শাইখ ইউফ আল ারাদাওয়ীেক যমন দেখিছ
তকী উসমানী

বিট ইসলােমর িবিভ িবষেয় ইউফ আল ারাদাওয়ীর জীবনবািপ কমকােডর পযােলাচনায় কািশত ১০৪০ পৃার একিট
আরিব সংকলন থেক অবাদ করা হেয়েছ। সংকলনিটেত মুসিলম িবের ৭০ জন সমসামিয়ক আেলেমর সামিক শংসার
কাশ ঘেটেছ।
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------সম শংসা আাহর জ, িযিন িবজগেতর মািলক। সালাম ও দদ তাঁর মহান রাল সা. এর উপর, তাঁর পিরবার ও
সাহাবােদর উপর এবং যারা তাঁেক িকয়ামত পয সেবাম পায় অসরণ করেবন তােদর উপর। আিম ১৯৭৪ সােল মুসিলম
ওয়া লীেগর ববাপনায় মসিজদ িবষয়ক আজািতক সেলেন যাগ িদেত আমার আা আামা, শাইখ এবং মুফিত মুহাাদ
শফীর (আাহর তাঁর উপর রহম কন) সােথ পিব ই মসিজদ সফর কেরিছলাম। আমরা মার মসিজল হারােমর পােশ
একিট হােটেল উিঠ। একিদন হােটল থেক মসিজল হারােমর িদেক যািলাম।
এিলেভটের উঠার সময় একজন মযাদাস চহারার বিেক দখলাম। তাঁর িভতর হেত আমযাদা এবং আসানেবােধর
িনশান িঠকের বর হে যা কবল গভীর ান থেকই উৎসিরত হেত পাের। িতিন তাঁর আেলাকদী চহারা িনেয় আমার িদেক
তাকােলন। আিম তাঁর চেয় বয়েস ছাট হওয়া েও িতিনই থম আমােক সালাম িদেলন। আিম তাঁর সালােমর জবাব িদেল,
িতিন আমােক আমার দশ এবং মায় আসার কারণ িজেস করেলন। েলা আমােক খুব আয করেলা, কননা আমােদর
আরব ভাইেদর অিভজাত লাকেদর মেধ য িজিনসিট আিম ায়শই ল কেরিছ তা হেলা, থেম সালাম দওয়া িকংবা খাঁজখবর নওয়া তা দূের থাক তারা অনারবেদর তেতাটা পাাই দয় না। িক এই মহান বিিট আমার সােথ কােনা রকম জড়তা
ছাড়াই কথা বলেছন, যিদও িতিন বয়েস আমার চেয় বড়।
বত তাঁর নাম, ইলমী মযাদা অথবা তাঁর ববহািরক অজেনর সােথ পিরিচত না হেয়ও তাঁর এই ণিটই আমােক তাঁর িদেক আকৃ
হেত, তাঁর সােথ সক গেড় তুলেত ও তাঁর মহৎ চির এবং িব ও উত আার সিঠক মূলায়ন করেত অািণত কের।
যখন আিম তােক বললাম য, আিম আমার আা শাইখ মুফিত মুহাদ শিফ সােহেবর সােথ এই সেলেন যাগ িদেত এেসিছ,
িতিন জানােলন য, িতিন আমার আােক তাঁর িকছু লখার মাধেম চেনন। এ লখােলার মেধ “ইসলামী অথনীিতেত সেদর
বটন” িবষেয় আমার আার লখা গেবষণা পের কথা িতিন উেখ কেরন, যা িতিন আল বা’থ আল ইসলামীেত পেড়িছেলন।
িতিন এ লখা ারা চমৎকৃত হেয়িছেলন, কননা এই গেবষণায় অত সহজ ভাষায় অিভনব িকছু িচা সামেন আনা হেয়েছ। এেত
আমার কােছ এিট পিরার হেয় গেলা য, এই বি আেলম এবং ানিপপােদর একজন যাঁর ইলমী িদগ জাতীয় এবং
মহােদশীয় সীমানা অিতম কেরেছ। এেত তাঁর িত আমার ভােলাবাসা বৃি পেলা। আিম তাঁর মহান নামিট জানেত চাইলাম
এবং িতিন উর িদেলন “ইউফ আল ারাদাওয়ী”।
এটা িছল অত বড়মােপর একজন আেলম, ইসলােমর একজন মহান দা’য়ী ড. শায়খ ইউফ আল ারাদাওয়ীর সােথ আমার
থম সাাৎ। তাঁর িকছু পূণ লখার মাধেম তাঁর সােথ আেগই আমার পিরচয় ঘেটিছল এবং এখন আিম তাঁর উল
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বি, িব ইসলামী চির এবং উমাার িবনেয়র সােথ পিরিচত হলাম। এই াথিমক সাাৎ কেয়ক িমিনেটর বিশ ায়ী
িছেলা না; এর মেধই আমরা িনচ তলায় পৗঁছলাম এবং মসিজেদ হারােমর িদেক হাটেত লাগলাম। িক এই সাাৎ পরবতী সব
সাাৎেলার একিট র সূচনার সূপাত করেলা এবং এর ফল আিম িবিভ ইসলামী িবে সেলন, আেলাচনা সভা এবং
আেলমেদর জমােয়েত লাভ কেরিছ।
কাতার তাঁর ইলমী এবং ইসলামী কােজর  হেয় উেঠিছল। তাঁর পািকান সফর ও আমার কাতার সফর এবং ধারাবািহক িকছু
সমােবেশ সাােতর ফেল আমােদর মােঝ এমন সক তির হয় যন আমরা একই পিরবােরর সদ। যেহতু আিম তাঁর নকট
ও সািধ পেয় ধ হেয়িছ, এই পিরিচিত তাঁর বিের িত আমার ভােলাবাসা, তাঁর গেবষণাল ানভাডােরর িত া,
তাঁর সৎকােজর িত সান এবং ইসলামী উাহর িবিভ িবভােগ তাঁর সংার েচার িত আমার িবয় বািড়েয়েছ।
িকছু ভাইেয়রা আমােক এই মহান আেলেমর বাপাের কেয়ক কলম িলখেত অেরাধ কেরন যা তাঁর গেবষণাল কাশনা,
দাওয়ার ে তাঁর কাযকরী অংশহণ, তাঁর পঠন-পাঠন ও গেবষণার পযােলাচনায় ণীত একিট বইেয়র অংশ হেব। উেদাগিট
আমার কােছ শংসােযাগ মেন হেয়েছ। তেব আমার চারপােশর সামিক পূবামান তাঁর লখার িবেষণমূলক পাঠ থেক
আমােক িবরত রেখেছ। িবেষণমূলক পােঠর পিরবেত তাই আিম সংিভােব তাঁর বাপাের আমার িকছু অিভমত কাশ
করেবা। কননা যা সামিকভােব তুেল আনা যােব না তা সামিকভােব ছেড় দওয়া উিচত নয়। আশা করিছ অরা
িবেষণমূলক পযােলাচনার কাজিট করেব।
কৃতপে, সংি এবং দীঘ কেলবেরর ায় শতািধক ের েণতা ড. ইউফ আল ারাদাওয়ী তাঁর িলখনীর
মাধেম ইসলামী সািহত ভাডারেক সমৃ কেরন। এটা বলা হয়েতা অতুি হেব না য সমসামিয়ক মুসিলম
জীবেনর এমন কােনা অংশ নই যা িতিন তাঁর কান লখায়, খুতবায় অথবা লকচাের আেলাচনা কেরনিন। কবল
অ সংখক সমকালীন লখক এবং দাঈেয়র েই এ দািব করা চেল।
তাঁর িবশাল সার থেক য বইিট আিম থম পুেরাটা পিড়, তা হেলা “িফকহ আল-যাকাত”। এই তথসমৃ, িবেকাষসদৃশ বই
থেক আিম খুবই উপকৃত হেয়িছ, যার মাধেম লখক উাহর আজেকর িদেনর েয়াজেনর িেত বিক এবং সামিক
পযােয় যাকাত বাবায়েনর ে অসাধারণ অবদান রেখেছন। বত এই কাজিট লখেকর মধা এবং তাঁর উাবনী পিতর
পিরচায়ক; কবল যাকাত সংা িবষেয়র করণ ও তােদর সংকলনই নয়, বর িফকেহর নীিত এবং উেল িফেহর তের
উপর িভি কের সমসামিয়ক িবষয় যেলার ওপের পূেব কউ হাত দয়িন, সেলার ওপর গেবষণার েও িতিন উীবেকর
ভূিমকা পালন কেরেছন।
এই বই সেক য িট িবেশষ বিশ উেখ করেবা তা হেলাঃ থমত, এই বইেয়র লখকই হেলা থম লখক িযিন িবশদ ও
ভােব যাকােতর সমকালীন বাবায়ন িনেয় আেলাচনা কেরেছন। কারআন-াহ, সালেফ-সােলহীন এবং মুজতািহদ ইমামেদর
ােয়ািগক দৃাের িভিেত িতিন যভােব ফেতায়া িদেয়েছন তমনিট আর কােনা আধুিনক িবষেয়র ে কনা করা যায় না।
িতীয়ত, যিদও এই বইিটর িবষয়ব যাকাত সংি িবষেয়ই সীমাব, তবুও তাঁর উরসূরীেদর মেধ যারা সমসামিয়ক িফহী
িবষয়ািদ িনেয় িলখেত চান তােদর জ বইিট আেলাকবিতকা িহসােব কাজ করেব কননা িফেহর গেবষকেদর জ এই বইিট
একিট উম দৃা াপন কেরেছ। এই বইিট ববহািরকভােব তােদর কােছ বাখা কের কীভােব ইসলােমর িফকহী মহাসাগর
থেক কািত মুা বর কের আনা যায়; কীভােব সমসামিয়ক সমার সমাধােন অতীত সূেলােক কােজ লাগােনা যায়; এবং
কীভােব নতুন ইর পযােলাচনায় ািসকাল বই থেক একই িবষেয় উপকৃত হওয়া যায়।
আিম উপের উেখ কেরিছ, ড. ইউফ আল ারাদাওয়ী সমসামিয়ক আেলমেদর মেধ বুিবৃিকভােব সবেচেয়
বিশ অগামীেদর একজন। একিট িবেশষ ে এই অগামীতা তাঁর মেতা অেনেকরই আেছ, িক তাঁর ে
উেখেযাগ ভাল িদকিট হল অিধকাংশ েই িতিন মাড়ােনা পেথ পা বাড়ানিন। কননা পুরােনা িবষেয় লখার
ে লখক যিদ নতুন কােনা িচা না আনেত পােরন তাহেল ঐ িনিদ িবষেয়র লখকেদর মেধ নাম
অভূকরণ ছাড়া আর কােনা উপকারই হয় না। কৃতপে, ঐ লখােলাই উপকারী যােত লখক তাঁর লখিনর
মাধেম নতুন িকছু আেনন যা কােনা িবষেয় ােনর শূণান পূরণ কের অথবা যা ারা পুরােনা িবষেয়র অ
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ধারণা আেলািকত হয়, অথবা যার মাধেম িচার নতুন িদগ উোিচত হয় িকংবা যা পাঠেকর ান িবিভভােব
বৃি কের।
আমরা ড. ারাদাওয়ীর কােজ নতুন ফল দানকারী দৃাের অভাব দিখ না। ায়শই িতিন তাঁর লখার ে এমন িবষয়
িনবাচন কেরন যেলার ে তাঁর পূেব কান লখকই দৃিপাত কেরনিন। উদাহরণপ তাঁর িলিখত “অািধকােরর িফকহ”
(On the Fiqh of Priorities) িবেবচনা কন। এেত িতিন পূণ একিট ইসলামী মূলনীিতর িবষেয় আেলাচনা কেরেছন যা
অেনেকই এিড়েয় িগেয়েছন, এমনিক ইসলামী পিডত আর দা’ঈরাও। এিট এিড়েয় যাওয়ার ফেল মুসলমানেদর মােঝ িবরাট
িফতনা সৃি হেয়েছ এবং তা েও কান লখকই এই িবষেয়র ওপর াধীন কােনা কাজ কেরনিন। যখন কান বি এ ধরেণর
কােনা বই পেড়ন, তাঁর মেন হেত থােক লখক এমন িবষেয় িচাধারা ব করেছন যা আেলমেদর মেন দীঘিদন াবায়
িবরাজ করিছল। লখক যন এ িবষয়িটেক একিট ভাষা িদেয়েছন এবং এিটেক এমনভােব সংকলন কেরেছন ও যথাথতা দান
কেরেছন যােত এর উপকার আেরা বিশ সাবজনীন হেয় উেঠেছ।
অেনক সময়ই িতিন পুরেনা একিট িবষয়েক বেছ নন িক এিটেক নতুন দৃিভংিগ িদেয় যাচাই কেরন এবং অিভনব উপােয়
িবষয়িট অধয়ন কেরন। উদাহরণপ তাঁর িলিখত “াহ: ান এবং সভতার উৎস” বইিট িবেবচনা কন। এই বইেয় িতিন
রাল সা. এর াহসমূেহর মূলবান সংকলন কেরেছন; াহর িকতাব ও অেদসমূহ থেক িবিভ মূলবান িবষয় তুেল
এেনেছন এবং এেলােক নতুন িশেরানােমর অধীেন এমনভােব সািজেয়েছন যােত আমােদর সামেন এিট পিরার হেয় উেঠ য
রাল সা. এর াহ আমােদর জীবেনর সম িবষেয়র জই আদশ, এমনিক আধুিনক সভতার সােথ সৃ িবষয়ািদর
েও।
এেত কান সেহ নই য ইসলামী িফেহর একজন নগ ছা িহেসেব আিম ড. ারাদাওয়ীর বইেলা থেক বাপকভােব
উপকৃত হেয়িছ এবং তাঁর অিধকাংশ কােজর িত আমার চরম িবয় রেয়েছ। তেব িকছু িকছু িনিদ িবষেয় িতিন য িসা
টেনেছন তার সােথ আিম একমত নই। িক এই ধরেণর মতপাথক (ইখিতলাফ) ইজিতহাদী িবচাের াভািবক যা কখেনাই কান
লখকেক িবচার করার জ [একমা] িভি হেত পাের না যতণ পয না আেলমরা এপ মতবকারী বিেক বুিবৃিক
অথবা ীেনর ে বল সাব কেরন অথবা এই ইখিতলাফ ান ও দাওয়ার ে এইসব বইেয়র  ও মূল িবমা না
কমায়।
কৃতপে, ড. ারাদাওয়ী ইসলামী সািহত সারেক সমৃ কেরেছন যা গেবষকেদর তৃা িমিটেয়েছ, ইসলােমর দাঈ ও তােলেব
ইলমেদর েয়াজন পূরণ কেরেছ এবং িচাশীলেদর জ নতুন িদগ উোচন কেরেছ। তাই দায়া কির আাহ বাহানা ওয়া
তায়ালা যন তাঁেক উম িতদান দন এবং উদারভােব তাঁেক পুরৃত কেরন।
অতঃপর এ কথা বলেতই হয় য, পূেব উিিখত বই ও কাজেলা ারা আিম যতটা ভািবত হেয়িছ তার চাইেতও অেনক বিশ
ভািবত হেয়িছ ড. ারা।
দূভাগবশত আজেকর িদেন দখা যায়, য সম বি তােদর িলখিনেত উঁচুমাার িচাধারা তুেল আেনন এবং তােদর বৃতা ও
লকচারসমূেহ উৎকৃ মােনর ত বণনা কেরন ায়শ তারা বিগত জীবেন সাধারণ মােষর পযােয়ও পৗছােত পােরন না;
এমনিক মােঝ মােঝ তােদর চাইেতও িন পযােয় অবান কেরন।
আর ড. ইউফ আল ারাদাওয়ীর কথা বলেত গেল, আাহ আমােক অেনকবার তাঁর সােথ একে সফর করার ও সােথ থাকার
এবং ধারাবািহক ও দীঘ বঠেক তাঁর সােথ বসার ও কাজ করার েযাগ িদেয়েছন। এর মধ িদেয় আিম তাঁর বিে অসরণীয়
ইসলামী ণাবলীর িতফলন দেখিছ কননা একজন মুসিলম হওয়ার পূেব িতিন একজন মাষ, একজন দাঈ হওয়ার আেগ িতিন
একজন পরেহজগার মুসিলম এবং একজন আেলম ও ফকীহ হওয়ার পূেব িতিন একজন দাঈ।
আাহ বাহানা তায়ালা তাঁর নক হায়াত দীঘািয়ত কন এবং ইসলাম ও মুসিলমেদর জ তাঁেক একিট সদ িহেসেব
সংরণ কন এবং তাঁর খদমত ারা আাহর বাা ও জিমনেক রহম কন।
 এবং শষ সবাবায় আাহর শংসা জানাই।
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িবচারপিত মাওলানা মুফতী মুহাাদ তাকী উসমানী (জ: ১৯৪৩, ভারেতর উর েদেশর সাহারানপুর জলার দওব
নামক ােন) পািকােনর একজন খাত ইসলামী বি। িতিন হাদীস, ইসলামী িফকহ, তাসাউফ ও অথনীিতেত িবেশষ।
িতিন বতমােন ইসলামী অথনীিতেত সিয় বিেদর অতম। িতিন ১৯৮০ সাল থেক ১৯৮২ সাল পয পািকােনর কীয়
শরীয়াহ আদালেতর এবং ১৯৮২ থেক ২০০২ সাল পয পািকান িম কােটর শরীয়াহ আিপল বের িবচারক িছেলন।
িতিন িবখাত তাফসীর “মাআিরফুল কারআন”এর রচিয়তা মুফিত শফী উসমানীর সান । বতমােন িতিন দাল উলুম
করাচীেত সহীহ বুখারী, িফকহ এবং ইসলামী অথনীিতর দরস দন।
পিরবাের মােয়র কােছই তাঁর াথিমক িশা  হয়। মার কােছই িতিন উ ও ফািস ভাষার াথিমক পাঠ হণ কেরন।
১৯৫৩ িাে আট বছর বয়েস িতিন দাল উলুম করািচেত ভিত হন। ১৯৫৯ িাে িতিন এই িতান থেকই দরেস
নযািম িসেলবােসর সেবা র দাওরা হািদস সমাপন কেরন। দাওরা হািদেসর কীয় পরীায় িতিন সবকােলর সরা নর
পেয় উীণ হন। এরপর িতিন তাঁর িপতা মুফিত শফী উসমানীর তাবধােন ইসলামী িফকেহ উতর িশা অজন কেরন।
১৯৬১ িাে িতিন দাল উলুম করাচী থেক িফহ ও ফেতায়ার ওপর তাখাস (িপ.এইচ.িডর সমমােনর িডি) স
কেরন। ১৯৬৪ িাে িতিন করািচ িবিবদালয় থেক অথনীিত এবং রাজনীিত িবােন িব.কম এবং ১৯৭০ িাে একই
িবিবদালয় থেক এল.এল.িব পাশ কেরন। এছাড়া িতিন পাাব িবিবদালয় থেক আরিব ভাষা ও সািহেত এম.এ িডিও
অজন কেরন। িতিন শায়খ হাসান মাশাত, মুফতী মুহাদ শফী উসমানী, মাওলানা ইীস কালভী, মুফতী রশীদ আহমাদ
লুিধয়ানভী এবং শায়খুল হাদীস মুহাদ যাকািরয়া কালভীর কাছ থেক হাদীস বণনার ইজাযত (অমিত) হণ কেরন।
১৯৫৯ িাে দাওরা হািদস সমাপেনর পর থেকই িতিন দাল উলুম করািচেত অধাপনা কের আসেছন। ১৯৮২ িা
থেক ২০০২ িাের ম মাস পয িতিন পািকান িম কােটর শিরয়া এাাইট বের িবচারক িহেসেব দািয় পালন
কেরন। “িমজান বাংক” িতার মাধেম পািকােন সবথম িতিনই ইসলামী বাংিকং চালু কেরন। িত সােহর রিববার
িতিন করাচীর দাল উলুম মাদরাসায় তাযিকয়াহ তথা আি সেক বয়ান কেরন। ১৯৭০ সােল িসেডট যুলিফকার
আলী ভুোর আমেল পািকান াশনাল এােসিল কতৃক কািদয়ানীেদর অমুসিলম ঘাষণা করার বাপাের আিলমেদর মধ
হেত িতিন অণী ভূিমকা পালন কেরন।
জনােরল িজয়াউল হেকর শাসনামেল হ,িসাস এবং িদয়ত সিকত আইন ণয়েন িতিন অবিত ভূিমকা পালন কেরন।
১৯৬৭ সাল থেক িতিন উদূ মািসক পিকা আল-বালাগ এবং ১৯৯০ সাল থেক ইংেরিজ মািসক পিকা আল-বালাগ
ইটারাশনােলর ধান সাদক পেদ আেছন। ইসলামী বাংিকং ও অথনীিত সেক িতিন িবিভ পিকা ও সামিয়কীেত ব
ব িলেখেছন। আরবী, ইংেরিজ ও উভাষায় তার রিচত বইেয়র সংখা ৬০ এরও অিধক। বাংলাসহ িবের ায় ৭০িট
ভাষায় তাঁর বই অিদত হেয়েছ।
িতিন দিশ-িবেদিশ অেনক সংগঠেনর ও সংার িবিভ দািয়ে িছেলন এবং এখনও আেছন। এেদর মােঝ, দাল উলূম
করািচর শায়খুল হািদস ও নােয়েব মুহতািমম, চয়ারমন, আজািতক াডাড শরীয়াহ কাউিল, ইসলািমক অথৈনিতক
একাউিটং ও পিরদশন সংা, বাহরাইন, ায়ী সদ, আজািতক িফকহ একােডিম , জা ( ও আই িসর অিতান),
চয়ারমন, সটার ফর ইসলািমক ইেকােনািমকস, পািকান (১৯৯১ থেক), তাকী উসমানী আজািতক িফকহ একােডিম
(ওআইিসর একিট শাখা সংা) এর একজন ায়ী সদ। িতিন ৯ বছর িতিন আজািতক িফকহ একােডিমর ভাইস
চয়ারমানও িছেলন। ।
২০০৪ সােলর মাচ মােস মাওলানা তাকী উসমানীেক বাইেয় আজািতক ইসলামী অথনীিত সংার International Islamic
Finance Forum (IIFF) বািষক অনূােন সংযু আরব আিমরােতর ধানমি ইসলামী অথনীিতেত তাঁর অবদান ও
অজেনর কারেণ িবেশষ সাননা দান কের।
বাংলায় অিদত বইেয়র মােঝ অতমঃ হযরত থানবী [রহ.] এর রাজৈনিতক িচাধারা, আধুিনক িকছু ববসা ও তাঁর শরয়ী
িবধান, আল রআেনর ান-িবান, আন সংেশাধন হই, ইসলাম ও আধুিনক অথববা, ইসলাম ও আধুিনক অথনীিত ও
ববসায় নীিত, ইিতহােসর কাঠগড়ায় হযরত মু’আিবয়া রা., আপন ঘর বাঁচান, ইসলাম ও আধুিনক অথববা িসিরজ (১-৮),
ইসলাম ও আধুিনকতা, ইসলাম ও আমােদর জীবন, ইসলাম ও রাজনীিত, ইসলামী িফেহর আেলােক দিবহীন বাংিকং,
ইসলামী বাংিকং ও অথায়ন পিতঃ সমা ও সমাধান, ইসলািহ গ (২ খেড), ইসলাহী মাজািলস (মাট ৬ খড), এেলম
এবং উলামােদর ফযীলত,  পযােলাচনা, কওমী মাদসারার নসাব ও নযামঃ দরেস নযােমর িকতাবসমূেহর পাঠদান
পিত, তাফসীের তাকী উসমানী, দরেস িতরিমযী, িনয়ােজাড়া িবয়কর সফর, িনয়ার ওপাের, িনবািচত গ, ফেতায়ােয়
উসমানী, িফকিহ মাকালাত, বেরণেদর ৃিতচারণ, বতমান াপেট ফােরগীন ছােদর দািয় ও কতব, সীরাতুবী ও
আমােদর িযিগী, সমাজ সংেশাধেনর িদক িনেদশনা, নােম মুসলমান কােজ িান, সমাজ সংেশাধেনর িদক িনেদশনা,
মুফিত শিফ রহ. এর শােয়খ ও আকািবর, পরকােলর সল সহেজ নিক অজন, ইতািদ অতম। তাঁর বইেয়র িল পােবন
এখােন http://www.wafilife.com/product-category/books/author/shaikul-islam-mufti-muhammad-taki-usmani/
শাইেখর বিগত ওেয়বসাইট - http://www.muftitaqiusmani.com/ (উদূ, আরবী এবং ইংেরিজেত)
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