প্রচলিত তাবিীগ জামাততর উপর
দেওবতের ফততায়া

প্রচলিত তাবিীগ জামাততর উপর দেওবতের ফততায়া
প্রচলিত তাবিীগ জামাততর উপর দেওবতের ফততায়াাঃ (ফততায়া নং ৬৮৭৮৪)
“োরুি উিু ম দেওবতের দিান আলিমই তাবিীগ লবতরাধী নন। লিন্তু হ্যা, তাবিীতগর
অতনতি ভুি িথা বতিন এবং চরম ধরতনর মত প্রিাশ িতরন। দেমনঃ
১) তারা কুর’আতনর উতেলিত লজহ্াতের িাস আয়াতগুতিা তাবিীতগর দেতে বযবহ্ার িতর।
ো সু স্পষ্টতই কুর’আতনর লবিৃলত।
২) তারা বতি – দ্বীলন মাদ্রাসা দিান িাতজর না। এ দথতি লিছু ই পাওয়া োয় না। দ্বীতনর জ্ঞান
আতস শুধু জামাততর সাতথ দবর হ্ওয়ার মাধযতম।
৩) তারা বতি – উিামারা এততালেন পেযন্ত লি িতরতছ? তারা লিছু ই িতরলন। দ্বীতনর ো প্রচার
হ্তয়তছ, দসটা আলিমরা িতরলন। তাবিীগ জামাততর দমহ্নততর মাধযতম দ্বীন ছলিতয়তছ।
উিামা দ্বীতনর মাে ৪% িাজ িতরতছ, আর বালি ৯৬% িাজ িতরতছ তাবিীগ জামাত। আর
এই ৪% িাজও উিামারা আোহর জনয িতরলন, িতরতছ দবততনর জনয।
৪) দিাতনা আতিম তাফলসর িরতত দগতি তারা থালমতয় দেয়, এবং বতি শুধু ফাজাতয়তি
আ’মাি-ই পিতত হ্তব। আর দিান বই পিা হ্তব না।
৫) তাক্বওয়া আর তােলিয়যাতুন নফতসর দিান প্রতয়াজন দনই। ো লিছু েরিার তার
সবলিছু ই জামাততর সাতথ দবর হ্তি পাওয়া োতব।
৬) প্রলত বছর এি লচো না লেতি তারা দিান আলিমতি মাসলজতের ইমাম লিংবা মাদ্রাসা
লশেি লহ্তসতব লনতয়াগ দেয় না।
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আর েলে অজ্ঞানতাবশত এমন িাউতি তারা লনতয়াগ লেতয় দেয় আর পতর তা জানতত পাতর
দে দসই আলিম প্রলত বছর চলেশ লেন সময় িাগান লন, তাহ্তি তারা ইমাম এবং মাদ্রাসার
লশেতির পে দথতি অবযহ্লত দেয়। এমন িাতরা সাতথ তারা লনতজতের দমতয়তি লবতয়ও
দেয় না।
৭) তারা উিামাতের তুচ্ছ জ্ঞান িতর। ক্রমাগত তাতের সাতথ তিয িরতত থাতি।
৮) লচো না লেতি তারা িাউতি দ্বীনোর দতা দুতরর িথা মু সলিমও মতন িতর না।
৯) দে লনোমু লিতনর তাবলিতগ অংশগ্রহ্ন িতর না, তার িাজ দ্বীতনর েততাবি দিেমতই
দহ্াি না দিন, তারা তার িাজতি দ্বীতনর িাজই মতন িতর না।
তাতের এরিম আতরা অতনি মত ও অবস্থান আতছ ো দেিার পর মু ফলত সাইে আহ্তমে
পািনপু লর ছািাও আতরা অতনি উিামা ও বু জুগযাতন দ্বীন বতিতছন,
“তাবিীগ জামাত এিটি লফরিাতত পলরণত হ্তচ্ছ।”
তাবিীগ জামাত ক্বুর’আন ও হ্ালেতসর পথতি বাে লেতয় নব উদ্ভালবত পথ ও নব উদ্ভালবত
দ্বীন গ্রহ্ন িরতছ।
আর এসব লিছু ই ঘতটতছ তাতের চরমপন্থার িারতন।”

োরুি ইফতা
োরুি উিু ম দেওবে
মূ ি উদুয ফাতওয়ার লিঙ্কঃ http://darulifta-deoband.com/home/ur/Dawah–
Tableeg/68784
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