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ডা. যাকির নায়েি এর ভ্রান্ত মতবাদ 

ডা. যাকির নায়েয়ির পকরচেঃ 

ডা. যাকির নায়েি ভারয়তর কবখ্যাত শহর (মুম্বাই) এ ১৯৬৫ সায়ের ১৮ অয়টাবর জন্ম গ্রহণ িয়রন। কতকন এ শহয়র কিস্টান কমশনাকর স্কেু 

থেয়ি থমকিি পাশ িয়রন। অতঃপর মুম্বাই এ কহন্দয়ুদর দ্বারা পকরচাকেত িৃষ্ণ চন্দ্র চয়ের ‘রাম িয়েজ’ থেয়ি এইচ, এস,কস, পাশ িয়রন। 

তারপর মুম্বাই এর ‘নযাশনাে থমকডয়িে িয়েজ’ থেয়ি এম,কব,কব,এস, কডগ্রী অজজন িয়র ডাক্তার হন। 

জীবয়নর শুরু থেয়ি আজ পযজন্ত কতকন থিায়না দ্বীনী মিতব/মাদরাসা বা খ্ানিাে থেখ্া-পড়া িয়রনকন। যার ফয়ে দ্বীনী কবষয়ে সরাসকর িুরআন 

হাদীস বুঝার বা তা থেয়ি উপিৃত হওোর থযাগ্যতা কতকন োভ িরয়ত পায়রনকন। 

ঘটনাচয়ে ১৯৯৪ সায়ে মুম্বাই শহয়র দ্বীয়নর এি দাঈ ডা. আহমাদ দীদায়তর সায়ে তার সাক্ষাৎ হে। থস তার আদয়শজ অনুপ্রাকণত হয়ে ডাক্তারী 

থপশা থেয়ড় কদয়ে দ্বীনী বই-পত্র চচজার প্রকত আগ্রহী হয়ে উয়েন। তয়ব কতকন তার দ্বীন চচজা থিায়না থযাগ্য আয়েয়মর বাতোয়না পদ্ধকতয়ত 

িয়রনকন। বরং কনয়জ থযভায়ব ভায়ো ময়ন িরয়তন, থস ভায়ব িয়রয়েন। (সতূ্রঃ হািীিয়ত যাকির নায়েি, প.ৃ ৩০-৩২সাকেযদ খ্াকেি সাকজদ বুখ্ারী িৃত) 

হক্কানী আয়েম-উোমায়দর সুহবয়ত কগ্য়ে দ্বীয়নর সহীহ জ্ঞান োভ না িরার ফয়ে দ্বীয়নর প্রচায়রর থক্ষয়ত্র তার দ্বারা োয়ভর থচয়ে ক্ষকতই েড়ায়ে 

থবকশ। 

কনয়ে দ্বীন সম্পয়িজ তার কিেু ভ্রাকন্ত তুয়ে ধরা হয়োঃ  

আল্লাহ তা‘আো সম্পয়িজ ভ্রাকন্তঃ  

ডা. সায়হব বয়েনঃ আল্লাহ তা‘আোয়ি ব্রহ্ম ও কবষ্ণু প্রভৃকত নায়ম ডািা যায়ব। (য়েিচার সমগ্র, ১/২৬৫ কপস পাবকেয়িশন্স, ঢািা থেয়ি প্রিাকশত)  

ইসোম বয়েঃ আল্লাহ তা‘আোয়ি তার সত্তাগ্ত নাম কহয়সয়ব ‘আল্লাহ’ নায়ম ডািয়ত হয়ব। আর যকদ তায়ি তার গুণগ্ত নায়ম ডািা হে, 

তাহয়ে কতকন কনয়জর জনয থয সিে নাম কনধজারণ িয়রয়েন, থস নায়মই তায়ি ডািয়ত হয়ব। (য়যমন রাহমান,রাকহম,গ্াফ্ফার,সাত্তার, রাযযাি 

ইতযাকদ।) (সরূা বনী ইসরাঈে-১১০, সরূা ত্বহা-৮, সরূা আ’রাফ-১৮০,সরূা হাশর-২৪,বুখ্ারী-২৭৩৬) 

নবী সম্পয়িজ ভ্রাকন্তঃ 

ডা. সায়হব নবী সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাম এর হাোতুন্নবী হওোর আক্বীদায়ি অস্বীিার িয়রন। (য়েিচার সমগ্রি চার সমগ্র-৫/৯৫) 

অেচ আহয়ে সুন্নাত ওোে জামা‘আয়তর আক্বীদা হয়ো, রাসেূ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাম এবং অনযানয নবীগ্ণ আ. ইকন্তিায়ের পর 

িবয়রর ময়ধয জীকবত অবস্থাে আয়েন। যকদও থসটা হুবহু দুকনোর ময়তা নে। (মসুকেম-২/১৭৮, মুসনায়দ আহমাদ-৩/১৫৬) 

সাহাবায়ে থিরাম সম্পয়িজ ভ্রান্ত বক্তবযঃ   

ডা, সায়হব বয়েনঃ ‘পরবতজীয়ত যখ্ন নবীজী সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাম ইকন্তিাে িরয়েন, আর থোিজন তখ্ন তার িোগুয়োর উদ্বৃকত 

কদয়ত শুরু িরয়ো এবং থিউ থিউ এমন িোও বেয়ত শুরু িরয়ো, যা নবীজী সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাম হেয়তা বয়েনকন। (য়েিচার 

৫/৭৬) 

অেচ ইসোম বয়ে, সাহাবারা হয়েন সয়তযর মাপিাকে। (সূরা বািারা-৮) এবং হাদীয়স তায়দর সিেয়ি নযাে পরােণ বো হয়েয়ে। 

িরুআন সম্পয়িজ নাপাি িোঃ 

ডা. সায়হব বয়েনঃ িুরআন স্পশজ িরয়ত উযূর প্রয়োজন থনই। কবনা উযূয়ত িুরআন স্পশজ িরয়ত পারয়ব এবং সূরা ওোকিোর ৮৯ নং 

আোয়তর ভুে বযাখ্যা থদন। (য়েিচার -২/৬২৬) 

অেচ কবনা উযূয়ত িুরআন স্পশজ িরা যায়ব না। এ বযাপায়র উয়ল্লকখ্ত আোত োড়াও হাদীয়স স্পষ্ট বণজনা আয়ে থয, এিমাত্র পকবত্র বযকক্ত 

িুরআন স্পশজ িরয়ত পারয়ব। (মুসান্নায়ফ আব্দুর রাজ্জাি ১/১৪৩) থোট বা বড় নাপাি ওোো বযকক্ত িুরআন স্পশজ িরয়ত পারয়ব না। 

হুর সম্পয়িজ মন্তবযঃ 

ডা. সায়হব বয়েনঃ হুর পুরুষ এবং মকহো উভে প্রিায়রর হয়ব। পুরুষ হুর জান্নাতী নারীয়দরয়ি পায়ব, আর মকহো হুর জান্নাতী পুরুষয়দরয়ি 

পায়ব। (য়েিচার সমগ্র -১/৩৫৯) 

অেচ িুরআন হাদীয়সর আয়োচনা দ্বারা বুঝা যাে থয, হুর দ্বারা নারীসকিনী উয়েশয, পুরুষ হুর বেয়ত কিেু থনই। (সরূা রাহমান-৭২, তাফসীয়র 

জাোোইন-প.ৃ৪৪৬, তাফসীয়র িুরতবুী-১১/৬১৪, কতরকমযী-২/৮০) 
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ডা. যাকির নায়েি িতৃজি প্রদত্ত িকতপে ভুে মাসায়েে 

(১) ডা. সায়হব বয়েনঃ এিসয়ি কতন তাোি কদয়ে, তায়ত এি তাোি পকতত হয়ব।  

অেচ িুরআন শরীফ ও বুখ্ারী শরীফসহ অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাকণত থয, থিউ তার স্ত্রীয়ি এিসয়ি কতন তাোি কদয়ে (যকদও তা 

গুনায়হর িাজ) কতন তাোি পকতত হয়ব। এবং হাোোর পর পুনরাে কববাহ বযতীত তায়দর থদখ্া-সাক্ষাত, থমো-থমশা সব কিেু কযনা কহয়সয়ব 

গ্ণয হয়ব। এ বযাপায়র সমস্ত ফুিাহায়ে থিরাম ও মুফকতোয়ন থিরাম এিমত। (সরূা বািারা-আোত নং, আবু দাউদ শরীফ-১/২৯৮)  

(২) ডা. সায়হব বয়েনঃ ফযয়রর আযান শুরু হয়েও সাহরী িরার থক্ষয়ত্র কিেুটা োড় রয়েয়ে, হায়ত থয খ্াবার রয়েয়ে, তা থশষ িরার সুয়যাগ্ 

রয়েয়ে। হয়ত পায়র তা এি গ্লাস পাকন বা পায়ত্রর বািী অপ খ খ্াবার। (য়েিচার সমগ্র ৩/৩২৪) 

ডা. সায়হয়বর উপয়রাক্ত মাসায়েে িুরআন-হাদীয়সর সায়ে এয়িবায়রই সাংঘকষজি। িারণ, িুরআন ও হাদীস দ্বারা বুঝা যাে সাহরী খ্াওো 

সুবয়হ সাকদয়ির পূয়বজই থশষ হয়ত হয়ব। 

সুবয়হ সাকদয়ির পর সামানয কিেু থখ্য়েও থরাযা নষ্ট হয়ে যায়ব। (সরুা বািারা-৮৭) 

(৩) ডা. সায়হব বয়েনঃ মকহোয়দর থচহারা থঢয়ি রাখ্া আবকশযি নে। তায়দর মুয়খ্ থনিাব থদওো ফরয নে। (য়েিচার সমগ্রঃ 

১/১৪.১৭৫.৩৬৬.৪৪৮, ৫/১৬৯) 

অেচ ইসোয়মর হুিুম হয়ো, কনিাব বা কহজাব দ্বারা তায়দর থচহারা থঢয়ি রাখ্য়ত হয়ব। (সরূা আহযাব-৫৩/৫৯) 

(৪) ডা. সায়হব বয়েনঃ ‘থপাশাি যকদ হারাম না হে, সব শতজ পূরণ িয়র, তাহয়ে আপকন থিাতজা, পযান্ট, শাটজ থযটা পয়র স্বােন্দয থবাধ িয়রন, 

থসটা পরয়ত পায়রন।’ (থেি. -২/৫৫০) 

ডা. সায়হয়বর উপয়রাক্ত বক্তবয সমূ্পণজ মনগ্ড়া। থিননা, ইসোয়ম বাকহযি থেবাস-থপাশায়ির গুরুত্ব অপকরসীম। রাসূে (সাল্লাল্লাহু আোইকহ 

ওো সাল্লাম) থপাশায়ির থক্ষয়ত্র িাকফরয়দর থবশ-ভূষা গ্রহণ িরয়ত কনয়ষধ িয়রয়েন। হাদীস শরীয়ফ এয়সয়ে, নবী (সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো 

সাল্লাম) বয়েয়েনঃ থয বযকক্ত তায়দর (কবধমজীয়দর) সাদৃশযতা অবেম্বন িরয়ব, থস তায়দর দেভুক্ত। (মসুনায়দ আহমাদ- হা.নং১১৯৯) 

আর এিো সিয়ের কনিট স্পষ্ট থয, থপাশায়ির থক্ষয়ত্র পযান্ট-শাটজ কবধমজীয়দর থপাশায়ির সায়ে সাদৃশযপূণজ। 

(৫) ডা. সায়হব বয়েনঃ   জুম‘আর কদয়ন আয়গ্ ঈয়দর নামায আদাে িরয়ে পয়র জুম‘আর নামায আদাে িরা আর না িরা ঐকেি বযাপার। 

(য়েিচার সমগ্র ৫/৪৭৬) 

অেচ ইসোয়মর কবধান হে, পাাঁচ ওোক্ত নামায ও জুম‘আর নামায অপকরহাযজ ফরয হুিুম। অনয থিায়না আময়ের দ্বারা এগুয়োর হুিুম কশকেে 

হয়ব না। তাই জুম‘আর কদন ঈদ হয়ে ঈয়দর নামায পড়য়ে ও জুম‘আর নামায অবশযই পড়য়ত হয়ব। (সনুায়ন দারা িুতনী প.ৃ ৩৩৫, নাইেুে আওতার 

৩/২২৪) 

(৬) ডা. সায়হব বয়েনঃ যখ্ন থতামরা সফর িরয়ব, তখ্ন থতামরা দুই ওোয়ক্তর নামায এিসায়ে পড়য়ত পায়রা। সফয়রর সমে থিউ এভায়ব 

সাোত আদাে িরয়ে, আমার থিায়না আপকত্ত োিয়ব না। (য়েি. ২/৪৩) 

এয়ক্ষয়ত্র কতকন পকবত্র থিারআয়নর অপবযাখ্যার আশ্রে কনয়েয়েন। অেচ হানাফী মাযহায়ব এ হাদীয়সর অেজ, এি ওোক্তয়ি আয়রি ওোয়ক্ত কনয়ে 

পড়া নে। িারণ, তা হারাম ও িবীরা গুনাহ। হাদীয়সর আসে বযাখ্যা হয়ো, যান বাহন থেয়ি বারবার উো-নামার ঝায়মো এড়ায়ত ওোয়ক্তর 

থশয়ষর কদয়ি এিবার অবতরণ িয়র, থসই ওোয়ক্তর নামায পয়ড় কনয়ব। এর কিেুক্ষয়ণর ময়ধয কদ্বতীে ওোক্ত এয়স থগ্য়ে থসটাও পয়ড় কনয়ব। 

তাহয়ে এিই অবতরয়ণ দুই ওোক্ত নামায পড়া হয়েও প্রকতকট তার ওোক্তমত পড়া হে। 

(৭) ডা. সায়হব বয়েনঃ আমায়দরয়ি ইসোমী শরীআহ থময়ন এরিম কসয়নমা বানায়ত হয়ব, থযটা িুরআন হাদীয়সর কবরুয়দ্ধ যায়ব না। শরীআহ 

থময়নই বানায়বা। শুধু কসয়নমাই নে, আমায়দর নাটি বানায়ত হয়ব, ডিুয়মন্টাকরও বানায়ত হয়ব। (য়েিচার সমগ্র, ২/২৩১) 

অেচ ইসোমী শরী‘আয়ত কসয়নমা-নাটি সমূ্পণজরূয়প হারাম। থিননা, েকব োড়া এগুয়ো ততরী অসম্ভব। আর প্রাণীর েকবর বযাপায়র হাদীস 

শরীয়ফ এয়সয়ে, থিোময়তর কদন েকব অঙ্কনিারীয়ি সবয়চয়ে িকেন শাকস্ত থদওো হয়ব। (বুখ্ারী শরীফ) 

(৮) ডা. সায়হব বয়েনঃ মাকসি চোিােীন নারীগ্ণ নামায, থরাযা, িাবাঘর তাওোফ এবং ইকতিাফ োড়া আর সব ইবাদত িরয়ত পারয়ব। 

ঋতুবতজী নারী রমযায়নর থশষ কদন যা িরয়ত পারয়ব তা হয়ো, ঐ সমেকট থস আল্লাহর িায়ে প্রােজনা িরয়ত পায়র। এ োড়া আর থয িাজ তারা 

িরয়ত পায়র তা হয়ো, তারা সুবহানাল্লাহ, আেহামদুকেল্লাহ্, আল্লাহু আিবার ইতযাকদ পড়য়ব এবং তারা িুরআন থতোওোত িরয়ত পায়র। 

(য়েি, ৫/৩৮৯) 
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অেচ হাদীস শরীয়ফ স্পষ্ট এয়সয়ে, القرأن يقرأ ال والجنب الحائض অেজাৎ হায়েযা মকহো এবং নাপাি বযাকক্ত থযন িুরআয়নর থিায়না অংশ 

পাে না িয়র । (বুখ্ারী, মুসকেম)    

এ িারয়ণ মাযহাব চতুষ্টয়ের ময়ধয এ বযাপায়র ইজমা (ঐিযমত) প্রকতকিত হয়েয়ে থয, হায়েযা মকহো বা যার উপর থগ্াসে ফরয তায়দর জনয 

িুরআন কতোওোত হারাম।  

(৯) ডা. সায়হব মাযহায়বর ইমায়মর তািেীয়দর প্রয়োজনীেতায়ি অস্বীিার িয়র এ সম্পয়িজ তার ভ্রান্ত মত জনগ্য়ণর সাময়ন তুয়ে ধয়রন। 

ইমায়ম আ’যম আবু হানীফা (রহ.) সহ অয়নি ইমাম ও সাোফয়ি কবষাক্ত শয়ব্দর কনশানা বাকনয়েয়েন। (য়েিচার সমগ্র)  

(১০) ডা. সায়হব প্রেয়ম পরষ্পর কবয়রাধী কিেু হাদীস এবং আোর তুয়ে ধয়র বয়েনঃ সুতরাং তারাবীহ্ যত রািা‘আত খ্ুশী তত রািা‘আত 

আদাে িরা যায়ব। (য়েিচার সমগ্রিচার সমগ্র৫/২৪৭) 

অেচ হাদীস শরীয়ফ স্পষ্ট এয়সয়ে, ইবয়ন আব্বাস রা. থেয়ি বকণজত কতকন বয়েন থয, ‘কনশ্চে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওো সাল্লাম) রমযায়ন 

২০ রািা‘আত (তারাবীহ্) এবং কবতর পড়য়তন। (মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শাইবা-২/২৮৬) 

আর তারাবীহ্ ২০ রািা‘আত এ বযাপায়র মাযহাব চতুষ্টয়ের সিে ইমাম ঐিযমত থপাষণ িয়রন থয, তারাবীহ্ এর নামায ২০ রািা‘আয়তর 

িম পড়া যায়ব না। মায়েিী মাযহায়ব ৩৬ রািা‘আত তারাবীহ্। তয়ব থিায়না ইমামই ৮ রািা‘আত তারাবীহ্ পড়ায়ি তবধ বয়েনকন। তাহয়ে ডা. 

সায়হব এর িো িীভায়ব সহীহ হয়ত পায়র? 


