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بسم اهلل الرحمن الرحيم

বাস্কমযপ্রী ি, না গণইযতিদাদ?
হৃদতে অতনে গবীয ক্ষি নতে আি রখতি ফত ছ। ভু িফ
বাস্কতমযয ভতিা িুচ্ছ  নগণয এে ি ফলেতে কেন্দ্র েতয ভানুল আি
দতর দতর ঈভাতনয ভতিা িীফতনয কেষ্ঠ ম্পদ কেতে াি ধুতে ভুতছ
 যষ্কায তে মাতচ্ছ! োর ন্ধ্যা কমন ফয এে গণইযতিদাতদয
প্র িতমা গিা শুরু তেতছ। যার াল্লাল্লাহু আরাই  োাল্লাতভয
কই ব ফলযদ্রৃাণীয এয ক তে জ্বরন্ত উদাযণ আয েী তি াতয, মাতি
ি ন ফতরতছন, ভু ভন অফস্থাে োর মান েযতফ কিা ন্ধ্যাে োতপয
তে মাতফ। ভু ভন অফস্থাে ন্ধ্যাে উনীি তফ কিা োতর োতপয তে
মাতফ।

উরাভাতে কেযাতভয বাফা দযোয!
উরাভাতে কেযাতভয বাফা দযোয, আভযা খাতয িতদয কপিনাতে
বে েযতি েযতি ভুয িোতদয তেই াাঁি ছ ে না? খাতয িতদয ভতিা
শুধু গুনাতয োযতণ িােপীয েযা কেতে ফাাঁ ায িনয আভযা িােপীয
কেতে এিই দতয তয গতে ছ ে না কম, ুস্পষ্ট  অোিয েুপতয
ফাোতে আভযা েুপয ফর ছ না এফং িােপীতযয ের িয যণ
েযায য আভযা অোিয ভুযিাতদয ইযতিদাতদয া েেিতে
িা িয াভতন  যষ্কায েতয িুতর ধয ছ না? মায পতর আভাতদয
অনুাযীতদয োতছ েুপয যেগুতরা এিই ারো তে কগতছ কম,
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িাযা নাউমু ফল্লা কগুতরাতে গুনা ভতন েযা িরু য ভতন েযতছ
না?
আভায ভতন তচ্ছ অন্তি আভাতদয এ অঞ্চতর ফহুোর কেতে ঘিনা
িাই ঘতি তরতছ। যাষ্ট্র কেতে ইরাভতে ফ চ্ছন্ন েযা, গণিন্ত্র,
ধভয নযতক্ষিা, িািীেিাফাতদয ভতিা িঘনয েুপয যেগুতরায
ফলতে এফং এগুতরাতে ভতন প্রাতণ গ্রণ েযা ভু যেতদয ফযাাতয
আভযা এেই আ যণ েয ছ, মায ফলফাষ্প অ ি প্রোতয েংফা অ ি
ংতগাতন আভাতদয ঈভাতনয দুগতয ে ফহু আতগই জ্বা রতে ু িতে বস্ম
েতয দতেতছ এফং এখন প্রঙ্গ াভতন আাে ঘতয ঘতয গণইযতিদাতদয
শুধু ফ িঃপ্রো ঘিতছ।
গণইযতিদাতদয কম প্র িতমা গিাভরে ফ িঃপ্রো ঘিতছ, িা
কদতখই গা উতয উঠতছ। এই ফ িঃপ্রো কিা কেফর িাতদয, মাযা
ভতঞ্চ ঠায ুতমাগ াতচ্ছ, ভাইে াতি াতচ্ছ এফং ভ িোে আভযা
িানতি ায ছ। িাতদয কছতন িাতদয রক্ষ রক্ষ কম অনুাযী আতছ,
িাতদয েো বাফতর কিা াি া অফ তে আত। এি দন মাতদযতে
উরাভাতে কেযাভ ‘ভাস্তরুর ার’ (ভুযিাদ োয ফলে ি অপ্রভা ণি)
োয ব িতি েংফা অনয কোতনা বাঙ্গা যু া িয দতে িাতদযতে
ভু রভ গণয েযায নযনিভ ুতমাগ ি গ্রণ েযতিন, এখন কিা িা
ািছািা তে কগর! িা ন না, েী দুগয ি এই িা িয োতর অতক্ষা
েযতছ!
আল্লা! এই ধ্বংাত্মে আগুতনয ফ ব লো কেতে আভাতদয
কপািি েতযা। ফলে ি াভতন আায য যী িভতিা যীতয োাঁন
ধতয কগতছ, িা ন না েখন নতিয েংফা কোতনা নেিাত্মীতেয ঈভান
কবতঙ্গ তি! আভাতদয যক্ষা েতযা আল্লা! কিাভাযই আেে াই আভযা!
এেভা কিাভায আেে  েরুণা ফযিীি ফেুভা উাে-অফরম্বন
আভাতদয কনই!
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বাফা দযোয, আল্লায ফধাতনয  যফতিয ভানফ য ি ফধান গ্রণ
েযায য মাযা এি দন ফতরতছিাযা এিাতে ারার  বফধ ভতন
েতয না, েংফা িা কম াযাভ িা িাযা িাতন না, ুিযাং িাযা োতপয
তফ নাএখন িাযা েী ফরতফ? বাফা দযোয এখন মাযা আতরভতদয
ভুখ দতে বাস্কমযতে ‘শুদ্ধ’, ‘ারার’ ফরাতনায িনয রা ঠ কািা নতে
ভাতঠ কনতভতছ, িাতদয ফযাাতয েী দ্ধান্ত কদো তফ? বাস্কময ম্পতেয
ইরাতভয ফধান ফরায োযতণ মাযা আতরভতদয অেেয বালাে গা র
গারাি েযতছ, িাতদয ফযাাতয েী দ্ধান্ত কদো তফ? িাতদয
নেিাত্মীে  স্ত্রীযা ম দ এই ইযতিদাতদয োযতণ আরাদা তি ান,
িাতদযতে েী পতিাো কদো তফ?
েোগুতরা অতনে েষ্ট কেতে ফর ছ। উরাভাতে কেযাতভয োতছ
াি কিাি েতয ফনীি অনুতযাধ েয ছ, ঈভান েুপতযয ফলেগুতরা
নতে আতযা গবীযবাতফ বাফুন। াখাগি ফলেগুতরাতে াখা মযাতে
কযতখ ঈভান েুপতযয ফলেগুতরাতে ইর ভ  আভরী যা এফং
দাোতিয কেন্দ্র ফেুতি  যণি েরুন। উম্মায াভতন েুপযযেতে েুপুয- যে ততফ  যষ্কায িি েতয দন। েুপযযতেয ে ঠন ফধান  বোফিা উম্মায াভতন িুতর ধরুন। ভতন
যাখতি তফ, আ ম্বো আরাই ভু ারাতভয েতরয দাোতিয প্রধান
ফলে  কেন্দ্র ফেু এগুতরাই ছর।
আভাতদযতে আতযা ভতন যাখতি তফ, খাতয িতদয কপিনা কমভন
বেঙ্কয ভ্রষ্টিা  কগাভযাী, ভুয িোতদয কপিনা িায ক তে কোতনা
অংত েভ নে। নািাি  ভধযন্থা ভরি এ দুই ফ ুয িয ভাঝাভা ঝ
স্থাতন।
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ভু িফ বাস্কময ে শুধুই বাস্কময?
আতযা বাফা দযোয, কম ভু িফ বাস্কময নতে আভাতদয ফিেয, কই
বাস্কময ে শুধুই বাস্কময এফং কৌেতমযয প্রিীে, না িায ভ িযয ক তে
ফি েছু? কম বাস্কতমযয যঈ ফধান ফরায োযতণ উরাভাতে কেযাভতে
অেেয বালাে গা র গারাি েযা ে, কম বাস্কতমযয ফরুতদ্ধ েো ফরায
োযতণ উরাভাতে কেযাতভয ফরুতদ্ধ আইনগি া স্তয ফযফস্থা গ্রণ েযা
ে, কম বাস্কময বাঙ্গায িনয উরাভাতে কেযাভ নো িানাতি ‘ফাধয’
ন, কম বাস্কতমযয ইজ্জি যক্ষায িনয ফয ি দতে রিাই েযায ে
গ্রণ েযা ে, কম বাস্কতমযয বারফাাে অন্ধ্ তে যীেতিয ফধানতে
উতক্ষা েযা ে, কম বাস্কতমযয িনয যীেতিয ফধানতে ফযাঙ্গ ফদ্রূ 
উা েযা ে, কই বাস্কময ে শুধুই বাস্কময আয কৌেতমযয প্রিীে?
ে স্মনোতর না! ফযং এতেই কিা ‘োতরানা ভুাব্বি’ এফং ইরা
 ভা’ফুতদয প্র ি আতফতদয ‘ঈভান’  হৃদতেয গবীয বারফাা ফরা
ে। এই ফাস্তফিায ফফযণ কখাদ আল্লা যাব্বুর আরা ভ কোযআতন
োযীতভ দতেতছন এবাতফَ ِ َ ومِن ال َّناس َمن ي َت ِخذُ مِن دون
اّلل
ِ َّ ب
َّ ْ ِ
ّ ِ ُ ْ
َ َ
ِّ اّلل أ ْن َدا ًدا ُي ِح ّبُو َن ُه ْم ك َُح
اب
ِ َّ ِ َوالَّ ِذي َن آ َم ُنوا أ َ َش ُّد ُح ًّبا
َ َّلل َو ل َْو َي َرى الَّ ِذي َن َظل َُموا ِإذْ َي َر ْو َن ال َْعذ
َ
) سورة بقرة561( اب
ِ َّ ِ َأ َ َّن الْق َُّوة
ُ اّلل َش ِد
ِ َيد ال َْعذ
َ َّ يعا َوأ َّن
ً ّلل َج ِم
অনুফাদিঃ “ভানুতলয ভাতঝ েিে এভন যতেতছ, মাযা আল্লা ফযিীি
অতনে  যে গ্রণ েতয। িাযা কফ  যেতে আল্লায ভি
বাতরাফাত। আয মাযা ঈভান এতনতছ, িাযা আল্লাতে অতনে
বাতরাফাত। মাযা অনযাে েযতছ িাযা মখন আমাফ কদখতফ, িখন িাযা
ফুঝতি াযতফ কম, ের  ি আল্লাযই এফং আল্লা ে ঠন
া স্তদািা।” -যা ফাোযা-১৬৫
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ফস্তুি এই ভু িফতপ্রভীযা ভু িফতে এফং িায উিযযীতদযতে ফহু
আতগই যফ ফা নতে নতেতছ। এোযতণই িাযা যীেতিয বফধাবফধ
অতক্ষা িাতদয যফ  প্রবুতদয বফধাবফধতে অ ধে গুরুত্ব কদে। যীেি
এিাতেই যফ ফানাতনা এফং িাতদয ইফাদি ফতর গণয েতয। নতনাি
াদী িতি মা  যষ্কায বালাে ফযি েযা তেতছ أتيت النيب صلى هللا عليه و سلم ويف عنقي:عن عدي بن حامت قال
صليب من ذهب فقال اي عدي اطرح عنك هذا الوثن ومسعته يقرأ يف سورة

براءة { ا تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهلل } قال أما
إهنم مل يكونوا يعبدوهنم ولكنهم كانوا إذا أحلوا هلم يياا استللو وإذا حرموا
 كتاب تفسري القرآن عن رسول هللا صلى، سنن الًتمذي. عليهم يياا حرمو
 ابب ومن سورة التوبة،هللا عليه و سلم
অনুফাদিঃ “আ দ ইফতন া িভ যা দআল্লাহু িাআরা আনহু ফতরন,
আ ভ নফী াল্লাল্লাহু আরাই  োাল্লাতভয োতছ আরাভ, িখন
আভায গরাে এেিা স্বতণযয ক্রু ঝুরাতনা ছর। ি ন আভাতে ফরতরন,
আ দ িু ভ কিাভায গরা কেতে এ ভ িযিা কপতর দা! িখন ি ন এ
আোি ি ছতরন
ا تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهلل
‘আল্লাতে ফাদ দতে িাযা িাতদয  িি  ংায ফযাগীতদযতে
যফ ফা নতে নতেতছ’।
িাযয ফরতরন, িাযা িাতদয ইফাদি েযি না। িতফ িাযা মা
ারার েতয দি িাতে িাযা ারার াতফ গ্রণ েযি, আয মখন
কোন েছুতে াযাভ েতয দি িখন িাযা িাতে াযাভ াতফ গ্রণ
েযি।” -ুনাতন িয ভমী
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বাস্কময বফধ প্রভাতণয ক ষ্টা নিঃতে কনপাে  ঠো যিা
অিযন্ত আপতা   যিাতয ফলে! আি বাস্কময ইরাতভ
অবফধ োয ফলতে, ইরাতভয িন্ম কেতে শুরু েতয এ মযন্ত ের
ইরাভী আ রভ  যীো ফতলতেয এেভি ো তে এে
কেণীয োনাীযা ফলে িতে ইরাতভয দৃ ষ্টতি বফধ প্রভাণ েযায িনয
উতঠ তি করতগতছ!
ৃ েফীয ের িািায  েৎা ফোনীযা ম দ েৎা
ফোতনয এে ি ফলতে এেভি কালণ েযতিন, েংফা ৃ েফীয ের
দােয ফোনী ম দ দােয ফোতনয এে ি ফলতে এেভি কালণ
েযতিন, িাযয মাতদয উি ফোনগুতরায তঙ্গ নযনিভ কোতনা
ম্পেয কনই, এভন েছু করাে ম দ িাতদয ফতযা ধিা েযি, িখন
আিতেয বাস্কতমযয বফধিা প্রভাতণয ক ষ্টাে ভ যো ‘  ক্ষি’
ভু িফতপ্রভীযা িাতদযতে ভান ে ফোযগ্রস্ত বফ েছু বাফতি াযতিন
ে না, িা ন না।
ফস্তুি িাযা িাতন ফলে ি ইরাতভ অবফধ। েন্তু ধভযপ্রাণ ভু রভ
ংখযাগ যষ্ঠ এই কদত িাযা িা কগরাতি াযতফ না ফতর, কনপাে,
ঠিা  েিিায আেে নতেতছ। এিা িাতদয ৎ াতয অবাফ
এফং নতিতদয ভ্রান্ত ফশ্বাতযই দুফযরিা। গণিতন্ত্রয কগািাতিই কমখাতন
িাযা কঘালণা দতে যাষ্ট্র কেতে আল্লা  িাাঁয ফধান ফাদ দতে অনযতে
ইরা রূত গ্রণ েতয নতেতছ, কখাতন িাতদয ৎ া োেতর
এেোই ফরি কম, যাষ্ট্রীে  িািীে ফলতে ইরাভ রতফ না। েন্তু িা
না েতয ইরাতভয আতদযাান্ত কোতনা েছুতিই িাতদয ফশ্বা না
োেতর; াধাযণ িনগণতে প্রিা যি েতয, িাতদয ইরা  অধতভযয
ফলেগুতরা কগরাতনায িনয িাযা ইরাতভযই অফযাখযায আেে নতচ্ছ
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এফং উতটা মাযা ইরাতভয  ঠে  য ে িুতর ধযতছন, িাতদযতে
িাযা ধভয ফযফােী ফতর গা র দতচ্ছ!
এভন োনা, কনপাে  েিিায ফু দ্ধফৃ িে  োন ব িে
কোতনা উিয ে না। এিনয আভযা িোে েি এই ‘ক িনািী ফ’কদয
অরাতয ইর ভ  গতফলণাধভযী কোতনা প্র ি উিতযয প্রতোিন কফাধ
ে য না। িাছািা উরাভাতে কেযাভ কমবাতফ ফলেগুতরা  যষ্কায েতয
পতিাো প্র ায েতযতছন, ফতফেফানতদয িনয িিিুেুই মতেষ্ট। মাযা
ফস্তা যি িতি ান, িাযা নত য পতিাো তি নতি াতযন:
https://tinyurl.com/Hefazot-Fatwaa

এই করখায উতেয
আভাতদয এই করখায উতেয, ফাংরাতদতয ভতিা এে ি
ংখযাগ যষ্ঠ ভু রভ কদত এযেভ যাষ্ট্রীেবাতফ ভ িয  বাস্কময প্র িষ্ঠায
ভর উৎ  কনেয োযণ িয প্র ি ই ঙ্গি েযা। আরাভদু রল্লা
উরাভাতে কেযাভ কমবাতফ বাস্কময স্থাতনয ফরুতদ্ধ িনগণতে াতে নতে
প্র িতযাধ আতোরন েতয মাতচ্ছন, িা না  আ নর ভুনোতযয অতনে
ফি  গুরুত্বণয এে ি স্তয। আল্লা িাতদয কভনি ভুিাাদা েফুর
েরুন এফং যতেয ফরুতদ্ধ িাতদয এই আতোরতন পরিা দান
েরুন।

বাস্কময এে ি উগয ভা , উৎভর বন্ন েছু
েন্তু ফস্তুি কোো এে ি ভ িয স্থান েযা ভর ভযা নে; ফযং
এ ি ভরি এে ি উগয ভা । কোতনা কযাতগয উগয মখন ভা া
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ছা িতে মাে, িখন কই উতগযয েৎা েযতি ে, েন্তু িা
েযতি ে াভ েে েংফা ভর কযাতগয েৎায াাা । ক্ষান্ততয
ভর ভযা আনা িােগাে িইতে কযতখ ফা ভর ভযায েো বুতর
গতে শুধু উতগযয েৎাে নতো িি ো আত্মঘা ি দ্ধান্ত।
এই করখাে ভরি আভযা কই ভর ভযা ি িি েযায ক ষ্টা েযফ
এফং উরাভাতে উম্মি  ভু রভ উম্মাতে ফনীি অনুতযাধ েযফ,
যতেয এে ি উতগযয ফরুতদ্ধ িাযা কমবাতফ িীফতনয ঝুাঁ ে নতে
ঈভাতনয  য ে দতে মাতচ্ছন, িায ক তে অতনে কফ  ভতনাতমাগী
তফন এভন আতযা ািাতযা উতগযয িনে  উৎভর ি ভাধাতনয
প্র ি।
দ্রৃিীেি, কমফ াধাযণ ভু ভন এই োনাীতদয প্রিাযণায
োয তে অেিাফি ঈভান াযাতচ্ছন, িাতদয িনয প্রাণীয বাস্কময
(িায উতেতয না তর িা) কম ইরাতভ ন লদ্ধ  াযাভ,
এ ফলেে েছু াদী এফং অ ি ংতক্ষত পে  ইরাভী যীো’য
দ্ধান্ত ি ক েযা এই করখায এে ি উতেয। াাা  ফধান
ম্পতেয এভন দু’এে ি েো ফরা, কমগুতরা খুফই িরু য, েন্তু
াধাযণি ফরা তচ্ছ না।

বাস্কময  ভ িয এে না বন্ন? ফিেয নষ্প্রতোিন!
ম দ ফাংরা এোতিভী  ফাংরাতদ এ ো িে কাাই িয ভতিা
গতফলণা প্র িষ্ঠান এফং এছািা অতনে নবযযতমাগয  ই ফরতছ,
আ বধা নে অতেয বাস্কময  ভ িয এেই অতেয ফযফহৃি ে, িফু আভযা
কই ফিতেয কমতি াই না। োযণ এই ফিেয িখনই পরদােে ি,
বাস্কময  ভ িযয ােযেয েযায য ম দ যীেতিয কোতনা দ রর কেতে
এেো কদখাতনা কমি কম, যীেি প্রাণীয বাস্কমযতে াযাভ ফতর না। েন্তু
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মাযা দু ি ােযেয প্রভাণ েযায ক ষ্টা েযতছন, িাতদয কেউই এভন
কোতনা প্রভাণ ক েযতি াতযন ন। আতর প্রাণীয বাস্কময বফধ
োয কোতনা প্রভাণ যীেতি কনই। িায ফযীতি িা অবফধ
োয ফলতে যীেতিয অংখয প্রভাণ ফদযভান। অেযাৎ বাস্কময আয
ভ িযতে ম দ আরাদা ধযা ে, িাতর যীেতিয হুেুভ র দুতিাই
াযাভ। িায তঙ্গ কোতনা ম্পেয না োেতর প্রাণীয আেৃ ি াযাভ
 নািাতেম, আয িায াভগ্রী তর কিা যে। োতিই বাস্কময 
ভ িযতে আরাদা ম দ প্রভাণ েযা ে িাতি কখ ভু িতফয ‘বাস্কময’
ারার ে না, িা াযাভই োতে।

িফায আহ্বান!
ভতন যাখতফন, কম কোতনা প্রাণীয বাস্কময বি য, ংযক্ষণ 
প্রদযতনয ভতিা াযাভ ফলে, মা অংখয ভুিাো িয াদী  ভু রভ
উম্মায ের উরাভাতে কেযাতভয ইিভা  ঐেভিয দ্রৃাযা প্রভা ণি,
এভন োিতে ম দ কেউ বফধ ভতন েতয, তঙ্গ তঙ্গ ক ভুযিাদ তে
মাতফ, ইরাতভয দৃ ষ্টতি মা াধাযণ োতপয ভু যে অতক্ষা নেৃষ্টিয।
িায ম্পতেয যীেতিয ুস্পষ্ট ফধান র, ভু রভ াে িাতে িযা
েযতফ। িায ফফা কবতঙ্গ মাতফ। িাতে ভু রভতদয কগাযস্তাতন দাপন
েযা মাতফ না। ুিযাং কমফ ভু রভ বাই-কফান ই িভতধয েিাতনয
কধাাঁোে, দভমযাদায করাতব েংফা অেিাফি এভন ি েতয
কপতরতছন, িাতদযতে ফনীি অনুতযাধ েযফ, ভৃিুয েখন তর আত
ফরা মাে না। দ্রুি িফা েতয ঈভান নফােন েরুন এফং ফফা নফােন
েরুন। অনযোে ন িি িাান্নতভয অ িেুি আনায ভৃিুযয অতক্ষাে
আতছ ভা ! আভাতদয দা েত্ব িা নতে কদো! েতরয আভতরয তফ
িাতেই দতি তফ!
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বাস্কেয: াদীতয নতদযনা
এখাতন আভযা কম াদীগুতরা ক েযফ, কগুতরাতি প্রাণীয
ছ ফ, প্র িেৃ ি, বাস্কময, ভ িয ইিযা দয নতলধাো ফণযনায িনয ফ বন্ন
ব্দ ফযফহৃি তেতছ। ফতল েতয ( صورةছযা) ব্দ ি ফযা ধে াদীত
ফযফহৃি তেতছ। অ বধান এফং যীেতিয  যবালা; উবে দে কেতেই
আযফী ‘যা’ ব্দ ি কম কোতনা আেৃ িতে া ভর েতয। াই ক
আেৃ ি োগতি অ ঙ্কি কাে ফা োঠ-ােয েংফা অনয েছুতি
কখাদইেৃি কাে। িায তঙ্গ কোতনা ম্পেয না োেতর কম প্রাণীয
আেৃ ি াযাভ  নািাতেম, এই স্বিন্ত্র ফধান িই ভরি অ ধোং
াদীগুতরাতি ফণযনা েযা তেতছ। আয িায াভগ্রী তর কিা কম
যে, িা কিা কোযআতন োযীতভয অংখয আোতিই ফরা তেতছ।
কিা প্রাণীয না তে িিদাতেযয তর যে। আতগই ফতর ছ, এ
করখাে আভযা কই ফতেলতণ কমতি াই না। ংতক্ষত েতেে ি াদী
এফং পেতয উদ্ধৃ ি ক েযফ শুধু।
০১. আফু মুযআ য ভাহুল্লা ফতরন,
 مسعت رسول: فقال، فرأى فيها التصاوير،دخلت مع أيب هريرة يف دار مروان
 ومن أظلم دمن ذهب خيلق خلقا كخلقي: قال هللا عز وجل:هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول
. أو ليخلقوا يعرية، وليخلقوا حبة،فليخلقوا ذرة
অনুফাদিঃ “আ ভ আফু হুযােযা যা দআল্লাহু িাআরা আনহু’য তঙ্গ
ভাযোতনয ঘতয প্রতফ েযরাভ। কখাতন েছু (প্রাণীয)
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িাাঁয

নিতয ির। ি ন ফরতরন, আ ভ যারুল্লা াল্লাল্লা আরাই 
োাল্লাভতে ফরতি শুতন ছ, আল্লা িাআরা ফতরন، وليخلقوا حبة،ومن أظلم دمن ذهب خيلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة
. أو ليخلقوا يعرية
‘ই করাতেয ক তে ফি িাতরভ কে আতছ, কম আভায ৃ ষ্টয ভতিা
কোতনা েছু ৃ ষ্ট েযতি াে। (িাতদয ক্ষভিা োেতর) ৃ ষ্ট েরুে
কদ খ এে ি েণা, এে ি লয েংফা এে ি মফ’!” -ী ভু রভ
াদী নং ২১১১; ী ফুখাযী াদী নং ৫৯৫৩
০২. উাভা ইফতন মাতেদ যা দআল্লাহু িাআরা আনহু ফতরন,
دخلت على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف الكعبة ورأى صورا قال فدعا بدلو من
 مسند.ماء فأتيته به فجعل ميلوها ويقول قاتل هللا قوما يصورون ما ال خيلقون
 احلديث الثاين من مسند أسامة بن زيد رضي هللا تعاىل،أيب داود الطيالسي
ه1231  الطبعة األوىل سنة، نسخة حيدراب الدكن،87: ص،عنه
অনুফাদিঃ “আ ভ যারুল্লা াল্লাল্লাহু আরাই  োাল্লাতভয
াতে োফা ঘতয প্রতফ েতয ছ। ি ন েছু (প্রাণীয) আেৃ ি কদখতরন।
ি ন ফার িতি া ন আনতি ফরতরন, অিিঃয আেৃ িগুতরা ভুছতি
োেতরন এফং ফরতি োেতরন, আল্লা এভন ভানুলতদযতে ধ্বং
েরুন, মাযা এভন েছুয আেৃ ি বি য েতয, মা িাযা ৃ ষ্ট েযতি
াযতফ না।” -ভুনাতদ আফু দাঊদ িাো রী ৃ: ৮৭
০৩. িাতফয যা দআল্লাহু িাআরা আনহু ফতরন,
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دخلنا مع النيب صلى هللا عليه و سلم مكة يف البيت وحول البيت
ثالذتائة وستون صنما تعبد من دون هللا قال فأمر هبا رسول هللا صلى هللا عليه
و سلم فكبت كلها لوجوهها مث قال جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان
زهوقا مث دخل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم البيت فصلى فيه ركعتني فرأى
فيه دتثال إبراهيم وإمساعيل وإسلاق وقد جعلوا يف يد إبراهيم األزالم يستقسم
هبا فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قاتلهم هللا ما كان إبراهيم يستقسم
ابألزالم مث دعا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بزعفران فلطخه بتلك
 حديث فتح مكة، كتاب املغازي، مصنف ابن أيب ييبة.التماثيل
অনুফাদিঃ “আভযা ভক্কাে নফী াল্লাল্লাহু আরাই  োাল্লাতভয
াতে ফাইিুল্লাত প্রতফ েতয ছ। িখন ফাইিুল্লায িু দযতে িন ি
লাি ি ভ িয ছর, আল্লাতে কছতি কমগুতরায উানা েযা ি। এযয
যারুল্লা াল্লাল্লাহু আরাই  োাল্লাভ কগুতরা বাঙ্গায আতদ
েযতরন। িাযয ফগুতরা ভ িয উফু তে তি কগর। এযয ি ন
ফরতরন, িয এততছ এফং ফা ির অা যি তেতছ, আয ফা ির
অা যি োয ভতিাই। এযয ি ন ফাইিুল্লাত প্রতফ েযতরন
এফং কখাতন দুই যাোি নাভাম আদাে েযতরন। কখাতন ি ন
ইফযাীভ  ইভাঈর আরাই ভা ারাতভয বাস্কময কদখতরন। িাযা ভু যেযা- ইফযাীতভয াতি বাগয নধযাযণী ‘য’ স্থান েতয কযতখতছ।
এ দৃয কদতখ যারুল্লা াল্লাল্লাহু আরাই  োাল্লাভ ফরতরন,
আল্লা িাতদয ধ্বং েরুন। ইফযাীভ য দতে বাগয যীক্ষা েযতিন
না। এযয যারুল্লা াল্লাল্লাহু আরাই  োাল্লাভ মাপযাতনয যং
আনতি ফরতরন এফং আেৃ িগুকরায উয িা করত দতরন।” ভুান্নাতপ ইফতন আফী ােফা, েিাফুর ভাগামী, পািত ভাক্কা অধযাে
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০৪. আতো যা দআল্লাহু িাআরা আনা ফণযনা েতযন,
أن النيب صلى هللا عليه و سلم مل يكن يًتك يف بيته يياا فيه تصاليب إال
 ابب نقض الصور، كتاب اللباس، صليح البخاري.نقضه
অনুফাদিঃ “নফী াল্লাল্লাহু আরাই  োাল্লাভ িাাঁয ঘতয (প্রাণীয)
কোতনা প্রোয আেৃ িই কছতি দতিন না; ফ ভুতছ কপরতিন।” -ী
ফুখাযী, েিাফুর রফা, ফাফু নাে ম ুোয
০৫. আফুর াোইোি আাদী য ভাহুল্লা ফতরন,
قال يل علي بن أيب طالب أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول هللا صلى
.هللا عليه و سلم ؟ أن ال تدع دتثاال إال طمسته وال قربا مشرفا إال سويته
 ابب األمر بتسوية القرب، كتاب اجلنائز،صليح مسلم
অনুফাদিঃ “আ র যা দআল্লাহু িাআরা আনহু আভাতে ফরতরন,
আ ভ ে কিাভাতে এভন এে ি োতি াঠাফ, কম োতি যারুল্লা
াল্লাল্লাহু আরাই  োাল্লাভ আভাতে া ঠতে ছতরন? িু ভ (প্রাণীয)
মি বাস্কময াতফ ফ ন িি েতয কপরতফ, আয মি ভা ধ-কৌধ
াতফ, ফ ভান েতয কপরতফ?” -ী ভু রভ, েিাফুর িানাতেম,
ফাফুর আভয ফিা ফো ির োফয
০৬. আব্দুল্লা ইফতন উভয যা দআল্লাহু িাআরা আনহু কেতে
ফ ণযি, ি ন ফতরন,
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أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ( إن الذين يصنعون هذ الصور
يعذبون يوم القيامة يقال هلم أحيوا ما خلقتم ) .صليح البخاري ،كتاب
اللباس ،ابب عذاب املصورين يوم القيامة
অনুফাদিঃ “যারুল্লা াল্লাল্লাহু আরাই  োাল্লাভ ফতরতছন,
মাযা (প্রাণীয) এফ আেৃ ি বি য েতয, িাতদযতে কেোভতিয দন
া স্ত কদো তফ এফং ফরা তফ, কিাভযা মা ফা নতেছ কগুতরাতে
িী ফি েয।” -ী ফুখাযী
০৭. আব্দুল্লা যা দআল্লাহু িাআরা আনহু ফতরন,
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ( إن أيد الناس عذااب يوم القيامة
املصورون ) .صليح مسلم ،كتاب اللباس والزينة ،ابب حترمي تصوير صورة
احليوان وحترمي اختاذ ما فيه صورة غري دمتهنة ابلفرش وحنو وأن املالئكة عليهم
السالم ال يدخلون بيتا فيه صورة وال كلب
অনুফাদিঃ “যারুল্লা াল্লাল্লাহু আরাই  োাল্লাভ ফতরতছন,
কেোভতিয দন ফ াইতি কফ  া স্ত কদো তফ (প্রাণীয) আেৃ ি
নভযািাতদযতে।” -ী ভু রভ
০৮. ইফতন আব্বা যা দআল্লাহু িাআরা আনহু ফতরন,
مسعت دمحما صلى هللا عليه و سلم يقول ( من صور صورة يف الدنيا كلف
يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ) .صليح البخاري ،كتاب
اللباس ،ابب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس
بنافخ
অনুফাদিঃ “ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু আরাই  োাল্লাভতে ফরতি
শুতন ছ, কম ফয ি দু নোতি (প্রাণীয) আেৃ ি বি য েযতফ, কেোভতিয
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দন িাতে ফরা তফ, িাতি রু কদোয িনয, আয ক েখতনা িা
াযতফ না।” -ী ফুখাযী
০৯. াঈদ ইফতন আফুর াান য ভাহুল্লা ফকরন,
كنت عند ابن عباس رضي هللا عنهما إذ أات رجل فقال اي أبن عباس
 فقال ابن. إين إنسان إمنا معيشيت من صنعة يدي وإين أصنع هذ التصاوير
عباس ال أحدثك إال ما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول مسعته
يقول ( من صور صورة فإن هللا معذبه حىت ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها
 فراب الرجل ربوة يديدة واصفر وجهه فقال وكحك إن أبيت إال أن.) أبدا
 كتاب، صليح البخاري.تصنع فعليك هبذا الشجر كل ييء ليس فيه روح
 ابب بيع التصاوير اليت ليس فيها روح وما يكر من ذلك،البيوع
অনুফাদিঃ “আ ভ ইফতন আব্বা যা মোল্লাহু আনহুয োতছ ছরাভ,
িখন এে করাে আর এফং ফরর, ক ইফতন আব্বা! আ ভ এভন
এেিন ভানুল, মায িী ফো াতিয োতিয উয, আ ভ ছ ফ-বাস্কময
বি য ে য। ইফতন আব্বা যা দআল্লাহু িাআরা আনহু ফরতরন, আ ভ
কিাভাতে িাই ফরফ মা আ ভ যারুল্লা াল্লাল্লাহু আরাই 
োাল্লাভতে ফরতি শুতন ছ। ি ন ফতরতছন, কম ফয ি কোন (প্রাণীয)
আেৃ ি বি য েযতফ, ক িাতি রু কদো মযন্ত আল্লা িাতে া স্ত
দতি োেতফন, আয ক ে স্মনোতর িাতি রূ দতি াযতফ না। এ
েো শুতন করাে ি কতযান তে কগর এফং িায ক াযা পযাোত তে
কগর। িখন ইফতন অব্বা ফরতরন, দয ! িু ভ ম দ ছ ফ বি য
েযতিই া িাতর িু ভ গাছ ইিযা দয ছ ফ বি য েয, মায ভতধয রূ
কনই।” -ী ফুখাযী
১০. া রভ যা দআল্লাহু িাআরা আনহু িাাঁয িা কেতে ফণযনা
েতযন,
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وعد النيب صلى هللا عليه و سلم جربيل فراث عليه حىت ايتد على النيب
صلى هللا عليه و سلم فخرج النيب صلى هللا عليه و سلم فلقيه فشكا إليه ما
وجد فقال له إان ال ندخل بيتا فيه صورة وال كلب .صليح البخاري ،كتاب
اللباس ،ابب ال تدخل املالئكة بيتا فيه صورة
অনুফাদিঃ “ িফযাঈর আরাই  ারাভ নফী াল্লাল্লাহু আরাই 
োাল্লাভতে াক্ষাতিয োদা দতে ছতরন। তয আতি কদ য
েতযতছন। ফলে ি নফী াল্লাল্লাহু আরাই  োাল্লাতভয িনয েষ্টেয
তে দাাঁিার। িাই নফী াল্লাল্লাহু আরাই  োাল্লাভ কফ যতে
আতরন। ফাইতয আায য িফযাঈর আরাই  ারাতভয তঙ্গ
াক্ষাৎ র। িখন িাাঁয কম েষ্ট তেতছ ক েো ি ন িাাঁতে ফরতরন।
িফযাঈর আরাই  ারাভ িফাতফ ফরতরন, আভযা এভন ঘতয প্রতফ
ে য না, কমখাতন ছ ফ ফা েুেুয োতে।” -ী ফুখাযী
১১. আতো যা দআল্লাহু িাআরা আনা কেতে ফ ণযি,
أهنا ايًتت منرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول هللا صلى هللا عليه و سلم
قام على الباب فلم يدخل فعرفت يف وجهه الكراهية قالت اي رسول هللا أتوب
إىل هللا وإىل رسوله ماذا أذنبت ؟ قال :ما ابل هذ النمرقة .فقالت ايًتيتها
لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :إن أصلاب
هذ الصور يعذبون يوم القيامة ويقال هلم أحيوا ما خلقتم  .وقال إن البيت
الذي فيه الصور ال تدخله املالئكة .صليح البخاري ،كتاب اللباس ،ابب ال
تدخل املالئكة بيتا فيه صورة
অনুফাদিঃ “ ি ন (আতো যা দআল্লাহু িাআরা আনা) এে ি
ুফা র েতন ছতরন মাতি (প্রাণীয) আেৃ ি ছর। যরুল্লা াল্লাল্লাহ
আরাই  োাল্লাভ িা কদতখ দযিাে দাাঁ িতে কগতরন এফং কবিতয
)প্রতফ েযতরন না। (আতো যা দআল্লাহু িাআরা আনা ফতরন
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আ ভ িাাঁয ক াযাে অন্তু ষ্ট কদখতি করাভ। ফররাভ, ইো যারুল্লা!
আ ভ আল্লা  িাাঁয যাতরয োতছ িাফা েয ছ, আ ভ েী অযাধ
েতয ছ? ি ন ফরতরন, এ ফা র েবাতফ এখাতন? আ ভ ফররাভ,
আ ভ িা েতন ছ, মাতি আ ন িাতি ফতি াতযন এফং ফা র
াতফ ফযফায েযতি াতযন। যারুল্লা াল্লাল্লাহু আরাই 
োাল্লাভ ফরতরন, এফ ছ ফয েযতদযতে কেোভতিয দন া স্ত
কদো তফ এফং িাতদযতে ফরা তফ, কিাভযা মা ফা নতেছ, িাতি প্রাণ
ঞ্চায েতযা কদ খ! ি ন আতযা ফতরতছন, কম ঘতয ছ ফ োতে কখাতন
কপতযিা প্রতফ েতয না।” -ী ফুখাযী
প্রে াঠে! নিেই রক্ষয েতযতছন, নতলধাো ম্ব রি উতযয
াদীগুতরাতি শুধু ভ িযয েো ফরা ে ন; ফযং কম কোতনা প্রাণীয
আেৃ ি  প্র িেৃ ি ম্পতেযই ফরা তেতছ। এফং নতলধাোয ফতল
কম োযণ ি এো ধে াদীত উতল্লখ েযা তেতছ, ক ি ভ িয ো নে;
ফযং ক ি তচ্ছ আল্লায ৃ ষ্টয ভতিা ৃ ষ্ট েযায ক ষ্টা, প্রোযান্ততয মা
ৃ ষ্টগুতণ আল্লায ভেক্ষ োয ক ষ্টা। এিা এে প্রোয কছাি
যে। এিনযই এিা যীেতিয দৃ ষ্টতি যতেয োছাো ছ মযাতেয
াযাভ এফং এোযতণই াদীগুতরাতি ে ঠনিভ ধভ ে  া স্তয েো
ফফৃি তেতছ।
আয ম দ কোতনা প্রাণীয প্র িেৃ িয তঙ্গ িায ফলে ি মুি ে,
িাতর কিা কিা যতে আেফয িো ফি যতেযই অন্তবুযি তে
মাতফ এফং কোতনা ভু রভ িায িা েযতর ক ভু যে  ভুযিাদ তে
মাতফ। এ ফলতেয অংখয দরীর কোযআন ুন্না’ে বযুয। এ করখাে
িা আভাতদয আতরা য ফলে নে।

পেতয উদ্ধৃ ি
উতয আভযা নভুনা ততফ েছু াদী উতল্লখ েযরাভ। এছািা
আতযা অতনে াদী আতছ, কমগুতরা প্রাণীয ছ ফ অঙ্কন, আেৃ ি,
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প্র িেৃ ি েংফা বাস্কময বি য, ংযক্ষণ  প্রদযন ফই াযাভ 
ন লদ্ধ োয প্রভাণ ফন েতয; ম দ িায তঙ্গ িায কোতনা
ম্পেয না োতে। এফ দ রতরয আতরাতে ফলে িয উয ইরাতভয
 না কেতে আি অফ ধ ের পুোাতে কেযাতভয ইিভা  ঐেভিয
যতেতছ।
ভোরীন অনফদয পে ফশ্বতোল ‘ভাউআ পে েযা
েুতে িোে’ ফরা তেতছ,
ٍ
إلنسان أو حيو ٍان
اجملسدة
وقد اتّفق الفقهاء على أ ّن صنعة التّصاوير ّ
خشب أم ط ٍ
ٍ
ني أم غري ذلك ،
حرام على فاعلها  ،سواء أكانت من حج ٍر أم
الصور
ملا روى ابن عمر عن النّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص أنّه قال  « :الّذين يصنعون هذ ّ
ٍ
مسروق قال  :دخلنا
يع ّذبون يوم القيامة  ،يقال هلم  :أحيوا ما خلقتم » وعن

مع عبد اّلل بيتاً فيه دتاثيل  ،فقال ٍ
لتمثال منها  :دتثال من هذا ؟ قالوا  :دتثال
ّ

اّلل ملسو هيلع هللا ىلص  « :إ ّن أي ّد النّاس عذاابً يوم القيامة
اّلل  :قال رسول ّ
مرمي  ،قال عبد ّ

حمرم كعمله  ،بل إ ّن األجرة على صنع مثل هذ
املصورون » واألمر بعمله ّ
ّ
اجملسدة  ،فإذا كانت دمّا يعبد من
األيياء ال جتوز وهذا يف مطلق التّصاوير ّ

اّلل فذلك أي ّد حترمياً..................... .
دون ّ

 - 7كما كحرم صنع هذ األيياء كحرم بيعها واقتناؤها .املوسوعة الفقهية
الكويبية)2222/2( :
অনুফাদিঃ “পুোাতে কেযাভ েতরই এেভি, ভানুল ফা প্রাণীয
াযী যে আেৃ ি বি য েযা াযাভ; াই িা ােয, োঠ, ভা ি েংফা
ুঅনয কম কোতনা ফস্তুযই কাে না কেন। োযণ ইফতন উভয যা দআল্লাহ
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িাআরা আনহু কেতে ফ ণযি, নফী াল্লাল্লাহু আরাই  োাল্লাভ
ফতরতছন, ‘মাযা এই প্র িেৃ ি বি য েতয, িাতদযতে কেোভতিয দন
া স্ত প্রদান েযা তফ। িাতদযতে ফরা তফ, কিাভযা মা বি য েতযছ,
িাতি প্রাণ ঞ্চায েতযা।’
ভারুে য ভাহুল্লা কেতে ফ ণযি, ি ন ফতরন, আ ভ আব্দুল্লা
যা দআল্লাহু িাআরা আনহুয তঙ্গ এে ি ঘতয প্রতফ েযরাভ, মাতি
েছু প্র িেৃ ি ছর। ি ন এে ি প্র িেৃ ি কদ খতে িতে েযতরন,
এ ি োয প্র িেৃ ি? িাযা ফরর ভাযইোতভয প্র িেৃ ি। আব্দুল্লা
যা দআল্লাহু িাআরা আনহু ফরতরন, যার াল্লাল্লাহু আরাই 
োাল্লাভ ফতরতছন, ‘কেোভতিয দন ফত তে ে ঠন আমাফ তফ,
(প্রাণীয) আেৃ ি প্রস্তুিোযীতদয।’ িা প্রস্তুি েযা কমভন াযাভ,
প্রস্তুতিয নতদয েযা াযাভ। এভন ফস্তু প্রস্তুিি েযায া যে ভে
নািাতেম। এই ফধান ের াযী যে প্র িেৃ িয কক্ষত ই প্রতমািয।
আয ম দ িা ে এভন ফস্তু, মায িা েযা ে, িা তফ আতযা িঘনয
াযাভ। .........
৭. এগুতরা প্রস্তুি েযা কমভন াযাভ, কিভ ন ফ ক্র  ংযক্ষণ
েযা াযাভ” খি-২, ৃষ্ঠা- ২৩৩৩

প্রাণীয বাস্কময  ভ িযতে ারার ফরায ফধান:
উতযয আতরা নাে বাস্কময  ভ িযয ফয নন অফস্থা আভযা
কিতন ছ, িা াযাভ। বি য, ফক্রে, ক্রে, প্রদযন, স্থান ইিযা দ ফলে
ইরাতভয দৃ ষ্টতি অোিয  ফযম্ম িক্রতভ াযাভ। যীেতিয কোন
অোিয াযাভতে ারার ফরা, ারার াতফ প্র িষ্ঠা েযা,
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আইনগিবাতফ াযাভ োি েযতি ফাধয েযা, াযাভ কেতে ফযি
োোতে আইনগিবাতফ অযাধ াতফ াফযস্ত েযা েুপয।
ফলে ি ফহুর আতরা ি  প্র দ্ধ মায োযতণ িাারাি িো
নািানায িয গ্রণতমাগয নে। এযয ঘিনা তক্র ম দ কেউ ফলে ি
নািানায োযতণ েতয োতে, িাতর রাভাতে কেযাতভয ক্ষ কেতে
িা ফতর কদোয য আয কোন ময গ্রণতমাগয তফ না। নািানায
িয ি এতেফাতযই এে ি াভ েে অফস্থা, মা দীঘযক্ষণ োেতি াতয
না। অিএফ বাস্কময  ভ িযয এ ফলেগুতরাতে ারার ফা উিভ ভতন
েযা, আইনগি বফধিা কদো, ফা আইনগি ফাধযফাধেিা ৃ ষ্ট েযা
ইিযা দয তঙ্গ ি িি ফয িফগয এয আতগ ভুরভান কেতে োেতর এখন
এ োতিয োযতণ ভুযিাদ তে মাতফ। আয আতগ কেতে অনয োযতণ
ভুযিাদ তে োেতর এখন ভা া ফৃ দ্ধ াতফ।
এ ফলতে এে ি আোি  াদী কেতে িায ফযাখযা কদখুন أتيت النيب صلى هللا عليه و سلم ويف عنقي:عن عدي بن حامت قال
صليب من ذهب فقال اي عدي اطرح عنك هذا الوثن ومسعته يقرأ يف سورة

براءة { ا تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهلل } قال أما إهنم
مل يكونوا يعبدوهنم ولكنهم كانوا إذا أحلوا هلم يياا استللو وإذا حرموا عليهم
 كتاب تفسري القرآن عن رسول هللا صلى هللا عليه، سنن الًتمذي. يياا حرمو
 ابب ومن سورة التوبة،و سلم
অনুফাদিঃ “আ দ ইফতন া িভ যা দআল্লাহু িাআরা আনহু ফতরন,
আ ভ নফী াল্লাল্লাহু আরাই  োাল্লাতভয োতছ আরাভ, িখন
আভায গরাে এেিা স্বতণযয ক্রু ঝুরাতনা ছর। ি ন আভাতে ফরতরন,
আ দ িু ভ কিাভায গরা কেতে এ ভ িযিা কপতর দা। িখন ি ন এ
আোি ি ছতরন
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ا تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهلل
‘আল্লাতে ফাদ দতে িাযা িাতদয  িি  ংায ফযাগীতদযতে
যফ ফা নতে নতেতছ’।
িাযয ফরতরন, িাযা িাতদয ইফাদি েযি না। িতফ িাযা মা
ারার েতয দি িাতে িাযা ারার াতফ গ্রণ েযি, আয মখন
কোন েছুতে াযাভ েতয দি িখন িাযা িাতে াযাভ াতফ গ্রণ
েযি।” -ুনাতন িয ভমী
এ ফলতে ােীভুর উম্মি োনবী য ভাহুল্লা-য ফিফয
حكي
اس ےك العوه رضحت م االتم رحمة اهلل علية
رفامےت هيں كة اي اور وصرت اي ےه سج يم امر اك قسف
دورسوں كت دعتمى هو رها هو ،يعيني امر ولوگں اك ن
دي رخاب
رك رهاهو ،الث ولوگںومعصيترپوبجمرركرهاهو،وتارگيةلمعسكاي يا
دورفدےكاسھتهووتاساكمكحاركاههواگ،اوراركاهےكااكحماجرى
هوںےگ ،ن
يل ارگ امرےن اسو اي لقتسماپيلانب لا كة وهلقتسم
ن
م
وطر ےس ولوگں و عصييووں رپ وبجمر ركےن اگل ےه ،اور اس يم غر
ن
ه
ن
ر
ت
ي
االسم وقاي و ير عت ےك باقيهة يم زياده ر  اتھجم ےه وت ية
ن
ن
رفك رصي ےه ،اور ارگ وفقيت هن ديا يل اتويا (يريعت ك طلغ
س
رشتي رك ےك) يا اكتالس ( سيي ك انب رپ) اس و وھچڑا هوا ےه وت ب
ارگ ة ة رفك رصي نة هو ،ن
ه ه ات ےه ،ووں
يل رفك ےك مكح ےس قحلم و
ي
ح ي
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ن
 لتذا اس وصرت،كة اس ےس يريعت اك اافختسف الزم آات ےه
ك ن
ه
 ن،يم ب رخوج اجزئ ےه
.يل ياں دو ا م ابي ياد ر ھيي رضورى هيں
267 :االسماورساسرظنياتص
অনুফাদ: “এছািা মযি ােীভুর উম্মি যাভািুল্লা  আরাই 
ফতরন, আতযে ি ুযি এভন আতছ, কম ুযতি আভীতযয ‘ পে’
(া) অনযতদয মযন্ত গিাে। অেযাৎ আভীয ভানুতলয দ্রৃীন নষ্ট েযতছ।
কমভন ভানুলতদযতে গুনা েযতি ফাধয েযতছ। এতক্ষত এ োি ি ম দ
এে দুই ফয িয াতে ে িাতর িায কক্ষত ইেযা-ফাধয েযায
ফধান তফ। িায িনয ফাধয েযায ফধান প্রতমািয তফ। েন্তু আভীয 
যাষ্ট্রপ্রধান ম দ নেভিা ন্ত্রেবাতফ এভন কোন নী ি গ্রণ েতয, মায
ভাধযতভ ক ভানুলতদযতে নে ভি গুনা েযায উয ফাধয েযতি োতে,
আয ক কক্ষত ক অবনরা ভে আইনতে যীেতিয ফযীতি কফ 
উতমাগী ভতন েতয, িাতর িায এ আ যণ ুস্পষ্ট েুপয। আয ম দ
প্রাধানয না কদে, েন্তু অফযাখযা েতয ফা অরিা েতয িাতে কছতি
দতে আতছ, ক কক্ষত  ম দ এিা ুস্পষ্ট েুপয নে, েন্তু েুপতযয
ফধাতনয াতে মুি তি াতয। কেননা এয দ্রৃাযা যীেতিয প্র ি
অফো প্রো াে। অিএফ এ ুযতি ফতরা িাতেম আতছ। িতফ এ
কক্ষত দু’ ি িরুযী েো ভতন যাখা াই।” -ইরাভ আয োী
নাম যোি ৃ: ৩৬৭
ােীভুর উম্মি য ভাহুল্লা এ োিগুতরাতে অতনেগুতরা প্রোতয
বাগ েতয েুপতযয প্রোয িতে দ রর এবাতফ উতল্লখ েতযতছনابالركاهىلعالمعصية..........................
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مسق اثثل -:وعنذ ابهلل اكرف هو اجوے ،وخاه رفكب ذكتي وجود ووخاه
رفكبانعدواخمتفلوخاهرفكباافختسفواابقتسحاومر ن
دي....
.......................ادمادااتفلوى 131/5
অনুফাদ: “৭. অযতে গুনা েযতি ফাধয েযায অযাধ।
...........................
িৃিীে প্রোয: নাউমু ফল্লা! োতপয তে মাতফ, াই িা
ভেযাপ্র িন্ন েযায দ্রৃাযা কাে ফা অস্বীোয েতয কাে। াই ঠধ ভযিা
 ফতযা ধিা েতয কাে ফা দ্রৃীনী ফলে নতে ঠাট্টা  নো েতয কাে।
......।” -ইভদাদুর পািাো ৫/১২৯

كما بسطه يف أول املرتد من الدر املختار ورد احملتار ،ولنقتصر على نقل
بعض العبارة منه .قال يف املسايرة :وابجلملة فقد ضم إىل التصديق ابلقلب ،أو
ابلقلب واللسان يف حتقيق اإلميان أمور اإلخالل هبا إخالل ابإلميان اتفاقا،
كًتك السجود لصنم ،وقتل نيب واالستخفاف به ،وابملصلف والكعبة.
وكذا خمالفة أو إنكار ما أرتع عليه بعد العلم به ألن ذلك دليل على أن
التصديق مفقود.
..............................
قلت  :ويظهر من هذا أن ما كان دليل االستخفاف يكفر به  ،وإن مل
يقصد االستخفاف .إمداد الفتاوى 121-131/5
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অনুফাদ: “কমভন আদদুযরুর ভুখিায  যােুর ভুিাতয ভুযিাতদয
ফোতনয শুরুতি ফস্তা যি ফতরতছন। আভযা কখান কেতে েছু ইফাযি
উতল্লখ েযফ। ভুাোযা’ে ফতরতছন, কভািেো ঈভান াফযস্ত োয
িনয অন্তয দতে িযােন অেফা অন্তয  মফাতন িযােতনয তঙ্গ ক
ফলেগুতরাতে মুি েতযতছন মা িযােতনয  যন্থী োয োযতণ
ফযম্ম িক্রতভ ঈভান  যন্থী। কমভন: ভ িযিা ছািতি তফ, কোন
নফীতে িযা েযা ছািতি তফ এফং নফী, ভুাপ  ো’ফায প্র ি
অফো প্রদযন ছািতি তফ।
এভ নবাতফ যীেতিয ফযম্মি কোন ফলেতে িানায তয িায
ফতযা ধিা েযা ফা িা অস্বীোয েযা। কেননা এিা এ েো প্রভাণ েতয
কম, এখাতন িাদীে-িযােন কনই।
...................................
আ ভ ফ র, এয দ্রৃাযা কফাঝা মাে, কম েো-োি অফোয আরাভি
ফন েতয, িা প্রো াোয দ্রৃাযা োতপয ফরা তফ। ম দ ক
অফো উতেয না েতয োতে।” ইভদাদর পািাো ৫/১২৯-১৩০

বাস্কতমযয ম্মান িাআ’ব্বু দ
আতযে ি গুরুত্বণয ফলে র, বাস্কমযতে কমবাতফ ম্মান প্রদযন
েযা ে, কগুতরা ফ িাআ’ব্বু দ প্রেৃ িয, মা ভরি খাতর
ইফাদতিয বফ ষ্টয!
অেযাৎ আল্লা ফাোয উয কম ইফাদতিয দা েত্ব দতেতছন, িাতি
দু ি দে আতছ। এে ি র কমৌ িে দে, আতযে ি র আনুগতিযয
দে। কমভন ারাি ভানুলতে অনযাে  অেীর েভয কেতে ফযি যাতখ,
ক াতযয াি োিতর ু যয অযাধ ফন্ধ্ ে। ুিযাং আল্লায নতদয
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এফং পযি না তর এই ু ফধাগুতরা অিযতনয িনযই ভানুতলয এই
োিগুতরা েযা উ ি। এ ি এই ফধানগুতরায অংখয কমৌ িিায
এে ি কমৌ িে দে। আতযে ি দে র, আল্লা এগুতরা েযায নতদয
দতেতছন, ুিযাং এগুতরাতি কোতনা কমৌ িেিা ফা ফা যে ু ফধা
োেুে ফা না োেুে; আল্লায নতদয ারনাতেয িাাঁয ইফাদি 
আনুগিয ততফই ফাোয িা েযা উ ি! এ ি র উি োিগুতরায
িাআ’ব্বু দ দে।
ইফাদতিয েছু অং আতছ নতযি িাআ’ব্বু দ, কমগুতরা খাতর
ইফাদি ততফই েযা ে। কগুতরাতি ফা যে কোতনা কমৌ িে দে
ফাোয িানা কনই। ফযং িায কমৌ িেিা ফাোয ক্ষুর োন  ফতফে
ফু দ্ধয উতধ্বয। এগুতরাতে যীেতিয  যবালাে ‘িাআ’ব্বু দ’ ফরা ে।
অেযাৎ এই োিগুতরা েযতর নতযি ইফাদি ততফই েযতি তফ।
কমভন ভাগ যতফয নাভাম িন যাোি কেন িফ এফং ইায নাভাম ায
যাোি কেন িফ? এিায ফা যে কোতনা যাম-যয  কমৌ িেিা
ফাোয িানা কনই। এিা ফাো শুধু এই িনযই ভাতন কম, এিা আভায
যাতব্ব োযীতভয নতদয। ুিযাং িাাঁয নতদয ারন েযাই আভায দা েত্ব
 কৌবাগয। আভায মু িতি িা আুে ফা না আুে।
কিা বাস্কতমযয ম্মাতন িাযা কম োিগুতরা েতয, কগুতরাতি এই
িাআ’ব্বুতদয বফ ষ্টয ি ফদযভান, মা উি োিগুতরা ইফাদি োয
প্রভাণ ফন েতয। কমভন ধরুন বাস্কতমযয াভতন ািতিাি েতয নীযফিা
ারন, ুষ্পস্তফে অযণ এফং বাস্কতমযয াভতন কেতে উতটা তঠ
প্রিযাগভন ইিযা দ। নতিয াতি ফানাতনা এে ি িি ফস্তুয াভতন এভন
েভযোতিয েী কমৌ িেিা  ু ফধায দে োেতি াতয?
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প্রাণীয বাস্কময প্রেৃ িগিবাতফই িায উৎ
আতর বাস্কময প্রেৃ িগিবাতফই িায উেযণ  উৎ। ফতল
েতয কোতনা  ি  েৃ িতত্বয স্মাযে বাস্কময। িাই বাস্কময
ফযফাযোযীয উতেয না োেতর ধীতয ধীতয িা ভানুলতে িা মযন্ত
নতে মাে। আভাতদয কদত কখাদ ‘ভু িফ বাস্কতমযয’ াভতন এভন
োমযক্রতভয অংখয ন িয এখন য াতভাই কদখা মাে। আয এিনযই
কদখা মাে মাযা নেি েতয কঘালণা দতে ভ িযয িা েতয িাতদয
োমযক্রভ এফং মাযা িা না েযায দা ফ েতয িাতদয োমযক্রভগুতরা
অতনে কক্ষত ই এে  অ বন্ন। যা ভ িযতে অ বফাদন  যারুি
কদে, এযা বাস্কমযতে কদে। যা ভ িযয াভতন াি কিাি েতয
দাাঁিাে, এযা এেইবাতফ বাস্কতমযয াভতন দাাঁিাে। যা ভ িযতে পুর
কদে, এযা বাস্কমযতে পুর কদে। যা নানাবাতফ ভ িযতে ম্মান
প্রদযন েতয, এযা এেই োি বাস্কমযতে েতয।
বাস্কমযতপ্রভী  ভ িয িাযীতদয ভর
বাস্কময  ভ িযয আ দ ফযফায  ফিযভান ফযফায, এভ নবাতফ
স্বতঘা লি ভু যে- েুতদয ফযফায  অতঘা লি িাযীতদয ফযফাতয
কফ েছু ভর যতেতছ। কম ভরগুতরা যতেতছ িা মোক্রতভ এই* ভু যে- েুযা বাস্কময  ভ িযয াভতন অঘযয কদে। অতঘা লি
িাযীযা বাস্কময  ভ িযতে ুষ্পভারয, ুষ্পস্তফে কদে। েুযআতনয এ
আোি ি কদখুনَ
ّلل
ِ َّ ِ يبا فَقَا لُوا َهذَ ا
ِ َّ ِ َو َج َعل ُوا
ِ ِن ال َْح ْر ِث َو ْاْل َ ْن َع
َ ّلل ِم ّمَا ذَ َرأ م
ً ام َن ِص

َان
ِ َّ َان ل ُِش َرك َائِ ِه ْم ف َََل َي ِص ُل ِإ ََل
َ اّلل َو َما ك
َ ِب َز ْع ِم ِه ْم َو َهذَ ا ل ُِش َرك َائِ َنا ف ََما ك

) سورة اْلنعام536( ون
ِ َّ ِ
َ اء َما َي ْحك ُُم
َ ّلل ف َُه َو َي ِص ُل ِإ ََل ُش َرك َائِ ِه ْم َس
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অনুফাদ: “িাযা িাতদয উৎা দি পর  িুষ্পদ প্রাণীয এে ি
অং আল্লায িনয যাতখ। িাযা িাতদয ধাযণা অনুমােী ফতর, এিা
আল্লায িনয, আয এিা আভাতদয  যেতদয িনয। অিিঃয িাতদয
 যেতদয িনয ফযাে অং আল্লায োতছ মাে না, েন্তু আল্লায িনয
ফযাে অং িাতদয  যেতদয োতছ তর মাে। েিই না নেৃষ্ট িাতদয
দ্ধান্ত।” -যা আনআভ ১৩৬
* ভু যে- েুযা বাস্কময  ভ িযয াভতন িবাগ আদফ যক্ষা
েতয রায ক ষ্টা েতয। অতঘা লি িাযীযা িবাগ আদফ যক্ষা েতয
রায ক ষ্টা েতয। আদফ যক্ষা েযায ধযণগুতরা এভন োতে কমন,
বাস্কময  ভ িয কফোদ ফ ফুতঝ কপরতফ। েুযআতনয এ আোি ি কদখুনَ ِ َ ومِن ال َّناس َمن ي َت ِخذُ مِن دون
اّلل
ِ َّ ب
َّ ْ ِ
ّ ِ ُ ْ
َ َ
ِّ اّلل أ ْن َدا ًدا ُي ِح ّبُو َن ُه ْم ك َُح
اب
ِ َّ ِ َوالَّ ِذي َن آ َم ُنوا أ َ َش ُّد ُح ًّبا
َ َّلل َو ل َْو َي َرى الَّ ِذي َن َظل َُموا ِإذْ َي َر ْو َن ال َْعذ
َ
) سورة بقرة561( اب
ِ َّ ِ َأ َ َّن الْق َُّوة
ُ اّلل َش ِد
ِ َيد ال َْعذ
َ َّ يعا َوأ َّن
ً ّلل َج ِم
অনুফাদ: “ভানুতলয ভাতঝ েিে এভন যতেতছ, মাযা আল্লা
ফযিীি অতনে  যে গ্রণ েতয। িাযা কফ  যেতে আল্লায ভি
বাতরাফাত। আয মাযা ঈভান এতনতছ, িাযা আল্লাতে অতনে
বাতরাফাত। মাযা অনযাে েযতছ িাযা মখন আমাফ কদখতফ, িখন িাযা
ফুঝতি াযতফ কম, ের  ি আল্লাযই এফং আল্লা ে ঠন
া স্তদািা।” -যা ফাোযা ১৬৫
* ভু যে- েুযা বাস্কময  ভ িযয াভতন যারুি, প্রণাভ,
ভাোনি, রুেু  কিদা েতয। অতঘা লি িাযীযা যারুি েতয,
ভাোনি েতয  নযফিা ারন েতয। েতেে ি আোি কদখুন-
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َ
اّلل
ِ َّ ون
ُ ِاّلل َما ََل َي ْمل
ُ َّ ك لَك ُْم َض ًّرا َو ََل َنف ًْعا َو
ْ ون م
َ قُ ْل أ َت ْع ُب ُد
ِ ِن ُد
َّ ُه َو ا
) سورة المائدة66( يم
ُ ِلس ِمي ُع ال َْعل

অনুফাদ: “কিাভযা ে আল্লা ছািা এভন েছুয ইফাদি েয, মা
কিাভাতদয ক্ষ ি ফা উোয েযায  ি যাতখ না? আল্লাই ফযতোিা
 ফযে।” -যা ভাতেদা ৭৬
َ َ ق
ُون
ُ َّ ) َو51( ون
َ اّلل َخل َ َقك ُْم َو َما َت ْع َمل
َ ون َما َت ْن ِح ُت
َ َال أ َت ْع ُب ُد
َ
) سورة الصافات56( يم
ِ ) قَا لُوا ا ْب ُنوا لَ ُه ُب ْن َيا ًنا فَألْقُوهُ ِف ال ََْ ِح56(
অনুফাদ: “কিাভযা মা কখাদাই েয িাযই ইফাদি েয? অে
আল্লা কিাভাতদযতে এফং কিাভযা মা বি য েয িা ৃ ষ্ট েতযতছন। িাযা
ফরর, িায িনয এে ি অ িেুি ফানা এফং জ্বরন্ত আগুতন িাতে
নতক্ষ েয।” যা াপপাি ৯৫-৯৭
َّ ون ل
اّلل َو َزيَّ َن ل َُه ُم
ِ َّ ون
ْ ِلش ْم ِس م
َ َو َج ْد ُت َها َوق َْو َم َها َي ْس َُ ُد
ِ ِن ُد
َ الشيط
)42( ون
َّ ان أ ْع َما ل َُه ْم ف ََص َّد ُه ْم َع ِن ا
َ لس ِبي ِل ف َُه ْم ََل َي ْه َت ُد
ُ َ ْ َّ

سورة النمل

অনুফাদ: “আ ভ িাতে এফং িায িা িতে কতে ছ, িাযা
আল্লাতে কছতি মযতে কিদা েতয। েিান িাতদয আভরগুতরাতে
া িতে দতেতছ, পতর ক িাতদযতে  ঠে ে কেতে ফভুখ েতয
কযতখতছ, এ োযতণ িাযা  ঠে ে াে না।” -যা নাভর ২৪
* ভু যেযা ন দযষ্ট দন িা যখ  ন দযষ্ট ভতে বাস্কময  ভ িযয
াভতন উ স্থি োতে িরুযী ভতন েতয। অতঘা লি িাযীযা ন দযষ্ট
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দন িা যখ  ভতে বাস্কময  ভ িযয াভতন উ স্থি ো িরুযী ভতন
েতয।
* ভু যে- েুযা বাস্কময  ভ িযয ম্মানতে ের আইতনয উতদ্ধয
স্থান কদে। অতঘা লি িাযীযা বাস্কময  ভ িযয ম্মানতে যেী ের
আইতনয উতদ্ধয স্থান কদে। আল্লা-যার, েুযাআন-াদী অফভানায
াইতি বাস্কময  ভ িযয অফভাননাতে ফি অযাধ াতফ ধিযফয েতয।
এ ফলতে দু’ ি আোি কদখুনْ
َ
َ اشعي
ْتكَ َما َي ْع ُب ُد آ َبا ُؤ َنا أ َ ْو أ َ ْن
َ ب أ َص ََل ُت
ُ ْ ك َتأ ُم ُركَ أ ْن َن
ُ ْ َ ُ قَا لُوا َي
َ
َ َ اء إ َّن
) سورة هود87( يد
َّ يم
ُ الر ِش
ُ ك َْل ْن َت ال َْح ِل
ِ ُ َنف َْع َل ِف أ ْم َوالِ َنا َما َن َش
অনুফাদ: “িাযা ফরর, ক কাোইফ! কিাভায নাভাম ে কিাভাতে
এ আতদ েতয কম, আভাতদয ফযুরুলযা মাতদয ইফাদি েযি আভযা
িাতদয ইফাদি কছতি কদফ? এফং আভযা আভাতদয ম্পদ কমবাতফ ইচ্ছা
কবাতফ খয েযফ না? নিে িু ভ এেিন বধমযীর বাতরা ভানুল।” যা দ ৮৭
اصا لِحُ ق َْد ُك ْن َت ِفي َنا َم ْر ُج ًّوا ق َْب َل َهذَ ا أ َ َت ْن َها َنا أ َ ْن َن ْع ُب َد َما
َ قَا لُوا َي

) سورة هود64( يب
ٍّّ َي ْع ُب ُد آ َبا ُؤ َنا َوإِنَّ َنا لَ ِفي َش
ٍّ ك ِم ّمَا َت ْد ُعو َنا إِل َْي ِه ُم ِر

অনুফাদ: “িাযা ফরর, ক াতর! িু ভ এয আতগ আভাতদয
ো িি ছতর। িু ভ ে আভাতদযতে কফ ভাফতদয ইফাদি েযতি
নতলধ েযছ, আভাতদয ফা-দাদাযা কমফ ভাফতদয ইফাদি েযি? িু ভ
আভাতদযতে কম দতে িােছ ক ফলতে আভযা ংে   োন
আ ছ।” -যা দ ৬২
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ুিযাং আভযা ফরতি া য, অতঘা লি িাযীযা বাস্কময  ভ িযয
তঙ্গ কম আ যণগুতরা েতয োতে িায অতনেগুতরাই ভু যেতদয
আ যতণয হুফহু। আয ফা ে আ যণগুতরা এভন, মা এেিন িাযীতে
অ তযই যতেয দযিাে কৌাঁতছ কদতফ।

বাস্কময  ভ িযয উৎ ং ফধান  গণিন্ত্র
এ তযানাতভয েোগুতরাই আভাতদয এ করখায প্রধান উতেয।
আা ে য ের ভু রভ ফতল েতয উরাভাতে উম্মি ফলে িয প্র ি
ফতলবাতফ দৃ ষ্টাি েযতফন। বাস্কময  ভ িযয ক তে অতনে বেঙ্কয
ভ িয এফং বাস্কময এভন আতযা অংখয েুপয যতেয িনে 
উৎভর ি িি েতয ক কক্ষত আভাতদয যঈ প যিা ে, ক দতে
ভতনা নতফ েযতফন!
বাস্কময  ভ িযয কম যা  প্রায এখন রতছ, িায ভর া রো
 ি তচ্ছ ভানফয ি ং ফধান এফং গণিা ন্ত্রে েুপযী নী িভারা।
ংখযাগ যষ্ঠ ভুরাভানতদয এে ি কদত এে ি অোিয াযাভ েবাতফ
আইনগিবাতফ প্র িষ্ঠা রাব েতয? িা ি রতে কদখতর আভাতদয াভতন
এ ফলে ি স্পষ্ট তে মাতফ কম, গণিন্ত্র  ভানফয ি ং ফধাতনয  িয
ফযীতি এখাতন ইরাভ  ভুরভানতদয  িই কফ । ভুরভান িায
 ি-াভেযযতে োতি রাগাতর প্র ি ি দ্ধান্ত কনো ি েুযআন 
াদী কেতে। আল্লা  িাাঁয যার াল্লাল্লাহু আরাই  ো াল্লাতভয
দ্ধান্ততে এখাতন তযাধাময ভতন েযা ি। আয িখন কম কোতনা
আইন েযায আতগ েুযআন াদীতে িতে েযা ি। যাষ্ট্রীে মযাতে
কোন োি েযায কক্ষত আতগ েুযআন  াদী কেতে অনুভ ি কনো
ি। আয ক ত অোিয াযাভ  েুপযগুতরা িায অঙ্কুতযই ভা ি াা
তি কমি।
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েন্তু কদ  কদতয  য ারনাতে কবাতফ ািাতনা ে ন।
কদতে ািাতনা তেতছ গণিা ন্ত্রে দ্ধ িতি। মায পতর কদতয
 িারী ক্ষভিাধয ক্ষ ফা িায অ ধোং কম ফলে িতে বফধ ফরতছ
িা বফধ াতফ ং ফধাতন  আইতন স্থান াতচ্ছ। আয কম ফলে িতে
িাযা অবফধ ফরতছ, িা অবফধ াতফ ং ফধান  আইতন স্থান াতচ্ছ।
আয এবাতফই এফং এ ত ই েুযআন  াদীত ফ ণযি অংখয
াযাভতে ারার  বফধ ফতর কদো তেতছ, আফায অংখয ারারতে
াযাভ  অবফধ ফতর কদো তেতছ। অংখয েুপযতে আফযে েতয
কদো তেতছ এফং ঈভাতনয অংখয াখা প্রাখাতে ন লদ্ধ েতয কদো
তেতছ। আয এফই ম্ভফ তেতছ গণিা ন্ত্রে দ্ধ িতি ং ফধান বি য
েযায োযতণ। আইন প্রফিযতনয দা েত্ব আল্লা  িাাঁয যার াল্লাল্লাহু
আরাই  ো াল্লাতভয াি কেতে কেতি নতে, ক দা েত্বতে
নতিতদয অ ধোযবুি েতয কনোয োযতণ।
ুিযাং ভুরভান মি দন িায আইন প্রফিযতনয দা েত্ব যীেতিয
াতি নযস্ত না েযতফ, িি দন এ অযাধগুতরা কেতে িাযা
নতিতদযতে াে েযতি াযতফ না। নতিতদয াতি আইতনয া ফো ঠ
গ চ্ছি কযতখ, আইন প্রণেতনয দা েত্ব নতিতদয াতি কযতখ যীেতিয
অনুযণ েযা ম্ভফ নে।
ভানফয ি ং ফধাতন বাস্কময  ভ িযতে বফধিা কদো তেতছ।
প্র িেৃ ি স্থান এফং এয ম্মান েযাতে আফযে েযা তেতছ।
ং ফধাতন ফরা তেতছ -

“িা িয িা ফঙ্গফন্ধ্ু কখ ভু িফুয যভাতনয প্র িেৃ ি
যাষ্ট্র ি, প্রধানভন্ত্রী, স্পীোয  প্রধান ফ ায িয োমযারে এফং
ের যোযী  আধা-যোযী অ প, স্বােিা ি প্র িষ্ঠান,
ং ফ ধফদ্ধ যোযী েিৃযতক্ষয প্রধান  াখা োমযারে, যোযী
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 কফযোযী ক্ষা প্র িষ্ঠান, ফতদত অফ স্থি ফাংরাতদতয
দিাফা  ভনভত ংযক্ষণ  প্রদযন ে যতি ইতফ।”1
মায পতর বাস্কময  ভ িয এফং এ িািীে আতযা মি াযাভ 
েুপয- যে যাষ্ট্রীেবাতফ েযা ে, কফ াযাভ  েুপতযয কক্ষত
িাযা ং ফধাতনয উদ্ধৃ ি দতে াভতন রায ক ষ্টা েতয োতে। কফ
কক্ষত অতনে ভে কদখা মাে, ভুরভানযা ং ফধাতনয উদ্ধৃ ি দতেই
কফ োতিয ফতযা ধিা েযায ক ষ্টা েতয োতে। যাষ্ট্রক্ষ এফং
ভুরভানতদয ভতন এভন এেিা ফশ্বা ফদ্ধভর তে কগতছ কম, ফতযাধণয
কোন ফলতে েো ফরায কক্ষত েুযআন  াদীতয উদ্ধৃ িয াইতি
ং ফধাতনয উদ্ধৃ িই কফ   িারী। আয এবাতফই ভানফয ি আইন
 ং ফধান ভুরভানতদয ভতন েুযআন  াদীতয ফযীতি এে ি
 িারী অফস্থান বি য েতয নতেতছ। িাযা ভানফয ি ং ফধাতনয
উদ্ধৃ ি দতে েো ফরতি ভতনয ভতধয কম  ি অনুবফ েতয, আল্লা 
িাাঁয যার াল্লাল্লাহু আরাই  ো াল্লাতভয উদ্ধৃ ি দতে েো ফরতি
িিিা  ি অনুবফ েতয না।
এভন নািুে  য স্থ িতি ভুরভানতদয েযণীে েী?

এফ াযাভ  েুপয ভুতরাৎািতনয যেী দ্ধ ি
যাষ্ট্রক্ষ মখন কোন প্রোয াযাভ  েুপতয রপ্ত ে িখন
ভুরভানতদয মযােক্রতভ অতনেগুতরা েযণীে যতেতছ।
প্রেভি েুপয  যতে রপ্ত ক্ষতে স্পষ্ট েতয িা নতে কদতফ
কম, এফ আ যণ াযাভ  েুপয। এফ আ যণ কেতে ফযি োেুন।

1

ফাংরাতদতয ং ফধান, ৪ে, ‘িা িয িায প্র িেৃ ি’
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দ্রৃিীেি ভুরভানযা ন িি দ্ধাতন্ত কৌাঁছতফ কম, যাষ্ট্রতক্ষয
াভতন াযাভতে াযাভ াতফ এফং েুপযতে েুপয াতফ ুস্পষ্ট
েতয কদো তেতছ। এ কক্ষত াযাভতে াযাভ ফরা এফং েুপযতে েুপয
ফরায ফলতে কোন প্রোয রুতো ু য েযা মাতফ না। কোন প্রোয
অস্পষ্টিা যাখা মাতফ না।
িৃিীেি ভুরভানযা দ্ধান্ত কনতফ কম, আতরা য াযাভ  েুপয
কেতে ফযি না োয োযতণ যাষ্ট্রক্ষ পা ে তেতছ? না ে োতপয
তেতছ?
িুেযি ম দ পাতে ে, িাতর ভুরভানযা যাষ্ট্রতক্ষয াভতন
িায আযাধগুতরায কভৌ খেবাতফ প্র িফাদ েতয মাতফ। িায অনযােতে
অনযে ফতর মাতফ। নতিতদযতে কফ অনযাে কেতে ফযি যাখতফ।
কোন অফস্থাতিই কফ অযাতধয াতে নতিতে িিাতফ না।
ঞ্চভি ম দ োতপয  ভুযিাদ তে মাে, িাতর ভুরভানতদয
দা েত্ব তচ্ছ িাতে ক্ষভিা কেতে অাযণ েযা। অাযণ েযতি গতে
মি ধযতনয  ি ফযফায েযতি ে, ক ের  ি ফযে েযা
ভুরভানতদয উয পযম।  ি না োেতর  ি অিযন েযা পযম।
লষ্ঠি অাযণ েযায আগ মযন্ত দু’ ি োি।
এে. ফাযাআি িো যাতষ্ট্রয ফ ধযতনয আনুগিয কেতে নতিতে
ভুি কঘালণা েযা।
দুই. িযি েযা।
এ ফলতে োমী ইোম য ভাহুল্লা  ইফতন ািায আোরনী
য ভাহুল্লা এয ফিফযগুতরা কদখুন-
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قال القاضي عياض أرتع العلماء على أن اإلمامة ال تنعقد لكافر وعلى
أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها
قال وكذلك عند رتهورهم البدعة قال وقال بعض البصريني تنعقد له وتستدام
له ألنه متأول.
قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيري للشرع أو بدعة خرج عن حكم
الوالية وسقطت طاعته ووجب على املسلمني القيام عليه وخلعه ونصب إمام
عادل إن أمكنهم ذلك فإن مل يقع ذلك إال لطائفة وجب عليهم القيام خبلع
الكافر وال جيب يف املبتدع إال إذا ظنوا القدرة عليه فإن حتققوا العجز مل جيب
القيام وليهاجر املسلم عن أرضه إىل غريها ويفر بدينه .يرح النووي على
صليح مسلم ،كتاب اإلمارة ،ابب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية
وحترميها يف املعصية

অনুফাদিঃ “ো ি ইোম য ভাহুল্লা ফতরতছন, রাভাতে কেযাতভয
ইিভা র কনিৃত্ব (ইভাভা) েখতনা ো পতযয াতি অযণ েযা মাতফ
না। আয ম দ িায (ইভাভ) কেতে েুপয প্রো ি ে িতফ ক
ক্ষভিা ুযি তে মাতফ। এভ নবাতফ ক ম দ নাভাম োতেভ েযা এফং
নাভাতময দতে িাো কছতি কদে। ি ন ফতরন, এভ নবাতফ অ ধোং
রাভাতে কেযাতভয ভতি ফদআতিয োযতণ ক ক্ষভিা ুযি তে
মাতফ। ি ন ফতরন, ফযায রাভাতে কেযাতভয কেউ কেউ ফতরতছন,
িায ইভাভি াফযস্ত তফ এফং িা ফার োেতফ; কেননা ক িা ফযাখযা
াততক্ষ েতয।
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োমী ইোম ফতরন, ুিযাং ম দ ক েুপয েতয, এফং যীো
 যফিযন েতয অেফা িায ক্ষ কেতে কোন ফদআি প্রো ি ে,
িতফ ক কনিৃতত্বয অ ধোয া যতে কপরতফ এফং িায আনুগিয াফায
অ ধোয ফা ির তে মাতফ। িখন ভু রভতদয িনয আফযে তে মাতফ
িায ফতযা ধিা েযা, ফতরা েযা, িায িন ঘিাতনা এফং িায স্থতর
এেিন নযােযােণ ইভাভতে ফাতনা; ম দ িাযা (ভু রভযা) ক্ষভ
ে। ম দ এে ি দর (িাইপা) ফযিীি অনযানয ভু রভতদয তক্ষ এিা
েযা ম্ভফ না ে, িতফ কম দতরয (িাইপা) ক্ষভিা আতছ িাতদয িনয
এই ো পতযয (াতেয) িন ঘিাতনা অফয েিযফয। আয ম দ াে
ফদআিী ে িতফ, িা ো িফ তফ না, িতফ ম দ িাযা (িাইপা)
ক্ষভ তফ ফতর ভতন েতয িাতর িাতে ক্ষভিা ুযি েযতফ। আয ম দ
কেউই ক্ষভ না ে এফং এ ফযাাতয ম্পণযবাতফ ন িি তে মাে,
িতফ ফতরা েযা ো িফ নে, িতফ িখন ভু রভতদয কই বূ ভ কেতে
অনয কোো িযি েযতি তফ, নতিতদয দ্রৃীতনয ংযক্ষতণয িনয।”
-াযহুন নফফী আরা াী  ভু রভ ১২/২২৯
ইভাভ ইফতন ািায য ভাহুল্লা ফতরনوقد تقدم البلث يف هذا الكالم على حديث عبادة يف األمر ابلسمع
والطاعة إال أن تروا كفرا بواحا مبا يغين عن إعادته وهو يف كتاب الفنت
 إنه ينعزل ابلكفر إرتاعا فيجب على كل مسلم القيام يف ذلك فمن:وملخصه
قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه اإلمث ومن عجز وجبت عليه
 لللافظ ابن، فتح الباري يرح صليح البخاري.اهلجرة من تلك األرض
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 ابب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية، كتاب األحكام،حجر
 املكتبة السلفية،132/12
অনুফাদ: “উফাদা ইফতন া ভি যা দআল্লাহু িাআরা আনহু এয
াদী  األمر ابلسمع والطاعة اال أن تروا كفرا بواحاএয উয এ ফলতে
ফস্তা যি আতরা না েযা তেতছ, মা ুনযাে উতল্লখ েযায প্রতোিন
কনই। িা েযা তেতছ েিাফুর পিাতন, মায াযেো তচ্ছ, ইিভা
িো ঐেযভতি াে েুপযী েযতর ক ক্ষভিা ুযি তে মাতফ। িখন
িায ফরুতদ্ধ ফতরা েযা প্রতিযে ভুরভাতনয উয ো িফ তে
মাতফ। িখন কম িা েযতি ক্ষভ তফ ক াোফ াতফ, কম োতপতযয
ািুো যিা েযতফ ক গুনাগায তফ, আয কম অক্ষভ তফ িায উয
ক এরাো কছতি অনয িযি েযা ো িফ।” -পািহুর ফাযী যহু
াী র ফুখাযী, াতপম ইফতন ািায, েিাফুর আোভ,
13/123,ابب السمع والطاعة لالمام ما مل تكن معصية
আল্লা িাআরা আভাতদয ফাইতে, ের ভুরভানতে যেী
ফলতে  ঠে দ্ধাতন্ত কৌাঁছায িাপীে দান েরুন। ভতেয
েযণীেগুতরা ফুতঝ কনোয িাপীে দান েরুন। দা েত্বগুতরা  ঠেবাতফ
আদাে েযায িাপীে দান েরুন। আভীন।

***
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