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আল মজুাি�দ, আশ শাইখলু আ�ামাহ, আল মহুাি�স, ইমাম 
মুকিবল ইবেন হাদী আল ওয়ািদ‘য়ী রিহমা��াহর জীবনী 

জ�:  

আবূ আি�র রহমান মুকিবল ইবেন হাদী ইবেন মুকিবল ইবেন �েয়দাহ আল 
হামদানী আল ওয়ািদ‘য়ী। িতিন দা�াজ শহেরর ‘দা�ল হাদীছ’ এর 
�িত�াতা। িতিন ইয়ােমেনর ছা‘আদাহ েজলার দা�াজ শহের ১৩৫২ 
িহজরীেত জ� �হণ কেরন। িতিন হামদােনর ওয়াদা‘আহ েগাে�র েলাক। 

িশ�া:   

িতিন (ইয়ােমন েথেক) েসৗদী আরব চেল আেসন এবং ম�ায় একিট 
�িত�ােন উ� মাধ�িমক এবং পের আল জািম‘আহ আল ইসলািময়�া 
(মদীনা িব�িবদ�ালয়) হেত উছুলুদ দীন ও শরী‘আহ অনুষেদ পড়ােশানা 
কেরন। তারপর িতিন আেরা পড়ােশানা চািলেয় যান এবং িবেশষভােব 
ইলমুল হাদীেছ �াতেকা�র িডি� লাভ কেরন। তারপর িতিন হাদীছ, 
তাফসীর ও িরজােলর িকতাব�েলার িদেক মনিনেবশ কেরন।  

িশ�কগণ:  
১. শাইখ মুহা�াদ ইবেন নািছ��ীন আলবানী (রিহ)। শাইখ মুকিবল 
জািম‘আহ আর ইসলািময়ােত আসার আেগই শাইখ আলবানী েসখান েথেক 
চেল িগেয়িছেলন। তেব িতিন মদীনােত ছা�েদর সােথ সা�াত করেত 
আসেতন। আর ছা�েদর ‘কাওয়াইদ িফল হাদীছ’ িবষেয় একিট িবেশষ 
দারেস শাইখ আলবানী উপি�ত হেতন।  

২. শাইখ আ�ুল আযীয ইবেন আি��াহ ইবেন বায (রিহ)। মদীনােত 
শাইেখর �হীহ মুসিলেমর দারেস শাইখ মুকিবল উপি�ত হেতন।  

৩. মুহা�াদ ইবেন আি��াহ আছ ছুমালী। তার কােছ িতিন সাত মাস বা 
তার িকছু েবশী সময় পড়ােশানা কেরন। তার িনকট েথেক িতিন ইলমুল 
হাদীছ এবং দুই শাইেখর (বুখারী ও মুসিলম) রাবীগেণর পিরিচিত স�েক� 
অেনক উপক�ত হন। শাইখ মুকিবল স�েক� শাইখ মুহা�াদ ইবেন আি��াহ 
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আছ ছুমালী বেলন, দুই শাইেখর (বুখারী ও মসিলম) রাবীগেণর পিরিচিত 
স�েক� তার মেতা ব�ি� খুবই কম আেছ অথবা তার মেতা েনই।  

৪. হা�াদ ইবেন মুহা�াদ আল আনছারী। িতিন শাইেখর উ� পড়ােশানার 
িশ�েদর একজন।  

৫. মাহমুদ আ�ুল ওয়াহাব ফায়াদ। দাওয়াহ অনুষেদ শাইেখর িশ�কেদর 
একজন েযখােন িতিন তাফসীর পড়েতন। িতিন শাইখ মুকিবল স�েক� 
বেলন, িতিন শি�শালী ও মুহাি�ক।  

৬. মুহা�াদ তাকীউ�ীন আল িহলালী।  

৭. �হা আয যাইনী।  

 

ছা�গণ:  

১. মুহা�াদ ইবেন আি�ল ওয়াহাব আল ওয়াছাবী  

২. আবূল হাসান আল মা‘রাবী  

৩. মুহা�াদ ইবেন আি��াহ আল ইমাম  

৪. আ�ুল আযীয আল বার‘ঈ।  

৫. আি��াহ ইবেন উছমান।  

৬. ইয়াহইয়া ইবেন আলী আল হাজূরী  

৭. আ�ুল রহমান আল আনাদী  

৮. মুহা�াদ আছ ছুমালী  

৯. আহমাদ ইবেন ইবরাহীম ইবেন আবীর আইনাইন আল িমছরী  

১০. ম�তফা ইবেন আদাবী  

১১. উসামাহ ইবেন আি�ল লাতীফ আল �ওছী  
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িকতাবসমহূ:  

১. সূরা আল মািয়দাহ পয�� দুই খে� তাফসীর ইবেন কাছীেরর তাহ�ীক ও 
তাখরীজ।  

২. আছ �হীহ আল মুসনাদ িমন আসবািবন নুযূল  

৩. আশ শাফা‘আত  

৪. আল জািমউছ �হীহ িফল কাদার  

৫. আছ �হী�ল মুসনাদ িমন দালািয়িলন নবুয়াত  

৬. ছা‘কাত�য যালািযল িল নাসিফ আবাতীিলর রফিয ওয়াল ই‘িতযাল।  

৭. আস সুয়ুফ�ল বািতরাহ িল ইলহাদীশ �যূিয়য়�ািতল কািফরাহ  

৮. িরয়াযুল জা�াহ িফর রাি� আলা আ‘দািয়স সু�াহ  

৯. আত �িল‘আত� িফর রি� আলা �লািতশ শী‘আ।  

১০. বাহছু হাওিলল ক��িতল মাবিনয়�ািত ‘আলা কাবির রসূিল�াহ 
��া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম।  

১১. আল ইলহাদুল খমীনী িফ আরিযল হারামাইন  

১২. ফাতওয়া িফল ওয়াহদািত মা‘আশ �য়ু‘ইিয়�ন।  

১৩. আছ �হী�ল মুসনাদ িম�া লাইসা িফছ �হীহাইন  

১৪. আল জািমউছ �হীহ িম�া লাইসা িফছ �হীহাইন  

১৫. �দদূু আহিলল ইলম আলাত �‘িয়নীনা িফ হাদীিছস িসহর 

১৬. আল মাখরাজু িমনাল িফতনাহ  

১৭. হািযিহ দা‘ওয়াত�না ও আ�ীদাত�না (আমােদর দাওয়াত ও আমােদর 
আ�ীদা)  

১৮. ইযা�ল মাকাল িফ আসবািবয িযলযাল  
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১৯. তাহকীক� ও িদরাসাত�ল ইলযামািত ওয়াত তাতা�ুিয় িলদ দারাক��নী 

২০. নাশ�ছ ছহীফািত িফ িযকরীছ �হীিহ িমনাল আকওয়ািল আিয়�ািতল 
জারিহ ওয়াত তা‘দীল িফ আবী হানীফাহ 

২১. আল মুকতারা� িফ আজিববািত আসইলািতল মু�তলাহ 

২২. আহািদছু মু‘আ�াহ যিহ�হাছ িছহহাহ  

২৩. আল জাম‘উ বায়নাছ �লাতাইনী িফস সাফার  

২৪. শারইয়�াত�ছ �লািত িফন িন‘আল  

২৫. ত�হফাত�শ শাবািবর র�ানী িফর রি� ‘আলাল ইমািম মুহা�াদ ইবেন 
আলী আশ শাওকানী িফ শা‘নীল ইসিতমনা 

২৬. তাহরীমুল িখযাব িবস সাওয়াদ  

২৭. �কমু তাছবীির যাওয়ািতল আরওয়াহ  

২৮. ক�মউল মু‘আিনদ ওয়া যাজিরল হািকদল হািসদ 

২৯. ত�হফাত�ল মুিজব আলা আসইলািতল হািদির ওয়াল গািরব 

৩০. ইজাবাত�স সািয়ল আন আহাি�ল মাসািয়ল  

৩১. আল মুছারা‘আহ  

৩২. আল বািয়ছু ‘আলা শারিহল হাওয়ািদছ  

৩৩. যা�ুল মাসআলা  

৩৪. ফাযািয়হ ওয়া নাযািয়হ 

 

মতৃ��: এক বছেরর েবশী সময় ধের িচিকৎসাধীন থাকার পর স�র বছর বয়েস 
১৪২২ িহজিরেত েজ�ায় িতিন মৃত��বরণ কেরন। 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات  
أعمالنا، من يهد اهلل فهو املهتدي، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال  

 .اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله

ভ�িমকা সকল �শংসা একমা� আ�াহ তা‘আলার জন�, আমরা তাঁর �শংসা 
করিছ, তাঁরই কােছ সাহায� চাি� এবং তাঁরই কােছ ইে�গফার করিছ। 
আমােদর িনেজেদর এবং আমােদর আমলসমূেহর অিন� েথেক আমরা 
আ�াহ তা‘আলার কােছ আ�য় �াথ�না করিছ। আ�াহ তা‘আলা যােক 
িহদায়াত িদেবন েসই িহদায়াত�া�। আর যােক িতিন েগামরাহ করেবন 
তােক েকউ িহদায়াত িদেত পাের না। আিম সা�� িদি� েয, আ�াহ ছাড়া 
সিত�কােরর েকান মাবুদ েনই, িতিন এক, তারঁ েকান শরীক েনই। আর আিম 
আেরা সা�� িদি� েয, মুহা�াদ ��া�া� আলাইহ ওয়াসা�াম তাঁর বা�াহ 
ও রসূল।  

আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

َها حمسَ��   ��
َ
�ِذينَ   � ْ   ٱ� ْ   َءاَمُنوا َ   ٱ��ُقوا ��  َ�ُموُ�ن�   َو�َ�  ۦُ�َقاتِهِ   َحق�   ٱ�� نُتم  وَ   إِ�

َ
أ

سۡ     ىجس  ١٠٢ لُِمونَ م�
েহ মুিমনগণ! েতামরা যথাথ�ভােব আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কেরা এবং 
েতামরা মুসিলম (পিরপূণ� আ�সমপ�ণকারী) না হেয় েকান অব�ায় মৃত��বরণ 
কেরা না’ (সূরা আিল ইমরান ৩:১০২)। িতিন আেরা বেলন, 
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َها حمس  ��
َ
� اُس   َ�� ْ   ٱ��� �ِذي  َر��ُ�مُ   ٱ��ُقوا   وََخلَقَ   َ�ِٰحَدةٖ   ��ۡفٖس   ّمِن  َخلََقُ�م  ٱ�

ۚ   َكثِ�ٗر�  رَِجا�ٗ�   ِمۡنُهَما   َو�َث�   َزوَۡجَها   ِمۡنَها  ْ   َو�َِساٗٓء َ   َوٱ��ُقوا �ِذي   ٱ��   �ََسآَءلُونَ   ٱ�
ۚ  بِهِۦ رَۡحاَم

َ
َ  إِن�  َوٱ�ۡ�    ىجس  ١ َر�ِيٗبا  َعلَۡيُ�مۡ  َ�انَ  ٱ��

েহ মানুষ! েতামরা েতামােদর রেবর তাকওয়া অবল�ন কেরা িযিন 
েতামােদরেক এক ব�ি� েথেক সৃি� কেরেছন ও তার েথেক তার �ী সৃি� 
কেরেছন এবং তােদর দু’জন েথেক ব� নর-নারী ছিড়েয় িদেয়েছন; আর 
েতামরা আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কেরা যার নােম েতামরা এেক অপেরর 
কােছ িনজ িনজ হক দািব কর এবং তাকওয়া অবল�ন কেরা র�-স�িক�ত 
আ�ীেয়র ব�াপােরও। িন�য় আ�াহ েতামােদর উপর পয�েব�ক’ (সূরা 
আন িনসা ৪:১)। িতিন আেরা বেলন, 

َها حمس  ��
َ
� �ِذينَ   َ�� ْ   ٱ� ْ   َءاَمُنوا َ   ٱ��ُقوا ْ   ٱ��   لَُ�مۡ   يُۡصلِحۡ   ٧٠  َسِديٗدا  قَۡو�ٗ�  َوقُولُوا

ۡعَ�ٰلَُ�مۡ 
َ
َ   يُِطعِ   َوَمن  ُذنُو�َُ�ۡمۗ   لَُ�مۡ   َو�َۡغفِرۡ   أ ۥ   ٱ��    فَازَ   َ�َقدۡ   َورَُسو�َُه

   ىجس  ٧١ َعِظيًما  فَۡوًزا 
েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কেরা এবং সিঠক 
কথা বল। তাহেল িতিন েতামােদর জন� েতামােদর কাজ সংেশাধন করেবন 
এবং েতামােদর পাপ �মা করেবন। আর েয ব�ি� আ�াহ ও তাঁর রসূেলর 
আনুগত� কের, েস অবশ�ই মহাসাফল� অজ�ন করেব’ (সূরা আল আহযাব 
৩৩:৭০-৭১)।  

فإ�ا ملا َكُثرت العقائد املختلفة وانتشرت دعوات شىت وصار حاُل    :أما بعد
 :أصحاهبا كما قال اهلل سبحانه تعاىل
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অতঃপর, িবিভ� ধরেনর আ�ীদা বৃি� পাওয়ার কারেণ এবং িবিভ� রকেমর 
দাওয়াত ছিড়েয় পড়ার কারেণ, েসসব দাওয়ােতর অনুসারীেদর অব�া 
েতমন হেয়েছ েযমনিট আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ُعٓواْ حمس  ۡمرَُهم  َ�َتَقط�
َ
   ىجس٥٣  فَرُِحونَ  �ََديِۡهمۡ  بَِما  ِحۡزب�  ُ���   ُز�ُٗر�ۖ  بَيَۡنُهمۡ  أ

অতঃপর েলােকরা তােদর িনেজেদর মেধ� তােদর দীনেক ব� ভােগ িবভ� 
কেরেছ। �েত�ক দলই তােদর কােছ যা আেছ তা িনেয় আনি�ত (সূরা আল 
মুিমনুন ২৩:৫৩)।  

 وكٌل يدعي وصًال لليلى ... وليلى ال تقر هلم بذاكَ   :وحال أصحاهبا كما قيل

এসব অনুসারীেদর অব�া হেলা, েযমন বলা হেয় থােক, �েত�েকই লায়লার 
সােথ িমলেত চায়, িক� লায়লা তােদরেক েসিটর অনুমিত েদয় না।  

وال جتد أصحاب دعوة إال وهم يدعون أ�م على الصراط املستقيم, فذلكم  
 :فرعون الذي يقول 

ত�িম েদখেত পােব েয, �েত�ক দাওয়ােতর অনুসারীরাই দািব কের েয, 
তারাই িছরােত মু�াকীেমর ওপর আেছ। এরকমই িফরআউন বেলিছল, 

۠ حمس نَا
َ
�ۡ�َ�ٰ  َر��ُ�مُ  �

َ
 ىجس   ٢٤ ٱ�ۡ�

আিমই েতামােদর সব�ে�� রব (সূরা আন নািয‘আত ৭৯:২৪)।  

 :يقول لقومه  

েস তার জািতেক বেলিছল, 

رِ�ُ�مۡ  َمآ حمس 
ُ
��  أ َرىٰ  َمآ  إِ�

َ
ۡهِديُ�مۡ   َوَمآ  أ

َ
�� أ    ىجسٱلر�َشادِ َسبِيَل  إِ�
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আিম যা সিঠক মেন কির, তা েতামােদরেক েদখাই। আর আিম েতামােদরেক 
�ধু সিঠক পথই েদিখেয় থািক (সূরা গািফর ৪০:২৯)।  

 :ويقول يف شأن نيب اهلل موسى عليه السالم

আর েস আ�াহর নবী মূসা আলাইিহস সালাম স�েক� বেলিছল, 

ۡ�ُتۡل   َذُرو�ِيٓ حمس 
َ
ۥٓۖ  َو�َۡ�ۡدعُ   ُموَ�ىٰ   أ َخاُف   إِ�ِّيٓ   َر��ُه

َ
ن  أ

َ
َل   أ وۡ   دِيَنُ�مۡ   ُ�َبّدِ

َ
ن   أ

َ
  أ

�ِض  �ِي ُ�ۡظِهرَ 
َ
   ىجس ٱلَۡفَسادَ  ٱ�ۡ�

আমােক েছেড় দাও আিম মূসােক হত�া কির এবং েস তার রবেক আহবান 
ক�ক। িন�য় আিম আশংকা কির েয, েস েতামােদর দীন পিরবত�ন কের 
েদেব অথবা েস যমীেন িবপয�য় ছিড়েয় েদেব (সূরা গািফর ৪০:২৬)।  

 :ويقول هو وقومه يف شأن موسى وهارون عليهما السالم

মূসা ও হা�ন আলাইিহমাস সালাম স�েক� েস তার জািতেক বেলিছল, 

ن  يُرِ�َدانِ   لََ�ِٰحَ�ٰنِ   َ�َٰ�ٰنِ   إِنۡ حمس 
َ
�ِضُ�م  ّمِنۡ   ُ��ۡرَِجاُ�م  أ

َ
  �ِِسۡحرِهَِما   أ

   ىجس ٱلُۡمۡث�َىٰ  بَِطرِ�َقتُِ�مُ  َو�َۡذَهَبا 
এ দুজন অবশ�ই জাদকুর, তারা চায় তােদর জাদু �ারা েতামােদরেক 
েতামােদর েদশ েথেক বিহ�ার করেত এবং েতামােদর উৎক�� জীবন প�িত 
�ংস করেত (সূরা �-হা ২০:৬৩)।  

 :ويقول سبحانه وتعاىل عن دعوى املنافقني 

আ�াহ তা‘আলা মুনািফকেদর দািব স�েক� বেলন, 

ْ  �َ� لَُهمۡ  �ِيَل  َو�َذاحمس  �ِض  �ِي   ُ�ۡفِسُدوا
َ
ْ  ٱ�ۡ�    ىجسُمۡصلُِحونَ  َ��ۡنُ  إِ��َما  قَالُٓوا
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আর যখন তােদরেক বলা হয়, েতামরা যমীেন ফাসাদ সৃি� কেরা না, তারা 
বেল, “আমরা েতা েকবল সংেশাধনকারী (সূরা আল বাকারাহ ২: ১১)। 
আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

�َٓ� حمس 
َ
��  َوَ�ِٰ�ن  ٱلُۡمۡفِسُدونَ   ُهمُ   إِ��ُهمۡ   أ ْ   لَُهمۡ   �ِيَل   َو�َذا  ١٢  �َۡشُعُرونَ   �   َءاِمُنوا
اُس   َءاَمنَ   َكَمآ  ْ   ٱ��� نُۡؤِمنُ   قَالُٓوا

َ
ۗ   َءاَمنَ   َكَمآ   � َفَهآُء �َ�ٓ   ٱلس�

َ
َفَهآءُ   ُهمُ   إِ��ُهمۡ   أ   ٱلس�

��  َوَ�ِٰ�ن    ىجس َ�ۡعلَُمونَ  �
সাবধান! এরাই ফাসাদ সৃি�কারী, তা িক� তারা তা বুেঝ না। আর যখন 
তােদরেক বলা হয়, েতামরা ঈমান আন েযমন েলােকরা ঈমান এেনেছ’, 
তারা বেল, ‘িনেব�াধ েলােকরা েয�প , ঈমান এেনেছ আমরাও িক েস�প 
ঈমান আনেবা?’ সাবধান! িন�য় এরা িনেব�াধ, িক� তারা তা জােন না 
(সূরা আল বাকারাহ ২: ১২-১৩)।  

هذه الطائفة الضالة املارقة اإلمساعيلية, بنجران والفرع والعطفني   :وإليك مثاًال
وحبراز   بالنخاولة,  املسم�ون  وهم  واملدينة  والبحرين  والقطيف  واإلحساء 

 .وعراس وبُنُقم وبصنعاء وباهلند ومشاخيهم ُيسم�ون باملكارمة وليسوا مبكارمة 

িকছু উদাহরণ িনন, নাজরান, ফারা‘, আতফীন, আল ইহসাহ, আল �তীফ, 
বাহরাইন এবং মদীনােত িবদ�মান েগামরাহ ইসমাঈলী দল যারা িনেজেদরেক 
নাখাওয়ালা নামকরণ কের। আর িহরায, ছানআ এবং ভারেত তারা 
িনেজেদরেক মাকািরমাহ (মহান স�ানীত) বেল নামকরণ কের অথচ তারা 
মাকািরমা নয়।  

واملكارمة ينتسبون إىل املذهب الباطين امللحد املحاد هلل ولرسوله ولإلسالم,  
احلجر األسود! وبقي   احلرام واقتلعوا  اهلل  ببيت  احلجيج  أسالفهم  فقد قتل 

فاملكارمة ليسوا مبسلمني, بل هم  .  ردوا كسرًا منهعندهم فترة من الزمن مث 
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دعوهتم   ينشرون  هذا فهم  والنصارى, ومع  اليهود  من  اإلسالم  على  أضر 
ُيعطون   بالكتب وبغريها من اإلغراءات املالية, حىت إ�م أصبحوا يف جنران 
بعض ضعاف النفوس من اليمنيني تابعية, يزعمون أ�م يدعونه إىل االلتحاق  

يدعونه  بالسعودي  ولكن  بالسعودية  االلتحاق  إىل  يدعونه  ال  الواقع  ويف  ة, 
لاللتحاق باملذهب اإلمساعيلي القرمطي الباطين, فهم ال حيبون السعودية وال  

أقول هذا عن خربة ومعرفة هبم ألين  . حيبون أحدًا ليس على مذهبهم الباطل
 .مكثت بنجران قدر سنتني 

মাকািরমারা বািতনী নাি�ক মাযহােবর িদেক িনেজেদরেক স�ৃ� কের যারা 
আ�াহ তা‘আলা, তারঁ রসূল ও ইসলােমর িবেরািধতা কের। বায়ত��াহেত 
যারা হ� করেত এেসিছেলন এমন হাজীেদরেক তােদর পবূ�প�ুষরা হত�া 
কেরিছল এবং তারা হাজের আসওয়াদেক েসখান েথেক ত�েলিছল। তারপর 
েসিট তােদর কােছ েবশ িকছুিদন থােক। তারপর েসিটর (হাজের 
আসওয়ােদর) িকছু অংশ আবার িফিরেয় আনা হয়। মাকািরমারা মুসিলম 
নয়। বরং তারা ইয়াহদূী ও নাছারােদর েচেয়ও ইসলােমর জন� �িতকর। তা 
সে�ও বইপু�েকর মাধ�েম এবং অেথ�র �েরাচনা িদেয় তারা তােদর 
দাওয়ােতর �সার ঘটাে�। এমনিক তারা নাজরােন তােদর অনুসারী 
ইয়ামানী দুব�ল মানুষেদর কােছ দািব কের েয, তারা েসৗিদ আরেবর সােথ 
একি�ত হওয়ার িদেক আ�ান কের। অথচ �ক�তপে� তারা েসৗিদ আরেবর 
সােথ একি�ত হওয়ার িদেক আ�ান কের না। বরং তারা আ�ান কের বািতনী 
ইসমাঈলী কারািমতী মাযহােবর সােথ একি�ত হেত। তারা েসৗিদ আরবেক 
ভােলাবােস না এবং তােদর বািতল মাযহােব যারা নাই তােদর কাউেকই তারা 
ভােলাবােস না। তােদর স�েক� জানা েশানার পেরই আিম এ�েলা বলিছ। 
কারণ আিম নাজরােন �ায় দুই বছর িছলাম।  

وذهبت ذات ليلة إىل بعض أهل جنران فوجدت كتابًا من كتبهم وقرأت فيه  
 :فإذا فيه الضالل املبني
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এক রােত আিম িকছু নাজরানবাসীর কােছ েগলাম। েসখােন তােদর একিট 
িকতাব েপলাম। েসিট পেড় েদিখ তােত �� েগামরাহী। (তােত িলখা 
আেছ), 

َ  إِن� حمس ُمُرُ�مۡ   ٱ��
ۡ
ن يَأ

َ
ْ   أ ۖ  تَۡذَ��ُوا  ىجس  َ�َقَرٗة

আ�াহ তা‘আলা েতামােদরেক একিট গাভী যেবহ করার আেদশ িদেয়েছন 
(সূরা আর বাকারাহ ২: ৬৭)।  

وقومه موسى  يف  أ�ا  يعلم  القرآن  يقرأ  مسلم  وكل  عائشة!   .قالوا: 
واِجلْبت والطاغوت: أبوبكر وعمر, ومواقفها املباركة يف اإلسالم يف عصر  
النبوة وبعده معروفة لدى كل مسلم, وأ�ما من أهل اجلنة كما جاءت بذلك  

 .األحاديث املتكاثرة 

তারা বেল েয, এই গাভী অথ� হেলা আেয়শা রিদআ�া� আনহা 
(নাউযুিব�াহ)। অথচ �েত�ক মুসিলমই ক�রআন পেড় জােন েয, এিট মূসা 
আলাইিহস সালাম ও তার জািতর ঘটনা। (তােদর মেত) িজবত ও ��ত 
হেলা আব ূবকর ও উমার রিদআ�া� আন�মা (নাউযুিব�াহ)। অথচ নবী 
��া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যুেগ এবং তার পরবত�ী যুেগ তােদর িবরাট 
অবদােনর কথা সকল মুসিলেমরই জানা। আর তারা জা�াতীেদর অ�ভ��� 
েযমনভােব এই িবষয়িট অেনক হাদীেছ এেসেছ।  

وهم يزعمون ألتباعهم أ�م حيبون أهل البيت, وما أكثر البالء الذي دخل  
  . اهللعلى اإلسالم بسبب دعوى حمبة أهل بيت النبوة رمحهم  

তারা তােদর অনুসারীেদর কােছ দািব কের েয, তারা আহেল বাইতেক 
ভােলাবােস। আর তােদর নবী ��া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আহেল 
বাইতেক ভােলাবাসার দািবর কারেণ ইসলােমর মেধ� কতই না িফতনা বা 
িবপদ �েবশ কেরেছ! 
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الكاذبة, ومن أجل جهل كثري  من أجل هذه الترهات واألباطيل والدعايات  
 .من املسلمني بدينهم حىت لقد أصبح كثري منهم متحريًا كما أخربونا بذلك

ومن أجل الدعايات امللعونة من الشيوعية والبعثية والرافضة والصوفية اليت  
تنفر املسلمني عن الدعاة إىل اهلل, رأيت أن أمجع نبذة عن دعوة أهل السنة  

 :توفيق باليمن فأقول وباهلل ال

এই বািতল ও িমথ�া দািব এবং মুসিলমেদর তােদর দীন স�েক� অেনক 
অ�তা থাকার কারেণ েযখােন তােদর অেনেকই িদেশহারা হেয় পেড়েছ 
েযমনিট তারা আমার কােছ বণ�না কেরেছ এবং সামব�বাদী বা কিমউিনজম, 
বা‘িছয়া, রােফযী এবং সুিফবাদ েয�েলা আ�াহর িদেক 
দাওয়াতদানকারীেদর েথেক মুসিলমেদরেক দূের েঠেল িদে�, এসকল 
িবষয়�েলার কারেণ আিম ইয়ামেন আহেল সু�ােতর দাওয়ােতর িকছু 
সারাংশ একি�ত করার মন� করলাম। তাই আ�াহ তা‘আলার কােছ 
তাওফীক কামনা কের বলিছ। 

 

 هذه دعوتنا وعقيدتنا 

আমােদর দাওয়াত ও আ�ীদা 

نؤمن باهلل, وبأمسائه, وصفاته كما وردت يف كتاب اهلل وسنة رسول اهلل  -١
صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم من غري حتريٍف, وال تأويٍل, وال متثيٍل, وال  

 .تشبيٍه, وال تعطيٍل

১. েকান ধরেনর িবক�িত, অপব�াখ�া, দ�ৃা� েপশ, সাদৃশ�তা �াপন এবং 
অ�ীকার করা ছাড়াই আ�াহ তা‘আলার িকতােব এবং রসূলু�াহ ��া�া� 
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�ােত েযভােব বিণ�ত হেয়েছ েসভােবই আমরা 
আ�াহ তা‘আলােক, তারঁ নামসমূহ এবং �ণাবিলেক িব�াস কির।  
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ليه  نعتقد أن نداء األموات واالستعانة هبم وكذا األحياء فيما ال يقدر ع-٢
   .إال اهلل ِشرٌك باهلل 

২. আমরা িব�াস কির েয, মৃতেদর কােছ দু‘আ করা এবং সাহায� চাওয়া 
হেলা আ�াহর সােথ িশরক করা। অনু�পভােব আ�াহ ছাড়া অন� েকউ 
েযিট করেত স�ম নয় এমন িবষেয় জীিবতেদর কােছ দু‘আ করা এবং 
সাহায� চাওয়াও িশরক। 

احلروز والعزائم أ�ا تنفع مع اهلل أو من دون اهلل شرك  وهكذا العقيدة يف  -٣
 .ومحلها من غري عقيدة خرافة

৩. তাবীয কবেযর ব�াপাের েকউ যিদ িব�াস কের েয, আ�াহর উপকােরর 
পাশাপািশ েসিটও উপকার করেত পাের অথবা আ�াহ ছাড়াই েসিট উপকার 
করেত পাের, তাহেল তা িশরক।  

والسن-٤ الكتاب  بظاهر  من  نأخذ  التأويل  يقتضي  بدليل  إال  ُنَؤو�ل  وال  ة 
 .الكتاب والسنة 

৪. আমরা িকতাব (ক�রআন) ও সু�াহর বািহ�ক অথ� �হণ কির। িকতাব ও 
সু�াহেক ব�াখ�া করার দািব রােখ এমন েকান দলীল ছাড়া আমরা 
েস�েলােক ব�াখ�া কির না।  

بالشفاعة  -٥ بال كيف, ونؤمن  اآلخرة  املؤمنني سريون رهبم يف  بأن  نؤمن 
 .وخبروج املوِحِدين من النار 

৫. আমরা িব�াস কির েয, আিখরােত মুিমনগণ তােদর রবেক েদখেব, তেব 
এেত েকান ধরণ িনণ�য় করা যােব না। আমরা আেরা িব�াস কির েয, 
(আিখরােত) শাফা‘আত হেব এবং তাওহীদপ�ী বা�াহগণ জাহা�াম েথেক 
েবর হেব।  
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حنب� أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم, ونبغض من  -٦
تكلم فيهم, ونعتقد أن الطعن فيهم طعٌن يف الدين أل�م محلته إلينا, وحنب  

 .أهل بيت النبوة حبًا شرعيًا

৬. আমরা রসূলু�াহ ��া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ছাহাবীগণেক 
ভােলাবািস এবং তােদর সমােলাচনাকারীেদর ঘৃণা কির। আর আমরা িব�াস 
কির েয, তােদরেক েদাষােরাপ করা মােন �য়ং দীনেকই েদাষােরাপ করা। 
কারণ তারাই এই দীনেক আমােদরেক কােছ েপৗঁিছেয়েছন। আর আমরা নাবী 
��া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পিরবারেক (আহেল বাইতেদরেক) 
ভােলাবািস যা শরীয়াস�ত ।  

 .حنب أهل احلديث وسائر سلف األمة من أهل السنة-٧

৭. আমরা আহেল হাদীছেদরসহ এই উ�েতর আহলুস সু�ােতর অন�ান� 
সকল সালাফেদরেকও ভােলাবািস।  

 .ِلَتفِرَقة األمة نكره ِعْلَم الكالم, ونرى أنه من أعظم األسباب  -٨

৮. আমরা ইলমুল কালাম বা তক�শা�েক ঘৃণা কির। আর আমরা মেন কির 
েয, এিটই উ�েতর িবভি�র সবেচেয় বড় কারণ�েলার অন�তম।  

ال نقبل من ُكُتِب الفقه, ومن كتب التفسري, ومن القصص القدمية, ومن  -٩
ى اهلل عليه وعلى آله  السرية النبوية, إال ما ثبت عن اهلل أو عن رسول اهلل صل

بل نستفيد من   أننا نستغين عنها,  نزعم  أو  َنْنُبُذَها,  أننا  معناه  وسلم وليس 
 .استنباطات علمائنا الفقهاء وغريهم, ولكن ال نقبل احلكم إال بدليل صحيح 

৯. িফ�হ, তাফসীর, পবূ�বত�ী কািহনীসমূহ ও নবী ��া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর সীরাত েথেক আমরা �ধু ততট�ক�ই �হণ কির যা আ�াহ 
তা‘আলা অথবা তার রসূল ��া�া� আলাইিহ েথেক �মািণত। এর মােন 
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এই নয় েয, আমরা েস�েলােক ছুেড় েফিল অথবা আমরা দািব কির েয, 
আমরা েস�েলা েথেক অমুখােপ�ী। বরং আমরা আমােদর ফকীহ 
আেলমসহ অন�ান� আেলমেদর গেবষণা েথেক উপক�ত হই। িক� �হীহ 
দলীল ছাড়া আমরা েকান �ক�ম বা িবধান �হণ কির না।  

ال نكتب يف كتاباتنا, وال ُنلقي يف دروسنا, وال خنطب إال� بقرآن أو  -١٠
ه ما َيْصُدُر من كثري من الُكت�اب والواعظني من  حديث صاحل للُحج�ي�ة, ونكر

 .األقاصيص الباطلة, ومن األحاديث الضعيفة واملوضوعة 

১০. ক�রআন ও দলীল েদয়ার উপযু� েকান হাদীছ ছাড়া অন� িকছু িদেয় 
আমরা আমােদর েলখনীেত িলিখ না এবং েকান আেলাচনা ও খুতবাও িদই 
না। অেনক বই ও ব�ােদর িনকট েথেক েযসব িমথ�া িক�া কািহনী ও জাল 
যঈফ হাদীছ �কািশত হয় েস�েলােক আমরা ঘৃণা কির।  

لشرك باهلل, أو ترك الصالة, أو الردة, أعاذنا  ال نكفر مسلما بذنب إال ا -١١
 .اهلل وإياكم من ذلك

১১. আমরা েকান মুসিলমেক তার েকান পােপর কারেণ কািফর বিল না। 
তেব আ�াহর সােথ িশরক করা, �লাত পিরত�াগ করা0

1 এবং মুরতাদ 
 

[1] অলসতা ও অবেহলায় �লাত ত�াগকারীর িবধান স�েক� আিলমেদর মােঝ 
মতাৈনক� পিরলি�ত হয়। এ িবষেয় দু’ধরেনর অিভমত পাওয়া যায়। 

�থম: েস কািফর নয়, বরং ফািসক, অবাধ�, কাবীরা �নাহকারী: এিট অিধকাংশ ইমােমর 
অিভমত। েযমন- সুিফয়ান সাওরী, ইমাম আবূ হানীফা ও তার িশষ�বৃ� এবং ইমাম 
মািলক। আর (�িস� অিভমেত) ইমাম শািফঈও এমত েপশ কেরেছন। ইমাম আহমাদ 
ইবন হা�ল এর দু’িট অিভমেতর একিট অিভমত এিট। হািশয়া ইবন আেবদীন ১/২৩৫, 
ফাতাওয়া িহ�ীয়া ১/৫০, হািশয়া দাসুকী ১/১৮৯, মাওয়ািহবলু জািলল ১/৪২০, 
মুগিনল মুহতাজ ১/৩২৭, মাজমূ‘৩/১৬, েদখুন �হীহ িফ��স স�ুাহ। 

ি�তীয়: েস কািফর, দীন ইসলাম েথেক বিহ��ত: এিট সাঈদ ইবনু জবুাইর, ইমাম শা’বী, 
নাখয়ী, আওযায়ী, ইবেন মুবারক, ইসহাক, ইমাম আহমেদর িব��তম ও ইমাম শািফঈর 
দু’িট অিভমেতর একিট অিভমত। আ�ামা ইবেন হাযম রিহমা��াহ এিট উমার ইবনলু 
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হওয়ার কারেণ আমরা কািফর বিল। আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক ও 
আপনােদরেক এ�েলা েথেক র�া ক�ন।  

 .نؤمن بأن القرآن كالُم اهلِل غُري خملوق- ١٢

১২. আমরা িব�াস কির েয, ক�রআন আ�াহ তা‘আলার কালাম বা কথা, 
েসিট সৃ� নয়। 

نرى وجوب التعاون مع أي مسلم يف احلق, ونربأ إىل اهلل من الدعوات  - ١٣
 .اجلاهلية

১৩. আমরা মেন কির েয, হেকর ে�ে� েকান মুসিলমেক সহেযািগতা করা 
ওয়াজীব। আর আমরা জািহলী দাওয়াত েথেক আ�াহ তা‘আলার কােছ মু� 
েঘাষণা করিছ।  

نرى  -١٤ ال نرى اخلروج على حكام املسلمني مهما كانوا مسلمني, وال 
 االنقالبات سببًا لإلصالح, بل إلفساد املجتمع.  

১৪. আমরা মুসিলম শাসকেদর িব�ে� িবে�াহ করােক ৈবধ মেন কির না, 
যত�ণ তারা মুসিলম আেছ। িবে�াহ করােক আমরা সংেশাধেনর উপায়ও 
মেন কির না। বরং তা সমােজ িবশৃ�লা সৃি�র মাধ�ম।  

 .نرى هذه اجلماعات املعاصرة املتكاثرة سببًا لفرقة املسلمني وإضعافهم- ١٥

১৫. আমরা মেন কির েয, বত�মােন িবিভ� দল�েলাই মুসিলমেদরেক 
িবভ� এবং দবু�ল করার মাধ�ম।  

 
খা�াব, মুযায ইবন জাবাল, আ�ুর রহমান িবন আউফ, আবূ �রাইরা ও অন�ান� ছাহাবী 
েথেক বণ�না কেরেছন। মুকা�ামা ইবন �শদ ১/৬৪, আল মুকা�া‘ ১/৩০৭, আল 
ইনসাফ ,১/৪০২, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২২/৪৮, ইবনুল কাইিয়�ম �িণত আস-সালাহ 
�কমু তািরিকস সালাহ, েদখুন �হীহ িফ��স সু�াহ। 
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نرى دعوة اإلخوان املسلمني غَري قادرٍة وغَري صاحلة إلصالح املجتمع,  - ١٦
إذ قد أصبحت دعوة سياسية ال ُروِحي�ة, وأيضًا دعوة مبتدعة أل�ا دعوة إىل  

قائ أل�ا  فتنة  ودعوة  جمهول,  جهلمبايعة  على  وسائرة  جهل  على   .مة 
وننصح بعض اإلخوة العاملني فيها من األفاضل بالت�َخل�ي عنها حىت ال يضيع  
وقتهم فيما ينفع اإلسالم واملسلمني, وعلى املسلم أن يكون مه�ه أن اهلل ينصُر  

 .اإلسالم واملسلمني 

১৬. আমরা মেন কির েয, ইখওয়ানুল মুসিলমেনর দাওয়াত সমাজ 
সংেশাধেনর জন� অনুপেযাগী ও অ�ম। মূলত এিট একিট রাজৈনিতক 
দাওয়াত, দীেনর (�ক�ত) দাওয়াত নয়। আবার এিট িবদ‘আতী দাওয়াতও 
বেট। কারণ এিট অ�াত আনুগত� ও িফতনার দাওয়াত। আবার এ দল এবং 
অনুসারীরা অ�তার ওপর �িতি�ত।  

এেত কম�রত ভাইেদরেক আিম এই দল পিরত�াগ করার উপেদশ িদি� যােত 
তােদর সময় এমন জায়গায় ন� না হয় যােত ইসলাম ও মুসিলমেদর েকান 
উপকার েনই। মুসিলমেদর িচ�া থাকেব এমন কােজর যােত আ�াহ 
তা‘আলা ইসলাম ও মুসিলমেদরেক সাহায� কেরন।  

عبد الوهاب  وأما مجاعة التبليغ فإليك ما كتبه األخ الفاضل حممد بن  -١٧
 :الوصايب فقال حفظه اهلل 

 . يعملون باألحاديث الضعيفة بل واملوضوعة وما ال أصل هلا). ١(

عمود  ).  ٢( إذ  البدع  على  مبنية  دعوهتم  إن  بل  كثرية,  بدع  توجد فيهم 
أيام, ويف السنة    ٣من كل شهر    :دعوهتم الفقري هو اخلروج هبذا التحديد 

أشه أربعة  العمر  ويف  يومًا,  يف  أربعون  جولة  جولتان:  أسبوع  كل  ويف  ر, 
متنقلة  والثانية  تصلي فيه,  الذي  يف    .املسجد  حلقة  حلقتان:  يوم  ويف كل 
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املسجد الذي تصلي فيه, والثانية يف البيت. ولن َيرَضوا عن الشخص إال إذا  
 .التزَمه, وال شك أنه بدعٌة يف الدين ما أنزل اهلل هبا من سلطان

 . توحيد َتْنِفٌري لألمةيرون أن الدعوة إىل ال). ٣(

 .يرون أن الدعوة إىل السنة تنفري لألمة). ٤(

 .يقول أمريهم باحلديدة: بدعة جتمع الناس خري ِمن سنة تفرق بينهم). ٥(

 .يكنون العداوة ألهل السنة ). ٦(

 .يزهدون الناس عن العلم النافع تلميحًا وتصرحيًا). ٧(

طريِقهم ويضربون على ذلك مثًال بسفينة  يرون أنه ال جناة للناس إال عن  ).  ٨(
نوح من ركب فيها جنا ومن مل يركب هلك, ويقولون: إن دعوتنا كسفينة  

 .نوح, وقد مسعت هذا املثل منهم يف اُألردن واليمن

 .ال يهتمون بتوحيد اُألُلوِهي�ة, وتوحيد األمساء والصفات). ٩(

الذي يصرف يف طلب  إ�م غري مستعدين لطلب العلم, ويرون الوقت  ).  ١٠(
 .وفيهم غري ما ذكر . العلم ضائعًا 

১৭. আর তাবলীগ জামা‘আত স�েক� স�ানীত ভাই মুহা�াদ ইবেন 
আি�ল ওয়াহাব আল ওয়াছাবী হািফযা��া� যা িলেখেছন েস�েলা হেলা : 
(১) তারা যঈফ, বরং জাল ও িভি�হীন হাদীেছর ওপর আমল কের।  

(২) তােদর মেধ� অেনক িবদ‘আত েদখা যায়। এমনিক তােদর দাওয়াতই 
িবদআেতর ওপর �িতি�ত। তােদর দাওয়ােতর মূল িভি� হেলা, �িত মােস 
িতন িদন, বছের চি�শ িদন, জীবেন চার মােসর জন� েবিরেয় যাওয়া। 
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স�ােহ দু’িট �মণ: ছালাত আদায় করা হয় এমন মাসিজেদ ও অন� েকান 
�ােন। �িতিদন দুিট মাজিলস বা ৈবঠক: �লাত আদায় করা হয় এমন 
মাসিজেদ ও বািড়েতই। তােদর সােথ যু� না হওয়া পয�� তারা েকান ব�ি�র 
ওপর স�� হেব না। েকান সে�হ েনই েয, এিট দীেনর নােম িবদআত, 
আ�াহ তা‘আলা যার ব�াপাের েকান দলীল নািযল কেরনিন। 

(৩) তাওহীেদর িদেক দাওয়াত েদওয়ােক তারা উ�তেক দীন েথেক দূের 
সিরেয় েদওয়া বেল মেন কের। 

(৪) এছাড়াও সু�াহর িদেক দাওয়াত েদওয়ােকও তারা উ�তেক দীন েথেক 
দূের সিরেয় েদওয়া বেল মেন কের। 

(৫) তােদর আমীর বেল, েযই িবদআত মানুষেক একি�ত কের েসিট 
অেনক উ�ম েসই সু�ােতর েচেয় েযিট মানুেষর মােঝ িবি��তা সৃি� কের। 

(৬) তারা আহলুস সু�ােতর শ�। 

(৭) �ত�� ও পেরা�ভােব তারা উপকারী �ান েথেক মানুষজনেক 
িন�ৎসািহত কের। 

(৮) তারা মেন কের েয, তােদর এই প�া ছাড়া মানুেষর মুি�র আর েকান 
পথ েনই। আর তারা তােদর দাওয়াতেক দ�ৃা���প নুহ আলাইিহস 
সালােমর েনৗকার সােথ ত�লনা কের। েয ব�ি� তােত আেরাহণ কেরিছল, 
েস নাজাত েপেয়িছল। আর েয ব�ি� আেরাহণ কেরিন, েস �ংস হেয়িছল। 
তারা বেল েয, আমােদর দাওয়াত হেলা নুহ আলাইিহস সালােমর েনৗকার 
মেতা। 

(৯) তারা তাওহীদুর উলুিহয়�াত এবং তাওহীদুর আসমা ওয়াছ িছফােতর 
�িত ��� েদয় না। 

(১০) তার �ানাজ�েনর জন� ��ত নয়। তারা �ানাজ�েনর জন� সময় 
েদওয়ােক সময় ন� মেন কের। 
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نتقيد يف فهمنا لكتاب اهلل وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله  - ١٨
وسلم بفهم سلف األمة من املحدثني, غري مقلدين ألفرادهم, بل نأخذ احلق  

جاء به, وحنن نعلم أن هناك من يدعي السلفية, والسلفية بريئة منه, إذ  ممن  
   .قد أصبح ُيجاري املجتمع يف حتليل ما حرم اهلل

১৮. আমরা আ�াহ তা‘আলার িকতাব ও রসূলু�াহ ��া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর সু�াতেক এই উ�েতর সালাফেদর বুঝ অনুযায়ী বুিঝ। 
িনিদ��ভােব তােদর কােরার তাকলীদ কির না। বরং যার িনকট েথেকই হক 
আসুক না েকন আমরা তা �হণ কির। আর আমরা জািন, েকউ েকউ 
িনেজেক সালাফী দািব কের অথচ সালাফী মানহাজ েথেক তারা মু�। 
েযেহত� আ�াহ তা‘আলা যা হারাম কেরেছন তা হালাল করােত েস সমােজর 
সােথ তাল িমিলেয় চলেত �� কেরেছ।  

الدين عن  - ١٩ الدين, والذين حياولون فصل  من  السياسة جزء  أن  نعتقد 
ما شاع يف بعض   الفوضى وكذا  الدين وانتشار  إمنا حياولون هدم  السياسة 

 .البالد اإلسالمية (الدين هلل والوطن للجميع) دعوة جاهلية, بل الكل هلل

১৯. আমরা িব�াস কির েয, িসয়াসাহ বা রাজনীিত দীেনর একিট অংশ। 
যারা িসয়াসাহ বা রাজনীিতেক দীন েথেক পৃথক করার েচ�া কের, তারা 
মূলত দীনেকই �ংস করার এবং িবশ�ৃলা সৃি�র েচ�া কের। িকছু মুসিলম 
েদেশ একথা ছিড়েয় পেড়েছ েয, (দীন হেলা আ�াহর, আর রা� হেলা 
জনগেণর) এিট একিট জািহলী দািব। বরং সকল িকছুই আ�াহ তা‘আলার। 

نعتقد أن ال عز وال نصر للمسلمني حىت يرجعوا إىل كتاب اهلل وسنة  - ٢٠
 .رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

২০. আমরা িব�াস কির েয, যত�ণ পয�� মুসিলমগণ আ�াহ তা‘আলার 
িকতাব এবং রসূলু�াহ ��া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�ােতর িদেক 
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িফের না আসেব তত�ণ তারা েকান স�ান ও িবজয় লাভ করেত পারেব 
না। 

البعثي  - ٢١ واحلزب  امللحد,  الشيوعي  احلزب  املعاصرة:  األحزاب  نبغض 
واحلزب   امللحد,  االشتراكي  واحلزب  امللحد,  الناصري  واحلزب  امللحد, 

 .الرافضي املارق 

حزب الرمحن, وهم الذين تنطبق عليهم   :ونرى أن الناس ينقسمون إىل حزبني
أركان اإلسالم وأركان اإلميان غري رادين شيئا من شرع اهلل وحزب الشيطان  

 .وهم املحاربون لشرع اهلل

২১. আমরা এই যুেগর দল�েলােক ঘৃণা কির। েযমন, নাি�ক কিমউিনজম 
বা সাম�বাদ, নাি�ক বা‘ছী দল, নাি�ক নােছরী দল, নাি�ক সমাজতাি�ক 
দল এবং েগামরাহ রােফয়ী দল।  

আমরা মেন কির েয, সকল মানুষ দুই দেল িবিভ�। রহমান আ�াহ 
তা‘আলার দল, যারা আ�াহ তা‘আলার শরীয়ােতর েকান িকছুেক 
�ত�াখ�ান না কের ইসলাম ও ঈমােনর �কনসমূহ �িত�া কের। আর 
শয়তােনর দল, যারা আ�াহর শরীয়ােতর িব�ে� যু� কের। 

الدين إىل قشور ولباب ونعلم أن هذه دعوة  ننكر على الذين يقسمون  - ٢٢
 .هدامة

২২. যারা দীনেক ত�� ও ���পূণ� এভােব ভাগ কের আমরা তােদর 
িবেরািধতা কির। আর আমরা মেন কির েয, এিট �ংসা�ক দাওয়াত। 

ننكر على من ُيزهد يف علم السنة, ويقول ليس هذا وقته, وكذا من  - ٢٣
 .اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم يزهد يف العمل بسنة رسول 
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২৩. যারা সু�ােতর �ান আহরণ করা েথেক িন�ৎসািহত কের আর বেল 
েয, ‘এখন উপযু� সময় নয়’ আমরা তােদর িবেরািধতা কির। অনু�পভােব 
রসূলু�াহ ��া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াত অনুযায়ী আমল করেত 
যারা িন�ৎসািহত কের তােদরও আমরা িবেরািধতা কির। 

نرى تقدمي األهم فأالهم, فالواجب على املسلمني أن يهتموا بإصالح  - ٢٤
إال   يكون  ال  وذلك  البعث,  وحزب  الشيوعية,  على  بالقضاء  مث  العقيدة, 

 .باالحتاد على التمسك بالكتاب والسنة 

২৪. আমরা মেন কির েয, অিধক ���পূণ� িবষয়েক আেগ স�াদন করেত 
হেব। সুতরাং মুসিলমেদর জন� ফরয হেলা, তারা �থেম আ�ীদা 
সংেশাধেনর িদেক, তারপর কিমউিনজম বা সাম�বাদ, বাথ পািট� 
�ংসকরেণর িদেক মেনােযাগ িদেব। আর এিট ঐক�ব�ভােব িকতাব ও 
সু�াহ আঁকেড় ধরা ছাড়া স�ব নয়। 

والشيعي والصويف والسين غري  - ٢٥ الرافضي  تضم  اليت  اجلماعة  أن  نرى 
قادرة على مواجهة األعداء ألن هذا ال يكون إال بأخوة صادقة واحتاد يف  

 .العقيدة

২৫. আমরা মেন কির, েকান জামাআতই শ�েদর মুকািবলা করেত স�ম 
নয়; েহাক তা রােফযী বা শী‘আ বা ছূফী বা সু�ী, যত�ণ না সিত�কােরর 
�াত�� এবং এই আ�ীদার উপর ঐক�ব� হয়। 

ونعلم  ننكر  - ٢٦ عمالء,  وهابية  اهلل  إىل  الدعاة  أن  وزعم  كابر  من  على 
 .قصدهم اخلبيث أ�م يريدون أن جيعلوا بني العامة وبني أهل العلم حاجزا

২৬. যারা অহংকার কের এবং দািব কের েয, আ�াহ তা‘আলার িদেক 
আ�ানকারীগণ হেলন ওয়াহাবী, আমরা তােদর িবেরািধতা কির। এেত 
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তােদর েয েনাংরা উে�শ� আেছ তা আমরা জািন। েসিট হেলা, তারা সাধারণ 
মানুষ ও আেলমগেণর মােঝ �িতব�ক ৈতির করেত চায়। 

دعوتنا وعقيدتنا أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأبنائنا, فلسنا مستعدين  -٢٧
أن نبيعها بالذهب والورق, نقول هذا حىت ال يطمع يف الدعوة طامع, ويظن  

الدرهم والدينار, على أن ذوي السياسة يعلمون  أنه يستطيع أن يستميلنا ب
 .عنا هذا, من أجل هذا فهم آيسون من أن يطمعونا مبناصب أو مبال

২৭. আমােদর িনেজেদর জীবন, স�দ ও স�ান স�িত েথেকও আমােদর 
দাওয়াত ও আ�ীদা আমােদর কােছ েবিশ ি�য়। আমরা �ণ� ও েরৗেপ�র 
িবিনমেয়ও েস�েলা িবি� করেত ��ত নই। আমরা এিট এজন�ই বলিছ 
যােত েকউ আমােদর দাওয়াত �য় করার আশা না কের এবং েকউ যােত 
মেন না কের েয, তারা িদনার ও িদরহােমর িবিনমেয় আমােদর িনকট েথেক 
তা িকনেত স�ম হেব। রাজৈনিতক ব�ি�বগ� আমােদর স�েক� এ�েলা 
েজেন েফেলেছ। েসকারেণ তারা েকান পদময�াদা অথবা স�েদর িবিনমেয়ও 
আমােদর িনকট েথেক তা পাওয়ার আশা েথেক িনরাশ হেয়েছ। 

احلكومات حنبها بقدر ما فيها من اخلري ونبغضها ملا فيها من الشر�, وال  - ٢٨
 برهان, بشرط  جنيز اخلروج عليها إال أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من اهلل 

أن نكون قادرين, وأال تكون املعركة بني املسلمني من اجلانبني, فان احلكام  
يصورون اخلارجني عليهم بصورة املخربني املفسدين ومثت شروط تراجع من  

 .كتبنا األخرى 

২৮. সরকােরর মেধ� যতট�ক� কল�াণ আেছ েসই পিরমাণই আমরা তােদরেক 
ভােলাবািস আর যতট�ক� অকল�াণ আেছ েসই পিরমাণ ঘৃণা কির। আ�াহ 
তা‘আলার িনকট েথেক আমােদর কােছ দলীল িবদ�মান এমন �� ক�ফরী 
ছাড়া আমরা তােদর িব�ে� িবে�াহ করােক জােয়য মেন কির না। তেব 
েসে�ে� (তােদর িব�ে� িবে�াহ করােত) শত� হেলা আমােদরেক স�ম 
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হেত হেব এবং যােত মুসিলমেদর পর�েরর মােঝ যু� না হয়। কারণ যারা 
সরকােরর িব�ে� িবে�াহ করেব তােদরেক তারা (েদশ) িবনাশকারী ও 
ফাসাদ সৃি�কারী (রা�ে�াহী) �েপ বণ�না েদয়। আর এই িবষেয় আেরা শত� 
রেয়েছ েয�েলা আমােদর অন� বই�েলা েদখা েযেত পাের। 

نقبل التوجيه والنصح ممن وجهنا, ونعلم أننا طلبة علم, نصيب وخنطئ,  - ٢٩
 .وجنهل ونعلم 

২৯. েয েকউ িদক িনেদ�শনা ও উপেদশ িদক না েকন আমরা তা �হণ কির। 
আর আমরা মেন কির েয, আমরা �িলেব ইলম বা ছা�। আমরা সিঠকও 
কির, আবার ভ�লও কির, (িকছু িবষয়) আমরা জািন না, আবার (িকছ ু
িবষয়) আমরা জািন। 

حنب علماء السنة املعاصرين, ونرغب يف االستفادة منهم ونأسف جلمود  - ٣٠
 .كثٍري منهم 

৩০. এই যুেগর আহেল সু�ােতর আেলমেদরেক আমরা ভােলাবািস, তােদর 
েথেক উপক�ত হেত আমরা আ�হী এবং তােদর েথেক অেনক মানুেষর পাশ 
কািটেয় যাওয়ােত আমরা দুঃিখত হই। 

ال نقبل الفتوى إال بدليل من كتاب اهلل أو سنة رسول اهلل صلى اهلل  -٣١
 .عليه وعلى آله وسلم الثابتة 

৩১. আ�াহ তা‘আলার িকতাব অথবা �মািণত রসূলু�াহ ��া�া� 
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াত েথেক দলীল ছাড়া আমরা েকান ফাতওয়া 
�হণ কির না। 

ننكر على املسؤولني وغريهم زيارة قرب (لينني) وغريه من زعماء اإلحلاد  - ٣٢
 .للتعظيم 
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৩২. স�ােনর জন� যারা েলনীনসহ অন�ান� নাি�ক �ধানেদর কবর 
িযয়ারত কের আমরা তােদর িবেরািধতা কির। 

كانوا  - ٣٣ سواء  اإلسالم  أعداء  مع  االحتاد  املسلمني  حكام  على  ننكر 
 .أمريكيني أو شيوعيني

৩৩. ইসলােমর শ�েদর সােথ েযসকল মুসিলম সরকার ঐক�ব� হয় আমরা 
তােদর িবেরািধতা কির। েহাক েসসব শ� আেমিরকান অথবা সাম�বাদী বা 
কিমউিন�। 

الدعوات اجلاهلية كالقومية والعروبة ننكرها ونعتربها دعوات جاهلية,  - ٣٤
 .ومن األسباب اليت أخرت املسلمني

৩৪. জািহলী দাওয়াতসমূহ েযমন জাতীয়তাবাদ, আরব জাতীয়তা, আমরা 
এ�েলার িবেরািধতা কির এবং এ�েলােক জািহলী দাওয়াত িহেসেব গণ� 
কির। আর এই কারণ�েলাই মুসিলমেদরেক িপিছেয় িদেয়েছ। 

ننتظر جمددا جيدد اهلل به هذا الدين ملا رواه أبو داود يف سننه عن أيب  - ٣٥
هريرة رضي اهلل عنه: عن النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم: (إن اهلل يبعث  
هلذه األمة على رأس كل� مئة سنة من جيدد هلا دينها) ونرجو أن تكون اليقظة  

 .المية ممهدة لهاإلس

৩৫. আমরা একজন মুজাি�দ বা সং�ারেকর অেপ�া করিছ, আ�াহ 
তা‘আলা যােক িদেয় তার দীনেক সং�ার করেবন। ইমাম আবূ দাউদ তার 
সুনান আবূ দাউেদ আবূ �রায়রাহ েথেক বণ�না কেরেছন েয, নবী ��া�া� 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, َهِذِه اُألم�ِة َعَلى َرْأِس ُكل� ِماَئِة  ِإن� الل�َه َيْبَعُث ِل
 িন�য়ই আ�াহ তা‘আলা এই উ�ােতর জন� �িত َسَنٍة َمْن ُيَجد�ُد َلَها ِديَنَها
একশত বছেরর িশেরাভােগ এমন েলােকর আিব�ভাব ঘটােবন, িযিন এই 
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উ�ােতর জন� দীনেক সং�ার করেবন (আবূ দাউদ, হা/৪২৯১)। আর 
আমরা আশা রািখ েয, ইসলামী জাগরণ তার জন� ��ত।  

بن  - ٣٦ املهدي والدجال, ونزول عيسى  أحاديث  ينكر  من  نعتقد ضالل 
مرمي عليه السالم, ولسنا نعين مهدي الرافضة, بل إمام من أهل بيت النبوة,  
ومن أهل السنة ميأل األرض عدال وقسطا, كما ملئت ظلمًا وجورًا, وقلنا إنه  

 .ضل الصحابة ليس من العدل من أهل السنة ألن سب أفا

৩৬. আমরা িব�াস কির েয, যারা মাহদী, দা�াল ও ঈসা আলাইিহস 
সালােমর অবতরণ িবষয়ক হাদীছ�েলােক অ�ীকার কের তারা েগামরাহ। 
(এখােন মাহদী বলেত) রােফযীেদর মাহদীেক বুঝাি� না। বরং িতিন হেলন 
আহেল বাইত এবং আহেল সু�ােতর অ�ভ��� একজন ইমাম। পৃিথবী 
েযমনভােব অ�কার ও অত�াচাের পূণ� িছল, িঠক েতমনভােব তা ন�ায় ও 
ইনছােফ পূণ� হেয় যােব। আর আমরা বলিছ েয, িতিন আহেল সু�ােতর 
অ�ভ���। কারণ স�ানীত ছাহাবীগণেক গািল েদয়া ন�ায় ও ইনছাফ হেত 
পাের না। (অথচ রােফযীরা এমনিট কের)। 

هذه نفثات عن عقيدتنا ودعوتنا, وذكرها بأدلتها يطول الكتاب, وقد  -٣٧
ذكرت جل أدلتها يف (املخرج من الفتنة) , ومن لديه أي اعتراض على هذا  
خمطئا,   كان  إن  وملناظرته  حمقا,  كان  إن  النصح  لقبول  مستعدون  فنحن 

 .ولإلعراض عنه إن كان معاندا. واهلل اعلم 

أن هذا ليس شامال لدعوتنا ولعقيدتنا, فان دعوتنا  هذا, ومما ينبغي أن يعلم  
من الكتاب والسنة إىل الكتاب والسنة, وهكذا العقيدة, وحسبنا اهلل ونعم  

 .الوكيل وال حول وال قوة إال باهلل
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৩৭. এ�েলা হেলা আমােদর আ�ীদা ও দাওয়ােতর সামান� বণ�না। 
দলীলসহ এ�েলা উে�খ করেল িকতাব অেনক ল�া হেয় যােব। আর 
অিধকাংশ দলীলই আিম উে�খ কেরিছ ‘আল মাখরাজু িমনাল িফতনাহ’ 
নামক িকতােব। আর এই িবষেয় কােরা যিদ েকান আপি� থােক, তাহেল 
েস যিদ সত�বাদী হয় তেব আমরা তার উপেদশ �হণ করেত ��ত, আর 
যিদ ভ�লকারী হয় তেব আমরা তার সােথ মুনাযারা বা িবতক� করেত ��ত, 
আর যিদ অবাধ� হয় তেব তার েথেক মুখ িফিরেয় িনেত ��ত। আর আ�াহ 
তা‘আলাই অিধক অবগত। আর এটা েজেন রাখা উিচত েয, এ�েলাই �ধু 
আমােদর দাওয়াত ও আ�ীদার অ�ভ��� নয়। আমােদর দাওয়াত হেলা 
ক�রআন ও সু�াহ েথেক এবং ক�রআন ও সু�াহর িদেক। এরকমই আমােদর 
আ�ীদা। আ�াহ তা‘আলাই আমােদর জন� যেথ� আর িতিন কতই না উ�ম 
কম�িবধায়ক, আর আ�াহ ছাড়া আমােদর েকান শি� ও �মতা েনই। 

 

িফতনাহ হেত মিু�র উপায়: 

১. তা�ওয়া (আ�াহভীিত) অজ�ন করা। 

�ُهۥ َ��ۡرَٗجا  حمسَوَمن  َ َ��َۡعل �   َو�َۡرُزۡقُه ِمۡن َحۡيُث �َ� َ��ۡتَِسُبۚىجس  ٢َ�ت�ِق ٱ��

†h Avjøvn‡K fq K‡i, wZwb Zvi R‡b¨ DËi‡Yi c_ ˆZix K‡i †`b| 
wZwb Zv‡K Ggb Drm †_‡K wiwhK w`‡eb hv †m KíbvI Ki‡Z cvi‡e 
bv| m~iv AvZ-Z¡jvK¡ 65: 2-3 

 ۡ��َ َ ۡمرِهِۦ �ُۡ�ٗر�ىجسحمسَوَمن َ�ت�ِق ٱ��
َ
�ُهۥ ِمۡن أ  َعل �

†h Avjøvn‡K fq K‡i, wZwb Zvi Rb¨ Zvi KvR‡K mnR K‡i †`b| 
m~iv AvZ-Z¡jvK¡ 65: 4 

২. পিৃথবীর সকল মসুিলমেক িনেজর ভাই গণ� করা। 

 حمسإِ��َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوةٞ ىجس 
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wbðq gywgbiv ci¯úi fvB fvB| m~iv Avj ûRyivZ 49:10 

ُ بَِقۡوٖ� ُ��ِب�ُهۡم  �ِي ٱ��
ۡ
�ِذيَن َءاَمُنواْ َمن يَۡرتَد� ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِۦ فََسوَۡف يَأ َها ٱ� ��

َ
� حمسَ��

ٍ� �َ�َ� ٱلَۡ�ٰفِرِ�َن ىجس ِعز�
َ
ذِل�ٍة �َ�َ� ٱلُۡمۡؤِمنِ�َن أ

َ
ۥٓ أ   َو�ُِحب�ونَُه

†n gywgbMY, †Zvgv‡`i g‡a¨ †h e¨w³ Zvi `xb †_‡K wd‡i hv‡e Zvn‡j 
AwP‡iB Avjøvn Ggb m¤úÖ`vq‡K Avb‡eb, hv‡`i‡K wZwb fv‡jvevm‡eb 
Ges Zviv Zuv‡K fv‡jvevm‡e| Zviv gywgb‡`i Dci webgª Ges 
Kvwdi‡`i Dci K‡Vvi n‡e| m~iv Avj gvwq`v 5:54 

৩. মসুিলমেদর জন� একক শাসক (��রাইশ বংশ েথেক) ৈতিরর েচ�া করা। 

রসূল ��া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

 األئمة يف قريش 

“শাসকেদরেক মেনানীত করা হেব ��রাইশ বংশ েথেক”। িতিন আেরা 
বেলেছন:  

 ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان 

“যত�ণ পয�� ��রাইশেদর দুইজন ব�ি�ও অবিশ� থাকেব তত�ণ পয�� 
শাসনকােয�র এই দািয়� ��রাইশ বংেশর অধীেন থাকেব” । �হীহ মুসিলম 
হা/১৮২০।  নাবী ��া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম আেরা বেলেছন:  

 اخلالفة يف قريش 

“িখলাফেতর দািয়� ��রাইশ বংেশর অিধকাের থাকেব”। আছ �হীহাহ 
হা/১০৮৪। সুতরাং যিদ েকউ বলপবূ�ক এই অিধকার ��রাইশেদর েথেক 
িছিনেয় েনয়, তাহেল েস জবরদখলকারী বেল িবেবিচত হেব। িক� যখন 
তার �মতা শি�শালী হেয় যােব, তখন তার আনুগত� করা ও মান� করা 
ওয়ািজব হেয় যােব মুসিলমেদর জীবন র�ার �ােথ� যিদ উ� শাসক মুসিলম 
হয়।    



31 

৪. আ�াহর রা�ায় িজহাদ অব�াহত রাখা। 

ِۚ ىجس   حمسَوَ�ٰتِلُوُهۡم َح��ٰى �َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ َو�َُ�وَن ٱ�ّدِيُن ُ���ُهۥ ِ��

Avi †Zvgiv Zv‡`i weiæ‡× jovB Ki hZ¶Y bv wdrbvi Aemvb nq 
Ges `xb c~Y©iƒ‡c Avjøvni Rb¨ n‡q hvq| m~iv Avj Avbdvj 8:39| 

৫. ক�রআন স�ুাহর দলীল ছাড়া েকান আমল না করােক আবশ�ক করা। 

ا   م� قَلِي�ٗ�  ۡو�َِ�آَءۗ 
َ
أ ۦٓ  ُدونِهِ ِمن  تَت�بُِعواْ  َو�َ�  ّ�ُِ�ۡم  ر� ّمِن  إِ�َۡ�ُ�م  نزَِل 

ُ
أ َمآ  حمسٱت�بُِعواْ 

ُروَنىجس   تََذك�

†Zvgv‡`i cÖwZ †Zvgv‡`i i‡ei c¶ n‡Z hv bvwhj Kiv n‡q‡Q, Zv 
AbymiY Ki Ges Zv‡K Qvov Ab¨ Awffve‡Ki AbymiY K‡iv bv| 
†Zvgiv mvgvb¨B Dc‡`k MÖnY Ki| m~iv Avj Avivd 7: 3| 

৬. শাসেকর আনগুত� করা যত�ণ না �� ক�ফরী �মািণত হয়। 

 َوَأْن َال ُنَناِزَع اَألْمَر َأْهَلُه، َقاَل: «إّال َأْن َتَرْوا ُكْفرًا َبَواحًا ِعْنَدُكْم ِمَن اهلِل ِفيِه ُبْرَهاٌن».  

Avgiv `vwqZ¡kxj‡`i mv‡_ SMov Kie bv| wKš‘ hw` ¯úó Kzdix †`L, 
†Zvgv‡`i Kv‡Q Avjøvni cÿ †_‡K †h wel‡q my¯úó cÖgvY we`¨gvb, 
Zvn‡j Avjv`v K_v| gyËvdvKzb AvjvBwn| Q¦nxn eyLvix nv/7056, Q¦nxn 
gymwjg nv/1709| 
৭. জািলমেদর পিরত�াগ করা। 

Avi hviv hyjg K‡i‡Q †Zvgiv Zv‡`i cÖwZ Szu‡K c‡ov bv; Ab¨_vq Av¸b 
†Zvgv‡`i‡K ¯úk© Ki‡e Ges Avjøvn e¨ZxZ †Zvgv‡`i †Kvb AwffveK 
_vK‡e bv| AZtci †Zvgiv mvnvh¨cªvß n‡e bv| m~iv û` 113| 

৮. মসুিলমগণ েয েদেশ তােদর দীন কােয়ম করেত স�ম নয় েস েদশ হেত 
িহজরত করা। 

wbðq hviv wbR‡`i cÖwZ hyjgKvix, †d‡ikZviv Zv‡`i Rvb KeR Kivi 
mgq e‡j, †Zvgiv Kx Ae ’̄vq wQ‡j? Zviv e‡j, Avgiv hgx‡b ỳe©j 
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wQjvg| †d‡ikZviv e‡j, Avjøvni hgxb wK cÖk Í̄ wQj bv †h, †Zvgiv 
Zv‡Z wnRiZ Ki‡Z? myZivs IivB Zviv hv‡`i Avkªq ’̄j Rvnvbœvg| Avi 
Zv g›` cÖZ¨veZ©b ’̄j| m~iv Avb wbmv 4: 97-98| 

৯. জািলমেদর িবপে� বদদ‘ুআ করা যােত তারা �ংস হয় এবং মুসিলমেদর 
মধ� হেত উ�ম ব�ি�র শাসন �িতি�ত হয়। 

১০. িবি�� হওয়ার সকল পথ পিরহার করা। 

Avi fvj I g›` mgvb n‡Z cv‡i bv| g›`‡K cÖwZnZ Ki Zv Øviv hv 
DrK…óZi, d‡j †Zvgvi I hvi g‡a¨ kÎæZv i‡q‡Q †m †hb n‡q hv‡e 
†Zvgvi AšÍi½ eÜz| m~iv dzmwmjvZ 41:34| 

১১. ক�-�বিৃ� পিরত�াগ করা ও দিুনয়া িবমখু হওয়া। 

Avi †h ¯̂xq i‡ei mvg‡b ùvov‡bv‡K fq K‡i Ges Kz-cÖe„wË †_‡K 
wb‡R‡K weiZ iv‡L, RvbœvZB n‡e Zvi Avevm ’̄j| m~iv Avb bvwhÔAvZ 
79: 40-41| †Zvgv‡`i abÑm¤ú` I mšÍvbÑmšÍwZ †Zv †Kej cix¶v 
we‡kl| m~iv AvZ-ZvMveyb 64: 15| 

১২. উপকারী ইলম (�ান) অে�ষণ করা। 

                 َوَمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما، َسه�َل اهلُل َلُه ِبِه َطِريًقا ِإَلى اْلَجن�ةِ 

আর যিদ েকান ব�ি� ‘ই� অে�ষেণর উে�েশ� রা�ায় েবর হয়, তাহেল 
আ�াহ তার িবিনমেয় ঐ ব�ি�র জন� জা�ােতর িদেক রা�া সহজ কের েদন। 
�হীহ: মুসিলম হা/২৬৯৯, িতরিমযী হা/২৬৪৬, ইবেন মাজাহ হা/২২৫। 

১৩. জািহল সমাজ হেত িবি�� হওয়া। 

Avi Avwg †Zvgv‡`i I Avjøvn Qvov hv‡`i Bev`Z †Zvgiv Ki Zv‡`i 
cwiZ¨vM KiwQ Ges Avwg Avgvi i‡ei Bev`Z KiwQ| m~iv gviBqvg 19: 
48| 

 [‘আল মাখরাজু িমনাল িফতনাহ’ িকতাব হেত গৃিহত] 


