মুসিলম উাহর ঐক ও ৭৩ িফরকার হাদীস (পব-১)
ইয়ািসর াদী

আসালামু আলাইম ওয়া রাহমাতুাহ। সম শংসা মহান আাহ রাুল আলামীেনর এবং শাি ও বরকত নািযল হাক
মানবতার মহান দূত রাসূল (সঃ) এর িত।
আজেকর আেলাচ িবষয়িট অত শকাতর এবং কিঠনও বেট। িবষয়িট আমােদর আেবগ-অভূিতেক নাড়া দয়। েতেকর
এই িবষেয় আেবগময় মতামত আেছ। আিম এই বাপাের আমার অবান পিরার করেত চাই। তাই আিম উ িবষেয়
আপনােদরেক মু মেন শানার জ অেরাধ করব এবং িভ মত পাষেণর অমিত চাইব। আিম আপনােদরেক অেরাধ করব
আমার বিগত দৃিেকাণ থেক িবষয়িট ভেব দখেত।
আজেকর আেলাচনায় আিম বল আেলািচত হািদসিটেত চেল যাব। হাদীেস বিণত, “আমার উা ৭৩ দেল িবভ হেব”। অব
আমার বেবর পর ডঃ তািরক রমাদােনরও একিট বব আেছ। আিম উ হাদীসিটর উপর িবািরত আেলাচনা করব। হাদীসিট
আমরা িকভােব দয়ম করব তা আিম তুেল ধরব। এেে উ হাদীস িনেয় আমােদর কমপিত কী হেব, তা আেলাচনা কের
আিম ইিত টানব।
েত বিল, আিম একজন ধমতিবদ। আমার যাগতা ও দতার  ইসলািমক ধমত। মিদনা ইউিনভািসিট থেক আমার
মাাস এবং ইেয়ল ইউিনভািসিট থেক আমার িপএইচিড ইসলািমক ধমতের বা আকীদার উপর করা।
উ হাদীস আেলাচনা করার পূেব একিট হতাশার কথা বিল। িকছু লাক বেল, “আকীদা িনেয় ক মাথা ঘামায়? আপনার পুেরা
সাবেজি সময় অপচয় ছাড়া আর িকছু নয়। আপনার িবাস িনেয় ক িচা কের? আকীদা এমন একটা পাঠিবষয় যটা
জনগেণর মেধ িবভাজন ও িততা সৃি কের।’’ বিগতভােব আমার কােছ উ মব একটু অপমানজনক বেট, কারণ আমার
পুেরা জীবনটা ইসলািমক ধমতের জ উৎসগকৃত।
আপনার গেড় উঠার পিরেবশ যাইেহাক, আপনার আকীদা যাইেহাক এমন িকছু িবাস ও নীিত আেছ যেলা আপনার িবােসর
সীমা টপেক যায়। অতীেত মুসিলম জািতর ছাট একটা িফরকা িছল যারা িবাস করত, আাহ পৃিথবীেত অবতরণ কেরন এবং
িনিদ সদােয়র সদােরর কােছ অবান কেরন। আর হঁেট বড়ােনা এই ‘শখিট’ িছল আাহ। এখন আপনারা বেলন আমােদর
মেধ ক এই িবাসিট হণ করেব? অপভােব, মুহাাদ (সঃ) এর পের এেস কউ যিদ িনেজেক নবী দািব কের বা তার িনকট
আেরকিট রআন অবতীণ হওয়ার কথা বেল, তাহেল তার দািবিট আমােদর িবােসর সীমােরখার বাইের।
েত আমােক একটু দাশিনক ভিমায় বলেত হয়, সংাসাের িতিট সংার একিট সীমােরখা থাকেত হয়। আপিন বলেত
পােরন আিম একজন মুসিলম; তখন ঐ াচীন, উট িফরকািট বলেব, “তার অথ আপিন আমােদর ‘শখেক’ আাহ বেল িবাস
কেরন, কননা আমরাও মুসিলম”। আপিন তখন বলেবন, “না না না”। আিম আপনােদর ‘শখেক’ আাহ বেল িবাস কির না।
সারকথা হেলা এই, িনেজেক মুসিলম বলেত হেল অব আপনােক িকছু সীমােরখা টানেত হয়।
রআন অেনক কাজেক সমােলাচনা কের। যমনঃ তামােদর সানেদর হতা কেরা না, বিভচাের িল হেয়া না মদপান কেরা না।
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আকীদার অেনক িবষয়ও রআন সমােলাচনা কের। যমনঃ ফেরশতােদরেক আাহর কা িহেসেব িবাস কেরা না,
িতমাসমূহ কখেনা তামােদর কলাণ করেত পাের না। সমােলাচনার পাশাপািশ রআন অ ধমত চার কের। যমনঃ আমরা
িবাস কির আাহ এক। অতএব, আকীদার গভীের েবশ করেল আপনােক িবােসর সীমােরখায় িনিদ, সূ ও তী হেত হয়।
এটা মােষর ধম।
আমার আেলাচনার মূল িবষয় ‘৭৩ দেল িবভাজেনর’ হািদসিট িনেয়। এই হািদসিট ১৫ জেনর বিশ সাহাবা কতৃক বিণত হেয়েছ।
উদাহরণপ, আনাস ইবেন মািলক (রাঃ), জািবর ইবেন আুাহ (রাঃ), আবাহ ইবেন মাসউদ (রাঃ), আবু রাইরা (রাঃ) সহ
মুখ সাহাবােয় করাম উ হািদসিট বণনা কেরেছন। আর উ হািদসিট বােরািটরও বিশ হািদস ে বিণত হেয়েছ। যমনঃ
নােন আবু দাউদ, ইবেন মাজাহ, িতরিমিয, আল হািকম, ইবেন িহান, মুসনােদ ইমাম আহমদ সহ আেরা অেনক ে তা
িলিপব করা হেয়েছ।
উ হািদেসর িকছু মতেন ধুমা এই কথা বলা আেছ, “আমার উাহ ৭৩ িফরকায় িবভািজত হেব”। কিতপয় হািদেস এতটু
বলা আেছ, “আমার উাহ পূববতী উত ইদী িােনর মত িবিভ দেল িবখিত হেব”। অপর বণনায় এেসেছ, “এেদর মেধ
একিট দল ছাড়া বািক দলেলা পথ”। মাটকথা হেলা উ হািদস িবিভ বােক, শে এেসেছ। ী ধারার ইসলািমক
ােনর িবিভ শাখায় যথাঃ িফকাহ, হািদস, আকােয়দ, ইিতহাস ইতািদর আেলম ও িচািবদরা উ হািদসেক িব িহেসেব
হণ কেরেছন। ইবেন হাজার, আন-নাওয়ায়ী, ইবেন দামা, আয-যাহাবী, ইবেন তাইিময়া সহ আেরা অেনক আেলমগণই এই
হাদীসেক সহীহ হাদীস িহেসেব গণ করেতন।
তেব -িতনজন আেলম এেক জাল হাদীস িহেসেব মত িদেয়েছন। লকচােরর ােথ আিম ধান অিভমতিট িনেয় বাখা করব।
আিম বিগতভােব উ হািদসিট সহীহ িহেসেব মািন, কননা এটা অেনক সাহাবােয় করাম ারা বিণত হেয়েছ। তেব যুেগ যুেগ
উ হািদসিটর ভুল বাখা হেয়েছ এবং ভুলভােব অধাবন করা হেয়েছ। আমােদর পূববতী শােয়খ, ফকীহ, মুহািস এবং
ওলামারা উ হািদেসর অেনক িবতিকত, সমােলািচত বাখা তুেল ধেরেছন। তারা উ হািদসেক রআন ও াহর কি পাথের
ঝালাই কেরেছন। আিম উ হািদেসর পাঁচিট বড় ধরেণর ভুল অধাবন ও অপবাখা তুেল ধরব এবং পাশাপািশ আমার মতও
তুেল ধরব।
থমত, কিতপয় অপিরপ লাক উ হািদসেক আিরক অেথ ৭৩ িফরকা িহেসেব বুেঝেছন। পিরারভােব বলা যায়, এটা
কখেনা সিঠক মত নয়। অতীেতর ইসলািম িচািবদরা িহেসব কের দেখেছন, এই দলিট এক, এরপের ই, তারপের িতন ...
ইতািদ। যখিন উিন িহেসব শষ কের ৭৩ এ উপিনত হেয়েছন, তখিন আেরকিট দেলর আিবভাব ঘেট দেলর সংখা ৭৪ বা ৭৫ এ
দাঁিড়েয়েছ। অতএব আিরক অেথ ৭৩ দল হণ করা কখেনা  নয়। আসল কথা হেলা অেনক আেলেমর মেত আরবীেত ৭,
৭০ িকংবা ৭০০ অিধক অেথ বুঝােনা হয়। যমনিট রআেন এেসেছ, “যিদ আপিন তােদর মুনািফকেদর জ ৭০ বার মা
াথনা কেরন তথািপ আাহ তােদর মা করেবন না”। তার মােন িক এই, রাসূল (সঃ) ৭১ বার বা ৭২ বার মা াথনা করেল
তােদরেক মা কের দওয়া হেতা? সারকথা হেলা ৭৩ দল বলেত ায় ৭০ তথা অিধক িফরকা সৃির িবষয়িট বুঝােনা হেয়েছ।
িতীয়ত, ানীরা নয় বরং কিতপয় অ ােনর মুসিলমরা বেল, “৭৩ দেলর মেধ এক দল হেলা মুসিলম, আর বািক ৭২ িফরকা
কািফরেদর অগত”। এটা কখেনাই সত নয়। রাসূল (সঃ) সরাসির বেলেছন, “আমার উা”। িবভাজনিট ইসলাম ও ফর এর
মেধ নয় বরং ইসলােমর অভের। লণীয়, উপদল ও িফরকােলা হািদেস বিণত ‘আমার উাহ’ এর অভু। অথাৎ
েতক দলই রাসূেলর উাহ হওয়ার আশীবাদা। তেব যারা মুহাদ (সা) এর পর যারা নবুয়াত দাবী কের িকংবা যারা বেল
আাহ পৃিথবীেত অবতরণ কেরেছন “মাষ” িহেসেব তারা এই ৭৩ িফরকার তািলকার অভূ নয়। এখান থেক আেরকটা
পূণ উসূল বর করা যায়। হািদেস এক মুসিলেমর উপের অ মুসিলেমর হেকর কথা আেলািচত হেয়েছ। তার মােন অ
িফরকার মাষিটও সালাম পাওয়ার ও িফিরেয় দওয়ার যাগ, অ হেল দখেত যাওয়া, মৃতুর পের কবর িজয়ারত করা অপর
মুসিলেমর কতব। েতক মুিমন ভাই ভাই। উপসংহার হেলা এই িবভাজনটা ইসলােমর অভের, বাইের নয়।
তৃতীয়ত, হাদীেসর এক রওয়ায়েত রাসূল (সঃ) বেলেছন, “৭৩ িফরকার মেধ ৭২ িফরকাই পথ হেব, আর ধুমা একিট দল
সিঠক পেথ থাকেব”। এই হািদসিট আেরা বড় ধরেণর ভুল বাখার িদেক ধািবত কের। ৭৩ দেলর মেধ ৭২ দল, অথাৎ একটা
িবশাল ভাংশ জাহাােম যােব। সংেেপ বলেল, পুেরা উেতর অিত সামা অংশ জাােত যােব। অথচ রআন ও হাদীেসর
িবিভ আয়াত ও মতন উ বাখার িবেরািধতা কের। যমনিট হাদীেস এেসেছ, “ইা উািত উািত মারমাহ - িনয় আমার
উাহ রহমতা, আশীবাদপু”। রাসূল (সঃ) আেরা বেলেছন, “জাােতর এক িবশাল অংশ হেব আমার উত থেক। আমার
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উাহ এত িবশাল হেব য, কান নবীর উাহ সংখায় এর ধাের কােছও থাকেব না”। রাসূল (সা) এর শাফায়াত গাটা মুসিলম
উা জ।
তাহেল হাদীসিট আমরা িকভােব অধাবন করব? বাপারটা খুবই সহজ। উাহর এক ু অংশ জাহাােম যােব। এেে আিম
আপনােদর ‘জাহিময়াহ’ নামক গত হওয়া এক ছা, উট, আজবী দেলর কথা বলব। আকীদার ছা মাই এই দল সেক
অবগত। এরা িছল অত সিয় একিট দল। মদীনা ইউিনভািসিটেত মাােস আমার ৮৫০ পৃার আরবীেত িথিসস িছল এই
ছা িফরকা এবং এর িতাতােক ক কের। এই িফরকা এখন আর নই। িক েতক আকীদার বইেতই এই দলিটর উপর
আেলাচনা রেয়েছ। আিম এই িবষেয়র উপর মাাস কেরিছ। এবং এই জাহিময়াহ দেলর মাট অসারীর সংখা িছল ৫০ এবং
অ বণনায় সেবা ১০০ জন। অথচ ােনর জগেত এেদর বাপাের সরব আেলাচনা দেখ অেনেক মেন করেত পাের এরা
সংখায় অেনক বড়। এমনিক বুখারী খের শষ অধায়িটর নাম দওয়া হেয়েছ ‘িকতাবুত তাওহীদ ওয়ার র আলাল
জাহিময়াহ’। ইমাম বুখাির জাহিময়াহেদর যুি খােনার িবষয়িট উ অধােয় আেলাচনা কেরেছন। আসেল ঐ পথ দেল
অসারীর সংখা িছল অত নগণ। অতএব সরব আেলাচনা সংখািধক িনেদশ কের না। আর মুসিলম উা ঐিতহািসকভােব
ঐকব িছল।
সাধারণ মুসলমােনরা ঈমােনর ৬িট মূল িবষেয় িবাস কের, ইসলােমর ৫িট ে িবাস কের। এটাই কৃতপে
ইসলাম এবং জিটল, েবাধ আকীদা সাধারণ মুসলমােনর অধয়ন করা জরীও নয়। তরাং উা অিধকাংশ
মুসলমানই আাহর রহমতপু হেব। যমনিট রাসূল (সা) বেলেছন, “ইা উািত উািত মারমাহ - িনয় আমার
উাহ রহমতা, আশীবাদপু”।
চতুথত, উ হািদেসর একিট অংেশর ভয়াবহ ইখেতলাফী বাখা উাহর মেধ িবরাজমান। ঐ হািদেসর এক অংেশ বিণত, “উ
দলেলার িতিটই জাহাােম যােব, ধুমা একিট দল জাােত যােব”। ইমাম আশ-শাওকািন হািদসিটর এই অংশিটেক
বােনায়াট বেলেছন, আর ৭৩ দেলর হািদসিটেক িব িহেসেব মত িদেয়েছন। অা মুহািস ও িবেশষরা উ অংশেকও
িব বেলেছন। যিদ উ অংশ িবও হয়, এরপরও কান সমা থাকার কথা নয়। িকভােব???
কারণ আমােদর আকীদা বা িবাস অযায়ী আাহ যা িকছু পুরার দওয়ার কথা ঘাষণা কেরেছন, তা বাবায়ন করা িনেজর
উপর আবক কের িনেয়েছন। আর আাহ যসব শাির কথা বণনা কেরেছন তা বাবায়ন করা আাহর উপর আবক নয়।
আমরা জািন, মহান রেবর দয়া তাঁর ঁিশয়াির ও শাির ভয়াবহতােক অিতম কের। দয়াময় আাহ যিদ কান শাির কথা বেল
ও মা কের দন, তা আাহর পূণাতা। ধণ, িপতা তার সানেক বলল, “যিদ তুিম এটা কর, আিম তামােক এই শাি দব”।
ছেল কের ফলল এবং র একটা ওযর দিখেয় িপতার কাছ থেক মা পেয় গল। িপতা শাির কথা বলেল ও শাি
বাবায়ন করা তার জ অব কতব নয়। এেে িপতার শাি না দওয়াটা তার বলতা নয়। াসিক িবষয়েলা িবেবচনার
যাগ। কউ মদপান করেলই আাহ শাি িদেবন বাপারিট এমন নয়, িতিন মাও কের িদেত পােরন। সজ আেলমেদর মত
আাহ তাআলা বািক ৭২ দেলর েতক বির ভাল কাজ ও খারাপ কাজ আলাদাভােব িহেসব করেবন এবং স অসাের
পুরার ও শাির ববা করেবন।
উ হািদেসর বাপাের ইবেন তাইিময়া কী বেলেছন জােনন? যারা ইবেন তাইিময়ােক িচেনন তারা জােনন িতিন তার িসাে
খুবই কড়া এবং সাজাসাপটা িছেলন। আপিন জােনন িতিন িক বেলেছন তাঁর মাজমু-আল-ফাতওয়া ে? িতিন বেলেছন,
“কবল সিঠক দেল থাকার কারেণ কউ জাােত যেত পারেব না িকংবা জাােত সেবা আসন পােব না। হেত
পাের কান বি ভুল িফরকায় থাকার পরও ভাল কাজ এবং ইখলােসর কারেণ জাােত অিধকতর উ আসেন
দািখল হেত পাের আবার কউ সিঠক দেল থেকও নাহ এর কােজ িল থাকেল বা অের অহংকারেবাধ থাকেল
স জাহাােম যেত পাের বা জাােত িনতর আসেন দািখল হেত পাের।“
এিট খুবই মৗিলক একিট নীিত যা আমােদর বুঝা উিচত এবং েয়াগ করা উিচত। সংেেপ বলেত গেল, একিট বাকাংশ
সমাপূণ বেল উেতর অিধকাংশ আাহর অহ, রহমত থেক বিত হেব এটা বলা যায় না।
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পমত, ধমতে মতামেতর িভতার কারেণ িবিবধ িফরকা গেড় উঠেত পাের না। ইখেতলাফ মােন িভ দল তা হেত পাের না।
সাধারণভােব বলেত গেল, ঐিতহািসকভােব মুসিলম উাহ এক র বিচতার ঐিত লালন কেরেছ। িফরকা-দলাদিলর
উপব বািড়েয়েছ কবলমা আকীদা, আমেলর বড় িবষয়েলা। উদাহরণপ, তািদর িনেয় উব ঘেটেছ েটা িফরকার।
একদল তািদরেক দৃঢ়ভােব িবাস কের, আর অ দল তা কের না। মুসিলমরা ছাট ছাট িবষয়েলােক পিরণত কেরেছ
আকীদা ও ধমতের বড় আেলাচনায়। উদাহরণপ বলা যায়, নামায িকভােব পড়েবন, আিমন জাের পড়েবন না আে
পড়েবন, তারািবহ ৮ রাকাত না ২০ রাকাত, চাঁদ দখা িনেয়  ইতািদ। এক মহা মুশিকল। চাঁদ দখা িনেয় আলাদা সদায়
গেড় উঠেত পাের না। দখেত হেব কান মত পাথকেলা বড় আর কানেলা ছাট বা অিত নগণ। তাহেল উপসংহার িক?
থমত, মুসিলম উাহর িবশাল অংশ আকােয়দ ও িফহী ইখেতলােফর সূ িবষয়েলা িনেয় মাথা ঘামায় না। সাধারণ
মুসিলমেদর আকীদার সূ িবষয় িনেয় অিতির বাড়াবািড় করার দরকার ও নই। গড়পড়তা মুসিলম যিদ ইসলােমর ছয়িট 
মােন, নামায পড়ার চা কের, পাপ থেক িবরত থাকার তদিবর চালায়; তাহেল স ভাল মুসিলম। অপরপে, যারা ইসলািমক
িডিসিন িনেয় পড়ানা কেরন, যারা মারাসায় পড়ােলখা কেরন, যােদরেক মসিজেদ ভূিমকা রাখেত হয়; তােদরেক অব য
কান িবষেয় একটা তািক অবান িনেত হয়। ওলামারা নয় বরং তােদর অসারীরা িফরকাগত সিহংসতায় সবেচ বিশ জড়ায়।
উদাহরণপ বলা যায়, এক দল িবাস কের সাহাবারা মুহাদ (সা) এর পের মুসিলম উাহর সবেচ ভাল মাষ এবং উ
িবাস তােদর ধেমর অংশ। অপরিদেক অ দল আেছ যারা বেল, “সাহাবীেদর মেধও অেনেক িছল যারা রাসূল (সা) ক মানত
না এবং সাহাবীেদর অেনেক রাসূেলর অবাধ হেয়িছল”। তাহেল এ বাপাের িক করা যায়?
িতীয়ত, আমরা আমােদর ভতর অেনক বড় সমা উেপা করেত পাির না। ইসনােক আিম ধবাদ জানাই তােদর সাহেসর
জ, এই ধরেণর িবষেয়র খালােমলা আেলাচনার েযাগ তিরর জ। সংলােপ সমাধােনর সাবনা লুকািয়ত। রআন ও াহ
অ িফরকার উপর িনেজর আকীদা চাপােনার জ কখেনা শারীিরকভােব আঘােতর অেমাদন দয় িন। খুব পিরারভােবই
বিল, আিম ি। আমার েশলাইেজশন আকীদার উপর। আিম ি মতাদশ মািন, চার কির ও িশা িদই। আিম িশয়ােদর
আকীদার সােথ িভ মত পাষণ কির। তাই বেল আিম কখেনা িশয়ােদর উপর হামলা করা, তােদর মসিজদ ািলেয় দওয়া বা
বামা হামলার অমিত িদেত পাির না। আিম যতই আমার আকীদার বাপাের উৎসাহী হই না কন আিম কােরা উপর এই আকীদা
জার কের চাপােনার অেমাদন িদেত পাির না, বামা হামলা সমথন করেত পাির না। যারা বামার সাহােয, তেলায়ােরর সাহােয
অের উপর িনেজর আকীদা চাপােত চায় তােদর িবে আমােক সাার হেত হেব। আপিন যা িবাস করেত চান তা িবাস
কন। যখন যুি-তেক করেত চান তাও কন িক অ জন যা িবাস করেত চাই, তা তােক িবাস করার াধীনতা িদন।
তৃতীয়ত, সমােজর দা’য়ী, শাইখ, আয়াতুাহ ও ওলামােদর অত সতকভােব তােদর বব পশ করেত হেব। েতক িবতিকত
িবষয় আেলাচনার একটা সময়, াতা, ভাষা ও পিত আেছ। যিদও ওলামারা সিহংসতা চার না কের, তথািপ তােদর ালাময়ী
বৃতা তােদর অসারীেদরেক শারীিরক হামলা চালােত উে িদেত পাের। ইসলািম িচািবদ ও ওলামােদর উিচত িহকমাহর সােথ
তােদর আদশ চার করা। ভাই ও বােনরা, অতীত জীবেনর ভুল থেক আিমও চুর িশেখিছ। ই দশক আেগ আিম িনেজও
িবোহাক বৃতার ূিল ছড়াতাম। আিম যা বেলিছ তার জ আিম আজও অত। এসব িছল তণ বয়েসর কথা। আিম
অজুহাত িদেত পাির এসব আমার ২০-২২ বছর বয়েসর কথা িক তা আমার ভুল ধরােব না। ইস! আিম যিদ আমার কথােলা
িফিরেয় িনেত পারতাম!! দা’য়ী ইলাাহ এবং ওলামােদর আদশ চাের াধীনতা থাকেলও ঘৃণা, িবেষ, সিহংসতা ও রষােরিষ
ছড়ােনার অমিত ইসলােম নয়।
চতুথত, একটা পূণ িবষয়, যারা আকীদা িনেয় উৎসাহী আমার মত তােদর মেন রাখা উিচত ইসলাম সবসময় মহৎ কান
উেে এেক অপরেক সহেযািগতার তািগদ িদেয়েছ স যই দল, মত বা ধেমরই হাক। কারআেনর ভাষায়, “তামরা সৎকম ও
তাকওয়ার বাপাের এেক অপরেক সহেযািগতা কেরা, িক পাপাচার ও সীমালেন মদদ িদেয়া না”। আপনার আকীদা ও
সামািজক পিরেবশ যাই হাক, বড় লে এেক অপরেক সহেযািগতা করা যায়। িকছু িবষেয় আমােদর এেক অপরেক সহেযািগতা
করা উিচত। সহেযািগতার ােথ সমজাতীয় হওয়া অতাবক নয়। একটু িপছেন িফের যায়, আমার িপতা ১৯৬৩ সােল টােস
আেসন। িতিন বেলন- অতীেত ১৯৬০ ও ৭০ এর দশেক আেমিরকার মুসলমানেদর মেধ িনেজেক ি, িশয়া, বরলভী, আহেল
হািদস পিরচয় দওয়ার মত িবলািসতা িছল না। সকল আেমিরকান মুসিলম িমেল তখন তারা মসিজদ িনমােণ ব িছেলন।
তখনকার অকেয়ক মুসিলমরা যিদ ছাট ছাট দেল িবভ হেয় এেক অপর থেক িবি হেয় যত, তাহেল আর মসিজদ
িনমাণ করা সব হেতা না।
এরপর ১৯৭০ সােল এবং ৮০ এর দশেকর গাড়ায় আেমিরকায় মুসিলম অিভবািসর অেবশ বাড়েত লাগল এবং মুসলমানেদর
www.shoncharon.com

4/6

মুসিলম উাহর ঐক ও ৭৩ িফরকার হাদীস (পব-১)

মেধ িবভাজনও কাশ পেত  করল। আলহামিলাহ তখনও কান সমা হয় িন; মুসিলম ও িশয়া য যার মত চলেত
লাগল। িক সংকট তখনই তির হয় যখন সরকার শরীয়া িনিষ করেত চাই বা মুসিলমেদর উপের কীয় িসা নয়; তখন
সকল মুসলমানেদর মেধ ঐক থাকা চাই, সিিলত অবােন সবার একিট কর থাকা চাই। সময় ও ান বুেঝ সকলেক হােত
হাত িমলােনা েয়াজন। িভ িভ মসিজদ হেলও কান সমা নই। ববধানেলা ভুেল এক হওয়া মােন এই নয় য, মেতর
পাথকেলােক ছাট কের দখা হে। বরং এর ারা আমরা ছাট িবষেয়র উে উেঠ বড় িবষয় দখেবা।
িশয়া–ি সকেলর কােছ অত সািনত সাহাবী হযরত আলী (রঃ) এর একিট উদাহরণ টেন আমার বব শষ করব। আলী
(রঃ) এর খলাফেতর আমেল একদল তাঁর আগত থেক বর হেয় গল। ইিতহাস তােদরেক খােরিজ িহেসেব িচিত কের।
আলী (রঃ) খােরিজেদর সােথ য আচরণ কেরিছেলন, তা আমরা সকেল ধারণ করেত পাির। িতিন খােরিজেদর কােছ ধমতিবদ ও
ানী বি ইবেন আাসেক পাঠােলন, যােত তােদর সােথ কা িবতেক অংশহণ করেত পাের। ঐ িবতেক ইবেন আাস
তােদরেক বুঝােলন এবং তৎণাৎ ওখােন খােরিজেদর এক তৃতীয়াংশ মুসিলমেদর দেল িফের আসল। বািক ই তৃতীয়াংেশর
কােছ আলী আবােরা আেরকজন দূত পাঠােলন। িতিন তােদরেক বেলিছেলন- আপনারা য আকীদা িবাস কেরন, তা আমরা কির
না। আপনােদর উপের আমােদর িবাস চাপােনার কান অিধকার নই। তেব আপনারা আমােদর উপর যতণ পয কান
ধরেণর হামলা চালােবন না ততণ পয আমরাও কান ধরেণর হামলা চালােবা না। আলী (রঃ) এর এই দশন আমােদর ভতের
ধারণ, পালন ও লালন করেত হেব।
ভাই ও বােনরা, মতাৈনেকর এই ধারা হাজার বছর ধের চেল আসেছ। মুসিলম উাহর ভতরকার এই িফরকা ও দলাদিল
কখেনা সূণেপ দূর হেয় যােব না। এখন কথা হেলা, আমরা িনেজেদর মেধ ঘৃণা ছড়াছিড় করেল কী এই িবভাজন িবলীন হেয়
যােব? একটু বাবতা বুঝার চা কন। তার চেয় বরং আমরা িনেজেদর কাজ িনেজরা কের যাই এবং পৃিথবীটােক একটু ভাল
অবায় রেখ যায়। আাহেক আমােদর কােজর িবচারক বানাই। এই িনয়ায় আমরা িকছু িবষেয় একমত হেত পাির যমনঃ
আমরা এেক অপরেক হতা করেবা না বা শারীিরকভােব আঘাত করেবা না ইতািদ।
ভাই ও বােনরা, অবেশেষ বলেত চাই দলাদিল ও সাদািয়কতার সবেচ বড় িতর িদক অহিমকা বা আিরতা। আাহর
চােখ অহংকার অত ভয়াবহ অপরাধ। য কউ তার আকীদা ও ধমত সিঠক মেন করেত পাের। তার মােন যন এই না হয়, য
আমার মেতর সােথ য িভ মত পাষণ করেব, আিম তার চেয় উম। হেত পাের আমার িবাস সহীহ, িক আিম বি িহেসেব
ভাল না। আকীদা ও বির মেধ পাথক িনপণ করা জরী। সিঠক পেথ থাকার এই আ-িনয়তা আমােক জাহাােম ঠেল
িদেত পাের। আকীদার িবষেয় িবনয়ী হওয়া বানীয়।
যিদ আিম আর আপিন জেনই মেন কির িনজ িনজ অবােন কবল আিমই সিঠক তেব আমােদরেক সই রআেনর িদেক
তাবতন করেত হেব যা রাসূল (সঃ) এর জীবেন বাবািয়ত হেয়েছ, এমন সত যা িবনেয়র িদেক ধািবত কের, অহংকার দূর
কের। আমােদর সই িনয়েম িফের যেত হেব যা রাসূল (সা) ও ঈসা (আ) আমােদর িশিখেয়েছন, েতক নবী িশিখেয়েছনঅেদর সােথ িঠক ঐ প আচরণ কন, যমনিট আপিন িনেজ তােদর কাছ থেক আশা কেরন। এিটই ণসূ, সই িনয়ম যা
আাহ এবং তাঁর দূত মুহাদ (সা) আমােদর জ িদেয়েছন এবং যা রহমত ও সহমিমতার িনয়ম।
আাহ আপনােদরেক উম িতদান দান কক। আসসালামু আলাইম ওয়া রাহমাতুিহ ওয়া বারাকাতু।
উৎসঃ ByChoiceMuslim
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ইয়ািসর াদী
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ইয়ািসর কাী একজন পািকানী বংেশাুত আেমিরকান মুসিলম লখক এবং পিমা িবে বল
পিরিচত লার ও এিিভ। িতিন ইসলামী এবং পিমা ানেক সময় করার মাধেম ধমীয়
ানেক আধুিনক িবের সামেন তুেল ধেরন। িতিন পিমা িবে বল পিরিচত ইসলািমক
িশামুলক িতান আল-মাগিরব ইিটিটউেটর একােডিমক অােফয়াস িবভােগর িডন।
পাশাপািশ িতিন আেমিরকার টােস মিস ইসলািমক সটােরর Resident Scholar এবং
মিস এর রাস কেলেজর Religious Studies িডপাটেমেট েফসর িহেসেব িনেয়ািজত
আেছন। িতিন জনিয় ওেয়বসাইট MuslimMatters.org এর অতম িতাতা।
ইসলাম ও সািতক িবষয়ািদর উপর তাঁর চুর লকচার ইউিটউেব পাওয়া যায়। ২০১১ সােল
িনউইয়ক টাইমস মাগািজেনর একিট িতেবদেন ইয়ািসর াদীেক "আেমিরকার ইসলােম একজন
অতম  ভাবশালী ধমীয় বি" িহেসেব উেখ করা হয়।
শাইখ ইয়ািসর াদী াথিমক ও সকডাির িশা সমা কেরন সৗিদ আরেব। কিমকাল
ইিিনয়ািরং এ িবএসিস কেরন আেমিরকার িহউন ইউিনভািসিট থেক। এরপর চেলন যান
মিদনা িবিবদালেয় এবং সখােন আরিবেত িডোমা কেরন এবং অনাস কেরন হাদীস ও
ইসলািমক সাইে। এরপর দাওয়া কেলজ থেক ধমত (ইসলামী আিকদা) িবষেয় মাাস
কেরন এবং পূনরায় আেমিরকায় িফের যান। সখােন আেমিরকার ইেয়ল ইউিনভািসিট থেক
Religious Studies িবভাগ থেক িপএইচিড কেরন।
তাঁর িপএইচিডর িবষয় িছেলা ইমাম ইবেন তাইিময়াহর (রািহমাাহ) আকল ও নাকল এর মােঝ
সময়করেণর উপর। ড. ইয়ািসর াদীর িথিসেসর িশেরানাম িছেলা “Reconciling Reason
and Revelation in the Writings of Ibn Taymiyya.”
তাঁর কািশত েলার মােঝ রেয়েছ (১) Riya'a: The Hidden Shirk, (২) Du'aa: The
Weapon of the Believer, এবং (৩) An Introduction to the Sciences of the
Qur'an।
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