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অনুবাদর্কর কথা 
 

যাবতীয় প্রিংসা মহান আল্লাহ র র্নয, বযবন কগাটা মুবমন সম্প্রদায়র্ক 
পরস্পর্রর ভাই বহসার্ব আখ্যাবয়ত কর্রর্ছন। দরূদ ও সালাম ববষেত 
কহাক আমার্দর বপ্রয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম–
এর উপর, বযবন কগাটা মুসবলম উম্মাহর্ক একবট কদর্হর সার্থ তুলনা 
কর্রর্ছন।  

ইসলাম মুসবলমর্দরর্ক এমন অটুট বাাঁধর্ন কবাঁর্ধর্ছ, ককার্না দল, 
র্ামা‘আত বা সংগঠর্নর পর্ে কখ্নই তার ধার্রকার্ছ যাওয়াও 
সম্ভব নয়। ইসলার্ম ইসলামী ভ্রাতৃত্বই বমত্রতা ও িত্রুতা কপাষর্ের 
মানদণ্ড। বিনুক বা না বিনুক একর্ন মুসবলম অপর মুসবলর্মর ভাই। 
মহান আল্লাহ বর্লন, 

ص   َوة  إِخ   ِمُنونَ ُمؤ  ل  ٱ إِنََّما ﴿
َ
َ  لُِحوا  فَأ َخَوي   َبي 

َ
 [  ٠١: احلجرات] ﴾ ُكم   أ

‘মুবমনরা পরস্পর ভাই ভাই। অতএব, কতামরা কতামার্দর দুই 
ভাইর্য়র মর্ধয মীমাংসা কর্র দাও’ (আল-হুরু্রাত ১০)।  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বর্লন, ‘পারস্পবরক ভালবাসা, 
দয়ার্দ্েতা এবং সহানুভূবতিীলতার কের্ত্র কগাটা মুবমন সম্প্রদায় একবট 
কদর্হর মত। কদর্হর একবট অঙ্গ বযবথত হর্ল তার র্নয পুর্রা কদহ 
বযথা অনুভব কর্র’ (মুসবলম, হা/২৫৮৬)।  
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বতবন অনযত্র বর্লন, ‘মুবমনরা বনবমেত ভবর্নর মত, যার একাংি অনয 
অংর্ির সার্থ িক্তভার্ব গাাঁথা’ (বুখ্ারী, হা/৬০২৬)।  

এমনবক একর্ন মুসবলম যবদ পৃবথবীর পূবে প্রার্ে এবং অপরর্ন 
পবিম পার্ে থার্ক, তথাবপও তারা পরস্পর বনু্ধ। সুবিয়ান ছাওরী 
বর্লন, ‘পৃবথবীর পূবে প্রার্ে এবং পবিম প্রার্ে অবস্থানকারী 
আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল র্ামা‘আর্তর দু’র্ন বযবক্তর সংবাদ যবদ 
কতামার কার্ছ কপৌঁর্ছ, তাহর্ল তার্দর উভর্য়র বনকট তুবম সালাম 
পাঠাও এবং তার্দর র্নয কদা‘আ কর। আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল 
র্ামা‘আর্তর কলাকর্দর সংখ্যা কতই না কম!’(1) এই হর্ে মুসবলম 
উম্মাহ র পরস্পর্রর মর্ধয গভীর সম্পর্কের ইলাহী বযবস্থাপনা।  

মহান আল্লাহ পববত্র কুরআর্নর অর্নক আয়ার্ত মুসবলম উম্মাহর্ক 
ববভক্ত না হর্য় একতাবদ্ধভার্ব থাকর্ত বর্লর্ছন এবং একতাবদ্ধ 
হওয়ার মানদণ্ডও বাৎর্ল বদর্য়র্ছন। আল্লাহ বর্লন,   

ِ ٱ لِ ِِبَب   َتِصُموا  ع  ٱوَ  ﴿ قُوا    َوَل  اََجِيع   ّللَّ  [  ٠١١: عمران ال] ﴾ َتَفرَّ

‘আর কতামরা সকর্ল আল্লাহর রজু্জর্ক সুদৃঢ়ভার্ব ধারে কর এবং 
পরস্পর বববেন্ন হর্য়া না’ (আর্ল ইমরান ১০৩)।  

উক্ত আয়ার্ত একতাবদ্ধ হওয়ার মানদণ্ড বহসার্ব আল্লাহ র রজু্জ তথা 
কুরআন ও হাদীর্ছর কথা বলা হর্য়র্ছ। সুতরাং কুরআন ও ছহীহ 
                                                           
(1) লালকাঈ, িারহু উছূবল ই‘বতক্বাবদ আহবলস-সুন্নাবত ওয়াল র্ামা‘আহ, আছার নং 

৫০। 
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হাদীছ বভবিক সবঠক আক্বীদার বাইর্র বগর্য় একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব 
নয়। অনয আয়ার্ত মহান আল্লাহ দলাদবল ও ববভবক্তর বনন্দা কর্র 
বর্লন,   

ِينَ ٱكَ  تَُكونُوا   َوَل  ﴿ قُوا   َّلَّ َ ٱ َءُهمُ َجا   َما دِ َبع   ِمن   َتلَُفوا  خ  ٱوَ  َتَفرَّ َٰ  ل  ِ َل   ُت  ين و 
ُ
 ئَِك َوأ

 [  ٠١١: عمران ال] ﴾ ١٠٥ َعِظيم   َعَذاب   لَُهم  

‘আর তার্দর মত হর্য়া না, যারা তার্দর বনকট স্পষ্ট প্রমাোবদ 
আসার পরও বববেন্ন হর্য় কগর্ছ এবং ববর্রাধ কর্রর্ছ। আর তার্দর 
র্নয রর্য়র্ছ মহা িাবি’ (আর্ল ইমরান ১০৫)।  

অনয আয়ার্ত এর্সর্ছ,    

ِينَ ٱ إِنَّ  ﴿ قُوا   َّلَّ  [  ٠١١: االنعام] ﴾ ء   َش   ِف  ُهم  ِمن   َت لَّس   اِشَيع   َوََكنُوا   دِيَنُهم   فَرَّ

‘বনিয়ই যারা বনর্র্র্দর ধমের্ক খ্ণ্ড-ববখ্ণ্ড কর্রর্ছ এবং বববভন্ন দর্ল-
উপদর্ল ববভক্ত হর্য় কগর্ছ, তার্দর সার্থ আপনার ককান সম্পকে 
কনই’ (আল-আন‘আম ১৫৯)। 

বকন্তু দুুঃর্খ্র ববষয় হর্ে, মুসবলম উম্মাহ আর্ িতধাববভক্ত র্াবতর্ত 
পবরেত হর্য়র্ছ। আমরা মুসবলম উম্মাহ বলর্ত আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল 
র্ামা‘আতর্ক বুঝাবে। কারে এই কলখ্ায় আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল 
র্ামা‘আর্তর বাইর্রর ভ্রাে কিরক্বালিবল আমার্দর আর্লািয ববষয় 
নয়। এখ্ার্ন একবট কথা বর্ল রাখ্র্ত িাই, আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল 
র্ামা‘আত বববভন্ন সময় এবং বববভন্ন কপ্রোপর্ট বববভন্ন নার্ম 
অবভবহত হর্য়র্ছ। কযমন, আত-ত্বর্য়িাহ আল-মানছূরাহ, আল-
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কিরক্বাহ আন-নাবর্য়াহ, আহলুল হাদীছ, আছহাবুল হাদীছ, আহলুল 
আছার, সুন্নী ইতযাবদ। এই বযাপক অর্থে প্রবসদ্ধ িার মাযহার্বর 
প্রকৃত অনুসারীর্দর উপরও এসব নাম প্রর্যার্য হর্ব। তর্ব প্রবসদ্ধ 
িার ইমার্মর ককার্না একর্র্নর অনুসারী যবদ তার ইমার্মর আক্বীদা 
গ্রহে না কর্র ভ্রাে বভন্ন ককার্না আক্বীদা গ্রহে কর্র, তাহর্ল কস 
তার দাবয়ত্ব বহন করর্ব। অনুরূপভার্ব এসব নার্ম গবঠত ককার্না 
সংগঠন যবদ কুরআন ও ছহীহ হাদীর্ছর বনুঃস্বাথে অনুসারী হর্য় 
থার্ক, তাহর্ল তারাও আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল র্ামা‘আর্তর অেভুেক্ত 
গেয হর্ব। তর্ব আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল র্ামা‘আত বলর্ত 
কবিনকার্লও বনবদেষ্ট ককার্না দল, মাযহাব বা র্ামা‘আতর্ক বুঝার্ব 
না। ককউ কুরআন-হাদীছ ও সালার্ি ছার্লহীর্নর মূলনীবত কথর্ক 
সর্র কগর্ল কস আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল র্ামা‘আর্তর অেভুেক্ত বর্ল 
গেয হর্ব না; কস কয যুর্গর, কয কদর্ির, কয মাযহার্বর বা কয দর্লরই 
কহাক না ককন। অনুরূপভার্ব ককার্না দল যবদ বনর্র্র্দরর্ক 
‘আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল র্ামা‘আত’ নার্ম নামকরে কর্র হরহার্মিা 
আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল র্ামা‘আর্তর নীবত ববর্রাধী কার্ কর্র এবং 
নানামুখ্ী বিকে-ববদ‘আতই তার্দর সাধনা হয়, তাহর্ল এই নামকরে 
তার্দর ববনু্দমাত্র উপকার্র আসর্ব না; বরং তারা েবতগ্রির্দর 
অেভুেক্ত বর্ল গেয হর্ব। 

উর্ল্লখ্য কয, বনর্র্র্দরর্ক আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল র্ামা‘আর্তর অেভুেক্ত 
দাবী করা সর্েও উপবরউক্ত নামলিবলর প্রবত বহংসা-ববর্েষ করা, 
কসলির্লা সম্পর্কে ববর্ষাদগার করা এবং বনর্র্র্দর কের্ত্র কসলির্লার 
প্রর্য়াগর্ক অস্বীকার করা কযমন মহা অনযায়; কতমবন কসলির্লার্ক 
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লিবটকর্য়ক মানুষ বনর্য় গবঠত ককার্না দল, মাযহাব বা র্ামা‘আর্তর 
মর্ধয সীমাবদ্ধ রাখ্ার অপর্িষ্টাও কম অনযায় নয়। মূলতুঃ সমূ্পেে 
ববপরীতমুখ্ী এই দুই পে উর্ল্লবখ্ত পবরভাষালির্লা অনুধাবর্ন বযথে 
হর্য়র্ছ। আর তা না হর্ল ককার্না হীন স্বার্থে তারা কসলির্লা না বুঝার 
ভান কর্রর্ছ। 

হুযায়িা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ববেেত হাদীর্ছ ‘র্ামা‘আতুল মুসবলমীন’ 
বলর্ত আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল র্ামা‘আতর্ক বুঝার্না হর্য়র্ছ। আর্রক 
অর্থে, কগাটা মুসবলম উম্মাহ যখ্ন একর্ন খ্লীিার হার্ত বায়‘আত 
করর্ব, তখ্ন তার্দরর্কও ‘র্ামা‘আতুল মুসবলমীন’ বলা হর্ব এবং 
তার্দর বায়‘আতকৃত খ্লীিার্ক বলা হর্ব ‘ইমামুল মুসবলমীন’ বা 
‘খ্লীিাতুল মুসবলমীন’। উক্ত হাদীর্ছ কিৎনা এবং দলাদবলর সময় 
একর্ন মুসবলর্মর করেীয়ও বর্ল কদওয়া হর্য়র্ছ। আর তা হর্ে, 
‘র্ামা‘আতুল মুসবলমীন’ এবং তার্দর খ্লীিার সার্থ থাকা। আর 
মুসবলম খ্লীিার অবতেমার্ন যাবতীয় দলাদবল কছর্ে কুরআন ও 
ছহীহ হাদীছ আাঁকর্ে ধর্র থাকা।  

হাদীছবটর অনয বেেনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম হুযায়িা 
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর্ক বতনবার বর্লবছর্লন, ‘কহ হুযায়িা! তুবম 
কুরআন বিখ্র্ব এবং তা কমর্ন িলর্ব’ (আবু দাঊদ, হা/৪২৪৬)। 
হাদীর্ছ উর্ল্লবখ্ত ‘র্ামা‘আতুল মুসবলমীন’ কথাবট বনবদেষ্ট ককার্না দল 
বা সংগঠর্নর মর্ধয সীমাবদ্ধ রাখ্ার বযথে প্রয়াস িালার্ল তা হর্ব মহা 
অনযায়। কযমনবট ককার্না ককার্না মুসবলম কদর্ি আর্ ‘র্ামা‘আতুল 
মুসবলমীন’ নামধারী ভুাঁইর্িাে সংকীেে দর্লর র্ন্ম হর্য়র্ছ, যারা 



 

8 

বযাপক অথের্বাধক এ পবরভাষাবটর্ক বনর্র্র্দর মর্ধয সীমাবদ্ধ রাখ্ার 
বযথে কিষ্টা িালার্ত বেধা করর্ছ না। যার্হাক, কয বযবক্ত সালার্ি 
ছার্লহীর্নর মূলনীবত অনুযায়ী কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ বুঝর্ব এবং 
তদ নুযায়ী আমল করর্ব, কস-ই আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল র্ামা‘আর্তর 
অেভুেক্ত বর্ল গেয হর্ব, পৃবথবীর কয প্রার্েই তার অবস্থান কহাক না 
ককন। এমনবক গভীর র্ঙ্গর্ল একাকী অবস্থানকারী বযবক্তও যবদ 
বনুঃস্বাথেভার্ব কুরআন ও ছহীহ হাদীছ কমর্ন ির্ল, কসও আহলুস-
সুন্নাহ ওয়াল র্ামা‘আর্তর অেভুেক্ত হর্ব। মর্ন রাখ্র্ত হর্ব, প্রিবলত 
সংগঠনলিবলর মত আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল র্ামা‘আর্তর অেভুেক্ত হর্ত 
হর্ল কাউর্ক ককার্না কনতার অনুমবতর প্রর্য়ার্ন হয় না এবং ককার্না 
সদসয িরম বা ভবতে িরমও পূরে করর্ত হয় না। প্রর্য়ার্ন হয় না 
ককার্না আমীর বা কনতার হার্ত বায়‘আর্তর ও িপথ বাকয পার্ঠর। 
শুধুমাত্র সালার্ি ছার্লহীর্নর মূলনীবত অনুযায়ী বনুঃিতেভার্ব কুরআন-
হাদীছ কমর্ন িলর্লই হয়। 

বে আির্সার্সর কথা হর্ে, কখ্াদ আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল 
র্ামা‘আর্তর কলার্করাই এই মহান অথে অনুধাবর্ন িরম বযথে হর্ে 
এবং আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল র্ামা‘আর্তর মূলনীবত ও কমেপদ্ধবত 
সম্পর্কে তার্দর জ্ঞার্নর কবি অভাবও পবরলবেত হর্ে। এবট 
মুসবলম উম্মাহ র ববভবক্তর অনযতম কারেও বর্ট। 

যার্হাক, কার্রা কার্রা মর্ত, যরূরী প্রর্য়ার্র্ন সাংগঠবনকভার্ব 
দা‘ওয়াতী কাযেক্রম িালার্না কযর্ত পার্র। তর্ব এর্ের্ত্র অতীব 
যরূরী কর্য়কবট ববষর্য়র প্রবত অবিযই কখ্য়াল রাখ্র্ত হর্বুঃ (১) 
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সংগঠর্ন কুরআন-হাদীছ ও সালার্ি ছার্লহীর্নর মূলনীবত পবরপন্থী 
ককার্না কাযেক্রম থাকর্ব না। (২) সংগঠর্ন বায়‘আত, িপথ, 
অঙ্গীকার বা এর্াতীয় ককার্না বকছু থাকর্ব না। কারে, বায়‘আত 
মুসবলম উম্মাহ র একক খ্লীিা এবং কদর্ির সরকার্রর সার্থ বনবদেষ্ট; 
ককার্না সংস্থা, সংগঠন, দল বা র্ামা‘আর্তর কনতার র্নয তা আর্দৌ 
ববধ নয়। (৩) ঈমানী মহান ও প্রিি ভ্রাতৃর্ত্বর গবণ্ডর্ক সাংগঠবনক 
সংকীেে ভ্রাতৃর্ত্বর গবণ্ডর মর্ধয সীমাবদ্ধ করার অপর্িষ্টা কথর্ক দূর্র 
থাকর্ত হর্ব। (৪) সংগঠর্নর কভতর্রর এবং বাইর্রর সকল মুসবলম 
ভাইর্য়র মর্ধয পারস্পবরক সহর্যাবগতা থাকর্ত হর্ব, এর্ক অর্নযর 
কদাষত্রুবট না বর্ল ভাল বদকলিবল বলর্ত হর্ব এবং কার্রা মর্ধয 
ববদযমান ত্রুবট-ববিুযবত সংর্িাধর্নর র্নয বহকমর্তর সার্থ প্রর্িষ্টা 
িালার্ত হর্ব। (৫) সংগঠনর্ক দা‘ওয়ার্তর একবট মাধযর্মর বাইর্র 
অনয বকছু মর্ন করা যার্ব না; সংগঠন কখ্নই হক-বাবতর্লর মানদণ্ড 
ববর্ববিত হর্ব না। (৬) মানুষর্ক সংগঠর্নর পতাকাতর্ল আহ্বান না 
র্াবনর্য় কুরআন ও ছহীহ হাদীর্ছর িীতল ছায়াতর্ল আহ্বান 
র্ানার্ত হর্ব। 

আমার কছাট্ট গর্বষোয় স্পষ্ট হর্য়র্ছ কয, ককার্না সংগঠনর্ক 
দা‘ওয়াতী কাযেক্রর্মর একবট মাধযর্মর বাইর্র অনয বকছু প্রমাে করা 
সম্ভব নয়। বকন্তু দুুঃখ্র্নক হর্লও সতয কয, এই মাধযম এক সময় 
পবরেত হয় মূল লর্েয, শুরু হয় দর্লর প্রবত অন্ধভবক্ত এবং 
অনযর্দর প্রবত বহংসা-ববর্েষ ও অভবক্ত। সংগঠর্ন থাকর্ল অসৎ 
মানুষবটও হর্য় যায় দুর্ধ কধায়া; বকন্তু সংগঠর্নর বাইর্র ির্ল কগর্ল 
কসানার মানুষবটও পবরেত হয় বনকৃষ্ট বযবক্তর্ত্ব। এই বমত্রতা ও 
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িত্রুতার মানদণ্ড হয় ককবল দলীয় গবণ্ড; এখ্ার্ন আক্বীদা, আমল, 
পরর্হযগাবরতা ও কযাগযতার ককার্না মূলয থার্ক না। প্রসঙ্গক্রর্ম 
পাবকিার্নর একবট ঘটনা উর্ল্লখ্ করা কযর্ত পার্র; কসখ্ানকার ছহীহ 
আক্বীদায় ববশ্বার্সর দাবীদার কর্য়কবট সংগঠর্নর মর্ধয সম্পর্কের 
এতর্বিী টানাপর্েন হর্য়র্ছ কয, একবট সংগঠন তার্দর সাপ্তাবহক 
পবত্রকায় তার্দর মর্বলর্স িূরার বসদ্ধাোনুযায়ী বাকী বতনবট সংগঠন 
এবং কসলির্লার কর্য়কর্ন কনতার নাম উর্ল্লখ্ কর্র বর্লর্ছ, 
তার্দরর্ক ককার্না কপ্রাগ্রার্ম ডাকা হর্ব না এবং তার্দর কার্রা কার্রা 
সার্থ ককার্না প্রকার সহর্যাবগতার পথ কখ্ালা থাকর্ব না।(2) এই যবদ 
হয় সবঠক আক্বীদা কপাষেকারী সংগঠর্নর অবস্থা, তাহর্ল অনযর্দর 
অবস্থা বক হর্ত পার্র! মূলতুঃ সারা দুবনয়ার সব সংগঠর্নর অবস্থা 
প্রায় একই! 

সংগঠন কযর্হতু দা‘ওয়ার্তর একবট মাধযর্মর বাইর্র অনয বকছু নয়, 
কসর্হতু প্রর্তযকবট দাঈর কসখ্ার্ন কযাগ কদওয়াও অপবরহাযে নয়। 
বরং একর্ন দাঈ তার সাধযানুযায়ী দা‘ওয়ার্তর কয ককার্না ববধ 
মাধযর্ম দা‘ওয়াতী কাযেক্রম িালার্ত পার্রন। তর্ব দাঈর্দর মর্ধয 
পারস্পবরক সাহাযয-সহর্যাবগতা একাে কাময। নানামুখ্ী দা‘ওয়াতী 
কাযেক্রর্ম পরস্পর পরস্পরর্ক আহ্বান করর্ত হর্ব এবং আহ্বার্ন 
সাো বদর্ত হর্ব। মর্ন কার্রা প্রবত বহংসার আশ্রয় কদওয়া যার্ব না। 
মর্ন রাখ্র্ত হর্ব, ইসলার্ম ককার্না ববধ কার্ করর্ত বগর্য় ককার্না 

                                                           
(2) কদখু্নুঃ লার্হার কথর্ক প্রকাবিত মারকাযী র্মঈয়র্ত আহর্লহাদীছ পাবকিার্নর 

সাপ্তাবহক পবত্রকা, ১১ কম ২০১৩ সংখ্যা, পৃ: ৮। 
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হারাম কার্ করা বনর্ষধ। বকন্তু সংগঠন নামক এই ববধ মাধযমবট 
বািবায়ন করর্ত বগর্য় একর্ন বযবক্ত কাবীরা কগানাহ করর্তও 
বেধার্বাধ করর্ছ না; কসখ্ার্ন িলর্ছ কাাঁদা কছাোছুবে, িলর্ছ মরা 
ভাইর্য়র কগািত ভেে! অতএব, বনবদেষ্ট ককার্না দল বা সংগঠর্নর 
বিকর্ল বনর্র্র্ক বন্দী না কর্র কযসব প্রবতষ্ঠান ও সংগঠর্নর আক্বীদা 
ছহীহ, তার্দর সবাইর্ক ভালকার্র্ সহর্যাবগতা করা ভাল; পোের্র 
তার্দর কদাষত্রুবট ও মন্দ বদকলিবল সংর্িাধর্নর র্নয তার্দরর্ক 
নছীহত করা উবিৎ। 

বববভন্ন দল, র্ামা‘আত ও সংগঠর্নর ববধতা কতটুকু এবং কসলির্লা 
সম্পর্কে একর্ন মুসবলর্মর ভূবমকা বক হর্ব তা বদবার্লার্কর নযায় 
স্পষ্ট হওয়া দরকার। িায়খ্ ছার্লহ আল-িাওযানর্ক বর্র্জ্ঞস করা 
হর্য়বছল, যুবক এবং সাধারে মানুষর্দরর্ক দলাদবল ও ববভবক্ত 
সম্পর্কে সতকে করা ওলামার্য় ককরার্মর র্নয র্ার্য়য আর্ছ বক? 
র্বার্ব বতবন বর্লবছর্লন, যুবক এবং সাধারে মানুষর্দরর্ক বনবষদ্ধ 
দলাদবল কথর্ক সতকে করা যরূরী। তা হর্ল মানুষ র্াগ্রত জ্ঞান 
সহকার্র থাকর্ত পারর্ব। ককননা আর্ সাধারে মানুষও হক মর্ন 
কর্র বকছু বকছু দর্লর কধাাঁকায় পর্ে যার্ে। আর আমরা যবদ 
দলাদবল এবং ববভবক্তর ভয়াবহতা মানুষর্দরর্ক না ববল, তাহর্ল 
তার্দর মর্ধয ভ্রষ্টতা প্রর্বি করর্ব। বিবেত সমার্র্র কির্য় সাধারে 
মানুর্ষর কের্ত্র ভয়টা আর্রা কবিী। ককননা উলামার্য় ককরাম িুপ 
থাকর্ল সাধারে মানুষ মর্ন করর্ব, এবটই হর্ে হক।(3)  

                                                           
(3) ছার্হল আল-িাওযান, আল-আর্বববাতুল মুিীদাহ বিল মানাবহবর্ল র্াদীদাহ, 
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এই সংকলর্ন আমরা বববভন্ন ইসলামী দল ও সংগঠন এবং 
ইমারত ও বায়‘আত সম্পর্কে প্রবসদ্ধ কর্য়কর্ন আর্লর্মর বক্তবয 
তুর্ল ধরলাম। সংকলনবটর বকছু বকছু প্রশ্ন প্রায় একই। বকন্তু 
প্রশ্নলিবল বববভন্ন আর্লর্মর কার্ছ উপস্থাবপত হওয়ায় এবং পুনরাবৃি 
একবট প্রর্শ্ন কয বােবত জ্ঞার্নর কথা রর্য়র্ছ, তা ঐ একই ধরর্নর 
অনয প্রর্শ্ন না হওয়ায় আমরা কসলির্লা ছাবেবন। তাছাো একই প্রর্শ্নর 
র্বার্ব একাবধক আর্লর্মর দৃবষ্টভবঙ্গ র্ানাও কম লিরুত্বপূেে নয়। 

মহান আল্লাহ আমার্দরর্ক েীর্নর সবঠক বুঝ দান করুন এবং 
আমার্দর বনয়যত পবরেন্ন কর্র বদন। আমীন! 

 

 

 

 (১) িায়খু্ল ইসলাম ইবর্ন তাইবময়াহ 
  বতবন বর্লন, ‘কার্রা অবধকার কনই কয, কস উম্মর্তর র্নয রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামবযতীত অনয কাউর্ক খ্াাঁো কর্র তার 

পর্থ মানুষর্ক আহ্বান করর্ব এবং কসই পথর্ক ককার্না মুসবলর্মর 

সার্থ আেবরক সুসম্পকে গো বা না গোর মানদণ্ড বহসার্ব গ্রহে 

                                                                                                            

পৃ: ৬৮। 
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করর্ব। অনুরূপভার্ব তার র্নয এটাও ববধ নয় কয, কস আল্লাহ ও 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-এর বক্তবয এবং কযসব ববষর্য় 

মুসবলম উম্মাহ র ‘ইর্মা’ হর্য়র্ছ, কসলির্লা বযতীত অনয ককার্না 

বক্তর্বযর র্ন্ম বদর্য় তার্ক ককার্না মুসবলর্মর সার্থ আেবরক 

সুসম্পকে গো বা না গোর মানদণ্ড বহসার্ব গ্রহে করর্ব। বরং এবট 

ববদ‘আতীর্দর কার্, যারা উম্মর্তর র্নয ককার্না বযবক্ত বা বক্তবযর্ক 

দাাঁে কবরর্য় তার মাধযর্ম তার্দর মর্ধয ববভবক্ত সৃবষ্ট কর্র; ির্ল তারা 

এই সৃষ্ট বক্তর্বযর উপর বভবি কর্র বমত্রতা বা িত্রুতা কপাষে 

কর্র’।4 

 মানুষর্দর মর্ধয দলাদবল সৃবষ্ট করা এবং তার্দর মর্ধয িত্রুতা ও 

ববর্ের্ষর র্ন্ম কদয় এমন ককার্না কার্ করা ককার্না বিের্কর উবিৎ 

নয়। বরং তারা সবাই ভাই ভাই হর্য় থাকর্ব এবং পরস্পর্র সৎ ও 

তাক্বওয়ার কার্র্ সহর্যাবগতা করর্ব। মহান আল্লাহ বর্লন, 

ِ ل  ٱ ََعَ  َوَتَعاَونُوا  ﴿ ِ ٱ ََعَ  َتَعاَونُوا   َوَل  َوى   تلَّق  ٱوَ  ِبن  [  ٢: دة املائ] ﴾ِن  َو  ُعد  ل  ٱوَ  مِ ث  ل 

                                                           
(4) মার্মূউ িাতাওয়া ইবর্ন তাইবময়াহ, ২০/১৬৪ (বাদিাহ িাহ দ কুরআন বপ্রবটং 

কমর্েক্স, মদীনা, ১৪২৫/২০০৪)। 
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‘সৎকমে ও আল্লাহভীবতর কার্র্ কতামরা এর্ক অর্নযর সাহাযয কর। 

আর পাপ ও সীমালঙ্ঘর্নর কার্র্ এর্ক অর্নযর সহায়তা কর্রা না’ 

(আল-মার্য়দাহ ২)।  

অনুরূপভার্ব ককার্না বিের্কর এটাও উবিৎ নয় কয, কস কার্রা পে 

কথর্ক মানুষর্দর অঙ্গীকার গ্রহে করর্ব এমর্মে কয, কস যা-ই িাইর্ব, 

তা-ই সমথেন করর্ত হর্ব এবং কস যার সার্থ সুসম্পকে বর্ায় 

রাখ্র্ব, তার সার্থ সুসম্পকে বর্ায় রাখ্র্ত হর্ব, অনুরূপভার্ব কস 

যার সার্থ িত্রুতা কপাষে করর্ব, তার সার্থ িত্রুতা কপাষে করর্ত 

হর্ব। বরং কয বযবক্ত এমনবট করর্ব, কস কিবঙ্গস খ্ানর্দর মত, যারা 

ককবল তার্দরর্ক বনু্ধ বহসার্ব গ্রহে কর্র, যারা তার্দরর্ক সমথেন 

কর্র, পোের্র যারা তার্দর সমথেন কর্র না, তার্দরর্ক িত্রু গেয 

কর্র। মর্ন রাখ্র্ত হর্ব, তার্দর এবং তার্দর অনুসারীর্দর উপর 

আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম–এর 

আনুগর্তযর অঙ্গীকার রর্য়র্ছ।(5) 

                                                           
(5) প্রালিক্ত, ২৮/১৫-১৬। 
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 কয বযবক্ত কাউর্ক দাাঁে কবরর্য় তার সমথেনর্ক ককন্দ্র কর্র কার্রা 

সার্থ সুসম্পকে গর্ে বা িত্রুতা কপাষে কর্র, কস বনর্নাক্ত আয়ার্তর 

আওতায় পর্ে যার্ব,  

ِينَ ٱ ِمنَ  ﴿ قُوا   َّلَّ [  ١٢: الروم] ﴾ ا  ِشَيع   َوََكنُوا   دِيَنُهم   فَرَّ  

‘যারা স্বীয় ধমের্ক খ্ণ্ড-ববখ্ণ্ড কর্রর্ছ এবং অর্নক দর্ল ববভক্ত হর্য় 

কগর্ছ’ (আর-রূম ৩২)।(6) 

 যবদ তারা (ককার্না দল) আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম–এর বনর্দেিনার মর্ধয ককার্না বকছু বৃবদ্ধ কর্র বা কম 

কর্র, কযমন: ককউ তার্দর দর্ল প্রর্বি করর্ল হক-বাবতর্লর 

কতায়াক্কা না কর্র তার পোবলম্বন করা, পোের্র ককউ তার্দর 

দর্ল প্রর্বি না করর্ল কস হর্কর উপর্র থাকুক বকংবা বাবতর্লর 

উপর্র থাকুক তার্ক প্রতযাখ্যান করা। বস্তুত: এবটই হর্ে কসই 

ববভবক্ত, আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যার 

বনন্দা কর্রর্ছন। ককননা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল র্ামা‘আতবদ্ধভার্ব 

বনু্ধত্বপূেে সম্পকে বর্ায় করর্খ্ িলার বনর্দেি বদর্য়র্ছন। পোের্র 

                                                           
(6) প্রালিক্ত, ২০/৮। 
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পারস্পবরক মতপাথেকয ও ববর্ভদ সৃবষ্ট করর্ত বনর্ষধ কর্রর্ছন। 

অনুরূপভার্ব তাাঁরা সৎকমে ও আল্লাহভীবতর কার্র্ পারস্পবরক 

সহর্যাবগতার বনর্দেি বদর্য়র্ছন। পোের্র পাপ ও সীমালঙ্ঘর্নর 

কার্র্ এর্ক অর্নযর সহায়তা করর্ত বনর্ষধ কর্রর্ছন।(7) 

                                                           
(7) প্রালিক্ত, ১১/৯২। 
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(২) মুক্বীম অবস্থায় ‘ইমারত’ ববষয়ক বববধ-ববধান সম্পর্কে সঊদী 
আরর্বর উচ্চ উলামা পবরষর্দর িৎওয়া 
 প্রশ্ন: মুক্বীম অবস্থায় ‘ইমারত’ বা কাউর্ক আমীর বানার্না র্ার্য়য 
আর্ছ বক? অথোৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ 
োরা প্রমাবেত কয, বতনর্ন সির অবস্থায় থাকর্ল তার্দর একর্ন 
তার্দর ‘আমীর’ হর্ব; উক্ত হাদীর্ছর আর্লার্ক মুক্বীম অবস্থায় ককার্না 
কদর্ি ককার্না দর্লর ‘আমীর’ হওয়া র্ার্য়য হর্ব বক? 

উির: আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বর্লন, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বর্লর্ছন, ‘বতনর্ন যখ্ন 
সির্র কবর হর্ব, তখ্ন তার্দর একর্নর্ক তার্দর আমীর বানার্ব’ 
(আবূ দাঊদ, সনদ ‘হাসান’)। উক্ত হাদীছ োরা সির অবস্থায় আমীর 
বানার্নার ববষয়বট প্রমাবেত হয়। সুতরাং মুক্বীম অবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান বা 
তাাঁর বনযুক্ত ককার্না বযবক্ত আমীর হর্ব।(8) 

 প্রশ্ন: বববভন্ন ইসলামী দর্লর উত্থান হর্য়র্ছ এবং হর্ে, দা‘ওয়াতী 
কের্ত্র যার্দর পদ্ধবত বভন্ন বভন্ন এবং তারা সবাই সর্বোচ্চ কনতৃর্ত্বর 
আসনবট অলংকৃত করর্ত িায়- এের্ে উক্ত ইসলামী দলসমূর্হর 
উত্থার্নর বযাখ্যা আমরা বকভার্ব করর্ত পাবর? তারা বক রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম–এর বনর্নাক্ত হাদীর্ছর আওতায় 

                                                           
(8) সঊদী আরর্বর স্থায়ী িৎওয়া কবাডে, ১৮১৮৮ নং িৎওয়ার বেতীয় প্রশ্ন। 
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পের্ব? ‘আমার উম্মত ৭৩ দর্ল ববভক্ত হর্ব, একবট বযতীত তার্দর 
সবাই র্াহান্নার্ম যার্ব’। বকভার্ব আমরা বববভন্ন দল কযমন: 
ইখ্ওয়ানী, খ্ালািী, সালািী, তাকিীর ওয়া বহর্রা, তাবলীগী, ছূিী 
ইতযাবদর মর্ধয সমন্বয় সাধন করব? 

উির: আল্লাহ র েীন একবটই এবং কসবদর্ক আহ্বার্নর পদ্ধবতও 

একবটই। সুতরাং কয বযবক্ত েীন ইসলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম–এর পদ্ধবতর উপর িলর্ব, কস-ই সবঠক কার্বট 

করর্ব। আল্লাহই একক তাওিীক্বদাতা।(9) 

 প্রশ্ন: আবম ববশ্বববদযালর্য়র একর্ন ছাত্র, আমার্ক সবেদা বববভন্ন 

মতবাদ এবং দর্লর মর্ধয বসবাস করর্ত হয়। তার্দর সবাই বনর্র্র 

দলর্ক কশ্রষ্ঠ মর্ন কর্র এবং সবোত্মক কিষ্টা কর্র বনর্র্র্দর সহর্যাগী 

সদসয বাোর্নার কার্র্ বযি থার্ক। কযমন: ‘র্ামা‘আতুল ইখ্ওয়ান’, 

‘তাবলীগ র্ামা‘আত (যারা ৪০ বদন, ৪ মাস বিল্লায় কবর হয়)’, 

‘র্ামা‘আতু আনছাবরস-সুন্নাহ’, আবু্দল হামীদ ছার্হর্বর ‘র্ামা‘আহ 

ইছলাবহইয়াহ’ ইতযাবদ। এের্ে আমার্দরর্ক সবঠক পথবট বাৎর্ল 

বদর্বন বর্ল আিা করবছ। 

                                                           
(9) প্রালিক্ত, ৬৮০০ নং িৎওয়ার বেতীয় প্রশ্ন। 
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উির: বনবদেষ্টভার্ব ককার্না র্ামা‘আর্তর পোবলম্বন না কর্র হক ও 
দলীলবভবিক ববষয়র্ক আাঁকর্ে ধর্র থাকা কতামার র্নয যরূরী। তর্ব 
ককার্না দল সালার্ি ছার্লহীর্নর অনুসৃত ছহীহ আক্বীদার সংরেক 
হর্ল তার্দরর্ক সহর্যাবগতা করা কযর্ত পার্র। যার্হাক, কতামার 
কতেবয হর্ে, কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ র প্রবত আমল করা এবং 
যাবতীয় ববদ‘আত ও কুসংস্কার বর্েন কর্র িলা। আল্লাহ তাওিীক্ব 
দান করুন।(10) 

 প্রশ্ন: বতেমান ববদযমান বববভন্ন দল ও র্ামা‘আত, কযমন: 
‘ইখ্ওয়ানী’, ‘তাবলীগী’, ‘আনছারুস-সুন্নাহ’, ‘র্াম ইয়যাহ িার ইয়যাহ’, 
‘সালািী’, ‘তাকিীর ওয়াল বহর্রা’, কযলিবল বতেমার্ন বমির্র রর্য়র্ছ। 
আমার প্রশ্ন হর্ে, এসব দর্লর কের্ত্র একর্ন মুসবলর্মর বক 
ধরর্নর ভূবমকা হর্ত পার্র? এসব দর্লর কের্ত্র বক রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কথর্ক হুযায়িা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুরাবদয়াল্লাহু 
‘আনহু ববেেত বনর্নাক্ত হাদীছবট প্রর্যার্য হর্ব? ‘গার্ছর বিকে 
কামর্ে ধর্র হর্লও মৃতুয অববধ তুবম উক্ত দললিবলর সবই পবরতযাগ 
কর্র িলর্ব’। (ছহীহ মুসবলম) 

উির: প্রর্শ্ন উর্ল্লবখ্ত দললিবলর প্রর্তযকবটর্ত বকছু হকও আর্ছ, বকছু 
বাবতলও আর্ছ, অনুরূপভার্ব আর্ছ বকছু ভুল-ভ্রাবে, আবার আর্ছ 

                                                           
(10) প্রালিক্ত, ৪০৯৩ নং িৎওয়ার বেতীয় প্রশ্ন। 
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বকছু সবঠক বদক। ঐসব দললিবলর ককার্না ককানবট অনযলিবলর 
তুলনায় হর্কর অবধকতর বনকটবতেী এবং অবধকতর কলযােময়। 
কসর্নয আপনার উবিৎ, প্রর্তযকবট দলর্ক তার্দর সার্থ ববদযমান 
হর্কর কের্ত্র সহর্যাবগতা করা; আর বাবতল ও ভুল-ভ্রাবের কের্ত্র 
তার্দরর্ক নছীহত করা। কযসব ববষর্য় কতামার সর্ন্দহ হয়, কসলির্লা 
পবরতযাগ কর। আর কযসব ববষর্য় কতামার সর্ন্দহ না হয়, কসলির্লা 
গ্রহে কর। আল্লাহই একক তাওিীক্বদাতা।(11) 

 প্রশ্ন: মুসবলমর্দরর্ক ববভবক্তর বদর্ক কঠর্ল কদওয়া এবং তার্দর 
ঐকয ববনষ্ট করা সর্েও বক প্রর্তযকবট মুসবলর্মর ককার্না না ককার্না 
ইসলামী দর্ল থাকা এবং কসই দর্লর ‘আমীর্র র্ামা‘আত’ থাকা 
যরূরী? 

উির: প্রর্তযক মুসবলর্মর কথা, কার্র্ ও ববশ্বার্স পববত্র কুরআন 
এবং সুন্নাহ র বক্তবযর্ক অনুসরে কর্র িলা উবিৎ। অনুরূপভার্ব তার 
কতেবয হর্ে, শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুবষ্টর র্নয কাউর্ক ভালবাসা বা 
তার্ক ঘৃো করা এবং ককবলমাত্র তাাঁর খু্িীর র্নযই কার্রা সার্থ 
সুসম্পকে বর্ায় রাখ্া বা তার সার্থ িত্রুতা কপাষে করা।(12) 

                                                           
(11) প্রালিক্ত, ৬২৮০ নং িৎওয়ার িতুথে প্রশ্ন। 
(12) প্রালিক্ত, ৪১৬১ নং িৎওয়ার প্রথম প্রশ্ন। 
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(৩) র্গবেখ্যাত মুহাবিছ আল্লামা নাবছরুিীন আলবানী 
 প্রশ্ন: হুযায়িা ইবনুল ইয়ামান রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ববেেত বনর্নাক্ত 

হাদীছবটর বযাখ্যা র্াবনর্য় বাবধত করর্বনুঃ ‘তাাঁরা রাসূলর্ক কলযাে 

ববষর্য় প্রশ্ন করর্তন, বকন্তু আবম বকর্স অকলযাে আর্ছ কস ববষর্য় 

বর্র্জ্ঞস করতাম...’। উক্ত হাদীছ কথর্ক বতেমার্নর ইসলামী 

র্ামা‘আতসমূহ সম্বর্ন্ধ বক ইবঙ্গত পাওয়া যায়? বতেমান সালািী 

আর্ন্দালর্নর সংগঠন সম্পর্কে আপনার অবভমত বক? 

উির: যাবতীয় প্রিংসা আল্লাহর র্নয এবং দরূদ ও সালাম ববষেত 

কহাক তাাঁর রাসূর্লর প্রবত। হুযায়িা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুরাবদয়াল্লাহু 

‘আনহু-এর হাদীছবট খু্বই লিরুত্বপূেে একবট ববষর্য়র প্রবত ইবঙ্গত 

কর্র। আর তা হর্ে, মুসবলমর্দর দর্ল দর্ল ববভক্ত হওয়া আর্দৌ 

ববধ নয়; বরং তার্দরর্ক একবটমাত্র ইমারর্তর অধীর্ন এবং কসই 

ইমারর্তর খ্লীিার তোবধায়র্ন একক র্ামা‘আত হর্য় থাকর্ত 

হর্ব। বকন্তু যবদ কখ্নও এমন হয় কয, মুসবলমরা দলমত বনববের্ির্ষ 

একক খ্লীিার বায়‘আত কর্র একক র্ামা‘আত হর্য় থাকর্ত 

পারর্ছ না, তাহর্ল কসর্ের্ত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম–

এর অনুসরে বপ্রয় ককার্না মুসবলর্মর বনবদেষ্ট ককার্না একবট দর্ল 
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কযাগদান করা ববধ নয়। ববর্িষ কর্র যখ্ন প্রর্তযকবট দল বনর্ বনর্ 

মতবাদ বনর্য় উল্লবসত থাকর্ব আর দাবী করর্ব কয, তার একর্ন 

বনবদেষ্ট আমীর রর্য়র্ছ এবং ঐ আমীর্রর দর্ল দলভুক্ত সবাইর্ক তাাঁর 

কার্ছ বায়‘আত করর্ত হর্ব। আর যখ্ন এই বায়‘আতর্ক 

‘বায়‘আর্ত কুবরা’ বা সবেবৃহৎ বায়‘আত গেয করা হর্ব, তখ্ন 

ববষয়বট আর্রা মারাত্মক আকার ধারে করর্ব। মর্ন রাখ্র্ত হর্ব, 

‘বায়‘আর্ত কুবরা’ সমগ্র মুসবলম উম্মাহ র একক খ্লীিা ছাো অনয 

কার্রা র্নয ববধ নয়। ববষয়বট তখ্ন আর্রা মারাত্মক আকার ধারে 

কর্র, যখ্ন প্রর্তযকবট র্ামা‘আর্তর একর্ন কর্র বায়‘আত 

গ্রহেকারী আমীর থার্কন এবং তার অনুসারীরা উক্ত বায়‘আর্তর 

িতোবলী এমনভার্ব কমর্ন ির্ল কয, তার্দর কার্রা র্নয অনয কার্রা 

মতামত গ্রহর্ের ববধতা থার্ক না। আবম অনয ককার্না আমীর্রর কথা 

বললাম না, কারে আমীর কথাবট বলর্ল অেত: নার্মর কের্ত্র হর্লও 

আমরা কযন তার্দর সার্থ ঐকযমত কপাষে করলাম। কসর্নয আবম 

আমীর না বর্ল অনয ককার্না বযবক্ত বা আর্লর্মর কথা বললাম। 

অথোৎ তার্দর দলভুক্ত নয় এমন ককার্না বযবক্ত বা আর্লর্মর সার্থ 

দলীল-প্রমাে থাকা সর্েও তার্দর র্নয তাাঁর মতামত গ্রহর্ের সুর্যাগ 
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থার্ক না। অতএব, দললিবলর অবস্থা যবদ এরূপ হয়, তাহর্ল 

কসলির্লার্ত কযাগদান করা ককার্না মুসবলর্মর র্নয ববধ নয়; বরং 

তার্ক একাকী থাকর্ত হর্ব। তর্ব তার মার্ন এই নয় কয, তার 

কযসব ভাই পববত্র কুরআন ও সুন্নাহ র অনুসরর্ে আগ্রহী, কস তার্দর 

কথর্ক দূর্র থাকর্ব। মহান আল্লাহ বর্লন, 

 [  ٠٠١: اتلوبة] ﴾ ١١٩ ٱلصَّ ِدقِيَ  َمعَ  َوُكونُوا  ﴿

‘আর কতামরা সতযবাদীর্দর সার্থ থাক’ (তাওবাহ ১১৯)। অথোৎ 

সতযবাদী কযই কহাক না ককন এবং কযখ্ার্নই কহাক না ককন তার্দর 

সার্থ থাক। কসকারর্ে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

হুযায়িা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু–এর হাদীর্ছ দলাদবলর প্রর্তযকবট দলর্ক 

পবরতযার্গর বনর্দেি কদওয়া সর্েও উম্মর্ত মুহাম্মাদীর্ক বনর্নাক্ত 

হাদীর্ছ সুসংবাদ প্রদান কর্রর্ছন, বতবন বর্লর্ছন, ‘বক্বয়ামত পযেে 

একবট র্নর্গাষ্ঠী হর্কর উপর প্রবতবষ্ঠত থাকর্ব; তার্দর ববর্রাধীরা 

তার্দর ককার্না েবত করর্ত পারর্ব না’। উর্ল্লখ্য কয, উক্ত হাদীছ 

এবং হুযায়িা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু–এর হাদীর্ছ স্বববর্রাধী ককার্না 

বক্তবয কনই। ককননা হুযায়িা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু–এর হাদীর্ছ 

একবদর্ক কযমন দলাদবল করর্ত বনর্ষধ করা হর্য়র্ছ, অনযবদর্ক 
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কতমবন কুরআন ও সুন্নাহ র অনুসারী সতযবাদী মুবমনর্দর সার্থ 

থাকর্ত বলা হর্য়র্ছ এবং তার্দরর্ক একক ককার্না বযবক্তর অন্ধ 

অনুসরে করর্ত বনর্ষধ করা হর্য়র্ছ। তর্ব এই একক বযবক্ত যবদ 

দলমত বনববের্ির্ষ কগাটা মুসবলম উম্মাহ কতৃেক বায়‘আতকৃত ইমাম 

হন, তাহর্ল তাাঁর অনুসরে করা যরূরী। মর্ন রাখ্র্ত হর্ব, মুসবলম 

উম্মাহ যবদ একই সমর্য় একাবধক বযবক্তর হার্ত বায়‘আত কর্র, 

তাহর্ল ববষয়বট অতযে ভয়াবহ রূপ ধারে করর্ব। আমার ধারো 

মর্ত, দলাদবল সৃবষ্টকারীরা যবদ ভয়াবহ কসই ববষয়বট র্ানত, তাহর্ল 

দলাদবল কথর্ক পিাদ ধাবন করত এবং হুযায়িা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু–

এর হাদীর্ছর বক্তবয অনুযায়ী তারা কাউর্ক তার্দর ‘আমীর’ বহসার্ব 

গ্রহে করত না। কারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বর্লন, 

‘একই সমর্য় দু’র্ন খ্লীিার বায়‘আত সংঘবটত হর্ল কির্ষর 

র্নর্ক কতামরা হতযা কর’। অতএব, কগাটা মুসবলম উম্মাহর্ক 

পবরিালনার র্নয একক খ্লীিা বতরী পযেে তার্দরর্ক অর্পো 

করর্ত হর্ব এবং অর্পোর এই সমর্য় তার্দর র্নয ককানক্রর্মই 

বভন্ন বভন্ন দর্লর বভন্ন বভন্ন আমীর বা দলপ্রধান বনধোরে ও তাাঁর 

হার্ত বায়‘আত ববধ হর্ব না। কারে এই বায়‘আত মুসবলমর্দর 
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ববভবক্ত ও দলাদবলর্ক আর্রা বৃবদ্ধ করর্ব। আবম ববভবক্ত সৃবষ্টর কথা 

না বর্ল ববভবক্ত বৃবদ্ধর কথা বললাম একারর্ে কয, দুুঃখ্র্নক হর্লও 

সতয মুসবলমরা ইর্তামর্ধয দর্ল দর্ল ববভক্ত হর্য় কগর্ছ। এই 

ববভবক্তর পর্র প্রর্তযকবট দল যবদ তার্দর আলাদা আলাদা দলীয় 

প্রধান বনধোরে কর্র, তাহর্ল এই কনতৃত্ব উম্মর্তর মর্ধয ববভবক্ত 

আর্রা বহুলির্ে বৃবদ্ধ করর্ব। মহান আল্লাহ বর্লন, 

َٰ   َوَل ﴿  [  ٦٤: االنفال] ﴾ رِيُحُكم    َهَب َوتَذ   َشلُوا  َفَتف   زَُعوا  تَ

‘কতামরা পরস্পর্র ঝগো-বববার্দ বলপ্ত হর্য়া না। অনযথায়, কতামরা 

দুবেল হর্য় পের্ব এবং কতামার্দর িবক্ত ববনষ্ট হর্ব’ (আল-আনিাল 

৪৬)। তর্ব মুসবলম উম্মাহ র প্রর্তযকর্ক তার সাধযানুযায়ী সবের্ন 

স্বীকৃত একক খ্লীিা বতরীর সবোত্মক প্রর্িষ্টা িাবলর্য় কযর্ত হর্ব। 

আর এবটই হর্ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ববেেত 

বনর্নাক্ত হাদীছবটর অথে। বতবন বর্লন, ‘কয বযবক্ত তার কাাঁর্ধ বায়‘আত 

না থাকা অবস্থায় মৃতুযবরে করর্ব, তার র্ার্হলী মৃতুয হর্ব’। দলাদবল 

সৃবষ্টকারীর্দর মর্ধয বহু সংখ্যক মানুষ এই হাদীছবট ভুল বুর্ঝ থার্ক। 

তারা মর্ন কর্র, প্রর্তযকবট মুসবলর্মর কাাঁর্ধ কার্রা না কার্রা 

বায়‘আত অবিযই থাকর্ত হর্ব। বকন্তু হাদীছবটর মমোথে তা নয়; বরং 
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এর অথে দু’বটুঃ (১) কগাটা মুসবলম উম্মাহ র একক খ্লীিা থাকর্ল 

ককার্না মুসবলর্মর র্নয তাাঁর বায়‘আত পবরতযাগ কর্র র্ামা‘আত 

কথর্ক পৃথক থাকা ববধ নয়। আর এই বায়‘আত পবরতযাগ কর্র 

কার্রা মৃতুয হর্ল তার মৃতুযর্ক র্ার্হলী মৃতুয গেয করা হর্ব। (২) যবদ 

মুসবলমর্দর মর্ধয এমন খ্লীিা না থার্ক, তাহর্ল তার্দরর্ক অবিযই 

এমন খ্লীিা বতরীর কিষ্টা করর্ত হর্ব, সবাই যার বায়‘আত করর্ব। 

এবটই হর্ে হাদীর্ছর বেতীয় অথে। হাদীছবটর বেতীয় এই অথের্ক 

বকছু ‘বিক্বহী ক্বার্য়দা’ সমথেন কর্র। কযমন:  ََما اَل يَِتمُّ الَْواِجُب إالا بِِه َفُهو
 যা ছাো ওয়াবর্ব বািবায়ন সম্ভব নয়, কসবটও ওয়াবর্ব’। বুঝা‘ َواِجب  

কগল, মুসবলম উম্মাহ র একক খ্লীিা থাকা ওয়াবর্ব। এই খ্লীিা না 

থাকর্ল তাাঁর্ক বতরীর কিষ্টা করাও ওয়াবর্ব। বকন্তু মুসবলম উম্মাহ র 

এমন ইমাম না থাকর্ল তার্দর দর্ল দর্ল ববভক্ত হর্য় থাকা বঠক 

নয়। ককননা এই দলাদবল তার্দর ববভবক্তর্ক আর্রা বৃবদ্ধ করর্ব। 

কসর্নয আমার মর্ত, যারা ককার্না দল বা সংগঠর্নর বদর্ক মানুষর্ক 

দা‘ওয়াত কদয়, তার্দর এই দা‘ওয়ার্তর উর্িিয যবদ হয় সংগঠন বা 

দল গঠন, কযসব দর্লর মূলনীবত ও িতেসমূহ অনযানয সংগঠর্নর 

অর্নক মূলনীবত কথর্ক বভন্ন, তাহর্ল এই হাদীর্ছ তা কথর্ক রাসূল 
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সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমার্দরর্ক সতকে কর্রর্ছন। তর্ব 

মুসবলমর্দরর্ক েীন বিো বদর্ত এবং তদ নুযায়ী আমর্লর র্নয 

তার্দরর্ক সুসংগবঠতভার্ব পবরিালনা করা কযর্ত পার্র; বরং তা 

অপবরহাযে ববষয়। ককননা মুসবলম উম্মাহ র একক খ্লীিা বতরীর 

র্নয প্রথম পদর্েপ বহসার্ব মানুষর্ক আর্গ েীর্নর জ্ঞার্ন জ্ঞানী 

কর্র তুলর্ত হর্ব। অনযথায় িূোে এই লেয বািবায়ন সম্ভবপর 

হর্ব না।(13) 

 প্রশ্ন: আর্ন্দালনধমেী সংঘবদ্ধ দা‘ওয়াতী কাযেক্রম যবদ সালার্ি 

ছার্লহীর্নর মূলনীবত এবং সুববনযি পবরক্পননার উপর প্রবতবষ্ঠত হয়, 

তাহর্ল কস কের্ত্র আপনার মতামত বক?  

উির: বতেমান প্রিবলত সংগঠন এবং প্রিবলত সুববনযি দা‘ওয়াতী 

কাযেক্রর্ম আমরা ববশ্বাস কবর না। ককননা সংগঠন মুসবলমর্দরর্ক 

তার্দর েীনী দাবয়ত্ব পালর্ন অেম কর্র কির্ল। উর্ল্লখ্য কয, اتلنظيم 
‘আত-তানযীম’ িব্দবট দু’বট অর্থে বযবহৃত হয়; প্রথমত: এবট বযাপক 
                                                           
(13) ‘বায়‘আত সম্পর্কে হুযায়িা রাবদয়াল্লাহু আনহু–এর হাদীর্ছর বযাখ্যা’ কযার্সট 

কথর্ক সংগৃহীত (আল-আছালাহ আস-সালাবিইয়াহ করকবডেং কসটার, 
কর্িা)। 
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অর্থে কগাপন কাযেক্রমর্ক অেভুেক্ত কর্র। বেতীয়ত: সংবেপ্ত পবরসর্র 

এবট তািসীর, হাদীছ, বিক্বহ, আরবী বযকরে ইতযাবদ বববভন্ন 

ইসলামী ববষর্য় মুসবলমর্দরর্ক পাঠদার্নর সুববনযি বর্ন্দাবির্ক 

বুঝায়। তর্ব এই ধরর্নর প্রর্শ্ন সাধারেতুঃ বেতীয় অথেবট উর্িিয 

নয়; বরং দলাদবল সম্পর্কে র্ানর্ত িাওয়াই এই প্রর্শ্নর উর্িিয। 

বতেমার্ন বববভন্ন র্ামা‘আত ও সংগঠর্নর অবস্থা হর্ে, তারা 

পরস্পর্র ববপরীতমুখ্ী অবস্থান গ্রহে করর্ছ, প্রর্তযর্কর বভন্ন বভন্ন 

কমেপদ্ধবত ও মূলনীবত রর্য়র্ছ এবং প্রর্তযকবট র্ামা‘আর্তর পৃথক 

পৃথক অনুসরেীয় দলপ্রধান রর্য়র্ছন। মর্ন রাখ্র্ত হর্ব, ইসলার্মর 

সার্থ এসব সংগঠর্নর ককানই সম্পকে কনই। এমবনর্তই আমরা 

দলাদবলর মর্ধয বসবাস করবছ, এর পর্র যবদ আমরা আবার নতুন 

নতুন দল গঠন কবর, তাহর্ল এর মার্ন হর্ে আমরা দলাদবল ও 

মতাননর্কযর পবরমণ্ডল আর্রা লম্বা করলাম। কসর্নয আমরা প্রিবলত 

এসব সাংগঠবনক কাযেক্রমর্ক সমথেন কবর না। 

এখ্ার্ন আবম একবট ববষর্য়র প্রবত দৃবষ্ট আকষেে করর্ত িাই, কয 

ববষর্য় ববর্িষ কর্র ভাল মর্নর অর্নক মানুষ সর্াগ নন; বতেমান 

ইসলামী ববর্শ্ব ববেব ও র্াগরে পবরলবেত হর্ে, যা ২০/৩০ বছর 
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আর্গ বছল না। আমার মত বর্য়ার্র্যষ্ঠ মানুর্ষরা বলর্ত পারর্বন কয, 

আর্গ এসব বছল না। বতেমান এই র্াগরর্ের সার্থ একই ধাাঁর্ি যুক্ত 

হর্য়র্ছ কুরআন, সুন্নাহ ও সালার্ি ছার্লহীর্নর মূলনীবত ও 

কমেপদ্ধবতর বদর্ক বির্র যাওয়ার আহ্বান। ইদানীং কির্ষাক্ত 

দা‘ওয়ার্তর বযাপক সাো পর্ের্ছ এবং অনযানয দর্লর কলার্করা মর্ন 

করর্ছ, কদি এখ্ন সালািী দা‘ওয়ার্তর দখ্র্ল। কসকারর্ে প্রিবলত 

সালািী দা‘ওয়াত এখ্ন ‘সালািী’ নাম বদর্য় বববভন্ন দল গঠর্নর 

সুর্যাগ গ্রহে করর্ছ। বকন্তু প্রকৃত পর্ে সালািী দা‘ওয়াত এসব 

দলাদবলর অর্নক ঊর্বে। সালার্ি ছার্লহীন বক এমন দলাদবলর সৃবষ্ট 

কর্রবছর্লন?! কখ্নই না। এসব দলাদবল কতা দূর্রর কথা তারা 

এমনবক রার্ননবতক দলাদবলর্তও ববশ্বাসী বছর্লন না। এসব 

দলাদবল ইসলাম পবরপন্থী। মহান আল্লাহ বর্লন,      

ِ ل  ٱ ِمنَ  تَُكونُوا   َوَل  ﴿ ِينَ ٱ مِنَ  ٣١ كِيَ ُمش  قُوا   َّلَّ  ب  ِحز   ُكل  ا  ِشَيع   َوََكنُوا   دِيَنُهم   فَرَّ
ي   بَِما  [  ١٢  ،١٠: الروم] ﴾ ٣٢ فَرُِحونَ  ِهم  ََلَ

‘আর কতামরা মুিবরকর্দর অেভুেক্ত হর্য়া না, যারা তার্দর ধর্মে 

ববর্ভদ সৃবষ্ট কর্রর্ছ এবং অর্নক দর্ল ববভক্ত হর্য় পর্ের্ছ। প্রর্তযক 
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দলই বনর্ বনর্ মতবাদ বনর্য় উল্লবসত’ (আর-রূম ৩১-৩২)। 

সবতযকার অর্থে এবটই হর্ে বতেমান দলাদবলর বািব বিত্র। আমার 

মর্ত, ককার্না দর্লর সার্থ ‘সালািী’ িব্দবটর বযবহার ববদ‘আর্তর 

সার্থ ‘ইসলামী’ িব্দবট বযবহার্রর মত। যার্হাক, সালািী দা‘ওয়ার্ত 

ববশ্বাসীর্দর মন কাোর র্নয এখ্ন এই িব্দবট হাবতয়ার বহসার্ব 

বযবহার করা হর্ে। অথি প্রকৃত সালািী দা‘ওয়াত কখ্নই ককার্না 

প্রকার দলাদবল সমথেন কর্র না, যবদও ববশ্ব কসরা মানুষবটও কসই 

দলাদবলর পুর্রাধা হন। 

ককউ দলাদবলর বদর্ক আহ্বান করর্লই বুঝর্ত হর্ব, কস সরল-কসার্া 

পথ কথর্ক ববিুযত হর্ত শুরু কর্রর্ছ। একবদন রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ছাহাবার্য় ককরার্মর সার্থ বসা অবস্থায় বছর্লন। 

এমন সময় বতবন মাবটর উপর কসার্া একবট দাগ কটর্ন বনর্নাক্ত 

আয়াতবট কতলাওয়াত কর্রন, 

نَّ  ﴿
َ
ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا   َوَل  تَّبُِعوهُ  ٱفَ  اَتقِيم  ُمس   ِط ِصَر   َذاَه   َوأ َق  لسل  َعن بُِكم   َفَتَفرَّ
 [  ٠١١: االنعام] ﴾ۦ  َسبِيلِهِ 
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‘বনিয়ই এবট আমার সরল পথ। অতএব, এ পর্থই িল এবং 

অনযানয পর্থ ির্লা না। তা হর্ল কসসব পথ কতামার্দরর্ক তাাঁর পথ 

কথর্ক বববেন্ন কর্র বদর্ব’ (আল-আন‘আম ১৫৩)। অতুঃপর কসার্া 

দাগবটর পার্ি কছাট কছাট আর্রা বকছু দাগ কটর্ন বলর্লন, ‘এই 

কসার্া দাগবটই হর্ে আল্লাহ র পথ এবং এর দু’পার্ির দাগলিবল 

এমন পথ, কযলিবলর প্রর্তযকবটর কিষ প্রার্ে িয়তান রর্য়র্ছ। কস 

মানুষর্দরর্ক তার বদর্ক ডাকর্ছ’। সরল-কসার্া পথবটর আিপার্ির 

পথলিবল শুধুমাত্র প্রািীন ছূিীর্দর পথ নয়; বরং আধুবনক নতুন নতুন 

দললিবলও উক্ত পর্থর অেভুেক্ত। হাদীর্ছ ববভ্রাে কযসব পর্থর কথা 

বলা হর্য়র্ছ, কসলির্লার ককার্না ককার্নাবট আর্গ বভন্ন আক্বীদা কপাষে 

করত এবং রার্নীবতর সার্থ তার ককার্না সম্পকে বছল না। কযমন: 

মু‘তাবযলা, মুরবর্য়া ইতযাবদ। আবার কসসব দর্লর ককার্না ককানবট 

সরাসবর রার্ননবতক দল বছল। কযমন: খ্ার্রর্ী মতবাদ, যার 

মূলনীবতই হর্ে মুসবলম সরকার্রর ববপর্ে অবস্থান গ্রহে। 

পবরর্ির্ষ বলব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কছাট কছাট 

কযসব পর্থর কথা বর্লর্ছন, কসলির্লা তাাঁর আাঁকা কসার্া পর্থর 

বাইর্রর সব পথ, মত ও পদ্ধবতর্ক অেভুেক্ত কর্র। 
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যবদ ককউ বর্ল, বকন্তু বতেমান পবরবস্থবতর্ত এসব দর্লর প্রর্য়ার্ন 

রর্য়র্ছ। র্বার্ব আমরা বলব, িরী‘আত ববর্রাধী ককার্না কার্ কর্র 

ককার্না প্রকার কলযাে সাধন সম্ভব নয়। তাছাো এসব 

মুসবলমর্দরর্ক দর্ল-উপদর্ল ববভক্ত কর্র কিলর্ছ, প্রর্তযকবট দল 

বনর্র্র মূলনীবত বনর্য় খু্িী থাকর্ছ।(14) 

 প্রশ্ন: মহান আল্লাহ আমার্দরর্ক সৎকার্র্ এবং পরর্হযগাবরতার 

কের্ত্র পারস্পবরক সহর্যাবগতার বনর্দেি বদর্য়র্ছন। তাহর্ল ‘সংঘবদ্ধ 

দা‘ওয়াতী কার্’-এর সবঠক বযাখ্যা বক হর্ব? ককননা ককউ ককউ মর্ন 

কর্রন, এর্ের্ত্র অবিযই কনতৃত্ব এবং আনুগতয থাকর্ত হর্ব আর 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বর্লন, ‘কয বযবক্ত আমার 

আমীর্রর অবাধয হল, কস স্বয়ং আমার অবাধয হল’। 

উির: উর্ল্লবখ্ত হাদীছবট ‘ছহীহ’। এর অথে হর্ে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম–এর খ্লীিা কতৃেক বনযুক্ত আমীর্রর অনুসরে 

করা ওয়াবর্ব। প্রশ্নকারী হাদীছবটর্ক কয বযাপক অর্থে বযবহার করর্ত 

কির্য়র্ছন, তা সবঠক নয়; বরং হাদীছবট কগাটা মুসবলম উম্মাহ র 

                                                           
(14) ‘আল-হুদা ওয়ান নূর’ কযার্সট বসবরর্র্র ১/৩৪০ নং কযার্সট কথর্ক সংগৃহীত। 
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একক খ্লীিার কের্ত্র প্রর্যার্য। আমরা কযন মুসবলম উম্মাহ র একক 

খ্লীিা বতরীর সবোত্মক প্রর্িষ্টা িাবলর্য় যাই, বযবন পববত্র কুরআন ও 

সুন্নাহ র আর্লার্ক আমার্দরর্ক পবরিাবলত করর্বন। যার্হাক, মুসবলম 

উম্মাহ র একক খ্লীিা যবদ আমার্দর উপর্র কাউর্ক আমীর বহসার্ব 

বনযুক্ত কর্রন, তাহর্ল তার অনুসরে করা ওয়াবর্ব।... (15) 

বতবন হুযায়িা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ববেেত কিতনা সম্পবকেত হাদীছবট 

উর্ল্লখ্ করার পর বর্লন, ‘হাদীছবট অতীব লিরুত্বপূেে। হাদীছবটর্ত 

বতেমান মুসবলমর্দর বািব বিত্র স্পষ্টভার্ব তুর্ল ধরা হর্য়র্ছ। কারে 

আর্ একবদর্ক কযমন মুসবলম উম্মাহ র প্রবতবষ্ঠত র্ামা‘আত ও 

খ্লীিা কনই, অনযবদর্ক কতমবন তারা বিো-কিতনা, কমেপদ্ধবত ও 

মূলনীবতর কের্ত্র িতধাববভক্ত হর্য় কগর্ছ। হাদীছবটর বক্তবয 

অনুযায়ী, ককার্না মুসবলম এমন পবরবস্থবতর মুর্খ্ামুবখ্ হর্ল কস ককার্না 

দল, র্ামা‘আত বা সংগঠর্ন কযাগদান করর্ব না। অথোৎ কযর্হতু 

                                                           
(15) বনর্নাক্ত বলঙ্ক কথর্ক ১০/১২/২০১২ তাবরর্খ্ দুপুর ১৩:২২ টায় সংর্েবপত: 

 
http://www.facebook.com/ehab.abdelaleem.5/posts/
411684595258922 

http://www.facebook.com/ehab.abdelaleem.5/posts/299867513456144
http://www.facebook.com/ehab.abdelaleem.5/posts/299867513456144
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এমন র্ামা‘আত বতেমার্ন কনই, যার্দর কনতৃর্ত্ব কগাটা মুসবলম উম্মাহ 

কতৃেক বায়‘আতকৃত একক খ্লীিা থাকার কথা, কসর্হতু অনয 

ককার্না র্ামা‘আর্ত কযাগ কদওয়ার ককার্না প্রর্য়ার্ন কনই’।(16) 

(৪) সঊদী আরর্বর সার্বক প্রধান মুিতী আবু্দল আযীয ইবর্ন বায 
 প্রশ্ন: সূদার্নর মুতাওয়াবক্কল ইবর্ন কমািিা নার্মর এক বযবক্ত 

বর্লন, আমার্দর সূদার্ন একবট র্ামা‘আত আর্ছ, যারা মানুষর্ক 

সালািী দা‘ওয়াত কদয়। তর্ব তার্দর একর্ন প্রধান আমীর ও 

অর্নকলিবল সাধারে আমীর রর্য়র্ছন এবং তারা তার্দর সদসযর্দরর্ক 

প্রধান আমীর্রর অনুসরে করর্ত বাধয কর্র। এমনবক ইর্র্তহাদী 

ববষর্য়ও তার্দরর্ক তার অনুসরর্ে বাধয করা হয়। এ ববষর্য় 

আপনার মতামত র্াবনর্য় বাবধত করর্বন। 

উির: এমন সংগঠন বা দা‘ওয়াতী কার্র্র এমন পদ্ধবতর ককার্না 

িরঈ বভবি আর্ছ বর্ল আমার র্ানা কনই। প্রর্শ্ন ইমারত বা 

কনতৃর্ত্বর কয কথাবট বলা হর্য়র্ছ, তা শুধুমাত্র মুসবলম সরকার্রর 

                                                           
(16) আলী ইবর্ন হাসান আল-হালাবী, আদ-দা‘ওয়াহ ইলাল্লাহ বায়নাত্ -তার্ামু্মইল 

বহযবী ওয়াত-তা‘আউন আি-িারঈ (মাকতাবাতুছ-ছহাবাহ, কর্িা, প্রথম 
প্রকাি: ১৪১২ বহ:), পৃ: ৯৮। 
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কের্ত্র প্রর্যার্য; সৎকার্র্ যার অনুসরে করর্ত হর্ব, অসৎকার্র্ 

নয়।  ককার্না দল কতৃেক কাউর্ক আমীর বাবনর্য় তার অনুসরে করা 

মারাত্মক ভুল। কাউর্ক সৎকার্র্ ছাো অনুসরে করা যার্ব না। 

ককার্না ববষর্য় মুসবলমর্দর মর্ধয বববাদ সৃবষ্ট হর্ল বববাদীয় ববষয় 

কুরআন ও সুন্নাহ র বদর্ক বিবরর্য় বদর্ত হর্ব। মহান আল্লাহ বর্লন,   

َٰ   فَإِن﴿ وهُ  ء  َش   ِف  ُتم  زَع  تَ ِ ٱ إَِل  فَُردل ِ  ِمُنونَ تُؤ   ُكنُتم   إِن لرَُّسولِ ٱوَ  ّللَّ ِ ٱب َ ٱوَ  ّللَّ  مِ و  ل 
 [  ١١: النساء] ﴾ ِخرِ  ٓأۡلٱ

‘অতুঃপর যবদ কতামরা ককান ববষর্য় বববার্দ র্বের্য় পে, তাহর্ল তা 

আল্লাহ ও তাাঁর রাসূর্লর বদর্ক বিবরর্য় দাও, যবদ কতামরা আল্লাহ ও 

পরকার্লর প্রবত ববশ্বাসী হর্য় থাক’ (আন-বনসা ৫৯)। সুতরাং বববভন্ন 

র্ামা‘আত ও মাযহার্বর অনুসারীর্দর উবিৎ বববাদীয় কয ককার্না 

ববষয়র্ক কুরআন ও সুন্নাহ র বদর্ক বিবরর্য় কদওয়া। কার্রা র্নয ববধ 

নয় কয, কস কাউর্ক িায়ছালাকারী বনযুক্ত কর্র হক-বাবতল 

সববকছুর্ত তার অনুসরে কর্র িলর্ব; বরং কুরআন ও সুন্নাহর্ক 

িূোে িায়ছালাকারী বহসার্ব গ্রহে করর্ত হর্ব।(17) 

                                                           
(17) ‘িায়খ্ ইবর্ন বার্যর সার্থ মুতাওয়াবক্কর্লর সাোৎ’ কযার্সট কথর্ক সংগৃহীত। 
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 প্রশ্ন: মুতাওয়াবক্কল বর্লন, বতেমান মুসবলম কদিসমূর্হ বববভন্ন 

র্ামা‘আত ও সংগঠর্নর ছোছবে কদখ্া যার্ে এবং তার্দর 

পরস্পর্রর মর্ধয মতর্ভদ ও অবমর্লরও কমবত কনই। এমনবক এক 

পে অপর পের্ক পথভ্রষ্ট ভাবর্তও বেধা কর্র না। এমতাবস্থায় 

উলামার্য় ককরার্মর ভূবমকা বক হর্ত পার্র? হক তুর্ল ধরার র্নয 

এই ববষয়বটর্ত হির্েপ করা বক আপবন যর্থাপযুক্ত মর্ন কর্রন 

না? কারে মুসবলম র্াবতর র্নয এসব মতর্ভদ ও ববভবক্তর ভয়াবহ 

পবরেবত অর্পো করর্ছ। 

উির: উলামার্য় ককরার্মর উবিৎ আসল বািবতা তুর্ল ধরা, 

প্রর্তযকবট র্ামা‘আত ও সংগঠর্নর সার্থ আর্লািনা করা এবং 

সবাইর্ক আল্লাহ বনর্দেবিত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

প্রদবিেত সরল পর্থ িলার নছীহত করা। কয বযবক্ত সীমালঙ্ঘন করর্ব 

এবং বযবক্ত স্বার্থে বা অনয ককার্না কারর্ে বনর্র্র একলিাঁর্য়বম বর্ায় 

রাখ্র্ব, তার ববষয়বট র্নগর্ের সামর্ন প্রকাি কর্র কদওয়া এবং 

তার্দরর্ক তার কথর্ক সতকে করা অপবরহাযে। তাহর্ল যারা তার 

সম্পর্কে র্ার্ন না, তারা তার কথর্ক দূর্র থাকর্ত পারর্ব। ির্ল কস 
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কাউর্ক আল্লাহ বনর্দেবিত সরল পথ কথর্ক ববিুযত করর্ত পারর্ব 

না।(18) 

 প্রশ্ন: ববভ্রাে দললিবলর কের্ত্র দা‘ঈর্দর ভূবমকা ববষর্য় আপনার 

নছীহত বক? কযসব যুবক েীনী দল বহসার্ব পবরবিত বববভন্ন দর্ল 

কযাগদার্নর মর্ে প্রভাববত, তার্দর বযাপার্র আপনার ববর্িষ নছীহত 

কামনা করবছ। 

উির: আমরা আমার্দর সকল ভাইর্ক প্রজ্ঞা, সদুপর্দি এবং সদ্ভার্ব 

তর্কের মাধযর্ম আল্লাহ র পর্থ দা‘ওয়াতী কাযেক্রম িাবলর্য় যাওয়ার 

নছীহত করবছ। দা‘ওয়াতী এই সাবের্নীন পদ্ধবত ববদ‘আতী ও 

ববভ্রাে দর্লর কের্ত্রও প্রর্যার্য হর্ব। সুতরাং মুবমন বযবক্ত ককার্না 

ববদ‘আত কদখ্র্ল অবিযই কস সাধযানুযায়ী িরঈ পদ্ধবতর্ত তার 

ববর্রাবধতা করর্ব। আর েীর্নর কভতর্র মানুষ কযসব নতুন নতুন 

ববষর্য়র সৃবষ্ট কর্র েীর্নর সার্থ বমবলর্য় কদওয়ার কিষ্টা কর্রর্ছ, 

কসলির্লাই ববদ‘আত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বর্লন, 

‘কয বযবক্ত আমার্দর েীর্নর মর্ধয এমন বকছু নতুন সৃবষ্ট কর্র, যা 

                                                           
(18) মার্মূউ িাতাওয়া ইবর্ন বায, ৪/১৩৬-১৩৭। 
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তার মর্ধয কনই, তা-ই প্রতযাখ্যাত’। বতবন অনযত্র বর্লন, ‘কয বযবক্ত 

এমন ককার্না আমল করল, যার প্রবত আমার্দর বনর্দেিনা কনই, তা-

ই প্রতযাখ্যাত’। ববদ‘আর্তর বকছু উদাহরে হর্ে: রার্িযী মতবাদ, 

মু‘তাবযলা মতবাদ, মুরবর্য়া মতবাদ, খ্ার্রর্ী মতবাদ, মীলাদুন্নবী 

অনুষ্ঠান উদযাপন, কবর্রর উপর ঘর-বাবে-গমু্বর্ ইতযাবদ বনমোে, 

কবর্রর উপর্র মসবর্দ বনমোে। যার্হাক, যারা ববদ‘আত করর্ব, 

তার্দরর্ক নছীহত করর্ত হর্ব, কলযার্ের পর্থ তার্দরর্ক আহ্বান 

করর্ত হর্ব এবং ির‘ঈ দলীল-প্রমাে বদর্য় তার্দর সৃষ্ট ববদ‘আর্তর 

ববর্রাবধতা করর্ত হর্ব। সার্থ সার্থ তার্দর অর্ানা হর্কর কথাবট 

তার্দরর্ক ববনম্রভার্ব, সুন্দর পদ্ধবতর্ত এবং স্পষ্ট প্রমাোবদ োরা 

বিবখ্র্য় বদর্ত হর্ব। তা হর্ল তারা হয়র্তা হক কবূল করর্ব।  

বতেমার্ন সৃষ্ট বববভন্ন নতুন দর্ল কযাগদার্নর ববষর্য় আমার বক্তবয 

হর্ে, এসব দলাদবল পবরহার কর্র কুরআন ও সুন্নাহ র পর্থ 

পবরিাবলত হওয়া সবার র্নয যরূরী। এর্ের্ত্র সবাই পরস্পরর্ক 

একবনষ্ঠভার্ব সাহাযয-সহর্যাবগতা করর্ব। আর এ পদ্ধবতর্ত তারা 

আল্লাহ র দর্লর অেভুেক্ত হর্ত পারর্ব। মহান আল্লাহ বর্লন,     

َل   ﴿
َ
ِ ٱ َب ِحز   إِنَّ  أ  [  ٢٢: املجادلة] ﴾ ٢٢ لُِحونَ ُمف  ل  ٱ ُهمُ  ّللَّ
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‘কর্র্ন রাখ্, আল্লাহর দলই সিলকাম’ (আল-মুর্াদালাহ ২২)। বতবন 

তার্দর বববিষ্টয ও লিোবলী তুর্ল ধর্র বর্লন, 

ِ  ِمُنونَ يُؤ   ام  قَو   ََتِدُ  لَّ  ﴿ ِ ٱب َ ٱوَ  ّللَّ َ ٱ دَّ َحا   َمن   دلونَ يَُوا   ِخرِ ٓأۡلٱ مِ و  ل   ﴾ ۥَورَُسوَلُ  ّللَّ
 [  ٢٢: املجادلة]

‘যারা আল্লাহ ও পরকার্ল ববশ্বাস কর্র, তার্দরর্ক আপবন আল্লাহ ও 

তাাঁর রাসূর্লর ববরুদ্ধািরেকারীর্দর সার্থ বনু্ধত্ব করর্ত কদখ্র্বন না’ 

(আল-মুর্াদালাহ ২২)। অনযত্র বতবন আর্রা বর্লন,    

َّٰ   ِف  ُمتَّقِيَ ل  ٱ إِنَّ  ﴿  َل َقب   ََكنُوا   إِنَُّهم   َربلُهم    ُهم  َءاتَى   َما   َءاِخِذينَ  ١٥ وَُعُيون   ت  َج
ِنَ  قَلِيل   ََكنُوا   ١٦ ِسنِيَ ُم   لَِك َذ   ِ  ١٧ َجُعونَ َيه   َما لِ لَّ  ٱ من  ٱَوب

َ  ُهم   َحارِ س  ل 
م   َوِف   ١٨ فُِرونَ َتغ  يَس  

َ
ا   َحقن   لِِهم  َو  أ  [  ٠١  ،٠١: اذلاريات] ﴾ ١٩ ُرومِ َمح  ل  ٱوَ  ئِلِ لنِلسَّ

‘আল্লাহভীরুরা র্ান্নার্ত ও প্রস্রবর্ে থাকর্ব। এমতাবস্থায় কয, তার্দর 

পালনকতো যা তার্দরর্ক কদর্বন, তারা তা গ্রহে করর্ব। বনিয়ই 

ইবতপূর্বে তারা বছল সৎকমেপরায়ে, তারা রার্তর খু্ব সামানয অংর্ি 

ঘুমাত, রার্তর কিষ প্রহর্র তারা েমা প্রাথেনা করত এবং তার্দর 

ধন-সম্পর্দ যািনাকারী ও ববির্তর অবধকার বছল’ (আয-যাবরয়াত 
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১৫-১৯)। এলিবলই হর্ে আল্লাহ র দর্লর সদসযর্দর বববিষ্টয; তারা 

কুরআন-সুন্নাহ ছাো অনয কার্রা পোবলম্বন কর্র না। কুরআন-

সুন্নাহ র বদর্ক মানুষর্ক দা‘ওয়াত কদওয়া এবং ছাহাবার্য় ককরাম, 

সালার্ি ছার্লহীন ও তার্দর অনুসারীর্দর পর্থ িলা ছাো তারা অনয 

ককার্না দর্ল কযাগদান কর্র না। 

আল্লাহ র দর্লর কলার্করা অনযানয সকল দল ও সংগঠর্নর 

কলাকর্দরর্ক নছীহত কর্র এবং তারা তার্দরর্ক বকতাব ও সুন্নাহর্ক 

আাঁকর্ে ধরার এবং তার্দর  মর্ধয বববাদীয় ববষয়র্ক এতদুভর্য়র 

বদর্ক বিবরর্য় কদওয়ার আহ্বান র্ানায়। তারা বর্ল কুরআন-সুন্নাহ 

উভর্য়র সার্থ অথবা কয ককার্না একবটর সার্থ যা বমর্ল যার্ব, তা-ই 

হক। পোের্র যা বমলর্ব না, তা পবরহার করা অপবরহাযে। এই 

িাশ্বত মূলনীবত র্ামা‘আতুল ইখ্ওয়ান, আনছারুস-সুন্নাহ, র্াম ইয়াহ 

িারইয়াহ, তাবলীগ র্ামা‘আত অথবা ইসলার্মর বদর্ক সম্ববন্ধত অনয 

কয ককার্না দল বা সংগঠর্নর কের্ত্র সমানভার্ব প্রর্যার্য। উপবরউক্ত 

মূলনীবতর মাধযর্ম সবার সংঘবদ্ধ এবং একক দর্ল পবরেত হওয়া 

সম্ভব, কয একক দল আল্লাহ র দল তথা ‘আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল 

র্ামা‘আত’-এর পদাঙ্ক অনুসরে কর্র িলর্ব। মর্ন রাখ্র্ত হর্ব, 
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িরী‘আত ববর্রাধী ববষর্য় ককার্না দল বা সংগঠর্নর অন্ধভবক্ত 

কদখ্ার্না ববধ নয়।(19) 

 প্রশ্ন: যুবকর্দর ইসলার্মর উপর প্রবিবেত কর্র কতালার র্নয 

মুসবলম কদিসমূর্হ কযসব ইসলামী দল প্রবতবষ্ঠত হর্য়র্ছ, কসলির্লার্ক 

বক ইবতবািক গেয করা যার্ব? 

উির: ইসলামী দললিবলর্ত মুসবলমর্দর র্নয কলযাে আর্ছ। তর্ব 

প্রর্তযকবট দলর্ক দলীলসহ হক প্রকার্ির সবোত্মক প্রর্িষ্টা করর্ত 

হর্ব এবং পরস্পর্র ববর্রাধপূেে আিরে পবরহার করর্ত হর্ব; বরং 

সবাইর্ক পারস্পবরক সহর্যাবগতার হাত বাবের্য় বদর্ত হর্ব এবং 

এর্ক অপরর্ক ভালবাসর্ত হর্ব। অনুরূপভার্ব এর্ক অপরর্ক 

নছীহত করর্ব এবং অপর্রর ভাল বদকলিবল প্রিার করর্ত হর্ব আর 

মন্দ বদকলিবল পবরহার্রর প্রবত যত্নিীল হর্ত হর্ব। কুরআন ও 

হাদীর্ছর বদর্ক দা‘ওয়াত কদওয়ার ির্তে এসব ইসলামী দল থাকর্ত 

ককার্না বাধা কনই।(20) 

                                                           
(19) প্রালিক্ত, ৭/১৭৬-১৭৮। 
(20) প্রালিক্ত, ৫/২৭২। 
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 প্রশ্ন: বববভন্ন দর্ল দলভুক্ত যুবকর্দর বযাপার্র আপনার নছীহত 

বক? 

উির: এসব যুবর্কর হর্কর পথ তালাি করা এবং তদ নুযায়ী িলা 

উবিৎ। কযসব ববষর্য় তার্দর সমসযা হর্ব, কসসব ববষর্য় উলামার্য় 

ককরামর্ক বর্র্জ্ঞস কর্র সমাধান কর্র্ন বনর্ব। অনুরূপভার্ব 

মুসবলমর্দর উপকার সাবধত হর্ব এমন ববষর্য় ির‘ঈ দলীর্লর 

কভতর্র কথর্ক অনযানয দর্লর সার্থ পারস্পবরক সহর্যাবগতার হাত 

প্রসাবরত করা উবিৎ। পারস্পবরর সহর্যাবগতা হর্ত হর্ব সুন্দর কথা 

ও উিম পদ্ধবতর্ত; কর্ঠারতা ও ঠাট্টা-ববদ্রুর্পর মাধযর্ম নয়। 

যুবকর্দরর্ক আবম আর্রা বলব, সালার্ি ছার্লহীন তথা ছাহাবার্য় 

ককরাম ও তাাঁর্দর অনুসারীগে কযন তার্দর আদিে হন এবং হক কযন 

হয় তার্দর দলীল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এবং তাাঁর 

ছাহাবার্য় ককরাম কয আক্বীদার উপর ির্লর্ছন, তা কযন হয় তার্দর 

ব্রতী।(21) 

 

                                                           
(21) প্রালিক্ত, ৫/২৭২। 
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(৫) আল্লামা মুহাম্মাদ ইবর্ন ছার্লহ আল-উছায়মীন 
 প্রশ্ন: সূদার্ন অর্নকলিবল দল আর্ছ, কযলিবলর ককার্না ককার্না দল 
একর্ন কর্র দলীয় ‘আমীর’ বনধোরে কর্র এবং তাাঁর অনুসরে 
অপবরহাযে গেয কর্র। এই ইমারর্তর হুকুম বক? উর্ল্লখ্য কয, তারা 
এই ইমারতর্ক সির অবস্থার ইমারর্তর উপর বকয়াস কর্র। 

উির: সির্রর ইমারর্তর দলীল পাওয়া যায়। বকন্তু মুক্বীম অবস্থায় 
বনবদেষ্ট বকছু সংখ্যক মানুর্ষর আমীর বনবোির্নর প্রমার্ে ককার্না দলীল 
পাওয়া যায় না; বরং এই ইমারত মুসবলমর্দর দলাদবল ও ববভবক্ত 
অবধাবরত কর্র কদয়। মুসবলমর্দর উবিৎ, সবাই এক হর্য় যাওয়া। 
প্রর্তযক দর্লর বভন্ন বভন্ন আমীর বনর্নাক্ত আয়াতবটর পবরপন্থী:    

ِ ٱ لِ ِِبَب   َتِصُموا  ع  ٱوَ  ﴿ قُوا    َوَل  اََجِيع   ّللَّ  [  ٠١١: عمران ال] ﴾ َتَفرَّ

‘আর কতামরা সকর্ল আল্লাহর রজু্জর্ক িক্তভার্ব ধারে কর এবং 
পরস্পর বববেন্ন হর্য়া না’ (আর্ল ইমরান ১০৩)।(22) 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বর্লন, ‘কয বযবক্ত তার 
আমীর্রর পে কথর্ক অপছন্দনীয় বকছু পার্ব, কস বধযেয ধারে করর্ব। 
ককননা কয বযবক্ত র্ামা‘আত কথর্ক সামানয পবরমাে বববেন্ন হর্য় মৃতুয 

                                                           
(22) ‘কবতপয় সূদানীর্দর সার্থ িায়খ্ ইবর্ন বার্যর সংবেপ্ত সাোৎ’ কযার্সট কথর্ক 

সংগৃহীত। 
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বরে করর্ব, তার মৃতুয হর্ব র্ার্হলী মৃতুয’। উক্ত হাদীর্ছর বযাখ্যায় 
বতবন বর্লন, হাদীর্ছ রাষ্ট্রপ্রধার্নর সার্থ ঐকযবদ্ধ হর্য় থাকর্ত বলা 
হর্য়র্ছ। বনুঃসর্ন্দর্হ রাষ্ট্রপ্রধার্নর সার্থ বমর্লঝুর্ল থাকর্ল কগাটা 
র্াবত একক র্াবতর্ত পবরেত হর্ত পারর্ব। পোের্র র্াবত যবদ 
রাষ্ট্রপ্রধার্নর সার্থ ববর্রাধ কর্র প্রর্তযকবট দল পৃথক পৃথক 
অনুসরেীয় কনতা বাবনর্য় কনয়, তাহর্ল র্াবত ববভক্ত হর্য় যার্ব। 
সুতরাং যারা একর্নর্ক আমীর বাবনর্য় তার হার্ত বায়‘আত কর্র 
তার অনুসরে কর্র ির্ল, তার্দর একার্ মারাত্মক ভুল প্রমাবেত 
হয়। শুধু তাই নয়; বরং তার্দর একার্ এক বদক ববর্বিনায় কযমন 
ববদ‘আত, কতমবন অনযবদক ববর্বিনায় তা সরকার্রর ববর্রাবধতার 
িাবমল। 

তর্ব সির অবস্থায় আমীর বনবোির্নর ববষয়বট বভন্ন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বর্লন, ‘যখ্ন বতনর্ন সির্র কবর হর্ব, তখ্ন 
তারা তার্দর একর্নর্ক আমীর বানার্ব’। হাদীছবটর্ত ইমারত বলর্ত 
ববর্িষ ইমারর্তর কথা বলা হর্য়র্ছ।... 

আবম আবারও বলবছ, মুক্বীম অবস্থায় আমীর বহসার্ব কার্রা বায়‘আত 
গ্রহে কর্র মুসবলম রাষ্ট্রপ্রধার্নর মত তার অনুসরে করা 
ববদ‘আত।(23) 

                                                           
(23) িারহু ছহীবহল বুখ্ারী, পৃ: ৪৮৮-৪৮৯ (আল-মাকতাবা আল-ইসলাবমইয়া, 
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 প্রশ্ন: ইসলার্ম র্ামা‘আর্তর লিরুত্ব কতটুকু? ককার্না মুসবলর্মর 
বনবদেষ্ট ককার্না র্ামা‘আর্ত কযাগদান করা বক িতে? 

উির: ইসলার্ম র্ামা‘আত হর্ে েীর্নর স্বার্থে ঐকযবদ্ধ হওয়া। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এ র্ামা‘আত সম্পর্কে বর্লন, 
‘আমার উম্মর্তর একবট দল বকয়ামত পযেে ববর্য়ী থাকর্ব। তার্দর 
ববর্রাধীরা তার্দর ককার্না েবত করর্ত পারর্ব না। এমনবক বকয়ামত 
এর্স যার্ব, তবুও তারা ঐরূপই থাকর্ব’। হাদীছবটর্ত উর্ল্লবখ্ত এই 
র্ামা‘আর্তর সার্থই সবার থাকা উবিৎ। 

তর্ব দলাদবলর র্ামা‘আত, কয হক বা বাবতর্লর কতায়াক্কা না কর্র 
কয ককার্না মূর্লয বনর্র্র মতামর্তর ববর্য় কামনা কর্র, কসই 
র্ামা‘আর্ত কযাগদান করা র্ার্য়য নয়। ককননা এই ধরর্নর দর্ল 
কযাগ কদওয়া মুসবলম র্ামা‘আত কথর্ক কবর হর্য় দলাদবলর্ত কযাগ 
কদওয়ার িাবমল। মহান আল্লাহ বর্লন,  

ِينَ ٱ إِنَّ  ﴿ قُوا   َّلَّ َما   ء   َش   ِف  ُهم  ِمن   َت لَّس   اِشَيع   َوََكنُوا   دِيَنُهم   فَرَّ   إِنَّ
َ
ِ ٱ إَِل  ُرُهم  م  أ  ُثمَّ  ّللَّ

 [  ٠١١: االنعام] ﴾ ١٥٩ َعلُونَ َيف   ََكنُوا   بَِما يُنَبنُِئُهم

‘বনিয় যারা স্বীয় ধমের্ক খ্ণ্ড-ববখ্ণ্ড কর্রর্ছ এবং অর্নক দর্ল ববভক্ত 
হর্য় কগর্ছ, তার্দর সার্থ আপনার ককান সম্পকে কনই। তার্দর ববষয় 

                                                                                                            

প্রথম বপ্রট)। 
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আল্লাহ তা‘আয়ালার বনকট সমবপেত’ (আল-আন‘আম ১৫৯)। বতবন 
অনযত্র বর্লন, 

عَ ۞ ﴿ ِنَ  لَُكم ََشَ ِينِ ٱ من ِي  ٱوَ  انُوح  ۦ بِهِ  َوّصَّ   َما َلن و   َّلَّ
َ
ي   َوَما َك إَِل   َنا  َحي  أ  ۦ  بِهِ  َناوَصَّ

ن   وَِعيَس    َوُموَس   هِيمَ َر  إِب  
َ
قِيُموا   أ

َ
ِينَ ٱ أ قُوا   َوَل  َلن ِ ل  ٱ ََعَ  َكُبَ  فِيهِ   َتَتَفرَّ  َما كِيَ ُمش 

ُ ٱ هِ  إَِل   ُعوُهم  د  تَ   [  ٠١: الشورا] ﴾ ١٣ يُنِيُب  َمن هِ إَِل   ِدي  َوَيه   ءُ يََشا   َمن هِ إَِل   َتِب  َي   ّللَّ

‘বতবন কতামার্দর র্নয েীর্নর কের্ত্র কস পথই বনধোরে কর্রর্ছন, 
যার আর্দি বদর্য়বছর্লন নূহর্ক, যা আবম আপনার প্রবত প্রতযার্দি 
কর্রবছ এবং যার আর্দি বদর্য়বছলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসার্ক এই 
মর্মে কয, কতামরা েীনর্ক প্রবতবষ্ঠত কর এবং তার্ত অননকয সৃবষ্ট 
কর্রা না’ (আি-িূরা ১৩)। বতবন অনযত্র আর্রা বর্লন, 

ِينَ ٱكَ  تَُكونُوا   َوَل  ﴿ قُوا   َّلَّ َ ٱ َءُهمُ َجا   َما دِ َبع   ِمن   َتلَُفوا  خ  ٱوَ  َتَفرَّ َٰ  ل  ِ َل   ُت  ين و 
ُ
 ئَِك َوأ

 َ  [  ٠١١: عمران ال] ﴾ ١٠٥ َعِظيم   َعَذاب   ُهم  ل

‘আর তার্দর মত হর্য়া না, যারা তার্দর বনকট স্পষ্ট প্রমাোবদ 
আসার পরও বববেন্ন হর্য় কগর্ছ এবং ববর্রাধ কর্রর্ছ। আর তার্দর 
র্নয রর্য়র্ছ মহা িাবি’ (আর্ল ইমরান ১০৫)। 

একবট কথা বলা ভাল, ইসলামী দললিবল যবদ সবতযকার অর্থে 
ইসলার্মর ববর্য় িায়, তাহর্ল পরস্পর্র বববেন্ন না হর্য় তার্দর 
শুধুমাত্র একবট দর্ল সীমাবদ্ধ থাকা উবিৎ, কয দল রাসূল সাল্লাল্লাহু 
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আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এবং তাাঁর ছাহাবার্য় ককরার্মর পর্থর দল। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বর্লন, ‘এই উম্মত ৭৩ দর্ল 
ববভক্ত হর্য় যার্ব এবং একবট ছাো সবলিবলই র্াহান্নার্ম যার্ব। তাাঁরা 
বলর্লন, কহ আল্লাহ র রাসূল! র্ান্নাতী কসই দল ককান বট? বতবন 
বলর্লন, কয আমার এবং আমার ছাহাবার পর্থ থাকর্ব’।  

এই দললিবল মুসবলম উম্মাহ র মর্ধয ববভবক্ত সৃবষ্ট কর্রর্ছ এবং 
তার্দর মর্ধয সৃবষ্ট কর্রর্ছ িত্রুতা। এমনবক একর্ন আর্রক র্নর্ক 
যম িত্রু মর্ন কর্র; অথি তারা সবাই মুসবলম এবং সবাই তার 
বনর্র্র োরা ইসলার্মর ববর্য় কামনা কর্র। বকন্তু এত ববর্রাধ আর 
ববভবক্ত বনর্য় ইসলার্মর ববর্য় বক কর্র সম্ভব?! যার্হাক, আবম 
আমার ভাইর্দর প্রবত হর্কর উপর এক হর্য় যাওয়ার এবং কুরআন 
ও আল্লাহ র বদর্ক বির্র কযর্য় ববর্রার্ধর সমি বদক পবরহার করার 
আহ্বান র্ানাই। 

দুুঃখ্র্নক হর্লও সতয কয, মুসবলম যুবর্করা আর্ এই ববভবক্তর 
বিকার্র পবরেত হর্য়র্ছ। কারে তারা এর্কক র্ন এর্কক দর্ল 
কযাগ বদর্য় পরস্পর পরস্পরর্ক গালাগাবল ও বনন্দা কর্র, যা মুসবলম 
যুবকর্দর র্াগরর্ে িরম বাধা। যার্হাক, আবম আবারও 
মুসবলমর্দরর্ক দলাদবল পবরহার করার নছীহত করবছ। আবম মর্ন 
কবর, কগাটা মুসবলম উম্মাহর্ক পরস্পর্র বববেন্ন না হর্য় এক হর্য় 
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যাওয়া উবিৎ। প্রর্তযকবট দল অনযানয দর্লর ববপরীর্ত নতুন নাম 
বদর্য় আর্রকবট দল গঠন করা উবিৎ নয়।(24) 

বতবন ‘বহল ইয়াতু ত্ববলববল ইল ম’ পুবিকার বযাখ্যা করর্ত বগর্য় ‘দলীয় 
বভবির উপর ককার্না প্রকার বমত্রতা ও িত্রুতা িলর্ব না’ 
বির্রানার্মর মর্ধয বর্লন, এবট অর্নক লিরুত্বপূেে একবট ববষয়, েীনী 
বিোর প্রর্তযকবট বিোনববির্ক সবেপ্রকার দলাদবলমুক্ত থাকর্ত 
হর্ব। বনবদেষ্ট ককার্না দর্লর উপর বভবি কর্র বমত্রতা বা ববরীতা গর্ে 
কতালা যার্ব না। মর্ন রাখ্র্ত হর্ব, বনুঃসর্ন্দর্হ এবট সালার্ি 
ছার্লহীর্নর মূলনীবত ববর্রাধী। সালার্ি ছার্লহীর্নর বনকট ককার্না 
প্রকার দলাদবল বছল না, তাাঁরা সবাই একবটমাত্র দর্লর অন্তুভুেক্ত 
বছর্লন, তাাঁরা সবাই বনর্নাক্ত আয়ার্তর ভার্ষযর অেভুেক্ত বছর্লন,  

ى   ُهوَ ﴿  [  ٨٧: احلج] ﴾ لِِميَ ُمس  ل  ٱ ُكمُ َسمَّ

‘বতবনই কতামার্দর নাম মুসবলম করর্খ্র্ছন’ (আল-হজ্জ ৭৮)। 
অতএব, কুরআন ও সুন্নাহ র বক্তর্বযর বাইর্র অনয ককার্না বকছুর 
উপর বভবি কর্র দলাদবল, বমত্রতা ও ববরীতা িলর্ব না। কদখ্া যায়, 
ককার্না বযবক্ত বনবদেষ্ট একবট দর্লর সার্থ র্বেত, ির্ল কস ঐ দর্লর 

                                                           
(24) িায়র্খ্র বনর্স্ব ওর্য়বসাইট http//www.ibnothaimeen.com–এর বনর্নাক্ত 

বলঙ্ক কথর্ক ১০/১২/২০১২ তাবরখ্ দুপুর ১৩:২৮ টায় সংগৃহীত: 
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_112.shtml 

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_994.shtml
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মূলনীবত সমথেন কর্র ির্ল এবং তার সমথের্নর পর্ে এমন বকছু 
দলীল কপি কর্র, যা কখ্নই তার পর্ে নয়; বরং তার ববপর্ের 
দলীল হর্ত পার্র। দলীয় কমেপদ্ধবত ও মূলনীবত সমথেন না করার 
কারর্ে এমনবক তার বনকটতম মানুষবটর্কও পথভ্রষ্ট গেয করর্ত কস 
ইতিত কবাধ কর্র না। কস বর্ল, তুবম আমার পর্থ না িলর্ল তুবম 
আমার ববর্রাধী।…অতএব, ইসলার্ম ককার্না প্রকার দলাদবল িলর্ব 
না। মুসবলমর্দর দলাদবলর কারর্ে আর্ বববভন্ন পর্থর র্ন্ম হর্য়র্ছ 
এবং মুসবলম উম্মাহ বববেন্ন হর্য় পর্ের্ছ। আর্ তারা পরস্পরর্ক 
পথভ্রষ্ট গেয করর্ছ এবং তার মৃত ভাইর্য়র কগািত ভেে 
করর্ছ।(25) 

 প্রশ্ন: কুরআন ও হাদীর্ছর ককাথাও বক দল সৃবষ্টর প্রমাে বমর্ল? 

উির: কুরআন ও হাদীর্ছ দল বতরীর প্রমাে বমলা কতা দূর্রর কথা; 
বরং এতদুভর্য় দলাদবলর কর্ঠার বনন্দা করা হর্য়র্ছ। মহান আল্লাহ 
বর্লন, 

ِينَ ٱ إِنَّ  ﴿ قُوا   َّلَّ َما   ء   َش   ِف  ُهم  ِمن   َت لَّس   اِشَيع   َوََكنُوا   دِيَنُهم   فَرَّ م   إِنَّ
َ
ِ ٱ إَِل  ُرُهم  أ  ُثمَّ  ّللَّ

 [  ٠١١: االنعام] ﴾ ١٥٩ لُونَ عَ َيف   ََكنُوا   بَِما يُنَبنُِئُهم

                                                           
(25) আত-তালীক্ব আছ-ছামীন আলা িারর্হ ইবর্ন উছায়মীন বলবহল ইয়াবত ত্ববলববল 

ইল ম, পৃ: ৪০৬-৪০৮। 
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‘বনিয় যারা স্বীয় ধমের্ক খ্ণ্ড-ববখ্ণ্ড কর্রর্ছ এবং অর্নক দর্ল ববভক্ত 
হর্য় কগর্ছ, তার্দর সার্থ আপনার ককান সম্পকে কনই। তার্দর ববষয় 
আল্লাহ তা‘আলার বনকট সমবপেত। অতুঃপর বতবন তার্দরর্ক তার্দর 
আমর্লর বহসাব বদর্য় বদর্বন’ (আল-আন‘আম ১৫৯)। বতবন অনযত্র 
বর্লন, 

ي   بَِما ب  ِحز   ُكل ﴿  [  ١١: املؤمنون] ﴾ ٥٣ فَرُِحونَ  ِهم  ََلَ

‘প্রর্তযক দল বনর্ বনর্ মতবাদ বনর্য় আনবন্দত’ (আল-মুবমনূন ৫৩)। 

বনুঃসর্ন্দর্হ এসব দলাদবল আল্লাহ র বনর্দের্ির পবরপন্থী। বতবন 
এরিাদ কর্রন,  

ِ َه   إِنَّ  ﴿ ُتُكم   ۦ  ِذه مَّ
ُ
ة   أ مَّ

ُ
نَا   ِحَدة  َو   أ

َ
 [  ١٢: االنبياء] ﴾ ٩٢ ُبُدونِ ع  ٱفَ  بلُكم  رَ  َوأ

‘তারা সকর্লই কতামার্দর ধর্মের; এবং আবমই কতামার্দর 
পালনকতো। অতএব, আমারই ইবাদত কর’ (আল-আবম্বয়া ৯২)। 

এসব দলাদবলর িলািলও কলযােকর নয়। ককননা প্রর্তযকবট দল 
অপর পের্ক নানাভার্ব গালাগাবল কর্র থার্ক।  

 প্রশ্ন: ককউ ককউ বর্ল, ককার্না দল বা সংগঠর্নর অধীর্ন না 
থাকর্ল দা‘ওয়াতী কাযেক্রম িবক্তিালী হয় না। এর্ের্ত্র আপনার 
মতামত বক? 
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উির: এ ধারো সবঠক নয়: বরং কুরআন ও হাদীর্ছর অধীর্ন কথর্ক 
এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম–এর িার খ্লীিার নীবত 
অনুসরে কর্র িলর্ল দা‘ওয়াতী কাযেক্রম আর্রা কবিী কবগবান 
হর্ব।(26) 

 প্রশ্ন: বতেমান ইসলামী ববর্শ্ব আমরা লেয করবছ কয, বহু দল 
ইসলার্মর পর্থ মানুষর্ক আহ্বান করর্ছ এবং প্রর্তযর্কই বলর্ছ, 
আবম সালার্ি ছার্লহীর্নর মূলনীবত অনুসরে কর্র িলবছ এবং 
আমার সার্থই রর্য়র্ছ কুরআন ও সুন্নাহ। এের্ে, এসব দল 
সম্পর্কে আমার্দর ভূবমকা বক হর্ব? এসব দর্লর আমীরগর্ের মর্ধয 
কয ককার্না একর্র্নর হার্ত বায়‘আত করার ববধান বক? 

উির: কযসব দল দাবী করর্ছ কয, তারা হর্কর উপর্র আর্ছ, তার্দর 
সম্পর্কে মেবয করা খু্বই সহর্। আমরা তার্দরর্ক বর্র্জ্ঞস করব, 
হক কার্ক বর্ল? র্বাব, পববত্র কুরআন ও সুন্নাহ সমবথেত বক্তবযই 
হর্ে হক। কয বযবক্ত সবতযকার অর্থে মুবমন, কুরআন ও সুন্নাহ র 
বদর্ক প্রতযাবতেন করর্ল তার যাবতীয় েন্দ্ব বনরসন হওয়া সম্ভব। 
পোের্র, কয বযবক্ত বনর্ প্রবৃবির অনুসরে কর্র, ককার্না বকছুই তার 
উপকার্র আসর্ব না। মহান আল্লাহ বর্লন, 

                                                           
(26) ‘আবু্দর রহমান আবু্দল খ্ার্লক্ব সম্পর্কে উলামার্য় ককরার্মর মেবয’ কযার্সর্টর 

বেতীয় বপঠ কথর্ক সংগৃহীত। 
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َٰ   فَإِن﴿ وهُ  ء  َش   ِف  ُتم  زَع  تَ ِ ٱ إَِل  فَُردل ِ  ِمُنونَ تُؤ   ُكنُتم   إِن لرَُّسولِ ٱوَ  ّللَّ ِ ٱب َ ٱوَ  ّللَّ  مِ و  ل 
 [  ١١: النساء] ﴾ ِخرِ  ٓأۡلٱ

‘অতুঃপর যবদ কতামরা ককান ববষর্য় বববার্দ র্বের্য় পে, তাহর্ল তা 
আল্লাহ ও তাাঁর রাসূর্লর বদর্ক বিবরর্য় দাও, যবদ কতামরা আল্লাহ ও 
পরকার্লর প্রবত ববশ্বাসী হর্য় থাক’ (আন-বনসা ৫৯)।  

সুতরাং এসব র্ামা‘আর্তর কলাকর্নর্দর আমরা বলব, কতামরা 
একতাবদ্ধ হর্য় যাও; প্রর্তযর্কই তার প্রবৃবির পূর্া কছর্ে দাও এবং 
কুরআন-সুন্নাহ র বক্তবযর্ক আাঁকর্ে ধরার পাকার্পাক্ত বনয়যত কর। 

...তর্ব রাষ্ট্রপ্রধান বা কদর্ির সরকার ছাো অনয কার্রা হার্ত 
বায়‘আত করা ববধ নয়। ককননা আমরা যবদ প্রর্তযর্কর পৃথক পৃথক 
বায়‘আর্তর কথা ববল, তাহর্ল মুসবলম উম্মাহ ববভক্ত হর্য় যার্ব 
এবং প্রর্তযকবট কদর্ির বববভন্ন এলাকায় িত িত আমীর সৃবষ্ট হর্ব। 
মূলত: এবটই হর্ে ববভবক্ত। 

ককার্না কদর্ি ইসলামী ববধান িালু থাকর্ল, কসখ্ার্ন অনয কার্রা 
হার্ত বায়‘আত র্ার্য়য কনই। তর্ব ককার্না কদর্ির সরকার যবদ 
আল্লাহ র ববধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পবরিালনা না কর্র, তাহর্ল তার 
কর্য়কবট অবস্থা হর্ত পার্রুঃ সরকার্রর বকছু বকছু কমেকাণ্ড কখ্র্না 
কুিরী হর্ত পার্র, কখ্র্না যুলম হর্ত পার্র, আবার কখ্র্না 
িার্সক্বীও হর্ত পার্র। কুরআন-হাদীর্ছর আর্লার্ক যখ্ন স্পষ্ট 
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প্রমাবেত হর্ব কয, ককার্না কদর্ির সরকার স্পষ্ট কুিরীর্ত অনঢ় 
রর্য়র্ছ, তাহর্ল আমার্দরর্ক তার্ক সবরর্য় কদওয়ার সবোত্মক কিষ্টা 
করর্ত হর্ব। তর্ব তার কমাকার্বলায় নামা যার্ব না এবং িবক্ত 
প্রর্য়াগ কর্র তার ববরুদ্ধািরে করা যার্ব না। তার ববরুর্দ্ধ িবক্ত 
প্রর্য়াগ করর্ল তা হর্ব িরী‘আত ও বহকমত পবরপন্থী। আর কস 
কারর্ে মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কক বর্হার্দর 
বনর্দেি কদওয়া হয়বন। ককননা কস সময় তাাঁর এমন ককার্না িবক্ত বছল 
না, যার মাধযর্ম বতবন মক্কার মুিবরকর্দরর্ক মক্কা কথর্ক কবর বদর্ত 
পারর্বন বা তার্দরর্ক হতযা করর্ত পারর্বন। সুতরাং সরকার্রর 
অস্ত্র-ির্স্ত্রর তুলনায় যার্দর ককার্না অস্ত্র কনই বলর্লই ির্ল এবং 
যার্দর সংখ্যা বনতােই কম, তার্দর র্নয সরকার্রর ববরুর্দ্ধ 
লোইর্য় যাওয়া বহকমত পবরপন্থী বব বকছুই নয়। 

...সরকার্রর ববরুর্দ্ধ লোইর্য় নামার র্নয হাদীর্ছ আর্রকবট 
লিরুত্বপূেে ির্তের কথা বলা হর্য়র্ছ; আর তা হর্ে, বযবক্তর্ক বনর্র্ই 
সরকার্রর কুিরীর ববষয়বট স্বির্ে কদখ্র্ত হর্ব, অর্নযর কাছ কথর্ক 
শুনর্ল িলর্ব না। কারে অর্নক সময় বমথযা প্রিার করা হয়। 
আর্রকবট লিরুত্বপূেে িতে হর্ে, তার কভতর্র কুিরী অবিযই থাকর্ত 
হর্ব; িার্সক্বী নয়। কস যবদ বে ধরর্নর িার্সক্বীও কর্র বর্স, 
তথাবপও তার ববরুর্দ্ধ মার্ঠ নামা যার্ব না। উদাহরেস্বরূপ বলা যায়, 
যবদ কস কযনা কর্র বা মদ পান কর্র অথবা অনযায়ভার্ব কাউর্ক 
হতযা কর্র, তাহর্ল তার ববরুর্দ্ধ মার্ঠ নামা যার্ব না। তর্ব কস যবদ 
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কার্রা রক্ত হালাল মর্ন কর্র তার্ক হতযা কর্র, তাহর্ল কসর্ের্ত্র 
হুকুম আলাদা হর্ব। হাদীর্ছ আর্রকবট লিরুত্বপূেে ির্তের কথা বলা 
হর্য়র্ছ; তা হর্ে, সরকার্রর কুিরী স্পষ্ট হর্ত হর্ব, কযখ্ার্ন ককার্না 
প্রকার বযাখ্যার অবকাি থাকর্ব না। আর্রকবট লিরুত্বপূেে িতে হর্ে, 
সরকার্রর কুিরীর বযাপার্র কুরআন-সুন্নাহ র স্পষ্ট দলীল থাকর্ত 
হর্ব, এখ্ার্ন বকয়াসী দলীল িলর্ব না। 

এই হর্ে িারবট িতে। সরকার্রর ববপর্ে মার্ঠ নামার পিম িতে 
হর্ে, িবক্ত ও সামথেয থাকা। কির্ষাক্ত এই িতেবট কয ককার্না 
ওয়াবর্র্বর কের্ত্র প্রর্যার্য। মহান আল্লাহ বর্লন, 

ُ ٱ يَُكلنُِف  َل  ﴿  [  ٢٧٤: ابلقرة] ﴾ َعَها  ُوس   إِلَّ  ًساَنف   ّللَّ

‘আল্লাহ কাউর্ক তার সাধযাতীত ককান কার্র্র ভার কদন না’ (আল-
বাক্বারাহ ২৮৬)। বতবন অনযত্র বর্লন, 

َ ٱ تَُّقوا  ٱفَ  ﴿  [  ٠٤: اتلغابن] ﴾ ُتم  َتَطع  س  ٱ َما ّللَّ

‘অতএব, কতামরা যথাসাধয আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর’ (আত-
তাগাবুন ১৬)। 

এের্ে, কযসব ভাই তার্দর দৃবষ্টর্ত তার্দর ইসলামী সরকার কনই 
মর্ন কর্র বববভন্ন দল গঠন কর্র প্রর্তযকবট দর্লর একর্ন কর্র 
আমীর বনধোরে করর্ত িায়, আবম তার্দরর্ক বলব, এবট কতামার্দর 
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মারাত্মক ভুল, প্রর্তযকবট দর্লর আলাদা আলাদা আমীর বাবনর্য় 
মুসবলম উম্মাহর্ক ববভক্ত কর্র কদওয়া কতামার্দর র্নয আর্দৌ ববধ 
নয়। বরং কয সরকারর্ক হটার্নার সবলিবল িতে পাওয়া যায়, তার্ক 
হটার্নার র্নয তার্দরর্ক ঐকযবদ্ধ প্রর্িষ্টা করর্ত হর্ব।(27) 

 

                                                           
(27) মুহাম্মাদ ইবর্ন ছার্লহ আল-উছায়মীন, বলক্বাআতু বাববল মািতূহ, ২/১৪১-

১৪৩, প্রশ্ন নং ৮৭৫ (দারুল বুছায়রাহ, বমির)। 
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(৬) সঊদী আরর্বর উচ্চ উলামা পবরষর্দর সদসয িায়খ্ ছার্লহ 
আল-িাওযান 
 মুহতারাম িায়খ্ বর্লন, আল্লাহ র রািায় দা‘ওয়াত কদওয়া 

ওয়াবর্ব। মহান আল্লাহ বর্লন,  

ِ  َربنَِك  َسبِيلِ  إَِل   عُ د  ٱ ﴿ ِ ٱب
 [  ٠٢١: انلحل] ﴾ َسَنةِ  ل َ ٱ ِعَظةَِمو  ل  ٱوَ  َمةِك  ل 

‘আপবন আপনার পালনকতোর পর্থর বদর্ক দা‘ওয়াত বদন জ্ঞার্নর 

কথা বুবঝর্য় এবং উিমরূর্প উপর্দি শুবনর্য়’ (আন-নাহ ল ১২৫)। 

তর্ব মুসবলমর্দর পরস্পর্র বববেন্ন হর্য় যাওয়া এবং অনযর্ক হক 

মর্ন না কর্র শুধুমাত্র বনর্র্র্ক হক মর্ন করা দা‘ওয়ার্তর ককার্না 

পদ্ধবত ও মূলনীবত হর্ত পার্র না। যবদও বতেমার্ন বববভন্ন দর্লর 

বািব বিত্র তা-ই। যার্হাক, কয মুসবলর্মর জ্ঞান ও সামথেয আর্ছ, তার 

উপর কতেবয হর্ে দূরদৃবষ্টসম্পন্ন জ্ঞান সহকার্র মানুষর্ক আল্লাহ র 

পর্থ ডাকা এবং অনযর্দরর্ক সহর্যাবগতা করা। তর্ব কযন এমন না 

হয় কয, প্রর্তযকবট র্ামা‘আর্তর বনর্র্র্দর র্নয আলাদা বনয়মনীবত 

বনবদেষ্ট  কর্র কনয়, যা অনয র্ামা‘আর্তর ববর্রাধী। বরং কগাটা 

মুসবলম উম্মাহ র র্নয উবিত একবটমাত্র বনয়মনীবত থাকা, সবাই 

পারস্পবরক সহর্যাবগতা করা এবং এর্ক অর্নযর সার্থ পরামিে কর্র 
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িলা। বববভন্ন দল এবং বভন্ন বভন্ন পথ ও মত সৃবষ্টর ককার্না প্রর্য়ার্ন 

কনই। ককননা এলিবল মুসবলম ঐকয বংস কর্র এবং মানুর্ষর মর্ধয 

ঝগো-বববাদ সৃবষ্ট কর্র, কযমনবট মুসবলম ও অমুসবলম কদর্ি বববভন্ন 

দর্লর মর্ধয আর্ এই বািব বিত্র কদখ্া যার্ে। সুতরাং দা‘ওয়াতী 

কের্ত্র বভন্ন বভন্ন দল গঠন করার ককার্না প্রর্য়ার্নই কনই; বরং 

এর্ের্ত্র যরূরী ববষয় হর্ে, যার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আর্ছ, কস একাকী 

হর্লও মানুষর্ক আল্লাহ র পর্থ দা‘ওয়াত বদর্ব। বববভন্ন কদর্ি বববভন্ন 

কার্র্ র্বের্য় থাকর্লও দাঈর্দর দা‘ওয়াতী মূলনীবত এক এবং 

হর্কর উপর প্রবতবষ্ঠত হর্ত হর্ব।(28) 

 

                                                           
(28)  বনর্নাক্ত বলঙ্ক কথর্ক ১১/১২/২০১২ তাবরখ্ দুপুর ১৮:৪৪ টায় সংগৃহীত: 

http://www.ahlelhadith.com/vb/showthread.php?t=6786 
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(৭) সঊদী আরর্বর উচ্চ উলামা পবরষর্দর সদসয িায়খ্ বকর আবু 
যার্য়দ(29) 
বতবন বায়‘আত সম্পর্কে বর্লন, ‘আহলুল হাল ওয়াল আক্বদ’(30) 

কতৃেক মর্নানীত মুসবলম সরকার্রর বায়‘আত ছাো ইসলার্ম বেতীয় 

ককার্না বায়‘আত কনই। আর্ বববভন্ন ধমেবভবিক দর্ল কযসব 

                                                           
(29) িায়খ্ বকর আবু যার্য়দ ১৩৬৫ বহর্রীর্ত নার্দ এলাকায় র্ন্মগ্রহে কর্রন। 

বরয়াদ, মক্কা ও মদীনায় বতবন বিো অর্েন কর্রন। তাাঁর বিেকবৃর্ন্দর মর্ধয 
িায়খ্ ইবর্ন বায, িায়খ্ মুহাম্মাদ আল-আমীন আি-িানক্বীতী প্রমুর্খ্র নাম 
উর্ল্লখ্র্যাগয। বতবন মদীনার উচ্চ ববিারালর্য়র ববিারপবত বনযুক্ত হন এবং 
মসবর্র্দ নববীর বিেক, ইমাম ও খ্ত্বীর্বর দাবয়ত্ব পান। ১৪১২ বহর্রীর্ত 
সঊদী আরর্বর উচ্চ উলামা পবরষদ এবং িৎওয়া কবার্ডের সদসয বনযুক্ত 
হন। বতবন একবদর্ক কযমন বছর্লন মুহাবিছ ও িক্বীহ, অনযবদর্ক আরবী 
ভাষা ও সাবহর্তয বছর্লন বসদ্ধহি। বতবন ষার্টরও অবধক অবতমূলযবান গ্রন্থ 
রিনা কর্র কগর্ছন। তন্মর্ধয উর্ল্লখ্র্যাগয হর্ে, ১. বিক্বহুল ক্বযাইয়া আল-
মু‘আর্ছরাহ, ২. িাতওয়াস্ -সার্য়ল আন মুবহম্মাবতল মাসার্য়ল, ৩. আত-
তা‘ছীল বলউছূবলত-তাখ্রীবর্ ওয়া ক্বওয়া‘ইবদল র্ারবহ ওয়াত-তা‘দীল, ৪. 
হুকমুল ইনবতমা ইলাল বিরাক্ব ওয়াল আহযাব ওয়াল র্ামা‘আত আল-
ইসলাবমইয়াহ, ৫. আর-রুদূদ ইতযাবদ। 

(30) ‘আহলুল হাল ওয়াল আক্বদ’ পবরভাষাবট বতন কশ্রেীর মানুষর্ক িাবমল কর্রুঃ 
উলামার্য় ককরাম, কনতৃস্থানীয় বযবক্তবগে এবং সমার্র্র গেযমানয ও বববিষ্ট 
বযবক্তবগে (আবু্দল্লাহ ইবরাহীম, আহলুল হাবল্ল ওয়াল-আক্বদ: বছিাতুহুম ওয়া 
ওয়াযার্য়িুহুম, পৃ: ১৬৪)। 
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বায়‘আত কদখ্া যার্ে, কসলির্লার ির‘ঈ ককার্না বভবি কনই। কুরআন 

ও হাদীর্ছ এলিবলর বভবি থাকা কতা দূর্রর কথা, এমনবক ককার্না 

ছাহাবী বা তার্ব‘ঈর আমল কথর্কও এর সপর্ে  ককার্না প্রমাে 

বমর্ল না। সুতরাং এলিবলর সবই ববদ‘আতী বায়‘আত আর প্রর্তযকবট 

ববদ‘আতই পথভ্রষ্ট। 

কযসব বায়‘আর্তর ির‘ঈ ককার্না বভবি কনই, কসলির্লা ভঙ্গ করর্ল 

ককার্না কদাষ কনই; বরং কসসব বায়‘আত সম্পন্ন হর্লই পাপ হর্ব। 

ককননা এসব বায়‘আর্তর একবদর্ক কযমন ির‘ঈ ককার্না বভবি কনই, 

অনযবদর্ক কতমবন কসলির্লার মাধযর্ম মুসবলম উম্মাহ র মর্ধয ববভবক্ত 

ও দলাদবলর সৃবষ্ট হয় এবং তার্দর মর্ধয কিৎনা-িাসাদ ছবের্য় 

পর্ে। উপরন্তু একর্নর্ক আর্রক র্র্নর উপর কেবপর্য় কতালা হয়। 

অতএব, বায়‘আত, িপথ, িুবক্ত বা অনয কয নামই কদওয়া কহাক না 

ককন এসব বায়‘আত িরী‘আর্তর গবণ্ডর বাইর্র।(31) 

                                                           
(31) আবু্দল্লাহ আত-তামীমী, মুহাযযাবু হুকবমল ইনবতমা ইলাল বিরাক্ব ওয়াল 

আহযাব ওয়াল র্ামা‘আত আল-ইসলাবমইয়াহ, পৃ: ৯৭ (মূল গ্রন্থবট িায়খ্ 
বকর আবূ যার্য়র্দর)। 
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বতবন অনযত্র বর্লন, দল বাের্ত বাের্ত এমন অবস্থার সৃবষ্ট হর্য়র্ছ 

কয, একই কদর্ি অর্নকলিবল দল পাওয়া যার্ে, কযলিবলর অেরার্ল 

রর্য়র্ছ অসংখ্য বায়‘আত, িুবক্ত আর িপথ। প্রর্তযকবট দল অনযর্দর 

কতায়াক্কা না কর্র তার বনর্স্ব মতবার্দর বদর্ক আহ্বান করর্ছ। কস 

কারর্ে তার্দর মর্ধয রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কঘাবষত 

মুসবলম র্ামা‘আর্তর িাশ্বত মূলনীবত ‘আবম এবং আমার ছাহাবীরা 

কয পর্থ আর্ছ’ ববনষ্ট হর্ে। এভার্ব মুসবলম উম্মাহ আর্ বববভন্ন 

বায়‘আর্তর খ্প্পর্র পর্ে বছন্ন বববেন্ন হর্য় যার্ে। যুবর্করা আর্ 

কগালক-ধাাঁধায় পর্ে যার্ে কয, ককান  দর্ল তারা কযাগ বদর্ব, ককান  

সংগঠন প্রধার্নর হার্তইবা বায়‘আত করর্ব?! কারে বায়‘আত এমন 

িপথ ও অঙ্গীকার, যা ‘অলা ও বারা’ অথোৎ িত্রুতা ও বমত্রতা 

কপাষে অবধাবরত কর্র।(32) 

বতবন অনযত্র বর্লন, ইসলার্ম ককার্না প্রকার কযার্ন বা ববর্য়ার্ন 

ঘবটর্য় ইসলাম ছাো অনয ককার্না নার্ম বা রসম-করওয়ার্র্ বমত্রীিুবক্ত 

সম্পাদন করা ববধ নয়। অনুরূপভার্ব বনবদেষ্ট ককার্না দর্লর অধীর্ন 

কথর্ক অনযর্দরর্ক বাদ বদর্য় বকছু সংখ্যক মানুর্ষর সার্থ বমত্রতা 

                                                           
(32) প্রালিক্ত, পৃ: ৯৬। 
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গর্ে কতালাও ববধ নয়। কসর্নয রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম-এর কিখ্ার্না পদ্ধবতর্ত ‘র্ামা‘আতুল মুসবলমীন’(33)-এর 

সার্থ থাকর্ত হর্ব। অতএব, আল্লাহ র বকছু বনর্দেিনা বাদ বদর্য় বকছু 

বনর্দেিনা বািবায়র্নর উর্ির্িয ককার্না দল প্রবতবষ্ঠত হর্ল, অনযর্দর 

বাদ বদর্য় শুধুমাত্র বনর্ দর্লর সমথেকর্দর সার্থ বমত্রতা কপাষর্ের 

মূলনীবতর উপর বভবি কর্র ককার্না দল প্রবতবষ্ঠত হর্ল, ককার্না 

কদর্ির অবধবাসীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-এর 

মূলনীবত তথা আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল র্ামা‘আর্তর মূলনীবতর উপর 

প্রবতবষ্ঠত থাকা অবস্থায় তার্দর সমূ্পেে বা আংবিক ববর্রাবধতায় বভন্ন 

ককার্না নার্ম ককার্না দল গর্ে উঠর্ল এলিবল হারাম বর্ল ববর্ববিত 

হর্ব।(34) 

আল্লামা বকর আবু যার্য়দ দলাদবলর অর্নকলিবল লেে এবং েবতর 

বদক উর্ল্লখ্ কর্রর্ছন। কসলির্লার কর্য়কবট নীর্ি তুর্ল ধরা হর্লাুঃ 
                                                           
(33) এখ্ার্ন ‘র্ামা‘আতুল মুসবলমীন’ বলর্ত ‘র্ামা‘আতুল মুসবলমীন’ নামধারী 

ভুাঁইর্িাে সংকীেে ককান সংগঠর্নর কথা বুঝার্না হয়বন। বরং ছাহাবার্য় 
ককরাম, তার্বঈন এবং বক্বয়ামত পযেে তার্দর পর্থর যথাযথ 
অনুসারীর্দরর্ক বুঝার্না হর্য়র্ছ (ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী, বমর‘আতুল 
মািাতীহ িারহু বমিকাবতল মাছাবীহ, ১/২৭৮)। 

(34)  প্রালিক্ত, পৃ: ৪০-৪১। 
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 বববভন্ন ইসলামী দলর্ক বাহযতুঃ দা‘ওয়াতী সুসংগবঠত মাধযম 

মর্ন হর্লও কবিীর কের্ত্র কসলির্লা মুসবলম উম্মাহ র কদর্হ 

অদূ্ভত এক আকৃবতর্ত পবরেত হর্য়র্ছ। তার্দর সবার বভন্ন 

বভন্ন লেয রর্য়র্ছ, রর্য়র্ছ েীনী কাযেক্রর্মর বনবদেষ্ট ককন্দ্র, 

কযসব ককন্দ্র অনযানয দর্লর ববরুর্দ্ধ বববভন্ন িৎওয়া র্ারী 

করর্ছ। অনযবদর্ক এসব দল কখ্র্না কখ্র্না বযবক্তগত 

েমতা কর্ারদার্ররও কিষ্টা করর্ছ। এছাো সম্পদ সংগ্রহ 

এবং বববভন্ন েমতার মসনদ দখ্র্লর ববষয়বটর্তা 

রর্য়র্ছই। 

 দলাদবল করর্ল ইসলামর্ক বনবদেষ্ট একবট পবরমণ্ডর্ল আবদ্ধ 

কর্র কদওয়া হয়। ির্ল দর্লর কলাকর্ন শুধুমাত্র দলীয় 

দৃবষ্টভবঙ্গর্তই ইসলামর্ক কদর্খ্। আর কয ককার্না দল 

বনবদেষ্ট বযবক্ত, বনবদেষ্ট কনতৃত্ব এবং বনবদেষ্ট মূলনীবতর উপর 

প্রবতবষ্ঠত হর্য় থার্ক। কসকারর্ে কয ককার্না দল সাধারেত 

নবুঅতী আর্লার খু্ব সামানয পবরমােই ধারে কর্র থার্ক। 

 কয ককার্না দল বনর্র্র্ক বনবদেষ্ট ককাড, সংকীেে নাম ও 

উপনার্মর মর্ধয বন্দী কর্র কির্ল। ির্ল কস বনবদেষ্ট 

প্রতীক বনর্য় সবার কির্য় বযবতক্রম থাকর্ত িায়। 
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কসকারর্ে কস নীর্ির আয়ার্ত কারীমায় ববেেত বযাপক অথে 

কবাধক নাম কথর্ক ববিত হয়  ﴿  َى   ُهو  ﴾لِِميُمس  ل  ٱ ُكمُ َسمَّ
[  ٨٧: احلج] ‘বতবনই কতামার্দর নাম করর্খ্র্ছন মুসবলম’ 

(আল-হাজ্জ ৭৮)। 
 দলাদবল দর্লর অবভমর্তর প্রবত আত্মসমপের্ের উপর 

প্রবতবষ্ঠত হয় এবং উক্ত অবভমত প্রিার-প্রসার্র ব্রতী হয়। 

পািাপাবি দলাদবল দর্লর সমার্লািনার পথ বন্ধ কর্র 

কদয়। এই কবঠন বািবতা ইসলামী দা‘ওয়ার্তর পবরপন্থী। 

 দলাদবলর্ত কনতৃত্ব দলীয় বিো-কিতনা, কমেপদ্ধবত এবং 

মূলনীবতর উপর প্রাধানয ববিার কর্র। ির্ল দলাদবল 

দলীয় কলাকর্নর্ক মূল লেয দা‘ওয়াতী কাযেক্রর্মর বসবনক 

না বাবনর্য় কনতৃর্ত্বর বসবনক বানায়। কসকারর্ে দলাদবল 

বযবক্তর কসবা কর্র, দা‘ওয়ার্তর নয়। 

 বববভন্ন দল আল্লাহ র রািায় দা‘ওয়ার্তর কের্ত্র বনবদেষ্ট কবেী 

পর্র কির্ল। কসকারর্ে েীর্নর দা‘ওয়াত বদর্ত বগর্য় 

দা‘ঈর্ক দলীয় কাডে বহন করর্ত হয়। দলীয় কাডে না 

থাকর্ল অেতুঃ তার্ক দর্লর সদসয হর্ত হয়। অথি 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম প্রদবিেত পদ্ধবত 
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অনুযায়ী আল্লাহ র পর্থর দা‘ঈ হওয়ার র্নয ইসলাম 

দা‘ঈর্ক দুই কাবলমার সােয প্রদান এবং ইসলাম প্রিারর্ক 

র্ীবর্নর লিরুত্বপূেে অংি মর্ন করার ববষয়বটর্ক লিরুত্ব 

বদর্য়র্ছ। দলাদবলর গবণ্ডর্ত প্রর্বর্ির ককার্না িতেই 

ইসলাম আর্রাপ কর্রবন; বরং সকল দলাদবলর ঊর্বে 

থাকর্ত বলা হর্য়র্ছ। 

 দলাদবল মুসবলম উম্মাহ র যুবকর্দর অের্র দলীয় বিোধারা 

এবং আল্লাহ র পর্থ দা‘ওয়ার্তর মধযকার সুদৃঢ় সম্পর্কের 

অবাের বিোর বীর্ বপন কর্রর্ছ। অথোৎ দল ছাো 

দা‘ওয়াতী কাযেক্রম সম্ভব নয় মর্মে একবট ববশ্বাস তার্দর 

অের্র সৃবষ্ট কর্রর্ছ। 

এের্ে একবট প্রশ্ন রর্য় যায়, যার ককার্না র্বাব কনই; 

প্রশ্নবট হর্ে, একর্ন মুসবলম ককান  দর্ল কযাগ বদর্ব? 

এখ্ার্ন আর্রকবট প্রশ্ন কথর্ক যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম প্রদবিেত তরীকায় এবং ইসলার্মর 

বযাপক অথে কবাধক পদ্ধবতর্ত আল্লাহ র পর্থ দা‘ওয়াত 

কদওয়া বক কবিী ভাল নাবক দলীয় গবণ্ডর্ত আবদ্ধ কথর্ক 
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দর্লর ববর্িষ দৃবষ্টভবঙ্গর্ত দা‘ওয়াতী কাযেক্রম পবরিালনা 

করা কবিী উিম?(35) 

 

                                                           
(35) প্রালিক্ত, পৃ: ৮০-৮৭। 
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(৮) ইর্য়র্মর্নর প্রখ্যাত মুহাবিছ মুক্বববল ইবর্ন হাদী আল-
ওয়ার্দ‘ঈ(36) 
 প্রশ্ন: বদর্ন বদর্ন বববভন্ন দল ও সংগঠর্নর সংখ্যা বৃবদ্ধ পার্ে, 

যারা কমে পদ্ধবত, দা‘ওয়াতী মূলনীবত ইতযাবদ কের্ত্র পরস্পর্র বভন্ন 

বভন্ন মতাদর্িে ববশ্বাসী। আর হাদীছ কথর্ক প্রমাবেত হয় কয, হক 

র্ামা‘আত হর্ব একবটই। এের্ে প্রশ্ন হর্ে, এসব দল ও সংগঠর্নর 

হুকুম বক? 

উির: এসব দল ও সংগঠর্নর বযাপার্র িরীআর্তর হুকুম হর্ে, 

এলিবল হারাম এবং ববদ‘আত। কসর্নয এলিবল কথর্ক দূর্র কথর্ক 

বকতাব ও সুন্নাহ র বদর্ক দা‘ওয়াত কদওয়া একর্ন মুসবলর্মর 

কতেবয। তর্ব ককউ কযন বকছুর্তই ধারো না কর্র কয, আমরা ককার্না 

মুসবলমর্ক ইসলার্মর র্নয একাকী কার্ করর্ত বলবছ; বরং আমরা 
                                                           
(36) িায়খ্ মুক্বববল ইর্য়র্মর্নর দাম্মার্ নগরীর ওয়ার্দআহ এলাকায় ১৩৫০ 

বহর্রীর পূর্বে র্ন্মগ্রহে কর্রন। বতবন ইর্য়র্মন, নার্দ, মক্কা ও মদীনায় 
বিো অর্েন কর্রন। বতবন ইর্য়র্মর্নর প্রখ্যাত মুহাবিছগর্ের অনযতম। তাাঁর 
গ্রন্থসমূর্হর মর্ধয ১. বরয়াযুল র্ান্নাহ বির-রবি আলা আ‘দাইস-সুন্নাহ, ২. 
আি-িািা‘আহ, ৩. ক্বম উল মুআর্নদ ওয়া যাজ রুল হার্ক্ববদল হার্সদ, ৪. 
িাযার্য়হ  ওয়া নাছার্য়হ  ববর্িষভার্ব উর্ল্লখ্র্যাগয। ২০০১ সার্ল বতবন 
মৃতুযবরে কর্রন। 
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একর্ন মুসবলমর্ক আরব-অনারব, সাদা-কার্লা সকল মুসবলর্মর 

সার্থ কার্ করর্ত বলবছ। কারে দলবদ্ধভার্ব কার্ করা অতীব 

লিরুত্বপূেে। মহান আল্লাহ বর্লন,  

ِ ل  ٱ ََعَ  َوَتَعاَونُوا  ﴿ ِ ٱ ََعَ  َتَعاَونُوا   َوَل  َوى   تلَّق  ٱوَ  ِبن [  ٢: دة املائ] ﴾ ِن  َو  ُعد  ل  ٱوَ  مِ ث  ل   

‘সৎকমে ও আল্লাহভীবতর্ত এর্ক অর্নযর সাহাযয কর। বকন্তু পাপ ও 

সীমালঙ্ঘর্নর বযাপার্র এর্ক অর্নযর সহায়তা কর্রা না’ (আল-

মার্য়দাহ ২)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম  বর্লন, 

পারস্পবরক ভালবাসা, দয়ার্দ্েতা এবং সহানুভূবতিীলতার কের্ত্র কগাটা 

মুবমন সম্প্রদায় একবট কদর্হর মত। কদর্হর একবট অঙ্গ বযবথত হর্ল 

তার র্নয পুর্রা কদহ বযথা অনুভব কর্র। আমার দৃঢ় ববশ্বাস, 

‘আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল র্ামা‘আহ’ যবদ তার্দর দা‘ওয়াতী দাবয়ত্ব 

যথারীবত পালন কর্র, তাহর্ল এতসব দলাদবল পাবনর্ত লবে গর্ল 

যাওয়ার মত গর্ল যার্ব। ককননা এসব দলাদবল কধাাঁকার উপর 

প্রবতবষ্ঠত।(37) 

                                                           
(37) মুক্বববল ইবর্ন হাদী আল-ওয়ার্দঈ, ক্বম উল মু‘আর্নদ ওয়া যাজ রুল হার্ক্ববদল 

হার্সদ, পৃ: ৩৫৫-৩৮৪ (দারুল হাদীছ, দাম্মার্, প্রথম বপ্রট: 
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 প্রশ্ন: দা‘ওয়ার্তর মহান উর্ির্িয মুক্বীম অবস্থায় কাউর্ক ‘আমীর’ 

বানার্নার বযাপার্র আপনার মতামত বক? 

উির: মুক্বীম অবস্থায় মুসবলম খ্লীিা বা তাাঁর বনযুক্ত আমীর ও 

গভেের ছাো অনয কাউর্ক আমীর বানার্না প্রমাবেত নয়। বকন্তু 

বতেমার্ন লিরুত্বপূেে এ ববষয়বট বনর্য় কখ্লা শুরু হর্য় কগর্ছ; ির্ল 

বতন র্র্নর একবট গ্রুপ থাকর্ল তার্দরও একর্ন ‘আমীরুল 

মুবমনীন’ কসর্র্ বর্স থাকর্ছ। বনুঃসর্ন্দর্হ এবট ববদ‘আত, যা মুসবলম 

ঐকযর্ক বববেন্ন কর্র কির্লর্ছ।(38) 

 প্রশ্ন: বতেমান যুব সমার্র্ বযাপক আর্লািনা হর্ত কদখ্া যার্ে, 

তারা বলর্ছ, ককউ ককউ বায়‘আতর্ক ববধ মর্ন কর্র, আবার ককউ 

ককউ ববধ মর্ন কর্র না। এের্ে প্রশ্ন হর্চ্চ, বায়‘আত বক? 

বায়‘আর্তর িতে বক? আমার্দর বক কার্রা হার্ত বায়‘আত গ্রহে 

যরূরী? 

                                                                                                            

১৪১৩/১৯৯৩)। 
(38) প্রালিক্ত, পৃ: ৫২৯-৫৩২। 
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উির: কুরাইি বংর্ির ককার্না বযবক্তর্ক ‘আহলুল হাল ওয়াল আক্বদ’ 

বনবোিন করর্ল অথবা বতবন বনর্র্ খ্লীিা বহসার্ব দাবয়ত্ব গ্রহে 

করর্ল তার হার্ত বায়‘আত করা ওয়াবর্ব। কুরাইি বংর্ির বাইর্র 

যবদ ককউ খ্লীিা হর্য় র্নগর্ের কাছ কথর্ক বায়‘আত তলব কর্র, 

তাহর্ল তার হার্তও বায়‘আত করর্ত হর্ব।  

তর্ব কযসব দল ও সংগঠন মুসবলমর্দরর্ক ববভক্ত কর্রর্ছ, তার্দর 

ঐকয ও িবক্ত ববনষ্ট কর্রর্ছ, তার্দর বায়‘আত গ্রহের্তা দূর্রর কথা, 

বরং তার্দর এই দলাদবলর ববর্রাবধতা করর্ত হর্ব। আমরা আর্গই 

বর্লবছ, মুসবলমর্দরর্ক দর্ল দর্ল ববভক্ত কর্র কিলা বতেমান 

সমর্য়র একবট বনকৃষ্ট ববদ‘আত। কসকারর্ে তার্দর বায়‘আতও 

ববদ‘আত। 

যবদ ককউ প্রশ্ন কর্র, বনর্নাক্ত আয়ার্ত মহান আল্লাহ বায়‘আর্তর 

প্রিংসা কর্রর্ছন: 

ِينَ ٱ إِنَّ  ﴿ َ ٱ ُيَبايُِعونَ  اإِنَّمَ  ُيَبايُِعونََك  َّلَّ ِ ٱ يَدُ  ّللَّ ي   َق فَو   ّللَّ
َ
 [  ٠١: الفتح] ﴾ ِديِهم   أ

 ‘যারা আপনার কার্ছ বায়‘আত কর্র, তারা কতা আল্লাহর কার্ছই 

বায়‘আত কর্র। আল্লাহর হাত তার্দর হার্তর উপর’ (আল-িাত্ হ 
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১০); তাহর্ল আপনারা বকভার্ব বায়‘আতর্ক ববদ‘আত বলর্ছন? 

র্বার্ব বলব, উক্ত আয়ার্ত উর্ল্লবখ্ত বায়‘আত নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এবং কুরাইি বংর্ির খ্লীিার র্নয বনবদেষ্ট। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বর্লর্ছন, ‘কয বযবক্ত তার কাাঁর্ধ 

বায়‘আত না থাকা অবস্থায় মারা যার্ব, তার মৃতুয হর্ব র্ার্হলী 

মৃতুয’। উক্ত হাদীর্ছ উর্ল্লবখ্ত বায়‘আতও কুরাইি বংর্ির খ্লীিা বা 

েমতায় ির্ল আসা অনয কয ককার্না খ্লীিার কের্ত্র প্রর্যার্য। কারে 

অনয বংর্ির ককউ েমতায় ির্ল আসর্ল যবদ তার বায়‘আত গ্রহে 

না করা হয়, তাহর্ল মুসবলমর্দর রর্ক্তর কহিাযত সম্ভব হর্ব না। 

অতএব, কয বযবক্ত মানুষর্ক এসব বায়‘আর্তর দা‘ওয়াত কদয়, তার 

ববর্রাবধতা করর্ত হর্ব; কয বায়‘আত কথর্ক বনর্র্র্ক মুক্ত রার্খ্, 

তার ববর্রাবধতা নয়। 

যবদ ককউ বর্ল, বনর্নাক্ত হাদীর্ছ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম বায়‘আর্তর কথা বর্লর্ছন, ‘যখ্ন বতন র্ন সির্র কবর 

হর্ব, তখ্ন তারা তার্দর একর্নর্ক আমীর বানার্ব’। র্বাব হর্ে, 

এই বায়‘আত সির অবস্থার সার্থ বনবদেষ্ট। ...কসকারর্ে বববভন্ন 

র্ামা‘আর্তর আমীরর্দর বায়‘আত বতেমান যুর্গর একবট অনযতম 



 

71 

ববদ‘আত। প্রখ্যাত তার্বঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইবয়বর্ক যখ্ন প্রহার 

করা হর্য়বছল, ববখ্যাত ছাহাবী আনাস ইবর্ন মার্লকর্ক যখ্ন হাজ্জার্ 

অপমান করর্ত কির্য়বছল, ইমাম মার্লকর্ক যখ্ন প্রহার করা 

হর্য়বছল, ইমাম িার্িঈর্ক যখ্ন কলাহার কবেী পবরর্য় হাবযর করা 

হর্য়বছল, ইমাম বুখ্ারীর্ক যখ্ন বনিাপুর কথর্ক কবর কর্র কদওয়া 

হর্য়বছল, তখ্ন বায়‘আত ককাথায় বছল? এভার্ব আমার্দর মুসবলম 

উম্মাহ র স্বনামধনয বহু আর্লর্ম েীনর্ক প্রহার করা হর্য়বছল, 

তার্দরর্ক কর্ল-যুলম কভাগ করর্ত হর্য়বছল এবং তার্দরর্ক 

নানাভার্ব িাবি কদওয়া হর্য়বছল, বকন্তু এতদ সর্েও তারা মানুষর্ক 

বায়‘আর্তর দা‘ওয়াত কদনবন। অতএব, এসব বায়‘আত বতেমান 

যুর্গর ববদ‘আত ছাো আর বকছুই নয়।(39) 

 

                                                           
(39) মুক্বববল ইবর্ন হাদী আল-ওয়ার্দঈ, িাযার্য়হ  ওয়া নাছার্য়হ , পৃ: ৬৭-৬৯ 

(দারুল হারামাইন, কায়র্রা, প্রথম বপ্রট: ১৪১৯/১৯৯৯)। 
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(৯) বসবরয়ার প্রবসদ্ধ আর্লম িায়খ্ আদনান ইবর্ন মুহাম্মাদ আল-
আরউর(40) 
ববধ ঐকযবদ্ধতা এবং বনবষদ্ধ দলাদবলর মর্ধয পাথেকয: কযর্হতু 

পারস্পবরক সহর্যাবগতা িরী‘আর্ত ববধ; বরং ওয়াবর্ব। আর 

পারস্পবরক এই সহর্যাবগতার র্নয কখ্র্না কখ্র্না দলবদ্ধ হওয়ার 

এবং দলবদ্ধ কলাকলিবলর্ক পবরিালনার প্রর্য়ার্ন পর্ে, কসর্হতু এই 

ববষয়বট বনর্য় অর্নর্কর্র মর্ধয তালর্গাল পাবকর্য় কগর্ছ। ির্ল তারা 

ববধ ঐকযবদ্ধতা এবং বনবষদ্ধ দলাদবলর্ক একাকার কর্র কির্লর্ছ। 

তারা বনবষদ্ধ দলাদবলর ববধতা প্রমাে করর্ত বগর্য় ববধ ঐকযবদ্ধতার 

পর্ের দলীললিবলর্ক কপি কর্রর্ছ। কযমন: মহান আল্লাহ বর্লন, 

                                                           
(40) িায়খ্ আদনান বসবরয়ার হামা নগরীর্ত ১৩৬৮ বহর্রীর্ত র্ন্মগ্রহে কর্রন। 

িায়খ্ ইবর্ন বায, িায়খ্ আলবানী, িায়খ্ মুহাম্মাদ হার্মদ প্রমুখ্ র্গবেখ্যাত 
উলামার্য় ককরার্মর বনকর্ট বতবন বিো অর্েন কর্রন। বসবরয়ার বে বে 
আর্লমগর্ের মর্ধয তাাঁর নাম ববর্িষভার্ব উর্ল্লখ্র্যাগয। িীআর্দর সার্থ 
বাহাছ-মুনাযারা কর্র এবং তার্দর কগাাঁমর িাাঁস কর্র বদর্য় ইবতমর্ধয বতবন 
সুখ্যাবত অর্েন কর্রর্ছন। তাাঁর গ্রন্থসমূর্হর মর্ধয ১. আত-তা’মীন বায়নাত-
তািদীবদ ওয়াত-তাসহীল, ২. আস-সাবীলু ইলা মানহাবর্ আহবলস-সুন্নাহ 
ওয়াল-র্ামা‘আহ, ৩. বছিাতুত-ত্বর্য়িাবতল মানছূরাহ, ৪. র্ার্মউস-সুন্নাহ 
সববর্িষ উর্ল্লখ্র্যাগয। কির্ষাক্ত গ্রন্থবট ৪০ খ্ণ্ড পযেে কপৌঁর্ছর্ছ, এবট 
প্রেয়র্নর কার্ এখ্র্না কিষ হয়বন। 
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ِن   قَة  فِر   ُكنِ  ِمن َنَفرَ  َل فَلَو   فَّة   َكٓا ِلَنفُِروا   ِمُنونَ ُمؤ  ل  ٱ ََكنَ  َوَما۞ ﴿  ئَِفة  َطا   ُهم  من
ُهوا   ََتَفقَّ ِ ِينِ ٱ ِف  لن  ﴾ ١٢٢ َذُرونَ َي   لََعلَُّهم   هِم  إَِل   ا  رََجُعو   إَِذا َمُهم  قَو   َوِلُنِذُروا   َلن

 [  ٠٢٢: اتلوبة]

      ‘তার্দর প্রর্তযকবট বে দল হর্ত এক একবট কছাট দল েীর্নর 

জ্ঞান অর্ের্নর র্নয এবং বির্র এর্স বনর্ কওমর্ক ভীবত প্রদিের্নর 

র্নয ককন কবর হর্লা না, যার্ত তারা (আল্লাহ র আযাব কথর্ক) কবাঁর্ি 

থাকর্ত পার্র’ (আত-তাওবাহ ১২২)। বতবন অনযত্র বর্লন, 

﴿  َ ِنُكم   ُكنَوتل  ة   من مَّ
ُ
ِ ل َ ٱ إَِل  ُعونَ يَد   أ   ي 

 
ِ  ُمُرونَ َوَيأ  ٱب

 َعنِ  نَ َهو  َوَين   ُروِف َمع  ل 
 [  ٠١٦: عمران ال] ﴾ ُمنَكرِ  ل  ٱ

  ‘আর কতামার্দর মর্ধয এমন একবট দল থাকা উবিৎ, যারা 

কলযার্ের পর্থ মানুষর্ক আহ্বান করর্ব এবং সৎকার্র্র আর্দি 

করর্ব ও অসৎকার্ কথর্ক বনর্ষধ করর্ব। (আর্ল ইমরান ১০৪)। 

বস্তুত এসব দলীল কবিনকার্লও দলাদবল ববধ কর্র না; বরং 

সৎকার্ ও কলযার্ের বযাপার্র দলবদ্ধ হর্য় পারস্পবরক সহর্যাবগতার 

ববষয়বট প্রমাে কর্র। মর্ন রাখ্র্ত হর্ব, নতুন নতুন দল ও সংগঠন 

প্রবতষ্ঠা করা, কযলিবলর রর্য়র্ছ ববর্িষ বনয়ম-িৃংখ্লা, ববর্িষ সভা-
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সর্ম্মলন এবং বনর্স্ব নানান সব বসদ্ধাে আর তার্দর ও অনয 

মুসবলমর্দর মর্ধয রর্য়র্ছ প্রবতবন্ধকতার নানা কদওয়াল; কসলির্লার 

মর্ধয এবং সৎকার্র্র বযাপার্র সংঘবদ্ধ হর্য় পারস্পবরক 

সহর্যাবগতার মর্ধয রর্য়র্ছ কের তিাৎ। কারে ববধ ঐকযবদ্ধতা 

ববর্িষ ককার্না বনয়ম-িৃংখ্লার মাধযর্ম অনযানয মুসবলম কথর্ক 

আলাদা হর্য় যায় না এবং ‘র্ামা‘আতুল মুসবলমীন’ ও তার্দর মর্ধয 

ককার্না প্রবতবন্ধকতা থার্ক না। নীর্ি ববধ ঐকযবদ্ধতা এবং বনবষদ্ধ 

দলাদবলর মর্ধয কবতপয় পাথেকয তুর্ল ধরা হর্লাুঃ 

প্রথম পাথেকয: ববধ ঐকযবদ্ধতার পর্ের কলাকর্র্নর কমৌবলক ববষয় 

হর্ে দলীল, কয ককার্না ববষর্য় সববকছুর উপর দলীলটাই তার্দর 

কার্ছ প্রাধানয পায়। 

পোের্র, বনবষদ্ধ দলাদবলর কের্ত্র দল বা দলপ্রধার্নর অন্ধভবক্তই 

মূল ববষয় হর্য় দাাঁোয়। এসব দর্লর কলাকর্নর্দর বনকট ির‘ঈ 

দলীল এবং দল ও দলপ্রধার্নর বনর্দেিনা একাকার হর্য় যায়। 

কসর্নয দলীয় বনর্দেিনা ববনষ্ট এবং দলপ্রধার্নর কগাাঁমর িাাঁস হওয়ার 

ভর্য় তারা অর্নক কের্ত্র কুরআন-সুন্নাহ র বক্তবয এবং সালার্ি 

ছার্লহীর্নর মূলনীবত প্রতযাখ্যান কর্র ির্ল। 
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বেতীয় পাথেকয: ববধ ঐকযবদ্ধতা িরী‘আর্তর মূলনীবতর বনরীর্খ্ কগাটা 

মুবমন সম্প্রদার্য়র সার্থ আেবরক সম্পকে বর্ায় করর্খ্ ির্ল। এই 

ঐকযবদ্ধতা মুবমনর্দর মার্ঝ ককার্না প্রকার ববভবক্ত ও বববেন্নতা সৃবষ্ট 

কর্র না। 

পোের্র, অনযানয মুবমনর্দর বাদ বদর্য় দলাদবলর কলাকর্দর 

বনর্র্র্দর মর্ধয এক ববর্িষ সম্প্রীবত গর্ে উর্ঠ। শুধু তাই নয়; বরং 

তারা দলাদবলর্কই আেবরকতা সৃবষ্ট এবং িত্রুতা কপাষর্ের মানদণ্ড 

বহসার্ব গ্রহে কর্র। কসর্নয তার্দর বনকর্ট মুবমনরা পরস্পর্র বমত্র 

না হর্য় দর্লর কলাকর্ন হয় পরস্পর্রর বমত্র। 

তৃতীয় পাথেকয: ববধ ঐকযবদ্ধতার কারর্ে তার্দর মর্ধয এবং অনযানয 

মুসবলমর্দর মর্ধয ককার্না প্রকার প্রবতবন্ধকতার কদওয়াল রবিত হয় 

না; বরং এই ঐকযবদ্ধতার মহান উর্িিযই হর্ে সুববনযিভার্ব 

পারস্পবরক সহর্যাবগতার ববষয়বট বনবিত করা। 

পোের্র, বনবষদ্ধ দলাদবলর কের্ত্র দর্লর কলাকর্নর্দর মর্ধয এবং 

অনযানয মুসবলমর্দর মর্ধয রবিত হয় পাথের্কযর কদওয়াল ও 

সীমার্রখ্া। কসর্নয তার্দর সার্থ কার্ করর্ত িাইর্ল অনুমবত ছাো 
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সম্ভব হয় না। আবার তার্দর দল কথর্ক কবর হর্য় আসর্ত িাইর্লও 

অনুমবত বনর্ত হয়, অনযথায় ববহষৃ্কত হর্য় ির্ল আসর্ত হয়। 

িতুথে পাথেকয: ববধ ঐকযবদ্ধতা বনবদেষ্ট যরূরী ককার্না প্রর্য়ার্র্নর 

তাকীর্দ হর্য় থার্ক। কযমন: মাদরাসা প্রবতষ্ঠা, ববশ্বববদযালয় প্রবতষ্ঠা, 

মসবর্দ বনমোে, কূপ খ্নন, মুসবলমর্দর ববর্িষ তোবধান ইতযাবদ। 

পোের্র, বনবষদ্ধ দলাদবলর কের্ত্র প্রর্তযর্ক বনর্র্র দলর্ক পূেোঙ্গ 

ইসলাম মর্ন কর্র। কস আর্রা মর্ন কর্র, তার দল স্বয়ংসমূ্পেে এবং 

মুখ্ার্পেীহীন। 

পিম পাথেকয: মুসবলমর্দর ববর্িষ ককার্না প্রর্য়ার্ন পূরর্ের র্নয 

পারস্পবরক সহর্যাবগতাস্বরূপ ববধ ঐকযবদ্ধতা হর্য় থার্ক। কসর্নয 

এই ঐকযবদ্ধ কলাকলিবল পরস্পর পরস্পর্রর সহর্যাগী হর্য় থার্ক। 

তারা এর্ক অনযর্ক সাহাযয কর্র এবং এর্ক অর্নযর োরা িবক্ত 

সিার কর্র; বঠক কযমনবট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

বর্লর্ছন, ‘মুবমনরা বনবমেত ভবর্নর মত, যার একাংি অনয অংর্ির 

সার্থ িক্তভার্ব গাাঁথা’। 
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পোের্র দলাদবলর কলার্করা পরস্পর সহর্যাগী না হর্য় বববদমান 

হয়, সহানুভূবতিীল না হর্য় হানাহাবনর্ত মি থার্ক। ‘এসব দল কযন 

পরস্পর সতীর্নর মত’। 

ষষ্ঠ পাথেকয: ববধ ঐকযবদ্ধতার কলাকলিবল অনযর্দর বাদ বদর্য় তার্দর 

বনর্র্র্দর ববর্িষ ককার্না বববিষ্টয আর্ছ বর্ল মর্ন কর্র না; বরং 

তারা মুসবলম উম্মাহ রই অংি এবং মুসবলম উম্মাহ র কখ্দমর্তই 

বনর্য়াবর্ত। 

পোের্র, দলীয় কলার্করা অনযর্দর বাদ বদর্য় শুধু বনর্র্র্দরর্ক 

উম্মত মর্ন কর্র। ককার্না ককান দর্লর কলার্করা বনর্র্র্দরর্ক 

মুসবলম উম্মাহ মর্ন না কর্র মুসবলমর্দর একবট র্ামা‘আত মর্ন 

করর্লও তারা বনর্র্র্দরর্ক ববর্িষ বববির্ষ্টযর অবধকারী ভার্ব। তর্ব 

কযসব দর্লর কলার্করা বনর্র্র্দরর্ক মুসবলম উম্মাহ মর্ন কর্র, তারা 

স্পষ্ট পথভ্রষ্ট এবং তার্দর এর্হন ববশ্বাস ভয়ানক ববপদই বর্ট। 

সপ্তম পাথেকয: সবেদা ববধ ঐকযবদ্ধতার কলাকর্নর্দর প্রতযাবতেনস্থল 

হয় কুরআন-সুন্নাহ, সালার্ি ছার্লহীর্নর সরল পথ হয় তার্দর পথ 

এবং িরী‘আর্তর ববজ্ঞ আর্লমগে কযখ্ানকারই কহাক না ককন 

তাাঁরাই হন তার্দর কনতা। 
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পোের্র, বনবষদ্ধ দলাদবলর কলাকর্দর কের্ত্র দলাদবলই হয় তার্দর 

প্রতযাবতেন স্থল এবং দর্লর কনতারাই হয় তার্দর কনতা। 

কমািাকথা: ববধ ঐকযবদ্ধতা মুসবলমর্দর পারস্পবরক সহর্যাবগতা, 

সহানুভূবত এবং একতা বৃবদ্ধ কর্র। ির্ল তারা মুসবলম উম্মাহ র 

কখ্দমর্ত লিরুত্বপূেে ভূবমকা রাখ্র্ত সেম হয়। 

বকন্তু বনবষদ্ধ দলাদবল মুসবলম উম্মাহ র মর্ধয ববভবক্ত, অন্ধভবক্ত, 

হানাহাবন, দুবেলতা এবং বযথেতা বৃবদ্ধ কর্র। কারে তারা মুসবলমর্দর 

কাতার্র বববভন্ন দর্লর র্ন্ম কদয়। প্রর্তযকবট দল বনর্র্র্ক স্বয়ংসমূ্পেে 

জ্ঞান কর্র, বনর্র্র যা আর্ছ, তা বনর্য়ই সন্তুষ্ট থার্ক এবং অনযর্ক 

কহয় প্রবতপন্ন কর্র।(41) 

                                                           
(41) বনর্নাক্ত বলঙ্ক কথর্ক ১০/১২/২০১২ তাবরখ্ সকাল ১১:১৬ টায় সংগৃহীত: 

http://majles.alukah.net/showthread.php?55595-
%D%6A%4D%62%1D%6AD%D%6B%4D%6A%6D6%1A%D%6

A1-
%D%6A%5D%68%1D%66%1D%6A%4D%6B%1D%64%1D%6A4

-%D6%6C-
%D%66%1D%6A%5D%6AD%D%65%1D%6A%4D%65%1D
%64%1D%6A4-%D%62%1D%62%1D%6B%2D6%1A%D%6AE-

http://majles.alukah.net/showthread.php?50510-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%B1
http://majles.alukah.net/showthread.php?50510-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%B1
http://majles.alukah.net/showthread.php?50510-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%B1
http://majles.alukah.net/showthread.php?50510-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%B1
http://majles.alukah.net/showthread.php?50510-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%B1
http://majles.alukah.net/showthread.php?50510-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%B1
http://majles.alukah.net/showthread.php?50510-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%B1
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বতবন িপথ, িুবক্ত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে বর্লন, …রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বর্লর্ছন, ইসলার্ম নতুন ককার্না িুবক্ত কনই। 

র্ার্হলী যুর্গর ভাল িুবক্তলিবলর্ক ইসলাম আর্রা সুদৃঢ় কর্রর্ছ (ছহীহ 
মুসবলম, হা/২৫২৯)। উক্ত হাদীর্ছ বনবদেষ্ট ককার্না কগাষ্ঠীর বনবদেষ্ট 

কবতপয় ির্তের উপর্র অনযর্দরর্ক বাদ বদর্য় সংঘবদ্ধ হওয়ার্ক িুবক্ত 

(বহল ি) বলা হর্য়র্ছ। এসব িুবক্ত কবিীর ভাগ কের্ত্র িুবক্তর্ত 

অংিগ্রহেকারীর্দর কলযাে বর্য় আর্ন। র্ার্হলী যুর্গ কদখ্া কযত, 

বকছু কলাক অনযর্দরর্ক বাদ বদর্য় বনর্র্রা একবত্রত হত এবং 

অতযািাবরত ও অসহায়র্ক সাহার্যযর র্নয িপথ ও িুবক্ত করত। 

কযমন: বহলিুল িুযূল। বকন্তু পরবতেীর্ত ইসলাম এসব িুবক্ত হারাম 

কর্র। 

ককউ প্রশ্ন করর্ত পার্র, ভালকার্র্র একবট িুবক্তর্ক ইসলাম বকভার্ব 

হারাম করর্ত পার্র?! এর র্বাব হাদীর্ছর বেতীয়াংর্ি বর্ল কদওয়া 

হর্য়র্ছ, ‘র্ার্হলী যুর্গর ভাল িুবক্তলিবলর্ক ইসলাম আর্রা সুদৃঢ় 

কর্রর্ছ’। অথোৎ র্ার্হলী যুর্গ কযসব ভাল িুবক্ত বছল, ইসলাম 

কসলির্লার কির্য়ও উিম বর্বনস বনর্য় এর্সর্ছ। তা হর্ে, কগাটা 
                                                                                                            

%D%6B%1D%6AF%D%68%1D%6A%4D68%1-
%D%6B%1D%6B%9D%6B%1D%66%1D%6B9 
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মুসবলম উম্মাহ কযর্হতু ইসলামী ভ্রাতৃর্ত্বর মহান িুবক্তর সদসয, 

কসর্হতু কসখ্ার্ন ডার্ন-বার্ম, কগাপর্ন বা প্রকার্িয আর ককার্না িুবক্তর 

আর্দৌ ককার্না প্রর্য়ার্ন কনই। ককননা অনযানয সব িুবক্ত মুসবলম 

উম্মাহর্ক বছন্ন বভন্ন কর্র কির্ল এবং তার্দর মর্ধয বহংসা-ববর্ের্ষর 

আলিন প্রজ্জ্ববলত কর্র। বেতীয়তুঃ কযর্হতু মুবমন সম্প্রদায় সবাই 

ইসলার্মর রবি ধর্র কলযার্ের পর্থ একবটমাত্র িুবক্তর্ত একবটমাত্র 

উম্মর্ত পবরেত হর্য়র্ছ, কসর্হতু এখ্ার্ন অনয ককার্না িুবক্তর 

প্রর্য়ার্ন আর্ছ বক?! অতএব, কয বযবক্ত অনযানয িুবক্তর আহ্বান 

র্ানার্ব –যবদও তা কলযার্ের উপর হয়-, কস মুবসলম উম্মাহর্ক 

ববভক্ত কর্র কিলর্ব। মহান আল্লাহ বর্লন, 

ِ َه   ِإَونَّ ﴿ ُتُكم   ۦ  ِذه مَّ
ُ
ة   أ مَّ

ُ
نَا   ِحَدة  َو   أ

َ
ُعو   ٥٢ تَُّقونِ ٱفَ  َربلُكم   َوأ م   ا  َفَتَقطَّ

َ
 َنُهم  بَي   َرُهمأ

ي   بَِما ب  ِحز   ُكل  ا  ُزُبر    [  ١١  ،١٢: املؤمنون] ﴾ ٥٣ فَرُِحونَ  ِهم  ََلَ

    ‘তারা সকর্লই কতামার্দর ধর্মের; একই ধর্মে কতা ববশ্বাসী সবাই 

এবং আবমই কতামার্দর পালনকতো। অতএব, কতামরা আমার্কই ভয় 

কর। অতুঃপর মানুষ তার্দর ববষয়র্ক বহুধা ববভক্ত কর্র বদর্য়র্ছ। 
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প্রর্তযক সম্প্রদায় বনর্ বনর্ মতবাদ বনর্য় আনবন্দত হর্ে’। (আল-
মুবমনূন ৫২-৫৩)(42) 

 

                                                           
(42) বনর্নাক্ত বলঙ্ক কথর্ক ১০/১২/২০১২ তাবরখ্ সকাল ১১:১৬ টায় সংগৃহীত: 

http://majles.alukah.net/showthread.php?55595-
%D%6A%4D%62%1D%6AD%D%6B%4D%6A%6D6%1A%D%6

A1-
%D%6A%5D%68%1D%66%1D%6A%4D%6B%1D%64%1D%6A4

-%D6%6C-
%D%66%1D%6A%5D%6AD%D%65%1D%6A%4D%65%1D
%64%1D%6A4-%D%62%1D%62%1D%6B%2D6%1A%D%6AE-
%D%6B%1D%6AF%D%68%1D%6A%4D68%1-
%D%6B%1D%6B%9D%6B%1D%66%1D%6B9 

http://majles.alukah.net/showthread.php?50510-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%B1
http://majles.alukah.net/showthread.php?50510-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%B1
http://majles.alukah.net/showthread.php?50510-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%B1
http://majles.alukah.net/showthread.php?50510-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%B1
http://majles.alukah.net/showthread.php?50510-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%B1
http://majles.alukah.net/showthread.php?50510-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%B1
http://majles.alukah.net/showthread.php?50510-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%B1
http://majles.alukah.net/showthread.php?50510-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%B1
http://majles.alukah.net/showthread.php?50510-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%B1
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(১০) আল্লামা আবু্দল্লাহ ইবর্ন আবু্দর রহমান আল-লিদাইয়ান(43) 
এক বকৃ্ততায় বতবন বর্লন, ইবতপূর্বে এ কদর্ি (সঊদী আরব) 

সংগঠন নার্ম ককার্না বকছুই বছল না। বকন্তু বববভন্ন কদি কথর্ক যখ্ন 

বববভন্ন কপিার মানুষ আসা শুরু হর্লা, তখ্ন তারা বনর্ বনর্ কদর্ি 

ববদযমান সংগঠনলিবল এখ্ার্ন প্রবতষ্ঠা করল। র্ামা‘আর্ত ইসলামী, 

তাবলীগ র্ামা‘আতসহ অসংখ্য সংগঠন রর্য়র্ছ, যারা মানুষর্দর বনর্ 

সংগঠর্ন কযাগদার্নর আিা কর্র। অনযবদর্ক, তারা কলাকর্দর অনয 

সংগঠর্ন কযাগদানর্ক হারাম গেয কর্র। শুধু তাই নয়, প্রর্তযর্কই 

বনর্ সংগঠনর্ক হক মর্ন কর্র এবং অনয সংগঠনর্ক ববভ্রাে বর্ল 

ধারো কর্র। এের্ে প্রশ্ন হর্লা, হক কয়বট? উির্র বলব, হক 

                                                           
(43) িায়খ্ আবু্দল্লাহ ইবর্ন আবু্দর রহমান ইবর্ন আবু্দর রাযযাক আল লিদায়য়ান 

১৩৪৫ বহর্রীর্ত যুলিী িহর্র র্ন্মগ্রহে কর্রন। বনর্ িহর্র তাওহীদ, নাহু, 
িারার্য়য প্রভৃবত ববষর্য় বিো লার্ভর পর বরয়ার্দ এর্স পোশুনা কিষ 
কর্রন। তাাঁর উর্ল্লখ্র্যাগয বিেকমণ্ডলীর মর্ধয রর্য়র্ছন, িায়খ্ মুহাম্মাদ 
ইবর্ন ইবরাহীম (সঊদী আরর্বর সার্বক প্রধান মুিতী), িায়খ্ সঊদ ইবর্ন 
রশুদ (বরয়াদ আদালর্তর ববিারক), িায়খ্ আবু্দল আযীয ইবর্ন আবু্দল্লাহ 
ইবর্ন বায প্রমুখ্ আর্লমগে। বতবন কখ্াবার আদালর্তর ববিারক বহসার্ব 
বনর্য়াগ পান। পর্র সঊদী আরর্বর উচ্চ উলামা পবরষদ এবং সরকারী 
িৎওয়া কবার্ডের  সদসয বনবোবিত হন। করবডও, কটবলবভিন সহ বববভন্ন প্রিার 
মাধযর্ম তাাঁর স্বতুঃসূ্ফতে অংিগ্রহে রর্য়র্ছ।  
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একবট। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর উম্মর্তর ববভবক্ত 

প্রসর্ঙ্গ বর্লন, ‘আমার উম্মত ৭৩ দর্ল ববভক্ত হর্ব। একবট দল 

বযতীত সকর্লই র্াহান্নার্ম যার্ব’। ছাহাবীগে উক্ত নার্াতপ্রাপ্ত দল 

সম্পর্কে বর্র্জ্ঞস করর্ল বতবন তার্দর পবরিয় বদর্য় বর্লন, ‘যারা 

আবম ও আমার ছাহাবীরা আর্ কয পর্থ আবছ, কস পর্থ পবরিাবলত 

হর্ব’। 

প্রর্তযকবট সংগঠন স্বতেভার্ব কমেপদ্ধবত ও গঠনতে প্রেয়ন 

কর্র এবং প্রর্তযকবট সংগঠর্নর একর্ন কর্র দলপ্রধান বনযুক্ত হয় 

আর দলপ্রধান তার কমেীর্দর কাছ কথর্ক বায়‘আত গ্রহে কর্রন। 

শুধু তাই নয়, সংগঠর্নর কমেীরা ককবলমাত্র বনর্র্র্দর মর্ধয আেবরক 

সম্পকে বর্ায় রাখ্র্ত িায়। এভার্ব প্রর্তযকবট দল প্রবতপর্ের সার্থ 

িত্রুতা কপাষে কর্র ির্ল। এের্ে, এ দলাদবলর্ক আমরা বক েীর্নর 

অেভুেক্ত বলব? কখ্নই না, এবট েীর্নর অেভুেক্ত হর্ত পার্র না। 

কারে, েীন একবট, হক একবট এবং আমরা একই নবীর উম্মত। 

মহান আল্লাহ বর্লন, 

َ  ُكنُتم   ﴿ ة   َخي  مَّ
ُ
 [  ٠٠١: عمران ال] ﴾أ
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 ‘কতামরাই সর্বোিম উম্মত’ (আর্ল ইমরান ১১০)। উক্ত 

আয়ার্ত বতবন বর্লনবন কয, কতামরা ববভক্ত র্াবত; বরং বর্লর্ছন, 

সর্বোিম র্াবত।  

মূলতুঃ এ সংগঠনলিবল এর্দর্ি এর্স এখ্ানকার পবরর্বি নষ্ট 

কর্রর্ছ। তারা ববর্িষভার্ব যুবকর্দরর্ক প্রলুব্ধ করার কিষ্টা কর্রর্ছ। 

যারা বববভন্ন কার্র্ বযি, তার্দরর্ক তারা টার্গেট কর্র না; বরং 

মাধযবমক, উচ্চ মাধযবমক এবং ববশ্বববদযালর্য়র ছাত্ররা তার্দর প্রধান 

টার্গেট। ইদানীং মবহলা বিো প্রবতষ্ঠানলিবলর্তও র্ামা‘আর্ত ইসলামী 

ও তাবলীগ র্ামা‘আর্তর কলার্করা তার্দর দা‘ওয়াতী কাযেক্রম 

িালার্ে। প্রশ্ন হল, এমন কপ্রোপর্ট একর্ন মুসবলম বক রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-এর কদখ্ার্না পথ অনুসরে করর্ব 

নাবক বমসরী ও ভারতীয় বযবক্তের্য়র সার্থ থাকর্ব? আবম বলব, 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-এর কদখ্ার্না পথ অনুসরে 

কর, পববত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছর্ক আাঁকর্ে ধর এবং ককার্না 

মাসআলায় র্বটলতা কদখ্া বদর্ল আর্লমর্দরর্ক বর্র্জ্ঞস কর।(44) 

                                                           
(44) ‘িাতাওয়াল উলামা বিল র্ামা‘আত’ কযার্সট কথর্ক সংগৃহীত, বমনহারু্স 

সুন্নাহ করকবডেং কসটার, বরয়াদ। 
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(১১) মুহাম্মাদ ছার্লহ আল-মুনাবজ্জদ(45) 
প্রশ্ন: প্রিবলত বববভন্ন ইসলামী সংগঠর্নর ককার্না একবটর্ত 

কযাগ কদওয়া বক একর্ন মুসবলর্মর উপর আবিযকীয়? 

উির: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ছাো অনয 

ককার্না বযবক্তর প্রবতবট কথা ও কার্র্র অনুসরে করা আবিযকীয় 

                                                           
(45) িায়খ্ মুহাম্মাদ ছার্লহ আল-মুনাবজ্জদ ১৩৮০ বহর্রীর্ত র্ন্মগ্রহে কর্রন। 

বরয়ার্দ প্রাথবমক, মাধযবমক, উচ্চ মাধযবমক ির কিষ কর্র যাহরান ির্ল যান 
এবং কসখ্ার্ন বগর্য় পোশুনা কিষ কর্রন। তাাঁর উর্ল্লখ্র্যাগয বিেকগর্ের 
মর্ধয িায়খ্ ইবর্ন বায, িায়খ্ উছায়মীন, িায়খ্ বর্বরীন, িাখ্য় আবু্দর 
রহমান নার্ছর আল-বাররাক প্রমুখ্ আর্লমগে উর্ল্লখ্র্যাগয। বতবন সঊদী 
আরর্বর কখ্াবার িহর্র অববস্থত ওমর ইবর্ন আবু্দল আযীয রু্ম‘আ 
মসবর্র্দর ইমাম এবং খ্ত্বীব। বতবন বববভন্ন লিরুত্বপূেে ববষর্য় পাঠদান এবং 
বক্তবয প্রদান কর্র থার্কন। করবডও, কটবলবভির্নর বববভন্ন কপ্রাগ্রার্ম তাাঁর 
স্বতুঃসূ্ফতে অংিগ্রহে রর্য়র্ছ। তাাঁর রবিত উর্ল্লখ্র্যাগয গ্রন্থসমূর্হর মর্ধয 
রর্য়র্ছুঃ ১. কূনূ আলাল খ্য়বর আ‘ওয়ানা ২. মুহাররামাত ইসতাহানা ববহা 
কাছীরুম বমনান নাস ৩. আল-আসালীব আন নাবাববয়যাহ িী ইলাবর্ল 
আখ্ত্বা। বতবন তাাঁর বনর্নাক্ত বযবক্তগত ওর্য়বসাইর্ট ১৯৯৬ সাল কথর্ক 
অদযাববধ বববভন্ন প্রর্শ্নর উির বদর্য় আসর্ছন: 
http://www.islamqa.com/ar  

http://www.islamqa.com/ar
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নয়। বরং বতবন সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ছাো অনয সকর্লর 

কথা গ্রহেীয় ও বর্েনীয়। ইমাম মার্লক (রহুঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-এর ক্ববর্রর বদর্ক ইিারা কর্র বর্লন, ‘এ 

ক্ববর্রর অবধবাসী বযতীত পৃবথবীর সকল বযবক্তর কথা গ্রহেীয় ও 

বর্েনীয়’। অথোৎ শুধুমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-এর 

প্রবতবট কথাই গ্রহেীয়। আর বনবদেষ্ট ককার্না দল বা সংগঠর্ন কযাগ 

কদওয়ার বযাপার্র আবম বলব, মহান আল্লাহ এবং তাাঁর রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সকল উম্মতর্ক র্ামা‘আতবদ্ধভার্ব 

র্ীবন যাপন করার প্রবত উৎসাহ প্রদান কর্রর্ছন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বর্লন, ‘র্ামা‘আর্তর সার্থ আল্লাহর হাত 

থার্ক’ (বতরবমযী, হা/ ২১৬৭, িায়খ্ আলবানী হাদীছবটর্ক ‘ছহীহ’ 

বর্লর্ছন)। বতবন আর্রা বর্লন, ‘কতামার্দর উপর র্ামা‘আতবদ্ধ থাকা 

িরয করা হল। ককননা কনকর্ে বাঘ একাকী দূর্র অবস্থানকারী 

ছাগলর্ক কখ্র্য় কির্ল’ (নাসাঈ, হা/৮৪৭, িায়খ্ আলবানী 

হাদীছবটর্ক ‘হাসান’ বর্লর্ছন)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

আর্রা বর্লন, ‘িয়তান একক বযবক্তর সর্ঙ্গ থার্ক এবং কস দু’র্ন 
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কথর্ক দূর্র থার্ক’ (বতরবমযী, হা/২১৬৫, িায়খ্ আলবানী হাদীছবটর্ক 

‘ছহীহ’ বর্লর্ছন)। এছাো এ প্রসর্ঙ্গ অর্নক হাদীছ ববেেত হর্য়র্ছ। 

সৎকার্র্র আর্দি এবং অসৎকার্ কথর্ক বনর্ষধ, আল্লাহর 

পর্থ দা‘ওয়াত, িার‘ঈ জ্ঞানার্েন, হক ও বধর্যেযর উপর্দি ইতযাবদর 

মাধযর্ম আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম–এর 

আনুগর্তযর কের্ত্র প্রবতবট মুসবলম বযবক্তর এর্ক অপরর্ক 

সহর্যাবগতা করা বনুঃসর্ন্দর্হ িরীআ‘তসম্মত কার্। আর 

একতাবদ্ধভার্ব এসব কার্ সম্পাদর্নর মাধযর্ম মানুষ বনর্র্র্ক 

িয়তার্নর কবল কথর্ক রো করর্ত পার্র, যা উপর্রার্ল্লবখ্ত 

হাদীছসমূহ োরা প্রমাবেত হয়। সংঘবদ্ধভার্ব এসব কার্ সম্পাদ 

মহান আল্লাহ র বনর্নাক্ত বােীর আওতায়ও পর্ে: 

ِ ل  ٱوَ  ﴿ ِ ٱ إِنَّ  ١ َعص  َٰ  ل  ِينَ ٱ إِلَّ  ٢ ُخس    لَِف  نَ َسن  ِت لَِح  لصَّ  ٱ وََعِملُوا   َءاَمُنوا   َّلَّ
ِ  ا  َوتََواَصو   َ ٱب

ِ  ا  َوتََواَصو   قنِ ل  ِ ٱب ب   [  ١  ،٠: العرص] ﴾ ٣ لصَّ

 ‘সমর্য়র কসম! বনিয়ই মানুষ অবিযই েবতর মর্ধয 

রর্য়র্ছ। তর্ব তারা বযতীত, যারা ঈমান এর্নর্ছ, সৎকমে কর্রর্ছ 

এবং পরস্পরর্ক হক ও বধর্যেযর উপর্দি বদর্য়র্ছ’ (আল-আছর)। 
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তর্ব ককার্না দল বা সংগঠর্নর সার্থ সমৃ্পক্ততা বলর্ত যবদ 

তার প্রবত অন্ধভবক্ত ও কগাাঁোবম বুঝায়, অথোৎ কস কয সংগঠন কর্র, 

কসবটই একমাত্র হর্কর উপর আর্ছ, পোের্র অনযলিবল ভ্রাবের মর্ধয 

আর্ছ বর্ল মর্ন কর্র এবং শুধুমাত্র বনর্ সংগঠর্নর কমেীর্দর সার্থ 

আেবরকতা বর্ায় করর্খ্ ির্ল, আর অনযর্দর সার্থ িত্রুতা কপাষে 

কর্র, তাহর্ল এবট একবদর্ক কযমন মহা অনযায় এবং যুলম। 

অনযবদর্ক কতমবন এলিবল োরা উম্মর্তর মর্ধয ববভবক্ত এবং দুবেলতা 

সৃবষ্ট বযতীত আর বকছুই হয় না। কসর্নয প্রবতবট মুবমন বযবক্তর উবিৎ, 

সকল মুবমন ভাইর্য়র সার্থ বনু্ধত্ব ও আেবরকতা বর্ায় করর্খ্ িলা। 

মহান আল্লাহ বর্লন, 

ُ ٱ َوِللُكمُ  إِنََّما ﴿ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُلُ  ّللَّ  [  ١١: دة املائ] ﴾ َءاَمُنوا   َّلَّ

 ‘কতামার্দর বনু্ধর্তা আল্লাহ, তাাঁর রাসূল এবং মুবমনগে’ 

(আল-মার্য়দাহ ৫৫)। বতবন আর্রা বর্লন,  

 [  ٠١: احلجرات] ﴾ َوة  إِخ   ِمُنونَ ُمؤ  ل  ٱ إِنََّما ﴿
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          ‘মুবমনরা পরস্পর ভাই ভাই’ (আল-হুরু্রাত ১০)। রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বর্লন, ‘এক মুসবলম অপর মুসবলর্মর 

ভাই’।  

অতএব, আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল র্ামা‘আর্তর মূলনীবতর 

সার্থ ঐকযমত কপাষেকারী দল, র্ামা‘আত বা সংগঠনলিবলর ককার্না 

একবটর মর্ধয হক সীমাবদ্ধ বর্ল মর্ন করা যার্ব না। আল্লাহর পর্থ 

দা‘ওয়ার্তর কের্ত্র সকর্লর ঐকযবদ্ধ প্রর্িষ্টার প্রর্য়ার্ন। প্রর্তযকবট 

মুবমন অনযানয মুবমর্নর সার্থ বনু্ধত্ব ও আেবরকতা বর্ায় করর্খ্ 

িলর্ব। বনকর্টর কহাক বা দূর্রর কহাক সৎকার্র্ এর্ক অপরর্ক 

সহর্যাবগতা করর্ব এবং অনযায় কার্র্ সহর্যাবগতা কথর্ক ববরত 

থাকর্ব।(46) 

 

                                                           
(46) িায়র্খ্র বযবক্তগত ওর্য়বসাইর্টর বনর্নাক্ত বলঙ্ক কথর্ক ১০/১২/২০১২ ইং 

তাবরর্খ্ বলখ্াবট সংগ্রহ করা হর্য়র্ছ: 
http://islamqa.info/ar/ref/12491  

http://islamqa.info/ar/ref/12491
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 (১২) আলী ইবর্ন হাসান ইবর্ন আবু্দল হামীদ আল-হালাবী আল-
আছারী(47) 

িায়খ্ আলী আল-হালাবী বায়‘আত সম্পর্কে বলখ্র্ত বগর্য় 

বায়‘আত সম্পর্কে অর্নকলিবল সংিয় এবং কসলির্লার র্বাব 

বদর্য়র্ছন। নীর্ি আমার্দর ববষর্য়র সার্থ সমৃ্পক্ত পিম সংিয়বটর 

বঙ্গানুবাদ করা হলুঃ 

পিম সংিয়ুঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বর্লন, 

‘বতন র্ন সির্র কবর হর্ল তারা তার্দর একর্নর্ক আমীর বহসার্ব 

বনযুক্ত করর্ব’। উক্ত হাদীর্ছ সির অবস্থায় আমীর বনযুক্ত করার 

অপবরহাযেতা প্রমাবেত হর্য়র্ছ। সির অবস্থায় যবদ এই ববধান বলবৎ 

থার্ক, তাহর্ল আল্লাহর পর্থ দা‘ওয়াতী কের্ত্র মুক্বীম অবস্থায় আমীর 

                                                           
(47) িায়খ্ আলী ইবর্ন হাসান ১৩৮০ বহর্রীর্ত র্দোর্ন র্ন্মগ্রহে কর্রন। বতবন 

িায়খ্ আলবানীর খু্ব ঘবনষ্ঠ ছাত্র বছর্লন। আলবানী, ইবর্ন বায, মুক্বববল 
আল-ওয়ার্দঈ, বকর আবু যার্য়দ, আবু্দল মুহবসন আল-আব্বাদ প্রমুখ্ 
ববোনগে তাাঁর প্রিংসা কর্রর্ছন। তাাঁর রবিত উর্ল্লখ্র্যাগয গ্রন্থসমূর্হর মর্ধয 
রর্য়র্ছুঃ ১. আদ-দা‘ওয়াহ ইলাল্লাহ বায়নাত্ -তার্ামু্মইল বহযবী ওয়াত-
তা‘আউন আি-িারঈ ২. রু’ইয়া ওয়ার্ক্ব‘ইয়াহ বিল-মানাবহজ  আদ-
দা‘ববইয়াহ। 
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বনযুক্ত কর্র িপথ ও বায়‘আত গ্রহে ওয়াবর্ব হওয়া অবধকতর 

যুবক্তসঙ্গত নয় বক? 

র্বাবুঃ   

১. সির অবস্থায় আমীর বনযুর্ক্তর কের্ত্র স্পষ্ট দলীল (نص)  

এর্সর্ছ। বকন্তু মুক্বীম অবস্থায় আমীর বনযুর্ক্তর কের্ত্র ককার্না দলীল 

কনই। আর এখ্ার্ন ‘কারে’ (علة)  এক না হওয়ায় সির অবস্থার 

উপর মুক্বীম অবস্থার বক্বয়াস গ্রহের্যাগয নয়। তাছাো বক্বয়াস করা 

মুর্তাবহদ আর্লমগর্ের র্নযই কিাভা পায়, অনয কার্রা র্নয নয়। 

২. সির্র বনযুক্ত আমীর্রর ‘ইমারত’ সির কিষ হওয়ার 

সার্থ সার্থ কিষ হর্য় যায়। বকন্তু মুক্বীম অবস্থা এর সমূ্পেে 

বযবতক্রম। ককননা কসখ্ার্ন সবেদা পূেে আনুগতয বর্ায় রাখ্র্ত হয়। 

৩. সির্র আমীর বনযুক্তকরর্ে উপকার ছাো ববনু্দমাত্র 

েবতর আিংকা কনই। বকন্তু মুক্বীম অবস্থায় আমীর বনযুক্ত করর্ল তা 

মানুর্ষর মর্ধয েন্দ্ব ও িাসাদ সৃবষ্ট কর্র। সুতরাং উভয় অবস্থার 

মর্ধয ককার্না তুলনাই ির্ল না। 
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৪. যবদ বকছু মানুষ মদ পানকারী ও কযনাকারী উপর 

িরী‘আর্তর ‘হি’ কাযেকর করার র্নয ঐকযবদ্ধ হয়, তাহর্ল বক 

কসবট গ্রহের্যাগয হর্ব? কখ্নই না। কারে, শুধুমাত্র রার্ষ্ট্রর িাসক 

িরী‘আর্তর ‘হি’ কাযেকর করর্ত পার্রন। অতএব, এখ্ার্ন কযমন 

রার্ষ্ট্রর িাসর্কর উপর অনয কাউর্ক বক্বয়াস করা অগ্রহের্যাগয, 

কতমবনভার্ব সির অবস্থায় আমীর বনযুর্ক্তর উপর মুক্বীম অবস্থায় 

আমীর বনযুর্ক্তর ববষয়বট বক্বয়াস করাও অগ্রহের্যাগয। 

৫. সির অবস্থায় বনযুক্ত আমীর্রর আনুগতয সবের্ের্ত্র 

প্রর্যার্য নয়; বরং সির্রর সবঠক বযবস্থাপনা সহ সুবনবদেষ্ট বকছু 

ববষর্য়র কের্ত্র প্রর্যার্য। এখ্ার্ন পূেোঙ্গ আনুগতয প্রর্যার্য নয়। 

৬. মুক্বীম অবস্থার বায়‘আতর্ক যবদ িপথ ও অঙ্গীকার বর্ল 

িাবলর্য় কদওয়ার কিষ্টা করা হয়, তাহর্ল বলব, এমনবক এসব িপথ 

ও অঙ্গীকারও আমার্দর সালার্ি ছার্লহীর্নর মূলনীবত নয়। বরং 

তাাঁর্দর অবস্থান বছল এর সমূ্পেে উর্টা। হার্িয আবু নু‘আইম তাাঁর 

‘বহল ইয়াতুল আউবলয়াহ’ গ্রর্ন্থ (২/২০৪) মুতারবরি ইবর্ন আবু্দল্লাহ 

কথর্ক ছহীহ সনর্দ বেেনা কর্রন, বতবন বর্লন, আমরা যার্য়দ ইবর্ন 

ছওহার্নর বনকট আসর্ল বতবন আবু্দল্লাহর্ক কডর্ক বলর্তন, 
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তার্দরর্ক সম্মান কর এবং তার্দর সার্থ উিম বযবহার কর। কারে, 

দু’বট বববির্ষ্টযর মাধযর্ম আল্লাহর বনকটয হাবছল করা যায়: ১. তার 

িাবির ভয় ২. র্ান্নাত লার্ভর প্রতযািা। অতুঃপর অনয একবদন তাাঁর 

বনকট এর্স কদখ্লাম তারা একবট কাগর্র্ কবি বকছু কথা বলর্খ্র্ছ। 

কথালিবল এভার্ব সার্ার্না বছলুঃ ‘মহান আল্লাহ আমার্দর প্রভূ, 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমার্দর নবী, কুরআন 

আমার্দর আদিে। কয আমার্দর সার্থ থাকর্ব, কস আমার্দরই 

একর্ন এবং আমরা তার্ক বনু্ধ বহসার্ব গ্রহে করব। পোের্র কয 

আমার্দর ববর্রাবধতা করর্ব, আমরা তার সার্থ িত্রুতা কপাষে 

করব। আমরা সকর্ল ঐকযবদ্ধ থাকব, আমরা সকর্ল ঐকযবদ্ধ 

থাকব’। কাগর্বট উপবস্থত প্রর্তযক বযবক্তর্ক বদর্য় বর্র্জ্ঞস করা 

হবেল, ‘তুবম বক এর প্রবত সম্মবত প্রদান করছ’?....অতুঃপর 

কাগর্বট আমার বনকট কপৌঁছর্ল আমার্ক একই কথা বর্র্জ্ঞস করা 

হর্লা। আবম বললাম, না, আবম সম্মবত প্রদান করবছ না। তখ্ন 

যার্য়দ ইবর্ন ছওহান বলর্লন, এ বালকর্ক আর্রা অবকাি দাও, 

হয়র্তা কস তার বসদ্ধাে কথর্ক বির্র আসর্ব। তারপর বতবন আমার্ক 

লেয কর্র বলর্লন, তুবম কতামার সপর্ে যুবক্ত কপি কর। আবম 
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বললাম, মহান আল্লাহ তাাঁর বকতার্ব আমার কাছ কথর্ক অঙ্গীকার 

বনর্য়র্ছন, আবম কস অঙ্গীকার বযতীত অনয কার্রা কার্ছ 

কবিনকার্লও নতুন ককার্না অঙ্গীকার করব না। আবম একথা বলার 

পর সকর্লই তার্দর অবস্থান কথর্ক বির্র আসর্লন, ককউই আর 

কাগর্র্ কলখ্া কথালিবলর প্রবত অঙ্গীকার্র সম্মত হর্লন না। তারা 

আনুমাবনক ৩০ র্ন বছর্লন। 

বেেনাবট উর্ল্লখ্ করার পর িায়খ্ আলী আল-আছারী বর্লন, 

লেয করুন, হক গ্রহে এবং হর্কর কার্ছ আত্মসমপের্ের কের্ত্র 

তাাঁর্দর বক িমৎকার ভূবমকা এবং অবস্থান। কদখু্ন, কয ববষয়বট পববত্র 

কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ োরা প্রমাবেত নয় এবং কযবট উম্মর্তর মর্ধয 

ববভবক্ত সৃবষ্ট কর্র কসবট বাবহযক দৃবষ্টর্ত হক মর্ন হর্লও তাাঁরা বক 

সহর্র্ কসবটর্ক বর্েন করর্তন। (48) 

বতবন বববভন্ন সংগঠন এবং তার্ত কযাগদান প্রসর্ঙ্গ বর্লন, 

আমরা বনবিতভার্ব বলর্ত পাবর কয, এসব সংগঠন, আর্ন্দালন এবং 

                                                           
(48) আলী ইবর্ন হাসান, (আল বায়‘আহ বায়নাস্ -সুন্নাবত ওয়াল-ববদ‘আহ ইনদাল 

র্ামা‘আবতল ইসলাবমইয়াহ, আল-মাকতাবাহ আল-ইসলাবমইয়াহ, র্ডোন, 
প্রথম বপ্রট: ১৪০৬বহুঃ), পৃষ্ঠাুঃ ৩৮-৪০। 



 

95 

দল ‘র্ামা‘আতুল মুসবলমীর্নর’ অেভুেক্ত; তর্ব কসলির্লা ‘র্ামা‘আতুল 

মুসবলমীন’ নয়। কতমবনভার্ব বযবন ককার্না ইসলামী সংগঠন বা 

আর্ন্দালর্ন কযাগ বদর্বন না, বতবন র্ামা‘আত কথর্ক বববেন্ন ববর্ববিত 

হর্বন না এবং তার মৃতুয র্ার্হলী মৃতুয গেয করা হর্ব না।(49) 

 

                                                           
(49) আলী ইবর্ন হাসানুঃ আদ-দা‘ওয়াহ ইলাল্লাহ বায়নাত-তার্ামু্ম‘ আল-বহযবী 

ওয়াত-তা‘আউন আি-িার‘ঈ, পৃষ্ঠাুঃ ৯৩। 
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(১৩) িায়খ্ ছার্লহ ইবর্ন মুহাম্মাদ আল-লুহায়দান(50) 
প্রশ্নুঃ বতেমান যুর্গ অর্নক ইসলামী সংগঠন রর্য়র্ছ। এসব 

সংগঠর্নর কের্ত্র মুসবলম যুবকর্দর ভুবমকা বক হওয়া উবিত বর্ল 

আপবন মর্ন কর্রন? 

উিরুঃ ইসলার্মর প্রথম বালা-মুছীবতই বছল মুসবলমর্দর 

মর্ধয ববভবক্ত ও দলাদবল সৃবষ্টর। ককননা সকল মুসবলম রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর পরবতেী দুই খ্লীিার যুর্গ 

এক র্ামা‘আর্তরই অেভুেক্ত বছর্লন। বকন্তু উছমান রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহু-এর আমর্ল বকছু সংখ্যক কলাক নযায় ববিার প্রবতষ্ঠা ও অনযায় 
                                                           
(50) িায়খ্ ছার্লহ আল-লুহায়দান একর্ন খ্যাতনামা আর্লম। ১৩৫০ বহর্রীর্ত 

কাছীর্মর বুকায়বরয়াহ িহর্র বতবন র্ন্মগ্রহে কর্রন। ১৩৭৯ বহর্রীর্ত 
বরয়ার্দ িারী‘আহ ববভার্গ অনাসে কিষ কর্রন। এক সময় সঊদী আরর্বর 
সার্বক প্রধান মুিতী মুহাম্মাদ ইবর্ন ইবরাহীর্মর কসর্ক্রটারী বহসার্ব কার্ 
করর্তন। ১৩৮৩ বহর্রীর্ত সুবপ্রম ককার্টের প্রধান ববিারপবতর কডপুবট 
বহসার্ব বনর্য়াগ পান। পররতেীর্ত ১৩৮৪ বহর্রীর্ত প্রধান ববিারপবত 
বনবোবিত হন। এমবনভার্ব ববিার ববভার্গর সর্বোচ্চ পদলিবল অলংকৃত করর্ত 
থার্কন। ১৩৯১ বহর্রীর্ত সঊদী আরর্বর খ্যাতনামা আর্লমগর্ের বনর্য় 
গবঠত সংস্থা ‘হায়আতু বকবাবরল উলামা’ প্রবতবষ্ঠত হওয়ার পর কথর্কই বতবন 
এর সদসয। করবডও, কটবলবভির্নর বববভন্ন অনুষ্ঠান সহ দা‘ওয়াতী কার্র্ 
তাাঁর বযাপক অংিগ্রহে রর্য়র্ছ। বতবন মসবর্র্দ হারার্ম পাঠদান করর্তন। 
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দূরীকরর্ের কখ্াাঁো অরু্হাত বদর্য় তাাঁর ববরুর্দ্ধ মার্ঠ নার্ম। আর 

এবটই বছল ইসলার্মর প্রথম কগালর্যাগ, যার ির্ল মুসবলমর্দর মর্ধয 

ববভবক্ত সৃবষ্ট হয় এবং বিৎনা সৃবষ্টকারী দা‘ঈর্দর পথ উনু্মক্ত হয়। 

সকল মুসবলমর্ক ঐকযবদ্ধভার্ব হার্ত হাত বমবলর্য় এক দল 

হর্য় থাকর্ত হর্ব। ককার্না মুসবলর্মর র্নয ককার্না দল, র্ামা‘আত 

বা সংগঠর্ন কযাগ কদওয়া কিাভনীয় নয়। এবটই হর্ে আল্লাহ 

বনর্দেবিত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম প্রদবিেত সরল 

সবঠক পথ। এ কসার্া পথ কছর্ে এখ্ার্ন কসখ্ার্ন কযাগ কদওয়ার 

অথেই হর্লা বনর্র্র্ক এমন পর্থ পবরিাবলত করা, যার কিষ গেবয 

বংস বব বকছুই নয়। কসর্নয যুব সমার্র্র প্রবত আমার নছীহত 

হর্লা, তারা ির‘ঈ জ্ঞান অর্েন করর্ব এবং ককার্না বকছু বুঝর্ত 

সমসযা হর্ল কযাগয ও অবভজ্ঞ উলামার্য় ককরামর্ক বর্র্জ্ঞস 

করর্ব।(51) 

 

                                                           
(51) ‘িাতাওয়াল উলামা বিল র্ামা‘আত’ কযার্সট কথর্ক সংগৃহীত, বমনহারু্স-

সুন্নাহ করকবডেং কসটার, বরয়াদ। 
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(১৪) িায়খ্ রবী ইবর্ন হাদী আল-মাদখ্ালী(52) 
প্রশ্নুঃ ককউ ককউ মর্ন কর্রন, সংগঠন ছাো সালািী 

দা‘ওয়াত প্রসার লাভ সম্ভব নয়। আবার ককউ ককউ এ মর্তর 

ববর্রাবধতা কর্রন। এ ববষর্য় আপনার মতামত র্াবনর্য় বাবধত 

করর্বন? 

উিরুঃ সালার্ি ছার্লহীর্নর অনুসরর্ের মর্ধযই বনবহত 

রর্য়র্ছ সাববেক কলযাে। পোের্র পরবতেীর্দর সৃষ্ট ববদ‘আত 

অনুসরর্ের মর্ধয রর্য়র্ছ সাববেক অকলযাে। সালার্ি ছার্লহীন েীন 

প্রিার কর্রর্ছন এবং সৎকমে ও আল্লাহভীবতর্ত এর্ক অনযর্ক 

সহর্যাবগতার মাধযর্ম ববশ্ব র্য় কর্রর্ছন। তারা বনর্র্র্দর র্ান-মাল 

উৎসগে কর্র পারস্পবরক সহর্যাবগতার মাধযর্ম বর্হাদ কর্রর্ছন এবং 

                                                           
(52) বববিষ্ট আর্লম ও মুহাবিছ রবী ইবর্ন হাদী আল-মাদখ্ালী ১৩৫১ বহর্রীর্ত 

সঊদী আরর্বর ছার্মতা নগরীর্ত র্ন্মগ্রহে কর্রন। বনর্ িহর্র এবং মদীনা 
মুনাওয়ারায় পোশুনা কর্রন। তাাঁর উর্ল্লখ্র্যাগয বিেকগর্ের মর্ধয ইবর্ন 
বায, আলবানী, আবু্দল মুহবসন আল-আব্বাদ, মুহাম্মাদ আল-আমীন আি-
িানক্বীতী প্রমুখ্ উর্ল্লখ্র্যাগয। তাাঁর রবিত গ্রন্থসমূর্হর মর্ধয ১. মানহারু্ল 
আবম্বয়া বিদ-দা‘ওয়াহ ইলাল্লাহ, ২. মাকানাতু আহবলল হাদীছ, ৩. মাতা‘ইনু 
সাইর্য়যদ কুতুব িী আছহাবব রাসূবলল্লাহ a ৪. র্ামা‘আহ ওয়ার্হদাহ লা 
র্ামা‘আ-ত ওয়া বছরাত ওয়ার্হদ লা আিারা-ত প্রবসদ্ধ। 
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ববর্য় লাভ কর্রর্ছন; ককার্না সংগঠর্নর মাধযর্ম নয়। পরবতেীর্ত 

তাাঁর্দর পদাঙ্ক অনুসরেকারী আর্লমগে মসবর্র্দ মসবর্র্দ দারস 

প্রদার্নর মাধযর্ম ির‘ঈ জ্ঞার্নর পতাকা উর্িালন কর্রর্ছন। এভার্ব 

আর্লম-উলামার ঐকাবেক প্রর্িষ্টায় অর্নক ছাত্র বতবর হর্য়র্ছ, যারা 

পববত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বনর্দেবিত একক পর্থর উপর 

পবরিাবলত হর্য়র্ছন। ির্ল তাাঁর্দর প্রর্িষ্টার িলািল এসব 

সংগঠর্নর কির্য় অর্নক লিে ভাল প্রমাবেত হর্য়র্ছ; কযখ্ার্ন আর্লম-

উলামা বতবরর্তা দূর্রর কথা এসব সংগঠন একর্ন মানসম্পন্ন 

ছাত্রও বতবর করর্ত পার্রবন। আমরা এখ্ার্ন িায়খ্ মুক্বববলর্ক দৃষ্টাে 

বহসার্ব উপস্থাপন করর্ত পাবর, বযবন এসমি সংগঠন ও 

কমেপদ্ধবতর্ক প্রতযাখ্যান কর্রর্ছন। ির্ল বতবন ছাত্রর্দরর্ক ির‘ঈ 

জ্ঞান বিো কদওয়ার র্নয বববভন্ন বিোর্কন্দ্র গর্ে তুলর্ত সেম 

হর্য়র্ছন। এসব প্রবতষ্ঠার্ন বতবন ছাত্রর্দরর্ক উপযুক্ত বিো বদর্য়র্ছন 

এবং এক ঝাাঁক আর্লম বতরী করর্ত কপর্রর্ছন, যারা বনর্ বনর্ 

কদর্ি বির্র দা‘ওয়াতী কার্ কর্রর্ছন এবং পববত্র কুরআন ও ছহীহ 

হাদীর্ছর উপর্র একবট সুন্দর প্রর্ন্ম বতরী করর্ত সেম হর্য়র্ছন। 
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পোের্র সারা দুবনয়ায় ছোর্না-বছটার্না প্রিবলত এসব 

সংগঠন আমার্দরর্ক বক উপহার বদর্য়র্ছ? কয়র্ন আর্লম বতবর 

করর্ত কপর্রর্ছ? বকছুই করর্ত পার্রবন। অথি এই দুবেল ও বনুঃস্ব 

মানুষবট ইখ্লাছ এবং আেবরক প্রর্িষ্টা োরা এমন বকছু করর্ত 

সেম হর্য়র্ছন, যার ১০০ ভার্গর এক ভাগও তারা করর্ত পার্রবন। 

তারা কপর্রর্ছ শুধু দলাদবল ও ববভবক্ত সৃবষ্ট করর্ত। বনর্ সংগঠর্নর 

কমেীর্দর সার্থ বনু্ধত্ব স্থাপন এবং অনযর্দর সার্থ িত্রুতা কপাষর্ের 

মাধযর্ম বকছু বকছু কদর্ির সালািীর্দরর্ক টুকর্রা টুকর্রা কর্র ভাগ 

করর্ত কপর্রর্ছ। ইসলামর্ক ববপদগ্রি কর্রর্ছ, সালািী পবরিয় বদর্য় 

সালািী মূলনীবতর বার্রাটা বাবর্র্য়র্ছ এবং সালািীর্দরর্ক বছন্ন বভন্ন 

কর্র কির্লর্ছ। শুধু তাই নয়, িাাঁদা উবঠর্য় মুসবলমর্দর পর্কট খ্াবল 

কর্র তারা সূদান, কসামাবলয়া, ইবরবত্রয়া , পাবকিান, ভারত, 

আিগাবনিানসহ বববভন্ন কদর্ির সালািীর্দর উপর আক্রমে করর্ছ 

এবং বববভন্ন উপার্য় সালািী মূলনীবতর্ক ঘার্য়ল করার কিষ্টা করর্ছ। 

মূলতুঃ তারা শুধু ভার্লাভার্ব আক্রমে করর্ত পার্র। বকন্তু সালার্ি 

ছার্লহীর্নর আদর্িের উপর কাউর্ক গর্ে তুলর্ত পার্র না। এর্ের্ত্র 

তারা িরম বযথেতার পবরিয় বদর্য়র্ছ। সুতরাং আবম আর্লমর্দর 
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উর্ির্িয বলব, যার্ক আল্লাহ েীর্নর জ্ঞান দান কর্রর্ছন, কস ককার্না 

মসবর্র্দ সৎ ও েীবন জ্ঞানার্ের্ন আগ্রহী ছাত্রর্দরর্ক বিোদান 

করুন। আবম মর্ন কবর, আপনারা যবদ দির্ন আর্লম বতবর করর্ত 

পার্রন, তাহর্ল তা হাযার হাযার সংগঠন এবং তার্দর বতবর হাযার 

হাযার  বিো প্রবতষ্ঠার্নর কথর্ক বহুলির্ে ভাল।(53) 

 

(১৫) িায়খ্ মুহাম্মাদ আমান ইবর্ন আলী আল-র্ামী(54) 
বতেমার্ন বববভন্ন সংগঠন ও দর্ল কযাগদান সম্পর্কে কবিী 

কবিী প্রশ্ন হর্ত কদখ্া যায়। অবিয আমার্দর যুবসমার্ যখ্ন এ 

সমি সংগঠনলিবলর পর্ে ববপর্ে অবস্থার্নর কের্ত্র কগালকধাাঁধায় 
                                                           
(53) ‘সালাবিইয়াতুনা আক্বওয়া বমন সালাবিইয়াবতল আলবানী সংির্য়র র্বাব’ 

কযার্সট কথর্ক সংগৃহীত, আছালাহ করকবডেং কসটার, কর্িা। 
(54) িায়খ্ মুহাম্মাদ আমান ১৩৪৯ বহর্রীর্ত ইবথওবপয়ায় র্ন্মগ্রহে কর্রন। বতবন 

পাঞ্জাব ববশ্বববদযালয় কথর্ক মাস্টাসে বডগ্রী এবং কায়র্রা ববশ্বববদযালয় কথর্ক 
বপ.এইি.বড. বডগ্রী অর্েন কর্রন। িায়খ্ ইবর্ন বায তাাঁর ভূয়সী প্রিংসা 
কর্রর্ছন। তাাঁর রবিত উর্ল্লখ্র্যাগয গ্রন্থাবলীর মর্ধয রর্য়র্ছুঃ ১. আযওয়া 
আলা ত্বরীবক্বদ -দা‘ওয়াহ ইলাল ইসলাম ২. আল-মুহাযারাহ আদ-বদিা‘ইয়াহ 
আবনস-সুন্নাবতল মুহাম্মাবদইয়াহ ৩. হাক্বীক্বাতুদ-কদমুক্বরাবতইয়াহ ওয়া আন্নাহা 
লায়সা বমনাল ইসলাম। 
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পের্ব, তখ্ন তার্দর এ ববষর্য় র্ানর্ত িাওয়ার অবধকার আর্ছ। 

কারে, এসব সংগঠন ও দলাদবল নবাববষৃ্কত এবং ববদ‘আত। মূলতুঃ 

বববভন্ন র্ামা‘আত না কথর্ক একবটমাত্র র্ামা‘আত থাকর্ব। কসর্নয 

আমার্দর সালার্ি ছার্লহীর্নর সমর্য় এর্তাসব র্ামা‘আত বছল না। 

বরং তাাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-এর করর্খ্ যাওয়া 

একমাত্র র্ামা‘আর্তর অেভুেক্ত বছর্লন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম বর্লন, ‘আবম কতামার্দরর্ক স্বে ও পবরষ্কার পর্থর উপর 

করর্খ্ যাবে। কয বযবক্ত এ পথ কথর্ক ববিুযত হর্ব, কস বংস হর্ব’।  

স্বে ও সরল এপথ ককার্না েীর্নর জ্ঞানবপপাসুর অর্ানা 

নয়। তর্ব যারা ইসলাম ধমে বনর্য় গর্বষো কর্র না, সালার্ি 

ছার্লহীর্নর ইবতহাস র্ার্ন না এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম আনীত েীর্নর মমোথে উপলবদ্ধ কর্র না, শুধুমাত্র তার্দর 

বনকটই এপথ অস্পষ্ট। কয বযবক্তর ইসলাম  সম্পর্কে স্বে ধারো 

আর্ছ, প্রিবলত সংগঠনলিবল কয নবাববষৃ্কত, কস বযাপার্র তার ববনু্দমাত্র 

সর্ন্দহ থাকার কথা নয়। তর্ব যার জ্ঞার্নর স্ব্পনতা রর্য়র্ছ, কয 

বনর্র্র প্রবৃবির কার্ছ হার কমর্নর্ছ এবং ববহরাগত ককার্না বকছু 
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োরা প্রভাববত হর্য় যার ববর্বক-বুবদ্ধ পবরবতেন হর্য়র্ছ, শুধুমাত্র কস 

এ ববষর্য় সর্ন্দহ কপাষে করর্ত পার্র।(55) 

 

(১৬) িায়খ্ উছমান মুহাম্মাদ আল-খ্ামীস(56) 
িায়খ্ উছমান আল-খ্ামীসর্ক প্রিবলত ইসলামী 

সংগঠনলিবলর ককার্না একবটর সার্থ সমৃ্পক্ত হওয়ার হুকুম সম্পর্কে 

বর্র্জ্ঞস করা হর্ল বতবন বর্লন, প্রিবলত ইসলামী সংগঠনলিবলর 

ককার্না একবটর সার্থ সমৃ্পক্ত হওয়া অপবরহাযে নয়; বরং কতামার 

                                                           
(55) ‘আন-নুছ্ হু ববতারবকল র্ামা‘আত’ কযার্সট কথর্ক সংগৃহীত, আল-ইবানাহ 

আস-সাম ইয়াহ করকবডেং কসটার। 
(56) িায়খ্ উছমান মুহাম্মাদ আল-খ্ামীস কুর্য়তী উলামার্য় ককরার্মর একর্ন। 

বতবন কাছীর্মর মুহাম্মাদ ইবর্ন সুঊদ ইসলামী ববশ্বববদযালর্য় পোশুনা 
কর্রন। তাাঁর উর্ল্লখ্র্যাগয বিেকগর্ের মর্ধয রর্য়র্ছনুঃ মুহাম্মাদ ইবর্ন 
ছার্লহ আল-উছায়মীন, ইবরাহীম আল লার্হম প্রমুখ্ আর্লমগে। িী‘আর্দর 
সার্থ বাহাছ-মুনাযারায় বতবন বযাপক প্রবসবদ্ধ লাভ কর্রর্ছন। তাাঁর বর্হ্বা 
কখ্ালা তরবারীর নযায় তীক্ষ্ন। দলীল ছাো বতবন ককান কথা বর্লন না। তাাঁর 
রবিত উর্ল্লখ্র্যাগয গ্রন্থাবলীর মর্ধয রর্য়র্ছুঃ ১. বমনাল ক্বলবব ইলাল ক্বলব 
২. মাতা ইয়ািরাকু্ব নুরুকা আইউহাল মুনতাবযর ৩. শুবুহাত ওয়া রুদূদ ৪. 
বহক্ববাতুন বমনাত তারীখ্। 
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উপর কতেবয হর্লা, সালািী আক্বীদা কপাষে করা এবং পববত্র 

কুরআন ও ছহীহ হাদীছর্ক সালার্ি ছার্লহীর্নর বুঝ অনুযায়ী 

আাঁকর্ে ধরা। যবদ কতামার ককার্না মুসবলম ভাইর্ক এ পথ কথর্ক 

সর্র কযর্ত কদখ্, তাহর্ল তার্ক বির্র আসার নছীহত কর এবং তার 

র্নয দু‘আ কর।(57) 

 

(১৭) িায়খ্ ইবরাহীম ইবর্ন আর্মর আর-রুহায়লী(58) 
প্রশ্নুঃ মুসবলম রাষ্ট্রলিবলর্ত অগবেত সংগঠন ও দর্লর অবিত্ব 

লেয করা যায়। এমনবক কসখ্ার্ন আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-র্ামা‘আর্তর 

                                                           
(57) িায়র্খ্র বযবক্তগত ওর্য়বসাইর্টর (www.almanhaj.net) বনর্নাক্ত বলংক 

কথর্ক ১০/১২/২০১২ইং তাবরর্খ্ কলখ্াবট সংগ্রহ করা হর্য়র্ছুঃ 
 http://almanhaj.net/cms/index.php/fatwa/show//480  

(58) িায়খ্ ইবরাহীম আর-রুহায়লী ১৩৮৩ বহর্রীর্ত র্ন্মগ্রহে কর্রন। বতবন 
মদীনা ইসলামী ববশ্বববদযালর্য়র আক্বীদা ববভার্গর অধযাপক এবং মসবর্র্দ 
নববীর্ত বনয়বমত দারস প্রদান কর্রন। তাাঁর রবিত উর্ল্লখ্র্যাগয গ্রন্থাবলীর 
মর্ধয রর্য়র্ছুঃ ১. মাওবক্বিু আহবলস-সুন্নাহ ওয়াল র্ামা‘আহ বমন আহবলল 
আহওয়া ওয়াল ববদ‘আহ ২. আত-তাকিীর ওয়া যওয়াববতুহু। বতবন 
বত্রিবটরও অবধক বইর্য়র ভাষযকর। কযমনুঃ ১. িারহুল আক্বীদাহ আল-
ওয়ার্সবতইয়াহ ২. িারহুল আরবা‘ঈন আন-নাবাববইয়াহ ইতযাবদ। 

http://www.almanhaj.net/
http://almanhaj.net/cms/index.php/fatwa/show/480
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আক্বীদা কপাষেকারীর্দর মর্ধযও কবি বকছু সংগঠন রর্য়র্ছ। এরা 

প্রর্তযর্কই বনর্ বনর্ সংগঠন ও তার আমীর বা সভাপবতর প্রবত 

অন্ধভবক্ত ও কগাাঁোমী কর্র থার্ক। প্রশ্ন হর্লা, এসমি সংগঠর্ন 

কযাগদার্নর হুকুম বক? এবং এসব দলাদবল কথর্ক বাাঁিার উপায় বক?  

উিরুঃ ককার্না সংগঠন, দল বা প্রবতষ্ঠার্ন কযাগদান বা তার 

সার্থ সংবিষ্টতা ও সমৃ্পক্ততা দুই প্রকারুঃ  

এক. সাধারে সংবিষ্টতা, কযমনুঃ বববভন্ন প্রিাসবনক 

কাযোলয়, সু্কল, কর্লর্, ববশ্বববদযালয়, ককার্না একবট কদর্ির সার্থ 

সংবিষ্টতা। এই প্রকার সংবিষ্টতা স্বাভাববক এবং ববধ। কারে এর 

উপর বভবি কর্র ‘অলা ও বারা’ (বমত্রতা ও িত্রুতা) বকংবা কগাাঁোমী 

সৃবষ্ট হয় না। বরং মানুর্ষর বববভন্ন ববষয়র্ক সুিৃংখ্বলত করার র্নয 

এসব সংবিষ্টতার প্রর্য়ার্ন রর্য়র্ছ। কতমবনভার্ব ককার্না কদর্ি যবদ 

বনয়ম থার্ক কয, ককার্না সংস্থার অধীর্ন ছাো একাকী দা‘ওয়াতী 

কার্ করা যার্ব না, তাহর্ল িৃঙ্খলা বর্ায় রাখ্ার র্নয ককার্না 

একবট সংস্থার অধীর্ন দা‘ওয়াতী কার্র্ বাধা কনই। বকন্তু সতকে 

থাকর্ত হর্ব, এর উপর বভবি কর্র কযন ‘অলা ও বারা’ না হয়। 

অথোৎ কয বযবক্ত এ সংস্থার অধীর্ন থাকর্ব, তার সার্থ বনু্ধত্ব স্থাপন 
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করর্ব। পোের্র, কয বযবক্ত এ সংস্থার বাইর্র থাকর্ব, তার সার্থ 

িত্রুতা কপাষে করর্ব। কারে, প্রর্তযক দা‘ঈর্ক এ সংস্থার সার্থ 

সমৃ্পক্ত হর্ত হর্ব এমনবট নয়। কয বযবক্ত এর সার্থ সমৃ্পক্ত হর্ত 

িাইর্ব, কস সমৃ্পক্ত হর্ব। পোের্র, কয এর সার্থ সমৃ্পক্ত না হর্য় 

মসবর্র্দ দারস বদর্ত িায়, কস তা পারর্ব, তার্ত ককার্না বাধা কনই।  

দুই. ইসলামী সংগঠন প্রবতষ্ঠা কর্র এরূপ বলা কয, এবটই 

আহলুস-সুন্নাহ র সংগঠন; সুতরাং কয এই সংগঠর্ন আসর্ব, কস সুন্নী। 

আর কয এখ্ার্ন আসর্ব না, কস ববর্রাধী এবং ববদ‘আতী। সংগঠর্নর 

অবস্থা এরূপ হর্ল তার্ত কযাগ কদওয়া হারাম। ককার্না সংগঠর্নর 

উপর বভবি কর্র যবদ ‘অলা ও বারা’ প্রবতবষ্ঠত হয়, তাহর্ল কার্রা 

র্নয তার্ত কযাগ কদওয়া আর্দৌ ববধ নয়, ঐ সংগঠর্নর প্রধান যত 

বে ববোনই কহাক না ককন। 

আর অন্ধভবক্তর বযাপার্র বলব, অন্ধভবক্ত শুধুমাত্র সংগঠর্নর 

সার্থ বনবদেষ্ট নয়। বকছু মানুষ মর্ন কর্র, সংগঠন বন্ধ হর্য় কগর্ল 

অন্ধভবক্ত বন্ধ হর্য় যার্ব। এবট ভুল ধারো। কারে, সংগঠর্নর 

অন্ধভবক্ত ও কগাাঁোমী ছাোও রর্য়র্ছ বনবদেষ্ট আর্লর্মর ববষর্য় 

কগাাঁোমী, বইর্য়র কগাাঁোমী, বংর্ির কগাাঁোমী ইতযাবদ। সুতরাং 
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কগাাঁোমীর কদাহায় বদর্য় ককার্না ববধ বর্বনষর্ক বনবষদ্ধ করা যার্ব না। 

যার্হাক, সকল প্রকার্রর কগাাঁোমী দূরীকরর্ের কিষ্টা করর্ত হর্ব। 

পবরর্ির্ষ বলব, সুিৃঙ্খলভার্ব দা‘ওয়াতী কার্ করার স্বার্থে ককবল 

ককার্না সংস্থা প্রবতষ্ঠা করর্ত এবং তার সার্থ সমৃ্পক্ত হর্ত ককার্না 

বাধা কনই।(59) 

 

                                                           
(59) বহর্রী ২৯/০৪/১৪৩৩ তাবরর্খ্ মসবর্র্দ নববীর্ত দারস্ প্রদার্নর সময় 

র্ননক প্রশ্নকারীর প্রর্শ্নর র্বার্ব উপর্রাক্ত কথালিবল বর্লন। 
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(১৮) আবু মার্লক আর-করিাঈ আল-রু্হানী(60) 
  প্রশ্নুঃ দা‘ওয়াতী কের্ত্র ইমারত গঠর্নর বযাপার্র আপনার 

মতামত বক? 

উিরুঃ দা‘ওয়াতী কের্ত্র ইমারত গঠন েীর্নর মর্ধয নতুন 

সৃবষ্ট। বরং সবঠক পদ্ধবত হর্লা, সুপবরবিত ববজ্ঞ আর্লমগে তাাঁর্দর 

ছাত্রর্দর বনর্য় দা‘ওয়াতী কার্ সম্পাদন করর্বন। কযমনুঃ ইবর্ন 

তাইবময়াহ, ইবনুল ক্বাইবয়ম, আলবানী, ইবর্ন বায, রবী আল-

মাদখ্ালী, আবু্দল মুহবসন আল-আব্বাদ, মুক্বববল আল-ওয়ার্দ‘ঈ 

প্রমুখ্ আর্লমগে তাাঁর্দর ছাত্রর্দরর্ক যথারীবত েীনী বিো বদর্য়র্ছন 

এবং ককউ ককউ এখ্নও বদর্য় যার্েন। আর তাাঁর্দর ছাত্রগে সারা 

দুবনয়ায় দা‘ওয়াত ছবের্য় বদর্য়র্ছন। মূলতুঃ এবটই হর্ে সালািী 

                                                           
(60) িায়খ্ আবু মার্লক আল-রু্হানী ১৩৯০ বহর্রীর্ত ইয়ামবু িহর্র র্ন্মগ্রহে 

কর্রন। বতবন ইয়মবুর ওমর র্ার্ম মসবর্র্দর ইমাম ও খ্ত্বীব এবং সঊদী 
ধমে মেোলয় কতৃেক বনযুক্ত প্রবসদ্ধ দা‘ঈ। তাাঁর রবিত গ্রন্থাবলীর মর্ধয ১. 
আস-সীরাহ আন-নাবাববইয়াহ ২. আল-ক্বযা ওয়াল ক্বদার আলা যওর্য় 
মু‘তাক্বার্দ আহবলস-সুন্নাহ ওয়াল-আছার উর্ল্লখ্র্যাগয। 
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দা‘ওয়াত। আবম আবারও বলবছ, ইমারত গঠন কর্র দা‘ওয়াতী কার্ 

করা সুস্পষ্ট ববদ‘আত।(61) 

 

                                                           
(61) িায়র্খ্র ‘মা‘আবলমুদ দা‘ওয়াহ’ কযার্সট কথর্ক সংগৃহীত। 
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(১৯) আল্লামা সা‘দ ইবর্ন আবু্দর রহমান আল-হুছাইন(62) 
ককার্না র্ামা‘আত, দল বা সংগঠন প্রবতষ্ঠা করা অথবা 

মহান আল্লাহ আমার্দরর্ক কয নার্ম ববর্িবষত কর্রর্ছন, কসবট বাদ 

বদর্য় বভন্ন ককার্না নার্ম বনর্র্র্দরর্ক ববর্িবষত কর্র ‘র্ামা‘আতুল 

মুসবলমীন’ কথর্ক পৃথক হর্য় যাওয়া অথবা কুরআন-হাদীছ ও 

ছাহাবার্য় ককরার্মর নীবতর বাইর্র বনবদেষ্ট ককার্না ইবাদত বা আক্বীদা 

কপাষর্ের মাধযর্ম বনর্র্র্দরর্ক আলাদা কর্র কিলা অথবা বনবদেষ্ট 

ককার্না ককন্দ্র প্রবতষ্ঠা বা দলীয় আমীর বনযুক্ত কর্র তার হার্ত 

বায়‘আত করার অনুমবত কযমন পববত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীর্ছর 

ককাথাও কনই; কতমবন তা ছাহাবার্য় ককরার্মর র্ীবিিার্তও কখ্র্না 

ঘর্টবন। আর্ মুসবলমর্দর মর্ধয এরূপ ঘটার ির্ল তার্দর ঐর্কয 

িাটল ধর্রর্ছ। ির্ল সারা ববর্শ্ব তার্দর কয িবক্ত ও দাপট বছল, তা 

                                                           
(62) সা‘দ ইবর্ন আবু্দর রহমান আল হুছাইন ১৩৫৪ বহর্রীর্ত সঊদী আরর্বর 

শুকরায় র্ন্মগ্রহে কর্রন। বতবন আর্মবরকার দবেে কযাবলর্িাবনেয়া 
ইউবনভাবসেবট কথর্ক বিো ববভার্গ মাস্টার বডগ্রী অর্েন কর্রন। সরকাবর 
বববভন্ন লিরুত্বপূেে পর্দ বতবন প্রধান বহসার্ব দাবয়ত্ব পালন কর্রর্ছন। তাাঁর 
রবিত উর্ল্লখ্র্যাগয গ্রন্থাবলীর মর্ধয রর্য়র্ছুঃ ১. হাবককাতুত দা‘ওয়াহ 
ইলাল্লাহ ২. বিকর্রা সাইর্য়দ কুতুব বায়না রায়ায়র্ন ৩. তাছহীহুত 
তািায়উ।  



 

111 

তারা হাবরর্য় কির্লর্ছ। আল্লাহ র সন্তুবষ্টর কদাহাই বদর্য় প্রর্তযর্ক বনর্ 

বনর্ সংগঠর্নর কমেীর্দর সার্থ বনু্ধত্ব স্থাপন কর্র এবং তার্দরর্ক 

ভালবার্স। পোের্র অনয সংগঠর্নর কমেীর্দর সার্থ িত্রুতা কপাষে 

কর্র এবং তার্দরর্ক ঘৃো কর্র। শুধু তাই নয়, এর্ক অর্নযর উপর 

বমথযা অপবাদ, গাবলগালার্, এমনবক হতযা করর্তও তারা বেধার্বাধ 

কর্র না। তারা প্রর্তযর্ক বনর্র্র্দরর্ক সাধু এবং অনযর্দরর্ক ভ্রাে 

বর্ল দাবব করর্ছ। বনর্র্র্দর দর্লর র্নয খ্য়রাত সংগ্রর্হ বলপ্ত আর্ছ, 

অথি অনযরা যার্ত বকছুই না পায়, কস কিষ্টা কর্র যার্ে। এসব 

দলাদবল ও ববভবক্তর মর্ধয বকভার্ব মুসবলমরা ঐকযবদ্ধ হর্ব?!(63) 

 

                                                           
(63) সা‘দ ইবর্ন আবু্দর রহমান আল হুছাইনুঃ হাবককাতুদ দা‘ওয়াহ ইলাল্লাহ, 

বরয়াদুঃ দারুস সালাম লাইর্ব্ররী, বেতীয় সংস্করে, ১৪১৩ বহর্রী, পৃষ্টাুঃ ৭২-
৭৩। 
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(২০) িায়খ্ আবু উসামাহ সালীম ইবর্ন ‘ঈদ আল-কহলালী(64) 
বতবন বর্লন, এখ্নও আমরা কদখ্র্ত পাবে কয, আল্লাহর 

পর্থ দা‘ওয়ার্তর  নার্ম গর্ে উঠা সংগঠনলিবল প্রর্তযর্ক বনর্র্র্দর 

বনর্য় বযি আর্ছ, অনযর্দর বদর্ক তার্দর ককার্না ভ্রুর্েপ কনই। 

এমনবক ককার্না ককার্না সংগঠর্নর কলার্করা বনর্র্র্দর সংগঠনর্ক 

‘র্ামা‘আতুল মুসবলমীন’ এবং সংগঠর্নর প্রবতষ্ঠাতার্ক ‘ইমামুল 

মুসবলমীন’ বর্ল দাবব করর্তও ববনু্দমাত্র বেধার্বাধ কর্র না। ির্ল 

তার হার্ত বায়‘আত করার্ক সকল মুসবলমর্দর উপর অপবরহাযে 

বর্ল মর্ন কর্র। ককউ ককউ মুসবলমর্দর সবেবৃহৎ অংির্ক ( السواد
 কার্ির বর্ল িৎওয়া প্রদান কর্র। আবার ককউ ককউ (األعظم

                                                           
(64) িায়খ্ আবু উসামাহ আল-কহলালী ১৩৭৭ বহর্রীর্ত র্ন্মগ্রহে কর্রন। ধাবমেক 

ও েীনদার পবরবার্র বতবন বে হন। বসবরয়া, পাবকিান এবং সঊদী আরর্ব 
পোশুনা কর্রন এই খ্যাবতমান আর্লম। তাাঁর উর্ল্লখ্র্যাগয বিেকমণ্ডলীর 
মর্ধয রর্য়র্ছনুঃ আলবানী, হাম্মাদ আল-আনছারী, বাদীউিীন আর-রার্িদী। 

িায়খ্ আলবানী, মুক্বববল আল-ওয়ার্দঈ, রবী আল-মাদখ্ালী তাাঁর ভূয়সী 
প্রিংসা কর্রর্ছন। তাাঁর রবিত উর্ল্লখ্র্যাগয গ্রন্থাবলীর মর্ধয রর্য়র্ছুঃ ১. 
যুবদাতুল আিহাম ববিাওয়াইবদ উমদাবতল আহকাম ২. আল-ববদ‘আহ ওয়া 
আছারুহাস সাইর্য়য বিল উম্মাহ, ৩. মাউসূ‘আতুল-মানাবহ আি-িার‘ইয়যাহ 
িী ছহীবহস-সুন্নাহ আন-নাবাববইয়াহ। 
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বনর্র্র্দর দলর্ক মূল দল বর্ল আখ্যাবয়ত কর্র অনযর্দরর্ক এর 

পতাকা তর্ল সমর্বত হওয়া অপবরহাযে বর্ল মর্ন কর্র।... 

 মূলতুঃ কযসব দল ইসলার্মর র্নয আর্ কার্ করর্ছ, তারা 

‘র্ামা‘আতুল মুসবলমীন’ নয়; বরং তারা ‘র্ামা‘আতুল মুসবলমীন’–

এর একবট অংি মাত্র। ককননা হাদীর্ছ ববেেত ‘র্ামা‘আতুল 

মুসবলমীন’ এবং তার্দর ইমাম আর্ কনই। হাদীর্ছ ‘র্ামা‘আতুল 

মুসবলমীন’ বলর্ত এমন র্ামা‘আতর্ক বুঝার্না হর্য়র্ছ, যার অধীর্ন 

সারা দুবনয়ার সকল মুসবলম সুসংগবঠত হর্ব এবং তার্দর একর্ন 

ইমাম বা খ্লীিা হর্বন, বযবন আল্লাহ র হুকুম বািবায়ন করর্বন। 

এরকম খ্লীিা আসর্ল তার হার্ত বায়‘আত করা এবং তার 

অনুসরে করা কগাটা মুসবলম উম্মাহ র র্নয অপবরহাযে হর্য় যার্ব।  

আর কযসব দল রাষ্ট্রীয় কখ্লািত পুনরুদ্ধার করার কার্ 

করর্ছ, তার্দর উবিত, বনর্র্র্দর মধযকার সকল প্রবতবন্ধকতা দূর 

করা, বনর্ভের্াল তাওহীর্দর পতাকাতর্ল সমর্বত হর্য় পারস্পবরক 

সহর্যাবগতার মাধযর্ম মুসবলম ঐকয গর্ে কতালা এবং বনর্র্র্দর 

কদাষ-ত্রুবটর র্নয পরস্পর পরস্পরর্ক নছীহত করা। অনুরূপভার্ব 
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একর্ন সাধারে মুসবলর্মর উবিৎ, এসব দর্লর ভুল-ত্রুবট ধবরর্য় 

কদওয়া।  

ইসলার্মর হৃত কগৌরব, িবক্ত আর দাপট বিবরর্য় আনার 

র্নয এসব দর্লর এক হর্য় যাওয়া উবিৎ। তার্দর উবিৎ, 

কমেীর্দরর্ক হকমুখ্ী করা এবং তার্দর মর্ধয সকল মুসবলমর্ক 

ভালবাসার মত মানবসকতা বতরী করা। তা হর্লই মুসবলমর্দর 

ববভবক্ত ও দুবেলতা কলাপ পার্ব এবং তার্দর হারার্না কগৌরব 

পুনরুদ্ধার্রর সকল বাধা িূেে-ববিূেে হর্য় যার্ব। 

অতএব, ককার্না বযবক্ত এসমি সংগঠর্নর বাইর্র থাকর্ল 

তার্ক মুসবলম র্ামা‘আত কথর্ক বববেন্ন বলা যার্ব না। ককননা 

‘র্ামা‘আতুল মুসবলমীন’-এর বববিষ্টয তার্দর কার্রার মর্ধযই কনই 

এবং এসব সংগঠর্নর প্রবতষ্ঠাতার্দর বনর্র্র্দরর্ক ‘ইমাম’ বর্ল দাবব 

করার কযাগযতাও কনই।(65) 

                                                           
(65) আবু উসামাহ সালীম আল-কহলালী, আল-র্ামা‘আত আল-ইসলাবমইয়াহ বি 

যওইল বকতার্ব ওয়াস-সুন্নাহ (তৃতীয় প্রকাি: ১৪১৭/১৯৯৭) পৃ: ৩৮৪-
৩৮৫; আবু উসামাহ সালীম আল-কহলালী, বলমাযা ইখ তারতুল-মানহার্ 
আস-সালািী? (দারু ইববনল ক্বাইবয়ম, বেতীয় প্রকাি: ১৪৩০/২০০৯), পৃ: 
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(২১) আবু মুহাম্মাদ আমীনুল্লাহ কপর্িায়ারী(66) 
মুহতারাম িায়খ্র্ক বববভন্ন ইসলামী র্ামা‘আত, দল ও 

সংগঠন প্রবতষ্ঠা এবং কসলির্লার্ত কযাগদান প্রসর্ঙ্গ বারংবার প্রশ্ন করা 
হর্ল বতবন ববিাবরত কয র্বাব প্রদান কর্রন, তার বকছু অংি নীর্ি 
তুর্ল ধরা হলুঃ 

বতবন হুযায়িা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ববেেত কিতনা সম্পবকেত 
হাদীছবট উর্ল্লখ্ করার পর বর্লন, ‘অতএব, একর্ন মুসবলর্মর 
উবিৎ, তার প্রভূর ইবাদত করা এবং সাধযানুযায়ী এই ইবাদর্তর 
বদর্ক মানুষর্ক দা‘ওয়াত কদওয়া। ককার্না সংগঠন বা দর্ল কযাগ 
কদওয়া এবং ককার্না দর্লর রুকন হওয়া তার র্নয সমীিীন নয়। 
তার্ক কয মহান উর্ির্িয সৃবষ্ট করা হর্য়র্ছ, কসবদর্ক মর্নাবনর্বি 
                                                                                                            

২৫-২৬। 
(66) আল্লামা আমীনুল্লাহ কপর্িায়ারী আিগাবনিার্ন র্ন্মগ্রহে কর্রন। বতবন কুরআন 

এবং হাদীছ িার্স্ত্র প্রবথতযিা এক পুরুষ। আরবী, উদূে এবং পিতু ভাষায় 
বতবন অর্নকলিবল গ্রন্থ প্রেয়ন কর্রর্ছন। তাাঁর গ্রন্থাবলীর মর্ধয ১. তাক্বলীদ 
কক আর্ন্ধরুাঁ কস নার্াত, ২. আবিঊন আওর উসকী বতর্ারাত কী হুরমাত, 
৩. আত-তাহক্বীকু্বস-ছরীহ িী িারবহ বমিকাবতল মাছাবীহ, ৪. আল-
িাওয়ার্য়দ, ৫. আসমা ওয়া বছিাত উর্ল্লখ্র্যাগয। িায়র্খ্র িৎওয়ার বই 
‘িাতাওয়াদ -দীবনল খ্ার্লছ’ এ পযেে ১০ খ্ণ্ড ছাপা হর্য়র্ছ। তাাঁর ভাষয মর্ত, 
এবট ৫০ খ্ণ্ড পযেে কপৌঁছর্ত পার্র। 
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করা উবিৎ। আর্ অর্নক মানুষর্ক বলর্ত শুবন, এখ্ন আমরা বক 
করর্ত পাবর? আবম বলব, কতামার্ক ককবল আল্লাহ র ইবাদর্তর 
র্নযই সৃবষ্ট করা হর্য়র্ছ। অতএব, তুবম কসকার্র্ই ব্রত থাক’।(67) 

বতবন দলাদবল সৃবষ্টর অর্নকলিবল েবত উর্ল্লখ্ কর্রর্ছন, 
তন্মর্ধয কর্য়কবট নীর্ি উর্ল্লখ্ করা হর্লাুঃ 

১. দলাদবল কুরআন-হাদীছ ববর্রাধী। এসব দলাদবল রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এবং তাাঁর ছাহাবার্য় ককরার্মর 
কসানালী যুর্গ বছল না; বরং কসলির্লা পরবতেীর্ত সৃষ্ট ববদ‘আত। 
সুতরাং তাাঁরা যা কর্রর্ছন, আমার্দরর্ক তাই করর্ত হর্ব এবং তাাঁরা 
যা বর্েন কর্রর্ছন, আমার্দরর্ক তা বর্েন করর্ত হর্ব। 

২. দলাদবল বান্দার ইখ্লার্ছ ববরূপ প্রভাব কির্ল। দর্লর 
একর্ন সদসয সবেদা বনর্ দর্লর র্য় কামনা কর্র; এর্ের্ত্র কস 
বকতাব ও সুন্নাহ র ববর্রাবধতারও কতায়াক্কা কর্র না। 

৩. দর্লর প্রবত অন্ধভবক্ত ও কগাাঁোমী অনযানয মুসবলমর্ক 
কহয় প্রবতপন্ন করর্ত কিখ্ায়। কসর্নয কদখ্া যায়, দর্লর একর্ন 
অন্ধভক্ত তার দর্লর না হওয়ার কারর্ে বে বে আর্লর্মর প্রর্িষ্টার্ক 
কছাট কর্র কদর্খ্। 

                                                           
(67) আমীনুল্লাহ কপর্িায়ারী, িাতাওয়াদ -দীবনল খ্ার্লছ (মাদরাসা তা‘লীবমল 

কুরআন ওয়াস-সুন্নাহ, কপর্িায়ার, প্রথম প্রকািুঃ ১৪২৩ বহ:), ৬/৪৮-৪৯।  
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৪. ধমেীয় ববষয়াবলীর লিরুর্ত্বর িাইর্ত তার কার্ছ দলীয় 
ববষয়াবলীর লিরুত্ব বে হর্য় দাাঁোয়। ির্ল কস দলীয় সভা-সমার্বি, 
সর্ম্মলন ইতযাবদর্ত উপবস্থত হর্লও র্ামা‘আর্ত ছালাত, ইলম অর্েন, 
সুন্নার্তর অনুসরে ইতযাবদ ধমেীয় ববষর্য় লিরুত্ব কদয় না। 

৫. দলাদবল করর্ত কযর্য় একর্ন দলপ্রধান বাবনর্য় তার্ক 
ককন্দ্র কর্র কার্রা সার্থ বমত্রতা বা িত্রুতা গর্ে কতালা হয় এবং 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম–এর মহব্বত দাবী করা হর্লও 
আংবিক বা সমূ্পেেরূর্প তাাঁর্ক প্রতযাখ্যান করা হয়। এই একবট 
েবতই এসব দলাদবল কথর্ক দূর্র থাকার র্নয যর্থষ্ট। 

৬. দলাদবল অনযায়ভার্ব কার্রা বনন্দা-বদনাম আবার কার্রা 
সুনাম করর্ত কিখ্ায়। কসর্নয একর্ন বনকৃষ্ট মানুষও যবদ দর্ল 
কযাগ কদয়, তাহর্ল তার প্রিংসার কিষ থার্ক না। পোের্র 
মযোদাবান ককার্না মানুষও যবদ দল তযাগ কর্র, তাহর্ল বতবন হর্য় 
বনকৃষ্ট মানুষ। 

৭. দর্লর সার্থ সমৃ্পক্ত না হওয়ার কারর্ে পরর্হযগার 
ভার্লা আর্লর্মর বক্তবয পযেে কিানা হয় না। এমনবক দলীয় 
মাদরাসা-মসবর্র্দ তাাঁর্ক আল্লাহ র পর্থ দা‘ওয়াত কদওয়ারও অনুমবত 
কদওয়া হয় না। 
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৮. বনবদেষ্ট ককার্না দর্ল সীমাবদ্ধ থাকর্ল সময় ও অর্থের 
অপিয় হয় এবং পারস্পবরক বহংসা-ববর্েষ ও উম্মর্তর মর্ধয ববভবক্ত 
সৃবষ্ট হয়। 

৯. সংগঠর্নর বযানার্র দা‘ওয়াত বদর্ল দা‘ওয়ার্তর িলািল 
হয় খু্ব সংকীেে। ককননা সংগঠর্নর সমথেক ছাো আর ককউ এই 
দা‘ওয়ার্ত সাো কদয় না। পোের্র ববদ‘আতী এসব বন্দীত্ব কথর্ক 
বনর্র্র্ক মুক্ত করর্খ্ দা‘ওয়াত বদর্ল কয ককউ তা গ্রহে করর্ত প্রস্তুত 
থার্ক। 

১০. দলাদবলর মাধযর্ম অর্নক সময় ির‘ঈ দলীর্লর 
অপবযাখ্যা করা হয়। কারে আর্গ দর্লর মূলনীবত ও কমেপদ্ধবত বতরী 
করা হয়, তারপর এর পর্ে িরী‘আর্তর এমন বকছু দলীল তালাি 
করা হয়, কযলিবল তার্দর পে সমথেন কর্র না। ির্ল তারা কসলির্লা 
অপবযাখ্যার আশ্রয় কনয়। 

১১. দলাদবল ঈমানী মহান ভ্রাতৃর্ত্বর পবরবর্তে বনবদেষ্ট 
পবরমণ্ডর্ল সংকীেে ভ্রাতৃর্ত্বর র্ন্ম কদয়।(68) 

 

                                                           
(68) কদখু্নুঃ আমীনুল্লাহ কপর্িায়ারী, িাতাওয়াদ -দীবনল খ্ার্লছ (মাদরাসা তা‘লীবমল 

কুরআন ওয়াস-সুন্নাহ, কপর্িায়ার, প্রথম প্রকািুঃ ১৪২৩ বহ:), ৬/৫৯-৬৩।  
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(২২) িায়খ্ আহমাদ ইবর্ন ইয়াহ ইয়া আন-নার্মী(69) 
মুক্বীম অবস্থায় আমীর মর্নানয়ন করা প্রসর্ঙ্গ বতবন বর্লন, 

হাদীর্ছ কয আমীর বনযুক্ত করার কথা বলা হর্য়র্ছ, তা সির্রর সার্থ 

বনবদেষ্ট। মুক্বীম অবস্থায় রার্ষ্ট্রর মুসবলম িাসকই সবার র্নয যর্থষ্ট। 

অনয ককার্না আমীর বনযুক্ত করা ববধ নয়। কারে, কসর্ের্ত্র েন্দ্ব ও 

িাসাদ সৃবষ্ট হর্ব। অতএব, কয বযবক্ত বলর্ব, মুসবলম িাসক ছাো 

মুক্বীম অবস্থায় অনয ককার্না আমীর বনযুক্ত করা িরী‘আত সম্মত, 

                                                           
(69) ববখ্যাত মুহাবিছ এবং িক্বীহ আহমাদ আন-নার্মী ১৩৪৬ বহর্রীর্ত র্ন্মগ্রহে 

কর্রন। বতবন খ্যাবতমান আর্লমগর্ের বনকট কথর্ক বিোগ্রহে কর্রন। তাাঁর 
উর্ল্লখ্র্যাগয বিেকবৃর্ন্দর মর্ধয রর্য়র্ছনুঃ সঊদী আরর্বর সার্বক প্রধান 
মুিতী িায়খ্ মুহাম্মাদ ইবর্ন ইবরাহীম, আবু্দল্লাহ আল-ক্বারআবী, হার্িয 
ইবর্ন আহমাদ আল-হাকামী প্রমুখ্। তাাঁর উর্ল্লখ্র্যাগয ছাত্রবৃর্ন্দর মর্ধয 
রর্য়র্ছনুঃ িায়খ্ রবী আল-মাদখ্ালী, আলী ইবর্ন নার্ছর আল-িাক্বীহী 
প্রমুখ্। তাাঁর রবিত উর্ল্লখ্র্যাগয গ্রন্থাবলীর মর্ধয ১. তা’সীসুল আহকাম িারহু 
উমদাবতল আহকাম ২. িাতহুর-রবব্বল ওয়াদুদ বিল িাতাওয়া ওয়ার-রুদূদ 
৩. তানযীহুি-িারী‘আহ আন ইবাহাবতল আগানী আল-খ্ালী‘আহ 
উর্ল্লখ্র্যাগয।  
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তার্ক তার পর্ে দলীল কপি করর্ত হর্ব। আর একথা সতয কয, কস 

কবিনকার্লও তার পর্ের দলীল পার্ব না।(70) 

অনযত্র বতবন বর্লন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

কতৃেক আমীর বনযুর্ক্তর অনুমবতর ববষয়বট সির্রর সার্থ বনবদেষ্ট। কয 

বযবক্ত বলর্ব, সির্র আমীর বনযুক্ত করা ববধ হর্ল মুক্বীম অবস্থায় 

আমীর বনযুু্ক্ত করাও ববধ, কস মূখ্ে; কস িরী‘আর্তর বকছুই র্ার্ন 

না। তার উবিৎ, মূখ্েতা বাইর্র প্রকাি না কর্র লুকার্নার কিষ্টা 

করা।(71) 

বায়‘আত প্রসর্ঙ্গ বতবন বর্লন, বায়‘আত হর্ে মুসবলম 

িাসর্কর অবধকার। সুতরাং িাসক ছাো অনয ককউ কার্রা বনকট 

কথর্ক বায়‘আত গ্রহে করল, কস েীর্নর মর্ধয বনবন্দত ববদ‘আত সৃবষ্ট 

করল। আমরা যবদ হক্কানী আর্লমগর্ের র্ীবনীর বদর্ক দৃবষ্টপাত 

                                                           
(70) আহমাদ আন-নার্মী, আল-মাওর্রদুল আযবুয-যালাল িীমা উনতুবক্বদা আলা 

বা‘বযল মানাবহবর্দ-দা‘ববইয়াহ বমনাল আক্বাইবদ ওয়াল আ‘মাল, পৃ: ২০৫। 
(71) আহমাদ আন-নার্মী, আল-িাতাওয়া আল-র্াবলইয়াহ আবনল মানাবহর্ আদ-

দা‘ববইয়াহ,  (িুরকান লাইর্ব্ররী, আর্মান, বেতীয় প্রকাি: ১৪২১ বহ:), পৃষ্ঠাুঃ 
৪৪-৫১। 
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কবর, তাহর্ল সহর্র্ই বুঝর্ত পারব, তাাঁরা দা‘ওয়াতী কার্ করর্ত 

বগর্য় কার্রা কাছ কথর্ক আনুগর্তযর বায়‘আত গ্রহে কর্রন বন। 

িায়খ্ মুহাম্মাদ ইবর্ন আবু্দল ওয়াহহাব বহর্রী ১২ িতাব্দীর্ত নার্র্দ 

দা‘ওয়াতী কার্ কর্রর্ছন। বকন্তু কার্রা কাছ কথর্ক আনুগর্তযর 

বায়‘আত গ্রহে কর্রন বন। কতমবনভার্ব িায়খ্ আবু্দল্লাহ ইবর্ন 

মুহাম্মাদ আল-ক্বার‘আবী সঊদী আরর্বর দবেোির্ল দা‘ওয়াতী কার্ 

কর্রর্ছন। বতবনও কার্রা কথর্ক বায়‘আত কনন বন। আমরা যবদ 

আর্রকটু পূর্বে বির্র যায়, তাহর্ল লেয করব, িায়খু্ল ইসলাম 

ইবর্ন তাইবময়াও কার্রা কাছ কথর্ক বায়‘আত গ্রহে কর্রন বন। 

অথি মহান আল্লাহ তাাঁর্দর সকর্লর দা‘ওয়ার্ত বরকত দান 

কর্রর্ছন। প্রকৃতপর্ে তাাঁরাই সালািী দা‘ওয়ার্তর ধারক ও বাহক। 

দুুঃখ্র্নক হর্লও সতয কয, ববদ‘আতীরা ববদ‘আত প্রিার করা কথর্ক 

ববরত হয় বন।(72) 

                                                           
(72) আল-মাওর্রদুল আযবুয-যালাল িীমা উনতুবক্বদা আলা বা‘বযল মানাবহবর্দ-

দা‘ববইয়াহ বমনাল আক্বাইবদ ওয়াল আ‘মাল, পৃ: ২০৫। 
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প্রশ্নুঃ কয সব দা‘ঈ দা‘ওয়ার্তর পদ্ধবতর্ত ভুল কর্রন, বকছু 

বকছু ছাত্র তার্দর সমার্লািনা কর্রন। তার্দর এ সমার্লািনা বক 

গীবর্তর অেভুেক্ত হর্ব? 

উিরুঃ মহান আল্লাহ তাাঁর নবীগের্ক দা‘ওয়াতী কের্ত্র কয 

পথ বনর্দেি বদর্য়র্ছন, সকল দা‘ঈর উবিৎ, কস পর্থ পবরিাবলত 

হওয়া। মহান আল্লাহ বর্লন, 

ة   ُكنِ  ِف  َناَبَعث   َولََقد   ﴿ مَّ
ُ
نِ  رَُّسوًل  أ

َ
َ ٱ ُبُدوا  ع  ٱ أ ن   ُهمفَِمن   ُغوَت  لطَّ  ٱ َتنُِبوا  ج  ٱوَ  ّللَّ  مَّ

ُ ٱ َهَدى ن   ُهمَوِمن   ّللَّ ت   مَّ َل  ٱ هِ َعلَي   َحقَّ  ٱ ِف  فَِسُيوا   لَُة  لضَّ
َ  ََكنَ  َف َكي   نُظُروا  ٱفَ  ِض ۡرل 

 [  ١٤: انلحل] ﴾ ٣٦ بِيَ ُمَكذنِ ل  ٱ قَِبةُ َع  

  ‘অবিযই আমরা প্রর্তযক উম্মর্তর বনকর্টই রাসূল কপ্ররে 

কর্রবছ এই বনর্দেিনা বদর্য় কয, কতামরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং 

তাগূত কথর্ক কবাঁর্ি থাক। অতুঃপর তার্দর মর্ধয বকছু সংখ্যকর্ক 

আল্লাহ কহদার্য়ত কর্রর্ছন এবং বকছু সংখ্যর্কর র্নয পথভ্রষ্টতা 

অবধাবরত হর্য় কগর্ছ। সুতরাং কতামরা পৃবথবীর্ত ভ্রমে কর এবং 

কদখ্, বমথযার্রাপকারীর্দর বকরূপ পবরেবত হর্য়র্ছ’ (আন-নাহ ল 

৩৬)। 
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মহান আল্লাহ তাাঁর বপ্রয় নবীর্কও দা‘ওয়ার্তর পথ ও পদ্ধবত 

বিবখ্র্য় বদর্য়র্ছন। বতবন বর্লন, 

ِ َه   قُل   ﴿ د   َسبِيِل   ۦِذه
َ
ِ  ٱ إَِل  ا  ُعو  أ نَا   بَِصَية   ََعَ   ّللَّ

َ
ِ ٱ نَ َح  َوُسب   تََّبَعِن  ٱ نِ َومَ  أ  َوَما   ّللَّ

نَا  
َ
ِ ل  ٱ ِمنَ  أ  [  ٠١٧: يوسف] ﴾ ١٠٨ كِيَ ُمش 

 ‘কহ নবী! আপবন বর্ল বদন, ইহাই আমার পথ। আবম ও 

আমার অনুসারীগে আল্লাহর বদর্ক ডাবক র্াগ্রত জ্ঞান সহকার্র। 

আর আল্লাহ পববত্র এবং আবম মুিবরকর্দর অেভুেক্ত নই’ (ইউসুি 

১০৮)। 

অতএব, ককউ যবদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-

এর পদ্ধবত বাদ বদর্য় দা‘ওয়াতী ময়দার্ন অনয ককার্না পদ্ধবত 

অবলম্বন কর্র, তাহর্ল উলামার্য় ককরার্মর উবিৎ, তার ভুল-ত্রুবট 

ধবরর্য় বদর্য় সবঠক পদ্ধবত বর্ল কদওয়া। আর কয বযবক্ত সবঠক 

পদ্ধবত র্ানার পরও ভুল ধবরর্য় বদর্ব না, কস লিনাহগার হর্ব। তর্ব 

ককউ ভুল ধবরর্য় কদওয়ার এ দাবয়ত্ব পালন করর্ল অনয সবাই 

দায়মুক্ত হয় যার্ব, অনযর্দর আর কগানাহ হর্ব না। বকন্তু ভুল ধবরর্য় 

বদর্ত বগর্য় যবদ ককউ অনযর্দর সহর্যাবগতার প্রর্য়ার্ন মর্ন কর্র, 
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তাহর্ল সকর্লর উবিত, তার্ক সহর্যাবগতা করা। ককউ যবদ মর্ন 

কর্র, যারা দা‘ওয়ার্তর পথ ও পদ্ধবতর কের্ত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-এর পদ্ধবতর ববর্রাধী ককার্না পদ্ধবত অবলম্বন 

করর্ছ, তার্দর বযপার্র কথা বলর্ত যাওয়া উবিৎ নয়, তর্ব কস িরম 

ভুল করর্ব। এর মাধযর্ম কস আসর্ল সৎ কার্র্র আর্দি ও অসৎ 

কার্ কথর্ক বনর্ষধ, হক প্রিার এবং কনকী ও আল্লাহ ভীবতর কার্র্ 

পরস্পর সহর্যাবগতা করার্ক অর্কর্র্া করর্ত িায়। কস যবদ অের 

কথর্ক এবট নাও িায়, তবুও যারা িায়, কস তার্দর প্রতারোর বিকার 

হর্য়র্ছ। অতএব, তার উবিৎ, হর্কর পর্থ বির্র আসা।(73) 

 

 

                                                           
(73) আল-িাতাওয়া আল-র্াবলইয়াহ আবনল মানাবহর্ আদ-দা‘ববইয়াহ, পৃ: ১২। 
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আর্রা ববিাবরত র্ানার র্নয পেুনুঃ 

/ ادلعوة إىل اهلل بني اتلجمع احلزيب واتلعاون الرشيع، لفضيلة الشيخ  -٠
 .يب األثرييلع بن حسن احلل

، للعالمة حكم االنتماء إىل الفرق واجلمااعت واألحزاب اإلسالمية  -٢
 .بكر أيب زيد

مفهوم أهل السنة واجلماعة عند أهل السنة واجلماعة، لفضيلة   -١
 .نارص العقل/ الشيخ

صالح بن / األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديدة، لفضيلة الشيخ -٦
 .فوزان الفوزان

أمحد بن حيىي / عن املناهج ادلعوية، لفضيلة الشيخ الفتاوى اجللية  -١
 .انلجيم

املورد العذب الزالل فيما انتقد ىلع بعض املناهج ادلعوية من   -٤
 .العقائد واألعمال، للمؤلف السابق

/ ابليعة بني السنة وابلدعة عند اجلمااعت اإلسالمية، لفضيلة الشيخ  -٨
 .يلع بن حسن احلليب األثري

سعد بن عبد الرمحن / اهلل، لصاحب املعايلحقيقة ادلعوة إىل   -٧
 .احلصنّي 

فتاوى العلماء حول ادلعوة واجلمااعت اإلسالمية، نلخبة من   -١
 .العلماء
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قمع املعاند وزجر احلاقد احلاسد، أليب عبد الرمحن مقبل بن هادي   -٠١
 .الواديع وغريها

 

বনর্নাক্ত ওর্য়বসাইটলিবল ব্রাউস করুনুঃ 

http://www.4salaf.com/vb 

http://www.ajurry.com/vb/forum.php 

http://www.binbaz.org.sa/ 

http://www.albany.net/ 

http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml 

http://www.alfawzan.af.org.sa 

http://alhalaby.com/tags-641.html 

 

 

http://www.4salaf.com/vb
http://www.ajurry.com/vb/forum.php
http://www.binbaz.org.sa/
http://www.albany.net/
http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml
http://www.alfawzan.af.org.sa/
http://alhalaby.com/tags-146.html
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সূিীপত্র 
অনুবাদর্কর কথা 
িায়খু্ল ইসলাম ইবর্ন তাইবময়াহ 
মুক্বীম অবস্থায় ‘ইমারত’ ববষয়ক বববধ-ববধান সম্পর্কে 

সঊদী আরর্বর উচ্চ উলামা পবরষর্দর িৎওয়া 
র্গবেখ্যাত মুহাবিছ আল্লামা নাবছরুিীন আলবানী 
সঊদী আরর্বর সার্বক গ্রযান্ড মুিতী আবু্দল আযীয 

ইবর্ন বায  
আল্লামা মুহাম্মাদ ইবর্ন ছার্লহ আল-উছায়মীন 
সঊদী আরর্বর উচ্চ উলামা পবরষর্দর সদসয ছার্লহ 

ইবর্ন িাওযান আল-িাওযান 
সঊদী আরর্বর উচ্চ উলামা পবরষর্দর সদসয িায়খ্ 

বকর আবু যার্য়দ 
ইর্য়র্মর্নর প্রখ্যাত মুহাবিছ িায়খ্ মুক্বববল ইবর্ন হাদী 

আল-ওয়ার্দঈ 
বসবরয়ার প্রবসদ্ধ আর্লম িায়খ্ আদনান ইবর্ন মুহাম্মাদ 

আল-আরউর 
আল্লামাহ আবু্দল্লাহ ইবর্ন আবু্দর রহমান আল-লিদায়য়ান 
মুহাম্মাদ ছার্লহ আল-মুনাবজ্জদ 
আলী ইবর্ন হাসান ইবর্ন আবু্দল হামীদ আল-হালাবী 
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আল-আছারী 
িায়খ্ ছার্লহ ইবর্ন মুহাম্মাদ আল-লুহায়দান 
িায়খ্ রবী ইবর্ন হাদী আল-মাদখ্ালী 
িায়খ্ মুহাম্মাদ আমান ইবর্ন আলী আল-র্ামী 
িায়খ্ উছমান মুহাম্মাদ আল-খ্ামীস 
িায়খ্ ইবরাহীম ইবর্ন আর্মর আর-রুহায়লী 
আবু মার্লক আর-করিাঈ আল-রু্হানী 
আল্লামা সা‘দ ইবর্ন আবু্দর রহমান আল-হুছাইন 
িায়খ্ আবু উসামাহ সালীম ইবর্ন ঈদ আল-কহলালী 
আবু মুহাম্মাদ আমীনুল্লাহ কপর্িায়ারী 
িায়খ্ আহমাদ ইবর্ন ইয়াহ ইয়া আন-নার্মী 
সূিীপত্র 
 

 

 


