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১নং প্রসশ্নর জবাবঃ মওদুদী োসহসবর চিন্তাধারা চনয়চমতই ভ্রান্ত
কুরআন েী িার বুচনয়াদী ইসে াসহেঁ- নামে বই
তানেীহাত নামে বই
দ্বীন েম্পসেে মওদুদী োসহসবর েসয়েচি বক্তবয
োর েংসেপঃ
মওদুদী োসহসবর এেচি মমৌচ ে চিওচর
আচিয়াসয় মেরামসদর েম্পূর্ে চনষ্পাপ ব সত নারাজ
োহাবাসয় মেরামসে েসতযর মাপোচি না মানা
ইমামসদর তাে ীদ
জগৎচবখ্যাত েসয়েজন আস সমর অচিমত
আোচবসর মদওবসের েবেেম্মত ফাতাওয়া
মুফতীসয় আযম মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. এর ফাতাওয়া
হযরত মাও ানা যাফর আহমাদ উেমানীর অচিমত
শাইখ্ু হাদীে আব্দু হক্ব রহ. এর অচিমত
২নং প্রসশ্নর জবাবঃ মওদুদী োসহসবর চ চখ্ত বই- পুেে পড়া
শাইখ্ু ইে াম হযরত হুোইন আহমদ মাদানী রহ. এর অচিমত
আল্লামা ইউসুফ চবনুরই রহ. এর অচিমত
মুফতী মাহমূদ হাোন গাংগুহী রহ. এর ফাতাওয়া
৩নং প্রসশ্নর জবাবঃ মওদুদী পন্থী ইমাসমর চপছসন নামায আদায়
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بامسه تعايل
মওদুদী োসহসবর বযাপাসর েচতপয় প্রসশ্নর েমাধান
প্রশ্ন: এেঃ মওদুদী োসহসবর চিন্তাধারাসে উ ামাসয় মেরাম চনয়চমতই
ভ্রান্ত ও মগামরাহ বস িাসেন, এর আে োরর্ চে? েচিে ইে ামী
চিন্তাধারার োসি মওদুদী চিন্তাধারার মমৌচ ে েংঘাতগুস া চে চে?
চনিেরসযাগয প্রমার্েহ জানাসনার আসবদন রই ।
১নং প্রসশ্নর জবাবঃ
মাচেে তরজুমানু কুরআন ১৩৫৫ চহজরী রচবউ আউয়া েংখ্যায়
জনাব মওদুদী োসহব চনসজর েম্পসেে চ সখ্নঃ
 میں ایک بیچ کی راس کا آدمی ہوں جس،مجہے گروہ علماء میں شامل ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے
 اور دونو کوچوں کو چل پہر کر،نے جدید اور قدیم دونوں طریقہ ہائے ذعلیم سے کچہ کچہ حصہ پایاہے
دیکہاہے۔
অিেঃ উ ামা েম্প্রদাসয়র অন্তিুেক্ত হওয়ার মেৌিাগয আমার হয়চন। আচম
মধয চব্দুরর ম াে, ময নতুন- পুরাতন উিয় চশোবযবস্থার চেছু চেছু
অংশ মপসয়সছ এবং উিয় গচ সতই মহেঁসি িস মদসখ্সছ।
অপরচদসে “ মাও ানা মওদুদী” নামে বইসত জনাব আব্বাে আ ী
খ্ান চ সখ্নঃ উচনশ শ’ মিৌদ্দ খ্ঃ এ বা ে মওদুদী মমৌ িী (তিা তার
বর্েনা মসত) মমচিে পরীো মদন ১৯১৬ খ্ষ্টাসব্দ (তার চপতা)
আওরঙ্গবাদ মিসে হায়দ্রাবাদ গমন েসরন এবং মেখ্াসন দারু উ ূসম
(তিা চিগ্রী েস সজ) পুত্র মওদুদীসে িচতে েসর মদন চেন্তু ছ’ মাে
অতীত না হসতই িূপা মিসে দুঃেংবাদ এস া ময, চপতা মতুয শযযায়
শাচয়ত। এ েময় মিসেই বা ে মওদুদীসে জীচবো অসেষসর্র উপায়
অব িন েরসত হয়। (মাও ানা মওদুদী পঃ ৩৬)
মাচেে তরজুমানু কুরআন রচবউ আউয়া েংখ্যায় উদ্ধত চনজ িাষ্য
ও “ মাও ানা মওদুদী” নামে বইসত উদ্ধত জামা‘ আসতর োসবে
িারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাে আ ী খ্াসনর উক্ত বর্েনা অনুযায়ী বুঝা মগ ময
জনাব মওদুদী োসহব দ্বীনী ও দুচনয়াবী চশোর মোনচিসতই পচরপূর্ে
চশচেত নন।
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এেচদসে মযমন চনয়চমত মোন চশো গ্রহর্ েসর আস ম হওয়ার সুসযাগ
চতচন পানচন অপর চদসে মোন োসম ও দে আচ সমর চদে চনসদেশনার
অধীসন মিসে দ্বীনী োজ েরার প্রসয়াজনীয়তাও চতচন স্বীোর েসরনচন।
বরং চনজ মমধার উপর েম্পূর্ে চনিেরশী ও িরম মুক্ত স্বিাসবর অচধোরী
চছস ন। উম্মসতর রাহবার আইম্মাসয় মাযহাব মিসে শুরু েসর আইম্মাসয়
হাদীে ও যামানার মুজাচদ্দদগর্ েহ অতীসতর প্রায় েে দে উ ামাসয়
মেরাম তােঁর চনেসি চছ অচত তুচ্ছ। যা তার চবচিন্ন ম খ্নীর মাধযসম
প্রোশ মপসয়সছ।
এই ধরসনর ম াে ইে ামসে চনসয় গসবষর্া েরস পচরর্চত যা হওয়ার
তাই ঘসিসছ। চবষয়চি মওদুদী োসহব পযেন্ত েীচমত িােস উ ামাসয়
মেরাসমর মতমন চবিচ ত হওয়ার চেছু চছ না, চেন্তু যখ্ন চতচন চনজ
গসবষর্ার ফে গুস া জামায়াসত ইে ামী নাসম এেচি দ গিসনর
মাধযসম উম্মসতর মাসঝ ছড়াসনার প্রয়াে মপস ন তখ্ন শর‘ঈ মূ নীচতর
আস াসে তার চিন্তাধারাসে যােঁিাই বাছাই েসর উম্মসতর োমসন মপশ
েরার জরুরী দাচয়ত্ব, দে ও পচরপক্ক, মুত্তােী ও েসিতন উ ামাসদর
চযম্মায় বতোয়।
উপমহাসদসশর খ্যাতনামা উ ামাসদর প্রায় েেস ই মওদুদী োসহসবর
চিন্তা ধারায় ময েব মারাত্মে িু ভ্রাচন্ত স্পষ্টিাসব ধরা পসড়সছ প্রিসম তা
মওদুদী োসহব ও তার প্রচতচিত জামায়াসত ইে ামী মনতবগেসে চবচিন্ন
িাসব অবচহত েসর মেগুস া প্রোসে প্রতযাহার েরসত বস সছন। চেন্তু
যখ্ন মদখ্া মগ মওদুদী োসহব বা জামায়াসতর মনতবগে তা প্রতযাহার
েরার পচরবসতে বাড়চত চেছু চবভ্রাচন্ত মযাগ েসর ক্রমাগত তা প্রচতচিত
েরসতই মিষ্টা েসরসছন। তখ্ন মুেচ ম জন োধারর্সে মগামরাহী মিসে
বােঁিাসনার স্বাসিে উ ামাসয় মেরাম মওদুদী োসহসবর মমৌচ ে িু গুস া
সুদঢ় প্রমার্েহ মুেচ ম উম্মাহর োমসন তুস ধরসত বাধয হসয়সছন,
এমনচে মওদুদী োসহসবর প্রািচমে পযোসয়র তু নামূ ে ভ্রাচন্তমুক্ত
রিনা- প্রবন্ধ ইতযাচদ মদসখ্ মযেব চবদগ্ধ উ ামাসয়সেরাম ও ইে ামী
বুচদ্ধজীবীগর্ জামায়াসত ইে ামীর প্রচতিা সে জনাব মওদুদী োসহসবর
েসঙ্গ এমনচে জামায়াসতর অচত গুরুত্বপূর্ে পদ েমূসহ অচধচিত হসয়
মওদুদী োসহবসে খ্ুব োসছ মিসে পযেসবের্ েসরসছন। অতঃপর
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মওদুদী োসহবসে ক্রমশঃ িু পসি ি সত মদসখ্ েচিে পসি চফচরসয়
আনসত মিষ্টা েসর বযিে হসয়সছন। তােঁরাও এসে এসে প্রোসে মঘাষর্া
চদসয় জামায়াত হসত পিে হসয় মগসছন। উদাহরর্তঃ জামায়াসতর
প্রচতিাতা নাসয়সব আমীর মাও ানা মনজুর মনা’ মানী, মেসক্রিারী
জনাব োমরুদ্দীন (এম, এ) মবনারেী। মজচ সে শূরার অন্যতম েদস্য
হােীম আঃ রহীম আশরাফ ও মাও ানা আমীন আহোন এে াহী, চবশ্ব
বসরর্য দাঈসয় ইে াম মাও ানা আবু
হাোন আ ী নদিী।
জামায়াসতর অন্যতম রুেন ও মওদুদী োসহসবর জন্য চনসবচদত প্রার্
িক্টর এেরার আহমাদ োসহব প্রমূখ্ েহ প্রিম োরীর প্রায় আসরা েত্তর
জন মনতবগে।
দ্রঃ মাও ানা মনযুর মনা’ মানী চ চখ্ত “ মওদুদী োসহসবর োসি আমার
োহিসযের ইচতবত্ত।”
যুগসেরা মুহাচক্কে উ ামাসয়সেরাম েচিে বরাসতর চিচত্তসত মওদুদী
োসহসবর মগামরাহ চিন্তাধারাগুস ার তাচিে পযোস ািনা েসর অসনে
বই- পুেে ও প্রবন্ধ চ সখ্সছন। তন্মসধয চবসশষিাসব উসল্লখ্সযাগয
েসয়েচির নাম যিাক্রসম১। মাও ানা মনজুর মনা’ মানীর “ মাও ানা মওদুদী মছ মমরী
মরফাক্বতেী ছার গুযাশত” অনুবাদ “ মাও ানা মওদুদীর োসি আমার
োহিসযের ইচতবত্ত” ।
২। শাইখ্ু হাদীে যাোচরয়া রহ.- এর “ চফতনাসয় মওদুদীয়যাত” ।
৩। চবশ্ববসরর্য আস ম ও ইে ামী দাশেচনে জাচিে মুফতী, মাও ানা
মুহাম্মাদ তক্বী উেমানীর “ হযরত মুআ‘ চবয়া আওর তাচরখ্ী হাক্কাসয়ে”
বাং া অনুবাদ “ ইচতহাসের োিগড়ায় হযরত মুআ‘ চবয়া”
৪। মুজাচহসদ আযম আল্লামা শামছু
েংসশাধন” ও

হে ফরীদপুরী রহ.- এর “ িু

৫। হযরত মাও ানা ইউসুফ চবন্নূরী রহ- এর
االسذاذ املودودي وشيئ من حياذه وافكاره
ইতযাচদ।
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চবোচরত মদখ্ার প্রসয়াজন মবাধ েরস উপসরাক্ত বাইগুস া মদখ্ুন।
মওদুদী োসহসবর েসয়েচি ভ্রাচন্ত ও পযোস ািনা
( ১) মওদুদী োসহব “কুরআন েী িার বুচনয়াদী ইসে াসহেঁ” নামে
পুেসে চ সখ্ন:
 عرب- اور عبادت یہ چار لفظ قران کی اصطالحی زبان میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، دین، رب،الہ
میں جب قران پیش کیا اس وقت ہر شخص جانتا تھا کہ الہ کے کیا معنی ہیں اور رب کسے کہتے
لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب کے وہ اصل معنی جو نزول قران کےوقت.........ہیں
محض ان چار بنیادی اصطالحوں کے مفہوم پر پردہ پڑ.........سمجھے جاتے تھے بدلت ے چلے گئے
جانے کی بدولت قران کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم بلکہ اسکی حقیقی روح نگاہوں سےمستور
ہوگئی
অিেঃ ই াহ, রব দ্বীন ও ইবাদত এই িারচি শব্দ কুরআসনর পচরিাষায়
মমৌচ ে গুরুত্ব রাসখ্, আরসব যখ্ন কুরআন নাচয হয় এই শব্দগুস ার
মমে েেস ই জানত, চেন্তু পরবতেী শতাচব্দেমূসহ ক্রসম ক্রসম কুরআন
নাচযস র েময়োর অিে চনজ বযাপেতা হাচরসয় এসেবাসর েীচমত বরং
অস্পষ্ট অসিের জন্য চনচদেষ্ট হসয় যায়........। আর বােসব এই িারচি
মমৌচ ে পচরিাষার অসিে আবরর্ পসড় যাওয়ায় কুরআসনর চতন
িতুিোংসশরও মবশী চশো বরং মূ স্পীিই দচষ্টর অসগািসর িস যায়।
( পিা ৮, ৯১০)
পযোস ািনা: বােসবই ই াহ, রব, দ্বীন ইবাদত শব্দগুস া কুরআসনর
মমৌচ ে পচরিাষার অন্তিুেক্ত। কুরআসনর অচধোংশ চবষয় বস্তুর োসিই
শব্দগুস ার ময মোন িাসব েংচিষ্টতা রসয়সছ। শব্দগুস ার েহীহ মমে
অস্পষ্ট হসয় মগস কুরআন বুঝা েম্ভব হসব না এবং তদনুযায়ী আম
েরাও যাসব না। মওদুদী োসহসবর মসত োহাবাসদর যামানা তিা ১ম
শতাব্দীর পর হসত এগুস ার েচিে মমে অদে হসয় মগসছ, োসি োসি
কুরআসনর চতন িতুিোংশ চশো বরং মূ স্প্প্রীিই পদোর অন্তরাস িস
মগসছ।
অিি কুরআন আল্লাহ তা‘আ ার েবেসশষ চেতাব। পূবেবতেী েব আেমানী
চেতাব এর দ্বারা রচহত হস ও পূর্োঙ্গ নাচযস র পর চেয়ামত অবচধ এই
চেতাব মোন অংশ েখ্সনা রচহত হসব না। চেয়ামত পযেন্ত মানুসষর
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পচরপূর্ে চহদায়াসতর এেমাত্র মাধযম, এই কুরআন। েে যুসগর
েবেজসনর জন্যই পি প্রদশেে এই কুরআন। োসজই চেয়ামসতর আগ
পযেন্ত এর শব্দাব ী হুবহু চবদযমান িাো িাই। মতমচনিাসব েব েমসয়র
জন্য এর মমোিেও অচবেত ও েহজসবাধয িাো িাই। কুরআন নাচয
হওয়া মিসে শুরু েসর চেয়ামত পূবে পযেন্ত এর আম ী নমুনাও িােসত
হসব। অিোৎ কুরআসনর শব্দাব ী হুবহু চবদযমান িাো, এর মমোিেও
অচবেত ও েহজসবাধয িাো, এবং এর আম ী নমুনাও িাো এেই
েূসত্র গােঁিা।
শব্দ, অিে ও বােব নমুনা মোন এেচিও যচদ অস্পষ্ট ও চবেত হসয় যায়
বা মাঝপসি তা পদোর অন্তরাস িস যায়। তাহস পরবতেীসদর জন্য এ
চেতাব আর চহদায়াসতর োজ চদসত পারসব না। পোন্তসর এ গুস ার
যিাযি েংরের্ এেমাত্র আল্লাহ ছাড়া োসরা পসে েম্ভব নয়, োসজই
আল্লাহ তা‘আ া- ই এগুস াসে েংরের্ েরসবন এিাই স্বািাচবে,
তাই মতা আল্লাহ তা‘আ া চনজ ো াসম পাসে অতযন্ত মজারাস া িাসব
মঘাষর্া েসরসছনَّإِنَِّّا نَّحْ ُن نَّزَِّّلْنَّا الذِِّكْ َّر وَّإِنَِّّا لَّهُ َّلحَّافِظُون
অিেঃ চনশ্চয়ই আচমই চযের তিা এ কুরআন নাচয েসরচছ,
চনশ্চয়ই আচমই তা েংরের্ েরসবা। (েূরাসয় চহজর আয়াত- ৯)

এবং

আর েংরেসর্র আওতায় উপসরাক্ত েবগুস া চবষয় শাচম িাো
জরুরী। তাইসতা মেি মুফােচের আল্লামা আ ুেী বাগদাদী “আচমই তা
েংরের্ েরসবা” এর তাফেীসর বস নوقال احلسن..... وَّإِنَِّّا لَّ ُه لَّحَّافِظُو َّن اي من كل ما يقدح فيه كالذحريف والزيادة والنقصان
حفظه بقاء شريعذه ايل يوم القيامة
অিেঃ (এবং চনশ্চয় আচমই তা েংরের্ েরসবা) তিা অিেগত চবেচত,
েংসযাজন ও চবসয়াজন জাতীয় েব ধরসনর ত্রুচি হইসত ......... এবং
হযরত হাোন বেরী রহ. বস ন কুরআসনর েংরেসর্র অিে কুরআসনর
শরী‘আত (আম পদ্ধচত) মে চেয়ামত পযেন্ত বাচে রাখ্া। (রুহু মাআনী
১৪ পারা পঃ ২৪)

অপর এে আয়াসত ইরশাদ েসরন-

www.darsemansoor.com

Instal “Islami Jindegi” App

www.islamijindegi.com

 ْۖي اي ادي ِه او اّل مِن اخل ِف ِه
ُ َاّل اياذي ِه ال اباط
ِ ِل مِن اب

অিেঃ েম্মুখ্ চেংবা পশ্চাৎচদে হসত মোন বাচত (চবেচত ও চমিযা) এই
চেতাসব প্রসবশ েরসত পারসব না। (েূরাসয় হা- মীম চেজদা আয়াত ৪২)
মতমচনিাসব আল্লাহর রােূ ও মঘাষর্া েসর মগসছনحيمل هذا العلم من كل خلف عدوله اخل
অিেঃ এই ই ম (কুরআন ও হাদীে)সে েচিে িাসব ধারর্ েসর যাসব
পরবতেী প্রসতযে যুসগর মযাগয বাোরা- যারা দ্বীসনর বযাপাসর েীমা ঙ্ঘন
োরীসদর চবেচত, বাচত সদর চবভ্রাচন্ত ও অজ্ঞসদর অপবযাখ্যা হসত
কুরআনও হাদীসের ই মসে মুক্ত রাখ্সব। (চমশোত শরীফ ৩২ পঃ)
অপর এে হাদীসে ইরশাদ ফরমানال ذزال من امذي امة قائمة بامرالله اليضرهم من خذلهم وال من خالفهم حذي يأذي امر الله
وهم علي ذلك مذفق عليه
অিেঃ আমার উম্মসতর এেচি দ েব েমসয়ই হসের উপর প্রচতচিত
িােসব। মোন মহয় প্রচতপন্নোরী চেংবা চবরুদ্ধািারী তাসদরসে হে হসত
চবিুযত েরসত পারসব না। (চমশোত শরীফ ৫৮৩ পঃ)
উসল্লচখ্ত আয়াতদ্বয় ও হাদীে দু’চির দ্বারা এ েিা চদবাস াসের ন্যায়
স্পষ্ট ময, কুরআন পাসের শব্দ, অিে ও আম পদ্ধচত েবেদা স্বয়ং
আল্লাহ তা‘আ া েতেে েংরচেত চছ , আসছ ও িােসব। মেই েূসত্র
উম্মসতর এেচি দ সে আল্লাহ তা‘আ া েবেদা কুরআন হাদীসের
েচিেিাসব ধারর্োরী ও হসের উপর প্রচতচিত রাখ্সবন।
চেন্তু উপসরাক্ত আয়াত ও হাদীেগুস ার োসি মওদুদী োসহসবর বক্তবয
েম্পূর্ে োংঘচষেে। তাছাড়া অসযৌচক্তেও বসি। োরর্ প্রিম শতাব্দীর পর
হসত কুরআসনর মমৌচ ে পচরিাষা েহ চতনিতুিোংশ চশো বরং মূ
স্পীিই ম াোন্তসর িস মগস উক্ত কুরআসনর েবেো ীন ও োবেজনীন
পূর্ে চহদায়াসতর চেতাব হওয়ার চে অিে িাসে?
তাছাড়া ই াহ, রব এ শব্দগুস ার োসি মানুসষর ঈমাসনর েম্পেে। যচদ
ই াসহর অিেই অস্পষ্ট িাসে বা চবেত িাসে তসব মানুষ ال ا له ا ال اهلل
পসড় ঈমান আনসব চে েসর? মতমচন িাসব ১ম শতাব্দীর পর হসত এ
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শব্দ িতুিসয়র অিে যচদ বযাপে িাসব মানুষ িুস বসে তাহস মতরশত
বছর পর মওদুদী োসহবই বা এগুস ার েচিে অিে উদঘািন েসর
তাফেীর চ সখ্ বেস ন চে িাসব?
বস্তুত কুরআসনর মমৌচ ে পচরিাষা েমূসহর েম্পসেে মওদুদী োসহসবর
উক্ত বক্তবয মমসন চনস এবং োহাবাসয়সেরাসমর যামানা হসত এ যাবত
তাফেীসর কুরআসনর বড় এেচি ধারাসে অবযাহত না ধরস , কুরআন
ও দ্বীন চবেচতর দ্বার এসেবাসরই উন্মুক্ত হসয় যায়। োরর্ ময মেউ
পূবেবতেী তাফেীর েমূহসে িু আখ্যা চদসয় চনসজ মনগড়া এেচি
তাফেীর েসর মেিাসেই েচিে ব সত সুসযাগ পাসব; তখ্ন তার িু
বযাখ্যাসে িু ব ার দ ী মোিায় পাওয়া যাসব ?
( ২) মওদুদী োসহব তানেীহাত নামে বইসয় চ সখ্ন
قراناورسنت رسولعلیہالصلوۃوالسالمکیتعلیم سبپرمقدممگرتفسیر وحدیثکےپرانے ذخیروں
اسالمی قانون کی تعلیم بھی ضروری ہے مگر یہاں بھی پرانی کتابیں کام نہ........ سے نہیں
-دینگی
অিেঃ কুরআন, সুন্নাহর চশোই েবার উপসর। চেন্তু তার তাফেীর ও
হাদীসের পুরাতন িাণ্ডার হসত নয়। ইে ামী আইসনর চশোও
আবেে, তসব এসেসত্রও পূসবের চেতাব েমূহ োসজ আেসব না।
তানেীহাত – ১৭৫

অন্যত্র চ সখ্নঃ
جس نے قران کا بنظر-قران کےلئےکسی تفسیر کی حاجت نہیں ایک اعلی درجہ کا پروفیسر کافی ہے
...غورمطالعہ کیا ہواورجوطرزجدیدپرقرانپڑھانےاورسمجھانےکیاھلیت رکھتا ہو
অিেঃ কুরআসনর জন্য মোন তাফেীসরর প্রসয়াজন নাই। এেজন উেঁিু
মাসনর প্রসফেরই যসিষ্ট ময, গিীর দচষ্টসত কুরআন অধযয়ন েসরসছ
এবং নতুন পদ্ধচতসত কুরআন পড়াসনার ও বুঝাসনার মযাগযতা রাসখ্।
তানেীহাত ২৯১

পযোস ািনাঃ মওদুদী োসহসবর মসত কুরআন, সুন্নাহ ও ইে ামী আইন
চশোর জন্য এেচদসে মযমন তাফেীর ও হাদীসের পুরাতন িাণ্ডাসরর
প্রসয়াজন নাই অপর চদসে এর জন্য আস ম হওয়ার মোন জরুরী নয়,
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বরং গিীর দচষ্টসত অধযয়ন েরস
যসিষ্ট।

এেসবর জন্য এেজন প্রসফেরও

অিি েবেজনচবচদত ময, কুরআসনর প্রিম বযাখ্যাোর হস ন স্বয়ং
রােূস আেরাম োল্লাল্লাহু ‘ আ াইচহ ওয়াোল্লাম। আর তােঁর বযাখ্যার
নামই হ হাদীে। রােূস র হাদীসের আস াসে ও কুরআন নাচযস র
প্রতযেদশেী চহোসব চদ্বতীয় বযাখ্যাোর হস ন জামা‘আসত োহাবা। এই
বযাখ্যার নাম হ আ- ো- মর োহাবা। প্রসয়াজনীয় েে জ্ঞাসন েসবোচ্চ
পারদশেী আইম্মাসয় মেরামগর্, হাদীে ও আোসর োহাবার আস াসে,
কুরআসনর তাফেীর ও ইে ামী আইসনর বযাখ্যা চবসিষর্ েসর মগসছন,
যা চনচিদ্র েূত্র পরস্পরায় আসজা উম্মসতর চনেি হুবহু েংরচেত।
পরবতেীসত চবদগ্ধ উ ামাগর্ েময় ও মপ্রোপিসিসদ, মেই পুরাতন
িাণ্ডাসররই যুগসপাযুগী চবসিষর্ েসরসছন। গ্রহর্সযাগয বরাসতর হাদীে ও
আছাসর োহাবা এবং উৎেদ্বসয়র আস াসে েত তাফেীসরর োসি
োংঘচষেত মোন তাফেীর মযমন তারা চনসজরা েসরনচন, মতমচন মেউ
েসর িােস তাসে বাচত বস বজেন েসরসছন। এিাই মূ তঃ েচিে ও
চনরাপদ রাো। এ রাোর মোন চবেল্প নাই। োরর্ হাদীে ও আছাসর
োহাবার িাণ্ডার পুরাতন হসয় মগসছ। মেগুস ার আস াসে েত
তাফেীরও পুরাতন। নতুন হসয় আচবিূেত হওয়ার মোসনা েম্ভাবনা নাই।
এখ্ন যচদ মেগুস া হসত চবমুখ্ হসয় মোন তাফেীর, সুন্নাত বা আইন
আচবষ্কার েরা হয়, তাহস মেিা হসব মনগড়া, যার পচরর্চত চনচশ্চত
মগামরাহী। চবশ্বাে না হস খ্ুস মদখ্ুন, মগা াম আহমাদ োচদয়ানী ও
সেয়দ- আহমাদ খ্াসনর তাফেীসরর চেতাবগুস া।
এমন মগামরাহী হসত উম্মতসে বােঁিাসনার জন্যই আল্লাহর রােূ
স্পষ্ট ও েসিার িাষায় বস মগসছনঃ
من قال في القران برأيه فليذبوأ مقعده من النار

অতযন্ত

অিেঃ ময বযচক্ত কুরআসনর মনগড়া বযাখ্যা েরসব, মে মযন চনজ চিোনা
জাহান্নাসম বাচনসয় মনয়। চতরচমযী ২:১২৩ ও চমশোত শরীফ ৩৫ পঃ
অপর হাদীসে ইরশাদ হসচ্ছ –
من قال في القران برأيه فاصاب فقد اخطأ
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অিেঃ ময বযচক্ত কুরআসনর মনগড়া বযাখ্যা েরসব, মে (ঘিনাক্রসম) েচিে
বযাখ্যা েরস ও তা িু গর্য হসব। চতরচমযী ২:১২৩ ও চমশোত শরীফ ৩৫
পঃ

মমািেিা হাদীে ও আোসর োহাবার মেই পুরাসনা িাণ্ডার বাদ চদসয়
মনগড়া তাফেীর, মগামরাহীর মমােম হাচতয়ার; যার োরসর্ এর
পচরর্চত জাহান্নাম এবং এমন তাফেীর েবোংসশই িু গর্য হসব।
হাদীসের আস াসে এমন তাফেীসরর মমাসিও অনুমচত নাই। এসেসত্র
মওদুদী োসহসবর পূসবোক্ত দুইচি বক্তবযই েরােচর হাদীে পচরপন্থী।
তাছাড়া মওদুদী োসহসবর বক্তবয পরস্পসর চবসরাধীও বসি। োরর্
কুরআসনর িারচি মমৌচ ে পচরিাষা নামে পুেসের বক্তবয অনুোসর
োহাবাসয় মেরাসমর পরবতেী যুসগ কুরআসনর চতন িতুিোংসশর চশোয়
পদো পসড় মগসছ অিোৎ তােঁর মসত আইম্মাসয় মুজতাসহদ্বীন, মুফাসচ্ছরীন
ও মুহাসদ্দেীনসদর মত যুগসেি মহা মনীষীগসর্র দ্বারাও কুরআসনর এে
িতুিোংসশর মবশী েচিে চশো উদঘািন েরা েম্ভব হয়চন। যচদ তাই
বােব হসয় িাসে, তাহস মতরশত বছর পর চে েসর মওদুদী োসহসবর
মত এেজন অপূর্ে চশচেসতর জন্য তাফেীর ও কুরআসনর চশো
উদঘািন এত েহজ হসয় মগ ? চেিাসব চতচন এেজন প্রসফেসরর
জন্য তাফেীসরর েনদচবতরর্ েরসত েেম হন? তার উপসর আবার
হাদীে ও পূসবের তাফেীসরর িাণ্ডারসে বাদ চদসয়।
োরেিা, তানেীহাসত উদ্ধত মওদুদী োসহসবর েিা দু’ চি শরী‘আত ও
চবসবে চবসরাধী। স্বয়ং তারই অপর বক্তসবযর পচরপন্থী। অিি চতচন তার
তাফেীর গ্রসন্থ তানেীহাসত উদ্ধত বক্তবযসেই প্রচতচিত েসর মগসছন।
যিাঃ মওদুদী োসহব তােঁর তাফেীসরর িূচমোর পূসবে “ প্রেঙ্গ েিায়”
চ সখ্সছন ময, আচম “ তাফহীমু কুরআসন” কুরআসনর শব্দাব ীসে
উদূের ম বাে পরাসনার পচরবসতে এই মিষ্টাই েসরচছ ময, কুরআসনর
বােয েমূহ পসড় ময অিে আমার বুসঝ এসেসছ এবং উক্ত আয়াত েম্পসেে
আমার মসন ময প্রিাব পসড়সছ, যিাোধয েচিে িাসব উহাসে চনজ
িাষায় বযক্ত েসর মদই। (তাফহীমু কুরআন উদূে পঃ ১০ ১ম খ্ণ্ড)
েিাচির বযাপাসর চিন্তা েসর মদখ্ুন! আয়াসতর েম্পসেে রােূ োল্লাল্লাহু
‘আ াইচহ ওয়া োল্লাম চে বস সছন, োহাবাগর্ চে বস সছন,
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তাসবঈন, তাসব তাসবঈনগর্ চে বস সছন, এেব চেছু বাদ চদসয় তােঁর
মসন ময প্রিাব পসড়সছ তা চদসয় চতচন তাফেীর চ সখ্ মফ স ন। এিা
ভ্রাচন্ত না হস , মনগড়া বযাখ্যা চদসয় যারা খ্তসম নবুওয়াতসে অস্বীোর
েসরসছ, যারা আচিয়াসয় মেরাসমর মু’ চজযা েমূহসে অস্বীোর
েসরসছ, তাসদরসে মেন ভ্রান্ত ব া হসব? হাদীে ও আোসর োহাবা
এবং পুরাতন তাফেীর িাণ্ডার ছাড়া মওদুদী োসহসবর তাফেীর ও
োচদয়ানীর তাফেীসরর মধযোর পািেেযিা চে চদসয় চনর্েয় েরা হসব?
দীন েম্পসেে মওদুদী োসহসবর েসয়েচি বক্তবয
( ৩) দ্বীন েম্পসেে মওদুদী োসহসবর েসয়েচি বক্তবয
েاس تشریح سے یہ بات صاف ہوجاتاہے کہ دین در اصل حکومت کا نام ہے –شریعت اس حکومت کا
قانونہے
( দ্বীসনর অিে বর্েনা েরসত চগসয় এেচি নাচতদীঘে িূচমোর পর চতচন
বস ন, উক্ত বযাখ্যার আস াসে এ েিা পচরষ্কার হসয় মগ ময, দ্বীন
মূ তঃ রাসের নাম, শরী‘আত হ , মে রাসের চবধান। খ্ুতবাত ৩২০ পঃ
আসরেচি বক্তবযঃ খ্سب س ے بڑی غلطی یہی ہے کہ اپ نے نماز روزوں کے ارکان اور ان کی ظاہری صورت ہی کو اصل
عبادت سمجہرکہاہےاور آپاس خیالخام میں مبتال ہوگئےہیںکہ جس نےیہارکانپوری طرحاداکر
دیئےاسنےبسہللاکیعبادت کردی۔
অিেঃ েবোসপো বড় িু এই ময, আপচন নামায মরাযার আরোন ও
বাচিে আেচতসেই আে ইবাদত মসন েসরসছন। এবং আপচন এই
খ্াম মখ্য়া ীপনায় চ প্ত ময, ময বযচক্ত এই আরোন েমূহসে পূর্েরূসপ
আদায় েরস া মে আল্লার ইবাদত েসর চনস া। খ্ুতবাত ১৯২পঃ
গ অপর এেচি বক্তবযঃ
اسالم کا مقصد حقیقی مختصر الفاظ میں تو صرف اتنا کہ دیناہی کافی ہے کہ وہ مقصد انسان پر سے انسان
کی حکومت کو مٹا کر خدائے واحد کی حکومت قائم کرنا ہے اور اس مقصد کیلئے سردھڑی کی بازی لگا
 زکوۃ سب اسی کام کی تیاری کی لیئے، حج، روزہ،دینے اور جان توڑ کوشش کرنے کا نام جہاد ہے اور نماز
،عبادات ایکتربیتیکورس ہیں......ہیں
نمازروزہ اوریہزکوۃ اورحجدراصلاسیتیاریاورتربیت کےلئےہیں۔
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অিেঃ ইে াসমর মূ উসদ্দে েংচেপ্ত েিায় মানুসষর উপর মানুসষর
শােন চমচিসয় এে মখ্াদার শােন োসয়ম েরা। এর জন্য মেেমমরুদসণ্ডর বাচজ াচগসয় আপ্রার্ মিষ্টার নাম চজহাদ। নামায, মরাযা,
হজ্ব, যাোত এেব মে উসদ্দসেরই প্রস্তুচতর জন্য ..... ইবাদাত এেচি
মিচনং মোেে। নামায, মরাযা, যাোত ও হজ্ব মূ তঃ তারই প্রস্তুচত ও
মিচনংসয়র জন্য। খ্ুতবাত ৩০৭ ও ৩১৫ পঃ
ঘ আসরেচি বক্তবযঃ
حکومت کے بغیر دین بالکل ایسا ہے جیسے ایک عمارت کا نقشہ آپ کے دماغ میں ہو مگر عمارت
ایسےدماغینقشےکےہونےکافائدہ ہیکیاہے؟،زمینپرموجودنہہو
অিেঃ রাে ছাড়া দ্বীন অচবে এেচি চবচডংসয়র োল্পচনে চিত্র, িূপসি যার অচেত্ব নাই। এমন োল্পচনে চিসত্রর ফায়দািাই বা চে? খ্ুতবাত ৩২২ পঃ
ঙ আসরা এেচি বক্তবযঃ
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسالم کسی مذہب کا اور مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے۔ بلکہ دراصل ایک
انقالبینظریہومسلکہے۔
অিেঃ বােব েিা হ ইে াম মোন ধসমের নাম নয় এবং মুে মান মোন
জাচতর নাম নয়। বরং মূ তঃ ইে াম এেচি চবপ্লবী চিন্তাধারা ও পদ্ধচত
এবং মুে মান মেই আন্তজোচতে চবপ্লবী বাচহনীর নাম। তাফহীমাত ১ম
খ্- ৭৭ পঃ
োর েংসেপঃ
মওদুদী োসহসবর মসত( ে) দ্বীন মূ তঃ রাসের নাম।
( খ্) রাে ছাড়া দ্বীন অচেত্বহীন োল্পচনে চিসত্রর ন্যয় চনরিেে।
( গ) ইে াম এেচি চবপ্লবী চিন্তাধারার নাম।
( ঘ) ইে ামী রাে ছাড়া নামায, মরাযা, হজ্ব, যাোতসে ইবাদত
মসন েরা মারাত্মে িু । বরং নামায, মরাযা, হজ্ব, যাোত ইতযাচদ
চজহাদ ও রাে োসয়সমর জন্য মিচনং মোেে মাত্র।
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পযোস ািনাঃ মওদুদী োসহব দ্বীসনর ময বযাখ্যা েসরসছন তা মূ তঃ
দ্বীসনর রাজননচতে বযাখ্যা। শর‘ঈ বযাখ্যা আসদৌ নয়। োরর্ আল্লাহ
পাে স্বীয় ো াসম পাসে ইরশাদ েসরন[٩١ ১৯: م [آل عمران
 ۖ ُۗ اْلس اَل
ِ الدي ان ِعن اد َا
ِ َ ِإ َان
ِ اّلل
অিেঃ ইে াম আল্লাহর চনেি এেমাত্র দ্বীন। েূরাসয় আস ইমরান আয়াত- ১৯
(অনুবাদ তাফহীমু কুরআন বাং া)

উক্ত আয়াসত স্পষ্টিাসব বুঝা মগ আল্লাহর চনেি এেমাত্র দ্বীন হসচ্ছ
ইে াম। এবার মদখ্ুন ইে াম চে চজচনে। এ বযাপাসর আল্লাহর রােূ
চে বস সছন, বুখ্ারী মুেচ ম শরীসফ েবেেম্মত েহীহ হাদীসে বচর্েত
হসয়সছ, এেদা হযরত রােূস আেরাম োল্লাল্লাহু ‘ আ াইচহ ওয়াোল্লাম
োহাবাসদর মাসঝ উপচবষ্ট চছস ন, এমন েময় হযরত চজবরাঈ আ.
এে অপচরচিত ম াসের আেচত ধারর্ েসর রােূ োল্লাল্লাহু ‘ আ াইচহ
ওয়া োল্লাম এর চনেি এসে রােূস র হােঁিুর োসি হােঁিু চমচ সয় বসে
েসয়েচি প্রশ্ন েসরন। প্রিম প্রশ্নচি চছ এরূপঃ মহ মুহাম্মদ োল্লাল্লাহু
‘ আ াইচহ ওয়া োল্লাম! আমাসে ইে াসমর বযাখ্যা ব ুন, তদুত্তসর
রােূ ব স নঃ ইে াম হ - তুচম এ মসমে োেয চদসব ময, আল্লাহ
ছাড়া মোসনা ই াহ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রােূ । এবং তুচম
নামায োসয়ম েরসব, যাোত আদায় েরসব। রমযাসন মরাযা রাখ্সব ও
বাইতুল্লাহ পযেন্ত মপৌেঁছার োমিেয হস হজ্ব আদায় েরসব। এ উত্তর শুসন
চজবরাঈ আ. ব স ন, আপচন েচিে বস সছন। বুখ্ারী, মুেচ ম েূসত্র
চমশোত শরীসফর চেতাবু ঈমাসনর প্রিম হাদীে। হাদীেচি হাদীসে
চজবরাঈ নাসম প্রচেদ্ধ।
মমািেিা আল্লাহপাে ব স ন ময, তােঁর চনেি এেমাত্র দ্বীন হসচ্ছ
ইে াম আর রােূ ব স ন, আল্লাহসে এেমাত্র ই াহ ও মুহাম্মাদসে
তােঁর রােূ বস োেয মদওয়া, নামায পড়া, যাোত মদওয়া, মরাযা
রাখ্া ও হজ্ব েরা হসচ্ছ ইে াম, চজবরাঈ তা েতযায়ন েরস ন,
তাহস আল্লাহ ও তােঁর রােূ এবং ওহীর বাহে চজবরাঈস র মসত দ্বীন
হসচ্ছ- ঈমান, নামায, মরাযা, হজ্ব, যাোত। এ োরসর্ মুেচ ম
উম্মাহর আক্বীদাও তাই। অিি মওদুদী োসহব ব স ন, এগুস া দ্বীন
নয়। দ্বীন হসচ্ছ “ রাে ও চজহাদ” আর রাে অজেসনর মিচনং হ - নামায,
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মরাযা, হজ্ব, যাোত। রাে ছাড়া এেব ইবাদাতও চনরিেে ও
অচেত্বচবহীন োল্পচনে নকশা।
আল্লাহর ও তােঁর রােূ োল্লাল্লাহু ‘ আ াইচহ ওয়া োল্লাম এবং
চজবরাঈ আ.- এর বর্েনার চবপরীসত দ্বীসনর এসহন বযাপারসে যচদ
অপবযাখ্যা না ব া যায় তাহস অপবযাখ্যা আর মোন বস্তুসে ব সব?
বস্তুতঃ কুরআসনর বহু আয়াত এবং রােূস আেরাম োল্লাল্লাহু
‘ আ াইচহ ওয়াোল্লাম- এর বহু হাদীসের দ্বারা এেিা এেদম পচরষ্কার
ময দ্বীসনর মূ চবষয় ঈমান, নামায, মরাযা, হজ্ব ও যাোত।
বাোর পে মিসে আল্লাহ তা‘আ ার মূ িাওয়া এগুস াই। আসরা চেছু
ইবাদাত আসছ, তসব মেগুস া প্রােচঙ্গে বা েম্পূরে। তাছাড়া বাোসদর
পরস্পসর ি সত মগস পাচরবাচরে চবষয়, োমাচজেতা- জাতীয়তা ও
ম ন- মদসনর প্রেঙ্গ আসে। মেগুস াও মযন মখ্াদার মজেীসত হসয় বাো
আরাসম জীবন- যাপন েরসত পাসর এজন্য মু‘আমা াত, মু‘আশারাত,
আখ্ াে ও চেয়াোত বা হুকুমত তিা শােন চবষয়ে চবচধ- চবধান
মদওয়া হসয়সছ। আর মূ ইবাদত েহ অন্যান্য চবচধ চবধান সুিারু রূসপ
আঞ্জাম মদওয়ার দ্বারা বাো হসব িূ- পসি আল্লাহর খ্ ীফা তিা
প্রচতচনচধ। এ প্রচতচনচধত্ব ময মানসব না বা এসত ময বাধা চদসব তার
চবরুসদ্ধ মুে মান চজহাদ েরসব। এে েিায় ঈমান ও মমৌচ ে ইবাদাত
তিা নামায মরাযা, যাোত, হজ্ব, এগুস াই দ্বীসনর মূ ও োণ্ড।
আর চজহাদ- চেয়াোত েহ অন্য েব চবচধ- চবধান হ চনজ চনজ
পচজশনসিসদ শাখ্া- প্রশাখ্া। এ- োরসর্ই রােূ োল্লাল্লাহু ‘ আ াইচহ
ওয়া োল্লাম পচরষ্কার িাসব মঘাষর্া েসর মগসছন।
 قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (بين اإلسالم على:عن ابن عمر رضي الله عن هما قال
خمس شهادة أن ال إله إال الله وأن حممدا رسول الله وإقام الصالة وإيذاء الزكاة واحلج وصوم
٢١١:ومسلم برقم, ٨:رمضان) رواه البخاري في صحيحه برقم
অিেঃ ইে াম তিা দ্বীসনর চিচত্ত পােঁিচি চজচনসের উপরঃ এেমাত্র
আল্লাহসে ই াহ ও মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু ‘ আ াইচহ ওয়াোল্লামসে তােঁর
রােূ বস োেয মদওয়া- নামায োসয়ম েরা, যাোত মদওয়া, হজ্ব
েরা; ও রমাযাসনর মরাযা রাখ্া। (বুখ্ারী ও মুেচ ম েূত্র চমশোত পঃ ১২)
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চেন্তু মওদুদী োসহব রােূস র এ মঘাষর্ার চবপরীসত হুকুমাত তিা রাে
বযবস্থা ও চজহাদসে মূ দ্বীন আর নামায, মরাযা, যাোত, হজ্বসে
তার মিচনং ব ার মাধযসম শাখ্া- প্রশাখ্াসে মূ ও োণ্ড, আর মূ ও
োণ্ডসে শাখ্া- প্রশাখ্া বাচনসয় চদস ন, যাসত রসয়সছ আক্বীদার
খ্ারাবীেহ আসরা বহুচবধ খ্ারাবী, যা চবসবেবান মাত্রই বুঝসত
পারসছন।
( ৪) জনাব মওদুদী োসহসবর এেচি মমৌচ ে চিওচর চতচন এিাসব
প্রোশ েসরন
 کسی کی، کسی کو تنقید سے باالتر نہ سمجھے، رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے
-ذھنیغالمی میںمبتالءنہہو
অিেঃ রােূস মখ্াদা ছাড়া অন্য োউসে েসতযর মাপোচি বানাসব না।
োউসে েমাস ািনার ঊসবে মসন েরসব না। োসরা মানুচষে মগা ামীসত
চ প্ত হসব না। (দস্তুসর জামাআসত ইে ামী পঃ ১৪, েসতযর আস া পঃ ৩০)
এই চিওচরর উপর চিচত্ত েসর চতচন অন্যত্র চ সখ্নঃ
میں نے دین کو حال یا ماضی کے اشخاص سے سمجھنے کی بجائے ہمیشہ قران و سنت ہی سے
-سمجھنےکیکوششکیہے
অিেঃ আচম অতীত বা বতেমান বযচক্তবসগের চনেি হসত দ্বীন বুঝার
পচরবসতে েবেদা কুরআন সুন্নাহ মিসেই বুঝসত মিষ্টা েসরচছ। এ োরসর্,
মখ্াদার দ্বীন, আমার ও প্রসতযে মুমীসনর চনেি চে িায়, তা জানার জন্য
এিা মদখ্সত মিষ্টা েচরচন ময, অমুে- অমুে বুজুগে চে বস ন। বরং েবেদা
এিাই মদখ্সত মিষ্টা েসরচছ ময, কুরআন চে বস ও রােূ োল্লাল্লাহু
‘ আ াইচহ ওয়াোল্লাম চে বস সছন। রুসয়দাসদ জামা‘আত ততীয় খ্ণ্ড পঃ ৩৭
েূত্র মওদুদী োসহব আওর উনেী তাহরীরাত পঃ ৯০ প্রোশঃ দারু
েরািী।

ইশাআত -

োরেিা মওদুদী োসহসবর মসত েতযসে জানার ও অনুেরসর্র জন্য
রােূ োল্লাল্লাহু ‘ আ াইচহ ওয়াোল্লাম এর পর আর মোন চনিেরসযাগয
মাধযম নাই। এই চিওচরর অন্তরাস চতচন কুরআন ও হাদীে মিসে
দ্বীনসে বুঝার ও অনুেরসর্র মেসত্র োহাবাসয় মেরাসমর প্রসয়াজনীয়তা
অস্বীোর েসরসছন।
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এছাড়া োহাবাসয় মেরাসমর জীবসন চবচিন্ন িাসব োচ মা ম পসনর জন্য
চতচন “মখ্ াফত ও মু ুচেয়যাত” নাসম স্বতন্ত্র চেতাবও চ সখ্সছন।
েবগুস ারই োরেিা হ ময, েতযসে জানা ও মানার জন্য োহাবাসদর
জামা‘আত চনিেরসযাগয নয়, বরং জামা‘আসত োহাবার উপর চনিের
েরা যাসব না। তােঁসদর অসনসেই পাপী চছস ন এজন্য তােঁরা পরবতেীসদর
যািাই বাছাইসয়র ঊসবে নন।
অিি ইে াসম রসয়সছ পূর্োঙ্গ জীবন চবধান, বযচক্ত, পচরবার,
েমাজ, রাে েব মেসত্রই তার বযাচপ্ত, এেব মেসত্র আল্লাহ ও তােঁর
রােূ শুধু চবধান শুচনসয় োন্ত হনচন বরং চবধান েমূহ োযেের েসর
দুচনয়ার োমসন তার আম ী নমুনা মরসখ্ মগসছন। আর আল্লাহ ও তার
রােূস র চবধানাব ীর োযেসেত্রই চছ ময পচরবার, ময েমাজ, ময
রাে তার নাম জামা‘আসত োহাবা। শুধু চবধান বস মগস োযেসেসত্র
তার রূপসরখ্াসে চবেত েসর মফ ত পরবতেী যুসগর বক্র স্বিাসবর
ম াসেরা। তার মিসে মহফাজসতর জন্যই প্রসয়াজন চছ
উক্ত
জামা‘আসতর। আর মযসহতু আল্লাহ ও তােঁর রােূস র চবধানাব ীর
প্রােচিেযা রূপই হসচ্ছ োহাবাসয়সেরাসমর জীবনী, তাই মূ
চবধানাব ীর অনুেরসর্র মেসত্র তাসদর জীবনও হসব মাপোচি। এিাই
স্বািাচবে। এই োরসর্ কুরআসনর চবচিন্ন আয়াসত োহাবাসয় মেরাসমর
ঈমান, আম ও ই মসে অন্যসদর জন্য অনুেরর্ীয় চহোসব বর্েনা
েরা হসয়সছ যিাঃ আল্লাহ পাে ইরশাদ েসরনঃ
ٍۚ َف ِا ْن ٰا َم ُن ْوا ِب ِم ْث ِل َماۤ ٰا َم ْن ُت ْم ِب ٖه َفق َِد ا ْه َت َد ْوۚا َو اِ ْن ت ََولَ ْوا َف ِانَ َما ُه ْم ِِف ْ ِشق
هلل
ُ ۚ َاق ف ََس َی ْك ِف ْیک َُه ُم ا

َ َو ُه َو ا
لس ِم ْی ُع ال َْعلِ ْی ُم

অিেঃ (োহাবাসদর েয েসর ব া হসচ্ছ) তারা যচদ মতামাসদর মত ঈমান
আনয়ন েসর তাহস মহদায়াত পাসব আর যচদ মুখ্ চফচরসয় মনয় তসব
তারাই হিোচরতায় রসয়সছ। েূরাসয় বাোরা আয়াত ১৩৭
অন্যত্র ইরশাদ েসরনঃ
َ
ْْۢ الر ُس ْو َل م
ّی ن َُولِ ٖه َما ت ََو ٰل
َ َو َم ْن یُ َشاق ِِق
َ ْ َْی َس ِب ْی ِل ال ُْم ْؤ ِم ِن
َ َ ِن بَ ْع ِد َما تَ َب
َ ْ ّی لَ ُه ال ُْه ٰدی َو َیت ِب ْع غ
ْیا
ً ْ َون ُْصلِ ٖه َج َه َن َؕم َو َسٓا َء ْت َم ِص
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অিেঃ আর ময ের পি প্রোচশত হওয়ার পরও রােূস র চবরুদ্ধািরর্
েসর এবং মুমীনসদর অনুেত পসির চবরুসদ্ধ িস আচম তাসে মেচদসেই
চফরাব এবং তাসে জাহান্নাসম চনসেপ েরব। আর তা হ চনেষ্ট
গন্তবযস্থান। (েূরাসয় চনো - আয়াত ১১৫)
এই আয়াসত মুমীনসদর পি ব সত প্রিমতঃ যারা উসদ্দে তারা হস ন
জামা‘আসত োহাবা।
অন্য আয়াসত কুরআসন পাে প্রেসঙ্গ আল্লাহ তা‘আ া ইরশাদ েসরনْۢ بَ ْل ُهو ای
ٰ ت بَ ِی ٰنت ِِف ْ ُص ُد ْو ِر الَ ِذ ْی َن ا ُ ْوتُوا الْ ِعل َْم ؕ َو َما یَ ْج َح ُد بِاٰیٰ ِت َناۤ اِ َّل
الظلِ ُم ْو َن
َٰٰ
অিেঃ বরং যাসদরসে জ্ঞান মদওয়া হসয়সছ, তাসদর অন্তসর ইহা মতা স্পষ্ট
আয়াত। েূরাসয় আনোবূত ৪৯।
এই আয়াসতও যাসদরসে জ্ঞান মদওয়া হসয়সছ তাসদর দ্বারা প্রিম উসদ্দে
োহাবাসয়সেরাম।
পোন্তসর রােূস আেরাম োল্লাল্লাহু ‘ আ াইচহ ওয়া োল্লাম ও চবচিন্ন
হাদীসে োহাবাসয়সেরাসমর অনুেরসর্র তােীদ েসরসছন যিাঃ –
قال رسول اللہ صلى اللہ عليھ وسلم سذفذرق امذی ثالثا وسبعنی فرقۃ کھلم یف النار اال
-  قالوا من ھى يا رسول اللہ قال ما انا عليھ واصحایب، واحدۃ
অিেঃ অচতশীঘ্র আমার উম্মত মতহাত্তর মফরোয় চবিক্ত হসয় পড়সব
তন্মসধয এেচি জামা‘আত হসব জান্নাতী আর বােীগুস া হসব জাহান্নামী।
উপচস্থত োহাবারা চজজ্ঞাো েরস ন, মহ আল্লাহর রােূ ! জান্নাতী দ
োরা হসব? উত্তসর রােূ োল্লাল্লাহু ‘ আ াইচহ ওয়াোল্লাম ব স ন,
যারা আমার ও আমার োহাবাসদর তরীোর অনুোরী হসব। (চতরচমযী
শরীফ ২য় খ্ণ্ড পঃ ৯৩)

অন্য হাদীসে ইরশাদ ফরমানঃ
فعليكم بسنذي وسنذي اخللفاء الراشدين
অিেঃ (উম্মতসে েয েসর রােূ োল্লাল্লাহু ‘ আ াইচহ ওয়া োল্লাম
ব সছন) তখ্ন মতামাসদর জন্য আমার ও খ্ু াফাসয় রাসশদীসনর তরীো
মত ি া অতযাবেে। (আবু দাউদ শরীফ ২- ৬৩৫)
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এছাড়াও কুরআসনর বহু আয়াত ও রােূস র বহু হাদীে দ্বারা এ েিা
সুস্পষ্ট িাসব প্রমাচর্ত ময, কুরআন- হাদীে মুতাচবে ই ম ও আমস র
মেসত্র োহাবাসয়সেরাসমর অনুেরর্ জরুরী। এসেসত্র োহাবাসদর পি ও
মতসে বজেন েসর কুরআন হাদীসের জ্ঞানাজেন ও তদানুযায়ী আম
েম্ভব নয়। োচধে োহাবীর মসধয েবাই অনুেরসর্রসযাগয। কুরআন
হাদীসের মোিাও এ মেসত্র মোন োহাবীসে বাদ মদওয়া হয় নাই। মোন
োহাবীর দ্বারা েখ্সনা গুনাহ হসয় মগস তাও হসয়সছ গুনাসহর পসর
তাওবার পদ্ধচতর মেসত্র উম্মসতর অনুেরর্সযাগয হওয়ার জন্যই।
চদ্বতীয়তঃ নবী োল্লাল্লাহু ‘ আ াইচহ ওয়াোল্লাম মযসহতু েবচেছু বােব
নমুনা চহোসব মদচখ্সয় মগসছন তাই ইে ামী দণ্ডচবচধর বােব প্রসয়াগচবচধ
চশো মদয়ার সেয দু’এেজন োহাবী মিসে িু প্রোশ মপসয়সছ।
এোরসর্ই রােূস মখ্াদা োল্লাল্লাহু ‘ আ াইচহ ওয়াোল্লাম ইরশাদ
েসরসছনঃ
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أوحي الله يا حممد ان اصحابك عندي كالنجوم بعضها
– اضوأ من بعض ولكل نور فمن اخذ بشي مماهم عليه من اخذالفهم فهو عندي علي الهدي
- رواه الدارقطين
অিেঃ রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘ আ াইচহ ওয়া োল্লাম ইরশাদ েসরন,
আল্লাহ অহী পাচিসয়সছন ময, মহ মুহাম্মাদ! আপনার োহাবীগর্ আমার
চনেি নেত্রতু য, মেউ অচত উজ্জ , মেউ তার মিসয় েম, তসব
েেস রই আস া আসছ। অতএব, তাসদর মতচবসরাসধর মেসত্রও ময
মোন এে পেসে অনুেরর্ েরস ই মে অনুোরী আমার চনেি মহদায়াত
প্রাপ্ত বস গর্য হসব।
( মেননা, তাসদর চবসরাধ হসব ইজসতহাদী, আর েচিে ইজসতহাসদর
মোন অংশসেই চনচশ্চত িু ব া যাসব না) হাদীেচির েনসদ দুবে তা
িােস ও এমসমে আসরা অসনে হাদীে িাোয় এবং হাদীেচি চবষয় বস্তু
কুরআসনর চবচিন্ন আয়াত ও অপরাপর হাদীে েমচিেত হওয়ায় হাদীেচি
েম্পূর্ে গ্রহর্সযাগয (অবে োসরা মসত কুরআন- হাদীসের েমিেন
গ্রহর্সযাগয না হসয় চনসজর মসনর েমিেন গ্রহর্ মযাগয হস তা চিন্ন েিা)
তাফেীসর মাযহারী ২য় খ্ণ্ড পঃ ১১৬
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মমািেিা োহাবাসয়সেরাসমর েসতযর মাপোচি হওয়ার চবষয়চি
কুরআন- হাদীে দ্বারা প্রমাচর্ত, োসি োসি যুচক্ত েংগতও। অিি
মওদুদী োসহব তােঁর দস র জন্য আইন প্রর্য়ন েসর মগস ন ময,
রােূস মখ্াদা ছাড়া আর োউসে মযন েসতযর মাপোচি না বানাসনা হয়।
চে মদাষ েসরসছন হযরত আবু বের রা. ও উমর রা., যাসদরসে
েসতযর মাপোচি বানাসনা যাসব না। হযরত উমর চবন আব্দু আযীয রহ.
এর রাে বযবস্থা, মুজাচদ্দসদ আ সফোনী রহ. এর েংস্কার, আইম্মাসয়
মুজতাসহদীসনর ইজসতহাদ, হযরত আবদু োসদর চজ ানী রহ. এর
তাযচেয়া ও মা’ চরফাতসে অনুেরর্ েসর যচদ মোচি মোচি মানুষ
চহদায়াসতর ও নাজাসতর আশা েরসত পাসর তাহস রােূস আেরাসমর
মত পরশ পািসরর মছায়ায় ধন্য ও তার হাসত গড়া জামা‘আসতর
জীবনী, েিা ও োজ, মেন অনুেরনসযাগয হসব না?
বস্তুতঃ রােূ চছস ন দ্বীন নামে দূসগের চনমোতা। োহাবাসয়সেরাম চছস ন
মে দুসগের সুদঢ় প্রািীর। তাসদর উপর চনিের না েরা হস দ্বীসনর বংে
অচনবাযে। ইে াসমর অতীত ইচতহাসের মগামরাহ দ গুস া েবেদা এই
প্রািীরসেই বংে েরসত মিষ্টা েসরসছ।
তাছাড়া মওদুদী োসহব শুধু োহাবাগর্সে েসতযর মাপোচি স্বীোর
েসরনচন তা নয় বরং চবচিন্নিাসব োহাবাসয়সেরাসমর কুৎো রচিসয়সছন।
মে েূসত্র চতচন বস নঃ
بسااوقات صحابہپربھیبشریکمزوریوںکاغلبہہو جاتاتھا
অিেঃ োহাবাসদর উপর প্রায়ই মানচবে দুবে তা প্রিাব চবোর েরত।
- তাফ্হীমাত ৪িে েংস্করর্ পঃ ২৯৬ েূত্রঃ মওদুদী োসহব আওর উনেী তাহরীরাত
৮৫

তাছাড়া উহুদ যুসদ্ধ মুে মানসদর পরাজসয়র (মওদুদীর িাষায়) বড় বড়
োরর্ বর্েনা েরসত চগসয় জনাব মওদুদী চ সখ্নঃ ময েমাসজ সুসদর
প্রি ন িাসে মেখ্াসন সুদসখ্াসরর োরসর্ দুই ধরসনর সনচতে মরাগ মদখ্া
মদয়। সুদ গ্রহর্োরীর মসধয ম াি- া ো, েপর্তা ও স্বািোন্ধতা এবং
সুদ প্রদানোরীসদর মসধয ঘর্া- মক্রাধ, চহংো ও চবসদ্বষ জন্ম মনয়।
উহুসদর পরাজয় এ দুই ধরসনর মরাসগর চেছু না চেছু অংশ চছ ।
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( তাফহীমু
েংস্করর্।)

কুরআন বাং া ৪িে পারা ২য় খ্ণ্ড ৬৫ পঃ আধুচনে প্রোশনী ৩য়

চিন্তা েসর মদখ্ুন! উদ্ধত প্রিম বক্তবয দ্বারা ময মানচবে দুবে তার েিা
বস সছন, তারই েম্ভবতঃ চেছুিা বযাখ্যা েসরসছন উহুসদর ঘিনায় চগসয়।
অিোৎ মানচবে দুবে তাগুস া চছ ঃ ম াি- া ো, চহংো- চবসদ্বষ,
েপর্তা ও ঘর্া ইতযাচদ। অিি উহুদ যুসদ্ধ যারা শরীে চছস ন, তারা
েেস ই চছস ন নবীজীর প্রিম োচরর োহাবা। আল্লাহ তা‘আ া তাসদর
প্রশংোয় েত আয়াত নাচয েসরসছন। চেন্তু মওদুদী োসহব চনচদ্বেধায়
পাইোরী হাসর তাসদর মদাষিিো েসর মগস ন। শুধু তাই নয় আশারাসয়
মুবাশশারাহ (জান্নাসতর সুেংবাদ প্রাপ্ত দশজন) মিসে শুরু েসর োসতসব
ওহী পযেন্ত অসনসেই মরহাই পানচন মওদুদী োসহসবর ে সমর আক্রমর্
মিসে। যার জ্ব ন্ত প্রমার্ পাসবন মওদুদী োসহসবর চ চখ্ত “মখ্ াফত
মূ ুচেয়াত” ও তার পাশাপাচশ জাচষ্টে তক্বী উেমানীর চ খ্া “ইচতহাসের
োিগড়ায় হযরত মুআচবয়” এবং হযরত শামছু হে ফচরদপুরী রহ.
এর ম খ্া “িু েংসশাধ” পসড় মদখ্স ।
এেসবর দ্বারা চতচন মযমন োহাবাসদর পচবত্র জামা‘আতসে উম্মসতর
োমসন ে চিত েরসত মিসয়সছন। অপরচদসে রােূস র হাসত গড়া
স্বর্েমানবসদর দ , োহাবাসদরসে ে চিত েসর স্বয়ং রােূ সেও িরম
বযিে প্রমার্ েরসত প্রয়াে মপসয়সছন। মেননা, চেয়ামত পযেন্ত আগত
মানুসষর জন্য রূহানী চিচেৎেে যচদ বছরসে বছর তার েংস্পসশে িাো
মরাগীসদরসেই পূর্ে চিচেৎো েরসত না পাসরন বরং তার েংস্পশেীসদর
মাসঝ “প্রায়ই মে মরাগগুস া প্রিাব চবোর েসর িাসে” । তাহস এমন
চিচেৎেেসে েফ মে ব সব ?
অিি স্বয়ং রােূস োরীম োল্লাল্লাহু ‘ আ াইচহ ওয়াোল্লাম তােঁর
োহাবাসদর েম্পসেে েিূচক্ত চেংবা েমাস ািনা েরসত উম্মতসে বার বার
এবং েসিার িাষায় চনসষধ েসর মগসছন। এ বযাপাসর েসয়েচি হাদীে
চনসে প্রদত্ত হ قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ال ذسبوا اصحايب فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما
- بلغ مد احدهم والنصيفه
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অিেঃ রােূ োল্লাল্লাহু ‘ আ াইচহ ওয়াোল্লাম উম্মতসে েয েসর
ইরশাদ েসরন, মতামরা আমার োহাবাসদর মে ব সবনা মেননা
মতামাসদর মেউ উহুদ পাহাড়েম স্বর্ে েদো েরস ও তাসদর এেসের বা
আধাসেসরর েমান হসব না। বুখ্ারী মুেচ ম - েূত্রঃচমশোত পঃ ৫৫৩
عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الله الله في اصحايب ال
ذذخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحيب احبهم ومن ابغضهم
অিেঃ রােূ োল্লাল্লাহু ‘ আ াইচহ ওয়াোল্লাম ইরশাদ ফরমান, আল্লাহসে
িয় ের, আল্লাহসে িয় ের আমার োহাবাসদর চবষসয়। তাসদরসে
েমাস ািনার পাত্র বানাসব না। যারা তাসদরসে িা বােসব আমার
মুহাব্বাসতই তা েরসব। আর যারা তাসদর োসি শত্রুতা মপাষর্ েরসব
তারা আমার োসিই শত্রুতাসহতু তাসদর শত্রু হসব..... চতরচমযী ২- ২২৫
চমশোত – ৫৫৪

عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيذم الذين يسبون أصحايب فقولوا لعنة
الله على شركم
অিেঃ রােূ োল্লাল্লাহু ‘ আ াইচহ ওয়াোল্লাম ইরশাদ ফরমান, মতামরা
যখ্ন ঐ েে ম ােসদরসে মদখ্সব যারা আমার োহাবাসদর মে বস ,
তখ্ন মতামরা ব সব, মতামাসদর অচনসষ্টর প্রচত আল্লাহর া‘নত মহাে।
(চতরচমযী ২- ২৫৫ চমশোত ৫৫৪)

মমািেিা োহাবাসয় মেরাম- আল্লাহ ও তােঁর রােূস র দচষ্টসত অসনে
েম্মানী জামা‘আত। আল্লাহ তাসদর েেস র প্রচত েন্তুচষ্টর মঘাষর্া
চদসয়সছন। রােূ
োল্লাল্লাহু ‘ আ াইচহ ওয়াোল্লাম তাসদরসে
েমাস ািনার পাত্র বানাসত েসিার চনসষধাজ্ঞা আসরাপ েসরসছন।
চবোচরত জানসত হস মদসখ্ন মুফতী শফী রহ. প্রর্ীত “ মাোসম
োহাবা” নামে চেতাবচি।
আর এ োরসর্ই আোইসদর চবখ্যাত চেতাব “ মুছায়রাসত” উসল্লখ্ েরা
হসয়সছ মযমনঃ
....... واعذقاد اهل السنة و اجلماعة ذزكية جميع الصحابة وجوبا
www.darsemansoor.com

Instal “Islami Jindegi” App

www.islamijindegi.com

অিেঃ আহস সুন্নাত ওয়া জামা‘আসতর আক্বীদা হ ময, েে
োহাবীসে চনসদোষ ব া ওয়াচজব। (মুোয়ারাহ পঃ ১৩২ মদওবে। েূত্রঃ মাোসম
োহাবা - পঃ ৭৯)

মতমচনিাসব শাইখ্ু ইে াম ইবসন তাইচময়া রহ. চ সখ্নঃ
ومن اصول اهل السنة و اجلماعة سالمة قلوبهم و السنذهم الصحاب رسول الله صلي الله عليه
وسلم
অিেঃ আহস সুন্নাত ওয়া জামা‘আসতর মমৌচ ে চবশ্বাে হ ময,
রােূস র োহাবাসদর বযাপাসর চনজ অন্তর ও চজহ্বাসে পচরষ্কার রাখ্সব।
(শরসহ আক্বীদাসয় ওয়াচেচত্বয়যাহ পঃ ৪০৩ েূত্র মাোসম োহাবা পঃ ৭৯)

আল্লামা ইবসন তাইচময়া রহ. আসরা বস নঃ
ال جيوز الحد ان يذكر شيئا من مساويهم وال ان يطعن علي أحد منهم بعيب و ال نقص فمن
فعل ذلك وجب ذاديبه
অিেঃ োহাবাসদর মদাষ- ত্রুচি বর্েনা েরা োসরা জন্যই জাসয়য নাই। ময
এমন েরসব তাসে শাচে মদওয়া ওয়াচজব। (আেোচরমূ মাস ু । েূত্রঃ
মাোসম োহাবা – ৭৭)
ইমাম নববী রহ. বস নঃ
الصحابة كلهم عدول من البس الفذن وغريهم باجماع من يعذد بهঅিেঃ গ্রহর্সযাগয েেস র এ বযাপাসর ইজমা ময, েে োহাবী
চনরপরাধী, এমনচে যারা পরস্পর চবগ্রসহ পচতত হসয়সছন তােঁরাও।
(তাক্বরীব েূত্রঃ মাোসম োহাবা - পঃ৭৭)

ইমাম মুেচ সমর উোদ ইমাম আবু যরআহ রহ. বস নঃ
اذا رأيذ الرجل ينذقص أحدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق
অিেঃ যখ্ন োউসে মোন োহাবীর মদাষ- বর্েনা েরসত মদখ্, তাহস
মজসন নাও ময মে হ , মযেীক্ব (ধমেসদ্রাহী)। আদদুররাতু মুচযয়যাহ।
(েূত্রঃ মাোসম োহাবা – ৭৯)

মতমচন িাসব প্রচেদ্ধ আেীদার চেতাব শরসহ আেীদাতুত্বাহাচবয়যাহ।
উসল্লখ্ আসছ.....
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وال نذكرهم إال خبري وحبهم دين واميان......وحنب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
. واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان
অিেঃ আমরা েে োহাবীসে িা বাচে .......... তাসদর শুধুমাত্র িাস ার
আস ািনাই েচর। তাসদর প্রচত িা বাো দ্বীন, ঈমান ও ইহোসনর
পচরিায়ে আর তাসদর প্রচত শত্রুতা মপাষর্ কুফর, মুনাসফক্বী ও
অবাধযতার পচরিায়ে। আক্বীদা নং ৯৭উপসরাক্ত আস ািনা দ্বারা বুঝা মগ ময োহাবাসদর েমাস ািনাোরী
আহস সুন্নাত ওয়া জামা‘আত বচহিূেত ও মগামরাহ দস র অন্তিুেক্ত।
( ৫) মওদুদী োসহব মযমন োহাবাসয়সেরামসে েসতযর মাপোচি মানসত
নারাজ মতমচন আচিয়াসয়সেরাম, েম্পূর্ে চনষ্পাপ ব সতও নারাজ;
যিা আচিয়াসেরাম েম্পসেে চতচন চ সখ্নঃ
 اور ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ ہللا....... عصمت انبیاء علیہم الصالۃ والسالم کی لوازم ذات سے نہیں
تعالی نے باالرادہ ہر نبی سے کسی وقت اپنی حفاظت اٹہا کر ایک دہ لغزیش ہو جانے دی ہیں تاکہ لوگ
انبیاء کوخدانہسمجہیںاورجان لیںکہیہبہیبشرہیں۔
অিেঃ চনষ্পাপ হওয়া আচিয়াসয়সেরাসমর েিার জন্য আবেে নয় বরং
নবুওয়াসতর দাচয়ত্ব েচিে িাসব পা নাসিে আল্লাহ তা‘আ া তােঁসদরসে
গুনাহ হসত মহফাজসত মরসখ্সছন। নতুবা েচর্সের জন্য মে চহফাজত
উচিসয় চনস োধারর্ মানুসষর মত তাসদরও িু ভ্রাচন্ত হসত পাসর,
আর মজার েিা ময, আল্লাহ- তা‘আ া ইচ্ছা েসরই প্রসতযে নবী মিসে
মোন না মোন েময় এই চহফাজত উচিসয় দু’এেচি গুনাহ হসত
চদসয়সছন, যাসত ম াসেরা তােঁসদরসে মখ্াদা মসন না েসর এবং বুসঝ
মনয় ময, তােঁরাও মানুষ। তাফহীমাত ২, পঃ ৫৭ ষি েংস্করর্ মতমচন
িাসব তজুেমানু কুরআন ৫৮- এচপ্র ১৯৭৬ েংখ্যায়
اسالمکسچیزکاعلمبردارہے
চশসরানাসম স্বয়ং মুহাম্মদ োল্লাল্লাহু ‘ আ াইচহ ওয়াোল্লাম েম্পসেে
চ সখ্নঃ
وہنہفوقالبشرہے۔نہبشریکمزوریوںسےباالترہے۔
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অিেঃ চতচন োল্লাল্লাহু ‘ আ াইচহ ওয়াোল্লাম না মানব ঊসবের চছস ন,
না মানচবে দুবে তা মুক্ত চছস ন। মমািেিা তােঁর মসত আচিয়াসেরাম
েিাগত চদে মিসে মাসুম তিা চনষ্পাপ চছস ন না। বরং প্রসতযে নবীর
দ্বারাই গুনাহ েংঘচিত হসয়সছ। এমনচে স্বয়ং মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু
‘ আ াইচহ ওয়াোল্লামও মানচবে দুবে তা মুক্ত চছস ন না, আর
আচিয়াসেরাসমর গুনাহ মদখ্াসনার জন্য চতচন তাফহীমু কুরআন,
তরজুমানু ২৯ খ্ঃ ও রাোচয় মাোচয় ১ম খ্ণ্ড হযরত আদম,
হযরত দাউদ, হযরত ইউনুে, হযরত ইউসুফ ও হযরত মূো
আ াইচহমুে ো াম েতেে গুনাহ প্রমার্ েরার মিষ্টা েসরসছন।
অিি হযরত আদম আ. এর গন্ধম খ্াওয়ার চবষয়চি দুচনয়াসয় অবতীর্ে
হওয়ার পূসবেোর চছ । এছাড়া মোন নবী হসত ইহ জীবসন শরী‘আসতর
দচষ্টসত মোন পাপ োজ হসয়সছ এমন প্রমার্ মোিাও নাই। আর হসবই
বা চে েসর। োরর্ কুরআন পাসের বহু আয়াসত উম্মতসে নবী- রােূস র
চনঃশতে ও চদ্বধাহীন আনুগসতযর হুকুম েরা হসয়সছ। তােঁসদর দ্বারা েখ্সনা
েখ্সনা গুনাহ হওয়ার েম্ভাবনা িাোবস্থায় এ আনুগতয চে েসর েম্ভব?
আর খ্াওয়া পরা েংোর ধমে এগুস া হ মানচবে িাচহদা ও প্রসয়াজন।
মানচবে দুবে তা হ , চহংো,চবসদ্বষ, স্বজন প্রীচত অযিা মক্রাধ
ইতযাচদ। রােূ চনসজ যচদ এেব দুবে তা মুক্তই না হন, উম্মতসে এ েব
দুবে তা মুক্ত েরসবন চে েসর? নবীগর্ মানুষজাসতর এেিা প্রমাসর্র
জন্য খ্াওয়া- পরা এজাতীয় মানচবে প্রসয়াজনইসতা যসিষ্ট, তা েসিও
তাসদরসে চদসয় গুনাহ েংঘচিত েচরসয় ও মানচবে দুবে তাযুক্ত মরসখ্
মানুষ প্রমাসর্র চে দরোর আসছ?
বস্তুতঃ আচিয়াসেরাসমর চনষ্পাপ হওয়া স্বয়ং কুরআসনর ও মখ্াদ
নবুওয়তীর দাবী, গুনাসহর প্রসরািে নফে ও শয়তাসনর কুমন্ত্রর্া হসত
আল্লাহ তাসদরসেই েবেদাই মুক্ত মরসখ্সছন, আহস সুন্নাত ওয়া
জামা‘আত এিাই চবশ্বাে েসর এবং েরসত বাধয।
( ৬) কুরআন সুন্নাহর অনুেরসর্র মেসত্র মাযহাব িতুষ্টসয়র ইমামসদর
তাে ীদ েরা েম্পসেে জনাব মওদুদী োসহব চ সখ্নঃ
میرےنزدیک صاحبعلمآدمی کیلئےتقلید ناجائز اورگناہ بلکہاسسےبہیشدیدترچیزہے۔
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অিেঃ আমার মসত এেজন আস সমর জন্য তাে ীদ নাজাচয়য, গুনাহ
বরং এর মিসয়ও জঘন্যতম চজচনে। (রাোই মাোই ১ম খ্- পঃ ২৪৪ েূত্র
মওদুদী োসহব আওর উনেী তাহরীরাত পঃ ৯৯)

অন্যত্র চ সখ্নঃ
میں نہ مسلک اہل حدیث کو اسکی تمام تفصیالت کے ساتہ صحیح سمجہتا ہوں اور نہ حنفیت یا
شافعیت ہیکاپابند ہوں۔
অিেঃ আচম আহস হাদীসের মতাদশেসে মযমন পুরাপুচর েচিে মসন েচর
না মতমচন আচম হানাফী বা শাসফয়ী মাযহাসবর অনুোরীও নই। (রাোই
মাোই ১ম খ্- পঃ ২৩৫ - েূত্র- মওদুদী োসহব আওর উনেী তাহরীরাত ৯৮ )

মমাি েিা মওদুদী োসহসবর মসত আস সমর জন্য ইমামসদর তাে ীদ
মারাত্মে গুনাসহর োজ, আর আস ম দ্বারা তার মত অপূর্ে আস ম ও
উসদ্দে। তাহস আইম্মাসয়সেরাসমর পর হসত মুোচল্লদ উ ামা
মাশাসয়খ্ বুযুগোসন দ্বীন েেস ই তাে ীদ েসর। তােঁর মসত মারাত্মে
গুনাহগার োবযে হসয়সছন। েত জঘন্য েিা!
এ চছ মওদুদী োসহসবর েচতপয় িু চিন্তাধারা। উপসর ময েয়চি
িুস র েিা আস ািনা েরা হসয়সছ মে গুস া হ তােঁর মূ চিওচরর
অন্তিুেক্ত। এ েব চিওচরর আস াসেই চতচন চ সখ্সছন, দ গসড়সছন ও
গসবষর্া েসরসছন। চিন্তা েরস বুঝসত পারসবন এেব চিওচরর আস াসে
ম খ্া বই, তাফেীর ও গসবষর্া চে পচরমার্ মগামরাহী ও িুস
পচরপূর্ে হসয়সছ। চবজ্ঞ ও হক্কানী উ ামাসয়সেরাম মে েব িুস র প্রচত
মওদুদী োসহব তােঁর দ সে আেষ্ট েরস হয়সতাবা ইচনসয় চবচনসয়
আসরা েসয়েচি গ ত যুচক্ত চদসয় মে িু সেই প্রচতচিত েরসত মিসয়সছন
বা মোন িাসব িু ঢাো েম্ভব না হস চ খ্চন হসত মেই অংশিুকু
গাসয়ব েসর চদসয়সছন। চেন্তু েখ্সনা প্রোসে িু স্বীোর েসরনচন।
এোরসর্ হক্কানী উ ামাসয়সেরাম প্রায় শুরু মিসেই মওদুদী োসহব ও
তােঁর চিন্তা ধারায় চবশ্বােী জামায়াসত ইে ামীসে আহস সুন্নাত ওয়া
জামা‘আত বচহিূেত এেচি মগামরাহ দ চহোসব অচিমত বযক্ত
েসরসছন। এবং অন্যসদরসে তাসদর মিসে েতেে িােসত বস সছন।
চনসে জগৎচবখ্যাত েসয়েজন আস সমর অচিমত উসল্লখ্ েরা হ www.darsemansoor.com
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( ে) আোচবসর মদওবসের েবেেম্মত ফাতাওয়াঃ মওদুদী োসহব ও
জামা‘আত ইে ামীর বই- পত্র ও রিনাব ী পড়ার দ্বারা োধারর্ মানুষ
আইম্মাসয় চহদায়াসতর োসি েম্পেেহীন হসয় পসড়, যা তাসদর
মগামরাহীর োরর্। মতমচন োহাবাসয়সেরাম ও বুযুগোসন দ্বীসনর প্রচত
িচক্ত েদ্ধায়ও বািা পসড়। এছাড়া মওদুদী োসহসবর বহু গসবষর্া েম্পূর্ে
িু । োচবেেিাসব মওদুদী োসহব ও তােঁর দস র চিন্তাধারা এেচি নতুন
চফৎনা, যা চনচশ্চত েচতের। এ োরসর্ আমরা উক্ত চিন্তাধারা চনিের
আসো নসে গ দ ও মুেচ ম উম্মাহর জন্য েচতের মসন েচর। এ
দস র োসি আমাসদর মোন েম্পেে নাই।
দেখ্তোরীঃ হযরত মুফতী চেফায়াতুল্লাহ রহ., হযরত হুোইন আহমাদ
মাদানী রহ., হযরত োরী মুহাম্মাদ সতসয়যব রহ. (চপ্রচিপযা , দারু
উ ূম মদওবে)। শাইখ্ু হাদীে হযরত যাোচরয়া রহ., হযরত মুফতী
োইদ আহমাদ মা. চজ. মুফতীসয় মদওবে প্রমুখ্। মাচেে দারু উ ূম
যী- োহাদ ১৩৭০ েংখ্যা। (নদচনে আ জচময়ত চদল্লী ৩রা আগষ্ট ১৯৫১ খ্ঃ েূত্রঃ মওদুদী োসহব আওর উনেী তাহরীরাত পঃ ১৯)

( খ্) মুফতীসয় আযম মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. এর ফাতাওয়াঃ আমার
মসত মওদুদী োসহসবর মমৌচ ে িু এই ময, চতচন আক্বাইদ ও
আহোসমর মেসত্র বযচক্তগত ইজসতহাসদর অনুেরর্ েসরন, অিি তােঁর
মসধয মুজতাচহদ হওয়ার শতোব ী অনুপচস্থত। এই মমৌচ ে িুস র
োরসর্ তােঁর রিনাব ীসত বহু েিা িু ও আহস সুন্নাত ওয়া
জামা‘আত পচরপন্থী। (আসরা এেিু আসগ চগসয় বস ন) মওদুদী
োসহসবর রিনাব ীই জামায়াসত ইে ামীর চিন্তা মিতনার মূ পুেঁচজ।
জামাআসতর পে মিসে মওদুদী োসহসবর িু ভ্রাচন্তর োধারর্ পে
পাচতি এেিাই প্রমার্ েসর ময, মওদুদী চিন্তাধারা ও রিনাব ীর োসি
তারা এেমত। মেউ এেমত না হস তা চনতান্তই বযচতক্রম।
(জাওয়াচহরু চফেহ- ১ম খ্- পঃ ১৭২)

( গ) গত শতাব্দীর মেি হাদীে গ্রন্থ ই’ াউেসুনাসনর েংে ে ও ঢাো
আচ য়ার প্রাক্তন মহি মুহাচদ্দে হযরত মাও ানা যাফর আহমাদ
উেমানীর অচিমতঃ মওদুদী োসহব বািত মুনচেসর হাদীে। ইে াসমর
গচণ্ড বচহিূেত নয়, হসব মগামরাহ ও মবদআতী। এমন ম াে হসত
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মুে মানসদর দূসর িাো িাই। তােঁর েিায় মমাসিও আস্থা না রাখ্া
উচিত। এবং দ্বীন েম্পসেে তাসে িরম মূখ্ে মসন েরা বাঞ্ছনীয়। (েূত্রঃ
মওদুদী োসহব আওর উনেী তাহরীরাত পঃ ২৫)

( ঘ) তাফেীসর হক্কানীর ম খ্ে মপসশায়ার দারু উ ম
ূ হক্কানীয়ার
প্রচতিাতা, শাইখ্ু হাদীে আব্দু হক্ব রহ. এর অচিমতঃ মওদুদী
োসহসবর আক্বাইদ আহস সুন্নাত ওয়া জামা‘আত পচরপন্থী ও
চবভ্রাচন্তমূ ে, মুে মানগর্ মযন এই চফৎনা হসত মবেঁসি িােসত মিষ্টা
েসরন। েূত্রঃ মওদুদী োসহব আওর উনেী তাহরীয়াত পঃ ২২
এছাড়া জনাব মওদুদী োসহসবর উত্থাসনর এসেবাসর প্রিম পযোসয় তার
ম খ্া তরজুমাসনর এেচি েংখ্যা হযরত হােীমু উম্মত আশরাফ আ ী
িানিীর োমসন মপশ েরা হস , মাত্র েসয়েচি াইন পসড়ই হযরত
িানিী ইরশাদ েরস নঃ
اہلباطلکیباتیں ایسیہیہواکرتی ہیں،باتوں کونجاست میںمالکرکہتاہے
অিেঃ এই ম াসের বক্তসবয নাপােীর েংচমের্ রসয়সছ। বাচত পন্থীসদর
েিা এমনই হসয় িাসে। (তরজুমানু ইে াম াসহার ৩০ মশ চিসেির ১৯৫৭
খ্ঃ)

মতমচনিাসব আশরাফুেোওয়াসনহ বাং া অনুবাদ আশরাফ িচরত ৮৭৭
পিায় উসল্লখ্ আসছ ময, মাও ানা মঞ্জুর মনা’ মানী োসহব জামাআসতর
োসি চনজ েম্পক্ততার েমসয় হযরত িানিীর েসঙ্গ পরামশে েরসত
িাইস , হযরত বস ন, আমার চদ এই আসো নসে েবু েসর না।
মাত্র েসয়ে জন শীষেস্থানীয় আস সম দ্বীসনর অচিমত এখ্াসন উসল্লখ্ েরা
হ ,
তাছাড়া উপমহাসদসশর অতীত বতেমাসনর েে
হক্কানী
আস মগসর্র েবেেম্মত মত হ ময, মওদুদী োসহসবর চিন্তাধারা ও
তার উপর প্রচতচিত জামায়াসত ইে ামী আহস সুন্নাত ওয়া
জামা‘আত বচহিূেত। এই চহসেসব শরী‘আসতর দচষ্টসত তারা ফাচেে ও
আেীদাগত িাসব চবদআতী।
আল্লাহ তা‘আ া আমাসদর েবাইসে চেরাসত মুোেীসমর উপর োসয়ম
িাোর তাওফীে দান েরুন, আমীন।
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প্রশ্ন দুইঃ মওদুদী োসহসবর চ চখ্ত বই- পুেে তিা তাফহীমু কুরআন,
তাফহীমাত, তানেীহাত, খ্ুতবাত, রাোসয় মাোসয় , তাজদীদ
ও ইহ্য়াসয় দ্বীন, মখ্ াফত ও মু চু েয়াত, ইে ামী চরয়াোত,
কুরআন েী িার বুচনয়াদী ইসে াসহেঁ ইতযাচদ পড়া যাসব চে না? অিোৎ
মওদুদী োসহসবর চ চখ্ত বই- পুেে পড়া যাসব েী?
২নং প্রসশ্নর জবাবঃ মওদুদী োসহসবর চ চখ্ত বই পুেসে এমন অসনে
আস ািনা রসয়সছ, যা আহস সুন্নাত ওয়া জামা‘আসতর আেীদার
পচরপন্থী। ই সম ো াম, ই সম চফেহ ও চিন্তা ধারার মেসত্র তােঁর
বযচতক্রমধমেী মত রসয়সছ। চতচন ো সফ োস হীসনর োসরা অনুোরী
নন। তার চ চখ্ত চেতাবাদীসত মু’ তাচয া, খ্াওয়াসরজ,
ামাযহাবী ও অন্যান্য বাচত েম্প্রদাসয়র েিাবাতো পাওয়া যায়। চতচন
দ্বীন- ইে াম, ঈমান, তাওহীদ, চরো াত, তােওয়া, ইবাদত
ইতযাচদর চবসিষর্ েসরসছন হাদীে ও আোসর োহাবা অনুেত
আোচবসর উম্মসতর পি তযাগ েসর। অপরচদসে রােূস মখ্াদা োল্লাল্লাহু
‘ আ াইচহ ওয়াোল্লাম- এর চনজ হাসত গড়া ও নুযূস কুরআসনর
প্রতযেদশেী জামা‘আসত োহাবার অনুেরসর্ প্রসয়াজনীয় েে জ্ঞাসন
মেি জ্ঞানী উ ামাসয় উম্মাসতর েূত্র পরম্পরায় দ্বীন, ইে াম ও
আনুষচঙ্গে েে চবষসয়র চনিুে বযাখ্যা চবসিষর্সে মওদুদী োসহব িু
ও চবেচত আখ্যা চদসত মিষ্টা েসরসছন। এবং এেব হযম েরাসত
মিসয়সছন খ্ুব িতুরতার োসি যা এেজন মুহাচক্কে আস ম ছাড়া ধরা
মুশচে ।
তাই োধারর্ মানুসষর জন্য প্রিম, মওদুদী োসহসবর রিনাব ী েংক্রান্ত
হক্কানী উ ামাসদর চ চখ্ত বই- পুেে পসড় মনওয়া জরুরী। তা না েসর
প্রিসমই মওদুদী োসহসবর বই- পত্র, তাফেীর, ইতযাচদ পড়সত মগস
চবভ্রাচন্ত ও মগামরাহী অবধাচরত। চনসজর ঈমান- আমস র েংরেসর্র
স্বাসিেই এমন োজ হসত চবরত িাো জরুরী। এ বযাপাসর যুগ মেি
েসয়েজন আস সমর অচিমত চনসে প্রদত্ত হ ।
১. শাইখ্ু ইে াম হযরত হুোইন আহমদ মাদানী রহ. এর অচিমতঃ
মওদুদী োসহসবর রিনাব ী ও চেতাবাদী দ্বীসনর আচঙ্গসে এমন মবদ্বীনী
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ও অপবযাখ্যা েিচ ত ময, েম ই ম োধারর্ মানুষ তা ধরসত পাসর
না। তাই োধারর্ মের্ী তা পসড় মুহাম্মদ োল্লাল্লাহু ‘ আ াইচহ
ওয়াোল্লাম এর আনীত ইে াম যার উপর োসড় মতরশত বৎের উম্মাত
আম েসর আেসছ তা মিসে চনসজসে েম্পূর্ে পিে েসর মফস ।
(মওদুদীোসহব আওর উনেী তাহরীরাত পঃ ১৫)

২. চবদগ্ধ মুহাচদ্দে, েরািী চনউিাউন মাদ্রাোর প্রচতিাতা আল্লামা
ইউসুফ চবনুরই রহ. এর অচিমতঃ মওদুদী োসহসবর বই পুেে,
রিনাব ীসত এমন মারাত্মে চবষয় বস্তু ও উচক্ত েমূহ রসয়সছ মযগুস া
দ্বারা চনয়চমত দ্বীনী ই ম অজেসন বযিে নতুন েমাজ শুধু মগামরাহী নয়,
স্পষ্ট কুফরীসতও চ প্ত হসয় মযসত পাসর। (মওদুদী োসহব আওর উনেী
তাহরীরাত- পঃ ১১)

৩. দারু উ ূম মদওবসের প্রধান মুফতী হযরত মাও ানা মাহমূদ
হাোন গাংগুহী রহ. এর ফাতাওয়াঃ জনাব মওদুদী োসহব ময েমে বই
পুেে চ সখ্ প্রিার- প্রোর েসরসছন, মে েমে বই পুেসে অসনে চবষয়
এমন ও রসয়সছ যা আহস সুন্নাত ওয়া জামা‘আসতর মতাদশে
পচরপন্থী। চতচন ই সম চফেহ এর মেসত্র চিন্ন মত রাসখ্ন। আইম্মাসয়
ো াসফর োসরা অনুোরী নন। তােঁর চ চখ্ত বই- পুেসে মু’ তাচয া,
খ্াওয়াসরজ ইতযাচদ েম্প্রদাসয়র েিাবাতো পাওয়া যায়।
োসজই তার চেতাবাদী অধযায়ন েরা দ্বীসনর মেসত্র েচতের। ... শুধু
েচতেরই নয় বরং বংোত্মেও বসি। এবং েরােচর মগামরাহীর মাধযম।
এজন্যই জনোধারর্সে তার চেতাবাদী পড়া বা অধযয়ন মিসে চবরত
রাখ্া হয়। আর এেমে চেতাবাদী যখ্ন াইসেরীসত িােসব তখ্ন
অধযয়সন আেসবই। আর াইসেরীসত না িােস অধযয়সনও আেসব না।
(সুতরাং াইসেরীসতও এেমে চেতাবাদী না িাো িাই) (ফাতাওয়াসয়
মাহমূচদয়া ১/২৪৭)

প্রশ্ন চতনঃ মওদুদী পন্থী ইমাসমর চপছসন নামায আদায় েরস নামায
েহীহ হসব চে- না? এবং তাসদরসে ইমাম বা মুয়াচজ্জন চহোসব চনসয়াগ
মদয়া যাসব চে- না?
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৩নং প্রসশ্নর জবাবঃ
১ম প্রসশ্নর চবোচরত জবাব দ্বারা স্পষ্টিাসব প্রমাচর্ত ময, মওদুদী
োসহসবর চিন্তাধারা ও আক্বীদা অসনোংসশ আহস সুন্নাত ওয়া
জামা‘আত পচরপন্থী। তন্মসধয অন্যতম হ , চতচন োহাবাসয়সেরাসমর
মদাষিিোোরী। তােঁর দ সেও মে োসজ চতচন উৎোচহত েসরসছন এবং
বােসব জামায়াসত ইে ামী তার চিন্তাধারার োসি োযেতঃ এেমত,
চবসশষ েসর োহাবাসদর মদাষিিোয় তারা মওদুদী োসহসবর পদাি
অনুোরী।
তাই মওদুদী োসহসবর চিন্তাধারায় চবশ্বােী বতেমান জামায়াসত ইে ামীর
েদস্যরা শরী‘আসতর দচষ্টসত ফাচেে। আর ফাচেসের ইমামতী মােরূসহ
তাহরীমী। মতমচন মোন ফাচেেসে মুআযচযন বানাসনাও মােরূসহ
তাহরীমী।
প্রমার্ঃ (১) উপমহাসদসশর প্রখ্যাত মুফতী জনাব মুফতী মুহাম্মদ শফী
রহ. স্বীয় গ্রন্থ জাওয়াচহরু চফেসহ চ সখ্ন....নামায েিসন্ধ শরী‘ আসতর
চেদ্ধান্ত হ এই ময, ইমাম এমন বযচক্তসে বানাসনা উচিত চযচন আহস
সুন্নাত ওয়া জামা‘আসতর অনুোরী। সুতরাং যারা মওদুদী চিন্তা ধারায়
এেমত তাসদরসে মস্বচ্ছায় ইমাম বানাসনা জাচয়য নাই। িােঁ, মেহ
তাসদর চপছসন নামায পসড় চনস নামায হসয় যাসব। (জাওয়াচহরু চফকহ
১/১৭২)

( ২) মুজাচহসদ আযম, আল্লামা হযরত মাও ানা শামছু হে
ফরীদপুরী রহ. চ সখ্ন, যাহারা োহাবাসয়সেরামসদর মদাষিিোয় চ প্ত
তাহারা ময মেহই হউন না মেন, তাহাচদগসে ইমাম বানাইয়া চপছসন
নামায পড়া চেছুসতই জাচয়য হইসব না। োরর্ মযসহতু তাহারা
োহাবাসয়সেরাসমর মদাষিিোর োরসর্ আহস সুন্নাত ওয়া জামা‘আত
হইসত খ্াসরজ হইয়া চগয়াসছ। (িু েংসশাধন পঃ ১৪২)
( ৩) প্রচেদ্ধ ফাতাওয়ার চেতাব আহোনু ফাতাওয়ার ম খ্ে জনাব
মুফতী রশীদ আহমদ রহ. চ সখ্নঃ মওদুদী চিন্তাধারায় এেমত এমন
বযচক্তর ইমামতী মােরূসহ তাহরীমী। (আহোনু ফাতাওয়া ৩/২৯১)
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