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প্রশ্ন: বতেমাদন আমরা অদনকদক বলদত চিখদছ, ইমাম মাহদি িদল এদসদছন, বা অদত 

শীঘ্রই িদল আসদবন। অদনদক বলদছন, ইমাম মাহদি ২০২০ সাদলই আসদবন। চকউ 

বলদছন, ২০২১ এ আসদবন। চকউ বলদছন ২০২৪/২৫ এর মদিয আসদবন। এবার 

অদনদক এমনও বলদছন, ইমাম মাহদি ভারতীয় উপমহাদিশ দকংবা বাংলাদিশ চথ্দক 

হদবন। আর তাবলীগ জামাদতর মাওলানা সাি হদবন ইমাম মানসরু। এই চপ্রিাপদি 

আমার জানার দবষয় হল, 

 

এক. ইমাম মাহদির আগমন সম্পদকে করুআন সনু্নাহর দনদিেশনা কী? 

 

িুই. ইমাম মাহদির আলামত এবং তাাঁদক চিনার উপায় কী? 

 

দতন. দতদন দক এদস চগদছন? না শীঘ্রই আসদবন? 

 

িার. দতদন চকাথ্ায় এবং কত সাদল আসদবন? যারা সুদনদিেষ্টভাদব দিন-িণ দিক কদর 
বলদছন, তাদির কথ্া দিক আদছ দক? 

 

পাাঁি. শুদনদছ অতীদত চকউ চকউ দমথ্যা মাহদি িাদব কদরদছ। এিাও দক সম্ভব এবং 
বাস্তব? 

 

ছয়. ইমাম মাহদি যদি িদলই আদসন, তাহদল তাাঁর সদে যুক্ত হওয়ার জনয আমরা কী 
করদত পাদর? বা এই চপ্রিাপদি আমাদির করণীয় কী? 
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চমদহরবাদন কদর দবষয়গুদলা কুরআন-সুন্নাহর আদলাদক জানাদল উপকতৃ হব। 
এদবষয়ক নানান প্রিারণা চিদখ চবশ চপদরশাদনদত আদছ। 

 

দনদবিক, 

আব্দলু কাদির, 

বরগুনা সির। 

 

  

 

উত্তর: 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 

প্রথ্ম কথ্া 

প্রথ্ম কথ্া হদে, ইমাম মাহদি, ‘মাহদি’ দহদসদব প্রদসদ্ধ হদলও এদি মূলত তাাঁর নাম 
নয়। হািীদসর দববরণ অনুযায়ী তাাঁর নাম হদব, ‘মহুাম্মাি’ এবং দপতার নাম হদব, 
‘আব্দুল্লাহ’; আমাদির দপ্রয় রাসূদল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর 
দপতার নাদমর অনুরূপ। ‘মাহদি’ অথ্ে চহিায়াতপ্রাপ্ত, সদিক পথ্প্রাপ্ত। দতদন চযদহতু 
আল্লাহর পি চথ্দক চহিায়াতপ্রাপ্ত হদবন এবং মানুষদক চহিায়াদতর পদথ্ আহ্বান 
করদবন, চহিায়াদতর পদথ্ পদরিাদলত করদবন, তাই দতদন মাহদি নাদম দবখযাত। 
একদি হািীদসও তাাঁদক ‘মাহদি’ বদল উদল্লখ করা হদয়দছ। 
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সংদিপ্ত উত্তর 

আমরা প্রদতদি প্রদশ্নর িদললদভদত্তক উত্তর চপশ করব ইনশাআল্লাহ। দকন্তু তাদত 
যদথ্ষ্ট পদরমাদণ, কুরআন সুন্নাহ ও দবদভন্ন দকতাদবর আরবী পাি থ্াকায়, সািারণ 
পািদকর জনয তা একিু ভারী ও কদিন পািয মদন হদত পাদর। তাই সািারণ পািদকর 
কাদছ সহজদবািয করার জনয, প্রথ্দম আমরা উত্তদরর মলূ কথ্াগুদলার সারসংদিপ 
তুদল িরদছ। 

এক. আহলসু সুন্নাহ ওয়ালা জামাআ’র আদকিা হল, চশষ যমানায় মুসদলমদির 
একজন নযায়পরায়ণ শাসদকর আদবভোব হদব। দতদন মাহদি নাদম দবখযাত হদবন, দকন্তু 
তাাঁর মলূ নাম হদব, ‘মুহাম্মাি’। দপতার নাম হদব, ‘আব্দুল্লাহ’। দতদন হদবন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাদমর বংশির। তাাঁর আদবভোব হদল, তাাঁদক বাইয়াহ চিয়া 
এবং শাসক দহদসদব অনুসরণ করা মুসদলমদির কতেবয। 

চকউ ইমাম মাহদির আগমনদক অস্বীকার করদল চস এদবষদয় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামাআহ চথ্দক দবিুযত। 

িুই. ইমাম মাহদির দকছ ু আলামত হািীদস বদণেত হদয়দছ, চযগুদলা আমরা সামদন 
আদলািনা করব ইনশাআল্লাহ। তদব চসগুদলার সদে তাাঁর সবদিদয় গুরুত্বপণূে 
আলামত হল, দতদন পদরপূণেরূদপ শরীয়দতর অনুসারী হদবন। কুরআন সুন্নাহ’র 
চখলাফ দকছুই দতদন গ্রহণ করদবন না। অলীক স্বপ্ন ও দমথ্যা ইলহাদমর িাদব কদর, 
ইলদমর উসলূ ও নীদত উদপিা কদর কুরআন সুন্নাহ’র অপবযাখযা করদবন না। 
সুতরাং, ইমাম মাহদিদক চিনার ও পাওয়ার উপায় হল, শরীয়দতর সহীহ ইলম অজেন 
কদর পূণে শরীয়ত যথ্াযথ্ভাদব বঝুা এবং চস অনযুায়ী আমদল সদিষ্ট হওয়া। তদবই 
দতদন পূণে শরীয়দতর পাবন্দ দক না, তা পদরমাপ করা সম্ভব হদব। অনযথ্ায় এ দবষদয় 
দবজ্ঞ ও মুত্তাকী আদলমদির শরণাপন্ন হদত হদব। এিু’দয়র বযদতক্রম হদল, দমথ্যা 
িাদবিারদির িক্রাদে দবভ্রাে হওয়ার আশঙ্কা আদছ। 

দতন. দতদন এদসদছন বদল চকাদনা তথ্য প্রমাণ চনই এবং আমাদির জানামদত 
বতেমাদন চকউ এমন িাদবও কদরনদন। অতীদত যারা দমথ্যা িাদব কদরদছল, তারা তার 
পদরণাম চভাগ কদর িুদনয়া চথ্দক দবিায় দনদয়দছ। তদব তাাঁর আগমদনর সময় 
অতযাসন্ন। শুি ুতাাঁর আগমনই নয়; বরং তাাঁর পদর প্রকাদশতবয চকয়ামদতর অনযানয 
বড় বড় আলামতগুদলা এবং চকয়ামতও খুবই সদন্নকদি। যা আদরা চিড় হাজার বছর 
আদগই কুরআন সুন্নাহ’য় অসংখযবার পদরষ্কার ভাষায় বলা হদয়দছ। 
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একদি বণেনায় পাওয়া যায়, ইমাম মাহদি পূবে দিক চথ্দক আসদবন, তদব এই 
বণেনাদির দবশুদ্ধতা দনদয় মতদভি রদয়দছ। এছাড়া দতদন কখন আসদবন, চকাথ্া 
চথ্দক আসদবন, তার সুদনদিেষ্ট জায়গা বা দিন-িণ সম্পদকে দনভেরদযাগয চকাদনা তথ্য 
চনই। এগুদলা জানার চকাদনা প্রদয়াজনও মুসদলমদির চনই। এগুদলা সম্পূণেই 
গাদয়দবর দবষয়, যা একমাত্র আল্লাহ বযতীত চকউ জাদন না, জানা সম্ভব নয়। 

িার. সুতরাং, যারা এভাদব ইমাম মাহদির আগমদনর সুদনদিেষ্ট জায়গা ও দিন-িণ 
দিক কদর বলদছন, তা সবই দভদত্তহীন। চকাদনা গ্রহণদযাগয সূত্র ছাড়া শুি ু িারণার 
দভদত্তদত এমন কথ্া-বাতো বদল চবড়াদনা শরীয়ত একিমই পছন্দ কদর না; হািীদসর 
ভাষায় তা দমথ্যার অেভুেক্ত। 

বাংলাদিদশর জননক বযদক্ত (প্রদশ্ন সম্ভবত আপদন তার প্রদতই ইদেত কদরদছন), 
দবদভন্ন অদনভেরদযাগয বণেনা, সংখযাতাদিক আজগুদব দবদেষণ, দবদভন্ন দমথ্যা স্বপ্ন, 
শয়তাদন ইলহাম এবং কুরআন সুন্নাহর অপবযাখযার মািযদম, দনদজদক প্রদতশ্রুত ইমাম 
মাহদি দহদসদব িাদব করার দ্বারপ্রাদে চপ াঁদছ চগদছ বদল মদন হদে। একইভাদব চস 
তাবলীগ জামাআদতর মাওলানা সাআিদক ইমাম মাহদির সহকারী ‘মানসুর’ও িাদব 
করদছ। 

স্বপ্ন ও সংখযাতদির দভদত্তদত চস কুরআন সুন্নাহর চয দবদেষণ ও অপবযাখযা করদছ, 
তা সম্পূণেই তাফসীর ‘দবর-রায়’, ইলহাি ও যান্দাকা এবং সুস্পষ্ট চগামরাদহ, যার 
সদে ইসলাদমর চকাদনা সম্পকে চনই। একজন মুদমদনর জনয তাদত প্রতাদরত হওয়ার 
চকাদনা সুদযাগ চনই। 

পাাঁি. অতীদত অদনক দমথ্ুযক চযমন নবী িাদব কদরদছ, চতমদন অদনক দমথ্ুযক 
দনদজদক মাহদিও িাদব কদরদছ। দমথ্যা নবীর িাদবিার থ্াকদত পারদল দমথ্যা মাহদির 
িাদবিার থ্াকা জদিল দকছু নয়। 

ছয়. আমাদির করণীয় হল, ইমাম মাহদি সম্পদকে যতিকুু তথ্য দনভেরদযাগয সদূত্র 
দবিযমান, ততিকু ু চজদন দবশ্বাস করা, তারপর শরীয়ত চকান পদরদস্থদতদত আমাদির 
উপর কী দবিান আদরাপ কদরদছ, চসগুদলার ইলম অজেন কদর চবদশ চবদশ আমল 
করার চিষ্টা করা এবং সম্ভাবয ভদবষযত পদরদস্থদত ও পরকাদলর জনয দনদজদিরদক 
প্রস্তুত করা। দবশুদ্ধ ইলদমর বাইদর ইমাম মাহদি ও চকয়ামদতর অনযানয 
আলামতগুদলা দনদয় অদত মাত্রায় উৎসাহী না হওয়া এবং চবদশ ঘািাঘাদি না করা। 
এিা শরীয়দত পছন্দনীয় নয়। দবদশষ কদর সািারণ মানুদষর কতেবয হল, ইমাম মাহদির 
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িাদবিার বা এমন চকাদনা দবষয় সামদন এদল তাড়াহুড়া কদর দনজ চথ্দক দসদ্ধাে না 
চনয়া। দবজ্ঞ ও মুত্তাকী আদলমদির শরণাপন্ন হদয় িীদরসুদস্থ দসদ্ধাে গ্রহণ করা। 
অনযথ্ায় তাদির দমথ্ুযকদির প্রতারণায় জদড়দয় যাওয়ার সমহূ আশঙ্কা আদছ, অতীত 
ইদতহাদস এমন অদনক ঘিনা ঘদিদছ। 

এবার আমরা প্রদশ্নর পুনরাবৃদত্তসহ একদি একদি কদর আপনার প্রশ্নগুদলার উত্তর 
চপশ করদছ। 

প্রশ্ন–এক: ইমাম মাহদির আগমন সম্পদকে করুআন সনু্নাহর দনদিেশনা 

কী? 

উত্তর: 

ইমাম  মাহদি  সম্পদকে  কুরআন  সুন্নাহর দনদিেশনা ও আহলসু সুন্নাহ ওয়াল 
জামাআহ’র আদকিা 

চশষ যমানায় ইমাম মাহদির আদবভোব ঘিদব এদি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’র 
আদকিা। দবষয়দি শরীয়দতর সবেসম্মত িলীল দ্বারা প্রমাদণত। তাদত আহলসু সুন্নাহ 
ওয়াল জামাআহ’র উলামাদয় চকরাদমর কারও দদ্বমত চনই। সুতরাং, যারা তা দবশ্বাস 
করদব না, তারা এদবষদয় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ চথ্দক দবিযুত। 

দকন্তু একদিদক চযমন কুরআদন কারীদম এদবষদয় চকাদনা তথ্য চনই, অপর দিদক 
সবোদিক সমািতৃ ও দবখযাত হািীদসর দকতাব; সহীহ বখুারী ও সহীহ মসুদলদমর 
চকাদনা হািীদসও সুস্পষ্ট কদর তাাঁর নাম উদল্লখ চনই। একারদণ অদনদকই এদবষদয় 
দবভ্রাদের দশকার হদয়দছন বা দবভ্রাদে সৃদষ্টর অপদিষ্টা কদরদছ। 

বাস্তবতা হল, ইমাম মাহদির আগমদনর দবষয়দি এদতা অদিক সংখযক হািীদস বদণেত 
চয, এ বযাপাদর উলামাদয় চকরাম বদলদছন, দবষয়দি মুতাওয়াদতর সূদত্র প্রমাদণত। 
অথ্োৎ সমদষ্টগতভাদব মলূ দবষয়দি এত অদিক সংখযক মানুদষর বণেনা দ্বারা প্রমাদণত, 
যাদির দমথ্যার উপর ঐকযবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং, বলা যায়, ইমাম মাহদির 
আদবভোদবর দবষয়দি অকািযভাদবই প্রমাদণত। দবষয়দি চযদহতু একিু স্পশেকাতর এবং 
আদকিার সদে সংদেষ্ট, এজনয আমরা এখাদন উলামাদয় চকরাদমর চবশ দকছ ুউদ্ধৃদত 
এবং পরবতেী দশদরানাদম দকছু হািীস চপশ করার চিষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। যাদত 



 
10 

 

কারও সংশদয়র অবকাশ না থ্াদক এবং শয়তাদনর কুমন্ত্রণায় প্রভাদবত হওয়ার পথ্ 
বন্ধ হয়। 

শায়খ আব্দুল মহুদসন আব্বাি আলবাির বদলন, 

على وجه التفصيل، بل جاءت أن االحاديث الواردة يف املهدي مل ترد يف الصحيحني 
جمملة، وقد وردت يف غريمها مفسرة ملا فيهما، فقد يظن ظان أن ذلك يقلل من شأهنا، 
وذلك خطا واضح، فالصحيح بل احلسن يف غري الصحيحني مقبول معتمد عند اهل 

، الناشر: اجلامعة اإلسالمية 3عقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر، ص: -احلديث. 
 م1969هـ/شباط 1388دينة املنورة، السنة األوىل ، العدد الثالث ، ذو القعدة ابمل

“মাহদি দবষয়ক হািীসগুদলা সহীহ বখুারী ও সহীহ মুসদলদম দবস্তাদরত আদসদন। বরং 
সংদিপ্তরূদপ এদসদছ। তদব হািীদসর অনযানয দকতাদব বখুারী ও মুসদলদমর 
হািীসগুদলার বযাখযা ও দবশি দববরণ রদয়দছ। চকউ মদন করদত পাদর, এ কারদণ 
মাহদির সাদথ্ সম্পৃক্ত হািীসগুদলার মান কদম চগল। দকন্তু এিা সসু্পষ্ট ভ্রাদে। চকননা 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসদলদম চনই, এমন সহীহ এমনদক হাসান হাদিসও 
মুহাদিসগদণর দনকি গ্রহণদযাগয।” –আদকিাত ুআহদলস সুন্নাদত ওয়াল আসার দফল 
মাহদিদয়যল মুনতাযার, পষৃ্ঠা: ৩ 

শায়খ সুলায়মান দবন নাদসর আলআলওয়ান বদলন, 

وعالمات املهدي الثابتة يف األحاديث الصحيحة واضحة املعامل فحذار حذار، من خرافات 
 …الرافضة يف مهديهم، وحذار حذار، من رّد األحاديث الصحيحة

 وذهب أعداد من الناس يف املهدي إىل مذاهب شىت

ي أمر هللا به ورسوله، وترك االتزان والوسطية يف هذه فقسم خرج عن االعتدال الذ – (1)
القضية الكبرية، واملسألة املهمة، وارتكب شططًا يف إنكار املهدوية، وأنه خرافة ال حقيقة، 

 .…وكذب مجلة من األحاديث املتواترة 
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وقسم من البشرية، مل تصح األحاديث لديهم، ومل يفهموا ما نقل عن النيب صلى هللا  – (2)
ه وسلم من األحاديث يف هذا الباب، وأدى إليهم اجتهادهم بعد البحث الشديد، علي

 …وحتري احلق إىل إنكاره وعدم اإلميان به

وقسم من الناس قبلوا كل ما هب ودب، ومل يكن لديهم فرقان بني الشحم والورم،   – (3)
حاطب ليل، فقبلوا األخبار املوضوعة، واحلكاايت املكذوبة، واحلجج الواهية وكانوا ك

وصارت أسانيدهم عن هيان بن بيان وطبقته وصنف من هؤالء، يعيشون على الرؤى 
واملنامات، وخيلطون بني احلق والباطل والصدق والكذب، وأيتون إىل األحاديث الصحيحة 
يف املهدي فريبطوهنا ابألحاديث الضعيفة، وخيرجون بنتائج مضحكة، وأراء شاذة، وقد جزم  

خروج املهدي مبوت فالن أحد ملوك هذا العصر، وهذا من اجلهل  أحدهم بتحديد وقت
 والتعويل على الظن الذي هو أكذب احلديث

وقسم صاروا يف حرية مظلمة، وتذبذب َمقيْت، وفوضوية عريضة، فما بني مصدق  – (4)
ومكذب، ومنكر ومثبت، وقدميًا قيل )لو سكت من ال يعلم لسقط اخلالف( ومع غياب 

لحني تسود الفوضى، ويكثر اللغط، ويفتقد االنضباط واالعتدال، ويقول كل العلماء واملص
من املهوسني ومن يف قلوهبم مرض أان هلا أان هلا، ويديل كل بدلوه، ويتصدر للخوض يف هذه 

 .…املسائل من ليس للكالم أهاًل، وحني ختتفي األسود تظهر الثعالب

هدي وصدقوا به، ويقولون أبنه من ساللة وقسم عرفوا احلق فاتبعوه، فآمنوا يف امل – (5)
حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم، وأنه من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وأنه ليس 
بنيب وال معصوم وال يدعي النبوة، وأنه بشر كآحاد البشرية إال أن هللا اصطفاه وفضله على  

ِه َمْن َيَشاُء َواَّللهُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم( )َذِلَك َفْضُل كثري ممن خلق تفضياًل )َواَّللهُ خَيَْتصُّ ِبَرْْحَتِ 
اَّللِه يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواَّللهُ َواِسٌع َعِليٌم( وهؤالء أئمة احلديث واملنتخبون من العلماء يف كل 
عصر، فال يبالغون يف اإلثبات، وحيددون خروجه ابلرؤى والتكهنات، وال ينكرون الرواايت 

ابتة، لقيام طوائف منحرفة، ومجاعات ضالة تدعي يف مهديها الظلوم، أنه اإلمام املعصوم، الث
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النزعات يف املهدي، -فاحلق هدى بني ضاللتني، ورْحة بني عذابني، ووسط بني ابطلني. 
 5-2ص: 

“সহীহ হািীদস বদণেত মাহদির আলামতসমহূ সসু্পষ্ট। সতুরাং, চতামাদক দশয়াদির 
মাহদি দবষয়ক অলীক কল্পকাদহনী হদত চযমন সতকে থ্াকদত হদব, চতমদন এদবষদয়র 
সহীহ হািীসসমহূদক প্রতযাখযান করা চথ্দকও চবাঁদি থ্াকদত হদব।… 

 

মানুষ মাহদির বযাপাদর দবদভন্ন মত গ্রহণ কদরদছ। 

 

১. একিল আল্লাহ ও তাাঁর রাসূদলর দনদিেদশত মিযমপন্থা তযাগ কদরদছ এবং অতযে 
গুরুত্বপূণে এই দবষয়দিদত মু’তাদিল ও ভারসামযপূণে পথ্ চছদড় দিদয়দছ। তারা মাহদির 
আদকিাদক অস্বীকার করদত দগদয় প্রাদেকতার দশকার হদয়দছ। তারা িাদব কদরদছ, 
এিা সম্পূণে বাদনায়াি কাদহনী, এর চকাদনা বাস্তবতা চনই। তারা ‘মুতাওয়াদতর’ সূদত্র 
বদণেত হািীস সমদষ্টদক দমথ্যা প্রদতপন্ন কদরদছ।…. 

২. আদরক িদলর দনকি এ হািীসগুদলা সহীহ মদন হয়দন এবং তারা মাহদির দবষদয় 
বদণেত হািীসগুদলা উপলদি করদত বযথ্ে হদয়দছ। তাই গভীর গদবষণা ও অদেষার 
পরও তারা সতযদক অস্বীকার কদরদছ এবং তার প্রদত ঈমান আদনদন।…. 

৩. এমন একিল চলাক, যারা সব িরদনর বণেনা গ্রহণ কদরদছ। সহীহ-যয়ীফ দনণেয় 
করদত পাদরদন। িদবে ও চফাস্কার মাদঝ পাথ্েকয করদত বযথ্ে হদয়দছ। তাই তারা মাহদির 
দবষদয় জাল ও দমথ্যা বণেনাও গ্রহণ কদরদছ। তারা রাদতর আাঁিাদর লাকদড় 
সংগ্রহকারীর নযায় (যারা সাদপর িংশন হদত দনরাপি নয়)। তারা (অমুদকর চছদল 
তমুক, যার পৃদথ্বীদত চকাদনা অদস্তত্ব চনই, এমন) যয়ীফ, িুবেল এবং মাজহুল ও 
অজ্ঞাত সব রাবীর হািীসও গ্রহণ কদরদছ। দকছ ুচলাক চতা স্বদপ্নই বাাঁদি, স্বদপ্নই মদর। 
তারা হক-বাদতল ও সতয-দমথ্যা গুদলদয় চফদল। মাহদি সম্পদকে বদণেত সহীহ 
হািীসগুদলার সাদথ্ জাল ও িুবেল হািীস জুদড় দিদয় তারা হাসযকর ফলাফল ও 
দবদেন্ন মত চবর কদর। তাদির একজন চতা সমসামদয়ক শাসকদির একজদনর 
মৃতুযদক; মাহদির আগমদনর সময় দহদসদব দনিোরণও কদর দিদয়দছ। এিা হল মখূেতা ও 
িারণার উপর দনভের করা, যা (হািীদসর ভাষায়) বড় দমথ্যা। 
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৪. অপর আদরক িল সংশদয় পদতত হদয়দছ, চিািানা ও দবভ্রাদের দশকার হদয়দছ। 
তারা কখদনা সতযায়ন কদর, কখদনা দমথ্যাদরাপ কদর, কখদনা স্বীকার কদর, কখদনা 
অস্বীকার কদর। প্রািীন কাল চথ্দকই প্রবাি আদছ, ‘চয জাদন না, চস যদি িুপ থ্াকত, 
তদব এত মতদভি থ্াকত না’। বস্তুত আদলম ও সংস্কারকদির অবতেমাদন ননরাজয ও 
ভুলভ্রাদে বযাপক হদয় যায়, শৃঙ্খলা ও মিযমপন্থা হাদরদয় যায়। দনদবোি ও অেদরর 
বযাদিগ্রস্ত চলাদকরাও এ কাদজর জনয িাাঁদড়দয় যায়, তাদত অংশ চনয়। যারা এ দবষদয় 
কথ্া বলার চযাগয না, তারাও এ দনদয় আদলািনায় দলপ্ত হয়। আসদল দসংহগুদলা 
যখন অিৃশয হদয় যায়, দশয়ালগুদলা এমদনদতই মাথ্ািাড়া দিদয় উদি।… 

৫. আদরক িল সতয অনিুাবন কদরদছন এবং সদতযর অনুসরণ কদরদছন। তারা 
মাহদির আগমদনর প্রদত দবশ্বাস স্থাপন কদরদছন, তাদক সতযায়ন কদরদছন। তাাঁরা 
বদলন, দতদন মহুাম্মি দবন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাদমর বংশির, 
আহদল বাইদতর অেভুেক্ত। তদব দতদন নবী নন, মাসূম তথ্া ভলুক্রদির ঊদবে নন 
এবং দতদন নবুওয়দতর িাবীও করদবন না। দতদন একজন সািারণ মানুষ। তাাঁদক 
আল্লাহ তায়ালা দনবোিন কদরদছন এবং অদনক সদৃষ্টর উপর মযোিা ও চেষ্ঠত্ব িান 
কদরদছন। 

ُ ذُو الَْفْضِل الَْعِظيِم  ُ َيْخَتَصُ بَِرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء َواّلَلَ  َواّلَلَ
‘আল্লাহ তায়ালা যাদক ইো দনদজর রহমত দ্বারা দবদশদষত কদরন, দতদন মহান 

অনুগ্রদহর অদিকারী।’ 

ُ َواِسٌع عَلِيٌم  ِ يُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواّلَلَ لَِك فَْضُل اّلَلَ  ذَ
‘এিা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ, আল্লাহ যাদক ইো তা িান কদরন, আল্লাহ তায়ালা 

প্রািুযেবান ও সবেজ্ঞ।’ 

এ িলদিই হল প্রদতযক যুদগর দনবোদিত আদলম ও মুহাদিসগণ। তাাঁরা স্বপ্ন ও গণনার 
মািযদম মাহদির আগমদনর সময় দনিোরণ কদরন না। দকছু ভ্রাে িল তাদির জাদলম 
মাহদিদক মা’সূম ইমাম িাবী করার কারদণ, তাাঁরা মাহদির বযাপাদর বদণেত সহীহ 
হািীসগুদলাদক অস্বীকারও কদরন না। সুতরাং, হক ও সতয হল, এই িুই ভ্রষ্টতার 
মাদঝ অবদস্থত সদিক পথ্, িুই আযাদবর মিযবতেী রহমত এবং িুই বাদতদলর মিযবতেী 
মিযমপন্থা।” -আননাযাআত দফল মাহদি, প:ৃ ২-৫ 
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আবুল হাসান আবুদর রহ. (৩৬৩ দহ.) বদলন, 

يعين[ يف -قد تواترت األخبار واستفاضت ]بكثرة رواهتا عن املصطفى صلى هللا عليه وسلم 
ليه وسلم، وأنه ميلك سبع سنني، وميأل األرض وأنه من أهل بيت النيب صلى هللا ع -املهدي

عدالً وأنه خيرج مع عيسى بن مرمي، ويساعده يف قتل الدجال بباب لد أبرض فلسطني، وأنه 
 95مناقب الشافعي: -يصلي خلفه.  -صلى هللا عليه-يؤم هذه األمة، وعيسى 

“মাহদির দবষদয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম চথ্দক অসংখয রাবীর বণেনার 
দভদত্তদত ‘মুতাওয়াদতর’ সনদি অদনক হািীস বদণেত হদয়দছ। (দয হািীসগুদলাদত 
এদসদছ) দতদন হদবন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়া সাল্লাদমর বংশির। দতদন সাত 
বছর রাজত্ব করদবন। যদমনদক ইনসাফ দ্বারা পদরপূণে কদর দিদবন। দতদন ঈসা 
আলাইদহস সালাদমর যমানা পাদবন এবং দফদলদস্তদনর বাদব লুি নামক স্থাদন 
িাজ্জালদক হতযা করার চিদত্র ঈসা আলাইদহস সালামদক সাহাযয করদবন। দতদন এই 
উম্মদতর ইমামত করদবন এবং ঈসা আলাইদহস সালাম তাাঁর চপছদন সালাত আিায় 
করদবন।” -মানাদকবুশ শাদফয়ী, প:ৃ ৯৫ 

মুহাম্মাি আলবারযানদজ রহ. (১১০৩ দহ.) বদলন, 

 . اأَلْشرَاِط الِعظَاِم َواأَلَمارَاِت الَقريَبِة اّليت تـَْعُقبـَُها السهاَعُة. وهي أيًضا كثريةالَباُب الثّالث يف

(: وهو أوهلا. واعلم؛ أن األحاديث الواردة فيه على اختالف رواايهتا ال 1فمنها: املهدي )
 175اإلشاعة ألشراط الساعة، طبع دار النشر جدة، ص: -تكاد تنحصر. 

“তৃতীয় অিযায়: দকয়ামদতর বড় বড় আলামতসমূদহর বণেনায়, যা দকয়ামদতর 
দনকিবতেী সমদয় ঘিদব এবং তার পদরই দকয়ামত সংঘদিত হদব। এ িরদনর 
আলামতও অদনক। 

একদি হল, মাহদি। (বড় আলামতগুদলার মদিয) এদি প্রথ্ম। তাাঁর আগমদনর 
বযাপাদর দবদভন্ন প্রকাদরর অসংখয হািীস বদণেত হদয়দছ।” -আলইশাআহ দল-
আশরাদতস সাআহ, প:ৃ ১৭৫ 
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ইমাম শামসুিীন সাফফাদরদন রহ. (১১৮৮ দহ.) বদলন, 

ِه  َوالصهَواُب الهِذي َعَلْيِه أَْهُل احلَْقِّ َأنه اْلَمْهِديه َغرْيُ ِعيَسى َوأَنهُه خَيْرُُج قـَْبَل نـُُزوِل ِعيَسى َعَليْ 
بـََلَغْت َحده التـهَواتُِر اْلَمْعَنِويِّ َوَشاَع َذِلَك َبنْيَ ُعَلَماِء   السهاَلُم، َوَقْد َكثـَُرْت ِِبُُروِجِه الّرَِوااَيُت َحىته 

 .……السُّنهِة َحىته ُعده ِمْن ُمْعتَـَقَداهِتِمْ 

وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغري من ذكر منهم رضي هللا عنهم برواايت متعددة ، 
ميان ِبروج املهدي واجب كما  وعن التابعني من بعدهم ما يفيد جمموعه العلم القطعي ، فاإل
 هو مقرر عند أهل العلم وُمدوهن يف عقائد أهل السنة واجلماعة 

لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية،  –
 84، ص: 2ج:

“উম্মাহর হকপন্থীদির গহৃীত সদিক মত হল, একই বযদক্ত ঈসা ও ‘মাহদি’ নন; বরং 
‘মাহদি’ দভন্ন বযদক্ত। ঈসা আলাইদহস সালাদমর পদূবেই দতদন আগমন করদবন। তাাঁর 
আগমদনর বযাপাদর প্রিরু হািীস বদণেত হদয়দছ, এমনদক তা তাওয়াতুদর মা’নবী’র 
স্তদর চপ াঁদছ চগদছ (যার মলূ দবষয়দি এত অসংখয মানুদষর বণেনা দ্বারা প্রমাদণত, 
যাদির দমথ্যার উপর ঐকযবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়)। এ দবষয়দি আহদল সুন্নাত ওয়াল 
জামাদতর উলামাদয় চকরাদমর কাদছ এত বযাপকতা লাভ কদরদছ, যা তাদির 
আদকিায় পদরণত হদয়দছ।…. 

(মাহদির দবষয়দি) পূদবে আদলাদিত ও অনাদলাদিত অদনক সাহাদব চথ্দক দবদভন্ন সদূত্র 
এবং তাাঁদির পরবতেী তাদবঈদির চথ্দক এমনভাদব বদণেত হদয়দছ, যার কারদণ 
সামদগ্রকভাদব দবষয়দি অকািয ও সদন্দহাতীত হদয় চগদছ। সুতরাং মাহদির আগমদনর 
উপর ঈমান রাখা আবশযক। এদবষয়দি উলামাদয় চকরাদমর কাদছ সুদবদিত এবং 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’র আদকিার দকতাবপদত্র সংকদলত।” –লাওয়াদমউল 
আনওয়াদরল বাদহয়যাহ…:২/৮৪ 

হাদফজ ইবনলু কাইদয়ম রহ.দক (মৃতুয: ৭৫১ দহ.) এদবষয়ক একদি প্রশ্ন করা হদল, 
দতদন প্রথ্দম আবলু হাসান আবুদর রহ.-র উপদরাক্ত উদ্ধৃদতদি উদল্লখ কদরন। তারপর 
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ইমাম মাহদি সম্পদকে পদনরদির অদিক হািীস এবং উলামাদয় চকরাদমর দকছ ুমতামত 
উদল্লখ কদর বদলন, 

هي مما يقوي بعضها وهذه بعض األحاديث وإن كان يف إسنادها بعض الضعف والغرابة، ف
، ص: 50املنار املنيف، فصل: -بعضًا ويشد بعضها ببعض، فهذه أقوال أهل السنة. 

152 
“এই হল (ইমাম মাহদি সম্পদকেত) দকছু হািীস, চযগুদলার সনদি (প্রদতযকদিদক 
আলাি দবিার করদল) দকছিুা িবুেলতা থ্াকদলও, বণেনাগুদলা পরস্পর পরস্পরদক 
শদক্তশালী কদর। এগুদলাই হল আহলসু সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’র বক্তবয।” -
আলমানারুল মুদনফ, অিযায়: ৫০, প.ৃ ১৫২ 

ইমাম শাওকানী রহ. (১২৫০ দহ.) বদলন 

األحاديث يف تواتر ما جاء يف املهدي املنتظر اليت أمكن الوقوف عليها منها مخسون حديثاً 
، بل َيْصُدق وصف فيها الصحيح واحلسن والضعيف املنجرب وهي متواترة بال شك وال شبهة

التواتر على ما هو دوهنا يف مجيع االصطالحات احملررة يف األصول، وأما اآلاثر عن الصحابة 
املصرحة ابملهدي فهي كثرية أيضًا هلا حكم الرفع إذ ال جمال لالجتهاد يف مثل ذلك. 

راط أش-(. 5، 4التوضيح يف تواتر ما جاء يف املهدي املنتظر والدجال واملسيح. ورقة: )
الساعة لعبد هللا بن سليمان الغفيلي، طبع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

 .هـ1422واإلرشاد، اململكة العربية السعودية، 

“প্রতীদিত মাহদি সংক্রাে হািীসগুদলা মতুাওয়াদতর হওয়ার চিদত্র কথ্া হল, এ 
বযাপাদর যতগুদলা হািীস সম্পদকে অবগদত লাভ করা সম্ভব হদয়দছ, চসগুদলার 
সংখযা পঞ্চাশ। যার মদিয দকছ ুহািীস সহীহ, দকছু হাসান আর দকছ ুএমন যয়ীফ, যা 
অনয বণেনার সমথ্েদন গ্রহণদযাগয। হািীসগুদলা দন:সদন্দদহ মুতাওয়াদতর। বরং উসূদল 
হািীদসর পদরভাষায় এর চিদয় কম মাদনর হািীসদকও ‘মুতাওয়াদতর’ গুদণ গুণাদেত 
করা হয়। সাহাবাদয় চকরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন চথ্দক মাহদির বযাপাদর 
সুস্পষ্টভাদব চয বণেনাগুদলা এদসদছ, চসগুদলার সংখযাও অদনক। তাদির এই 
বণেনাগুদলাদকও হািীদস ‘মারফূ’ িরদত হদব। কারণ এই িরদনর দবষদয় ইজদতহাি 
িদল না।” –আততাওযীহ দফ মা তাওয়াতারা দফ নুযদুলল মাদসহ, পৃষ্ঠা ৪-৫ 
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এছাড়াও আরও অসংখয উলামাদয় চকরাম দবষয়দি তাাঁদির দকতাদব উদল্লখ কদরদছন। 
চযমন হাদফজ আব ু জাফর উকাইদল রহ. (মৃতুয: ৩২২ দহ.), ইমাম ইবদন দহব্বান 
রহ. (মৃতুয: ৩৫৪ দহ.), ইমাম খাত্তাদব রহ. (মৃতুয: ৩৮৮ দহ.), ইমাম বায়হাদক রহ. 
(মৃতুয: ৪৫৮ দহ.), কাদজ ইয়ায রহ. (মৃতুয: ৫৪৪ দহ.), ইমাম কুরতুদব রহ. (মতৃুয: 
৬৭১ দহ.), শায়খুল ইসলাম ইবদন তাইদময়া রহ. (মৃতুয ৭২৮ দহ.) প্রমুখ। 

একদি িবুেল বণেনা 

সুনাদন ইবদন মাজাহর একদি বণেনার চশষাংদশ এদসদছ, 

 َواَل اْلَمْهِديُّ ِإاله ِعيَسى اْبُن َمْرميََ 
“ঈসা ইবদন মাদরয়ম বযতীত চকাদনা মাহদি চনই।” 

এখান চথ্দক চকউ চকউ মাহদি আ.’র আগমদনর দবষয়দিদত দবভ্রাে হদয়দছ। আমরা 
এখাদন আদলািনা সংদিপ্তকরদণর উদিদশয, জাদময়া ইসলাদময়া মিীনা মুনাওয়ারার 
উস্তায; শায়খ আব্দুল মুহদসন আব্বাি আলবািদরর আদকিা দবষয়ক একদি গদবষণা 
প্রবন্ধ চথ্দক সংদেষ্ট হািীসদির পযোদলািনা তুদল িরদছ। সদিতন পািদকর জনয 
এতিুকুই যদথ্ষ্ট ইনশাআল্লাহ। তাাঁর এই চলখাদি জাদময়ার মাজাল্লায় প্রকাদশত 
হদয়দছল ১৩৮৮ দহ. যুলকা’িায় প্রথ্ম বদষের প্রথ্ম সংখযায়। চসখাদন দতদন বদলন, 

وقال اإلمام حممد بن أْحد بن أيب بكر القرطيب صاحب التفسري املشهور املتوىف سنة 
ور اآلخرة بعد ذكر حديث “وال مهدي إال عيسى ابن هـ يف كتابه التذكرة يف أم671

مرمي” “قال إسناده ضعيف واألحاديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف التنصيص على 
 …… .خروج املهدي من عرتته …. اثبتة أصح من هذا احلديث فاحلكم هبا دونه

سف ابن فأما حديث ال مهدي إال عيسى ابن مرمي فرواه ابن ماجه يف سننه عن يو …“
عبد األعلى عن الشافعي عن حممد بن خالد اجلندي عن أابن بن صاحل عن احلسن عن 

 أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم وهو مما تفرد به حممد بن خالد

قال أبو احلسني حممد بن احلسني اآلبري يف كتاب مناقب الشافعي: حممد بن خالد هذا 
هل العلم والنقل وقد تواترت األخبار واستفاضت عن  غري معروف عند أهل الصناعة من أ
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذكر املهدي وأنه من أهل بيته وأنه ميلك سبع سنني وأنه 
ميأل األرض عدال وأن عيسى خيرج فيساعده على قتل الدجال وأنه يؤم هذه األمة ويصلي 

 .عيسى خلفه

عن  -وقد قال احلاكم أبو عبد هللا هو جمهول ….وقال البيهقي تفرد به حممد بن خالد هذا 
-وهو منقطع-عن احلسني عن النيب صلى هللا عليه وسلم-وهو مرتوك-إابن بن أيب عياش

عقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر، -واألحاديث على خروج املهدي أصح إسنادا،
ة، العدد: السنة األوىل، ، الناشر: جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنور 142-140ص: 

 م1969هـ/شباط 1388العدد الثالث، ذو القعدة 

مالحظة: يقول الراقم أبو حممد عبد هللا املهدي عفي عنه: حنن يف هذه العجالة مل نتمكن 
من مراجعة بعض النصوص إىل مصادرها األصلية، فاعتمدان فيها على املتأخرين الذين 

عليهم، وهذا قليل جدا ويف مستوى ال تؤثر استناد الفتوى  نقلوها يف كتابتهم وهم ممن يُعتمد
إبذن هللا، وُدِفعنا إىل هذا التسرع إلصدار الفتوى مع أنه خالف األصول، ألننا رأينا دجاال 
من الدجاجلة على وشك الظهور بدعوى املهدي املنتظر الكذبة املنتنة، وبعض اجلهلة من 

ور، ومسي يف زمرهتم رجل ضال مطاع يف العامل دينا، أتباعه يف هبجة وسرور من ُعدهته للظه
وإمام من األئمة املضلني، فخشينا افتتان املسلمني اجلهالء من دجلهم وكذهبم، جيب علينا  
تنبيههم قبل تورطهم فريسة لشبكة دجاجلة العصر، وال قدره هللا، وأعاذان هللا من مجيع 

 .الشرور والفنت ما ظهر منها وما بطن 
 “দবখযাত তাফসীর গ্রন্থকার, ইমাম মুহাম্মাি দবন আহমাি দবন আব ুবকর কুরতুদব; 
মৃতুয: ৬৭১ দহ., তাাঁর গ্রন্থ ‘আততাযদকরাহ দফ উমূদরল আদখরাহ’য় উক্ত হািীসদি 
উদল্লখ কদর বদলন, এই হািীদসর সনি িুবেল। পিােদর মাহদির আদবভোদবর 
বযাপাদর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম চথ্দক সুস্পষ্ট অদনক হািীস প্রমাদণত 
এবং উক্ত হািীস চথ্দক দবশুদ্ধ। সতুরাং, হািীস চসগুদলাই গ্রহণদযাগয, এিা নয়।….. 

ঈসা ইবদন মাদরয়াম বযতীত চকাদনা মাহদি চনই, উক্ত হািীসদি ইবদন মাজাহ রহ. 
তাাঁর সুনাদন দনদমাক্ত সূদত্র বণেনা কদরদছন। ইবদন মাজাহ ইউসুফ দবন আব্দুল আ’লা 
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চথ্দক, দতদন শাদফই চথ্দক, দতদন মুহাম্মাি দবন খাদলি জানাদি চথ্দক, দতদন আবান 
ইবদন সাদলহ চথ্দক, দতদন হাসান চথ্দক, দতদন আনাস ইবদন মাদলক চথ্দক, দতদন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম চথ্দক। এখাদন মুহাম্মাি ইবদন খাদলি নাদম চয 
বণেনাকারী আদছন, হািীসদি তার একক সূত্র বযতীত অনয চকাদনা সূদত্র বদণেত হয়দন। 

আবুল চহাসাইন মুহাম্মাি দবন আবুদর রহ. তাাঁর দকতাব ‘মানাদকবুশ শাদফয়ী’দত 
বদলন, এই মহুাম্মাি ইবদন খাদলি দবদশষজ্ঞ মুহাদিসদির দনকি অজ্ঞাত। আর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম চথ্দক মুতাওয়াদতর সূদত্র মাহদির কথ্া বদণেত হদয়দছ, 
চযখাদন বলা হদয়দছ, দতদন আহদল বাইদতর অেভুেক্ত হদবন এবং সাত বছর রাজত্ব 
করদবন। দতদন নযায়পরায়ণতা দ্বারা যদমন পূণে কদর দিদবন। যখন ঈসা আ. আসদবন, 
িাজ্জালদক হতযায় দতদন তাাঁদক সাহাযয করদবন। দতদন এই উম্মদতর ইমামদত করদবন 
এবং ঈসা আ. তাাঁর চপছদন সালাত আিায় করদবন। 

বায়হাদক রহ. বদলদছন, উক্ত বণেনাদি মুহাম্মাি দবন খাদলি এককভাদব বণেনা 
কদরদছন। হাদকম আব ুআব্দলু্লাহ বদলদছন, দতদন অজ্ঞাত। দতদন বণেনা কদরন আবান 
ইবদন আদব আইয়াশ চথ্দক, ইদন মাতরূক-প্রতযাখযাত। দতদন বণেনা কদরন চহাসাইন 
চথ্দক এবং দতদন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম চথ্দক। এদি ‘মুনকাদত’ ও 
দবদেন্ন। আর ইমাম মাহদির আদবভোদবর বযাপাদর হািীসগুদলা সনদির দিক চথ্দক 
দবশুদ্ধতম।” -আদকিাতু আহদলস সুন্নাদত ওয়াল আসার দফল মাহদিদয়যল মুনতাযার, 
প.ৃ ১৪২ 

ইমাম মাহদি সম্পদকে গ্রহণদযাগয দকছ ুহািীস 

এখাদন আমরা ইমাম মাহদি সম্পদকে নমুনা দহদসদব দনভেরদযাগয সনদি বদণেত দকছু 
হািীস উদল্লখ করব। একই সদে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসদলম বযতীত অনয 
হািীসগুদলার দনভেরদযাগযতা সম্পদকে হািীস দবশারিদির সংদিপ্ত মতামতও উদল্লখ 
করব ইনশাআল্লাহ। 

 

এক. 

َعَلْيِه َوَسلهَم َكْيَف أَنـُْتْم ِإَذا نـََزَل اْبُن عن أيب هريرة رضي هللا عنه َقاَل َقاَل َرُسوُل اَّللِه َصلهى اَّللهُ 
 3449صحيح البخاري، رقم: -َمْرمَيَ ِفيُكْم َوِإَماُمُكْم ِمْنُكْم. 
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“আবু চহারায়রা রা. চথ্দক বদণেত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বদলদছন, 
চকমন হদব চতামাদির অবস্থা, যখন ঈসা ইবদন মাদরয়াম চতামাদির মদিয অবরতণ 
করদবন এবং চতামাদির ইমাম হদব, চতামাদির মিয হদত!” -সহীহ বখুারী, হািীস নং 
৩৪৪৯ 

িুই. 

ْعُت النهيبه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم يـَُقوُل: »اَل تـَزَاُل طَائَِفٌة مِ  ْن  عن َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللِا، يـَُقوُل: مسَِ
يَن ِإىَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة«، َقاَل: ” فـَيَـْنزُِل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ َصلهى هللاُ  أُمهيِت يـَُقاتُِلوَن َعَلى احلَْقِّ ظَاِهرِ 

َمَة َعَلْيِه َوَسلهَم، فـَيَـُقوُل أَِمريُُهْم: تـََعاَل َصلِّ لََنا، فـَيَـُقوُل: اَل، ِإنه بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض أَُمرَاُء َتْكرِ 
 247رقم:  صحيح مسلم،-هللِا َهِذِه اأْلُمهَة ”  

املنار املنيف، ص: -ويف رواية: “فيقول أمريهم املهدي”  قال ابن القيم : إسناده جيد. 
 ، ط. مكتبة املطبوعات اإلسالمية، احملقق: عبد الفتاح ابو غدة147

“জাদবর ইবদন আব্দুল্লাহ রা. চথ্দক বদণেত, দতদন বদলন, আদম রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লামদক বলদত শুদনদছ, ‘আমার উম্মদতর একদি িল সবেিা হদকর 
উপর প্রদতদষ্ঠত চথ্দক দকতাল করদত থ্াকদব। চকয়ামত পযেে তারা দবজয়ী থ্াকদব।’ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বদলন, ‘এরপর ঈসা ইবদন মাদরয়াম 
আলাইদহস সালাম অবতরণ করদবন। চস িলদির আমীর তাাঁদক বলদবন, আসুন! 
নামাদয আমাদির ইমাম চহান। দতদন বলদবন, না, (আদম ইমাম হব না) চতামাদির 
একজনই অনযদির আমীর। (তাাঁর নামায না পড়াদনা, আর এই উম্মদতর একজন 
তাাঁর ও সকদলর ইমাম হওয়া) আল্লাহ তায়ালার পি হদত এই উম্মদতর জনয 
সম্মাননা।” –সহীহ মুসদলম ২৪৭ 

অনয একদি বণেনায় (সুস্পষ্টভাদব মাহদির উদল্লখ কদর) বলা হদয়দছ, ‘তাদির আমীর 
মাহদি বলদবন’। ইবনুল কাইদয়ম রহ. বদলদছন, ‘উক্ত বণেনাদির সনি জাদয়যি।’ –
আলমানারুল মুদনফ: ৩৩৮ 

শায়খ আব্দুল মহুদসন আব্বাি বদলন, 
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وقد أورد الشيخ صديق حسن يف كتابه اإلذاعة مجلة كبرية من أحاديث املهدي جعل آخرها  
بة : وليس فيه ذكر املهدي ولكن ال حممل له حديث جابر املذكور عند مسلم ، مث قال عق

وألمثاله من األحاديث إال املهدي املنتظر كما دلت على ذلك األخبار املتقدمة واآلاثر 
 482، ص: 3شرح سنن ايب داوود لعبد احملسن عباد، ج: -الكثرية. 

নবাব দসিীক হাসান খান রহ. স্বীয় দকতাব ‘আলইযাআহ’য় মাহদির বযাপাদর বদণেত 
হািীসগুদলার মিয চথ্দক চবশ দকছু হািীস উদল্লখ কদরদছন। সবদশদষ দতদন ইমাম 
মুসদলম রহ. কতৃেক বদণেত জাদবর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপদরাক্ত হািীসদি এদনদছন। 
এরপর বদলদছন, এই হািীসদিদত মাহদির কথ্া সুস্পষ্টভাদব না থ্াকদলও, এই 
হািীসদি এবং এজাতীয় অনযানয হািীসগুদলা, প্রতীদিত মাহদির চিদত্র প্রদয়াগ করা 
ছাড়া অনয চকাদনা অবকাশ চনই, চযমন পূদবোক্ত হািীস এবং (এমন) আরও অদনক 
হািীস তা প্রমাণ কদর। ” –আব্দলু মহুদসন আব্বাি কৃত শরহু সুনাদন আদব িাউি: 
৩/৪৮২ 

দতন. 

فـَُقْلَنا اَي َرُسوَل اَّللِه ىِف َمَناِمِه  -صلى هللا عليه وسلم-َأنه َعاِئَشَة َقاَلْت َعِبَث َرُسوُل اَّللِه 
ًئا ىِف َمَناِمَك ملَْ َتُكْن تـَْفَعُلُه. فـََقاَل » اْلَعَجُب ِإنه اَنًسا ِمْن أُمهىِت يـَُؤمُّوَن اِبْلبَـْيِت  َصنَـْعَت َشيـْ

ُقْلَنا اَي َرُسوَل اَّللِه ِإنه ِبَرُجٍل ِمْن قـَُرْيٍش َقْد جَلََأ اِبْلبَـْيِت َحىته ِإَذا َكانُوا اِبْلبَـْيَداِء ُخِسَف هِبِْم «. فَـ 
ًكا الطهرِيَق َقْد جَيَْمُع النهاَس. قَاَل » نـََعْم ِفيِهُم اْلُمْستَـْبِصُر َواْلَمْجُبوُر َواْبُن السهِبيِل يـَْهِلُكوَن َمْهلَ 

ُ َعَلى نِيهاهِتِْم «.  َعثـُُهُم اَّلله  7426لم، رقم: صحيح مس-َواِحًدا َوَيْصُدُروَن َمَصاِدَر َشىته يـَبـْ
“আদয়শা রা. বদলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম একদিন ঘুদম 
অস্বাভাদবক নড়ািড়া করদলন। বললাম, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আজ আপদন ঘুদম এমন 
দকছু করদলন, যা আদগ কখদনা কদরনদন’। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 
বলদলন, ‘আশ্চযে! আমার উম্মদতর একিল বাইতুল্লায় আেয় চনয়া কুরাইদশর এক 
বযদক্তদক আক্রমদণর উদিদশয রওয়ানা চিদব। তারা যখন বাইিায় চপ াঁছদব, তাদিরদক 
যদমদন িদসদয় চিয়া হদব’। বললাম, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাস্তায় চতা অদনক মানষু 
থ্াদক?!’ দতদন বলদলন, ‘হযাাঁ, তাদির মদিয চকউ বুদঝশুদন আসদব, চকউ বািয হদয় 
আসদব, চকউ পদথ্ক হদব। সকলদক একসদে িদসদয় চিয়া হদব। তদব তাদির 
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পুনরুত্থাদনর সময় যার যার দনয়ত অনুসাদর আলািা করা হদব’।” -সহীহ মসুদলম: 
৭৪২৬ 

িার. 

عن ثوابن رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم: يقتتل عند كنزكم ثالثة  
تطلع الراايت السود قبل املشرق فيقاتلونكم  كلهم ابن خليفة مث ال يصري إىل واحد منهم مث

قتاال مل يقاتله قوم مث ذكر شيئا فقال: إذا رأيتموه فبايعوه و لو حبوا على الثلج فإنه خليفة 
هللا املهدي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخني. تعليق الذهيب يف التلخيص: على 

: مصطفى عبد القادر  املستدرك على الصحيحني، مع حتقيق -شرط البخاري ومسلم. 
عطا، مع الكتاب : تعليقات الذهيب يف التلخيص، دار الكتب العلمية، رقم احلديث: 

8432 

، وقال  55وقال ابن كثري يف النهاية يف الفنت واملالحم: إسناده قوي صحيح، ص: 
 298، ص: 2البوصريي يف مصباح الزجاجة: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، ج: 

سلسلة -احلديث صحيح املعىن، دون قوله: فإن فيها خليفة هللا املهدي.  قال األلباين: لكن
 162، ص: 1األحاديث الضعيفة: ج 

“সাওবান রা. চথ্দক বদণেত, দতদন বদলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 
বদলদছন, চতামাদির এই গুপ্তিদনর দনকি খদলফার দতন চছদল যুদ্ধ করদব, দকন্তু 
তারা চকউই তা পাদব না। অতঃপর পূবেদিক হদত কাদলা পতাকার আদবভোব হদব, 
তারা চতামাদির সদে এমন দকতাল করদব, যা (ইদতপূদবে) চকাদনা জাদত কদরদন। 
এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম আদরা দকছু বলদলন, (যা আমার স্মরণ 
চনই)। চতামরা যখন তাদক চিখদব, তার হাদত বাইয়াত হদব, যদি বরদফর উপর 
হামাগুদড় দিদয় চযদত হয়, তবওু…।” –মুস্তািরাদক হাদকম, হািীস: ৮৪৩২ 

“ইবদন কাসীর রহ. স্বীয় দকতাব ‘আনদনহায়াহ দফলদফতাদন ওয়াল মালাদহম’-এ 
বদলদছন, এই হািীসদির সনি শদক্তশালী ও সহীহ। পৃষ্ঠা: ৫৫। 
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বূদসদর রহ. ‘দমসবাহুয যুজাজায়’ বদলদছন এই সনিদি সহীহ এবং রাবীরা সবাই 
দনভেরদযাগয। খণ্ড:২, পৃষ্ঠা: ১৯৮। 

আলবাদন রহ. দসলদসলাতুল আহাদিদসি িাঈফায় বদলদছন, ‘দতদন আল্লাহর খদলফা’ 
এ অংশদি বযতীত হািীসদি অথ্েগত দিক চথ্দক দবশুদ্ধ। খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা; ১৬২” 

উদল্লখয, হািীসদির চশষাংদশ মাহদি সম্পদকে বলা হদয়দছ, ‘দতদন আল্লাহর খদলফা।’ 
দকন্তু মুহাদিসগণ বদলদছন, বণেনার এ অংশদি দনভেরদযাগয সূদত্র চনই এবং এদি 
দবশুদ্ধও নয়। 

তাছাড়া খদলফা হদলন এমন চকউ দযদন কাদরা অনুপদস্থদত দকংবা অিমতার সময় 
তার প্রদতদনদিত্ব কদরন। এিা আল্লাহর শাদন প্রদযাজয নয়। একারদণ জুমহুর উলামাদয় 
চকরাদমর মদত, কাউদক আল্লাহর খদলফা বলা যায় না। বরং রাসূদল কারীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাম সফদরর চিায়ায় বদলদছন, ‘চহ আল্লাহ! আমার সম্পি ও 
পদরবাদর তুদম আমার খদলফা।’ 

ইমাম নববী রহ. বদলন, 

ينبغي أن ال يُقال للقائم أبمر املسلمني خليفة اَّلّل، بل يُقال اخلليفة، وخليفُة رسوِل اَّلّل صلى 
 ..…ؤمننياَّلّل عليه وسلم وأمرُي امل

وعن ابن أيب ُمليكة أن رجاًل قال أليب بكر الصديق رضي اَّلّل عنه : اي خليفة اَّلّل ! فقال : 
األذكار، دار الفكر للطباعة -أان خليفة حممد صلى اَّلّل عليه وسلم، وأان راٍض بذلك . 

 266-265، ص: 2هـ.، ج:  1414والنشر والتوزيع، طبعة جديدة منقحة، 
“মুসদলমদির শাসকদক আল্লাহর খদলফা বলা দিক নয়; বরং খদলফা বা খদলফাতু 
রাসূদলল্লাহ দকংবা আদমরুল মুদমদনন বলা যায়।… 

 

ইবদন আদব মুলাইকা চথ্দক বদনেত, এক বযদক্ত আব ু বকর রা.দক ‘দহ আল্লাহর 
খদলফা!’ বদল সদবািন করদল; দতদন বদলন, আদম মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাদমর খদলফা এবং আদম এদতই সন্তুষ্ট।” -আলআযকার: ২/২৬৫-২৬৬ 
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দবষয়দি আদরা দবস্তাদরত চিখদত পাদরন ফাতাওয়াল লাজনাদতি িাইমাহ: ১/৩৩; 
দসলদসলাতলু আহাদিদসি িাঈফাহ, আলবাদন: ১/১৬২ 

পাাঁি. 

عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم “املهدي مين أجلى اجلبهة 
رواه أبو -سطا وعدال كما ملئت جورا وظلما وميلك سبع سنني” أقىن األنف ميأل األرض ق

، وسكت عليه، طبع دار الفكر، وقال ابن القيم يف املنار 4285داود يف سننه برقم: 
 331املنيف: “َرَواُه أَبُو َداُوَد إبِِْسَناٍد َجيٍِّد” رقم: 

“আবু সাঈি খুিরী রাদয. হদত বদণেত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বদলন, 
‘মাহদি আমার বংদশাদ্ভূত হদবন, তার কপাল প্রশস্ত এবং নাক উাঁিু ও সরু হদব। 
দতদন জলুুম-অতযািাদর ভরা পৃদথ্বীদক ইনসাফ ও নযায়পরায়ণতা দ্বারা পূণে কদর 
দিদবন। দতদন সাত বছর রাজত্ব করদবন।” –সুনাদন আব ুিাউি : ৪২৮৫ 

ছয়. 

هللا عليه وسلم قال يلي رجل من أهل بييت  عن عاصم عن زر عن عبد هللا عن النيب صلى
يواطىء امسه امسي قال عاصم وأان أبو صاحل عن أيب هريرة قال لو مل يبق من الدنيا إال يوم 

سنن -لطول هللا ذلك اليوم حىت يلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 
 2231الرتمذي، رقم: 

“আদসম রহ. দযর ইবদন হুবাইশ রহ.-এর সদূত্র আব্দুল্লাহ ইবদন মাসউি রাদয. চথ্দক 
বণেনা কদরন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বদলন, ‘আমার বংদশর এক 
বযদক্ত (এই উম্মাহর) চনতৃত্ব গ্রহণ করদব, যার নাম হদব আমার নাদমর অনরুূপ, 
তার দপতার নাম হদব আমার দপতার নাদমর অনরুূপ।’ 

আদসম বদলন, আব ু সাদলহ রহ. আব ু চহারায়রা রাদয. চথ্দক বণেনা কদরন, ‘যদি 
িুদনয়ার মাত্র একদি দিনও বাদক থ্াদক, আল্লাহ তায়ালা চস দিনদিদকই িীঘোদয়ত 
করদবন, যতিণ না চস চনতৃত্ব গ্রহণ কদর। আব ু ঈসা (ইমাম দতরদমদয) বদলন, 
হািীসদি হাসান সহীহ।” –সুনাদন দতরদমযী, ২২৩১ 

সাত. 
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هللا صلى هللا عليه وسلم: )أبشركم   عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال: قال رسول 
ابملهدي يبعث على اختالف من الناس وزالزل، فيمأل األرض قسطاً كما ملئت ظلماً  
وجوراً، فريضى عنه ساكن السماء وساكن األرض، يقسم املال صححاً، قال له رجل: ما  

يسعهم صححاً؟ قال: ابلسوية، وميأل هللا قلوب أمة حممد صلى هللا عليه وسلم غناء، و 
 .عدله(، إىل آخر احلديث

قال اهليثمي يف جممع الزوائد: رواه الرتمذي وغريه ابختصار كثري رواه أْحد أبسانيد وأبو 
 12393، رقم: 610، ص: 7جممع الزوائد، ج: -يعلى ابختصار كثري ورجاهلما ثقات. 

“আবু সাঈি খুিরী রাদয. হদত বদণেত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বদলন, 
‘আদম চতামাদিরদক মাহদির সুসংবাি দিদে। মুসলমানদির মাদঝ অননকয ও 
অদস্থরতার সময় আল্লাহ তায়ালা তার আদবভোব ঘিাদবন। দতদন জলুুম-অতযািাদর ভরা 
িুদনয়াদক ইনসাফ দ্বারা পূণে কদর দিদবন। আসমান ও যদমদনর অদিবাসী সকদলই তার 
প্রদত সন্তুষ্ট থ্াকদব। দতদন সমভাদব সম্পি দবদল করদবন। (তার সময়কাদল) আল্লাহ 
তায়ালা উম্মদত মুহাম্মিীর অের প্রািুদযে পূণে কদর দিদবন। তার ইনসাফ ও 
নযায়পরায়ণতা সকলদক শাদমল করদব।” 

হাইসাদম রহ. বদলন, ইমাম দতরদমদয ও অনযানযরা হািীসদি অদনক সংদিদপ বণেনা 
কদরদছন। ইমাম আহমাি কদয়কদি সনদি বণেনা কদরদছন। আবু ইয়া’লাও অদনক 
সংদিদপ বণেনা কদরদছন। উভয় সনদির রাবীগণই দনভেরদযাগয।-মাজমাউয 
যাওয়াইি: ১২৩৯৩, 

আি. 

عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )يكون يف أميت املهدي 
يرسل السماء  إن قصر فسبع، وإال فثمان، وإال فتسع، تنعم أميت فيها نعمة مل ينعموا مثلها، 

عليهم مدراراً، وال تدخر األرض شيئًا من النبات واملال، يقوم الرجل فيقول: اي مهدي ! 
 .أعطين؟ فيقول: خذ(
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، 12411جممع الزوائد، رقم: –قال اهليثمي: رواه الطرباين يف األوسط ورجاله ثقات. اهـ 
 .ط. مكتبة القدسي، القاهرة

“আবু হুরায়রা রাদয. হদত বদণেত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বদলন, 
‘আমার উম্মাহর মাদঝ মাহদির আগমন ঘিদব। দতদন কমপদি সাত বছর, অনযথ্ায় 
আি বা নয় বছর রাজত্ব করদবন। তখন আমার উম্মত এমন সখু-স্বােদন্দ বসবাস 
করদব, চয সখু তারা ইদতপূদবে কখদনা চভাগ কদরদন। আকাশ হদত প্রিরু বৃদষ্ট হদব। 
যদমন তার চভতর ফসল ও সম্পি দকছুই মজুি রাখদব না (সব প্রকাশ কদর দিদব)। 
চলাদক িাাঁদড়দয় বলদব, ‘চহ মাহদি! আমাদক দিন’। মাহদি বলদবন, ‘(যত ইো) দনদয় 
যাও’।” 

হাইসামী রহ. বদলন, ইমাম তাবারানী ‘আলআওসাদত’ হাদিসদি বণেনা কদরদছন 
এবং এর বণেনাকারীগণ দনভেরদযাগয। –মাজমাউয যাওয়াদয়ি, হাদিস নং ১২৪১১, 

নয়. 

عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قال: )لو 
مل يبق من الدنيا إال يوم لطول هللا ذلك اليوم حىت يبعث فيه رجاًل مين أو من أهل بييت 

-اً وجوراً(. يواطئ امسه امسي، واسم أبيه اسم أيب، ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلم
حَممهد كاِمل   –؛ ط. دار الرسالة العاملية، ت: شَعيب األرنؤوط 4282سنن ايب داود، رقم: 

 قره بللي، قال الشيخ األرنؤوط رْحه هللا تعاىل: صحيح لغريه. اهـ

قال الشيخ عبداحملسن بن ْحد العباد البدر يف “عقيدة أهل السنة واالثر يف املهدي 
ا احلديث سكت عليه أبو داود و املنذري وكذا ابن القيم يف : وهذ11املنتظر”، ص: 

هتذيب السنن، وقد أشار إىل صحته يف املنار املنيف، وصححه ابن تيمية يف منهاج السنة 
النبوية، وقد أورده البغوي يف مصابيح السنة، وقال عنه األلباين يف ختريج أحاديث املشكاة:  

 ـوإسناده حسن. اه 

“আব্দুল্লাহ ইবদন মাসউি রাদয. চথ্দক বদণেত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 
বদলন, ‘যদি িুদনয়ার মাত্র একদি দিনও বাদক থ্াদক, আল্লাহ তায়ালা চসই দিনদিদকই 
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িীঘোদয়ত করদবন, যতিণ না দতদন আমার পদরবার হদত একজনদক বািশাহ বানান, 
যার নাম হদব আমার নাদমর অনুরূপ এবং যার দপতার নাম হদব আমার দপতার 
নাদমর অনুরূপ। দতদন যদমনদক ইনসাফ ও নযায়পরায়ণতা দ্বারা পূণে কদর দিদবন, 
চযমন তা অনযায় অদবিাদর পূণে দছল।” -সুনাদন আব ুিাউি ৪২৮২ 

শায়খ আব্দুল মহুদসন আব্বাি বদলন, “ইমাম আব ু িাউি, ইমাম মুনদযরী ও ইমাম 
ইবনুল কাইদয়ম হাদিসদির বযাপাদর িুপ চথ্দকদছন, (যা হাদিসদি গ্রহণদযাগয হওয়ার 
ইদেত বহন কদর)। ইমাম ইবনলু কাইদয়ম ‘আলমানারুল মুদনদফ’ হাদিসদি সহীহ 
হওয়ার ইদেত প্রিান কদরদছন। ইমাম ইবদন তাইদময়াহ ‘দমনহাজুস সুন্নাহ’য় 
হাদিসদিদক সহীহ বদলদছন। আলবানী রহ. হাসান বদলদছন।” –আদকিাত ুআহদলস 
সুন্নাদত ওয়াল আসার দফল মাহদিদয়যল মুনতাযার, প.ৃ ১১ 

এছাড়াও আদরা অদনক হািীস এদবষদয় বদণেত রদয়দছ, শায়খ আব্দুল মহুদসন আব্বাি 
চমাি ২৬ জন সাহাদবর নাম উদল্লখ কদরদছন, যাাঁদির চথ্দক মাহদি দবষয়ক হািীস 
বদণেত হদয়দছ। 

৩৮ জন মহুাদিদসর নাম দনদয়দছন, যাাঁরা এদবষয়ক হািীস বণেনা কদরদছন। 

১০ জন দবদশষ্ট আদলদমর নাম উদল্লখ কদরদছন, যাাঁরা এদবষদয় স্বতন্ত্র রিনা 
কদরদছন। 

চিখুন ‘আদকিাত ু আহদলস সুন্নাদত ওয়াল আসার দফল মাহদিদয়যল মুনতাযার’, 
মাজাল্লাতুল জাদময়াদতল ইসলাদময়যাহ, মিীনা মুনাওয়ারা, সংখযা যলুকা’িাহ ১৩৮৮ 
দহ. খণ্ড ১ প.ৃ ১২৭। 

আর যারা দবস্তাদরত জানদত িান, তারা হািীদসর দকতাবগুদলার সংদেষ্ট অিযায় দকংবা 
ইমাম মাহদি ও ‘আশরাতুস সাআ’হ তথ্া চকয়ামদতর আলামদতর উপর রদিত স্বতন্ত্র 
দকতাবগুদলা চিখদত পাদরন। 

হািীসগুদলা চথ্দক আমরা চয তথ্যগুদলা চপলাম 

 

উপদরাক্ত হািীসগুদলা চথ্দক ইমাম মাহদি সম্পদকে চয তথ্যগুদলা চপলাম, তা 
চমািামুদি দনম্নরূপ: 
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১. মাহদি আ. হদবন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাদমর বংশির। তাাঁর নাম হদব 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাদমর অনুরূপ, মুহাম্মাি। তাাঁর দপতার নাম হদব 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাদমর দপতার অনুরূপ, আব্দুল্লাহ। 

২. মাহদি আ.-র কপাল প্রশস্ত হদব, নাক সরু হদব। 

৩. মাহদির আত্মপ্রকাদশর পর তাাঁদক আক্রমণ করার জনয একদি নসনয বাদহনী 
অগ্রসর হদব, যাদিরদক বাইিা নামক স্থাদন িদসদয় চিয়া হদব। 

৪. মাহদি, পূবেদিক চথ্দক আগত কাদলা পতাকাবাহী মুজাদহি িদল থ্াকদবন। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম তাাঁদক বাইআহ চিয়ার দনদিেশ দিদয়দছন; যদি বরদফর 
উপর হামাগুদড় দিদয় চযদত হয়, তবুও। 

৫. মাহদি আ. যদমদন মুসদলমদির খদলফা হদবন। 

৬. যদমন যখন জলুুম অতযািাদর ভদর যাদব, তখন দতদন এদস তা ইনসাফ ও 
নযায়পরায়ণতা দিদয় পদরপূণে কদর দিদবন। 

৭. দতদন সাত চথ্দক নয় বছর রাজত্ব করদবন। 

৮. মাহদি আ.র আগমন হদব, যখন মানদুষর মাদঝ িরম দবদরাি ও দবশৃঙ্খলা দবরাজ 
করদব। দতদন ইনসাফ ও নযায় প্রদতষ্ঠা করদবন এবং মানুষদক হাত ভদর িান করদবন। 
তাাঁর ইনসাফ ও বিানযতার ফল পুদরা মুসদলম উম্মাহ চভাগ করদব। আকাশ চথ্দক 
চনয়ামত বদষেত হদব। যদমন তার সকল সম্পি চবর কদর দিদব। আসমান যদমদন সবাই 
তাাঁর প্রদত খুদশ থ্াকদবন। 

৯. ইমাম মাহদি চশষ যামানায় আসদবন এবং চশষ যামানায় যখন নবী ঈসা 
আলাইদহস সালাম, আমাদির নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাদমর উম্মত দহদসদব 
আকাশ চথ্দক অবতরণ করদবন, তখন তাাঁদির উভদয়র সািাত হদব। 

১০. মাহদি, ঈসা আলাইদহস সালাম-চক ইমামদত করার প্রস্তাব করদবন, দকন্তু দতদন 
(ঈসা আলাইদহস সালাম) এ উম্মদতর সম্মানাদথ্ে তা গ্রহণ করদবন না। 

প্রশ্ন –িইু: ইমাম মাহদির আলামাত এবং তাাঁদক চিনার উপায় কী? 

উত্তর: 
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ইমাম মাহদির আলামত এবং তাাঁদক চিনার উপায় 

গ্রহনদযাগয সূদত্র বদণেত উপদরাক্ত কদয়কদি হািীস (দযগুদলা আমরা নমুনা দহদসদব 
উদল্লখ করলাম) চথ্দক ইমাম মাহদির পদরিয় ও আলামত সংক্রাে চয তথ্যগুদলা 
আমরা চপলাম এবং এরকম আদরা গ্রহণদযাগয চয হািীসগুদলা আমরা উদল্লখ কদরদন, 
তাদত চয আলামতগুদলা এদসদছ, স্বভাবতই চস আলামতগুদলাই তাাঁদক চিনার 
উপায়। তদব এখাদন চয কথ্াদি মদন রাখদত হদব, তা হল সমদষ্টগতভাদব ইমাম 
মাহদির দবষয়দি সুপ্রমাদণত ও অকািয হদলও, প্রদতদি তথ্য এককভাদব এই স্তদরর 
নয়। সুতরাং, উসূল ও মলূনীদতর আদলাদক একদি তথ্য গ্রহণদযাগয সূদত্র প্রমাদণত 
হওয়ার পরও, সামানয হদলও এই আশঙ্কা থ্াদক চয, হয়দতা বাস্তদব এই তথ্যদি 
সহীহ নাও হদত পাদর। সমদষ্টগতভাদব গ্রহণদযাগয ও অকািয আলামদতর অথ্ে হল, 
সবগুদলা আলামদতর আদলাদক দবিার করদল একজন মুসদলম ইমাম মাহদিদক 
অবশযই দিদিত করদত সিম হদবন ইনশাআল্লাহ, যদিও সুদনদিেষ্ট চকাদনা এক বা 
একাদিক আলামদতর চিদত্র বযদতক্রমও ঘিদত পাদর; চযদহতু প্রদতদি তথ্য 
স্বতন্ত্রভাদব অকািয নয়। 

ইমাম মাহদির সবোদিক গুরুত্বপণূে আলামত 

দনদজর ঈমান চহফাজদতর জনয এবং দবভ্রাদে চথ্দক রিা পাওয়ার জনয ইমাম 
মাহদির উপদরাক্ত আলমাতগুদলার পাশাপাদশ সবোদিক গুরুত্বপণূে ও সবেসম্মত চয 
আলামতদি আমাদক মদন রাখদত হদব তা হল, দতদন হদবন শরীয়দতর মাপকাদিদত 
উত্তীণে এবং পদরপূণে কুরআন সুন্নাহর অনসুারী একজন চনককার বযদক্ত। যার বযাপাদর 
বলা হদব ইদন মাহদি, দতদন মাহদি হদত হদল, শরীয়দতর মাপকাদিদত পদরপূণে উত্তীণে 
হদত হদব। তাাঁর বযদক্তজীবন চথ্দক শুরু কদর শাসনকাযে পযেে, আদকিা আমল; সব 
দকছুই কুরআন সুন্নাহর আদলাদক উত্তীণে হদত হদব। পিােদর, দতদন যদি পদরপূণে 
কুরআন সুন্নাহর অনুসারী না হন, দনদজর খাদহশ, স্বপ্ন, ইলহাম ইতযাদিদক কুরআন 
সুন্নাহর উপর অগ্রাদিকার চিন, শরীয়দতর ইলম উদপিা কদর কুরআন সুন্নাহর 
অপবযাখযা কদরন, কুরআন সুন্নাহ বাি দিদয় মানব রদিত আইদন শাসন ও দবিারকাযে 
সম্পািন কদরন, তাহদল দতদন মাহদি নন। 

এমদনভাদব চকাদনা মুসদলম যদি তার িলমান জীবদন সািয অনুযায়ী শরীয়দতর উপর 
পদরপূণেভাদব অদবিল থ্াদক এবং ইলম আদকিা ও আমদলর চিদত্র সকল ফদরযা ও 
িাদয়ত্ব আিাদয় সদিষ্ট থ্াদক, তাহদল তার যাদপত জীবন, ইমাম মাহদির প্রদতদি 
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কাযেক্রদমর সদে দমদল যাদব। মাহদিদক খুাঁদজ চপদত তার চকাদনা ভুল হদব না 
ইনশাআল্লাহ। 

চকাদনা মুসদলম যখন পূণোে শরীয়দতর উপর িলদব এবং শরীয়দতর মাপকাদিদতই 
চকান ইমামুল মসুদলমীদনর হাদত বাইআত দিদব, তখন তার হাত চকাদনা সদিক 
খদলফাতুল মসুদলমীদনর হাদতই পড়দব। চস মাহদি হদল ভাদলা। মাহদি না হদলও 
শরীয়দতর মাপকাদিদত উত্তীণে হওয়ায় তার এ বাইআত ভুল হদব না ইনশাআল্লাহ। 
সুতরাং সবোবস্থায় আমাদির িাদয়ত্ব হদে শরীয়দতর মাপকাদিদক দিক রাখা এবং চস 
মাপকাদির আদলাদকই কাউদক গ্রহণ করা ও বজেন করা। 

প্রশ্ন-দতন: ইমাম মাহদি দক এদস চগদছন? না শীঘ্রই আসদবন? 

উত্তর: ইমাম মাহদির এদস যাওয়ার িুদি অথ্ে। একদি অথ্ে হদে তাাঁর পৃদথ্বীদত জম 
গ্রহণ করা। আদরকদি হদে ইমাম ও খদলফা দহদসদব আদবভূেত হওয়া। 

দতদন জম গ্রহণ কদরদছন দক না, এমন চকাদনা তথ্য আমাদির জানা চনই। সম্ভবত 
তাাঁর আদবভোদবর পূদবে দনদশ্চতভাদব তা জানার সুদযাগও চনই। একদি বণেনায় আদছ, 
আল্লাহ তাাঁদক এক রাদত চযাগয কদর দিদবন; যদিও বণেনাদির দবশুদ্ধতা দনদয় মতদভি 
রদয়দছ। যারা বণেনাদি গ্রহণদযাগয মদন কদরন, তাাঁদির চকউ চকউ বদলদছন, দতদন 
মাহদি হদয় আদবভূেত হবার আদগ দনদজও জানদবন না, দতদনই প্রদতশ্রুত মাহদি। 
সুতরাং, অনযদির জানার প্রশ্নই আদস না। তাছাড়া আমাদির নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওযাসাল্লামও নবওুয়তপ্রাদপ্তর পূদবে দনদজও জানদতন না, দতদন প্রদতশ্রুত নবী। 
সুতরাং ইমাম মাহদিও না জানা খুবই স্বাভাদবক। 

ইমাম মাহদির আগমদনর দদ্বতীয় অথ্ে হদে, দতদন দক আদবভূেত হদয়দছন? উত্তর হল, 
না, দতদন আদবভূেত হনদন। আমাদির জানামদত এমন চকাদনা তথ্য প্রমাণ বা িাদবও 
কাদরা কাদছ চনই এই মহুূদতে। হদল আমরা জানব ইনশাআল্লাহ। তদব তাাঁর আদবভোব 
খুব শীঘ্রই ঘিদব ইনশাআল্লাহ। শুি ু তাই নয়; ইমাম মাহদিরও পদর প্রকাদশতবয 
চকয়ামদতর বড় বড় অনযানয দনিশেনগুদলার প্রকাশ এবং চকয়ামতও খুব শীঘ্রই 
ঘিদব। এদিদত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িাজ্জাদলর মদতা চযসব 
ভয়ঙ্কর দফতনা চথ্দক আল্লাহর আেয় চিদয়দছন, আমরাও চসসব চথ্দক আল্লাহর 
আেয় িাই। দবষয়গুদলা চয খুব শীঘ্রই ঘিদব, চস কথ্া আজ চথ্দক চিড় হাজার বছর 
আদগ চখাি কুরআদনই বলা হদয়দছ। ইরশাি হদে, 
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ْنَشَقَ الَْقَمُر.  اَعُة َوا بَِت الَسَ  1القمر: -اقََْتَ
“দকয়ামত দনকিবতেী হদয় চগদছ এবং িন্দ্র দবিীণে হদয় চগদছ।” -সরূা কামার 

(৫৪):১ 

ُبُهْم َوُهْم ِِف َغْفلٍَة ُمْعِرُضوَن.  َب لِلَنَاِس ِحَسا  1االنبياء: -اقََْتَ
“মানুদষর দহসাব দনকাদশর সময় আসন্ন। অথ্ি তারা গাফলদতর মদিয দবমুখ হদয় 

আদছ।” -সূরা আদবয়া (২১): ১ 

রাসূদল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম, তজেদন ও মিযমা আেুল িুদির দিদক 
ইদেত কদর ইরশাি কদরন, 

 6504صحيح البخاري، رقم: -بُِعْثُت َأاَن َوالسهاَعَة َكَهاَتنْيِ. 
“আদম ও চকয়ামত এই িুদি আেদুলর মদতা কাছাকাদছ চপ্রদরত হদয়দছ।” -সহীহ 

বুখারী, হািীস নং ৬৫০৪ 

কুরআন সুন্নাহয় এরকম আদরা অসংখয দনদিেশনা আদছ, যাদত সসু্পষ্ট বলা হদয়দছ, 
চকয়ামত আসন্ন, খুবই দনকিবতেী। চখাি রাসূদল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাদমর আগমনই পৃদথ্বীর সময় চশষ হওয়ার এবং চকয়ামত দনকিবতেী হওয়ার 
অনযতম দনিশেন। একারদণ রাসূদল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম িাজ্জাদলর 
দফতনা চথ্দক আল্লাহর কাদছ আেয় প্রাথ্েনা করদতন। সাহাবাদয় চকরাম আশঙ্কা 
করদতন, কখন জাদন িাজ্জাল িদল আদস। তাাঁরাও এই দফতনা চথ্দক আল্লাহর 
আেয় প্রাথ্েনা করদতন। 

কাদজই, চয দবষয়দিদক চিড় হাজার বছর আদগই কুরআন সুন্নাহ দনকিবতেী বদলদছ 
এবং চস জনয আমদল অগ্রসর হওয়ার এবং পরকাদলর প্রস্তুদত গ্রহদণর তাদগি করা 
হদয়দছ, চস দবষয়দিদক এখন চিড় হাজার বছর পদর এদস আদি  অনয দকছ ু বলার 
সুদযাগ চনই। এিাই বলদত হদব এবং দবশ্বাস করদত হদব চয, চকয়ামত এবং 
চকয়ামদতর অবদশষ্ট দনিশেনগুদলা খুবই দনকিবতেী। তাছাড়া রাসূদল কারীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাম চকয়ামদতর যতগুদলা দনিশেদনর কথ্া বদল চগদছন, তার চছাি 
দনিশেনগুদলা প্রায় সবই বাস্তবাদয়ত হদয় চগদছ। উলামাদয় চকরাম বদলদছন, বড় 
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আলামতগুদলার প্রথ্মদি হল ইমাম মাহদির আদবভোব। সুতরাং, মাহদির আদবভোব 
আসন্ন না হওয়ার চকাদনা সুদযাগ চনই। 

তদব ‘কাদছ’-‘অদনক কাদছ’, ‘িূদর’-‘অদনক িূদর’, এই কথ্াগুদলা সব সময়ই 
আদপদিক। সব ‘কাদছ’ এবং সব ‘িূদর’র িূরত্ব কখদনা এক হয় না। আদম যখন বদল 
চস দি আরব চথ্দক পাদকস্তান অদনক কাদছ, এবং বড় বাজার চথ্দক আড়ং বাজার 
অদনক কাদছ, তখন িুই ‘কাদছ’র অথ্ে এক হয় না। সতুরাং, কুরআন সুন্নাহর 
কথ্াগুদলা বুঝার জনয আমাদক এিা মাথ্ায় চরদখই বুঝদত হদব। তাহদল চকয়ামত 
অদনক কাদছ বলার পরও; চিড় হাজার বছর পার হদয় চগদলও চকয়ামত হল না? 
এমন চকাদনা প্রশ্ন হদব না। পৃদথ্বী তার জম চথ্দক চয দবশাল সময় অদতবাদহত 
কদরদছ, চস দহদসদব চিড় হাজার বছর সময়িা অদত সামানয নয় দক? 

প্রশ্ন–িার: ইমাম মাহদি চকাথ্ায় এবং কত সাদল আসদবন? যারা 

সদুনদিেষ্টভাদব দিন-িণ দিক কদর বলদছন, তাদির কথ্া দিক আদছ দক? 

উত্তর: 

মাহদি আ.-এর আগমনকাল ও স্থান 

ইমাম মাহদির আগমন হদব চশষ যুদগ। তদব দতদন কখন আসদবন, তার দিন-িণ 
আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম সুদনদিেষ্ট কদর জানানদন। 
সুতরাং, এদি সম্পূণে গাদয়দবর দবষয়। 

 . ُ َماَواِت َواْْلَْرِض الَْغْيَب إاَِلَ اّلَلَ  6: النمل -قُْل اَل َيْعلَُم َمْن ِِف الَسَ
“আপদন বদল দিন, আকাদশ যদমদন যারা আদছ, তারা চকউ গাদয়ব জাদন না, এক 

আল্লাহ বযতীত।” -সরূা নামল: ৬৫ 

একইভাদব দতদন চকাথ্া চথ্দক আসদবন, এমন সুদনদিেষ্ট জায়গার কথ্াও চকাদনা 
বণেনায় চনই। একদি বণেনায় শুি ু আদছ, দতদন পূবেদিক চথ্দক আসদবন। চসই 
বণেনাদির দবশুদ্ধতা দনদয়ও মুহাদিসদির মদিয মতদভি রদয়দছ। 

সুতরাং, যারা সুদনদিেষ্ট কদর দিনিণ ও চিদশর নামসহ বলদছন, তাদির এসব কথ্ার 
দনভেরদযাগয চকাদনা দভদত্ত চনই। আর মুদমদনর জনয তা এভাদব জানার প্রদয়াজনও 
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চনই। প্রদয়াজন থ্াকদল শরীয়ত অবশযই তা সুদনদিেষ্ট কদরই জাদনদয় দিত। 
দনভেরদযাগয সূত্র ছাড়া এমন দবষদয়র চপছদন ছদুিাছুদি করা, শরীয়দতর িৃদষ্টদত 
বাড়াবাদড়র অেভুেক্ত, যা ইসলাদম পছন্দনীয় নয়। সামদন এদবষদয় আমরা উলামাদয় 
চকরাদমর দকছু উদ্ধৃদত চপশ করব ইনশাআল্লাহ। 

প্রশ্ন-পাাঁি: শুদনদছ অতীদত চকউ দমথ্যা মাহদি িাদব কদরদছ, এিাও দক 

সম্ভব এবং বাস্তব? 

উত্তর: হযাাঁ, খুবই সম্ভব এবং বাস্তব। দমথ্যাবািী ও মূখেরা চযখাদন নবী িাদব করদত 
পযেে নূযনতম দবদবক বুদদ্ধ খরি কদরদন, চসখাদন তাদির জনয মাহদি িাদব করা চতা 
চকাদনা দবষয়ই নয়। 

দমথ্যা মাহদি িাদবিার 

এ পযেে যুদগ যুদগ পৃদথ্বীর বুদক অদনক মানুষই দনদজদক ইমাম মাহদি বদল দমথ্যা 
িাদব কদরদছ। অদনক মানুষ অজ্ঞতাবশত তাদির অনুসরণ কদর দবভ্রাে হদয়দছ। তারা 
সািারণত ইলহাদমর নাদম দনদজদির নফদসর চিাাঁকা ও শয়তাদনর কুমন্ত্রণা এবং দমথ্যা 
স্বপ্নদক দভদত্ত বাদনদয় এভাদব দবভ্রাে হদয়দছ এবং কদরদছ। বস্তুত সতয প্রমাদণ 
শরীয়দত এগুদলার চকাদনা স্থান চনই। তারা যদি দবশুদ্ধ সূদত্র বদণেত গ্রহণদযাগয 
হািীসগুদলার আদলাদকও দবিার করত, বুঝদত পারত, তারা প্রদতশ্রুত ইমাম মাহদি 
হওয়া সম্ভব নয়। এদবষদয় যারা রিনা কদরদছন, তারা অদনদকই এমন অদনক 
তথ্াকদথ্ত মাহদির নাম ও পদরিয় দনজ দনজ রিনায় উদল্লখ কদরদছন। 

আব ুকাতািাহ আহমাি দবন হাসান আলমআুদল্লম বদলন, 

وإليك أمساء بعض من ادعى أنه املهدي نقاًل من رسالة: “األحاديث الواردة يف املهدي يف 
 :العليم بن عبد العظيمميزان اجلرح والتعديل” لعبد 

 .هـ 116احلارث بن سريج، سنة  – 1

 .هـ 127املهدي العباسي، ولد سنة  – 2

 .هـ 491إىل  471حممد بن عبد هللا بن تومرت، ولد فيما بني  – 3
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 .هـ 1260املهدي السوداين، حممد أْحد بن عبد هللا،  – 4

 .هـ 848حممد اخلونفري، ولد سنة  – 5

املؤلف: أبو قتادة أْحد بن  – 4ليت تكون بني يدي املهدي، ص: الفنت واألحداث ا –
 .حسن املعلم

 يقول الراقم أبو حممد: مل أجد ضبط كلمة “اخلونفري” فرتكتها يف الرتمجة
“আদম আব্দলু আলীম দবন আব্দুল আদজম রদিত ‘আলআহািীসুল ওয়াদরিাহ দফল 
মাহদি দফ দমযাদনল জারদহ ওয়াততা’দিল’ দকতাব চথ্দক দকছু নাম তুদল িরদছ, যারা 
দনদজরদিরদক মাহদি িাদব কদরদছল। 

১. আলহাদরস দবন সুরাইজ, ১১৬ দহ., 

২. আলমাহদি আলআব্বাদস, জম: ১২৭ দহ., 

৩. মহুাম্মাি দবন আব্দুল্লাহ দবন তমূারত, ৪৭১ চথ্দক ৪৯১ দহজদরর মদিয জম, 

৪. আলমাহদি আসসুিাদন মহুাম্মাি দবন আহমাি দবন আব্দুল্লাহ, ১২৬০ দহ., 

৫. মহুাম্মাি আল খানফুদর, জম: ৮৪৮ দহ.। 

শায়খুল ইসলাম ইবদন তাইদময়া রহ. বদলন, 

وأعرف يف زماننا غري واحد من املشايخ الذين فيهم زهد وعبادة، يظن كل واحد منهم أنه “
املهدي، ورمبا خياطب أحدهم بذلك، ويكون املخاطب له بذلك الشيطان، وهو يظن أنه 

مسه أْحد بن إبراهيم، فيقال: حممد وأْحد سواء، وإبراهيم خطاب من هللا، ويكون أحدهم ا
اخلليل جد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأبوك إبراهيم، فقد واطأ امسك امسه، واسم أبيك 

، مع 259، ص: 8منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية، ج:  –اسم أبيه”. 
 –هـ  1406حممد بن سعود اإلسالمية،  حتقيق: حممد رشاد سامل، طبع جامعة اإلمام

 م 1986
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“আদম এ যুদগর একাদিক শাদয়খদক দিদন, যারা আদবি ও যাদহি। তাদির প্রদতযদকই 
দনদজদক মাহদি মদন কদর। অদনক সময় তাদির কাউদক এই নাদম সদবািন করা হয়। 
আর চস নাদম সদবািনকারী হল শয়তান। দকন্তু চস (সদবাদিত বযদক্ত) মদন কদর, 
এিা আল্লাহর পি চথ্দক সদবািন। তাদির একজদনর নাম আহমি দবন ইবরাহীম। 
তাদক বলা হয়, ‘আহমাি আর মহুাম্মাি চতা একই, আর ইবরাহীম খদলল হদেন, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাদমর পরিািা। চতামার বাবার নামও ইবরাহীম। 
অতএব চতামার নাম রাসূদলর নাদমর সাদথ্ দমদল চগল এবং চতামার বাবার নামও 
তাাঁর বাবার নাদমর সাদথ্ দমদল চগল’।” -দমনহাজুস সুন্নাহ ৮/২৫৯ 

শায়খ সুলায়মান দবন নাদসর আলআলওয়ান বদলন, 

وليس معىن ذلك أن يُتبع كل من يدعي املهدوية ويتزعمها، ويقول أان هلا، وأان احلائز على 
، ويف كل شرفها، فالدجالون كثر، واملخرفون أكثر، ومن يف قلوهبم مرض زاد شرهم وطغى

يوم نسمع مبهوس يدعي املهدوية ويقول أان املهدي املبشر به، وقد أوحت إليه الشياطني 
هبذا، فغرته وأردته اهلاوية، وهللا تعاىل يقول )َوِإنه الشهَياِطنَي لَُيوُحوَن ِإىَل أَْولَِيائِِهْم( وقال تعاىل 

ُْم لََيُصدُّوهَنُْم َعْن السهِبيِل )َوَمْن يـَْعُش َعْن ذِْكِر الرهْْحَِن نـَُقيِّْض َلُه  َشْيطَااًن فـَُهَو َلُه َقرِيٌن. َوِإهنه
َنَك بـُْعَد اْلَمْشرَِقنْيِ فَِبْئسَ  ُْم ُمْهَتُدوَن. َحىته ِإَذا َجاَءاَن َقاَل اَي لَْيَت بـَْييِن َوبـَيـْ  اْلَقرِيُن( َوحَيَْسُبوَن َأهنه

وُضحكة اجملتمع، وطُرفة الزمن، والبعض  ولذلك صار هؤالء فريسة رهطهم من الشياطني،
من هؤالء يتورط فيها بسبب أحالم يظنها يقضه، وخيال حيسبه حقيقة )َوِإَذا أَرَاَد اَّللهُ ِبَقْوٍم 
ُسوءًا َفال َمَرده َلُه( وقدجروا هبذا الفعل القبيح، والعمل الفظيع على األمة اإلسالمية حمناً، 

ا عقوهلم الفاسدة وآرائهم الكاسدة على الشريعة بداًل من أن  وأمثرت دعاويهم فتنًا وَحّكُمو 
 12النزعات يف املهدي، ص: -حيكموها )بِْئَس لِلظهاِلِمنَي َبَداًل(. 

“এর অথ্ে এই না চয, চয চকউ মাহদি হওয়ার িাদব করদব, বলদব, ‘আদমই চসই 
মযোিার অদিকারী’, আর তারই অনুসরণ করা যাদব। কারণ দমথ্যাবািী িাজ্জাদলর 
সংখযা অদনক। দবকারগ্রদস্তর সংখযা আদরা চবদশ। যাদির অেদর বযাদি আদছ, তারা 
এদির এই অদনষ্ট ও আত্মম্ভদরতাদক আদরা বাদড়দয় দিদয়দছ। দনতযদিনই শুদন, বুদদ্ধ 
প্রদতবন্ধীরা মাহদি হওয়ার িাদব করদছ। বলদছ, ‘আদমই প্রদতশ্রুত মাহদি’। মূলত 
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শয়তান এদবষদয় তাদির দনকি অদহ চপ্ররণ কদর তাদক চিাাঁকাগ্রস্ত কদর এবং বংস 
কদর। আল্লাহ তায়ালা বদলন, 

لَِيائِِهْم.  َياِطنَي لَُيوُحوَن إََِل أَْو  6اْلنعام: -َوإَِنَ الَشَ
‘দনশ্চয় শয়তান তার বন্ধুদির দনকি অদহ চপ্ররণ কদর।’ -সূরা আনআম (৬) : ১২১ 

আল্লাহ তায়ালা বদলন, 

ْحَمِن  ْكِر الَرَ يٌن. َوإِنََُهْم  َوَمْن َيْعُش َعْن ِذ ناً فَُهَو لَُه قَِر ُنَقَيِْض لَُه َشْيَطا
َيْحَسُبوَن أَنََُهْم ُمْهَتُدوَن. َحَّتَ إِذَا َجاَءَنا قَاَل َيا لَْيَت  ِبيِل َو وَنُهْم َعْن الَسَ لََيُصَدُ

يُن.   36الزخرف: -بَْيِِن َوَبْيَنَك بُْعَد الَْمْشِرقنَْيِ فَِبْئَس الَْقِر
“এবং চয বযদক্ত িয়াময় আল্লাহর স্মরণ হদত দবমুখ হয়, আদম তার জনয দনদয়াদজত 
কদর এক শয়তান। অত:পর চস হয় তার সহির। শয়তানরাই মানুষদক সৎ পথ্ হদত 
দবরত রাদখ, অথ্ি তারা মদন কদর সৎ পদথ্ পদরিাদলত হদে। অবদশদষ যখন চস 
আমার দনকি উপদস্থত হদব, তখন চস শয়তানদক বলদব, ‘হায়! আমার ও চতামার 
মদিয যদি পূবে ও পদশ্চদমর িরূত্ব থ্াকত! কতই না দনকৃষ্ট সহির চস!” -সরূা যুখরুফ 
(৪৩) : ৩৬ 

এজনয ওরা শয়তাদনর িলবদলর দশকার হয় এবং সমাজ ও সমদয়র হাদসর পাদত্র 
পদরণত হয়। তাদির অদনদক তাদত জদড়ত হয়, দকছু িু:স্বদপ্নর কারদণ, চযগুদলাদক 
চস জাগ্রত অবস্থার ঘিনা মদন কদর এবং এমন অলীক কল্পনার কারদণ, যাদক চস 
হাদককত ও বাস্তবতা মদন কদর। 

ُ بَِقْوٍم ُسوءاً فاَل َمَردََ لَُه.   11الرعد: -َوإِذَا أََراَد اّلَلَ
‘আল্লাহ যখন চকাদনা সম্প্রিাদয়র অকলযাণ ইো কদরন, তা রি হবার নয়!’ -সূরা 

রাআি (১৩): ১১ 

তারা এই খারাপ কাজ ও িষু্কমে এবং এই িাদবর মািযদম উম্মাহর উপর বহু দফতনা 
চিদন এদনদছ, এবং তাদত তারা শরীয়দতর পদরবদতে দনদজর দবকৃত বুদদ্ধ ও 
দবকারগ্রস্ত দিোদক মাপকাদি দহদসদব গ্রহণ কদরদছ। 
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 ً لِِمنَي بََدال ا  بِْئَس لِلَظَ
‘জাদলমদির প্রদতিান কতই না মন্দ!’” -আননাযাআত দফল মাহদি, প.ৃ ১২ 

সবেদশষ িাদবিার 

সবদশদষ দহজদর ১৪০০ সাদলর প্রথ্ম দিন চমাতাদবক ২০ চশ নদভবর ১৯৭৯ ইং, 
মুহাম্মাি দবন আব্দুল্লাহ আলকাহতাদন দনদজদক ইমাম মাহদি িাদব কদর। মলূত তার 
ভগ্নীপদত জহুাইমান আলউতাইদব তার ২০০ সশস্ত্র অনুসারী দনদয় এদিন কাবা িত্বর 
িখল কদর মহুাম্মাি দবন আব্দলু্লাহ আলকাহতাদনদক সামদন এদন ইমাম মাহদির 
আদবভোদবর চঘাষণা চিয়। পদর চস দি নসনযদির সদে তাদির ১৪ দিদনর লড়াইদয়র 
পর পদরদস্থদতর অবসান ঘদি। অদনদক দনহত হয়। জহুাইমানদক এই পিদিপ চথ্দক 
দবরত রাখার জনয, তারই কাদফলার এক আদলম সিসয; আব ুকাতািাহ আহমাি দবন 
হাসান আলমুয়াদল্লম, কুদয়ত চথ্দক একদি দকতাব দলদখ পািান। জহুাইমাদনর হারাদম 
প্রদবদশর পূদবেই দকতাবদি তার হাদত চপ াঁছাদনার জনয দতদন দকতাবদি পূণে না কদরই 
িূত মারফত পাদিদয় চিন। দকন্তু িভুোগযক্রদম ততিদণ জুহাইমান হারাদম চভতদর িদল 
যান। বাহক হারাদমর ফিদকই দকতাবসহ চগ্রফতার হন। একইভাদব পদর এই 
চলখকদকও কুদয়ত সরকার চস দির হাদত হস্তাের কদর। দতদন উক্ত দকতাদব প্রমাণ 
কদরদছন, চয মহুাম্মাি দবন আব্দুল্লাহ আলকাহতাদন’র মাহদি হওয়ার িাদব দনদয় তারা 
এদগদয় যাদেদলা, তার প্রদতশ্রুত মাহদি হওয়ার চকাদনা সুদযাগ চনই। উক্ত দকতাদব 
দতদন দমথ্যা মাহদি িাদবিারদির সম্পদকে, দসিীক হাসান খাদনর ‘আলইযাআহ’ চথ্দক 
একদি উদ্ধৃদত উদল্লখ কদরন এভাদব, 

 املنتنة، الدعوى هذه عن اتبوا مث املهديون، أهنم والصوفية املشايخ من ْحاعة واّدعى: قلت“
  ومفاسد فنت منهم وحصلت  السفهاء، بعض واتبعهم ابلباطل  املهدوية ادعوا الذين فهؤالء
 5:ص: املهدي يدي بني نتكو  اليت واألحداث  الفنت-.الدين” يف كثرية

“মাশাদয়খ এবং সূফীদির একিল দনদজদিরদক মাহদি বদল িাদব কদরদছ। অতঃপর 
তারা এই িুগেন্ধযুক্ত িাদব চথ্দক তওবা কদর দফদর এদসদছ। ঐসব দমথ্যা মাহদি 
িাদবিার এবং কতক দনদবোি চলাক, যারা তাদির অনুসরণ কদরদছ, তাদির দ্বারা 
দ্বীদনর অদনক িদত হদয়দছ, দবদভন্ন দফতনা ফাসাি সংঘদিত হদয়দছ।” -আল দফতান 
ওয়াল আহিাস: প:ৃ ৫ 
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প্রশ্ন–ছয়: ইমাম মাহদি যদি িদলই আদসন, তাহদল তাাঁর সদে যকু্ত 

হওয়ার জনয আমরা কী করদত পাদর? বা এই মহুদূতে আমাদির করণীয় 

কী? 

উত্তর: 

আমাদির করণীয় 

ইমাম মাহদি সম্পদকে বদণেত হািীস ও উলামাদয় চকরাদমর বক্তবয চথ্দক আদরা চয 
গুরুত্বপূণে দবষয়দি সামদন আদস তা হল, তাাঁর আগমন দনদয় অদত মাত্রায় উৎসাহী 
হওয়া ও মাতামাদত করা কাময নয়। আমাদির করণীয় হল, ইমাম মাহদি সম্পদকে 
যতিুকু তথ্য দনভেরদযাগয সুদত্র দবিযমান, ততিকুু দবশ্বাস করা, তারপর শরীয়ত চকান 
পদরদস্থদতদত আমাদির উপর কী দবিান আদরাপ কদরদছ, চসগুদলা চজদন আমল করা 
এবং সম্ভাবয ভদবষযত পদরদস্থদত ও পরকাদলর জনয দনদজদিরদক প্রস্তুত করা। 

আব ুচহারায়রা রা. চথ্দক বদণেত একদি হািীদস এদসদছ, 

ْن َمْغرهِِبَا  َقاَل » اَبِدُروا اِبأَلْعَماِل ِستًّا طُُلوَع الشهْمِس مِ  -صلى هللا عليه وسلم-َأنه َرُسوَل اَّللِه 
ابهَة أَْو َخاصهَة َأَحدُِكْم أَْو أَْمَر اْلَعامهِة «.   صحيح مسلم، رقم: -أَِو الدَُّخاَن أَِو الدهجهاَل أَِو الده

7584 
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম ইরশাি কদরন, ছয়দি দবষয় আসার পূদবেই 
আমদল অগ্রসর হও। পদশ্চম দিক চথ্দক সূদযোিয়, চিাাঁয়া প্রকাদশত হওয়া, িাজ্জাদলর 
আদবভোব, যদমন চথ্দক প্রাণী চবর হওয়া, দনদজর মৃতুয আসা দকংবা বযাপকভাদব 
সকদলর উপর চকয়ামত সংঘদিত হওয়ার পূদবে।” -সহীহ মুসদলম, হািীস নং ৭৫৮৪ 

আনাস রা. চথ্দক একদি হািীদস বদণেত হদয়দছ, 

ة ويف يد أحدكم فسيلة فان استطاع  عن النيب صلى هللا عليه و سلم قال: ان قامت الساع
 479االدب املفرد للبخاري، رقم: -أن ال تقوم حىت يغرسها فليغرسها. 

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বদলদছন, যদি চকয়ামত কাদয়ম হদয় যায়, 
আর চতামাদির কাদরা হাদত একদি গাদছর িারা থ্াদক, তাহদল চকয়ামত কাদয়ম 



 
39 

 

হওয়ার আদগ যদি চস িারাদি চরাপণ করদত সিম হয়, তদব চস চযন তা চরাপণ কদর 
চিয়।” -আলআিাবুল মুফরাি, ইমাম বুখারী, হািীস নং ৪৭৯ 

হািীসদিদত রাসূদল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বুঝাদত চিদয়দছন, চনক 
আমদলর সুদযাগ যখন যতিুক ু পাও, তদতািকুুই কদর চফল। সামদন কী হদব, চস 
দিোয় সময় নষ্ট কদরা না। 

আব ুকাতািাহ আহমাি দবন হাসান আলমুয়াদল্লম বদলন, 

والذي جيب على كل مسلم هو اليقني التام بوقوع ما أخرب به النيب صلى هللا عليه وسلم، 
وحتني وقوعه، واالستبشار به إن كان انفعاً، واخلوف منه إن كان غري ذلك، مع مواصلة 

سوله صلى هللا عليه وسلم، العمل يف جوانب اجلهاد والدعوة، وتعلم كتاب هللا وسنة ر 
واإلعداد لذلك ما استطعنا من قوة، من غري إفراط وال تفريط، فال نعتمد على األسباب، 
ونبذل املهج يف حتصيلها، ولو من غري الطريق املشروع، ونقلل التوكل على هللا، وال أنخذ  

ل على هللا أن جبانب التوكل الذي ننبذ معه تعاطي األسباب املشروعة، فإن من متام التوك
نتعاطى ما شرع هللا لنا من أسباب، ورسولنا صلى هللا عليه وسلم يقول: “اعقل وتوكل”  

 .كما يف الرتمذي وغريه

وقد كان السلف الصاحل رضوان هللا عليهم حاملني سيوف اجلهاد، ورافعني ألوية التوحيد، 
ل يف طائفة النخل، كما رواه  وعاملني يف دنياهم مبا شرع هللا، مع أهنم كانوا يظنون أن الدجا

 6الفنت واألحداث اليت تكون بني يدي املهدي، من نشر منرب التوحيد، ص:-مسلم وغريه. 
“প্রদতযক মুসদলদমর জনয জরুদর হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাদমর 
ভদবষযদ্বাণী সংঘদিত হওয়ার বযাপাদর পূণে দবশ্বাস রাখা, এর প্রতীিায় থ্াকা এবং এর 
মািযদম সুসংবাি গ্রহণ করা, যদি চসিা কলযাণকর হয়। অনযথ্ায় তা ভয় করা। 
পাশাপাদশ দজহাি ও িাওয়াহ সংদেষ্ট কাযেক্রম িাদলদয় যাওয়া। আল্লাহর দকতাব এবং 
তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাদমর সনু্নাহ দশিা করা এবং বাড়াবাদড় ও 
ছাড়াছাদড় পদরহার কদর মিযম পন্থায় দজহাদির জনয সামথ্েয অনুযায়ী প্রস্তুদত গ্রহণ 
করা। সুতরাং, আমরা আল্লাহর উপর ভরসার মাত্রা কমাদবা না। আসবাব বা বস্তুর 
উপর এতিা দনভেরশীল হদবা না চয, আসবাব অজেদনর জনয জীবন দিদয় দিদবা, 
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যদিও তা শরীয়ত পদরপন্থী হয়। আবার এমন তাওয়াক্কুলও করদবা না, যার কারদণ 
শরীয়ত দনদিেদশত আসবাব গ্রহণ করা চথ্দক দবরত থ্াকব। চকননা আল্লাহর উপর 
তাওয়াক্কুদলর পূণেতা হদে, আল্লাহ আমাদির জনয চযসব আসবাব নবি কদরদছন, তা 
গ্রহণ করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বদলদছন: (উি) চবাঁদি (আল্লাহর 
উপর) ভরসা কর, চযমনিা দতরদমযী এবং অনযানয দকতাদব এদসদছ। সালাদফ 
সাদলদহন রাদিয়াল্লাহু আনহুম দজহাদির তরবাদর উদত্তালন করদতন, তাওহীদির 
পতাকা উড্ডীন করদতন এবং িুদনয়াদত আল্লাহ তায়ালা তাাঁদিরদক চয দনদিেশ 
দিদয়দছন তা পালন করদতন। অথ্ি তাাঁরা (িাজ্জাদলর বযাপাদর নবীদজর অদিক 
সতকেবাণীর কারদণ) মদন করদতন, িাজ্জাল তাাঁদির খুব দনকদিই মিীনার চকাদনা 
চখজরুবাগাদন অবস্থান করদছ, চযমনদি ইমাম মুসদলম রহ. বণেনা কদরন।” –
আলদফতান ওয়াল আহিাস, প:ৃ৬ 

বাড়াবাদড় ও অদত উৎসাহ কাময নয় 

পিােদর, শরীয়ত প্রিত্ত দনভেরদযাগয তথ্য উপাত্ত ও করণীয়দত সীমাবদ্ধ না চথ্দক, 
অদত উৎসাহ প্রিশেন, সাবেিদণক এিার চপছদন চলদগ থ্াকা, অদত মাত্রায় আদলািনা 
পযোদলািনা ও ঘািাঘাদি করদত থ্াকা, বাড়াবাদড় ও সীমালঙ্ঘদনর অেভুেক্ত, যা 
শরীয়ত পছন্দ কদর না। এজাতীয় চলাকদির সম্পদকে সালাদফ সাদলহীদনর 
দনদিেশনাগুদলা লিয করুন। 

উদল্লখয, সালাদফর দনদম্নাক্ত উদক্তগুদলা যথ্াযথ্ বঝুার জনয একথ্াদি মাথ্ায় রাখা 
জরুদর চয, তাাঁরা এ কথ্াগুদলা মূলত তাদির জনয বদলদছন, যারা মুখে ও িুবেল 
প্রকৃদতর চলাক। একারদণ তারা এমন আদবগতাদড়ত দবষদয় বাড়াবাদড় ও সীমা 
লঙ্ঘদনর দশকার হদয় যায়, ই’দতিাল ও মিযপন্থায় অবস্থান করদত পাদর না। এই 
প্রকৃদতর চলাকদির িাদয়ত্ব হল, এদবষদয় দবজ্ঞ আদলমদির অনুসরণ করা। অনযথ্ায়, 
তাদির চগামরাহ হওয়ার সম্ভাবনা চবদশ। একথ্াদি মাথ্ায় না রাখদল তাদির 
বক্তবযগুদলা ভলু বুঝার আশঙ্কা আদছ। 

আব ুনুআইম ইস্পাহাদন রহ. (মতৃুয: ৪৩০ দহ.) সুদফয়ান সাওদর রহ. (মৃতুয: ১৬১ 
দহ.)-এর একদি বক্তবয উদ্ধৃত করদত দগদয় বদলন, 

قال: قلت لسفيان الثوري: اي أاب عبد هللا إن الناس قد أكثروا يف عن حفص بن غياث، 
املهدي فما تقول فيه. قال: إن مر على اببك فال تكن منه يف شيء حىت جيتمع الناس  
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، دار  31، ص: 7حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم األصبهاين، ج:-عليه.
 .ـه1405بريوت، الطبعة الرابعة ،  –الكتاب العريب 

“হাফস ইবদন দগয়াস রহ. চথ্দক বদণেত, দতদন বদলন, “আদম সুদফয়ান সাওদরদক 
বললাম, চহ আব ুআবিুল্লাহ! মানষু মাহদির বযাপাদর খুব চবদশ আদলািনা করদছ, এ 
দবষদয় আপদন কী বদলন’? দতদন বলদলন, ‘দতদন যদি চতামার িরজার সামদন দিদয় 
অদতক্রম কদর, তবুও তুদম এদবষদয় দকছু করদব না, যতিণ না সবাই তাাঁর বযাপাদর 
ঐকযবদ্ধ হয়’।” –দহলয়াতলু আউদলয়া, ৭/৩১ 

ইসলাম ওদয়দবর একদি ফদতায়ায় বলা হদয়দছ, 

فاالنشغال العملي مبوضوع املهدي ومبايعته كثريا ما كان مدعاة إىل الزلل واخلطأ، فأدعياء 
بن  املهدية كثر يف القدمي واحلديث، وقد ذكر الذهيب يف سري أعالم النبالء: عن حفص

غياث أنه قال لسفيان الثوري : اي أاب عبدهللا ! إن الناس قد أكثروا يف املهدي، فما تقول  
 فيه ؟ قال : إن مر على اببك . فال تكن فيه يف شيء حىت جيتمع الناس عليه. اهـ

فهذا هو املسلك الرشيد والفهم السديد يف هذه املسألة، فإن من أعظم عالمة املهدي: 
 151949اسالم ويب، رقم الفتوى: -لى مبايعته. اجتماع الناس ع

“মাহদি ও তাাঁর বাইয়াদতর দবষদয় প্রাদয়াদগক পিদিপ অদনক পদরমাদণ স্খলন ও 
ভ্রাদের দশকার কদরদছ। কারণ অতীদত ও বতেমাদন অদনদকই দনদজদক মাহদি িাদব 
কদরদছ।” 

এরপর দতদন সুদফয়ান সাওদর রহ.র উপদরাক্ত বাণীদি উদ্ধৃত কদর বদলন, “এিাই এই 
মাসআলায় সদিক পথ্ এবং সদিক বুঝ। কারণ মাহদির বৃহত্তম একদি দনিশেন হল, 
তাাঁর বাইয়াদতর উপর মানুদষ ঐকযবদ্ধ হওয়া।” -ইসলাম ওদয়ব, ফদতায়া নং 
১৫১৯৪৯ 

আব্দুর রাযযাক দবন হাসান দিমাশদক রহ. (মৃতুয: ১৩৩৫ দহ.) বদলন, 

 يف ليلته أن املهدي ال يعلم ويؤخذ من قوله صلى هللا عليه وسلم يف املهدي أنه يصلحه هللا
بنفسه أنه املهدي املنتظر قبل وقت إرادة هللا إظهاره، ويؤيد ذلك أن النيب صلى هللا عليه 
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وسلم وهو أشرف املخلوقات مل يعلم برسالته إال وقت ظهور جربيل له بغار حراء حني قال 
يه وسلم مل يعلم أبنه  له: ” اقرأ ابسم ربك الذي خلق ” ….، فإذا كان النيب صلى هللا عل

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال بعد ظهور جربيل عليه السالم له، وقوله: ” اقرأ ابسم 
ربك ” فباألوىل أن املهدي املنتظر ال يعلم أبنه املهدي املنتظر إال بعد إرادة هللا 

الناس   إظهاره…..، فكل من يدعي أنه هو املهدي املنتظر ويطلب البيعة لنفسه أو يقاتل
حلية البشر يف -لتحصيلها فهو خمالف ملا صرحت به أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم. 

من  –، مع حتقيق وتعليق حفيده: حممد هبجة البيطار 809اتريخ القرن الثالث عشر، ص: 
 –هـ  1413أعضاء جممع اللغة العربية، الناشر: دار صادر، بريوت، الطبعة: الثانية، 

 م 1993
“মাহদি সম্পদকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাদমর বাণী ‘আল্লাহ তাাঁদক এক 
রাদত উপযুক্ত কদর দিদবন’, এ চথ্দক বুঝা যায়, মাহদি দনদজই জানদবন না, দতদন 
প্রতীদিত মাহদি, যতিণ না আল্লাহ তাদক প্রকাশ করার ইো করদবন। এিার 
সমথ্েন পাওয়া যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাদমর ঘিনা চথ্দক। দতদন 
আল্লাহর সবেদেষ্ঠ মাখলুক হওয়া সদিও, চহরা গুহায় দজবরাইল আ. এদস ‘ইকরা 
দবসদম রাদব্বকা’ বলার আগ পযেে দতদন চয রাসূল হদবন, তা দতদন দনদজই জানদতন 
না।… সুতরাং, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লামই যখন দজবরাইল আ.র অদহ 
দনদয় আসার আগ পযেে জানদতন না দতদন রাসূল, চতা মাহদি আ. চতা 
স্বাভাদবকভাদবই জানদবন না দতদন প্রদতশ্রুত মাহদি; যতিণ না আল্লাহ তাদক মাহদি 
দহদসদব প্রকাশ করার ইো কদরন। ….. সুতরাং, চয-ই িাদব করদব, চস প্রদতশ্রুত 
মাহদি এবং দনদজর জনয বাইয়াহ তলব করদব অথ্বা বাইয়াহ অজেদনর জনয দকতাল 
করদব, চস-ই হািীদসর সুস্পষ্ট দনদিেশনার দবদরািী প্রমাদণত হদব।” -দহলয়াতুল 
বাশার: ৮০৯ 

মারকাযুি দিরাসাত ওয়াল বুহুদসল ইসলাদময়া একদি গদবষণা প্রবন্ধ প্রকাশ কদরদছ। 

প্রবন্ধদির দশদরানাম হদে, خروجه قبل املهدي شخص مبعرفة هللا يكلف مل  ‘বযদক্ত 

মাহদিদক তাাঁর আত্মপ্রকাদশর পদূবে চিনার দনদিেশ আল্লাহ আমাদিরদক চিনদন’। তাদত 
তাাঁরা দলদখদছন, 
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واتفق العلماء على أنه إذا خرج ال خيتلف عليه اثنان وال يشتبه أمره على أحد من األمة، بل 
هو واضح وضوح الشمس يف رابعة النهار وال حيتاج إثباته إىل دعاة وال معرفني بل يعرفه كل 

عرفه الناس كما يعرفون عيسى ابن مرمي عليه السالم إذا نزل يف آخر الزمان، أحد فمثله ي
فأمره إذا خرج واضح وهللا مظهر دينه ولو كره الكافرون. … اثلثاً: إن الذي يثري هذه 
القضااي ويعيد تكلف البحث فيها بغري مستند شرعي هو أحد ثالثة أشخاص ال رابع هلم. 

ويعبد هللا ومستنده االبتداع وليس االتباع، إذ لو كان من … إما أن يكون قليل الداينة 
أهل الداينة لوسعه ما وسع صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسلفنا الصاحل، ومل 
يتكلف ما مل حيث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال صحابته وال سلفنا الصاحل من تكلف 

هذه األمور ومستنده قيل وقال ليس له من العلم به والبحث عنه، فهذا الذي يدندن حول 
االتباع حظ إال كمدخل أصبعه يف اليم فلينظر مبا يرجع. … وإما أن يكون عنده شيء من  
الداينة ولكنه أصابه اليأس يف إصالح الواقع العاملي املر الشديد الضنك على املسلمني فلم 

ي والتعجيل به إلنقاذ األمة مما هي جيد سبيالً للخروج من هذا الواقع إال الدعوة خلروج املهد
فيه، وسلك سبيل أهل الضالل من متصوفة ورافضة وغريهم. … وإما أن يكون رجاًل 
مغرضًا يدس ضد اجلهاد واجملاهدين مثل هذه اخلرافات اليت ليس له مستند إلثباته، ليعمل 

هلم أبهنا قائمة  بذلك على تنفري املسلمني إما من أشخاص اجملاهدين أو قضااي اجلهاد ليثبت
مل يكلف هللا مبعرفة شخص املهدي قبل خروجه، أتليف: مركز -على تومهات وخرافات. 

 3الدراسات والبحوث اإلسالمية، ص: 
“উলামাগণ একমত, যখন মাহদি চবর হদবন, তাাঁর দবষদয় চকউ মতাননকয করদব না। 
উম্মাহর কাদরা কাদছ তাাঁর দবষয়দি অস্পষ্ট মদন হদব না। বরং দদ্বপ্রহদরর সূদযের নযায় 
সুস্পষ্ট হদব। তাাঁদক প্রমাণ করার জনয চকাদনা আহ্বায়ক বা পদরিয়িাতার প্রদয়াজন 
হদব না। বরং সবাই তাদক দিনদব। চযমদনভাদব চশষ যমানায় ঈসা আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাম অবতরণ করদল সবাই তাদক দিনদব । অতএব মাহদি যখন আগমন 
করদবন, তখন তাাঁর দবষয়দি সসু্পষ্ট থ্াকদব এবং আল্লাহ তাাঁর দ্বীনদক প্রদতদষ্ঠত 
করদবন, যদিও কাদফররা তা অপছন্দ কদর। …. 
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…তৃতীয়ত: চয বযদক্ত এসব দবষয় চবদশ উত্থাপন কদর এবং এদবষদয় শরয়ী দভদত্ত 
ছাড়াই বারবার গদবষণায় দলপ্ত হয়, চস দতন বযদক্তর একজন হদব, িতুথ্ে হওয়ার 
সুদযাগ চনই। 

(এক) হয় তার দ্বীনিারী কম এবং তার দভদত্ত হল দবিআত ও নব আদবষ্কার, 
(দ্বীদনর) অনুসরণ নয়। তদব চস হয়দতা আল্লাহর ইবািত কদর। যদি তার দ্বীনিারী 
থ্াকত, তাহদল তার জনয ততিকু ুজানাই যদথ্ষ্ট দছল, যতিকু ুজানা সাহাবাদয় চকরাম 
এবং সালাদফর জনয যদথ্ষ্ট হদয়দছ। চস এমন দবষয় জানার জনয অদহতুক কষ্ট করত 
না, চয দবষয়দি জানদত এবং তা দনদয় গদবষণা ও অনুসন্ধান করদত রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাম, সাহাবাদয় চকরাম এবং সালাদফ সাদলহীন উদ্বুদ্ধ কদরনদন। 
সুতরাং, চয বযদক্ত শুিু এসব দবষদয়র িক্কদর ঘদুর চবড়ায়, অথ্ি তার দভদত্ত হল ‘বলা 
হয়’ বা ‘কদথ্ত আদছ’ জাতীয় অদনভেরদযাগয দকছু সূত্র, (কুরআন সনু্নাহর) অনুসরদণ 
তার চকাদনা অংশ চনই। হযাাঁ সাগদর আেুল প্রদবশ কদরদয় চয পদরমাণ পাদন সংগ্রহ 
করা যায়, (কুরআন সুন্নাহর) ততিুক ুঅনুসরণ তার মদিয থ্াকদলও থ্াকদত পাদর? 

(িুই) অথ্বা তার দকছুিা দ্বীনিারী আদছ, তদব চস মুসদলমদির বতেমান কদিনতম 
সংকিময় পদরদস্থদত সংদশািদনর বযাপাদর হতাশ হদয় পদড়দছ। অতএব, এখন চস 
মাহদির আত্মপ্রকাদশর িাদব করা এবং উম্মাহর মুদক্তর জনয তাাঁর বযাপাদর তাড়াহুড়া 
করা বযতীত এই সংকি চথ্দক চবর হওয়ার পথ্ খুাঁদজ পাদে না। ফদল চস রাদফদজ 
এবং সফূীদির মত চগামরাহদির পথ্ এখদতয়ার কদরদছ। 

(দতন) অথ্বা চস মতলববাজ-স্বাথ্োদেষী, এমন দভদত্তহীন কল্পকাদহনী দিদয় চস 
দজহাি ও মজুাদহিদির দবরুদদ্ধ ষড়যন্ত্র করদছ। চযন এর দ্বারা মসুদলমদিরদক মুজাদহি 
ও দজহাদি কাযেক্রদমর প্রদত বীতেদ্ধ কদর তলুদত পাদর। চযন চস প্রমাণ করদত 
পাদর, এসব দজহাদি কাযেক্রম সম্পূণে আজগুদব ও দভদত্তহীন িযান-িারণার উপর 
িাাঁদড়দয় আদছ।” – লাম ইউকাদল্লদফল্লাহু দবমা’দরফাদত শাখদসল মাহদি কাবলা 
খুরূদজদহ, প:ৃ ৩ 

জরুদর চনাি 

কথ্াদি আবাদরা বলদছ, ইমাম মাহদি সম্পদকে সালাদফ সাদলহীন উপদরাক্ত কথ্াগুদলা 
বদলদছন তাদির জনয, যারা িুবেল ও মুখে প্রকৃদতর চলাক, যারা দবষয়গুদলা দনদয় অদত 
মাত্রায় বাড়াবাদড় কদর এবং দনভেরদযাগয শরঈ িলীল দ্বারা প্রমাদণত হওয়া না হওয়ার 
দবষয়দিদক আমদল চনয় না। তাদির িাদয়ত্ব হল, এমন স্পশেকাতর দবষদয় তাড়াহুড়া 
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কদর দনজ চথ্দক দকছু না কদর, দবজ্ঞ উলামাদয় চকরাদমর সদে চবাঝাপড়া কদর িীদর 
সুদস্থ দসদ্ধাে চনয়া। অনযদিদক ইমাম মাহদি সম্পদকে দনভেরদযাগয চয তথ্যগুদলা 
আদছ, চসগুদলা অবশযই মুদমনদিরদক জানদত হদব এবং এদবষদয় চয আদকিা চপাষণ 
করা জরুদর, তাও করদত হদব। এদি চথ্দক সালাদফর চকউ বারণ কদরনদন। 

তাছাড়া, ইমাম মাহদির আদবভোদবর পর; সদতযর অনুসারী দবজ্ঞ আদলমরা যদিও 
তাদত দদ্বমত করদবন না, দকন্তু িাজ্জাদলর বাদহনী, তাগতূ চগাষ্ঠী এবং মসুদলম 
নামিারী মুনাদফকরা চয তাদত িুম্রজাল সৃদষ্টর চিষ্টা করদব না, তা বলার সুদযাগ চনই। 

কারা ইমাম মাহদির সে দিদবন? 

মুখদলস মসুদলম যারা, তারা সবাই হৃিদয় একদি স্বপ্ন লালন কদরন। ইমাম মাহদি 
আদবভূেত হদল, আমরা তাাঁর িলভুক্ত হদয় দজহাি করব। অদনদক চতা সুস্পষ্ট বদলই 
চবড়ান, ইমাম মাহদি আসদল, সবার আদগ আমরাই তাাঁর িদল থ্াকব। দবদশষত, যারা 
বতেমাদন দজহাি ও দকতাদলর দবদরাদিতা কদরন, তাদিরদক এমনদি বলদত চবদশ 
চশানা যায়। একজন মুদমদনর দিদল এমন তামান্না খুবই স্বাভাদবক এবং প্রশংসনীয়। 
দকন্তু এখাদন দিো করার মদতা গুরুত্বপূণে একদি দবষয় আদছ। অবস্থািৃদষ্ট মদন হয়, 
চসিা আমরা অদনদকই মাথ্ায়ই রাদখ না। 

তাই এ পযোদয় আমরা সকল মসুদলদমর কলযাণ কামনা চথ্দক; তাাঁদির প্রদত একদি 
দবনীত আদবিন করদত িাই। আশা কদর দবষয়দি হৃিয় দিদয় পড়দবন একমাত্র 
আল্লাহর জনয এবং আপনার আদখরাদতর জনয একিু হৃিয় দিদয় দিো করদবন। 
আল্লাহ আমাদির সকলদক এই দফতনার যমানায় সহীভাদব দ্বীন বুঝার এবং তাাঁর 
মানশা ও মরদয চমাতাদবক আমল করার তাওফীক িান করুন। 

এদবষয়ক হািীসগুদলা চথ্দক চয দবষয়দি পদরষ্কার হয়, তা হল ইমাম মাহদি আ. 
পৃদথ্বীদত আসদবন, যখন পৃদথ্বী জুলুম অতযািাদর ভদর যাদব। দতদন এদস মানব 
জাদতদক জাদলম ও কাদফরদির জুলুম চথ্দক মকু্ত কদর নযায় ও ইনসাফ প্রদতষ্ঠা 
করদবন। স্বভাবতই জাদলমরা তাাঁর জনয এমদনদতই দনদজদির রাজয-রাজত্ব সব চছদড় 
চিদব না। দতদন দজহাদির মািযদমই জাদলম কাদফরদির চথ্দক কতৃেত্ব দছদনদয় দনদবন। 
চযমনদি আমাদির উদ্ধৃত সহীহ মুসদলদমর হািীসদি চথ্দকও পদরষ্কার বঝুা যায়। 
চযখাদন বলা হদয়দছ, এই উম্মত সবেিা সদতযর উপদর চথ্দক দকতাল করদত থ্াকদব 
এবং সবেদশষ ঈসা আ. িাজ্জালদক হতযা করদবন। 
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ইমাম মাহদি আ.র আগমদনর পর এক সময় ইসলাদমর দবজয় চিদখ সব মুসদলমই 
তাাঁর অনসুরণ করদব। দকন্তু শুরুদত যখন তাাঁদক দজহাি কদর ইসলাদমর দবজয় দছদনদয় 
আনদত হদব, তখনকার কদিন মহুূদতে কারা তাাঁর সে দিদবন, কারা দজহাদি শরীক 
হদবন, তা বলার আদগ একিু দিো করা িরকার, আসদলই তা সম্ভব ও বাস্তবসম্মত 
দক না? দবষয়দি দক এমন চয, ইমাম মাহদি আ. আসদলই দসএনএন-দবদবদস-রয়িাসে-
এদপ আমাদিরদক সদিক সংবাি দিদয় দিদব? তারপর পদকদি িাকা থ্াকদল, দবমাদনর 
দিদকি কদর মক্কায় িদল যাব এবং একজন মুজাদহদির ভুদমকায় তাাঁর সদে যুক্ত হদয় 
যাব? 

বাস্তবতা ও হািীদসর ইদেত চথ্দক দকন্তু তা বুঝা যায় না; বরং দভন্ন দকছরুই ইদেত 
পাওয়া যায়। ইমাম মাহদি আসদল, অদল দককভাদব সব দকছ ু ঘদি যাদব, এমন 
চকাদনা কথ্া কুরআন সুন্নাহ’য় চনই। সতুরাং, িারুল আসবাব ও উপায় উপকরদণর 
িুদনয়ায় সব দকছ ুস্বাভাদবক প্রদক্রয়ায় ঘিদব, এিাই স্বাভাদবক। যদি চসসময়ও তাদির 
সিমতা বতেমাদনর মদতা থ্াদক, তাহদল স্বভাবতই বতেমান তাগুদত দমদিয়া ইমাম 
মাহদির আগমদনর দবষয়দি চঘালাদি করার চিষ্টা করার কথ্া। আর তখন যদি তারা 
আদরা উন্নত ও দিদজিাল হয়, তাহদল হয়দতা আমাদির বতেমান িারণা চথ্দক 
আদরকি ু চবদশ এবং আদরা সকূ্ষ্ম চকাদনা দিদজিাল পদ্ধদতদতই করদব। তাহদল 
আমাদির মদিয যাদির তথ্য সংগ্রদহর উৎসই হল তাগুদত দমদিয়া, এর বাইদর সদিক 
সংবাি সংগ্রদহর দবশ্বস্ত চকাদনা সতূ্র বা সিমতা যাদির চনই, তারা কীভাদব দনদশ্চত 
হব, ইমাম মাহদির আগমদনর দবষয়দি? 

একইভাদব ইমাম মাহদির িলভুক্ত হবার পদথ্ আেজোদতক তাগুদত শদক্ত ও 
িাজ্জাদলর বাদহনীর বািা সৃদষ্ট করা খুবই স্বাভাদবক! স্থানীয় শাসকদিরও চস পদথ্ই 
হাাঁিার কথ্া! সুতরাং, ইমাম মাহদির সদে যুক্ত হবার পথ্িা আমার জনয মসৃণ হওয়ার 
কথ্া নয়! একি ুদিো কদর চিখুন চতা, আজ যদি আপদন দজহাদি অংশ গ্রহণ করার 
জনয আফগান চযদত িান, তাহদল তা আপনার জনয কত কদিন? আল্লাহ সহজ 
করুন, দকন্তু বাহযত ইমাম মাহদি আ.র বাদহনীদত যুক্ত হওয়ার পথ্িা তার চিদয়ও 
কদিন হওয়ার কথ্া। সম্ভবত এদিদক ইদেত করার জনযই এক হািীদস রাসূদল কারীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বদলদছন, 

 إذا رأيتموه فبايعوه و لو حبوا على الثلج
‘তাাঁদক চিখদল, বরদফর উপর হামাগুদড় দিদয় হদলও তাাঁদক বাইয়াহ দিদব।’ 
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জানা কথ্া, বরদফর উপর হামাগুদড় দিদয় যাওয়া সহজ দবষয় নয়! মাহদি আ.র কাদছ 
চপ াঁছা চয কদিন ও কষ্টসািয হদব, রূপক অদথ্ে চস ইদেতই হয়দতা চিয়া হদয়দছ এই 
হািীদস। ইমাম বায়হাদক রহ. ও হাদফজ যাহাদব রহ. বণেনাদিদক সহীহ বদলদছন। এবং 
বদলদছন ‘হািীসদি ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মসুদলম রহ.র শদতে উত্তীণে’। যদিও 
চকউ এই হািীদসর দবশুদ্ধতা দনদয় প্রশ্নও তুদলদছন। 

তাছাড়া ইমাম মাহদির বাদহনী হদব একদি দজহাদি ও সামদরক বাদহনী। চতা একদি 
সামদরক বাদহনীর প্রাথ্দমক সিসয হওয়ার জনয চযসব চযাগযতা ও প্রস্তুদত থ্াকদত 
হয়, তার নূযনতম চযাগযতা ও প্রস্তুদত দক আমার মদিয আদছ? চমািামুদি সবাই-ই চতা 
এখন মাহদির অদপিায় আদছন! দনজেদন বদস একিু দিলদক দজদজ্ঞস কদর চিখুন 
চতা, এই মুহুদতে যদি দবশ্বস্ত সূদত্র সংবাি পান, ইমাম মাহদির আদবভোব ঘদিদছ, 
তাহদল দক দপতা মাতা, স্ত্রী সোন, আত্মীয় স্বজন, বযবসা বাদণজয ও বাদড় ঘর চছদড়, 
মৃতুযর পাদরায়ানা হাদত দনদয় হাদত দনদয় চবর হদয় চযদত পারদবন? দভসার চতা প্রশ্নই 
আদস না; বরং সব তাগুদতর সশস্ত্র দনদষিাজ্ঞা উদপিা কদর এবং তাদির চগাদয়ন্দা 
ফাাঁি ফাাঁদক দিদয়, মাহদির কাদফলায় যুক্ত হদত হদব। চসই দহম্মত ও মদনাবল দক 
আদছ আমার হৃিদয়? যদি নাই থ্াদক, তাহদল ইমাম মাহদি আসদল, সবার আদগ 
আমরাই তাাঁর িদল থ্াকব, এমন কথ্া আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কী? 

 

ইমাম মাহদির দজহাদি কাদফলায় যকু্ত হদত হদল অবশযই আমাদক প্রস্তুদত দনদত হদব। 
প্রস্তুদত ছাড়া দজহাদি চবর হওয়ার ইো আদছ বদল িাদব করা, আল্লাহর কাদছ 
গ্রহণদযাগয নয়। ইরশাি হদে, 

 ُ َلِكْن َكِرهَ اّلَلَ ةً َو وا لَُه عَُدَ َج َْلَعََدُ لَْو أََراُدوا الُْخُرو َثُهْم فََثَبََطُهْم َوقِيَل َو ْنِبَعا ا
 46التوبة: -اقُْعُدوا َمَع الَْقاعِِديَن. 

“তারা যদি (দজহাদি) চবর হওয়ার ইো রাখত, তদব দনশ্চয়ই তার জনয তারা 
প্রস্তুদত গ্রহণ করত। বস্তুত তাদির চবর হওয়া আল্লাহর মনঃপতূ দছল না, ফদল 
তাদিরদক দপদছদয় দিদয়দছন এবং তাদিরদক বলা হল, চতামরা বদস থ্াকাদির সদে 
বদস থ্াক।” -সূরা তওবা (৯): ৪৬ 



 
48 

 

জরুদর সতকেবাতো! 

যুদগ যুদগ দমথ্যা মাহদির িাদবিার অদনদক প্রকাদশত হদয়দছ, চযমনদি আমরা উপদর 
আদলািনা কদরদছ। বতেমান যমানা সম্ভবত মুসদলম উম্মাহর জনয অতীদতর চয 
চকাদনা সমদয়র চিদয় অদিক দফতনাপূণে। সুতরাং এখন চয এমন দকছু ঘিার সম্ভাবনা 
চনই, তা বলা যায় না। দবদশষ কদর এখন যখন ইমাম মাহদির আগমদনর সময় আদরা 
ঘদনদয় এদসদছ এবং উম্মাহর মদিয এমন একিা প্রতীিার মদনাভাব দবরাজ করদছ, 
তখন িতুর িুশমনদির এমন সুদযাগ হাতছাড়া করার কথ্া নয়! আল্লাহ চহফাজত 
করুন, অদিদরই উম্মাহ হয়দতা এমন চকাদনা দফতনার সম্মখুীন হদত যাদে। 

বাংলাদিদশর জননক বযদক্ত দবদভন্ন অদনভেরদযাগয বণেনা, সংখযাতাদিক আজগুদব 
দবদেষণ, দবদভন্ন দমথ্যা স্বপ্ন ও শয়তাদন ইলহাম এবং কুরআন সনু্নাহর তাহরীফ ও 
মনগড়া বযাখযা দবদেষদণর মািযদম চজার িাদব করদছ, ইমাম মাহদি ২০২০ সাদলই 
আদবভূেত হদবন। দনদজর সাদথ্ দমদলদয় দমদলদয় প্রদতশ্রুত মাহদির দববরণ দিদয় চস 
আকাদর ইদেদত এবং তার সমথ্েকরা একরকম চখালাখুদলভাদবই তাদক প্রদতশ্রুত 
ইমাম মাহদি বদল িাদব করদছ। একইভাদব চস এবং তার অনসুারীরা তাবলীগ 
জামাআদতর মাওলানা সাআিদক ইমাম মাহদির সহকারী ‘মানসরু’ও িাদব করদছ। 

এরা মলূত শয়তাদনর বন্ধু। কুরআদনর ভাষায়, 

 

لُوُكْم.  لَِيائِِهْم لُِيَجاِد َياِطنَي لَُيوُحوَن إََِل أَْو  121االنعام: -َوإَِنَ الَشَ
“দনশ্চয় শয়তানগুদলা তাদির বন্ধুদির কাদছ অদহ চপ্ররণ কদর, যাদত তারা চতামাদির 

সদে দবতকে কদর।” -সরূা আনআম: ১২১ 

স্বপ্ন ও সংখযাতদির দভদত্তদত তারা কুরআন সুন্নাহর চয তাফসীর ও বযাখযা দবদেষণ 
করদছ, তা সম্পূণেই তাফসীর ‘দবর-রায়’ এবং ইলহাি ও যান্দাকা, যার সদে 
ইসলাদমর চকাদনা সম্পকে চনই। তাদির এই প্রতারণাগুদলা বুঝার জনয আদলম হওয়া 
জরুদর নয়; সুস্থ দবদবক বুদদ্ধর অদিকারী চয চকউ সংখযাতদির িু’একদি দবদেষণ 
শুনদল, খুব সহদজই তাদির প্রতারণা িদর চফলদত পারদবন ইনশাআল্লাহ। তাদির 
সংখযাতদির প্রদতদি বযাখযাদতই, িুইদয় িুইদয় ‘িার’ না হদয় দকভাদব চযন ‘িার-রুদি’ 
হদয় যায়! তদব সািারণ অদনক মুসদলদমর তাদত প্রতাদরত হওয়া দবদিত্র নয়, চযমন 
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অতীদত হদয়দছ। এজনয আমরা মুসদলম উম্মাহ, দবদশষত উলামাদয় চকরাদমর প্রদত 
আহ্বান জানাব, তাাঁরা চযন দবষয়দির প্রদত িৃদষ্ট চিন এবং মুসদলম উম্মাহদক আসন্ন 
দফতনা চথ্দক সতকে কদরন। 

অবদশদষ শাদয়খ সুলাইমান দবন নাদসর আলআলওয়াদনর একদি সতকেবাণী দিদয় 
আমাদির সংদিপ্ত আদলািনা চশষ করদছ। দতদন স্বপ্নবাজ দমথ্যা মাহদি িাদবিারদির 
অনুসারীদির সম্পদকে দলদখন, 

ولو أن هؤالء كان هلم بصر انفذ، واطالع على التاريخ، لكفوا عن ذلك وألحسنوا اخلروج 
من التورط يف هذه الضالالت واملوبقات )والعاقل ينظر قبل أن ميشي واألْحق ميشي قبل أن 

ا عن ذلك، وال يلدغ املؤمن من جحر مرتني، ولكن ينظر( ولو قلبوا صفحات التاريخ لنكلو 
نَـَتُه فـََلْن مَتِْلَك َلُه ِمْن اَّللِه َشْيئاً(. النزعات، ص: ُ ِفتـْ  12أىن هلم بتلك العرب )َوَمْن يُرِْد اَّلله

“তাদির যদি িূরিশেী অেিৃেদষ্ট থ্াকত, ইদতহাস জানা থ্াকত, তাহদলই যদথ্ষ্ট হত। 
খুব সুন্দরভাদবই তারা এই বংসাত্মক পদরদস্থদত ও চগামরাদহ চথ্দক চবর হদয় আসদত 
পারত। জ্ঞানীরা িলার আদগ চিদখ, আর অজ্ঞরা চিখার আদগ িদল। তারা যদি 
ইদতহাদসর পাতা খুদল চিখত, চসখান চথ্দক দশিা দনদত পারত। মুদমন কখদনা এক 
গদতে িুইবার িংদশত হয় না। দকন্তু চকাথ্ায় তাদির চসই দশিা! 

 ُ ِ َشْيئاً. المائدة: َوَمْن ُيِرْد اّلَلَ  41 فِْتَنَتُه فَََلْ َتْمِلَك لَُه ِمْن اّلَلَ
‘আল্লাহ যাদক দফতনায় দনপদতত করদত িান, আল্লাহর চমাকাদবলায় তুদম তার দকছইু 
করদত পারদব না।’ সূরা মাদয়িা (৫): ৪১”। -আননাযাআত, প.ৃ ১২ 
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، وصلى هللا تعاىل عليه  وهللا سبحانه وتعاىل أعلم، وعلمه أمت وأحكم، وما توفيقي إال ابهلل
 .وسلم تسليما كثريا كثريا

 وكتبه

 العبد أبو حممد عبد هللا املهدي عفي عنه

ـه 1441رمضان املبارك،    2 . 

 م. 2020ابريل،  26

*** 


