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কাউকক তাকফিে কোর কী অর্থ?
তাকফির শব্দফি আরফব। এর অর্থ, ককারনা মুসফলরমে ব্যাপারে কারিে ও মুেতাদ হরয় যাওয়ার ফিদ্ধান্ত কদয়া। ককারনা মুসফলমরক
তাকফিে কোর অর্থ, তার বযাপাকর এ ফিদ্ধান্ত কদয়া কয, সি ইসলাম কর্রক কব্ে হরয় সেকে। এখন দুফনয়ারত ও আরখোরত তাে ওপে
কারিে ও মুেতারদে ফব্ধান প্ররয়াগ্ হরব্। কযমন, তার ফবকয় কেরে যারব্, পূকবের িকল কনক আমল নষ্ট হরয় যারব্, তাওব্া ককর
পুনরায় ইিলাকে ফিকর না একল হতযা ককর সিলা হরব্, সি োসক হরল তাকক অবশযই অপসােণ কেরত হরব্, সংঘব্ে দল হরল
তাকদর ফবরুকদ্ধ যুদ্ধ কেরত হরব্। এ অবস্থায় োরা সেকল তাকদর িানাযা পড়া যাকব না, মুসলমানরদে কব্েস্থারন দািন কো যাকব না,
পরকাকল ফচেস্থায়ী িাহান্নামী হরব্ ইতযাফদ ইতযাফদ। অতএব্ কাউকক তাকফিে করা িাধারণ ককারনা ফব্ষয় নয় সয, কাকরা ইকে হল আর
কাউকক কাকির বকল ফদল। না, বরং এে সারর্ অকনক হুকুে-আহকাম ও োিআলা-মাসারয়ল িফড়ত। দুফনয়াকত তার িান-মারলে
ফনোপত্তা, জানাযা, কািন-দািন ইতযাফদ এবং আকখরাকত তার ফিরস্থায়ী িিলতা ফকংবা বযর্েতা, িান্নাফত বা িাহান্নাফে হওয়ািহ
অকনক ফকেু এর িাকর্ জফিত।
কাউকক তাকফির করার ফব্ষয়ফি সযকহতু খুবই স্পশেকাতর তাই েফরয়ত এ ব্যাপারে আোকদরকক খুব সাব্ধানতা অবলম্বন করার ফনকদেশ
ফদরয়রি। িুস্পষ্ট ও অকািয দফলল প্রমাণ োিা কাউরকই তাকফিে কো যারব্ না।
তাকফিরেে ফবষয়ফি এতই স্পশেকাতর সয, কযন কতন সকান অিুহারত কাউরক তাকফিে করে ব্সরল, ফনরিে ঈমান হাোরনাে আেঙ্কা
আরি। োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে আোকদরকক সতকথ করে সেকেন। ফতফন ইেোদ করেরিন,
 دار األفاق اجلديدة ـ بريوت+  دار اجليل بريوت.؛ ط224 : رقم، صحيح مسلم- إذا كفر الرجل أخاه فقد ابء هبا أحدمها
“ককারনা ব্যফি তাে ককারনা (মুসফলম) োইরক তাকফিে কেরল দু’িরনে একিন তা অব্েযই ব্হন কেরব্।”–সহীহ মুসফলম ২২৪
অনয হাফদরস ইেোদ করেরিন,
 دار+  دار اجليل بريوت.؛ ط225 : رقم، صحيح مسلم- أميا امرئ قال ألخيه اي كافر فقد ابء هبا أحدمها إن كان كما قال وإال رجعت عليه
األفاق اجلديدة ـ بريوت
“কযরকারনা ব্যফি তাে (মুসফলম) োইরক ব্লরব্, ‘কহ কারিে’ তাহরল তারদে দু’িরনে একিন তা অব্েযই ব্হন কেরব্। কযমন
ব্রলরি ব্াস্তরব্ কতমন হরয় র্াকরল (অর্োৎ যাকক কাকির বকলকে সি বাস্তকবই কাকির হকয় র্াককল) কতা হকলাই, অনযর্ায় তাে
ফনরিে ওপে এরস পড়রব্।”–সহীহ মুসফলম ২২৫
তাকফিরেে উসূল-নীফতমালা
কযরহতু তাকফিে একফি েেয়ী ফব্ষয় তাই েেীয়রতে অনযানয ফব্ফধ ফব্ধারনে মরতা এরও সুফনফদথষ্ট ফকেু নীফতমালা েরয়রি। কসসব্
নীফতমালাে আরলারক কয ব্যফি বাস্তকবই কারিে ককব্ল তারকই কারিে ব্রল ফিদ্ধান্ত কদয়া হরব্। েেীয়রতে অনযানয ফব্ষরয় ফিদ্ধান্ত
কদয়া ব্া িরতায়া কদয়া কযমন কয কারো কাি নয়, তাকফিরেে ফবষয়ফি এমনই। বরং এ ফবষয়ফি আরও সবফশ গুরুত্বপূণে। ইমাম গ্াযাফল
েহ. ব্রলন,
فيصل التفرقة بني-  فمأخذه كمأخذ سائر األحكام الشرعية، واحلكم ابخللود يف النار، وسفك الدم، يرجع إىل إابحة املال،التكفري حكم شرعي
 حممود بيجو: ت،66 : ص،اإلسالم والزندقة
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“তাকফিে একফি েেয়ী হুকুম, যাে িলািল দাাঁড়ারব্, িান মাল ববধ গ্ণয কো এব্ং ফচেস্থায়ী িাহান্নামী বকল িায়সালা কদয়। অতএব্
েেীয়রতে অনযানয ফব্ধান কযসব্ ফনয়ে নীফতে আরলারক কব্ে কেরত হয় এফিও কসোরব্ই কেরত হরব্।”–িায়সালুত তািফেকা
ব্াইনাল ইসলাম ওয়াযযানদাকা : ৬৬
েেীয়রতে অনয কযরকারনা ফব্ধারনে তুলনায় তাকফিরেে ফব্ষয়ফি খুবই নািুক ও স্পশেকাতর। তাই উসূরল তাকফিে সম্পরকথ জ্ঞান
রাকখন এেন ফবজ্ঞ ওলামারয় ককোম িাড়া অনয ককউ এ ব্যাপারে েুখই খুলকব না।
তাকফিরে মুতলাক ও তাকফিরে মুআইয়ান
তাকফিরেে বযাপাকর এ ফব্ষয়ফি খুব্ ভাকলাভাকব বুঝা জরুফর। এ ফব্ষয়ফি না ব্ুঝাে কােরণ অরনরকই ফব্ভ্রাফন্তে ফেকাে হন।
েেয়ী দফলল প্রমারণে আরলারক আইম্মারয় ককোম অরনক কর্া, কাজ ও আফকদা-ফবশ্বািকক কুিে সাব্যস্ত করেরিন। সযেন ব্রলরিন,
‘কয ব্যফি অমুক কাি কেরব্, অমুক কর্া ব্লরব্ বা অমুক ফব্শ্বাস োখরব্ কস কারিে’। এ কর্রক অরনরক মরন করেন, এসব্ কর্া,
কাি ব্া আফকদাে ককারনািারত ককউ ফলপ্ত হরলই কারিে হরয় যারব্। ব্াস্তরব্ ফকন্তু ফব্ষয়ফি এমন নয়। একফি কাি কুিে হরলই কয
তারত ফলপ্ত ব্যফি কারিে হরয় যারব্ এব্ং তাে ওপে মুেতারদে ফব্ধান প্ররয়াগ্ করা হরব্, বযাপারফি এমন নয়। ব্েং এরেরে ফকিু েতথ
ও মাওয়ারন বা প্রফতব্ন্ধক েরয়রি। িংফিষ্ট ব্যফি কারিে হওয়াে িনয তার োকঝ েতথগুরলা পফেপূণথ ভাকব পাওয়া কযরত হরব্ এব্ং
প্রফতব্ন্ধকগুরলাে ককারনািা না র্াকরত হরব্। যফদ েতথগুরলা পফেপূণথ ভাকব পাওয়া যায়, পাশাপাফশ প্রফতব্ন্ধকগুরলাে ককারনািা না
র্াকক তখনই সি কারিে বকল েণয হরব্। পোন্তরে যফদ েতথগুরলাে ককারনা একিা না পাওয়া যায় ফকংব্া ককারনা একিা প্রফতব্ন্ধকও
র্ারক তাহরল কুিরে ফলপ্ত হওয়া সরেও িংফিষ্ট বযফি কারিে হরব্ না।
কযমন ধরুন, োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লামরক অস্বীকাে কো ব্া তাে োরন কিুফি কো কুিে। কয ব্যফি এমন কেরব্ কস
কারিে। এফি সব্থসম্মত মাসআলা। ফকন্তু হাফদরস এরসরি, মুেফেকো হযেত আম্মাে ফবন ইয়াফির োফদয়াল্লাহু আনহুরক আিক করে
োফস্ত ফদকত শুরু করে এব্ং োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লামরক অস্বীকাে কেরত ব্াধয করে। তখন ফতফন ফনরুপায় হকয় েুকখ একদুফি কুিফে কর্া ব্রল সিকলন। একত তারা তাকক সেকি সদয়। ফতফন কাাঁদরত কাাঁদরত োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে কারি
এরস িব ঘিনা শুনান। োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর কর্া শুকন ব্লরলন, ওরা যফদ আবারও কখনও আিক করে
তাহরল এোরব্ই িীব্ন ব্াাঁফচরয় ফনরয়া। এ ব্যাপারে একফি আয়াতও নাফযল হয়। আল্লাহ তাআলা বকলন,
ُ ِن َم ْن َش َرحَ ِبا ْل
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“যারা ঈমান আনাে পে আল্লাহে সারর্ কুিফে করে এব্ং কুিফেে িনয মন উম্মুি করে কদয়, তারদে ওপে আপফতত হরব্ আল্লাহে
গ্যব্ এব্ং তারদে িরনয েরয়রি মহা োফস্ত। তকব ওই বযফি োিা যাকক কুিফর করকত বাধয করা হয় অর্ি তাে অন্তে ঈোকনর ওপর
অফবিল র্ারক।”–িূরা নাহল (১৬:১০৬)
এখারন ‘ইকোহ’ (বাধয করা, জবরদফস্ত করা) প্রফতব্ন্ধকফি ফব্দযমান র্াকায় কুিে কোে পেও ওই িাহাবী কারিে হনফন।
কা’ব্ ফব্ন আেোরিে ঘিনা আমো সকরলই িাফন। তারক হতযাে সকৌশল ফহকিকব মুহাম্মাদ ফব্ন মাসলামা োফদয়াল্লাহু আনহু োসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে কাকে রািূকলর োরন অব্মাননামূলক ফকিু কর্া ব্লাে অনুেফত িান। ফতফন তাকক অনুেফত সদন।
এরই সেফিকত ফতফন ফকেু কুিফে কর্া ব্রল কা’ব্ ফব্ন আেোিরক আশ্বস্ত করেন এরপর সুরযাগ্ ব্ুরঝ হতযা করেন। ফিহারদে
েকয়াজকন এফি ববধ। ফিহারদে বযাপারফি ইকোরহে (জবরদফস্ত করার) েকতাই। এিনযই কুিফে কর্া ব্লাে পেও কুিরেে হুকুম
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ব্তথায়ফন। িারকর্া হল, িব ধরকনর কুিরেে কব্লায়ই –তা কর্া সহাক ফকংবা কাজ- েতথ ও মাওয়ারন-প্রফতব্ন্ধক ফব্রব্চনা করে
কুিকরর ফিদ্ধান্ত ফদরত হয়।
এ ফবষয়ফির একফি নফিেও রকয়কে। তা হল, কুেআন সুন্নাহয় অরনক পাপাচারীে ব্যাপারে ধমফক এরসরি কয, তাো িাহান্নামী। কযমন
ককারনা মুসলমানরক ইচ্ছাকৃতভাকব হতযা কো, ইয়াফতরমে মাল আত্মসাৎ কো, যুরেে ময়দান কিরড় পলায়ন কো, যাকাত আদায় না
কো ইতযাফদ। ফকন্তু এে অর্থ এই নয় কয, সকউ ককারনা মুসলমানরক হতযা কেরলই সিাজা িাহান্নারম চরল যারব্ ব্া ইয়াফতরমে মাল
আত্মসাৎ কেরলই ফনফিত জাহান্নাফে হরব্। সকাকনা ভাকবই সি আর জাহান্নাে সর্কক রিা পাকব না। না, বযাপারফি এেন নয়। বরং
এমনও হরত পারে, হতযাকারী বা আত্মসাৎকারী পরবতেীকত তাওব্া করে সিলকব, িরল আল্লাহ তাআলা তারক মাি করে ফদরব্ন
ফকংব্া দুফনয়ারত নানান ফব্পদাপদ ফদরয়, মৃতুযে সময় কষ্ট ফদরয় ফকংব্া কব্রেে আযাব্ ফদরয় তাে সিই অপরাকধর োফস্ত িো ককর
ফদরব্ন। পুনরুত্থারনে পে তাকক ককারনা োফস্তই কোগ্ কেরত হরব্ না। সিাজা জান্নাকত িকল যাকব।
তাকফিরেে ফব্ষয়ফিও এমনই। সকউ কুিে কেরলই কারিে হরয় যারব্, তার ওপর মুেতারদে ফব্ধান প্ররয়াগ্ করকত হরব্, ফবষয়ফি এমন
নয়। বরং তার বযাপাকর শুরুতুত তাকফিে-তাকফিরেে িকল শতে এবং মাওয়াফনউত তাকফিে-তাকফিরেে প্রফতব্ন্ধক ফবষয়গুকলা
ফব্রব্চনা করার পেই ফিদ্ধান্ত ফদকত হকব, সি কাকির হকব, ফক হকব না? এ েিকে ইোে ইব্রন তাইফময়াহ েহ. (৭২৮ফহ.) ব্রলন,
 وال يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر،قد ينقل عن أحدهم أنه ك ّفر من قال بعض األقوال
 –منهاج السنة. ذلك له شروط وموانع، فإن ثبوت الكفر يف حق الشخص املعني كثبوت الوعيد يف اآلخرة يف حقه،قاله مع اجلهل والتأويل
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. ط،240 : ص،5 : ج،النبوية
“কখরনা ককারনা ইমাম কর্রক ব্ফণথত হরয় র্ারক কয, ফতফন ককারনা কর্াে কােরণ কাউরক তাকফিে করেরিন। আসরল তাে উরেেয ফিল
এ কর্া ব্ুঝারনা কয, উি কর্াফি কুিে, কযন এ ব্যাপারে সতকথতা অবলম্বন করা হয়। কুিফে কর্া ব্লরলই কয ককউ কারিে হরয় যারব্,
বযাপারফি এমন নয়। হরত পারে কস এ ব্যাপারে অজ্ঞ ফকংব্া তাফব্রলে (ব্যাখযাে) আশ্রয় ফনকয় কর্ািা ব্রলরি। ফনফদথষ্ট ব্যফি কারিে
সাব্যস্ত হওয়াে ব্যাপােফি আরখোরত তাে ওপে োফস্ত সাব্যস্ত হওয়াে মরতাই। উেয়ফিে কেরেই ফকিু েতথ ও প্রফতব্ন্ধক েরয়রি।”ফমনহািুস সুন্নাফতন নাব্াফব্য়াহ ৫/২৪০
ফতফন আেও ব্রলন,
التكفري له شروط وموانع قد تنتفي يف حق املعني وأن تكفري املطلق ال يستلزم تكفري املعني إال إذا وجدت الشروط وانتفت املوانع –جمموع
 جممع امللك فهد. ط،488-487 : ص،12 : ج،الفتاوى
“তাকফিরেে ফকিু েতথ ও ফকিু প্রফতব্ন্ধক েরয়রি, ফনফদথষ্ট ককারনা ব্যফিে মারঝ কসগুরলা নাও পাওয়া কযরত পারে। তাকফিরে মুতলাক
(েূলনীফতর আকলাকক তাকফির করার) দ্বারা তাকফিরে মুআইয়ান (ফনফদেষ্টভাকব সকান বযফির তাকফির করা) সাব্যস্ত হয় না।
তাকফিরে মুআইয়ান (ফনফদেষ্টভাকব সকান বযফির তাকফির) তখনই করা যাকব যখন সকল েতথ পাওয়া যারব্ এব্ং ককানও প্রফতব্ন্ধক না
র্াকরব্।”–মািমুউল িাতাওয়া ১২/৪৮৭-৪৮৮
তাকফিরেে শতে ও প্রফতব্ন্ধক
কাকরা কর্া বা কাকজ কুিে পাওয়া সেকল তাকক তাকফির করার জনয তার োকঝ ফকেু ফব্ষয় র্াকা িরুফর, আর ফকেু ফব্ষয় না র্াকা
িরুফর। সয ফবষয়গুরলা র্াকা িরুফর ওগুকলাকক বলা হয় ‘শুরুতুত তাকফিে’ বা তাকফিরেে শতে। তার োকঝ এই ফবষয়গুরলা পাওয়া
কগ্রল তাকফির করা যাকব, না পাওয়া সেকল তাকফির করা যাকব না। আর সয ফবষয়গুকলা না র্াকা জরুফর ওগুকলাকক বলা হয়
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‘মাওয়াফনউত তাকফিে’ বা তাকফিরেে প্রফতব্ন্ধক। এগুরলার সকাকনািা পাওয়া কগ্রল, তাকফিরেে িকল শতে পাওয়া সেকলও িংফিষ্ট
বযফিকক তাকফির করা যাকব না। তাকফিরেে উকল্লখকযােয শতেগুকলা ফনম্নরূপ,
 – البلوغব্ারলগ্-োপ্তবয়স্ক হওয়া : অতএব অোপ্তবয়স্ক সকান ফশশুর কর্া বা কাকজ কুিে পাওয়া সেকল তাে ওপে মুেতারদে োফস্ত
আসরব্ না। হযাাঁ, তারক যর্াযর্ োসন কো হরব্, কসফি ফেন্ন কর্া।
 – العقلিুস্থেফস্তস্ক িম্পন্ন হওয়া : অতএব সকান পাগ্ল কুিফর কর্া বলকল বা কুিফর কাজ করকল তাে ওপে মুেতারদে োফস্ত আসরব্
না।
 الصحة- হুাঁে র্াকা : অতএব্ কব্হুাঁে ব্া মাতাল অব্স্থায় সকউ কুিে কেরল কারিে হরব্ না।
 الطوع- কস্বচ্ছায় করা : অতএব্ যফদ ইকোহ তর্া িব্েদফস্তে মাধযরম কুিে কোরনা হয় তাহরল কুির িাবযস্ত হরব্ না।
 االختيار- েুলক্ররম না হওয়া : অতএব্ যফদ অনয সকান কর্া ব্লরত ফগ্রয় ভুকল েুখ সর্কক কুিফে কর্া সবফরকয় যায় তাহরলও কারিে
হরব্ না।
তাকফিরেে উকল্লখকযােয মাওয়াসন’ বা প্রফতব্ন্ধকগুকলা ফনম্নরূপ,
 – اإلكراهিব্েদফস্ত করা, বাধয করা : অতএব্ কাউকক ফপস্তল কেফকরয় কুিফে কর্া ব্লারনা হরল ওই বযফি কারিে হরব্ না।
 التأويل- তাফব্ল বা সকান ব্যাখযাে আশ্রয় কনওয়া : কযমন খাকরফজরা ব্যাপকোরব্ মুসলমানরদেরক মুেতাদ মরন করে এব্ং তারদে
িান-মাল ববধ মরন করে। সকান মুফমনরক কারিে মরন কো এব্ং তাে িান-মাল ববধ মরন কো যফদও কুিে, ফকন্তু তারা কযরহতু
েেীয়রতেই ফকিু দফলরলে তাফব্ল বা বযাখযার ফেফত্তরত এ আফকদা কপাষণ করেরি -যফদও তাকদর সিই বযাখযাফি ভুল- তাই তারদেরক
তাকফির করা হয় না।
 – اجلهلঅজ্ঞতা : কযমন দারুল হরকব (কাকির রাকে) বিবািকারী ককারনা বযফি ইিলাে গ্রহণ করল। দারুল হেরব্ সযকহতু ইসলারমে
সকল ফব্ফধ ফব্ধান সম্পরকথ িানাে সুরযাগ্ িাধারণত হয় না। তাই সিই নওমুসফলম যফদ অজ্ঞতার কারকণ সকান কুিফর কর্া বকল সিকল
বা কুিফর কাজ ককর সিকল তাহকল এ কারকণ সি কারিে হরব্ না।
উপকরাি শতে ও েফতবন্ধকগুকলা োিা তাকফিরেে আেও ফব্ফেন্ন েতথ ও েফতবন্ধক আরি। প্ররতযকিারত আব্াে ফবশদ বযাখযাও
আকে। তাকফির করার িেয় সব্গুরলারক সামরন োখা জরুফর।
তাকফিরেে ব্যাপারে ওলামারয় ককোরমে সতকথ-নীফত
কাউরক তাকফিে কো তারক হতযা কোে কচরয়ও মাোত্মক। আে হতযা করা কয েেীয়রত কত েয়াব্হ ব্যাপাে তা কতা সকরলে িানা।
আল্লাহ তাআলা ইেোদ করেন,
َ
يما
ْ َو َم ْن َي ْقت
ُ ََ ب
َ ُل ُم ْؤ ِم ًنا ُم َت َع َِم ًدا ف ََج َزا ُؤ ُه َج َه َن ُم َخا ل ًِدا ِف
ً اّلل َعل َْي ِه َو ل ََع َن ُه َوأ َع ََد لَ ُه َعذَ ا ًبا َع ِظ
َ يها َوغ َِض
“কয ব্যফি ইচ্ছাকৃতভাকব ককারনা মুসলমানরক হতযা করে, তাে োফস্ত িাহান্নাম। সিখাকন সি দীর্েকাল র্াকরব্। আল্লাহ তাে প্রফত ক্রুে
হরয়রিন, তার ওপর লানত ব্ষথণ করেরিন এব্ং তাে িরনয মহা োফস্ত প্রস্তুত কেরখরিন।”–সূো ফনসা (৪) : ৯৩

7

োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ইেোদ করেন,
ِالدنْـيا أَهو ُن علَى ه
 [حكم، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب – مصر.؛ ط1395 : رقم، سنن الرتمذي- اَّلل ِم ْن قَـْت ِل َر ُج ٍل ُم ْسلٍِم
َ َ ْ َ ُّ لََزَو ُال
. صحيح: ]األلباين

“আল্লাহে কারি ককারনা মুসফলমরক হতযা করার কচরয় সমগ্র দুফনয়া ফনিঃরেষ হরয় যাওয়াও তুচ্ছ ব্যাপারে।”–সুনারন ফতেফমফয : ১৩৯৫
এ কােরণই ওলামারয় ককোম তাকফিরেে ব্যাপারে অতযন্ত সতকথতা অব্লিন করেরিন। তাকফিরেে শতে ও েফতবন্ধকগুকলা
পুঙ্খানুপুঙ্খ ফব্রব্চনাে পে যখন কাকরা কুিকরর ফবষয়ফি অকািয ভাকব েোফণত হয়, ককারনা োরব্ই যখন তাকক ইসলারমে গ্ফিরত
োখা যায় না, তখনই ককব্ল তাকফিরেে হুকুম কদন।
এ েিকে ইব্রন আব্দুল ব্াে েহ. (৪৬৩ফহ.) ব্রলন,
 وقد اتفق أهل السنة واجلماعة وهم أهل الفقه واألثر على أن أحدا ال... فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق املسلم وتكفريه ببيان ال إشكال فيه
خيرجه ذنبه وإن عظم من اإلسالم وخالفهم أهل البدع فالواجب يف النظر أن ال يكفر إال ن اتفق اجلميع على تكفريه أوقام على تكفريه دليل ال
 وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية. ط،22-21 : ص،17 : ج، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد- مدفع له من كتاب أوسنة
 املغرب“কুেআন-সুন্নাহ এমন পফেষ্কােোরব্ ককারনা মুসফলমরক িারসক ব্া কারিে আখযা ফদরত ফনরষধ করেরি, কয ব্যাপারে ককারনাই
অস্পষ্টতা কনই।
... হাফদস ও ফিকরহে ধােকব্াহক আহলুস সুন্নাহ ওয়াল িামাআে সকরল একমত কয, যত ব্ড় গুনাহই করুক, তা ব্যফিরক
ইসলারমে গ্ফি কর্রক কব্ে করে কদরব্ না। পোন্তরে ফব্দআফতো এে ফব্পেীত কর্া ব্রল। কারিই যুফিে দাফব্ এিাই কয, ককারনা
ব্যফিরক ককব্ল তখনই কারিে ব্লা হরব্ যখন সকরল তারক তাকফিে কেরত একমত ফকংব্া যখন তাে তাকফিরেে ব্যাপারে কুেআন
সুন্নাহে এমন (অকািয) দফলল ফব্দযমান র্াকরব্, যা প্রতযাখযান কোে ককারনাই সুরযাগ্ কনই।”–আত তামফহদ : ১৭/২১-২২
ইমাম গ্াযাফল েহ. (৫০৫ফহ.) ব্রলন,
 فإن استباحة الدماء واألموال من املصلني إىل القبلة املصرحني بقول ال إله إال هللا حممد.ً االحرتاز من التكفري ما وجد إليه سبيال... والذي ينبغي
. ط،135 : ص، – االقتصاد ىف االعتقاد. واخلطأ يف ترك ألف كافر يف احلياة أهون من اخلطأ يف سفك حمجمة من دم مسلم،رسول هللا خطأ
 لبنان-  بريوت،دار الكتب العلمية
“যতেণ তাকফিে না করে পাো যায়, উফচৎ হরলা তাকফিে কর্রক কব্াঁরচ র্াকা। ককননা, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুে
োসূলুল্লাহ- এে সুস্পষ্ট কঘাষণা সদয়, আোকদর ফকব্লাে ফদরক ফিকর নামাযও পকি তাকদর িান মাল ববধ মরন কো েুল। আে ককারনা
মুসফলরমে দু’কিািা েি ঝোরনাে কচরয় েুলক্ররম (হতযারপারযাগ্ী) হািােও কারিেরক িীফব্ত কিরড় কদয়াও নগ্নয ব্যাপাে।”–আল
ইকফতসাদ ফিল ই’ফতকাদ : ১৩৫
কুিফে কর্াব্াতথা সম্পরকথ ফব্স্তাফেত আরলাচনা করার পে ইব্রন নুিাইম েহ. (৯৭০ফহ.) ব্রলন,
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والذي حترر أنه ال يفىت بتكفري مسلم أمكن محل كالمه على حممل حسن أو كان يف كفره اختالف ولو رواية ضعيفة فعلى هذا فأكثر ألفاظ
 دار الكتاب اإلسالمي. ط،135 : ص،5 : ج،التكفري املذكورة ال يفىت ابلتكفري هبا ولقد ألزمت نفسي أن ال أفيت بشيء منها – البحر الرائق
“সব্থরেষ িায়সালা হরলা, যতেণ ককারনা মুসফলরমে কর্ারক োরলাে ওপে প্ররয়াগ্ কো যায় ফকংব্া তাে কারিে হওয়াে ব্যাপারে
ককারনা ফদ্বমত র্ারক –তা ককারনা দুব্থল ব্ণথনাই কহাক না ককন– ততেণ তারক কারিে িরতায়া কদওয়া হরব্ না। এ ফহরসরব্ উপরোি
কুিফে েব্দ বা কর্াব্াতথার অফধকাংেই এমন হরব্ কয, ওগুরলাে কােরণ তাকফিরেে িরতায়া কদয়া যারব্ না। আে আফম কতা ফনরিে
ওপে আব্েযকই করে ফনরয়ফি কয, এগুরলাে ককারনািাে কারকণ (কাউকক) কারিে িরতায়া কদব্ না।” –আল ব্াহরুে োফয়ক :
৫/১৩৫
হারিয যাহাফব্ েহ. (৭৪৮ফহ.) ব্রলন,
 ملا قرب حضور أجل: مسعت زاهر بن أمحد السرخسي يقول، مسعت أاب حازم العبدوي،رأيت لألشعري كلمة أعجبتين وهي اثبتة رواها البيهقي
، ألن الكل يشريون إىل معبود واحد، اشهد علي أين ال أكفر أحدا من أهل القبلة: فقال، دعاين فأتيته،أيب احلسن األشعري يف داري ببغداد
.وإمنا هذا كله اختالف العبارات
 صلى هللا عليه- قال النيب:  ويقول،) من األمة2(  أان ال أكفر أحدا: وكذا كان شيخنا ابن تيمية يف أواخر أايمه يقول، وبنحو هذا أدين:قلت
 الرسالة. ط،88 : ص،15 : ج، – سري أعالم النبالء.)) فمن الزم الصلوات بوضوء فهو مسلم3(  (ال حيافظ على الوضوء إال مؤمن:- وسلم
“আব্ুল হাসান আেআফে েহ. এে একফি ব্িব্য কদখরত কপলাম। আমাে কারি এফি খুব্ই পিে হরয়রি। ... যাফহে ফব্ন আহমাদ
সাোখফস ব্রলন, যখন আব্ুল হাসান আেআফে েহ. এে মৃতুয-কাল র্ফনকয় আকি তখন ফতফন ব্াগ্দারদ আমাে ব্াফড়রত ফিরলন। ফতফন
আমারক ডাকরলন। আফম তার কাকে যাই। তখন ফতফন (আোকক লিয ককর) ব্লরলন, আমাে ব্যাপারে সােী র্াক, আফম আহরল
ফকব্লাে কাউরক তাকফিে কফে না। কােণ, সকরল এক মাব্ুরদেই ইবাদত করে। আে এসব্ মতরেদ কতা শুধু েরব্দে ফেন্নতা।
(যাহাফব্ েহ. ব্রলন) আফম ব্ফল, আমােও একই আফকদা। আমারদে োয়খ ইব্রন তাইফময়া েহ.ও কেষ িীব্রন এমনই ব্লরতন কয,
‘উম্মাহে কাউরক আফম তাকফিে কেরব্া না’। ফতফন ব্লরতন, োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ব্রল কগ্রিন, ‘ওিুে প্রফত
যত্নেীল কতা ককব্ল মুফমনই হরত পারে’। অতএব্, কয ব্যফি ওিুে সারর্ ফনয়ফমত নামাযও পড়রব্ কস মুসফলম।”–ফসয়ারু আ’লাফমন
নুব্ালা ১৫/৮৮
খাকরফজ, মু’তাফিলা, মুেফিয়ারা ভ্রান্ত তকব কাকির নয়
খাকরফজ, মু’তাফিলা, মুেফিয়া, িাহফময়াসহ আহলুস সুন্নাহে ব্ফহেভথত সকল ভ্রান্ত ফিেকাে ব্যাপারেই একই কর্া। তাকদর সকরলে
উরেেয (আল্লাহু আলাে) আল্লাহে সন্তুফষ্ট অজেন করা। তরব্ তারা কুেআন-সুন্নাহর িফিক েেে ব্ুঝরত েুল করেরি। এ কােরণই তারা
এমন সব্ কর্াব্াতথা ব্রল যা ব্াহযত কুিে। তারা যতেণ পযেন্ত ফনয়ফমত নামায পরড় যারব্, আল্লাহে সন্তুফষ্ট তালাে করে যারব্, ততেণ
তাকদরকক শুধু এসব্ ভ্রান্ত কর্াব্াতথা আে ভ্রান্ত আফকদাে কােরণ তাকফিে কো হরব্ না। এ কােরণই হযরত আলী োফয. খারেফিরদে
তাকফিে করেনফন, অর্চ তাো মুসফলম উম্মাহরক কারিে মরন কেরতা, তারদে িান মাল ববধ মরন কেরতা। হযাাঁ! তারদে কারো মারঝ
সুস্পষ্ট কুিে পাওয়া কগ্রল ফেন্ন কর্া।
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ব্াফতফন, ইসমাঈফল, নুসাইফে ও কাফদয়াফনো ফনিঃিকেকহ কাকির
ব্াফতফন, ফযফেক, মুলফহদ, ইসমাঈফল ও নুসাইফেরা এে ব্যফতক্রম। তারা িবাই ফনিঃিকেকহ কারিে। তাকদর আফকদার ফেফত্তই হল কুির
ও ফশরক। কাফদয়াফনোও একই কশ্রণীেুি। খতরম নব্ুওয়াত অস্বীকাে কোই তাকদর মূল আকীদা। তাকদর কাফলমা পিা, নামায পিা,
কোযা রাখা ককারনাই কারি আসরব্ না। তাকদর ব্যাপারে ইোে ইব্রন তাইফময়া েহ. ব্রলরিন,
 احلرس الوطين السعودي. ط،586 : ص، بل ال شك يف كفر من توقف يف تكفريه – الصارم املسلول،ال شك يف كفره
“এসব্ কলাক কারিে হওয়াে ব্যাপারে ককানও সরেহ কনই। ব্েং এরদেরক কয কারিে ব্লরব্ না, কসও কারিে। একত ককানও সরেহ
কনই।”–আস সাফেমুল মাসলুল : ৫৮৬
ইসমাঈফল, নুসাইফে ও কাফদয়াফনরদে েকতা েুিফলে সদশগুকলাকত সিকপ বিা ব্তথমান তাগুত োসকরগ্াষ্ঠী, যাো আল্লাহে েেীয়ত
প্রতযাখযান করে কুিফে োসনব্যব্স্থা িাফে করেরি এবং তা ফদরয়ই োসনকাযে পফরিালনা কেসে তাোও ফনিঃসরেরহ কারিে। আবুল
হািান আেআফে, ইব্রন তাইফময়া ও হাকিজ যাহাফব্ েহ. এসব্ কলারকে ব্যাপারে ব্রলফনফন কয, আফম কাউরক তাকফিে কেরব্া না’।
ব্েং তারদে ব্িব্য কসসব্ ভ্রান্ত ফিেকাে ব্যাপারে, যাো আল্লাহে সন্তুফষ্টে অজেকনর কচষ্টা করেফেল, তরব্ দফলল ফদরত ফগ্রয় েুল করে
সিকলফেল। এ যুকের হকপন্থী িকল ওলামারয় ককোরমে দৃফষ্টকত ইসমাঈফল, নুসাইফে, কাফদয়াফনরদে েকতা আল্লাহর শরীয়ত
প্রতযাখযানকারী বতেোন তাগুত োসকরগ্াষ্ঠী ফনিঃসরেরহ কাকির।
তাকফিরেে বযাপাকর সতকথতাে দুফি নফিে
ইোে সুহনুন মাফলফক েহ. (২৪০ফহ.) এর সতকথতা
একবার কদনা-পাওনা ফনরয় এক পাওনাদাে ও কদনাদারেে মারঝ ফব্ব্াদ কলরগ্ যায়। এক পযথারয় কদনাদাে পাওনাদােরক ব্লল, صل
ّ
اَّلل َعلَْيه َو َسلهم
صلهى ه
َ  – َعلَى ُحمَ همدমুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে ওপে দুরুদ পরড়া। রাোফিত অবস্থায় পাওনাদাে ব্রল
ব্সরলা, صلهى َعلَْيه
صلهى ه
َ اَّلل َعلَى من
َ  – َالকয তাাঁর ওপে দুরুদ পড়রব্ আল্লাহ তাে ওপে েহমত না করুক।
ব্াহযত এফি োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লামরক গ্াফল কদয়াে োফমল ফকংব্া ওইসব্ কিরেেতারক গ্াফল কদয়াে োফমল, যাো োসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে ওপে দুরুদ পরড়। আর একতা স্পষ্ট কয, োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লামরক গ্াফল সদয়া,
কিরেেতারদেরক গ্াফল কদয়া কুিে।
ইমাম সুহনুন েহ.রক ফিরজ্ঞস কো হরলা, এ ব্যফি ফক মুেতাদ হরয় কগ্রি? ফতফন উত্তে কদন, না। কারণ, কর্াফি কস োরগ্ে মার্ায়
ব্রলরি। োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ফকংবা কিরেেতারদে গ্াফল কদয়া তাে উরেেয নয়। কয তারক দুরুদ পড়রত ব্রলরি
তারক গ্াফল কদয়াই তার উরেেয।
অর্থাৎ ব্াফহযক েব্দ যফদও কুিে, ফকন্তু তার অবস্থা কর্রক ব্ুঝা যায়, তাে উরেেয এমনফি নয়। (রদখুন : আেফেিা-কাফয ইয়ায :
২/২৩৫)
ইোে ইব্রন তাইফময়া েহ. (৭২৮ফহ.) এর সতকথতা
এক কলাক আহরল ব্াইরতে এক সম্ভ্রান্ত ব্যফিরক গ্াফল ফদরয় ব্লল, এই কুত্তা! এই কুত্তাে ব্াচ্চা! তখন কলাকিন তারক এ বকল
োসারলা কয, তুফে ফক িারনা, কারক কুত্তাে ব্াচ্চা কুত্তা ব্লরিা? ইফন শরীি-সম্ভ্রান্ত (নবী-ব্ংরেে সলাক)। কস কেরগ্রমরগ্ ব্রল
বিকলা, ُاَّللُ َولَ َع َن َم ْن َشهرفَه
– لَ َعنَهُ هআল্লাহ এরকও লানত করুন, এরক কয েেীি ব্াফনরয়রি তারকও লানত করুন।
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কলাকিন আব্ােও োসারলা, ফমাঁয়া কতামাে মার্া ফেক আরি? ইফন েেীি (নবী-ব্ংরেে সলাক)। কস উত্তে ফদল, ফকরসে েেীি? ‘এ
কতা কুত্তাে ব্াচ্চা কুত্তা’।
ইোে ইব্রন তাইফময়া েহ. এে কারি িরতায়া চাওয়া হল, এ ব্যফি ফক মুেতাদ হরয় কগ্রি? ফতফন উত্তে কদন, যফদ কস আগ্ কর্রক
ফযফেক ফিল ব্রল িানা না যায়, তাহরল শুধু এ গ্াফলে কােরণ তারক মুেতাদ ব্লা যারব্ না। কদখরত হরব্, তাে উরেেয কী? কােণ,
ফযফেক না হরল একিন মুসলমান োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লামরক গ্াফল ফদরত পারে না। ُ‘ – َم ْن َشهرفَهএরক কয েেীি
ব্াফনরয়রি’ দ্বাো যফদ োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম উরেেয হয় কয, এমন কলাকরকও োসূল েেীি ব্াফনরয়রিন, তারক সম্মান
ফদরত ব্রল কগ্রিন, তাই োসূরলে ওপে আল্লাহে লানত পড়ুক, এমন উরেেয হরয় র্াকরল কস মুেতাদ।
পোন্তরে যফদ এফি তার উরেেয না হয়, ব্েং উরেেয হয়, ব্তথমারন যারা এই কলাকরক সম্মান কেরি তারদে ওপে লানত পড়ুক,
তাহরল সি মুেতাদ হরব্ না। তাে আরগ্ে ও ব্তথমান অবস্থা ফব্রব্চনা করে কদখরত হরব্, তাে উরেেয কী? কস ফহরসরব্ িায়িালা হরব্।
ওিব ফবকবিনা না ককরই তারক মুেতাদ সাব্যস্ত করা যাকব না এবং তাে ওপে মুেতারদে ফব্ধান প্ররয়াগ্ কো যারব্ না। তরব্ সি সকান
সাধােণ মুসফলমরক নয়, ব্েং নবী ব্ংরেে সলাককক গ্াফল ফদরয়রি, তাই –মুেতাদ কহাক না কহাক- তারক তা’ফযে কেরত হরব্। উপযুি
োফস্ত ফদরত হরব্। কযন আে কখনও এমন কাি করার সাহস না পায়। (রদখুন: মািমুউল িাতাওয়া ৩৫/১৯৭-১৯৯)
খাকরফজ িম্প্রদায় ও উগ্রপন্থা
তাকফিরেে সিকে উগ্রপন্থা অবলম্বন করা খাকরফজ িম্প্রদাকয়র ববফশষ্ট। সোিখাি কারকণ মুসফলমরদেরক তাকফিে করে তাকদর িান
মাল ববধ ককর সনয়া এব্ং ফনদথয়োরব্ হতযা কো খারেফি কশ্রণীে কাি। মুসফলম উম্মাহ দীঘথফদন এ কশ্রণীে ফিতনা কর্রক ফনোপদ ফিল।
এ যুকে আব্াে এরদে উদ্ভব্ ঘরিরি। এরদে উগ্রতা আে ব্াড়ব্াফড়ে কােরণ কারিে, মুেতাদ এব্ং তারদে সপাষয দেব্াফে আরলমো
সুরযাগ্ কপরয় কগ্রি। তারা ইসলামরক সন্ত্রারসে ধমথ এব্ং ফিহাদ মারনই নৃেংস হতযাযজ্ঞ ও েিপাত প্রমারণে অপরচষ্টাে নতুন পর্
কপরয়রি। এরদে চেেপন্থাে কােরণ একফদরক সযেন দীঘথফদন ধকর িলোন ফিহারদে সুিল ব্হুলাংরে ফব্নষ্ট হরচ্ছ, অপেফদরক িাধারণ
েুিলোনকদর কারি ফিহারদে কচহাো ফব্কৃত হরয় এক েয়ংকে রূপ ধােণ কেরি। ফিহাদফপ্রয় অফত িযব্াফত ফকিু যুব্ক যারদে ইলরমে
পফরফধ সীফমত, বধযথও কম এব্ং দীকনর ব্ুঝও হালকা, এোই এ কশ্রণীে িাাঁরদ িবকিকয় সবফশ পরড়রি। বতেোকন হক-ব্াফতল অস্পষ্ট হরয়
পফেরব্ে সবশ কঘালারি হরয় সেকে। অরনরকে মরনই এখন ফিহাদ ও মুিাফহদরদে ব্যাপারে ফব্রূপ ধােণা বতফর হরয়রি। এ িকবর জনয
নবয খাকরফজরাই অকনকাংকশ দায়ী।
যুলখুয়াইফসো : খারেফিরদে পূব্থ পুরুষ
খারেফিরদে উৎপফত্ত যফদও কব্ে পরে হকয়কে ফকন্তু তাকদর পূব্থ পুরুষ ও আদফশেক ফপতা োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে যুকেই
িন্ম ফনরয়ফিল। ইমাম ব্ুখাফে েহ. আব্ু সাঈদ খুদফে োফয. কর্রক ব্ণথনা করেন,
بينما حنن عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وهو يقسم قسما أاته ذو اخلويصرة وهو رجل من بين متيم فقال اي رسول هللا اعدل فقال ( ويلك
 فقال عمر اي رسول هللا ائذن يل فيه فأضرب عنقه ؟ فقال ( دعه فإن له أصحااب. ) ومن يعدل إذا مل أعدل قد خبت وخسرت إن مل أكن أعدل
حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية ينظر إىل نصله
 فال يوجد فيه شيء مث ينظر إىل قذذه فال يوجد-  وهو قدحه- فال يوجد فيه شيء مث ينظر إىل رصافه فما يوجد فيه شيء مث ينظر إىل نضيه
) فيه شيء قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي املرأة أو مثل البضعة تدردر وخيرجون على حني فرقة من الناس
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قال أبو سعيد فأشهد أين مسعت هذا احلديث من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأشهد أن علي بن أيب طالب قاتلهم وأان معه فأمر بذلك
، دار ابن كثري.؛ ط3414 : رقم، صحيح البخاري- الرجل فالتمس فأيت به حىت نظرت إليه على نعت النيب صلى هللا عليه و سلم الذي نعته
 مصطفى ديب البغا. د:اليمامة – بريوت؛ حتقيق
“আমো একবার োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে কারি উপফস্থত ফিলাম। তখন ফতফন ফকেু গ্ফনমরতে োল ব্ণ্টন কেফিরলন।
এ সময় ব্নু তাফমম কগ্ারেে যুলখুয়াইফসো নামক এক কলাক োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে কারি এল। এরস ব্লরল, ‘ইয়া
োসূলাল্লাহ! ইনসারিে সারর্ ব্ণ্টন করুন’। (তার কর্া শুকন) োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম (োগ্ত স্বকর) ব্লরলন, ‘কতামাে
ধ্বংস কহাক! আফম ইনসাি না কেরল কক ইনসাি কেরব্? আফম েফতগ্রস্ত হকবা, যফদ ইনসাি না কফে’। তখন উমে োফয. আেি
কেরলন, ‘ইয়া োসূলাল্লাহ! অনুমফত ফদন, আফম ওর গ্দথান উফড়রয় ফদই’। োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বলকলন ‘ওকক কিরড়
দাও। কারণ, তাে এমন ফকিু সার্ী হকব, যারদে নাোকযর সামরন কতামরা ফনকজকদর নাোযকক এব্ং তারদে সরাযার সামরন ফনরিে
সরাযাকক নগ্ণয মরন কেরব্। তাো কুেআন পড়রব্ ফকন্তু তা তারদে কণ্ঠনালী অফতক্রম করে ফনরচ নামরব্না। তীে কযমন ফশকাকরর কদহ
কেদ করে সরিারে কব্ফেরয় যায়, এোও সতেন দ্বীন কর্রক কব্ফেরয় যারব্। তীরেে অগ্রোরগ্ে কলাহাে িলা কদখা হরব্, ফকন্তু ফকিুই
পাওয়া যারব্ না। তীকরর সোিা কদখা হরব্ সিখাকনও ফকিুই পাওয়া যারব্ না। মারঝে অংশ কদখা হরব্ ফকন্তু ফকিুই পাওয়া যারব্ না।
এেপে কগ্াড়াে পালরক কদখা হরব্ কসখারনও ফকিু পাওয়া যারব্ না। ফশকাকরর নাফড়েুাঁফড় এব্ং েিমাংে কেদ করে তীে সরিারে কব্ে
হরয় কগ্রি। (এো যখন কব্ে হরব্) এরদে ফনদেথন হরব্, (তারদে দরল) একজন কারলা কলাক র্াকরব্, যাে একফি ব্াহু হরব্ নারীকদর
স্তরনে মরতা; ফকংব্া ব্রলরিন, কগ্ােরতে িুকোে মরতা যা (ওপে-নীরচ, ডারন-ব্ারম) নড়াচড়া কেরব্। েুিলোনকদর মরধয ফব্রোধ
চলাকারল তারদে আফবভোব হরব্।
আব্ু সাঈদ োফয. ব্রলন, আফম সািয ফদফচ্ছ, এ হাফদসফি আফম োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম কর্রক শুরনফি। আফে এও সািয
ফদফচ্ছ কয, আলী ফবন আফব তাফলব্ োফয. তারদে ফব্রুরে ফজহাদ করেরিন এব্ং আফম তখন তাাঁে িকে ফিলাম। ফতফন ওই কলাকফিরক
কখাাঁরি কব্ে কেরত বকলন। সলাকফিকক খুাঁকজ কব্ে করে তাে িােকন আনা হয়। োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম তার সয ফববরণ
ফদকয়ফেকলন আফে তারক ফিক ওরকেই কদরখফি।”–সহীহ ব্ুখাফে : ৩৪১৪
যুলখুয়াইফসো এব্ং তাে সমরশ্রফণে িারহল আরব্দোই খারেফিরদে পূব্থপুরুষ। কযমনিা অনয হাফদরস এরসরি,
إن من ضئضئ هذا أو يف عقب هذا قوما يقرءون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهل اإلسالم
. د: اليمامة – بريوت؛ حتقيق، دار ابن كثري.؛ ط3166 : رقم، صحيح البخاري- . لئن أان أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد،ويدعون أهل األواثن
مصطفى ديب البغا
“এ কলারকে ব্ংে কর্রক এমন এক সম্প্রদায় কব্ে হরব্, যাো কুেআন কতা পড়রব্ ফকন্তু তা তারদে গ্লরদে কপফেরয় ফনরচ নামরব্ না
(অর্থাৎ কুেআন পড়রব্ ফকন্তু ব্ুঝরব্ না)। ফেকারেে কদহ কেদ করে ফনফেপ্ত তীে কযমন কব্ফেরয় যায়, কতমফন তাো দ্বীন কর্রক কব্ফেরয়
যারব্। তাো মুসলমানরদে হতযা কেরব্, মূফতথ পূিাফেরদে কিরড় কদরব্। যফদ আফম তারদে কপরয় যাই, তাহরল আদ িাফতে মরতা
(সমূরল) হতযা কেরব্া।”-সহীহ ব্ুখাফে: ৩১৬৬
ইব্রন কাফসে েহ. (৭৭৪ফহ.) ব্রলন,
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 " من: وإمنا املراد، بل وال أعلم أحدا منهم من نسله،وليس املراد به أنه خيرج من صلبه ونسله؛ ألن اخلوارج الذين ذكران مل يكونوا من ساللة هذا
 دار هجر للطباعة والنشر. ط،618 : ص،10 : ج، –البداية والنهاية. وهللا أعلم، أي من شكله وعلى صفته فعال وقوال." ضئضئ هذا
والتوزيع واإلعالن
“এখাকন উকেশয এিা নয় সয, তারা যুলখুয়াইফসোে ঔেস কর্রক িন্ম কনরব্। কােণ, কযসব্ খারেফিরদে আরলাচনা করেফি, তারা তার
ব্ংরেে ফিল না। ব্েং কসসব্ খাকরফজকদর সকউ তার ব্ংরেে ফিল ব্রল আোর িানা কনই। হাফদরস ‘এ কলারকে ব্ংে কর্রক’ বকল
উরেেয- আল্লাহ আ’লাম- এ কলারকে মরতা, কর্ায় ও কারি এ কলারকে বব্ফেষ্টযধােী কলাকরদে কর্রক।”–আল ফব্দায়া ওয়ানফনহায়া :
১০/৬১৮
যুলখুয়াইফসো কী ধেরনে েব্দ বকল োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে ওপর আপফত্ত তুরলফিল, হারিয ইব্রন হািাে েহ.
(৮৫২ফহ.) কসগুরলাে করয়কফি একফেত কেরিন,
قوله فقال اعدل اي رسول هللا يف رواية عبد الرمحن بن أيب نعم فقال اتق هللا اي حممد ويف حديث عبد هللا بن عمرو فقال اعدل اي حممد ويف لفظ
له عند البزار واحلاكم فقال اي حممد وهللا لئن كان هللا أمرك أن تعدل ما أراك تعدل ويف رواية مقسم اليت أشرت إليها فقال اي حممد قد رأيت الذي
 بريوت-  دار املعرفة.؛ ط292 : ص،12 :فتح الباري ج- صنعت قال وكيف رأيت قال مل أرك عدلت
“اتق هللا اي حممد- কহ মুহাম্মাদ! আল্লাহরক েয় করুন।
اعدل اي حممد- কহ মুহাম্মাদ! ইনসারিে সারর্ ব্ণ্টন করুন।
اي حممد وهللا لئن كان هللا أمرك أن تعدل ما أراك تعدل- কহ মুহাম্মাদ! আল্লাহে কসম, আল্লাহ যফদ আপনারক ইনসাি করার আরদে ফদরয়
র্ারকন, তাহরল আপনারক কতা ইনসাি কেরত কদখফি না।
اي حممد قد رأيت الذي صنعت قال وكيف رأيت قال مل أرك عدلت- ‘কহ মুহাম্মাদ! আপফন ফক কেরলন, তা কতা কদখলাম। োসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ফিরজ্ঞস কেরলন, কী সদখকল? কস উত্তে ফদল, ‘আপনারক সতা ইনসাি কেরত কদখলাম না’।”–িাতহুল ব্াফে:
১২/২৯২
যুলখুয়াইফসোরক হতযা না কোে কােণ
যুলখুয়াইফসো এক ফদরক োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লামরক নাম ধরে সরিাধন করে কব্য়াদফব্ করেরি, অনয ফদরক তাাঁে
ইনসারিে ওপে প্রশ্ন কতালাে মরতা দুিঃসাহস কদফখরয়রি। এেপেও তাকক হতযা করা হয়ফন। এর কােণ সম্পরকথ একফি ব্ণথনায় এরসরি,
ِ
ِال « معاذَ ه
ِول ه
ِ ال عُمر بْن ا ْخلَطه
- »... َص َح ِاِب
َ اب رضى هللا عنه َد ْع ِِن َاي َر ُس
َ اَّلل أَ ْن يـَتَ َحد
ِّ هاس أ
ْ َّن أَقْـتُ ُل أ
َ َ َ  فَـ َق.اَّلل فَأَقْـتُ َل َه َذا الْ ُمنَاف َق
ُ ُ َ َ فَـ َق
ُ هث الن

 دار األفاق اجلديدة ـ بريوت+  دار اجليل بريوت.؛ ط2496 : رقم،صحيح مسلم

“তখন উমে োফযয়াল্লাহু আনহু আেি কেরলন, ‘ইয়া োসূলাল্লাহ! অনুমফত ফদন, এ মুনাফিকরক হতযা করে কিফল’। োসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইফহ ওয়াসাল্লাম বলকলন, আল্লাহে পানাহ! কলাকিন ব্লাব্ফল কেরব্, আফম আমাে সার্ীরদেরক হতযা কফর’’।–সহীহ মুসফলম :
২৪৯৬
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অর্থাৎ তাকক হতযা কেরল অনযানয কলাকিন োব্রব্, যাো আমাে দ্বীন গ্রহণ করেরি আফম তারদেরকও হতযা কফর। এরত তাকদর েকন
ইসলাম সম্পরকথ ফব্রূপ ধােণা জন্ম কনরব্। িকল তখন তারা আর ইসলাম গ্রহণ করকত িাইকব না।
িারকর্া হল, োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে ওপে আপফত্ত কতালাে কােরণ যফদও কস হতযাে উপযুি ফিল। ফকন্তু সযকহতু
তখনও ইসলাম তরতািা েফিোলী হরয় উরেফন, তাই মাসলাহারতে (জােফতক কলযাকণর) ফব্রব্চনায় োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ
ওয়াসাল্লাম তাকক হতযা করেনফন।
মাসলাহারতে খাফতরে খারেফিরদে ফব্রুরে যুে ফব্লফিত কো যারব্
হতযাে উপযুি হওয়ার িকেও োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম মাসলাহারতে খাফতরে যুলখুয়াইফসোরক হতযা করেনফন। এ সর্কক
বুঝা যায়, মাসলাহারতে খাফতরে এ ধেরনে কলাকরক হতযা করা সর্কক ফবরত র্াকা যারব্। খারেফিো সংঘব্ে সকান দল হরল ইমামুল
মুসফলফমন যফদ মরন করেন, তারদে ফব্রুরে যুরে না িড়ারলই ভাকলা হকব, তাহরল ফতফন যুদ্ধ এফড়রয় কযরত পারেন বা ফব্লফিত কেরত
পারেন। একান্ত যফদ তাো আক্রেণ করে ব্রস তাহরল প্রফতহত কেরব্ন। অনযর্ায় ফব্লফিত কেরত পারেন। আবার ফতফন ভাকলা েকন
করকল আরগ্ ব্ারগ্ই যুে কেরত পারেন। তরব্ দফলল প্রমারণে মাধযরম কগ্ামোফহ কর্রক ফিফেরয় আনা সম্ভব্ হরল তাই কেরব্ন।
এেপেও যাো কগ্ামোফহ এবং ফবকরাফধতায় অিল র্াকরব্, তারদে ফব্রুরে যুেই কেরব্ন। আলী োফয. খারেফিরদে সারর্ এমনই
করেরিন। খারেফিরদে ব্যাপারে ফতফনই আমারদে অনুসেণীয়। হারিয ইব্রন হািাে েহ. (৮৫২ফহ.) ব্রলন,
لو اتفقت حالة مثل حالة املذكور فاعتقدت فرقة مذهب اخلوارج مثال ومل ينصبوا حراب أنه جيوز لإلمام اإلعراض عنهم إذا رأى املصلحة يف ذلك
كأن خيشى أنه لو تعرض للفرقة املذكورة ألظهر من خيفي مثل اعتقادهم أمره وانضل عنهم فيكون ذلك سببا خلروجهم ونصبهم القتال للمسلمني
:مع ما عرف من شدة اخلوارج يف القتال وثباهتم وإقدامهم على املوت ومن أتمل ما ذكر أهل األخبار من أمورهم حتقق ذلك –فتح الباري ج
 دار املعرفة – بريوت.؛ ط291 : ص،12
“যফদ যুলখুয়াইফসোে মরতা ঘিনা ঘরি; কযমন ফকিু কলাক খারেফিরদে আফকদায় ফব্শ্বাসী হরয় কগ্ল, তরব্ এখনও তাো যুরে িড়ায়ফন,
তাহরল মাসলাহাত মরন কেরল ইমামুল মুসফলফমন তারদে এফড়রয় কযরত পােরব্ন। কযমন ফতফন আশংকা করকলন, যফদ এই কিেকাে
ফব্রুরে যুকদ্ধ িড়ান তাহরল তারদে সমমনা অনযানয কলাক, যাো কগ্াপরন কগ্াপরন এ ধেরনে আফকদা কপাষণ করে আসরি তাো
প্রকারেয চরল আসরব্ এব্ং এরদে পে কনরব্। িরল তা তারদে ফব্ররারহে এব্ং মুসফলমরদে ফব্রুরে ফকতারলে পর্ করে কদরব্। আে
খারেফিো কয যুরে কত তীব্র ও অফব্চল এব্ং মৃতুযে সম্মুখীন হরত ককমন দুিঃসাহসী তা কতা িানা কর্াই। ঐফতহাফসকগ্ণ খারেফিরদে
ইফতহারস যা ফলফপব্ে করেরিন, কসগুরলা কদখরল কয কারো কারিই তা পফেষ্কাে হরয় যারব্।”–িাতহুল ব্াফে : ১২/২৯১
যুলখুয়াইফসো ফিল িারহল আরব্দ
ফব্ফেন্ন ব্ণথনায় এরসরি, যুলখুয়াইফসো ফেল একজন জাকহল আরব্দ। পাোপাফে কস ফেল কব্দুইন। হারিয ইব্রন হািাে েহ. এ সম্পরকথ
করয়কফি হাফদস উরল্লখ করেরিন। কযমন ফতফন ব্রলন,
ويف حديث أيب بكرة عند أمحد والطربي فأاته رجل أسود طويل مشمر حملوق الرأس بني عينيه أثر السجود ويف رواية أيب الوضي عن أيب برزة عند
أمحد والطربي واحلاكم أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بداننري فكان يقسمها ورجل أسود مطموم الشعر بني عينيه أثر السجود ويف حديث
 بريوت-  دار املعرفة.؛ ط292 : ص،12 : فتح الباري ج- عبد هللا بن عمرو عند البزار والطربي رجل من أهل البادية حديث عهد أبمر هللا
“হযরত আবু বকর রাফয. সর্কক বফণেত আহমাদ ও তাব্াফেে একফি হাফদকি এরসরি, ‘কারলা ব্রণথে লিা এক কলাক যাে লুফি ওপরে
উোরনা ফিল এব্ং মার্া ফিল মুিারনা। তাে দু’কচারখে োঝখাকন (অর্থাৎ কপারল) সিিদাে দাগ্ পড়া ফিল।
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হযরত আবু বারযাহ রাফয. সর্কক বফণেত আহমাদ, তাব্াফে ও হারকরমে একফি ব্ণথনায় এরসরি, মার্া েো চুল ফব্ফেষ্ট কারলা এক কলাক,
যাে দু’কচারখে োঝখাকন সিিদাে দাগ্ পড়া ফিল।
হযরত আব্দুল্লাহ ফবন আের রাফয. সর্কক বফণেত ব্াযযাে ও তাব্াফেে ব্ণথনায় এরসরি, কব্দুইন এক কলাক, আল্লাহ তাআলাে আরদে
ফনরষরধে ব্যাপারে কয ফিল নতুন।”–িাতহুল ব্াফে : ১২/২৯২
লেণীয় ব্যাপাে হরলা, এমন ইব্াদাতগুিাে কলাকফি, সিিদা কেরত কেরত যাে কপারল দাগ্ পরড় কগ্রি, কস ফকোরব্ আল্লাহে
োসূলরক কব্-ইনসাি মরন কেরলা? মরন কোরতও োন্ত র্ারকফন, সকরলে িােকন আপফত্তও করে ব্সরলা? উপরোি ব্ণথনাগুরলারত
তাে উত্তরও পাওয়া কগ্রি কয, এর কােণ ফেল দুফি,
এক. কস ফিল কব্দুইন। আে কব্দুইনরদে কমিাি হয় রুে। ের সমারিে সারর্ তারদে উোব্সা হয় না। িরল তাকদর োকঝ আদব্
কায়দা র্ারক না ব্লরলই চরল। এক হাদীকি োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম ইেোদ ককরকেন,
ِ  حم همد-  شعيب األرنؤوط: ت، دار الرسالة العاملية.؛ ط2859 : رقم، سنن ايب داود- من س َكن الباديةَ جفا
 قال األرنؤوط،كامل قره بللي
َ
َ
َ
َ ْ
 اهـ. حسن لغريه:رمحه هللا تعاىل

“যারা মরুভূফেকত বিবাি ককর তাকদর কমিাি রুক্ষ্ম হরয় যায়।” -সুনারন আব্ু দাউদ: ২৮৫৯
দুই. কস ফিল নতুন মানুষ। অর্থাৎ দ্বীন িম্পককে অজ্ঞ-িারহল। কব্দুইনো এমফনরতই িারহল হরয় র্ারক। তদুপফে কস ফিল নও মুসফলম।
আল্লাহ তাআলা ইেোদ করেন,
َ
َ
َ
َ ْاْلَعر
اّلل ع ََل َر ُسولِ ِه
ُ ََ اب أ َش َُد كُف ًْرا َونِفَاقًا َوأ ْج َد ُر أ ََّل َي ْعل َُموا ُح ُدودَ َما أ ْن َز َل
ُ َ ْ
“কব্দুইনো কুিে ও েুনারিফকরত অতযন্ত করোে হরয় র্ারক এব্ং এো কসসব্ নীফত-কানুন না কেখােই কযাগ্য যা আল্লাহ তাআলা তাাঁে
েসূরলে ওপে নাফযল করেরিন।”–সূো তাওব্া (৯) : ৯৭
এক ফদরক আদব্ কায়দা ফব্ব্ফিথত ব্দরমিাফি, অপেফদরক িারহল। এ কােরণই সি আল্লাহে োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে
ওপে আপফত্ত কেরত ফদ্বধা করেফন।
দ্বীরনে নারম দ্বীন কর্রক কব্ফেরয় যারব্
ফবফভন্ন হাফদরস োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওয়াসাল্লাম খারেফিরদে দ্বীফন হালত সকেন হকব, তা একফি উদাহেণ ফদরয় বুফঝকয়কেন।
প্রচি েফিধে ককারনা তীেোি ককারনা ফেকারেে ওপে তীে মােল। তীরেে গ্ফত এতই তীব্র ফিল কয, ফেকারেে কদহ কেদ করে চরল
সেল। তীরেে গ্ারয় ফেকারেে সামানয েি কলরগ্ কনই। তীেোি ফব্শ্বাসই কেরত পােরি না কয, তীেিা ফেকারেে গ্ারয় সলকেফিল। তার
সরেহ হরচ্ছ, তীে হয়রতা লেযভ্রষ্ট হরয়রি। ফেকারেে গ্ারয় পড়রল কতা ফকিু না ফকিু আলামত র্াকরতা।
খারেফিরদে হালতও এমন। দ্বীরনে বযাপাকর এত কব্ফে উগ্রতা কদখারব্ কয, কেরষ তারা দ্বীন কর্রক কব্ফেরয়ই যারব্। েকৃত দ্বীনদাফে
ব্লরত তাকদর োকঝ ফকিুই র্াকরব্ না। মুরখ মুরখ দ্বীরনে ব্ুফল আওড়ারনা িাড়া ব্াস্তরব্ দ্বীনদাফে ফকিুই র্াকরব্ না। োসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইফহ ওয়াসাল্লারমে ইনসারিে ওপে আপফত্ত কতালাে পে যুলখুয়াইফসোে দ্বীনদাফেে কয হালত, খারেফিরদেও একই হালত। আলী
োফয. এে োষায় এরদে দৃষ্টান্ত হরলা কযমনিা আল্লাহ তাআলা ব্রলরিন,
َ الد ْنيا وهم يحسب
ون ُص ْن ًعا
ً قُ ْل َه ْل نُ َن َِب ُئك ُْم ِب ْاْل َ ْخ َس ِر ي َن أ َ ْع َم
َ ون أنَ ُه ْم ُي ْح ِس ُن
َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ َُ ِْي ِِف ا لْ َح َياة
ْ ُ ُ ) ا لََ ِذي َن َض ََل َس ْع103( اّل
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“ব্লুন, আফম ফক কতামারদেরক কসসব্ কলারকে সংব্াদ কদরব্া, যাো করমথে ফদক ফদরয় সব্রচরয় কব্ফে েফতগ্রস্ত? তাোই কসসব্ কলাক,
পাফর্থব্ িীব্রন যারদে সকল কদৌড়-ঝাপ সেল পর্ কর্রক ফব্চুযত হরয় কগ্রি, অর্চ তাো মরন করে কয, তাো খুব্ োল কাি কেরি।”
–সূো কাহি (১৮:১০৩-১০৪) (রদখুন: আলিােকু ব্াইনাল ফিোক, আব্দুল কাফহে আলিুেিাফন : ৩০)
খাকরফজকদর উকল্লখকযােয ফকিু ফব্ভ্রাফন্ত
এক. যাো তারদে আফকদায় ফব্শ্বাসী হরব্ না তাো কারিে।
দুই. খারেফিো এমন কারিে কপ্রফেরত মুসফলমরদে কারিে কঘাষণা করে যাে ফেফত্তরত আহলুস সুন্নাহে মরত মুসফলমরদে কারিে
কঘাষণা কো যায় না। অফধকাংে খাকরফজকদর ফবশ্বাি, সকান েুিফলে কফব্ো গুনাহয় ফলপ্ত হরল কারিে হরয় যায়। ব্তথমান যুকের
খাকরফজরা আরও এফেকয় আকে, তারা কফব্ো গুনাহ োিাও সামানয সামানয ফব্ষরয়ই েুিফলেকদর তাকফিে করে ব্রস।
ফতন. ব্তথমারনে অরনক খারেফি মরন করে দারুল হেরব্ ব্সব্াসকারী িকল েুিফলে কারিে। আে দারুল হেব্ ব্লরত তাো বুঝায়,
তারদে আয়ত্বাধীন রাে োিা িব রাে। এ যুকের খাকরফজকদর ককউ ককউ কতা মুসফলম োষ্ট্রগুরলারত আইফড কাডথ কেরলও কারিে হরয়
যারব্ বকল মরন করে।
িার. খারেফিো ফনরিরদে িামাআতরক ইমান ও কুিরেে মাপকাফে ব্ানায়। যাো তারদে িামাআরতে অংে নয় এমন সব্াইরক তাো
কারিে গ্ণয করে। আব্াে অরনরক এমন সব্াে ফব্রুরে যুে কো এব্ং হতযা কো িারয়ি মরন করে। অর্ব্া মরন করে তারদে
িামাআরতে ফব্রুরে যুে কো কুিরে আকব্ে। ব্তথমারনে কয খারেফিো আব্ু ব্কে ব্াগ্দাদীরক খলীিা কঘাষণা করেফিল তারদে মরধয
এই বব্ফেষ্টয কদখা যায়।
তাকফিফে ফিতনা কর্রক সাব্ধান
উম্মরত মুসফলমাে মারঝ সব্থপ্রর্ম কয ফিতনা কদখা ফদরয়রি তা হরলা এই খাকরফজ সিতনা বা তাকফিফে ফিতনা। এ ফিতনাে দ্বাোই
উম্মরতে মারঝ ফিতনাে দ্বাে উন্মুি হকয়কে। খফলিারয় োরেদ হযরত উিমান োফয.রক তাকফিে ও হতযাে মাধযরম এ ফিতনাে
িূেপাত। কসই কয ফিতনা শুরু হল আে কেষ হয়ফন। ইোে ইব্রন তাইফময়া েহ. ব্রলন,
جيب االحرتاز من تكفري املسلمني ابلذنوب واخلطااي فإنه أول بدعة ظهرت يف اإلسالم فكفر أهلها املسلمني واستحلوا دماءهم وأمواهلم –جمموع
 جممع امللك فهد. ط،31 : ص،13 : ج،الفتاوى
“গুনাহ ও নািেমাফনে ফেফত্তরত মুসফলমরদে তাকফিে কো কর্রক সাব্ধান র্াকা িরুফর। কারণ, এফিই ইসলারমে ইফতহারস কদখা কদয়া
সব্থপ্রর্ম ফব্দআত। িলশ্রুফতরত তাো মুসফলমরদে তাকফিে করেরি এব্ং িান মাল ববধ গ্ণয করেরি।”–মািমুউল িাতাওয়া :
১৩/৩১
খাকরফজকদর িাকর্ সংফিষ্ট ফকেু হাদীি এবং তাকদর কমৌফলক ফকিু ববফশষ্ট
দ্বীন-সরচতন, আল্লাহ েীরু এব্ং আরখোরত ফব্শ্বাসী একিন মুফমন অনয মুসফলমরদে কারিে আখযা ফদরয় তাে িান মাল হালাল েকন
কো কতা বহু দূকরর কর্া, কর্ায় বা কারি সামানয কষ্টও কস ককারনা মুফমনরক ফদরত ফহম্মত কেরত পারে না। ফকন্তু যখন কাকরা আফকদা
নষ্ট হকয় যায়, ফব্দআরতে ফেকাে হয়, দ্বীরনে নারম েয়তান তারক কধাাঁকায় কিরল কদয় তখন সব্ফকিুই সম্ভব্।
এফি েয়তারনে অরনক ব্ড় সিলতা। সি যখন কাউকক সকান অনযায় কাকজ ফলপ্ত কোরত সেম না হয়, তখন অনযায়রক দ্বীরনে
কলরব্ল পফেরয় তার িােকন কপে করে। আর তখন অকনক িরলেনা েুিলোন তার িাাঁকদ পকি যায়। বতেোকন সকান সকান ফিহাফদ
দকলর েকধয খারেফি আফকদা েফিকয় পকিকে। বতেোকন মুসফলম ফব্রশ্ব ফিহারদে ব্ড় একফি ফেফত্ত হল ‘তাকফিরুত তাওয়াফগ্ত’ তর্া
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তাগুত োসকরদে কারিে আখযাফয়ত কো। সামানয অসাব্ধানতায় এ তাকফিে েেীয়রতে সীমানা অফতক্রম করে কযরত পারে এব্ং
ইফতমরধয করেরিও। এিনয একিন মুিাফহদরক এ ফব্ষরয় খুব্ই সতকথ র্াকরত হরব্। খাকরফজকদর আফকদা ও মানহাি কযন সকান ভাকব
ফনরিে মরধয একি না যায়, এ বযাপাকর খুব সতকথ র্াকরত হরব্। এিনয খাকরফজকদর িাকর্ সংফিষ্ট হাফদসগুরলা এব্ং এ ফিতনা ফনরয়
গ্রহণরযাগ্য উলামা মাোফয়খরদে কলখা েবন্ধ ও ফকতাব্াফদ অধযয়ন কো চাই। খাকরফজকদর ববফশষ্টগুরলা খুব ভাকলাভাকব ব্ুঝা চাই, কযন
কসগুরলা কর্রক কব্াঁরচ র্াকা যায়। এখন আমো এ সংক্রান্ত ফকিু হাফদস উরল্লখ কেব। এরপে কসগুরলাে আরলারক খাকরফজকদর কমৌফলক
ফকিু ববফশষ্ট তুরল ধেব ইনশাআল্লাহ।
১ে হাদীিিঃ
إن من ضئضئ هذا أو يف عقب هذا قوما يقرءون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهل اإلسالم
. د: اليمامة – بريوت؛ حتقيق، دار ابن كثري.؛ ط3166 : رقم،صحيح البخاري- . لئن أان أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد،ويدعون أهل األواثن
مصطفى ديب البغا
“এ কলারকে (যুলখুয়াইফসোে) ব্ংে কর্রক এমন এক সম্প্রদায় কব্ে হরব্, যাো কুেআন কতা পড়রব্ ফকন্তু তা তারদে গ্লরদে কপফেরয়
ফনরচ নামরব্ না (অর্থাৎ কুেআন পড়রব্ ফকন্তু ব্ুঝরব্ না)। ফেকারেে কদহ কেদ করে ফনফেপ্ত তীে কযমন কব্ফেরয় যায়, কতমফন তাো দ্বীন
কর্রক কব্ফেরয় যারব্। তাো মুসলমানরদে হতযা কেরব্ ফকন্তু মূফতথ পূিাফেরদে কিরড় কদরব্। যফদ আফম তারদে কপরয় যাই, তাহরল আদ
িাফতে মরতা এরদেরক (সমূরল) হতযা কেরব্া।” -সহীহ ব্ুখাফে : ৩১৬৬
২য় হাদীিিঃ
إنه خيرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب هللا رطبا ال جياوز حناجرهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية وأظنه قال لئن أدركتهم
 مصطفى ديب البغا. د: اليمامة – بريوت؛ حتقيق، دار ابن كثري.؛ ط4094 : رقم،صحيح البخاري- .ألقتلنهم قتل مثود
“এ কলারকে ব্ংে কর্রক এমন এক সম্প্রদারয়ে আফব্েথাব্ ঘিরব্, যাো সরতিোরব্ আল্লাহে ফকতাব্ ফতলাওয়াত কেরব্; ফকন্তু তা
তারদে গ্লরদে কপফেরয় ফনরচ নামরব্ না। ফেকারেে কদহ কেদ করে ফনফেপ্ত তীে কযমন কব্ফেরয় যায়, কতমফন তাো দ্বীন কর্রক কব্ফেরয়
যারব্। -ব্ণথনাকােী ব্রলন- আমাে ধােণা, ফতফন এও ব্রলরিন, যফদ আফম তারদে কপরয় যাই, সামূদ িাফতে মরতা তারদেরক (সমূরল)
হতযা কেরব্া।”–সহীহ ব্ুখাফে : ৪০৯৪
‘গ্লরদে কপফেরয় ফনরচ নামরব্ না’ প্রসরি ইমাম নব্ফব্ েহ. (৬৭৬ফহ.) ব্রলন,
ليس حظهم من القرآن إال مروره على اللسان فال جياوز تراقيهم ليصل قلوهبم وليس ذلك هو املطلوب بل املطلوب تعقله وتدبره بوقوعه يف القلب
 دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. ط،105 : ص،6 : ج،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج“মুরখ মুরখ পড়া িাড়া কুেআরনে আে ককারনা ফকিুই তারদে মারঝ কনই। অন্তরে কপৌাঁিাে িনয কুেআন তারদে গ্লরদে অফতক্রম করে
না। অর্চ শুধু এতিুকুই কতা উরেেয নয়। ব্েং উরেেয কতা হরচ্ছ অন্তরে ফগ্রয় কপৌাঁিা। যাে িরল কুেআন ব্ুঝরব্ এব্ং কুেআন ফনরয়
গ্েীে ফিফকে কেরব্।”–ইোে নব্ফব্ েহ. কৃত েেরহ মুসফলম : ৬/১০৫ অর্থাৎ কুেআরনে গ্েীে ফিফকে তারদে কনই, সফেক ব্ুঝও
কনই। মুরখ মুরখ পরড় আে োসা োসা ফকিু ব্ুরঝ।
৩য় হাদীিিঃ
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أييت يف آخر الزمان قوم حداثء األسنان سفهاء األحالم يقولون من خري قول الربية ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية ال جياوز إمياهنم
–  اليمامة، دار ابن كثري.؛ ط4770 : رقم،صحيح البخاري- .حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة
 مصطفى ديب البغا. د:بريوت؛ حتقيق
“কেষ যামানায় এমন এক সম্প্রদারয়ে আফব্েথাব্ ঘিরব্, যাকদর (অফধকাংকশর) বয়ি কে হকব এবং তারা ফনরব্থাধ হকব। (ব্াহযত) সৃফষ্ট
িগ্রতে কশ্রষ্ঠ ব্াণী তাো ব্লরব্, (আে ব্াস্তরব্) ফেকারেে কদহ কেদ করে ফনফেপ্ত তীে কযমন কব্ফেরয় যায়, ইসলাম কর্রক তারা
কতমনভাকব কব্ফেরয় যারব্। তারদে ঈমান তারদে গ্লরদে কপফেরয় ফনরচ নামরব্ না। কোন, কযখারনই কতামো তারদে পারব্, হতযা করে
কদরব্। কারণ, তারদে হতযা কোিা ফকয়ােকতর ফদন হতযাকােীে িনয ফবরাি প্রফতদারনে কােণ হরব্।”–সহীহ ব্ুখাফে : ৪৭৭০
‘সৃফষ্ট িগ্রতে কশ্রষ্ঠ ব্াণী তাো ব্লরব্’এ কর্াফি সম্পরকথ হারিয ইব্রন হািাে েহ. (৮৫২ফহ.) ব্রলন,
 دار املعرفة – بريوت.؛ ط287 : ص،12 :فتح الباري ج- واملراد القول احلسن يف الظاهر وابطنه على خالف ذلك
“সৃফষ্ট িগ্রতে কশ্রষ্ঠ ব্াণী তাো ব্লরব্- বকল উরেেয, ব্াহযত সুেে সুেে কর্া ব্লরব্, ফকন্তু ফেতরে র্াককব এে ফব্পেীত।”
–িাতহুল ব্াফে : ১২/২৮৭
৪র্ে হাদীিিঃ
ِ
،روق اله هس ْهم من الهرميهة
سيكو ُن يف أ هميت
ٌ
َ  َمي ُرقون من ال ّدي ِن ُم،اوز تراقيَـ ُهم
ُ  ال ُجي، يقرؤون القرآ َن،فعل
ٌ ،اختالف وفُرقة
َ يل ويُسيئون ال
َ قوم ُحيسنون الق
 َمن قاتَـلَهم كا َن أوىل، يَ ْدعُون إىل كتاب هللا وليسوا منه يف شيء، طُوِب ملن قَـتَـلَ ُه ْم وقتلوه،شر اخللْق واخلليقة
ُّ  هم،ال يَ ِرجعو َن حىت يَرت هد على فُوقِه
ِ  حم همد-  شعيب األرنؤوط: ت، دار الرسالة العاملية.؛ ط4765 : رقم،سنن ايب داود- ابهلل منهم
 إسناده عن أنس: قال احلققون،كامل قره بللي
َ
َ

 اهـ.صحيح

“অফচরেই আমাে উম্মরতে মারঝ মতরেদ ও ফব্রোধ কদখা কদরব্। একফি সম্প্রদায় কব্ে হরব্ যাো কর্া ব্লরব্ চমকপ্রদ, কাি কেরব্
মে। কুেআন পড়রব্ ফকন্তু তা তারদে গ্লরদে কব্রয় ফনরচ নামরব্ না। ফেকারেে কদহ কেদ করে ফনফেপ্ত তীে কযমন কব্ফেরয় যায়,
কতমফন তাো দ্বীন কর্রক কব্ফেরয় যারব্। ফনফেপ্ত তীে পুনব্থাে ধনুরকে েফেরত ফিরে আসা পযথন্ত তাো দ্বীরন ফিরে আসরব্ না। তাো সৃফষ্ট
িগ্রতে েকধয িবেফনকৃষ্ট সৃফষ্ট। িুিংবাদ তারদে িনয যাো এরদেরক হতযা কেরব্ এব্ং তারদে িনযও, যারদেরক এো হতযা কেরব্।
আল্লাহে ফকতারব্ে ফদরক তাো আহ্বান কেরব্ অর্চ ফনরিো ফকতারব্ে ককারনা ফকিুে ওপেই প্রফতফষ্ঠত র্াকরব্ না। যাো তারদে ফব্রুরে
ফকতাল কেরব্, এরদে তুলনায় তাাঁরাই আল্লাহে অফধক বনকিযব্ান হরব্।” –সুনারন আব্ু দাউদ : ৪৭৬৫ (িনদ িহীহ)
৫ে হাদীিিঃ
ٍ
ِِ ِ
ِ َخيْرج قَـوم ِمن أُهم ِىت يـ ْقرءو َن الْ ُقرآ َن لَي
صالَهتِِ ْم بِ َش ْى ٍء َوالَ ِصيَ ُام ُك ْم إِ َىل ِصيَ ِام ِه ْم بِ َش ْى ٍء يـَ ْقَرءُو َن الْ ُق ْرآ َن
َ صالَتُ ُك ْم إِ َىل
َ َس قَراءَتُ ُك ْم إِ َىل قَراءَهت ْم بِ َش ْىء َوال
ْ ٌْ ُ ُ
َُ َ
َ ْ ْ
ِ
 دار.؛ ط2516 : رقم،صحيح مسلم- صالَ ُهتُ ْم تَـَراقِيَـ ُه ْم ميَُْرقُو َن ِم َن ا ِإل ْسالَِم َك َما ميَُْر ُق ال هس ْه ُم ِم َن الهرِميه ِة
َ َْحيسبُو َن أَنههُ َهلُْم َوُه َو َعلَْي ِه ْم الَ ُُتَا ِوُز
 دار األفاق اجلديدة ـ بريوت+ اجليل بريوت
“আমাে উম্মরতে মধয কর্রক এমন এক সম্প্রদারয়ে আফব্েথাব্ ঘিরব্, যাো কুেআন পড়রব্। তারদে পড়াে সামরন কতামারদে পড়া অফত
নগ্ণয মরন হরব্। তারদে নামারযে সামরন কতামারদে নামায অফত নগ্ণয মরন হরব্। তারদে কোযাে সামরন কতামারদে কোযা অফত নগ্ণয
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মরন হরব্। তাো কুেআন পড়রব্ আে োব্রব্ তা তারদে পরে, অর্চ ব্াস্তরব্ তা তারদে ফব্পরে। তারদে নামায তারদে গ্লরদে
কপফেরয় ফনরচ নামরব্ না। ফেকারেে কদহ কেদ করে ফনফেপ্ত তীে কযমন কব্ফেরয় যায়, তাোও সতেন ইসলাম কর্রক কব্ফেরয় যারব্।”সহীহ মুসফলম : ২৫১৬
ইমাম ব্ুখাফে েহ. তেিমাতুল ব্ারব্ ব্রলন,
 قتل اخلوارج: ابب،صحيح البخاري- وكان ابن عمر يراهم شرار خلق هللا وقال إهنم انطلقوا إىل آايت نزلت يف الكفار فجعلوها على املؤمنني
 قال احلافظ ابن حجر رمحه هلل ىف، مصطفى ديب البغا. د: اليمامة – بريوت؛ حتقيق، دار ابن كثري.وامللحدين بعد إقامة احلجة عليهم ؛ ط
 صله الطربي يف مسند علي من هتذيب اآلاثر من طريق بكري بن عبد هللا بن األشج أنه سأل انفعا كيف:) دار املعرفة. ط،286\12( الفتح
 اهـ.كان رأي بن عمر يف احلرورية قال كان يراهم شرار خلق هللا انطلقوا إىل آايت الكفار فجعلوها يف املؤمنني قلت وسنده صحيح
“ইব্রন উমে োফয. খাকরফজকদরকক আল্লাহর সৃফষ্টে েকধয িবেফনকৃষ্ট মরন কেরতন। ফতফন ব্রলরিন, তারা কারিেরদে ব্যাপারে
নাফযলকৃত আয়াতগুরলারক মুফমনরদে ওপে প্ররয়াগ্ করেরি’’।–সহীহ ব্ুখাফে, ব্াব্: কতলুল খাওয়াফেি ওয়াল মুলফহফদন।
৬ষ্ঠ হাদীিিঃ
، مث إذا رأيتموهم فأنيموهم، أال فإذا رأيت موهم فأنيموهم، ال جياوز تراقيهم، ذلقة ألسنتهم ابلقرآن،أال إنه سيخرج من أميت أقوام أشداء أحداء
 إسناده قوي: قال احملققون، وآخرون، عادل مرشد، شعيب األرنؤوط: ت، الرسالة. ؛ ط20446 : رقم،مسند اإلمام أمحد- فاملأجور قاتلهم
 اهـ.على شرط مسلم
“কোরন োরখা! অফচরেই আমাে উম্মরত এমন কতক কলাক কব্ে হরব্ যারদে প্রকৃফত হরব্ করোে। যব্ান হরব্ ধাোরলা। যব্ারন
কুেআরনে অনল ব্ষথারব্, ফকন্তু কুেআন তারদে গ্লরদে কপফেরয় ফনরচ নামরব্ না। কোরনা! যখন তারদে কদখরব্ এরকব্ারে ফনফিহ্ন করে
কদরব্। আব্াে সদখকল আব্ােও ফনফিহ্ন করে কদরব্। তারদে হতযাকােীরদে িনয েরয়রি (মহা) প্রফতদান।”–মুসনারদ আহমাদ :
২০৪৪৬ (িনদ শফিশালী)
৭ে হাদীিিঃ
ِ
ِ ِ َ َاَّلل صلهى هللا علَي ِه وسلهم ق
ِ َ  ذُكِر لَنَا أَ هن رس:ال
ٍ َ عَ ْن أَن،عَ ْن ُسلَْي َما َن التـْهي ِم ِي
هاس َوتـُ ْع ِجبَـ ُه ْم
َ ول ه
َُ
َ  «إ هن في ُك ْم قَـ ْوًما يـَتَـ َعبه ُدو َن َح هىت يـُ ْعجبُوا الن:ال
َ ََ َْ ُ
َ َ َس ق
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
 [حكم حسني، دار املأمون للرتاث – دمشق. ط،4066 : الرقم،مسند ايب يعلى- » ميَُْرقُو َن ِم َن ال ّدي ِن َك َما ميَُْر ُق ال هس ْه ُم م َن الهرميهة،أَنْـ ُف ُس ُه ْم
 إسناده صحيح: ]سليم أسد
“সুলায়মান আততাইফম সূরে আনাস োফয. কর্রক ব্ফণথত, ফতফন ব্রলন, আমারদে ব্লা হরয়রি কয, োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ
ওয়াসাল্লাম ব্রলরিন, ‘কতামারদে মারঝ এমন ফকিু কলাক আসরব্ যাো (খুব্) ইব্াদত কেরব্। অব্স্থা এ পযথারয় কপৌাঁিরব্ কয, তাো
অনযরদে মুগ্ধ কেরব্ এব্ং ফনরিোও আত্মরগ্ৌেরব্ে ফেকাে হরব্। ফেকারেে কদহ কেদ করে ফনফেপ্ত তীে কযমন কব্ফেরয় যায়, তাোও
সতেন দ্বীন কর্রক কব্ফেরয় যারব্।”–মুসনারদ আব্ু ইয়ালা: ৪০৬৬ (িনদ িহীহ)
খাকরফজকদর সেৌফলক ফকেু ববফশষ্ট
উপরোি হাদীি এবং খাকরফজকদর প্রর্ম দকলর ইফতহাস কর্রক তাকদর কমৌফলক কযসব্ ববফশষ্ট বুঝা যায় তা ফনম্নরূপ,
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এক. তারা এমন এেন ফবষকয়র কারকণ েুিফলেকদর তাকফিে করে সয িব কারকণ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জাোআহর েকত সকান
েুিফলেকক তাকফির করা ববধ নয়।
দুই. তারা ফনরব্থাধ ও কমািাব্ুফেে অফধকারী হয়। তারা কুেআন পরড় ফকন্তু তার িফিক েেে ব্ুরঝ না। িকল কারিেরদে বযাপাকর
নাফযলকৃত আয়াতগুকলাকক মুফমনরদে ওপে েকয়াে করে তাকদর তাকফিে করে এবং মুফমনরদে িান মাল হালাল এব্ং তারদে
নারীকদর দাসী ব্ানারনা বব্ধ মরন করে।
ফতন. তাো েুিফলেকদর হতযা ককর ফকন্তু কাকির ও মূফতথ পূিাফেরদর কিরড় সদয়।
িার. তারা করোে প্রকৃফতর হয়।
পাাঁি. তাকদর কর্াবাতো বাহযত সবশ িুের ও চমকপ্রদ হয়। যা শুরন সয সকান েুফেন খুব সহরিই আকৃষ্ট হকয় যায়। ফকন্তু তাকদর আেল
হয় েে।
েয়. তাকদর বাফহযক ইবাদত, নাোয, সরাযা, কুরআন সতলাওয়াত ইতযাফদ খুব িুের হয়, যা সদকখ সয সকউ েুগ্ধ হকয় যায় এব্ং এর
িকল তারা ফনরিোও আত্মগ্েীমার ফেকাে হয়।
িাত. তারা সাধােণত অল্পব্য়সী হয়। জ্ঞান-বুফদ্ধ ফদক ফদকয়ও হয় অপফেপক্ক।
আি. তাকফিরেে সিকে তািাহুিাপ্রব্ণ। যাোই তারদে আকীদা-ফব্শ্বাস গ্রহণ ককর না তাকদরককই তাকফির ককর।
নয়. তারা একগুাঁরয় ও অফনয়ফন্ত্রত িযব্ার অফধকারী হয়। পফেণফতে কর্া ফিন্তা না ককর হুিহাি ফকিু একিা করে কিলার েবণতা
তাকদর োকঝ সদখা যায়।
এগুরলা হল খাকরফজকদর কমৌফলক ফকেু ববফশষ্ট। আল্লাহর পকর্র মুিাফহদরদে উফিত, িব িেয় সতকথ র্াকা, সযন তাকদর োকঝ এ িকবর
সকাকনািা না একি যায়। তাকদর একফি ববফশষ্ট হল তারা সাধােণত অল্পব্য়সী হরয় র্ারক। তাই যুব্ক ভাইকদরকক খুব্ কব্ফে সতকথ
র্াকরত হরব্। তাকদর কতেবয, িব িেয় প্রব্ীণ ও অফেজ্ঞ মুিাফহদীন এব্ং হক্কানী আকলে-ওলামারদে পরােশে ও ফদক ফনকদেশনা
সোতাকবক িলা। সযন তারা অপফেপক্কতা এব্ং িযব্াে তাড়নায় ফব্চুযফতে ফেকাে না হরয় পরড়ন।
তাকফিরেে বযাপাকর সীমালংর্কনর প্রফতকাে
তাকফিরেে বযাপাকর সীমালংর্কনর প্রফতকাে ফহকিকব ের্েত উম্মাহর হক্কাফন ওলাোকয় সকরােকক ফদ্বতীয়ত ফিহাফদ তানফিমগুরলারক
কাযথকেী পদরেপ ফনরত হরব্। েকতযককক তাকদর দাফয়ত্ব যর্াযর্ভাকব পালন করকত হকব। তাহকলই এ ভয়াবহ ফিতনা সর্কক েুিফলে
উম্মাহ ফবকশষ ককর উম্মাহর েুজাফহদরা ফনকজকদরকক রিা করকত পারকব।
ওলাোকয় সকরাকের দাফয়ত্ব
আল্লাহ তাআলা ওলাোকয় সকরােকক দ্বীরনে েফতফি ফবষয় উম্মাহর িােকন সুস্পষ্টোরব্ তুকল ধরার দাফয়ত্ব ফদকয়কেন। সযকহতু দ্বীন
িম্পককে অজ্ঞতাই এ ফিতনা িন্ম সনয়ার অনযতে কােণ। তাই ওলাোকয় সকরাকের উফিত, দ্বীকনর িকল ফবষকয় ইিলাকের িফিক
অবস্থান উম্মাহর িােকন সকাকনা ধরকনর লুককািুফর না ককর িুস্পষ্ট ভাকব তুকল ধরা। ফবকশষত হাফকফময়া, ওয়ালা ব্াো, কুিে
ফব্ততাগুত, ফিহাদ ও ফকতাল, ফসয়াসত, ইমাোত ও কখলািত এব্ং ঈমান কুিে ও তাকফিরেে ফবষয়াফদ পাশাপাফশ তাকফিরেে শতে
ও েফতবন্ধকগুকলা িফবস্তাকর উম্মাহর িােকন তুকল ধরা।
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বতেোকন অফধকাংশ ওলাোকয় সকরাে এ িব ফবষকয় সকাকনা কর্াই বকলন না। হাকতকোনা অল্প ককয়ক জন আকলে বকল যাকেন তকব
তা পুকরা উম্মাহর জনয যকর্ষ্ট হকে না। এর িল যা হওয়ার তাই হকে। গুরুত্বপূণে এ ফবষয়গুকলা িম্পককে ব্যাপকোরব্ উম্মাহর েকধয
িরে অজ্ঞতা ফব্োি কেরি। তাকফিরেে শতে ও েফতবন্ধক সম্পরকথ জ্ঞান না র্াকার কারকণ মুতলাক নুসুস এব্ং সালাি ও আইম্মাকয়
ককোরমে মুতলাক ব্িব্য কর্রক অরনরক লাগ্ামহীন ভাকব তাকফিে করকত শুরু কেরি। এে জনয ওলামারয় ককোরমে ফকতমান,
সুকুত ও তাহফেিই (িতয সোপন করার েবণতা, নীরবতা ও হককর ফবকৃফত িাধনই) িবকিকয় সবফশ দায়ী। িারফদকক েুিফলে উম্মাহে
দুরবস্থা সদকখ উম্মাহর যুবকরা ধীকর ধীকর সজকে উিকত শুরু ককরকে। ফকন্তু ওলামারয় ককোরমে কাে সর্কক িফিক ফদক ফনকদেশনা না
পাওয়ার কারকণ তারা সকান সকান সিকে ফবভ্রান্ত হকে। এ েিকে উস্তাদ আহমাদ িারুক েহ. যর্ার্থই বকলকেন, “ওলামারয় ককোম
যফদ এসব্ ফব্ষরয় সময় র্াকরত হক কর্া না ব্রলন তাহরল এমন একফি তাকফিফে কিেকা গ্রড় উেরব্ যাো ওলামারদরকক বযাপকভাকব
হতযা কেরব্। তখন আিরসাস করে এবং অনযরক কদাষ ফদরয় সকানও লাে হরব্ না। সব্ ফনকজকদরই হারতে কামাই’’।
ফিহাফদ তানফজকের সনতৃবকৃ ের দাফয়ত্ব
িাধারণত সদখা যায়, ফিহাফদ তানফিমগুকলাকত অনাকাফিত উগ্রতা ও বািাবাফি খুব সহরিই িফিকয় পকি। তাই তানফজকের
সনতৃবৃকের উফিত, শুরু সর্ককই এ ব্যাপারে যর্াযর্ পদরেপ গ্রহণ করা। সযন এ জাতীয় ফিতনাগুকলা জন্ম সনয়ার রাস্তাই বন্ধ হকয়
যায়। এ উকেকশয যা যা কেণীয়, তার ককয়কফি ফনকম্ন উকল্লখ করা হল,
এক. তানফজকের িকল পযোকয় কুরআন-হাদীকির ফবশুদ্ধ ইলরমে বযাপক েিার-প্রসাে। একদে উপর সর্কক ফনি পযেন্ত। োিউল,
িার্ী, িের্েক কাকরা োকঝই সযন দ্বীকনর সেৌফলক ফবষয়াফদর বযাপাকর সকানও ধরকনর অজ্ঞতা না র্াকক। অজ্ঞতাই ফিতনার েূল কারণ।
অজ্ঞতা সর্ককই খাকরফজকদর িন্ম হকয়ফেল।
দুই. ইিলাকহ নিি ও ঈমাফন তেফব্য়াত। ই’িাব্ ফব্ন নিস বা আত্মরগ্ৌেব্ই খাকরফজকদরকক ভুল পরর্ ফনরয় ফেকয়ফেল। তানফিম তাে
েফতফি সদসযরক এমন তাকওয়াে োাঁকি গ্রড় তুলরব্, সযন মুসলোনকদর এক এক কিাাঁিা েি তার কাকে সমগ্র দুফনয়াে কচরয়ও সবফশ
েূলযবান েকন হয়। আল্লাহর িন্তুফষ্ট লাভ এবং আল্লাহর জফেকন আল্লাহর দ্বীন ও েেীয়াহ কারয়ম ও িকল েুিলোকনর জান-োকলর
িুেো কদয়াই কযন তার ফিহারদে একোে উকেশয হয়। দুফনয়াফব সকান লালসা ফকংবা অরনযে ওপে প্রাধানয লাভ কো কযন তার
অন্তরে একদেই না র্াকক।
ফতন. আেীকরর ইতাআত। তানফিম তাে েফতফি সদিযকক আেীকরর যর্াযর্ ইতাআরতে গুণ অজেকনর েফত গুরুত্বাকরাপ করকব।
আেীর যতিণ কুরআন-িুন্নাহ সোতাকবক তানফজে পফরিাফলত করকবন ততিণ সকান ভাকবই তাাঁর আনুেকতযর বাইকর যাওয়া যাকব
না। খাকরফজকদর ের্ে গ্রুকপর জন্ম আেীকরর ইতাআত না করার কারকণই হকয়ফেল। এ যুকের খাকরফজকদর িন্মও ফিক একই ভাকব
হকয়কে। এ জনয তানফজকের সনতৃবৃকের উফিত, কুরআন-িুন্নাহর আকলাকক আেীকরর ইতাআকতর গুরুত্ব ও প্ররয়ািনীয়তা এব্ং তাাঁর
নািেমানীে েয়াব্হতা েফতফি সদরসযে িােকন িুস্পষ্টভাকব তুকল ধরা। ককারনা সদরসযে মারঝ ইতাআরতর সিকে সকান ধরকনর
অবকহলা বা কেফত সদখা ফদকল তৎেণাৎ ব্যব্স্থা সনয়া। তানফিম যফদ এ বযাপাকর যর্াযর্ গুরুত্বাকরাপ না ককর তাহরল অসম্ভব্ নয় কয,
তানফিম সর্কক খুব শীঘ্রই নতুন সকান খারেফি ফিেকার আফবভোব র্িকব।
িারকর্া হল, েুিলোনকদর োকঝ কুরআন-হাদীকির ফবশুদ্ধ ইলরমে বযাপক েিার-প্রসাে ফবকশষভাকব ফিহাফদ তানফিমগুরলাে
সদসযরদে োকঝ ফবশুদ্ধ ইলরমে বযাপক েিার-প্রসাে এবং তাকদর ইলমী-আমলী, ঈমানী ও আখলাফক তেফব্য়াত ও তারাফক্কর
োধযকেই এ ফিতনািহ িব ধরকনর ফিতনার পর্ বন্ধ করা সম্ভব্। ওয়াল্লাহু সুব্হানাহু ওয়া তাআলা আ’লাম। আল্লাহ তাআলা আোকদর
িবাইকক িব ধরকনর ফিতনা সর্কক সহিাজত করুন আেীন।
وصلى هللا تعاىل على خري خلقه حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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