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ভূ িমকা
সকল �শংসা আ�াহ রা�ু ল আলামীন এর জনয, আমরা তারই
�শংসা কির, তার িনকটই সাহাযয্ �াথর্না কির এবং তার কােছ
ক্ষমা চাই। আর আমরা আ�া রা�ু ল আলামীন এর িনকট
আমােদর অ�রসমূ েহর অিন�তা েথেক আ�য় �াথর্না কির এবং
খারাপ আমেলর পিরণিত হেত আ�য় �াথর্না কির। আ�া যােক
েহদােয়ত েদেব তােক েগামরাহ করার েকউ নাই আর আ�াহ
যােক েগামরাহ কের তােক সিঠক পথ েদখােনার েকউ নাই। আর
আমরা সাক্ষয্ িদি�, আ�াহ ছাড়া েকান সিতয্কার ইলাহ নাই।
িতিন একক তার েকান শিরক নাই। আর আমরা সাক্ষয্ িদ
মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর বা�া ও তার
রাসূ ল। আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
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েহ মুিমনগণ, েতামরা আ�াহেক যথাযথভােব ভয় কর। আর
েতামরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা েযও না।

[সু রা আেল

ইমরান, আয়াত: ১০২]
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েহ মানু ষ, েতামরা েতামােদর রবেক ভয় কর, িযিন েতামােদরেক
সৃ ি� কেরেছন এক নফস েথেক। আর তা েথেক সৃ ি� কেরেছন
তার �ীেক এবং তােদর েথেক ছিড়েয় িদেয়েছন বহু পুরুষ
নারী। আর েতামরা আ�াহেক ভয় কর, যার মাধয্েম েতামরা
এেক অপেরর কােছ চাও। আর ভয় কর র�-স�িকর্ত আ�ীতা
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ন� করােক। িন�য় আ�াহ েতামােদর উপর পযর্েবক্ [সু রা
িনসা, আয়াত:১]
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েহ ঈমানদার গণ, েতামরা আ�াহেক ভয় কর এবং সিঠক কথা
বল। িতিন েতামােদর জনয্ েতামােদর কাজগুেলাে ক শু� ক
েদেবন এবং েতামােদর পাপগুেলা মা কের েদেবন। আর েয
বয্ি� আ�াহ ও তার রাসূেলর আনুগতয্ ক, েস অবশয্ই এ
মহা সাফলয্ অজর্ন কর [সূ রা আহযাব, আয়াত: ৭০-৭১]
এিট এমন একিট গুরু�পূণর্ িরস, যা সবর্ সাধারণ ও
িশিক্ষত উভয় ে�ণীর েলােকর জনয্ িবেশষ উপকারী ও গুরু�প
িরসালািটেত বতর্মান মেয়র িবিশ� আেলেম �ীন েশখ মুহা�দ
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নািছর উি�ন আল-আলবানী রহ. একিট গুরু�পূণর্ �ে�র উ
েদন। �ীেনর �িত আ�হী �িতিট মানু েষর অ�ের এ ��িট
ব�মুল হেয় আেছ। যােদর িচ�া-েচতনা সব সময় এ �ীেনর
কলয্ােণ বয্য় , যারা সবর্দা এ দীেনর িবিভ�েখদমেত িনমি�ত
এবং যারা এ �ীেনর ধারক-বাহক, তােদর �েতয্েকর অ�ের ��িট
ঘুরপাক খাে�।

�ে�র সার-সংেক্ষপ , মুসিলম জািতর পুণজর্গরেণর
উপায় িক? িক প�া অবল�ন করেল মুসিলম জািত তােদর হারােনা
ঐিতহয্ িফেরেয় পাে, আ�াহ রা�ু ল আলামীন যিমেন তােদর
ক্ষমতা েদেবন এবং অনয্নয্ উ�তেদর তুলনায় অিধক স�
আসেন েপৗছেত ও যথাযথ মযর্াদায় উি�ত হেত পারেব?
আ�ামা আলবানী রহ. িরসালািটেত এ �ে�র িব�ািরত ও সু �� উ�র েদন। েযেহতু �ে�র উ�র স�েকর্ জানা �িতিট
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মুসিলেমর জনয্ খুবই জরুির ও গুরণর, তাই আমরা উ�রিট
�চােরর বয্ব�া কি, যােত সবাই এ �ে�র িবশু� সমাধান িক তা
জানেত পাের। আ�াহর িনকট আমােদর কামনা আ�াহ রা�ু ল
আলামীন েযন, এ �ে�র উ�র জানা �ারা আমােদর দু িনয়া ও
আেখরােতর কলয্াণ িনি� কেরন। আমরা আরও কামনা কির,
আ�াহ রা�ু ল আলামীন েযন মুসিলম জািতেক যা করেল িতিন
পছ� কেরন এবং স�� হন, তা করার তাওফীক েদন এবং তা
করার �িত েহদােয়ত েদন।
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তাওহীেদর �িত গুরু� েদয়া ও মেনােযাগী হও
��: মাননীয় েশখ, বতর্মােন  মুসিল উ�ার আকীদা িবষেয়
অজ্ঞতা ওকীদার গুর�পূণর্ মােয়ল স�েকর ইলম না থাকার
কারেণ তােদর েয দূ রাব�া তা আপনার অজানা নয়। এ ছাড়া
িবিভ� মতাদেশর্ উ�েতর িবভি, অিধকাংশ �ােন সালেফ
সােলহীনেদর আকীদা িব�াস অনু যায়ী ইসলােমর দাওয়াত েদয়া
েছেড় েদয়া ইতয্ািদ উ�েতর অব�ােক আরও নাজুক কের তুলেছ।
বতর্মােন উ�ের এ নাজুক পিরি�িত ও করুণ পিরণি, মুখিলস
বা�া, সেচতন আেলেম �ীন �ীেনর দাঈেদর অ�ের এ অব�ার
পিরবতর্ন করা এবং উ�েত মুহা�দীেক সংেশাধন করার �িত এক
ধরেনর িপপাসা ও আ�েহর জ� িদেয়েছ। এ সব দায়ী ও
সং�ারকরা তােদর িব�াস ও িনয়ম-নীিতেত মতাৈনকয্ থাকর
কারেণ উ�েতর বতর্মান অব�ারসংেশাধন ও তােদর দাওয়ােতর
8

প�িত িবষেয়ও িবিভ� ধরেনর প�িত অবল�ন করেছ, এিটও
আপিন ভােলাভােবই জােনন। বতর্মাে িবিভ� আে�ালন, ইসলামী
দল ও জামাত যারা যু গ যু গ ধের মুসিলম জািতেক সংেশাধন করার
জনয্ কাজ কের যাে�। িক� আজও েকান সফলতা ও কািময়ািব
তারা েদখেত পায়িন। বরং এ সব দল, সংগঠন ও জামাতসমূ েহর
আকীদা-িব�াস রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর আদশর,
কমর্ েকৗশ ও িতিন েয �ীন িনেয় এেসেছ তার পিরপ�ী। এিট
মুসিলম জািতর িবপযর্য় ও তােদর মেধয্ অৈনকয্ এবং তাে
পর�র �ে�র কারণ হেয় দািড়েয়েছ। ফেল এ সব জামাত ও
সংগঠনসমূ হ মুসিলম জািতেক এক �কার অিনি�য়তা ও
িস�া�হীনতার মেধয্ েফেল িদেয়েছ। িবেশষ কের যু বক ে�ণীর
বতর্মান অব�ার পিরবতর্ন ও সংেশাধন করার িবষে তােদরেক
িবপেদ েফেল িদেয়েছ। একজন মুসিলম �চারক, িযিন নবী ও
রাসূ েলর �দিশরত আদেশরর অনু সাির, মুমীনেদর পেথর পিথক িতিন
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অবশয্ই জােনন বতর্মান অব�ার সংেশাধন করা এবং এ অব�া
পিরবতর্েনর েচ�ায় অংশ�হণ করা কত বড় দািয়� ও
আমানতদাির।
* এ সব আে�ালন ও দল সমূ েহর সােথ জিড়ত হওয়ার
িবষেয় আপনার উপেদশ িক?
* বতর্মান অব�ার উ�িতর জনয উপকাির-ফল�সু প�া ও
উপায় িক?
* িকয়ামেতর িদন আ�াহ রা�ু ল আলামীনর দরবাের
একজন মুসিলম িকভােব দায়মু� হেব?
উ�র: �থেম তাওহীেদর উপর অিধক গুরু� িদেত হেব
নবী ও রাসূ েলর মূ লনীিত হল, তারা �থেম তােদর উ�তেক
তাওহীেদর দাওয়াত িদেতন। �ে� উ�েতর েয করুণ পিরণিত
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ও দু রাব�ার কথা উে�খ করা হেয়েছ, েস স�েকর্ আমরা বল,
বতর্মান দূরাব�া জািহিলয়য্ােতর যুেগ যখন আ�া রা�ু ল
আলামীন রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িহদােয়েতর
বাণী িদেয় দু িনয়ােত ে�রণ করা হেয়িছল, তখনকার দু রাব�া
েথেক েকান �েমই েবিশ করুণ নয়। তখন মানবজািতর অব�া
বতর্মান অব�ার তুলনায় আরও অিধক খারাপ ও করুণ িছল
বতর্মান সমেয় মানব জািতর জনয্ ইিতবাচক িদক , এখন
আমােদর সামেন িরসালাত ও পিরপূ ণর্ দীন আেছ। একিট
অনু করণেযাগয্ হক জামাত আে, যারা মানু ষেক সহীহ ইসলাম ও
আকীদার িদক আ�ান কের এবং উ�ম আদর্শ ও মানবতার
িদেক মানু ষেক দাওয়াত েদয়। তেব এ কথা িদবা-েলােকর মত
��, জািহিলয়য্ােতর যুেগর আরবেদর অব�া ও বতর্মান যুেগর
অেনক মুসিলম জামােতর অব�া অিভ�। বরং অেনক েক্ষে� েদখ
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যায়, বতর্মান যুেগর মুসিলমেদর অব�া জািহিলয়য্ােতর যুেগ
কােফরেদর অব�া হেত আরও েবিশ করুণ।
এর উপর িভি� কের আমরা বলব, বতর্মান যুেগর
মুসিলমেদর িচিকৎসা এটাই েযটা রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম জািহিলয়য্ােতর যুেগর েলাকেদর জনয্ �েয়াগ কে
িছেলন এবং তােদর ঔষু ধও একই ঔষু ধ। েযভােব রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জািহিলয়য্ােতর যুেগ েলাকেদর
িচিকৎসা কেরেছন, এ উ�েতর িচিকৎসা ও সংেশাধন করেত
হেল বতর্মানকােলর ইসলাম �চারকেদেকও একই িচিকৎসা
�েয়াগ করেত হেব। বতর্মান যুেগর মানুেষর মেধয ‘লা ইলাহা
ই�া�াহ’ এর অথর্ স�েকর্ ে য �াি� ও ভুল বয্াখয্া র, তা
দূ র করার জনয্ সবধরেনর পদেক্ষপ ও িচিকৎসা চালােত হেব
তােদর দূ রাব�া ও করুণ পিরণিত দূর করেত হে, রাসূ ল
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সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েয িচিকৎসা ও ঔষধ �হণ
কেরেছন, তার হুবহু অনুকরণ করেত হেব। আমরা যিদ আ�া
রা�ু ল আলামীন এর বাণী স�েকর্ একটু িচ�া কি, তখন
আমরা আমােদর এ কথার অথ,র আেরা ��ভােব বুঝেত পারব।
আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
ۡ َّ�حَسَنَة ِمَن �َنَ يَرۡجُواْ ٱ
َۡ  لَ�ُم
َ َوٱ�َ ۡو َم ٱ�خ َِر
ّلٞ
ٌ�ِ رَسُولِ ٱ�َِّ أُسۡوَة
﴿قَدۡ �َن
َ
َّ�ذَكَرَ ٱ
.[ ٢١ : ﴾ ] ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب٢ ��ِٗ َ كث
َ
“অবশয্ই েতামােদর জনয্ রাসূ�াহর মেধয্ রেয়েছ উ�ম আদর্
তােদর জনয্ যারা আ�াহ ও পরকাল �তয্াশা কের এব
আ�াহেক অিধক �রণ কের”। [সূ রা আহযাব, আয়াত: ২১]
েমাট কথা, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর
উ�ম আদশর্। বতর্মােন মুসিলমেদর সমসয্া সমাধান ও তাে
অধ:পতেনর হাত হেত রক্ষা করার জনয্ রাস সা�া�াহু
13

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর আদশর্ অনুসরণ করার েকান িবক�
নাই। িকয়ামত পযর্� মুসিলম উ�াহর যত রকম সমসয্া হে
পাের, তার সমাধান রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েরেখ
েগেছন। িতিনই আমােদর আদশর; তােক আমােদর অনু করণ
করেত হেব। সু তরাং আমরা যখন উ�েতর সংেশাধন করেত
যাব, তখন তা িদেয়ই শুরু ক, যা িদেয় রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম শুরু কেরিছেলন। �থে ম মুসিলম জািত
আকীদার িচিকৎসা করেত হেব। তােদর মেধয্ েয সব �া�
আকীদা ও িব�াস ব�মূ ল হেয় আেছ, তা �থেম দূ র করেত হেব।
তারপর তােদর ইবাদত বে�গীর ইসলাহ করেত হেব, তারপর
তােদর মুয়ামালা বা েলন-েদন ইতয্ািদর সংেশাধন করেত হেব।
এখােন েয ধারাবািহকতার কথা আেলাচনা করা হেয়েছ, তার অথর্
এ নয়, �থমিট �ারা শুরু করেব তারপর েযিট েবিশ গুরু�প
েসিট, তারপর েযিট কম গুরু�পূণর্ ে। এখােন সামি�ক
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িবষেয়র কথা বলা হেয়েছ। অথর্া, মুসিলম দীন �চারকরা
আকীদার িবষেয় দাওয়াত েদয়ােক অিধক পিরমােণ গুরু� িদেব
এখােন ‘মুসিলম’ �ারা সাধারণত উে�শয্ হ, দীেনর দায়ী তথা
যারা দীেনর দাওয়াত ও �সােরর কাজ কের। তেব এ েক্ষে
‘দায়ী বা দীন �চারক’ না বেল ‘ওলামা’ শ� বলাই অিধক স�ত।
কারণ, অিত দু :েখর সােথ বলেত হয়, বতর্মােন ‘ইসলাম �চারক’
বলেল সব মুসিলম তথা যার মেধয্ সামানয্তম জ, বুি� বা ইলম
নাই তােকও শািমল করা হয়; কারণ সবাই িনেজেক ইসলােমর
�চারক িহেসেব চািলেয় েদয়।

একিট �িস� মূ লনীিত হল –

‘যার িনেজর কােছ িকছু নাই, েস কাউেক িকছু িদেত পাের না’ –
এ মূ লনীিত শুধ শরয়ী আেলম নয়, বরং সব জ্ঞানীেদর িনকট
�িস�। আমরা যিদ তা িনেয় আেলাচনা কির, তখন আমরা
বুঝেত পারব, বতর্মােন একিট বড় জামাত আে, যখন আমরা
‘দায়ী বা দীেনর �চারক’ শ� উ�ারণ কির, তখন লক্ষ ল
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মানু েষর দৃ ি� তােদর িদেক যায়, মানু ষ মেন কের তারাই আ�াহর
পেথর �চারক। এ বড় জামাত বেল আিম বুঝাি�, জামােত
তাবলীগ, বা তাবলীগ জামাত। অথচ তােদর অিধকাংশ েলােকর
অব�া আ�াহ রা�ু ল আলামীন এর বাণীর অনু রূপ। আ�াহ
রা�ু ল আলামীন বেলন,
َ
َ � �
َ َ
.[١  ﻣﻦ اﻵﻳﺔ:﴾ ] سورة ا�عراف١ ﴿ َ�ٰ�ِنَّ أََۡ ٱ�َّا ِس � َ� ۡعل ُمون
“অথচ অিধকাংশ মানু ষ জােন না”। [সূ রা আরাফ, আয়াত: ১৮৭]
তােদর দাওয়ােত প�িত স�েকর্ আমরা জািন তারা �থম
েয িবষেয় দাওয়াত েদয়া দরকার অথর্াৎ তাওহীদ তা হেত স�ূণর
িবমুখ। তারপর েযিট গুরু�পূণর্ অথাৎ ইবাএবং তারপর েযিট
গুরু�পূণর্ অথর্াৎ মুয়ামালাত এ সবিটর েকানিটর েকান খবর ন
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এমনিক সম� নবী ও
রাসূ ল েয িবষয়িট �ারা দাওয়ােতর কাজ বা উ�েতর সংেশাধন
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আর� কেরন, তা েথেক তারা এেকবােরই িবমূ খ। আ�াহ রা�ু ল
আলামীন বেলন,
ِّ
َ ِبُواْ ٱل�َٰ ُغ
َقَدۡ �َعَثۡنَا �ِ �ُ أُمَّة سُو�ً أَنِ ٱ�ۡب ُُدواْ ٱ�ََّ وَٱجۡتَن
ّ
وت ۖ﴾ ] سورة
﴿ َو
ٖ
.[36  من ا�ية:ا�حل
“আর আিম অবশয্ই �েতয্ক জার মেধয একজন রাসূ ল ে�রণ
কেরিছ েয, েতামরা আ�াহর ইবাদাত কর এবং পিরহার কর
তাগুতে”। [সূ রা নাহাল, আয়াত: ৩৬]
তারা ইসলােমর গুরু�পূণ র্ রুকন ও েমৗ িলক িবষয় িহে
মানু েষর িনকট �িস� েস সব গুরু�পূণ র্ রুকন ও েমৗ
িবষেয়র �িত েতমন েকান �েক্ষপ কের না। অথচ সম
রাসূ লেদর মধয্ হেত সবর্�থম রাসূল নূহলাইিহস সালাম।
িতিন �ায় সােড় নয় শত বছর পযর্� তার উ�েদরেক
তাওহীেদর �িত দাওয়াত েদন। আমােদর কারও িনকট এ কথা
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অজানা নয়, পূ েবর্র শরীয়তগুেলা আমােদর শরীয়েতর মত পূণর্
ও িব�ািরত িছল না। আমােদর এ �ীন হল �য়ংস�ূ ণর ও পিরপূ ণর্
�ীন; েযখােন েকান অ��তা নাই। এ �ীন হল, ইিতপূ েবর্ যত
দীন দু িনয়ােত আিভর্বাব েয়েছ, সব �ীন ও শিরয়েতর সমাি�।
নূ হ আ. তার কাওেমর মেধয্ �ায় সােড় নয় শত বছর অব�ান
কেরন এবং িতিন এক মুহুতর্ও আ�াহর �ীন তথা তাওহীেদ
দাওয়াত হেত িবরত থােকনিন। রাত িদন চি�শ ঘ�া িতিন
মানু ষেক আ�াহর এক�বােদর িদেক দাওয়াত িদেত থাকেতন।
তারপরও তার স�দােয়র েলােকরা তার দাওয়ােত সাড়া েদয়া বা
দাওয়াত কবুল করা হেত িবরত থােক। আ�াহ রা�ু ল আলামীন
কুরআেন করীেম এরশাদ কেরন,
َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ٗ َ ُ َ َ ّٗ َ َّ�َ تَذ رُن
َ
ٗ ۡ َ �وق َو
��
﴿ َقالُواْ �َ تَذرُنَّءَالِهَتَ�مۡ وَ َ ودا و� سوا� و� �غوث و�ع
[23 :﴾ ]ﺳﻮرة ﻧﻮح٢
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“আর তারা বেল, েতামরা েতামােদর উপাসয্েদর বজর্ন কেরা ;
বজর্ন কেরা না ওয়া, সু য়াদ, ইয়াগুছ ইয়াউক ও নাসরে”।
[সূ রা নু হ, আয়াত: ২৩]
আ�াহর বাণী �ারা �মািণত হয়, ইসলােমর দায়ীেদর
জনয্ �থম কাজ হ, �থেম তাওহীেদর দাওয়ােতর �িত অিধক
গুরু� েদয়া। এ কথাই আ�ারা�ু ল আলামীন কুরআেন করীেম
এরশাদ কের বেলন,
ۡع
َّ�ٱ
.[19  من ا�ية:﴿ لَمۡ �َنَّهُۥ �َٓ إِ�َٰهَ إِ�َّ ُ ﴾ ] سورة �مد
“অতএব েজেন রাখ, িন:সে�েহ আ�াহ ছাড়া েকান সতয্ ইলাহ
েনই”। [সূ রা মুহা�দ, আয়াত: ১৯]
রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর আদশর্ও হ, িতিন
বা�েব মানু ষেক �থেম তাওহীেদর িদেক দাওয়াত েদন, এবং
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যােদর দাওয়ােতর জনয্ ে�রণ কেরন তােদরেক �থেম
তাওহীেদর িদেক দাওয়াত েদয়ার তালীম েদন। রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর তাওহীেদর িদেক দাওয়াত েদয়া িবষেয়
�মাণ েখাঁজার �েয়াজন নাই। কারণ, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম ম�ী জীবেন তার কাজ ও দাওয়াতই িছল, একমা�
এক আ�াহর ইবাদােতর �িত মানু ষেক দাওয়াত েদয়া ও তার
সােথ ইবাদােত কাউেক শরীক না করা। িতিন ম�ার কােফরেদর
শুধু তাওহীেদর িদেক দাওয়াত িদেতন। আর িতিন কাউেক
দাওয়ােতর তালীম িদেত �থেম তাওহীেদর দাওয়াত েদয়ার
তালীম িদেতন। েযমন, বুখাির ও মুসিলেম আনাস িবন মােলক রা.
এর হািদস বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন
মুয়াজ রা.েক ইয়ামেনর িদেক ে�রণ কেরন, তখন িতিন তােক
বেলন, তুিম তােদরেক সবর্ �থম েয দাওয়াত েদেব তা েযন হ,
এ কথার সাক্ষয্ ে েয, আ�াহ ছাড়া েকান ইলাহ নাই। যিদ
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তারা এ দাওয়ােত সাড়া েদয়... 1। হািদসিট �িস� ও সবারই
০

জানা।
:» اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻣﺎ أرﺳﻞ ﻣﻌﺎذًا إﻰﻟ اﻴﻟﻤﻦ ﻗﺎل ﻪﻟ
 ﻓﺈن ﻫﻢ أﻃﺎﻋﻮك، ﺷﻬﺎدة أن ﻻ � إﻻ اﷲ:" �ﻦ أول ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ إﻴﻟﻪ
«ﻟلﻚ
েমাট কথা, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েয
িবষয়িটর

দাওয়াত

িদেয়

শুরু কে,

অনু রূপভােব তার

সাহাবীেদরেকও েস িবষয় িদেয় দাওয়াত েদয়া শুরু করার িনেদর
েদন। আর তা হল, তাওহীেদর দাওয়াত। তেব রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর যু েগ আরেবর মুশিরক –যারা তােদর
ভাষায় িক কথা বলা হত, তা তারা বুঝত- আর বতর্মান যুেগর
1

বু খাির িকতাবু য যাকাত, ১৩৩১, িতরিমিয যাকাত, ৬২৫, নাসািয় যাকাত

২৪৩৫ আবু দাউদ যাকাত ১৫৮৪, ইবেন মাযা যাকাত ১৭৮৩।
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অিধকাংশ মুসিলমেদর মেধয্ িবশাল তফাত ও পাথর্কয্ আে
বতর্মান যুেগর মুসিলমেদর ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ বলার দাওয়াত
েদয়ার েকান �েয়াজন নাই। কারণ, বতর্মান যুেগর মুসিলমরা
তােদর িব�াস, িনয়ম-নীিত ও মতামেতর িভ�তা থাকা সে�ও
তারা মুেখ ‘লা ইলাহ ই�া�াহ’ বেল। তারা সবাই মুেখ লা ইলাহা
ই�া�াহ উ�ারণ কের। িক� তারা বা�েব কািলমােয় তাইেয়য্বার
অথর্ ও মমর্ িক তা বুেঝ না। বা�েব তােদর জ কািলমােয়
তাইেয়য্বার অথর্ , তার মমর্ িক তা বুঝা অতীব জরুির।
বতর্মান যুেগর মুসিলম ও রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
এর যু েগর মুসিলমেদর মেধয্ এিট একিট েমৗিলক পাথর্কয্। রাস
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর যু েগর মুিশরকেদর যখন লা
ইলাহা ই�া�াহ বলার জনয্ দাওয়াত েদয়া  হ, তখন তারা তা
বলেত অ�ীকার করত এবং �তয্াখয্ান করত। কুরআে
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িবষয়িটেক �� উে�খ করা হয় এবং মুশিরকরা িক কারেণ
�তয্াখয্ান ক, তা জানােনা হয়। 2
১F

কারণ, তারা এ কািলমার মমর্াথর্ িক তা জানেতা।
কািলমার মমর্াথ হ, আ�াহর সােথ েকান শিরক িনধর্ারণ কেরা
না, আর আ�াহ ছাড়া কােরা ইবাদাত কেরা না। অথচ, তারা
গাইরু�াহর ইবাদত কের, গাইরু�াহেক ডােক এবং গাইরু�াহ
�ারা মানু েষর েথেক সাহাযয্ কামনা কের। এ ছাড়াও তারা
গাইরু�াহর জনয্ মা�ত ক, গাইরু�াহেক আ�াহর ৈনকটয
লােভর মাধয্ম িহেসেব আখযিয়ত করত, গাইরু�াহর নােম জেবহ
করত, এবং গাইরু�াহর িনকট িবচার ফায়সালা িনেয় েযত।

2

সূ রা সাফ্ফােত আ�াহরা�ু ল আলামীন এ বাণীর �িত ইশারা কেরন, যােত

আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন, .َ}ﺇِﻧﱠﻬُﻢْ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺇِﺫَﺍ ﻗِﻴﻞَ ﻟَﻬُﻢْ ﻻ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻳَﺴْﺘَﻜْﺒِﺮُﻭﻥ
.(36 - 35:ﻭَﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺃَﺇِﻧﱠﺎ ﻟَﺘَﺎﺭِﻛُﻮ ﺁﻟِﻬَﺘِﻨَﺎ ﻟِﺸَﺎﻋِﺮٍ ﻣَﺠْﻨُﻮﻥٍ{ )ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ
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তােদর েপৗ�িলকতা ও মুিতর্ পুজােক মাধয্ম িহেব আখয্ািয়ত
করা িছল খুব �িস�। এতদসে�ও তারা এ কথা ভােলাভােব
জানত, আরবী ভাষা অনু যায়ী কািলমা তাইিয়য্ব- লা ইলাহা
ই�া�াহ-র জনয আবশয্ক হল, সব ধরেনর গাইরু�াহ হেত
দায়মু� হওয়া এবং গাইরু�াহর ইবাদত হেত িবরত থাকা।
কারণ, কািলমা তাইিয়য্বার অেথর্র সােথ গাইরু�াহর ইবত
করা, গাইরু�াহর নােম জেবহ করা এবং মুিতর্ পুজা করা সব
সাংঘিষরক।
অিধকাংশ মুসিলম ভােলা কের লা ইলাহা ই�া�াহর অথর্ িক
তা জােন না।
অিধকাংশ মুসিলম যারা এ কথার সাক্ষয্ , আ�াহ ছাড়া
েকান ইলাহ নাই, তারা �কৃত পেক্ষ এ কথার সিতয্কার অথর্
তা জােন না। বরং অেনক সময় েদখা যায়, তারা স�ূ ণর্ উ�া ও
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িবপরীত অথর্ই জােন। এর একিট দৃ�া� বণর্না ক, এক েলাক
লা ইলাহা ই�া�াহ-র অথর্ স�েকর্ একিট িরসালা িলেখন। তাে
িতিন লা ইলাহা ই�া�াহ-র বয্াখয্া কে, ‘আ�াহ ছাড়া েকান রব
নাই’। এ অথর্িট এমন একিট অথর্ যার �িত মুশিরকরাও ঈমা
আনত এবং তারা তা �ীকার করত: িক� তা সে�ও তােদর এ
ঈমান তােদর েকান উপকাের আেস নাই। আ�াহ রা�ু ল
আলামীন বেলন,
: ُ ۚ﴾ ] ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن

َّ�ٱ

�ِن  َ�َ�َۡه
تِ وَٱ�َۡ�ض
ََّ �ََقُولُن
َٰ�َٰ�َُّم مَّنۡخَلَقَ ٱلس
﴿ س
. [ 25 ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

আর যিদ তুিম তােদরেক িজজ্ঞাসা , েক আসমানসমূ হ ও
যমীন সৃ ি� কেরেছন? তারা অবশয্ই বলে, আ�াহ। [সূ রা
েলাকমান, আয়াত: ২৫]
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মু শিরকরা এ কথা িব�াস করত েয, এ জগেতর
একজন ��া আেছ, যার েকান শিরক নাই, িক� তারা
আ�াহর সােথ শিরক সাবয্� এবং ইবাদেত তারা তার সােথ
িশরক করত। তারা িব�াস করত, রব এক িক� তারা িব�াস
করত ইলাহ অসংখয্। এ কারেণই আ�াহ রা�ু ল আলামীন
তােদর এ িব�াসেক �তয্াখয্ান কেরন এবং এেক গাইরু�া
ইবাদাত বেল আখয্ািয়ত কেরন। আ�াহ রা�ু ল আলামীন
বেলন,
ٰٓ
﴾َ

�ۡٱ�َِّ زُل

َ َّ�ِعۡبُدُه مۡ إ
ُ َ� ﴿ َ�ِّينَ ٱ�ََّذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡ�َِآءَ مَا
َ �ِِ�ُقِ�ُونَآ إ
. [ 3  من ا�ية: ] سورة الزمر

আর যারা আ�াহ ছাড়া অনয্েদরেক অিভভাবক িহেসেব �হণ কের
তারা বেল, আমরা েকবল এজনয্ তােদর ইবাদাত কির ে, তারা
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আমােদরেক আ�াহর িনকটবতর্ী কের েদেব।[সূ রা যু মার, আয়াত:
৩]
মুশিরকরা এ কথা ভােলা কেরই জানত, লা ইলাহা ই�া�াহ
বলার অথর্ হ, আ�াহ ছাড়া যত ইলােহর ইবাদাত করা হয় তা
হেত দায়মুি� েঘাষণা করা। িক� বতর্মান যুেগর অিধকাংশ
মুসিলম কািলমােয় তাইেয়য্বা লা ইলাহা ই�া�াহ এর অথর্ িক ত
জােন না। ফেল তারা কািলমােক �ীকার কের এবং সােথ
গাইরু�াহর দাসও কের। আবার অেনেকই কািলমার বয্াখয্
কের, আ�াহ ছাড়া েকান �িতপালক নাই। এ অথর্ স�ূণর্ ভুল
যখন েকান মুসিলম কািলমা তাইেয়য্ব � � إ� إ� اবেল এবং েস
আ�াহর সােথ গাইরু�াহর ইবাদত কের, তাহেল তার মেধয্ ও
একজন মুশিরেকর মেধয্ িব�াসগত িদক িদেয় েকান পাথক
র য্
নাই। বািহয্ক িদক িদেয় েস যিদও একজন মুসিল, কারণ, েস
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কািলমা � � إ� إ� اউ�ারণ কের, িক� বা�েব েস মুসিলম নয়।
এ ধরেনর েলাক যারা কািলমার অথর্ জােন ন, আমােদর ইসলাম
�চারক ভাইেদর কতর্বয্ হল তােদরেক �থেম তাওহীেদ
ইসলােমর িদেক দাওয়াত েদয়া এবং কািলমার অথর্ িক তার উপর
দলীল �মাণ উপ�াপন করা। তেব মুশিরকেদর অব�া স�ূ ণর্
িবপরীত। কারণ, তারা কািলমা  ﻻ � إﻻ اﷲবলােকই অ�ীকার
কের। ফেল তারা বািহয্ক ও অভয্�রীন উভয় িদক িবেবচনা
তারা মুশিরক, তারা েকান িবেবচনায় মুসিলম হেত পাের না।
তেব বতর্মােন মুসিম জনেগাি�েক মুসিলম ছাড়া অনয্ িকছু বলা
যােব না। কারণ, রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
اﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ

» ﻗﺎلﻮﻫﺎ ﻋﺼﻤﻮا ﻣ� دﻣﺎءﻫﻢ وأمﻮاﻬﻟﻢ إﻻ ﺤﺑﻘﻬﺎ وﺣﺴﺎﺑﻬﻢ ﻰﻠﻋ
«
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আর যখন তারা এ কািলমা মুেখ বেল, তখন তােদর জান ও
মাল আমােদর িনকট িনরাপদ। তেব এ কািলমার অিধকার তার
উপর বতর্ােল িভ� কথ, আর তােদর িহসাব আ�াহর িনকট 34।
২

এ কারেণই আিম একিট কথা বলব - যা আমার েথেক খুব
কমই েশানা যায়। তা হল, বতর্মান যুেগর অিধকাংশ মুসলমানেদর
অব�া জািহিলয়য্ােতর যুেগর মুসিলমেদর অব�ার তুলনায় অেনক
খারাপ। বতর্মান যুেগর অিধকাংশ মসিলম এ কািলমার িবশু� অথর
স�েকর্ েকান জ্ঞান রােখ ন পক্ষা�ের তৎকালীন যুেগ
আরবরা কািলমার অথর্ িক তা জানত ও বুঝ, িক� তারা তােত
িব�াস করত না। আর বতর্মান যুেগর মুসিলমরা যািব�াস কের

3

বু খাির িকতাবু ল িজহাদ, ২৭৮৬, মুসিলম িকতাবু ল ঈমান ২১, িতরিমিয

িকতাবু ল ঈমান, ২৬০৬, নাসায়ী তাহরীমুত দম।
4

হািদসিট িবশু� বুখাির হািদসিট বণর্না কে, মুসিলম, ২২
29

না, তা বলেত তারা েকান �কার ি�ধা কের না। তারা ﻻ � إﻻ اﷲ
বেল, িক� তারা �কৃত অেথর্র উপর ঈমান আেন ন 5।
৪F

এ কারেণই আিম মেন কির সিতয্কার মুসিলম দীন �চারকেদর
�থম কতর্বয্ , তারা মানু ষেক এ কািলমার দাওয়াত িদেব এবং
এ কািলমার মমর্াথর্ িক তা তুেল ধরেব। তারপর এ কািলমা
বাধয্বাধকতা স�েকর্ এবং যাবতীয় ইবাত বে�গীেত আ�াহর
স�ি� কামনা ও রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
সু �ােতর অনু সরণ িবষেয় দাওয়াত িদেব। কারণ, আ�াহ রা�ু ল
আলামীন মুশিরকেদর আেলাচনা করেত িগেয় তােদর অব�ার
বণর্না তুেল ধের,
ٰٓ
[3  ﻣﻦ اﻵﻳﺔ:َ﴾ ] ﺳﻮرة الﺰمﺮ

5

�ۡٱ�َِّ زُل

َ�ِ﴿ �َعۡبُدُهُمۡ إِ�َّ �ُِقَرِّ�ُونَآ إ

তারা কবেরর ইবাদাত কের, গাইরু�াহর জনয্ জে কের, মৃ তেদর ডােক।
30

Ôআমরা েকবল এ জনয্ই ইবাদাত কির ে, তারা আমােদরেক
আ�াহর িনকটবতর্ী কের েদেব।[সূ রা যু মার, আয়াত: ৩]
আয়ােত

আ�াহ

রা�ু ল

আলামীন

েয

সব

ইবাদাত

গাইরু�াহর জনয্ করা , তােক কািলমােয় তাইেয়য্বার সােথ
কুফরী বেল আখয্ািয়ত করা হয়। এ করেণই আিম বিল, বতর্মােন
কািলমা তাইেয়য্বার সিঠক অথর্ স�েকর্ মুসিলমেদর না দাওয়
িদেয়, েগামরািহেত েরেখ মুসিলমেদর এক� করা ও তােদর মেধয্
ঐকয্ �িত�া করা ইতয্ািদ কেমর্ েকান ফােয়দা নাই। এ �া
একজন মুসিলম দু িনয়ােতও লাভবান হেত পারেব না এবং
আেখরােতও না। আমরা রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
এর বাণী স�েকর্ অবশয্ই জা, িতিন বেলন,
ً
�ﻠﺼ ﺎ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﺣﺮم اﷲ
» ﻣﻦ ﻣﺎت وﻫﻮ �ﺸﻬﺪ أن ﻻ � إﻻ اﷲ
«  » ﺧﻞ اﺠﻟﻨﺔ: اﻨﻟﺎر « و� رواﻳﺔ أﺧﺮى
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ﻪ ﻰﻠﻋ

“েয বয্ি� মারা যায় এবং েস তার অ�র েথেক খােলস ভােব এ
কথার সাক্ষী ে, আ�াহ রা�ু ল আলামীন তার েদহেক
6
জাহা�ােমর উপর হারাম কের েদয় । অপর এক বণর্নায় বিণর্
৫

রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, েস জা�ােত �েবশ
করেব” 7, 8।
৬

৭

সু তরাং, েয বয্ি� ইখলােসর সােথ এ কািলমা বলে, তার
জনয্ অবশয্ই জা�ােতর িজ�দাির �হণ করা যা, যিদও তার
জা�ােত �েবশ করা, আযাব বা শাি� েভাগ করার পর হেব। যিদ
েকান বয্ি� এ কািলমার সিঠক অথর্েক িব�াস কের এ েস
েকান অপরাধ কের থােক, তাহেল আ�াহ রা�ু ল আলামীন তােক

6
7
8

আহমদ: ১২/৩
বু খাির িকতাবু ল িলবাস: ৫৪৮৯
হািদসিট িবশু, বণর্ন কেরেছন ইবেন িহ�ান, আহমাদ, আ�ামা আলবানী

হাদীসিটেক সহীহ বেল আখয্ািয়ত কেরন।
32

তার গুণাহ ও অনয্ােয়র কারেণ শাি� েদ, িক� আযাব েভাগ
করার পর তার গ�বয্ হে জা�াত। আর েয বয্ি� কািলমার
মমর্াথর্েক িব�াস কের , তার গ�বয্ হেব জাহা�া। েকান বয্ি�
শুধু মুেখ এ কািলমা উ�রণ করল, িক� তার অ�ের ঈমান নাই,
তাহেল তার জনয্ এ কািলমা দুিনয়ােত িকছু সমসয্া হে ত তাে
মুি� িদেলও আেখরােত েস মুি� পােব না। অথর্া, যখন
দু িনয়ােত মুসিলমেদর ক্ষমতা থাক, তখন তােক হতয্া করা হেব
না, তার িবরুে� যু� করা হেব না। িক� আেখরােত এ কািমার
উ�ারণ করা তার েকান উপকাের আসেব না। হয্◌ঁ, যিদ েস এ
কািলমার অথর্ বুে, তারপর এ কািলমার অেথর্র উপর িব�াস
রােখ, তখন এ কািলমা [আেখরােত] তার উপকাের আসেব।
কারণ, শুধু কািলমার অথর্ বুঝা নাজাত পাওয়ার জনয্ যেথ�,
তেব এ কািলমার অেথর্র সােথ ঈমান ও িব�া থাকেত হেব।
তখনই এ কািলমা মানু েষর কােজ লাগেব এবং উপকাের আসেব।
33

আমার ধারণা মেত অিধকাংশ মানু ষ এ গুরু�পূণর্ িবষয়িট স�ে
অজ্ঞ। অথর, শুধু কািলমার অথর্ বুঝার নাম ঈমা ন , বরং
মুিমন হওয়ার জনয্ কািলমার অেথর্র সােথ সােথ মুেখ �ীকা
করাও এক� হেত হেব। যখন দু িট িজিনস এক� হেব, তখনই
ঈমানদার হেব। কারণ, আহেল িকতাব যারা তারা মুহা�দ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম নবুওয়ত ও িরসালােতর েয
দাওয়াত িনেয় এেসেছ, তা স�েকর্ তার ভােলা ভােবই জােন।
িক� তােদর এ জানা তােদর েকান উপকাের আসেব না। আ�াহ
রা�ু ল আলামীন বেলন,
َ َ ُ
ُ ٓ َ َ ُ
َ ٰ�َِ ِين َء َا� ۡي َ�ٰ ُه ُم ۡٱلك
َ َّ�﴿
:ب َ� ۡعرِفون ُهۥ ك َما َ� ۡع ِرفون � ۡ� َنا َءه ۡمۖ﴾ ] سورة ا�قرة
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যােদরেক আিম িকতাব িদেয়েছ, তারা তােক িচেন েযমন িচেন
তােদর স�ানেদরেক। [সূ রা বাকারাহ, আয়াত: ১৪৬]
34

েকন উপকাের আসেব না? কারণ, তারা মুহা�দ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম নবুওয়ত ও িরসালােতর েয দাওয়াত িদে�,
তা অ�ীকার এবং �তয্াখয্ান করেছ। সুতর, ঈমােনর পূ েবর্ শু ধ
আ�াহর স�েকর্ জ্ঞান থ েকান উপকাের আসেব না। বরং, এ
জ্ঞাে সােথ ঈমান ও িব�াস দু িট িজিনস জরুির। কার, আ�াহ
রা�ু ল আলামীন কুরআেন করীেম এরশাদ কের বেলন,
ۡع
ۡ ۡ َ ُ َّ�هَ ٱ
َ َ
 ﻣﻦ اﻵﻳﺔ:ٱس َتغف ِۡر ِ��بِك ﴾ ] ﺳﻮرة �ﻤﺪ
و
َّ�ِ﴿ لَمۡ �َنَّهُۥ �َٓ إِ�َٰ إ
. [ 19
“অতএব েজেন রাখ, িন:সে�েহ আ�াহ ছাড়া েকান সতয্ ইলাহ
েনই, তুিম েতামার গুণােহর জনয্ ক্ষমা”। [সূ রা মুহা�দ,
আয়াত: ১৯]
এর উপর িভি� কের, আমরা বলব, যখন েকান মুসিলম
মুেখ � � إ� إ� اবেল তােক অবশয্ই এ কািলমার সার সংেক্
35

স�েকর্ অবগত হেত হে, তারপর এর িব�ািরত িবষয় স�েকর্
জানেত হেত হেব। যখন েকান মানু ষ কািলমার িবষয় ব� স�েকর্
অবগত হল, তারপর েস তা িব�াস করল এবং তার উপর ঈমান
আনল, তা হেল তার িবষেয় পূ েবর্ উি�িখত হািদসগুেলা �েযাজ
হেব। েস হািদেসর ভিবষয্ৎ বাণী অনুযায়ী জা�ােত �েবশ করেব
এ ছাড়াও রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এ কািলমার
িব�ািরত অেথর্র �িত ইংি�ত কের বেল,
ً  ﻧﻔﻌﺘﻪ، ﻻ � إﻻ اﷲ:» ﻣﻦ ﻗﺎل
« ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ دﻫﺮه
অথ:র েয বয্ি� লা ইলাহা ই�া�াহ বলে, এ কািলমা তার
জীবেনর েকান না েকান একিট সময় তার উপকার করেব 9।
৮F

অথর্া, এ কািলমােয় তাইেয়য্বার অথর্ জানা ও তার উপর িব�া
করার ফেল কািলমা অবশয্ই তােক িচর জাহা�ামী হওয়া েথেক
9

হািদসিট িবশু� আ�ামা আলবানী হিদসিটেক সহীহ বেল আখয্ািয়ত কেরন।
36

নাজাত েদেব। যিদও কািলমার চািহদা অনু যায়ী েনক আমলসমূ হ
েস করেত পাের নাই এবং গুণাহসমূহ হেত িবরত থাকেত পাের
নাই। িক� েস িশরেক আকবর েথেক মু� থাকেছ, কািলমার
চািহদা অনু যায়ী অ�েরর আমল িঠক িছল এবং আহেল ইলমেদর
ইজিতহাদ েমাতােবক ঈমােনর জনয্ িনধর্ািরত শতর্সমূেহর যাবত
শতর্সমূহ েস পালন করেছ। এ মাসআলািটেত আরও অেনক
তাফসীল ও বয্াখয্া আেছ এখােন িব�ািরত আেলাচনা করা
সু েযাগ নাই। 10
৯

এ েলাকিট আ�াহর ই�ার উপর িনভর্র করেত হে, েস েয
সব অপরাধ ও অনয্ায় করেছ এবং আ�াহর আেদশ অমানয
করেছ তার িবিনমেয় তােক জাহা�ােম েযেত হেব। জাহা�ােম

10

এ হল, সালেফ সােলহীেনর আকীদা। আর এিটই আমােদর মােঝ ও খােরিজ

ও মুরিজয়ােদর �াথর্েকয্র মান।

37

অব�ান করার পর এ কািলমােয় তাইেয়য্বা তােক জাহা�াম েথেক
নাজাত েদেব অথবা আ�াহ রা�ু ল আলামীন তার অনু �হ �ারা
তােক ক্ষমা কের েদেবন। পূেবর্ উে�িখত রাস সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাণীর অথর্ এটাই। ، ﻻ � إﻻ اﷲ:ﻣﻦ ﻗﺎل
ً  ﻧﻔﻌﺘﻪেয বয্ি� লা ইলাহা ই�া�াহ বলে, এ কািলমা
،ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ دﻫﺮه
তার জীবেনর েকান না েকান একিট সময় তার উপকার করেব।
আর যারা এ কািলমা মুেখ বেল, িক� তার অথর্ িক তা জােন
না, অথবা তার অথর্ িক তা জাে, তেব তার অেথর্র �িত িব�াস
কের না, তারা লা ইলাহা ই�াহ বলা �ারা আেখরােত েকান
উপকার লাভ করেত পারেব না। তেব দু িনয়ােত যিদ েস ইসলামী
শাসেনর আওতায় বসবাস কের, তখন েস উপকৃত হেত পারেব।
এ কারেণই আমরা বিল, �িতিট সমােজ মানু ষেক তাওহীেদর
িদেক দাওয়াত েদয়ার উপর অিধক গুরু� িদেত হেব
38

অনু রূপভােব যারা ইসলামী আ�েলােনর নােম কাজ কের
সিতয্কার ইসলামী রা� বা সমাজ গঠন করেত চায় এবং েযখােন
আ�াহর িবধান অনু যায়ী েদশ পিরচালনা করা হয় না েসখােন
আ�াহর িবধান বা�বায়ন করেত চায়, তােদর সবাইেক �থেম
তাওহীেদর উপর দাওয়াত েদয়ার �িত গুরু� িদেত হেব
অনয্থায় তারা আ�াহর িবধান বা�বায়ন করার অিভ� লেক
েপৗছেত পারেব না। তােদরেক অবশয্ই রাসূলসা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম তার উ�তেদরেক মুি� েদয়ার জনয্ েয দাওয়াত শু
কেরিছল, েস দাওয়াত িদেয়ই শুরু করেত হেব।
আ�ীদার �িত অিধক গুরু� েদয়ার অথর্ শরীয়েতর অনয
আমল ইবাদাত আখলাক ও মুয়ামালাত েছেড় েদয়া নয়।
আিম একিট িবষয় আবারও সতকর্ করি, আকীদা বা
কািলমােয় তাইেয়য্বার সিঠক অথর্ বুঝােনার �িত দাওয়াত েদয়া
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কথা বলা �ারা �থেম আকীদা যা অিধক গুরু�পূ, তারপর যা
কম গুরু�পূণর্ তার দাওয়াত িদেত , এমন েকান কথা আিম
বলিছ না। কারণ, আ�াহ রা�ু ল আলামীন আমােদর জনয্ �ীনেক
পিরপূ ণর্ কেরেছন এবং তার িনয়ামতসমূহ পিপূ ণর্ কেরেছ;
এখােন েকানিটেক বাদ িদেয় দাওয়াত েদয়া বা দাওয়ােতর কাজ
করার সু েযাগ নাই। বরং আ�াহর েদয়া �ীেনর পিরপূ ণর্  আনুগতয
করেত হেব এবং পিরপূ ণর্ �ীেনর িদেক মানুষেক দাওয়াত িদেত
হেব।

আিম যখন এ বয়ান কির, যার সারাংশ হল, ইসলােমর

সিতয্কার�চারকরা এমন িবষয়িটেক গুরু� েদ, যােক ইসলাম
গুরু� িদেয়েছ এ যা িনেয় দু িনয়ােত ইসলােমর আগমন ঘেটেছ,
আর তা হল কািলমােয় তাইেয়য্বা েথেক িনগর্ত অ- আ�াহ ছাড়া
সিতয্কার ইলাহ না- বা িবশু� আকীদ, তখন আিম আমার
বয়ােনর �িত দৃ ি� আকষর্ণ কের বি, আমার কথা �ারা আমার
উে�শয এ নয় েয, একজন মুসিলম শুধু কািলমার অথর- আ�াহ
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ছাড়া সিতয্কর েকান ইলাহ নাই- তা জানেব, বরং তােক
কািলমার অথর্ জানার সােথ সােথ এ কথাও জানেত হে, েয সব
ইবাদাত একমা� আ�াহর জনয্ হেয় থাে, েস সব ইবাদােতর
েকান অংশেক গাইরু�াহ বা আ�াহর েকান মাখলুেকর জন
েসাপদর করা যােব না এবং এমন েকান ইবাদােত আ�াহর সােথ
আ�াহর বা�ােদর েথেক েকান বা�ােক শিরক করা যােব না। এ
বয্খয্ািট অবশয্ই কািলমােয় তাইেয়য্বার সংিক্ষ� অেথর্র
এক� করেত হেব। এখােন সু �র হয়, কথািট বুঝােনার জনয্
একিট দৃ �া� বা একািধক দৃ �া� যা আমার জনয্ স�ব হ- বণর্না
করা, যােত িবষয়িট বুঝেত সহজ হয়। কারণ, সংিক্ষ� আেলাচন
িবষয়িট বুঝার জনয্ যেথ� নয়।
আিম বিল, অিধকাংশ মুসিলম যারা সিতয্ সিতয্ এক�বাে
িব�াসী এবং তারা তােদর ইবাদাতসমূ হ একমা� আ�াহর জনয্
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কের, গাইরু�াহর জনয্ কের , তােদর অ�র সমূ হ কুরআন ও
সু �ােহ েয সব সিঠক আ�ীদা ও িবশু� িচ�-েচতনার কথা উে�খ
করা হেয়েছ, তা হেত শূ ণয্। তাওহেদ িব�াসী ও সিঠক আকীদার
ধারক-বাহক অেনকেক েদখা যায়, তারা যখন িবশু� আকীদা
স�িলত কুরআেনর আয়াত বা হাদীেসর বাণীসমূ হ তােদর সামেন
আেস, তখন তারা আয়াত ও হাদীেসর মমর্াথর্ স�েকর্ সতকর্
না এবং বুঝেত সক্ষম হয় না। অ, আ�াহর উপর পিরপূ ণর্
ঈমানদার হওয়ার জনয এসব আয়াতসমূ হ ও হাদীেসর বাণীসমূ হ
বুঝার েকান িবক� নাই। ‘আ�াহ রা�ু ল আলামীন তার সৃ �
মাখলু কােতর উপর আেছন’ এ িবষেয় আিম আমার অিভজ্ঞত
েথেক একিট দৃ �া� বলিছ,

তােত েতামরা িচ�া কের েদখ!

তাওহীেদ িব�াসী অিধকাংশ সালাফী ভাইরা এ কথা িব�াস কের
েকান �কার বয্াখয্া িবেণ ও প�িত িনধর্ারণছাড়া েয, আ�াহ
রা�ু ল আলামীন আরেশর উপর আেছন। িকন◌্তু যখন তারা
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েকান মুতািযলা, জাহিময়য্া, মাতুিরিদ বা আশয়ারীেদর মুেখামুিখ
হয় এবং তারা আয়ােতর বািহয্ক অেথর্র উপর এমন েকান �
উ�াপন বা যু ি� তুেল ধের, যার অথর্ তারাও বুে না এবং
যােদর িনকট উ�াপন করল, তারাও বুেঝনা, তখন তারা তােদর
িব�াস ও আকীদা িনেয় িচি�ত হেয় পেড় এবং ি�ধা-দে� পেড়।
এর কারণ িক? এর কারণ, মুলত: তারা সহীহ আকীদােক
আমােদর রেবর িকতাব ও আমােদর নবীর সু �াত হেত সািবর্ক
িদক িবেবচনা কের িশেখ নাই। যখন একজন মুতােজলা বেল,
আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
َ َۡ َ ٓ
َ َۡ ُ
: ﴿ َأمِنتُم مَّن �ِ ٱلسَّ َماءِ أن �سِف بِ� ُم ٱ��ض ﴾ ]سورة الملك
. [ 17 -16 ا�يتان
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“িযিন আসমােন আেছন, িতিন েতামােদর সহ যমীন ধিসেয় েদয়া
েথেক িক েতামরা িনরাপদ হেয় েগছ”। [সূ রা মুলুক, আয়াত:
১৬,১৭]
আর েতামরা বল, আ�াহ রা�ু ল আলামীন আসমােন।
এর অথর্ হ, েতামরা েতামােদর মাবু দেক আ�াহর মাখলু ক
আসমান নামক পাে� রাখছ। কারণ, েস তার সামেন যােদর
পায় তােদরেক একিট সে�হ সংশেয় েফেল েদয়।
অেনক ঈমানদােরর িনকট সহীহ আকীদা ও তার জরুির
িবষয়গুেলা অ�� থাকার বণর্ : এ দৃ �া� �ারা আমার উে�শয্
হল, দু :খ �কাশ করা এবং এ কথা বণর্না করা ে, অিধকাংশ
েলাক যারা সালফী আ�ীদায় িব�াসী তারা িনেজরা িবশু�
আকীদা, আকীদার জরুির িবষয় ও তার আনুসাি�ক িবষয়গুেল
িক তা জােন না। তাহেল যারা িভ� আকীদার েপাষণ কের বা
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যারা আশয়ারী, মাতুিরিদ ও জাহমীয়া তারা যিদ সহীহ আ�ীদা িক
তা না জােন তােদর স�েকর্ িক বলার আে?। েমাট কথা, আিম
বলব, আমােদর সােথ যারা মানু ষেক িকতাব ও সু �ােতর িদেক
দাওয়াত েদয়, তােদর জনয্ িবষয়িট তারা েযমন সহজ মেন কেরন
েতমনিট সহজ নয়। বরং িবষয়িট কিঠন আেছ। এর কারণ আমরা
আেগই উে�খ করিছ, বতর্মান যুেগর জািহিলয়য্াত এবং পূবর্ যুে
জািলয়য্ােতর মেধয পাথর্কয্ আেছ। জািহিলয়য্ােতর যুে
কােফরেদর যখন লা ইলাহা ই�া�াহ বলার জনয্ দাওয়াত েদয়া
হত, তখন তারা তা বলেত অ�ীকার করত। আর বতর্মান
অিধকাংশ মুসিলম তারা এ কািলমা মুেখ বেল, িক� এর সিঠক
অথর্ িক তা জােন না। এ েমৗিলক পাথর্কয্িট সবর্ েক
পিরলিক্, এমনিক এ সব আকীদা-আ�াহ রা�ু ল আলামীন তার
সম� মাখলু কােতর উপর হওয়া- িবষেয়ও তা পিরলিক্ষত। তে
এখােন একিট বয্াখয্া েদয়ার �েয়াজন আেছ। অথর, একজন
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মুসিলেমর জনয্ এ কথা িব�াস করা িঠক হেব না ে, আ�াহ
আসমােন �ান �হণ কেরেছন। তােক অবশয্ই এ কথা জানেত
হেব, হাদীেসর মেধয্ উে�িখত ফী শ�িট এখােন �ােনর জনয
নয়।  ار�وا من � ا�رض ير��م من � السماءেতামরা জিমেন যারা
আেছ তােদর �িত দয়া কর, তাহেল িযিন আসমােন আেছ, িতিন
11
েতামােদর �িত দয়া করেবন । এখােন হাদীসিটেত ফী শ�িটর
১০F

ََ ُ َ ۡ
ۡ � ۡٱل َع ۡر ِش
ٰ ٱس َت َو
অথর্ আ�াহরা�ু ল আলামীন এর বাণী- ى
لرَّح�ٰن
.[5: ]ﻃـﻪেত ‘আলা শে�রও িঠক একই অথর্। অথর্, ফী শে�র
অথর্ এখােন‘আলা। এর আেরকিট দৃ �া� আ�াহ রা�ু ল আলামীন
َ َۡ َ ٓ
َ َۡ ُ
এর বাণী-  [ َأمِنتُم مَّن �ِ ٱلسَّ َما ِء أن �سِ ف بِ� ُم ٱ��ض:ﺳﻮرة ﻤﻟﻠﻚ
[16-١٥ [ ]اﻵﻳﺘﺎنিযিন আসমােন আেছন, িতিন েতামােদর সহ

11

িতরিমিয িকতাবু ল িবর ওয়াস িসলা ১৯২৪, আবু দাউদ িকতাবু ল আদব:

৪৯৪১
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যমীন ধিসেয় েদয়া েথেক িক েতামরা িনরাপদ হেয় েগছ,] এখােন
ফী শ�িটর অথর্‘আলা।
এর উপর অসংখয্ দলীল রেেছ। এর একিট দলীল হল, মানু েষর
মেধয্ �িস� উে�িখত হািদস। আ�াহর শু, হািদসিট সব
সনেদই িবশু�। আর রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
বাণী  ﻤﺣﻮا ﻣﻦ ﻲﻓ اﻷرضএর অথর্শুধুেয সব িকট �ত� জিমেনর
অভয্�ের আে, তা নয়, বরং েয সব জীব-জ�, মানু ষ ও
হাইওয়ান

জােনায়ার

জিমেনর

উপের

আেছ,

েসগুেলােকও

েবাঝােনা হেয়েছ। অনু রুপভাে  ﻤﺣ�ﻢ ﻣﻦ ﻲﻓ الﺴﻤﺎءএর অথর্ও
একই। এখােন ফী শে�র অথর্ উপ। আর মেন রাখেত হেব, এ
ধরেনর বয্াখয্া ও জ্ঞান যারা হেকর দাওয়াত িদেত পছ�,
তােদর জনয্ আবশয্ক। তারা অবশয্ই দলীল �মােণর উ
অেঢল জ্ঞােনর অিধকারী হেত হ, যােত েকান �কার �� বা
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যু ি� তােদরেক তােদর িব�াস েথেক চুল পিরমাণও সরােত না
পাের। এ ধরেনরই একিট হাদীস হল, একজন মিহলা েয ছাগল
চরােতা। হাদীসিট সবার িনকট �িস�। আিম এ হাদীস েথেক েয
িবষয়িট উে�খ করব, েসিট হল, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম যখন তােক িজজ্ঞাসা ক, আ�াহ েকাথায়? উ�ের
মিহলািট বলল, আ�াহ আসমােন। এখন যিদ তুিম জােময়া
আজহােরর বড় েশখেক িজজ্ঞাসা , আ�াহ েকাথায়? তখন েস
উ�ের েতামােক বলেব, আ�াহ সবর্� িবরাজমান। অথ, উ�
মিহলা উ�র িদল, আ�াহ আসমােন। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম তার উ�রেক �হণ করেলন। কারণ!

মিহলািট

িফতরােতর িভি�েত উ�র েদন। আর বতর্মান সমের সােথ
িমিলেয় বলল, আমােদর পিরভাষায় বলেল বলেত হয়, েস সালাফী
পিরেবেশ বসবাস করত, েকান খারাপ পিরেবশ তােক �শর্
কেরিন। কারণ েস রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
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মাদরাসা হেত িডি� লাভ কেরেছ, েয মাদরাসা েকান িবেশষ
কতক পুরুষ বা নারীর জনয্ খাস িছল । বরং রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর মাদরাসা সব মানু েষর জনয্ উ�ু�
িছল। এখােন নারী, পুরুষ ও সমােজর সব মানুষ িশক্ষা ল
করেত পারত। এ কারেণই একজন ছাগেলর পাহারাদার মিহলা
িবশু� আকীদা িক তা জানত। কার, েস েকান খারাপ
পিরেবেশর সােথ িমেশিন, ফেল েস কুরআন ও হাদীেস বিণর্ত
সহীহ আকীদা জানত, অথচ বতরমােন যারা কুরআন ও হাদীেসর
বড় বড় আেলম বেল দাবী কের, তােদর অিধকাংশ েলাক এ কথা
জােন না েয, তােদর রব েকাথায়? অথচ কুরআন ও হাদীেস
িবষয়িট �� করা আেছ। আজ আিম বলব,

মুসিলমেদর জনয্

এর েচেয় �� আর েকান িকছু ই পাওয়া যােব না েয, যখন েকান
একজন উ�েতর কণর্ধার বা উেতর পথ �দশর্কেক িজজ্ঞা
কর, আ�াহ েকাথায়? তখন েস এ কথার জবাব িদেত িগেয়,
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হতভ� হেয় যােব, েযমনিট হতভ� হেব বতর্মােন অিধকাংশ
মুসিলম। একমা� আ�াহ রা�ু ল আলামীন যােদর অনু �হ
কেরেছন তেদর ছাড়া।
সহীহ আকীদার �িত দাওয়াত েদয়ার জনয্ �েয়াজন অিবরাম
সং�াম ও আ�াণ েচ�া
একিট কথা মেন রাখেত হেব, তাওহীেদর �িত দাওয়াত
েদয়া এবং িবশু� আকীদােক মানুেষর অ�ের েগেথ েদয়ার জনয্
�েয়াজন হল, �থমত: রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
যু েগ সাহাবীেদর মত কুরআেনর আয়াতসমূ েহর বািহয্ক অথর্ে
গুরু� েদয়া। কা, রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
যু েগ সাহাবীরা আরবী ভাষা সহেজই বুঝেত পারত। ফেল তােদর
জনয্ কুরআন েথেক িবশু� আকীদা জানা ও েশখা সহজ িছল
ি�তীয়ত: তােদর যু েগ মানেতক, িহকমত, ফালসাফা ও ইলেম
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কালাম ইতয্ািদ না থাকার কারে, আকীদা িবষেয় েকান �কার
ব�তা বা িবকৃিত িছল না এবং আকীদার পিরপি� েকান িবষয়
িনেয় রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর যু েগ তকর-িবতকর্
িছল না। িক� বতর্মােন আমােদর পিরেবশ রাসূল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর যু েগর মুসলমানেদর পিরেবেশর তুলনায়
স�ূ ণর্ িভ�। সুতরা, এ কথা ধারনা করা যােব না েয, বতর্মােন
মানু ষেক িবশু� আকীদার �িত দাওয়াত রাসূল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর যু েগর মত সহজ। এ িবষেয় কাছকািছ
দু িট দৃ �া� েপশ করব, যােত েকউ ি�-মত েপাষণ করেব না।
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর যু েগ সাহাবীরা রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সরাসির হািদস শুনেত,
তারপর

তােবয়ীরা

রাসূ ল

সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম

সাহাবীেদর েথেক সরাসির হািদস শুনেত, এভােব িতনিট যু গ
অিতবািহত হয়, যােদর যু গেক রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
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ওয়াসা�াম উ�ম যু গ িহেসেব আখয্ািয়ত কেরন। এখন আিম �
করব, তখন িক এমন েকান ইলম িছল, যােক ইলেম হাদীস বলা
হত? উ�ের অবশয্ই বলেত হে, না। এখােন এমন েকান ইলম
িছল, যােক ইলেম জারহ বা তািদল বলা হত? উ�ের বলেত হেব,
না। িক� বতর্মােন তােলেব ইলমেদর জনয্ এ দুিট ইলম অবশয
জানা থাকেত হেব। এ দু িট ইলম িশক্ষা করা েজ িকফায়া। এ
দু িট ইলম জানা �ারা একজন আেলম জানেত পারেব হাদীসিট
সহীহ নািক দূ বর্ল বা হাদীসিটর উপর আমল করা যাে, নািক
যােব না। সু তরাং বতর্মােন িবষয়িট এত সহজ ন, েযমনিট রাসূ ল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর যু েগ সহজ িছল। কারণ, তারা
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর মুখ েথেত সরাসির
হাদীস শুনেত েপ, তােদর জনয্ জারাহ ও তাদীেলর ইলম িশখার
�েয়াজন হত না। এ কারেণ রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর যু েগ িবষয় েযভােব সহজ িছল, বতর্মােন িবষয়িট
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েতমনিট সহজ নয়। রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
যু েগ ইলম িছল খােলস, তার মেধয্ েকান �কার অবকাশ িছল না।
িক� বতর্মােন আমরা যারা মুসিল, তারা িবিভ� সমসয্ার েবড়া
জােল

আবিতর্।

তাই

আমরা

যখন

মানু ষেক

আ�াহর

এক�বােদর �িত দাওয়াত িদেয় থািক, তখন আমােদরেক
অবশয্ই িবষয়গুেলার �িত লক্ষ রাখেত হেব। আমােদর এ
সমসয্র কারেণ আমােদর আকীদার িবষয়গুেলা িবদআিত ও
আহেল কালামীেদর পক্ষ হেত নানািবদ �ে�র সখীন।
এ িবষেয় িবশু� হাদীেস বিণর্ত িকছু িবষয় আেলাচন
করা ভােলা মেন কির। েযমন- রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম যখন ঐ সব হাদীসগুেলা উে�খ কের, তােদর কােরা
কােরা প�াশ গুণ সাওয়াব েদয়া হেব।রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,
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" : ﻣﻨﺎ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أو ﻣﻨﻬﻢ ؟ ﻗﺎل: ﻗﺎلﻮا،" »ﻼﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻤﺧﺴﻮن ﻣﻦ اﻷﺟﺮ
« .ﻣﻨ�ﻢ
“তােদর মধয্ হেত েকন একজনেক প�াশ গুণ েবিশ সাওয়াব
েদয়া হেব”। সাহাবীরা িজজ্ঞাসা কের ব, েহ আ�াহর রাসূ ল,
আমােদর েথেক নািক তােদর েথেক? রাসূ ল বলল, তােদর
েথেক 12।
১১ F

বতর্মােন ইসলােমর েয পিরণি, এই পিরণিত ইসলােমর �থম
যু েগ িছল না। কারণ, ইসলােমর �থম যু েগর সংঘষর্ িছ, ��
িশরক ও নীেরট তাওহীেদর মােঝ এবং �কাশয্ কুফর আর �কৃত
ঈমােনর মােঝ। বতর্মােন মুসিলমেদর িনেজেদর সমসয্াই �কট

12

আ�ু �াহ ইব্ন মাসউদ হেত হািদসিট তাবরানী বণর্না কেরন। হাসিট

িবশু�। আ�ামা আলবানী র. হািদসিটেক সহীহ বেল আখয্ািয়ত কেরন। আবু
দাউদ ৩৪৪১
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অিধকাংশ মুসিলেমর তাওহীদ িশরক িমি�ত। তারা তােদর
ইবাদাত বে�গীেক গাইরু�াহর জনয্ িনেবিদত কের িক� মুে
ঈমােনর দািব কের। �থমত এ িবষয়িট জানা আমােদর জনয্
খুবই জরুির। তারপর ি�তীয়ত আমােদরেক জানেত হে,
আমােদর এ কথা বলা উিচত হেব না, আমােদর তাওহীেদর
ধাপেক বাদ িদেয় িভ� ধােপ এিগেয় েযেত হেব। অথর্া,
রাজৈনিতক কমর-কা� চািলেয় যাওয়া। কারণ, ইসলােমর দাওয়াত
েদয়াই হল, সতয্ দাওয়াত। সুতরা, আমােদর এ কথা বলা িঠক
হেব না, আমরা আরব । কুরআন আমােদর ভাষায় নািযল
হেয়েছ। কারণ, আমােদর মেন রাখেত হেব, অনারব যারা আরবী
ভাষা িশেখেছ, তারা আরবেদর তুলনায় কুরআন হাদীস জানা ও
বুঝা স�েকর্ অিধক অ�সর। কার, আরবরা তােদর িনেজেদর
ভাষা জানা ও বুঝা েথেক অেনক দূ ের সের েগেছ। ফেল তারা
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তােদর রেবর িকতাব ও তােদর নবীর সু �াত স�েকর্ জ্ঞান অজ
হেত অেনক দূ ের সের আেছ।
আমরা আরবরা সহীহ ইসলাম িক তা িশেখিছ। সু তরাং আমােদর
জনয্ উিচত হেব না এমনভােব রাজৈনিতক কমর-কাে� জিড়ত
হওয়া এবং মানু ষেক রাজৈনিতক কােজ জিড়ত হওয়ার জনয্
উ�ু � করা যােত মানু েষর জনয েয কাজ করা জুরুির েযমন
ইসলাম স�েকর্ জান, সিঠক আকীদা স�েকর্ জান, মুয়ামালা
স�েকর্ জানা ইতয্ািদ তা হেত মানুষেক িবরত রা হয়। আমরা
এ কথা িব�াস কির না েয, আমােদর েদেশ সব জনগণ, সিঠক
ইসলাম অথর্াৎ িবশু� আকী, ইবাদাত ও আখলাক স�েকর্
জােন এবং তারা তার উপর অভয্�।
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পিরবতর্েনর মূল হ, সং�ার ও তারবীয়েতর ��িত অবল�ন
করা
এ কারেণই আমরা সব সময় - হক �িত�ার জনয- দু িট
েমৗিলক িবষেয়র �িত আ�ান কির এবং অিধক গুরু� িদে
থািক। আর তা হল, সং�ার ও তারবীয়ত। সং�ার ও আে�ালন
দু িট এক সােথ হওয়া জরুির।  যি েকান েদেশ আকীদার িবষেয়
সং�ার পাওয়া যায়, তাহেল তােক অবশয্ই বড় ও মহান কাজ
ধরা হেব েয, ইসলামী সমােজর একিট অংেশ বা কতক মুসিলম
জন েগাি�র মেধয্ আকীদার সংেশাধন ও সমাজ সং�ােরর মত
একিট কাজ চলেছ। আর ইবাদােতর েক্ষে� বলেত ,
ইবাদাতেক মাযহাবীয়ত ও সংকীণর্তার উে� রাখেত হেব এবং
িবশু� হাদীস িনভর্র করেত করেত হেব। বতর্মােন মুি�ময় ক
ওলামােয় েকরাম আেছ, যারা ইসলামেক পিরপূ ণর্ ও িবশু�ভাে
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বুঝেত পােরন। িক� আিম মেন কির, একজন, দু ই জন, িতন
জন বা দশজন মুি�ময় েলােকর িবশু� বা পিরপূণর্ ইসলা
েবাঝার �ারা ইসলােমর মেধয্ আকীদা িব�া, ইবাদাত বে�গী বা
আখলােকর েক্ষে� েয ময়লা আবজর্না �েবশ ক, তা পির�ার
বা সং�ার করার দািয়� আদায় করা স�ব নয়। ইসলােমর মেধয্
�েবশ করা কু-সং�ােরর সং�ার ও ইসলামী সমােজ বসবাসকারী
অসংখয্ জন েগাি�েক িবশু� আকীদার উপর উঠােনও তােদর
সিঠক পেথ পিরচালনার মত মহান দািয়� আদায় করার জনয্ ��
সংখয্ক েলােকর �েচ�া ও তয্াগ যেথ� নয়। তােদর �ারা এ
বড় দািয়� আদায় করা স�ব নয়। েমাট কথা, সংেশাধন ও
তারবীয়ত বতর্মােন এেক বাের শূেনয্র ঘের অব�ান করেছ
েয েকান মুসিলম সমাজ েযখােন ইসলামী শিরয়ত অনু যায়ী
সমাজ পিরচািলত হয় না, উে�িখত দু িট গুরু�পূণর্ িবষে
58

বা�বায়ন ছাড়া রাজৈনিতক আে�ালন করার পিরণিত কখেনা শভ
হেব না। বরং এর খারাব �ভাব মানু ষেক িপিছেয় েদয়। তেব
পরামেশর্র মাধয্েম অথবা শরীয়ত স�ত িবিধ িবধােনর আেলাে
উ�ম প�িতেত নিছহত করা, েকান �কার বাধয্ করা বা িমিটং
িমিছল করা ছাড়া রাজৈনিতক পিরবতর্েনর জনয্ আে�ালন করা
�লািভিষ� হেত পাের। মানু েষর িনকট দাওয়াত েপৗেছ িদেল
তােদর িবপেক্ষ হু�ত কােয়ম , দািয়� ও িজ�াদাির আদায়
হেত মুি� পাওয়া যােব। আরও উপেদশ হল, মানু ষেক এমন সব
কােজ বয্ রাখেত হেব, যা তােদর উপকাের আেস। তােদর
আকীদা শু� করেত হে, ইবাদাত বে�গী, আখলাক ও
মুয়ামালাত িঠক করেত হেব। অেনেক বেল আমরা মুসিলম
সমােজ িবশু� আকীদা ও তালীম তারবীয়ত বা�বায়ন করেত
চাই! তেব এিট এমন একিট িবষয় েয কাজিট �ারা আকীদার
বা�বায়ন িবষেয় আমরা েকান িচ�াও কির না এবং ��ও েদিখ
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না। কারণ, এ সেবর মাধয্েম িবশু� আকীদার বা�বায়ন েকা
�েমই স�ব নয়। কারণ, আ�াহ রা�ু ল আলামীন কুরআেন
করীেম এরশাদ কের বেলন,
ۡ ُ َ ُ َ َ َ َ ٗ َ َٰ ٗ
َ � َتلِف
َ ٓ﴿ َوۡ شَا
َع
 ﴾ ]سورة١ �ِ
�ُّكَ �ََ َل ٱ�َّاسَ أُمَّة �حِدة ۖ و� يزالون
ءَ ر
.[118 :ﻫﻮﺩ
যিদ েতামার রব চাইেতন, তেব সকল মানু ষেক এক উ�েত
পিরণত করেতন, িক� পর�র মত িবেরাধকারী রেয় েগেছ,
[সূ রা হু, আয়াত: ১১৮]
এেদর িবষেয় আমােদর রেবর কথা বা�বায়ন হয় না, তেব
যিদ তারা ইসলামেক িবশু�রূেপ বুঝেত পাের এবং তারা তােদ
িনেজেদর, পিরবার পিরজন এবং তােদর আশ পােশ যারা আেছ,
তােদরেক সহীহ ইসলােমর উপর লালন-পালন কের, তখন
আমােদর রেবর কথার �িতফলন হেব।
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কারা রাজৈনিতক কমর্ কাে�র সােথ জিড়ত হেবন এবং কখন
জিড়ত হেবন?
রাজৈনিতক কমর্ কাে�র সােথ জিড়ত হওয়, একিট
গুরু�পূণর্ বয্�তা। এিটেক আম�ীকার করিছ না। তেব
আমরা একই সমেয় কেমর্র ধারাবািহকতায় িব�াসী। আমরা
�থেম মানু েষর আকীদা িঠক করার উপর গুরু� িদেয় থা,
তারপর মানু েষর ইবাদাত বে�গী িঠক করার উপর গুরু� িদে
থািক, তারপর মানু েষর চাল-চলন ও েলন-েদন িঠক করার উপর
গুরু� িদেয় থািক। আমরা য এ সব গুরু�পূণর্ িবষয়েক গ
েদব, তখন আমরা শরীয়ত স�ত রাজৈনিতক কমর্ কাে� জিড়ত
হেত পারব। কারণ, রাজনীিতর অথর্ হ, জনগেণর কাযর্�ম
পিরচালনা করা। আর এ কাজিট েক করেব? এিট েকান সাধারণ
মানু েষর কাজ নয়। যােয়দ, ওমর, বকর ও খােলেদর কাজ নয়
61

েয, তারা েকান একিট দল �িত�া করেব, েকান আে�ালেনর
বীজ বপন করেব অথবা েকান জামােতর েনতৃ� েদেব। বরং
িবষয়িট যারা েদশ ও জািতর অিভবাবক তােদরই কাজ, যােদর
হােত মুসিলমরা শপথ েনয় এবং তােদর হােত বাইয়াত �হণ
কের, তােদর কাজ। এ বয্ি�ই জােন কীভােব ব�বতার
েমাকােবলা করেত হয় এবং জনসাধারেণর কাযর্�ম পিরচালনা
করেত হয়। বতর্মান যুেগর মত মুসিলমেদর মেধয্িদ ঐকয্ না
থােক এবং তারা িবিভ� দল উপদেল িবভ� থােক, তখন �েতয্ক
ক্ষমতাশীলরা তােদর ক্ষমতা অনুযায়ী পিরচালনা কর
আর আমরা যিদ আমােদর িনেজেদর এমন কােজ বয্� রাি, েয
কাজেক আমরা ধের িনলাম তা আমরা ভালভােব বুঝেত পারিছ।
িক� আমার এ জানা আমার েকান উপকাের আসেব না। কারণ,
আমরা তা পিরচালনা করেত ও েনতৃ� িদেত সক্ষম নই। কা,
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আমরা জনগেণর পিরচালনার িস�া� েদয়ার ক্ষমতা রািখ না
ফেল এিট একিট অনথর্ক কাজ যার মেধয্ েকান উপকার নাই।
দৃ �া� �রূপ বল, বতর্মােন অিধকাংশ মুসিলম েদেশ মুসিলমেদর
িবরুে� েয যু� সংঘিটত হে, তার সমথর্েন জনমত সৃি� করা ও
মুসিলমেদর উ�ু � করােত আেদৗ েকান উপকার আেছ? অথচ
আমরা িজহাদ পিরচালনার ক্ষমতা রািখ না। কা, িজহাদ
পিরচালনা হেত হেব, এমন একজন দািয়�শীল ইমােমর েনতৃে�
যার হােত মুসিলমরা বাইয়াত িনেয়েছ। অনয্থায় এেত েকান
ফােয়দা নাই। তেব আমরা এ কথা বিল না েয, িজহাদ করা
ওয়ািজব নয়! আমরা বিল, িজহাদ ওয়ািজব, িক� তা তার সময়
আসার পূ েবর্ই শুরু করা যােব। সু তরাং, আমােদর জনয্
করনীয় হল, আমরা আমােদর িনেজেদর ও অনয্েদর িবশু
ইসলাম স�েকর্ েবাঝােনা ও তােদর সিঠক তারবীয়ত েদয়া। আর
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যিদ আমরা মানু ষেক �শর্ কাতর িবষয়সমূেহ বয্� কের ে,
তাহেল তােদরেক ঐ দাওয়াত স�েকর্ জানা ও বুঝার ক্ষম
েথেক দূ ের সরােনা হেব, েয দাওয়ােতর দািয়� আদায় করা
�িতিট �া� বয়� মুসিলেমর উপর ওয়ািজব। েযমন, আকীদা শ�
করা, ইবাদাতসমূ হ সিঠক প�িতেত আদায় করা এবং আখলাক
সু �র করা। মেন রাখেত হেব, এ গুেলা হ, ফরেজ আইন-যােত
েকান �কার দূ বর্লতা �হণ করা হেব না। আর অনয্ানয্ িবষয়গু
এমন, েযগুেলার িকছু আেছ ফরেজ েকফায়, অথর্াৎ কতক েলাক
এ দািয়� পালন করেল সবার পক্ষ হেত তা আদ হেয় যােব।
েযমন, বতর্মােন রাজৈনিতক কমর্ িনেয় বয্� থােক িফকহুল
ওয়ােক’ বেল নাম করণ করা হেয় থােক। এর দািয়� হল, যােদর
মেধয্ সমসামিয়ক সমসয্া সমাধােনর েযাগয্তা আ তারা এ
ধরেনর কমর-কা� হেত ফােয়দা লাভ করেত সক্ষম। তেব কত
েলাক আেছ, যােদর হােত সমাধােনর েকান ক্ষমতা নাই তােদ
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জনয্ রাজৈনিতক কমর্ কা� স�েকর্ জ, সাধারণ মানু ষেক
গুরু�পূণর্ কাজ েথেক িফিরেয় কম গুরু�পূণর্ কােজ ব,
এমন একিট কাজ যা তােদর সিঠক বুঝ হেত দূ ের সিরেয় রােখ।
বতর্মােন এ ধরেনর সমসয্া অিধকাংশ ইসলামী দল
সংগঠনসমূ েহর কমর্ প�িত মেধয্ আমরা �তয্ক্ষভােব েদ
পাই এবং সরাসির অনু ভব কির। এমনিক আমরা এ সব দাঈেদর
অেনকেকই েদখেত পাই, িবশু� আকীদ, ইবাদাত বে�গী ও
আখলাক েশখার উে�েশয্ তােদর সােথ স�ৃ� ও তােদর আশ
পােশ থাকা অেনক মুসিলম যু বকেক তারা সিঠক আকীদা
িশক্ষাদান হেত িবরত রা। অেনক দাঈেদর অব�া এমন তােদর
রাজৈনিতক কমর-কা� িনেয় বয্� থাকা এবং আ�াহ নািযলকৃত
িবধােনর পিরপ�ী সংসেদর সদসয্ হওয়ার অিভলষ তােদর
গুরু�পূণর্ কাজ হেত িব রত র। ফেল তারা এমন কাজ িনেয়
বয্� থােক যা বতর্মান এ নাজুক পিরি�িতেত েকান গুরু�প
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িবষয় নয়। বতর্মান করুণ পিরণিতর পিরবেনর জনয অংশ �হণ
করা অথবা মুসিলমেদর দািয়� হেত দায়মুি�র ��িত স�েকর্
েয �� করা হেয়েছ, েস িবষেয় আমরা বলব, �িতিট মুসিলম
তার েযাগয্তা অনুযায়ী দািয়�শীল। তােদর মেধয্ যারা আেল
তােদর উপর যা ওয়ািজব হেব অনয্েদর উপর তাওয়ািজব নয়।
েযমন, এসব িবষেয় আমরা বলব, আ�াহ রা�ু ল আলামীন
আমােদর উপর তার িকতােবর মাধয্েম িনয়ামতসমূহ পূণর্ কের
এবং কুরআনেক মুমীনেদর জনয্ সংিবধান িহেসেব িনধর্ার
কেরন। আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,

ۡ ّ�َ ۡ َ ُ اْ َ ۡ َ ٱ
�ٔل ٓو أهل ِك ِر إِن
ف

َ َ َ َ ُ ُ
٧ نت ۡم � � ۡعل ُمون
“ كেতামরা

[7  من ا�ية:] سورة ا�نبياء

জ্ঞানীেদর িনকট িজজ্ঞাসা কর যিদ েতামরা না” [ সূ রা
আি�য়া, আয়াত: ৭]
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আ�াহ রা�ু ল আলামীন ইসলািম সমাজেক দু িটভােগ িবভ�
কের বেলন, এখােন দু ই ে�ণীর েলাক আেছ, এক ে�ণীর েলাক
যারা আেলম আর অপর ে�ণীর েলাক আেছ যারা আেলম নয়।
আর এ দু ই ে�ণীর েলােকর দািয়� এক নয়। একজন আেলেমর
দািয়� আর েয আেলম নয়, তার দািয়� এক হেত পাের না।
যারা আেলম নয় তােদর দািয়� হল, জানার জনয্ তারা
আেলমেদর িনকট িজজ্ঞাসা কর, আর আেলমেদর দািয়� হল,
তারা তােদর �ে�র উ�র েদেব। েমাট কথা বয্ি�র ধরেনর উপর
িনভর্র কে, তােদর দািয়�ও িবিভ� হেয় থােক। বতর্মান যুেগ
একজন আেলেমর দািয়� হল, েস তার ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষে
সেতয্র িদেক দাওয়াত েদেব। আর েয আেলম ন, তার উিচত
হল, তার জনয্ যা গুরু�পূণর্ তার স�েকর্ িজজ্ঞাসা করা অ
দািয়�শীল তােক তার �ী স�ানরা তােদর অজানা িবষেয় িজজ্ঞাস
করেব। যখন উভয় ে�ণীর েলাক তােদর িনজ িনজ দািয়� আদায়
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করেব, তখন তারা নাজাত পােব। কারণ, আ�াহ রা�ু ল আলামীন
বেলন,
َّ�ِفۡسًا إ
.[286  ﻣﻦ اﻵﻳﺔ:ُو ۡس َع َها ﴾ ]ﺳﻮرة ﺒﻟﻘﺮة
َ� َُّ�﴿  يُ�َلِّفُ ٱ
“আ�াহ েকান বয্ি�েক তার সামেথর্য্র বািহের দািয়� েদন ”
[সূ রা বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬]
আমরা অতয্� দ:েখর সােথ বলিছ বতর্মােন আমরা এমন
এক দূ রাব�ার মেধয্ বসবাস করি, ইিতহােস এর দৃ �া� খুঁেজ
পাওয়া যােব না। আর তা হল, মুসিলমেদর িবরুে� অমুসিলম
কােফরেদর

ঐকয্ব� �েচ�া। রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম তার িবশু� ও �িস� হাদীেস এর ভিবষয্ৎ কে
বেলন,
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 أﻣﻦ ﻗﻠﺔ �ﻦ: ﻗﺎلﻮا،"» ﻰﻋ ﻋﻠﻴ�ﻢ اﻷمﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﺪاﻰﻋ اﻷ�ﻠﺔ إﻰﻟ ﻗﺼﻌﺘﻬﺎ
 ولﻜﻨ�ﻢ ﻏﺜﺎء ﻛﻐﺜﺎء،� أﻧﺘﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻛﺜ، "ﻻ:ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ؟ ﻗﺎل
 وﻴﻟﻘﺬﻓﻦ ﻲﻓ ﻗﻠﻮ��ﻢ، وﻴﻟ�ﻋﻦ اﷲ الﺮﻫﺒﺔ ﻣﻦ ور ﻋﺪو�ﻢ ﻟ�ﻢ،لﺴﻴﻞ
« " اﺪﻟﻧﻴﺎ و�ﺮاﻫﻴﺔ اﻤﻟﻮت: وﻣﺎ الﻮﻫﻦ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ؟ ﻗﺎل: ﻗﺎلﻮا،"الﻮﻫﻦ
“িবজািতরা েতামােদর িবপেক্ষ এেক অপরেক ডাকাডাি ক কর,
েযমনিট খাওয়ার দ�রখােনর িদেক এেক অপরেক ডাকাডািক
কের, তারা িজজ্ঞাসা ক,

েহ আ�াহর রাসূ ল! েসিদন িক

আমােদর সংখয্া কম হে? উ�ের রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম না, েসিদন েতামােদর সংখয্া কম হেব ন, বরং
েতামােদর সংখয্া েসিদন েবিশ হে, তেব েতামরা বনয্ার পািনেত
ভাসমান খড়-কুটার মত। আ�াহ রা�ু ল আলামীন েতামােদর
দু শমনেদর অ�র েথেক েতামােদর ভয়েক িছিনেয় িনেব। আর
েতামােদর অ�ের ওহানেক েঢেল েদেব। তারা িজজ্ঞাস ক, েহ
69

আ�াহর রাসূ ল ওহান িজিনসিট িক? উ�ের রাসূ ল সা�া�াহু
13
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, দু িনয়ার মহ�ত ও মৃতুয্র ভ ।
১২

েমাট কথা, আেলমেদর দািয়� হল, তারা মানু ষেক তালীম
তরবীয়ত ও সংেশাধন করেত েচ�া চালােব। আর এর প�িত
হল, আেলমরা তােদর সাধয্ানুযায়ী মানুষেক িবশু� আকী,
তাওহীেদ খােলস, ইবাদাত ও আখলাক িশখােব। বতর্মান সমেয়
আমরা েয সমােজ বসবাস কির আমরা ইয়াহুদীেদর িবরুে
ঐকয্ব� হেয় িজহাদ করার েকান ক্ষমতা আমােদর নাই। ক,
বতর্মােন আমােদর মেধয্ েকান ঐকয্ , আমােদর েকান েদশ
নাই েযখােন আমরা এক� হেত পাির এবং আমােদর েকান ইমাম
নাই যার িপছেন আমরা সািরব� হেত পাির। কারণ, মুসিলমরা
13

আবু দাউদ ৪২৯৭, আহমদ ২৭৮/৫ হািদিসিট িবশু� আবুদাউদ[৪২৯৭]

ছাওবােনর হািদস হেত আর আ�ামা আলবানী উভয় সনেদ হািদসিটেক সহীহ
বেল আখয্ািয়ত কেরন।

70

তােদর িবেরুে� যারা ষড়য�কারী দুশমনেদর �িতহত করেত েয
ধরেনর িজহাদ করা দরকার েস ধরেনর িজহাদ করেত তারা
সক্ষম নয়। তেব তােদর জনয্ কয় হল, দু শমনেদর �িতহত
করেত শরীয়ত স�ত যত �কার উপায় ও উপকরণ আেছ,
স�াবয্ সব ধরেনর উপায় ও উপকরণ অবল�ন করেব। কার,
বতর্মােন আমরা ব�গত িদক িদেয় সামথর্য্বান নই। আর য
আমরা সামথর্য্বান হেয়ও থা, আমরা আমােদর ই�া মত েকান
পদেক্ষপ িনেত পাির না। কা, অিধকাংশ মুসিলম েদেশ তােদর
িনজ� �সাশন আেছ, েনতৃ� আেছ, িবচারক আেছ যা ইসলামী
শিরয়েতর সােথ সাম�সয্তা বা িমল রােখ না। িক� অতয্
দু :েখর িবষয় হল, একটু পূ েবর্ আমরা েয দুিট িবষয় উে�খ
করলাম, অথর্াৎ সংেশান ও তালীম তারবীয়ত তা বা�বায়ন
করেত পারিছ না। যখন মুসিলম দাঈরা েয েদেশ ইসলামী
শিরয়ত স�ত িবিধ িবধান নাই েস েদেশ এ গুরু�পূণর্ দুিট িম
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িনেয় কাজ কের যােব এবং এ দু িট মুলনীিতর উপর এক� হেব,
আমার িব�াস তােদর উপর আ�াহ রা�ু ল আলামীন বাণীর
পুেরাপুির �িতপলন েদখা যােব। আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
ٓ َ
َ ُ ۡ ُۡ ُ َ َۡ َََۡ
ُ ُ َ ِنَ�ِۡ ٱ�َّ ِۚ ي٤ ون
:ن� َمن �َشا ُء ۖ ﴾ ] ﺳﻮرة الﺮوم
﴿ و�وم� ِ ٖذ �فرح ٱلمؤمِن

.[5-4 ﻣﻦ اﻵﻳﺔ

“আর েসিদন মুিমনরা আনি�ত হেব, আ�াহর সাহােযয্। িতিন
যােক ই�া সাহাযয্ কেরন”
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একজন মুসিলেমর উপর ওয়ািজব হল, তার জীবেনর �িতিট
েক্ষে� সাধত আ�াহর িবধােনর বা�বায়ন করা।
সু তরাং মেন রাখেত হেব, মুসিলেমর উপর ওয়ািজব হল, তার
সামথর্ অনুযায়ী েচ�া করা। কারণ, আ�াহ রা�ু ল আলামীন
কাউেক তার ক্ষমতার বািহের েকান িকছু্র দািয়� চািপেয় েদ
না। এখােন িবশু� আকীদা �িতি�ত করা আর িবশু� ইবাত
�িত�ার মেধয্ বাধবাধকতা নাই। অনু রূপভােব েযখােন আ�াহর
িবধান নাই েসখােন আ�াহর িবধান বা�বায়ন করা ও না করার
মেধয্ েকান বাধবাধকতা নাই। আ�াহ রা�ু ল আলামীন সবর্ �থম
আ�াহর জিমেন েয িবধান বা�বায়ন করেত হেব, তা হল,
তাওহীদ। তেব এখােন িবেশষ িকছু কাজ িবিভ� সময় েদখা যায়,
েযমন- একাকী� অবল�ন করা মানু েষর সােথ সংিম�ণ হেত
অিত উ�ম। একজন মুসিলম েকান িনজর্ন �ােন িগেয় দুিনয়ার
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সব মানু ষ েথেক দূ ের সের একা হেয় যােব এবং েসখােন আ�াহ
রা�ু ল আলামীেনর ইবাদত বে�গী করেব। দু িনয়ার সব ঝােমলা
েথেক মু� থাকেব, মানু েষর অিন�তা েথেক েস েবঁেচ থাকল এবং
তার অিন�তা েথেম মানু ষ েবঁেচ থাকল। এ িবষেয় অেনক হাদীস
বিণর্ত আে, যিদও সিতয্কার �ীন হ, ইব্ন ওমর র. হাদীেস েয
কথা আসেছ, তারই মমর্াথর্। রাসূসা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন,
»  اﺬﻟي �ﺎﻟﻂ اﻨﻟﺎس و�ﺼﺮﺒ ﻰﻠﻋذاﻫﻢ ﺧ� ﻣﻦ اﻤﻟﺆﻣﻦ اﺬﻟي ﻻ �ﺎﻟﻂ
« س وﻻ ﻳﺼﺮﺒ ﻰﻠﻋ أذاﻫﻢ
েয মুিমন মানু েষর সােথ উঠবস কের এবং তােদর িনযর্াতেনর
উপর ৈধযর্য্ ধারণ কের েস মুিমন উ�ম এমন মুিমন হেত ে
মানু েষর সােথ উঠবস কের না এবং তােদর কে�র উপর ৈধযর্
ধারণ কের না।
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েমাট কথা ইসলামী রা� বয্ব�া �বতর্ন করা আ�াহ
জিমেন আ�াহর িবধান কােয়ম করার মাধয্, তেব তা েকান
উে�শয্ নয়। িকছু দায়ীেদর কমর্ েদখেল আ�যর্ না হেয় পারা য
না, তারা যা করেত পারেব না তার �িত খুব গুরু� েদয়। িক
তােদর জনয্ েয কাজিট করা সহজ ও যা তােদর করণীয় তা তার
েছেড় েদয়। কারণ, এ সব কাজগুেলা করেত হে, তােদরেক
তােদর নফেসর সােথ যু � করেত হয়। তাই তারা এ সব কাজ
েছেড় িদেয়, রা�ায় নােম �ীন কােয়ম করার জনয্। েযমএকজন মুসিলম দায়ী েস তার অনু সারীেদর ওিসয়ত কের বেলন,
“েতামরা েতামােদর েদেহ ইসলামী রা� কােয়ম কর, তা হেল তা
েতামােদর েদেশও কােয়ম হেয় যােব”।
তারপরও আমরা েদখেত পাই, অিধকাংশ দায়ীরা এ মুলনীিতর
েখলাপ কের, তারা তােদর আ�াহ রা�ু ল আলামীনেক একমা�
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িবধান দাতা বেল, আখয্ািয়ত কের। তারা এ িবষয়িটেক �িস�
�বাদ একমা� িবধান দাতা আ�াহ বেল, চািলেয় েদন। এেত
েকান স:ে�হ ও সংশয় নাই েয, একমা� িবধান দাতা আ�াহ
রা�ু ল আলামীন। িতিন একক, এ িবষেয় এবং অনয্ েকান িবষেয়
তার সােথ েকান শিরক নাই। আবার িকছু েলাকেক েদখা যায়,
তারা চার মাযহােবর েকান মাযহাবেক অনু সরন কের, তারা যখন
তােদর সামেন �� ও িবশু� সু�াতেক তুেল ধরা হ, তখন
তারা বেল, এিট আমার মাযহােবর পিরপি�। তাহেল আ�াহ
রা�ু ল আলামীন এর িবধান অনু যায়ী আমল করার দািব েকাথায়?
আবার কতক েলাকেক েদখা যায়, তারা সু ফীেদর িনয়েম আ�াহর
ইবাদাত কের থােক। আ�াহর রা�ু ল আলামীেনর িবধান
তাওহীেদর উপর আমল করার িবষয়িট েকাথায় েগল? তারা
অনয্েদর েেক এমন িকছু চায়, যা তারা িনেজরা তােদর
িনেজেদর জনয্ কের না। মেন রাখে, সবর্ািধক সহজ িবষয় হ,
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তুিম আ�াহর িবধানেক েতামার িব�াস, ইবাদাত, চাল-চলন,
েতামার ঘর, েতামার েছেলেদর লালন-পালন, েতামার বয্বসা
বািণজয্ ইতয্ািদেত বা�বায়ন করেব পক্ষা�ের যারা আ�াহ
িবধােনর িবরুে� চলেত অভয, তােদর মেধয্ আ�াহর িবধান
বা�বায়ন করা ও তােদর আ�াহর িবধােনর উপর চলেত বাধয্
করা অেনক কিঠন ও দূ রহ বয্াপার। সুতরা, তুিম েকন সহজিট
েছেড় কিঠনিট িনেয় হুড়াহুিড় কর?
এেত দু িট িজিনস �মািণত হয়, এক- ভূ ল িশক্ষা ও অপিরপ
িনেদরশনা। অথবা ভূ ল ধারণা যা তােক এমন িকছু করেত বাধয্
কের যা তার সামেথর্য্র মেধয্ নাই এবং তােক এমন কাজ হ
িফিরেয় রােখ যা তার সােধয্র মেধয্ আেছ। বতর্মােন একম
আ�শুি, তালীম তারবীয়ত ও মানু ষেক সিঠক আ�ীদা এবং
ইবাদাত বে�গীর �িত দাওয়াত েদয়া ছাড়া েকান উপায়
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েদখিছনা। মেন রাখেত হেব, �িতিট মানু ষ তার েযাগয্তা ও
সামেথর্য্র মেধয্ সীমাব�। আ�রা�ু ল আলামীন েকান মানু ষেক
তার সামেথর্য্র বািহের েকান দািয়� েদন না।
. � ﺤﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ.  اﷲ وﺳﻠﻢ ﻰﻠﻋ ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻪﻟ وﺳﻠﻢ
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