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ফিতীয় উপতেশ: ইলম অর্জন, তাকফির ও রক্তপাততর ব্যাপাতর
সতকজতা
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর র্নয, ফযফন র্গতসমূ তহর প্রফতপালক। সালাত ও সালাম ব্ফষজত
হহাক আমাতের নব্ী মুহাম্মাে, তাাঁর পফরব্ারব্গজ ও তাাঁর সঙ্গীসাফিতের উপর।
এব্যাপাতর ইর্মা রতয়তে হয, আমতলর পূ তব্জ ইলম অর্জন করা ওয়াফর্ব্। মানু ষ হকান
একফি কার্ ব্াস্তব্ায়তনর পূ তব্জ ফিন্তা করতব্ এব্ং গতব্ষণা কতর হেখতব্, এ ব্যাপাতর
আল্লাহর হুকুম ফক? তারপর উক্ত কার্ফিতত অগ্রসর হতব্। ব্ুতে শুতন।
আল্লামা গার্ালী রহ: ইহ্ইয়াউ উলুফমদ্দীন ফকতাতব্ এব্ং ইমাম শাফি রহ: তার ফকতাতব্
ইর্মা ব্ণজনা কতরতেন:
“হকান মুকাল্লাতির র্নয হকান একফি কাতর্ ততক্ষণ পযজন্ত অগ্রসর হওয়া র্াতয়য
হনই, যতক্ষণ না র্ানতত পাতর, এ ব্যাপাতর আল্লাহর হুকুম ফক?”
সু তরাং প্রমাণ ফনফিত হওয়া, েলীল অনু সন্ধান করা এব্ং শরয়ী হুকুম র্ানা প্রফতফি
মুসফলতমর উপর ওয়াফর্ব্ সাব্যস্ত হল।
সু তরাং এিা মুর্াফহেতের হক্ষতে আতরা গুরুত্বপূ ণজ এব্ং আতরা ব্ড় ওয়াফর্ব্। কারণ
ফর্হাতে রক্ত প্রব্াফহত করা হয়, মাল েখল কতর হনওয়া হয়। তাই মুর্াফহেতের র্নয হস
হয কাতর্ ফলপ্ত হতত যাতে তার ব্যাপাতর শরয়ী হুকুম র্ানা অতযাব্শযকীয়।
অতএব্ ফর্হাতের িরর্ফির অতনক ফব্ধানাব্লী, আোব্ ও সু নান রতয়তে। রতয়তে এখাতনও
অতনক ফনফষদ্ধ ও হারাম ফব্ষয়, যা মানু তষর র্নয করা উফিত নয়।
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ব্রং আল্লাহর ফকতাতব্র সামতন হিতম যাতব্। তাই ফিন্তা-ভাব্না করা, পফরস্কার হওয়া ও
ফনফিত হওয়া আব্শযক। হযতহতু ফর্হাে হল রক্ত ও সম্পে ফনতয় কারব্ার।
আর রতক্তর মূ ল ফব্ধান হল তা হারাম, যতক্ষণ পযজন্ত তা বব্ধ হওয়ার ব্যাপাতর শরীয়ততর
ফব্ব্রণ না আতস।
ব্ুখারী রহ: ইব্তন আব্বাস রা: হিতক ব্ণজনা কতরন, ইব্তন আব্বাস রা: ব্তলন,
এক ব্যফক্ত তার কতয়কফি ব্কফর সহ এক র্ায়গায় ফেল। মুসলমানগণ তার কাতে
হগল। হলাকফি ব্লল, আস সালামু আলাইকুম! ফকন্তু তারা তাতক হতযা কতর তার
ব্কফরগুতলা ফনতয় ফনল। তখন আল্লাহ তা’আলা নাফযল করতলন:
“হহ ঈমানোরগণ! হতামরা যখন আল্লাহর পতি সির কর, তখন যািাই
কতর ফনও এব্ং হয, হতামাতেরতক সালাম কতর তাতক ব্তলা না হয, তুফম
মুসলমান নও।
হতামরা পাফিজব্ র্ীব্তনর সম্পে অতেষণ কর, ব্স্তুতঃ আল্লাহর কাতে অতনক
সম্পে রতয়তে। হতামরা ও হতা এমফন ফেতল ইফতপূ তব্জ; অতঃপর আল্লাহ
হতামাতের প্রফত অনু গ্রহ কতরতেন। অতএব্, এখন অনু সন্ধান কতর ফনও।
ফনিয় আল্লাহ হতামাতের কার্ কতমজর খব্র রাতখন।”
[সু রা ফনসা ৪:৯৪]
আল্লাহ তা’আলা ফব্তশষ কতর ফর্হাতের মতধয যািাই-ব্াোই করার এব্ং অব্স্থা ও হুকুম
র্ানার আতেশ ফেতলন। সু তরাং মানু ষ হকান কাতর্ অগ্রসর হতব্ না, ফব্তশষ কতর হকান
অফভযাতন হব্র হতব্ না, যতক্ষণ পযজন্ত হস ব্যাপাতর আল্লাহ হুকুম না র্ানতব্। হযতহতু এ
ফব্ষয়ফি ভয়ংকর এব্ং তাতত অগ্রসর হওয়া মাতন ধ্বংস ও ফব্পযজয়। নব্ী সা: খাফলে ফব্ন
ওয়াফলে রা: এর কার্ হিতক সম্পকজমুফক্ত হ াষণা কতরফেতলন,
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যখন রাসূ ল সা: তাতক ব্নী র্ুযাইমার ফনকি হপ্ররণ কতরফেতলন তাতেরতক ইসলাতমর ফেতক
আহ্বান করার র্নয। তারা ইসলাম গ্রহণ করলাম কিাফি ভালভাতব্ ব্লতত পারল না। তারা
ব্লল, আমরা ধমজিুযত হলাম, আমরা ধমজিুযত হলাম।
তখন খাফলে রা: তাতেরতক হতযা কতর হিলতলন এব্ং সতেতহর মাতেই তাতের সম্পে
ফনতয় ফনতলন। রাসূ ল সা: এ খব্র হপতলন। ফতফন খাফলতের কমজ হিতক সম্পকজমুফক্তর হ াষণা
ফেতলন। অিি ফতফন ফেতলন আল্লাহর নাঙ্গা তরব্ারী, যা রাসূ ল সা: তার নাম ফেতয়তেন।
হাতির্ ইব্তন হার্ার রহ: িাতহুল ব্ারীতত এ হােীতসর সাতি সংতযার্ন কতর ব্তলন:
খাত্তাব্ী রহ: ব্তলন,
রাসূ ল সা: খাফলে রা: কততজক তাড়াহুড়া করা ও তাতের ‘ধমজিুযত হলাম’ কিার
উতদ্দতশযর ব্যাপাতর স্পষ্ট না হতয় তাতেরতক হতযা করাতক ফনো কতরন।
অিজাৎ, রাসূ ল সা: রক্তপ্রব্াতহর হক্ষতে তার তাড়াহুড়া করা ও যািাই-ব্াোই না করার ফনো
কতরতেন। উস্তাে আব্দু ল্লাহ আোম ব্তলন,
(এিা খুব্ গুরুত্বপূ ণজ কিা।) এর মাতেই অন্তভূজক্ত হতব্, গতব্ষণা করার হযাগযতা
োড়া এব্ং হকান যািাই-ব্াোই ও প্রমাফণত হওয়া োড়া শরয়ী হুকুম র্াফর করার
ব্যাপাতর েু:সাহফসকতা হেখাতনা।
অিজাৎ মাসআলার মতধয ফিন্তা-ভাব্নাতক কাতর্ না লাফগতয়, মাসআলার সকল পার্শ্জ ও সকল
শাখা-প্রশাখাসমূ হ আয়ত্ব না কতর এব্ং তার ব্যাপাতর আহতল ইলমতের মতামতগুতলা না
হর্তন এরূপ করা।
এর মতধযই গণয হতব্, উলুতম শরইয়যাই আয়ত্ব না কতর কাতির, িাতসক ব্া ফব্েআফত
সাব্যস্ত করার ব্যাপাতর েু:সাহফসকতা হেখাতনা।
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উলামাতয় হকরাম ব্তলন, হয অধযায়সমূ তহ প্রতব্শ করতত প্রাজ্ঞ আতলমগণও ভয় হপততন,
তার মতধয হয একফি ব্া েুফি ফকতাব্ পতড়তে অিব্া কাতরা হিতক শুতনতে ব্া এখান হিতক
একিু-ওখান হিতক একফি সংগ্রহ কতরতে হস ফকভাতব্ প্রতব্শ কতর?!
শায়খ সু লাইমান ইব্তন সাহমান তফিয় ফকতাব্ ‘ফমনহার্ু আহফলল হাক ওয়াল ইফত্তব্া ফি
মুখালািাফত আহফলল হাক ওয়াল ইব্ফতো‘এ ব্তলন,
(ফতফন ব্তলন), শায়খ আব্দু ল্লাহ ইব্তন আব্দু র রহমান আব্ু ব্ুতাইল রহ: ব্তলন,
ফতফন প্রিতম তাকিীতরর ব্যাপাতর আতলমতের ইখফতলাি ও মতফব্তরাধ উতল্লখ কতরন।
তাতক তাকিীতরর মাসআলা সম্পতকজ ফর্জ্ঞাসা করা হয়, তখন আব্দু ল্লাহ আব্ু ব্ুতাইল
ব্তলন, হমািকিা, (এই কিাফি খুব্ গুরুত্বপূ ণজ ও উপকারী) ফতফন ব্তলন,
হমািকিা, হয ফনতর্র কলযাণ কামনা কতর তার র্নয কতজব্য হল এই মাসআলার
ব্যাপাতর আল্লাহর পক্ষ হিতক ইলম ও সু স্পষ্ট প্রমাণ ব্যফতত কিা না ব্লা এব্ং
ফনর্স্ব ব্ুফদ্ধ-ফব্তব্িনার আতলাতক কাউতক তাকিীর করা হিতক ফব্রত িাকা।
কারণ কাউতক ইসলাম হিতক হব্র করা ব্া কাউতক ইসলাতমর মতধয প্রতব্শ করাতনা
হল িীতনর সব্তিতয় ব্ড় ফব্ষয়গুতলার মতধয একফি ফব্ষয়। এই মাসআলা ও এর
অনযানয মাসআলাসমূ তহর ব্যাপাতর হতা আমাতেরতক শরীয়ততর পক্ষ হিতকই
আতলািনা যতিষ্ট কতর হেওয়া হতয়তে।
ব্রং হমািামুফিভাতব্ এর হুকুমিা িীতনর অনযানয হুকুমগুতলার মতধয সব্তিতয় স্পষ্ট। সু তরাং
আমাতের উফিত রাসূ তলর অনু সরণ করা, ফব্েআত সত ফষ্ট না করা।
হযমন ইব্তন মাসউে রা: ব্তলতেন:
হতামরা অনু করণ কর, ফনতর্তের পক্ষ হিতক আফব্স্কার কর না, হকননা
হতামাতেরতক সব্ যতিষ্ট কতর হেওয়া হতয়তে।
ফতফন আরও ব্তলন,
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এর্নয হকান ফব্ষয় কুির হওয়ার ব্যাপাতর উলামাতয় হকরাতমর মতফব্তরাধ িাকতল,
িীতনর র্নয সতকজতম পন্থা হল তার ব্যাপাতর ফনিুপ িাকা, হকান পেতক্ষপ গ্রহণ না
করা, যতক্ষণ পযজন্ত উক্ত মাসআলায় ফনস্পাপ সত্তা সা: হিতক হকান স্পষ্ট ফব্ব্রণ না
পাওয়া যায়।
খুব্ সূ ক্ষ কিা,
ফতফন ব্তজমান পফরফস্থফতর ব্ণজনা ফেতত ফগতয় ব্তলন,
শয়তান অফধকাংশ মানু তষর পেস্খলন ফিতয়তে এই মাসআলার মতধয।
একেতলর িারা বশফিলয

ফিতয়তে, িতল তারা এমন হলাকতের ব্যাপাতর মুসফলম

হওয়ার হুকুম আতরাপ কতরতে, যাতের কাতির হওয়ার ব্যাপাতর ফকতাব্-সু ন্নন্নহর
প্রমাণ রতয়তে। তারা এমন হলাকতের মুসলমান হওয়ার িায়সালা কতরতে।
আর আতরক েতলর হিতক সীমালং ন ফিতয়তে, িতল সব্জসম্মফতক্রতম ফকতাব্-সু ন্নাহ
যাতের মুসফলম হওয়ার িায়সালা কতর তারা তাতেরতক তাকিীর কতরতে। িতল
এই েলও ভুতলর মতধয পতড়তে, ওই েলও ভুতলর মতধয পতড়তে।
এখাতন আব্ু ব্ুতাইল রহ: সংতযার্ন কতর ব্তলন,
আিতযজর ফব্ষয় হল, এতের কাউতক যফে তাহারাত ব্া ব্াই এর একফি মাসআলার
ব্যাপাতর ফর্তজ্ঞস করা হয় তাহতল তারা শুধু ফনতর্র ব্ুফদ্ধ ও ফব্তব্িনা িারা িাতওয়া
হেয় না, ব্রং আতলমতের কিাগুতলা তালাশ কতর, অত:পর তার আতলাতক িাতওয়া
হেয়, তাহতল হযিা িীতনর সব্তিতয় ব্ড় ও স্পশজকাতর ফব্ষয়, হসই ব্ড় ফব্ষতয়
ফকভাতব্ শুধু ফনতর্র ব্ুফদ্ধ ও ফব্তব্িনার উপর ভরসা কতর?!
তাই এই েুই প্রাতন্তর হলাতকর র্নয ইসলাতমর কত হয মুফসব্ত হয়!!
এই হল আব্ু ব্ুতাইল রহ: এর কিা। খুব্ িমৎকার ও োফম কিা।
| ই ল ম অ র্জ ন , তা ক ফি র ও র ক্ত পা তত র ব্যা পা তর স ত কজ তা

আল্লাহ সু ব্হানাহুর কাতে প্রািজনা কফর, আল্লাহ আমাতেরতক ইহা মানার তাওিীক োন
কতরন এব্ং আমতের হিতক তার অব্াধযতার ফব্ষয়গুতলাতক েূ তর রাখুন! ফনিয়ই ফতফন সব্জ
ফব্ষতয় ক্ষমতাব্ান।
ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাফহ ওয়া ব্ারাকাতুহ।
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