আধু নিক মু সনিমদের একটি ভয়াবহ সংশয়ঃ
“আদিমদের নবরি ও নবনিন্ন মদের
অিু সরণ….”!
- মাওিািা আব্দুল্লাহ আি মাহমু ে -

আধু নিক মু সনিমদের একটি ভয়াবহ সংশয়ঃ
“আদিমদের নবরি ও নবনিন্ন মদের অিু সরণ….”!

‘যাল্লাে, শুযু যাে, িাওয়াদের’ ইেযানে দ্বারা ববাঝাদিা হয়, শরীয়দের বকাি সু ষ্পষ্ট প্রনেনিে
নবধাদির নবপরীদে, প্রায় সকি ইমামদের মোমদের বেদয় নভন্ন ও সাংঘনষিক মে প্রোি
করা। বযমি, ৫ ওয়াক্ত িামাজ ফরজ। বকও একজি এটাদক মু স্তাহাব বিি। মে খাওয়া
হারাম। বকও একজি, এটাদক জাদয়জ বিি। এই ধরদণর মোমে যনে বকও নেদয়ও
থাদকি, বসটা অিু সরণ করা হারাম ও নিকৃষ্ট কাজ।
কেন এই বিষয়টা বিখবি?
বেি মাি সমদয়র ‘প্রানিনসং’ বা ইসিানম নবনধনবধাি অিু সরণ করদে আগ্রহীদের সবদেদয় বড়
কদয়কটা বফেিার মাদঝ একটি হদি, ‘শায আকওয়াি অিু সরণ করা’! অথিাৎ, বকাি ইমাম
বা গদবষক এমি মে নেদয়দেি, যা প্রনেনিে নবধাদির নবপরীে অথবা সািাদফ সানিনহিদের
বকও এই মে বেি নি। নকংবা, পূ দবি বকও এই মে নেদিও বস মে উম্মাহর অিযািয
আদিমগণ গ্রহণ কদর নি। এর অিু সরণ ও হয় নি।
বযমি, ইবদি হাজাম যাদহরী। নেনি নকেু মে নেদয়দেি, যা সকি আদিম প্রেযাখযাি
কদরদে। বকও এর অিু সরণ কদর নি। নেনি বদিদেি, ‘সন্তাদির নপো ধিী হদি বস োর
সন্তািদক হেযা করদে পারদব। কারণ পনবত্র কুরআদি োনরদযযর ভদয় সন্তাি হেযা করদে
নিদষধ করা হদয়দে। ধিী বযনক্তর বো োনরদযযর ভয় বিই।’
এই জােীয় প্রেযাখযাে ও অগ্রহণদযাগয মে আদরা আদে। যা সরাসনর কুরআি ও হানেদসর
নবরুদে। একজি মু জোনহে িাদখা মাসািার সমাধাি উদ্ভাবিকাদি দুদয়কটা মাসািায়
এইরুপ ভুি করদে পাদরি। বযদহেু োরাও মািু ষ। এইভুিগুদিাদক অিযািয আদিমরা
নেনিে কদরদেি। এগুদিার অিু সরণ বমাদটও জাদয়জ বিই।
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বেি মাদি সমসযা হদি, বমাডাদরট বা আধু নিক মু সনিমগণ এই শুযু দযর সন্ধাদি েু টদেি।
খুুঁ দজ খুুঁ দজ বেখদেি, বকাি মে অিু সরণ করদি িফদসর পূ জাও হয় আবার ইসিামও
অিু সরণ করা হয়। উদুিদে এটাদক বিা হয়, ‘ো বকহ, শয়োি ভী খু শ রদহ আওর আল্লাহ
ভী িারাজ িা বহা’, অথিাৎ শয়োিও খু নশ থাকি, আর আল্লাহও িারাজ হদিি িা।
(িাউযু নবল্লাহ)
োরা খুুঁ দজ ববর কদরদেি, নমউনজকদক বকাি মে এর আদিাদক জাদয়জ করা যায়?
ইনেহাদস বকাি আদিম গািদক জাদয়জ বদিদে? বকাি আদিম সামািয মে খাওয়াদক,
বমদয়দের মু খ বখািা থাকা বা বেদিদমদয় সহবস্থাি করাদক জাদয়জ বদিদেি? বকাি স্কিার
োনড় কাটাদক জাদয়জ বদিদেি? ইেযানের সু দযাগ োরা সন্ধাি কদরই যাদিি।
একটা পাপকাজদক যখি জাদয়জ মদি কদর করা হয়, েখি বসটার প্রনে ঘৃ ণা বা অিু দশােিা
বকািটাই আদস িা। এই বযনক্তদের েওবার োওফীকও হদয় উদে িা। আল্লাহ পািাহ!
বযমি, মনহিা পু রুদষর বখািাদমিা অবস্থাি, এমিনক বসটা যনে পনবত্র মসনজদেও হয়।
মনহিাদের মু খ বখািা রাখাদক জাদয়জ ভাবা, নমউনজকদক হািাি ভাবা, োনড় কাটা বা
একমু নষ্টর কম রাখাদক জাদয়জ মদি করা ইেযানে সবই বগামরাহী ও ভ্রষ্টো। শুধু বকাি
‘স্কিার’ বদিদেি, এই অজু হাে নেদয় বকয়ামদের নেি পার পাওয়া যাদব িা।
শায, নাদের, রুখসত, যাল্লাত অনু সরণ েরা বনদয় সািাদে সাদিহীনদের িক্তিযঃ
১/– ইমাম আওযায়ী রহ. বদিি “বয বযনক্ত আদিমদের ‘িাদেরসমূ হ’ অিু সরণ করদব বস
ইসিাম বথদক ববনরদয় যাদব”।
(িাদের মাদি হদি, সকি আদিদমর নবপরীদে নবরি এক মে)
-সু িাদি কুবরা বায়হাকী, ১০/২১১
-নসয়ারু আিানমি িু বািা ৭/১২৫
-োজনকরােুি হুফফাজ ১/১৮০
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২/– সু িাইমাি আে োয়মী রহ. বদিি ” যনে েুনম সকি আদিদমর ‘রুখসেগুদিা’ গ্রহণ
কদরা, োহদি বোমার মদধয সকি নিকৃষ্ট কাজগুদিার সমাদবশ ঘটদব”
ইমাম ইবদি আনব্দি বার রহ. এই উনক্ত িকি করার পর নিদখি “এই বযাপারটা সকি
ইমাদমর ইজমা’, এদেদত্র নভন্ন বকাি মে আদে বদি জািা বিই আমার”
(রুখসে মাদি, সু দযাগ বা োড়গুদিা খুুঁ দজ ববর কদর বস অিু যায়ী আমি করা। বেি মাদি
অদিকদকই বেখা যায়, নবনভন্ন মাজহাদবর আদিমদের মেগুদিা বথদক বযটা সহজ,
বযটাদে োড় আদে বস সু দযাগ এর উপর আমি করদেি। এটাদে নেনি ভাবদেি বয ইসিাম
মািা হদিা। মূ িে, এটাদে িফদসর পূ জাই হয়। একনিিভাদব আল্লাহ োয়ািার ইবােে হয়
িা।)
-জানমউ বয়ানিি ইিম- ২/৯০
-নসয়ারু আিানমি িু বািা ৬/১৯৮
৩/– ইমাম মাদিদকর একজি উস্তাে, নবখযাে োদবয়ী ইবরাহীম নবি আবী আ’বিাহ রহ.
বদিি “বয বযনক্ত আদিমদের ‘শায মোমেগুদিা’ গ্রহণ করদব বস নবপু ি পনরমাদণ নিকৃষ্ট
কাজ করদব”।
৪/– মু য়ানবয়া নবি কুররাহ বদিি “সাবধাি! আদিমদের ‘শায’ মে অিু সরণ করা বথদক
ববদে থাদকা”
-শারহু ইিানিে নেরনমনজ ১/৪১০,
-নহিইয়া ৮/২৭
৫/– ইমাম বায়হাকী োর সু িাদি ইসমাইি ইবদি ইসহাক রহ. এর একটা ঘটিা উদল্লখ
কদরি। একবার নেনি খািীফা মু োনজে এর কাদে বগদিি। খািীফা োর সামদি একটি
নকোব বপশ করি। নেনি বদিি, “আমার সামদি খািীফা আবু ি আব্বাস মু োনেে নবল্লাহ
একটা নকোব বপশ করি। আনম বসটাদে দৃনষ্ট নেিাম। োদে আদিমদের ‘যাল্লাে’ আর
‘রুখসে’গুদিা সংকিি করা হদয়দে। পাশাপানশ বসসব েিীিগুদিাও উদল্লখ করা হদয়দে,
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যা ইমামগণ উক্ত শায মদের পদে েিীি নহদসদব উদল্লখ কদরনেদিি। অে:পর আনম
োদক বিিাম। ‘বহ আনমরুি মু নমিীি! এই নকোদবর বিখক একজি নযিেীক।’
খািীফা মু োনজে অবাক হদয় নজদেস করি- ‘এই সমস্ত হানেস নক সহীহ িয়?’ আনম
বিিাম- হানেসগুদিা বযমিই বহাক, নকন্তু বয ইমাম মু সনকরদক হািাি বদিদেি নেনি
বু নঝদয়দেি িাবীয জাদয়জ, নকন্তু নেনি মু েয়াহ নবদয়দক বো জাদয়জ বদিি নি। আর নযনি
মু েয়াহ বক জাদয়জ বদিদেি, নেনি গাি নমউনজকদক হািাি বদিি নি। আবার বয গািদক
হািাি বদিদেি নেনি মু সনকরদক হািাি বদিি নি। এমি বকাি মু জোনহে আদিম বিই,
যার নকেু শায মে বিই। নকন্তু বয বযনক্ত সকি আদিদমর যাল্লােগুদিা সংকিি কদর
বসগুদিাদক অিু সরণ করদে োর দ্বীি বরবাে হদয় নগদয়দে।
এরপর মু োনেে বসই নকোবদক আগুি নেদয় জানিদয় বেয়ার নিদেি শ নেদিি।
-সু িাদি বায়হাকী ১০/২১১
(নযিেীক বিদে ববাঝাদিা হদয়দে, বয বিাক ভন্ড ও ইসিাদমর শত্রু । বমািাদফক, নকন্তু
বানহযকভাদব ইসিাদমর বড় বকাি বযনক্তত্ব বদি মদি হয়।)
৬/– ইমাম মা’মার রহ. এর একটি উনক্ত ইমাম ইবদি হাজার রহ. উদল্লখ কদরদেি। মা’মার
রহ. বদিি “যনে বকাি বযনক্ত মেীিাবাসীর কাদরা কাদরা মে অিু যায়ী গাি বশািা আর স্ত্রীর
পায়ুগমিদক জাদয়জ বদি ধদর বিয়, আহদি মক্কার কাদরা কাদরা মে অিু যায়ী মু েয়াহ
নবদয়দক জাদয়জ মদি কদর, কুফাবাসীর কাদরা কাদরা মোিু সাদর বিশা তেনরকারী িাবীযদক
হািাি বদি মদি কদর েদব বস আল্লাহর সকি বান্দার মদঝ সবিনিকৃষ্ট বান্দা নহদসদব পনরণে
হদব।”
-োিখীসু ি হাবীর ৩/১৮৭
৭/– হজরে ওমর রা. বথদক বনণিে আদে, নেনি বদিি নেিটি বস্তু ধ্বংসকারী।এক- পথভ্রষ্ট
বিো। দুই- বমািাদফক এর কুরআি নিদয় নবেকি । নেি- আদিমদের ‘যাল্লাে’।
-োহনরমু ি িারনে ওয়া শােরাঞ্জ ওয়াি মািাহী- ইমাম আবু বাকার আজু ররী পৃ ঃ ১৭০ হা- ৪৯
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আজদক খু ব সংদেদপ নকেু কথা বিখা হদিা। সািাদফ সাদিনহি যা অিু সরণ কদরি নি, যা
বদিি নি এমি ‘িেুি িেুি’ বক্তবয হাি আমদির অদিক গদবষক নেদয় যাদিি।
‘োওয়ারুদে আমাি’বক বোয়াক্কাই করদেি িা। আগামীদে নবস্তানরে নিখব ইিশাআল্লাহ।

وما توفيقي اال ابهلل العلي العظيم
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