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পবূ্েকথা  
তুরস্কের কিছু মুজাকিকিন ভাইস্কে প্রস্কের জবাস্কব িাস্কেিাতুল কজিাস্কির গুরুত্বপূর্ণ 

আকলম ও ননতা শাইখ আকতেযাতলু্লাি আল-কলবী রাকিমাহুল্লাি িুফর, তািকফর 

এবং ইরজা কনস্কে িাস্কেিাতুল কজিাস্কির আকিিাি ও অবস্থান কনস্কে আস্কলাচনা 

িস্করকছস্কলন। ১৪৩২ কিজরীস্কত আস-সািাব কমকিো নেস্কি -  ما ليس عنه انفكاك يف أجوبة

 কশস্করানাস্কম এ আস্কলাচনা প্রিাকশত িে। বক্ষমান পুকিিাকি শাইস্কখর -اجملاهدين األتراك

এই অতযন্ত গুরুত্বপূর্ণ আস্কলাচনার অনুবাি। এই পুকিিাস্কত পাঠি কনস্কনাক্ত 

কবষেগুস্কলার বযাপাস্কর িাস্কেিাতলু কজিাস্কির অবস্থান জানস্কত সক্ষম িস্কবন–  

ইমাস্কনর সংজ্ঞা, িুফর, ইরজা, ইরজার কবকভন্ন পুরাতন ও আধুকনি রূপ, 

নসনাবাকিনী ও এর সিসযস্কির বযাপাস্কর হুিুম, কনবণাচস্কন নভািপ্রিান ও অংশগ্রির্, 

কনবণাচস্কনর বযাপাস্কর ‘মস্কের ভাস্কলা’ নীকতর প্রস্কোগ এবং তািকফস্করর বযাপাস্কর 

মতপােণিয। এ কবষেগুস্কলা সম্পস্কিণ কবিযমান কবকভন্ন ভলু ধারর্া ও কবভ্রাকন্তর 

কনরসস্কন এ আস্কলাচনা অতযন্ত উপিারী িস্কব বস্কল আমাস্কির কবশ্বাস।  

এই অনুবাস্কির মাধযস্কম আমরা ‘মানিাস্কজর বযাপাস্কর কনস্কিণশনা’ কসকরজ সূচনা 

িরকছ, আলিামিুকলল্লাকি রব্বীল আলামীন। ইনশাআল্লাি এই কসকরস্কজ আমরা 

ধারাবাকিিভাস্কব আকিিাি ও মানিাস্কজর কবকভন্ন কবষস্কে িাস্কেিাতুল কজিাস্কির 

অবস্থানসমূি তুস্কল ধরস্কবা। ববকশ্বি কজিাস্কির মানিাজস্কি সকঠিভাস্কব অনুধাবন ও 

ধারর্ িরার নক্ষস্কে এই কসকরজকি এ ভূখস্কের মুজাকিকিন ও তাাঁস্কির সমেণিস্কির 

জনয উপিারী িস্কব, কবইযকনল্লাি।  

আব ুযবুাইিা 

২৯ মুিররম, ১৪৪২ কিজকর 

১৭ই নসস্কেম্বর, ২০২০ ইংস্করকজ 
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ললখক পনরনিনত 
 

শাইখ আকতোতুল্লাি আল কলবী। কতকন কছস্কলন এিাধাস্কর এিজন আকলম, 

মুজাকিি, মুরাকবত, মুিাকজর, িমাোর। বধযণশীল,  জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান আমীর। তাাঁর 

মস্কধয উাঁচু আখলাি ও পকবে চকরস্কের সমন্বে ঘস্কিকছল। কতকন কছস্কলন িস্কির কিস্কি 

আহ্বানিারী ও ইসলাস্কমর পতািাতস্কল যুদ্ধরত বীর। কতকন কছস্কলন এিজন 

নযােপরাের্ মুিাকিি আকলম। কতকন শাইখ আবু আব্দুর রিমান জামাল কবন 

ইবরািীম কবন মুিাম্মি কবন ইবরািীম কবন ইকশকতভী আল কলব্বী আল কমসরাতী। 

কতকন আকতোতুল্লাি আল কলকব নাস্কম প্রকসদ্ধ কছস্কলন। তাাঁর মাওলা তাাঁর মাস্কে ইলম 

ও কিিমতস্কি এিকেত িস্করকছস্কলন। প্রজ্ঞা, উত্তম ননতৃত্ব, সবর ও সুষ্ঠ ু

বযবস্থাপনার গুর্ িান িস্করকছস্কলন। এছাড়াও কতকন কিতাল কফ সাকবকলল্লাি’র 

রর্াঙ্গনগুস্কলার অকপণত কজম্মািাকর ও কজিাকি সংগঠস্কনর পকরচালনার বযাপাস্কর 

সুগভীর জ্ঞাস্কনর অকধিারী কছস্কলন। শািািাস্কতর আগ পযণন্ত জামাআত িাকেিাতুল 

কজিাস্কির নিন্দ্রীে ননতৃবৃস্কের পক্ষ নেস্কি অনযানয শাখার সাস্কে নযাগাস্কযাস্কগর 

িাকেত্ব পালন িস্করস্কছন। আল্লাি তাআলা তাাঁস্কি িূরিৃকি িান িস্করকছস্কলন, যা 

নলািস্কিরস্কি আশ্চযণাকন্বত িরস্কতা। আল্লাি তাআলা তাাঁস্কি ইসলাম ও মুসকলমস্কির 

পক্ষ নেস্কি উত্তম জাযা িান িরুন। তাাঁর কিজরত, কজিাি, করবাত, দ্বীস্কনর পস্কে 

অকবচলতা, ইলম অস্কন্বষর্, ইলম ও ইলস্কমর প্রচাস্কর আত্মতযাস্কগর ভরপুর প্রকতিান 

কিন। তাাঁস্কি শিীিস্কির িাতাস্কর িবুল িরুন। িুকনো ও আস্কখরাস্কত তার 

আস্কলাচনাস্কি সুউচ্চ িরুন। এবং তাাঁস্কি অগ্রগামীস্কির অন্তভুণক্ত িরুন, 

পশ্চাৎগামীস্কির নে। আকমন। 

 

জন্ম ও বংশ 

শাইখ আকতোতুল্লাি (রাকিমাহুল্লাি) এর মূল নাম, জামাল কবন ইবরািীম কবন 

মুিাম্মি কবন ইবরািীম কবন ইকশকতভী আল কলব্বী আল কমসরাতী। কতকন কিজরী 

১৩৮৮ নমাতাস্কবি ইংস্করকজ ১৯৬৯ সাস্কল কলকবোর কমসরাতাি’র যাওোকব গ্রাস্কম 

জন্মগ্রির্ িস্করন। তার জন্ম ও প্রকতপালন িস্কেস্কছ এিকি আিশণ মুসকলম পকরবাস্কর, 

যারা আল্লাির দ্বীনস্কি মজবুতভাস্কব আাঁিস্কড় ধস্করকছস্কলন। সিাচার ও উত্তম 
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আচরস্কর্র জস্কনয তাাঁরা সমাস্কজ সুপকরকচত কছস্কলন। তার নবশ িস্কেিজন ভাই 

কছস্কলন, যাস্কির মস্কধয বাকশর ও িাসান কছস্কলন তাাঁর অগ্রজ। তাাঁরাও উত্তম চকরে ও 

সিাচাস্কর মানুস্কষর মস্কধয নেষ্ঠ কছস্কলন। মুিাম্মাি নাস্কম তার এিজন নছাি ভাই 

কছস্কলন, যার জ্ঞান ও বুকদ্ধমত্তার কবষেকিও সমাস্কজ স্বীিৃত কছল।  

  

নখারাসাস্কন কিজরত 

শাইখ আকতোতুল্লাি আল-কলবী নযৌবস্কনর প্রারস্কে ১৪০৯ কিজরী নমাতাস্কবি 

১৯৮৯ ইংস্করকজস্কত নসাকভস্কেত ইউকনেস্কনর কবরুস্কদ্ধ কজিাস্কির উস্কেস্কশয খুরাসাস্কন 

কিজরত িস্করন। ইসলামাবাি নপৌাঁছাস্কল িমাোর ইউসুফ আল বুখাকর ও ভাই 

আব্দুর রিমান িাত্তাম তাাঁস্কি করকসভ িস্কর নপশাওোস্কর কলকবোন মুজাকিিস্কির 

নমিমানখানাে কনস্কে যান। নসখাস্কনই তাস্কি আকতোতুল্লাি নামকি নিওো িে। 

এরপর তাাঁস্কি পাঠাস্কনা িে আফগাকনিাস্কনর নখাস্কির কনিিবতণী জাওোর 

প্রকশক্ষর্স্কিস্কন্দ্র। জাওোস্কর কতকন সামকরি ও শরঈ নানান কবষস্কে জ্ঞান অজণন 

িস্করন। তারপর তাাঁস্কি জালালাবাস্কির িামা অঞ্চস্কল গমন িস্করন। নসখান নেস্কি 

কফস্কর আস্কসন নপশাওোস্কর। নপশাওোস্কর নফরার পর কতকন ও তার সােীরা 

আনষু্ঠাকনিভাস্কব শাইখ উসামা কবন লাস্কিস্কনর ননতৃত্ব নমস্কন জামাআত িাকেিাতুল 

কজিাস্কি নযাগিান িস্করন। এর আস্কগ তাাঁরা আল জামাআতুল ইসলাকমেযাি 

আলমুিাকতলাি’র সিসয কছস্কলন। এরপর নেস্কি শাইস্কখর জীবস্কনর নতুন পেচলা 

শুরু িে। কতকন প্রেমবার আফগাকনিাস্কন োিািাস্কলই বড় বড় অপাস্করশস্কন 

অংশগ্রির্ িস্করন, যার মস্কধয নখাি কবজে অনযতম। কতকন প্রেম নেস্কিই মিণার 

চালনা এবং নবামা বতকরর িাস্কজ পারিশণী কছস্কলন।  

 

নমৌকরতাকনোে ইলম অজণন  

নসাকভস্কেত কবস্করাধী কজিাি চলার সমে আল িাস্কেিা ননতৃবৃে যুবিস্কির এিকি 

িলস্কি নমৌকরতাকনোে ইলম অজণস্কনর জনয পাঠাস্কনার কসদ্ধান্ত ননন। এ িস্কলর মস্কধয 

কছস্কলন শাইখ আকতোতুল্লাি ও তার বন্ধু শাইখ আবু ইোিইো আল কলকব। 

কজিাস্কির িাজস্কি পকরপূর্ণ শকরোি’র উপস্কর চালাস্কনার জনয এই কসদ্ধান্তকি কছল 
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অতযন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শাইখ আকতোতুল্লাি’র জীবস্কনও একি অস্কনি বড় এবং 

প্রভাবশালী ইলকম সফর কছল।  

কজিাস্কির মেিানস্কি ইলম দ্বারা উপিৃত িরার জনয নপ্রকরত এই যুবস্কিরা 

শানকিস্কতর উলামাস্কির ইলম, তািওো, নযাগযতা ও উত্তম গুর্াবলী দ্বারা তাাঁরা 

কনস্কজস্কিরস্কি সুসকিত িস্কর কনস্কেকছস্কলন। শাইস্কখর সঙ্গী নমৌকরতাকনোস্কত 

অবস্থানিাস্কল কববাকিত িন। তারপর শাইখ আলস্কজকরোে যান। আলস্কজকরোস্কত 

কববাকিত িবার পর স্ত্রীসি নমৌকরতাকনোে কফস্কর আস্কসন।  

ইকতমস্কধয আফগাকনিান কবজে িে, রুশ ভল্লুিরা চরমভাস্কব পরাকজত িে। শাইখ 

উসামা নসৌকিস্কত কফস্কর যান তারপর সুিাস্কন চস্কল নযস্কত বাধয িন। শাইখ 

আকতোতুল্লাি সুিাস্কন জামাআত িাকেিাতুল কজিাস্কির ননতৃবৃস্কের সাস্কে কগস্কে 

কমকলত িন।  

 

আলস্কজকরোে কিজরত  

আলস্কজকরোে কজিাি প্রকতকষ্ঠত িস্কল ১৯৯৫ ইংস্করকজস্কত শাইখ উসামা কবন 

লাস্কিস্কনর কনস্কিণস্কশ কতকন কশক্ষি এবং িাকেত্বশীল কিস্কসস্কব নসখাস্কন কিজতর িস্করন। 

পূর্ণ কতন বছর কতকন নসখাস্কন অবস্থান িস্করন। অতঃপর আলস্কজকরোর কজিাস্কির 

অঙ্গস্কন যখন পিস্খলন (কফতনা) নিখা কিল তখন শাইখ নসখান নেস্কি প্রস্থান 

িস্করন। আলস্কজকরোর কজিাস্কির পিস্খলন ও কবচুযকত কনস্কে কতকন কিসাবাি নফারাস্কম 

প্রিত্ত সাক্ষাৎিার ও আত তাজকরবাতুল জাোকেকরেযাি’স্কত কবিাকরত তুস্কল 

ধস্করস্কছন। শাস্কমর আবু যুবার গাজী সংিকলত আলমাজমুোতুল িাকমলাি’স্কতও 

এস্কসস্কছ কিছু আস্কলাচনা।  

 আলস্কজকরোর অকভজ্ঞতার পর শাইখ মুজাকিকিস্কনর উস্কেশয তাাঁর আস্কলাচনাে 

কবস্কশষ ভাস্কব িুকি কবষস্কে নজার কিস্কত শুরু িরস্কলন।  

১। কবস্করাধপূনণ কবষস্কে উত্তম আখলাি অবলম্বস্কনর গুরুত্ব  

২। তািকফস্করর নক্ষস্কে যুবিস্কির তাড়াহুড়া প্রবনতা িূর িরা। 

শাইখ িুকি কবষস্কে তারকবোি নিওোর বযাপাস্কর সস্কবণাচ্চ গুরুত্ব কিস্কতন। কতকন 

তারকবোি নিওোস্কি মুজাকিিস্কির উপর ওোকজব মস্কন িরস্কতন।  
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আফগাকনিাস্কন প্রতযাবতণন  

অতঃপর ১৪২০ কিজকর নমাতাস্কবি ২০০০ ইংস্করকজ সাস্কল কতকন আফগাকনিাস্কন 

প্রতযাবতণন িস্করন। নস সমে তাকলবান মুজাকিিস্কির ইসলামী ইমারাি প্রকতকষ্ঠত 

কছল। কতকন িাবুস্কলর ‘আলমািরাসাতুল আরাকবোি’নত কশক্ষি কিস্কসস্কব নযাগিান 

িস্করন। নসখাস্কন োিস্কতই ১১ নসস্কেম্বস্করর বরিতমে অপাস্করশন সংগকঠত িে।  

অতঃপর যখন কু্রস্কসিররা আফগাকনিাস্কন কদ্বতীেবাস্করর মত মুজাকিিস্কির কবরুস্কদ্ধ 

অপাস্করশন শুরু িরস্কলা, তখন শাইখ ও তার সােীরা আফগাকনিাস্কনর কবকভন্ন 

কনরাপি অঞ্চস্কল কফস্কর যান এবং িাওোত ও কজিাস্কির িাজ জাকর রাস্কখন।  

অতঃপর আস্কমকরিা যখন ইরাি আক্রমর্ িরস্কলা, শাইখ উসামা তাাঁস্কি ইরাস্কির 

মুজাকিিস্কির ননতৃস্কত্বর জনয পাঠাস্কলন। কিন্তু আল্লাির ইচ্ছাে তার ইরাি প্রস্কবশ 

সিজ িল না। ফস্কল কতকন নখারাসাস্কন কফস্কর এস্কলন।    

 

ননততৃ্বসলুভ গুর্াবলী  

কজিাকি আস্কোলস্কনর বযবস্থাপনাে শাইস্কখর িক্ষতা সুপ্রকসদ্ধ। কতকন কজিাস্কির 

গুরুত্বপূর্ণ ও িকঠন কবষেগুস্কলাস্কি সিজ িস্কর কিস্কতন। রাে প্রিাস্কন কতকন কছস্কলন 

কবজ্ঞ ও শকক্তশালী। কবকভন্ন কবষস্কের ফলাফল অনুধাবস্কন গভীর অন্তঃিৃকির 

অকধিারী। তার বযাপাস্কর আকমরুল ইকিশিাকিকেযন শাইখ আবু মুসআব যারিাকব 

এি করসালাে বস্কলকছস্কলন-  

“আকতোতুল্লাি’নি আিবান ির! নিননা যা বলা িস্কব, নস বযাপাস্কর কতকন অকধি 

জ্ঞানী।”  

মিান আল্লাি তাাঁর মাধযস্কম কজিাকি আস্কোলনস্কি সমৃদ্ধ িস্করস্কছন, উপিৃত 

িস্করস্কছন। কতকন জামাআত িাকেিাতুল কজিাস্কির ননতৃত্ব এমন পকরকস্থকতস্কত গ্রির্ 

িস্করন যখন পকরকস্থকতই তার মত এিজন বযকক্তর জনয অস্কপক্ষমান কছল। 

শািািাস্কতর আগ পযণন্ত কতকন উত্তমভাস্কব কজিাস্কির ভূকমগুস্কলাস্কি ননতৃত্ব কিস্কেস্কছন। 

কজিাকি িাস্কজর চাস্কপ আগ্রি োিস্কলও নস সমে অধযােন ও নলখাস্কলকখস্কত সমে 

কিস্কত পাস্করনকন।  এ িারস্কর্ নস সমে তার ইলকম প্রিাশনাগুস্কলা িস্কম কগস্কেকছল। 

কতকন সমে স্বল্পতার িারস্কর্ অধযােস্কন যস্কেি সমে কিস্কত না পারা কনস্কে আফস্কসাস 

িরস্কতন।   
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কিন্তু আমরা সবণাবস্থাে আল্লাি তাআলার শুিকরো আিাে িরকছ । শাইখ এমন 

কিছু সুউচ্চ কিম্মস্কতর অকধিারী বযকক্তত্বস্কি নরস্কখ কগস্কেস্কছন, যারা বড় বড় 

উদ্ধতস্কির ধ্বংস িরস্কত আঘাত িস্কর যাস্কচ্ছন। আমরা িুো িকর আল্লাি তাআলা 

নযন তাস্কিরস্কি প্রকতরক্ষা িস্করন। মুবারি কজিাস্কির সফরস্কি পূর্ণ িরা ও োণ্ডাস্কি 

সমুন্নত িরস্কত সািাযয িস্করন।  

কতকন সােী ভাইস্কির এবং তাস্কির সন্তানস্কির িক্ষতা বৃকদ্ধর বযাপাস্কর খুবই আগ্রিী 

কছস্কলন। ফস্কল কতকন ভাইস্কিরস্কি এমন অস্কনি িাস্কজর  বযাপাস্কর কনস্কষধ িরস্কতন, 

যা বাকিযিভাস্কব ভাস্কলা মস্কন িত, কিন্তু পরবতণীস্কত কচন্তা কফকির িস্কর নিখা নযত, 

কতকন যা বস্কলস্কছন, নসিাই সকঠি। তার এই আগ্রস্কির মূল কছল ভাইস্কিরস্কি রক্ষা 

িরার জনয, কবস্কশষ িস্কর ননতৃবৃে ও উচ্চপিস্থস্কির।  

 

আল িাস্কেিা সংগঠস্কন শাইস্কখর অবস্থান  

শাইখ মুিাফা আবুল ইোকজি আফগাকনিাস্কন আল িাস্কেিার মাসুস্কল আম 

(স্কিন্দ্রীে প্রধান িাকেত্বশীল) োিািাস্কল কতকন শাইখ মুিাফার নাস্কেস্কব মাসুল 

(স্কিন্দ্রীে সিিারী িাকেত্বশীল) পস্কি িাকেত্ব পালন িস্করন। অতঃপর শাইস্কখর 

শািািাস্কতর পর মাসুস্কল আম পস্কি অকধকষ্ঠত িন। 

শাইখ উসামা কবন লাস্কিন রাকিমাহুল্লাি এর শািািাস্কতর পর তাাঁর স্থলাকভকষক্ত িন 

শাইখ ি. আইমান আয-যাওোকিকর িাকফযাহুল্লাি। শাইখ আকতোতুল্লাি তখন 

আল িাস্কেিার কদ্বতীে শীষণ িাকেত্বশীল কিস্কসস্কব কনযুক্ত িন । 

জামাআত িাকেিাতুল কজিাস্কির নিন্দ্রীে ননতৃস্কত্বর পক্ষ নেস্কি প্রিাকশত অস্কনি 

বাতণা নলখাে কতকন শরীি কছস্কলন। যার মস্কধয রস্কেস্কছ শাইখ উসামা রকিমাহুল্লাি’র 

শািািাস্কতর পর প্রিত্ত   ْيًدا.. بَ َياٌن ِبَشأ ِتْشَهاِد َأَسِد ِن َمْلَحَمِة اإِلََبِء، َواسْ ِعْشَت َحَِ
 নামি বাতণা ও শাইখ আবু িুজানা আল নখারাসানী اإِلْسََلِم الشَّْيِخ ُأَساَمَة ْبِن ََلِدن  

রকিমাহুল্লাি িতৃণি পকরচাকলত শিীকি িামলার পর প্রিত্ত  َغْزَوِة َأِب ُدَجانََة اخلُ  رَاَساِن
اِق ُحُصوِن اأَلْمرِيَكانِ تَ َقب ََّلُه هللاُ َِلْختَِ   নামি বাতণা।  
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গাযওোতলু নখাি  

শাইখ আকতোতুল্লাি কছস্কলন গাযওোস্কে হুজাইফা কবন ইোমান তো গাযওো 

নখাস্কির (২০০৯ ইংস্করকজর কবখযাত িযাম্প চযাপমযান িামলা) মূল 

পকরিল্পনািারী। এই িামলা মাকিণন নগাস্কেো সংস্থা কসআইএ এবং মাকিণন 

সরিাস্কি প্রিকম্পত িস্করকছস্কলা। এই যুু্দ্ধ পকরচালনা িস্করকছস্কলন আবু িুজানা 

নখারাসানী (হুমাম খাকলল আল-বালাবী) রি.। শাইখ মুজাকিি আবুল বারা িুস্কেতী 

রি. শাইখ আকতেযাি রি.এর িো  আস্কলাচনা িরস্কত কগস্কে বস্কলন িামলার কদ্বতীে 

কিন সিাস্কল আকম শাইস্কখর সাস্কে এিজােগাে নিখা িরলাম। তার সাস্কে স্বাভাকবি 

িোবাতণা বলকছলাম। কতকন বলস্কলন আবুল বারা তুকম জান নি এই িামলা 

িস্করস্কছ? আকম বললাম, না। কতকন বলস্কলন আমাস্কির আবু িুজানা নখারাসানী 

িস্করস্কছ। তারপর কিভাস্কব এ িামলার পকরিল্পনা গ্রির্ িরা িস্কেস্কছ, ও বািবােন 

িস্কেস্কছ, তা কতকন আমাস্কি কবিাকরত জানাস্কলন।  

অপাস্করশস্কনর বযাপাস্কর শাইস্কখর কবিাকরত জানা তার অকভজ্ঞতা ও কবচক্ষর্তা এবং 

পকরিল্পনা ও পকরচালনার িক্ষতা প্রমার্ িস্কর। প্রেমত আল্লাির নতৌকফস্কি। 

তারপর শাইস্কখর পকরিল্পনা ও এবং আবু িুজানা খুরাসানীর ওেকসলাে এই িাজকি 

সম্পূর্ণ িস্কেস্কছ। 

এই িামলা মাকিণন নগাস্কেোবািীকনর জনয বড় ধরস্কর্র আঘাত কছল। তাস্কির বড় ৭ 

জন ইস্কেকলস্কজন্স অকফসার (এবং জিণাস্কনর নগাস্কেো বাকিনীর এি অকফসার) এই 

এি িামলাে কনিত িে।  

 

দ্বীস্কনর পস্কে অিল অকবচলতার িিৃান্ত  

শাইস্কখর সন্তান ইবরািীম শাইখ আবুল লাইস আল কলকবর সাস্কে কজিাস্কির মেিাস্কন 

শিীি িস্কেস্কছন। আর শাইস্কখর সাস্কে শকিি িস্কেস্কছন তাাঁর আস্করি সন্তান ইসাম। 

তাাঁর আস্করি পুে আবিুর রিমান জীকবত আস্কছন। 

তার নছস্কল ইবরািীস্কমর শািািাস্কতর ঘিনা জানার পর শাইস্কখর প্রকতকক্রো নেস্কি 

তাাঁর সাবর, তাওোিুল এবং দ্বীস্কনর পস্কে অকবচলতার বযাকি সম্পস্কিণ ধারর্া 

পাওো যাে। শাইখ আকতোতুল্লািস্কি কিভাস্কব তার সন্তাস্কনর শািািাস্কতর খবর 

জানাস্কবন, তা কনস্কে তাাঁর সােী শাইখ আব্দুল্লাি সাঈি আল কলকব নপস্করশান 
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িকচ্ছস্কলন। শাইস্কখর সাস্কে নিখা িরার পর কতকন কবমান িামলা সম্পস্কিণ কজস্কজ্ঞস 

িরস্কলন। এ কবমান িামলাস্কত শাইস্কখর নছস্কল শিীি িস্কেকছস্কলন। কিন্তু শাইখ 

আব্দুল্লাি সাইি আল কলকব নিান জবাব কিস্কলন না, বরং শাইখ আকতোতুল্লাির 

সাস্কে অনযানয আমস্কল শরীি িস্কত লাগস্কলন! তারপর শাইখ আকতোতুল্লাি 

কদ্বতীেবার কজস্কজ্ঞস িরস্কলন  

“আপকন আমাস্কি বলুন, কবমান িামলাে কি আমার নছস্কল কনিত িস্কেস্কছ?”  

শাইখ আব্দুল্লাি তখন কবষেকি জানাস্কলন। নছস্কলর শািািাস্কতর খবর নশানার পর, 

শাইখ আকতোতুল্লাি ‘ইন্নাকলল্লাি’ পড়স্কলন, সালাস্কত িাকড়স্কে নগস্কলন এবং িুই 

রািাআত সালাত আিাে িরস্কলন। তারপর শাইখ আব্দুল্লা সাঈি আল কলকবর 

িাস্কছ কফস্কর এস্কস বলস্কলন  

“তািস্কল আসুন আমরা আমাস্কির অবকশি আমাল ও িাজগুস্কলা সম্পন্ন িস্কর 

নফকল!।”  

কতকন িীঘণ সমেজুস্কড় আলস্কজকরো, আফগাকনিান এবং পাকিিান কজিাস্কির কবকভন্ন 

রর্াঙ্গস্কন চস্কষ নবড়ান। অস্কনি অকভজ্ঞতা অজণন িস্করন। কফিহুল কজিাি এবং 

‘কফিহুল ওোিী’ নত কছল তাাঁর অগাধ পাকেত্ব। কজিাস্কির মেিাস্কন, মুজাকিিস্কির 

মাস্কে আভযন্তরীর্ সমসযার িারর্ উিঘািন এবং তাাঁর সমাধান কবধাস্কন তাাঁর 

ফেসালা কছল সকঠি ও অতযন্ত িাযণিরী।  

 

শািািাত  

শাইখ আকতোতুল্লাি আল কলকব কছস্কলন এিজন শািািাত কপোসী বযকক্তত্ব। িীঘণ 

কজিাকি জীবস্কনর এি পযণাস্কে কতকন তার িাকিত শািািাত লাভ িস্করন। শাইখ 

১৪৩২ কিজরীর রমজাস্কনর নশষ িশস্কির ২৩ ই রমজান নমাতাস্কবি ২০১১ ইং 

সাস্কলর অস্কটাবর মাস্কস পাকিিাস্কনর ওোকজকরিান এর কমরান শাি অঞ্চস্কল 

আস্কমকরিান নরান কবমান িামলাে শািািস্কতর সুধা পান িস্করন। সারা জীবন 

আল্লাির যমীস্কন কিজরত ও কজিাস্কি িািাস্কনা এই বাো নসইকিন িুকনো তযাগ িস্কর 

রাস্কব্ব িারীস্কমর কিস্কি কিজরস্কত চস্কল যান।   

আল্লাি তাোলা শাইখস্কি িবুল িরুর্। জান্নাস্কতর উাঁচু মািাম িান িরুর্। 

শািািাস্কতর সমে তার বেস িস্কেকছল ৪২ বছর।  
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শাইখ আকতোতুল্লাি কলব্বী এবং তাাঁর বন্ধু শাইখ আবু ইোিইো কলব্বী (রাকিঃ) 

ইলম এবং কফিস্কির িরস বা কশক্ষা কিস্কতন। শাইখ উম্মাির জনয অতযন্ত উপিারী 

ও গুরুত্বপূর্ণ অস্কনিগুস্কলা কিতাব রচনা িস্করন। তাাঁর সাস্কে রস্কেস্কছ অস্কনিগুস্কলা 

অকিও এবং কভকিও ভাষর্। কজিাস্কির পস্কের পকেি ও ছােস্কির জনয এ আস্কলাচনা 

ও রচনাগুস্কলা উপিারী ইলম ও কফকিস্কর সমৃদ্ধ এি অমূলয রত্নভাোর।  

কতকন কছস্কলন এিজন মুখকলস, নচৌিস ও কনভৃতচারী মুজাকিি, যার শািািাস্কতর 

কিছু কিন পূবণ পযণন্তও তার প্রিৃত নামকিও কবশ্ববাসী জানস্কতা না। কলকবোে যখন 

কবপ্লব শুরু িস্কে নগল, তখন কজিাি ও মুজাকিিস্কির স্বাস্কেণ কতকন কনস্কজর প্রিৃত নাম 

প্রিাশ িস্করকছস্কলন। কজিাস্কির রনাঙ্গনগুস্কলাস্কত কতকন পকরকচত কছস্কলন আবু উসামা 

আল কলকব, মািমুি িাসান, মািমুি, আব্দুর রিমান ও আবিুল িাকরম আল কলকব 

নাস্কম। শাইখ আকতোতুল্ল কছস্কলন এিাধাস্কর এিজন আকলম, মুজাকিি, মুরাকবত, 

মুিাকজর ও িমাোর। কতকন কছস্কলন এিজন প্রজ্ঞাবান, কবচক্ষর্ ও চকরেবান 

নসনাপকত ও আমীর।  তার রচনাবলী শাস্কমর আবু যুবাইর আল গাজী িতৃণি 

সংিকলত “আলমাজমুোতুল িাকমলাি” নাস্কম প্রিাকশত িস্কেস্কছ। অতযন্ত উপিারী 

এ সংিলস্কনর মুখবন্ধ কলস্কখস্কছন শাইখ আবু মুিাম্মাি আল মািকিকস িাকফযাহুল্লাি।  
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প্রশ্ন 
কবসকমল্লাকির রিমাকনর রকিম 

আলিামিুকলল্লাি। ওোস সালাতু ওোস সালামু আলা রাসূকলল্লাি। সম্মাকনত 

শাইখস্কির কনিি (আল্লাি তাস্কির সিলস্কি অকবচল রাখুন!) কজজ্ঞাসা: 

আপনাস্কির অবগকতর জনয কবনীতভাস্কব জানাকচ্ছ, তািকফস্করর মাসআলাে তুরস্কের 

জামাতগুস্কলা িস্কেি ভাস্কগ কবভক্ত িস্কে পস্কড়স্কছ: 

১. এিিল তািকফস্করর কিস্কি েুাঁস্কি পস্কড়স্কছ। কবস্কশষ িস্কর শাইখ আব্দুল িাকির 

ইবস্কন আব্দুল আকজজ এবং শাইখ আবু মুিাম্মি মািকিসী (আল্লাি উভেস্কি সতয 

পস্কে অকবচল োিার নতৌকফি িান িরুন)—এিুজন শাইস্কখর বক্তবয ও 

কিতাবাকির প্রসাস্করর পর। 

২. আবার নিউ নিউ এখন পযণন্ত কনবণাচনগুস্কলাস্কত অংশগ্রির্ িরস্কছ এবং 

সামকরি বাকিনীর চািকর নেস্কিও কফস্কর আসস্কছ না। 

৩. আবার নিউ নিউ উপকরউক্ত িুইিস্কলর মাোমাকে অবস্থান গ্রির্ িস্করস্কছ। 

আমাস্কির এ নিস্কশর অবস্থা িস্কচ্ছ, অস্কনস্কিই মস্কন িস্কর, তানকজম 'িাকেিাতুল 

কজিাি' -এর মানিাজ িস্কচ্ছ কঠি ঐ সমি নলািস্কির মস্কতা, যারা তািকফস্করর কিস্কি 

েুাঁস্কি পস্কড়স্কছ। আবার অস্কনস্কি মস্কন িরস্কছ, তানকজস্কমর মানিাস্কজ 'ইরজা'-এর 

নিাষ রস্কেস্কছ। আমরা আশা িরস্কবা, কনস্কনাক্ত প্রেগুস্কলার জবাস্কব আপনারা 

এজাতীে অস্পিতা ও নবাোর ভুলগুস্কলাস্কি িূর িস্কর নিস্কবন! 

• তানকজস্কমর (অেণাৎ িাস্কেিাতুল কজিাি-এর) আকিিাি িী? 

• তািকফর-এর মাসআলাে আপনাস্কির বক্তবয িী? 

• তুকিণ জনসাধারর্স্কি আপনারা িীভাস্কব নিস্কখন? 

• তুরস্কের ওলামাস্কে নিরাম এবং জনসাধারস্কর্র প্রকত আপনাস্কির নকসিা 

িী? 

• “আরকরসালাতুস সালাকসকনেযাি” গ্রস্কে সংসিীে কনবণাচনগুস্কলাস্কত 

অংশগ্রির্িারীস্কিরস্কি নিান রিম বযাখযা-কবস্কেষর্ (তাফকসল) 
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বযকতস্করস্কি আমভাস্কব তািকফস্করর মাসআলাে বাড়াবাকড় নেস্কি সতিণ 

িস্কর শাইখ আবু নমািাম্মি মািকিসী িাকফযাহুল্লাি বস্কলস্কছন –  

“এ িারস্কর্ হুিত িাস্কেম িরার আস্কগ এবং সংসি সিসযস্কির িাস্কজর 
প্রিৃকত এবং এগুস্কলা নয দ্বীন ইসলাম ও রাব্বুল আলাকমস্কনর 
তাওকিস্কির সস্কঙ্গ পুস্করাপুকর সাংঘকষণি, এ কবষেগুস্কলা তাস্কিরস্কি 
জানাস্কনার আস্কগ তাস্কিরস্কি তািকফর িরা িালাল িস্কব না। এরপস্করও 
যকি তারা তাস্কিরস্কি কনবণাকচত িরার বযাপাস্কর অনড় োস্কি তখন 
তাস্কিরস্কি তািকফর িরা িস্কব।” 

উপস্করাক্ত বক্তস্কবযর বযাপাস্কর আপনাস্কির অবস্থান িী? 

জাযািুমুল্লাহু খাইরান! 

প্রেকি িস্করস্কছন – আবু সাস্কল আত-তুকিণ 
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উত্তর 
 

ভূকমিা 
তাওকফি এিমাে আল্লাির পক্ষ নেস্কিই 

املصطفى وآله وصحبه ومن لنهجهم احلمد هلل وكفى والصَلة والسَلم على عبده ورسوله 
 .قفا

সমি প্রশংসা আল্লাি তাআলার জনয এবং কতকন যস্কেি! সালাত ও সালাম তাাঁর 

বাো ও কনবণাকচত রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর ওপর, তাাঁর পকরবার-পকরজস্কনর ওপর, তাাঁর 

সােীবস্কগণর ওপর এবং যারা তাস্কির পস্কে চলস্কব তাস্কির সিস্কলর ওপর! 

িামি ও সালাস্কতর পর -  

কপ্রে ভাইস্কির জ্ঞাতাস্কেণ বলকছ, ঈমান, সকঠি পে, তািওো ও পরূ্যমে িাস্কজর 

জনয নিিাোত ও তাওকফি এিমাে আল্লাি هلالج لج-এর মাকলিানাধীন। আল্লাি 

সুবিানাহু ওো তা'োলা যাস্কি ইচ্ছা তাস্কি কনস্কজর িো, িৃপা ও অনুগ্রি িান িস্করন 

আর যাস্কি ইচ্ছা তাস্কি এ নেস্কি বকঞ্চত িস্করন। তাইস্কতা নবী মুিাম্মাি ملسو هيلع هللا ىلص 

সৃকিিুস্কলর মাস্কে আল্লাির িাস্কছ সবণাকধি সম্মাকনত ও কপ্রেভাজন িওো সস্কেও 

আল্লাি জাল্লা ওোলা তাাঁস্কি বলস্কছন:  

َ يَ هْ   ِدى َمن َيَشٓاءُ َوُهَو أَْعَلُم بِٱْلُمْهَتِدينَ إِنََّك ََل ََتِْدى َمْن َأْحبَ ْبَت َولََِٰكنَّ ٱَّللَّ
তরজমা: আপকন যাস্কি পছে িস্করন, তাস্কি সৎপস্কে আনস্কত পারস্কবন না, তস্কব 

আল্লাি তা'োলাই যাস্কি ইচ্ছা সৎপস্কে আনেন িস্করন। নি সৎপস্কে আসস্কব, নস 

সম্পস্কিণ কতকনই ভাল জাস্কনন। (সূরা িাসাস: ৫৬) 

আল্লাি তাআলা আস্করা ইরশাি িস্করন: 

 َضلَّ هللاِدي َمْن أَ َفَمْن يَ هْ 
তরজমা: আল্লাি যাস্কি পেভ্রি িস্করন তাস্কি নিিাস্কেত নিোর নি আস্কছ? (সূরা 

রুম: ২৯) 

কতকন আস্করা ইরশাি িস্করন: 



 

17 
 

َ ََل يَ ْهِدى َمن ُيِضلُّ َوَما ََلُم مِ ن نََِّٰصرِينَ   ِإن ََتِْرْص َعَلىَٰ هدىُهْم فَِإنَّ ٱَّللَّ
তরজমা: আপকন তাস্কিরস্কি সুপস্কে আনস্কত আগ্রিী িস্কলও আল্লাি যাস্কি কবপেগামী 

িস্করন [তাস্কি পে নিখাস্কনা িে না] এবং তাস্কির নিান সািাযযিারীও ননই। (সূরা 

আন নািল: ৩৭) 

ইমামুল কিরাত নাস্কফ'- সি অনযানযস্কির মস্কত يهدى মাজহুল িস্কব। [একি আরকব 

বযািরর্ শাস্কস্ত্রর এিকি পকরভাষা, যার কবপরীত িস্কচ্ছ মারুফ। অেণাৎ  يهدى   
মারুফ ও মাজহুল িুইভাস্কবই পড়া যাস্কব।] 

ُ َفَما لَُهۥ ِمْن َهاد   ِلَك ُهَدى ٱَّللَِّ يَ ْهِدى ِبِهۦ َمن َيَشٓاُء َوَمن ُيْضِلِل ٱَّللَّ  ذََٰ
তরজমা: এিাই আল্লাির পে কনস্কিণশ, এর মাধযস্কম আল্লাি যাস্কি ইচ্ছা পে প্রিশণন 

িস্করন। আর আল্লাি যাস্কি নগামরাি িস্করন, তার নিান পেপ্রিশণি ননই। (সূরা 

যমুার: ২৩) 

ُ َفَما َلهُۥ ِمْن َهاد   ُ َفَما َلُهۥ ِمن مُِّضل    -َوَمن ُيْضِلِل ٱَّللَّ  َوَمن يَ ْهِد ٱَّللَّ
তরজমা: আল্লাি যাস্কি নগামরাি িস্করন, তার নিান পেপ্রিশণি ননই। আর আল্লাি 

যাস্কি পেপ্রিশণন িস্করন, তাস্কি পেভ্রিিারী নিউ ননই। (সূরা যুমার: ৩৬, ৩৭) 

يًعا أَفَأَنَت ُتْكرُِه ٱلنَّاَس َحَّتََّٰ َيُكونُو۟ا ُمْؤِمِننَي رَبَُّك َلءَامَ َوَلْو َشٓاَء  َن َمن ِِف ٱأْلَْرِض ُكلُُّهْم َجَِ
 ََل يَ ْعِقُلونَ  َوَما َكاَن لِنَ ْفس  أَن تُ ْؤِمَن ِإَلَّ ِبِِْذِن ٱَّللَِّ َوََيَْعُل ٱلر ِْجَس َعَلى ٱلَِّذينَ  -

তরজমা: আর নতামার পরওোরস্কিগার যকি চাইস্কতন, তস্কব পৃকেবীর বুস্কি যারা 

রস্কেস্কছ, তাস্কির সবাই ঈমান কনস্কে আসস্কতা সমস্কবতভাস্কব। তুকম কি মানুস্কষর উপর 

জবরিিী িরস্কব ঈমান আনার জনয? আর িাস্করা ঈমান আনা িস্কত পাস্কর না, 

যতক্ষর্ না আল্লাির হুিুম িে। পক্ষান্তস্কর কতকন অপকবেতা আস্করাপ িস্করন যারা 

বুকদ্ধ প্রস্কোগ িস্কর না তাস্কির উপর। (সূরা ইউনুস: ৯৯, ১০০) 

َها َولََِٰكْن َحقَّ ٱْلَقْوُل ِمّنِ  أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمَن ٱْْلِنَِّة وَ  َنا ُكلَّ نَ ْفس  ُهَدى َٰ َنا َلءَاتَ ي ْ ٱلنَّاِس َوَلْو ِشئ ْ
 َأَْجَِعنيَ 
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তরজমা: আকম ইচ্ছা িরস্কল প্রস্কতযিস্কি সকঠি কিি কনস্কিণশ কিতাম; কিন্তু আমার এ 

উকক্ত অবধাকরত সতয নয, আকম কজন ও মানব সিলস্কি কিস্কে অবশযই জািান্নাম 

পূর্ণ িরব। (সূরা নসজিা: ১৩) 

নিারআস্কন এমন বহু আোত রস্কেস্কছ। নযসব কবষে কবশ্বাস িরা, স্বীিাস্করাকক্ত নিওো 

এবং আল্লাি জাল্লা ও'োলার বযাপাস্কর নযসব কবষস্কে অন্তস্কর কস্থর ধারর্া নপাষর্ িরা 

সবণাস্কগ্র প্রকর্ধানস্কযাগয, একি নতমকন এিকি কবষে। বাো যখন এই কবষেগুস্কলা 

পালন িরস্কব, তখন তার এসব সুিৃঢ় ধারর্া ও কবশ্বাস্কসর িাকব এিাই িস্কব, নস নযন 

তার মাওলা পাস্কির প্রকত মস্কনাকনস্কবশ িস্কর, নিিাোস্কতর আশাে তার িাস্কছই 

নফস্কর, বযািুল িস্কে তার িাস্কছ নিিাস্কেত িামনা িস্কর এবং অকবরত তার রিমস্কতর 

িুোস্কর িরাঘাত িরস্কত োস্কি।  

এিই সস্কঙ্গ নস নযন ভীতসন্ত্রি এবং কবনেী িে। কনস্কজর অক্ষমতা, িাকরদ্র্য, 

িুবণলতা, কনস্কজর জুলুম-অতযাচার আল্লাির সামস্কন নপশ িস্কর। িািীস্কস িুিসীস্কত 

বকর্ণত আল্লাি তাোলার এই উকক্ত নযন নস স্মরর্ িস্কর:  

“নি আমার বাোরা! নতামরা প্রস্কতযস্কিই পেভ্রি নিবল ওই বযকক্ত বযতীত যাস্কি 

আকম নিিাস্কেত িান িকর। অতএব নতামরা আমার িাস্কছ নিিাস্কেত িামনা িস্করা, 

আকম নতামাস্কিরস্কি নিিাস্কেত িান িরব।” 

আর মুস্কখ নিিাস্কেত িামনা িরার চাইস্কত কনস্কজর অবস্থার দ্বারা নিিাস্কেস্কতর 

আিািা আল্লাির িাস্কছ প্রিাশ িরা নবকশ গুরুত্বপূর্ণ। বাো এভাস্কব বলস্কব: নি 

আল্লাি যকি তুকম আমাস্কি নিিাস্কেত িান না িস্করা তস্কব নি আমাস্কি নিিাস্কেত 

নিস্কব? যকি নতামার রিমত দ্বারা আমাস্কি নেস্কি না নাও, যকি নতামার অনুগ্রস্কির 

চািস্কর আমাস্কি জকড়স্কে না নাও, যকি নিিাস্কেস্কতর ননোমত আমাস্কি িান না িস্করা, 

তস্কব নতা আকম পেভ্রি িস্কে যাব! আকমস্কতা ধ্বংস িস্কে যাব! 

অতঃপর নয মুকমন বাোস্কি আল্লাি তা'োলা নিিাস্কেস্কতর প্রােকমি িস্কর উপনীত 

িওোর নতৌকফি িান িস্করস্কছন, তাস্কি জানস্কত িস্কব নয, নিিাোস্কতর অস্কনি পযণাে 

ও ির রস্কেস্কছ। এ কবষস্কে আল্লাি তাআলা ইরশাি িস্করন:  

 َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا زَاَدُهْم ُهًدى َوَآََتُهْم تَ ْقَواُهم
তরজমা: যারা সৎপে প্রাি িস্কেস্কছ তাস্কির সৎপে প্রাকি আস্করা নবস্কড় যাে এবং 

আল্লাি তাস্কিরস্কি তািওো িান িস্করন (সূরা মুিাম্মি: ১৭) 
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ُ الَِّذيَن اْهَتَدْوا ُهًدى  َويَزِيُد اَّللَّ
তরজমা: যারা সৎপস্কে চস্কল আল্লাি তাস্কির পে প্রাকি বৃকদ্ধ িস্করন। (সূরা 

মারইোম: ৭৬) 

এিারস্কর্ই আল্লাি জাল্লা ওোলা আমাস্কির জনয ওোকজব িস্কর কিস্কেস্কছন, নযন 

আমরা প্রকতকিন িস্কেিবার তাাঁর িাস্কছ নিিাস্কেত িামনা িকর। আর একি িস্কচ্ছ 

এমন এিকি নিাো, যা প্রকতকি মুসলমাস্কনর জনয ওোকজব। তাইস্কতা আল্লাি 

তা'আলা আমাস্কির সালাতগুস্কলাস্কত সুরা ফাকতিা পাঠ িরাস্কি ওোকজব িস্কর 

কিস্কেস্কছন আর তাস্কত রস্কেস্কছ এই আোত: 

 اهدان الصراط املستقيم
তরজমা: তুকম আমাস্কিরস্কি কসরাস্কত মুিাকিম তো সরল পস্কের কিশা িান িস্করা 

এই আোতকি সুরা ফাস্কতিার মূল অংশ। িারর্ এর আস্কগর আোতগুস্কলা িস্কচ্ছ 

ভূকমিা ও সূচনাস্বরূপ। নসখাস্কন আল্লাির িামি, সানা, মকিমা বযঞ্জনা অতঃপর 

সকবনে প্রােণনা এস্কসস্কছ। আর এই আোস্কতর পস্করর আোতগুস্কলাস্কত সীরাস্কত 

মুিাকিস্কমর অেণ বযাখযা িরার মধয কিস্কে এই নিাোর পকরকশি আনা িস্কেস্কছ। 

নসখাস্কন আল্লাির কনবণাকচত পূর্যবান নযসব বাোস্কিরস্কি কতকন নিিাস্কেত িান 

িস্করস্কছন, অনুগ্রি িস্করস্কছন এবং যাস্কিরস্কি কতকন সাফলয িান িস্করস্কছন, তাস্কির 

ওপর তাাঁর ননোমত বষণস্কর্র আস্কলাচনা িরা িস্কেস্কছ। 

কনঃসস্কেস্কি পকরপূর্ণরূস্কপ নিিাস্কেত লাস্কভর কিছু মাধযম রস্কেস্কছ। আল্লাি সুবিানাহু 

ওো তা'আলার তাওকফি এবং তার প্রকত মস্কনাকনস্কবস্কশর পর সবণাকধি গুরুত্বপূর্ণ 

মাধযমগুস্কলার মস্কধয এিকি িস্কচ্ছ, কবশুদ্ধ পোে সৎ উস্কেস্কশয উপিারী ইলম অজণন 

িরা এবং দ্বীস্কনর বযাপাস্কর গভীর জ্ঞান লাভ িরা; িলযার্ প্রতযাশী িওো এবং 

সবণিা উত্তম োিস্কত নচিা িরা। এমকনভাস্কব মিা মকিোন আল্লাির বযাপাস্কর সুধারর্া 

নপাষর্ িরা এবং এই কবশ্বাস রাখা নয, কতকন দ্বীনস্কি সিজ-সরল িস্কর কিস্কেস্কছন 

নযমনকি কতকন এরশাি িরস্কছন:  

ُ ِبُكُم ٱْلُيْسَر َوََل يُرِيُد ِبُكُم ٱْلُعْسرَ رِ يُ   يُد ٱَّللَّ
তরজমা: আল্লাি নতামাস্কির জনয সিজ িরস্কত চান; নতামাস্কির জনয জকিলতা 

িামনা িস্করন না (সূরা বািারা: ১৮৫) 
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কতকন আস্করা ইরশাি িস্করন: 

 َولََقْد َيسَّْراَن ٱْلُقْرءَاَن لِلذ ِْكِر فَ َهْل ِمن مُّدَِّكر  
তরজমা: আকম নিারআনস্কি সিজ িস্কর কিস্কেকছ নবাোর জস্কনয। অতএব, নিান 

কচন্তাশীল আস্কছ কি? (সূরা ক্বামার: ১৭) 

আল্লাি সুবিানাহু ওো তা'োলার দ্বীন ও শরীেস্কতর শাখাগত কবষেগুস্কলার সামকিি 

কবস্কবচনা এ িোই প্রমার্ িস্কর নয, আল্লাির দ্বীন খুবই সিজ-সরল, এস্কত নিান 

প্রিার অস্পিতা বা সাধযাতীত চাস্কপর কিছুই ননই। না আস্কছ নিান প্রিার 

জকিলতা, িুস্কবণাধযতা বা িৃকেমতা। তাইস্কতা আল্লাি আল্লাি জাল্লা ওোলা এরশাি 

িস্করন: 

ُ أَلَْعنَ َتُكم  َوَلْو َشاَء اَّللَّ
তরজমা: আর যকি আল্লাি চাইস্কতন তস্কব অবশযই নতামাস্কিরস্কি িস্কি নফলস্কত 

পারস্কতন (সূরা বািারা: ২২০) 

অেণাৎ কতকন চাইস্কল নতামাস্কিরস্কি নপস্করশাকন ও সংিীর্ণতার মাস্কে পকতত িরস্কত 

পারস্কতন কিন্তু কতকন নতামাস্কির প্রকত অনুগ্রি িস্কর এমনকি িস্করনকন। বরং 

নতামাস্কিরস্কি সিজতা িান িস্করস্কছন, নতামাস্কির জনয সরলতা ও প্রশিতাস্কি 

পছে িস্করস্কছন। এমকনভাস্কব নবীকজ ملسو هيلع هللا ىلص এরশাি িস্করস্কছন:  

 هَلَك املتنطِ عون
“বাড়াবাকড় িরা নলাস্কিরা ধ্বংস িস্কে কগস্কেস্কছ” 

একি কতকন কতনবার বস্কলস্কছন। ইমাম মুসকলম সি অনযানয ইমামগর্ িাকিসকি বর্ণনা 

িস্করস্কছন। উক্ত িািীস্কস বাড়াবাকড়িারী বলস্কত নবাোস্কনা িস্কেস্কছ ওই সমি 

নলািস্কিরস্কি, যারা খুাঁকিনাকি কবষে কনস্কে বাড়াবাকড় িস্কর এবং িো ও িাস্কজর 

নক্ষস্কে সীমালংঘন িস্কর। এমকনভাস্কব যারা িাশণকনিস্কির পোে সূক্ষাকতসূক্ষ কবষে 

কনস্কে পস্কড় োস্কি।  

অতএব মুকমন বাোর এই কস্থর কবশ্বাস অজণন িরস্কত িস্কব নয, এই দ্বীন ও আকিিাি 

আল্লাির রিমস্কত খুবই সিজ ও সরল। ইলমুল িালাস্কমর নলাস্কিরা এবং শরীেস্কতর 

পে নেস্কি কবচুযত, শরীেস্কতর বযাপাস্কর উিাস, অতীত ও বতণমাস্কনর ভ্রান্ত 
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িাশণকনস্কিরা (ফালাসাফা) দ্বীনস্কি নযভাস্কব িকঠন িস্কর উপস্থাপন িস্করস্কছ, নতমনিা 

নে।  

অতএব আল্লাি তাবারি ওো তা'আলার (মকিমামে যার নাম সমূি) বযাপাস্কর, 

তাাঁর নফস্করশতাস্কির বযাপাস্কর, তাাঁর রাসুলগস্কর্র বযাপাস্কর, তাাঁর কিতাবসমূি, দ্বীন ও 

শরীেস্কতর বযাপাস্কর, অতীত বতণমান এবং ভকবষযৎ তো আকখরাস্কতর সমি গাস্কেবী 

কবষেসমূস্কির বযাপাস্কর, আল্লাির সমি মাখলুি এবং নসগুস্কলার মস্কধয আনুগতযশীল 

ও অবাধয মাখলুিগুস্কলার মাস্কে িরকবনযাস্কসর বযাপাস্কর, আল্লাি সুবিানাহু ওো 

তা'োলা িতৃণি কলকখত তািিীস্করর বযাপাস্কর আমাস্কিরস্কি অকনবাযণভাস্কব িী 

আকিিাি নপাষর্ িরস্কত িস্কব, তার সবকিছুই কিতাব ও সুন্নাস্কি বকর্ণত িস্কেস্কছ— 

সংকক্ষি ও কবিাকরত আিাস্কর। 

এখন সংকক্ষি বর্ণনাগুস্কলা নয বযকক্ত পুস্করাপুকর ভাস্কব নমস্কন কনস্কেস্কছ, আল্লাির 

রিমস্কত নস নাজাতপ্রাি ও সফলিাম। আর আল্লাির কবস্কশষ অনুগ্রস্কি নয বযকক্ত 

কবিাকরতভাস্কব এগুস্কলার জ্ঞান অজণন িস্করস্কছ, নস অকধি মযণািার অকধিারী। আর 

আল্লাি তা'আলা তাাঁর আস্কিস্কশর অনুগত বাোস্কির মস্কধয যাস্কি যতিুিু ইলম, 

মাস্করফত ও তার প্রকত আনুগতয এবং সৎিাস্কজর তাওকফি িান িরস্কবন, নস 

শরীেস্কতর বযাখযা-কবস্কেষর্ সম্পস্কিণ ততিা জানস্কত পারস্কব। 

 

আকিিাির ইলম ও এর প্রিারস্কভি 
এখন িো িল, আকিিাি-কবশ্বাস্কসর শাখাগত কবষোকি নযগুস্কলার জ্ঞান অজণন িরা 

এবং নযগুস্কলা জানার জনয সস্কচি িওো মুকমন বাোর জনয ওোকজব, নসগুস্কলার 

সুকনকিণি পকরচে ও পকরসীমা িী?  

একি আসস্কল এমন এিকি মাসআলা, অল্প িোে যার অিািয যুৎসই সমাধান িরা 

খুবই িকঠন। বস্তুতঃ আল্লািই সবণজ্ঞ! তস্কব আমরা নমািািাস্কগ কিছু সূে উস্কল্লখ 

িরস্কত পাকর, যা মূল কবষে বুেস্কত সিােতা িরস্কব। নস লস্কক্ষয আমরা বলস্কত চাই: 

◌ আমরা সিস্কলই জাকন, এিিোে উপিারী ইলম বলা িে ঐ ইলমস্কি: নয ইলম 

অজণন িরা প্রস্কতযস্কির জনয আবকশযি, আর এই ইলমস্কিই ফরস্কজ আইন ইলম 

বস্কল। আবার ইলস্কমর মাস্কে কিছু অংশ রস্কেস্কছ যা ফরস্কজ কিফাো। ওলামাস্কে 

নিরাম রাকিমাহুমুল্লাি এগুস্কলা কবিাকরতভাস্কব বর্ণনা িস্করস্কছন। নয ইলম অজণন 
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িরা বযকক্তর জনয আবকশযি, তা এমন ইলম িস্কত িস্কব, যা অজণন িরা ছাড়া 

ইসলাম ও ঈমান কবশুদ্ধ িে না। যার ওপর ইসলাস্কমর সব আবকশযি িাকেত্ব পালন 

এবং সবণপ্রিার আমল িবুল িওো কনভণর িস্কর। শরীেত তাফািুি কফেীন (দ্বীস্কনর 

গভীর প্রজ্ঞা অজণন িরা।) অজণস্কনর কনস্কিণশ কিস্কেস্কছ এবং এ কবষস্কে উৎসাকিত ও 

অনুপ্রাকর্ত িস্করস্কছ। আর আল্লাির দ্বীস্কনর মাস্কে অনযতম সবণাকধি গুরুত্বপূর্ণ ও 

তাৎপযণমকণ্ডত কবষে িস্কচ্ছ, আকিিাি, ঈমান ও তাওকিস্কির কবষেকি। িামালত 

অজণনিারী িলব (আল্লাির বনিিয লাভিারী অন্তর।)  ইলম অজণস্কনর জনয উন্মুখ 

িস্কে োস্কি কবস্কশষ িস্কর ইলস্কম আকিিাি।  

ইমাম ইবস্কন তাইকমেযাি রকিমাহুল্লাি বস্কলন:  

“যার অন্তস্কর ইলস্কমর প্রকত সামানয আগ্রি, ভাস্কলাবাসা অেবা ইবািস্কতর 
প্রবল ইচ্ছা রস্কেস্কছ, তার জনয এ প্রস্কের উত্তর নখাাঁজা এবং এস্কক্ষস্কে সতয 
উদ্ঘািন িস্কর তা উপলকি িরা জীবস্কনর নেষ্ঠ আিািা ও মািসাি। 
এখাস্কন আকম নসসব কবষে নবাোস্কত চাকচ্ছ, আকিিাি কিস্কসস্কব নযগুস্কলাস্কি 
অন্তস্কর স্থান নিো জরুরী। মিান রব ও তাাঁর কসফাস্কতর িাইকফোত জানার 
িো বলা আমার উস্কেশয নে। যাই নিাি, কবশুদ্ধ মস্কনর নিউ উপস্করাক্ত 
জরুরী কবষে নেস্কি কবমুখ িস্কে অনয নিান কিছুর প্রকত আিৃি িস্কত পাস্কর 
না।” 

◌ এস্কত নিান সস্কেি ননই, আকিিাি সংক্রান্ত এমন কিছু মাসআলা রস্কেস্কছ, 

নযগুস্কলা জানা প্রকতকি মুসলমাস্কনর জনয ওোকজব। নয বযকক্ত নস কবষস্কে জাস্কন না 

তার জনয তা জানা এিান্ত জরুরী। নসগুস্কলা এমন কবষে, নযগুস্কলার দ্বারা ঈমাস্কন 

মুজমাল (অেণাৎ ঈমান তো কবশ্বাস এবং ইসলাম তো আনুগস্কতযর নমাো িো।) 

অকজণত িে এবং কনফাি বা িপি ঈমান নেস্কি মুকক্ত লাভ িে। পূস্কবণ আকম এমনকি 

ইশারা িস্করকছ। এ কবষস্কে শাইখ মুিাম্মি ইবস্কন আব্দুল ওোিাব রাকিমাহুল্লাি 

'উসুলুস সালাসা' পুকিিাকি রচনা িস্করস্কছন এবং তাস্কত বস্কলস্কছন:  

“প্রিাশ োস্কি নয—আল্লাি আপনার প্রকত রিম িরুন—মুসলমান প্রকতকি 
নারী-পুরুস্কষর ওপর এই কতনকি মূলনীকত জানা এবং এগুস্কলার উপর 
আমল িরা ওোকজব” 

অতঃপর কতকন নসগুস্কলা বর্ণনা িস্কর বস্কলন:  
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“অতএব এখন যকি বলা িে, নসই কতনকি মূলনীকত িী নযগুস্কলা জানা 
প্রকতকি বযকক্তর জনয ওোকজব? তখন বলস্কত িস্কব, বাোর জনয তার রস্কবর 
ইলম অজণন িরা, তার রস্কবর দ্বীন সম্পস্কিণ জানা এবং তার নবী মুিাম্মি 
 ”এর পকরচে লাভ িরা।-ملسو هيلع هللا ىلص

শাইস্কখর বক্তবয দ্বারা এখাস্কন উস্কেশয িস্কলা, নমািািাস্কগ এ কতনকি কবষস্কে সকঠি 

জ্ঞান লাভ িরা। আর আল্লাি তা'আলা ইরশাি িস্করন: 

ُ يَ ْعَلمُ  ُ َوٱْستَ ْغِفْر ِلَذۢنِبَك َولِْلُمْؤِمِننَي َوٱْلُمْؤِمنََِٰت َوٱَّللَّ  ُمتَ َقلََّبُكمْ  فَٱْعَلْم أَنَُّهۥ ََلٓ إِلَََٰه ِإَلَّ ٱَّللَّ
 َوَمثْ َوىَُٰكمْ 

তরজমা: নজস্কন রাখুন, আল্লাি বযতীত নিান উপাসয ননই। ক্ষমাপ্রােণনা িরুন, 

আপনার ক্রকির জস্কনয এবং মুকমন পুরুষ ও নারীস্কির জস্কনয। আল্লাি, নতামাস্কির 

গকতকবকধ ও অবস্থান সম্পস্কিণ জ্ঞাত। (সূরা মুিাম্মি: ১৯) 

আল্লাি জাল্লা ওোলা আস্করা ইরশাি িস্করন:  

ْنَساَن لَِفي ُخْسر  ِإَلَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوعَ  ِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوتَ َواَصْوا َِبحلَْقِ  َوتَ َواَصْوا َواْلَعْصِر ِإنَّ اإْلِ
 َِبلصَّْبِ 

তরজমা: িসম যুস্কগর! (সমস্কের) কনশ্চে মানুষ ক্ষকতগ্রি! কিন্তু তারা নে, যারা 

কবশ্বাস স্থাপন িস্কর ও সৎিমণ িস্কর এবং পরস্পরস্কি তািীি িস্কর সস্কতযর এবং 

তািীি িস্কর সবস্করর। (সূরা আল আসর) 

নয সিল কবষে বযকক্তর ঈমাস্কনর শকক্ত বৃকদ্ধর িারর্ িে; নযগুস্কলা ঈমানস্কি 

পকরশুদ্ধ িস্কর এবং আল্লািপাস্কির তাওকিি, তাাঁর তাকজম ও সম্মান রক্ষার নক্ষস্কে 

ভুলভ্রাকন্ত, ত্রুকি-কবচুযকত, পিস্খলন ও কবভ্রাকন্তস্কত কনপকতত িওো নেস্কি নিফাজত 

িস্কর–কনঃসস্কেস্কি নতমন প্রকতকি কবষস্কের জ্ঞান অজণন মুকমন বাোর এিান্তই িাময 

এবং এই ইলম অজণন িখস্কনা মুিািাব োস্কি আবার িখস্কনা ওোকজব িস্কে যাে। 

অতএব মুসকলম বযকক্ত ইলস্কম তাওকিি, ইলস্কম আকিিাি ও ইলস্কম ঈমান অজণন 

িরস্কব িস্কেিকি উস্কেস্কশয:  

কনস্কজর আকিিািস্কি পকরশুদ্ধ িরার জনয। িারর্ আকিিাির িারস্কর্ আমল কবশুদ্ধ 

িে, ঈমান কবশুদ্ধ িে এবং বৃকদ্ধ লাভ িস্কর। তাওকিি আকিিাি ও ঈমাস্কনর পাঠ 
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নসজনযই ননস্কব যাস্কত তাওকিস্কির ওোকজব ও মুিািাব সিল শাখা নস অজণন 

িরস্কত পাস্কর এবং নযস্কিাস্কনা ধরস্কনর কবভ্রাকন্ত, কশরি অেবা িুফর (নাউজুকবল্লাি 

কমন জাকলি) নেস্কি নস কনরাপস্কি োিস্কত পাস্কর। এিারস্কর্ই ওলামাস্কে নিরাস্কমর 

মাস্কে অস্কনস্কিই যখন কবকভন্ন শাস্ত্রীে কবষস্কের িরকবনযাস কনস্কে আস্কলাচনা 

িস্করস্কছন, তখন তাওকিি আকিিাি সংক্রান্ত ইলম এবং ঈমাস্কনর মাসালাগুস্কলাস্কি 

সস্কবণাত্তম ইলম ও শাস্ত্রীে কবষে বস্কল অকভকিত িস্করস্কছন। আর একি সকঠি িবার 

কবষেকি স্পি। অতএব আকিিাি ও তাওকিি সংক্রান্ত শাখাগত কবষেকির মাস্কে কিছু 

আস্কছ ওোকজব আবার কিছু আস্কছ মুিািাব। 

◌ এস্কত নিান সস্কেি ননই নয, বাকতল আকিিাি নপাষর্ িরা জাস্কেজ নে এবং 

সাধযমত কনকষদ্ধ কবষে িূর িরা ওোকজব। তস্কব স্থান-িাল-পােস্কভস্কি একির মাস্কে 

তারতময িস্কে োস্কি। সংশেবািী বযকক্ত নস িখস্কনাই ওই বযকক্তর মস্কতা নে যার 

ঈমান কনরাপি। এমকনভাস্কব নয বযকক্ত উচ্চিস্করর ইলম অজণস্কনর জনয প্রস্তুত, ইলম 

অজণন ও কশক্ষািান, আল্লাির পস্কে িাওোত ও ননতৃত্ব িান ইতযাকি কবষস্কের জনয 

উস্কন্মাকচত িরা িস্কেস্কছ, নস িখস্কনাই সাধারর্ অনয িাস্করা মস্কতা নে। 

আমরা আল্লাি তাআলার িাস্কছ িামনা িকর নযন কতকন আমাস্কিরস্কি এবং আমাস্কির 

সিল ভাইস্কি নিিাস্কেত ও সকঠি পে িান িস্করন আর আমাস্কিরস্কি সবণপ্রিার 

কফতনা ও কবভ্রাকন্তির কবষে নেস্কি নিফাজত িস্করন! 

“উপিারী কিতাব নিানগুস্কলা?”, এমন প্রেিারী এি বযকক্তর জবাস্কব শাইখ ইমাম 

তাকিউকেন ইবস্কন তাইকমেযাি রকিমাহুল্লাি বস্কলন:  

“উম্মাি ইলস্কমর প্রকতকি শাখাে এবং সবিকি শাস্কস্ত্র প্রস্কোজনাকতকরক্ত নমধা 
বযে িস্করস্কছ। এখন আল্লাি যার অন্তরস্কি আস্কলাকিত িরস্কত চান, তাস্কি 
তন্মস্কধয উপিারী কবষেগুস্কলা চেন িরার নতৌকফি িান িস্করন। আর যাস্কি 
অন্ধ িস্করন, এত এত কিতাব তার জনয নপস্করশাকন ও কবভ্রাকন্ত ছাড়া আর 
কিছুই বস্কে আস্কন না। তাইস্কতা নবীকজ ملسو هيلع هللا ىلص লাকবি আনসারীস্কি বস্কলকছস্কলন: 
‘ইহুিী-নাসারাস্কির িাস্কছ কি তাওরাত এবং ইকঞ্জল ননই? এস্কত তাস্কির কি 
উপিার িস্কেস্কছ?’ 

যাই নিাি আমরা আল্লাি রাব্বুল আলাকমস্কনর িাস্কছ এই প্রােণনা িকর, নযন কতকন 

আমাস্কিরস্কি নিিাস্কেত ও সকঠি পস্কের কিশা িান িস্করন। কতকন নযন আমাস্কিরস্কি 

সৎপস্কে পকরচাকলত িস্করন, নফস্কসর অকনি নেস্কি আমাস্কিরস্কি নিফাজত িস্করন। 
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আমাস্কিরস্কি নিিাস্কেত িাস্কনর পর এবং তাাঁর পক্ষ নেস্কি আমাস্কির জনয রিমস্কতর 

ফেসালা িরার পর আমাস্কির অন্তরগুস্কলা বক্র িস্কর না নিন! কনশ্চেই কতকনই মিান 

িাতা।” 

প্রজশ্নর েব্াব্  
আকম আশা িরকছ আমার কলকখত এই ভূকমিা সতযস্কি পকরচে িকরস্কে কিস্কত সিােি 

িস্কব। এ পযণাস্কে আকম প্রস্কের জবাব আরে িরকছ। আল্লাির সািাযয কনস্কে আকম 

বলস্কত চাই:  

‘জামাআত িাস্কেিাতুল কজিাি’-এর পতািাতস্কল সমস্কবত সিস্কলই আল্লাি 

তাআলার রিমস্কত দ্বীন ইসলাম এবং তার কচরাচকরত আকিিাি ও মানিাস্কজর উপর 

ঐিযবদ্ধ। আর তা িস্কচ্ছ মুিাম্মি ملسو هيلع هللا ىلص যা কিছু কনস্কে এস্কসস্কছন, নসগুস্কলার প্রকত 

ঈমান আনা, ভকক্ত-ভাস্কলাবাসা ও সম্মান সিিাস্কর নসগুস্কলা অনুসরর্ িরা। নবী 

আলাইকিস সালাস্কমর ফেসালার অনুগত োিা এবং তাাঁর শরীেত ও শরীেত 

সমেণিস্কির পস্কক্ষ োিা। আর এিাই িস্কলা ঈমান ও ইসলাম। ইসলাম পাাঁচকি 

বুকনোস্কির ওপর প্রকতকষ্ঠত: এই সাক্ষয প্রিান িরা নয, আল্লাি ছাড়া নিান মাবুি 

ননই এবং মুিাম্মাি ملسو هيلع هللا ىلص আল্লাির রাসূল, সালাত িাস্কেম িরা, যািাত আিাে িরা, 

রমজাস্কনর কসোম পালন িরা এবং সাধয োিস্কল বাইতুল্লাহ্'র িজ আিাে িরা। 

আর ঈমাস্কনর দ্বারা উস্কেশয িস্কলা, আল্লাি তাোলার প্রকত, তাাঁর নফস্করশতাস্কির 

প্রকত, তাাঁর কিতাব সমূস্কির প্রকত, তাাঁর রাসুলগস্কর্র প্রকত, নশষ কিবস্কসর প্রকত এবং 

ভাস্কলা-মে তািিীস্করর প্রকত ঈমান আনেন িরা। 

এবার আকস শরীেস্কতর কবকভন্ন কবষস্কের বযাখযা-কবস্কেষর্ সংক্রান্ত আস্কলাচনাে— 

নসগুস্কলার বযাপাস্কর মানুস্কষরা কবকভন্ন সমস্কে কজজ্ঞাসা িস্কর োস্কি। আমার মস্কন িে 

প্রেিারী এখাস্কন নসগুস্কলার িোই বলস্কত চাস্কচ্ছন।  

মুসকলম উম্মাির নভতর আল্লাির দ্বীন কনস্কে অস্কনি মতকবস্করাধ, মতাননিয এবং 

নসগুস্কলাস্কি নিন্দ্র িস্কর পারস্পকরি কবকচ্ছন্নতার অস্কনি ঘিনা ঘস্কিস্কছ। পূবণবতণী 

উম্মতগুস্কলার নভতস্করও তাই ঘস্কিকছল। বস্তুত একি উম্মাির কবভকক্ত প্রসস্কঙ্গ 

সতযবািী ও সতযাকেত নবী মুিাম্মি ملسو هيلع هللا ىلص এর িাকিস্কসর বািবােন। িািীসকিস্কত কতকন 

এরশাি িস্করন:  
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وسبعني فرقة، فواحدة يف اْلنة وسبعون يف النار، وافتقت افتقت اليهود على إحدى 
النصارى على ثنتني وسبعني فرقة فإحدى وسبعون يف النار وواحدة يف اْلنة، والذي نفس 

ث وسبعني فرقة واحدة يف اْلنة وثنتان وسبعون يف النار، حممد بيده لتفتقن أميت على ثَل
 ه ابن ماجه وغريه وصححه األلباِنقيل اي رسول هللا من هم؟ قال اْلماعة” روا

“ইহুকিরা এিাত্তর িস্কল কবভক্ত িস্কে পস্কড়কছল। তন্মস্কধয নিবল এিিল 
জান্নাকত আর অবকশি সত্তর িল জািান্নামী। আর কিস্টানরা বািাত্তর িস্কল 
কবভক্ত িস্কে পস্কড়কছল। নসগুস্কলার নভতর এিাত্তর িল জািান্নামী নিবল 
এিকি িল জান্নাতী। ঐ সত্তার িসম যার িাস্কত মুিাম্মস্কির প্রার্! আমার 
উম্মত ৭৩ িস্কল কবভক্ত িস্কে পড়স্কব। তন্মস্কধয নিবল এিকি িল জান্নাস্কত 
যাস্কব আর ৭২ িল জািান্নাস্কম যাস্কব। 

”বলা িল, নি আল্লাির রাসূল তারা িারা? কতকন বলস্কলন: ‘জামাআত’।  

—িািীসকি ইবস্কন মাজাি সি অনযানয মুিাকেস বর্ণনা িস্করস্কছন এবং আল-

আলবানী একিস্কি সকিি বস্কলস্কছন। 

আল্লাির প্রশংসা এবং শুিকরো! কনঃসস্কেস্কি আমরা আশা িরকছ এবং সবণাত্মি 

নচিা িরকছ, যাস্কত মুকক্তপ্রাি নসই িস্কলর অন্তভুণক্ত িস্কত পাকর, পূস্কবণাক্ত িাকিস্কস 

যাস্কির বর্ণনা এস্কসস্কছ— আর নসকি িস্কচ্ছ জামাআত। এখাস্কন জামাআত দ্বারা 

উস্কেশয িস্কলা, উম্মাির প্রেম জামাআত অেণাৎ কবপস্কে যাবার আগ পযণন্ত প্রকতকষ্ঠত 

জামাআত। আস্কলম সািাবী িযরত ইবস্কন মাসউি রাকযআল্লাহু তা'আলা আনহু 

মিান তাস্কবঈ আমর ইবস্কন মাইমুন রকিমাহুল্লািস্কি এমনিাই বস্কলস্কছন নয,  

القرية؛ تدري ما اْلماعة؟ قلت اي عمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه 
 .َل، قال : إن َجهور الناس فارقوا اْلماعة، وإن اْلماعة ما وافق احلق وإن كنت وحدك

“নি আমর ইবস্কন মাইমুন! আকম নতা অে এলািাে নতামাস্কি সবস্কচস্কে বড় ফিীি 
মস্কন িরতাম। তুকম কি জাস্কনা জামাআত িী? 

”উত্তস্কর তাস্কবেী বস্কলন: না। তখন কতকন ইরশাি িস্করন: “কনশ্চেই অকধিাংশ মানুষ 
জামাআত নেস্কি কবকচ্ছন্ন িস্কে কগস্কেস্কছ। আর জামাআত নতা িস্কলা নসিাই যা সস্কতযর 
অনুিূল িে যকিও তাস্কত তকুম এিাই িও না নিন।” 
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অনয বর্ণনাে রস্কেস্কছ: (তাস্কবেী বস্কলন) ইবস্কন মাসউি আমার রাস্কন চাপড় কিস্কে 

বলস্কলন:  

 .وحيك إن َجهور الناس فارقوا اْلماعة وإن اْلماعة ما وافق طاعة هللا تعاىل
নতামার জনয আফস্কসাস! কনশ্চেই অকধিাংশ মানুষ জামাআত নেস্কি কবকচ্ছন্ন িস্কে 
কগস্কেস্কছ। আর জামাআত িস্কলা নসিাই যা আল্লাি তাআলার আনুগস্কতযর অনুিূল 
িে।” 

নুোইম কবন িাম্মাি বস্কলন:  

 فعليك مبا كانت عليه اْلماعُة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك فإنك ْلماعةُ إذا فسدت ا
 .أنت اْلماعة حينئذ

“অেণাৎ যখন জামাআত কবপস্কে চস্কল যাস্কব, তখন নতামার িতণবয িস্কলা, কবপস্কে 
যাবার আস্কগ জামাআস্কতর নয আিশণ কছল তা আাঁিস্কড় ধস্কর োিা। যকিও তুকম 
এিাই িও তবুও কনঃসস্কেস্কি ওই সমস্কে তুকমই জামাআত।  

— ‘আল বা'নেস 'আলা ইনিাকরল কবিা'কে ওোল িাওোকিস’ গ্রস্কে ইবস্কন শাম্মা 

উকক্তকি উস্কল্লখ িস্করস্কছন। আর িাস্কফজ আবু বির বাইিািী রকিমাহুল্লাি তাআলা 

তার 'মািখাল' গ্রস্কে উকক্তকি সংিলন িস্করস্কছন। 

জামাআস্কতর বযাখযা এভাস্কব এস্কসস্কছ, জামাআত িস্কচ্ছ নসকি যা রাসূলুল্লাি ملسو هيلع هللا ىلص এবং 

তার সািাবীস্কির আিস্কশণর উপর প্রকতকষ্ঠত। তস্কব এই বযাখযাও পূস্কবণাক্ত বযাখযার সস্কঙ্গ 

সামঞ্জসযপূর্ণ। মারফু সূস্কে আবিুল্লাি ইবস্কন আমর ইবস্কন আস রাকযআল্লাহু 

আনহুমার নয িািীসকি ইমাম কতরকমকজ বর্ণনা িস্করস্কছন, তাস্কত এমনিাই এস্কসস্কছ 

নয,  

ل َبلنعل حَّت إن كان منهم من أتى ذَو النعسرائيل حليأتني على أميت ما أتى على بين إ
أمَُّه عَلنيًة لكان يف أميت من يصنع ذلك، وإن بين إسرائيل تفرقت على ثنتني وسبعني 
ملة، وتفتق أميت على ثَلث وسبعني ملة؛ كلهم يف النار إَل ملة واحدة. قالوا ومن هي 

ن غريب حديث حس عيسى هذااي رسول هللا؟ قال ما أان عليه وأصحاِب”. قال أبو 
 .مفسر َل نعرفه مثل هذا إَل من هذا الوجه. وصححه الشيخ األلباِن وغريه
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“‘আবিুল্লাি ইবনু ‘আম র (রাঃ) নেস্কি বকর্ণতঃ কতকন বস্কলন, রাসূলুল্লাি ملسو هيلع هللا ىلص 
বস্কলস্কছন:  

বনী ইসরাঈল নয অবস্থাে পকতত িস্কেকছল, কনঃসস্কেস্কি আমার উম্মাতও নসই 
অবস্থার সমু্মখীন িস্কব, নযমন এিস্কজাড়া জুতার এিকি আস্করিকির মস্কতা িস্কে 
োস্কি। এমনকি তাস্কির মস্কধয নিউ যকি প্রিাস্কশয তার মাস্কের সাস্কে বযকভচার িস্কর 
োস্কি, তস্কব আমার উম্মাস্কতর মস্কধযও নিউ তাই িরস্কব। আর বনী ইসরাঈল 
বািাত্তর িস্কল কবভক্ত িস্কেকছল। আমার উম্মাত কতোত্তর িস্কল কবভক্ত িস্কব। শুধু 
এিকি িল ছাড়া তাস্কির সবাই জািান্নামী িস্কব। সািাবীগর্ বলস্কলন, নি আল্লাহ্ র 
রাসূল! নস িল নিানকি? কতকন বলস্কলনঃ আকম ও আমার সািাবীগর্ যার উপর 
প্রকতকষ্ঠত। 

আবূ ‘ঈসা বস্কলন, িািীসকি িাসান গারীব ও সবযাখযাকেত (মুফাস রার)। এই 

সনিসূে বযতীত উপস্করাক্ত প্রিৃকতর নিান বর্ণনা প্রসস্কঙ্গ আমাস্কির জানা ননই। 

শােখ আল-আলবাকন প্রমুখ িািীসকিস্কি সিীি বস্কলস্কছন। 

তাইফা আল-মানসুরা; যাস্কির বযাপাস্কর রাসূলুল্লাি ملسو هيلع هللا ىلص সংবাি কিস্কেস্কছন, আমরা 

তাস্কির অন্তভুণক্ত িবার বযাপাস্কর আশাবািী এবং এর জনয আমরা সবণাত্মি প্রস্কচিা 

ও প্রোস নপস্কত প্রস্তুত–সািাযযপ্রাি এই িস্কলর বযাপাস্কর বকর্ণত িাকিস কবকভন্ন শস্কব্দ 

মুতাওোকতর (যুগ পরম্পরাগত) সূস্কে সিীিাইন, কবকভন্ন সুনান গ্রে সি বহু িাকিস 

গ্রস্কে সংিকলত িস্কেস্কছ। নতমকন এিকি বর্ণনা রস্কেস্কছ সিীি মুসকলম গ্রস্কে। িািীসকি 

মারফু সূস্কে িযরত সাওবান রাকযআল্লাহু আনহু বর্ণনা িস্করস্কছন—  

أمر هللا وهم   احلق َل يضرهم من خذَلم حَّت أييت َل تزال طائفة من أميت ظاهرين على
 كذلك

“কনরবকচ্ছন্নভাস্কব আমার উম্মস্কতর এিকি িল সস্কতযর উপর প্রকতকষ্ঠত োিস্কব, যারা 
তাস্কিরস্কি বযেণ িরস্কত নচিা িরস্কব তারা তাস্কির নিানই ক্ষকত িরস্কত পারস্কবনা। 
আল্লাির কনস্কিণস্কশর আগ পযণন্ত এভাস্কবই চলস্কত োিস্কব।” 

আর মারফু সূস্কে িযরত জাস্কবর রাকিোল্লাহু আনহু বর্ণনা িস্করন:  

 َل تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة
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“কনরবকচ্ছন্নভাস্কব আমার উম্মস্কতর এিকি িল সস্কতযর উপর প্রকতকষ্ঠত নেস্কি 
নিোমত পযণন্ত লড়াই চাকলস্কে যাস্কব।” 

 

আনকদাহ অধ্যায়জনর গুরুত্ব ও এর উজেশয 
এবার আকস আকিিাির কবকভন্ন সংকক্ষি কবষেস্কি উম্মাি অধযােকভকত্তি নযভাস্কব 

কবভক্ত িস্করস্কছ এবং সুকবনযিভাস্কব সকবিার কলকপবদ্ধ িস্করস্কছ, তার আস্কলাচনাে। 

নতা এ প্রসস্কঙ্গ প্রেস্কমই বলব, কনঃসস্কেস্কি আমরা আিলুস সুন্নাি ওোল জামাআত 

এবং আিলুল িািীস আন নববী আশ শরীফ-এর মাযিাস্কবর উপর প্রকতকষ্ঠত। তারা 

ঐ সমি নলাি যারা রাসূস্কল িারীম ملسو هيلع هللا ىلص এবং তাাঁর সন্তুকিপ্রাি সািাবীবগণ ও 

নিিাস্কেতপ্রাি পুর্যবান খকলফাস্কির সুন্নাি অনুসরর্ িস্কর োস্কিন। 

অতএব নিারআন ও সুন্নাির মূলপাঠগুস্কলাস্কত নয কবষে সুস্পিভাস্কব বকর্ণত িস্কেস্কছ, 

আবার সািাবাস্কে নিরাম নস কবষস্কে এিমত, নসিাই এই জামাস্কতর পে এবং তা 

নেস্কি সস্কর িাাঁড়াবার নিাস্কনা সুস্কযাগ ননই। আর নয কবষে সস্কেিপূর্ণ; ওলামাস্কে 

নিরাস্কমর মাস্কে যা কনস্কে মতপােণিয রস্কেস্কছ, নসই কবষস্কে আমরা আিস্কল ইলম 

রাকিোল্লাহু আনহুমস্কির পদ্ধকতস্কত িকলল প্রমার্ ও সতযাসতয যাচাইস্কের কভকত্তস্কত 

নিান এিকি কসদ্ধান্তস্কি প্রাধানয কিস্কে োকি। আলিামিুকলল্লাকি রাকব্বল আলাকমন! 

এ পযণাস্কে আমরা বলস্কত চাই, পূস্কবণই আস্কলাচনা িরা িস্কেস্কছ, আকিিাি শুদ্ধ িরা 

এিান্ত আবশযি। তস্কব এ কবষস্কে এিা মস্কন রাখস্কত িস্কব নয, নিবল আকিিাি শুদ্ধ 

িরার দ্বারা অন্তস্করর আমল কবশুদ্ধ িস্কে যাে না। এমন িতজনস্কি আমরা নিস্কখকছ, 

যারা আিলুস সুন্নাি ওোল জামা'আস্কতর আকিিাির বযাপাস্কর অবগত; গস্কবষর্া 

িস্কর নসগুস্কলা তারা আত্মস্থ িস্করস্কছন, এগুস্কলার পস্কক্ষ তারা কবকভন্ন কবতিণ 

লস্কড়স্কছন; কিন্তু এতিসস্কেও তারা কনস্কজস্কির দ্বীস্কনর বযাপাস্কর বশকেলয প্রিশণনিারী, 

আমানস্কতর বযাপাস্কর গাস্কফল, কবকভন্ন ওোকজব ও আবশযিীে কবষে নযমন কজিাি, 

আমর কবল মারুফ, নাকি আকনল মুনিার, সস্কতযর পস্কে সািাযয-সিস্কযাকগতা, 

আল্লাির দ্বীন প্রকতষ্ঠার নমিনত ইতযাকি িাস্কজর বযাপাস্কর কনস্পৃি। আমরা নিস্কখকছ 

এজাতীে নলাস্কিরা কজকেি তাগুত শাসিবস্কগণর নক্রাস্কড় প্রকতপাকলত। 

ক্ষমতাসীনস্কির খাবাস্করর নিকবস্কল তারা আমকন্ত্রত। তাগুতস্কির উপস্কেৌিস্কন তারা 
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সকিত। বাকতস্কলর কবষাক্ত ফল আিার িস্কর তারা বাকতস্কলর গুর্িীতণন িস্কর অেচ 

তাস্কির প্রিৃত অবস্থা এসব আস্কলস্কমর অজানা নে।  

এগুস্কলা তারা িস্কর যাস্কচ্ছ িুকনোর প্রকত ভাস্কলাবাসা, পাকেণব সাজসিা, পস্কির 

নমাি এবং ববষকেি স্বাস্কেণর কিস্কি তাকিস্কে। আর এভাস্কবই তারা িখস্কনা কনস্কজস্কির 

ইলস্কমর দ্বারা পুস্করাপুকর উপিৃত িস্কত পাস্কর না। এ িারস্কর্ই গস্কবষর্া ও 

তাকেিভাস্কব আিলুস সুন্নাি ওোল জামাস্কতর আকিিাি সম্পস্কিণ তাস্কির এই 

জানাস্কশানা, কনস্কজস্কিরস্কি এই িস্কলর অন্তভুণক্ত িাকব িরা, এই জামাআস্কতর 

আকিিািগুস্কলাস্কি শস্কব্দ শস্কব্দ মুখস্থ িরা এবং তাস্কির কিতাবগুস্কলা আত্মস্থ িরা—

এই সবকিছুই মূলত অস্থােী িুকনো এবং তার ক্ষকেষ্ণু সামকেি নতস্কতা স্বািস্কি 

কচরস্থােী পূর্ণাঙ্গ আস্কখরাস্কতর ওপর প্রাধানয নিোর ফসল। মস্কনর মাস্কে ইচ্ছাশকক্ত, 

অিল কবশ্বাস ও সকিষ্ণুতার অভাস্কবই তাস্কির এই অবস্থা। এি িোে, এমন 

পকরর্কত আল্লাি তাোলার তাওকফি নেস্কি বকঞ্চত িওোর িারস্কর্ িস্কে োস্কি। 

আল্লাি তাআলা এমন বযকক্তস্কি বযেণ িস্কর নিন এবং সৎপে নেস্কি িকিস্কে নিন। 

আমরা আল্লাির িাস্কছ িামনা িকর, নযন কতকন আমাস্কির নিাষ ত্রুকি নগাপন িস্করন 

এবং আমাস্কিরস্কি আকফোত িান িস্করন! 

এ িারস্কর্ই আকিিাির পাঠ গ্রিস্কর্র মাধযস্কম ধারর্া ও কবশ্বাস কবশুদ্ধ িরার মধয 

কিস্কে কননকলকখত কবষেগুস্কলা বািবােন িরা এিান্ত িতণবয:-  

অন্তস্করর পকরশুকদ্ধ, তাস্কত জীবনী শকক্ত সঞ্চার, ঈমাস্কনর িািীিত তো আল্লাি 

তাআলার মাস্করফত ও পকরচে, তাাঁর প্রকত ভকক্ত েদ্ধা, তাাঁস্কি যোেণভাস্কব মূলযােন, 

তাাঁর মকিমা প্রিাশ, তাাঁর কবকধকনস্কষস্কধর প্রকত সম্মান প্রিশণন, তাাঁর আোতসমূস্কির 

প্রকত সম্মান প্রিশণন, ভকক্ত ভাস্কলাবাসা সিিাস্কর তাাঁর ভে অন্তস্কর লালন, 

এমকনভাস্কব তাাঁর পািড়াওস্কের ভে িরা, তাাঁর সস্কঙ্গ নপ্রমপূর্ণ সম্পিণ রাখা, তাাঁর 

প্রকত আশা রাখা, আন্তকরিভাস্কব তাাঁর শাসন ও হুিুম-আিিাস্কমর প্রকত অিুণ্ঠ 

আনুগতয প্রিাশ িরা, তার কজকির ও নশাির আিাে িরা, তাাঁর ইবািস্কত 

অধযাবসােী িওো, তাাঁর অবাধযতা পকরিাস্কর বধযণশীল িওো, তাাঁর তািিীস্করর উপর 

বধযণ ধারর্ িরা, তাাঁর প্রকত মস্কনাকনস্কবশ িরা, তাাঁর িাস্কছ তওবা িরা, তাাঁর প্রকত 

আস্থা রাখা, তাাঁর উপর কনভণর িরা, তাাঁর বযাপাস্কর সুধারর্া নপাষর্ িরা, কনস্কজর 

সিল কবষে তাাঁর িাস্কত নযি িরা, তাাঁর বেন ও সবরিম ফেসালাে সন্তুি োিা, 

তাাঁর পক্ষ নেস্কি নিো সুসংবাি ও হুকশোর-বার্ীসমূস্কির বযাপাস্কর কস্থর কবশ্বাস স্থাপন 
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িরা। এিইভাস্কব নবীকজ ملسو هيلع هللا ىلص যতরিম গাইকব কবষস্কের সংবাি এস্কনস্কছন সব কিছুর 

প্রকত সুিৃঢ় কবশ্বাস স্থাপন িরা, আল্লাি সুবিানাহু ওো তা'আলার জনয অিৃকেম 

কনষ্কলুষ আন্তকরিতা কনস্কে আমল িরা, ইখলাস্কসর সস্কঙ্গ তাাঁর ইবািত িরা, 

এমকনভাস্কব অন্তর সংকেি আস্করা কবকভন্ন আমল নযগুস্কলা তািওো ও 

আমানতিারীর মূল কভকত্ত; নযগুস্কলা বাকিযি পকরশুকদ্ধর প্রেম শতণ তো আকত্মি ও 

আভযন্তরীর্ পকরশুকদ্ধর জনয কনোমি শকক্ত, নতমন প্রকতকি িমণ পালস্কন উস্কিযাগী 

িওো।  

িারর্ তািওো এতিাই গুরুত্বপূর্ণ নয, এর পকরচে কিস্কত কগস্কে তাস্কবঈ তলাি 

ইবস্কন িাবীব রকিমাহুল্লাি খুব সুের বস্কলস্কছন:  

“তািওো িস্কচ্ছ আল্লাির পক্ষ নেস্কি নিো কনস্কিণশনা অনুযােী আল্লাির 
িাস্কছ োিা নসাোস্কবর আশাে তাাঁর ইবািত িরা এবং আল্লাির পক্ষ নেস্কি 
নিো নিিাস্কেত অনুযােী আল্লাির আযাস্কবর ভস্কে আল্লাি িতৃণি কনকষদ্ধ 
কবষেসমূি পকরিার িরা।” 

কনঃসস্কেস্কি নগািা শরীেস্কতর প্রধান লক্ষয এবং তা কশক্ষা িরা ও তিনুযােী আমল 

িরার মূল উস্কেশয িস্কলা তািওো অজণন িরা, যাস্কত মুকমন বযকক্ত নসসব 

তািওোবান নলাস্কির অন্তভুণক্ত িস্কত পাস্কর যাস্কির বযাপাস্কর আল্লাি তাআলা 

ইরশাি িস্করস্কছন: 

 إمنا يتقب ل هللا من املتقني
তরজমা: (আল্লাি নতা নিবল মুত্তািীস্কির িাছ নেস্কি িবুল িস্কর োস্কিন।) 

কতকন আস্করা ইরশাি িস্করস্কছন: 

 اَّللَِّ ََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم حَيَْزنُوَن الَِّذيَن َآَمُنوا وََكانُوا يَ ت َُّقوَن ََلُُم اْلُبْشَرى يف أَْولَِياءَ  َأََل ِإنَّ 
نْ َيا َويِف اْلَ   ِخرَِة ََل تَ ْبِديَل ِلَكِلَماِت اَّللَِّ َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ احْلََياِة الدُّ

তরজমা: (মস্কন নরস্কখা যারা আল্লাির বন্ধু, তাস্কির না নিান ভে ভীকত আস্কছ, না 

তারা কচন্তাকন্বত িস্কব। যারা ঈমান এস্কনস্কছ এবং ভে িরস্কত রস্কেস্কছ। তাস্কির জনয 

সুসংবাি পাকেণব জীবস্কন ও পরিালীন জীবস্কন। আল্লাির িোর িখস্কনা নিরস্কফর 

িে না। এিাই িল মিা সফলতা।) 

কতকন আস্করা ইরশাি িস্করন: 
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 والعاقبة للتقوى
তরজমা: (শুভ পকরর্াম কনকিত তািওোর মাস্কে।) 

আস্করা ইরশাি িস্কচ্ছ: 

 والعاقبة للمتقني
তরজমা: (মুত্তািীস্কির জনয শুভ পকরর্াম) 

কতকন আস্করা সংবাি কিস্কচ্ছন, ওই জান্নাত যার প্রস্থ িল আসমানসমূস্কি নেস্কি জকমন 

পযণন্ত 

 اعدت للمتقني
তরজমা: (তা মুত্তািীস্কির জনয প্রস্তুত িরা িস্কেস্কছ) 

কতকন আস্করা ইরশাি িস্করন: 

 تِْلَك اْْلَنَُّة الَّيِت نُوِرُث ِمْن ِعَباِداَن َمْن َكاَن تَِقيًّا
তরজমা: (এিা ঐ জান্নাত যার অকধিারী িরব আমার বাোস্কির মস্কধয 

মুত্তািীস্কিরস্কি।) 

কতকন আস্করা ইরশাি িস্করন: 

 َواْلِخرَُة ِعْنَد رَبِ َك لِْلُمتَِّقني
তরজমা: (আর পরিাল আপনার পালনিতণার িাস্কছ তাস্কির জনযই যারা ভে 

িস্কর।) 

আল্লাি তাআলা আস্করা ইরশাি িস্করস্কছন: 

َ َويَ ت َّْقِه فَأُولَِئَك ُهُم اْلَفائُِزونَ َوَمْن يُِطِع   اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوََيَْش اَّللَّ
তরজমা: (যারা আল্লাি ও তাাঁর রাসূস্কলর আনুগতয িস্কর আল্লািস্কি ভে িস্কর তার 

শাকি নেস্কি নবাঁস্কচ োস্কি তারাই িৃতিাযণ।) 

কতকন আস্করা জাকনস্কেস্কছন নয, 

 حيب املتقني
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অেণাৎ কতকন মুত্তািীস্কিরস্কি ভাস্কলাবাস্কসন। 

আস্করা জানাস্কচ্ছন, 

 مع املتقني
তরজমা: (কতকন মুত্তািীস্কির সস্কঙ্গ রস্কেস্কছন।) 

কতকন আস্করা ইরশাি িস্করন: 

َ َمَع الَِّذيَن ات ََّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم حُمِْسُنون  ِإنَّ اَّللَّ
তরজমা: (কনশ্চে আল্লাি তাস্কির সস্কঙ্গ আস্কছন যারা পরস্কিযগার এবং যারা 

সৎিমণশীল।) 

আর এিাই িল নসই কবস্কশষ সঙ্গিান যার অেণ িস্কচ্ছ— সািাযয সিস্কযাকগতা, শকক্ত, 

সিােতা ও তাওকফি প্রিান। আর এই সবকিছুই নপ্রম-ভাস্কলাবাসা ও সন্তুকির িো 

নবাোে। 

 

তাকওয়া অেে জন করণীয়  
তািওোর মূলস্কিন্দ্র িস্কচ্ছ অন্তর। তািওোর দ্বারা অন্তর যখন আবাি িে তখন 

তাস্কত িলযার্ সাকধত িে। আর অন্তর যখন িলযার্মে িে, তখন বযকক্তর সিল 

িাজিমণ িলযার্ির িস্কে যাে এবং এস্কিিামাত তো বযকক্তর িৃঢ়তা অজণন িে। 

সকিমুসকলম সি অনযানয িাকিস গ্রস্কে বকর্ণত এিকি িািীস্কস রাসূলুল্লাি ملسو هيلع هللا ىلص এমনিাই 

ইরশাি িস্করস্কছন নয,  

 التقوى ههنا، التقوى ههنا، التقوى ههنا
“তািওো এখাস্কন তািওো এখাস্কন তািওো এখাস্কন।” 

এ সমে কতকন কনজ বস্কক্ষর কিস্কি ইকঙ্গত িস্করন। 

এিইভাস্কব সিীিাইন সি অনযানয িাকিস গ্রস্কে নবীকজ ملسو هيلع هللا ىلص নেস্কি বকর্ণত িযরত 

ননামান ইবস্কন বকশর রাকযআল্লাহু তা'আলা আনহুর িািীস্কস এস্কসস্কছ:  
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وإذا فسدت فسد اْلسُد كله، أَل وإن يف اْلسِد مضغًة إذا صلحت صلح اْلسُد كله، 
 أَل وهي القلب

“স্কজস্কন রাখ শরীস্করর মস্কধয এিকি নগাশস্কতর িুিস্করা রস্কেস্কছ। তা যখন কঠি িস্কে 
যাে নগািা শরীরই তখন কঠি িস্কে যাে। আর তা যখন খারাপ িস্কে যাে নগািা 
শরীরই তখন খারাপ িস্কে যাে। নজস্কন রাখ, নগাশস্কতর নসই িুিস্করাকি িল িলব 
(অন্তর)। 

এর জনয সিােি সবণাকধি গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপাস্কের নভতর সংস্কক্ষস্কপ িস্কেিকি 

কননরূপ: 

◌ কচন্তা কফকিস্করর ইবািত: নযসব ইবািস্কতর কনস্কিণশ আল্লািতাোলা কিস্কেস্কছন এবং 

নযগুস্কলা পালন িরস্কত উদু্বদ্ধ িস্করস্কছন, তন্মস্কধয গুরুত্বপূর্ণ এিকি ইবািত িল একি। 

অকধিাংশ মানুষই এ কবষস্কে গাস্কফল এবং এস্কক্ষস্কে তাস্কির রস্কেস্কছ চরম কশকেলতা। 

◌ গুরুত্বসিিাস্কর তাজকিো আত্মশুকদ্ধ ও ইসলাি সংক্রান্ত কবকভন্ন কিতাবাকি পাঠ 

িরা: নসসব কিতাব এমন িস্কত িস্কব, নযগুস্কলা অন্তস্করর অবস্থা পযণস্কবক্ষর্ িস্কর 

তাস্কত োিা নরাগ কনর্ণস্কের পর যোযেভাস্কব তার কচকিৎসা িরস্কত পাস্কর। নসসব 

কিতাস্কব আস্কলাচনা োিস্কব, নিমন িস্কর অন্তরস্কি পকরশুদ্ধ িরস্কত িে, উত্তম 

গুর্াবলী ও পূর্যমে কবকভন্ন আিব-কশিাচাস্করর মাধযস্কম কিভাস্কব অন্তরস্কি সকিত 

িরা যাে। 

◌ ইবািস্কতর এিকি কনবণাকচত অংশ আিাস্কে অন্তরস্কি অভযি িস্কর নতালা। আর 

তা িস্কচ্ছ গুরুত্ব সিিাস্কর ফরজ ও ওোকজব আিাে িরা, নবকশ নবকশ নফল ও 

মুিািাব পালস্কনর নচিা িরা এবং প্রস্কতযস্কিরই কনস্কজর এমন কিছু ইবািত োিা 

নযগুস্কলা এিান্তই সস্কঙ্গাপস্কন িস্কেকছল। 

◌ সালস্কফ সাস্কলিীন, আমাস্কির পূর্যবান পূবণসূরী, আইম্মাস্কে নিরাম এবং এই 

উম্মাির নেষ্ঠ সন্তানস্কির জীবন ও িমণ সম্পস্কিণ অবগকত লাভ িরা। এজনয তাস্কির 

কবকভন্ন জীবনী গ্রে, কসরাত ও মালফুজাত পাঠ িরা। এস্কত িস্কর তাস্কিরস্কি অনুসরর্ 

িরার এবং তাস্কির মত িওোর আগ্রি-উেীপনা জাগ্রত িে। 

◌ গুরুত্বসিিাস্কর আল্লািতাোলার আসমাউল হুসনাি নশখা, এই নামগুস্কলা মুখি 

িস্কর নফলা, এগুলার অেণ জানা এবং তদ্দ্বারা প্রভাকবত িস্কত নচিা িরা। আর এর 

জনয কবস্কশষভাস্কব পাস্কঠর বযবস্থা গ্রির্ িরা এবং এই ইলম কশখস্কত আগ্রিী িওো। 
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এ কবষস্কে অতীস্কত ও সাম্প্রকতিিাস্কল রকচত কবকভন্ন গ্রে রস্কেস্কছ। সমিালীন 

আস্কলমস্কির রকচত গ্রোবলীর মস্কধয সবস্কচস্কে চমৎিার গ্রেগুস্কলার এিকি িস্কচ্ছ— 

শাইখ সাঈি আল-িািতানী রকচত 'কিতাব ও সুন্নাির আস্কলাস্কি আসমাউল 

হুসনার বযাখযা' গ্রেকি1।  এছাড়াও কবকভন্ন তাফসীর গ্রস্কে, িাকিস্কসর ভাষয গ্রে সি 

আরও কবকভন্ন গ্রস্কে এ কবষস্কে অকধি পকরমাস্কর্ আস্কলাচনা রস্কেস্কছ। 

◌ প্রস্কতযস্কিরই কনস্কজর জানা কবষস্কের উপর আমল িরা। যখনই নিউ যাচাই 

বাছাইস্কের মাধযস্কম সকঠি পোে কফিি এবং রাসূলুল্লাি ملسو هيلع هللا ىلص এর আখলাি ও 

শামাস্কেল ইতযাকি কবষে নেস্কি উপিারী ইলম অজণন িরস্কব, তখন নসিা যত অল্পই 

নিাি না নিন, তার ওপর আমল িরস্কত আরে িরা। এস্কত িস্কর অজানা আস্করা 

অস্কনি কবষস্কের ইলম এবং তিনুযােী আমস্কলর জনয আল্লাি তাআলা তার পে 

খুস্কল নিস্কবন। 

 

ইরো  
আমাস্কির তানকজস্কমর আকিিাি িী তা এখন প্রেিারীস্কির সামস্কন প্রকতভাত িস্কে 

নগল। অতএব এখন স্পিভাস্কব আমরা এিো বলস্কত পাকর নয, আমরা আিস্কল 

সুন্নাত ওোল জামাআস্কতর উসূল অনুযােী এ িো কবশ্বাস িকর, 

“দ্বীন ও ঈমান িস্কচ্ছ—বলা ও িরা; অন্তর ও মুস্কখর বলা এবং অন্তর, মুখ 

ও অঙ্গ-প্রতযস্কঙ্গর দ্বারা িরা। আনুগস্কতযর দ্বারা ঈমান বৃকদ্ধ পাে এবং 

নাফরমাকনর দ্বারা িস্কম যাে।” 

আমরা সবণপ্রিার এবং সব ধরস্কনর ইরজা মুক্ত। সতয িো িস্কচ্ছ, ইরজা এমন 

কনিৃি এিকি কবষে, যার রস্কেস্কছ নানা রূপ, নানান ধরন, ববকচেযমে নানা রং। 

কবকভন্ন চিিিার িারুিাযণখকচত িো ও বক্তস্কবযর মাধযস্কম একি কবকভন্ন ভাস্কব প্রিাশ 

 
1 শারহু আসমা-ইল্লাকিল হুসনা কফ িু-ইল কিতাকব ওোস সুন্নাি [ شرح أمساء هللا احلسّن يف ضوء الكتاب والسنة
 কিতাবকির নলখি িস্কচ্ছন শাইখ সাঈি কবন আলী কবন ওোিফ আল-িািতানী (জন্ম- ১৯৫২  [للقحطاِن 

ইংস্করকজ,  মৃতুয- ১লা অস্কটাবর ২০১৮ ইংস্করকজ)। কতকন িস্কলন কবখযাত “কিসনুল মুসকলম  ”কিত ◌াস্কবর 

নলখি।  
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পাে। স্থান-িাল-পােস্কভস্কি একির রিমস্কফর িে। ভোবিতার কিি নেস্কি একির 

কবকভন্ন ির রস্কেস্কছ। কিন্তু িুরআন-সুন্নাি আনীত িিপো নয বযকক্ত কচনস্কত পারস্কব, 

সািাবা তাস্কবেীন তাস্কব-তাস্কবেীনস্কির আিশণ নয বযকক্ত উপলকি িরস্কত পারস্কব, 

আল্লাির িীস্কনর কফিিী জ্ঞান নয বযকক্ত অজণন িরস্কত পারস্কব, ইনশাআল্লাি নসই 

বযকক্ত এই কবভ্রাকন্ত নেস্কি নবাঁস্কচ োিস্কত পারস্কব। 

 

ইরো’র নব্নিন্ন প্রকার 
আমরা বুেস্কত পারলাম, ইরজার কবকভন্ন প্রিার ও ধরন রস্কেস্কছ। এর ববকচেযমে 

এমন অস্কনি নচিারা রস্কেস্কছ নযগুস্কলা পূবণিাস্কল ও বতণমান িাস্কলর ওলামাস্কে 

নিরাম বর্ণনা িস্কর কিস্কে এর নেস্কি কবরত োিস্কত তাকগি কিস্কেস্কছন। িিযণতা ও 

কবভ্রাকন্তর কিি নেস্কি এর কবকভন্ন ির রস্কেস্কছ। এখাস্কন স্পি িস্কর নয িেকি ধরন 

কনস্কে নমািামুকি বযাখযা-কবস্কেষর্ সিিাস্কর আস্কলাচনা িরা আমার জনয সিজ িে 

নসগুস্কলা আকম কনস্কন উস্কল্লখ িরকছ, যাস্কত এগুস্কলা নেস্কি নবাঁস্কচ োিা এবং এগুস্কলা 

পকরিার িরা সেব িে। 

◌ ইরজা'র সবস্কচস্কে জঘনয প্রিার, যা চরম সীমালঙ্ঘস্কনর মধয কিস্কে িস্কে োস্কি, 

তা িস্কচ্ছ এিো বলা নয, মাকরফাস্কতর নামই িস্কচ্ছ ঈমান। মাকরফাত বলস্কত 

অন্তস্করর দ্বারা নচনা। অেণাৎ নয বযকক্ত অন্তর নেস্কি আল্লািস্কি কচনস্কত পারস্কব যকিও 

নস অন্তর নেস্কি আল্লািস্কি সতযােন িস্কর না (যকিও একি খুবই িকঠন তস্কব একি 

ওই অবস্থাে সেব যকি নস পকরচে লাভ ও সতযােস্কনর মাস্কে পােণিয িরাস্কি সেব 

মস্কন িস্কর) তস্কব নিবল এই পকরচে লাস্কভর মাধযস্কম বযকক্ত মুকমন িস্কে যাস্কব। 

এই জাতীে মুরকজোস্কির মস্কত কস্থর কবশ্বাস (তাসিীি), স্বীিাস্করাকক্ত, ইসলাম ও 

ঈমাস্কনর কবকভন্ন আলামত মুস্কখ উচ্চারর্ িরা এমকনভাস্কব মুসলমানস্কির মস্কতা 

িাজিমণ িরা এগুস্কলা নিানিাই ঈমাস্কনর সংজ্ঞার নভতর পস্কড় না। আর এিাই িল 

জািকমো কফরিার বক্তবয। তাস্কির িোর অেণ িস্কচ্ছ, নয বযকক্ত নিবল পকরচে 

(মাস্করফাত) লাভ িরস্কব, নসই মুকমন বস্কল গর্য িস্কব। এমতাবস্থাে নস কনস্কজর মুখ 

ও অঙ্গ-প্রতযস্কঙ্গর দ্বারা িী িো ও িাজ প্রিাশ িরস্কছ তার কিস্কি তািাস্কনা িস্কব 

না। এমনকি নস যকি কনস্কজর মুখ দ্বারা িুফকর প্রিাশ িস্কর, তখস্কনা যতক্ষর্ পযণন্ত 
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নস এিো জানস্কব নয আল্লাি তাোলাই এিমাে আসল উপাসয, ততক্ষর্ পযণন্ত নস 

মুকমন োিস্কব।  

তাস্কির এমন অবস্থান নমস্কন কনস্কল এিাই বলস্কত িে, শেতান নফরাউন, িারুন, 

িামান, আবুজাস্কিল এবং এস্কির মত সিস্কলই মুকমন। আমরা আল্লাির িাস্কছ িুফকর 

ও পেভ্রিতা নেস্কি আেে িামনা িরকছ! তাস্কির এমন অবস্থান কনঃসস্কেস্কি 

িুফকর। এর দ্বারা বযকক্ত কমল্লাস্কত ইসলাম নেস্কি খাকরজ িস্কে যাে। এই মাযিাব 

নিারআস্কনর সুস্পি বার্ীর সস্কঙ্গ সম্পূর্ণ সাংঘকষণি এবং মুিাম্মািুর রাসূলুল্লাি ملسو هيلع هللا ىلص 

আনীত আিস্কশণর কবস্করাধী। 

◌ আস্করি প্রিার মুরকজো নগাষ্ঠীর বক্তবয িল, ইমান িস্কচ্ছ নিবল মুস্কখ স্বীিার 

িরার নাম। অতএব নয বযকক্ত মুস্কখর দ্বারা ঈমাস্কনর স্বীিাস্করাকক্ত নিস্কব নস মুকমন 

বস্কল গর্য িস্কব। এমতাবস্থাে তার অন্তস্কর কি রস্কেস্কছ নস কিস্কি তািাস্কনা িস্কব না 

নাউজুকবল্লাি কমন জাকলি! 

একি এমন এিকি নগাষ্ঠীর বক্তবয যাস্কিরস্কি িারাকমো বলা িে। (মুিাম্মি ইবস্কন 

িারাম কসকজিানী নামি এি বযকক্তর কিস্কি সম্বন্ধ িস্কর তাস্কিরস্কি এই নাম নিো 

িস্কেস্কছ) এস্কির মস্কত মুনাকফিরা িুকনোস্কত িাকমল ঈমানিার বস্কল গর্য িস্কব িারর্ 

তারা তাস্কির মুস্কখর দ্বারা ঈমাস্কনর স্বীিাস্করাকক্ত কিস্কেস্কছ। কিন্তু আস্কখরাস্কত তারা 

কচরস্থােী জািান্নামী িস্কব। 

আমরা আল্লাির িাস্কছ আকফোত ও সালামত িামনা িরকছ। নিান সস্কেি ননই নয, 

একি এিকি ভ্রান্ত ও স্বকবস্করাধী মাযিাব। একি িুরআন ও সুন্নাস্কি বকর্ণত িস্কির 

কবপরীত। যকিও নিান সস্কেি ননই নয, মুনাকফিরা অন্তস্করর কিি নেস্কি িাস্কফর, 

মুকমন নে। তস্কব িুকনোস্কত তারা মুসলমান বস্কল গর্য িে এবং তাস্কির নক্ষস্কে 

ইসলাস্কমর কবকধকবধান প্রস্কযাজয িে। তাই এভাস্কব বলা নযস্কত পাস্কর, তারা ওই 

বযকক্তর িৃকিস্কত মুসলমান নয তাস্কির ননফাি তো আভযন্তরীর্ িুফকর সম্পস্কিণ 

অিািয িকলস্কলর কভকত্তস্কত অবগত নে। আর একি নসসব অবস্থার এিকি নযসব 

অবস্থাে ইসলাম ও ঈমাস্কনর মাস্কে পােণিয সুস্পি িস্কে ওস্কঠ। 

◌ আস্করি প্রিার ইরজা আক্রান্ত বক্তবয িস্কচ্ছ, ঈমান নিবল অন্তর দ্বারা কবশ্বাস 

িরার নাম। অেণাৎ মুস্কখর স্বীিাস্করাকক্ত এবং অঙ্গ-প্রতযস্কঙ্গর দ্বারা িমণ সাধন 

নিানিাই ঈমাস্কনর অন্তভুণক্ত নে। আর এিাই িল আশাআরী মাতুকরকিস্কির অস্কনি 

মুতািাকল্লমস্কির (িালাম শাস্ত্রকবস্কির) বক্তবয। 
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এবং তারা বস্কলস্কছন, কনশ্চেই মুস্কখর স্বীিাস্করাকক্ত নিবল িুকনোস্কত ইসলাস্কমর কবকধ-

কবধান প্রস্কযাজয িবার শতণ। একি মূল ঈমাস্কনর অন্তভুণক্ত নে। তাস্কির এমন বক্তবয 

নয বাকতল এবং নিারআন-সুন্নাির িকললাকি ও সালস্কফ-সাস্কলিীস্কনর সবণসম্মত 

পোর কবস্করাধী, তাস্কত নিান সস্কেি ননই। এসব জামাস্কতর মস্কধয সবারই বক্তবয 

িস্কচ্ছ, গুনাস্কির দ্বারা ঈমাস্কনর নিান ক্ষকত িে না। ঈমান বাস্কড় ও িস্কম এমন িা 

নমস্কন কনস্কত তারা রাকজ নন। আমরা আল্লাির িাস্কছ কবভ্রাকন্ত নেস্কি আেে প্রােণনা 

িরকছ। 

◌ ইরজা'র আস্করিকি প্রিার িস্কচ্ছ, এিো বলা— ঈমান িস্কচ্ছ অন্তর দ্বারা কবশ্বাস 

িরা (সতযােন িরা) এবং মুস্কখর দ্বারা স্বীিার িরার নাম। এিুিুই। অঙ্গ-প্রতযস্কঙ্গর 

দ্বারা আমল িরা মূল ঈমাস্কনর (ঈমাস্কনর সংজ্ঞার) অন্তভুণক্ত নে। তস্কব তারা এ 

িো বস্কলন, কনশ্চেই অঙ্গ-প্রতযস্কঙ্গর দ্বারা আমল িরা ঈমাস্কনর জনয এিান্ত 

আবশযি। 

আমাস্কির আিলুস সুন্নাির  ওলামাস্কে নিরাস্কমর কনিি একি 'ফুিািাস্কে নিরাস্কমর 

ইরজা' কিসাস্কব পকরকচত। এই বক্তবয সম্বকন্ধত িরা িে ইমাম আবু িাকনফা 

রকিমাহুল্লাি এবং তার শাইখ আিমাি ইবস্কন আবু সুলাইমান রকিমাহুল্লাি সি 

আস্করা িাস্করা িাস্করা প্রকত। 

নিান সস্কেি ননই নয একি ভুল। িুরআন-সুন্নাির দ্বযেণিীন মূলপাঠ এবং এ মস্কতর 

প্রবক্তাস্কিরও পূবণবতণী ওলামাস্কে নিরাস্কমর ইজমা দ্বারা যা প্রমাকর্ত িে, তা িখনই 

এমনিা নে। তস্কব পূস্কবণাকল্লকখত সিল ভ্রান্ত মস্কতর তুলনাে এই মতকির কবভ্রাকন্ত 

অকত সামানয। এমনকি আিস্কল সুন্নাত ওোল জামাআস্কতর এিিল আস্কলম 

এমনিাও বস্কলস্কছন নয, তাস্কির সস্কঙ্গ আিলুস সুন্নাস্কতর মতপােণিয নিবল বাকিযি 

ও লফযী। 

 

ইরো’র আধ্নুনক রূপ 
ইরজার কবকভন্ন নবয রূপ আিস্কত জািকমোি এবং তাস্কির কবকভন্ন িলসমূস্কির ঐসব 

কনিৃি আকিিািসমূস্কির বকিঃপ্রিাশ যা আমরা ইকতপূস্কবণ উস্কল্লখ িস্করকছ। এগুস্কলা 

বতণমান যুস্কগর কবকভন্ন কবিআতী ও প্রবৃকত্তপূজারীরা পুনজণীকবত িস্করস্কছ, প্রচার 

িস্করস্কছ এবং সুসকিত িস্কর নপশ িস্করস্কছ। এস্কির অকধিাংশই িল তাওোগীত 
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এবং সুলতানস্কির অনুগত কনস্কবণাধ ও নতাষাস্কমািিারী, এবং দ্বীস্কনর কবকনমস্কে িুকনো 

িামাইিারী। নযমন পূবণবতণী অস্কনি সালাফ ইরজা সম্পস্কিণ আস্কলাচনা িরস্কত 

কগস্কেস্কছ বস্কলস্কছন নয, ইরজা িল এমন দ্বীন যা শাসস্কির পছেনীে। 

নযমন তারা (নবয ইরজাগ্রস্থরা) বস্কল োস্কি - 

• জুহুি (ইচ্ছািৃত অস্বীিার) ছাড়া িুফর ননই। 

• তািকযব (কমেযা প্রকতপন্ন িরা) ছাড়া িুফর ননই। অেণাৎ িুফর শুধু এই 

প্রিাস্করর মস্কধযই সীমাবদ্ধ। 

• ইকিিলাস্কলর (অেণাৎ অেণাৎ িুরআন সুন্নাস্কির দ্বযেণিীন মূল পাঠ দ্বারা 

অেবা ইজমা দ্বারা প্রমাকর্ত নিান িারাম বা িুফকর িাজস্কি িালাল 

সাবযি িরা) সাস্কে িওো বযকতত িুফর ননই। 

• ইকতিাস্কির (কবশ্বাস) সাস্কে না িস্কল তা িুফর িস্কব না। িুফর শুধুমাে 

ইকতিাস্কির মস্কধযই সীমাবদ্ধ। এমন নিান িাজ ননই, যা স্বতন্ত্রভাস্কব 

িুফস্কর আিবর এবং স্বেং নসই িাজকি বযকক্তস্কি কমল্লাত নেস্কি নবর িস্কর 

নিে। নিবল নসই িাজ যখন ইকতিাস্কির সাস্কে িস্কব তখন তা িুফকর 

িস্কব। আর ইকতিাস্কির সাস্কে নযিা িে, নসিা িল তািকযব (কমেযা 

প্রকতপন্নিরর্) ও জুহুি (ইচ্ছািৃত অস্বীিার) অেবা ইকিিলাল । 

• বযকক্ত যকি িুফস্করর ইচ্ছা বা উস্কেশয না িস্কর তািস্কল িাজ িুফর িস্কব 

না। অেণাৎ নিউ মন নেস্কি িাস্কফর িস্কত চাইস্কল এবং িুফরীর বযাপাস্কর 

তার বক্ষ উস্কন্মাকচত িস্কে নগস্কল তস্কবই নস বযকক্ত িাস্কফর িস্কব। 

• নিান িাজ সোগতভাস্কব িুফর আিবর নে। বরং নসই িাজকি যকি 

শরঈ িকলল দ্বারা িুফর আিবর বস্কল সাবযি িে তািস্কল তার অেণ 

িস্কচ্ছ, িাজকি অন্তস্কর (িলস্কব) িফুর োিার প্রমার্। 

সুতরাং এই সবগুস্কলা প্রিার-ই িস্কচ্ছ ইরজার কনিৃি প্রিার, যা নেস্কি আমরা 

বারাআত নঘাষর্া িরকছ”। এবং সবিকি নেস্কি আমরা আল্লাির িাস্কছ আেে 

প্রােণনা িরকছ।  
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আহলসু সনু্নাহর আনকদাহ  
আিলুস সুন্নাি ওোল জামাআত —আল্লাি তাস্কিরস্কি সািাযয িরুন, তাস্কিরস্কি 

ইিত িান িরুন, তাস্কির জনবল বৃকদ্ধ িস্কর কিন—এর আকিিাি িস্কচ্ছ: 

ইমান িস্কচ্ছ বলা, িাযণ সম্পািন িরা ও কনেত িরার নাম। ঈমান বাস্কড় ও িস্কম। 

আর ঈমাস্কনর কবপরীত িস্কচ্ছ িুফকর যা আকিিাি পকরবতণন, সস্কেি নপাষর্, িো, 

িাজ এবং পকরিাস্করর মাধযস্কম সংঘকিত িস্কে োস্কি। তাই িখস্কনা কমেযা প্রকতপন্ন 

িরার িারস্কর্ িুফকর িস্কে োস্কি, িখস্কনা অস্বীিাস্করর িারস্কর্ িস্কে োস্কি, িখস্কনা 

সস্কেস্কির িারস্কর্ িস্কে োস্কি, িখস্কনা অিঙ্কার ও ঔদ্ধতয প্রিাস্কশর িারস্কর্ িস্কে 

োস্কি, িখস্কনা কবমুখ িওোর দ্বারা িস্কে োস্কি, এমনকি িখস্কনা অজ্ঞতার িারস্কর্ও 

িস্কে োস্কি। আিস্কল সুন্নাত ওোল জামা'আত বস্কল োস্কিন, শকরো িকলল দ্বারা নয 

কবষে কমল্লাস্কত ইসলাম নেস্কি বকিষ্কৃত িস্কর নিোর মত িুফুকর বস্কল প্রমাকর্ত 

িস্কেস্কছ, নস কবষেকি আসস্কলই িুফুকর এবং এস্কি িুফকর-ই বলা িস্কব।  

(শকরো িকলল দ্বারা িুফুকর বস্কল প্রমাকর্ত) িাস্কজর বযাপাস্কর এমনিা বলা যাস্কব না 

নয –  

এমন বযকক্তর অবস্থা পযণস্কবক্ষর্ িরস্কত িস্কব। যাচাই িরস্কত িস্কব নস ঐ িাজকিস্কি 

িুফর বস্কল কবশ্বাস িস্কর কি না – তার আস্কগ এ িাজকিস্কি িুফকর বলা যাস্কব না।  

অেবা, নস এই িুফকর িাজস্কি িালাল মস্কন িস্কর কি িস্কর না, নসিা নিখার আস্কগ 

এই িাজস্কি িুফকর বলা যাস্কব না।  

অেবা, নস আসস্কলই অকবশ্বাসিারী ও অস্বীিারিারী কি-না, নসিা নিখার আস্কগ 

এই িাজস্কি িুফকর বলা যাস্কব না।  

আিস্কল সনু্নাত ওোল জামা'আত বস্কল, শকরো িকলল দ্বারা নয কবষে কমল্লাস্কত 

ইসলাম নেস্কি বকিষ্কতৃ িস্কর নিোর মত িুফকুর বস্কল প্রমাকর্ত িস্কেস্কছ, নস কবষেকি 

আসস্কলই িুফকুর এবং এস্কি িুফকর-ই বলা িস্কব।  

আল্লাি তাআলার িাস্কছ আমাস্কির প্রােণনা, নযন কতকন নিিাস্কেস্কতর পস্কে 

আমাস্কিরস্কি অকবচল রাস্কখন এবং কবভ্রান্তিারী কফতনা নেস্কি আমাস্কিরস্কি আেে 

িান িস্করন। 
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একটি গুরুত্বপণূে সতকে ব্াতে া  
জানা আবশযি নয, আিস্কল সুন্নাস্কতর িকতপে ওলামা িখস্কনা এমন িো বস্কল 

োস্কিন, যা পূস্কবণাক্ত ইরজা-আক্রান্ত কিছু কিছু বক্তস্কবযর সস্কঙ্গ িখস্কনা িখস্কনা কমস্কল 

যাে এবং তাস্কত সামানয পযণাস্কের ও অস্পি রিস্কমর ইরজা পাওো যাে। যকিও তারা 

সামকগ্রি কবস্কবচনাে আিস্কল সুন্নাত ওোল জামা'আস্কতর আকিিাির উপর 

প্রকতকষ্ঠত, কিন্তু তবুও নসসব নক্ষস্কে তারা ভুস্কলর কশিার। ইজকতিাস্কির পর তারা 

এমন কিছুস্কি সকঠি বস্কল ধস্কর কনস্কেস্কছন, যা মুরকজো নগাষ্ঠীর িোর সস্কঙ্গ কমস্কল 

যাে।  

এমন বযকক্তস্কিরস্কি আমরা তাড়াহুস্কড়া িস্কর মুরকজো বস্কল আখযাকেত িরস্কবা না।  

এমতাবস্থাে যকি বযাপারিা এমন গুরুতর িে নয, তার এই পিস্খলস্কনর িো 

প্রিাশ িস্কর মানুষস্কি তা নেস্কি কবরত রাখা এিান্ত জরুকর, তস্কব নস নক্ষস্কে 

এভাস্কব বলস্কত িস্কব,  

"অমিু মাসআলাে কতকন ভলু িস্করস্কছন এবং মরুকজোস্কির সস্কঙ্গ সিমত নপাষর্ 
িস্করস্কছন; কতকন এমন বক্তবয কিস্কেস্কছন যা পকরর্কতস্কত মরুকজো নগাষ্ঠীর বক্তবয িস্কে 
িাাঁড়াে আর তা িস্কচ্ছ এই এই এই..."  

আসস্কল মানুষস্কি তার বাকিযি ও সামকগ্রি অবস্থা কবস্কবচনা িস্করই নিান কিছুর 

কিস্কি সম্পকিণত িরা উকচত। এিিোে এসব নক্ষস্কে যাচাই-বাছাই, সতণিতা 

অবলম্বন এবং িাউস্কি কবিআকত বস্কল আখযা নিোর নক্ষস্কে সাবধানতা এিান্তই 

জরুরী। কবস্কশষ িস্কর ওলামাস্কে নিরাস্কমর নক্ষস্কে, যাস্কির ফকজলত সিস্কলর সামস্কন 

স্পি। অকধিাংশ নক্ষস্কেই যারা িলযাস্কর্র পস্কে ও সকঠি কসদ্ধাস্কন্ত উপনীত। যারা 

সুন্নাি'নি িৃঢ়ভাস্কব ধারর্িারী, সুন্নাির প্রকত অকত আগ্রিী, সুন্নস্কতর পস্কক্ষ 

প্রকতরক্ষািারী এবং সুন্নাি অনুসরস্কর্ অকতশে মস্কনাস্কযাগী বস্কল নলাি সমাস্কজ 

পকরকচত। 
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তাকনির  
এবার আকস প্রেিারীর িাস্কছ। কতকন বস্কলস্কছন, তািকফস্করর মাসআলাে আপনাস্কির 

বক্তবয িী? 

আল্লাি তাআলার প্রশংসা সিিাস্কর এর জবাব কলখস্কত আরে িরকছ — 

তািকফস্করর মাসআলাকি ইসলাম ও ঈমান সংক্রান্ত মাসআলার এিকি শাখা 

আস্কলাচনা। িারর্ িুফকর ঈমাস্কনর কবপরীত। আর আল্লাির সস্কঙ্গ কশরি িরা যা 

তাওকিস্কির কবপরীত নসকিও এিপ্রিার িুফকর। আল্লাির প্রশংসা নয, আমরা 

প্রকতকি অধযাস্কে আিস্কল সুন্নাত ওোল জামাস্কতর মাযিাস্কবর উপর প্রকতকষ্ঠত। পূস্কবণ 

আমরা নস কবষে উস্কল্লখ িস্করকছ। নতা আিস্কল সুন্নাত ওোল জামা'আস্কতর 

মাযিাস্কবর মস্কধয গুরুত্বপূর্ণ এিকি অধযাে িস্কচ্ছ ঈমাস্কনর মাসআলা অেণাৎ,  

• ঈমাস্কনর সংজ্ঞা িী?  

• ঈমাস্কনর পকরচে িী?  

• ঈমাস্কনর কবপরীত ও ঈমান কবধ্বংসী কবষেগুস্কলার পকরচে িী? 

• আল্লাি রাব্বুল আলামীস্কনর তাওকিি িাস্কি বস্কল?  

• তাওকিস্কি রুবুকবেযাি িী? 

• তাওকিস্কি উলুকিোত িী? 

• আল্লাি সুবিানাহু ওো তা'আলার নাম ও গুর্াবকলর নক্ষস্কে তাওকিি িী 

রূপ?  

• এসব নক্ষস্কে তাওকিি কবধ্বংসী এবং এর কবপরীত কবষেগুস্কলা িী িী? 

• নসই কবষেগুস্কলা িী নযগুস্কলার দ্বারা িাস্কফর বযকক্ত ইসলাস্কম িীকক্ষত িস্কে 

মুসলমান বস্কল গর্য িে?  

• নসই কবষেগুস্কলা িী িী নযগুস্কলার দ্বারা মুসলমান ইসলাস্কমর গকণ্ড নেস্কি 

নবর িস্কে িাস্কফর মুরতাি িস্কে যাে? (নাউজুকবল্লাি কমন জাকলি)  

এই সিল কবষস্কে আমরা আমাস্কির ওলামাস্কে নিরাম এবং আিস্কল সুন্নাত ওোল 

জামাআস্কতর ইমামস্কির মাযিাস্কবর উপর প্রকতকষ্ঠত। 

তািকফস্করর মাসালা এবং এই কনস্কে িো বলার জনয আকিিাি, ঈমান ও তাওকিি 

সংক্রান্ত কিতাবাকি এবং কফিস্কির কিতাস্কব ফুক্বািাস্কে নিরাম করো—আল্লাি 
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আমাস্কিরস্কি এবং আপনাস্কিরস্কি এর নেস্কি নিফাজত িরুন— সংকেি 

পকরস্কচ্ছিগুস্কলাস্কত করোর কবকধ-কবধান ও মুরতাস্কির হুিুম আিিাম কনস্কে যা কিছ ু

বস্কলস্কছন, নসই সব কিছুর সংকক্ষিসার আমাস্কির সামস্কন োিস্কত িস্কব। 

এ িারস্কর্ই আমরা সবণিা ওই বযকক্তর বযাপাস্কর সতিণ িস্কর োকি, নয নিবল-ই 

তাওকিি ও আকিিাি সংক্রান্ত কিতাস্কবর উপর কভকত্ত িস্করই তািকফস্করর মাসআলা 

ও এতিসংক্রান্ত কবকধ-কবধান বুেস্কত কগস্কে ভুস্কলর কশিার িে। ঈমান-আকিিাি 

সংক্রান্ত কিতাব নেস্কি তারা কিছু অংশ নজস্কন কনস্কে কফিস্কির জ্ঞানলাভ িরা ছাড়াই 

এবং ফুিািাস্কে নিরাস্কমর বক্তবয, তাস্কির পে ও পো এবং তাস্কির বযাখযা-

কবস্কেষস্কর্র কিস্কি না তাকিস্কেই োলাওভাস্কব হুিুম কিস্কত আরে িস্কর। 

সাম্প্রকতিিাস্কল এই মাসআলার ওপর নবশকিছু পুকিিা রকচত িস্কেস্কছ। এমকনভাস্কব 

ইসলাম কবধ্বংসী কবকভন্ন উকক্তমূলি বা িাযণমূলি ইতযাকি িমণিাস্কণ্ডর ওপর পুকিিা 

রস্কেস্কছ। কিছু আস্কছ খুবই চমৎিার আবার কিছু আস্কছ নতমন মানসম্মত নে। 

তাকলবুল ইলস্কমর িাকেত্ব িস্কচ্ছ, নসগুস্কলা নেস্কি উপিৃত িওো, কনভণরস্কযাগয 

ওলামাস্কে নিরাস্কমর কিিকনস্কিণশনা লাভ িরা, অস্পি জােগাগুস্কলা তাস্কির িাস্কছ 

কগস্কে বুস্কে ননো, কিতাবাকির আকধস্কিযর বযাপাস্কর শাইখুল ইসলাম ইবস্কন 

তাইকমেযাি নেস্কি বকর্ণত নয ফােিার িো পূস্কবণ আস্কলাকচত িস্কেস্কছ, তা গ্রির্ িরস্কত 

সস্কচি িওো,  

রাসূলুল্লাি ملسو هيلع هللا ىلص নয নিাো কিস্কে রাস্কতর নামাজ শুরু িরস্কতন নস নিাো খুব নবকশ নবকশ 

পাঠ িরা আর তা িস্কচ্ছ—  

اللهم رب جبيل وميكائيل وإسرافيل، فاطَر السمواِت واألرض، عاملَ الغيب والشهادة، 
 ِبذِنَك، أنت َتكم بني عبادك فيما كانوا فيه َيتلفون، اهدِن ملا اختُِلَف فيه من احلق ِ 

 َمن تشاء إىل صراط مستقيم إنك َتدي
তাওকফি নতা এিমাে আল্লািরই িাস্কত। 
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তাকনিজরর মাসআলায় ব্ক্তব্য 
এ পযণাস্কে আকম তািকফস্করর মাসআলার ওপর িস্কেিকি িো বর্ণনা িরস্কবা যা 

ইনশাআল্লাি উপিারী িস্কব: 

প্রেম িো: তািকফর বলা িে নিান বযকক্তর িুফরীর বযাপাস্কর হুিুম নিোস্কি। আর 

এই অেণকিই বহুল বযবহৃত। তস্কব িখস্কনা িখস্কনা নিান িাজস্কি িুফুকর কিসাস্কব 

বর্ণনা িরার নক্ষস্কেও তািকফর শব্দ প্রস্কোগ িরা িে। তখন এর অেণ িাাঁড়াে, 

শরীেস্কতর কবকধ-কবধান প্রস্কযাজয এমন নলািস্কির িাযণিলাস্কপর মস্কধয অমুি িাজকি 

(স্কসিা িস্কত পাস্কর নিান কিছু িরা বা নছস্কড় নিো, িস্কত পাস্কর নিান উকক্ত অেবা 

কবশ্বাস্কসর পকরবতণন, যার মাস্কে রস্কেস্কছ সংশে সস্কেি) আমাস্কির দ্বীন ও শরীেস্কত 

এমন িুফকর বস্কল পকরগকর্ত যা ইসলাস্কমর গকণ্ড নেস্কি বকিেৃত িস্কর নিে—এরূপ 

হুিুম নিো। পকরভাষাে এস্কি তািকফস্কর মুতলাি (অকনকিণি বা সাধারর্ তািকফর) 

বলা িে। 

কদ্বতীে িো: তািকফর চাই নসিা মুতলাি নিাি (অেণাৎ নিান কিছু িরা, নিান 

কিছু পকরিার িরা, নিান উকক্ত অেবা নিান ধরস্কনর কবশ্বাস—সংশে সস্কেি 

কবশ্বাস্কসর অন্তভুণক্ত—এগুস্কলার বযাপাস্কর িুফুকরর হুিুম নিো) অেবা মুআইোন 

(অেণাৎ কনকিণি নিান বযকক্তর বযাপাস্কর িুফকরর হুিুম প্রস্কোগ িরা এবং এভাস্কব 

বলা নয নস কমল্লাস্কত ইসলাম নেস্কি বকিেৃত িাস্কফর; নস মুসলমান নে), তা এিকি 

শকরো হুিুম। অনযানয শকরো হুিুম-আিিাস্কমর মস্কতাই এর অবস্থা। আল্লাি 

তা'আলার পক্ষ নেস্কি আসা িকলল বযকতস্করস্কি এ কবষস্কে িো বলা জাস্কেজ নে। 

অেণাৎ এ কবষস্কে িো বলস্কত িস্কল পূত-পকবে শরীেস্কতর সুকনকিণি ও সুস্পি 

কনস্কিণশনা লাগস্কব। অতএব িুরআন সুন্নাস্কির কবশুদ্ধ িকলল এবং এ িুস্কিার 

আস্কলাস্কি শরীেস্কতর নিান মূলনীকতর দ্বারা যকি প্রমাকর্ত িে, 'অমুি িাজকি 

িুফকর' তািস্কল আমরা বলস্কবা, নসকি আসস্কলই িুফকর। 

এরপর আমরা হুিুম বর্ণনার জনয এবং সতণিতা, সস্কচতনতা ও ভীকত প্রিশণস্কনর 

জনয শতণিীনভাস্কব এভাস্কব বলব: নয বযকক্ত এ িাজকি িরস্কব নস িাস্কফর। 

এরপর সুকনকিণি নিান বযকক্ত অেণাৎ, অমুস্কির নছস্কল অমুি যার দ্বারা এমন িাজ 

সংঘকিত িস্কেস্কছ, তার বযাপাস্কর তখনই আমরা িুফরীর হুিুম প্রস্কোগ িরব, যখন 

তািকফস্করর সিল শতণ পাওো যাস্কব এবং তািকফস্করর প্রকতবন্ধি কবষেসমূস্কির 
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মস্কধয নিানকি উপকস্থত োিস্কব না। আর এস্কিই বলা িে তািকফর আল মুআইেযান 

(সুকনকিণি তািকফর)। 

ততৃীে িো: যখন আমরা জানস্কত পারলাম তািকফর এিকি শকরো হুিুম; প্রমাকর্ত 

িওোর কিি নেস্কি শরীেস্কতর অনযানয হুিুম-আিিাস্কমর মস্কতাই এর অবস্থা, 

অতএব এর মস্কধয কিছু এমন রস্কেস্কছ নযগুস্কলা অিািযভাস্কব প্রমাকর্ত। নযমন ইহুিী-

কিস্টানস্কির িাস্কফর িওো, মূকতণ পূজিস্কির িাস্কফর িওো নযমন আরস্কবর নসসব 

মুশকরস্কির অবস্থা যাস্কির মাস্কে রাসূলুল্লাি ملسو هيلع هللا ىلص নপ্রকরত িস্কেকছস্কলন। এমকনভাস্কব 

বতণমান সমস্কে ভারতবস্কষণর কিেু সম্প্রিাে যারা নগা-পূজাকর, এমকনভাস্কব বুস্কদ্ধর 

অনুসারী নবৌদ্ধরা, এমনই ইসলাম কভন্ন অনয যত ধমণমত ও মতবাি রস্কেস্কছ 

নসগুস্কলার অনুসারীরা।  

আস্করা বযাপিভাস্কব বলস্কল…এমন প্রকতকি নেকর্, যারা িখস্কনাই ইসলাস্কম িীকক্ষত 

িেকন এবং ইসলাস্কমর কিস্কি কনস্কজস্কিরস্কি সম্বকন্ধত িস্করকন, তারা সিস্কলই 

অিািযভাস্কব িাস্কফর। এস্কির অবস্থা নেস্কি আমরা আল্লাির িাস্কছ আেে িামনা 

িরকছ! নতা এস্কির িুফুরী অেণাৎ তারা নয িাস্কফর নসিা অিািয ও জরুকরোস্কত 

দ্বীস্কনর অন্তভুণক্ত কবষে। তাস্কিরস্কি জাস্কন এমন প্রকতকি মসুলমাস্কনর জনয তাস্কিরস্কি 

িাস্কফর বস্কল কবশ্বাস িরা ওোকজব। 

তািকফর সংক্রান্ত আস্কলাচনার মাস্কে কিছু আস্কছ যা পূস্কবণাক্ত আস্কলাচনার সস্কঙ্গ 

সংস্কযাকজত। নযমন ওই মুরতাস্কির অবস্থা নয দ্বযেণিীন ভাষাে কমল্লাস্কত ইসলাম নেস্কি 

কনস্কজস্কি কবকচ্ছন্ন িস্কর অনয ধমণ গ্রিস্কর্র নঘাষর্া কিস্কেস্কছ। নযমন ঐ সমি নলাি 

যারা নাউজুকবল্লাি কিস্টান িস্কে কগস্কেস্কছ, দ্বীন ইসলাস্কমর প্রকত িুফকর িরার নঘাষর্া 

কিস্কেস্কছ এবং ইসলামস্কি প্রতযাখযান িস্কর কিস্টধস্কমণ িীকক্ষত িস্কেস্কছ। 

এস্কির অবস্থার িাছািাকছ িস্কচ্ছ নবুেযাস্কতর কমেযা িাকবিারস্কির অনুসারীস্কির 

িুফকর। নযমন মুসাইলামাতুল িাযযাব (আল্লাি তাস্কি লা'নত িরুন)-এর 

অনুসারীরা এবং যুস্কগ যুস্কগ কবকভন্ন িািাল ও নবুোস্কতর কমেযা িাকবিারস্কির 

অনুগামী বযকক্তরা। 

অতঃপর—ঐ বযকক্ত নয প্রিাস্কশয সুস্পি িুফরী িস্করস্কছ, দ্বীনস্কি গাকল কিস্কেস্কছ এবং 

এমন সুস্পিভাস্কব আল্লাির িীস্কনর সস্কঙ্গ ঠাট্টা-কবদ্রুপ িস্করস্কছ যাস্কত নিান সস্কেি 

ননই। কবস্কশষ িস্কর এই বযকক্তর অবস্থা তখন অিািয রূপ ধারর্ িস্কর, যখন নস 
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এিই িাজ বারবার িস্কর। এস্কির মাস্কে িারও িারও িুফুকর ইহুিী-কিিানস্কির 

িুফকর অস্কপক্ষা অকধি মারাত্মি ও জঘনয। 

এমনই এর কবকভন্ন প্রিার রস্কেস্কছ। 

তািকফস্করর কিছু কবষে রস্কেস্কছ নযগুস্কলা উপস্করাক্ত কবষেগুস্কলা অস্কপক্ষা িালিা 

ধরস্কনর। নযমন নিাস্কনা নযাগয ফকিস্কির ফেসালা িৃত ইজকতিািী হুিুম।  

নযমন নিান শাসস্কির বযাপাস্কর এই ফেসালা নিো নয, নস শরীেস্কতর দ্বারা কবচার 

ফােসালা না িরার িারস্কর্ িুফরী িস্করস্কছ। নতা এর কবকভন্ন ির রস্কেস্কছ।  

নযমন ঐ বযকক্ত নয মূলগতভাস্কব এই শরীেত প্রতযাখযান িস্করস্কছ; শরীেস্কতর নিান 

হুিুমই নস বািবােন িস্কর না। অেবা ঐ বযকক্ত নয শরীেস্কতর কিছু হুিুম প্রস্কোগ 

িস্কর আবার কিছু হুিুম নছস্কড় নিে। তার নক্ষস্কে এ সোবনা োস্কি, নস কনস্কজ িাকব 

িরস্কব অেবা তার পক্ষ নেস্কি এই িাবী িরা িস্কব নয, নযসব নক্ষস্কে নস শরীেস্কতর 

হুিুম প্রস্কোগ িরস্কত পাস্করকন নসসব নক্ষস্কে তার নিান ওজর বা তাবীল আস্কছ। 

কিছু নলাি আস্কছ যাস্কির বযাপাস্কর সংশে-সস্কেি অেবা তাবীস্কলর সোবনা রস্কেস্কছ, 

আবার এমন অস্কনি আস্কছ যাস্কির বযাপাস্কর নতমন নিাস্কনা সংশে সস্কেি ননই। 

এরিম কবকভন্ন ির এস্কক্ষস্কে োিস্কত পাস্কর।  

নযমন ঐ বযকক্ত, নয এমন নিান িাজ িরস্কলা, যার িরুন তাস্কি িাস্কফর বলা যাস্কব 

কিনা এ কনস্কে ওলামাস্কে নিরাস্কমর মাস্কে মতকবস্করাধ রস্কেস্কছ। নযমন এি বযকক্ত কু্রশ 

নোলাস্কলা অেবা এস্কিবাস্কর পুস্করাপুকর ভাস্কব সালাত তযাগ িরল ইতযাকি, এসব 

নক্ষস্কে নিউ নিউ তাস্কি িাস্কফর বলার মতস্কি প্রাধানয কিস্কেস্কছ।  

শাইখ নমািাম্মি আস্কনাোর শাি িাকিরী বস্কলন:  

“তািকফস্করর উৎস তো নয িকলস্কলর কভকত্তস্কত তািকফর িরা িে, নসিা 
িখস্কনা ধারর্াপ্রসূত িস্কত পাস্কর। এর িৃিান্ত িস্কলা, কজিাি অবস্থাে যখন নিান 
বযকক্তর বযাপাস্কর সংশে নিখা নিস্কব, নস মুসলমান কি-না, তখন অনুমান িস্কর 
কসদ্ধান্ত ননওো। এমনিা মস্কন িরা উকচত িস্কব না, প্রকতকি নক্ষস্কে তািকফর 
িরা বা না িরা অিািযভাস্কব সকঠি িস্কত িস্কব। বরং তািকফর এিকি শকরো 
হুিমু। 

এই হুিুস্কমর দ্বারা প্রার্ ও সম্পি িালাল িস্কে যাে এবং কচরস্থােী জািান্নামী 
িওোর ফেসালা িরা িে। অতএব একির িকলল অনযানয সিল শকরো হুিুম-
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আিিাস্কমর মতই। অতএব িখস্কনা অিািয িকলস্কলর মাধযস্কম তািকফর িরা 
িস্কব, িখস্কনা প্রবল ধারর্ার কভকত্তস্কত, আবার িখস্কনা এতিুভস্কের মাোমাকে 
অবস্থাস্কন নেস্কি তািকফর িরা িস্কব। আর নযখাস্কনই কদ্বধাদ্বন্দ্ব নিখা নিস্কব 
নসখাস্কন তািকফর নেস্কি কবরত োিািাই উত্তম।”—'ইিফারুল মুলকিকিন কফ 

জরুকরোকতদ্ দ্বীন' গ্রে নেস্কি সংগৃিীত এবং নসখান ইমাম গাযযালী কলকখত 

'তাফকরক্বা' গ্রে নেস্কি উদ্ধৃত। 

চতুেণ িো: শরীেস্কতর মুিাল্লাফ বযকক্তস্কির িাযণিলাস্কপর মস্কধয নিানকি িুফকর 

নিানকি িুফকর নে, নস কবষস্কে হুিুম নিোর নক্ষস্কে নযমন নযমনভাস্কব ফুিািাস্কে 

নিরাস্কমর মাস্কে মতকবস্করাধ িস্কত পাস্কর, এিইভাস্কব তািকফর আল মুআইোন তো 

কনকিণি নিাস্কনা বযকক্তর ওপর িফুরীর হুিুম প্রস্কোস্কগর নক্ষস্কেও মতপােণিয ও 

কদ্বধাদ্বন্দ্ব নিখা কিস্কত পাস্কর। আর এর িারর্ মূলত তািকফস্করর শতণাবলী, প্রকতবন্ধি 

কবষেসমূি এবং নসগুস্কলা পাওো যাওো না যাওো কনস্কে পযণস্কবক্ষস্কর্র কভন্নতা। 

পঞ্চম িো: পূস্কবণর আস্কলাচনার উপর কভকত্ত িস্কর বলস্কবা, আিস্কল ইসলাস্কমর মধয 

নেস্কি, অেণাৎ আস্কগ নেস্কি নয বযকক্ত মুসলমান বস্কলই গর্য এবং তার ইসলাস্কম 

িীকক্ষত িওোর কবষেকি প্রমাকর্ত, তাাঁর কবরুস্কদ্ধ আল্লািতাোলার শরীেস্কতর সুকনকিণি 

িকলল পাওোর আস্কগ পযণন্ত এমন বযকক্তস্কি িাস্কফর বলা যাস্কব না। আর তাছাড়া 

তািকফস্করর হুিুম এিকি শকরো হুিুম। সুস্পি ও প্রমাকর্ত িওো না িওোর কিি 

নেস্কি এর কবকভন্ন ির রস্কেস্কছ নযমনিা আমরা পূস্কবণই আস্কলাচনা িস্করকছ। 

 

তাকনিজরর নব্নিন্ন স্তর  
সবস্কচস্কে স্পি ির িল, সিল মুসলমান অেবা অকধিাংশ মুসলমান কিংবা মধযম 

িস্করর মুসলমাস্কনরা যা বুেস্কত পাস্কর। এই িরকি নবাোর নক্ষস্কে অকধিাংশ নক্ষস্কে 

আস্কলম ও সাধারর্ নয নিান বযকক্ত সমান িস্কে োস্কি। নযমন ইকতপূস্কবণ কিছ ু

উিািরর্ নিো িস্কেস্কছ।  

উিািরর্ কিস্কসস্কব আস্করা বলা যাে -   

এমন বযকক্ত নয আল্লাি সুবিানাহু ওো তা'োলাস্কি গাকল কিস্কেস্কছ, তাাঁর দ্বীনস্কি 

গাকল কিস্কেস্কছ এবং এমন সুস্পিভাস্কব এর সস্কঙ্গ ঠাট্টা কবদ্রুপ িস্করস্কছ নয তাস্কত নিান 
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প্রিার অস্পিতা ননই। কবস্কশষ িস্কর ওই বযকক্ত যখন এিই িাজ বারবার িস্কর। নতা 

এমন বযকক্তস্কি িাস্কফর বলার জনয নিান আস্কলস্কমর ফস্কতাোর প্রস্কোজন িে না। 

িারর্ সাধারর্ মানুষ সিস্কলই তার উক্ত িাজস্কি এমন িুফুকর বস্কল মস্কন িস্কর যা 

কমল্লাস্কত ইসলাম নেস্কি বকিেৃত িস্কর নিে। অতএব নয বযকক্ত িাউস্কি এমন িাজ 

িরস্কত নিখস্কব, আর নস বাধযও নে, (নযমন নিান তাগুত তাস্কি নজস্কলর নভতস্কর 

এ িাজ িরস্কত বাধয িরস্কছ অেবা এ িাজ না িরাস্কত তাস্কি শাকি কিস্কচ্ছ), 

পাগলও নে, (িারর্ মুসলমান পাগল সবণাবস্থাে মুসলমান বস্কলই গর্য িস্কব এবং 

তার করো সিীি িস্কব না) তস্কব এমন বযকক্তর িুফুরীর হুিুম কিস্কে নিো যাস্কব। 

এবার আকস অস্পি নক্ষস্কের আস্কলাচনাে। নযসব নক্ষস্কে আিস্কল ইলস্কমর মাস্কে 

মতপােণিয রস্কেস্কছ নয, আস্কলাচয িাজকি িুফকর কি িুফকর না? অেবা এ কবষস্কে 

মতপােণিয ও কদ্বধাদ্বন্দ্ব রস্কেস্কছ, নিউ অমুি িাজ িরস্কল তাাঁস্কি িাস্কফর বলা যাস্কব 

কি-না? অেণাৎ তার নিান ওযর আস্কছ কিনা; তার নবলাে তািকফস্করর সিল শতণ 

পাওো কগস্কেস্কছ কি-না? অেবা তািকফস্করর প্রকতবন্ধি কবষেসমূস্কির সবগুস্কলাই 

তার নবলাে অনুপকস্থত কি-না?  

নসসব নক্ষস্কের মাসআলা উলামাস্কে নিরাস্কমর জনয নরস্কখ নিো উকচত এবং আিস্কল 

ইলস্কমর বাইস্কর িাস্করা এ কনস্কে িো বলা উকচত নে। িারর্ এখাস্কন ভুস্কলর সোবনা 

রস্কেস্কছ। আর কবস্কশষ িস্কর তািকফস্করর এই কবষেকিস্কত ভুল খুবই মারাত্মি এবং 

তার পকরর্কত খুবই িকঠন। িারর্ শরীেস্কত অনযােভাস্কব নিান মুসলমানস্কি িাস্কফর 

বলার জনয অগ্রসর িস্কত এবং তাড়াহুড়া িস্কর িাউস্কি তািকফর িরস্কত কনস্কষধ িরা 

িস্কেস্কছ। এিাস্কজ িস্কঠার হুাঁকশোকর এস্কসস্কছ। তাই দ্বীন সস্কচতন ও পরিাস্কল মুকক্ত 

নপস্কত আগ্রিী মুকমন বযকক্তর উকচত, তািকফস্করর নযাগয নে এমন বযকক্তস্কি তািকফর 

িস্কর িস্কঠার হুাঁকশোকর অমানয িরস্কত নস নযন ভে িস্কর। 

আল্লাি সবণজ্ঞ! 

আমরা আল্লাি তাআলার িাস্কছ িামনা িকর নযন কতকন আমাস্কিরস্কি এবং আমাস্কির 

ভাইস্কিরস্কি নিিাস্কেত ও সকঠি পস্কের কিশা িান িস্করন! 
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তুরজের লপ্রক্ষাপট  
এবার আকস তুরে এবং তার নপ্রক্ষাপি প্রসস্কঙ্গ। আসস্কল এর জনয কবশি আস্কলাচনা 

প্রস্কোজন। প্রকতকি মাসআলা পৃেিভাস্কব আস্কলাচনা ও আলািা িস্কর কবস্কবচনা িরা 

প্রস্কোজন। 

পূস্কবণর আস্কলাচনার আস্কলাস্কি আমরা বলস্কবা, এখানিার সাধারর্ ভাইস্কির িতণবয 

িস্কলা, ওলামাস্কে নিরামস্কি কজস্কজ্ঞস িরা। কিতাবাকিস্কত ওলামাস্কে নিরাস্কমর 

কলকখত বািযাবলী পাঠ িস্কর কনস্কজস্কির মস্কতা বুস্কেই কনস্কজরা তাড়াহুস্কড়া িস্কর 

মানুষস্কি তািকফর না িরা। িারর্ এস্কত তারা জঘনয ভুস্কলর কশিার িস্কবন। িারর্ 

এিজন সাধারর্ ভাই নসসব কিতাব নেস্কি যা বুেস্কবন তাই প্রস্কোগ িরস্কবন। 

এস্কক্ষস্কে িখস্কনা তার নবাোর ভুল িস্কত পাস্কর িখস্কনা প্রস্কোস্কগর ভুল িস্কত পাস্কর 

আবার িখনও উভে নক্ষস্কেই কতকন ভুস্কলর কশিার িস্কত পাস্করন। এস্কত কবরাি 

নফতনা ফযাসাি সৃকি িস্কব। 

এজনয বারংবার আমরা এই নকসিত িরকছ, তািকফস্করর মাসআলা-মাসাস্কেল নযন 

ওলামাস্কে নিরাস্কমর জনয নরস্কখ নিো িে। যুবি ভাইস্কির একি নজস্কন রাখা উকচত,  

তািকফস্করর অকধিাংশ মাসআলা ইজকতিািী, যাস্কত মতপােণস্কিযর সোবনা রস্কেস্কছ। 

অতএব নিউ নযন কনকিণি নিান উকক্ত, কনকিণি নিান শােখ অেবা কনকিণি নিান 

জামাতস্কি অন্ধভাস্কব অনসুরর্ না িস্কর। কনকিণি নিান বযকক্ত, কনকিণি কিছ ু নলাি 

অেবা কনকিণি নিাস্কনা জামাতস্কি—যাস্কিরস্কি তািকফস্করর কবষেকি ইজকতিািী—

তািকফর িরার নক্ষস্কে সিৃ মতপােণিযস্কি নিন্দ্র িস্কর তারা নযন পরস্পস্কর শত্রু 

মস্কনাভাবাপন্ন িস্কে না োস্কি। বরং তাস্কলবলু ইলমস্কির মস্কধয যকি িাস্করা সামস্কন 

গস্কবষর্া ও যাচাই-বাছাইস্কের দ্বারা সতযকি উস্কন্মাকচত িস্কে োস্কি এবং নস কবষস্কে 

তার কস্থর কবশ্বাস অকজণত িে, তস্কব নস তিনযুােী আমল িরস্কব। আর যার সামস্কন 

স্পি িস্কব না নস সতণিতা অবলম্বন িরস্কব। কিন্তু প্রস্কতযস্কিই কভন্নমস্কতর ভাইস্কের 

অপারগতা বেুস্কত নচিা িরস্কব। এিাই সকঠি পো। এ পো অনুসরর্ িরা ছাড়া 

িখনই িলযার্ সাকধত িস্কত পাস্কর না এবং পকরশুকদ্ধ আসস্কত পাস্কর না। যবুস্কিরা 

িখস্কনা িখস্কনা অনেণ সকৃির িাস্কজ নলস্কগ যাে, তারা দ্বীন নেস্কি এবং আল্লাির পে 

নেস্কি মানষুস্কি িসূ্কর সকরস্কে নিে আর ভাস্কব নয, তারা ভাস্কলা িাজ িরস্কছ এবং 

আল্লাির দ্বীস্কনর সিােতা িরস্কছ! এস্কত তারা িস্কঠার হুাঁকশোকর অমানযিারী বস্কল 

সাবযি িে।  
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আল্লাি তাআলা ইরশাি িস্করন: 

َنُكْم فَ َتزِلَّ َقَدٌمۢ   بَ ي ْ
ۢ

بَ ْعَد ثُ ُبوَِتَا َوَتُذوقُو۟ا ٱلسُّٓوَء مبَا َصَددُّتُّْ َعن َسِبيِل َوََل تَ تَِّخُذٓو۟ا أَْيَََٰنُكْم َدَخًَل
 ٱَّللَِّ َوَلُكْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

তরজমা: নতামরা স্বীে িসমসমূিস্কি পারস্পকরি িলি দ্বস্কন্দ্বর বািানা িস্করা না। তা 

িস্কল িৃঢ়ভাস্কব প্রকতকষ্ঠত িওোর পর পা ফসস্কি যাস্কব এবং নতামরা শাকির স্বাি 

আস্বািন িরস্কব এ িারস্কর্ নয, নতামরা আমার পস্কে বাধা িান িস্করছ এবং 

নতামাস্কির িস্কঠার শাকি িস্কব। (সূরা আন নািল: ৯৪) 

ইবস্কন িাসীর রকিমাহুল্লাি উক্ত আোস্কতর তাফসীস্কর কলস্কখন:  

“আল্লাি তাআলা তাাঁর বাোস্কিরস্কি কনস্কষধ িস্কর কিস্কচ্ছন যাস্কত তারা 
কনস্কজস্কির িসমসমূিস্কি পারস্পকরি িলি দ্বস্কন্দ্বর বািানা না বানাে অেণাৎ 
তাস্কির িসমগুস্কলা যাস্কত ষড়যন্ত্র-চক্রাস্কন্তর িারর্ না িে এবং িৃঢ়ভাস্কব 
প্রকতকষ্ঠত িওোর পর যাস্কত পা ফসস্কি না যাে। একি কিস্কে তলুনা িরা িস্কেস্কছ 
ওই বযকক্তর অবস্থা, নয সকঠি পস্কের উপর প্রকতকষ্ঠত কছল অতঃপর তা নেস্কি 
সস্কর এস্কসস্কছ এবং নিিাস্কেস্কতর পে নেস্কি কবচুযত িস্কেস্কছ। আর তার িারর্ 
িস্কচ্ছ, নসসব িসম নযগুস্কলা ভঙ্গ িরা িস্কেকছল যেরুন আল্লাির পে নেস্কি 
িূস্কর সরাস্কনার িাজ সংঘকিত িস্কেস্কছ। িারর্ িাস্কফর যখন নিখস্কব, মুকমন 
বযকক্ত তার সস্কঙ্গ ওোিাবদ্ধ িস্কেস্কছ অতঃপর কবশ্বাসঘাতিতা িস্করস্কছ, তখন 
দ্বীস্কনর প্রকত তার নিান আস্থা অবকশি োিস্কব না। এস্কত িস্কর নস ইসলাস্কম 
প্রস্কবশ িরা নেস্কি কবরত োিস্কব।” 

এখন িসম কনস্কে নছস্কলমানুকষ িরা এবং এস্কি ষড়যন্ত্র-চক্রাস্কন্তর িারর্ বানাস্কনাে 

যকি এভাস্কব আল্লাির পে নেস্কি মানুষস্কি সকরস্কে নিো িে আর তার ওপর এতিা 

িস্কঠার হুাঁকশোকর এস্কস োস্কি, তস্কব তািকফস্করর হুিুম-আিিাম কনস্কে নছস্কলস্কখলা 

িরার দ্বারা, অজ্ঞতা, বাড়াবাকড়, অন্ধ অনুসরর্ ও তাড়াহুড়া িস্কর তািকফর ঘকনষ্ঠ 

নিান কসদ্ধান্ত ননোর দ্বারা মানুষ িতিা আল্লাির দ্বীন নেস্কি িূস্কর সস্কর নযস্কত পাস্কর 

তা কি কচন্তা িরা যাে! কনশ্চেই কদ্বতীে কবষেকি প্রেমকির চাইস্কতও মারাত্মি। একি 

আমরা সিস্কলই জাকন। অতএব যুবি মুজাকিি এবং আল্লাির পস্কের িােীস্কির এ 

নেস্কি অকত গুরুত্ব সিিাস্কর নবাঁস্কচ োিা উকচত। আল্লাি তাোলাই নতৌকফি িাতা! 

 



 

51 
 

শাইখ আব্দলু কানদর ইব্জন আব্দলু আনিজির 
“আল-োমী” নকতাজব্র ব্যাপাজর  
প্রস্কে বকর্ণত শাইখ আব্দুল িাকির ইবস্কন আবিুল আকযস্কযর কিতাবাকির বযাপাস্কর 

িো িল, শাইস্কখর সবগুস্কলা কিতাস্কবর সামকিি মূতণরূপ িস্কচ্ছ তার রকচত   اْلامع يف
 গ্রেখানা। আর ইকতপূস্কবণ আমরা এবং আস্করা অস্কনস্কিই এই طلب العلم الشريف

কিতাস্কব োিা কিছু মানিাজ-গত আর কিছু শাখাগত ত্রুকি কনস্কে আস্কলাচনা 

িস্করকছ। আপনারা নস আস্কলাচনা নিস্কখ কনস্কত পাস্করন।  

তস্কব আকম কবস্কশষভাস্কব তুকিণ ভাইস্কিরস্কি এ কিতাবকি পকরিার িরস্কত নসীিত 

িরব।  

িারর্ এ গ্রেখানার অস্কনি ফােিা সস্কেও কনরেণি ও অপ্রস্কোজনীে কবষে এবং 

বাড়াবাকড় নেস্কি মুক্ত নেস্কি এর দ্বারা উপিৃত িওো সবার পস্কক্ষ সেব নে। একি 

নিবল এমন তাকলবুল ইলস্কমর পস্কক্ষই সেব, ইলস্কম দ্বীস্কনর কবকভন্ন শাখাে যার 

পিচারর্া রস্কেস্কছ এবং এস্কক্ষস্কে কনস্কজর জনয নয উত্তম সুিৃঢ় মাইলফলি স্থাপন 

িস্কর নরস্কখস্কছ। আর নয এমন তাকলবুল ইলম িস্কত পারস্কব না তার জনয এই গ্রেকি 

ক্ষকতির ও েুাঁকিপূর্ণ। 

আকম সংবাি নপস্কেকছ তুকিণ কিছু ভাই গ্রেকি তাস্কির ভাষাে অনুবাি িরস্কত চাস্কচ্ছন। 

আকম তাস্কিরস্কি িুকি িারস্কর্ এ িাজ িরস্কত বারর্ িরব: প্রেম িারর্ নতা বলাই 

িল। আর তা িস্কচ্ছ, ইলস্কম দ্বীস্কনর কবকভন্ন শাখাে পিচারর্া রস্কেস্কছ এমন তাকলবুল 

ইলম ছাড়া অনয নিউই সিস্কজ এ কিতাবকি দ্বারা উপিৃত িস্কত পাস্কর না। আর নয 

তাকলবুল ইলম এর দ্বারা পুস্করাপুকর উপিৃত িস্কত পারস্কব, তার জনয উত্তম িস্কচ্ছ, 

অনুবাস্কির বিস্কল মূল আরবী গ্রে অধযেন িরা।  

আর কদ্বতীে িারর্ িস্কচ্ছ: এজাতীে গ্রস্কের ভাষান্তস্করর িাজ খুবই িকঠন। িারর্ 

অনুবাি ও ভাষান্তর এমন এিকি শাস্ত্র ও কশল্প, নযাগয বযকক্তরা ছাড়া অনয িাস্করা 

নযখাস্কন িাত নিো উকচত নে। আর এ জাতীে গ্রস্কের অনুবাস্কির জনয এমন 

নলাস্কির প্রস্কোজন কযকন আরকব ভাষা জ্ঞান, কফিি ও ইসলামী শরীেস্কতর ওপর 

গভীর বুযৎপকত্তর অকধিারী িস্কবন। আর এমন নলাস্কির সংখযা কনতান্তই িম। এখন 

যকি অল্প কিছু আরকব জানা অেবা মধযম পযণাস্কের আরকব জানা নিান ভাই এ গ্রে 
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ভাষান্তস্করর িাজ িাস্কত ননন, কযকন কফিি ও ইলস্কম দ্বীস্কনর কবকভন্ন শাখাে অগাধ 

জ্ঞাস্কনর অকধিারী নন, তস্কব এমন বযকক্তর দ্বারা ক্ষকত ও অনেণ সৃকি ছাড়া ভাস্কলা 

কিছু িওোর সোবনা ননই। যকিও কতকন মস্কন িরস্কছন, কতকন খুবই উত্তম িাজ িস্কর 

যাস্কচ্ছন। 

অতএব পূর্ণ নযাগযতার অকধিারী না িস্কল িাস্করা জনয এমন িাজ িরস্কত অগ্রসর 

িওো জাস্কেজ নে। সকঠি ভাষান্তর, সূক্ষাকতসূক্ষ কবষে উপস্থাপন, আরবী নেস্কি 

সংকেি ভাষাে ত্রুকিমুক্ত পকরপূর্ণ অনুবাি ইতযাকি িকঠনতম িাস্কজর উপস্কযাকগতা 

ছাড়া এিাজ িাস্কত ননোর িো কচন্তাই িরা যাে না। এসব কবষে কচন্তা িরস্কলই খুব 

সিস্কজই আমরা বুেস্কত পাকর, এমন কিতাস্কবর অনুবাস্কির জনয বহু জস্কনর সমন্বস্কে 

গকঠত অনুবািি সম্পািি ও কনরীক্ষি কিস্কমর প্রস্কোজন। 

এর বিস্কল িাওোত, আকিিাি-কবশ্বাস, ইসলামী কফিি, আিব-কশিাচার কবষস্কে 

এমন অস্কনি কিতাব রস্কেস্কছ নযগুস্কলা অনুবাি িস্কর মানুস্কষর মাস্কে ছকড়স্কে নিো 

এবং সুলভ মূস্কলয মানুস্কষর িাস্কত িাস্কত নপৌাঁস্কছ নিো অকধি উপিারী ও গুরুত্বপূর্ণ- 

আলিামিুকলল্লাি! 

 

শাইখ আব্ু মহুাম্মাদ আল-মাকনদসীর রিনাব্লীর 
ব্যাপাজর 
এবার আকস শােখ আবু মুিাম্মাি আল মািকিসীর রচনাবলী প্রসস্কঙ্গ। এখাস্কন 

আসস্কল আকম বুেস্কত পারকছ না প্রেপস্কে শাইস্কখর নিান কিতাস্কবর কবষস্কে কজস্কজ্ঞস 

িরা িস্কেস্কছ। তস্কব এিো বলস্কত পাকর, শাইখ আবু মুিাম্মস্কির সবণস্কশষ 

কিতাবগুস্কলার মস্কধয আমাস্কির আস্কলাচয কবষস্কের উপর (অেণাৎ ইমান, িুফর ও 

তািকফস্করর উপর) অনযতম নেষ্ঠ এিকি গ্রেনা িস্কচ্ছ الرسالة الثَلثينية. 
আকম এ কিতাবকি পাঠ িরার উপস্কিশ কিকচ্ছ। 
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ননব্োিন সংক্রান্ত প্রজশ্নর উত্তর 
এবার কনবণাচস্কন অংশগ্রির্ কনস্কে িো। এ কবষস্কে প্রেম িো িস্কচ্ছ, একি জাস্কেজ 

নে। িারর্ এস্কত গর্তাকন্ত্রি বযবস্থার প্রকতষ্ঠাস্কি শকক্তশালী ও সমেণন িরা িে। 

আর এই অংশগ্রির্—যকিও নসিা বাকিযি ভাস্কবই নিাি না নিন—এই িুফুকর 

বযবস্থা প্রকতষ্ঠাে অংশগ্রিস্কর্র ই নামান্তর। তাছাড়া তুকিণ বািবতা ও এ জাতীে 

অনযানয নপ্রক্ষাপস্কি কনবণাচস্কন অংশগ্রিস্কর্র দ্বারা অকধিাংশ নক্ষস্কে—কিংবা বলা 

যাে প্রকতকি নক্ষস্কেই—িাস্কফর িলগুস্কলার মস্কধয নেস্কি নিান এিকিস্কি 

শকক্তশালীিরর্ অেবা িুফরী পালণাস্কমস্কের প্রধানমন্ত্রী বা নিান সিসযস্কি কনবণাচন 

িরা িস্কে োস্কি।  

আর নযস্কিতু এই কনবণাচন সংসি সিসযস্কির কনবণাচস্কনর জনযই িস্কে োস্কি, তাই এস্কত 

অংশগ্রির্ িস্কর নভাি নিো এমন বযকক্তস্কি সমেণনিান, কনবণাচন ও 

শকক্তশালীিরস্কর্র প্রিারান্তর, নয কশরকি মজকলস্কস অংশগ্রির্ িস্কর আল্লাির 

কনস্কিণশ উস্কপক্ষা িস্কর আইন প্রর্েন িস্কর। আর কনসস্কেস্কি এমন িাজ িুফুকর। 

অতএব কনবণাচনগুস্কলাস্কত অংশগ্রির্ িরা জাস্কেজ নে। 

 

‘মজের িাজলা’ নীনতর প্রজয়াগ সম্পজকে  
সমিালীন িতি আস্কলম গস্কবষর্ার জনয নতুন আস্করিকি মাসআলা নবর িস্করস্কছন 

আর তা িস্কচ্ছ:  

িুজন প্রধানমন্ত্রী পিপ্রােণী রস্কেস্কছ।  

এিজন এমন নিান িস্কলর প্রােণী নয িলস্কি ইসলামী িল কিস্কসস্কব গর্য িরা িে 

অেবা নস এমন নিান জাতীেতাবািী িস্কলর প্রােণী নয িল আল্লাির দ্বীস্কনর প্রকত 

শত্রুতা প্রিাশ িস্কর না, আল্লাির দ্বীস্কনর প্রকত যাস্কির ঘৃর্া নতমন তীব্র নে, যারা 

দ্বীনিারস্কির প্রকত সিে।  

অপরপ্রােণী এিজন নসিুযলার বা সমাজতাকন্ত্রি প্রােণী, নয ইসলাম ও শরীেস্কতর 

প্রকত নখালাস্কমলা শত্রুতা ও কবস্কদ্বষ নপাষর্ িস্কর, ইহুকি কিস্টান ও অনযানয িাস্কফর 

নগাষ্ঠীর সস্কঙ্গ যার রস্কেস্কছ আন্তকরি সম্পিণ।  
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এই িুই প্রােণীর মাস্কে কনবণাচনী লড়াই িস্কচ্ছ। এস্কক্ষস্কে িী িস্কব?  

এিইভাস্কব িাস্কফর রাষ্ট্রগুস্কলাস্কত সংখযালঘু মুসলমানস্কির অবস্থার বযাপাস্করও প্রে 

আস্কস। এখন এখাস্কন মূল কজজ্ঞাসাকি িস্কচ্ছ: ইসলাম ও মুসলমানস্কির জনয নয িল 

বা প্রােণী তুলনামূলি িম ক্ষকতির তাস্কিরস্কি নভাি নিো মুসলমানস্কির জনয 

জাস্কেজ কি-না, যাস্কত তারা তুলনামূলি বড় অকনি প্রকতস্করাধ িরস্কত পাস্কর? যকিও 

মুসলমান সিস্কলই এিো ভালভাস্কব জাস্কনন নয, এই প্রােণীরা সিস্কলই িাস্কফর। 

তারা আল্লাির নাকযলিৃত কবষে কিস্কে কবচার ফেসালা িখস্কনাই িরস্কবনা। 

মুসলমানস্কির প্রকত িখনই তারা সন্তুি িস্কব না এবং নিান অবস্থাস্কতই শাসি 

কিসাস্কব মুসলমানস্কিরস্কি তারা গ্রির্ িরস্কব না। এতিসস্কেও মুসলমানরা এিকি 

পক্ষস্কি এজনযই নভাি কিস্কব, যাস্কত তুলনামূলি নছাি অকনি নমস্কন কনস্কে বড়কি 

প্রকতস্করাধ িরা যাে।  

এখন এ িাজ িরা জাস্কেজ কি-না? 

এই কজজ্ঞাসার সবস্কচস্কে সমুকচত ও সতযঘকনষ্ঠ জবাব আমরা এিাই মস্কন িকর নয, 

এমন অবস্থােও মুসলমানস্কির জনয নভাি নিো জাস্কেজ িস্কব না। 

িারর্ এ কবষেকি সুসাবযি নয, িাস্কফরস্কি নভাি নিোর দ্বারা তাস্কি সমেণন িরা িে 

এবং তার িস্কলর িুফুকর নপ্রাগ্রাম ও বযবস্থাস্কি শকক্তশালী িরা িে। আর এিাই যকি 

নভািিাতার ইচ্ছা িস্কে োস্কি তািস্কল কনঃসস্কেস্কি তা িুফর। এমতাবস্থাে বড় অকনি 

প্রকতস্করাস্কধর এমন অজুিাত নিকখস্কে নিান িুফুকর িাস্কজর কিস্কি পা বাড়াস্কনা 

কিছুস্কতই জাস্কেজ নে। তাছাড়া বড় অকনি প্রকতস্করাস্কধর এই অজুিাতও গ্রির্স্কযাগয 

নে; বরং একি এিকি অকনকশ্চত কবষে।  

িকেত ইসলামী িস্কলর মুসকলম িাকবিার প্রােণীরা ক্ষমতাে নগস্কল আস্করা বড় অকনি 

সাকধত িস্কব না তার িী কনশ্চেতা আস্কছ?  

আবার ইসলাস্কমর জনয অকধি ক্ষকতিারি ও নখালাস্কমলাভাস্কব শরীেস্কতর প্রকত 

শত্রুভাবাপন্ন পক্ষ কজস্কত নগস্কলও িখস্কনা-সখস্কনা পকরর্কত কবচাস্কর তা ইসলাম ও 

মুসলমানস্কির জনয িলযার্ই বস্কে আস্কন। িারর্ তখন মানুষস্কি লড়াইস্কের জনয 

প্রস্তুত িরা এবং চযাস্কলঞ্জ ননোর জনয উদু্বদ্ধ িরার সুস্কযাগ বতরী িস্কে যাে। 

জনসাধারর্স্কি জাকগস্কে নতালা এবং কজিাি কফ সাকবকলল্লাহ্'র অনিুূস্কল জনমত 

বতকরস্কত িােী ও মুজাকিিস্কির সামস্কন অস্কনি পে খুস্কল যাে। 
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তস্কব উপস্করাক্ত অজুিাত ও বযাখযা যারা গ্রির্ িরস্কব সবণাবস্থাে তাস্কিরস্কি তািকফর 

িরা যাস্কব না। আর এিাই আমার এই মাসআলা বর্ণনা িরার মূল উস্কেশয। 

তাই যুবি মুজাকিিস্কির িতণবয িস্কলা, এজাতীে নলািস্কিরস্কি তািকফর িরা নেস্কি 

কবরত োিা। িারর্ তারা এমনকি িরস্কল গুনাগার িস্কবন। তাস্কির দ্বারা অকনি 

সাধন িস্কব। তারা বযেণ িস্কে যাস্কবন এবং আল্লাির পে নেস্কি মানুষস্কি িূস্কর সকরস্কে 

নিোর িারর্ িস্কবন। নিবল কযকন ইলম িাকসল িস্করস্কছন এবং তাফািিুি কফেীন 

(দ্বীস্কনর গভীর প্রজ্ঞা অজণন িরা।) অজণন িস্করস্কছন, কতকন মানুস্কষর সামস্কন সতয 

প্রিাস্কশ, তাস্কিরস্কি কবশুদ্ধতার আহ্বান জানাস্কত এবং তাস্কির জনয দ্বীনস্কি বযাখযা 

কবস্কেষর্ িরস্কত উস্কিযাগী িস্কত পাস্করন। নতৌকফি নতা এিমাে আল্লাির পক্ষ 

নেস্কি। 

 

তুরে ও এমন অনযানয লদজশর লসনাব্ানহনীজত 
িাকনর করার হুকুম  
তুরে ও এ জাতীে অনযানয িাস্কফর-মুরতাি রাস্কষ্ট্রর নসনাবাকিনীস্কত চািকর িরার 

বযাপাস্কর হুিুম িস্কলা, এমনিা জাস্কেজ নে। িারর্ এরা নতা মুরতাি রাস্কষ্ট্রর 

নসনাবাকিনী। অতএব নয বযকক্ত এস্কির অধীস্কন োিস্কব এবং এস্কির এিজন বসকনি 

কিস্কসস্কব কনস্কজস্কি প্রকতকষ্ঠত িরস্কব, নস িাস্কফরস্কির বসনযস্কির এিজন বস্কল গর্য 

িস্কব, িাস্কফরস্কির স্বাস্কেণ তাস্কি প্রস্তুত িরা িস্কব এবং তার দ্বারা তাস্কির সংখযা বৃকদ্ধ 

ঘিস্কব। এমন বযকক্ত িাস্কফরস্কির রাষ্ট্র বযবস্থাপনা ও সংকবধান রক্ষার িাস্কজ 

কনস্কোকজত োিস্কব।  

এ ছাড়া অকধিাংশ নক্ষস্কেই এসব নসনাবাকিনীস্কত চািকর িরার দ্বারা মানব রকচত 

আইন-িানুস্কনর সিােতা ছাড়াও আরও কবকভন্ন িুফুকর িমণিাস্কণ্ড কলি িস্কত িে। 

এসব চািকরর িরুন কবকভন্ন গুনাি, পাপাচার ও শরীেত গকিণত িাজ িরস্কত বাধয 

োিস্কত িে। িারর্ বসকনিস্কি িুফুকর িোবাতণা শুনস্কত িে। এমনকি প্রাে নক্ষস্কে 

তার কনস্কজরও িুফকর িাজ অেবা িুফুকর উকক্ত িরস্কত বাধয িস্কত িে। নযমন 

অকভশি আতাতুস্কিণর মত িাস্কফর তাগুত'নিরস্কি সম্মান জানাস্কত িে। রাষ্ট্র তুরে, 
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তার সংকবধান ও তার পতািাস্কি সযালুি িরস্কত িে। এস্কি সািাযয িরার এবং এর 

জনয জীবন উৎসগণ িরার শপে গ্রির্ িরস্কত িে। এমনই আস্করা কবকভন্ন কিছু। 

অতএব এসব সামকরি বাকিনীস্কত অংশগ্রির্ িরা নাজাস্কেজ। বরং আসল িো 

িস্কলা এমনিা িরা িুফকর নাউজুকবল্লাি কমন জাকলি! 

কিন্তু এখন প্রে িাাঁড়াস্কচ্ছ, নসনাবাকিনীস্কত চািকর িরা প্রকতকি বযকক্তস্কি আমরা 

তািকফর িরব?  

এর জবাব িল: সিজ স্বাভাকবি শাকন্তপূর্ণ অবস্থাে আমরা এমনিা িরস্কবা না। বরং 

আমরা বযকক্তকবস্কশস্কষর অবস্থা কবস্কবচনা িরব। এরপর করো ও তািকফস্করর 

মাসআলা সংক্রান্ত নয মূলনীকতর িো পূস্কবণ আস্কলাচনা িস্কেস্কছ, তা অনুসরর্ িস্কর 

আমরা বযকক্তর বযাপাস্কর হুিুম নিব। িারর্ নবাোই যাস্কচ্ছ, নসনাবাকিনীর এই 

চািকরর নক্ষস্কে নলািস্কির এমন নিান অপারগতা োিস্কত পাস্কর, যা তাস্কিরস্কি 

তািকফর িরার পস্কে প্রকতবন্ধি।  

নযমন: নিউ রাষ্ট্র ও শাসন িতৃণপস্কক্ষর িো কবস্কবচনাে না কনস্কে এই ধারর্া ও 

বযাখযা িস্কর বসল নয, এই নসনািল িস্কচ্ছ এতিঞ্চল রক্ষার িাকেস্কত্ব কনস্কোকজত। 

পাশাপাকশ নস এই িাকব িরস্কলা নয, কনস্কজর দ্বীনস্কি নিফাজস্কতর জনযই নস ওখাস্কন 

প্রস্কবশ িস্করস্কছ! নস নিান িুফুকর অেবা গুনাস্কির িাস্কজ অংশগ্রির্ িরস্কব না কিংবা 

নিউ এই চািকর কনল এবং নস জাস্কন নয একি মুরতাি রাস্কষ্ট্রর বাকিনী কিন্তু নস কবপ্লব 

ঘিাস্কনার উস্কেস্কশয সামকরি সক্ষমতা ও শকক্ত উন্নেস্কনর ইচ্ছাে তাস্কত প্রস্কবশ িরল। 

অেবা নিান কজিািী উস্কেস্কশয নস চািকর কনল (আমরা এমন িরার ববধতা কনস্কে 

আস্কলাচনাে এখন যাকচ্ছ না)।  অেবা এমন নিউ োিস্কত পাস্কর, নয শকরোসম্মত 

বাধযবাধিতার কশিার িস্কে অপারগ অবস্থাে এই চািকর কনস্কেস্কছ। কিংবা নিউ 

বযাখযা িরস্কলা নয, নস শকরোসম্মত বাধযবাধিতার কশিার। আল্লাহু আ'লাম- কতকন 

সবণজ্ঞ! 

এখন িো িস্কচ্ছ, মুরতাি নিান রাস্কষ্ট্রর সস্কঙ্গ লড়াই চলািাস্কল যখন আমরা 

আক্রমস্কর্ািযত োিস্কবা তখন তাস্কিরস্কি কিভাস্কব কবস্কবচনা িরস্কবা?  

কনঃসস্কেস্কি তখন আমরা এসব বাকিনীস্কি মুরতাি গর্য িস্কর উপযুক্ত সামকরি 

আচরর্ িরব। ইসলামী শরীেস্কতর কবস্করাধী শকক্ত ধস্কর কনস্কে তাস্কির কবরুস্কদ্ধ লড়াই 

িরব। আর বযকক্তকবস্কশস্কষর নক্ষস্কে নযস্কিতু আমরা জাকননা তার এমন নিান 

অপারগতা আস্কছ কিনা যা তার বযাপাস্কর িুফুরীর হুিুম প্রস্কোস্কগ প্রকতবন্ধি, তাই 
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আমরা তাস্কি িাস্কফর ধস্কর ননব এবং লড়াইস্কের সমি হুিুম-আিিাম ও সম্পি 

গ্রিস্কর্র নক্ষস্কে তার সস্কঙ্গ িাস্কফর সলুভ আচরর্ িরব। যদু্ধ চলািালীন ওই 

অবস্থাে মলূ অবস্থা িল, এসব বাকিনীস্কি মরুতাি ধস্কর কনস্কে নসভাস্কব আচরর্ িরা। 

তস্কব ওই বযকক্তর িো কভন্ন, যার বযাপাস্কর আমাস্কির জানা োিস্কব নয, তাস্কির 

মাস্কে োিা সস্কেও তার গ্রির্স্কযাগয অপারগতা রস্কেস্কছ। তস্কব অকভজ্ঞতা ও বািব 

জানাস্কশানার আস্কলাস্কি বলা যাে, এমনিা ঘিার সোবনা খুবই িম। 

 

লসনাব্ানহনীগুজলা নক দলগতিাজব্ মরুতাদ নানক 
ব্যনক্তপিোজয় সকজল মরুতাদ? 
এই নগল এিকি আস্কলাচনা। পাশাপাকশ এখাস্কন আমরা সতিণ িস্কর কিস্কত চাই বহুল 

আস্কলাকচত এিকি মাসআলার বযাপাস্কর। কবকভন্নভাস্কব এই মাসআলাকি আস্কলাচনাে 

এস্কসস্কছ এবং এ কনস্কে অস্কনি তিণ কবতিণ িস্কেস্কছ। এ-সংক্রান্ত অস্কনি গস্কবষর্া 

পযণাস্কলাচনা ও বযাখযা-কবস্কেষর্ সামস্কন এস্কসস্কছ। নসসব বযাখযা-কবস্কেষস্কর্র মস্কধয 

কিছু আস্কছ আসস্কলই এমন উপিারী, যার দ্বারা মূলগত হুিুম জানািা সিজ িে। 

আবার এমন আস্কলাচনাও আস্কছ, নযগুস্কলা নিবল-ই তিণাতকিণ ও চকবণত চবণর্ ছাড়া 

আর কিছুই নে। নসগুস্কলার দ্বারা িাস্কজর চাইস্কত িো নবকশ বলার দ্বার উন্মুক্ত িে 

এই যা। তস্কব আমরা ভাস্কলা িস্করই জাকন, প্রাে সমে যুবি মুজাকিিস্কির মাস্কে নিান 

কবষেকি কনস্কে খুব নবকশ আস্কলাচনা-পযণাস্কলাচনা চলস্কত োস্কি অকভরামভাস্কব। তা 

িস্কচ্ছ এই প্রেকি,  

এসব্ দল শুধ্ ুদলগতিাজব্ মরুতাদ না-নক 
ব্যনক্তপিোজয় সকজলই মরুতাদ? 
নযস্কিতু এখাস্কন আমাস্কির আস্কলাচনা কজিাস্কির হুিুম-আিিাস্কমর সস্কঙ্গ সংকেি, 

তাই আমরা এসব খুাঁকিনাকি বযাখযা-কবস্কেষর্ কনস্কে পস্কড় োিার মাস্কে খুব এিিা 

ফােিা নিকখনা। এখন চাই িলগতভাস্কব তারা মুরতাি নিাি কিংবা বযকক্তপযণাস্কে 

সিস্কল মুরতাি নিাি-তাস্কত কিছু আস্কস যাে না; আমরা প্রস্কোজনাকতকরক্ত কিছ ু
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কনস্কে আস্কলাচনাে আগ্রিী নই। িারর্ উভে নক্ষস্কেই যুদ্ধ চলািাস্কল এবং সম্পি 

গ্রিস্কর্র নক্ষস্কে এসব বাকিনীর সস্কঙ্গ মুরতািস্কির নযাে আচরর্ িরা িস্কব। সংস্কক্ষস্কপ 

এিুিু আস্কলাচনাই এখাস্কন প্রাসকঙ্গি। আল্লাি তাোলাই সবণজ্ঞ! 

 

তুর্কি েনগজণর ব্যাপাজর 
আমরা সামকগ্রিভাস্কব অনয সব মুসকলম জনসাধারস্কর্র মতই তুকিণ জনসাধারর্স্কি 

কবস্কবচনা িকর। আমরা নিান সীমাবদ্ধতা বযকতস্করস্কি এ বািয বযবিার িকর: 

"মুসকলম তুকিণ জাকত" ইতযাকি। তারা আমাস্কির িৃকিস্কত অনযানয মুসকলম 

জাকতস্কগাষ্ঠীর মতই। আমাস্কির এমন অবস্থান আসল ও প্রধান অবস্থার কবস্কবচনাে। 

িারর্ নিান সস্কেি ননই, তুকিণ জনসাধারস্কর্র মূল অবস্থান—তারা মুসলমাস্কনর 

সন্তান মুসলমান। তারা নবস্কড় ওঠার সমে িাল নেস্কিই ইসলাস্কমর বার্ী িাকলমাস্কে 

শািািাত পাঠ িস্কর এবং সবণিা এর উপস্করই তারা প্রকতকষ্ঠত োস্কি। তারা 

ইসলামস্কি কনস্কজস্কির ধমণ কিস্কসস্কব স্বীিার িস্কর।  

আর অকধিাংস্কশর কবস্কবচনাে 'মুসকলম তুকিণ জাকত' বলার নযৌকক্তিতা িস্কলা, আমরা 

মস্কন িকর অকধিাংশ তুকিণ নাগকরি আল্লাির রিমস্কত সকতযিার অস্কেণ মুসলমান। 

যকিও আস্কমণকনো সি অনযানয কবকভন্ন কিস্টান, ইহুকি, কজকেিস্কির মত মূলগত 

িাস্কফররা, দ্বীন নেস্কি পুস্করাপুকর কবচুযত প্রগকতশীল মুক্তমনা নাকিি নগাষ্ঠী ও 

নসিুযলারস্কির মত মুরতািরা, মুসকলম িাকবিার আস্করা কবকভন্ন িাস্কফর নগাষ্ঠী নযমন 

নুসাইকররা, িবর পুজারী িট্টর সুকফরা এবং দ্বীন কবিৃতিারী মুলকিি নগাষ্ঠীসি এ 

জাতীে আস্করা অস্কনি নগাষ্ঠী তুকিণ জাকতসত্তার সস্কঙ্গ সম্পৃক্ত, তোকপ শিস্কর-

বেস্কর, গ্রাস্কমগস্কঞ্জ, নিস্কশর প্রতযন্ত অঞ্চস্কলর অকধিাংশ তুকিণ নাগকরি জনসাধারর্ 

যারা অনযস্কির তুলনাে সংখযাে সবস্কচস্কে বড়—তারা ইসলামস্কি বুস্কি ধারর্ িস্কর 

সকিসালামস্কত ঈমাস্কনর নবিনীস্কত কিস্কি আস্কছ। আল্লাি তাআলা সবণজ্ঞ! 

যকি ধরা িে, মুসলমানস্কির অংশকি সংখযাগকরষ্ঠ নে, তবুও িখস্কনা এিা প্রজ্ঞা ও 

িূরিকশণতার পকরচে িস্কব না নয, আমরা কনখুাঁত পকরসংখযাস্কনর মাধযস্কম এমন 

ফলাফল নবর িস্কর আনব, যার দ্বারা িাস্কফরস্কির সংখযা ও জনবল অকধি নিখা 

যাস্কব। বরং আমরা মূলগত অবস্থা ও স্বাভাকবি প্রাধানয কবস্কবচনার নয মূলনীকত 

আস্কলাচনা িস্করকছ, তা অনুসরর্ িস্কর বাকিযি অবস্থােই ক্ষান্ত নিব। পাশাপাকশ 
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আরও এিকি িারর্ িস্কচ্ছ, আমরা সুলক্ষর্ গ্রির্ িরস্কত চাই। এছাড়াও সবস্কচস্কে 

খারাপ সোবনা োিস্কলও 'তুকিণ মুসকলম জাকত' িোিাস্কি তার অতীত ইকতিাস্কসর 

উপর কভকত্ত িস্কর নযৌকক্তি প্রমার্ িরা সেব। অতএব ভাষাগত কিি নেস্কিও 

নেস্কি একি আপকত্তির নে। আর রাজনীকতর জস্কনযও এমনকি বলাই অকধি 

যুকক্তযুক্ত। 

আল্লাি তাআলা সবণজ্ঞ এবং কনভুণল ফােসালা িাতা! লা িাওলা ওোলা িুওোতা 

ইল্লা কবল্লাকিল আকলকেযল আকজম! 

 

তুরজের উলামাজয় লকরাম ও েনগজণর প্রনত নসীহত  
এরপর আপনারা জানস্কত নচস্কেস্কছন: তুরস্কের আস্কলম-ওলামা ও জনসাধারস্কর্র 

প্রকত আমাস্কির নসীিত িী? 

এর উত্তস্কর আমরা বলব: কনশ্চেই আমরা উলামাস্কে নিরামস্কি তাস্কির িাকেত্ব 

পালস্কনর উপস্কিশ কিই। আল্লাি তা'আলাই নতা তাস্কিরস্কি এ আস্কিশ কিস্কে এরশাি 

িস্করস্কছন: 

ُ ِميثَاَق الَِّذينَ   أُوُتوا اْلِكَتاَب لَتُ بَ يِ نُ نَُّه لِلنَّاِس َوََل َتْكُتُمونَه َوِإْذ َأَخَذ اَّللَّ
তরজমা: (আর আল্লাি যখন আিস্কল কিতাবস্কির িাছ নেস্কি প্রকতজ্ঞা গ্রির্ 

িরস্কলন নয, তা মানুস্কষর কনিি বর্ণনা িরস্কব এবং নগাপন িরস্কব না) [সূরা আস্কল 

ইমরান: ১৮৭) 

আমরা তাস্কিরস্কি নস িস্কলর অন্তভুণক্ত িওোর বযাপাস্কর সাবধান িরকছ যাস্কির 

বযাপাস্কর আল্লাি ইরশাি িস্করস্কছন: 

َي َُّها ٱلَِّذيَن ءَاَمنُ ٓو۟ا ِإنَّ َكِثريًا َل ٱلنَّاِس بِٱْلبََِٰطِل َوَيُصدُّوَن  أيََٰٓ مِ َن ٱأْلَْحَباِر َوٱلرُّْهَباِن لََيْأُكُلوَن أَْموََٰ
ْرُهم بَِعَذاب  َعن َسِبيِل ٱَّللَِّ َوٱلَِّذيَن َيْكِنُزوَن ٱلذََّهَب َوٱْلِفضََّة  َوََل يُنِفُقوََنَا ِِف َسِبيِل ٱَّللَِّ فَ َبشِ 
 أَلِيم  

তরজমা: নি ঈমানিারগর্! পকেত ও সংসারকবরাগীস্কির অস্কনস্কি নলািস্কির 

মালামাল অনযােভাস্কব নভাগ িস্কর চলস্কছ এবং আল্লাির পে নেস্কি নলািস্কির 
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কনবৃত রাখস্কছ। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা িস্কর রাস্কখ এবং তা বযে িস্কর না 

আল্লাির পস্কে, তাস্কির িস্কঠার আযাস্কবর সুসংবাি শুকনস্কে কিন। (সূরা আত তাওবা: 

৩৪) 

তাস্কির প্রকত নসীিত িস্কলা, তারা নযন উপলকি িস্করন নয, মানুষ তাস্কির কিস্কিই 

তাকিস্কে আস্কছ; যকি তারা সরল পস্কে োস্কিন তািস্কল মানুষ সরল পস্কে োিস্কব 

আর যকি তারা কবপস্কে চস্কল যান তািস্কল মানুষও কবপস্কে চস্কল যাস্কব। কনঃসস্কেস্কি 

একি অস্কনি বড় আমানত। অতএব তাাঁরা নযন ইলম, িাওোত, বক্তৃতা, নলখকন— 

সব কিছুর মাধযস্কম আল্লাির পস্কে কজিাি িস্করন। সতয এবং সতযপেীস্কিরস্কি তারা 

নযন সািাযয িস্করন। আল্লাির পস্কে নিান কনেুস্কির কনোর ভে নযন তারা না 

িস্করন। ইলস্কমর পস্কে োিা প্রস্কতযস্কিরই স্মরস্কর্ রাখা উকচত, আস্কলমস্কির কবকভন্ন 

প্রিার রস্কেস্কছ। শরীেস্কতর প্রমার্াকি এবং অকভজ্ঞতার আস্কলাস্কি এমনিাই আমরা 

নিখস্কত পাই। 

এিপ্রিার আস্কলম িস্কচ্ছন যারা আল্লাির দ্বীন ও আস্কখরাস্কতর পস্কক্ষ। তাাঁরা 

আল্লাির িাস্কছ োিা প্রকতিানস্কি প্রাধানয নিন। আল্লাির ভে তাাঁস্কিরস্কি খারাপ 

িাজ িরস্কত বারর্ িস্কর। তাাঁস্কির ইলম আল্লাির নিো িাকেত্ব পালস্কন তাাঁস্কিরস্কি 

উদু্বদ্ধ িস্কর। তাাঁরাই সফল ও নসৌভাগযবান। আল্লাির সস্কঙ্গ তাাঁস্কির রস্কেস্কছ কনকবড় 

সম্পিণ। তাাঁরা আল্লািস্কি সািাযযিারী এবং তাাঁর িাস্কছ োিা প্রকতিাস্কনর বযাপাস্কর 

আশাবািী। 

আস্করিিল িুকনোিার ওলামা। তাস্কির লক্ষয িস্কচ্ছ, কনস্কজস্কির ইলস্কমর মাধযস্কম 

পাকেণব সুস্কযাগ-সুকবধা লাভ িরা। তারা িুকনোবী নলাভ-লালসা চকরতােণ িরার জনয 

ইলম ও দ্বীনস্কি বযবিার িস্কর। ধন-সম্পি উপাজণন, সুস্বািু আিাযণ ও পানীে, িাকম 

বাসস্থান ও মূলযবান নপাশাি ইতযাকির নভতর িুস্কব োস্কি তারা। কিংবা উচ্চতর 

পি-পিবী লাভ িস্কর জকমস্কনর বুস্কি অিংিারী কিস্কসস্কব নবাঁস্কচ োস্কি তারা। 

এই কদ্বতীে প্রিাস্করর আস্কলস্কমর সংখযাই নবকশ। তাস্কির লক্ষয িস্কচ্ছ, মানুষস্কি সন্তুি 

িরা, তাস্কির কপ্রেভাজন িওো এবং প্রকসকদ্ধ ও সামাকজি মযণািা অজণন িরা। তাই 

ওলামাস্কে নিরাস্কমর প্রকত আমার নকসিা িস্কলা, তাাঁরা নযন সাফস্কলযর অকধিারী 

প্রেম প্রিাস্করর আস্কলমস্কির অন্তভুণক্ত িস্কত সস্কচি োস্কিন। ক্ষর্স্থােী এসব নভাগয 

সামগ্রীর ওপর তাাঁরা নযন আল্লাির িাস্কছ োিা প্রকতিানস্কি প্রাধানয নিন। 
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আর তুকিণ জনসাধারস্কর্র প্রকত আমাস্কির নকসিত িস্কলা, তারা নযন এ িো স্মরর্ 

রাস্কখন নয, আল্লাি তা'আলা তাস্কিরস্কি বৃো সৃকি িস্করনকন। অিারস্কর্ কতকন 

তাস্কিরস্কি িুকনোর বুস্কি নপ্ররর্ িস্করনকন। কনঃসস্কেস্কি তাস্কির িাাঁস্কধ কবরাি িাকেস্কত্বর 

নবাো নচস্কপ আস্কছ। নস িাকেস্কত্বর বযাপাস্কর তারা কজজ্ঞাকসত িস্কবন। অতএব তারা 

নযন এিমাে আল্লাির িাসত্ব নমস্কন ননন এবং আল্লাি তাআলার ইবািত বস্কেগীর 

উপর অিল অকবচল োস্কিন। তারা নযন এ িো স্মরর্ রাস্কখন, নযকিন নগাপন 

কবষোকি পরীকক্ষত িস্কব, প্রকতকি বাো এিািী তার রস্কবর িাস্কছ উপকস্থত িস্কব, 

নিোমস্কতর কবভীকষিামে নসকিস্কন নিউই এিো বস্কল পার পাস্কব না নয, আকম 

অমুি বড় বযকক্ত নি অনুসরর্ িস্করকছ! আকম অমুি সরিাস্করর অনুগামী িস্কেকছ! 

আকম অমুি ননতার, অমুি শাইস্কখর…আকম আমার কপতৃিুস্কলর পস্কে চস্কলকছ! 

উদ্ভ্রান্ত, কবভ্রান্ত, পেভ্রি, সকঠি পে নেস্কি কবচুযত এবং পস্কের পকেি িস্কে নগস্কল 

নিোমস্কতর কিন এজাতীে অজুিাত িাস্কজ আসস্কবনা। িারর্ আল্লাি তাআলা 

রাসূস্কলর মাধযস্কম, দ্বীন ইসলাস্কমর মাধযস্কম, নিারআস্কনর মাধযস্কম মানুস্কষর জনয তার 

িকললস্কি পূর্ণতা িান িস্করস্কছন। আল্লাি সুবিানাহু ওো তা'োলা সৃকিিুস্কলর জনয 

অজুিাত নিখাস্কনার পে বন্ধ িস্কর কিস্কেস্কছন। 

অতএব মুসকলম জনসাধারর্ নযন ইলস্কম দ্বীন অজণন িস্কর, নিারআন-সুন্নাি 

আাঁিস্কড় োিা সতযবািী সৎিমণশীল নলািস্কিরস্কি অনুসরর্ িস্কর এবং তাস্কির সঙ্গ 

গ্রির্ িস্কর। তারা নযন আল্লািতাোলার ইচ্ছা সম্পস্কিণ, তাাঁর হুিুম আিিাম 

সম্পস্কিণ কবজ্ঞজনস্কির িাস্কছ কজজ্ঞাসা িস্কর এবং দ্বীনী জ্ঞান ও কফিিী জ্ঞান অজণন 

িস্কর। সস্কবণাপকর তারা নযন আল্লাির, আল্লাির দ্বীস্কনর এবং আল্লাি ভীরু দ্বীনিার 

মুসলমানস্কির সািাযযিারী িস্কে যাে। 

এস্কত নিান সস্কেি ননই নয, তুকিণ জাকত এমন এি মিান জাকত, যাস্কিরস্কি আল্লাি 

তাোলা ইসলাস্কমর মাধযস্কম সম্মাকনত িস্করস্কছন। তারা যখন ইসলাস্কম িীকক্ষত িস্কেস্কছ 

তখন আল্লাি তা'আলা এর দ্বারা তাস্কিরস্কি বরিতমে িস্করস্কছন। অতএব তাস্কির 

নসই হৃতস্কগৌরব তখনই পুনরুদ্ধার লাভ িরস্কব, যখন তারা নতুন িস্কর ইসলাস্কমর 

পস্কে কফস্কর এস্কস ইসলামস্কি পুস্করাপুকর ভাস্কব আাঁিস্কড় ধরস্কব। প্রাচয প্রতীস্কচযর নিাস্কল 

প্রকতপাকলত িস্কে কিছুস্কতই তারা কনস্কজস্কির সম্মান কফকরস্কে আনস্কত পারস্কব না। 

গর্তন্ত্র, ধমণকনরস্কপক্ষতাবাি ইতযািার িুফুরী মতবাি অনুসরর্ িস্কর িখস্কনাই তারা 

সফল িস্কত পারস্কব না। িারর্ সিল মতবাি এিপাস্কশ আর ইসলাম যা কিনা 
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আল্লাির দ্বীন; যা িস্কলা স্বাধীনতার, সম্মাস্কনর, নগৌরস্কবর, মযণািার, ইিিালীন 

নসৌভাস্কগযর এবং পরিালীন সাফস্কলযর ধমণ, নসকি অনযপাস্কশ। 

বস্তুতঃ আল্লাি যাস্কি চান তাস্কি সীরাস্কত মুিাকিস্কমর কিস্কি নিিাস্কেত িস্করন। 

 

শাইখ আল-মাকনদসীর ব্ক্তজব্যর ব্যাপাজর মন্তব্য 
তুকিণ ভাইস্কির আস্করিকি কজজ্ঞাসা: শাইখ আবু মুিাম্মি মািকিসী িাকফযাহুল্লাহ্'র 

নসই বক্তবয যা কতকন الرسالة الثَلثينية গ্রস্কে এস্কনস্কছন; নয বক্তস্কবযর দ্বারা কতকন 

তািকফস্করর বযাপাস্কর বাড়াবাকড় িরস্কত কনস্কষধ িস্করস্কছন এবং নিান বযাখযা কবস্কেষর্ 

ছাড়াই কনবণাচনগুস্কলাস্কত অংশগ্রির্িারী জনসাধারর্স্কি তািকফস্করর বযাপাস্কর সতিণ 

িস্করস্কছন—শাইস্কখর নসই বক্তবযস্কি আপনারা িীভাস্কব মূলযােন িস্করন? 

শাইস্কখর বক্তবয: “এ িারস্কর্ হুিত িাস্কেম িরার আস্কগ এবং সংসি সিসযস্কির 
িাস্কজর প্রিৃকত এবং এগুস্কলা নয দ্বীন ইসলাম ও রাব্বুল আলাকমস্কনর তাওকিস্কির 
সস্কঙ্গ পুস্করাপুকর সাংঘকষণি, এ কবষেগুস্কলা তাস্কিরস্কি জানাস্কনার আস্কগ তাস্কিরস্কি 
তািকফর িরা িালাল িস্কব না। এরপস্করও যকি তারা তাস্কিরস্কি কনবণাকচত িরার 
বযাপাস্কর অনড় োস্কি তখন তাস্কিরস্কি তািকফর িরা িস্কব।” 

শাইস্কখর এমন বক্তস্কবযর বযাপাস্কর আমরা বলস্কবা, আমরা সবণস্কতাভাস্কব এই 

বক্তস্কবযর সস্কঙ্গ এিমত এবং এস্কি আমরা যোেণ বস্কল মস্কন িকর। তস্কব এিা সাধারর্ 

অবস্থাে; নিান কবস্কশষ পকরকস্থকত ও নপ্রক্ষাপি কবস্কবচনাে না কনস্কে। এখন িো িল 

কনবণাচস্কন অংশগ্রির্িারী নিান বযকক্তর উপর যকি হুিত প্রকতকষ্ঠত িস্কে যাে; যকি 

িখস্কনা এমনিা বলা যাে নয, তার উপর হুিত প্রকতকষ্ঠত িস্কেস্কছ এবং তার সংশে 

কনরসন িস্কেস্কছ, এখন এজাতীে বযকক্ত আিস্কতই তাস্কি নশানাস্কনা এ সংক্রান্ত 

আস্কলাচনা বুেস্কত ও অনুধাবন িরস্কত নপস্করস্কছ কি-না, নসকি কনর্ণস্কের জনয সস্কবণাচ্চ 

পযণাস্কের অনুসন্ধান এবং যারপরনাই যাচাই-বাছাই প্রস্কোজন। 

এমন নযন না িে, নিউ শুধু িাকব িস্কর বসস্কলা নয, অমুি অমুি বযকক্তর উপর 

হুিত প্রকতকষ্ঠত িস্কেস্কছ িারর্ নস সবকিছু উস্কপক্ষা িস্কর অিংিারবশত িাওোত 

প্রতযাখযান িস্করস্কছ; এরপর নস িাকবর ওপর কভকত্ত িস্কর িাউস্কি তাড়াহুড়া িস্কর 

তািকফর িস্কর নিো িস্কলা! িারর্ এগুস্কলা অপকরর্ামিকশণতা ও আস্কবস্কগর তাড়না 
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ছাড়া আর কিছুই নে—কবস্কশষত এই স্পশণিাতর মাসআলাে। িারর্ পকরকস্থকত 

আজ এতিাই ভোবি িস্কে িাাঁকড়স্কেস্কছ নয, অস্কনি আস্কলমই অকধি নযাগয বযকক্তস্কি 

নভাি কিস্কে কনবণাকচত িরা জাস্কেজ এমনকি ওোকজব পযণন্ত বস্কলস্কছন। এ কবষেগুস্কলা 

সবণে প্রকসদ্ধ; আমরা সিস্কলই জাকন। সমি প্রশংসা আল্লাির! 

 

উপসংহার 
আমরা আল্লাি সুবিানাহু ওো তা'আলার িাস্কছ িামনা িকর, নযন কতকন 

আমাস্কিরস্কি এবং আমাস্কির সিল ভাইস্কি সব রিম িলযার্ িান িস্করন, 

মুসলমানস্কির জনয সম্মাস্কনর এমন মাইলফলি সুিৃঢ়ভাস্কব স্থাকপত িস্কর নিন, যা 

তার অনুগত ইবািতিারী বাোস্কিরস্কি নগৌরস্কবর পস্কে পকরচাকলত িরস্কব; যা 

পাকপষ্ঠস্কিরস্কি অপিস্থ িরস্কব এবং আমর কবল মা'রূফ ও নাকি আকনল মুনিাস্করর 

কিস্কি পে কনস্কিণশ িরস্কব। 

আস্কগ-পস্করর সমি প্রশংসা এিমাে আল্লাি রাব্বুল আলামীস্কনর জনয!  

আল্লাির রিমত ও বরিত বকষণত নিাি আমাস্কির নবী মুিাম্মি ملسو هيلع هللا ىلص- এর উপর, তাাঁর 

পকরবার-পকরজস্কনর ওপর এবং তাাঁর সািাবীস্কির ওপর। 

কলস্কখস্কছন— 

আকতোতুল্লাি 

শাবান ১৪৩২ কিজরী 

আস সািাব কমকিো ফাউস্কেশন 

 


