ন্যায়পরায়ণ কাফের শাসক কক জাফেম
মু সকেম শাসক অফপক্ষা উত্তম?
- শাইখ আবূ মাকরয়া আে কাহতান্ী -

ন্যায়পরায়ণ কাফের শাসক কক জাফেম মু সকেম শাসক
অফপক্ষা উত্তম?
এই মাসআোটা ইমাম আহমাদ রহঃ এর যু ফে আফোচন্ায় উফেকন্। বরং এটা কন্ফয় প্রশ্ন উফে
হাোকু খাাঁফন্র যু ফে। কশয়া রাফেজী আেী ইবফন্ তাউস সবব প্রথম বযকি যয এই বযাপাফর
েতওয়া প্রদান্ কফরফে হাোকু খাাঁফন্র সন্তুকির উফেফশয।
এই বযকি হফে আেী কবন্ তাউস আে আোউয়ী। হাোকু খাাঁ ৬৫৬ কহজরীফত বােদাফদ ককেু
আফেমফদরফক এককিত কফর এবং তাফদর কাফে জাফেম মু সকেম শাসক বন্াম ন্যায়পরায়ণ
কাফের বাদশাহর বযাপাফর েতওয়া কজজ্ঞাসা কফর যয, তাফদর মাফে যক সফববাত্তম? তখন্
উোমাফয় যকরাম উত্তর প্রদাফন্ কবেম্ব করকেফেন্। তখন্ কশয়া রাফেজী আেী কবন্ তাউফসর
উত্তর কেে “ন্যায়পরায়ণ কাফের উত্তম।”
(েখরুেীন্ রাযীর ককতাব এবং কশয়াফদর কবকিন্ন ককতাবাদী যদখু ন্, যযখাফন্ তারা েবব করফে
তাফদর এই কবষয়টি দ্বারা যয, তাফদর রাফেজী েকীহই এবযাপাফর সবব প্রথম েতওয়া কদফয়ফে।)
কশয়াফদর ককতাব “কবহারুে আন্ওয়ার” এর ৪১ খফের ২৮৪ পৃ ষ্ঠায় আফে,“ন্ওকশরওাঁয়া বাদশাহ
যকদও অকিপূ জক কেে তথাকপ আল্লাহ তায়াো জাহান্নাফমর আগুন্ যথফক মু কি কদফবন্ প্রজাফদর
মাফে তার ন্যায় ও ইন্সাফের কারফণ। যস আগুফন্ থাকফব ককন্তু আগুন্ তার জন্য হারাম হফব।”
কুরআন্ কশয়াফদর ককতাফবর এই কথাফক কমথযাপ্রকতপন্ন কফর। আল্লাহ তায়াো বফেফেন্ঃ

ِ
ِ
ِ
ك لِ َمن يَ َشاءُ ۚ َوَمن يُ ْش ِرْك
َّ إِ َّن
َ اَّللَ ََل يَ ْغفُر أَن يُ ْشَرَك بِِه َويَ ْغفُر َما ُدو َن ََٰذل
َِّ ِِب
]٤:٤٨[ َّلل فَ َق ِد افَََْت َٰى إِْْثًا َع ِظ ًيما
কন্ঃসফেফহ আল্লাহ তাফক ক্ষমা কফরন্ ন্া, যয যোক তাাঁর সাফথ শরীক কফর। কতকন্ ক্ষমা কফরন্
এর কন্ম্ন পযবাফয়র পাপ, যার জন্য কতকন্ ইো কফরন্। আর যয যোক অংশীদার সাবযস্ত করে
আল্লাহর সাফথ, যস যযন্ অপবাদ আফরাপ করে।
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আল্লাহ তায়াো আরও বফেন্ঃ
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]٧:٤٠[ ني
ْ اْلَنَّةَ َح َّ ََّٰت يَلِ َج
ْ
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َ ْ اْلَ َم ُل ِِف َس ِِّم
কন্শ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূ হফক কমথযা বফেফে এবং এগুফো যথফক অহংকার কফরফে,
তাফদর জফন্য আকাফশর দ্বার উম্মু ি করা হফব ন্া এবং তারা জান্নাফত প্রফবশ করফব ন্া। যয
পযবন্ত ন্া সূ ফচর কেদ্র কদফয় উট প্রফবশ কফর। আকম এমকন্িাফব পাপীফদরফক শাকস্ত প্রদান্ ককর।
আেী ইবফন্ তাউস রাফেজী এর েফতায়াফক কফয়কিাফব উত্তর যদয়া যায়ঃপ্রথমতঃ একথার উপর মু সকেম উম্মাহর ইজমা রফয়ফে যয,জাফেম মু সকেম শাসক, কাফের
ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ অফপক্ষা উত্তম। আর শরয়ী ন্ু সূসগুফো এই মফতর উপরই দাোোত কফর।
কদ্বতীয়তঃ উোমাফয় যকরাম হাজ্জাজ ইবফন্ ইউসু ফের জু েুম এবং তার অবাধ্যতার বযাপাফর
একমত হফয়ফেন্ এবং যকান্ যকান্ আফেম তাফক কাফেরও বফেফেন্। এতদসফেও যকউ
একথা বফেন্কন্ যয,ন্যায়পরায়ণ কাফের হাজ্জাজ ইবফন্ ইউসু ে অফপক্ষা উত্তম।
তৃতীয়তঃ মু সকেম উম্মাহ খাফরজীফদর ভ্রিতার উপর একমত হফয়ফেন্। ককন্তু এতদাসফেও
আহফে সু ন্নাহর যকউ একথা বফেন্কন্ যয,ন্যায়পরায়ণ কাফেফরর রাষ্ট্র পকরচােন্া খাফরজীফদর
রাষ্ট্র পকরচােন্া যথফক উত্তম হফব যাফদর কবরুফে আহফে সু ন্নাহর মু সকেমরা যুু্ে কফর।
চতুথবতঃ ইয়াযীদ তার শাসন্ামফে জু েুম করা সফেও অতীফতর যকান্ আফেম একথা বফেন্কন্
যয,ন্যায়পরায়ণ কাফেফরর শাসন্ ইয়াযীফদর শাসন্ যথফক উত্তম।
পঞ্চমতঃ জাফেম মু সকেম শাসফকর জু েুম যথফক বাাঁচার জন্য কাফরা ন্যায়পরায়ণ কাফেফরর
রাফষ্ট্র পাকেফয় যাওয়ার মাসআোটি এই কথার উপর দাোেত কফর ন্া যয,উম্মফত মু সকেমাহর
জন্য জাফেম মু সকেম শাসফকর তুেন্ায় ন্যায়পরায়ণ কাফের শাসক উত্তম।
ইহার কফয়ক কারফণ হফয় থাফকঃ-
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১/ উোমাফয় যকরাফমর এ বযাপাফর ইজমা’ রফয়ফে যয, ককয়ামত পযবন্ত কজহাদ জারী থাকফব ।
চাই যন্ককার আমীফরর অধ্ীফন্ যহাক বা বদকার আমীফরর অধ্ীফন্।
২/ উোমাফয় ইসোম মু সকেমফদর ইমাম বান্াফন্ার বযাপাফর একমত যপাষণ কফরফেন্ এবং
সাফথ সাফথ ইমাম মু সকেম হওয়ার শফতব র বযাপাফরও একমত যপাষণ কফরফেন্। সু তরাং
মু সকেমফদর যকান্ যদশ জু েুমসহ প্রকতকষ্ঠত হওয়া তাফদর উপর যকান্ কাফের চফে বসার
যচফয় উত্তম। যকদও ঐ কাফের ন্যায়পরায়ণতার সাফথ প্রকসে থাফক।
৩/ জমহুর উোমাফয় যকরাফমর মত হফো মু সকেম শাসকফদর জু েুফমর উপর সবর করফব।
তাফদর কবরুফে কবফদ্রাহ করা জাফয়য যন্ই যতক্ষণ ন্া তাফদর যথফক কুেফর বাওয়াহ বা সু স্পি
কুের প্রকাশ ন্া পাফব।
এফক্ষফি অফন্ক আফেম ইজমা’র কথাও উফল্লখ কফরফেন্। ইমাম ন্ববী রহঃ বফেন্,“মু সকেম
শাসফকর কবরুফে কবফদ্রাহ এবং তাফদর সাফথ যু ে করা মু সকেমফদর ঐকযমফত হারাম। যকদও
শাসক জাফেম োফসক হয়। আর আকম যা বেোম তার বযাপাফর অফন্ক হাদীস আফে। আহফে
সু ন্নাহ এবযাপাফর একমত হফয়ফেন্ যয, মু সকেম শাসক কেসফকর কারফণ বকহস্কৃত হফব ন্া।”
৪/ মু সকেম শাসক যকদ কারও প্রকত জু েুম কফর তাহফে তার জন্য ন্যায়পরায়ণ কাফের রাফষ্ট্র
পাকেফয় যাওয়ার সু ফযাে রফয়ফে। ককন্তু মু সকেমফদর সাফথ বন্ধুত্ব তার ইসোম বাকক থাকা পযবন্ত
বেবৎ থাকফব।
তাহরীদ কমকিয়া, [26.04.17 06:42]
৫/ এবযাপাফর উোমাফয় যকরাফমর ইজমা’ রফয়ফে যয, কববাহ, যন্তৃত্ব ইতযাকদর যক্ষফি
মু সকেমফদর উপর কাফেরফদ যকান্ কতৃবত্ব থাকফব ন্া।
আল্লামা ইবফন্ তাইকময়যাহ রহঃ যা বফেফেন্: (কন্শ্চয় মান্ু ষ একথা কন্ফয় কববাদ কফরন্া যয,
জু েুফমর পকরণাম খু বই মে এবং ইন্াসাফের পকরণাম অফন্ক িাে। আর এ কারফণই যতা ককথত
আফে «আল্লাহ ইন্সােকারী রাষ্ট্রফক সাহাযয কফরন্ যকদও কুেু রী রাষ্ট্র হয় এবং জু েুমকারী
রাষ্ট্রফক সাহাযয কফরন্ ন্া যকদও তা ইসোকম রাষ্ট্র হয়।» (মাজমু উে োতাওয়া)))
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কতকন্ যকান্ কাফেরফক মু সকেমফদর যথফক উত্তম বফেন্ কন্। বরং কতকন্ তা বফেফেন্, রাফষ্ট্র
জু েুফমর মেতা এবং ইন্সাফের বরকফতর কবষয়টি বু োফন্ার জন্য। যখন্ মু সকেমফদর যথফক
জু েুম প্রকাশ পাফব তখন্ কাফেরফদর সাফথ সহাবস্থান্ পকবি য াষণা যদওয়ার জন্য ন্য় । কতকন্
কথাটি বফেকেফেন্, প্রশান্ত করার উফেফশয (অথবাৎ জু েুম যয বাস্তফবই অফন্ক িয়ান্ক কবষয়
তা বু োফন্ার জন্য), দেীে কহসাফব ন্য়। তাই কতকন্ বফেফেন্,“বো হফয় থাফক” ।
যমাট কথা, মু সকেমফদর উপর ন্যায়পরায়ণ কাফের শাসক কন্যু ি হওয়ার এমন্ ককেু ক্ষকতকর
কদক আফে যা যথফক শাইখ রহঃ এর এই কথা মু ি ন্য়। এখাফন্ যযই বযকি শাইখু ে ইসোম
ইবফন্ তাইকময়া রহঃ এর উপর কমথযাফরাপ কফরফে যস কন্ফজও এই কথা প্রতযাখযাফন্র কদফক
ধ্াকবত। যার কারফণ কতকন্ বফেফেন্, ককেু েকিহ যাফদর কিতর শাইখু ে ইসোম ইবফন্ তাইকময়া
রহঃও আফেন্ তারা বফেন্, ন্যায়পরায়ণকারী কাফের জাফেম মু সকেফমর যচফয় শাসফন্র
বযাপাফর অকধ্ক উপফযােী।
এই কথাফক এই কারফণ তরক করফত হফব যয, শাইখ ইবফন্ তাইকময়াহ রহঃ এবং বােদাফদর
আহফে সু ন্নাহ ওয়াে জামাফতর যকান্ আফেম,বরং যকান্ জ্ঞান্ সম্পন্ন মু সকেমফক পাওয়া যাফব
ন্া যয. যস মু সকেমফদর তুেন্ায় কাফেরফক প্রাধ্ান্য কদফব এবং বেফব যয, ন্যায়পরায়ণকারী
কাফের জাফেম মু সকেফমর যচফয় শাসফন্র বযাপাফর অকধ্ক উপফযােী। আর এফতও সফেহ
যন্ই যয, এরকম কথার েে অফন্ক িয়ান্ক।
কারণ এটা যযই বযকির অন্তফর বযকধ্ ককংবা ইসোম এবং মু সকেমফদর প্রকত সামান্যও কবফদ্বষ
আফে তার জন্য অফন্ক অকােযফণর পথ খু ফে কদফব এবং তা এিাফব হফব যয, যস কাফের
রাফষ্ট্রর সাফথ আাঁতাত করফব এবং তাফদর সাফথ যোপফন্ কবকিন্ন চুকি করফব এই যু কিফত যয,
ন্যায়পরায়ণকারী কাফের জাফেম মু সকেফমর যচফয় শাসফন্র বযাপাফর অকধ্ক উপফযােী। এই
কাজটিই কফরকেে মন্ত্রী ইবফন্ আেকমা।
শাইখ ইবফন্ তাইকময়া রহঃ যা বফেফেন্ তা হফেঃ ” কন্শ্চয় মান্ু ষ একথা কন্ফয় কববাদ কফরন্া
যয, জু েুফমর পকরণাম খু বই মে এবং ইন্াসাফের পকরণাম অফন্ক িাে। আর ককথত আফে
«আল্লাহ ইন্সােকারী রাষ্ট্রফক সাহাযয কফরন্ যকদও কুেু রী রাষ্ট্র হয় এবং জু েুমকারী রাষ্ট্রফক
সাহাযয কফরন্ ন্া যকদও তা ইসোকম রাষ্ট্র হয়।» (মাজমু উে োতাওয়া)
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উকন্ বফেফেন্ (ককথত আফে) আফরক জায়োয় বফেফেন্ (বো হফয় থাফক)। উকন্ এই কথাটি
দৃঢ়তার সাফথ বফেন্কন্ এবং তা উফল্লখ কফরফেন্ অন্যফদর উকি যপশ করার শব্দ কদফয়। আর
কতকন্ এটাফক যকান্ মূ েন্ীকতও বান্ান্কন্।
আকম বেব, একারফণই বতব মাফন্ রাফেজীফদরফক মু সকেমফদর কবরুফে কাফেরফদরফক সাহাযয
করফত যদখা যায়। তাফদর দকেে হফে,কাফেররা ইন্সােকারী আর আমাফদর কন্যু ি বযকিরা
জু েুমকারী।
(আল্লাহই আমাফদর সাহাযযকারী।)
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