دِﻳﻨِﻜ ُﻢ َ اﻷ َﻣ َﺎﻧ َﺔ
َ وَﻻ َ دَﻳْﻦ

ٌﻗ َﻮ ْم

وَﺳ َﻴُﺼ َﻠ ِّﻲ

، ُ ﺗ َﻔ ْﻘِﺪُونَ ﻣ ِﻨْﻪُ اﻟﺼ َّﻼ َة

وَآﺧ ِﺮ ُ ﻣ َﺎ

‘ – ﻟ َﻬ ُـেতামােদর দ্বীন (ইসলাম) েথেক প্রথেম েয িজিনসিটেক উিঠেয় েনয়া হেব (েসটা
ْ ــﻢ
হল) ‘আমানত’, আর সর্বেশেষ েয িজিনসিটেক উিঠেয় েনয়া হেব (েসটা হল) নামায। একিট কওম
নামায পড়েব িকন্তু (ইসলাম) তােদর দ্বীন হেব না, (তােদর দ্বীন হেব অন্য েকােনা
িবশ্বাস বা মতবাদ)’। [আল-মুসান্নাফ, ইবনু আিব শায়বাহ- ১৪/১৬১]
হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর রা. েথেক বর্িণত,

িতিন বেলন-

ﻳــﺄﺗﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨــﺎس زﻣــﺎن

 و ﻗﺎل ﻫﺬا٤/٤٨٩ : أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪرك. ” ﻳﺠﺘﻤﻌﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺆﻣﻦ
 واﻟﻄﺤﺎوي ﻓﻲ “ﻣﺸﻜﻞ. و واﻓﻘﻪ اﻟﺬﻫﺒﻲ. ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺳﻨﺎد ﻋﻠﻰ ﺷﺮط اﻟﺸﻴﺨﻴﻦ وﻟﻢ ﻳﺨﺮﺟﺎه
,٢/٢١٤ : اﺑﻦ ﻋﺪي ﻓﻲ “اﻟﻜﺎﻣﻞ, ٣٧٥٨٦ ,٣٠٣٥٥ : اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻲ “اﻟﻤﺼﻨﻒ, ٥٩٠ -”اﻵﺛﺎر
١٦٠٩  رﻗﻢ,٥/٥٩ : اﻟﺨﻼل ﻓﻲ اﻟﺴ ُّﻨَّﺔ,١١٠ ,١٠٩ ,١٠٨ :”– واﻟﻔﺮﻳﺎﺑﻲ ﻓﻲ “ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻖ
‘মানুেষর উপর এমন জামানা আসেব, যখন (েলাকজন) মসিজেদ একত্িরত হেব, (িকন্তু) তােদর
মধ্েয েকােনা মু’িমন ব্যাক্িত থাকেব না। [মুসতাদরােক হািকম- ৪/৪৮৯; শারহু মুশিকিলল
আছার, ত্বাহাবী- ৫৯০; আল-মুসান্নাফ, ইবনু আিব শায়বা, আছার ৩০৩৫৫, ৩৭৫৮৬; আল-কােমল,
ইবনুল আদী- ২/২১৪; িসফাতুল মুনােফক, ফারইয়াবী- ১০৮, ১০৯, ১১০; আস-সুন্নাহ, ইমাম
খাল্লাল- ৫/৫৯, আছার ১৬০৯]
ইমাম দাইলামী রহ. বর্ণনা কেরেছন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রা. বেলেছন- ـﻰ
ـﻴﺄﺗﻲ ﻋﻠـ
ﺳـ
 رواه اﻟﺪﻳﻠﻤﻲ.اﻟﻨﺎس زﻣﺎن ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻨﻬﻢ أﻟﻒ رﺟﻞ أو زﻳﺎدة ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺆﻣﻦ
٣٤٤٧  رﻗﻢ١/٢٣٣ : ﻓﻲ اﻟﻔﺮدوس ﺑﻤﺄﺛﻮر اﻟﺨﻄﺎب-‘অিত িশঘ্রই মানুেষর উপর এমন জামানা
আসেব, যখন মসিজেদর মধ্েয (জামাআেত) নামায হেব, যােদর মধ্েয এক-হাজার বা তার েবিশ
পুরুষ (েলাক জামাআেত শরীক) থাকেব, (িকন্তু) তােদর মধ্েয েকােনা মু’িমন ব্যাক্িত
থাকেব না’। [আল-িফরদাউস, দাইলামী- ১/২৩৩, আছার ৩৪৪৭] হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ
রা. েথেক বর্িণত হেয়েছ,

িতিন বেলন-

إن ﻣﻦ اﻗﺘﺮاب اﻟﺴﺎﻋﺔ أن ﻳﺼﻠﻲ ﺧﻤﺴﻮن ﻧﻔﺴﺎ ﻻ

, ٣٨٤٢٧ : أﺑﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ ﻛﺬا ﻓﻰ ﻛﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل

 رواه. ﺗﻘﺒﻞ ﻷﺣﺪﻫﻢ ﺻﻼة

١/٧٠٣ :ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺿﻌﻴﻒ ﻛﺬا ﻓﻰ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺑﺸﺮح اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻻﻟﻤﻨﺎوي

– ‘েকয়ামেতর

িনকটবর্তী সমেয় (এমনও হেব েয, মসিজেদ িগেয় জামাআেত) পঞ্চাশন মানুষ নামায পড়েব,

িকন্তু তােদর কােরার নামাযই কবুল হেব না’। [আবুশ শােয়খ: কাঞ্জুল উম্মাল, আছার
৩৮৪৬৭; আত-তাইিসর, মুনাবীﻓﻲ

اﻟﺤﺮاﻧﻲ

ﺷﻌﻴﺐ

أﺑﻮ

رواه

১/১৭২] ইমাম আবু শুআইব রহ. বর্ণনা কেরেছন –
.

ﻣﺆﻣﻦ

ﻓﻴﻬﻢ

وﻣﺎ

وﻳﺼﻮﻣﻮن

وﻳﺼﻠﻮن

ﻳﺤﺠﻮن

ـﻰ
ـﺄﺗﻲ ﻋﻠـ
ﻳـ
زﻣﺎن

اﻟﻨﺎس

 ﻛﺬا ﻓﻰ إﺗﺤﺎف اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻦ واﻟﻤﻼﺣﻢ وأﺷﺮاط. وإﺳﻨﺎده ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ،”“ﻓﻮاﺋﺪه
٢/٦٤ : ‘ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺘﻮﻳﺠﺮيমানুেষর উপর এমন জামানা আসেব, যখন
(মুসলমান িহেসেব পিরিচত েলাকজন) হজ্জ করেব, নামায পড়েব, েরাযা রাখেব, িকন্তু তােদর
মধ্েয েকােনা মু’িমন ব্যাক্িত থাকেব না’। [আল-ফাওয়ািয়দ, ইমাম আবু শুআইব: ইতহাফুল
জামাআহ িবমা যাআ িফল িফতান ওয়াল মালািহম ওয়া আশরািতস সাআহ- ২/৬৪]

েশষ কথা:
এখােন মাত্র কেয়কিট িবেশষ পদ ও তার কার্যাবিলর মধ্েয িখয়ানত করার উদাহরণ িদলাম;
সবগুেলা এক এক কের উল্েলক করা সম্ভব নয়। একইভােব প্রিতিট প্রশাসিনক পদ, িশক্ষাগত
পদ, ইন্েটিলেজন্স ও ইনেফার্সেমন্ট এেজন্িস (েযমন: পুিলশ, র্যাব, িসআইিড, িবিবিড,
িসআইএ ইত্যািদ)র পদ সহ বািকগুেলাও বুেঝ িনন। মুসলীম উম্মাহ’র েবিশরভাগ অংেশ আজ
েখয়ানেতর পঁচন ধের েগেছ। আমার িবশ্বাস, িনম্েনাক্ত হািদসগুেলােত এিদেকই ইংগীত করা
হেয়েছ।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আস রা.-এর

সূত্ের বর্িণত হেয়েছ, রাসুলুল্লাহ ﷺ

এরশাদ কেরন- ﻛﻴﻒ ﺑﻜﻢ وﺑﺰﻣﺎن أو ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﺄﺗﻲ زﻣﺎن ﻳﻐﺮﺑﻞ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻪ ﻏﺮﺑﻠﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﺜﺎﻟﺔ
: ﻓﻘﺎﻟﻮا،ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻗﺪ ﻣﺮﺟﺖ ﻋﻬﻮدﻫﻢ وأﻣﺎﻧﺎﺗﻬﻢ واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻫﻜﺬا وﺷﺒﻚ ﺑﻴﻦ أﺻﺎﺑﻌﻪ
 ﺗﺄﺧﺬون ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻮن وﺗﺬرون ﻣﺎ ﺗﻨﻜﺮون وﺗﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ أﻣﺮ:وﻛﻴﻒ ﺑﻨﺎ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ؟ ﻗﺎل
، ٧٠٢٣  واﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻨﺪ، ٤٣٤٢ ﺧﺎﺻﺘﻜﻢ وﺗﺬرون أﻣﺮ ﻋﺎﻣﺘﻜﻢ – رواه أﺑﻮ داود
٣٦٤٨ ‘ – واﻧﻈﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داودতখন েতামােদর বা (বেলেছন েতামােদর) জামানার িক
অবস্থা হেব অথবা (বেলেছন) অিত িশঘ্রই এমন জামানা আসেছ, যখন মানুষজন একদম (পঁচন ধরা)
িবকৃত হেয় যােব, অবিশষ্ট থাকেব (আবর্জনায়) পিরত্যাক্ত (িজিনেসর মেতা িনকৃষ্ট বদ
স্বভােবর এমন সব) মানুষজন, যােদর প্রিতশ্রুিত ও আমানতগুেলা খলৎমলৎ হেয় যােব এবং
তারা দ্বন্দ্ব ও িবেরাধ বাঁধােব। তখন তারা এরকম হেয় যােব–(একথা বেল িতঁিন) তাঁর
আঙ্গুলগুেলােক একটার মােঝ অেরকটা ঢুিকেয় িদেলন। তখন েলােকজন িজজ্েঞস করেলন: ইয়া
রাসুলাল্লাহ, তখন আমরা (মুসলমানরা) িক করেবা? িতিন বলেলন: (েস সময় -আমার আনীত
দ্বীেনর) যা িকছু েতামরা (িনর্ভরেযাগ্য ভােব) িচেন িনেত পােরা তা গ্রহন করেব এবং
(শরীয়ত ও িবেবকগত ভােব) যা িকছু িনন্দনীয় েদেখা তা পিরত্যাগ করেব, আর (সংেশাধেনর
আশা আেছ- এরকম) েতামােদর িবেশষ েলাকজেনর ব্যাপারগুেলা গ্রহন করেব (ও েস ব্যাপাের
শরীয়েতর হক্ব আদায় করেব) এবং েতামােদর আম-জনতার িবষয়গুেলােক েছেড় িদেব, (কারণ তােদর
িফতনার সাগের েগেল েতামােদর ইমান-আমলও তােদর েঢউ-এর েতাড় েতামােদরেক তােদর সাগের
ভািসেয় িনেয় যােব)। [সুনােন আবু দাউদ, হািদস ৪৩৪২; মুসনােদ আহমাদ, হািদস ৭০২৩]
হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আস রা.-এর
َ ذ َﻛ َﺮ

ْ إِذ

وﺳﻠﻢ

ﻋﻠﻴﻪ

اﻟﻠﻪ

সূত্ের বর্িণত হেয়েছ, িতিন বেলন-

ر َﺳ ُﻮل ِ اﻟﻠ َّﻪِ ﺻﻠﻰ

َﻧ َﺤ ْﻦ ُ ﺣ َﻮ ْل

ﺑ َﻴْﻨَﻤ َﺎ

َ
ْ اﻟ ْﻔِﺘ ْﻨَﺔ َ ﻓ َﻘ َﺎلَ ” إِذ َا ر َأ ﻳْﺘ ُﻢ ُ اﻟﻨَّﺎسَ ﻗ َﺪْ ﻣ َﺮ ِﺟ َﺖْ ﻋ ُﻬ ُﻮدُﻫ ُﻢ
َ
َ
ِ وَﺷ َﺒَّﻚ َ ﺑ َﻴْﻦ َ أ ﺻ َﺎﺑِﻌِﻪ.وَﺧ َﻔ َّﺖْ أ ﻣ َﺎﻧ َﺎﺗ ُﻬ ُﻢ ْ وَﻛ َﺎﻧ ُﻮا ﻫ َﻜ َﺬَا ” 
َ
ُﻗ َﺎلَ ﻓ َﻘُﻤ ْﺖُ إِﻟ َﻴْﻪِ ﻓ َﻘُﻠ ْﺖُ ﻛ َﻴْﻒَ أ ﻓ ْﻌَﻞ ُ ﻋ ِﻨْﺪ َ ذ َﻟ ِﻚ َ ﺟ َﻌَﻠ َﻨِﻲ اﻟﻠ َّﻪ
ﻓ ِﺪ َاك َ ﻗ َﺎلَ ” اﻟ ْﺰ َم ْ ﺑ َﻴْﺘ َﻚ َ وَاﻣ ْﻠِﻚ ْ ﻋ َﻠ َﻴْﻚ َ ﻟ ِﺴ َﺎﻧ َﻚ َ وَﺧ ُﺬْ ﺑِﻤ َﺎ
َ ﺗ َﻌْﺮ ِفُ وَدَع ْ ﻣ َﺎ ﺗ ُﻨْﻜ ِﺮ ُ وَﻋ َﻠ َﻴْﻚ َ ﺑِﺄَﻣ ْﺮ ِ ﺧ َﺎﺻ َّﺔِ ﻧ َﻔ ْﺴ ِﻚ َ وَدَع ْ ﻋ َﻨْﻚ
َ
٤٣٤٣ ‘ – أ ﻣ ْﺮ َ اﻟ ْﻌَﺎﻣ َّﺔِ – رواه أﺑﻮ داودআমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামেন েগাল হেয়
বসা িছলাম, তখন িতিন িফতনা সম্পর্েক কথা বলিছেলন। িতিন বলেলন: েতামরা যখন মানুষ
জনেক েদখেব েয, তােদর প্রিতশ্রুিতগুেলা খলৎমলৎ হেয় হেয় েগেছ এবং তােদর আমানতদারী
িনভুপ্রায় হেয় েগেছ, তখন তারা এরকম হেয় যােব–(একথা বেল িতঁিন) তাঁর আঙ্গুল গুেলােক
একটার মােঝ অেরকটা ঢুিকেয় িদেলন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আস রা বেলন: তখন
আিম উেঠ তাঁর কােছ িগেয় িজজ্েঞস করলাম: আল্লাহ আমােক আপনার তের জীবন উৎসর্গ করুন।
ওই অবস্থার সম্মুখীন হেল আিম িক করেবা? রাসুলুল্লাহ  ﷺবলেলন: (েলাকজেনর সংেশাধেনর
িচন্তা পিরত্যাগ কের সময় অিতবািহত করার জন্য) েতামার ঘরেক অপিরহার্য কের নাও,
(িফতনা’য় অংশ িনও না, বরং) েতামার িজহবােক (যথাসাধ্য) সংযত কের রােখা (কারণ তুিম
জােনা না, েতামার েকান কথা িফতনা’র আগুনেক ভরিকেয় িদেব আর তুিম েসই পােপর অংশীদার
হেয় বসেব), এবং (েস সময় -আমার আনীত দ্বীেনর) যা িকছু তুিম (িনর্ভরেযাগ্য ভােব) িচেন
িনেত পােরা তা গ্রহন কেরা এবং (শরীয়ত ও িবেবকগত ভােব) যা িকছু িনন্দনীয় েদেখা তা
পিরত্যাগ কেরা। আর তুিম শুধু েতামার িনেজর িবেশষ ব্যাপার (েক িনেয় িচন্িতত থাককােক)
অপিরহার্য কের নাও, আর সর্বসাধারেণর ব্যাপারািদ েথেক িনজেক িবরত রােখা’। [সুনােন
আবু দাউদ, হািদস ৪৩৪৩]

اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب و أﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ و
اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﻰ أﻟﻪ و أﻣ ّﺘﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺮ اﻟﻠﻪ و
أﺗﻮب إﻟﻴﻪ

