কুফফারদের নিের্শি ও নিন্ন জানির
সাদৃর্য গ্রহদির হুকুম ও মাপকাঠি!

কুফফারদের নিের্শি ও নিন্ন জানির সাদৃর্য
গ্রহদির হুকুম ও মাপকাঠি!
“নর্’য়ার” এর র্ানিক অর্শঃ নিহ্ণ বা নবদর্ষ ককাি আলামাি।
কুরআি এবং হােীদসর দৃনিদি কর্’য়ার: ককাি জািীর এমি নবদর্ষ নিের্শিদক বদল যা
কেখদলই বু দে আদস কয এটি অমু ক ধদমশর।
আল্লামা আদিায়ার র্াহ কাশ্মীরী রহঃ বদলি:“ কর্’য়াদরর আদলািিা শুধু ঐ নবষয়গুদলাদি হদব কযগুদলার বযাপাদর র্রীয়ি প্রদেিার পক্ষ
কর্দক ককাি বাধা আদসনি। অিযর্ায় র্রয়ীি কিতশক নিনষদ্ধ সকল নবষয় কর্দক কবেঁ দি র্াকা কিা
জরুরী। িাই িা ককাি জািীর নিের্শি কহাক বা িা কহাক। এছাড়া কয সকল নবষয়গুদলার
বযাপাদর র্রীয়দি নিনষদ্ধ করা হয়নি। নকন্তু িা অিয ককাি জািীর নিের্শি িাহদল িা কর্দক
কবেঁ দি র্াকা মু সনলমদের জিয জরুরী। যনে িারা কবেঁ দি িা র্াদক এবং িাদের নিের্শিটি অিযদের
মি বযাপকিা লাি কদর ।
এমিনক ঐ যু দের কিককার এবং আদলম উলামারাও িা করদি র্াদক িাহদল নিনষদ্ধিার
কদ ারিা র্াকদব িা। কযমিঃ শুরুদি ইংদরজদের অিু করদেই ককাট পড়া হদিা। অিঃপর িা
মু সলমািদের মাদে বযাপকিা লাি কদর। এমিনক পাঞ্জাদবর উলামা এবং কিককার কলাদকরাও
িা বযবহার করা শুরু কদরদছি।
িাই, কযই নিদষধটা শুরুর গ্রহে কারীদের জিয নছল িা কর্ষ পযশন্ত আর বানক নছল িা এবং
হুকুমটাও পনরবিশ ি হদয় কেদছ। নকন্তু কয নবষয়গুদলা কাদফর ও মু র্নরকদের মাদে ধমীয়
নিের্শি রুদপ প্রিনলি বা যার নিনষদ্ধিা র্রীয়ি প্রদেিার পক্ষ কর্দক সু স্পিিাদব বনেশি আদছ
িাদি জাদয়য বা িম্র হ্ওয়ার হুকুম কখিই কেওয়া যাদব িা। ( আিওয়ারুল বারী-৫/১০১)
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তাশাব্বু হ বিল কুফফার িা কাফফরফের সাফে সাদৃশযতা এর সংজ্ঞা
িার্াব্বু হ এর অদিক সংজ্ঞা আদছ। নিদে িার কদয়কটি উদল্লখ করা হদলা।
প্রেম সংজ্ঞাাঃ নিদজর বাস্তবিা, সু রি এবং অনস্তত্বদক কছদড় অিয ককাি জািীর বাস্তবিা,
সু রি এবং িাদের অনস্তদত্বর মাদে নবনলি হদয় যাওয়াদক িার্াব্বু হ বদল।
বিতীয় সংজ্ঞাাঃ নিজ সত্ত্বাদক অিয সত্ত্বার মাদে নিঃদর্ষ করার িাম িার্াব্বু হ।
তৃতীয় সংজ্ঞাাঃ নিদজর আকতনি ও ে িদক পনরবিশ ি কদর অিয জািীর আকতনি ও ে িদক
গ্রহে করার িাম িার্াব্বু হ।
চতুেথ সংজ্ঞাাঃ নিদরজ নবদর্ষ ববনর্িযাবলী কছদড় অিয ককাি জািীর নবদর্ষ ববনর্িযাবলী
গ্রহে করার িাম িার্াব্বু হ।
পঞ্চম সংজ্ঞাাঃ নিদজর এবং নিদজদের সীরাি এবং সু রিদক কছদড় অিযদের সীরাি এবং
সু রাি গ্রহে করার িাম িার্াব্বু হ।
এজিয আমাদের পনবত্র র্রীয়ি মু সনলম এবং োয়দর মু সনলদমর মাদে এক নবদর্ষ ধরদে নিন্নিা
কামিা কদর কয, মু সনলম নিদজদের কােঁট-ছােঁট করার কক্ষদত্র, বসবাস এবং িাল-িলদি
অমু সনলমদের উপর নবজয়ী র্াকদব এবং িাদের কর্দক নিন্ন হদব।
িাদের কর্দক নিন্নিাদব মু সলমািদের ইবাোি এবং মু য়ামালাি ও মু য়ার্ারাি হদব। এই
নিন্নিার বানহযক আলামাি হদে োেঁনড় এবং কপার্াক ইিযানে নিধশারে কদর কেওয়া হদয়দছ।
কলবাস হদে বানহযক এবং বনহরােি আলামি। স্বয়ং বযনির কেদহর মাদেই োেঁনড় ও খািিার
মাধযদম পনরবিশ ি কদর নেদয়দছ।
িবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম নিনবন্ন স্থাদি নিজ সার্ীদেরদক অমু সনলমদের সাদর্
সাদৃর্যিা অবলম্বি করদি নিদষধ কদরদছি।
আল্লাহ িায়ালা িবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লালালা এর মাধযদম উম্মদি
মু হাম্মানেয়াদক অমু সনলম কাদফর, ইহুেী এবং িাসারাদের কর্দক দূদর র্াকার জিয নবনিন্ন
জায়োয় আদলািিা কদরদছি এবং উম্মিদক নর্ক্ষা নেদয়দছি। কযমি আল্লাহ িায়ালা বদলিঃ
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কহ মু নমেেে! কিামরা ইহুেী ও খ্রীিািদেরদক বন্ধু নহসাদব গ্রহে কদরা িা। িারা এদক অপদরর
বন্ধু। কিামাদের মদধয কয িাদের সাদর্ বন্ধুত্ব করদব, কস িাদেরই অন্তিুশি। আল্লাহ
জাদলমদেরদক পর্ প্রের্শি কদরি িা।

ِ ََّي أايُّها الَّ ِذين آمنوا اَل تا ُكونُوا اكال
ين اك افُروا
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কহ ঈমােোরেে! কিামরা িাদের মি হদয়া িা, যারা কাদফর হদয়দছ।
সু িাদি নিরমীজীদি একটি বেশিা আদছ যাদি িবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম
বদলিঃ

কয বযনি ইসলাম ধমশ বযিীি অিয ককাি ধদমশর িার্াব্বু হ অবলম্বি করদব কস আমাদের ককউ
হদব িা।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম আরও বদলি,

কিামরা ইহুেী এবং িাসারাদের সাদর্ সাদৃর্যিা করখ িা।
সু িাদি নিরমীজীদি আদরকটি হােীস আদছ কয, রাসূ লূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম
বদলিঃ

“কয অিয ককাি ধদমশর সাদৃর্যিা অবলম্বি করদব কস আমাদের অন্তিূশি িয়। কিামরা ইহুেী
এবং খত িািদের সাদৃর্যিা গ্রহে কদরা িা।”
এই হােীদসর বযাখযায় মু হাদ্দীনসদি ককরাম বদলি:- এইই হােীস দ্বারা উদদ্দর্য হদে কিামরা

ইহুেী এবং িাসারাদের ককাি কাদজই িাদের সাদর্ সাদৃর্যিা অবলম্বি কদরা িা।
িবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বদলিঃ
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“কয বযনি অিয ককাি জািীর সাদৃর্যিা অবলম্বি করদব কস িাদেরই অন্তিূশি হদব।” [সু িাদি
নিরমীনজ]

“সাদৃর্যিা” বযাপক একটি নবষয়। িা কলযােকর নবষদয়ও হদি পাদর আবার অকলযােকর
নবষদয়ও হদি পাদর। পনরেনিদি কস কলযাে ও অকলযাদে িাদের সাদর্ই হদব। (বাযলু ল
মাজহুে)
যারা কাদফরদের সাদৃর্যিা রাখদব বযপাদর কমাল্লা আলী কারী রাহঃ বদলি:

“কয বযনি কাদফর, ফাদসক বা সাদৃর্যিা রাখদব অর্বা কস কিককার এবং সৎ বযনিদের সাদর্
সাদৃর্যিা রাখদব, কপার্াক ইিযানের কক্ষদত্র কস গুিাহ এবং কিককাদজর কক্ষদত্র িাদের সাদর্ই
েিয হদব।” [নমরকািুল মাফানিহ]
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম এর আদরকটি হােীস। নিনি বদলিঃ
“আমাদের মাদে এবং মু র্নরকদের মাদে পার্শকয হদে টুনপর উপর পােড়ী বাধা।”
(অর্শাৎ আমরা টুনপর উপর পােড়ী বানধ এবং মু র্নরকরা টুনপ ছাড়া পােড়ী বাদধ।) (সু িাদি আবী
োউে)
“তাশাব্বু হ” এর িযাপাফর সাহািী এিং তাফিয়ীফের কোাঃ
হযরি উমর রাঃ এর যমািায় যখি ইসলামী সাম্রাজয প্রর্স্ত হদি লােল িখি উমর রাঃ অদিক
নিনন্তি নছদলি কয, মু সনলমরা অিারবীদের সাদর্ নমদর্ িা জানি আবার ইসলাদমর ককাি
ববনর্দিযর পনরবিশ ি কদর কফদল।
িাই নিনি এই আর্ংকায়, একনেদক মু সনলমদেরদক িা কর্দক কবেঁ দি র্াকার িানেে নেদিি ।
অিযনেদক অমু সনলমদের জিয নবনিন্ন আইি কদর নেদয়দছি।
আবূ উসমাি আল নহনি রহঃ এর বেশিায় আদছ কয, নিনি বদলিঃ আমরা উিবা নবি ফারকাদের
সাদর্ আজরবাইজাি নছলাম। আমাদের নিকট উমর রাঃ এর পক্ষ কর্দক একটি নিঠি কপ েঁছল।
যাদি অদিক নেক নিদেশ র্িা নছল।
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আর উিার একটি নিদেশ র্ এটাও নছল কয,“ কিামরা নিদজরা নিদজদক আহদল কুফর এবং
নর্রদকর কলবাস এবং আকতনি কর্দক দূদর রাদখা।” (জাদমউল উসূ ল)
অন্য এক ির্থ ন্ায় এফসফে উমর রাাঃ যা বলফেবেফলন্ তার সারমমথ হফলাাঃ
“ কহ মু সলমাি! কিামরা লু নি ও িাের ( অিারবদের জদিয নিন্ন স্টাইদল বািাদিা) বযবহার
কছদড় োও এবং জু িা পনরধাি কদরা।…. কিামরা কিামাদের োো ইসমাঈল আঃ এর কপার্াক
(আরবীয় লু নি এবং িাের) নিদজদের জিয আবর্যক কদর িাও। কিাে-নবলাস এবং অিারবীদের
কপার্াক এবং িাদের কােঁট-ছােঁট কর্দক দূদর র্াদকা। কিামরা কমাটা, খদ্দর এবং পু রািি কপার্াক
পনরধাি কদরা।
অিযনেদক খত িাি ও ইহুেীদেরদক োরুল ইসলাদম র্াকার জিয অদিক র্িশ াদরাপ কদরদছি।
যার মাধযদম অিু মাি করা যায় কয, নিনি অদিক দৃঢ়িার সাদর্ ইসলামী সিযিার কহফাজি
কদরদছি।
িাইদিা র্াম নবজদয়র পর খত িািদের উপর কয র্িশ াদরাপ করা হদয়নছল িা নিেরুপঃ
“ িুনি িামায় নিরাপত্তা কামিার পর নিদের র্িশ াবলী পূ েশ করার স্বীকারুনি নছল। “আমরা
র্াদমর খত িািরা মু সনলমদেরদক সম্মাি করদবা। যনে িারা আমাদের মজনলদস বসদি িায়
িাহদল আমরা িাদের জিয মজনলদস জায়ো কদর নেদবা এবং আমরা ককাি নেক কর্দক
মু সনলমদের সাদৃর্যিা গ্রহে করদবা িা।
কপার্াদকও িা, পােড়ীর কক্ষদত্রও িা, জু িা পনরধাদির কক্ষদত্রও িা এবং মার্ার িুল কামাদিার
কক্ষদত্রও িয়। আমরা িাদের মদিা কর্া বলদবা িা। মু সলমািদের িাম এবং উপিামও রাখদবা
িা।
আমরা বাহদি নযি লাোদবা িা, িরবারী েু নলদয় রাখদবা িা, ককাি ধরদের অস্ত্র বিরী করদবা
িা এবং িা বহিও করদবা িা। নিদজদের মহদরর উপর আরবী িকর্া বসাদবা িা। মার্ার সামদির
অংদর্র িুল ককদট কফলব। আর কযখাদিই র্ানক নিদজদের ববনর্িযাবলী বজায় রাখদবা। েলায়
বপিা েু নলদয় রাখদবা।
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আমাদের নেজশাগুদলাদি ক্রর্ উঁিু কদর রাখদবা িা। মু সনলমদের বাজার এবং রাস্তা-ঘাদট
আমাদের ধমীয় নকিাব প্রিার করদবা িা। আমরা নেজশায় বােযযন্ত্র এদকবাদরই আদস্ত বাজাদবা।
আমরা পু রুষদের সাদর্ আগুি নিদয় যাব িা। ( এই কর্ষ র্িশ টা অনিপূ জারীদের সাদর্
সম্পত ি)।”
আিু র রহমাি নবি োিাম রাহঃ বদলি- আনম এই িুনিিামা নলদখ উমর রাঃ এর সামদি কপর্

করলাম। নিনি এই র্িশ গুদলার সাদর্ আরও নকছু র্িশ কযাে কদর নেদলিঃ
“আমরা ককাি মু সনলমদক প্রহার করদবা িা। আমরা এই র্িশ গুদলার নিনত্তদি নিদজদের জিয
এবং নিদজদের ধমীয় কলাকদের জিয নিরাপত্তা হানসল করলাম। আমরা যনে উপরুি
র্িশ গুদলার ককাি একটির নবদরানধিা কনর িাহদল আমাদের নিরাপত্তা িি হদয় যাদব এবং কযই
বযবহার ইসলাদমর দুর্মি ও নবরুধীদের সাদর্ করা হয় িাই আমাদের সাদর্ করা হদব।”
অিয একটি করওয়াি কযটি আল্লামাহ ইবদি কাসীর রহঃ বেশিা কদরদছি িাদি আরও নকছু
অনিনরি র্িশ উদল্লখ করা হদয়দছ:
“আমরা নিদজদের আবাস্থদল িিুি ককাি নেজশা বািাদবা িা। কযই নেজশা িি হদয় যাদব িা
কমরামি করদবা িা। যমীদির কয জায়ো মু সনলমদের হদব িা আমরা আবাে করদবা িা। ককাি
মু সনলমদক নেদি নকংবা রাদি কখদিাই নেজশায় আসদি বাধা নেব িা। নিদজদের নেজশাগুদলা
মু সানফর এবং পর্িারীদের জিয উন্মু ি রাখদবা। নিিনেি পযশন্ত অবস্থািকারী মু সনলমদের
কমহমািোরী করদবা।
আমাদের ককাি নেজশা মু সনলমদের নবরুদদ্ধ কোদয়িানেরী করার ঠিকািা হদব িা। মু সনলমদের
জিয ককাি কধাকার আশ্রয় হদব িা। নিজ সন্তািদেরদক কুরআি নর্ক্ষা নেব িা। ককাি নর্রকী
প্রর্া প্রকার্যিাদব পালি করদবা িা। কাউদক নর্রদকর োওয়াি নেদবা িা এবং নিদজর ককাি
আত্নীয়দক ইসলাম গ্রহদে বাধা নেব িা।”
উপরুি র্িশ াবলীর প্রনি লক্ষয করদল বু ো যায় কয, মু সনলমরা িাদের িাহযীব-িামাদ্দুি
কহফাজদির কদিা গুরুত্বাদরাপ কদরনছল। কারে ইসলাদম অমু সনলমদের জীবি পদ্ধনি প্রদবর্
করা হদে ইসলামদক নমটিদয় কেওয়া এবং ইসলামদক িি কদর কেওয়া।
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