আাহর আইন এবং আিদ ইবেন হািতেমর হাদীেসর আেলাচনা
আাহর আইন এবং আিদ ইবেন হািতেমর হাদীেসর আেলাচনা এই অংশিট নয়া হেয়েছ শায়খ সািলহ আলউসাইমীেনর আিদ ইবেন হািতেমর হাদীেসর আেলাচনা থেক, যখন আিদ ইবেন হািতম আাহর রাসূল
সাাা আলাইিহ ওয়া সাামেক এই আয়াত িতলাওয়াত করেত নেলন, "তারা আাহ বতীত তােদর
পিত ও দরেবশগণেক তােদর রব িহেসেব হণ কেরেছ৷" (সূরা তওবাঃ৩১) এরপর, আদী িবন হািতম
(িতিন তখেনা মস
ু িলম হনিন) িজেস করেলন: হ মহু াাদ !(সঃ) তারা তা পিত ও দরেবশগেণর ইবাদত
কের না,তাহেল তােদরেক িকভােব রব হণ করা হেলা? মহু াাদ (সঃ) বলেলন: 'পিত ও দরেবশগণ
আাহ যা হালাল কেরেছন তা হারাম এবং যা হারাম কেরেছন তা হালাল কের আাহর আইন পিরবতন কের
না? এবং জনগন িক তা অভােব মােননা? আদী িবন হিতম উর িদেলন; িজ হাঁ মােন,তখন মহু াাদ (সঃ)
বলেলন; ইহাই হেলা তােদর ইবাদত করা'৷ (মস
ু নােদ আহমাদ,িতরিমিয এেক হাসান বেলেছন)৷ হাদীসিট
থেক য িবষয়েলা সেক িশা লাভ করা যায়ঃ য আনগু ত ইবাদেতর অথ িহেসেব করা হেয় থােক তা
একিট িবেশষ ধরেণর ওবিু দয়াহ। আাহর আইেনর সােথ িবেরাধপূণ হওয়ার পেরও যিদ কারণ আনগু ত করা
হয় তাহেল কৃতপে তার ইবাদত করা হয়। কারণ আাহর ইবাদেতর মাধম হল আনগু ত, আর
আনগু েতর মাধেমই আাহর িত ইবাদত করা হয়। আেলম ও বাােদর মেধ যারা আাহর আইেনর
িবেরািধতা করেছ তােদর অনসু রণ করার অথ হল তােদরেক ভূ িহেসেব িতিত করা [আাহেক বাদ
িদেয়]। াতবঃ নতা,সদার বা আেলম যারা হালালেক হারাম িকংবা হারামেক হালাল কেরেছন তােদর
অনসু রণ করা হেল একজন বি িতনিট পিরিিতর যেকান একিট কারেণ তা কের থােক; (১) স তােদর
অনসু রণ কের কারণ তােদর মতামেতর িত স স , তােদর মানব রিচত মতবাদেক স অািধকার দয়
এবং আাহর আইেনর িত স অস- এই বি একজন কািফর কারণ স আাহর নািযলকৃত িবধানেক
অপছ কেরেছ যার পিরণােম আাহ তার আমলেক বথ কের িদেয়েছন। কািফর বতীত কউই তার
আমলেক অসার, বথ িহেসেব দখেত পায় না। (২) স তােদর অনসু রণ করেছ বেট, িক আাহর আইেনর
িত স সিচ এবং স জােন এটাই সেবাম এবং দশ ও জনগেণর জেন সবেচেয় মানানসই এরপরও
স িনেজর বির
ৃ অনসু রণ করার কারেণ স আাহর আইেনর বদেল তােদর অনসু রণ করেছ,
উদাহরণপ, হেত পাের স একিট দািয়শীল পেদর সেু যাগ সিু বধা ভাগ করেছ। এ ধরেণর বিেক
কািফর ঘাষণা দয়া যায় না, বরং স একজন ফািসক। (৩) স অনসু রণ করেছ িক স জােন না এবং তার
জন ইলম অজেনর কান উপায় নই , তাই স তােদর মতামতেক সিঠক মেন কের অভােব তােদর
অনসু রণ করেছ। এ ধরেণর বির উপর কান দাষ দয়া যায় না কারণ স তােক যা আেদশ করা হেয়েছ
তাই অনসু রণ কেরেছ এবং স অিভেযাগ থেক রহাইা। আর এ কারেণই আাহর রাসূল সাাা
আলাইিহ ওয়া সাাম বেলেছন,(হাদীেসর ইংেরিজ তরজমা) "indeed whosoever is given
a verdict not based upon knowledge then his sin is upon the one
who gave him the verdict." যিদ আমােদর এটা বলেত হয় য অন কারও ভুেলর জন এই
বিিটও পাপী তাহেল তা তার িত যল
ু মু ও অনােয়র িদেক চািলত হেব, এবং তখন কান বি অন

কাউেক িবাস করেব না কারণ অন মানেু ষর ভুেলর দায়ভার তােকও বহন করেত হেব। {হাদীসিট বিণত
আেছ মস
ু নােদ আহমােদ (২/৩২১,৩৬৫), আবু দাউদ (৪/৬৬), ইবন মাজাহ (১/২০), আদ-দািরিম(১/৫৩)
এবং আল-হািকম(১/১২৬) বেলেছন হাদীসিট সহীহ, ইমাম আয যাহাবীও অন
ু প বেলেছন} যিদ এ 
করা হয়, কন িতীয় দলভু [লাকেদর] কািফর ঘাষণা করা হল না? তেব আিম এর উের বলেত চাই,
যিদ তােদর সেক একথা বলা হয় য তারা কািফর, তাহেল েতক বির কুফির অিবাস সেকও
একথা বলা জরী হেয় পডে় ব, যারা কান একিট পাপ কাজ সাদন কের একথা জেন য, তারা আাহর
অবাধতা কেরেছ এবং এটাও জােন য [স যার িবাচারণ কেরেছ] এটা আাহর আইন। একিট ফায়দাঃ
আাহ সসব লাকেদর সেক বণণা করেছন যারা আাহ যা নািযল কেরেছন স অনসু াের িবচার বা
ফয়সালা কের না, িতনিট বণণায়ঃ “যসব লাক আাহ যা অবতীণ কেরেছন, তদনযু ায়ী ফায়সালা কের না,
তারাই কােফর”। [সূরা মািয়দা ৪৪] “যসব লাক আাহ যা অবতীণ কেরেছন, তদনযু ায়ী ফয়সালা কের না
তারাই জােলম”। [সূরা মািয়দা ৪৫] “যারা আাহ যা অবতীণ কেরেছন, তদনযু ায়ী ফয়সালা কের না,
তারাই পাপাচারী”। [সূরা মািয়দা ৪৭] আেলমগণ এ িবষেয় পথক
ৃ পথক
ৃ মত িদেয়েছন। কােজই মতামত
হল, বত এই বণণােলা এক এবং সমধমী িবষয় বণণা করেছ কারণ আাহর আয়াত অনসু াের য একজন
কািফর স একজন যািলমও বেট, “বতঃ কােফররাই কৃত যােলম”। (সূরা বাকারাহ ২৫৪) [অন
ু পভােব
একজন কািফর] হল ফািসক আাহর আয়াত অনসু াের। “পাের যারা অবাধ [পাপী] হয়, তােদর িঠকানা
জাহাাম” । [সূরা সাজদা ২০] এমন মতামতও দয়া হয় য এেলা হে স
ৃ
ৃত বণণা
ু ভােব পথকীক
এবং এেলা পিরিিত অনসু াের েয়াগ করা হেয় থােকঃ কােজই [একজন বি] কািফর হেয় যায় িতনিট
ে, (১) যখন স িবাস কের নয় য, আাহ যা িকছ ু অবতীণ কেরেছন তা বতীত অন আইন িদেয়
শাসন করা যায় ।এর সপে দলীল পাওয়া যায় আাহ সবু হানা ওয়া তায়ালার বণণায়; “তারা িক
জােহিলয়াত আমেলর ফয়সালা কামনা কের? আাহ অেপা িবাসীেদর জেন উম ফয়সালাকারী ক?”
(সূরা মািয়দা:৫০) (২) যা িকছ ু আাহর আইনেক িবেরািধতা কের তা মূলত অতা বা জােহিলয়াহ’র
আইনেক িতিত কের। [সপে আরও দলীল হল] আাহ যা নািযল কেরেছন তা বতীত অন িকছ ু িদেয়
শাসন করার কান অনমু িত নই এ িবষেয় সিু নিদভােব ইজমা রেয়েছ। কােজই য বি মেন কের য,
আাহর আইন বতীত অন আইন ারা শাসন করা যেত পাের এবং এটােক হালাল মেন কের স বি
িনিতভােব এই ইজমােক তাখান কের এবং এ ধরেণর বি একজন কািফর, মরু তাদ নয়।
উদাহরণপ, এটা সই বির মত য মেন কের বিভচার বা মদ হালাল অথবা িট,ধ ইতািদ হারাম।
(৩) যখন স িবাস কের আাহর আইন বতীত অন িকছ ু িদেয় শাসন করা আাহর আইন িদেয় শাসন
করার সমতুল, িকংবা যখন স িবাস কের আাহর আইেনর চেয় অন কান আইন িদেয় শাসন করা
উম, এ ধরেণর মানেু ষর জন দলীলপ আাহ িনেজই বলেছন, আাহ অেপা িবাসীেদর জেন উম
ফয়সালাকারী ক?” [মািয়দা:৫০ ]অথাৎ আয়ািটেত বিণত হে, আাহর আইন হল আইনসমূেহর মেধ
সেবাম। এিট পরবতীেত মািণত হে আেরকিট আয়ােত যখােন আাহ সবু হানা ওয়া তায়ালা বলেছন,
“আাহ িক িবচারকেদর মেধ তম িবচারক নন?” [সূরা তীন ৮] কােজই যখন আাহ সবু হানা ওয়া
তায়ালাই হেন িবচারকেদর মেধ সেবাম িবচারক এবং িতিন হেন শাসকেদর মেধ সবেচেয়

নায়পরায়ণ তখন য বি এটা দাবী কের য,আাহ বতীত অন কােরা আইন আাহর আইেনর সমতুল
িকংবা তার থেকও উম তাহেল স বি একজন কািফর কারণ স কুর’আনেক অীকার কেরেছ। যখন
স যািলম হেয় যায় যখন স িবাস কের য, আাহ যা নািযল কেরেছন স অনসু াের িবচার করা হে
সেবাম িবচার এবং যমীেন িবচরণশীল বাােদর জেন সবেচেয় উপকারী এবং এটা েয়াগ করা
বাধতামূলক, িক ঘণা
ৃ এবং িহংসার কারেণ স আাহর নািযলকৃত িবধােনর বাইের অন আইেনর ারা
িবচার কের- এ ধরেণর লাক একজন যািলম। যখন স ফািসক হেয় যায় যখন স তার িনেজর বিেক
ৃ
অনসু রণ কের। উদাহরণপ; স এমন একজন লােকর পে শাসন বা িবচার করেলা য তােক ঘষু দান
কেরেছ, অথবা স তার একজন আীয় বা বু,অথবা সই শাসক কান একিট চািহদা পূরেণর জন তার
সহচরেদর উপর িনভরশীল। আাহর আইন বা িবচার আদশ এবং এটা মেন চলা বাধতামূলক - এই িবাস
করার পের য বি উেিখত কাজেলা করেব তখন সই বিেক ফািসক দলভু করা যায়। যিদও স
একজন যািলমও বেট, তােক ফািসক বণনা করা অিধক মানানসই। সবেচেয় শিশালী মত হে িতীয়িট
যখােন বলা হে এই বণণােলা খবু স
ৃ
ৃত এবং পিরিিত িবেবচনা কের এটা েয়াগ করা
ু ভােব পথকীক
হেয় থােক। আর য শরীয়াহ’র িবধানেক পিরতাগ কের এবং মানব রিচত িবধানেক হণ কের িক এটা
জােন য এই িবধানেলা আাহর ফয়সালার সােথ সাংঘিষক- তখন সই বি শরীয়াহ’র িবধানেক
িতাপন করল। কােজই স একজন কািফর-এর কারণ স এটা িবাস কেরই এই সাংঘিষক িবধানেলা
িনবাচন কেরেছ এবং শরীয়াহ থেক মখু িফিরেয় িনেয়েছ য, লাকেদর জেন এবং দেশর জেন আাহর
শরীয়াহ অেপা তার পছনীয় মানব রিচত িবধানেলা উম । িক যখন আমরা বলিছ য, স একজন
কািফর, তখন তার অথ হে এই কাজিট অিবাস-কুফেরর িদেক চািলত কের। যাই হাক, য এ ধরেণর
আইন-কাননু েলা তরী কের তার কান অজহু াত থাকেত পাের- উদাহরণপ, স ধাঁকাবািজর িশকার হেত
পাের; যমন, তােক বলা হেয়েছ য এেলা ইসলােমর সােথ সাংঘিষক নয় অথবা এেলা এমন িকছ ু িবষয়
যা মানেু ষর উপকার করার জেন করা যেত পাের (মাসা’িলহ আল-মরু সালা), অথবা ধাঁকা এভােবও দয়া
হেত পাের য, এেলা এমন িকছ ু িবষয় যা ইসলাম মানেু ষর রীিত-নীিতর উপর ছেড় িদেয়েছ। আর এমন
অেনক আেলমও আেছন- যিদও তারা ভুেলর উপর আেছন- যারা বলেছন সামািজক লনেদন(ময়ু ামালাত)
নািক এমন একিট িবষয় যা ইসলাম অনসু াের পিরচািলত হয় না, এবং এটা নািক অথনীিতেক সমৃ করার
জেন য সমেয় যা পাওয়া যায় তা অনসু ােরই পিরচািলত,িনেদিশত হয় । কােজই যিদ সমেয়র দাবী বা
পিরিিত এমন হয় য, সদু িভিক বাংিকং িতিত করেত হেব িকংবা জনগেণর িনকট থেক কর আদায়
করেত হেব তাহেল এেলা িনেয় কান সমসা নই! এ ধরেণর দাবীর অসারতা ও ভুল সেক কান সেহ
নই। কােজই এই লাকেলা যিদ ইজিতহাদ কের থােক, আাহ যন তােদর মা কেরন। অনথায়, তারা
এমন একিট পিরিিতেত আেছন, যা খবু িবপদজনক এবং তােদর জন মানানসই উপািধ হে ‘সরকারী
আেলম’ , ‘ীেনর আেলম’ নন। শায়খ মহু াদ িবন সািলহ আল-উসাইমীন ‘আল-াউল আল-মিু ফদ ‘আলা
িকতাব আত-তাওহীদ’ [২/২৬৩-২৬৯] ইংেরিজ অনবু াদ - আবু মায়সা [Triod Publications]
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