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িবসিম%ািহর রাহমািনর রাহীম
সম+ ,শংসা আ%াহর জন1, িযিন জগসমূ েহর ,িতপালক। দ;দ ও সালাম তার
িব=+ রাসূ েলর উপর।

আ?াবাদ:
আিম ১২/১/১৪২৪ িহজরীেত এ িবষেয় িলেখিছলাম এবং তা ,কাশও
কেরিছলাম। িকH তােত আমার উপর িকছু ,J আেরািপত হয়। িবেরাধীেদর
Lথেকও অেনক অিভেযাগ আেস। িকH তােদও ,J ও আপিP আমােক আরও দৃ ঢ়
কেরেছ।
যখনই Lকান ,িতTিU ,িতTিUতা করেত এেসেছ, তার কথার পূ েবV Lচহারায়ই
দু বVলতা ফুেট উেঠেছ। তাই আিম যু ি[ ও বণVনার মাধ1েম মাসআলািটেক
পযVােলাচনা কেরিছ। তােত পূ বVবতVী ও পরবতVীেদর উি[ সংেযাজন কেরিছ এবং
পূ ণVা] পযVােলাচনার মাধ1েম মাসআলািটেক ^_ কেরিছ।
আিম মেন কির, এটা ইবেন আ`াস রা: এর বণVনােলার পূ ণVা] িবেbষণ। আিম
তা Lথেক এই সারিনযVাস Lবর কেরিছ Lয, ইবেন আ`াস রা: এর বণVনািট
ইজমার িবপরীত নয়। বরং িতিনও কুফেরর ,ব[ােদরই একজন।
এখােন Lকউ চমেক উঠেত পাের এবং িবেরাধীগণ হতবাক হেয় Lযেত পােরন,
যখন Lদখেবন, ইবেন আ`াস রা: তােদর িবcেd!! িকH Lক পাের সৃ ি_র উপর
হকেক ,াধান1 িদেত??
Lক পাের অe অনু করণ পিরত1াগ কের আ%াহর িকতাব ও রাসূ লু%াহ সা: এর
িবd সু gাহেক আকেড় ধরেত??
Lক পাের আ%াহর সHি_র জন1 iীয় ,বৃ িPর িবেরািধতা করেত??
উPর হেj, যােক আ%াহ তাওফীক িদেয়েছন Lকবল Lস ই।
!
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উপkমিণকা
আমরা Lয িবষয়িটর অবতারণা কেরিছ, আ%াহর সৃ ি_েত এমন িকছু Lনই, যা তার
Lথেক clপূ ণ।V আর তা কিতপয় সু ^_ কারেণ ও সমুmল ,মােণর িভিPেত।
এিট সেবVাn ^শVকাতর এবং চূ ড়াo ভয়াবহ িবষয়।
এর মাধ1েমই অেনক জািতর উpান হয় এবং অেনক জািতর হয় পতন। এর
মাধ1েমই অেনক জািত উgিতর িশখের আেরাহন কের আর অেনক জািত হয়
লািqত ও অপদ+।
সমেয়র দািব, কােলর ,িতকূলতা ও যু েগর িফতনার কথা বেল কত মানু ষ এেত
িদকrাo হেয়েছ, কত মানু ষ িফতনায় পেড়েছ আর কত মানু ষ হেয়েছ মুরিজয়া!
তার পিরসংখ1ান আ%াহই ভাল জােনন।"

Lস িবষয়িট আর িকছু নয়; শাসনকতৃVl
এ ধরেণর িবষয় ,বৃ িPর তাড়না, দু িনয়ার সsৃ [তা, it ইলম বা কম বুেঝর
Tারা সমাধান করা যায় না। কারণ, এর কারেণ স?ু খীন হেত হয় ভয়াবহ
পিরণিতর, কিঠন অবvার।
একমাw আ%াহই ভাল জােনন, এ িবষয়িট আমার কত সময় িনেয়েছ! আিম এর
গভীরতা ও চূ ড়াo ফলাফেলর ব1াপাের কত িচoা কেরিছ! হয়ত তা দশ বছেররও
অিধককাল হেব।
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এটা আমার অoরেক কুেড় কুেড় খািjল, আমার xদয়েক চূ ণV-িবচূ ণV করিছল।
আিম এর অেনক ব1িতkমী িবষয়, উপকারী কথাবাতVা, দূ লVভ yান ও িবিভg
মূ লনীিত সsেকV অবগত হেয়িছ।
আর আিম সবVাo আ%াহর িকতাবেক আকেড় Lথেকিছ। আমার অবvা এমন িছল
Lযন, আিম র[ িদেয় তা অzন কেরিছ এবং Lসই অমূ ল1 কািল িদেয় তা িলেখিছ,
যা মহা Lপেরশানী ও কিঠন িচoার িদন আ%াহর দরবাের আমার জন1 সু পািরশ
করেব।
এই কথািটর কারেণ আিম আমার অেনক এমন বeুেক পিরত1াগ কেরিছ, যারা
এখন আমার শ{ হেয় Lগেছ। এমন অেনক সহপািঠেদর সsকV িছg কেরিছ,
যারা আমার জীবেনর স]ী িছল।
ধু তােদর এমন কিতপয় কথার কারেণ, যা অe অনু করণ ও িনছক অনু সরেণর
সৃ _। িকH আ%াহই আমার ল|1। িতিনই আমার অিভভাবক ও আমােক সরল
পেথর িদশা দানকারী।

দৃ ি_ আকষVণ:
আিম Lয তথ1সূ w ও দিলল-,মাণ িনেয় আ%াহর সে] সা|াৎ করব, তা Lকবল
তার িকতাব ও তার নবী সা: এর সু gাহয় যা Lপেয়িছ তা ই।
যা ধমVচু1ত রােফযীেদর বুেঝর মত নয়, নাি+ক জাহিময়ােদর মত নয়, অি~দ
মুরিজয়ােদর মত নয় এবং না িবিjgতাবাদী খািরজীেদর মত।
বরং উ?াহর Lসই সকল Lনককার পূ বVসূরীেদর বুেঝর আেলােক, যারা iীয় ,ভুর
নূ র Tারা ^_ দিলল আকেড় Lথেকেছন।
সাহাবা ও তােবয়ীগেণর িনদশVনাবলী Lথেক সিঠক িসdাo অেÄষণ কেরিছ এবং
অd িবষয়েক d করার L|েw অe অনু করণ Lথেক মু[ Lথেকিছ।
!
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আর ,েত1কিটই কেরিছ সবVািধক ^_ বণVনা ও শি[শালী ,মােণর আেলােক।
আ%াহর নােম আরÅ করিছ:

নামায, Lরাজা, জবাই, দু ’আ, মাgত ইত1ািদ ইবাদতসমূ েহর মত শাসনকতৃVlও
একিট ইবাদত। এেলার মােঝ Lকান ব1বধান Lনই।
এর দিলল হল আ%াহর িকতাব। আ%াহ তা’আলা বেলন:

{-ﻢ5 ﺍﻟﻘﹶﻴ-ﻳﻦ5 ﺫﹶﻟ&ﻚ! ﺍﻟﺪ-ﻭﺍ ﺇﻻﱠ ﺇﻳ?ﺎﻩ-ﺪ-ﺒB ﺇﻻﱠ ﻟ&ﻠﱠﻪ& ﺃﹶﻣ!ﺮ! ﺃﹶﻻﱠ ﺗ!ﻌ-}ﺇﻥ& ﺍﳊﹸﻜﹾﻢ
“শাসন একমাw আ%াহরই জন1, িতিন আেদশ কেরেছন, Lতামরা একমাw তারই
ইবাদত কর। এটাই সু ,িতিÇত Tীন।”
পিবw সÉা আরও বেলন:

! {ﻮﻥﹶ-ﺟ!ﻌBﺮ-ﻪ& ﺗB ﻭﺇﻟﹶﻴ- ﺍﳊﹸﻜﹾﻢ- ﻓ&ﻲ ﺍﻷُﻭﻟﹶﻰ ﻭﺍﻵﺧ&ﺮ!ﺓ& ﻭﻟﹶﻪ-ﺪB ﺍﳊﹶﻤ-ﻮ! ﻟﹶﻪ- ﻻ ﺇﻟﹶﻪ! ﺇﻻﱠ ﻫ-ﻮ! ﺍﻟﻠﱠﻪ-}ﻭﻫ
“িতিনই আ%াহ। িতিন ছাড়া Lকান উপাস1 Lনই। ইহেলােক ও পরেলােক ,শংসা
ধু তারই জন1।
শাসেনর অিধকারও ধু তারই আর Lতামােদরেক তার িদেকই ,ত1াবতVন করােনা
হেব।”
পিবw সÉা আরও বেলন:

{ﻤ!ﺘ !ﻮ ﱢﻛﻠﹸﻮﻥﹶ- ﻴ &ﻪ ﹶﻓ ﹾﻠ!ﻴ!ﺘ !ﻮ ﱠﻛ ﹾﻞ ﺍﹾﻟBﺖ !ﻭ !ﻋﹶﻠ
- ﻴ &ﻪ !ﺗ !ﻮ ﱠﻛ ﹾﻠB ﺇﹺﻻﱠ &ﻟﱠﻠ &ﻪ !ﻋﹶﻠ-ﻜﹾﻢ-}ﺇﹺﻥﹾ ﺍﻟﹾﺤ
“শাসন ধু আ%াহরই জন1। আিম তার উপরই ভরসা কেরিছ আর
ভরসাকারীেদর তার উপরই ভরসা করা উিচত।”
পিবw সÉা আরও বেলন:

{ ﺃﹶﻻ- ﻟﹶﻪ-ﻜﹾﻢ-ﻮ! ﺍﻟﹾﺤ- ﻭ!ﻫ-ﺮ!ﻉB}ﺍﻟﹾﺤ!ﺎﺳ&ﺒﹺﲔ! ﺃﹶﺳ
!
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“Lজেন Lরখ, শাসন ধু তারই অিধকার। িতিন সবVােপ|া Ñত িহসাব
Öহণকারী।”
পিবw সÉা আরও বেলন:

{! ﻭ!ﻛﹶﺬﹶﻟ&ﻚ-ﺣﻜﹾ̀ﻤﺎ ﺃﹶﻧﺰ!ﻟﹾﻨ!ﺎﻩ-  !ﻋ !ﺮﹺﺑ̀ﻴّﺎBﺖ! ﻭ!ﻟﹶﺌ&ﻦB ﺍﺗ!ّﺒ!ﻌBﻢ-ﻮ!ﺍﺀَﻫBﻌ !ﺪﻣ!ﺎ ﺃﹶﻫB  ﺟ!ﺎﺀَﻙ! !ﺑB ﻟﹶﻚ! ﻣ!ﺎ ﺍﻟﹾﻌ&ﻠﹾﻢﹺ ﻣ&ﻦBﻣ&ﻦ
& ﺍﻟﻠﹶّﻪB}ﻭ!ﺍﻕﹴ ﻭ!ﻻ ﻭ!ﻟ&ﻲﹴّ ﻣ&ﻦ
“এভােব আিম কুরআন অবতরণ কেরিছ শাসন-িবধান ;েপ, আরবী ভাষায়।
Lতামার িনকট yান আসার পরও তুিম যিদ তােদর ,বৃ িPর অনু সরণ কর, তেব
আ%াহর িবcেd Lতামার Lকান অিভাভাবক ও র|ক থাকেব না।”
পিবw সÉা আরও বেলন:

{ ﻭ!ﻻ-ﺮﹺﻙBﺸ- ﹾﻜﻤ&ﻪ& ﻓ&ﻲ ﻳ-}ﺃﹶﺣ!̀ﺪﺍ ﺣ
“আর িতিন তার শাসন কতৃVেl কাউেক শরীক কেরন না।”
অতএব এককভােব আ%াহ তা’আলার ইবাদত করাই দািব কের, হালাল ও হারাম
করার L|েwও িতিন একক হেবন।
Lযমন আ%াহ তা’আলা বেলন:

{ ﺍﺗ!ّﺨ!ﺬﹸﻭﺍBﻢ-ﺒ!ﺎﺭ!ﻫB ﺃﹶﺣBﻢ-ﺒ!ﺎﻧ!ﻬBﻫ-ﺑ!ﺎﺑﺎﹰ ﻭﺭBﻭﻥ& ﻣ&ّﻦ ﺃﹶﺭ-ﻦ! ﻭﺍﻟﹾﻤ!ﺴِﻴﺢ! ﺍﻟﻠﹶّﻪ& ﺩBﻳ!ﻢ! ﺍﺑBﻭﺍ ﻭﻣ!ﺎ ﻣ!ﺮ-ﺇﻻﹶّ ﺃﹸﻣ&ﺮ
ﻭﺍ-ﺪ-ﺒBﻮ! ﺇﻻﹶّ ﺇﻟﹶﻪ! ﻻﹶّ ﻭﺍﺣ&ﺪﺍﹰ ﺇﻟﹶﻬﺎﹰ ﻟ&ﻴ!ﻌ- ﻫ-ﺤ!ﺎﻧ!ﻪBﺒ-ﺮﹺﻛﹸﻮﻥﹶ !ﻋ !ﻤّﺎ ﺳBﺸ-}ﻳ
“তারা আ%াহর পিরবেতV তােদর ধমVীয় c ও সংসার িবরাগীেদরেক ,ভু িহসােব
Öহণ কেরেছ এবং ঈসা ইবেন মারইয়ামেকও। অথচ তােদরেক আেদশ করা
হেয়েছ এক ইলােহর ইবাদত করার জন1। িযিন ছাড়া Lকান ইলাহ Lনই। িযিন
তােদর িশরক Lথেক পিবw।”
!
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এ সকল আয়াতেলা ,মাণ কের: শাসন-কতৃVlও ইবাদেত একেlর অoভূ V[।
অথVাৎ এটা তাওহীদু ল উলু িহয়1াহ বা উপাসনার একl।
Lয শাসেনর L|েw আ%াহর সােথ অংশীদার সাব1+ কের, Lস ঐ ব1ি[র মতই,
Lয অন1 Lযেকান ,কার ইবাদেত শরীক কের।
আ%ামা শানিকতী রহ: বেলন:
আ%াহর শাসন কতৃেl কাউেক আ%াহর সােথ শরীক করা আর তার

ইবাদেত কাউেক তার সােথ শরীক করা- উভয়টার একই অথV। এদু ’Lটার
মােঝ আেদৗ Lকান পাথVক1 Lনই।
সু তরাং Lয আ%াহর শাসন ব1বvা ব1তীত অন1 কােরা শাসনব1বvার
অনু সরণ কের এবং আ%াহর িবধান ব1তীত অন1 কােরা িবধান মােন, Lস
ঐ ব1ি[র মতই Lয, িবতকVর ইবাদত কের, িবতকVর জন1 িসজদা কের।
এদু ’িটর মােঝ Lকান িদক Lথেক Lকান পাথVক1 Lনই। তাই উভয়িট
একই। উভেয়ই আ%াহর সােথ অংশীদার সাব1+কারী।
(Lদু খন, আযওয়াউল বয়ান িলশ-শানিকতী: ৭/১৬২)

শায়খ রহ: আরও বেলন:
“িতিন িনজ শাসেন কাউেক অংশীদার বানান না”- এ আয়াত Lথেক বুঝা
যায়: যারা আ%াহর িবধােনর বািহের িভg িবধান রচনাকরীেদর আনু গত1
কের, তারা আ%াহর সােথ শরীককারী।
এ িবষয়িট অন1 আয়ােত ^_ভােবই এেসেছ: Lযমন শয়তান, মৃত
,াণীেক আ%াহর জবাইকৃত বেল দািব কের তা হালাল হওয়ার Lয িবধান
,ণয়ন কেরিছল, তােত যারা তার অনু সরণ কেরেছ, তােদর ব1াপাের
নািযল হেয়েছ:
ﻢB ﻟ&ﻴ!ﺎﺋ&ﻬﹺBﻮﻥﹶ ﺇﻟﹶﻰ ﺃﹶﻭ-ﻮﺣ- ﻭﺇﻥﱠ ﺍﻟﺸ?ﻴ!ﺎﻃ&ﲔ! ﻟﹶﻴtﻖB ﻟﹶﻔ&ﺴ-ﻪ& ﻭﺇﻧ?ﻪB ﺍﻟﻠﱠﻪ& ﻋ!ﻠﹶﻴ-ﺳﻢB ﺬﹾﻛﹶﺮﹺ ﺍ- ﻳBﻭﻻ ﺗ!ﺄﹾﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﻣ&ﻤ?ﺎ ﻟﹶﻢ
ﺮﹺﻛﹸﻮﻥﹶBﺸ- ﻟﹶﻤB ﺇﻧ?ﻜﹸﻢBﻢ-ﻮﻫ-ﻤ-ﺘB ﻭﺇﻥﹾ ﺃﹶﻃﹶﻌBﺠ!ﺎﺩ&ﻟﹸﻮﻛﹸﻢ-ﻟ&ﻴ
!
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“যােত আ%াহর নাম উে%খ করা হয়িন, Lতামরা তা Lথেক Lখেয়া না।
িনãয়ই এটা িফসক (পাপাচার)। শয়তান তার বeুেদর িনকট ওহী L,রণ
কের, Lযন তারা Lতামােদর সােথ িবতকV করেত পাের। Lতামরা যিদ
তােদর অনু সরণ কর তাহেল Lতামরা মুশিরক হেয় যােব।”
এখােন আ%াহ তা’আলা ^_ করেলন Lয, তারা তােদর আনু গেত1র
কারেণ মুশিরক।
এটা হেj আনু গেত1র L|েw এবং আ%াহর িবধােনর িবপরীত িবধান
মানার L|েw শরীক করা।
আর িনেåা[ আয়ােত শয়তােনর ইবাদত বেল এটাই উেçশ1ﻭﻧﹺﻲ ﻫ!ﺬﹶﺍ ﺻ&ﺮ!ﺍﻁﹲ-ﺪ-ﺒB * ﻭﺃﹶﻥ& ﺍﻋtﻭ} ﻣ|ﺒﹺﲔ- ﻋ!ﺪB ﻟﹶﻜﹸﻢ-ﻄﹶﺎﻥﹶ ﺇﻧ?ﻪBﻭﺍ ﺍﻟﺸ?ﻴ-ﺪ-ﺒB ﻳ!ﺎ ﺑ!ﻨﹺﻲ ﺁﺩ!ﻡ! ﺃﹶﻥ ﻻﱠ ﺗ!ﻌBﻜﹸﻢB ﺇﻟﹶﻴBﻬ!ﺪB ﺃﹶﻋB}ﺃﹶﻟﹶﻢ
{tﺘ!ﻘ&ﻴﻢBﻣ|ﺴ

“Lহ বনী আদম! আিম িক Lতমােদর Lথেক ,িতéিত Lনই িন Lয,
Lতমারা শয়তােনর ইবাদত করেব না। িনãয়ই Lস Lতামােদর ,কাশ1
শ{। আর Lতামরা আমারই ইবাদত করেব। এটাই সরল পথ।”
অনু ;প নবী ইবরাহীম আ: সsেকV আ%াহর বাণী{ﻤ!ﻦﹺ ﻋ!ﺼ&ﻴﺎﹰBﻄﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟ&ﻠﺮ?ﺣBﻄﹶﺎﻥﹶ ﺇﻥﱠ ﺍﻟﺸ?ﻴBﺪ& ﺍﻟﺸ?ﻴ-ﺒB}ﻳ!ﺎ ﺃﹶﺑ!ﺖ& ﻻ ﺗ!ﻌ
“Lহ আমার িপতা! আপিন শয়তােনর ইবাদত করেবন না। িনãয়ই
শয়তান দয়ামেয়র অবাধ1।”
(আযওয়াউল বয়ান: ৪/৮৩, ৩/৪৪)

শায়খ মুহা?াদ ইবেন ইবরাহীম বেলন,

!
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এককভােব আ%াহর িবধােনর শাসন মানা, এটাই আ%াহর রাসূ েলর ,িত

সা|1দােনর অথV। িতিন বেলন: ‘এককভােব আ%াহর িবধােনর শাসন
মানা; অন1 কােরা শাসন না মানা, এটাই এককভােব আ%াহর ইবাদত
করা ও অন1 কােরা ইবাদত না করার ëবë অথV।

কারণ উভয় শাহাদােতর মূ ল কথা হেj: আ%াহ একমাw উপাস1; তার
সােথ Lকান শরীক Lনই আর আ%াহর রাসূ ল সা:ই একমাw অনু সরণীয়,
তার আিনত িবধানই একমাw শাসন-িবধান।
িজহােদর তরবারীেলা Lতা ধু এর জন1ই, এটােক ,িতÇা করার জন1ই
Lকাষমু[ হেয়িছল। তথা এটাই মানেত হেব; অন1 সব িকছু বজVন করেত
হেব এবং িববাদকােল এর ফায়সালাই কাযVকর হেব।
(ফাতাওয়া শায়খ মুহা?াদ ইবেন ইবরাহীম: ১২/২৫২)

এমিনভােব আ%াহর িকতাব Lথেক জানা যায়, শাসন-কতৃVl তাওহীদু র cবুিবয়াহ
তথা িব=াসগত একেlরও অoভূ V[।

আ%াহ যা নািযল কেরেছন, তা Tারা শাসন করা তাওহীদু র cবুিবয়1াহ (তথা

একক রব িহসােব মানা) এর অoভূ V[। Lকননা আ%াহর শাসন কাযVকরাটা তার
,ভূ েlরই দািব এবং তার রাজl ও |মতার পূ ণVা]তা।
একারেণই আ%াহ, তার অবতীণV িবধােনর বাইের যােদরেক অনু সরণ করা হয়,
তােদরেক তােদর অনু সারীেদর জন1 রব বেল উে%খ কেরেছন।
আ%াহ সু বহানাë বেলন:

ﻭﺍ ﺇﻻﱠ-ﻳ!ﻢ! ﻭﻣ!ﺎ ﺃﹸﻣ&ﺮBﻦ! ﻣ!ﺮBﻭﻥ& ﺍﻟﻠﱠﻪ& ﻭﺍﻟﹾﻤ!ﺴِﻴﺢ! ﺍﺑ-ﻦ ﺩ5ﺑ!ﺎﺑﺎﹰ ﻣB ﺃﹶﺭBﻢ-ﺒ!ﺎﻧ!ﻬBﻫ- ﻭﺭBﻢ-ﺒ!ﺎﺭ!ﻫB}ﺍﺗ?ﺨ!ﺬﹸﻭﺍ ﺃﹶﺣ
! {ﺮﹺﻛﹸﻮﻥﹶBﺸ- ﻋ!ﻤ?ﺎ ﻳ-ﺤ!ﺎﻧ!ﻪBﺒ-ﻮ! ﺳ-ﻭﺍ ﺇﻟﹶﻬﺎﹰ ﻭﺍﺣ&ﺪﺍﹰ ﻻﱠ ﺇﻟﹶﻪ! ﺇﻻﱠ ﻫ-ﺪ-ﺒBﻟ&ﻴ!ﻌ
!
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“তারা আ%াহর পিরবেতV তােদর ধমVীয় c ও সংসার িবরাগীেদরেক ,ভু িহসােব
Öহণ কেরেছ এবং ঈসা ইবেন মারইয়ামেকও।
অথচ তােদরেক আেদশ করা হেয়েছ এক ইলােহর ইবাদত করার জন1। িযিন
ছাড়া Lকান ইলাহ Lনই। িযিন তােদর িশরক Lথেক পিবw।”
আ%ামা ইবেন হাযাম রহ: আ%াহ তা’আলার এই বাণী সsেকV বেলন:
“Lযেহতু ইëদী ও নাসারারা, তােদর ধমVীয় c ও সংিবরাগীরা যা হারাম
করত, তােক হারাম বেল Lমেন িনত এবং তারা যা হালাল করত, তােক
হালাল বেল Lমেন িনত, একারেণ এটা যথাথVই ,ভূ l ও ইবাদত, যা
তারা Tীন িহসােব Öহণ কেরিছল।
আর আ%াহ তা’আলা এই আমলিটেক, আ%াহেক Lছেড় অন1েদরেক রব
িহসােব Öহণ করা ও তােদর ইবাদত করা বেল উে%খ কেরেছন। আর
এটা িশরক হওয়ার ব1াপাের Lকানও মতিবেরাধ Lনই।”
(ফসল: ৩/২৬৬)

ইবেন তাইিময়া রহ: এ ব1াপাের বেলন: আ%াহ বেলেছন:
“তারা আ%াহর পিরবেতV তােদর ধমVীয় c ও সংসার িবরাগীেদরেক
,ভু িহসােব Öহণ কেরেছ এবং ঈসা ইবেন মারইয়ামেকও। অথচ
তােদরেক আেদশ করা হেয়েছ এক ইলােহর ইবাদত করার জন1। িযিন
ছাড়া Lকান ইলাহ Lনই। িযিন তােদর িশরক Lথেক পিবw।”
আর আিদ ইবেন হািতেমর দীঘV ‘হাসান’ হািদেস এেসেছ: আিদ ইবেন
হািতম রা: রাসূ লু%াহ সা: এর িনকট আসেলন। িতিন তখন খৃ_ান
িছেলন। িতিন রাসূ ল সা: Lক এই আয়াত পড়েত নেলন। (িতিন বেলন:)
তখন আিম বললাম: আমরা Lতা তােদর ইবাদত কির না। রাসূ লু%াহ সা:
বলেলন: তারা িক আ%াহ যা হালাল কেরেছন, তােক হারাম কের না?
!
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আর Lতামরাও Lসটা হারাম বেল মান না? এবং তারা িক আ%াহ যা
হারাম কেরেছন Lসটােক হালাল কের না? আর Lতামরাও তােক হালাল
বেল Lমেন নাও না? (িতিন বেলন,) আিম বললাম: হ1াঁ। িতিন বলেলন:
এটাই তােদর ইবাদত।’’
এমিনভােব আবুল বুখতারী বেলন:
“আসেল তারা তােদর জন1 সালাত আদায় করত না এবং তারা যিদ
তােদরেক আ%াহেক Lছেড় তােদর ইবাদত করার আেদশ করত, তাহেল
তারা তা মানত না। িকH তারা তােদরেক হালাল-হারােমর ব1াপাের
আেদশ কেরেছ।
উ?াহর উপর Lযটা হলাল িছল, Lসটােক হারাম কেরেছ আর Lযটা হারাম
িছল Lসটােক হালাল কেরেছ। আর এে|েw তারা তােদর অনু সরণ
কেরেছ। আর এটাই তােদর ,ভূ l।
কারণ রাসূ লু%াহ সা: ^_ভােব বেলেছন Lয, তােদর জন1 তােদর ইবাদত
িছল হারামেক হালাল করার L|েw এবং হালালেক হালাল করার L|েw
আনু গত1 করা। এমন নয় Lয, তারা তােদর জন1 নামায পড়ত, বা Lরাজা
রাখত বা আ%াহেক Lছেড় তােদরেক ডাকত। তাই এেলাই মানু েষর
জন1 ইবাদত। আ%াহ ^_ভােব বেলেছন, এেলাই িশরক।
আ%াহ বেলন:

[ﺮﹺﻛﹸﻮﻥﹶ {( ]ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯBﺸ- ﻋ!ﻤ?ﺎ ﻳ-ﺤ!ﺎﻧ!ﻪBﺒ-ﻮ! ﺳ-!!}ﻻﱠ ﺇﻟﹶﻪ! ﺇﻻﱠ ﻫ

“িতিন ছাড়া Lকান ইলাহ Lনই। তারা Lয িশরক কের িতিন তা Lথেক
পিবw।”
ইমাম ইm ইবেন আñু স সালাম রহ: বেলন:
“আনু গেত1র L|েw আ%াহ একক হওয়ার কারণ হল, Lযেহতু সৃ ি_ করা,
বািচেয় রাখা, খাদ1 Lদওয়া এবং Tীনী ও দু িনয়াবী সকল ব1বvাপনা
!
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একমাw আ%াহরই দান। ,িতিট কল1াণ িতিনই দানকারী। ,িতিট
অকল1াণ িতিনই দূ রকারী। এজন1 শাসনই একমাw তারই হেব।’’
(কাওয়ািয়দু ল আহকাম: ২/১৩৪-১৩৫)

আñু র রহমান আস-সা’দী বেলন:
রব ও ইলাহ িতিনই, িযিন তাকিদরী, শরয়ী ও ,িতদান Lদওয়া সহসবV,কার শাসেনর মািলক, একমাw তারই উপাসনা ও ইবাদত করা হয়,
তার সােথ কাউেক শরীক করা হয় না, তার িন:শতV আনু গত1 করা হয়;
Lকান ,কার অবাধ1তা করা যায় না।
ফেল অন1 সকল আনু গত1ও ধু তার আনু গেত1র জন1ই হয়।
(আলকাওলু স সাদীদ: ১-২)

উপেরর আেলাচনা Lথেক আমােদর সামেন একথা ^_ হয় Lয, শাসন-কতৃVlও,
,ভূ েl একক সাব1+ করারই অoভূ V[।

এবার আপিন এই দিলল িনন Lয, এটা ‘নাম ও ণাবলীর L|েw একক সাব1+
করা’রও অoভূ V[:
আ%াহ তা’আলা বেলন:

{ﺘ!ﻐ&ﻲ ﺣ!ﻜﹶﻤﺎﹰBﺮ! ﺍﻟﻠﱠﻪ& ﺃﹶﺑB!}ﺃﹶﻓﹶﻐ!ﻴ

“তাহেল িক আিম আ%াহ ব1তীত অন1 কাউেক শাসক (বা ফায়সালাকারী) িহসােব
চােবা?”
মহান আ%াহ আরও বেলন:

{! ﺍﳊﹶﺎﻛ&ﻤ&ﲔ-ﺮBﻮ! ﺧ!ﻴ-ﻨ!ﻨ!ﺎ ﻭﻫB ﺑ!ﻴ-ﻜﹸﻢ! ﺍﻟﻠﱠﻪBﻭﺍ ﺣ!ﺘ?ﻰ ﻳ!ﺤ-ﺒﹺﺮB}ﻓﹶﺎﺻ

“তাই সবর কর, যত|ণ না আ%াহ আমােদর মােঝ ফায়সালা কের Lদন। আর
িতিনই সেবVাPম ফায়সালাকারী।”
মহান আ%াহ আরও বেলন:

{!ﻜﹶﻢﹺ ﺍﳊﹶﺎﻛ&ﻤ&ﲔB ﺑﹺﺄﹶﺣ-ﺲ! ﺍﻟﻠﱠﻪB}ﺃﹶﻟﹶﻴ

“আ%াহ িক সেবVাPম ফায়সালাকারী (শাসনকারী) নন?”
!
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এখােন আমােদর িনকট আ%াহর িকতাব, রাসূ লু%াহ সা: এর সু gাহ এবং পূ বVবতVী
ও পরবতVীেদর উdৃ িতসমূ হ Lথেক ^_ হয় Lয, শাসন-কতৃVlও, উপাসনায় একক
সাব1+ করা,
,ভূ েl একক সাব1+ করা এবং নাম ও ণাবলীেত একক সাব1+ করার অoভূ V[
এবং আরও ^_ কের Lয, Lয আ%াহেক ছাড়া অন1 কােরা জন1 এটা িনেবদন
করল, Lস মহান আ%ার সােথ অংশীদার সাব1+ করল।

শাসন-কতৃVl ঈমােনর শতV:
অyতা ও হঠকািরতা যােদরেক লাগামহীন কের িদেয়েছ তারাই Lকবল বলেত
পাের, এটা ঈমােনর শতV নয়। আপনার সামেন দিলল Lপশ করা হল:
আ%াহ তা’আলা বলেছন:

 ﻓ&ﻲBﻢ-ﺘB ﻓﹶﺈﻥ ﺗ!ﻨ!ﺎﺯ!ﻋBﺮﹺ ﻣ&ﻨﻜﹸﻢBﻟ&ﻲ ﺍﻷَﻣBﻮﻝﹶ ﻭﺃﹸﻭ-ﻮﺍ ﺍﻟﺮ?ﺳ-ﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ! ﻭﺃﹶﻃ&ﻴﻌ-ﻮﺍ ﺃﹶﻃ&ﻴﻌ-} ﻳ!ﺎ ﺃﹶﻳ|ﻬ!ﺎ ﺍﻟﹶﺬ&ﻳﻦ! ﺁﻣ!ﻨ
-ﺴ!ﻦB ﻭﺃﹶﺣtﺮBﻡﹺ ﺍﻵﺧ&ﺮﹺ ﺫﹶﻟ&ﻚ! ﺧ!ﻴBﻮﻥﹶ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ& ﻭﺍﻟﹾﻴ!ﻮ-ﻣ&ﻨBﺆ- ﺗBﻢ-ﻮﻝﹺ ﺇﻥ ﻛﹸﻨﺘ- ﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ& ﻭﺍﻟﺮ?ﺳ-ﺩ|ﻭﻩ-ﺀٍ ﻓﹶﺮBﺷ!ﻲ
! {ﺗ!ﺄﹾﻭﹺﻳﻼﹰ
“Lহ ঈমানদারগণ! Lতামরা আ%াহর আনু গত1 কর, রাসূ েলর আনু গত1 কর এবং
Lতামােদর মধ1 Lথেক উলূ ল আমর (আেদশদাতা) Lদরেক।
আর যিদ Lকান িবষেয় Lতামােদর পর^ের িবেরাধ হয়, তাহেল তা আ%াহর ও
তার রাসূ েলর িদেক িফরাও, যিদ Lতামরা আ%াহ ও পরকােলর ,িত িব=াস
vাপন কের থাক। এটাই উPম এবং পিরণােম উৎকৃ_তর।”
শরীয়ত ,েণতা এই শাসনকতৃVl Lদওয়ােক ঈমান িহসােব গণ1 করেলন।
!
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Lযমন অন1 আয়ােত বেলন:

Bﻭﺍ ﻓ&ﻲ ﺃﹶﻧﻔﹸﺴِﻬﹺﻢ- ﺛﹸﻢ? ﻻ ﻳ!ﺠﹺﺪBﻢ-ﻨ!ﻬBﻮﻙ! ﻓ&ﻴﻤ!ﺎ ﺷ!ﺠ!ﺮ! ﺑ!ﻴ-ﺤ!ﻜﱢﻤ-ﻮﻥﹶ ﺣ!ﺘ?ﻰ ﻳ-ﻣ&ﻨBﺆ-ﻚ! ﻻ ﻳ5}ﻓﹶﻼ ﻭﺭ!ﺑ
! {ﻠ&ﻴﻤﺎﹰBﻮﺍ ﺗ!ﺴ-ﺴ!ﻠﱢﻤ-ﺖ! ﻭﻳBﻤ?ﺎ ﻗﹶﻀ!ﻴ5ﺣ!ﺮ!ﺟﺎﹰ ﻣ
“না, Lতামার রেবর শপথ! তারা তত|ণ পযVoÍ মুিমন হেত পারেব না, যত|ণ
না তােদও িববাদমান িবষেয় Lতামােক ফায়সালাকারী বানায়, অত:পর তােদর
অoের Lকান সংেকাচ না থােক এবং পিরপূ ণV আóসমপVণ কের।”
ইবেন হাযাম রহ: বেলন:
“এখােন আ%াহ নবী সা: Lক শাসনকতৃVl Lদওয়ােক ঈমান বলেলন।
আ%াহ তা’আলা আরও জানােলন: এটা ছাড়া Lকান ঈমান Lনই। উপরH
িতিন Lয ফায়সালা কেরন, তার ব1াপাের অoের Lকান সংেকাচ থাকেত
পারেব না।
সু তরাং িনিãতভােব ,মািণত হল, ঈমান- আমল, আকীদা ও কথার
নাম। Lকননা শাসন কতৃVl Lদওয়া একিট আমল। আর তা কথা ছাড়া
বা+বািয়ত হয় না। আর অoেরর সংেকাচ ছাড়া হেত হেব, তা হেj
িব=াস।”
(আçু ররাহ: ২৩৮)

ইমাম ইবেন তাইিময়া রহ: বেলন:
“একারেণই শরীয়ত তার িবধােনর শাসন Lমেন Lনওয়ােক আবশ1
কেরেছ এবং এটােক ঈমােনর জন1 শতV বািনেয়েছ। আ%াহ তা’আলা
বেলন:
!
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ِ  واﻟْﻴـﻮِم3ﺎ
ِ
ِ
ِ}ﻓَﺈن ﺗَـﻨ َﺎز ْﻋﺘﻢ ِﰲ َﺷﻲ ٍء ﻓَـﺮدﱡوﻩ َإﱃ ﱠ
ِ  واﻟ ﱠﺮ ُﺳ3ا
{◌ْ اﻵﺧ ِﺮ
ُ ُ ْ
ْ َ ﻮل إن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ ﺗُـ ْﺆﻣﻨُﻮ َن ﺑِ ﱠ
ُْ َ
“আর যিদ Lকান িবষেয় Lতামােদর পর^ের িবেরাধ হয়, তাহেল তা
আ%াহ ও তার রাসূ েলর িদেক িফরাও, যিদ Lতামরা আ%াহ ও পরকােলর
,িত িব=াস vাপন কের থাক।”
আ%াহ সু বহানাë অন1 আয়ােত বেলন:

{& ﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ-ﻪ-ﻜﹾﻤ-ﺀٍ ﻓﹶﺤB ﻓ&ﻴﻪ& ﻣ&ﻦ ﺷ!ﻲBﻢ-ﺘ!ﻠﹶﻔﹾﺘB}ﻭﻣ!ﺎ ﺍﺧ
“Lতামরা Lযেকান িবষেয় মতিবেরাধ করেল, তার ফায়সালার ভার
আ%াহর উপর।”
শায়খ রহ: আরও বেলন: সু তরাং আ%াহর প| Lথেক অবতীণV িবধান
তথা কুরআন ও সু gাহ, যা িদেয় আ%াহ তার নবী সা: Lক L,রণ
কেরেছন, তার Lথেক Lবিরেয় যাওয়ার কােরা অিধকার Lনই; একমাw
কােফরই তার Lথেক Lবর হেয় Lযেত পাের।”
(মাজমূ উল ফাতাওয়া: ১১/২৬২)

ইবেন তাইিময়া রহ: আরও বেলন:
“Lয রাসূ লু%াহ সা: এর সু gাহ ও তার আিনত শরীয়ত Lথেক Lবিরেয়
যায়, তার ব1াপাের আ%াহ iীয় পিবw সÉার শপথ কের বেলেছন:
Lস িকছু েতই মুিমন হেব না, যত|ণ না িনেজেদর মােঝ িববাদমান সকল
Tীনী ও দু িনয়াবী িবষেয় আ%াহর রাসূ ল সা: Lক ফায়সালাকারী না মােন
এবং তার ফায়সালার ব1াপাের তােদর মেন Lকান সংেকাচ না থােক।”
(আলফাতাওয়া: ২৮/৪৭১)

ইমাম ইবনু ল কািয়1ম রহ: বেলন:

!
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“{..ٍﺀB ﻓ&ﻲ ﺷ!ﻲBﻢ-ﺘB !}ﻓﹶﺈﻥ ﺗ!ﻨ!ﺎﺯ!ﻋএর মেধ1 শেতVর পের নািকরাহ (অিনিদV_ yাপক
শñ) এেসেছ। যা ব1াপকতা বুঝায়। তথা মুিমনগণ Tীেনর Lছাট-বড়,
^_-অ^_ যত িবষেয় মতিবেরাধ কের সব অoভূ V[।
এখােন ল|ণীয়, যিদ আ%াহর িকতাব ও তার রাসূ েলর সু gায় িববাদমান
িবষেয়র সমাধান না থাকত এবং তা ই যেথ_ না হত, তাহেল আ%াহ
তার ,িত িফরােনার আেদশ িদেতন না।
কারণ এটা অসÅব Lয, আ%াহ এমন িবষেয়র িদেক িববাদেক িফরােনর
আেদশ করেবন, যােত িববাদমান িবষেয়র মীমাংসা Lনই।
এমিনভােব আ%াহ তা’আলা এই িফরােনােক ঈমােনর দািব ও তার
অপিরহাযV িবষয় সাব1+ কেরেছন। সু তরাং যখন উে%িখত িফরােনা না
পাওয়া যােব, তখন ঈমানও থাকেব না।
Lযেহতু Lকান িজিনেসর অপিরহাযV িবষয়িট না পাওয়া Lগেল উ[
িবষয়িটও পাওয়া যায় না। উপরH এখােন আবিশ1কীয়তা উভয় িদক
Lথেক। Lকান একিট না থাকেল অপরিট থাকেব না।
তারপর আ%াহ তা’আলা জানােলন Lয, এই িফরােনা তােদর জন1 উPম
এবং তার পিরণাম উৎকৃ_।”
(ইলামুল মুআিòয়ীন:১/৪৯-৫০)

ইমাম ইবেন কাসীর রহ: বেলন:
“সু তরাং আ%াহ ও তার রাসূ ল Lয ফায়সালা কেরন ও যােক সিঠক
বেলন, Lসটাই হক। আর হেকর পের পথr_তা ছাড়া িক আেছ?
এজন1ই আ%াহ তা’আলা বেলন: {ﻮﻡﹺ ﺍﻵﺧ&ﺮﹺB !ﻮﻥﹶ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ& ﻭﺍﻟﹾﻴ-ﻣ&ﻨBﺆ- ﺗBﻢ-!!}ﺇﻥ ﻛﹸﻨﺘ

!
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অথVাৎ িববাদমান ও অজানা িবষয়েক আ%াহর িকতাব ও তার রাসূ েলর

সু gাহ ,িত িফরাও। অত:পর Lতামােদর িববাদমান িবষেয় তােক
শাসনকারী বা ফায়সালাদানকারী মান।
তাই এটা ,মাণ কের, Lয িববাদমান িবষেয় কুরআন ও সু gাহেক
ফায়সালাকারী না বানায়, এে|েw তার িদেক ,ত1াবতVন না কের, Lস
আ%াহর ,িত ও পরকােলর ,িত ঈমানদার নয়।”
(তাফসীের ইবেন কাসীর: ৩/২৯)

শায়খ সা’দী এ ,সে] বেলন:
“িকতাব ও সু gাহর ,িত িফরােনা ঈমােনর শতV। তাই এটা ,মাণ কের,
Lয মতিবেরাধপূ ণV মাসআলােলােক এদু ’িটর িদেক না িফরায়, Lস
,কৃতপে| মুিমন নয়; বরং Lস তােতর ,িত ঈমানদার।
Lযমনটা আয়ােত এেসেছ- { ﺍﻵﻳﺔ...ﻮﻥﹶ-ﻤ-ﻋB ﺗ!ﺮ! ﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﹶﺬ&ﻳﻦ! ﻳ!ﺰB}ﺃﹶﻟﹶﻢ
Lকননা ঈমান, ,িতিট িবষেয় আ%াহর শরীয়েতর ,িত আনু গত1 ও তার
শাসনকতৃVl Lমেন Lনওয়ােক দািব কের।
সু তরাং Lয িনেজেক মুিমন দািব কের, আবার আ%াহর শাসেনর
িবপরীেত তােতর শাসনেক অবলõন কের Lস এ ব1াপাের িমথ1াবাদী।”
(তাফসীের সা’দী: ২/৯০)

!
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সালাফেদর উdৃ িতসমূ হ:
১। ইমাম বুখারী রহ: মাসcক Lথেক বণVনা কেরন: িতিন বেলন: আñু %াহ ইবেন
মাসউদ রা: বেলেছন:
“Lসই আ%াহর শপথ, িযিন ছাড়া আর Lকান ইলাহ Lনই! আ%াহর
িকতােবর ,িতিট সূ রা Lকাথায় Lকাথায় নািযল হেয়েছ, তা আিম জািন
এবং Lকারআেনর ,িতিট আয়াত Lকাú Lকাú ব1াপাের নািযল হেয়েছ
তাও আিম জািন।
আিম যিদ আ%াহর িকতােবর ব1াপাের আমার Lথেক অিধক yাত কাউেক
জানতাম, যার িনকট উট Lপùছেব, তাহেল আিম অবশ1ই তার কােছ
Lযতাম।”
সািলম ইবেন আবুল জা’দ Lথেক বিণVত, িতিন বেলন:
আñু %াহ ইবেন মাসউদ রা: Lক বলা হল, সু ûত িক? িতিন বলেলন: ঘুষ।
তারা বলল, ফায়সালা করার L|েw? িতিন বলেলন: এটা Lতা কুফর।
তারপর িতিন এই আয়াত িতলাওয়াত কেরন- }ﻭﻣﻦ ﱂ ﳛﻜﻢ ﲟﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ

{“ !ﻫﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥযারা আ%াহ ,দP িবধান Tারা শাসন কের না, ঐ সকল

Lলাক কােফর।”
ঘটনািট ইমাম তাবারী, আবু ইয়ালা ও অন1ান1রাও বণVনা কেরন। তার
Lথেক িবdভােব এটা বিণVত হওয়ার ব1াপাের Lকান মতিবেরাধ Lনই।
২। ইবেন তাউস Lথেক তার িপতার সূ েw বিণVত, িতিন বেলন:

!
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ইবেন আ`াস রা:Lক আ%াহ তা’আলার এই বাণীিটর ব1াপাের িজেyস
করা হল: ﻭﻥ{؟- ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓ&ﺮ-ﻢ- ﻓﹶﺄﹸﻭﻟﹶﺌ&ﻚ! ﻫ-ﺰ!ﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪB ﺑﹺﻤ!ﺎ ﺃﹶﻧBﻜﹸﻢB ﻳ!ﺤB ﻟﹶﻢB!!!}ﻭ!ﻣ!ﻦ
িতিন বেলন: ‘এটা কুফর’।
Lকান বণVনায় এেসেছ- ‘এটা তার ,িত কুফর’।
আর Lকান বণVনায় এেসেছ- ‘এটাই তার কুফেরর জন1 যেথ_’।
(বণVনা কেরেছন ইমাম আñু র রাmাক iীয় তাফসীেরর ১/১৯১ এ, ইবেন জািরর
৬/২৫৬ এ, ওয়ািক আখবাcল কুযােতর ১/৪১ এ এবং অন1ান1রাও িবd সনেদ বণVনা
কেরেছন।)

৩। ইবেন আñু ল বার রহ: ইসহাক ইবেন রাহওয়াই Lথেক বণVনা কেরন:
“এ ব1াপাের আেলমগেণর ইজমা হেয়েছ Lয, Lয আ%াহর অবতীণV Lকান
িবষয় ,ত1াখ1ান কের বা Lকান নবীেক হত1া কের আর এমতাবvায় Lস
আ%াহর অবতীণV িবষয়েক Lমৗিখকভােব iীকারও কের, তাহেল Lস
কােফর।”
(আPামহীদ:৪/২২৬)

Lযেহতু আমরা জািন, এই ইসহাকই নামায পিরত1াগকারীর কােফর হওয়ার
ব1াপাের ইজমা বণVনা কেরেছন, তাহেল িকভােব তার Lথেক নামােযর িবষেয়
বণVনা Öহণ করা হেব আর শাসেনর িবষেয় Öহণ করা হেব না?
ভাই! এই কথািট িচoা কcন, ওখােন বলা হেয়েছ: যিদও এমতাবvায় Lস
আ%াহর অবতীণV িবষয়েক Lমৗিখকভােব iীকার কের।”

৪। মুসাgােফ ইবেন আিব শাইবা:৪/৪৪৩- মাসcক Lথেক বিণVত, িতিন বেলন:
কাযী যখন হািদয়া Öহণ করল, তখন Lস ঘুষ Öহণ করল।
!
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আর যখন ঘুষ Öহণ করল, তখন ঘুষ তােক কুফরীেত Lপùেছ িদল।
৫। ইমাম শা’বী রহ: Lথেক বিণVত, িতিন বেলন:
,থমিট মুসিলমেদর জন1, িTতীয়িট ইëদীেদর জন1 এবং তৃতীয়িট
খৃ_ানেদর জন1। অথVাৎ কুফর।
(কুরআেন কারীেম যারা আ%াহর িবধান িদেয় শাসন কের না, তােদর ব1াপাের িতনিট
িবেশষণ এেসেছ। তা হল যথাkেম: কািফcন, জািলমুন ও ফািসকুন। তার ,িত ল|1
কেরই এ কথািট বলা হেয়েছ-অনু বাদক)

৬। তাফসীের তাবারী: ৬/৫৭- আসবাত ইমাম সু িç Lথেক বণVনা কেরন: িতিন
{ }ﻭﻣﻦ ﱂ ﳛﻜﻢ ﲟﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲএর তাফসীর কেরন:
“Lয আমার অবতীণV িবধানেক শাসন িবধান িহসােব মানল না; তােক
ইjাকৃত পিরত1াগ করল এবং Lজেন েন অন1 িদেক ঝুকেলা, Lস
কােফরেদর অoভূ V[।”

উে%খ1: আসবাত যিদও অেনক Lবিশ ভুল কেরন, িকH তার সততা রেয়েছ।
এছাড়া এ বণVনািট ইবেন মাসউদ রা: ও মাসcেকর বণVনা এবং ইবেন রাহওয়াই
এর ইজমারও অনু কূল।
৭। ইবেন হাযাম রহ: বেলন:
“Lয ব1ি[ ইিüেলর এমন Lকান িবধান Tারা শাসন কের, Lয িবধােনর
ব1াপাের ইসলামী শরীয়েত Lকান ওহী অবতীণV হয়িন, Lস কােফর,
িশরককারী এবং ইসলাম ধমV Lথেক িবচু1ত।”
(আলইহকাম িফ উসু িলল আহকাম:৫/১৫৩)

!
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৮। ইবেন তাইিময়া রহ: বেলন:
আ%াহ মুহা?দ সা: এর উপর যা নািযল কেরেছন তা Tারা শাসন করাই
হল ইনসাফ। এটাই ইনসােফর পূ ণVা] ও সেবVাPম ,কার।
এর Tারা শাসন করা রাসূ ল সা: এর উপর এবং যারা তার অনু সরণ
কের তােদর উপর ওয়ািজব। আর Lয আ%াহ ও তার রাসূ েলর িবধানেক
িশেরাধাযV কের না, Lস কােফর।
(িমনহাজুস সু gাহ: ৫/১৩১)

শায়খ রহ: আরও বেলন:
এটা সবVজন িবিদত Lয, আ%াহ তার রাসূ লেক Lয আেদশ-িনেষধ িদেয়
L,রণ কেরেছন, Lয তার Lকানটা অকাযVকর কের, Lস মুসিলম, ইëদী,
নাসারা-সকল জািতর ঐক1মেত1 কােফর।
(মাজমূ উল ফাতাওয়া: ৮/১০৬)
িতিন আরও বেলন: কখেনা তারা এ;প বেল থােক:
“শরীয়েতর িবিধ-িবধানেলা Lতা হেj কতেলা ভারসাম1পূ ণV আইন
মাw, যা মানু েষর দু িনয়াবী সু িবধার জন1 ,ণয়ন করা হেয়েছ।”
প|াoের গভীর yান, মূ লতÉ, এবং ইহকালীন ও পরকালীন উgত
+েরর L|েw তারা িনেজেদরেক নবীেদর উপর এবং িনেজেদর পথেক
নবীেদর নবীেদর পেথর উপর ,াধান1 িদেয় থােক।
ইসলােমর দৃ ি_েত iাভািবকভােবই জানা যায়: এটা ভয়ংকর কুফর ও
পথr_তা।
!
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িতিন আরও বেলন: Tীেন ইসলাম Lথেক এবং সম+ মুসিলমেদর
ঐক1মত1 Lথেক অিনবাযVভােব এটা জানা যায় Lয, Lয Tীেন ইসলাম ছাড়া
অন1 Lকান Tীেনর অথবা মুহা?াদ সা: এর শরীয়ত ছাড়া অন1 Lকান
শরীয়েতর অনু সরণ করােক জােয়য মেন কের, Lস কােফর।
এটা হেj ঐ ব1ি[র কুফেরর ন1ায়, Lয আ%াহর িকতােবর আংিশেকর
,িত ঈমান আেন আর আংিশেকর ,িত ঈমান আেন না।
(মাজমূ উল ফাতাওয়া: ২৮/৫২৪)

৯। ইবনু ল কািয়1ম রহ: বেলন:
“অত:পর আ%াহ সু বহানাë জানােলন Lয, Lয রাসূ েলর আিনত িবধান
ব1তীত অন1 িকছু Tারা িবচার করল বা অন1 িকছু র িনকট িবচার ,াথVনা
করল, Lস তাতেক শাসক বানােলা বা তােতর িনকট িবচার ,াথVনা
করল।
আর তাত হল, যার ব1াপাের বাUা সীমাল†ন কের, চাই Lস উপাস1
Lহাক বা অনু সৃত Lহাক বা মান1বর Lহাক।
সু তরাং ,েত1ক কওেমর তাত হল, তারা আ%াহ ও তার রাসূ ল ব1তীত
যােদর িনকট িবচার ,াথVনা কের, অথবা আ%াহেক Lছেড় যােদর ইবাদত
কের, অথবা যােদরেক আ%াহর প| Lথেক ,মাণ ব1তীত অনু সরণ কের,
অথবা এমন িবষেয় আনু গত1 কের, Lয িবষেয় Lস জােন না Lয, এেত
আ%াহর আনু গত1 হেj িক না।”
(ইলামুল মুআিòয়ীন:১/৮৫)

!
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১০। ইবেন কাসীর রহ:-

}ﺃﻓﺤﻜﻢ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻳﺒﻐﻮﻥ ﻭﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺣﻜﻤﺎﹰ ﻟﻘﻮﻡﹴ

{ﻮﻗﻨﻮﻥ-“ ! !ﻳতারা িক জািহিলয়ােতর শাসন কামনা কের? িব=াসী স°দােয়র জন1
আ%াহর শাসন অেপ|া উPম শাসন আর িক আেছ?!-এই আয়ােতর তাফফীর
,সে] বেলন:
“Lয, সকল কল1ােণর ধারক ও অকল1ােণর অপসারক আ%াহর সু দৃঢ়
িবধান Lথেক Lবর হেয় যায় এবং মানু েষর গড়া ও শরীয়ত Lথেক
সsকVমু[ মতামত ও Lখয়াল-খুিশর ,িত ,ত1াবতVন কের,
Lযমন ববVবরতার যু েগর Lলােকরা পথr_তা ও অyতার িবষয়াবলী Tারা
শাসন করত, Lস কােফর; তার িবcেd যু d করা ওয়ািজব, যত|ণ না
Lস আ%াহর শরীয়েতর শাসেনর ,িত িফের আেস; অত:পর কম/Lবিশ
Lকান L|েw অন1 িকছু র শাসন না মােন।
তাতার জািত Lয ‘ইয়ািসক’ বা ‘ইয়াসা’ নামক সংিবধান Tারা শাসন করত, তার
িকছু অংশ ইমাম জুওয়াইনীর সূ েw বণVনা করার পর ইবেন কাসীর রহ: বেলন:
“তাই যখন, Lয Lশষ নবী মুহা?াদ ইবেন আñু %াহর ,িত অবতীণV সু দৃঢ়
শরীয়তেক পিরত1াগ কের অন1 Lকান রিহত শরীয়েতর িবধান Tারা
শাসন কের, Lস কােফর হেয় যায়,
তখন Lয ইয়াসাক Tারা শাসন কের এবং তােক মুহা?াদ সা:এর
শরীয়েতর উপর ,াধ1ন1 Lদয় তার অবvা িক হেব?
অতএব Lয এমনটা করেব Lস মুসলমানেদর সবVস?িতkেম কােফর হেয়
যােব।”
(আলিবদায়া ওয়ান িনহায়া: ১৩/১২৮)

১১। িরসালাতুত তাওহীদ িলদ িদহলবী:১/১২৯ Lত উে%িখত,
!
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“আ%াহর অবতীণV িবধান ছাড়া অন1 িকছু Tারা শাসন করা এক ,কার
িশরক, আ%াহ তা’আলার রাজ1 ও রাজেl অংশীদািরl সাব1+ করণ
এবং িনেজেদর ,ণীত শরীয়ত Tারা আ%াহর শরীয়েতর Lমাকােবল
করণ।”
১২। আñু ল লতীফ ইবেন আñু র রহমান আলু শ শায়খ রহ: বেলন:
Lয জানা সেÉও আ%াহর িকতাব ও তার রাসূ েলর সু gাহ ছাড়া অন1
িকছু র শাসন চায়, Lস কােফর।
(আçু রাcস সািনয়1াহ:২/২৪১)

১৩। শায়খ আñু %াহ ইবেন হািমদ রহ: বেলন:
Lয এমন ব1াপক ও অপশ1পালনীয় িবধান পাশ কের, যা আ%ার িবধােনর
,িতTeী, এমন ব1ি[ ইসলাম Lথেক Lবর হেয় কােফর হেয় যােব।
(আহিময়াতুল িজহাদ: ১৯৬)

১৪। শায়খ সু লাইমান আল উলওয়ান হািফজাë%াহ বেলন:
ইমাম ইসহাক, ইবেন হাযাম ও ইবেন কাসীর রহ: আলিবদায়া ওয়ান
িনহায়ার ১৩ তম খে¢ Lচি]স খােনর জীবনী আেলাচনা করেত িগেয় এ
ব1াপাের উ?াহর ঐক1মত1 বণVনা কেরন।
আ%াহ তা’আলা বেলন:

-ﺰ!ﻝﹶ ﺍﷲُ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ! ﻫﻢB ﺑﹺﻤ!ﺎ ﺃﻧBﻜﹸﻢB ﻳ!ﺤB ﻟﹶﻢB}ﻭﻣ!ﻦ

...{“ ﺍﻟﻜﹶﺎﻓ&ﺮﻭﻥযারা আ%াহর অবতীণV িবধান Tারা শাসন কের না, ঐ
সকল Lলাক কােফর।”
আর ইবেন আ`াস রা: Lথেক বিণVত “Lছাট কুফর’ এর বণVনািট সিঠক
নয়। এটা িবdভােব তার Lথেক ,মািণত নয়।
ইমাম হািকম রহ: মু+াদরােক হািকেম িহশাম ইবেন ëজাইর এর সূ েw
এিট বণVনা কেরন। আর িহশাম ইবেন ëজাইর হািদস Lরওয়ায়ােতর
L|েw যয়ীফ বা দু বVল। ইমাম আহমাদ, ইয়াহইয়া ও আেরা একদল
!
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মুহািçস তােক যয়ীফ সাব1+ কেরেছন। আর উে%িখত হািদেসর সূ w
পর^রা বণVনার L|েw তার িবেরািধতাও করা হেয়েছ।
Lযমন আñু %াহ ইবেন তাউস তার িপতা Lথেক এবং িতিন ইবেন আ`াস
রা: Lথেক বণVনা কেরন, যা িহশােমর বণVনার িবেরাধী।
আর আñু %াহ ইবেন তাউস িহশাম Lথেক অিধক িনভVরেযাগ1। সু তরাং
িহশােমর বণVনািট মুনকার, দিলেলর উপযু [ নয়।

!
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িকছু আপিP ও তার জবাব:
,থম আপিP
“তারা বেল থােক, অবশ1ই হালাল মেন করেত হেব”। এটা খুব আশzাজনক

কথা। কারণ আমেলর Tারাই মানু ষেক কােফর আখ1ািয়ত করা হয়; িব=াস Lপাষণ
করা শতV নয়। ইবিলশ Lতা ধু অহংকারবশত িসজদা করেত অiীকৃিত
জািনেয়েছ। আর এটা Lতা আমল।
অনু ;প নামাযও একিট আমল; Lয অiীকার করা ছাড়াও তা পিরত1াগ কের
তােক কােফর আখ1ািয়ত করা হয়, যার উপর সাহাবােয় Lকরােমর ইজমাও
রেয়েছ। িবেশষত: যিদ ^_ বণVনা আেস Lয এই আমলিট পিরত1াগ করা কুফর,
তখন তার মােঝ Lকান T1াথVতা Lনই।
Lযমন নামায ও শাসন, এ দু ’িটর ব1াপাের ^_ বণVনা এেসেছ। তাই িচoা কের
Lদখুন। উপরH ইসহাক (রহ:) Lথেক শাসেনর L|েw কােফর হেয় যাওয়ার
ব1াপাের ইজমাও বিণVত হেয়েছ। Lযমন নামােযর ব1াপাের বিণVত আেছ।
,কৃতপে| এ কথািট মুরিজয়ােদর কথা।
আপনার সামেন সালােফর ব[ব1 Lথেক দিলল Lপশ করা হল:

ইমাম ইসহাক ইবেন রাহওয়াই বেলন: মুরিজয়ারা সীমাল†ন কেরেছ, ফেল তারা
একথা বলেত c কেরেছ Lয,
“Lয ফরজ নামায, রমযােনর Lরাজা, যাকাত, হm ও অন1ান1 ফরজেলা
পিরত1াগ কের, তেব তা অiীকার কের না, আমরা তােক কােফর বিল
না; বরং তার িবষয়টা আ%াহর িদেক সঁেপ িদেত হেব। শতV হল, যিদ Lস
iীকারকারী হয়”- এ সকল Lলােকর মুরিজয়া হওয়ার ব1াপাের Lকানও
সেUহ Lনই।” (ফাতëল বারী িলইবেন রজব:১/২৩)
!
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‘আস-সু gাহ িল আিñ%াহ ইবেন আহমাদ’ এ সু ওয়াইদ ইবেন সাঈদ আলহারাবী
Lথেক বিণVত হেয়েছ, িতিন বেলন,
“আমরা সু িফয়ান ইবেন উয়াইনােক মুরিজয়ােদর সsেকV িজেyস
করলাম। িতিন বেলন: মুরিজয়া হল, যারা এমন ব1ি[র জন1ও জাgাত
সাব1+ কের, Lয মুেখ লা ইলাহা ই%া%াহ সা|1 Lদয়; অথচ অoের
শরীয়েতর ফরজেলা তরক করার ব1াপাের অনড় থােক।
তারা ফরজেলা পিরত1াগ করােক ধু নাহ বেল। Lযমন হারাম কােজ
িল£ হওয়া নাহ। অথচ উভয়িট সমান নয়। Lকননা হালাল মেন না
কের হারাম কােজ িল£ হওয়া হল নাহ। আর Lকান ওযর বা অyতা
ছাড়া ইjাকৃত ফরজেলা পিরত1াগ করা হল কুফর।”
(আস-সু gাহ:১/৩৪৭)

িTতীয় আপিP
তা হল ইবেন আ`াস রা: এর বণVনািট: িতিন বেলন: ‘এটা হেj Lছাট কুফর’।
আেরক বণVনায় এেসেছ, ‘এটা এমন কুফর নয়, যার িবcেd মুসিলমগণ যু d
করেব’। আেরক বণVনায় এেসেছ, ‘এটা ঐ ব1ি[র কুফেরর মত নয়, Lয আ%াহ,
তার Lফেরশতাগণ ও তার িকতাবসমূ েহর ,িত কুফরী কের’।
একািধক বণVনায় এ;প এেসেছ। এর কেয়কিট জবাব:
,থমত: সাহাবােয় Lকরােমর মােঝই এর িবপরীত মেতর ,ব[া পাওয়া যায়। (এ

উPরিট হেj যিদ তার Lথেক এ বণVনািট সিঠক বেল Lমেন Lনওয়া হয়। আর
িনিãতভােবই বণVনািট সিঠক নয়। যার আেলাচনা সামেন আসেব।)

!
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িতিন হেলন ইবেন মাসউদ রা:। আর রাসূ লূ%াহ সা: বেলেছন: উে? আবেদর পুw

(অথVাৎ ইবেন মাসউদ) আমার উ?েতর জন1 Lয িবষেয় সH_, আিমও তােত
সH_।
ইবেন মাসু দ রা: বেলেছন: “Lসই আ%াহর শপথ, িযিন ছাড়া Lকান উপাস1 Lনই!

আ%াহর িকতােবর ,িতিট সূ রা Lকাথায় নািযল হেয়েছ, আিম তা জািন এবং
,িতিট আয়াত Lকাú ব1াপাের নািযল হেয়েছ, তাও আিম জািন।
আিম যিদ কাউেক আ%াহর িকতােবর ব1াপাের আমার Lথেক অিধক অবগত
জানতাম, যার িনকট উট Lপùছেব, তাহেল আিম অবশ1ই Lসখােন Lপùেছ Lযতাম।”
িতিন আ%াহর শপথ কের বলেলন, আ%াহর িকতােবর ব1াপাের তার Lথেক অিধক
অবগত কাউেক িতিন জােনন না।
িTতীয়ত: ইবেন ইসহাক Lথেক বিণVত ইজমা, যা এই Lরওয়ায়ােতর ব[েব1র

িবপরীত।
তৃতীয়ত: আ%াহর িকতােবর ইি]তসমূ হ। যা ,মাণ কের, তােত কুফর Tারা বড়

কুফর উেçশ1। Lছাট কুফর নয়; কারণ এটা এমন একিট ইবাদত, যা মুল
তাওহীেদর অoভূ V[। আর কুফর শেñর L|েw মূ লনীিত হল, তা যখন ‘আিলফ
লাম’ সহ আেস, তখন বড় কুফর উেçশ1 হয়।
Lযমনটা শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়া রহ: আলইকিতযায় বেলেছন। তেব যিদ
তা শতVযু[ থােক বা তােত এমন Lকান আলামত থােক, যা তােক উ[ অথV Öহণ
করেত বাঁধা Lদয় তেব িভg কথা।
শায়খ রহ: আরও বেলন: আরিব ভাষায় ‘আিলফ লাম’ যু [ হয় িনিদV_ করেণর

জন1। অতএব Lযটা ব[া ও সেÅািধত ব1ি[- উভেয়র জানা, Lসই অথVই উেçশ1
হেব।
!

27

অথVাৎ ব[া ও সেÅািধত ব1ি[র জানা ও পিরিচত সব িবষয় এর অoভূ V[ হেব।
তাই Lকান কথার মেধ1 ‘লাম’ ব1াপকতা ও সামÖীকতা বুঝায়। িকH ধু জানা
িবষয়েলারই ব1াপকতা। তথা ব[া ও সেÅািধত ব1ি[র জানা ও পিরিচত কথািট
উেçশ1 হেব। (আল ইি+কামা:১/২২২)
চতুথVত: এটা হেj সব সমস1ার সমাধান ও মূ লকথা এবং ইবেন আ`াস রা:

Lথেক িবিভg শেñ বিণVত Lরওয়ায়াত (বণVনা) েলার ব1াপাের সব জüালমু[
সারকথা। তাই শীণVকায় Lথেক পু_েক এবং Lঘালােট Lথেক ijেক পৃথক করার
জন1 এটাই উপযু [।
সু তরাং আমরা এর সনদেলার ব1াপাের পূ বVবতVী ও পরবতVী মুহািçসগেণর নীিতর
আেলােক িনভVরেযাগ1 ইলমী পযVােলাচনা করব।
এেত আমরা আমােদর পে|র-িবপে|র উভয় িদেকর িরওয়ায়াতেলা আনেবা।
আর তাওফীক আ%াহর প| Lথেকই।
,থম Lরওয়ায়াত: Lয আ%াহর অবতীণV িবধানেক অiীকার কের Lস কােফর। আর
Lয তা বহাল রােখ, তেব তার Tারা শাসন বা িবচার কের না Lস জািলম ও
পািপÇ।

ইবেন আ`াস রা: Lথেক বিণVত, িতিন {ﻭﻥ- ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓ&ﺮ-ﻢ- ﻓﹶﺄﹸﻭﻟﹶﺌ&ﻚ! ﻫ-ﺰ!ﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪB ﺑﹺﻤ!ﺎ ﺃﹶﻧBﻜﹸﻢB ﻳ!ﺤB ﻟﹶﻢB!}ﻭ!ﻣ!ﻦ
এর তাফসীর ,সে] বেলন: “Lয আ%াহর অবতীণV িবধানেক অiীকার কের, Lস
কােফর। আর Lয আ%াহর অবতীণV িবধানেক iীকার কের, তেব তা Tারা শাসন
কের না, Lস জািলম ও পািপÇ।”
আমরা বলেবা: এই বণVনািট ইমাম তাবারী রহ: জািমউল বয়ােনর ৬/১৬৬ এ
এবং ইবেন আিব হািতম তার তাফসীেরর ৪/১১৪২ এ উে%খ কেরেছন।
!
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হািদসিটর সূ w হেj: ইবেন জািরর আত তাবাির আল মুসাgা হেত, আল মুসাgা
আবদু %াহ িবন সািলহ হেত, িতিন মুআিবয়া ইবেন সািলহ হেত, মুয়ািবয়া িবন
সািলহ ইবেন আিব তালহা Lথেক এবং িতিন ইবেন আ`াস Lথেক।
এই সনদিট দু ’িট Lদােষ Lদাষযু [:
,থম Lদাষ: আñু %াহ ইবেন সািলহ যয়ীফ। আেলমগণ তার ব1াপাের যা বেলেছন

তার িববরণ:
আñু %াহ ইবেন আহমাদ বেলন: আিম আমার িপতােক লাইস ইবেন সা’Lদর
কািতব আñু %াহ ইবেন সািলহ সsেকV িজেyস করলাম।
িতিন বলেলন: িতিন ,থম িদেক দৃ ঢ় িছেলন, পের ন_ হেয় যান। আর এখন তার
Lকান িনভVরেযাগ1তাই Lনই। আলী ইবনু ল মািদনী বেলন: আিম তার Lথেক িকছু
বণVনা কির না। ইমাম নাসায়ী রহ: বেলন: িতিন িনভVরেযাগ1 নন।
আহমাদ ইবেন সািলহ বেলন: িতিন অিভযু [; তার Lকান

Öহণেযাগ1তা Lনই।

সািলহ জাযরাহ বেলন: ইবেন মায়ীন তােক িছকা (িনভVারেযাগ1) বলেতন, িকH
আমার মেত Lস িমথ1া হািদস বণVনা কের।
আবু যু রআ বেলন: িতিন আমার িনকট ঐ সকল Lলাকেদর অoভূ V[ নন, যারা
ইjকৃত িমথ1া হািদস বণVনা কের। তার হািদস উPম।
আবু হািতম বেলন: আিম তােক যতটুকু জািন, িতিন সত1বাদী ও িব=+।
আমরা Lদখেত Lপলাম, ইমাম আহমাদ, আলী ইবনু ল মািদনী, নাসায়ী, আহমাদ
ইবেন সািলহ ও সািলহ আলজাযরাহ এর মত বড় বড় ইমামগণ তােক যয়ীফ
বেলেছন।
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িTতীয় Lদাষ: ইবেন আিব তালহা ও ইবেন আ`ােসর মােঝ ইনিকতা বা িবেjদ।

তাই ইবেন আিব তালহা তার Lথেক েনিন। ইবেন মায়ীন, দু হাইম, ইবেন িহ`ান
ও অন1ান1 ইমামগণ এমনটাই বেলেছন।
আর Lকউ Lকউ Lযটা বেল- ‘তােদর মধ1+ হেলন মুজািহদ ও ইকিরমা’, এটা দু ’িট
কারেণ সিঠক নয়:
,থম কারণ: মুজািহদ ও ইকিরমা Lথেক তার §বণ সাব1+কারী মাজëল বা

অyাতপিরচয়। ইমাম িময1ী রহ: তাহযীবুল কামােল এ সনদিট উে%খ কের
বেলন: “তােদর মধ1+ হেলন মুজািহদ।”
িকH িতিন এ কথািটেক ইবেন আিব তালহার সমকালীন Lকান আিলেমর িদেক বা
সনদ সমােলাচক Lকান ইমােমর িদেক সsৃ [ কেরনিন।
আর ইমাম তাহাবী রহ: Lথেক মুশিকলু ল আসাের যা এেসেছ, তােত আেদৗ খুিশ
হওয়ার িকছু Lনই, কারণ িতিন এটােক কতক আেলেমর িদেক সsৃ [ কেরন,
িকH তােদর কােরা নাম উে%খ কেরন িন।
বরং িতিন িনেজই এ ধরেণর বণVনার সমােলাচনা কেরেছন। Lদখুন, তার
ব[ব1: “ইবেন আ`াস রা:এর Lয বণVনািট আমরা এ িকতােবর cেত
উে%খ করলাম তার সূ w যিদও মুনকািত (মােঝ কাটা), যা ,মাণেযাগ1
নয়, িকH হািদস িবেশষyেদর একদল এটােক সহীহ বেলেছন। আর
আলী ইবেন আিব তালহা যিদও আñু %াহ ইবেন আ`াস রা:Lক
Lদেখনিন, িকH িতিন ইবেন আ`ােসর আযাদ করা Lগালাম ইকিরমা ও
মুজািহদ Lথেক তা Öহণ কেরেছন।”
(শরেহ মাআিনল আসার: ৩/২৭)
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আিম বলেবা: িতিন িক হািদস িবেশষyেদর এমন কােরা নাম উে%খ কেরেছন,
িযিন ইবেন আিব তালহার সমকালীন এবং িযিন তােক ভালভােব িচনেতন।
অyাতপিরচয় ব1ি[র িদেক ধু সsৃ [ করাই িক দিলল িহসােব Öহণেযাগ1?
আমরা জানেত পারলাম, উপc[ বণVনায় তাহাবী রহ: বেলেছন: “তার সূ w যিদও
মুনকািত, যা ,মাণেযাগ1 নয়”।
এর Tারা তার ইবেন আিব তালহা ও ইবেন আ`ােসর মধ1কার ইনিকতা
(িবেjদ)ই উেçশ1। অতএব িনিãত িনãতই তার Lথেক তার §বণ সাব1+
হয়িন।
মধ1vতার কথা সিঠক না হওয়ার িTতীয় কারণ: দৃ ঢ়িচP ইমামেদর ব[ব1 Lথেক

§বণ সাব1+ হওয়ার ব1াপাের ^_ অiীকৃিত পাওয়া যায়। Lযমন: সািলহ ইবেন
মুহা?দ যখন ইয়াকুব ইবেন ইসহাকেক িজেyস করেলন: ইবেন আিব তালহা
কার Lথেক তাফসীর §বণ কেরেছ?
তখন িতিন সহীফা (তথা তাফসীের ইবেন আ`াস) §বণ না করার ব1াপাের
এভােব খাস কের বেলন: “কােরা Lথেক নয়”।
(Lদখুন, তাহযীবু ল কামাল: ২/৯৭৪)

সু তরাং Lকান িনিãত দিলল ছাড়া এর িবপরীত হেব না। কারণ এটা iীকৃত কথা
Lয, িনিãত িবষয় সেUহপূ ণV িবষয় Tারা রিহত হয় না।
আর Lকউ Lকউ যা বেল: এটা ‘ওিয়জাদাহ’ (কােরা Lথেক িলিখত পাওয়া সূ েw
বণVনা)। এটা মাকড়সার বাসা Lথেকও দু বVল কথা; Lকননা ওিয়জাদাহ এর
শতVসমূ হ তােত আেদৗ পাওয়া যায় না।
এটা পযVােলাচনারও Lযাগ1 নয়; কারণ এটা হল িনজ খুিশমত একিট কথা বেল
Lদওয়া। সু তরাং এর উপযু [ পাওনা হল, এটােক Lফেল Lদওয়া।
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এছাড়া এই আলী ইবেন আিব তালহা মুনকার হািদসসমূ হও বণVনা কের থােকন।
িতিন এই সহীফায়ই অেনক মুনকার হািদস বণVনা কেরেছন।
িতিন ইবেন আ`াস রা: এর সকল ছাwেদর Lথেকই এমন হািদস বণVনা করেতন,
Lযেলার উপর তার ,িতবাদ করা হত এবং Lযেলা িতিন একাই বণVনা
করেতন। আপনার সামেন কেয়কিট দিলল Lপশ করিছ:
ইমাম বাইহাকী রহ: আল-আসমা ওয়াস িসফােতর ৮১ নং পৃ_ায় এবং ইমাম
লািলকািয় ইিতকাদু আহিলস সু gার ২/২০১ এ আñু %াহ ইবেন সািলহ এর সূ েw,
িতিন মুআিবয়ার সূ েw, িতিন আলী ইবেন আিব তালহার সূ েw, িতিন ইবেন
আ`াস Lথেক {& ﺍﻟﺴ?ﻤ!ﺎﻭ!ﺍﺕ-ﻮﺭ- ﻧ- }ﺍﻟﻠﱠﻪআয়াতিটর ব1াপাের বণVনা কেরন:
“এখােন বলা হেj: আ%াহ সু বহানাë ওয়াতাআলা আসমান ও যমীনবাসীেদর
পথ,দশVনকারী। {&ﻮﺭﹺﻩ-}ﻣ!ﺜﹶﻞﹸ ﻧঅথVাৎ মুিমেনর অoের তার Lহদায়ােতর দৃ _াo এমন,
Lযমন ij Lতল এ আেনর ^শV লাগার পূ েবVই তা আেলািকত কের তুেল।
অত:পর যখন আেনর ^শV লােগ, তখন আেলা আরও বëেণ Lবেড় যায়।
আেরকিট বণVনা, যা ইমাম তাবারী রহ: তার তাফসীের (৮/১১৫) একািধক
জায়গায় এবং ইমাম বাইহাকী রহ: তার ‘আলআসমা ওয়াস িসফাত’ এর ৯৪
পৃÇায় একই সনেদ মারফূসূ েw উে%খ কেরেছন, িনেåা[ আয়াতেলার ব1াপাের:
،{ }ﻥ،{ }ﻕ،{ }ﺣﻢ،{ }ﻃﺲ،{ }ﺹ،{ }ﻳﺲ،{ }ﻃﻪ،{ }ﻛﻬﻴﻌﺺ،{!!!}ﺍﳌﺺ
“এেলা কসম, আ%াহ তা’আলা এেলার শপথ কেরেছন। এেলা আ%াহ
তা’আলার এেককিট নাম।”
এিট একিট মুনকার হািদস। সু বহানা%াহ! Lকান yানী মানু েষর িনকট িকভােব
এেলােক সিঠক মেন হেত পাের? Lকান মানু ষ িক েনেছ •াফ, সা’দ, নূ নএেলা আ%াহর নাম?
অথVাৎ যখন আপিন আ%াহেক ডাকেবন, তখন বলেবন Lহ •াফ! Lহ সা’দ!
আ%াহর আ§য় ,াথVনা কির।
!
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অনু ;প ইবনু ল হাকাম বণVনা কেরেছন, Lযটা ইমাম সু য়ূতী রহ: আল ইতকােন
[২/১৮৯] তার Lথেক বণVনা কেরেছন।
তা হেj: “ইমাম শােফয়ী রহ: বেলেছন: ইবেন আ`াস রা: Lথেক তাফসীেরর
ব1াপাের মাw ১০০ হািদস ,মািণত”। আিম বলেবা: এটা িকভােব? ধু সহীফা
(সহীফােয় ইবেন আ`াস) এ ই Lতা ১৪০০ এর অিধক িরওয়ায়াত?
তাই Lমাটকথা হল, হািদস সমােলাচক মুহািçসেদর নীিতর আেলােক এই
Lরওয়ায়াতিট Lকানভােবই ,মািণত হয় না। যা এখন ,েত1ক সত1েÄষী ও সিঠক
পেথর অনু সারীর িনকট ^_।
িTতীয় Lরওয়ায়াত: ঐ ব1ি[র কুফরীর ন1ায় নয়, Lয আ%াহ, তার Lফেরশতাগণ,
তার িকতাবসমূ হ ও তার রাসূ লগেণর সােথ কুফরী কের।

এটােক একিট সংকটপূ ণV Lরওয়ায়াত িহসােব গণ1 করা যায়। এটা ইবেন তাউস
Lথেক, িতিন তার িপতা Lথেক, িতিন ইবেন আ`াস রা: Lথেক বণVনা কেরন।

আ%াহ তা’আলার বাণী- {ﻭﻥﹶ- ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓ&ﺮ-ﻢ- ﻓﹶﺄﹸﻭﻟﹶﺌ&ﻚ! ﻫ-ﺰ!ﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪB ﺑﹺﻤ!ﺎ ﺃﹶﻧBﻜﹸﻢB ﻳ!ﺤB ﻟﹶﻢB !}ﻭ!ﻣ!ﻦএর ব1াপাের
িতিন বেলন: এটা তার সােথ কুফরী। তেব আ%াহ, তাঁর Lফেরশতাগণ, তাঁর
িকতাবসমূ হ ও তাঁর নবীেদর সােথ কুফরীর মত নয়।
ইমাম তাবারী রহ: এর তাফসীেরও Lযখােন ,েয়াজন মেন হেয়েছ, Lসখােন ইবেন
আ`াস রা: এর এ কথািট আনা হেয়েছ। কারণ তার িনকট এর Lদাষ ,কািশত
িছল না। তার সূ w হেj: সু িফয়ান, মা’মার ইবেন রােশদ Lথেক, িতিন ইবেন
তাউস Lথেক, িতিন তার িপতা Lথেক এবং িতিন ইবেন আ`াস রা: Lথেক।
এই বণVনায় এটা আñু %াহ ইবেন তাউস রহ: এর কথা িহসােব এেসেছ। িকH
উলূ েম হািদেসর নীিত অনু সাের তার ব1াপাের আমরা বলেবা: এটা Lতা ইবেন
তাউেস ব[ব1; ইবেন আ`াস রা: এর ব[ব1 নয়। তাই এটা মুদরাজ (তথা মােঝ
সংযু [)। আর এর দিলল কেয়কিট:
!
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,থম দিলল: ইবেন আ`াস রা: এর কথার সােথ এই অিতির[ কথািট িযিন

বণVনা কেরেছন, িতিন হেjন সু িফয়ান। িতিন বণVনা কেরেছন মা’মার ইবেন
রােশদ Lথেক। আর ইমাম আñু র রাmাক এে|েw তার Lথেক ব1িতkম
কেরেছন। িতিন এর ব1াপাের ^_ভােব বেলেছন: “এটা ইবেন তাউেসর ব[ব1”।
আñু র রাmাক বেলন: “আমােদর িনকট মা’মার, ইবেন তাউস Lথেক, িতিন তার
িপতা Lথেক, বণVনা কেরন: িতিন বেলন: ইবেন আ`াস রা: Lক আ%াহর এই
আয়ােতর ব1াপাের িজেyস করা হল: }ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ{؟

িতিন বেলন: ‘এটা

আ%াহর সােথ কুফরী’।
ইবেন তাউস বেলন: তেব ঐ ব1ি[র কুফরীর ন1ায় নয়, Lয আ%াহ, তার
Lফেরশতাগণ, তার িকতাবসমূ হ ও তার রাসূ লগেনর সােথ কুফরী কের”। সু তরাং
^_ হল, এটা ইবেন তাউেসর ব[ব1; ইবেন আ`াস রা: এর ব[ব1 নয়।
িTতীয় দিলল: হািদেসর ইমামগণ বেলেছন: যখন মা’মােরর ছাwেদর মেধ1

ইখিতলাফ (মতিবেরাধ) হয়, তখন আñু র রাmােকর কথা Öহণেযাগ1 হেব। এটা
বেলেছন আñু র রাmােকর সমকালীন ও তার ব1াপাের সম1ক অবগত, হািদস ও
রািব সমােলাচক ইমাম সানআনী রহ:।
তখন ইমাম মুহা?দ ইবেন সাহল ইবেন আসকার বলেলন: আিম আহমাদ ইবেন
হাõলেক বলেত েনিছ: যখন মা’মােরর ছাwেদর মােঝ মতিবেরাধ হয়, তখন
আñু র রাmােকর হািদসিট Öহণেযাগ1 হেব। (তারীখু আসমাউস িসকাত:
১/১৮০০)
এমিনভােব হােফজ ইবেন হাজার রহ:ও মা’মার Lথেক আñু র রাmােকর
Lরওয়ায়াতেক, মা’মার Lথেক আñু ল আলার Lরওয়ায়ােতর উপর ,াধ1ান1
িদেয়েছন।
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আর আপিন িক জােনন আñু ল আলা Lক? িতিন এমন িনভVরেযাগ1, Lয,
মুহািçসেদর ব1াপক সংখ1ক Lলাক তার Lথেক হািদস বণVনা কেরেছন। এবার
আপিন আমােদর কথার দিলল িনন:
হােফজ রহ: বেলন: “ইমাম নাসায়ীর িনকটও মা’মার Lথেক আñু ল আলার সূ েw
বিণVত যু হরীর হািদেসর মেধ1 বকরী ও মুরগীর মােঝ হাঁেসর বধVেনর মত মেন
হেয়েছ। িকH আñু র রাmাক এর Lথেক িভg রকম বণVনা কেরেছন।
আর মা’মার Lথেক বণVনার L|েw আñু ল আলার তুলনায় িতিনই অিধক দৃ ঢ়। এ
কারেণ িতিন তা (আñু ল আলার বণVনা) উে%খ কেরনিন”।
(ফাতëল বারী: ২/৩৬৮)

একারেণ ইবেন আñু ল বার রহ: এটােক আেরা দৃ ঢ় কের বেলন: ‘আবান’
Öহণেযাগ1 নয়। আñু র রাmােকর বণVনার উপর তার সংেযাজন Öহণ করা হেব
না। কারণ মা’মার Lথেক বণVনার L|েw আñু র রাmাকই সবVািধক দৃ ঢ়।
(আPামহীদ: ৬/৪১০)

যিদও আমরা জািন, আবান িনভVরেযাগ1; তােক সত1ায়নকারীও অেনক আেছ এবং
িতিন সহীহাইেনর রাবী।
আ`াস আçাওরী ইবেন মায়ীন Lথেক বণVনা কেরন: “মা’মােরর হািদস

সংর|েণর L|েw আñু র রাmাকই সবVািধক মজবুত”। (তাহযীবুত তাহযীব:
৬/২৭৯)
ইয়াকুব ইবেন আইব বেলন: “মা’মােরর হািদেসর L|েw আñু র রাmাকই
অিধক মজবুত ও উPম সংর|ণকারী।
তাই সু xদ পাঠকগণ! Lদখুন, ইমাম আহমাদ, ইবেন মায়ীন, ইবেন আñু ল বার,
ইয়াকুব ও ইবেন হাজােরর মত বড় বড় ইমামগণ আñু র রাmােকর
Lরওয়ায়াতেক অন1েদর তুলনায় িক;প ,াধান1 িদেলন! আর Lদখুন, মুরিজয়ােদর
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মাযহাব সমথVনকারীরা িকভােব ইমামেদর িবেরািধতায় মরণপণ Lলেগেছ! তাই
আ%াহই আ§য়।
তৃতীয় দিলল: িবd ও সু ,মািণত Lরওয়ায়াত হল আñু র রাmােকর Lরওয়ায়াত।

যােত িন:শতVভােব বলা হেয়েছ “এটা আ%াহর সােথ কুফরী”। যােত সু িফয়ােনর
Lরওয়ায়ােতর অিতির[ কথািট Lনই। এটাই ইমাম আহমাদ, ইবেন মায়ীন,
ইয়াকুব, ইবেন আñু ল বার ও ইবেন হাজার রহ: Lদর ব[েব1র দািব।
চতুথV দিলল: মুদরাজ (সংযু ি[পূ ণV হািদস) ,সে] মুহািçসগণ Lয িববরণ Lপশ

কেরেছন, তা এই Lরওয়ায়ােত পিরপূ ণVভােব িবদ1মান। ইমাম যাহাবী রহ: বেলন:
মুদরাজ হল এমন শñাবলী, যা Lকান বণVনাকারীর প| Lথেক মূ ল হািদেসর মােঝ

যু [ হয়, L§াতার িনকট মেন হেব, এটা মূ ল হািদেসরই অoভূ V[। িকH Lকান
,মাণ Tারা Lবাঝা যােব, এটা বণVনাকারীর শñ এবং হািদসিটর Lকান সনেদ
একথা ^_ কের Lদওয়া হেব Lয, এতটুকু হািদেসর শñ আর এতটুকু
বণVনাকারীর শñ।
আর এই Lরওয়ায়ােতর এমন সনদ রেয়েছ, যা এটা ^_ কের িদেয়েছ এবং উ[
সনদিট অপর Lরওয়ায়ােতর সনদ Lথেক অিধক মজবুত ও শি[শালীও। উ[
Lরওয়ায়ােতর সারকথা হল: এটা ইবেন তাউেসর ব[ব1, যা সংযু [ করা হেয়েছ;
ইবেন আ`াস রা: এর Lথেক মু[।

তৃতীয় Lরওয়ায়াত: মূ ল কুফেরর Lচেয় Lছাট কুফর।

ইমাম মারওয়াযী রহ: ‘তািযমু কাদিরস সালাহ’ এর ২/৫২১ এ ইবেন আ`াস রা:
Lথেক এিট বণVনা কেরন। ইমাম হািকম রহ: মু+াদরাক এর ২/৩১৩ এ িহশাম
ইবেন ëযায়র Lথেক, িতিন তাউস Lথেক, িতিন ইবেন আ`াস রা: Lথেক বণVনা
কেরন: “এটা এমন কুফর নয়, যার িবcেd মুসিলমগণ যু d করেব।

!

36

এটা এমন কুফর নয়, যা ধমV Lথেক Lবর কের Lদয়। { !}ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥএটা মূ ল
কুফেরর Lচেয় Lছাট কুফর। আর Lকউ আরও বৃ িd কের বেলেছ: এটা মূ ল
জুলুেমর Lচেয় Lছাট জুলুম, মূ ল িফসক Lথেক Lছাট িফসক।”
এই বণVনািট িবd নয়। এর সনেদর মােঝ িহশাম ইবেন ëজাইর রেয়েছ, যােক
ইমাম আহমাদ, ইবেন মায়ীন ও অন1ান1 মুহািçসগণ যয়ীফ সাব1+ কেরেছন। আর
িতিন একাই এ হািদসিট বণVনা কেরেছন, আর Lকউ বণVনা কেরিন।
তাই এ বণVনািট দু ই কারেণ মুনকার (,ত1াখ1াত):
,থম কারণ: িহশাম এককভােব এটা বণVনা কেরেছন।
িTতীয় কারণ: তার Lথেক অিধক িনভVরেযাগ1 ব1ি[গণ তার িবেরািধতা কেরেছন।

আñু %াহ ইবেন তাউস, িযিন তার Lথেক অিধক িনভVরেযাগ1- িতিন তার িবেরািধতা
কেরেছন। আর ইবেন তাউেসর বণVনা িবিভg শেñ এেসেছ।
Lযমন: ‘এটা কুফর’, Lকাথাও এেসেছ, ‘এটা তার সােথ কুফরী’, Lকাথাও এেসেছ,
‘এটাই তার কুফরীর জন1 যেথ_’।
আñু র রাmাক তার তাফসীেরর ১/১৯১ এ, ইবেন জারীর তার তাফসীেরর
৬/২৫৬ এ, ওয়ািক ‘আখবাcল কুযােতর ১/৪১ এ এবং অন1ান1 ইমামগণ সহীহ
সনেদ এটা বণVনা কেরেছন।
আর Lসেলা িন:শতV ও ^_; ইবেন ëজাইর Lয বৃ িd কেরেছ, Lসেলােত তা
Lনই। অতএব ^_ হল Lয, এ বণVনািটও িবdভােব ,মািণত নয়। তাই এটা
,ত1াখ1াত, ,মােণর Lযাগ1 নয়।
চতুথV Lরওয়ায়াত: এমন কুফর নয়, যার িবcেd মুসিলমগণ যু d করেব।

এমন কুফর নয়, যার িবcেd মুসিলমগণ যু d করেব। এটাও িহশাম ইবেন
ëজাইর এর সূ েw। অেনক ইমামগণ তােক যয়ীফ সাব1+ কেরেছন। আলী ইবনু ল
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মািদনী বেলন: আিম ইয়াহইয়া ইবেন সায়ীদ আলকাPােনর িনকট পাঠ করেত
লাগলাম: জুরাইজ আমােদর িনকট িহশাম ইবেন ëজাইর Lথেক হািদস বণVনা
কেরেছন... তখন ইয়াহইয়া ইবেন সায়ীদ বলেলন: এটা Lফেল Lদওয়াই উপযু [।
আিম বললাম, তার হািদস ছু েড় মারেবা? িতিন বলেলন: হ1াঁ।
ইবেন আিদ বেলন: মুহা?দ ইবনু ল হাসােনর বরাবর িলখা হেয়েছ: আমােদর
িনকট আমর ইবেন আিল বণVনা কেরন, আিম ইয়াহইয়ােক েনিছ, তােক িহশাম
ইবেন ëজাইর এর হািদস সsেকV িজেyস করা হল। িতিন তার Lথেক হািদস
বণVনা করেত িনেষধ করেলন এবং তােক সমথVন করেলন না।
আñু %াহ ইবেন আহমাদ বেলন: আিম ইয়াহইয়ােক িহশাম ইবেন ëজাইর সsেকV
িজেyস করলাম। িতিন তােক খুব যয়ীফ সাব1+ করেলন। িতিন আরও বলেলন:
আিম আমার বাবােক বলেত েনিছ: িহশাম ইবেন ëজাইর মòী, হািদেসর L|েw
Lস দু বVল।

প|াoের ইবেন িহ`ান, ইবেন সা’দ, ইবেন শাহীন ও আজালীর ন1ায় ইমামেদর
প| Lথেক তােক Lয সমথVন করা হেয়েছ, তা ইমাম আহমাদ, ইবনু ল মািদনী ও
ইবেন সায়ীদ এর ন1ায় হািদস সমােলাচক ইমামেদর সামেন িকছু ই না, কারণ এ
ধরেনর মতিবেরােধর L|েw তােদর কথার উপর িনভVর করা হয়। তাই তারা
হেলন, এই শাে¶ পুেরা দু িনয়ার ইমাম। িবেশষত: Lযেহতু িহশাম এিট এককভােব
বণVনা কেরেছ। আর এে|েw Lকউ তার অনু সরণ কেরিন।
এ কারেণই সু িফয়ান রহ: িহশাম Lথেক বণVনা করার ব1াপাের ওযর Lপশ কের
বেলন: “আমরা তার Lথেক ধু এমন হািদসই Öহণ কেরিছ, Lযটা অন1 কােরা
Lথেক পাইিন”। তাহেল Lদখা যােj, সু িফয়ান িহশাম Lথেক যত হািদস বণVনা
কেরেছন, সবেলাই এধরেণর। তাহেল িকভােব তার মুতাবাআত (অনু সরণ কেও
Lরওয়ায়াত করা) এর দািব করা যায়?
পßম Lরওয়ায়াত: এমন কুফর, যা ধমV Lথেক Lবর কের না।
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এিট একিট দু বVল বণVনা। এটা মুহা?দ ইবেন ইয়াহইয়ার সূ েw বিণVত। িতিন
বেলন: “আমােদর িনকট হািদস বণVনা কেরন আñু র রাmাক, সু িফয়ান Lথেক,
িতিন এক ব1ি[ Lথেক, উ[ ব1ি[ তাউস Lথেক, িতিন ইবেন আ`াস Lথেক..
আ%াহর এই বাণীর ব1াপাের- {}ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥিতিন বেলন: ‘এটা এমন কুফর,
যা ধমV Lথেক Lবর কের না’।” এখােন অ^_তা ,কাশ1।
তাহেল িvর হল, ইবেন আ`াস Lথেক Lযটা Lকান সেUহ ছাড়া অকাট1ভােব
,মািণত এবং যােত Lকান আপিPর অবকাশ Lনই তা হল: “এটা তার সােথ
কুফরী”। যা আñু র রাmাক ও অন1ান1 ইমামগণ সহীহ সনেদ বণVনা কেরেছন,
যােত Lকান সেUেহর ^শV Lনই। সু তরাং এটাই হল মূ ল ও িনখুত। এর Tারাই
Lথেক ইবেন আ`াস রা: এর অবvান সু িনধVািরত হয়। আর তাউস Lথেক এর
িবপরীত যা বিণVত হেয়েছ তা পূ বVবতVী ইজমা ভা]েত পারেব না।
পßমত: Lযেহতু এই বণVনািট সেবVাn cl বহন কের, সীমা িনিদV_ কের Lদয়,

শরীয়েতর নীিত বণVনা কের এবং বািহ1েকর িবপরীত ব1াখ1া কেও, তাহেল Lতা
উিচত িছল, বুখারী, মুসিলম, নাসায়ী, ইবেন মাযাহ, আবু দাউদ, তায়ােলসী সহ
বë সংখ1ক ইমাম এবং সু নান, মুসনাদ ও মু’জােমর মুসািgফগণ তার উপর ëমিড়
Lখেয় পড়েবন এবং এর চূ ড়াo cেlর কারেণ Lকান একিট তাফসীর Lথেক এটা
বাদ পড়েব না। িকH তা Lতা Lদখা যায় না।
বরং ইমাম ইসহাক ইবেন রাহওয়াই এর িবপরীত ইজমা বণVনা কেরেছন। তাহেল
তােদর সকেলর এর Lথেক িবমূ খীতা খুবই আãযVজনক। যিদও ইমাম আহমাদ
রহ: তার িকতাবুল ঈমােন িহশােমর সূ েw এটা বণVনা কেরেছন, যােক িতিন
িনেজই যয়ীফ সাব1+ কেরেছন।
এমিনভােব সায়ীদ ইবেন মানসু র, ইবেন বাPা, হািকম, বাইহাকী, মারওয়াযীও
বণVনা কেরেছন। িকH সহীহ এর মুসািgফেদর এর Lথেক িবমূ খীতা খুবই
আãযVজনক ও সেUহপূ ণ।V যা এর দু বVলতা িনিãত কের।
!
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আর এই জবাব িনেজর জন1 বা িনেজর মাযহােবর জন1 বা িনজi িচoাধারা
বা+বায়েনর iােথV Lদওয়া হেj না। Lকননা বাUা ও তার সৃ ি_কতVার মােঝ ভুল
Lবাঝা পড়ার সৃ ি_র উেçেশ1 Lকান মাযহােবর পে| জবাব Lদওয়া আেদৗ Tীেনর
অoভূ V[ নয়।

তৃতীয় আপিP:
খতীব বাগদাদী রহ: তািরেখ বাগদােদ ১০/১৮৬ এ বণVনা কেরন, হাসান ইবেন
িখিজর বেলন: আিম ইবেন আিব দাউদেক বলেত েনিছ:
জৈনক খািরজী Lলাকেক খলীফা মামুেনর সামেন উপিvত করা হল।
িতিন তােক িজেyস করেলন: তুিম িক কারেণ আমােদর িবেরািধতা কর?
Lস বলল: আ%াহর িকতােবর একিট আয়ােতর কারেণ। িতিন বলেলন:
Lকান আয়াত? Lস বলল: এই আয়াত-

}ﻭﻣﻦ ﱂ ﳛﻜﻢ ﲟﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ

{ !ﻫﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥতখন মামুন তােক বলেলন: তুিম িক এটােক আ%াহর
প| Lথেক অবতীণV বেল জান?
Lস বলল: হ1া। মামুন বলেলন: এর পে| Lতামার দিলল িক? Lস বলল:
উ?াহর ইজমা। মামুন বলেলন: তাহেল Lযমিনভােব তুিম এর অবতীণV
হওয়ার ব1াপাের ইজমা Lমেন িনেয়ছ, Lতমিনভােব এর তািবেলর
(ব1াখ1ার) ব1াপােরও ইজমা Lমেন নাও।
তখন Lস বলল: আপিন সত1 বেলেছন। আপনার ,িত সালাম Lহ
আমীcল মুিমনীন!

!

40

আমরা বলেবা: এটা ,মািণত নয়। এর সনেদর এক +ের মুহা?দ ইবনু ল হাসান
ইবেন দু রাইদ ইবেন আতািহয়া আবু বকর আযদী রেয়েছ।
আবু বকর আলআযহারী আল লাগবী বেলন: আিম ইবেন দু রাইেদর িনকট িগেয়
তােক মাতাল অবvায় Lদেখিছ। (িলসানু ল িমযান: ৫/১৩৩)
আিম বলেবা: সু দৃঢ় ইমামেদর Lথেক বিণVত সালােফর ইজমার িবপরীেত এই
ইজমা বণVনা করার Tারা তার িক উেçশ1! তা আ%াহই ভাল জােন।
আবু বকর আলহারাবী বেলন: আিম ইবেন শাহীনেক বলেত েনিছ: “আমরা
ইবেন দু রাইেদর িনকট িগেয় তার অবvা Lদেখ লmােবাধ করতাম। Lসখােন
কতেলা কাঠ ঝুলােনা থাকত আর তােত থাকত ij মদ।
অথচ তার বয়স ন`ই ছািড়েয়েছ”। মুসিলমা ইবেন কািসম বেলন: িতিন
ইিতহাস, ঘটনাবলী ও বংশ িনেয় Lবিশ বণVনা করেতন। তেব িতিন মুহািçসীেনর
িনকট িনভVরেযাগ1 িছেলন না। আর িতিন িছেলন চিরwহীন। (উপেরর সূ w)

চতুথV আপিP:
Lকউ Lকউ দিলল Lদয়, “নাmাশী মুসিলম িছেলন, রাসূ ল সা: তার মৃতু1র পর তার

জানাযা পেড়েছন। আর িতিন িছেলন একজন বাদশা ও শাসক; জনগণেক খৃ_ীয়
ধমVমত Tারা শাসন করেতন।”
আ%াহর শপথ! এটা সবেচেয় ভয়ংকর দিলল। কারণ এর আবশ1কীয় অথV হেj:
খৃ_ধমV বা অন1ান1 ধমV Tারা শাসন করা জােয়য আেছ এবং এর তার Tারা
শাসনকারী ব1ি[ Lনককারও।
কারণ রাসূ ল সা: নাmাশী সsেকV বেলেছন: Lস একজন Lনককার Lলাক।

!
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আ%াহ মুরিজয়াবাদেক ©ংস কcন! তা মুরিজয়ােদরেক Lকান পযVােয় িনেয় Lগেছ!
এেদর জবাব কেয়কভােব Lদওয়া যায়:
,থম জবাব: এই দিলেলর অিনবাযV ফলাফল হল: খৃ_ীয় ধমVমত Tারা শাসন

পিরচালনা করা জােয়য আেছ। যিদ Lমেন Lনই Lয, নাmাশী ইসলাম Öহেণর
পরও তার Tারা শাসন কেরেছন। এ Lতা এমন ধূ তV Lলােকর কারবার, যার পি™
লাগােনার িকছু Lনই। এ Lতা আ%াহর িবধােনর শাসন আবশ1ককারী সকল
মূ লনীিতেলােকই চুরমার কের Lদওয়ার Lঘাষণা।
অথচ এ ব1াপাের ইজমা রেয়েছ Lয, আ%াহর অবতীণV িবধান বিহভূ Vত Lযেকান
শাসনব1বvা শরীয়েত িনিষd। িকH এটা Lতা তার ,কাশ1 িবেরািধতা, যা Lকান
আেলম Lতা নয়ই, Lকান সাধারণ yানী Lলাকও কখেনা বেলিন।
িTতীয় জবাব: নাmাশী সূ রা মািয়দা অবতীণV হওয়ার পূ েবVই মারা Lগেছন। আর

সূ রা মািয়দায়ই শাসন ও Tীন পিরপূ ণV কের Lদওয়ার ব1াপাের আেলাচনা করা
হেয়েছ। িতিন তা অবতীণV হওয়ার দু ’বছেরর িকছু আেগ িতিন মারা Lগেছন।
হােফজ ইবেন হাজার রহ: ‘আল-ইসাবা’য় বেলন: ইমাম তাবারী ও একদল
আেলম বেলন: িতিন নবম িহজরীর রজব মােস মারা Lগেছন। আর আেরক দল

বেলেছন: িতিন মòা িবজেয়র পূ েবV মারা Lগেছন। (ফাতëল বারী: ১/২০৬)
সু তরাং ^_ হয় Lয, তার মৃতু1 এর পূ েবVই হেয়িছল। আর আমরা জািন, নামায
ফরজ হেয়েছ িমরােজর ঘটনায়। যখন এখেনা Tীন পিরপূ ণV হয়িন। তখন তারা
মুসিলম িছেলন; অথচ নামায পড়েতন না।
অতএব শরীয়ত আপনার উপর Lসটাই আবশ1ক কের, Lযটা আপনার িনকট
এেসেছ, যা অিত iাভািবকভােবই Lবাঝা যায়। এরপর যখন নামায ফরজ কের
Lদওয়া হল, তখন এটা পিরত1াগ করা হেয় Lগল ইসলাম ভে]র কারণ।
এমিনভােব শাসেনর ব1াপারিটও। সু বহানা%াহ! ,বৃ িP পূ জারীেদরেক ,বৃ িP Lকান
িদেক িনেয় Lগেছ!
!
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তৃতীয় জবাব: ঐ সকল Lলােকর িনকট এটা িকভােব িবdভােব ,মািণত হল Lয,

নাmাশী ইসলাম Öহেণর পরও খৃ_ীয় ধমVমত Tারা শাসন কেরেছন? তারা যিদ
বেল: এটাই মূ ল অবvা। আমরা বলেবা: বরং মূ ল অবvা Lতা হল, “ইসলাম
পূ েবVও সব িকছু েক িমিটেয় Lদয়”।
তাই তার ,িত উPম ধারণা হল: ইসলােমর যা িকছু তার িনকট Lপùেছেছ, িতিন
তার Tারাই শাসন কেরেছন।
চতুথV জবাব: এ কথার অিনবাযV ফল দাড়ায় Lয, যিদ Lকান শাসক iীয় ,বৃ িP

কারেণ, বা রােজ1র ব1াপাের আশzা Lহতু জনগণেক সH_ করার জন1 এমন
আইন রচনা কের, যােত Lস সকল হালালেক হারাম কের এবং সকল হারামেক
হালাল কের, তাহেল তার জানাযা নামায পড়া যােব এবং রাসূ ল সা: Lযমন
নাmাশীেক ‘Lনককার Lলাক’ বেলেছন, তােকও Lস;প বলা যােব।
পßম জবাব: আয়াতিট নািযল হেয়েছ রাসূ ল সা: Lক একথা জানােনার জন1 Lয,

িতিন যখন আহেল িকতাবেদর মােঝ ফায়সালা কেরন, তখন Lযন আ%াহর
অবতীণV িবধান Tারাই শাসন কেরন। তখন সংকটপূ ণV িবষয়িটর ব1াপাের আয়াত
অবতীণV হয়: .{Bﻢ-ﻮ!ﺍﺀﻫB ﺃﹶﻫB ﻭ!ﻻﹶ ﺗ!ﺘ?ﺒﹺﻊ-ﻢ ﺑﹺﻤ!ﺎ ﺃﹶﻧﺰ!ﻝﹶ ﺍﻟﻠﹼﻪ-ﻨ!ﻬBﻜﹸﻢ ﺑ!ﻴB!}ﻭ!ﺃﹶﻥ& ﺍﺣ
!
এতটুকুেতই |1াo হলাম। অন1থায় এই খড়কুেটার জবাব Lদওয়া এেকবাের
সহজ। এটা ´ে|েপরও Lযাগ1 নয়।
সালাফগণ এটােক Lকান ,J িহসােবই িবেবচনা কেরনিন। এটা হল পরবতVীেদর
সৃ _। Lবঁেচ থাকেল সামেন আেরাও ঘৃ ণ1 আরও cতর এবং আরও Lবিশ
পিরমােণ এধরেণর ,J Lদখেত পােবন।

!
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Lমাটকথা: িকতাব-সু gাহ Lথেক আহিরত মূ লনীিত িvর হওয়ার পরও অেনেক
ইবেন আ`াস রা: এর উিdৃ িতর Tারা ,ভািবত হেয়েছন। অেনেক এর কারেণ
পর^র িবেরাধী কথা বেলেছন।
ধু তাই নয়; একদল মুরিজয়া এ কথাও বেলেছ Lয, শরীয়ত পিরবতVনকারী,
যত|ণ Lসটােক হালাল মেন না করেব, তত|ণ পযVoÍ তােক িকছু েতই কােফর
আখ1ািয়ত করা যােব না। আ%াহই আ§য়।
আমােদর যা করণীয়, তা হল, িকতাব-সু gাহর িদেক িফরা এবং সালাফেদর সকল
উdৃ িতরসমূ েহর ,িত ল|1 করা, তার Lথেকই মূ লতÉ Lবর কেরা।
অe অনু সরণ ও ,বৃ িP বশত: ইবেন আ`াস রা: এর মুনকার বণVনািটেক আকেড়
ধরা আর তার Lথেক বিণVত বাকী সকল িবd বণVনােলােক পিরত1াগ করা
উিচত নয়।
সারকথা:
Lয আ%াহর অবতীণV িবধান ব1তীত অন1 িকছু র Tারা শাসন করল, Lস কুফরীেত
িল£ হল। তখন তার উপর ,মাণ ,িতিÇত করা হেব।
তথা তাকফীেরর সকল শতVেলা পূ রণ করা হেব এবং সকল বাঁধােলা
িনিãতভােব দূ র করা হেব; সেUহপূ ণVভােব নয়। এভােব যিদ Lস তাওবা কের
তাহেল আলহামদু িল%াহ।
আর যিদ ,মাণ ও দিলল Lপশ করা সেPও তােত অটল থােক ও অহংকার কের
তাহেল তার উপর আ%াহ ,দP কুফেরর ëকুম কাযVকর করা হেব।
একমাw আ%াহই সিঠক পথ,দশVনকারী।
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