সমাসংল মুসিলম িব
সাঈদ রামাদান

আল রআন
মানবজিতর মেধ এমন িকছু লাক আেছ যারা আাহ ছাড়া অপর (শি)-ক আাহর িতী ও সমতুলেপ হণ কের এবং
তােক এপ ভােলাবােস যপ ভােলাবাসা উিচত একমা আাহেক। অথচ কৃত ঈমানদার লাকগণ আাহেক সবােপা
অিধক ভােলাবােস। (আল-বাকারা: ১৬৫)
আর তাঁর িনদশনাবলীর মেধ একিট এই য, িতিন তামােদর মধ হেত তামােদর ীেদর সৃি কেরেছন, যােত তামরা তােদর
কােছ শাি লাভ কেরা এবং সৃি কেরেছন তামােদর মেধ ভােলাবাসা ও দয়া। িনয়ই এেত ঐসব লােকর জ িনদশন রেয়েছ,
যারা গভীরভােব িচা কের। (আল-ম: ২১)
‘‘আপনার মেত মুসিলম িবের কান সমােলার িত ইসলােমর কমীেদর একা  দয়া েয়াজন? আর স সেবর িক
ধরেনর সমাধােনর জ তােদর সবটু অথবা অিধকাংশ শি একাভােব িনেয়ািজত করা দরকার বেল মেন কেরন?’’
গত িশ বছর যাবত ইসলােমর জ কাজ কের যােন, এমন এক বুর িত িছল আমার এই । িতিন বশ
খািনকণ চুপ কের িছেলন এবং এরপর বেলিছেলন, ‘আিম িতনিট সমােক মুসিলম িবের িবপযেয়র জ দায়ী
বেল মেন কির। এক, আাহ তা’য়ালা তাঁর িকতােব ও তাঁর রাসূেলর (সা) াহ’ত য পথ িনেদশনা িদেয়েছন
এবং আমােদর আইনেবাগণ তা থেক য বাখা িবেষণ কেরেছন- এই ’য়র পাথক িনণেয় আমােদর
অপারগতা। ই, মুসিলম সমােজ নারীেদর দশা এবং িতন, নতার িত আগত দশন- এ কথািটর অথেক
ভুলভােব অধাবন করার ফেল শাসকেদর াচািরতা, জুলুম এবং এ ধরেনর িতিট কাযকলােপ নীরব থাকার
মাধেম য় দয়া, িনলভােব মদদ যাগােনা, আর এসব িকছুই মেন নয়া।’
সংি এই পযেবেণর পর িবষয়িট িবৃত হেলা দীঘ আেলাচনায়- সমােলা  এখােন যমন পূণ ীকৃিত অজন
কেরিছল, তমিন আমরা উপলি করিছলাম য, স সেবর আ সমাধােনর জ েয়াজন আিরক ও িনরবি েচা।
সমােলার  ীকার এবং িবরাজমান পিরিিত পাে দয়ার জ িনেজর ভতর এক তী তাড়া অভব করিছলাম আিম।
আমার এই পিত বুিট আেলাচনায় যতই অসর হিেলন, আমার মেন হিল িতিন যন একজন ডাার। তার আঙুলেলা
ব আেছ তান িনণয় এবং পরীা করার কােজ। অসংখ রােগর মেধ এই িতনিট সমা সিতকােরর অেথই দখল কের
আেছ অগণ অবান যা আমােদর নানাভােব পীিড়ত কের তুলেছ। তার ওপর এই রাগেলা মশই িনক (Chronic) হেয়
যাে। ফলত আমরা তােত অভ হেয় পেড়িছ।
শরীয়া এবং িফহ-এর পাথকঃ

www.shoncharon.com

1/5

সমাসংল মুসিলম িব

থম সমািট হেলা- একিদেক আাহ তাঁর িকতােব এবং তাঁর নবীর াহর মাধেম আমােদর জ যা রেখেছন এবং অিদেক
তার উপর িভি কের আমােদর আইনেবাগণ য বাখা িবেষণ িদেয়েছন- এ ’য়র পাথক িনপেণ আমােদর বথতা।
বথতার কথা বলেত িগেয় আমরা যমন চাই না আমােদর ফুকাহা থেক া মতামত (Opinion)-এর মূলেক অীকার করেত,
তমিন চাই না সািনত এই বিেদর কােনাভাব অমযাদা করেত। বরং আমরা িবাস কির, তােদর কৃিত (work) আমােদর
সদ ভাাের যাগ কেরেছ মহামূলবান ঐয- আমােদর তা অবই এজ গব অভব করা উিচত। আমরা িবাস কির,
তােদর পািেতর সূতার িবষেয় আমােদর বাপক পড়ােশানা ও গেবষণা করা দরকার। আর দরকার তােদর এই মূলবান কম
থেক যত বিশ সব কলাণ লাভ করা। তেব একই সােথ যটা েয়াজন তা হেলা, আমােদরেক  ধারণা িনেত হেব িনেচর
পেয়টেলােত:
১. ধুমা রআন এবং াহ শরীয়া গঠন কের। আর শরীয়া হেলা আাহ দ িবিধিবধান যা মেন চলা মুসিলমেদর জ
বাধতামূলক। ধুমা্ এই ’িট উৎসই মুসিলম উাহর আদিশক (ideological) এবং বাব জীবেনর িভত গেড়।
২. যতিদন না মাষ তার বুিমার েয়াগ থেক দূের সের যায় ততিদন পয রআেনর িকছু আয়ােতর বাখা দােন অথবা
রাসূেলর (সা) হািদেসর িনভরেযাগতা িনপেণ বিেত-বিেত মতেভদ থাকাটা িবিচ বা আযজনক িকছু নয়। এেে
পূণ িবষয়িট হেলা রআন ও াহর দিলল (Text)। এর িভিেতই এই মতেভেদ যুিতেকর অবতারণা থাকেত হেব এবং
িবতিকত কােনা ইেত কােনা মাযহােবর মতামতেক অসতকতা বা অাতাবশত য কারেণই হাক না কন, এই পযােয় উীত
করা উিচত হেব না য তা রআন ও াহর চেয় বিশ কতৃশালী হেয় যায়। নতুবা সটা এক ধরেনর িবচুিত হেব যা আাহ ও
তাঁর রাসূল (সা)-এর িবধােনর িত সিঠক মেনাভাব পাষেণর অরায় হেত পাের।
রআেন এ িবষেয় বলা হেয়েছ: ‘‘তােদর মােঝ িবচােরর মীমাংসা কের দাও যা আাহতায়ালা নািযল কেরেছন তারই িভিেত
এবং কখেনা তােদর খয়াল-খুিশর অসরণ কেরা না।’’ (৫ : ৪৯) আমােদরেক আরও সতক থাকেত হেব যন িবতিকত কােনা
িবষেয় আমােদর মেনাভাব এত বিশ কেঠার না হয় য এই করতা শরীয়ােক, বাঝার জ মুসিলমেদর িনজ িনজ মধার
েয়ােগ িতবক হেয় দাঁড়ায়। যিদও যাবতীয় মতেভেদর মানদ িহেসেব শরীয়া িনেজই উপিত রেয়েছ। আর িত জের
মুসিলমেদর জই আাহতায়ালার একিট িবেশষ ম (ordinance) কাযকর রেয়েছ যা মুসিলমেদরেক সবাবায় শরীয়ার
সােথ তভােব যাগােযাগ রাখেত আেদশ কের। িবষয়িট রআন ও াহেত ভােব িববৃত হেয়েছ:
‘‘…অতঃপর তামােদর মােঝ যিদ কােনা বাপাের মেতািবেরাধ দখা দয়, তেব সই িবষেয়র ফয়সালার ভার অপণ কেরা
(refer) আাহতায়ালা ও তাঁর রাসূেলর ওপর।’’ (৪:৫৯)
এেকবােরই রআেনর ার না হেয় কােরা িনজ িনজ মাযহাবেক অিতির  দয়ার ফেল আমােদর অতীত জের
ফুকাহার িত য মেনাভাব সূিচত হয় তা অেযৗিক। অথচ এইসব মনীষীরা িবিভ িবষেয় িনেজেদর মেধ মতেভদ করেলও িনজ
িনজ মতামতেক (Opinion) ভুল-িটর উে বেল কখনও দািব কেরনিন। শরীয়ার য দিলল (Text) তােদর কােছ উপিত
িছল, এই দিলেলর য বাখা-িবেষণ তারা কেরিছেলন- তার ওপর িভি কের িবতিকত িবষেয় তােদর মতেভেদ ঘেটিছল।
রআন ও াহর নূর িবিকরেণ অেভদ বাঁধার াচীর হেয় কখনও দাঁড়ানিন কােনা একজন ফকীহ (আইনিবদ, ফুকাহা
ববচেন)। অথবা কখেনা এমনও হয়িন য, রআন ও াহ অধাবেনর জ অা মুসিলমেক বুিবৃিক চচার অিধকার
থেক তারা বিত করেতন। ইমাম মািলক এই ে খুব চমৎকারভােব তার দৃিভি তুেল ধেরেছন:
‘আিম একজন মাষ। আিম সিঠকও হেত পাির, ভুলও করেত পাির। আমার িতিট মতামতেক যাচাই কন। যা িকছু রআন ও
াহ মাতােবক হেব, ধু স সবই হণ করেবন, আর যা িকছু রআন ও াহ মাতােবক হেব না, সটু বজন কন।
৩. রআন ও াহ’ত িববৃত শরীয়া িনয়াবী লনেদন, দনিন আদান-দান বা মু’আমালাত (worldly dealings)-এর
বাপাের মােষর ওপর কােনা বাধবাধকতা আেরাপ কেরিন। বরং েয়াজনীয় িদক িনেদশনার জ িদেয়েছ িকছু সাধারণ
(broad) নীিতমালা এবং কেয়কিট েয়াজনীয় হালাল-হারােমর িবধান (injunction)। িতিট খুঁিটনািট িবষেয় (details) মআহকাম দােনর ে শরীয়া খুব কমই িনেজেক িনেয়ািজত কেরেছ। মৗিলক নীিতমালা (broad principles) ণয়েনর
মেধ সীমাব (confinement) থাকা এবং অা ে শরীয়ার নীরব থাকার উে হেলা আাহতায়ালার িহকমত ও তাঁর
দয়াশীলতা। তাঁর িহকমতই বন কের আেছ মানবজীবনেক সবিদক থেক, সমতায়, জীবেনর িতিট ের, িতিট ে,
উয়েনর িতিট ধােপ, মানব ইতহােসর িতিট পযােয়। ুািতু সবকয়িট িবষেয়র জ একিট কের হালাল-হারােমর ম
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জাির বা মানবজীবেনর সাব িতিট সমা মাকািবলার জ একিট কের িবধান দােন আাহতায়ালা তা মােটই অম
িফেলন না যিদ িতিন মেন করেতন য সটা করাই আমােদর জ কলাণকর হেতা।
ঐ সব িবষেয় শরীয়ার নীরব থাকার কারণ বাঝার জ আমােদরেক মেন রাখেত হেব রআন শরীেফর আয়াতিট- ‘আা
িবরণশীল নন’। এর একমা অথ হেলা মানবজীবেনর িবিচ খুঁিটনািট িবষেয় শরীয়া’র সাধারণ মূলনীিত স আহকােম
(general injunction) েয়াগ এবং মালাহা (জনকলােণর নীিত) অযায়ী নতুন নতুন সমা মাকািবলার িবষয়িট ছেড় দয়া
হেয়েছ মুসিলম জনেগাীর সেচতন অংশিটর িবচণতা ও িবচার বুির ওপর। য সব িবষেয় মাষ ভিবেত মতেভদ করেত
পাের অথবা মানব অিকােল যসব সমার উব হেত পাের বেল আাহ জানেতন এমন সব িবষেয়  ও  আেদশ
িনেষধ জাির করা থেক শরীয়া যিদ িবরত থােক এবং এমন সব সমার সমধােনর জ ধায কের না দয় কােনা ির িনয়মণালী, তেব তা আাহতায়ালার দয়াশীলতা ছাড়া আর িকছুই নয়। কারণ, িতিন মােষর জ সহজতা চেয়েছন, ি চেয়েছন,
কািঠ নয়। িতিন মােষর জ চেয়েছন শতা, সংকীণতা নয়।
আল-রআেন বলা হেয়েছ: আাহ তামােদর জ চান সহজতা, কেঠারতা নয়। (১১:১৮৫) রাসূল (সা) এেক বাখা কেরেছন
এভােব; ‘‘আাহ িকছু িবষেয় তামােদরেক আেদশ কেরেছন। কােজই এসব িবষেয় সীমালন কেরা না। িতিন িকছু িবষয়েক
িনিষ ঘাষণা কেরেছন, স সেবর ধাের কােছও যও না। ব িবষেয় িতিন নীরব থেকেছন তাঁর দয়া ও িবেবচনার কারেণ।
কােজই এসব িবষেয় আমােক কােনা  কেরা না।’’
রাসূল (সা) এই িবষয়িটর ওপর বারবার জার িদেয়েছন। শরীয়ার এই িদকিট সেক সবািধক বাখামূলক বলা যায় তাঁর
িনো িনভরেযাগ হািদসিটেক:
‘‘আমােক  কেরা না যতণ কােনা িবষেয় আিম নীরব থািক। অিতির  সবনাশ ডেক এেনিছল তামােদর আেগ গত
হেয় যাওয়া কওেমর জ। কবলমা যিদ কােনা িবষয় আিম িনেষধ কির তা করেব না। আর যিদ কােনা িবষেয় আেদশ কির
তেব চা কেরা এর যতখািন সব পালন করেত।’’
এই াধীনতা আাহতায়ালাই অেমাদন কেরেছন এবং অপার কনা ও দয়াপরবশ হেয় িতিন মােষর জ রেখেছন হালাল ও
হারােমর ই সীমানার মােঝ বেছ নয়া যায় এমন এক িবৃত িদগ। শরীয়া এভােব অজন কেরেছ এক কােলাীণ ও রহমেত
পিরপূণ িবেশষ। কােজই অিত ু িবষয়েক অতীেতর আইনিবদ (legist) ণীত িনয়ম-নালী অযায়ী কেঠারভােব িনয়ণ
করেত গেল সটা হেব শরীয়া’র এই অিনিহত তাৎপয ও অিভােয়র িত ভয়াবহ অকৃততা (ingratitude) পাষণ এবং
 অমযাদা দশন। িফকহ শাের এসব বাখা িবেষণ সেক মােষর মেন মশ এমন এক াধারণা জ িনেয়েছ,
অনকালবাপী যার বধতা (validity) তীত বেল িবাস করা হয়। আর অবা এমনই দাঁিড়েয়েছ, যখনই ‘শরীয়া’ শিটর
উেখ করা হয় তৎণাৎ মাযহাবেলাই শিটর অথ িহেসেব মােষর মগজ দখল কের নয়। আাহতায়ালার রহমেতর সৗয
আর কণার য িচরন িনমলতা এবং তা, তার পেথ এেহন মেনাভাব াচীর তুেল দয়।
আমরা যারা ইসলােমর পুনিবকােশর জ সংাম কির, তােদর উিচত জনগণেক যেথ  কের বুঝােনা য এই হে শরীয়া‘িনভরেযাগ শরীয়া’, রআন ও হািদস যভােব তােক কাঠােমা িদেয়েছ এবং আাহতায়ালা আপনােদর জ এই এই
িবষেয়েলা বাধতামূলক কেরেছন, আর িকছুই নয়। জীবেনর যসব সমার বাপাের শরীয়া িনুপ থেকেছ, এমন ব িবষেয়
এেকর পর এক সংকেটর মুেখামুিখ হেয় আমােদর মহান পূবপুেষরা মালাহা (public interest)-এর আেলােক এবং িনজ িনজ
সমকােলর াপেট শরীয়ােক যভােব বাখা িবেষণ কেরেছন, তাদের কেঠার সাধনা ও গেবষণার ফসল পেয় আজ আমরা
তােদর িফহী উরািধকারী। এই উরািধকার থেক লাভবান হবার পাশাপািশ শরীয়া সেক আমােদর িচাধারা ও দৃিভি
হেত হেব আমােদর পূবপুষেদর মেতাই। এেক অধাবন করার জ আমরাও আমােদর বুিেক (mind) কােজ লাগােবা
তােদরই পদা অসরণ কের। আমােদরও উিচত হেব িনেজেদর যুেগর াপটেক িবেবচনায় আনা, যমন কেরিছেলন তারা।
আমােদর উিচত হেব মালাহা’র আেলােক িনেজেদর িবেশষ সংকেটর মাকািবলােত সেচ হওয়া, যমন তারাও কেরিছেলন।
এসব িকছু মাথায় রেখ এবং িনেজেদর িবশাল িফহী উরািধকারেক সােথ িনেয়ই িফহ সিকত আমােদর পুনঃসংার
কমসূিচ হেত হেব এরকম- যখােন রআন ও াহর সােথ সরাসির সৃিেত বাধা দােনর বদেল এই ই মৗিলক উৎেসর
সােথ আমােদর বন হেব আেরা মজবুত। আমােদর পিরিিতেক রআন ও াহ’র িভিেত বাঝার এবং সমাধােনর এই
কমসূিচ সহায়ক ভূিমকা রাখেব, যমন রেখিছল আমােদর পূবপুষেদর বলায়। িবগত িদেনর আইনিবদরা তােদর কােলর
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াপেট সমার য সমাধান িদেয়েছন সই সমাধানেক আমােদর সমকালীন সংকেটর ে ব েয়াগ হেব একবােরই
অবাব। কননা ’িট কােলর ববধান এমন য এ যুেগর াপট সেক তােদর কােনা কার ানই িছল না। য াপেটর
আর কােনা অিই নই তার জ েযাজ িবিধ-িবধান আমােদর ওপর চািপেয় দয়াও হেব একবােরই অবাব। সই সােথ
ইসলামেক বাঝার জ িনজ িনজ বুিমার চচা থেক িবরত থাকা হেব পুেরাপুির অথহীন। কননা, এটাই হেলা যুিেক পরখ
কের, িবচারবুির মাধেম কােনা িকছুেক উপলি করার মতা, যা আমােদর েতকেকই দান করা হেয়েছ এবং িনেজেদর এই
মতার েয়াগ বা অপেয়ােগর কারেণ আমরা আাহতায়ালার কােছ জবাবিদিহ করেত বাধ থাকব।
আর বুিবৃিক চচা থেক িনিয় থাকার মধ িদেয় আমরা িনেজেদরেক পিরণত করব এমন এক পরজীবী াণীেত
যারা অনকাল ধের উরািধকার িহেসেব পাওয়া পূব পুষেদর পিরম, খর বুিমা, অিবরাম েচা আর
অধবসােয়র ফসল খেয় বঁেচ থােক।  উঠেত পাের, ‘তাহেল আপিন রআন াহ এবং ফকীেদর বাখািবেষেণ কানখােন পাথকসূচক দাগ টানেত চান? রআন ও াহর সিঠক মমাথ উপনীত হওয়ার জই িক
ফকীেদর এসব উেদাগ ও বাখা-িবেষণ যেথ নয়?’ িট খুবই যুিসত। এর উর হেলা- এ েয়র মেধ
পাথক িনেদশ করার মােন এই নয় য আমরা িফকশা ছাড়াই চলেত চাই। আসেল িঠক তার উোটাই।
আমােদর সবাক আকাা হেলা- রআন ও াহেকই পথ িনেদশনার খাঁিট উৎস িহেসেব ভােব িবেবচনায়
রাখা। এেকই আমােদর জীবেনর হণেযাগ মাপকািঠ (norm) িহেসেব ীকার করা। এ কথা য- এই ই উৎসই
ধুমা শরীয়া তির কেরেছ, য শরীয়া আমােদর জ বাধতামূলক (binding) হেয়েছ। যাবতীয় মতামতেক
ওজন করেত হেব রআন ও াহর আেলােক। নবী (সা)-এর পর কােনা মাষই ভুেলর উে নয়। যসব িবষেয়
কােনা অকাট দিলল আমরা রআন ও াহেত পাই না- এমন িতিট িবষেয় মালাহা হেব বাধতামূলক। আর
জনকলােণর ধারাণা তা ান-কাল-পা অযায়ী পিরবিতত হয়। আেগর ফকীিবেদরা এই ধারণােক শিশালী
মাণ কেরেছন এই বেল য- ‘‘যখােন জনগেণর কলােণর নীিত কাজ কের, সটাই হেলা আাহতায়ালার পথ।’’
আাহ দ শরীয়া (রআন ও াহেত যা দ হেয়েছ)- এটা িচরন বাধতামূলক এবং এর আেলােক ফুকাহা কতৃক ণীত
খুঁিটনািট িবষয় সিকত মাসআলা-এ েয়র মেধ য পাথক আেলািচত হেয়েছ, সমসামিয়ক মুসিলমেদর ওপর তার িবিভ িদক
থেক ইিতবাচক ভাব থাকেত হেব। এই পাথেকর ভাব ইসলামী আদশেক সরলতায় ভূিষত কের, যা িদেয় আাহ তাঁর নবীর
িত মুসিলমেদর অেরর গভীের খাঁিট ঈমােনর বীজ বপেন সহায়তা করা উিচত। এিট ইসলােমর বেবর (original
message) সহজতােক পূবাবায় িফিরেয় আেন।
এিট য়ং আাহতায়ালার বাণী ও রাসূেলর (সা) হািদেসর কারেণ ইসলামী আদশ য জৗলুষ পেয়েছ তােকও পুনরায় িফিরেয়
আেন। িবিভ মাযহােবর (school of thought) উপিিত সেও মুসিলমেদর মেধ ঐেকর  তির কের এই দৃিভি।
এছাড়া এই পাথককরেণর মাধেম ইসলামেক তার মৗিলক (original), িবৃত (board) ও বিল, তজী ফেম রাখা উিচত যা
মানব মেনর জ খুেল দয় েযােগর আর সহজতার িবশাল পিরসর। এেত নই কােনা অসহজতা, িতা, আর হাজারটা
িবিধিনেষেধর বড়াজাল। আবার এই ও উঠেত পাের য, ‘আপিন িক রআন এবং াহেক সই সব বির জ এমন
একিট হািতয়াের পিরণত করেত চান, বাখা-িবেষণ আর ইজিতহােদর দেরাজা উ কের িদেল যারা িনজ িনজ খয়ােলর আর
বৃির বশবতী হেয় ইামেতা অপবাখায় িনেয়ািজত থাকেব?’’ অবই এর উর হেলা- ‘না’। ইসলামী সে যখন
‘মতামত’ শিট উািরত হয় তখন এটা ধুই ‘মতামত’, কােনা খয়াল খুিশ নয়। বরং ইসলামী জগেত কােনা সমার উব
হেল তার সমাধান হেত হেব ঈমান ও তাকওয়ার িভিেত। বািনক ও শাসিনক িবষেয়  িনয়ম-নীিত উাবেনর েচােত
কােনা িত নই। এিট রআন ও াহ থেক গিঠত শরীয়া ািডেজর (studies) ে িবেশষ তিরেক িনিত করেত
পাের। পৃিথবীেত িতিত িতিট বধ িসেেমই এরকম েচার উেদাগ নয়া হেয়েছ। বরং এ ধরেনর েচােক িনিত করা
আমােদরই কতব। আর এভােবই খয়াল-খুিশ এবং বৃির বশবতী বাখা ারা শরীয়ার ধারণােক  করার হাত থেক রা
করা সব হেব। তেব একই সমেয় আমােদরেক ল রাখেত হেব য, এ ধরেনর শালাইেজশন যন মুসিলম সমােজ কােনা
পুেরািহততের জ না দয়। সব ধরেনর মতামতেক িবেবচনায় আনার জ এর দেরাজােক কের িদেত হেব উু। মতামেতর
উৎস যখােনই হাক তােক হেত হেব কীয় বিশে ওজনদার।
(লখািট ১৯৬৮ সােলর ১৭ সের তৎকালীন সমেয় ঢাকা থেক কািশত সাািহক ‘Young Pakistan’-এর ১৯ নর
ভলূেমর ১১ নর সংখায় ছাপা হয়। পিকািট ঢাকা থেক কািশত হেতা। বতমান লখায় থম সমািটেক তুেল ধরা হেয়েছ।
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পেরর ইিট সমা পরবতী সংখায় কািশত হয়। ‘Young Pakistan’-এ লখািট নয়া হেয়িছল তার পুিকা Three major
problems confronting the Muslim world থেক।)
সূঃ জাতীয় সাংৃিতক পিরষদ কতৃক কািশত “সংৃিতঃ জাতীয় সাংৃিতক সেলন ২০০৪” ারক 

সাঈদ রামাদান
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ড. সাঈদ রামাদান মুসিলম াদারেডর িতাতা শহীদ হাসান আল-বাার জামাতা এবং
সমকালীন ইসলামী িচািবদ তািরক রমাদােনর িপতা। গামাল আুল নােসেরর শাসনামেল
িমশর থেক িনবািসত হেয় সৗিদ আরেব চেল যান। সখােন িতিন 'Muslim World
League' নামক একিট দাতব-িমশনারী েপর সাংিবধািনক পিরষেদর মূল সদেদর
অভূ িছেলন। তারপর িতিন University of Cologne থেক dissertation শষ
করার আেগই ১৯৫৯ সােল জেনভা (ইজারলাড) এ চেল আেসন। িতিন ১৯৬১ সােল
'Islamic Center in Geneva' নােম একিট িতান কেরন। এিট িছল মসিজদ,
ইসলামী িচ-গেবষণা ও মুসলমােদর এক হওয়ার সটার। তাঁর েযাগ পু হািন
রমাদান এখন সই সটার পিরচালনা করেছন।
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