তালীদ এবং মাযহাবঃ বাড়াবািড় ও অবেহলার িবপরীেত মধমপী অবান
ইউফ আল ারাদাওয়ী

ভাষাতািক সংাঃ১
আরব ভাষািবদেদর মেত, ‘তালীদ’ শিট এর মূল ‘ালাদা’ থেক উৎসিরত হেয়েছ। ‘ালাদা’ অথ হে এমন একিট হার
যা শভােব গলায় বঁেধ দয়া হয়। আর এখান থেকই এেসেছ কান পেথর ‘তালীদ’ করার ধারণা। বাপারিট অেনকটা
এরকম যন কান একজন অসারী িনিদ একজন মুজতািহেদর কান রায় বা িসােক হােরর মতই গলায় শভােব বঁেধ
রােখ।
শরঈ সংাঃ
তালীেদর সংা িদেত িগেয় ইমাম শাওানী তাঁর ‘সাইল আল জাররার’ ে বেলেছন তালীদ হল মাণ ছাড়া অ
একজেনর কথা অযায়ী আমল করা। এখােন উেখেযাগ য, রাসূেলর (সাঃ) হাদীেসর উপর আমল করা, ইজমার উপর আমল
করা, একজন মুফতীর মতাযায়ী একজন সাধারণ মােষর আমল করা, একজন িবচারক কতৃক িনভরেযাগ সাীর সা
িবেবচনায় নয়া তালীেদর অভু নয়। কারণ, এেলার ামাণতা ইিতমেধই িতিত। রাসূলুাহ (সাঃ) এর হাদীস এবং
ইজমােক যারা ীকার কের নয় তােদর জ উভয়িটই েপ শরঈ বাধবাধকতার উৎস। একজন সাধারণ মােষর জ
কান মুফতীর রায় অযায়ী আমল করা ইজমা ারা ীকৃত। আর একজন িবচারেকর িবচার িয়ায় িনভরেযাগ সাীর সা
ের সােথ নওয়ার িবষয়িট কারআন ও াহেত সাী নয়ার ম এবং ইজমা ারা িতিত।
হাদীস বণনাকারীেদর বণনা অসরণ করাও তালীেদর গিড বিহভূত কননা হাদীেসর তা ও বধতা যাচাইেয়র পিত
(তাখরীজ) ইিতমেধই িতিত। এছাড়া এেলা কবল হাদীস বণনাকারীেদর উি নয় বর এ বণনাসমূহ মুহাাদ (সাঃ) এর
সােথ সিকত।
ইবেন আল মােমর (মৃতু ৮৬১ িহজরী) ‘তাহরীর’ ে তািলেদর আেরা ভােলা সংা পাওয়া যায়ঃ “তালীদ হে শরঈ
বাধবাধকতার উৎস িহেসেব ীকৃত নয় এমন কােরা কথার উপর মাণ ছাড়া আমল করা।” আল কাফফােলর (মৃতু ৩৬৫ িহজরী)
মেত, “এিট (তালীদ) হে কােরা বব (িফহী রায়) হণ কের নয়া এটা না জেনই য িতিন তা কাথা থেক পেয়েছন।”
শাইখ আবু হািমদ আল আসফারাইিন (মৃতু ৪০৬ িহজরী) এবং উায আবু মানর আবল ািহর আল বাগদাদী (মৃতু ৪২৯
িহজরী) উভেয়র মেত, “এিট (তালীদ) হে শরঈ বাধবাধকতার উৎস িহেসেব ীকৃত নয় এমন কােরা িফহী রায়েক মাণ
ছাড়া হণ কের নয়া।”
কান মাযহােবর তালীদ করার উপর মঃ
তালীেদর বাপাের িতনিট মত পাওয়া যায়ঃ
১। যেকান একিট মাযহােবর তালীদ বাধতামূলক হওয়া
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২। তালীদ িনিষ এবং ইজিতহাদ বাধতামূলক হওয়া
৩। যার ইজিতহাদ করার যাগতা নই তার জ তালীদ জােয়জ হওয়া
থম মতঃ কান একিট মাযহােবর তালীদ বাধতামূলক হওয়া
থম মত সাধারণ মাষ-েযাগ আেলম িনিবেশেষ সবার উপর তালীদ করােক বাধতামূলক িহেসেব িতপ কের। এ মত
অধুনা আেলমেদর যেকান ধরেনর বা পযােয়র ইজিতহাদ করার উপর িনেষধাা আেরাপ কের। এ মতাসাের ইজিতহাদ
তািকভােব িনিষ এবং ােয়ািগক িদক থেক অকাযকর যার দরজা িহজরী তৃতীয় বা চতুথ শতক বা এর পূেবই ব হেয়
িগেয়েছ বেল ভাবা হয়।
এ মত অযায়ী চার মাযহােবর যেকান একিটর তালীদ করােক েতক মুসিলেমর উপর ধমীয়ভােব আবক গণ করা হয়। এ
মেতর অসারীগণ অধুনা আেলমেদর তােদর িনেজেদর অসৃত মাযহােবর বাইের কান মতেক াধা দয়ার অমিতও দন না।
চারিট জনিয় মাযহােবর বাইের িগেয় অ কান মাযহাব বা মত (যিদও তা সাহাবা বা তােবয়ীেদর হয়) অসরণ করা সূণ
িনিষ।
এ মেতর অসারীগণ যিদ িবদমান মতসমূেহর একিটেক আেরকিটর উপর াধা দয়ার অমিত না িদেয় থােকন তেব তা
তারা াধীন ইজিতহােদর আেরা বশী িবেরািধতা কের থােকন যিদও সিট িকছু িবষেয়র উপর আংিশক ইজিতহাদ হেয় থােক।
মাষ জীবেনর পিরবিতত পিরিিত এবং িবিভ িচাধারা ও আদেশর মুেখামুিখ হওয়া সেও তারা াধীন ইজিতহাদেক
তাখান কেরন। আর এসবই তােদর এই িবাস থেক উূত য, ইজিতহােদর দরজা ব কের িদেত হেব।
পরবতী সমেয়র িকছু আেলম চার মাযহােবর যেকান একিট অসরণ করার েয়াজনীয়তা িনেয় কথা বেলেছন। ইমাম আদ
দারিদেরর িফেহর উপর  ‘আশ শারহ আস সাগীর’ ও তাফসীর আল জালালাইন উভেয়র উপর হািশয়ার রচিয়তা শাইখ আস
সাওয়ী আল মািলিক (মৃতু ১২৬১ িহজরী) বেলনঃ “চার মাযহােবর বাইের কান মেতর তালীদ করা জােয়জ নয় যিদও তা কান
সাহাবার কথা, সহীহ হাদীস ও কারআেনর আয়ােতর সােথ সামপূণ হয় কননা, য চার মাযহােবর বাইের অবান কের স
িনেজ পথ এবং অেকও পথ কের। এিট কাউেক ফরীর িদেকও িনেয় যেত পাের কারণ, কারআন ও াহেত যা
ভাসাভাসাভােব তীয়মান হয় তা থেক কান িসা হণ করা ফরীর িভিেতই হণ করার নামার।”
আশ-শাওানীর সমসামিয়ক এই শাইেখর কেঠারতার িদেক ল কন! জেনর মেতর বপরীেতর িদেকও
খয়াল কন। িতিন চার মাযহােবর বাইের িকছুর তালীদ করেত িনেষধ কেরন যিদও তা সাহাবার কান কথার
সােথ সিতপূণ হয়। এর চেয়ও িনকৃ বাপার এই য, সহীহ হাদীেসর সােথ সামপূণ হেলও সটার তালীদ
িনিষ এমনিক কারআেনর সােথ হেলও। আেরকিট বাড়াবািড় হে, চার মাযহােবর বাইের অবানকারী (এমনিক
তা কবলমা কান একিট িনিদ িবষেয়র ে হেলও) কাউেক পথ ও পথকারী মেন করা এবং সটা
ফেরর িদেক িনেয় যেত পাের এমনটা ভাবা। এসবই হঠকািরতা এবং তা ইজিতহাদী আেলমেদর ঐকমেতর
িবে যায়।
তালীদ করা আবক এ মতিট পরবতী শতাীেত ধমীয় ুল ও িবিবদালয়েলােত গৃহীত হয়। এসব িবিবদালেয়র সালাফ
(থম জের) আেলমরা এই রওয়াজেক খালাফেদর (পরবতী জের আেলমেদর) কােছ পৗঁেছ দন যারা আবার তােদর
ছােদর মেন বমূল কের দন যঃ “য বি কান আেলেমর তালীদ কের, স সােলম (িনরাপদ) অবায় আাহর সােথ
িমিলত হয়।”
আমার মেন আেছ, আল আযহােরর উ মাধিমক পযােয় উলুমুত তাওহীদ ােস আিম এিট িশেখিছলাম। আমােক আল ারনীর
জাওহারাহ এবং আল বাজুরী কতৃক এর বাখা পড়েত হেয়িছল। সখােন লখক বেলন,
“মািলক এবং বািক ইমামগেণর যমনিট আবুল কািসেমর মত উাহর পথদশক বেলন, ানীেদরও যেকান একজেনর তালীদ
করা েয়াজন কননা মাষ য শ বুেঝ তােতই বণনা কের”
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আবুল কািসম বলেত এ ছে িবখাত সূফী আল জুনাইদ ইবেন মুহাাদেক (মৃতু ২৯৭ িহজরী) বুঝােনা হেয়েছ। আাহ তাঁর
উপর রহমত বষণ কক। এিট এিদেকই ইিত কের য, িফেহর চার মাযহােবর ইমামগেণর মেধ যেকান একজেনর তালীদ
করা েতক মুসিলেমর উপর বাধতামূলক।
এখােন ইমাম মািলকেক িবেশষভােব উেখ করা হেয়েছ কারণ লখক একজন মািলকী। লখেকর মেত, তারিবয়ােতর
(আি) ে যমনিট সূফী ইমামেদর অসরণ করা হয়, িঠক তমিনভােব িফেহর ইমামেদরেকও অসরণ করেত হেব।
আেলমেদর িত জুনাইদ এমনই পিত অবলন কেরেছন - তরীার (পিত) িনা, তাঁর িদক-িনেদশনার গভীরতা, চরমপা ও
িবদা’আত থেক তাঁর দূর অবান।
িকছু আেলম আবার আীদার বাপােরও আবুল হাসান আল আশ’আরী বা আবুল মানর আল মাতুিরদীর মত পিরিচত যেকান
ইমােমর অসরণ করার কথা বেলন।
মাগেরেব (িলিবয়া, িতউিনিসয়া, আলেজিরয়া, মরো, মৗিরতািনয়া) আমােদর ইলমী ভাই এবং যায়তুনা, কায়রাওয়ান ও অা
িতােনর মেধ বল চিলত থা হে আীদায় আশ’আরী মাযহাব, িফেহ মািলকী মাযহাব ও আদােবর ে জুনাইেদর
মাযহাব বা সূফী তরীা অসরণ করা। আাহ তাঁেদর সবার উপর স হন।
এ মেতর খুঁিটনািট ও সাব সীমাবতা সংেেপ িনপঃ
১। সবার উপর এমনিক আেলমেদর উপরও তালীদ আবক হওয়া
২। কবলমা চার মাযহােবর ইমামেদর তালীদ বাধতামূলক হওয়া। চার মাযহােবর বাইের অ কান িফহী রায় হণ করা
িনিষ হওয়া।
৩। এই চার ইমােমর মেধ কবলমা যেকান একজেনর তালীদ বাধতামূলক হওয়া। তাই এই চার মাযহােবর মেধ কান
একিট মাযহােবর িকছু মত ভােব বল িতপ হওয়া সেও চার মাজহােবরই অ কান একিট মাযহাব থেক মত হণ
করা জােয়জ না হওয়া।
৪। ইজিতহােদর দরজা ব রাখা এবং ইজিতহােদর িদেক আহবােনর পথ েখ দাঁড়ােনা যিদও তা আংিশক ইজিতহাদ হয়।
৫। িনেজর মাযহাবেক অ মাযহাব থেক উম মেন করা আর এভােব গাীেকিক মনমানিসকতার কাঠােমােত আটেক
যাওয়া।
তািলেদর িত এই দৃিভীেক অেনক আেলম খডন কেরেছন যমনঃ ইবেন আবল বার, ইবেন হাযম, ইবেন তাইিময়া,
ইবিনল ািয়ম, আস-সান’আিন, আশ-শাওানী, আদ দহলভী মুখ।
িতীয় মতঃ তালীদ িনিষ এবং ইজিতহাদ বাধতামূলক
িতীয় মতিট থম মেতর িঠক উোঃ সকেলর জ তালীদ িনিষ এবং ইজিতহাদ করা বাধতামূলক। এ মেতর অসারীগণ
েতক মুসিলেমর উপর সরাসির কারআন ও াহ থেক িফহী রায় হণ করা বাধতামূলক মেন কেরন। তাঁরা অত
িতার সােথ চার মাযহােবর অসরণেক বািতল গণ কেরন এবং যারা চার মাযহাব অসরণ করার পে তােদরেকও
চডভােব আমণ কেরন। সবত তাঁেদর মেধ কউ কউ তালীেদর উপর আমণ করার ে বাড়াবািড় কের থােকন
যেহতু তাঁরা মাযহাবেলােকই আমণ কের থােকন। কউ কউ আবার আগ বািড়েয় মাযহােবর িতাতােদরেকই আমণ
কের বেস থােকন।
ইিতহাস থেক আমরা জানেত পাির য, এ মেতর সবেচেয় শিশালী াবক হেন িবখাত যােহরী ফীহ আবু মুহাাদ ইবেন
হাযম। িতিন িফেহর উসূলী মূলনীিতর উপর ‘আল ইহকাম িফ উসূল আল-আহকাম’, তুলনামূলক িফেহর উপর ‘আল মুহাা’,
িবিভ ধম ও ধমীয় ফরকার ইিতহােসর উপর ‘আল ফাসল িফল িমলাল ওয়ান িনহাল’ সহ ব  ণয়ন কেরেছন।
পরবতী সমেয়র আেরকজন িবখাত আেলম ইমাম শাওানী তাঁর ‘ইরশাদ আল ফুল’, ‘আস সাইল আল জাররার’ এবং তাঁর
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িরসালা ‘আল াওল আল মুিফদ িফল ইজিতহাদ ওয়াত তালীদ’ সহ অেনক লখনীেত এ মেতর চার ও সার কেরেছন।
িতিন দৃঢ়ভােব তালীেদর ধারণােক তাখান কেরন যিদও তা ইবেন হাযেমর তুলনায় কম আামণাক িছল।
আমােদর সমেয় আহেল হাদীসেদর থেক একিট দল এ মেতর সমথক যােদর সুখভােগ রেয়েছন শাইখ নািসীন আলআলবানী ও তাঁর অসারীগণ।
এই মতাসারীেদর িতপগণ তাঁেদর নাম িদেয়েছন ‘আল লা-মাযহািবয়ুন’ তথা লা-মাযহাবী, কননা এ মেতর অসারীগণ
আেলম-সাধারণ মাষ িনিবেশেষ সবার জ কান মাযহাব অসরেণর িবেরািধতা কের থােকন। এ মেতর িতপগণ ব ব
ও ের মাধেম এই মেতর খডন কেরেছন। উদাহরণপ তুরের িবখাত আেলম মুহাাদ যািহদ আল কাওছারীর ব
‘আল লা মাযহািবয়া নতারা ইা আল-লা ীিনয়াহ’, হামাওয়ী আেলম শাইখ মুহাাদ আল হািমেদর লখা ও শাইখ মুহাাদ
সাঈদ রামাদান আল বুতীর বই ‘আল লা মাযহািবয়াহ আখতার িবদা’আহ তাহাাছ আশ-শারীয়াহ আল ইসলািময়াহ’ ভৃিতর
কথা বলা যেত পাের।
এই আেরকিট ািক মেতর খুঁিটনািট ও সাব সীমাবতােলা সংেেপ িনপঃ
১। সবার জ তালীদ িনিষ এমনিক সাধারণ মােষর জও যােদর কােছ ইজিতহােদর কান ান নই।
২। তণেদর এমন াচুয (যারা ােন ভাসা ভাসা এবং আচরেণ ) যারা মুজতািহেদর পযােয় পৗঁেছ যাওয়ার দাবী কের
থােক।
৩। তণেদর ারা পূবযুেগর িবখাত আেলম ও মুজতািহদগণেক বািতল বেল গণ করার ধৃতা।
৪। উাহর িফহী মাযহাবেলার িত অবাভাব যিদও এই মাযহাবেলা চুর পিরমাণ উপকারী ােনর উৎস।
৫। এ মেতর িকছু িকছু অসারীেদর মাযহাবসমূহ এবং এেলার ইমামেদর িনায় সীমা অিতম করা।
৬। এ মেতর অসারীেদর মেধ যােহরী (আিরক) ধারা এমনভােব বৃি পেয়েছ য কউ কউ তােদর ‘নব-যােহরী’ িহেসেবও
নামকরণ কেরেছন।
৭। িফেহর ছাটখােটা মতপাথক িনেয় উাহর তেক-িবতেক িল থাকা যা অেনক অিবেরােধর জ িদেয়েছ।
৮। এ মেতর অসারীগণ তােদর সােথ মতিভতা পাষণকারীেদর বািতল িহেসেব গণ কের। তারা এ দাবী কের য, একমা
তারাই কারআন ও াহর যথাথ অসরণ কের থােক।
ইমাম আশ-শাওানী এবং তালীদঃ
ইমাম মুহাাদ ইবন আলী আশ শাওানী (মৃতু ১২৫০ িহজরী) িছেলন িহজরী েয়াদশ শতাীেত পুনজাগরণ এবং ইজিতহােদর
াণপুষ যা তাঁর ইজিতহােদর উপর লখা সমূহ থেক তীয়মান হয়। উদাহরণপ, তাঁর ‘আস সাইল আল জাররার’
িটর কথা বলা যেত পাের যা ‘আল আযহার’ (যােয়দী বা হায়ী িফেহর মৗিলক বই) বইেয়র বাখা যখােন িতিন াধীন
ইজিতহােদর পেথ হঁেটেছন। িতিন কারআন ও াহর উপর িভি কের িনেজর িফহী রায় ব কেরন যেলা তাঁর সময়কার
চার অথবা আট মাযহােবর পিরিধর বাইের িছল। আেরকিট উদাহরণ হে তাঁর ‘নাইলুল আওতার’ িট যখােন িতিন ইবেন
তাইিময়াহর ‘মুনতাাল আখবার িমন আহাদীস সািয়দ আল আখবার’ ের বাখা কেরেছন। এ বইিট ী এবং অী উভয়
মাযহােবর জ আধুিনক িফেহর উপর পূণ একিট সেদ পিরণত হেয়েছ। আেরকিট উদাহারণ হে তাঁর  ‘আল
দারারী আল মুিদয়াহ’ (‘আল রার আল বািহয়াহ’ ের বাখা) যখােন িতিন তাঁর াধীন িফেহর সারসংেপ তুেল ধেরন।
কৃতপে ইমাম শাওানী তাঁর এেকর বশী ে তালীেদর তী িবেরািধতা কেরন এবং াধীন ইজিতহােদর িদেক আহবান
কেরন। এেলা হেঃ
১। িফেহর উসূলী মূলনীিতর উপর তাঁর িবখাত বই ‘ইরশাদ আল ফুল’
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২। তাঁর িবখাত িরসালাহ ‘আল াওল আল মুিফদ িফ আিদািতল ইজিতহাদ ওয়াত তালীদ’
৩। তাঁর বই ‘আদাব আল তািলব ওয়া মুনতাহা’ল আরাব’
৪। তাঁর িবািরত বই ‘আল সাইল আল জাররার’
তালীেদর সমথকগণ তালীেদর সমথেন যসব দিলল পশ কেরন আশ শাওানী এর িভ বাখা দান কেরন যসব দিলেলর
মেধ রেয়েছ কারআেনর আয়াতঃ “তামরা যিদ না জেন থােকা তেব ানীেদর িজেস কর।” (১৬:৪৩) আর রাসূেলর (সাঃ)
হাদীছঃ “তারা যিদ না জেন থােক তেব িক তারা িজাসা কের না? াির িতেষধক হে িজাসা করা”। আশ শাওানী এটা
ভােব তুেল ধেরন য, এসব দিলল সব িবষেয় কবল একজন িনিদ বির তালীদ করার কথা বেল না বরং ানীেদর
মেধ যার কােছই যাওয়ার েযাগ আেছ তােকই িজাসা করার িদেক ইিত কের। এটাই নবী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীেদর
সমেয়র চচা িছল।
আশ-শাওানী ইবিনল কািয়ম, ইমাম ইবিন আবিদল বার, ইবেন হাযম এবং তাঁর আেগর অা আেলমেদর লখা থেক
উপকৃত হন যারা তালীদেক তাখান কেরেছন। িতিন ইজিতহােদর দরজা ব হেয় িগেয়েছ এ ধারণােক তাখান কেরন এবং
এেক িননীয় িবদা’আত িহেসেব গণ কেরন। িতিন ভােব বাখা কেরন, আাহর নয়ামত িবৃত এবং এ নয়ামতেক
কান িনিদ যুেগর মেধ আব করা যায় না বা িনিদ এক দল মাষও এর একেচিটয়া অিধকারী নয়। বরং আাহ যােদরেকই এ
যাগতা দান কেরেছন তােদর সবার জ এিট উু।
আশ-শাওানী ইজিতহােদর ডাক দন এবং িনেজও পুেরাপুিরভােব াধীন ইজিতহােদর চচা কেরন। িতিন পিরিচত কান
মাযহােবরই অসরণ কেরন িন – না িফেহর উসূলী মূলনীিতেত না মূল িফেহ – যিদও িতিন েত িছেলন একজন যােয়দী।
িতিন এমনিক তাঁর িনেজর িফহী মূলনীিত ণয়ন কেরন যা িতিন ‘ইরশাদ আল ফুল ইলা তাহীক আল হা িমন আল ইলিম
আল উসূল’ ে বাখা কেরন।
িতিন িফেহর ে াধীন আইনী যুিতক (legal reasoning) এবং মেতর (রায়) ববহােরর িবেরািধতা কেরন এবং আহলুর
রায় এর িফাহেক সূণভােব তাখান কেরন। এর পিরবেত িতিন পিরপূণভােব ওহীর উপর িনভরতার বাপাের জার দন এই
িভিেত য ীন ইমামেদর মেতর িভিেত িনিমত হয়িন বরং এিট ীেনর মাহর (Seal of the Religion) আাহর রাসূল (সা)
এর বণনার িভিেতই গিঠত। িতিন িবাস করেতন য একজন সাধারণ মাষ য ইজিতহাদ করার যাগতা রােখ না তােক
অবই আেলমেদর শরণাপ হেত হেব যারা কারআন ও াহর িভিেত িনেজেদর অবান ব করেবন, িনেজেদর মেতর
িভিেত নয়।
আিম শাওানীর সােথ িকছু বাপাের একমত আর িকছু বাপাের িমত পাষণ কির। য সব িবষেয় আিম তাঁর সােথ একমত
পাষণ কির সেলা হেঃ
১। আেলমেদর িত তাঁর াধীন ইজিতহােদর আহবান
২। উাহর সকেলর উপর যারা তালীদ চািপেয় িদেত চান তােদর তাখান করা
৩। যারা েতকিট িবষেয়ই যেকান একিট মাযহােবর গিডর মেধ আব থাকােক েয়াজনীয় মেন কের তােদর িবেরািধতা করা
৪। তােদর িবেরািধতা করা যারা কবলমা একিট িনিদ মাযহাবেক কেঠারভােব অসরণ কেরন এমনিক স মাযহােবর িকছু
িবষেয়র ে ঐ মাযহােবর উৎসসমূেহর বলতা তােদর সামেন পিরারভােব তুেল ধরার পেরও
৫। িতীয় বা তৃতীয় িহজরী শতাীর পর ইজিতহােদর দরজা ব হেয় িগেয়েছ এমন ধারণােক তাখান করা
৬। মােষর মেতর উপর কারআন ও াহেক াধা দয়ার জ উার িত তাঁর আহবান
যােহাক, সাধারণ মােষর উপর তালীদ ও যেকান একিট মাযহাব অসরণ করার উপর তাঁর িনেষধাা
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আেরােপর বাপাের আমার িমত রেয়েছ। সাধারণ মােষর আবু হািনফা, মািলক, শািফঈ, আহেমদ, যাইদ, আল
হািদ, জাফর, জািবর এবং অা যেকান একজন ইমামেক অসরণ করা ও তাঁর মাযহাব আঁকেড় ধরার বাপাের
আিম কান সমা দিখ না। শরীয়াহ অসাের তা বধ িক বাধতামূলক নয়। সাধারণ মােষর কান মাযহাব
নই- এ মতিটই অািধকার পায়। বরং আেলমেদর মধ থেক যার কাছ থেক স িজাসা করেছ স আেলেমর
মাযহাবই তার মাযহাব। এভােব স তার মাযহাব থেক অ মাযহােব যেত পাের এবং আেলমেদর মেধ থেক
যােক ইা তােকই যেকান েয়াজনীয় িবষেয় িজাসা করেত পাের। এমনিক স িবেশেষ িনেজর মাযহাব
ছেড় অ মাযহাবও অসরণ করেত পাের যিদ স িবাস কের অ মাযহােবর আেরা শ দিলল রেয়েছ।
িফেহ াধীন আইনী যুিতক (legal reasoning) এবং মত (রায়) ববহারেক শারীয়াহ িবেরাধী িতপ কের ইমাম শাওানী
য অবান িনেয়েছন স বাপােরও আমার িমত রেয়েছ। কৃত বাবতা এটাই য, মত বা রায় ছাড়া কান িফহ নই। িননীয়
রায় হে সিটই যা ভােব েসর (কারআন ও াহ) িবে যায়। িক য সকল িবষেয় েসর কান বব নই স
সকল িবষয় বুঝেত এবং সেক এর বুিনয়াদী িভি ও মাািসদ আশ-শারীয়াহর আেলােক অধাবন করেত রায় অপিরহায।
এছাড়াও রায় আবক যখােন আইনী শতা িবদমান থাকার দণ িকছু িনিদ িবষয় এিড়েয় যাওয়া যায় অথবা যসব িবষেয়
অব পালনীয় এমন পিরার িনেদশনামূলক (কাতঈ) আয়াত ও হাদীস িবদমান নই। আর এই রায় গিঠত হয় িনেপঃ
১। কারআন-াহর িভি কের িয়ােসর (সাদৃতার উপর িভি কের যুিতেকর একিট পিত) মাধেম অথবা
২। ইসিতহসােনর (আইনী অািধকার) মাধেম যা হে একিট শিশালী িক অ িয়ােসর জ বল িক  িয়াসেক
এিড়েয় যাওয়া অথবা
৩। ইসিতসলােহর (বৃহর কলােণর খাঁজ করা) মাধেম যা হে আইনী শতসমূহ মাথায় রেখ সাবজনীন কলােণর জ কাজ
করা বা
৪। ‘উরেফর (চিলত থা) মাধেম, এেক িনেজর ােন রেখ অথবা
৫। সাদ আল-জারাঈ (খারােপর িদেক ধািবত কের এমন পথ  করা) অথবা
৬। ইসিতসহােবর মাধেম (ধারাবািহকতার অমিত) ইতািদ।
এ সবেলার েয়ােগ রােয়র ববহার জিড়ত। ফীহগণ িক আসেলই এিট ববহােরর ঊে উঠেত পােরন? একইভােব উমর,
উসমান, আলী, ইবেন মাস’উদ, যােয়দ, ইবেন আাস এবং অােদর িফহ িক রায় থেক মু?
এমনিক রায় ছাড়া িক কারআন-াহ সিঠকভােব বাঝা সব? রাসূল (সাঃ) এর সাহাবীরা ব রাইজার পেথ আসেরর সালাত
আদায় করার সময় িক রােয়র ববহার কেরন িন? ইবেন তাইিময়াহ এর মেত, তারা তােদর চাইেত বশী সিঠক িছেলন যারা
সালােতর সময় অিতম হেয় যাওয়ার পর গেব পৗঁেছ সালাত আদায় কেরিছেলন।
মাািসদ আস শারীয়াহ িক কারআন-াহ বাঝার ে রায় ববহােরর উদাহারণ নয়?
িভের সময় উমর (রাঃ) কতৃক চুিরর হের সামিয়ক রিহতকরণ িক রােয়র উদাহরণ নয়? রপেণর দািয় গা থেক রাের
উপর ানােরর তাঁর য িসা তা িক রােয়র উদাহরণ নয়? ইরােকর িকছু িবিজত এলাকা মুসিলম সনাবািহনীর মেধ বটন
করার িবে উমেরর িসা িক রােয়র নমুনা নয়? মুসিলম নারীেদর উপর ভােবর ভেয় তাঁর কতৃক আহেল িকতােবর নারীেদর
িবেয়র উপর িনেষধাা িক রায় িছল না? িবপরীতমুখী িসা দয়ার পরও উরািধকার আইেন আপন ভাইেদর সােথ মােয়র িদক
থেক সৎ ভাইেদর অভুিকরণ িক রােয়র একিট নমুনা িছল না?২
ামীর মৃতায় মুমূষ অবায় দয়া তালাক কাযকর হয় না- উছমান (রাঃ) এর এই মত িক রােয়র উদাহারণ িছল না?৩ এ বণনা
িক পাওয়া যায় না য, আবু বকর ও অা সাহাবীরা বলেতন, “আিম আমার রায় ারা ফেতায়া দই। যিদ তা সিঠক হয় তেব তা
আাহর প থেক, আর যিদ তা ভুল হয় তেব আাহ বহানা ওয়া তা’আলা সকল িটর ঊে।”
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আাহর রাসূল (সাঃ) িক মুয়াযেক (রাঃ) ইেয়েমেন পাঠােনার সময় তাঁর জবাব হণ কেরন িন? িতিন (সাঃ) তাঁেক িজাসা কেরন,
“তুিম িক ারা িবচারকম সাদন করেব?” মুয়ায (রাঃ) জবাব িদেলন য, িতিন আাহর িকতাব ারা িবচার করেবন, অতপর
রাসূল (সাঃ) এর াহ ারা িবচার করেবন। যিদ আাহর িকতাব ও াহেত সমাধান পাওয়া না যায় সেে িতিন বেলন,
“আিম আমার রায় ারা ইজিতহাদ করেবা।”
সাহাবারা িক িনেজেদর রায় এবং বাঝাপড়ার িভতার কারেণ িকছু িকছু িবষেয় িভ মত পাষণ কেরন িন?
তৃতীয় মতঃ যারা ইজিতহাদ করার যাগতায় পৗঁেছিন তােদর জ তালীেদর অমিত দয়া
এই মতিট এর অসারীেদর উপর থম মেতর মত তালীদ চািপেয় দয় না আবার িতীয় মেতর মত এেক িনিষও গণ কের
না। বরং, এিট কােরা কােরা জ তালীেদর অমিত দয় এবং অেদর জ তা িনিষ কের। ইমাম হাসান আল বাা এ
িবষয়িট তাঁর ‘িবশিট মূলনীিত’ বের একিট মূলনীিতর আেলাচনায় আেলাকপাত কেরেছনঃ
“িফহ ও িফহী রায় আহরণ করার পছেনর যুি বাঝার যাগতা অজন কের িন এমন েতক মুসিলেমর উিচত ইসলামী
িফেহর মহান ইমামেদর অসরণ করা। একজন ইমামেক অসরণ করার সময় তাঁর যুিতকেক বাঝার চা করা উিচত।
একবার যখন স ইমােমর িবাসেযাগতা িতিত হেয় যােব, তখন স ইমােমর যথাথ যুির িভিেত দওয়া যেকান পথিনেদশ
মেন চলা উিচত। একইসােথ একজন মুসিলেমর উিচত িফহ ও ফেতায়া আহরেণর যুিতক বাঝার পযােয় পৗঁছােনার জ
দরকারী চাসাধনা করা।”
এভােব হাসান আল বাা তালীদ বা মাযহােবর অসরণেক বাধতামূলক কেরন িন আবার এেক িনিষও কেরন িন। বর িতিন
এর অমিত িদেয়েছন িক তা সবার জ নয়। এিট বধ “এমন সব মুসিলমেদর জ যারা িফহী রায় আহরণ করার পযােয়
পৗঁেছ িন” তথা সাধারণ মাষ এবং তােদর মত লাকেদর জ যারা কারআন ও াহ থেক ম আহরেণর যাগ নয় অথবা
ইজমা, িয়াস এবং মৗিলক িভির উপর িতিত অা পিত যমন ইসিতসলাহ, উরফ, ইসিতসহাব ও পূববতী সমেয়র
শরীয়াহ এসব সেক জানার যাগতা রােখ না।
অসরণ (ইেবা) বনাম অ অকরণ (তালীদ)
উায হাসান আল বাা ার পিরচয় িদেয় তাঁর “মূলনীিত” বে ‘তালীদ’ শিটর জায়গায় ‘ইিবা’ শিটর াধা
িদেয়েছন। িতিন বেলন, “মুসিলমরা িফেহর মহান ইমামেদর যেকান একজনেক অসরণ (ইয়াািব’উ) করেব।” কারআনও
নানা সে ‘ইিবা’ শিট ববহার কেরেছ যা এেক শংসনীয় ও আইনগতভােব বধ কের তুেলেছ।
এিট ইাহীম (আঃ) এর উৃিতেতও দখা যায়ঃ “হ আমার িপতা, িনয়ই আমার কােছ এমন ান এেসেছ যা আপনার কােছ
আেস িন। অতএব আমােক অসরণ কন। আিম আপনােক সাজাপেথর িদেক ধািবত করেবা।” (কারআন ১৯:৪৩)। এই
আয়াত কান িনিদ একিট িবষেয় ানহীন একজনেক আহবান করেছ অ এমন একজনেক অসরণ করেত য ঐ িবষেয় ানী।
আমরা মূসা (আঃ) এবং আাহর িবখাত সৎকমশীল বাা িখিযর এর কািহনীেতও দিখঃ “তাঁরা আমার বাােদর মধ থেক
একজনেক খুঁেজ পল যাঁেক আিম িনেজর অহ দান কেরিছলাম এবং িনেজর প থেক িবেশষ ান দান কেরিছলাম। মূসা
তাঁেক বলল, “আিম িক আপনােক অসরণ করেত পাির যােত আপনােক িহদায়ােতর যা িকছু শখােনা হেয়েছ তা থেক আমােকও
িকছু শখােবন?” (কারআন ১৮:৬৫-৬৬)
মূসা (আঃ) িখিযরেক অসরণ করার (ইিবা’ইিহ) অমিত চাইেলন যােত আাহ বহানা ওয়া তাআলা তাঁেক য ান িদেয়েছন
তা থেক িশখেত পােরন। এটা মাণ কের,  িবেশেষ ানীেক অসরণ করা িননীয় নয়।
ইমাম আবু উমার ইবেন আবল বার বেলন, “ােনর উে হে পিরার ধারণা অজন; কান িজিনসেক এর কৃতেপ
অধাবন করা। যখন কান িজিনসেক কােরা সামেন পিরারভােব তুেল ধরা হয়, স তা জানেত পাের। আেলমরা বেলন, যারা
তালীদ কের তােদর কান ান নই এবং এ িবষেয় তাঁেদর মেধ কান মতপাথক নই।”
আবু আবাহ িবন খুয়াইজ িমনদাদ আল বাসরী আল মািলকী বেলন, “তালীদ হে এমন কান মতেক অসরণ করা যা কান
www.shoncharon.com
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তালীদ এবং মাযহাবঃ বাড়াবািড় ও অবেহলার িবপরীেত মধমপী অবান

দিলল ারা সমিথত নয়। িক ইিবা’ শিট ইিত কের য এই মতিট আইনী াযতার িভিেত গৃহীত। ীেন ইিবা
অেমািদত িক তালীদ অেমািদত নয়।”
তথসূঃ
১। বিট মূলত ‘কাইফা নাতা’আমাল মা’আত তুরাছ ওয়াল তামাযুব ওয়াল ইখিতলাফ’  থেক নওয়া হেয়েছ (পৃা ৬২৭৩)
২। এিট ইসলামী উরািধকারী আইেনর একিট িবেশষ পিরিিত (আল মাসলাহা আল িহমািরয়াহ)
৩। এিটেক তালা আল ফা (এড়ােনার জ তালা) বেল যখােন কউ ীয় উরািধকার থেক তার ীর অংশ লােভর
সাবনােক এিড়েয় যেত চায়
সূঃ VirtualMosque.com

েফসর ড. ইউফ আল ারাদাওয়ী একজন ইসলামী িচািবদ, পিডত ও শলী। ইসলামী ােন তাঁর
গভীরতা এবং সমসামিয়ক িবে ইসলাম ও মুসলমানেদর িক ভূিমকা হেব স িবষেয় িচিত মতামেতর জ
িতিন সারা িবে সান, া ও ভােলাবাসার পা। ইসলাম ও পাােতর মেধ সংলােপর উপর িতিন সব
সময় িবেশষ  আেরাপ কেরন।
ইউফ আল ারাদাওয়ী িবখাত িমশরীয় পিত ড. ারাদাওয়ীর জ ১৯২৬ সােল। দশ বছর বয়েসই িতিন সূণ রআন হফজ
কেরন এবং রআন তলাওয়ােতর নীিতমালা, তাজবীেদর উপর বুৎপি লাভ কেরন। াথিমক পযায় থেক
িবিবদালয় পয িতিন আল আজহােরই পড়ােলখা কেরন। ১৯৭৩ সােল আল আজহার িবিবদালেয়র
উসূল আল ীন অষদ হেত িপএইচিড িডী অজন কেরন। ড. ারাদাওয়ী আল আজহার ইনিিটউেট
মাধিমক পযােয় পড়ানার সময়ই তার িতভার ার িহেসেব িশকেদর কাছ থেক আামা বা মহান
পিত খতােব ভূিষত হন। ১৯৫৮ সােল আরবী ভাষা ও সািহেতর উপর িডোমা কেরন। এর আেগ িতিন
আরবী ভাষা অষদ থেক িশকতার সনদ পান।
ড. ারাদাওয়ী িমশর সরকােরর আওকাফ মণালেয়র অধীন বাড অব িরিলিজয়াস এেফয়াস-এর একজন
সদ িছেলন। এছাড়াও িতিন আলেজরীয় িবিবদালয় সমূেহর ইসলািমক সােয়িটিফক কাউিেলর
চয়ারমান িছেলন। বতমােন িতিন জা ইসলামী সেলন সংার (ওআইিস) িফকাহ একােডমী,
মািভিক রােবতা আল আলম আল ইসলামীর িফকাহ একােডমী, রয়াল একােডমী ফর ইসলািমক কালচার
এড িরসাচ জডান, ইসলািমক ািডজ সটার অেফাড-এর সদ, ইউেরািপয়ান কাউিল ফর ফেতায়া
এড িরসাচ-এর িসেডট এবং কাতার সীরাহ ািডজ সটােরর পিরচালক। িতিন বাংলােদশ
ইটারাশনাল ইসলািমক ইউিনভািসিট চাম এর াি বােডরও সদ।
তাঁর এ পয ৪২িটরও বিশ  কািশত হেয়েছ। ইংেরিজ, তুকী, ফাসী, উ, ইোেনিশয়া সহ িবের
অা অেনক ভাষায় তার বই অনূিদত ও কািশত হেয়েছ। বাংলা ভাষায় এ পয এ বইিট সহ মাট ৮িট
বই কািশত হেয়েছ। এর মেধ ‘ইসলােম হালাল-হারােমর িবধান’, ‘ইসলােমর যাকাত িবধান’, ‘ইসলামী
শরীয়েতর বাবায়ন’ বই িতনিট খায়ন কাশনী কাশ কেরেছ। এছাড়া নতুন সফর কাশনী, ঢাকা
‘আধুিনক যুগ, ইসলাম, কৗশল ও কমসূিচ’ এবং সটার ফর িরসাচ অন দা রআন এড াহ, চাম
‘দাির িবেমাচেন ইসলাম’ কাশ কেরেছ। ড. ারাদাওয়ীর ইংেরিজ ভাষায় অনূিদত
www.qardawi.net/english বই ওেয়ব সাইেট পাওয়া যায়।
িতিন একজন নামধ কিব। িনজ কাব বিশের জ িতিন আরব িবে পিরিচত। বতমােন ড.
ারাদাওয়ী আল জািজরাহ টিলিভশেন একিট সরাসির সচািরত সাািহক আেলাচনা অান উপাপনা
করেছন। িবের কািট কািট দশক াতা এ অান উপেভাগ কের থােকন।
বালকাল থেকই িতিন ইসলােমর একজন সিয় কমী। এর জ তাঁেক ১৯৪৯, ১৯৫৪-১৯৫৬ এবং ১৯৬৫
সােল কারাবরণ করেত হয়। আরব ও মুসিলম দশ সমূেহর িত পাাত িবের িবেশষ কের আেমিরকা ও
বৃেটেনর পররা নীিতর জ িতিন তােদর একজন কেঠার সমােলাচক। একই সােথ িফিলিন ে
ইসরাঈেলর িত মািকন যুরাের অ, একেপেশ ও িনঃশত সমথেনর িতিন তী সমােলাচনা ও িনা
কেরন। ইরােক ইো-মািকন হামলার িবে তার সািতক বব িববাপী মুসিলম জনগেণর মতামতেক
শািণত করেত তাৎপযপূণ অবদান রােখ। িতিন একজন মানবািধকােরর বা। নারী িশা ও মতায়েনর
সপে িতিন সাার যা তার িবিভ লখনীেত িতফিলত হেয়েছ।
ড. ারাদাওয়ী পাাত ও াচ, আরব ও মুসিলম দশসমূহ বাপকভােব মণ কেরেছন। িতিন
বাংলােদেশও বশ কেয়কবার এেসেছন।
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