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�লখেকর কথা 
 

িবসিম�ািহর রাহমািনর রািহম 

 

সকল �শংসা আ�াহর। সালাত ও সালাম বিষ�ত �হাক আ�াহর রাসুেলর 

ওপর।  

 

বত�মানকােল উ�াহ �য-সকল িফতনায় আ�া�, তার মেধ� অন�তম হেলা 

এমন একদল �লােকর সরব উপি�িত, যারা ইলেমর চাদর গােয় চিড়েয় 

সং�ােরর নােম শিরয়াহেক িবকৃত কেরেছ, সহজতা আেরাপ সং�া� 

িফকেহর �দাহাই িদেয় ফ�াসােদর উপায়-উপকরণ সহজ কের িদেয়েছ, 

ইজিতহােদর নােম অপদ�তার পথ খুেল িদেয়েছ, িফক�ল 

আওলািবয়�ােতর নােম সু�াহর মেধ� িশিথলতা আেরাপ কেরেছ, ইসলােমর 

অবয়ব সু�র করার নােম কুফফার �গা�ীর সােথ অ�র� স�ক� �াপন 

কেরেছ।  

 

এেদর সকেলর শীেষ� রেয়েছন িযিন, িতিন হেলন িটিভ চ�ােনেলর মুফিত 

ইউসুফ কারযািব। িটিভ চ�ােনল, অনলাইন, সভা-�সিমনার, �াস, বয়ান-

ব�ৃতা �ভৃিত ��েস এ-সকল অসার িচ�ােচতনা �চােরর ��ে� তার 

রেয়েছ সিবেশষ অবদান।  

 

আমােদর এই িনবে� এই ব�ি� কতৃ�ক �চািরত কতক অসার দৃি�ভি�র 

সারকথা উেঠ এেসেছ। আিম এ�েলােক তুেল ধেরিছ উ�াহর �িত 

কল�াণকািমতা �থেক এবং দািয়�মুি�র �ােথ�, আর এই ব�ি� এবং এ 

ধরেনর অন�ান� ব�ি�েদর ব�াপাের উ�াহেক সতক� করার উে�েশ�। 

এখােন তার খ�ন�সে� আেলাচনা দীঘ� করেবা না। কারণ এখােন আিম 

যা-িকছু উে�খ কেরিছ, মুসলমান জনসাধারণ তার �িত অসমথ�ন জানােব। 

এ-সব অসার িচ�াধারা এবং তার খ�েনর িবশদ িববরণ জানেত যারা 
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আ�হী, তােদর জন� ‘আররা�ু আলাল কারযািব’ �ে� তা িব�ািরতভােব 

উে�খ করা হেয়েছ।  

 

—নািসর ইবনু হামদ আল-ফাহাদ 

১ – ১০ – ১৪২০ িহজির 
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কািফরেদর �াপাের কারযািবর �ি�ভি� 
 

কারযািব মুিমনেদর জন� আলওয়ালা এবং কািফরেদর �থেক আলবারা 

আিকদার রীিতমেতা মৃতু� ঘিটেয়েছন। এখােন তার কেয়কিট ব�ব� উে�খ 

করিছ।  

 

1. ি��ানেদর ব�াপাের িতিন বেলেছন—  

“সবিকছুই আমােদর মােঝ এবং তােদর মােঝ �যৗথ। 

আমরা এক মাতৃভূিমর স�ান, আমােদর ল�� অিভ�, আমরা এক 

জািত; আিম তােদরেক বিল— ‘আমার ি��ান ভাইেয়রা!’ কতক 

�লাক এ ব�াপারিট িনেয় আমার ওপর আপি� জানায়— আিম 

কীভােব বিল �য— ‘আমােদর ি��ান ভাইেয়রা’! মুিমনরাই �কবল 

ভাই-ভাই। হা,ঁ আমরা মুিমন। আর তারাও অন� িবেবচনায় 

মুিমন।”1 

  

2. একই ��া�ােম ‘িকবিতেদর’ (ি��ানেদর এক স�দায়) স�েক� 

িতিন বেলেছন—  

“আদেশ�র মতিবেরাধেক �ক� কের তারা হাজার 

হাজার শিহেদর খুন �পশ কেরেছ।”  

 

3. িতিন বেলন—  

                                                 
1 বারনামুজ শািরয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: গাই�ল মুসিলিমন িফ িযি�শ শািরয়াহ আল-

ইসলািময়�াহ, তািরখ: ১২/১০/৯৭, আলজািযরা চ�ােনল।  

তার অেনক বইেয়ও িতিন এ িবষয়িট �মাণ করার �চ�া কেরেছন �য, অমুসিলমরা তার ভাই। 

উদাহরণ��প ��ব�— ফাতাওয়া মুআিসরাহ: ২/৬৬৮; আলখাসািয়সুল আ�াহ িলল-ইসলাম: ৯০-৯২; 

মালািম�ল মুজতামািয়ল মুসিলম: ১৩৮।  

�টিলিভশেনর অেনক ��া�ােমই িতিন দৃঢ়তার সােথ এ িবষেয় কথা বেলেছন। সংশয় দূর করার জন� 

বেল রাখিছ, তার �টিলিভশন ��া�ােমর �য কথা�েলা আিম এখােন উ�ৃত করিছ, তার �কােনাটাই 

আিম �চে� �দিখ িন, নাউযুিব�াহ। আিম এ�েলা উ�ৃত কেরিছ তার �কািশত ��ািদ এবং অনলাইেন 

তার সাইেট �কািশত তথ�ািদ �থেক।  
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“মুসিলমরা অমুসিলমেদরেক ভােলাবাসার মােঝ �দােষর 

িকছু �নই।”2  

 

4. িতিন বেলন—  

“আমােদর মােঝ এবং ই�িদেদর মােঝ �বিরতা �ধু 

ভূিমর জন�, �ীেনর জন� নয়।”3 এবং িতিন দৃঢ়তার সােথ দািব 

কেরেছন, আ�াহ তাআলার বাণী— “তুিম অবশ�ই উপলি� করেব 

মুসিলমেদর �িত সব�ােপ�া কেঠার শ�তা �পাষণকারী হে� 

ই�িদরা এবং �স-সকল �লাক, যারা িশরক কের।”4 রাসুলু�াহ 

সা. এর সময়কােল �েয়াগেযাগ� িছেলা; বত�মানকােল নয়।5  

 

অথচ এটা �তা �াত িবষয় �য, িতিনই এই আয়ােতর �শষাংশেক 

বত�মানকােল মুসলমানেদর সােথ ি��ানেদর িনকটবিত�তার পে� 

�মাণ��প উে�খ কেরন।6 তার ব�ব� হেলা—  

“যখন মুসলমানরা শি�শালী হেব, তখন িনঃসে�েহ 

তােদর ি��ান ভাইেয়রাও শি�শালী হেব এবং যখন মুসলমানরা 

লাি�ত হেব, তখন ি��ানরাও লাি�ত হেব।”7  

 

5. িতিন অেনক জায়গায় দৃঢ়তার সােথ দািব কেরেছন—  

                                                 
2 গাই�ল মুসিলিমন িফল মুজতামািয়ল ইসলািম: ৬৮ (চতুথ� সং�রণ, �কাশকাল— ১৪০৫ িহজির)। 

পূেব�া� ��া�ােমও িতিন এই দািব কেরেছন। এছাড়াও তার একািধক �ে� এ িবষয়িট উি�িখত 

হেয়েছ।  
3 আলউ�াতুল ইসলািময়া, হািককাতুন লা ওয়া� ম: ৭০ (�থম সং�রণ, �কাশকাল— ১৪০৭ িহজির)। 

এছাড়াও পরবত�ী টীকায় উি�িখত ��া�ােমও িতিন একই দািব কেরেছন।  
4 সুরা মািয়দা: ৮২। —অনুবাদক 
5 বারনামুজ শািরয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: আসিসরা‘ বাইনাল মুসিলিমন ওয়াল ইয়া�দ, তািরখ: 

৭/১২/৯৭।  
6 বারনামুজ শািরয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: গাই�ল মুসিলিমন িফ িযি�শ শািরয়াহ আল-

ইসলািময়�াহ, তািরখ: ১২/১০/৯৭।  
7 বারনামুজ শািরয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: আলইসলাম �ীনুল বাশািয়র ওয়াল মুবাশিশরাত, তািরখ: 

২৪/০১/৯৯। 
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“ইসলাম —তার দািব অনুসাের— িবধম�ীেদর িবকৃত 

ধম��েলােক ময�াদা �দয়।”8   

 

িতিন আেরা দািব কেরেছন �য, “িবধম�ীরা মুসলমানেদর মেতাই। 

মুসলমানেদর যা যা �াপ�, তােদরও তা তা �াপ�। মুসলমানেদর 

ওপর যা যা আেরািপত হয়, তােদর ওপরও তা তা আেরািপত 

হেব।”9  

 

“ভূিমসং�া� িবষয়�েলা আমােদর এবং ি��ানেদর মােঝ �যৗথ। 

ইসলাম আমােদর মােঝ এবং তােদর মােঝ ঐেক�র িবষয়�েলার 

ওপর ���ােরাপ কেরেছ; িভ�তার ����েলার ওপর নয়।”10  

 

“এটা একা� অপিরহায� �য, এই সি�িলত ভূিমসং�া� 

িবষয়�েলার ব�াপাের মুসলমানরা এবং ি��ানরা ঐক�ব�ভােব 

নাি�কতা, জুলুম এবং সা�াজ�বােদর িব�ে� �েখ দাঁড়ােব।”11 

 

িতিন আেরা উে�খ কেরন �য, “িজহাদ হেলা সকল ধেম�র 

�িতেরাধ র�ােথ�, �ধু ইসলােমর �িতেরােধর জন� নয়।”12  

 

                                                 
8 আলইসলাম ওয়াল ইলমািনয়�াহ: ১০১; শািরয়াতুল ইসলাম, খুলুদুহা ওয়া সালা�হা িলত-তাতিবক: 

৫২। একই কথা িতিন তার অেনক �টিলিভশন ��া�ােমও বেলেছন।  
9 বারনামুজ শািরয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: আসিসরা‘ বাইনাল মুসিলিমন ওয়াল ইয়া�দ, তািরখ: 

৭/১২/৯৭; বারনামুজ শািরয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: গাই�ল মুসিলিমন িফ িযি�শ শািরয়াহ আল-

ইসলািময়�াহ, তািরখ: ১২/১০/৯৭, �ভৃিত।  

িতিন তার অেনক বইেয়ই এই কথা িলেখেছন, �যমন ‘আলহালাল ওয়াল হারাম’, ‘গাই�ল মুসিলিমন 

িফল মুজতামািয়ল ইসলািম’।  
10 ফাতাওয়া মুআিসরাহ: ২/৬৭১; আসসাহওয়াতুল ইসলািময়�াহ বাইনাল ইখিতলািফল মাশ�‘ ওয়াত 

তাফার�িকল মাযমুম: ১৪৭।  
11
 বারনামাজুল মুনতাদা, হালকাহ: মুসতাকিবলুল উ�াহ বাইনাত তাফাউল ওয়াত তাশাউম, তািরখ: 

৭/৩/৯৮ আবু ধািব িটিভ। আ�াহ আমােদরেক এবং সকল মানুষেক এসব �থেক সুরি�ত রাখুন। 

বারনামুজ শািরয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: গাই�ল মুসিলিমন িফ িযি�শ শািরয়াহ আল-ইসলািময়�াহ, 

তািরখ: ১২/১০/৯৭।  
12 বারনামুজ শািরয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: আলআলাকাতুদ দুওয়ািলয়�াহ, তািরখ: ৮/৩/৯৮।  
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“িবধম�ীেদর উৎসব�েলােত তােদরেক �েভ�া জানােনােক িতিন 

�বধ �ঘাষণা কেরেছন।”13  

 

�তমিন ম�ণালয় এবং অন�ান� রা�ীয় ���পূণ� পদ�েলােত 

িবধম�ীেদর িনেয়াগকম�েকও িতিন �বধ মেন কেরন।”14   

 

6. একইভােব িতিন দৃঢ়তার সােথ দািব কেরেছন—  

“িযি�েদর �থেক িজযয়া �নয়া হয় �ধু তােদর 

মাতৃভূিমর �িতেরােধর মহান �ত পিরত�াগ করার িবিনময় 

িহেসেব। বত�মােন এই িবধানিট রিহত থাকেব। কারণ, এখন 

�সন� সং�েহর িবষয়িট বাধ�তামূলকভােব স�� করা হেয় 

থােক। এে�ে� মুসিলম কািফর সকেলই সমান।”15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 বারনামুজ শািরয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: গাই�ল মুসিলিমন িফ িযি�শ শািরয়াহ আল-

ইসলািময়�াহ, তািরখ: ১২/১০/৯৭; �া��, হালকা: ফাযলুল আশিরল আওয়ািখির িমন রামাদান, 

তািরখ: ২৬/১২/৯৯; ফাতাওয়া মুআিসরাহ: ২/৬১৭।  
14 বারনামুজ শািরয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: গাই�ল মুসিলিমন িফ িযি�শ শািরয়াহ আল-

ইসলািময়�াহ, তািরখ: ১২/১০/৯৭; গাই�ল মুসিলিমন িফল মুজতামািয়ল ইসলািম: ২২।  
15
 বারনামুজ শািরয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: গাই�ল মুসিলিমন িফ িযি�শ শািরয়াহ আল-

ইসলািময়�াহ, তািরখ: ১২/১০/৯৭; গাই�ল মুসিলিমন িফল মুজতামািয়ল ইসলািম: ৫৫। 
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িবদআিতেদর �াপাের কারযািবর �ি�ভি� 
 

কারযািবেক �দখা যায়, িতিন যখন িবদআেতর িবপে� আেলাচনা কেরন, 

তখন এমন সব �িতপে�র িবপে� আেলাচনা কেরন, যােদর �কােনা 

অি��ই �নই। িতিন �থম যুেগর মুতািযলা-খােরিজেদরেক িনেয় আেলাচনা 

কেরন, অপরিদেক িতিনই আবার তােদর বত�মান উ�রসূিরেদর �শংসায় 

�মেত উেঠন। রােফিয —যারা মুতািযলা �গা�ীর িব�াস-মতবােদর 

উ�রািধকারী হেয়েছ, এর সােথ ��তর এবং �ংসা�ক আেরা অসংখ� 

িবষয় যু� কেরেছ— কারযািবেক �দখা যায়, িতিন তােদর প� সমথ�ন 

করেছন, তােদর সে� �াতৃে�র ব�ন �াপন করেছন, বরং তােদর সােথ 

িবেরাধ উে� �দয়ােক আমানােতর �খয়ানত িহেসেব িবেবচনা করেছন। 

রােফিযরা �য সাহািবেদরেক গালাগাল কের, কুরআেন িবকৃিত সাধন কের, 

তােদর কিথত ইমামগণেক িন�াপ ও ভুেলর উে�� �ঘাষণা কের এবং 

তােদর মনগড়া পিব� �ান�েলােত হজ কের �ভৃিত—িতিন এ জাতীয় 

কুফির কম�কা�েক শাখাগত আিকদার িবেরাধ িহেসেব িবেবচনা কেরন।16 

খােরিজেদর বত�মান উ�রসূির —আর এরাই হেলা ‘ইবািযয়�াহ’—�দর 

ব�াপােরও তার ব�ব� এমনই।17  

 

 

 

                                                 
16 িযয়ারাতুল কারযািব িল-ইরান (িনব�, এিট তার সাইেট �কািশত রেয়েছ); আলমারিজইয়�াতুল 

উলয়া: ১৪; বারনামাজুল মুনতাদা, হালকাহ: মুসতাকিবলুল উ�াহ বাইনাত তাফাউল ওয়াত তাশাউম, 

তািরখ: ৭/৩/৯৮ আবু ধািব িটিভ; আলগাযািল কামা আরাফতু�: ২৪২।  
17 বারনামুজ শািরয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: আলইসলাম ওয়া শাবাকাতুল ইনতারিনত, তািরখ: 

২৮/০৬/৯৮।  



9 | ই উ � ফ  কা র যা িব র  ক ত ক  �া ি� মূ ল ক  িচ �া ধা রা   

 
 
 
 

 

 

��াহর �াপাের কারযািবর �ি�ভি� 
 

কারযািব আকলপূজারীেদর গ�ািলকা �বােহ —সু�াহেক িনেজেদর 

অকায�কর িবেবক এবং অেকেজা উপলি�র িনি�েত উ�াপেনর 

মানিসকতা— গা ভািসেয়েছন। এ কারেণই িতিন অেনক সু�াহেক 

�ত�াখ�ান কেরেছন এবং অেনক�েলােক িনেজর �বৃি�র সে� সাম�স�পূণ� 

কের তািবল কেরেছন।  

 

সু�াহর ব�াপাের তার ব�ব��েলার কেয়কিট দৃ�া� �পশ করিছ— 

 

1. সিহহ মুসিলেম রাসুলু�াহ সা. �থেক বিণ�ত রেয়েছ—  

“িন�য়ই আমার বাবা এবং �তামার বাবা জাহা�ােম”।18 

এ ব�াপাের উ�াহর আিলমগেণর ইজমাও (সব�স�িত�েম 

ি�রীকৃত িস�া�) রেয়েছ।  

 

কারযািব বেলেছন—  

“আ�ু�াহ ইবনু আি�ল মু�ািলব নিব ��রেণর ধারার 

অ�ব�তীকােলর �লাক। তার কী অপরাধ �য িতিন জাহা�ািম 

হেবন! িব�� ব�ব� হেলা, অ�ব�তীকােলর �লােকরা মুি��া� 

হেব।”19 

 

                                                 
18 সিহহ মুসিলম: ২০৩; সুনানু আিব দাউদ: ৪৭১৮; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ১২১৯২, ১৩৮৩৪। 

—অনুবাদক   
19 কাইফা নাতাআমালু মাআস সু�ািতন নাবািবয়�াহ: ৯৭।  
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2. সিহহ বুখাির ও সিহহ মুসিলেম বিণ�ত রেয়েছ, রাসুলু�াহ সা. 

বেলেছন—  

“িকয়ামাত িদবেস মৃতু�েক একিট ধূসর রেঙর দু�া 

আকাের আনা হেব। তখন একজন আ�ানকারী ডাক িদেয় 

বলেবন, “�হ জা�াতবাসী!” তখন তারা ঘাড়-মাথা উঁচু কের 

তাকােব। আ�ানকারী বলেবন, “�তামরা িক এটােক িচেনা?” 

তারা বলেবন, “হাঁ, এ হেলা মৃতু�।” আর তারা সকেলই �তা 

তােক �দেখেছ। এরপর আ�ানকারী আবার �ডেক বলেবন, “�হ 

জাহা�ামবাসী!” জাহা�ািমরা তখন মাথা উঁচু কের তাকােব। 

আ�ানকারী তখন বলেবন, “�তামরা িক এেক িচেনা?” তারা 

বলেব, “হাঁ, এ �তা মৃতু�।” আর তারা �তা সকেলই তােক 

�দেখেছ। তারপর �সিটেক জবাই করা হেব। আর �ঘাষক 

বলেবন, “�হ জা�াতবাসী! �তামরা িচর�ায়ী। আর �তা �কােনা 

মৃতু� �নই। আর �হ জাহা�ামবাসী, �তামরাও িচর�ায়ী। আর �তা 

�কােনা মৃতু� �নই।” এরপর রাসুলু�াহ সা. পাঠ করেলন— 

“তােদরেক �সই আে�েপর িদন স�েক� সতক� ক�ন, �য িদন 

সকল িবষেয় চূড়া� ফায়সালা হেয় যােব, অথচ মানুষ এখন 

গাফলিতেত পেড় আেছ —দুিনয়াবাসী, এরাই �তা গাফলেত পেড় 

রেয়েছ— এবং তারা ইমান আনেছ না20।”21 
 

কারযািব বেলন—  

“সুিনি�তভােব �াত একিট িবষয় —�য ব�াপাের 

মুহাি�স এবং ফিকহগণ সকেলই একমত— হেলা, মৃতু� দু�া, 

ষাঁড় িকংবা �াণীসমূেহর মধ� �থেক �কােনা �াণী নয়।”22  

  

3. সিহহ হািদেস রাসুলু�াহ সা. �থেক বিণ�ত রেয়েছ—  

                                                 
20 সুরা মারয়াম: ৩৯। —অনুবাদক  

21 সিহহ বুখাির: ৪৩৭০; সিহহ মুসিলম: ২৮৪৯; মুসনােদ আহমাদ: ১১০৬৬। —অনুবাদক   
22 কাইফা নাতাআমালু মাআস সু�ািতন নাবািবয়�াহ: ৯৮। 
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“এমন জািত কখেনা সফলকাম হেত পাের না, যারা 

�কােনা নারীেক িনেজেদর শাসক িহেসেব িনেয়াগ কেরেছ।”23 

 

কারযািব বেলন—  

“এটা রাসুলু�াহ সা. এর যুেগর সােথ িবেশিষত, 

�যখােন ��রাচারমূলকভােব কতৃ�� িছেলা পু�ষেদর। বত�মােন 

এমনটা নয়।”24  

 

4. সিহহ হািদেস বিণ�ত রেয়েছ, রাসুলু�াহ সা. নারীেদরেক সে�াধন 

কের বলেছন—  

“বুি� ও �ীেনর �িট থাকা সে�ও একজন সদাসতক� 

ব�ি�র বুি� হরেণ �তামােদর �চেয় পার�ম আর কাউেক আিম 

�দিখ িন।”25 
 

কারযািব বেলন—  

“িন�য়ই এই কথািট রাসুলু�াহ সা. �থেক দু�ুিমর ছেল 

�কািশত হেয়িছেলা।”26 

 

5. সিহহ হািদেস বিণ�ত রেয়েছ, রাসুলু�াহ সা. বেলেছন—  

“�কােনা কািফেরর কারেণ �কােনা মুসিলমেক হত�া করা 

হেব না।”27 

 

                                                 
23 সিহহ বুখাির: ৪৪২৫, ৭০৯৯; জািমউত িতরিমিয: ২২৬২; সুনানুন নাসািয়: ৫৩৮৮; আলমুসনাদ, 

ইমাম আহমাদ: ২০৪০২, ২০৪৭৪, ২০৫১৭। —অনুবাদক    
24 এআরিট িটিভেত ৪/৭/১৪১৮ িহজিরেত অনুি�ত এক ��া�ােম িতিন এই অিভমত �দান কেরন। 

এ িবষেয় খ�নমূলক �� রচনা কেরেছন শায়খ আ�ুর রহমান আ�ুল খািলক। নাম— “�দুদ ওয়া 

মুনাকাশাত হাওলা তাওয়াি�ল মারআহ আলিবলায়ািতল আ�াহ”।  
25 সিহহ বুখাির: ৩০৪, ১৪৬২; সিহহ মুসিলম: ৭৯; সুনানু আিব দাউদ: ৪৬৭৯; জািমউত িতরিমিয: 

২৬১৩; সুনানু ইবিন মাজাহ: ৪০০৩; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ৫৩৪৩। —অনুবাদক    
26 �া��।  
27 সিহহ বুখাির: ১১১, ৩০৪৭, ৬৯০৩, ৬৯১৫; জািমউত িতরিমিয: ১৪১৩; সুনানুন নাসািয়: ৪৭৪৪; 

সুনানু ইবিন মাজাহ: ২৬৫৮, ২৬৫৯; আলমুয়া�া, ইমাম মািলক: ২৫২৩; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: 

৫৯৯, ৬৬৬২,৬৬৯০, ৬৭৯৬। —অনুবাদক     
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কারযািব হািদেসর িব�ে� িগেয় এই অিভমত ব�� কেরেছ �য, 

কািফেরর কারেণ মুসিলমেক হত�া করা হেব, এরপর তার এই 

অিভমতেক সুদৃঢ় করেত িগেয় বেলেছন— “এটাই �সই 

অিভমত, আমােদর যুেগর সােথ যা ছাড়া আর অন� িকছু 

মানানসই নয়। ....আমরা এই অিভমতেকই �াধান� িদেয় সকল 

অজুহাত নাকচ কের �দেবা এবং দীি�ময় শিরয়াহর ঝা�ােক 

সমু�ত করেবা।”28 

 

এছাড়াও এ ধরেনর দৃ�া� আেরা অসংখ� রেয়েছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 আশশায়খ আলগাযািল কামা আরাফতু�: ১৬৮।  
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নারীেদর �াপাের কারযািবর �ি�ভি� 
 

পদ�ানশীন নারীেদর আবরণ উে�ািচত করেত কারযািব সাধ�ানুসাের সবটুকু 

�ম ব�য় কেরেছন। ব�বার িতিন এ কথা �ঘাষণা কেরেছন �য, সভা-

সে�লেন নারীেদরেক পু�ষেদর �থেক পৃথক করাটা িবদআত তথা 

নেবা�ািবত কাজ। এটা �স-সকল কুসং�ার�েলার একিট, যা আেদৗ 

ইসলােমর অ�ভু�� নয়।29 নারী-পু�েষর মধ� �থেক এই বাধার �দয়ালেক 

�ভে� �দয়া ছাড়া �কােনা গত��র �নই। তার ব�ব� �ব� উি�িখত হেলা—  

“পিরতােপর িবষয়— আিম স�েরা�� একজন ব�ি�। িবিভ� 

ইসলািম সে�লেন �যাগদােনর উে�েশ� যু�রাে� আমার যাতায়াত হয়। 

�তা এ-সকল সে�লেন পু�ষেদর জন� এক�াে� আেলাচনা উপ�াপন 

করা হয় আর নারীেদর জন� করা হয় অন� �াে�। বাড়াবািড় �সখােনও 

সবার ওপর �বলভােব �চেপ বেসেছ। �খাদ পা�াত�সমােজর ওপরও তারা 

কুসং�ার আেরাপ কেরেছ। ফেল তারা কেঠার অিভমত�েলােক �হণ 

কেরেছ এবং অ�ািধকার�া� অিভমত�েলােক বজ�ন কেরেছ। তােদর 

পু�ষরা নারীেদর �থেক িভ� অব�ােন উপনীত হেয়েছ।”30 

 

একই ��া�ােম িতিন আেরা বেলন—  

                                                 
29 আওলািবয়�াতুল হারাকািতল ইসলািময়�াহ: ৬৭; মালািম�ল মুজতামািয়ল মুসিলম: ৩; মারকাযুল 

মারআহ: ৪১, ১৩০, িনেচর টীকা�েলােত উি�িখত ��া�াম এবং আেরা অসংখ� জায়গায় িতিন এই কথা 

উে�খ কেরেছন।  
30 বারনামুজ শািরয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: তাহাি�য়াতুল মারআিতল মুসিলমাহ িফল গা� ব, তািরখ: 

২৮/০৯/৯৭। 
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“অথচ এ ধরেনর সে�লনেক এক �মা�ম সুেযাগ িহেসেব 

িবেবচনা করা হয়, �যখােন �কােনা যুবক �কােনা যুবতীর �দখা �পেয় যায়, 

অন�র যুবতীর �প-লাবণ� তােক মু� কের, ফেল �স তার �খাঁেজ �নেম 

পেড়, একপয�ােয় আ�াহ উভেয়র অ�েরর দুয়ার খুেল �দন। এর ফল��প 

একিট মুসিলম পিরবার গিঠত হয়।”  

 

একই ��া�ােম িতিন বেলন, যখন �ধু মিহলােদর জন� আেয়ািজত এক 

সে�লেন জৈনক পু�ষ ব�ি� তার িদেক এিগেয় আেস— “আিম এিগেয় 

আসা �লাকিটেক উে�শ� কের বললাম— এখােন �তামার উপি�িত �কেনা? 

মেন কেরা, �তামার �েল যিদ একজন �বান উপি�ত থাকেতন, তাহেল 

আেলাচনা িবেশষভােব তােদরেক �ক� কেরই হেতা। তখন �সই �বান 

আমার আেলাচনা-পয�ােলাচনা �দয়�ম করেতা এবং �ে�া�র পেব� 

অংশ�হণ করেতা। এভােব আমরা তােদরেক �নতৃে�র অনুশীলন 

করাতাম। িক� সমােজ �তা এখনও নারীেদর ওপর পু�ষেদর আিধপত� 

�িতি�ত রেয়েছ; এমনিক নারীেদর একা� িবষেয়ও তারা দখল �দয়।” 

 

িতিন দৃঢ়তার সােথ আেরা দািব কেরেছন �য, পদ�ানশীন নারীেদর 

আবিশ�কভােব �টিলিভশন চ�ােনেল আসা উিচত।31 একইভােব অিভনয় 

এবং নাট�মে� নারীেদর উপি�িত �েয়াজন।32 �ধু এেতাটুকুই নয়, বরং 

িতিন শালীনতা বজায় �রেখ পার�িরক �মলােমশার িদেক আ�ান কেরন। 

এমনিক িতিন উে�খ কেরেছন �য, তার দুই �মেয় ইংল�াে�র িব�িবদ�ালেয় 

�লখাপড়া কেরেছ। তােদর একজন পারমাণিবক পদাথ�িব�ােন এবং 

অপরজন �জব রসায়েন ড�েরট িডি� লাভ কেরেছ।33  

 

 

 

                                                 
31 বারনামুজ শািরয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: আলফাযাইয়�াত, তািরখ: ১৩/০৬/৯৯।  
32 মাজা�াতুল মুজতামা‘, সংখ�া: ১৩১৯, তািরখ: ৯/০৬/১৪১৯ িহজির।  
33 আখবা�ল উসবু‘, সংখ�া: ৪০১, শিনবার ৫ মাচ�  ১৯৯৪; ‘সািয়�দাতু�ম’ ম�াগািজন, সংখ�া: ৬৭৮, 

তািরখ: ১১/৩/১৯৯৪  



15 | ই উ � ফ  কা র যা িব র  ক ত ক  �া ি� মূ ল ক  িচ �া ধা রা   

 
 
 
 
 
 

 

কারযািব এবং িবেনাদন 
 

কারযািবেক ইসলািম গান এবং িবেনাদেনর িদেক সু�িস� আ�ায়কেদর 

মেধ� অন�তম ���পূণ� ব�ি�� িহসেব িবেবচনা করা হয়। িতিন িবিভ� 

িদক �থেক এ িবষয়িটেক �মািণত করার �চ�া কেরন। �যমন—  

1. িতিন তার অেনক বইেয়ই দািব কেরেছন �য, গান হালাল34 এবং 

িসেনমাও স�ূণ� �বধ।35  

2. িতিন িনেজই উে�খ কেরেছন, িতিন �স-সকল িশ�ীর �িত িন�া 

�াপন কেরন, যারা স�ীতা�ন �ছেড় �দয়।36 

3. যারা �ুশ পিরধান কের এবং �ুেসেডর িচ���প তা �দেহ 

ধারণ কের, িতিন তােদর জন� কল�াণ কামনা কেরন। তােদর 

এই কােজর �বধতা �দােনর উপসংহার টােনন এই কথা বেল— 

“আ�াহর প� �থেক কল�ােণর সােথ �হাক �তামােদর যা�া। 

আ�াহ �তামােদর সােথ আেছন। িতিন �তামােদর কম�ফল কখেনা 

ন� করেবন না।”37 

                                                 
34 তার অেনক বইপ� এবং ��া�ােমই এ কথা উে�খ কেরেছন, �যমন ‘আলহালাল ওয়াল হারাম’, 

‘আলমারিজইয়�াতুল উলয়া’, ‘ফাতাওয়া মুআিসরাহ’; বারনামাজুশ শািরয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: 

আখলািকয়�াতুল মুসিলম, তািরখ: ১৪/০৬/৯৯; �া��, হালকাহ: দশ�কেদর জন� উ�ু� �ে�া�র, 

তািরখ: ১২/০৪/৯৮। 
35 আলহালাল ওয়াল হারাম।  
36 বারনামাজুশ শািরয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: দশ�কেদর জন� উ�ু� �ে�া�র, তািরখ: 

১২/০৪/৯৮।  
37 অনলাইেন তার ত�াবধােন পিরচািলত আলইসলাম সাইেট এসব কথা রেয়েছ। আেরা অেনক 

ভয়াবহ ও জঘন� কথা তােত রেয়েছ। �যমন তােত পৃিথবীর সকল িটিভ চ�ােনেলর পিরিচিত রেয়েছ, 

এমনিক ভ�ািটক�ােনরও; রেয়েছ পার�িরক পিরিচিতর ��� সং�া� �মৗিলক আেলাচনা, এমনিক 

িভ� িলে�র মােঝও; িববাহ পিরেসবা, এমনিক কািফরেদর সােথও; সং�ৃিত-স�ীত িবষয়ক �মৗিলক 
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4. িতিন িনেজই উে�খ কেরন �য, িতিন ‘ফািয়যা’, ‘উে� কুলসুম’, 

‘শািদয়া’, ‘ফাই�জ’ এবং অন�ান�েদর গান িনয়িমত মেনােযােগর 

সােথ �বণ কেরন।38  

5. িতিন িনেজর ব�াপাের এও উে�খ কেরন �য, িতিন মুিভ, িসিরয়াল 

এবং নাটক �দেখন। �যমন ‘আেদল ইমাম’ অিভিনত ‘আলইরহাব 

ওয়াল িকবাব’ (Terrorism and Kebab, একশন এ� কেমিড 

মুিভ) —অথচ এেত ধািম�কেদর ব�াপাের উপহাস রেয়েছ—, 

�তমিন ‘লায়ািলল িহলিময়া’ (Lyaly El-Helmya, িটিভ িসিরজ), 

‘রাফাত আল-হা�ান’ (Rafat Al-Haggan), ‘গাওয়ার’ 

(Ghawar), ‘নুর আশ-শািরফ’ (Nour El-Sherif), ‘মাআিল 

যািয়দ’ (Maali Zayed) �ভৃিত।39  

6. িতিন ফেতায়া �দন �য, �য-সকল নারী (েছাট বা বড়) পদ�ায়  

আ��কাশ কের, তােদরেক �দখা জািয়য।40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
আেলাচনা; রেয়েছ মুিভ, িবেনাদন এবং িটিভ সং�া� আেলাচনা; মেডল নারীেদর ছিব; রেয়েছ জািহয 

এবং অন�ান� আকলপূজারীেদর উ�িসত �শংসা; রেয়েছ তা�েতর �নতােদর জীবেনর �িত 

আেলাকপাত, �যমন িসনহাওির— �য িকনা আরিব এবং অন�ান� ভাষায় িবশিট �ংসা�ক বই রচনা 

কেরেছ। আর তার দািব হেলা, িতিন এই সাইটিটেক আ�জ�ািতক ফেতায়া �ক��েপ গঠন করেত 

চান।  
38 আররায়াতুল কাতািরয়�াহ পি�কা, সংখ�া: ৫৯৬৯, তািরখ: ১৯ জুমাদাল উলা ১৪১৯ িহজির।  
39 �া��; ‘সািয়�দাতু�ম’ ম�গািজন, সংখ�া: ৬৭৮, তািরখ: ১১/০৩/৯৪; আখবা�ল উসবু‘, সংখ�া: 

৪০১, তািরখ: ২৩ রামাদান ১৪১৪ িহজির।  
40 বারনামুজ শািরয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: আলফাযাইয়�াত, তািরখ: ১৩/০৬/৯৯।   
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কারযািবর িবি�� িফকিহ মতামত 
 

কারযািব অসংখ� মাসআলায় িবদ� ইমামগেণর সু�� ব�ব� ও 

অিভমতেক �দয়ােলর ওপর ছুেড় �ফেল িবি�� সব অিভমত �দান 

কেরেছন। এখােন তার কতক িবি�� অিভমত উে�খ করা হেলা।  

 

1. রজম (ব�িভচারীেক ��রাঘােত মৃতু�দ�) এক ধরেনর তা‘িযর, 

হদ নয়। এজন� দািয়�শীল কতৃ�প� চাইেল তা বািতল করার 

অিধকার রােখ।41  

2. ির�াহ (ইসলাম ত�াগ কের মুরতাদ হেয় যাওয়া) দুই �কার— 

শ� ির�াহ, আর তা হেলা সমােজর িব�ে� িগেয় কেঠার 

অব�ান �হণ। এই �কােরর মুরতাদ ব�ি�েক হত�া করা হেব। 

ি�তীয় �কার হেলা, হালকা ির�াহ, �থম �কােরর অ�ভু�� 

নয়—এমন সবধরেনর ির�াহই এর অ�ভু��। এই �কােরর 

আওতাভু� মুরতাদ ব�ি�েক �ছেড় �দয়া হেব।42  

3. নারীরা সরকাির পদ�েলার দািয়� �হণ করেত পারেব।43  

                                                 
41 হািশয়া, ফাতাওয়া মুসতাফা আযযারকা: ৩৯৪; বারনামুজ শািরয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: 

আসসু�াহ আননাবািবয়�াহ, তািরখ: ১০/০৫/৯৮। এটা অকাট� নুসুস এবং পর�রাগত ইজমা —যা 

িতিনও �ীকার কেরন— এর স�ূণ� িবেরাধী মত।   
42 বারনামাজুল মুনতাদা, হালকাহ: ��তুল ফাতাওয়া, তািরখ: ১০/০১/৯৮, আবু ধািব িটিভ; 

আলখাসািয়সুল আ�াহ িলল-ইসলাম: ২৪০ �ে�ও িতিন এর ওপর আেলাকপাত কেরেছন। এটাও 

ইজমািবেরাধী অিভমত, �য ব�াপাের ইজমা সংঘিটত হওয়ার কথা উে�খ কেরেছন উ�াহর িবদ� 

ইমামগণ, �যমন ইবনুল মুনিযর, ইবনু আি�ল বার, ইবনু কুদামাহ, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইিময়া, 

ইবনু �শদ �মুখ।  
43 পূেব� “নারীেদর ব�াপাের কারযািবর দৃি�ভি�” িশেরানােমর অধীেন এর সূ� উি�িখত হেয়েছ। এই 

অিভমতিটও ইজমা এবং উ�াহর পর�রাগত আমেলর সােথ স�ূণ� িবেরাধপূণ�।   
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4. নারী যখন �য়-িব�য় বা অন� �কােনা �লনেদেন অংশ�হণ 

করেব, তখন তার সা�� হেব পু�েষর সাে��র মেতা।44 

5. দাঁিড় কামােনা জািয়য।45 

6. �� পিরমাণ সুদ আদান-�দান জািয়য এই িবেবচনায় �য, তা 

হেলা সািভ�স চাজ�।46  

 

এর পাশাপািশ গান, িবেনাদন, �টিলিভিশন, চ�ােনল, িসিরয়াল, টাখনুর িনেচ 

কাপড় �ঝালােনা, ছিব �তালা, অিভনয় করা, কািফরেদর জন� মদ এবং 

শূকেরর িবিকিকিন, মুসলমােনর জন� শূকেরর অ� �ানা�র, নারীেদর 

সােথ করমদ�ন (হ�া�েশক), কািফরেদর পির�দ �দেহ ধারণ, িবদু�ৎিপ� 

�াণীর �গাশত ভ�ণ, মাহরাম পু�ষ ছাড়াই নারীর সফর এবং তােক 

(সফরসম দূরে�) ��রণ �ভৃিত িবষেয়র �বধতার ফেতায়া �তা রেয়েছই।  

 

কারযািবর ব�াপাের যথাথ�ই বেলেছ, �য বেলেছ— কারযািব তার ফেতায়া 

এবং শিরয়াহিবকৃিতমূলক কম�কাে�র �ারা কায�ত �কমন �যেনা ইসলােমর 

                                                 
44 মারকাযুল মারআহ: ২০। এিটও তার একিট �ংসা�ক অিভমত, যা িতিন উে�খ কেরেছন 

উপিরউ� বইেয়, যা িতিন িলেখেছনই ‘শালতুেত’র প� �থেক �মাণ �িত�ার উে�েশ�, তােত িতিন 

এমন সব ‘সংশয়�েলা’�ক খ�ন কেরেছন, যা (তার দািব অনুসাের) নারীজািতেক িপিছেয় িদে�।  
45 আলহালাল ওয়াল হারাম: ৯১; আলমারিজইয়�াতুল উলয়া: ২৪৩; মাদখাল িল-িদরাসািতশ শািরয়াহ 

আল-ইসলািময়�াহ: ৮৫; বারনামাজুশ শািরয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: আসসু�াহ মাসদা�ন িলত-

তাশির‘; বারনামাজুল মুনতাদা, হালকাহ: আযিযওয়াজ িমন গাইিরল মুসিলমাত। এটাও ইবনু হাজম, 

ইবনু মুফিলহ, ইবনু আিবিদন �মুখ িবদ� ফিকহগেণর উি�িখত ইজমার সােথ িবেরাধপূণ� অিভমত।   
46
 বারনামাজুল মুনতাদা, হালকাহ: ��তুল ফাতাওয়া, তািরখ: ১০/০১/৯৮ িহজির; বারনামাজুশ 

শািরয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: দশ�কেদর জন� উ�ু� �ে�া�র, তািরখ: ১২/০৪/৯৮। এটাও কাট� 

ইজমািবেরাধী অিভমত। এ ব�াপাের ইবন ুহাযম, ইবনুল মুনিযর, ইবনু কুদামা �মুখ ইমামগণ 

ইজমা সংঘিটত হওয়ার কথা উে�খ কেরেছন।  

�কােনা �কােনা তািলবুল ইলম িরবাল বুয়ু —�য ব�াপাের হািদেস ছয় ধরেনর ব�র কথা উি�িখত 

হেয়েছ— এবং িরবাল কারয —যা উ�াহর ইজমার িভি�েত সু�মািণত— এর মােঝ তালেগাল পািকেয় 

�ফেল। কারণ, �থেমা� িরবার ব�াপাের ইখিতলাফ হেয়েছ, �তমিন তার ই�ত কী এবং তা িক এই 

ছয় ব�র মােঝই সীমাব�, নািক অন�ান� ব�র ��ে�ও �েয়াগেযাগ�—এ িনেয় মতাৈনক� হেয়েছ। আর 

িরবাল কারয —আর ব�াংক�েলােত এই িরবারই �লনেদন হেয় থােক— অকাট�ভােব নাজািয়য, �য 

ব�াপাের উ�াহর অসংখ� ইমাম ইজমার কথা উে�খ কেরেছন এবং তা সব��কার ব�র মেধ�ই �েয়াগ 

হেব এ কথা ��ভােব িলেখেছন। এ ব�াপাের যারা ইজমার কথা উে�খ কেরেছন, তােদর মেধ� ইবনু 

হাযম এবং অন�ান� ইমামগেণর নাম সিবেশষ উে�খেযাগ�।  
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িদেক স�ৃ� সকলেক �ডেক �ডেক বলেছ— “�তামরা যা ইে� করেত 

থােকা। �তামােদর জন� �তা জা�াত অপিরহায� হেয় �গেছ।” 

 

 

আ�াহ তাআলা আমােদর নিব মুহা�াদ , তার পিরবার-পিরজন এবং 

তার সকল সাহািবর ওপর রহমত বষ�ণ ক�ন।  

 


