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বরেি অর্জলনর অর্জ 

আরবীলি বলা হয় تربك يتربك ترباك যা আরবী ‘বারাোহ’ 

শব্দ মর্লে গৃহীি। িাহযীবুল লুগাহ নামে অতিধ্ালন আবু 
মানসুর বললন: “বারাোহ শলব্দর মূল হলে প্রাচুযজ ও 
প্রবৃতি।” 

অিএব, বরেি মালন হলে মোলনা তর্তনলসর মস প্রাচুযজ 
ও প্রবৃতি, িাবাররুলের মাধ্যলম বরেি লািোরী যা 
পাওয়ার ইো মপাষণ েলর র্ালে। এ প্রাচুযজ ও প্রবৃতি 
েখলনা স্থালনর মলধ্য হলি পালর, েখলনা হলি পালর 
বযতির মলধ্য, আর েখলনা গুণাবলী ও ববতশলযয। এটা 
হলয় র্ালে িার িাষা তিতত্তে প্রলয়াগ অনুযায়ী। আর 
শর‘ঈ প্রলয়ালগর তবস্তাতরি আললাচনা ইনশাআল্লাহ পলর 
আসলে। 

প্রর্ম অর্জ (স্থালনর মলধ্য বরেি) সম্পলেজ আল্লাহর বাণী: 
 [٠١: فصلت] ﴾فِيَهاََوَبََٰركَََفَۡوقَِهاَِمنََرَوَِٰسَََفِيَهاَوََجَعَلَ﴿
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 “তিতন িূপৃলষ্ঠর উপতরিালগ স্থাপন েলরলেন অটল 
পবজিমালা এবাং িালি তদলয়লেন বরেি”। [সূরা  
ফুসতসলাি, আয়াি: ১০] 

ۡوَرۡثَنا﴿
َ
ِينَََٱۡلَقۡومََََوأ ۡرِضَََمَشَٰرَِقََيُۡسَتۡضَعُفونَََََكنُوا ََٱَّلذ

َ
ََوَمَغَٰرَِبَهاَٱۡۡل

ََٰرۡكَناَٱلذِتَ  [٠٣١: االعراف] ﴾فِيَها َََب

“ময সম্প্রদায়লে দুবজল গণয েরা হি িালদরলে আতম 
উত্তরাতধ্োরী েলরতে যমীলনর পূবজ ও পতিলমর, যালি 
আতম তদলয়তে বরেি”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াি: 
১৩৭] 

ِنَََبَرََكَٰت َََعَلۡيِهمَلََفَتۡحَنا﴿ َمآءََِم  ۡرِضََٱلسذ
َ
 [٦٩: االعراف] ﴾َوٱۡۡل

“আমরা অবশযই িালদর র্নয আোশ ও যমীলনর বরেি 
উনু্মি েলর তদিাম।” [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াি: ৯৬] 

َََِوقُل﴿ نزِۡلِنََرذب 
َ
َباَرٗكََُمزَنٗلََأ  [  ٩٦: املؤمنون] ﴾مُّ

“আর বল, মহ আমার রব, আমালে এমনিালব অবিরণ 
েরাও, যা হলব বরেিময়”। [সূরা আল-মুতমনূন, আয়াি: 

২৯] 
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তদ্বিীয় অর্জ (বযতির মলধ্য বরেি) সম্পলেজ আল্লাহর বাণী:   

ََٰرۡكَنا﴿ َىََعلَۡيهَََِوَب ِيذتِِهَماََوِمنَإِۡسَحََٰق َََوََعَ َۡفِسهِۦََوَظالِمَ َُُمِۡسنَ َُذر  ِ َّل 
 [  ٠٠٣: الصافات] ﴾١١٣َُمبِيَ 

“আমরা িার ওপর বরেি দান েলরতেলাম এবাং 
ইসহালের ওপরও। িালদর বাংশধ্রলদর মলধ্য েিে 
সৎেমজপরায়ণ এবাং েিে তনলর্লদর প্রতি স্পয 
অিযাচারী।” [সূরা আস-সাফ ফাি, আয়াি: ১১৩] 

আর নূহ আলাইতহস সালালমর োতহনী বণজনায় আল্লাহর 
বাণী: 

ِنذاَبَِسَلَٰمَ َٱۡهبِۡطَ﴿ ََم  َىََعلَۡيَكَََوَبرََكَٰت  َممَ ََوََعَ
ُ
نَأ ِمذ َعَك ََم  : هود] ﴾مذ

٨٤  ] 

“অবিরণ েরুন আমার পক্ষ হলি শাতি ও বরেি 
সহোলর আপনার ওপর এবাং ময সেল সম্প্রদায় 
আপনার সলে আলে িালদর ওপর”। [সূরা হূদ, আয়াি: 

৪৮] 

িৃিীয় অর্জ (গুণাবলীলি বরেি) সম্পলেজ আল্লাহর বাণী: 
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َىَفََسل ُِموا َ﴿ نُفِسُكمََََۡعَ
َ
ِنََََۡتِيذةََٗأ ََِِعندََِم  َِبٗة ََُمَبََٰرَكةََٗٱّللذ : انلور] ﴾َطي 

٩٠  ] 

“অিঃপর মিামরা মিামালদর তনলর্লদর ওপর সালাম 
েরলব আল্লাহর তনেট হলি অতিবাদনস্বরূপ যা বরেিময় 
পতবত্র।” [সূরা আন-নূর, আয়াি: ৬১]  

আল্লাহর িা‘আলার বাণী: 
َباَركَ َذِۡكرَ ََوَهََٰذا﴿ نَزۡلَنَُٰهَ َمُّ

َ
نُتمََۡأ

َ
فَأ
َ
 [  ٠١: االنبياء] ﴾٥٠َُمنِكُرونَََََلُۥَأ

“আর এতট বরেিময় উপলদশ, যা আতম অবিীণজ 
েলরতে। িবুও তে মিামরা িা অস্বীোর ের”? [সূরা 
আল-আতিয়া, আয়াি: ৫০]  

আল্লাহর তেিাব তনলয় তচিা েরলল মদখলি পালবন, িালি 
এ তবষলয়র ওপর দলীল রলয়লে ময, বরেি আল্লাহর োে 
মর্লেই অতর্জি হয় এবাং এেমাত্র আল্লাহর োলেই িা 
চাওয়া যায়। তিতন সৃতযর যালে ইো ও ময বস্তুলি ইো 
বরেি প্রদান েলরন। 

আল্লাহ িা‘আলা বললন, 
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َلَ﴿
َ
ۡمُر ََٱۡۡلَۡلقََََُلََُأ

َ
َََُتَباَركََََوٱۡۡل ََٱّللذ  [  ٠٨: االعراف] ﴾ٱۡلَعَٰلَِميََََربُّ

“মর্লন রাখ, সৃতয ও আলদশ িাাঁরই। তবশ্বর্গলির 
প্রতিপালে আল্লাহ বরেিময়।” [সূরা আল-আ‘রাফ, 
আয়াি: ৫৪] 

তিতন আরও বললন, 

ِيََتَباَركََ﴿ َلََٱَّلذ َََٰٱۡلُفۡرَقانَََنَزذ  [  ٠: الفرقان] ﴾َعۡبِدهِۦَََعَ

“েি বরেিময় তিতন তযতন িাাঁর বান্দার ওপর ফুরোন 
অবিীণজ েলরলেন!” [সূরা আল-ফুরোন, আয়াি: ০১]   

তিতন আরও বললন, 

ِيََتَباَركََ﴿ َمآءََِِفَََجَعَلََٱَّلذ  [  ٩١: الفرقان] ﴾بُُروٗجاَٱلسذ

“েি বরেিময় তিতন তযতন আসমালন সৃতয েলরলেন 
িারোমণ্ডলী িালদর স্থান-সলমি!” [সূরা আল-ফুরোন, 
আয়াি: ৬০]   

তিতন আরও বললন, 

ْحَسُن اْْلَاِلِقنَي﴾ 
َ
ُ أ  ﴿َفتَبَارََك اَّلله
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“অিএব, সলবজাত্তম স্রযা আল্লাহ েি বরেিময়”! [সূরা 
আল-মুতমনূন: ১৪]  

তিতন আরও বললন,  

ۡكَرامََِٱۡۡلََلَٰلََِذِيََرب َِكََٱۡسمََُتََبََٰركََ﴿  [١٤: الرمحن] ﴾٧٨ََوٱۡۡلِ

“েি বরেিময় মিামার রলবর নাম তযতন মতহমময় ও 
মহানুিব”! [সূরা আর-রহমান, আয়াি: ৭৮]  

মূলিঃ تبارك শব্দ সিতলি আয়ালির সাংখযা অলনে। 

 শব্দতট আল েুরআলন আল্লাহর তদলে সম্পতেজি تبارك

হলয়ই বযবহৃি হলয়লে। এ শব্দতট বরেলির যিপ্রোর 
অর্জ রলয়লে িন্মলধ্য সবলচলয় মবতশ গুরুত্বপূণজ, উপোরী 
এবাং সম্পেজ ও প্রিালবর তদে তদলয় সমতধ্ে বযাপে অর্জ 
প্রদানোরী। 

অিএব, বরেি আল্লাহরই মাতলোনািুি। তিতন র্াতনলয় 
তদলয়লেন ময, বহুতবধ্ সৃতযলে তিতন বরেি দান 
েলরলেন। িন্মলধ্য রলয়লে: 

১. নবী ও রাসূলগণ। মযমন, আল্লাহ িা‘আলা বললন, 
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ََٰرۡكَنا﴿ َىََعلَۡيهَََِوَب  [٠٠٣:  الصافات] ﴾إِۡسَحََٰق َََوََعَ

“আমরা িার ওপর বরেি দান েলরতেলাম এবাং 
ইসহালের ওপরও”। [সূরা আস-সাফ ফাি, আয়াি: ১১৩]  

আর ইবরাহীম ও িার আহলল বাইি সম্পলেজ বললন, 

ََِرَۡۡحَُتَ﴿ ۡهَلَََعَلۡيُكمَََۡوَبرََكَُٰتُهۥَٱّللذ
َ
 [١٣: هود] ﴾ٱۡۡلَۡيِتََأ

“মহ আহলল বাইি! মিামালদর প্রতি রলয়লে আল্লাহর 
অনুগ্রহ ও বরেি”। [সূরা হূদ, আয়াি: ৭৩]  

নূহ আলাইতহস সালাম সম্পলেজ বললন, 

ِنذاَبَِسَلَٰمَ َٱۡهبِۡطَ﴿ ََم   [٨٤: هود] ﴾َعلَۡيَكَََوَبرََكَٰت 

“অবিরণ ের আমার পক্ষ মর্লে মিামার ওপর শাতি ও 
বরেি সহোলর”। [সূরা হূদ, আয়াি: ৪৮]  

আর ঈসা আলাইতহস সালাম সম্পলেজ বললন, 

ۡينَََُمَباَرًكََوََجَعلَِنَ﴿
َ
 [٣٠: مريم] ﴾ُكنُتَََماَأ

“মযখালনই আতম র্াতে না মেন, তিতন আমালে বরেিময় 
েলরলেন”। [সূরা মারইয়াম, আয়াি: ৩১]  
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২. ইবাদালির স্থানসমূহ, মযমন, মসতর্দুল আেসা ও 
মসতর্দুল হারাম। আল্লাহ িা‘আলা বললন, 

ِيََُٓسۡبَحَٰنََ﴿ ىَََٰٱَّلذ ۡۡسَ
َ
ِنَََََلۡٗلََبَِعۡبِدهِۦَأ َإَِلََٱۡۡلََرامََِٱلَۡمۡسِجدََِم 

ۡقَصاَٱلَۡمۡسِجدَِ
َ
ِيَٱۡۡل ََٰرۡكَناَٱَّلذ  [٠: االرساء] ﴾َحۡوََلَََُب

“পতবত্র ও মতহমময় তিতন তযতন িাাঁর বান্দালে রর্নীলি 
ভ্রমণ েতরলয়তেললন আল-মসতর্দুল হারাম মর্লে আল-
মসতর্দুল আেসা পযজি, যার আশপাশলে আমরা 
বরেিময় েলরতেলাম”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াি: ০১]  

আল্লাহ িা‘আলা আরও বললন, 

َلََإِنَذ﴿ وذ
َ
ِيَلِلنذاِسََُوِضعََََبۡيت ََأ ةَََلََّلذ  [٦٩: عمران ال] ﴾ُمَباَرٗكََبَِبكذ

“তনিয় মানবর্াতির র্নয সবজপ্রর্ম ময গৃহ প্রতিতষ্ঠি 
হলয়তেল, িা মিা বাক্কায়, বরেিময়”। [সূরা আলল 

ইমরান, আয়াি: ৯৬]  

৩. আল্লাহ িা‘আলা ময তযতের নাতযল েলরলেন মস 
সম্পলেজ র্াতনলয় তদলয়লেন ময, িা বরেিময়। আল্লাহ 
িা‘আলা বললন, 
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َباَركَ َذِۡكرَ ََوَهََٰذا﴿ نَزۡلَنَُٰهَ َمُّ
َ
نُتمََۡأ

َ
فَأ
َ
 [٠١: االنبياء] ﴾٥٠َُمنِكُرونَََََلُۥَأ

“এটা বরেিময় উপলদশ। আমরা িা অবিীণজ েলরতে। 
িবুও তে মিামরা এলে অস্বীোর েরলব?” [সূরা আল-
আতিয়া, আয়াি: ৫০]   

আর এ তযতের হলে মহান আল-েুরআন। মযমন, আল্লাহ 
বলললেন, 

َََوَهََٰذا﴿ نَزۡلَنَٰهََُكَِتَٰب 
َ
 [٦٩: االنعام] ﴾ُمَباَركَ َأ

“এ হললা বরেিময় এেতট তেিাব যা আমরা নাতযল 
েলরতে”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াি: ৯২]   

﴿َ نَزۡلَنَٰهََُكَِتَٰب 
َ
بذُرٓوا ََُمَبََٰركَ َإََِلَۡكََأ َدذ ِ َٰتِهَََِل   [٩٦:  ص] ﴾َءاَي

“এে বরেিময় তেিাব, যা আমরা মিামার প্রতি অবিীণজ 
েলরতে, যালি মানুষ এর আয়ািসমূহ অনুধ্াবন েলর”। 
[সূরা সাদ, আয়াি: ২৯]  
অিএব,, েুরআন হােীম বরেিময় তযতের। আর এর 

আয়াতসমূহ নিয়য় তচিা গলবষণা েরা বরেিময় 
আমল। আল-েুরআলনর তবলশষ জ্ঞানসমূহ এ তচিা-
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গলবষণারই অিগজি। সুন্নাহ েুরআলনর মুর্মাল ও 
সাংতক্ষপ্ত তবষয়সমূহলে তবস্তাতরিিালব বণজনা েলর। আর 
সুন্নাহও বরেিময়। েুরআন-সুন্নালহর অনুসরণও 
বরেিময়। েুরআলনর আয়ািসমূলহর গলবষণা ও 
সুন্নালহর সমঝ মর্লে উদূ্ভি ময সেল জ্ঞান, িাও 
বরেিময়। 

এ তিনতট প্রোলর খাস (তবলশষ) বরেি রলয়লে। এ 
বযাপালর আল েুরআন দলীল মপশ েলরলে। 

আর মোর্াও রলয়লে বযাপে বরেি। এ বরেিও েলয়ে 
প্রোলর তবিি। িন্মলধ্য: 

১. বৃতয বরেিময়। মেননা এর দ্বারা মানুলষর র্ীতবো ও 
ফসল উৎপাদলন প্রবৃতি ঘলট। আল্লাহ িা‘আলা বললন, 

ّۡلَا﴿ َمآءََِِمنََََونَزذ َبََٰرٗكَََمآءََٗٱلسذ ۢنَبۡتَناَمُّ
َ
َٰت ََبِهِۦَفَأ َََجنذ َٱۡۡلَِصيدََِوََحبذ

 [٦: ق] ﴾٩
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“আসমান মর্লে আমরা বষজণ েতর বরেিময় পাতন এবাং 
িদ্বারা আমরা সৃতয েতর বরেিময় উদযান ও পতরপক্ব 
শসযরাতর্”। [সূরা োফ, আয়াি: ০৯]  

২. িম্মলধ্য আরও রলয়লে যমীলন আল্লাহর বরেি দান। 
মযমন, তিতন বললন, 

 [٠١: فصلت] ﴾فِيَهاََوَبََٰركَََفَۡوقَِهاَِمنََرَوَِٰسَََفِيَهاَوََجَعَلَ﴿

“তিতন িূপৃলষ্ঠর উপতরিালগ স্থাপন েলরলেন অটল 
পবজিমালা এবাং িালি তদলয়লেন বরেি”। [সূরা 
ফুসতসলাি. আয়াি: ১০]  

ۡرِضَََمَشَٰرَِقَ﴿
َ
ََٰرۡكَناَٱلذِتَََوَمَغَٰرَِبَهاَٱۡۡل  [٠٣١: االعراف] ﴾فِيَهاََب

“যমীলনর পূবজ ও পতিলমর, যালি আমরা তদলয়তে 
বরেি”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াি: ১৩৭]  

৩. এর মলধ্য আরও রলয়লে আসমান মর্লে যা আলস 
এবাং যমীন মর্লে যা উৎপন্ন হয় িালি আল্লাহর বরেি 
দান। মযমন, তিতন বললন, 
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نَذََولَوَۡ﴿
َ
ۡهَلََأ

َ
َقۡوا َََءاَمُنوا ََٱۡلُقَرىَىَأ ِنَََبَرََكَٰت َََعَلۡيِهمَلََفَتۡحَناََوٱتذ َم 

َمآءَِ ۡرِضََٱلسذ
َ
 [٦٩: االعراف] ﴾َوٱۡۡل

“যতদ মস সেল র্নপলদর অতধ্বাসীবৃন্দ ঈমান আনি 
এবাং িােওয়া অবলিন েরি, িাহলল আমরা অবশযই 
িালদর র্নয আোশ ও যমীলনর বরেি উনু্মি েলর 
তদিাম”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াি: ৯৬]  

এ সেল তেেু এবাং িদনুরূপ অনযানয বস্তু বযাপোলর্জ 
বরেিময়, যদ্বারা উপোর ও েলযাণ এবাং প্রবৃতি ও 
প্রাচুযজ অতর্জি হয়। 

সম্ভবি এলি স্পয হলয় উলে ময, ময তবলশষ বরেি 
বযতির সালর্ সাংতিয, স্থান ও গুলণর সালর্ নয়, িা 
(অনযলদর মালঝও) এমনই সঞ্চাতরি ময, এলি সাংতিয 
বযতিবগজ দ্বারা বরেি অর্জন েরা যায়। মেননা এ মক্ষলত্র 
বযতির সালর্ সাংতিয স্থায়ী বরেি রলয়লে। 

তেন্তু ইবাদালির স্থান মযমন, মসতর্দুল হারাম ও মসতর্লদ 
নববীর সালর্ খাস (তবলশষ) ময বরেি রলয়লে িা 
মসতর্লদর তবতিন্ন অাংশ দ্বারা (অনযলদর মলধ্য) সঞ্চাতরি 
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হয় না। সুিরাাং মুসতলমলদর ইর্মা‘ ির্া সবজসম্মি 
মিানুযায়ী মসতর্লদর স্তম্ভ ও মদওয়াল মালসহ েরা যালব 
না। অর্চ মসতর্দসমূহ বরেিময়। ফলল র্ানা মগল ময, 
মসতর্দসমূলহর বরেলির অর্জ হললা ইবাদািোরী এলি 
ময েলযাণ অর্জন েলর িার মলধ্য বৃতি ঘটা। মেননা 
মসতর্দুল হারালম এেতট সালাি আদায় অনযত্র এে ল 
সালাি আদালয়র সমিুলয এবাং মসতর্লদ নববীলি এেতট 
সালাি আদায় অনযত্র এে হার্ার সালাি আদালয়র 
সমিুলয।  

আর এটা রাসূলগলণর বরেলিরই অনুরূপ। মেননা 
রাসূলগলণর বরেলির এেপ্রোর হলে অনুসরণ ও 
আমললর বরেি। িালদর সুন্নালির যারা অনুসারী এবাং 
তহদায়াি দ্বারা যারা সুপর্-প্রাপ্ত, সাওয়ালবর মক্ষলত্র িালদর 
প্রাচুযজ ও প্রবৃতি অতর্জি হয় (রাসূলগলণর আদশজ) 
অনুসরলণর োরলণ। এটাই উি দু’প্রোলরর সালর্ খাস 
বরেলির অর্জ। 
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বযাপে বরেি এ মর্লে তিন্নির। মস বরেি েখলনা 
অতর্জি হয়, েখলনা হয় না, তোংবা মোলনা এে প্রোলর 
তনতহি র্ালে, অনয প্রোলর র্ালে না। এটা সুস্পয ময, 
আোশ মর্লে যা তেেুই অবিীণজ হয় এবাং যমীন মর্লে 
যা তেেুই উৎপন্ন হয় সবসময় িা বরেিময় হয় না। 
বরাং আল্লাহর প হলি বরেলির বযাপারতট অনয তেেু 
তবষলয়র সালর্ সম্পতেজি। এসব তবষয় পাওয়া মগলল 
আল্লাহ বরেি মদন এবাং পাওয়া না মগলল বরেি চলল 
যায়। সুিরাাং স্থান ও পালত্রর তদে তদলয় িা বযাপোর্জে 
বরেি। আর োললর তদে তদলয় িা খাস বরেি, যা 
মোলনা বস্তুর র্নয অপতরহাযজ নয়। 

তবষয়তট সাবযস্ত হওয়ার পর র্ানা দরোর ময, েুরআন ও 
সুন্নালহর ময সব স্থালন বরেি ের্াতট এলসলে িা 
দু’প্রোর: 

প্রর্মি: বযতি সত্তার বরেি। এ বরেলির আের বা 
প্রিাব হললা, উি বযতির সালর্ যি তেেুরই সাংলযাগ 
রলয়লে িা বরেিময় হলব। এ প্রোর বরেি নবী ও 
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রাসূলগলণর র্নয হলয় র্ালে। এলি অনয মেউ িালদর 
অাংশীদার হয় না। এমন তে এলি আবু বের, উমার, 
উসমান ও আলী রাতদয়াল্লাহু আনহুম-এর নযায় বড় বড় 
সাহাবীগণও নবীগলণর অাংশীদার নন। 

নবীগলণর বরেলির আের বা প্রিাব শুধু্ ঐ বযতিলদর 
প্রতিই সঞ্চাতরি হলব যারা নবী ময আদলশজর দাওয়াি 
তদলয়লেন িার ওপর চলললেন, িার আমললর অনুসরণ 
েলরলেন, িার তনলদজশ মানয েলরলেন এবাং িার তনলষধ্ 
েরা বস্তু মর্লে তবরি মর্লেলেন। এর্নযই রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর সাহাবীগণ যখন অহুদ 
যুলি িার তনলদজশ অমানয েরল এবাং িার নাফরমানী 
েরল, িখন িার বরেি িালদর তদলে সঞ্চাতরি হয় তন। 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর মৃিুযর পর এ 
প্রোর বরেি সঞ্চাতরি হওয়ার পর্ বন্ধ হলয় তগলয়লে। 
অবশয িার মদলহর মোলনা অাংশ যতদ িার মৃিুযর পর 
োলরা োলে তনতিিিালব বিজমান র্ালে, িলব মসটার 
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ের্া আলাদা। আর সাহাবীলদর যুগ অতিবাতহি হলয় 
যাবার পর মস তনিয়িাও রতহি হলয় মগলে। 

তদ্বিীয়ি: আমল ও অনুসরণ েরার বরেি। এতট ঐ 
সেল বযতির মক্ষলত্র প্রলযার্য যালদর আমল রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর সুন্নাি অনুযায়ী হয়। 
প্রলিযে মুসতলম বযতি আল্লাহর আলদশ ও তনলষধ্ যিটুেু 
অনুসরণ েলর ও মমলন মনয়, আলদশ ও তনলষধ্ মানয 
েরার মাধ্যলম মস িিটুেু আমললর বরেি লাি েরলি 
পালর। 

এর্নয ইমাম বুখারী িার সহীহ বুখারী গ্রলে [৯/৫৬৯] 
মখরু্র গাে সম্পলেজ এেতট হাদীস বণজনা েলরলেন যালি 
এলসলে- “তনিয় এমন তেেু বৃক্ষ রলয়লে যার বরেি 
মুসতলম বযতির বরেলিরই অনুরূপ”। অিএব, প্রলিযে 
মুসতলম বযতির র্নয িার মযজাদা অনুযায়ী বরেি 
রলয়লে।  
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আর এ বরেি বযতিসত্তার বরেি নয়। এটা 
তনতিিিালব র্ানা ের্া এবাং মেউ িা দাবীও েলর তন। 
বরাং এটা শুধু্ আমললরই বরেি। 

আল্লাহর সৎ, অনুসারী বান্দালদর মলধ্য িিটুেু পতরমাণ 
আমল ও অনুসরলণর বরেি রলয়লে, ঐ বরেলির 
যিটুেু চাতহদা মমািালবে োর্ িালদর মলধ্য তবদযমান 
রলয়লে। সুিরাাং সুন্নাহ তবষয়ে আলললমর রলয়লে ইললমর 
বরেি এবাং তযতন আল্লাহর তেিালবর হালফর্ ও এর 
সীমালরখা মমলন চললন, িার মলধ্য উি আমললর ফলাফল 
স্বরূপ বরেি র্ােলব। আর িদনুরূপ সেল মক্ষলত্র িা 
প্রলযার্য। 

সৎেমজশীলগলণর মলধ্য সলবজাচ্চ পযজালয়র বরেি ঐ 
বযতিরই হলব তযতন দীন ইসলালমর সবলচলয় মবতশ 
অনুসরণ েলরন, এর ওয়াতর্বসমূলহর সবজাতধ্ে সাংরক্ষণ 
েলরন এবাং হারাম-বস্তুসমূহ মর্লে সবলচলয় মবতশ দূলর 
র্ালেন। 
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হারাম োর্সমূলহর অলনেগুললা অির দ্বারা অনুতষ্ঠি হলয় 
র্ালে। বহু মলাে অে-প্রিযলের দ্বারা ময হারাম োর্ হলয় 
র্ালে িা হলি দূলর র্ালে, অর্চ অিলরর দ্বারা হারাম 
োর্ েলর মবড়ায়, এ বযাপালর মোলনা পলরায়া েলর না। 

এিালব েুরআন-সুন্নাহর দলীলসমূলহর মলধ্য সামঞ্জসয 
তবধ্ান হয়। অিএব, নবীগলণর মলধ্য ময বরেি রলয়লে 
িা ঐ বরেলির অিগজি যালি বরেলির উিয় প্রোর 
তবদযমান। আর িারা োড়া অনযানযলদর ময বরেি মদওয়া 
হলয়লে িা হললা আমল, ইলম ও অনুসরলণর বরেি। 
ফলল এ বরেলির আের ও ফলাফল আপতন আমল োড়া 
অনয তেেু দ্বারা সঞ্চাতরি হলি মদখলবন না, স্বয়াং মোলনা 
বযতি দ্বারাও নয়, আর িার অাংশ তবলশষ দ্বারাও নয়। 

এর্নযই িায়ামু্মম শরী‘আিসম্মি হওয়ার োরণ বণজনায় 
উসাইদ ইবন হুদাইর বললন, “মহ আবু বেলরর 
পতরবারবগজ! আপনালদর মলধ্যই আল্লাহ মানুলষর র্নয 
বরেি মেলল তদলয়লেন”। এতট ইমাম বুখারী িার সহীহ 
গ্রলের িাফসীর অধ্যালয় বণজনা েলরলেন।  



 

 

 
 20  

ের্াতট ময শলব্দ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসতললমর োলে 
বতণজি হলয়লে িা হললা, “মহ আবু বেলরর পতরবারবগজ! 
এটাই আপনালদর প্রর্ম বরেি নয়”। ের্া দু’মটার অর্জ 
এেই। আর এটা র্ানা ের্া ময, উসাইদ তোংবা অনয 
মেউ আবু বের তোংবা িার পতরর্লনর োলে বযতি 
সত্তার বরেি অনুসন্ধান েলরন তন, মযমন, িারা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর চুল ইিযাতদ দ্বারা বরেি 
অর্জলনর মক্ষলত্র েরলিন। 

তনিয় এ তেল আমল ির্া ঈমান, সিযিা প্রতিপন্নেরণ, 
(দীলনর) সহায়িা ও অনুসরলণরই বরেি। 

যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম রু্ওয়ায়তরয়া 
তবনলি আল হালরসলে তববাহবন্ধলন আবি েলরন, িখন 
আলয়শা রাতদয়াল্লাহু আনহা ময বরেলির ের্া উলল্লখ 
েলরতেললন িা এ প্রোর বরেলিরই অিিুজি। তিতন 
বললতেললন, “স্বীয় র্াতির োলে িার মচলয় মবতশ 
বরেিময় মোলনা মতহলা আতম মদতখ তন”। হাদীসতট 
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উত্তম সনলদ ইমাম আহমাদ মুসনাদ গ্রলে ও ইমাম আবু 
দাউদ সুনান গ্রলে বণজনা েলরন। 

এ হলে আমললর বরেি, মেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওয়াসাল্লাম রু্ওয়ায়তরয়ালে তববাহ েলরলেন। 
ফলল িা তেল িার র্াতির বহু মলালের দাসত্ব মর্লে 
আযাদীর ও মুতির োরণ। 
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নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর মাধ্যলম 
বরেি অর্জন 

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বযতিসত্তার 
তদে তদলয় বরেিময় তেললন, গুণাবলীর তদে তদলয় 
বরেিময় তেললন, োর্েলমজও বরেিময় তেললন। িাাঁর 
বযতিসত্তায়, গুণাবলীলি ও োর্েলমজ এ বরেি 
তনতিিরূলপ তবরার্মান তেল। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর েতিপয় সাহাবী 
মর্লে এ তবষয়তট সাবযস্ত হলয়লে ময, িারা িাাঁর শরীর 
হলি তবতেন্ন বস্তু মযমন, চুল, অযুর পাতন, ঘাম ইিযাতদ 
দ্বারা বরেি অর্জন েরলিন। এ তবষলয় সহীহ বুখারী ও 
সহীহ মুসতললম এবাং হাদীলসর অনযানয গ্রলে অলনে তবশুি 
হাদীস এলসলে।  

আল্লাহ স্বীয় রাসূলগণলে যি প্রোর বরেি দান 
েলরলেন িম্মলধ্য সলবজাচ্চ বরেি রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর র্নয তনধ্জাতরি। িাাঁর শরীলরর অে 
প্রিযলের বরেি অনযলদর মালঝ সঞ্চাতরি হলি পালর 
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এবাং িদ্বারা বরেি অর্জন েরা র্ালয়য, মযমন, এেদল 
সাহাবী েলরতেললন। 

আর ময সব স্থালনর সালর্ িার সাংতিযিা তেল, মযমন, ময 
স্থালন তিতন চলালফরা েলরলেন তোংবা মযখালন তিতন 
সালাি আদায় েলরলেন অর্বা ময িূতমলি তিতন অবিরণ 
েলরলেন, শরী‘আলি এমন মোলনা দলীল পাওয়া যায় তন 
যালি এমন ইশারা ও ইতেি রলয়লে ময, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর শরীলরর বরেি উি স্থালন 
সঞ্চাতরি হলয় িা বরেিময় হলয়লে এবাং িদ্বারা বরেি 
অর্জন ববধ্। এর্নয রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লালমর র্ীবদ্দশায় ও িার মৃিুযর পর িার 
সাহাবীগণ এ োর্ েখলনা েলরন তন। 

অিএব, ময পলর্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 
চলালফরা েলরলেন অর্বা মযখালন তিতন অবিরণ 
েলরলেন িা দ্বারা বরেি অর্জন র্ালয়য হলব না। মেননা 
এ োর্ ঐ স্থানসমূলহর প্রতি সম্মান প্রদশজলনর োরণ 
হলয় দাাঁড়ালব, ময স্থানসমূলহর প্রতি সম্মান প্রদশজলনর 
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ববধ্িা শরী‘আি আমালদর র্নয প্রণয়ন েলর তন। 
অতধ্েন্তু িা তশলেজ তলপ্ত হওয়ার এেতট মাধ্যলমও পতরণি 
হলব। আর ময র্াতিই িালদর নবীলদর সৃ্মতিতবর্তড়ি 
তচহ্নসমূলহর অনুসরলণ তলপ্ত তেল িারাই তবভ্রাি ও ধ্বাংস 
হলয় মগলে। 

মা‘রুর ইবন সুয়াইদ আল-আসাদী বললন: আমীরুল 
মতমনীন উমার ইবনুল খাত্তালবর সালর্ মক্কা মর্লে আমরা 
মদীনার তদলে রওয়ানা হলাম। অিঃপর মিার হলল তিতন 
আমালদরলে তনলয় সালাি আদায় েরললন। এরপর তিতন 
মদখললন, মলাের্ন এেতট স্থালন গমন েরলে। তিতন 
তর্জ্ঞাসা েরললন: এরা মোর্ায় যালে? 

িালে বলা হললা: মহ আমীরুল মুতমনীন! রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এেতট মসতর্লদ সালাি আদায় 
েলরতেললন। িারা মস মসতর্লদ এলস সালাি পলড়। 

তিতন বলললন: “মিামালদর পূবজবিজী মলালেরা এ ধ্রলনর 
োলর্র ফলল ধ্বাংস হলয় তগলয়লে। িারা িালদর নবীলদর 
সৃ্মতিতবর্তড়ি তচহ্নসমূলহর অনুসরলণ তলপ্ত তেল এবাং 
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এগুললালে িারা উপাসনালয় ও ইবাদালির স্থালন পতরণি 
েলরতেল। এ সেল মসতর্লদ মেউ নামালযর সময় 
উপতস্থি হলল মযন সালাি আদায় েলর মনয়। অনযর্ায় 
মস মযন উি স্থানসমূলহ গমলনর ইো না েলর চলল 
যায়”। সাঈদ ইবন মানসূর িার সুনান গ্রলে, ইবনু আতব 

শায়বা মুসান্নাফ গ্রলে (২/৩৭৬) এবাং আন্দালুস (ির্া 
প্রাচীন মস্পন) এর মুহাতদ্দস মুহাম্মাদ ইবন ওয়াদ্দযাহ 
আল-েুরিবী ‘তবদ‘আিসমূহ ও িা হলি তনলষধ্েরণ’ 
নামে গ্রলে (পৃ. ৪১) ঘটনাতট তবশুি সনলদ বণজনা েলরন। 

এ হলে মসই খলীফালয় রালশলদর উতি যার সম্পলেজ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলললেন, “তনিয় 
আল্লাহ উমালরর হৃদলয় ও তর্হ্বায় (ির্া বােযলে) হে 
প্রতিিাি েলরলেন”। ইমাম আহমাদ (২/৯৫) তবশুি 

সনলদ ইবন উমার রাতদয়াল্লাহু আনহু মর্লে হাদীসতট 
বণজনা েলরন। তিতন ইবন উমার রাতদয়াল্লাহু আনহু মর্লে 
অনয সনলদও (২/৫৩) হাদীসতট বণজনা েলরন। আবু যর 
রাতদয়াল্লাহু আনহু মর্লে  ইমাম আহমাদ (৫/১৪৫), আবু 
দাউদ (২৯৬২ নাং হাদীস) এবাং আবু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু 
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আনহু মর্লে ইমাম আহমাদ (২/৪০১) হাদীসতট বণজনা 
েলরন। এোড়াও আরও অলনলে এ হাদীসতট এ সেল 
সাহাবী ও অনযানয সাহাবীলদর মর্লেও বণজনা েলরন। 

সলন্দহ মনই, সৃ্মতিতবর্তড়ি তচহ্নসমূহ অনুসরলণর বযাপালর 
উমার রাতদয়াল্লাহু আনহুর উপলরাি বাণী মস হলেরই 
অিগজি যা আল্লাহ িার তর্হ্বায় প্রতিিাি েলরলেন। 
আল্লাহ িার প্রতি সন্তুয র্ােুন। 

ইবন ওয়াদ্দযাহ রালহমাহুল্লাহ বললন (পৃ. ৪৩), “মাতলে 
ইবন আনাস ও মদীনার অনযানয আতলমগণ মক্বাবা ও 
অহুদ োড়া এ সেল মসতর্দসমূলহ এবাং নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর সৃ্মতিতবর্তড়ি এ তচহ্নসমূলহ 
আগমন েরা অপেন্দ েরলিন”।  

ইবন ওয়াদ্দযাহ বললন: “আতয়ম্মালয় হুদা ির্া তহদায়ালির 
ইমামরূলপ যারা পতরতচি, মিামালদর ওপর ওয়াতর্ব 
িালদর অনুসরণ েরা। পূবজবিজীলদর মেউ মেউ বললন, 
এমন অলনে বযাপার রলয়লে যা আর্ বহু মলালের োলে 
সৎেমজ-রূলপ প্রিীয়মান, পূবজবিজীলদর োলে িা তেল 
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অনযায়, তপ্রয় হবার র্নয েরা হলে অর্চ িা িার ওপর 
ঘৃণার উলেেোরী, বনেটয লালির র্নয েরা হলে অর্চ 
িা িালে দূলর তনলক্ষপ েলর। আর প্রলিযে মবদআলির 
ওপরই মলপলট আলে মসৌন্দযজ ও আনন্দ”। লক্ষয েরুন 
ইবন ওয়াদ্দযালহর এ সুদৃঢ় উতির প্রতি। িার মৃিুয 
হলয়তেললা তহর্রী ২৮৬ সালল। 

এ ের্ার উলদ্দশয হললা সালাফ ির্া পূবজবিজী ইমামগণ 
সৃ্মতিতবর্তড়ি প্রাচীন স্থানসমূহ দ্বারা বরেি অর্জনলে 
অস্বীোর েরলিন। িারা এগুললা তনলয় তচিা-গলবষণা 
েরা এবাং বরেি লালির আশায় এগুললার সালর্ সম্পেজ 
স্থাপন েরা সমর্জন েরলিন না। 

ইবন উমার রাতদয়াল্লাহু আনহুমা োড়া আর মেউ এ 
বযাপালর মখলাফ েলরন নাই। তিতন মস সেল স্থানসমূলহর 
অনুসন্ধালন বযাপৃি তেললন মযখালন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সালাি পলড়লেন। অিঃপর তিতন মস 
সেল স্থালন সালাি পলড়ন মযখালন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
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আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সালাি আদায় েলরতেললন। অনুরূপ 
অনযানয মক্ষলত্রও তিতন এ রেম আমল েলরতেললন।   

ইবন উমার রাতদয়াল্লাহু আনহুমা োড়া অনয মোলনা সাহাবী 
মর্লে এটা তবশুিিালব বতণজি হয়তন ময, িালদর মেউ 
সৃ্মতি তবর্তড়ি স্থানসমূলহ ইবন উমালরর মিই আমল 
েলরলেন।   

আর ইবন উমার স্থালনর বরেি িালাশ েলরন তন। তিতন 
মচলয়তেললন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 
সবজাবস্থায় যি আমল েলরলেন, প্রলিযেতট আমললর 
পতরপূণজ অনুসরণ েরলি। এমন তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ময সেল স্থালন সালাি পলড়লেন, 
তিতন িার সব েয়তট স্থালন সালাি পড়লি মচলয়লেন। 
তিতন মস সলবর সন্ধান েরলিন এবাং র্ানলিন। 
প্রিীয়মান হয় ময, স্থালনর মাধ্যলম বরেি লালির 
উলদ্দলশয িার এ আমল তেল না, ময রেম পরবিজীরা মলন 
েলরলেন, বরাং পূণজ অনুসরণই উলদ্দশয তেল। তিতন তিন্ন 
মুহাম্মাদ মমাস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর আর 
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মোলনা সাহাবী মস আমল েলরন তন এবাং িালি সায়ও 
মদন তন, বরাং িার তপিা সৃ্মতি তবর্তড়ি মস সব স্থান 
অনুসন্ধান েরলি মলােলদরলে তনলষধ্ েলরলেন। 
মিলিলদর সময় িার ের্া িার মেললর মলির ওপর 
সবজসম্মতিক্রলম প্রাধ্ানয পালব। আর সাহাবীগণ েিৃজে 
ইবন উমার রাতদয়াল্লাহু আনহুমার আমল িযাগ েরার 
ওপর িালদর মতিলেযর মমাোলবলায় এ মিলিদ মধ্ালপ 
তটলে না। সলন্দহ মনই, এ বযাপালর হে ও সতেে ের্া 
তেল উমার ও অনয সেল সাহাবীলদর। আর এটাই হলে 
অনুসরলণর উপলযাগী এবাং মিলিলদর সময় সবজলশষ 
তসিাি। আল্লাহই অতধ্ে পতরজ্ঞাি। 
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সৎ বযতিবলগজর বযতিসত্তার দ্বারা বরেি অর্জন 

ইলিাপূলবজ বলা হলয়লে ময, বযতিসত্তার বরেি শুধু্ ঐ 
বযতির র্নযই প্রলযার্য হলি পালর যালে এ বরেি 
মদওয়ার ের্া আল্লাহ উলল্লখ েলরলেন। মযমন, নবী ও 
রাসূলগণ। 

তেন্তু িারা বযিীি আল্লাহর অনযানয সৎ বান্দাগলণর 
বরেি হলে আমললর বরেি। অর্জাৎ এ বরেি িালদর 
ইলম, আমল ও অনুসরণ মর্লে উদূ্ভি, িালদর বযতিসত্তা 
মর্লে নয়। সৎেমজশীল বযতিলদর বরেলির মলধ্য রলয়লে 
মানুষলে েলযালণর তদলে আহ্বান েরা, িালদর র্নয 
মদায়া েরা এবাং সৎ তনয়লি সৃতযর প্রতি ইহসান েরার 
মাধ্যলম উপোর মপৌঁোলনা প্রিৃতি। 

িালদর আমললর বরেলির মলধ্য রলয়লে ঐ সব েলযাণ 
যা আল্লাহ িালদর োরলণ দান েলরলেন এবাং িালদর 
সাংস্কার োলর্র বরেলি ময শাতস্ত ও বযাপে আযাব 
আল্লাহ প্রতিলরাধ্ েলরলেন। মযমন, আল্লাহ িা‘আলা 
বললন, 
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ۡهلَُهاَبُِظۡلمَ َٱۡلُقَرىََََِٰلُۡهلَِكَََربَُّكََََكنََََوَما﴿
َ
: هود] ﴾١١٧َُمۡصلُِحونََََوأ

٠٠١] 

“আর আপনার প্রিু এমন নয় ময, তিতন অনযায়িালব 
র্নপদ ধ্বাংস েরলবন অর্চ িার অতধ্বাসীরা 
সাংলশাধ্নোরী”। [সূরা হূদ, আয়াি: ১১৭] 

আর এমন তবশ্বাস েরা ময, িালদর বযতিসত্তা বরেিময় 
হওয়ার োরলণ বরেলির উলদ্দলশয সবজদা িালদরলে স্পশজ 
েরা, িালদর উতেয পান েরা ও িালদর হালি চুমু 
খাওয়া এবাং িদনুরূপ আমল েরা মযলি পালর- মূলিঃ এ 
ধ্রলণর তবশ্বাস নবীগণ োড়া অনযলদর মক্ষলত্র তনতষি। িার 
োরণ হললা: 

প্রর্মি: মোলনা বযতিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওয়াসাল্লালমর তনেলট মপৌঁেলি পালরন তন। অিএব, 
বরেলি ও মযজাদায় তেিালব তিতন িাাঁর সমেক্ষ হলবন? 

তদ্বিীয়ি: এমন মোলনা শর‘ঈ দলীল পাওয়া যায় তন 
যদ্বারা প্রমাতণি হয় ময, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওয়াসাল্লাম োড়া অনযরাও শারীতরে অেপ্রিযে দ্বারা 
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বরেি অর্জলনর মক্ষলত্র িাাঁর সমেক্ষ। অিএব, এ 
তবষয়তট িাাঁর অনযানয ববতশলযযর মলিাই িাাঁর সালর্ই 
সুতনতদজয। 

িৃিীয়ি: অলী হওয়ার তদে তদলয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওয়াসাল্লালমর ওপর অনযলদরলে তেয়াস েরার আললাচনায় 
ইমাম শালিবী রালহমাহুল্লাহ িার আলই‘মিসাম গ্রলে (খ. 
২, পৃ. ৬-৭) বললন, “এ (তেয়ালসর) মক্ষলত্র এেতট তনতিি 
(িালষযর তদে মর্লে) শতিশালী দলীল আমালদর 
তবলরাতধ্িা েরলে, যা উি তেয়াস বাস্তবায়লনর অিরায়। 
আর িা হললা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর 
মৃিুযর পর িাাঁর মোলনা খলীফার বযাপালর মোলনা সাহাবীর 
পক্ষ মর্লেই এমন তেেু ঘলটতন। মেননা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওয়াসাল্লাম উম্মালির মলধ্য িাাঁর পর আবু বের 
রাতদয়াল্লাহু আনহুর চাইলি উত্তম োউলে মরলখ যান তন। 
অিএব, তিতনই তেললন িাাঁর খলীফা। অর্চ িার দ্বারা 
(বরেি লালির) ঐ সব তেেুই েরা হয় তন। আর উমার 
রাতদয়াল্লাহু আনহু দ্বারাও েরা হয়তন, অর্চ তিতন তেললন 
আবু বেলরর পর উম্মালির সলবজাত্তম বযতি। অনুরূপিালব 
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উসমান, আলী ও সেল সাহাবীলদর োলরা দ্বারাই বরেি 
লালির মোলনা ঘটনা সাংঘতটি হয় তন, উম্মালির মলধ্য 
যালদর মচলয় উত্তম মেউ মনই। িদুপতর র্ানা তবশুি 
পোয় িালদর োলরা মক্ষলত্রই এটা সাবযস্ত হয়তন ময, 
বরেি অর্জলন প্রিযাশী মোলনা বযতি উপলরাি তোংবা 
অনুরূপ মোলনা পোয় িালদর োলরা দ্বারা বরেি লালির 
প্রয়াস মপলয়লেন1। বরাং িারা এ সেল সাহাবীলদর মক্ষলত্র 
মস সব আমল, ের্া ও সীরালির অনুসরলণর মলধ্য 
সীমাবি মর্লেলেন মযগুললালি িারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওয়াসাল্লালমরই অনুসরণ েলরতেললন। মূলিঃ এ 
তেল উি তর্তনসসমূহ পতরহালরর বযাপালর িালদর ইর্মা‘ 
ির্া সবজসম্মি মি”। 

অনুরূপিালব হাসান ও হুসাইন রাতদয়াল্লাহু আনহুমা এবাং 
ফালিমা রাতদয়াল্লাহু আনহার মক্ষলত্রও িারা উি আমল 
েলরন তন। 
                                                           
1 এখালন তিতন শরীলরর ঘাম, চুল ও অযুর পাতন ইিযাতদ দ্বারা বরেি 
অর্জন বুতঝলয়লেন। 
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সুিরাাং বযতিসত্তার বরেি বীযজ দ্বারা স্থানািতরি হয় না। 
চরমপতে তশয়া ও িালদর অনুসারী অনযানয মমাোলল্লদরাই 
এ োড়া তিন্ন মি মপাষণ েলর র্ালে। 

চিুর্জি: ‘সাদু্দয যারালয়’ ির্া হারালম তলপ্ত হওয়ার পর্ 
রুি েরা শরী‘আলির এেতট বড় মূলনীতি। এ বযাপালর 
আল-েুরআলনর তবতিন্ন স্থালন দলীল রলয়লে। আর 
সুন্নালহও এ সম্পলেজ বহু তবশুি দলীল রলয়লে, যা 
এেশলির োোোতে মপৌঁেলব। সম্ভবি এ োরলণই সৎ 
বযতিবলগজর বযতিসত্তা দ্বারা বরেি লালির বযাপারতট 
ধ্ারাবাতহেিা পায় তন, বরাং িা নবীলদর সালর্ই খাস 
তেল। 

পঞ্চমি: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম োড়া অনয 
োলরা দ্বারা এ ধ্রলনর বরেি অর্জলনর োর্তট সাতধ্ি 
হলল িা ঐ বযতিলে মফিনা মর্লে মুি র্াোর তোংবা 
িদ্বারা আত্মপ্রসাদ লাি মর্লে মুি র্াোর মোলনা 
তনরাপত্তা মদয় না। ফলল এ দ্বারা মস বযতি মগৌরব, 
অহাংোর, মলাে মদখালনা ও আত্মপ্রশাংসায় বযাপৃি হলয় 
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মযলি পালর। এ সবই অির দ্বারা েৃি হারাম 
োর্সমূলহর অিিুজি। 

  



 

 

 
 36  

পতরলেদ 

‘আল-মাফাহীম’ নামে গ্রলের মলখে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর বযতিসত্তা তোংবা মোলনা অে 
প্রিযে দ্বারা বরেি অর্জলনর বযাপালর হাদীস ও আোর 
বণজনা েরার পর ১৫৬ পৃষ্ঠায় বললন, “এ আোর ও 
হাদীসগুললার মমাদ্দাের্া হললা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওয়াসাল্লালমর মাধ্যলম, িার তচহ্নসমূলহর মাধ্যলম ও িার 
সালর্ সম্পতেজি সেল তেেুর মাধ্যলম বরেি অর্জন 
সুন্নালি মারফুআ‘ এবাং শরী‘আিসম্মি প্রশাংতসি পো”।  

আতম বতল, এ ের্ার মলধ্য অস্পযিা রলয়লে। তনরীক্ষণ না 
েরা এবাং হাদীলসর উতিসমূহ তনলয় তচিা গলবষণা না 
েরাই এর োরণ। মেননা ‘আল মাফাহীম’ গ্রেোর নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর বযতিসত্তা তোংবা শরীর 
মর্লে তবতেন্ন অাংশ দ্বারা বরেি অর্জন এবাং ময সেল 
স্থালন তিতন সালাি পলড়লেন তোংবা বলসলেন মস সব 
সৃ্মতিতবর্তড়ি স্থানসমূহ দ্বারা বরেি অর্জলনর মলধ্য 
মোলনা পার্জেয তনরূপণ েলরন তন। 
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বরেি অর্জলনর প্রর্ম তবষয়তট (মযমন, ইলিাপূলবজ বতণজি 
হলয়লে) নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর 
উপতস্থতিলিই েরা হলয়লে এবাং তিতন িা অনুলমাদনও 
েলরলেন। অিএব, িা সুন্নাি ও শরী‘আিসম্মি। 

তেন্তু তদ্বিীয় তবষয়তট ির্া সৃ্মতিতবর্তড়ি স্থানসমূহ দ্বারা 
বরেি অর্জন শরী‘আিসম্মি নয়। এর্নযই ‘আল 
মাফাহীম’ গ্রেোর এমন মোলনা দলীল তনলয় আসলি 
পালরনতন যদ্বারা “মারফু‘ সুন্নাি” বলল তিতন ময দাবী 
িুলললেন িার সিযিা প্রতিপন্ন হয়। এ বিবয মূলিঃ 
পৃর্ে বস্তুসমূলহর মলধ্য পার্জেয তনরূপণ না েরা এবাং 
মুহাতক্কে উলামালদর পর্ পতরিযাগ েরারই শাতমল। 

সৃ্মতি তবর্তড়ি স্থানসমূহ দ্বারা বরেি অর্জন ময 
শরী‘আিসম্মি নয়, বরাং িা নব-আতবসৃ্কি আমল, মস 
বযাপালর  প্রমাণ বহনোরী তবষলয়র মলধ্য রলয়লে:  

প্রর্মি: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর যুলগ 
বরেি অর্জলনর এ প্রোরতট তেল না। এ তবষলয় তবশুি, 
উত্তম ও দুবজল মোলনা সনলদই সতেেিালব মোলনা তেেুই 
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বতণজি হয়তন। মেননা এমন মোলনা বণজনা মনই ময, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর যুলগ িাাঁর তচহ্ন সিতলি 
মোলনা স্থালনর মাধ্যলম মেউ বরেি অর্জন েলরলেন। 
অিএব, এ ধ্রলনর বণজনার োযজোরণ যলর্য পতরমালণ 
র্াো সলেও এবাং এর মচলয় েম গুরুত্বপূণজ তবষয় বণজনার 
তহম্মি র্াো সলেও যখন িা বতণজি হয়তন, র্ানা মগল ময, 
িা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর যমানায় তেল 
না। আর এমন ধ্রলনর তবষলয় নিুন তেেু সৃতয েরা 
তবদ‘আি। প্রলিযে তবদ‘আিই ভ্রযিা। তবদ‘আি মর্লে 
তনলষধ্ েরা এবাং িার তবলরাতধ্িা েরা ওয়াতর্ব। 

খতলফালয় রাতশদ উমার রাতদয়াল্লাহু আনহু এ োর্ মর্লে 
ও সৃ্মতি তচহ্ন তবর্তড়ি স্থান িালাশ েরা মর্লে তনলষধ্ 
েরার প্রতিই তদে-তনলদজশনা তদলয়লেন, যা ইলিাপূলবজ 
মা‘রূর ইবন সুয়াইদ আল আসাদীর বণজনায় এলসলে। 

তদ্বিীয়ি: নবী ও রাসূলগলণর বযতিসত্তার বরেি িূ-
স্থালনর প্রতি সঞ্চাতরি হয় না। অনযর্ায় এ তবষয়তট 
অবধ্াতরি হলয় যালব ময, িারা ময সেল স্থান মাতড়লয়লেন 
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তোংবা ময স্থালন বলসলেন অর্বা ময স্থান তদলয় িারা 
অতিক্রম েলরলেন, মস সব স্থালনর বরেি অনুসন্ধান 
েলর িা দ্বারা বরেি অর্জন েরা যালব। আর 
সলন্দহািীিিালব মযলহিু এ বযাপারতট বাতিল, অিএব, এ 
দ্বারা যা অবধ্াতরি হললা িাও বাতিল বলল গণয। 

িৃিীয়ি: স্থালনর মাধ্যলম বরেি অর্জলনর অলেষা 
আমালদর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর 
পূলবজোর সেল নবীলদর সুন্নালির মখলাফ। মেননা িারা 
িালদর পূবজবিজী নবীলদর তচহ্ন সিতলি স্থান অনুসন্ধান 
েলরন তন এবাং িা েরলি তনলদজশও মদনতন। এর তবপরীি 
যা তেেুই হলয়লে, িা পরবিজী মলালেরাই (যারা এমন 
োর্ েরলিা যার তনলদজশ িালদরলে মদওয়া হয় তন) 
িালদর নবীলদর পর উদ্ভাবন েলরলে, যখন শর‘ঈ তবধ্ান 
মমলন চলা িালদর পলক্ষ েতেন হলয় পলড়তেল। ফলল িারা 
তচহ্ন সিতলি স্থান দ্বারা তবদ‘আিী পোয় বরেি অর্জলনর 
মাধ্যলম পালপর ক্ষমাপ্রাতপ্ত ও অতধ্ে হালর পুণয অর্জলনর 
প্রতি আগ্রহী হলয় পলড়। এর্নযই উমার রাতদয়াল্লাহু আনহু 
বললন, “মিামালদর পূবজবিজী মলালেরা এরেম োলর্র 
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ফললই ধ্বাংস হলয় তগলয়লে। িারা িালদর নবীগলণর সৃ্মতি 
তবর্তড়ি তচহ্নসমূলহর অনুসরণ েরি”। ইলিাপূলবজ এ 
হাদীসতট মোর্ায় মোর্ায় সাংেতলি হলয়লে িা বণজনা েরা 
হলয়লে। 

চিুর্জি: মোলনা স্থালন সাবজক্ষতণে ইবাদালি মশগুল র্াোর 
মাধ্যলমই শুধু্ মস স্থান বরেিময় হলি পালর। আর 
ইবাদালি মশগুল র্াোটাই মূলিঃ মস স্থালন আল্লাহর 
বরেি মদওয়ার োরণ। এর্নযই মসতর্দসমূহ 
বরেিময়। ইবাদাি না হলল এ স্থানসমূলহর বরেি আর 
র্ালে না। 

এর এেতট উদাহরণ হললা: ময সমস্ত মসতর্দ েুফুরী 
শতির েুতক্ষগি হলয়লে এবাং িারা মসগুললালে তগর্জায় 
রূপািতরি েলরলে, মসগুললা মর্লে মসতর্লদর ঐ বরেি 
চলল তগলয়লে, ইবাদাি েমজ সম্পাদনোলল ময বরেি 
মসগুললালি তবদযমান তেল। তেন্তু মসখালন তশেজী োযজ 
সম্পাদন হওয়ার পর এবাং ইসলামী শরী‘আি োড়া অনয 
তনয়লম িালি ইবাদাি হওয়ার পর মসখানোর বরেি 
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চলল যায়। এ বযাপালর মোলনা তবিেজ ও তববালদ তলপ্ত 
হওয়ার মোলনা অবোশই মনই। 

পঞ্চমি: সৃ্মতি তবর্তড়ি স্থান দ্বারা বরেি অর্জলনর 
তবষয়তট মস স্থানলে পতবত্র বলল সাবযস্তেরণ ও মস সমস্ত 
স্থালন (তবলশষ তবলশষ উলদ্দশয হাতসললর মলিা) তবশ্বাস 
েরার নযায় আরও বড় িয়াবহ ভ্রাতিলি তলপ্ত হওয়ার 
মাধ্যম। এলি অবাে হওয়ার তেেু মনই। মেননা 
ঐতিহাতসেগণ ইসমাইল আলাইতহস্ সালালমর সিানলদর 
সম্পলেজ বললন: “মক্কা িালদর র্নয সাংেীণজ হলয় মগল। 
আর িালদর মলধ্য যুি-তবগ্রহ ঘটল এবাং শত্রুিা সৃতয 
হললা। তারা এয়ে অিযয়ে বের েয়র নিল। 
অিঃপর িারা তবতিন্ন মদলশ র্ীতবোর সন্ধালন েতড়লয় 
পড়ল। আর যা িালদরলে প্রতিমা ও পার্র পূর্ার তদলে 
মেলল তদলয়তেল িা হললা, হারালমর প্রতি সম্মান 
প্রদশজনালর্জ এবাং মক্কার প্রতি িালবাসা মপাষলণর োরলণ 
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প্রলিযে মুসাতফরই িার সালর্ হারালমর মোলনা এেতট 
পার্র না তনলয় মক্কা মর্লে সফর েরি না”।2

 

আর যার ববতশযয এমন- িা তনতষি হওয়ার অতধ্ে 
উপলযাগী। মেননা শরী‘আিসম্মি নয় এমন তবষলয়র 
তদলে ময মাধ্যম ধ্াতবি েলর, মস মাধ্যমতটও শরী‘আি-
অসমতর্জি, মযন উি োলর্র দ্বার রুি হয় এবাং 
মাধ্যমতটর মূললালেদ ঘলট। 

আরবী েতব বললন: 

“তনিয় সালমা ও িার প্রতিলবতশনী মর্লে সালামাি ির্া 
তনরাপত্তা লালির উপায় হললা, মস মযন িার উপিযোয় 
আগমনোরী মোলনা বযতির োলে গমন না েলর”। 

ষষ্ঠি: (রাসূললর সালর্ সমৃ্পি) বরেলির ময দু’ প্রোর 
আর্ আমালদর োলে অবতশয রলয়লে, িার মাধ্যলমই 

                                                           
2 মদখুন, আল-আসনাম পৃ. ৬। িলব আতম দলীল মনওয়ার র্নয এ 
উিৃতি মপশ েতর তন, বরাং িালদর অবস্থা সম্পলেজ যা বলা হলয়লে 
িা বণজনার র্নয। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর প্রতি সম্মান 
প্রদশজন, িার মর্লে বরেি লালির প্রিযাশা ও িা যাচাই-
বাোইলয়র োর্ সাতধ্ি হলি পালর । আর মস বরেি 
হললা িালে অনুসরলণর (মাধ্যলম অতর্জি) বরেি, িার 
সুন্নাি অনুযায়ী আমললর বরেি, িার সুন্নালির যারা 
শত্রু ও শরী‘আলির তনলদজলশর যারা তবলরাতধ্িাোরী এবাং 
ময সব মুনাতফে মানুষলে মফিনায় তলপ্ত েলর ও তবভ্রাি 
েলর িালদর তবরুলি তর্হালদর (মাধ্যলম অতর্জি) বরেি। 
এর প্রতিই িালবয়ীন ও সতেে পলর্র তদশা-দানোরী 
ইমামগণ প্রমুখ সালালফ সাললহীন উৎসাহ প্রদান েলরলেন 
যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামলে 
সতিযোরিালব মহব্বি েলরলেন। অিঃপর িালে 
অনুসরলণর িিটুেু বরেি িালদর অতর্জি হলয়লে 
যিটুেু আল্লাহ মঞু্জর েলরলেন। এিদ্বযিীি সৃ্মতিতচহ্ন 
তবর্তড়ি স্থান দ্বারা বরেি অর্জন িারা পতরিযাগ 
েলরলেন। অিএব, বুঝা মগল ময, ময োর্তট িারা 
পতরিযাগ েলরতেললন মসতট িালদর মালঝ পতরতচি তেল 
না, আর শরী‘আিসম্মিও তেল না। 
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তহদায়াি ও আল্লাহর প মর্লে িাওফীে প্রিযাশীর র্নয 
এ তবষয়গুললার মলধ্য পযজাপ্ত উপাদান রলয়লে। আর সতেে 
ের্া ও োলর্ আগ্রহী বযতির র্নয রলয়লে যলর্য 
উপেরণ। তনিয় হে ির্া সিয-ই অনুসৃি হওয়ার 
সবজাতধ্ে উপলযাগী। সমস্ত প্রশাংসা আল্লাহর র্নয তযতন 
সৎেমজসমূলহর িাওফীেদািা। 

‘আলমাফাহীম' গ্রেোর ১৫৬ পৃষ্ঠায় বললন: “েুরআন-
হাদীলসর ময সেল দলীল আমরা বণজনা েলরতে িা দ্বারা 
ঐ বযতির অসিযিা স্পয হলয় উলে, ময ধ্ারণা েলর- 
ইবন উমার োড়া আর মোলনা সাহাবী এ োলর্র প্রতি 
গুরুত্ব মদন তন এবাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওয়াসাল্লালমর আর মোলনা সাহাবী ইবন উমালরর সমর্জলন 
অনুরূপ আমল েলরন তন।  

এটা হললা মূখজিা তোংবা তমর্যাবাতদিা অর্বা সাংতিয 
তবষলয় ধু্ম্রর্াল সৃতয েরা। 

মেননা ইবন উমার োড়াও আরও অলনলে এ আমল 
েলরলেন এবাং িৎপ্রতি গুরুত্বও আলরাপ েলরলেন। 
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িালদর মলধ্য রলয়লেন: মখালাফালয় রালশদীন রাতদয়াল্লাহু 
আনহুম, উলম্ম সালামাহ, খাললদ ইবন ওয়ালীদ, ওয়াতসলা 
ইবন আলআসো, সালামা ইবন আেওয়া, আনাস ইবন 
মাললে, উলম্ম সুলাইম, উসাইদ ইবন হুদাইর3, সাওয়াদ 
ইবন গাতযয়া, সাওয়াদ ইবন আমর, আবদুল্লাহ ইবন 
সালাম, আবু মূসা, আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর আযাদেৃি দাস সাফীনাহ, উলম্ম 
সালামার খালদম সাররা, মাললে ইবন তসনান, আসমা 
তবনলি আবু বের, আবু মাহযুরা, মাললে ইবন আনাস 
এবাং মদীনাবাসী িার অলনে মাশাইখ মযমন, সাঈদ 
ইবনুল মুসাইলয়ব, ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ”।  

সাহাবী ও িালবঈলদর প্রতি সম্পতেজি েলর ময তববরণ 
এখালন মপশ েরা হললা মস বযাপালর আমার বিবয 
দীঘজাতয়ি না েলরই আতম বললবা, এখালন েলয়েতট তবষয় 
রলয়লে: 

                                                           
3 এখালন খুদাইর তলখা তেল। আতম িা শুি েলর তদলাম। 
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এে. ইবন উমার এোই সৃ্মতিতচহ্ন সিতলি স্থালনর 
মাধ্যলম বরেি অর্জলনর বযাপালর গুরুত্বালরাপ েলরলেন 
বলল বিবয মপশোরীর প্রতি 'আলমাফাহীম' গ্রেোর 
তমর্যাচার, মূখজিা ও ধু্ম্রর্াল সৃতযর ময অপবাদ তদলয়লেন 
িা অিীব মন্দ ও তনন্দনীয়। 

মেননা হাদীস, তফক হ ও দীলনর বড় বড় ময সেল 
ইমামগণ ইবন উমার এেেিালব উি আমল েলরলেন 
বলল বিবয মপশ েলরলেন, এটা িাবা যায় না ময, িালদর 
েতনষ্ঠরা িালদরলে এ বযাপালর তমর্যাবাদী সাবযস্ত েলরলে।  

দুই. (আল-মাফাহীম গ্রেোলরর) এ বিবযই বরাং অজ্ঞিা 
ও মূখজিার প্রতি সম্পতেজি হওয়ার অতধ্ে উপলযাগী। 
মেননা বযতিসত্তার বরেি ও সৃ্মতিতচহ্ন সিতলি স্থালনর 
মলধ্য ময বযতি পার্জেয তনরূপণ েলর না, িার ের্া 
প্রিযাখযান েরাই অতধ্ে যুতিযুি। 

তিন. যারা এ সেল সাহাবীগলণর নাম উলল্লখ েলরলেন, 
িারা িালদর মর্লে এটাই বণজনা েলরলেন ময, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর মৃিুযর পর িারা িার 
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মদলহর ময সব তচহ্ন বিজমান তেল িা দ্বারা এবাং িার ঘাম, 
রু্ব্বা ও চাদর প্রিৃতি দ্বারা বরেি অর্জন েলরলেন, যতদ 
এ বণজনা শুি হলয় র্ালে। অনযর্ায় িাহেীে েরলল মদখা 
যালব, এ তবষলয় সামানয তেেু োড়া আর তবশুি তেেুই 
পাওয়া যায় না। 

সুিরাাং তযতন (পূলবজাি তবষয় দু’তটর মলধ্য) পার্জেয 
েলরলেন, িালে তমর্যাবাদী বলা যালব না, বরাং এটাই 
তবশুি দৃতযিতে এবাং শতিশালী ের্া। পক্ষািলর ময বযতি 
জ্ঞানলে পতরমাপ েলর মদলখতন এবাং সবলচলয় েম 
দূরদৃতযসম্পন্ন ও েম র্ানা মলালের সমেক্ষ হলয়ও িুয 
মর্লেলে, জ্ঞানবানলদর োলে িার ের্ার মোলনা মূলযই 
মনই। 

আল-মাফাহীম গ্রেোলরর এ অন্ধ মগাাঁড়ামী দ্বারা মস সব 
মলাে প্রিাতরি হলব যারা িার প্রতি সুধ্ারণা রালখ এবাং 
িার ইললমর ওপর িরসা রালখ। তেয়ামলির তদন িালদর 
হলব েতেন অবস্থা। আল্লাহ িা‘আলা বললন: 

ََإِذَۡ﴿
َ
أ ِينََََتََبذ ِينَََِمنَََٱتُّبُِعوا ََٱَّلذ َبُعوا ََٱَّلذ  [٠٩٩: ابلقرة] ﴾ٱتذ
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“যখন অনুসৃিগণ অনুসারীলদর দাতয়ত্ব অস্বীোর েরলব”। 
[সূরা আল-বাোরাহ, আয়াি: ১৬৬]  

‘আল-মাফাহীম’ গ্রেোর ইবন উমার োড়া রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর অনয মোলনা সাহাবী 
মর্লে সহীহ তোংবা উত্তম সনলদ এটা বণজনা েরলি 
পারলবন না ময, তিতন সৃ্মতি তবর্তড়ি স্থান দ্বারা বরেি 
অর্জন েলরলেন। 

চার. মদীনার ইমাম ও আতলম ইমাম মালললের সালর্ উি 
বরেি অর্জলনর ময সম্পেজ স্থাপন েরা হলয়লে িা শুি 
নয়। মেননা মাললে রাতহমাহুল্লাহ সৃ্মতিতচহ্ন সিতলি স্থান 
অনুসন্ধান েরলি তনলষধ্ েরলিন। বরাং  তিতন মদীনার 
বড় বড় িালবয়ীন মর্লে িা বণজনা েলরলেন। আর 
মাতললের সার্ীলদর গ্রলে এ তবষলয় অলনে সুস্পয বিবয 
রলয়লে। 

িন্মলধ্য মস্পলনর মুহাতদ্দস ইবন ওয়াদ্দযাহ স্বীয় “তবদআ‘ি 
ও িা মর্লে তনলষধ্েরণ” নামে গ্রলের ৪৩ পৃষ্ঠায় বললন: 
“মাললে ইবন আনাস ও মদীনার অপরাপর আতলমগণ 
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উি মসতর্দসমূলহ আসা অপেন্দ েরলিন। অর্চ মস 
সবই তেল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমরই 
সৃ্মতিতচহ্ন, এেমাত্র মোবা ও উহুদ োড়া”।  

সুিরাাং ইমাম মাতললের মাযহালবর প্রতি তযতন সম্পতেজি, 
মেন এ মাসালয়লগুললালি তিতন মাললেী হলি পারললন 
না, হলি পারললন না সালাফী? মযমন, তেললন ইমাম 
মাললে (আল্লাহ িালে প্রশস্ত রহমাি তদলয় েরুণা 
েরুন)। 
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পতরলেদ 

সালাফ ও সালাতফয়ালির প্রতি সম্পতেজি হওয়ার অর্জ 

মুসতলমগণ দু’প্রোর:  

এেদল হললা সালালফ সাললহীলনর অনুসারী।  

আলরে দল হললা পরবিজী যুলগর মলােলদর সমলঝর 
অনুসারী। এলদরলে প্রায়ই তবদ‘আলি তলপ্ত হলি মদখা 
যায়। মেননা যারা ইলম ও আমল এবাং সমঝ ও 
মবাঝাপড়ার মক্ষলত্র সালালফ সাললহীলনর িরীো পেন্দ 
েলর না, এর অতনবাযজ পতরণতিলি িারা তবদ‘আলি 
আক্রাি হন এবাং পতরলশলষ তবদ‘আিী বলল পতরতচি হন। 

আর সাললফ সাললহীন হললন: উত্তম যুলগর আতলম 
বযতিবগজ। িালদর সমু্মখ সারীলি ও অগ্রিালগ রলয়লেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর সাহাবীগণ- 
আল্লাহ যালদর প্রশাংসা েলরলেন স্বীয় বাণী দ্বারা: 

دَ ﴿ َمذ ِ ََرذُسوُلََُمُّ ِينَََٱّللذ ۥَََٓوٱَّلذ آءَََُمَعُه ِشدذ
َ
ََأ ارََََِعَ َبَۡيَنُهۡمَ َرَُۡحَآءََُٱۡلُكفذ

َُٰهمَۡ ٗعاَتََرى ٗداَُركذ  [٩٦: الفتح] ﴾َُسجذ
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“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। িার সহচরগণ োতফরলদর 
প্রতি েলোর এবাং তনলর্লদর মলধ্য পরস্পলরর প্রতি 
সহানুিূতিশীল। িুতম িালদরলে রুেু ও মসর্দায় অবনি 
মদখলব”। [সূরা আল-ফািাহ, আয়াি: ২৯] 

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম স্বয়াং 
িালদর প্রশাংসা েলরলেন এ ের্া বলল ময, “সলবজাত্তম 
মলাে হললা আমার যুলগর মলালেরা, অিঃপর িালদর 
পরবিজী মলালেরা, এরপর িৎপরবিজী যুলগর মলালেরা...”। 

সমস্ত সাহাবীলদর প্রশাংসায় এবাং িালদর চলার পিতি 
অনুসরলণর বযাপালর স্বয়াং সাহাবীগণ এবাং িালদর সতেে 
অনুসারীলদরও এলের পর এে বিবয এলসলে। 

ইবন মাসউদ রাতদয়াল্লাহু আনহু বললন: “মিামালদর মেউ 
যতদ োলরা আদশজ অনুসরণ েরলি চায়, মস মযন মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর সাহাবীলদর আদশজ 
অনুসরণ েলর। মেননা িারা এ উম্মালির মলধ্য সবলচলয় 
পুণযময় হৃদয় ও গিীর জ্ঞালনর অতধ্োরী, ময সমস্ত 
বযাপালর িালদর জ্ঞান মনই মস সমস্ত বযাপালর বিবয 
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মদওয়ার প্রবণিা িালদর মলধ্য মনই বলললই চলল, 
অনুরূপিালব িারা সবজাতধ্ে সতেে মহদায়ালির ওপর এবাং 
(আমললর তদে মর্লে) সলবজাত্তম অবস্থায় তেললন। িারা 
এমন এেদল মলাে যালদরলে আল্লাহ িাাঁর নবীর 
সাহচলযজর র্নয এবাং িাাঁর দীন োলয়লমর র্নয মলনানীি 
েলরলেন। সুিরাাং িালদর মযজাদা সম্পলেজ র্ানুন এবাং 
িালদরলে পলদ পলদ অনুসরণ েরুন। মেননা িারাই 
তেললন সরল সতেে তহদায়ালির ওপর”। 

এ তবষয়তট আহলল সুন্নালির সবার সবজসম্মি মি। এ 
বযাপালর মোলনা মিতবলরাধ্ মনই। অিএব, িারা যখন 
এমন তবশাল মযজাদার অতধ্োরী তেললন, িখন এলি 
আিযজ হওয়ার তেেু মনই ময, মুসতলম বযতি আল েুরআন 
ও সুন্নাহ বুঝা, তবলিষণ ও িদনুযায়ী আমললর মক্ষলত্র 
িালদর অনুসৃি নীতির সালর্ সম্পতেজি হলি মগৌরবলবাধ্ 
েরলব। 

মুসতলম উম্মার তবভ্রাি প্রলিযে তফরোই সালালফ 
সাললহীন েুরআন ও হাদীসলে মযিালব বুলঝলেন িার 
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তবপরীি বুঝ তনলয় েুরআন-হাদীলসর দলীল তনর্ তনর্ 
মি ও উলদ্দলশযর সমর্জলন প্রমাণ তহসালব মপশ েরলে। এ 
বযাপালর বাড়াবাতড় েলর িারা এলে অপরলে োতফর 
বললে এবাং আল্লাহর তেিালবর এোাংশ তদলয় অনয 
অাংলশর ওপর আঘাি হানলে। প্রলিযে তফরোর দাবী 
অনুযায়ী এসব তেেুই িারা েুরআন-হাদীসলে ময মযিালব 
বুঝলে মসিালব েরলে। ফলল তবভ্রাি প্রলিযে তফরোই 
বললে ময, আমরা েুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল 
েতর। এলি দুবজল দৃতযসম্পন্ন ও েম ইললমর অতধ্োরী 
মলােলদর োলে তবষয়তট অস্পয হলয় মগল। 

এসব তবভ্রাতিের দাবী ও ের্া মর্লে মবর হবার উপায় 
হললা সলবজাত্তম যুলগর নীতির অনুসরণ। মস যুলগর 
মলালেরা েুরআন-সুন্নালহর বিবয মর্লে যা বুলঝলেন িাই 
হে ও সিয, আর যা িারা বুলঝনতন এবাং আমলও েলরন 
তন িা সিয ও সতেে নয়। 

আর অনুরূপিালব সাহাবালয় মেরাম রাতদয়াল্লাহু আনহুম 
মর্লে যারা জ্ঞান আহরণ েলরলেন, িারা সুন্দরিালব 
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িালদরলে অনুসরণ েলরলেন। অিএব, ময-ই আল-
েুরআন ও সুন্নাহ বুঝার মক্ষলত্র সাহাবীলদর এ নীতির 
অনুসরণ েলরলে এবাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 
মর্লে বতণজি িালদর মযসব মরওয়ালয়ি তবশুি, িা গ্রহণ 
েলর আর তনলরট বুতিতিতত্তে মিামি ও নব উদ্ভাতবি 
সমঝ িযাগ েলর, মস-ই সালাফী তহসালব পতরতচি হলব। 
আর ময মস রেম হলি পারলব না, মস খালাফী ও 
তবদ‘আিী বলল গণয হলব। 

এ তবষয়তট প্রতিতষ্ঠি হওয়ার পর র্ানা দরোর ময, 
প্রলিযেতট ইলমী মাসআলা তিনতট অবস্থা মর্লে মুি নয়:  

এে: এ মাসআলার অনুেূলল সাহাবী ও িালদর 
অনুসারীবৃন্দ বিবয মরলখলেন এবাং িালদর সেললই মস 
অনুযায়ী আমল েলরলেন, তোংবা তেেুসাংখযে মস অনুযায়ী 
আমল েরলেন এবাং অনয মেউ িার তবলরাতধ্িা েলরন 
তন। 
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দুই: তেেুসাংখযে সাহাবী মস অনুযায়ী আমল েলরলেন, 
িলব অতধ্োাংশ সাহাবী মাসআলাতটলি িালদর মখলাফ 
েলরলেন। 

তিন: উি মাসআলা অনুযায়ী িালদর মেউ আমল েলরন 
তন। 

অিএব, এ হললা মমাট তিন প্রোর:  

প্রর্ম প্রোর, যালি সেল সাহাবী মাসআলা অনুযায়ী 
আমল েলরলেন, অর্বা মেউ মেউ েলরলেন িলব অনয 
মেউ তবলরাতধ্িা েলরলেন বলল র্ানা যায়তন, 
সলন্দহািীিিালব িা এমন সুন্নাি যার অনুসরণ েরা যায় 
এবাং যা পুলরাপুতর স্পয নীতি, সরল পর্ ও সুস্পয 
প্রমাণ। অিএব, উি মাসআলায় িালদর তবলরাতধ্িা েরা 
োলরা র্নযই র্ালয়য মনই। আেীদা ও ইবাদালির মক্ষলত্র 
এর উদাহরণ অলনে এবাং এি অতধ্ে ময, িা উলল্ললখর 
প্রলয়ার্ন মনই। 

তদ্বিীয় প্রোর হললা যালি েতিপয় সাহাবী উি মাসআলা 
অনুযায়ী আমল েলরলেন এবাং অতধ্োাংশ সাহাবী িালদর 
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মখলাফ েলরলেন। মেননা স্বল্পসাংখযে সাহাবী ময মি 
এখতিয়ার েলরলেন এবাং মযরূপ আমল েলরলেন, 
অতধ্োাংশ সাহাবী িা তিন্ন অনয মিলে প্রাধ্ানয তদলয়লেন 
ও অনযরূপ আমল েলরলেন। ইমাম শালিবী ‘আল-
মুয়াতফোি ফী উসুলুশ শরী‘আহ’ গ্রলে (খ. ৩, পৃ. ৫৭) 
অতধ্োাংশ সাহাবীর অনুসরণ ওয়াতর্ব হওয়ার প্রসলে 
বললন: “উি তিন্ন আমলই (ির্া অতধ্োাংশ সাহাবীর 
আমলই) অনুসৃি সুন্নাি এবাং সরল পর্। অনযতদলে ময 
োর্তট অল্প সাংখযে বযিীি আর মেউ েলরতন, মস 
োর্তটর বযাপালর এবাং মস অনুযায়ী আমললর বযাপালর 
তনতিি হওয়া প্রলয়ার্ন। আর যা অতধ্ে বযাপে ও 
অতধ্োাংলশর আমল, িা-ই সবজদা েরা উতচি। 

মেননা এ স্বল্পসাংখযলের তবলরাতধ্িা েলর পূবজবিজীগণ 
েিৃজে সবজদা তিন্ন আমল হয়ি শর‘ঈ মোলনা োরলণ 
সাতধ্ি হলয়লে, তোংবা শর‘ঈ োরণ োড়া অনয মোলনা 
োরলণ। 
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তেন্তু স্বল্পসাংখযলের তবপরীি িালদর এ আমল শর‘ঈ 
োরণ োড়া অনয োরলণ হওয়ার বযাপারতট তেে নয়। বরাং 
অবশযই িা হলয়লে শর‘ঈ মোলনা োরলণ, যার তিতত্তলি 
িারা আমল েরার প্রয়াস মপলয়লেন। আর এ তবষয়তট 
যখন সাবযস্ত হলয় মগল, িখন স্বল্পসাংখযলের মিানুযায়ী 
আমল েরার বযাপারতট উি শর‘ঈ োরণতটর তবলরাধ্ী 
বলল গণয হলব- যার তিতত্তলি অতধ্োাংশ সাহাবীগণ 
তচিািাবনা েলর আমল েলরলেন। যতদও িা প্রেৃিপলক্ষ 
তবলরাধ্ী না হলয় র্ালে। অিএব, িারা যা তনলয় 
তচিািাবনা েলরলেন িা তনলয় তচিািাবনা েরা ও ময 
আমল িারা সবজদা েলরলেন িদনুরূপ আমল েরা 
র্রুরী”।4  

এরপর তিতন বললন (খ. ৭০, পৃ. ৭১) ‘এর্নয 
আমলোরীর উতচি পূবজবিজীলদর তনয়ম অনুযায়ী মযন 

                                                           
4 ইমাম শালিবী অলনেগুললা উদাহরণ মপশ েলরলেন। নুরূপিালব 
শাইখুল ইসলাম ইবন িাইতময়াও িার ‘আি-িাওয়াসসুল ওয়াল 
উসীলাহ’ গ্রলে অলনেগুললা উদাহরণ মপশ েলরলেন। 
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আমল েরলি পালর িা তনলয় তচিা-িাবনা েরা। িাই 
স্বল্পসাংখযলের পিতিলি আমললর অনুমতি মস মযন 
তনলর্লে না মদয়। অবশয এোি প্রলয়ার্লন তেেু তেেু 
মক্ষলত্র এমন আমল েরা মযলি পালর, যতদ িালি অনুমতি 
র্ালে এবাং আমল রতহি হওয়ার তোংবা দলীল শুি না 
হওয়ার আশাংো না র্ালে অর্বা এমন আশাংো না র্ালে 
ময, মপশেৃি দলীলতট প্রমাণ তহসালব গণয হওয়ার মি 
শতিশালী নয়। 

তেন্তু যতদ মেউ সবজদা স্বল্পসাংখযলের আমল অনুসরণ 
েলর, িলব িালি তনলের বযাপারগুললা অবধ্াতরি হলয় 
পড়লব: 

এে: পূবজবিজীগণ সবজদা ময োর্ েরলিন িার তবলরাতধ্িা 
েরা অপতরহাযজ হলয় পড়লব। আর পূবজবিজী সালাফলদর 
তবলরাতধ্িা েরার মলধ্য বড় তবপদ রলয়লে। 

দুই: সালাফগণ সবজদা ময োর্ েরলিন িা মেলড় মদওয়া 
অবধ্াতরি হলয় যালব। মেননা উলদ্দশয হললা িারা এ 
বণজনাগুললার তবপরীিমুখী োলর্ সবজদা রি তেললন। 
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সুিরাাং িারা ময আমল েলরন তন মস অনুযায়ী আমলল 
রি র্াো িারা ময আমল সবজদা েরলিন িার তবপরীি। 

তিন: এটা অতধ্োাংশ সাহাবী ময আমল েলরলেন িা 
তনতিহ্ন হলয় যাওয়ার োরণ এবাং তবপরীি আমল (ির্া 
স্বল্পসাংখযলের আমল) প্রতসতি লাি েরার মহিু। মেননা 
োলর্র অনুসরণ ের্ার অনুসরলণর মচলয় সুদূরপ্রসারী। 
আর এটা যখন ঘলট এমন বযতির পক্ষ মর্লে যার 
অনুসরণ েরা হয়, িখন বযাপারতট হলয় দাাঁড়ায় আরও 
িয়াবহ। 

সাবধ্ান! সাবধ্ান! পূবজবিজীলদর তবলরাতধ্িা েরা মর্লে 
সিেজ র্ােুন। িালি যতদ মোলনা ফযীলি র্ােি, িাহলল 
পূবজবিজীরাই িার মবতশ হেদার হলিন। আল্লাহরই সাহাযয 
প্রার্জনা েরতে”। [ইমাম শালিবীর ের্া এখালনই মশষ] 

আর িৃিীয় প্রোর যালি উি মাসআলা অনুযায়ী 
সাহাবীলদর মেউই আমল েলরন তন, এমিাবস্থায় 
তবিলেজর অবোশ মনই ময, সেল সাহাবীর আমললর 
বতহিূজি ময আমল িা তবদ‘আি ও তনন্দনীয় (যতদ উি 
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োলর্র মাধ্যলম আমলোরী িার রলবর বনেটয লালির 
আশা েলর। অবশয যতদ িা (ইবাদাি না হলয়) আদি 
ির্া বদনতন্দন প্রর্ার অিগজি হয়, িাহলল মসলক্ষলত্র তনয়ম 
হললা) িা মুবাহ বলল গণয হলব। 

আর এর্নয ময বযতিই এমন মোলনা আমল েলর যা 
সালাফ ির্া পূবজবিজী আতলমগলণর িরীো মাতফে নয় 
এবাং েুরআন ও সুন্নাহলে িারা মযিালব বুলঝলেন মস 
অনুযায়ীও নয়, িালে বলা হলব: “িুতম বাতিলপেী, 
তবদ‘আিী ও ময পর্ মুতমনলদর নয় মস পলর্র অনুসারী”। 

ইললমর সালর্ সম্পতেজি তেেু মলাে তবতিন্ন স্বার্জ ও 
উলদ্দশয প্রলণাতদি হলয় মস সব নব উদ্ভাতবি তবষয় (ির্া 
তবদ‘আি)-মে উত্তম বলল চাতললয় তদলে, যদ্বারা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর সাহাবীগণ বনেটয লাি 
(ির্া ইবাদাি) েলরন তন। 

‘এসবই দীলনর মক্ষলত্র িুল তহলসলব তবলবতচি এবাং 
নাতস্তেলদর পর্ অনুসরলণর নামাির। মেননা যারা এ 
তবষয়গুললা উপলতি েলরলে এবাং এ পলর্ চলললে, হয় 
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শরী‘আিলে িারা এমনিালব বুলঝলে মযমনতট পূবজবিজীগণ 
বুলঝন তন অর্বা শরী‘আিলে (সতেেিালব) বুঝা মর্লে 
িারা দূলর সলর তগলয়লে।  
এ মশলষাি ের্াতটই সতেে। েম ননা সালালফ 

সাললহীলনর অগ্রবিজী দলই সরল সতেে পলর্র ওপর 
তেললন। িারা উপলরাি দলীলসমূহ প্রিৃতি মর্লে িা-ই 
বুলঝলেন ময নীতির ওপর িারা তেললন। আর এ নব 
উদ্ভাতবি তবষয়সমূহ িালদর মলধ্য তেল না এবাং মস 
অনুযায়ী িারা আমলও েলরন তন'।5  

নব উদ্ভাতবি তবষয়গুললা েলয়ে িালগ তবিি: িন্মলধ্য 
তেেু আলে তশেজ, আর তেেু এমন তবদ‘আি যা তশলেজর 
তদলে তনলয় যায়, আর তেেু এমন তবদ‘আি যা সুন্নািলে 
তমতটলয় মদয়।  

আর এ উদ্ভাতবি তবষয়গুললার মোলনা প্রোরই সাহাবী ও 
িালবঈলদর যুলগ েখনই তেল না। মেননা িালদর যুলগ 

                                                           
5 ইমাম শালিবীর আল মুয়াফাোি খ. ৩, পৃ. ৭৩। 
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এমন মোলনা েবর তেল না যার পালশ ইবাদালির তনয়লি 
অবস্থান েরা হি, যার ওপর গিুর্ তনমজাণ েরা হি এবাং 
যার অতধ্বাসীলদর উসীলায় শাফা‘আি চাওয়া হি। 

আর িালদর সমলয় নবী ও সৎ বযতিবলগজর সম্মান অর্বা 
মান-মযজাদা তোংবা বযতিলত্বর মাধ্যলম অসীলা েরার 
বযাপারতট তেল না এবাং েবলরর োলে মদা‘আ েরার 
প্রচলনও তেল না। িালদর সমলয় মীলাদ ির্া র্ন্মতদবস 
পালন এবাং মীলাদ-মাহতফল বা র্ন্মতদবলসর অনুষ্ঠান 
নালমও তেেু তেল না। মুসলমানলদর সবজসম্মতিক্রলম এসব 
তেেুই িালদর মালঝ অনুপতস্থি তেল।  

অিএব, এ-ই যখন অবস্থা, িখন পরবিজীরা এ 
তবদ‘আিসমূলহর উপলযাতগিা প্রমালণর র্নয মযসব ভ্রাি 
যুতি মপশ েরলেন, িা তিনিালগ তবিি: 

এে: েুরআনুল োরীলমর আয়াি, িারা বাড়াবাতড় েলর 
এর অর্জ তবেৃি েলর তনর্ তনর্ উলদ্দশয অনুযায়ী বযাখযা 
েরলে। 

দুই: হাদীস, িা আবার দু’ প্রোর: 
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প্রর্ম প্রোর: সহীহ হাদীসসমূহ যা িালদর উলদ্দশয ও 
বুলঝর মুওয়াতফে নয়। িলব িারা এগুললার অর্জ 
তনলর্লদর ইোনুযায়ী তবেৃি েলর তনলয়লে। 

তদ্বিীয় প্রোর: তমর্যা ও দুবজল হাদীস। িালদর োলে এ 
ধ্রলনর হাদীলসর সাংখযাই মবতশ এবাং িারা এগুললা তনলয় 
খুবই খুশী। এগুললার প্রচার ও প্রসালরর র্নয চলল িালদর 
প্রাণািের মচযা। 

তিন: তেসসা-োতহনী ও স্বপ্ন, যা িারা পারস্পতরে ধ্ারা 
পরম্পরায় বণজনা েলর র্ালে এমনিালব ময, মলন হয় িা 
শরী‘আি প্রণয়লনর এেতট উৎস। 

িারা আল-েুরআলনর আয়াি ও সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা 
ময দলীল মপশ েরলে, িা মর্লে তনষৃ্কতির উপায় দু'তট: 

১. তবদ‘আিীগণ ময ের্া দ্বারা দলীল মপশ েরলে, িা 
মূলিঃ দলীললর উতদ্দয অর্জ নয়। মেননা উি দলীল দ্বারা 
তবদ‘আিীরা যা বুলঝ র্ালে, সালালফর অনুসারী আহলল 
সুন্নালির বুঝ িা মর্লে তিন্নির। অিএব, সালালফর 
বুলঝর মাধ্যলম খালালফর বুঝ প্রিযাখযাি হলব। 
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২. তদ্বিীয় তবষয়তট প্রর্ম ের্া মর্লেই উৎসাতরি। আর 
িা হললা এ প্রশ্ন েরা ময, সালালফ সাললহীন তে উি 
দলীললর মক্ষলত্র খালাফ ির্া পরবিজী মলােলদর বুঝ 
অনুযায়ী আমল েলরলেন, নাতে আমল েলরন তন?  

সবজসম্মি মি হললা, সালাফগণ এ উদ্ভাতবি তবষয়সমূহ 
দ্বারা েখলনাই আমল েলরন তন। মোলনা তবদ‘আিীই 
সালাফগণ মর্লে এমন মোলনা আমল প্রমাণ েরলি 
সক্ষম হলব না, যা সাহাবীলদর আমললর মখলাফ। মেননা 
আহলল সুন্নাি পূবজবিজীগণ ির্া সাহাবী ও িালবঈলদর 
আমললর অনুসারী। আর খালাফগণ এর তবপরীি 
অবস্থালন রলয়লে। িারা এমন োর্ েলর যার তনলদজশ 
িালদরলে মদওয়া হয়তন। 

এ অলর্জই উমার ইবনুল খাত্তাব রাতদয়াল্লাহু আনহু মর্লে 
বতণজি হলয়লে ময, তিতন বলললেন: “অতচলরই এমন 
মলাের্ন আসলব যারা আল েুরআন মর্লে তেেু ভ্রাি 
যুতি মবর েলর িা দ্বারা মিামালদর সালর্ ঝগড়া েরলব। 
অিএব, মিামরা সুন্নাহ তদলয় িালদর মমাোলবলা ের। 
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মেননা সুন্নাহ তবশারদগণ আল্লাহর তেিাব সম্পলেজ অতধ্ে 
জ্ঞান রালখ।”6 

এর্নযই মোলনা তবভ্রাি তফরো তোংবা খালাফীলদর 
োউলেই আপতন এমনতট পালবন না ময, িারা তনর্ তনর্ 
মলির ওপর বাতহযে দলীল মপশ েরলি অক্ষম। অর্চ এ 
মক্ষলত্র দলীল শুি হওয়াটাই হললা আসল বযাপার, দলীল 
মপশ েরলি সমর্জ হওয়া নয়। 

ইমাম শালিবী এ ধ্রলনর সাংতক্ষপ্ত তেেু ের্া বলার পর 
(খ. ৩, পৃ. ৭৭) বললন: ‘এ োরলণই শর‘ঈ দলীল ও 
প্রমাণ তনলয় যারা তচিা গলবষণা েরলবন, িালদর ওপর 
ওয়াতর্ব হললা, উি দলীল মর্লে পূবজবিজীগণ তে বুলঝলেন 

                                                           
6 দালরমী এতট বণজনা েলরলেন, খ. ১, পৃ. ৪৭। এোড়া লালোই সুন্নাহ 
গ্রলে এবাং ইবলন আবদুল তবর 'র্ালমউ বয়াতনল ইলতম ওয়া 
ফাদতলহী’ গ্রলে এতট বণজনা েলরলেন। অনুরূপিালব দারােুিনী ও 
ইবন আতব যমানাইন ‘ফসুলুস সুন্নাহ’ গ্রলে িা বণজনা েলরলেন। 
মােলদসী আল-হুজ্জাহ আ‘লা িালরতেল মাহাজ্জাহ’ গ্রলে এবাং 
আরও অলনলে এর পলক্ষ  বিবয মরলখলেন। 
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ও এ দলীল দ্বারা আমললর মক্ষলত্র িালদর তে িূতমো 
তেল, মসতদলে লক্ষয রাখা। মেননা এটাই সলিয উপনীি 
হওয়ার অতধ্ে উপলযাগী এবাং ইলম ও আমললর মক্ষলত্র 
অতধ্ে শতিশালী। 

এ বযাপারতট যখন স্পয হলয় মগল এবাং সিয প্রতিিাি 
হললা, িখন সালালফ সাললহীলনর প্রতি সম্পতেজি হলি 
যারা মগৌরবলবাধ্ েলর, িারা উতল্লতখি তবষয়গুললার 
পাশাপাতশ এটাও র্ালন ময:  

১. সাহাবীলদর ময আমলতট বযাপেিালব প্রচাতরি তেল, 
িারা মস অনুযায়ী আমল েলরলেন। 

২. ময আমল মাত্র এের্ন সাহাবী েলরলেন অর্বা তেেু 
সাংখযে েলরলেন আর বাদ বােী সাহাবীগণ প্রর্লমািলদর 
তবলরাতধ্িা েলরলেন- এ মক্ষলত্র িারা তবষয়তট আল্লাহ ও 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর প্রতি প্রিযাবতিজি 
েলরলেন, মযমনতট িালদর রব িালদরলে তনলদজশ 
তদলয়লেন। মেননা তিতন বললন: 
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ء ََِفََتََنَٰزَۡعُتمََۡفَإِن﴿ وهََََُشۡ ََِإَِلََفَُردُّ َتُۡؤِمُنونَََُكنُتمََۡإِنََوٱلرذُسولََِٱّللذ
َِ َٰلَِكََٱٓأۡلِخرِ َََوٱَۡلَۡومََِبِٱّللذ ۡحَسنَََُخۡي َََذ

َ
وِيًلَََوأ

ۡ
 [٠٦:  النساء] ﴾تَأ

“মোলনা তবষলয় মিামরা মিলিদ েরলল িা উপস্থাতপি 
ের আল্লাহ ও রাসূললর তনেট যতদ মিামরা আল্লাহ ও 
মশষ তদবলসর প্রতি ঈমান এলন র্াে। এটাই উত্তম এবাং 
পতরণালমর তদে তদলয় প্রেৃযির”। [সূরা আন-তনসা, 

আয়াি: ৫৯]  

এখালন আল্লাহর তদলে তবষয়তট প্রিযাবতিজি েরার তনলদজশ 
মদওয়া হলয়লে। আর এর মালন হললা আল্লাহর োলাম 
ির্া অবিাতরি েুরআন হােীলমর তদলে প্রিযাবিজন েরা। 
আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর তদলেও 
প্রিযাবিজন েরার তনলদজশ মদওয়া হলয়লে। এর অর্জ হললা 
িার র্ীবদ্দশায় িার োলে প্রিযাবিজন েরা এবাং িার 
মৃিুযর পর িার সহীহ সুন্নালির তদলে প্রিযাবিজন েলর 
অতধ্োাংলশর আমল অনুসরলণর র্নয তচিা গলবষণা েরা। 

আল-হামদুতলল্লাহ! আহলল সুন্নালির এ তনয়লম মোলনা 
ত্রুতট পতরলতক্ষি হয় তন। এলি মোলনা গরতমলও মদখা 
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যায়তন। এটা অিযি সুস্পয তনয়ম এবাং পতরষ্কার নীতি ও 
সরল-মসার্া পর্। চার ইমাম িালদর অতধ্োাংশ 
মাসআলায় এ তনয়লমর ওপরই চলললেন। আল্লাহ 
িালদরলে রহম েরুন এবাং িালদর সাওয়াব বৃতি েরুন। 
৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর সাহাবীলয় 
মেরাম ইবাদালির মক্ষলত্র ময সেল আমল েলরন তন, 
মসগুললা (লেউ েরলল িা হলব) উদ্ভাতবি আমল যা 
খালাফী ির্া পরবিজীরা চালু েলরলে। 

সাহাবী ও িালবঈগণ যা তেেু মর্লে তবরি তেললন, িা 
তেল িালদর সতেে তচিািাবনা প্রসূি এবাং আল-েুরআন 
ও সুন্নাহর দলীলসমূহলে প্রশাংসনীয়রূলপ বুঝার োরলণ। 
পরবিজীোললর তবদ‘আি  প্রচলনোরীলদর বিতর েরা 
এেই আসবাব ও োরণ সাহাবীলদর যুলগও পাওয়া যাওয়া 
সলেও িারা শরী‘আলির বযাপার িাললা েলর বুলঝ-শুলনই 
মস সব পতরিযাগ েলরতেললন। আর িালদর পতরিযাগ 
েরার োর্তট (আমালদর র্নয) অনুেরণীয় সুন্নাি এবাং 
অনুসৃি পর্। 
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পরবিজী মলাের্ন ময আমল দ্বারা পুণয ও সাওয়াব 
পাওয়ার আশা েলর র্ালে অর্চ সাহাবীরা মস আমল 
মর্লে তবমুখ মর্লেলেন, িা দীলনর অিিুজি নয়। মেননা 
সাহাবীগণ মানুলষর মলধ্য সবলচলয় মবতশ েলযাণ লালির 
প্রিযাশী তেললন এবাং শরী‘আিসম্মি ইবাদালি তলপ্ত হলি 
সবলচলয় মবতশ তচিা-িাবনা েরলিন। িারা 
শরী‘আিসম্মি প্রলিযেতট আমললে োলযজ পতরণি 
েরলিন এবাং িদ্বারা সাওয়ালবর আশা েরলিন ও 
আল্লাহর বনেটয লাি েরলিন। 

গ্রহলণ ও বর্জলন, বুতি ও জ্ঞালন, বুলঝ ও আমলল ময বযতি 
িালদর অনুসরণ েলর, মস েিই না বুতিমান! আর সেল 
েলযাণ ও বনেটয লালির েিই না উপযুি এবাং প্রলিযে 
বযাপালর িাওফীেপ্রাপ্ত হওয়ার েিই না মযাগয!  
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বরেি মালন হলে মোলনা তর্তনলসর মস প্রাচুযজ ও প্রবৃতি, 

িাবাররুলের মাধ্যলম বরেি লািোরী যা পাওয়ার ইো 

মপাষণ েলর র্ালে। এ প্রাচুযজ ও প্রবৃতি েখলনা স্থালনর 

মলধ্য হলি পালর, েখলনা হলি পালর বযতির মলধ্য, আর 

েখলনা গুণাবলী ও ববতশলযয। ইসলামী আেীদার আললালে 

বরেি অর্জলনর মোন তদেগুললা শরী‘আি সমতর্জি এবাং 

মোন তদেগুললা শরী‘আি সমতর্জি নয় 
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