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প্রশ্নঃ
ক) যখন ককোন মোনুষের উপর হুজ্জোত ক্বোষেম করো হে এবং তোর মোষে যদি
তোকফীর এর প্রদতবন্ধকগুষ োর মধ্য কেষক ককোনদি তোাঁর মোষে পোওেো নো যোে তষব
তোষক তোকফীর করো যোষব
খ) শোেখু ইস োম ইবষন তোইদমেো’র (রহ.) জোহদমেো সম্প্রিোষের উপর হুজ্জোত
প্রদতষ্ঠো কষরদিষ ন দকন্তু তোষির দনদিিষ্ট বযদিষির তোকদফর কষরনদন
এই িুই অবস্থোষনর মধ্যকোর দবষরোধ্ দকভোষব দনরসন করো হষব?
এমদনভোষব মু’তোদয ো সম্প্রিোে এর বযোপোষর ইমোম আহমোি রহ. এর অবস্থোন।
তোষির উপর হুজ্জোত প্রদতষ্ঠো কষরদিষ ন, তোষিরষক পরোদজত কষরদিষ ন। আর
তোরো (মুতোদয োরো) কতো ভোেো ও দ্বীন সম্পষকি আদ মষির জোমোত দিষ ো (দকন্তু
দতদন তোষির দনদিিষ্ট কষর তোকদফর – তোফদফর মুেোইদেযন – কষরনদন)।
আশো করষবো দ্রুত উত্তর কিষবন, কোরণ এদি এমন একদি মোস’আ োহ যো আমোর
কোষি দবভ্রোদি হষে িোদিষেষি… আর আমরো আপনোর দকতোব অধ্যেন কষর যো
কপষেদি “অজ্ঞতোর অজুহোত” (উযর দব -জোহ ) এর কেো কপষেদি।তোই এিো
দনষে অষনষকই ব ষত শুরু করষব কয, তোহষ কতো তোগুতষির উপর হুজ্জোত
কোষেম করোর পরও তোষিরষক (তোকদফর কেষক) অবযোহদত কিেো উদিৎ তোষির
অপোরগতোর কোরষন কয, তোরো আষমদরকো এবং অনযোনয রোষের দ্বোরো এিো (তোষির
কুফদর ও ইমোন দবধ্বংসী কমিসমূহ) করষত বোধ্য দি । অেবো ব ো হষব কয, তোরো
অজ্ঞ। সুতরোং যদি বষ ন কয তোষির (জোহদমেযোহ, মুতোদয ো) জোহো োত িূর
(খন্ডন) করো হষেষি, তোহষ ব ষবো; এষির (বতিমোন তোগুত) জোহো োত কতো
আরও কবদশ গ্রহণষযোগয। আল্লোহ আপনোষক উত্তম প্রদতিোন দিন।
জবোবঃ
بسم اللہ والصلوۃ والسالم عیل رسول اللہ وعیل آلہ وصحبہ ومن واالہ
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আল্লোহর নোষম শুরু করদি, সো োম বদেিত কহোক আল্লোহর রোসূ এর উপর এবং
তোাঁর সোহোবোগণ ও পদরবোর-পদরজষনর উপর।
সম্মোদনত ভোই,
আসসো োমু আ োইকুম ওেো রোহমোতুল্লোহ
অজ্ঞতোর অজুহোত (উযর দব জোহ ) সম্পষকি:
এদি কোযিকর দহসোষব গ্রহণ করো হষব অপ্রকোদশত দবেেসমূষহর বযোপোষর অেবো
এমন অস্পষ্ট দবেষে যো স্পষ্ট করো অেবো দববৃত করো প্রষেোজন হে, এবং এমন
বযোপোষরও অজ্ঞতোর অজুহোত (উযর দব জোহ ) গ্রহণষযোগয হষব যদি তো
ইস োষমর সোম্প্রদতক দবেে হে অেবো কস বযদি িূরবতিী ককোন মরুভূদমষত অেবো
ককোন দবদিন্ন দ্বীষপ কবষি উষেষি এমন হে। সুতরোং যদি এমন বযদির মোষে
ইস োষমর কমৌদ ক দবেেগুষ ো (আস )পোওেো যোে, তষব ঐসব দবেষে তোাঁর
আপদত্ত গ্রহণষযোগয হষব কযগুষ োর বযোপোষর ককব দরসো োষতর মোধ্যষম হুজ্জোত
প্রদতষ্ঠো হে। আর দ্বীষনর প্রষেোজনীে ঐসব সুস্পষ্ট, সুপদরদিত দবেেগুষ োষত
অজ্ঞতো তোকফীর করোর প্রদতবন্ধক দহসোষব গ্রহণষযোগয হষব নো কয দবেষে এমনদক
ইেোহুদি-নোসোরোরোও আল্লোহর হুকুম কী, কসিো জোষন। কযমন আল্লোহ তো’আ োর
সোষে ইবোিোষত শরীক করো অেবো তোাঁর সোষে কোউষক ই োহ সোবযস্ত করো এবং
তোাঁর সমকক্ষ দহসোষব কোউষক িোি করোষনো। সুতরোং এমতোবস্থোে তোর এ অজ্ঞতো
তোর দবপরীষত হুজ্জোত হষব, তোর পষক্ষ নে। ককননো এই অজ্ঞতোষক এমন দবেষে
অবজ্ঞো-অদনিোজদনত অজ্ঞতো দহসোষব ধ্রো হষব যো দকতোবুল্লোহ দ্বোরো সুপ্রদতদষ্ঠত
এবং সক রোসূ গণ এিোর উপর কপ্রদরত হষেষিন। যোর কোষি বোতিো কপৌাঁষি দন,
ও শরঈ ককোন ওজষরর কোরষণ যোর হক দিনোর ক্ষমতো নোই, তোর জনয ককোন
জোহো োত কনই…
আল্লোহ সুবহোনোহু ওেো তো’আ ো বষ ন:
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আর কোষফররো তোষিরষক কয দবেষে সতকি করো হে তো কেষক মুখ দফদরষে কনে।
[সূরো আহক্বোফঃ ৩]
তোগুতষির যখন এমন অবস্থো কয তোরো আল্লোহর দ্বীষনর দবরুষে যুেকোরী, তোাঁর
দ্বীষনর দবষরোধ্ীতোকোরী, দ্বীষনর হুিুি ও আহকোম পদরবতিনকোরী এবং দ্বীষনর দবদধ্দবধ্োনষক শদি ও িোপষির সোষে বোধ্ো প্রিোনকোরী তখন এষির সম্পষকি কী ব ো
হষব?
এজনযই বতিমোষনর কোদফর তোগুতষির যোরো আল্লোহ যো অবতীণি কষরষিন তো
বযদতত অনয দকিু দিষে শোসন কষর, যোরো আল্লোহর দ্বীন ও আল্লোহর বন্ধুষির
দবরুষে যুে কষর আর আল্লোহর শত্রুষির সোষে বন্ধুত্ব কষর তোষির দবদবধ্ সুস্পষ্ট
ও বি কুফরষক প্রোেদমক যুষগর জোহদমেযোহ ও মু’তোদয োষির দবি’আষির সোষে
দকেোস করো একদি ভু দকেোস। ককননো দকিু মোনুষের কোষি ি ী অপ্রকোদশত
েোকোে মোনুষের মোষে দবস্তৃত হওেো ঐ সক দবি’আষতর সষে সুস্পষ্ট কুফরকোরী
বযদিষির কুফষরর মোষে সুস্পষ্ট বহু পোেিকয রষেষি।
ইমোম আহমোি ইবষন হোম্ব রহ. ও ইমোম ইবষন তোইদমেযোহ রহ. ভোেো ও দ্বীন
সম্পষকি জ্ঞোন রোখো জোহদমেোষির আদ মষিরষক তোকফীর কষরনদন, এদি একদি
নযোক্কোরজনক িোদব। কোরণ ইমোম আহমোষির বযোপোষর বদণিত হষেষি কয দতদন
জোহদমেোষির ইমোম, িোেী ও সোধ্োরণ বযদিষির মষধ্য পোেিকয করষতন। সুতরোং
তোাঁর (ইমোম) কেষক এমন বণিনো রষেষি কয, দতদন তোষির িোেী, তোষির খদতব ও
তোষির উ োমোষিরষক তোকফীর করষতনন দকন্তু তোষির আম (সোধ্োরণ)
বযদিষিরষক তোকফীর করষতন নো।
তোগুতষির পষক্ষ এ অজুহোত কপশ করো কয, তোরো আল্লোহর দবধ্োন বযদতত অনয
দবধ্োন দিষে শোসন করষত আষমদরকো ও অনযোনযষির দ্বোরো বোধ্য হষেষি এিো
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অষকষজো অজুহোত দহসোষব সোবযস্ত হষব, ই ম অষেেণকোরীষির জনয এর কপিষন
সমে নষ্ট করো উদিৎ নে।
এমদনভোষব অজ্ঞতোষক তোষির জনয অজুহোত দহসোষব িোি করোষনো – এিোও
একইভোষব এমন অজুহোত ও এমন গুণোব ী যো তোগুষতরো দনষজরোই পিন্দ কষর
নো। এই তোগুষতরো দনষজরোই দনষজষির উপর এমন গুণোব ী (অজ্ঞতো) োগোষনো
কহোক এিো পিন্দ কষর নো। বরং যোরো এই তোগুতষির ‘আষমদরকোর অনুসোরী’ বষ
দকংবো তোগুতষির আষমদরকোর কগো োমী করোর কেো বষ , তোষিরষক এই
তোগুষতরো সোজো কিে, কোরোগোষর দনষক্ষপ কষর।
এমদনভোষব তোষির সম্পষকি জোহো োষতর কেো ব োষক তোরো গোদ দহসোষব কিষখ
এবং এর জনয কোদফরষির আইন অনুযোেী রোেীে দনরোপত্ত্বোর কেো বষ এসব
বযদিষির ৩ বিষরর কোরোবোসও দিষে েোষক। তোরপরও দকিু দনষবিোধ্ রষেষি যোরো
তোষির পক্ষ হষে দবতকি করোর জনয এবং তোষিরষক রক্ষো করোর জনয ঘিনো কেষক
কিোখ বুষে েোষক আর নো কিখোর ভোন কষর এসব অজুহোত িোি করোে, যো
তোষিরষক রক্ষো করষত পোরষব নো, তোরো এষত সন্তুষ্টও নে, বরং এিোষক তোরো গোদ
এবং শোদস্তষযোগয দহসোষব দবষবিনো কষর।
সুতরোং জরুরী হ তোষির (তোগুত) দনষজষির বিবয গ্রহণ করো, (তোষির পক্ষ
হষে) দবতকিকোরীষির বিবয নে, ককননো মোনুে তোাঁর দনষজষক খুব ভোষ োভোষব
জোষন কয তোাঁর মোষে কী রষেষি।
তোরপর কেো হ ,
উ োমোগণ ‘বোধ্যবোধ্কতো’ এবং এর শতিসমূহ সম্পষকি দক বষ ষিন কসিোর
সীমোষরখো সম্পষকি ই ম অষেেণকোরীষির মষধ্য যোরো জোষন ও বুেষত পোষর, কযন
তোকফীষরর বোধ্োপ্রিোনকোরী দবেে কখন গ্রহণষযোগয হে তো দবষবিনো করষত পোষর,
তোরো বুেষব কয, এষির (তোগুত) প্রকৃত অবস্থোর সোষে ‘ইকরোহ’ তেো
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বোধ্যবোধ্কতো জদিত নো। (তোষির কক্ষষে বোধ্যবোধ্কতোর অজুহোত প্রষযোজয নো –
অনুবোিক)
আর কসসক শতিসমূহ কেষক একদি হ যোষক বোধ্য করো হষি কস িুবি তোর
কোরষণ দনষজষক রক্ষো করষত অক্ষম, এমনদক প োেন কষরও। এই তোগুতষির
কোরো বোধ্য কষরষি? প্রষতযষকই এিো ভোষ োভোষব জোষন কয, ক্ষমতোে কপৌাঁিোষনো
এবং দসংহোসষন আষরোহন করোর জনয এরো প্রতোরণো, দবশ্বোসঘোতকতো এবং খুন ও
দনপীিষনর (এমনদক আত্মীে-স্বজনষির উপষরও) সক পেদত অব ম্বন
কষরষি। সুতরোং এিো স্বতঃদসে কয, তোষিরষক ককউ এমন কোজ করষত বোধ্য
কষরদন, বরং তোষির শোসনই হ কজোরপূবিক শোসন করো, তোরো জনগষণর উপর
জবরিস্তী কষর তোষির প্রদত ‘ওেো ো’ (বন্ধুত্ব স্থোপন) করষত, তোষির ইবোিোষত
এবং তোষির আইন মোনষত প্রষবশ করষত বোধ্য কষর।
যদি এিো ব ো হে কয, তোরো কিষশ ক্ষমতো গ্রহণ করষত বোধ্য হষেষি তোহষ এিো
খুবই দমেযো হষব। তোরপরও কক কস বযদি যোষক আল্লোহর আইন বোদত করোর জনয
রোষের ক্ষমতো িখ কষর েোকষত বোধ্য করো হষেষি, তোও এত ম্বো সমে যোবত?
কক কসই বযদি যোষক ক্ষমতো একিে অদধ্কোর কষর েোকষত বোধ্য করো হষেষি
তোাঁর সোরোদি জীবন? বরং তোাঁর বংশধ্রষির পযিি?
আর ‘ইকরোহ’ (বোধ্য করো) সহীহ হওেোর জনয উ োমোগণ আরও কয শতি উষল্লখ
কষরষিন তোর মধ্য একদি হষি, উি কোজদিষত ক ষগ নো েোকো, অেিোৎ কয কোষজ
তোষক বোধ্য করো হষেষি তোর কিষে কবদশ নো করো… আর এ সক তোগুতষিরষক
যদি আল্লোহর শরীেোহষক বোদত করষত বোধ্য করোও হষে েোষক, তোহষ কস বযোদি
কক কয তোষিরষক আল্লোহর দ্বীষনর দবরুষে যুে করষত বোধ্য কষরষি? কক কস বযদি
কয তোষিরষক আল্লোহর বন্ধুষির সোষে যুে করষত বোধ্য কষরষি? কক কসই বযদি
কয তোষিরষক বোধ্য কষরষি আল্লোহর দ্বীষনর সোষে েোট্টো করষত? এবং দ্বীষনর
উপহোসকোরীষিরষক োইষসন্স দিষত? কক তোষিরষক ‘দরদ্দোহ’ ও কুফরষক ববধ্তো
দিষত এবং এগুষ োষক রক্ষণোষবক্ষণ করষত বোধ্য কষরষি? কক তোষির দনষজষিরষক
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আইন প্রণেনকোরী এবং ই োহ হষত বোধ্য কষরষি? কক বোধ্য কষরষি আল্লোহ
বযদতত অষনযর ইবোিোত করষত? কক তোষিরষক গনতন্ত্রষক জীবন দবধ্োন দহসোষব
কোমনো করষত বোধ্য কষরষি? কক?
কক?
সুতরোং এদি একদি অগ্রহনষযোগয িোবী বোস্তবতো যোষক প্রতযোখযোন কষর। আর কখোি
তোগুষতরোই দনষজষির বযোপোষর বোধ্যবোধ্কতোর এই অজুহোত স্বীকোর কষর নো, যো
তোষির পক্ষ হষে অজুহোত িোনকোরীরো উপস্থোপন কষর। বরং এই তোগুষতরো সবিিো
গবি আর িম্ভভষর দনষজষির সোবিষভৌমত্ব আর স্বোতন্ত্র-স্বদনভিরতোর কেো বষ
কবিোে। তোরো এিো কখো োখুদ ভোষব কঘোেণো কষর কয, তোরো কোষরো অনুসরণ কষরনো!
ককউ তোষির অভযিরীণ এবং এমনদক ববষিদশক নীদতষতও হস্তষক্ষপ কষর নো!!
তোষির কিশ, জনমোনব ও জোদতর সোবিষভৌমত্ব রষেষি! কযমন তোরো অেবো তোষির
পূবিপুরুে যো কষরষি কসিোষক তোরো বি আকোষর প্রকোশ কষর এবং এিোর প্রশংসোে
এভোষব পঞ্চমুখ েোষক কয, তোরো তোষির জনগণষক এই সংদবধ্োন দিষত কপষর
গদবিত। এবং তোরো িোদব কষর কয, তোরো তোষির জনগষণর অদধ্কোর দনদিত কষরষি
এবং তো তোষির ভোেোে নযোেদবিোষরর িূিোি পযিোষের অিভূিি। তোরো এিো কেষক
িোেমুদি কঘোেণো কষর নো অেবো এিো িোদব কষর নো কয এসব তোষির উপর
কজোরপুবিক আষরোদপত, কযমন নোদক তোষির পষক্ষ দনষবিোধ্ দবতকিকোরীরো ধ্োরণো
কষর েোষক।
এিো অতীব জরুরী যো আমরো আষগও বষ দি কয, তোষির দনজস্ব বিবয তোষির
কেষক কপশ করষত হষব, তোষির পক্ষোব ম্বনকোরী দবতকিকোরীষির বিবয নে,
ককননো মোনুে তোাঁর দনষজর অবস্থো অষনযর কিষে ভোষ ো জোষন।
আল্লোহর কসম কষর ব দি আদম মষন কদর এ সক উষমোদিত দনবুিদেতোর কপিষন
সমে ও কিষ্টো বযে করো অপিে িোিো আর দকিুই নে। প্রশ্নকোরী যদি এিো উষল্লখ
নো করষতন তষব আদম কসদিষক কযতোম নো।
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আর বতিমোন সমষের তোগুতরো কোদফর, আল্লোহর দ্বীষনর দবরুষে যুেকোরী, এবং
শদির বোধ্যষম মোনুেষক আল্লোহর শরীেোত কেষক দবরতকোরী, বোধ্োপ্রিোনকোরী;
আর আহষ ই মগণ তোষির বযপোষর যো দস্থর কষরষিন কসিোই সদেক কয, যুেরত
কোদফর কয মোনুেষক শরীেত কেষক বোধ্োপ্রিোন কষর, দবরত রোষখ – তোর হুজ্জোহ
প্রদতষ্ঠো, দকংবো প্রদতবন্ধতোক দকংবো শতি খুজোর হক কনই। এ বযপোষর আরও কিখুন
আল্লোমো ইবষন তোইদমেোহ রহ. এর ( الصارم املسلول على شامت الرسولআসসোদরদম মোস ূ আ ো শোদতদমর রোসূ )।
আল্লোহর কোষি কোমনো কদর কযন দতদন আমোষিরষক এবং আপনোষক উপ দি করোর
তোওফীক্ব িোন করুন এবং এমন ই ম িোন করুন যো আমোষির উপকোরী হে এবং
আমোষিরষক তোাঁর দ্বীষনর সোহোযযকোরী বোদনষে দিন।
ওেোসসো োম
আপনোর ভোই ; আবূ মুহোম্মোি আ মোক্বদিসী
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