


 ِبْسِم ا�َِّ الرَّْمحَِٰن الرَِّحيمِ 

আ�াহর পরী�ায় সত�বাদী কারা? 

জাগিতক �কান িবষেয় যা �দখলাম, যা �নলাম, যা ঘটল এটােক সত� ও স�কভােব 

উপ�াপন করেলই িক সত�বাদী হওয়া যায় ? আজকাল এরকম �বিশে�র অিধকারী �ি� 

�স �হাক না �যেকান ধেম �র অ�সারী তােকই সাধরণত সত�বাদী বেল ধের �নয়া হয়। 

এখন �� হে� যিদ �স মহাজগেতর �ি� কত�া এক আ�াহেক অ�ীকারকারী হয় ত�ও 

িক �স সত�বাদী ? অথবা �স আ�াহেক �ীকার কের িক� আ�াহর িকতাবেক অ�ীকার 

কের তখন? অথবা �স আ�াহর িকতােবর িক� অংশেক �ীকার কের িক� 

িজহাদ/�ীতেলর �াপাের টাল বাহানা কের ত�ও িক �স সত�বাদী? 

আজেক পীর-মাজার আি�দা ওয়ালারাও িনেজেদরেক সত�বাদী বেল দাবী কের, 

সত�বাদীতার অপ�া�া কের তারা মা�ষেক �ধাকা �দয়। িবিভ�জন িবিভ� মানদে� 

সত�বাদীতােক �া�া করেছ অথচ ঈমানদার মা�ই িবষ�র ফায়সালা �নয়া উিচত 

আ�াহর িকতাব ও র�ল স�া�� আলাইিহ ওয়া সা�াম এর ��াহ �থেক। 

আল �রআেন আ�াহ �বহানা� ওয়া তায়ালা বেলন, 

ُ َوَال تـَتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن يـَْفِتُنوَك َعْن بـَْعِض َما أَنـْزَ َوَأِن  نَـُهْم ِمبَا أَنـَْزَل ا�َّ ُ إِلَْيكَ اْحُكْم بـَيـْ فَِإْن  ۖ◌  َل ا�َّ

ُ َأْن ُيِصيبَـُهْم بِبَـْعِض ُذنُوِ�ِمْ  َا يُرِيُد ا�َّ  ]٥:٤٩[َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقوَن  ۗ◌  تـََولَّْوا فَاْعَلْم أَمنَّ

অথ �ঃ  আর আিম িনেদ �শ িদি� �য, �িম তােদর মােঝ ফায়সালা করেব আ�াহর প� 

�থেক �দয়া িবধান আ�যায়ী, তােদর �খয়াল �িশর অ�সরন করেব না এবং সতক� 

থাকেব তারা �যন �তামার কােছ আ�াহর প� �থেক যা নািযল হেয়েছ তার একটা 

। এরপর যিদ তারা �খ অংেশর  �াপােরও �তামােকই �ফতনার মে� �ফলেত না পাের

িফিরেয় �নয় তেব �জেন �রখ িন�য়ই আ�াহ চায় �য , তােদর িক� িক� পােপর করেণ 

তােদরেক শাি� �ারা পাকরাও করেবন, এ�ং অব�ই অিধকাংশ মা�ষ 

ফােসক(�নািফক)। (মােয়দা৫:৪৯) 
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�তরাং ফায়সালা হেব আ�াহর প� �থেক �দয়া িবধান আ�যায়ী। �ক কােক িক 

�ি�ভি�েত সত�বাদী বলেছ এটােক ��� না িদেয় আ�ন ‘আ�াহর পরী�ায় সত�বাদী 

কারা?‘ এর সমাধান �জেন �নই আ�াহর িবধান �থেকই........ 

 

 ঈমান আনেল অব�ই পরী�ার স�ুখীন হেত হেবঃ 

আল �রআেন আ�াহ �বহানা� ওয়া তায়ালা বেলন, 

  ]٢٩:٢[َأَحِسَب النَّاُس َأْن يـُتـْرَُكوا َأْن يـَُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم َال يـُْفتَـُنوَن 

অথ �ঃ মা�ষ িক মেন কের �য, আমরা ঈমান এেনিছ, একথা বলেলই তােদরেক পরী�া না 
কের অ�াহিত �দয়া হেব?  (�রা আনকা�ত ২৯:২) 
 
উপেরা� আয়াত �থেক এ কথা �� �য, ঈমান আনয়েনর �ঘাষণা িদেলই পরী�া হেব 
িনি�ত। আর এ পরী�া �� আমােদর উপর নয় আমােদর �ব �বত�েদর উপেরও 
এেসিছল- 
 
 
 আ�াহ �বহানা� ওয়া তায়ালা পরী�া কের িক �কাশ করেবন এবং কত�ন 

পয �� পরী�া করেবনঃ 

পরী�া হেব �� তেব পরী�া করার মা�েম মহা�ানী আ�াহ িক �কাশ করেত 

চাে�ন? এ স�েক� মহান আ�াহ আল�রআেন বেলন, 

 

ُ الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَـْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبَني  ۖ◌   َوَلَقْد فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهمْ     ]٢٩:٣[فـََليَـْعَلَمنَّ ا�َّ

অথ �ঃ আিম �তা তােদর �ব �-বত�েদরেকও পরী�া কেরিছলাম; আর আ�াহ অব�ই 
�জেন িনেবন কারা সত�বাদী ও কারা িম�াবাদী। (�রা আনকা�ত ২৯:৩) 
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আল �রআেন আ�াহ �বহানা� ওয়া তায়ালা আরও বেলন, 

ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويـَْعَلَم الصَّاِبرِيَن  ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْجلَنََّة َوَلمَّا يـَْعَلِم ا�َّ   ]٣:١٤٢[أَْم َحِسبـْ

অথ �ঃ �তামরা িক ধারণা করেছা �য, �তামরা জা�ােত �েবশ করেব? অথচ আ�াহ 
অবগত হেবন না �তামােদর ম� হেত কারা িজহাদকারী এবং িতিন অবগত হেবন না 
�তামােদর ম� হেত কারা �ধয �শীল? (�রা আেল ইমরান ৩:১৪২) 
 
আল �রআেন আ�াহ �বহানা� ওয়া তায়ালা আরও বেলন, 

 

ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوملَْ يـَتَِّخُذوا ِمْن ُدوِن ا�َِّ  ُتْم َأْن تـُتـْرَُكوا َوَلمَّا يـَْعَلِم ا�َّ َرُسولِِه َوَال اْلُمْؤِمِنَني َوَال أَْم َحِسبـْ

ُ َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلوَن  ۚ◌  َولِيَجةً    ]٩:١٦[َوا�َّ

অথ �: �তামরা িক ধারণা কেরেছা �য, �তামােদরেক এভােবই �ছেড় �দয়া হেব? অথচ 

আ�াহ �কাশ করেবননা �তামােদর ম�েথেক কারা িজহাদকারী এবং �তামােদর 

ম�েথেক কারা আ�াহ, আ�াহর র�ল (স�া�� আলাইিহ ওয়া সা�াম) ও 

ঈমানদারেদেক বাদ িদেয় অ� কাউেক অ�র� ব� িহেসেব �হণ করা �থেক িবরত 

থােক, আর আ�াহ �তামােদর সম� কেম �র �ণ � খবর রােখন। (�রা তাওবা ৯:১৬) 

 

উপেরা� আয়াতস�হ �থেক এ কথা �� �য, আ�াহ �বহানা� ওয়া তায়ালা পরী�া 
কের �কাশ কের িদেবন কারা সত�বাদী ও কারা িম�াবাদী। আর ঈমান আনয়েনর পর 
পরী�া ছাড়া �কউ জা�ােত �েবশ করেত পারেবনা, মহািবচারক আ�াহর কােছ 
িম��েকর িম�াচারীতা �েকনা িতিন �কাশ কের িদেবন �ক িজহাদকারী, �ধয �শীল এবং 
কার অ�র� ব��  আ�াহ, আ�াহর র�ল (স�া�� আলাইিহ ওয়া সা�াম)  ও 
ঈমানদারেদর সােথ।  
 
র�ল স�া�� আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন, 

  من جمع المشرك وسكن معھ فانھ مثلھ 

অথ �ঃ �য �াি� �শিরকেদর সােথ �জাট বােধ তােদর সােথই বসবাস কের �স তােদরই 

মত (সহীহ আ� দউদ:২৭৮৭)। 
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মা�ষেক তার ব�েদর অব�া জানার মা�েম সহেজ শনা� করা যায় �স আসেল �কমন? 
যিদ কারও অ�র� ব��  থােক ঈমানদারেদরেক বাদ িদেয় কািফর, �শিরকেদর সােথ 
তাহেল তার উপর আ�াহর র�ল স�া�� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর এই হািদস �েযাজ� 
হেব। আর �কা� ও অ�কা� িবষেয়র মহা�ানী আ�াহ �তা বেল িদেয়েছন িতিন 
�তামােদর সকল িবষেয়র খবর রােখন। �তরাং �কউ কািফর, �শিরকেদর সােথ অ�র� 
ব��  �রেখ �েখ ঈমােনর দাবী করেলও �স িম�াবাদী। এমনিক �স আ�াহর সােথ 
স�ক�হীন-  
 
এ�াপাের আল �রআেন আ�াহ �বহানা� ওয়া তায়ালা বেলন, 

ِلَك فـََلْيَس ِمَن ا�َِّ ِيف َشْيٍء ِإالَّ َأْن  ۖ◌  يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننيَ َال  َوَمْن يـَْفَعْل ذَٰ

ُهْم تـَُقاةً  ُ نـَْفَسهُ  ۗ◌  تـَتـَُّقوا ِمنـْ  ]٣:٢٨[َوِإَىل ا�َِّ اْلَمِصُري  ۗ◌  َوُحيَذِّرُُكُم ا�َّ

অথ �: �’িমনগন �যন   �’িমনেদরেক �ছেড় কািফরেদরেক ব��েপ �হণ না কের; এবং 

তােদর আশ�া হেত আ�র�া �তীত �য এ�প কের ( �’িমনেদরেক �ছেড় 

কািফরেদরেক ব��েপ �হণ কের) আ�াহর সােথ তার �কান স�ক� নাই; আর আ�াহ 

�তামােদরেক তার িনেজর �াপাের সতক� করেছন। আ�াহরই িদেকই �তামােদরেক 

িফের �যেত হেব। (�রা আেল-ইমরান ৩:২৮) 

 
আ�াহ কত�ন পয �� পরী�া করেবন এ স�েক� আল �রআেন আ�াহ �বহানা� ওয়া 

তায়ালা বেলন, 

ُلَو َأْخَبارَُكْم  ُلَونَُّكْم َحىتَّٰ نـَْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّاِبرِيَن َونـَبـْ   ]٤٧:٣١[َولَنَـبـْ
 

অথ �ঃ আিম অব�ই �তামােদরেক পরী�া করেবা, যত�ণ না আিম অবগত হই 

�তামােদর মে� �ক িজহাদকারী ও �ধয �শীল এবং আিম �তামােদর অব�া স�েহরও 

পরী�া কির। (�রা �হা�াদ ৪৭:৩১) 
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এ আয়াত �থেক যা �কাশ পাে�, বা�ার সকল িবষয় আ�াহ পরী�া িনরী�া করেবন। 
এখােন শ�� �বহার করা হেয়েছ যার অথ  َحتَّىٰ   � পয ��, �তরাং বা�া �ধয �শীল ও 
িজহাদকারী হয় না িক নয় এ িবষয়� �ড়া�ভােব �� না হওয়া পয �� পরী�া চলেত 
থাকেব। 
  
আর এক� ল�নীয় িবষয় হে� �য, উপের উে�িখত- 
�রা আনকা�ত (২৯:৩) এ আ�াহ তায়ালা বেলেছন �য, িতিন পরী�া কের �জেন িনেবন 
কারা সত�বাদী ও কারা িম�াবাদী। 
আবার �রা আেল ইমরান (৩:১৪২) এ িতিন বেলেছন �য, িতিন পরী�া কের �জেন 
িনেবন কারা িজহাদকারী ও �ধয �শীল। 
 
আ�াহর কথার মে� �কান অস�িত �নই, এখন �� হে� এ িজহাদকারী, �ধয �শীলরাই 
িক তাহেল সত�বাদী? 
 
আ�ন এ িবষেয়র সমাধান �পেত �চাখ রািখ আল�রআেনর পাতায়.... 
 
 

 আ�া� র পরী�ায় উ�ীন � সত�বাদীেদর পিরচয়ঃ 
আল �রআেন সত�বাদীেদর পিরচয় বণ �না কের আ�াহ �বহানা� ওয়া তায়ালা বেলন, 

تَـُغوَن َفْضًال ِمَن ا�َِّ َوِرْضوَ  َ لِْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِدَ�رِِهْم َوأَْمَواِهلِْم يـَبـْ اً� َويـَْنُصُروَن ا�َّ

  ]٥٩:٨[أُولَِٰئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن  ۚ◌  َوَرُسولَهُ 

অথ �: �সইসব দির� �হািজরেদর জ� যােদর �বর কের �দওয়া হেয়িছল তােদর বািড়ঘর 
ও তােদর িবষয়-স�ি� �থেক, যারা কামনা করিছল আ�া� র কাছ �থেক অ��হ ও 
স�ি�, এবং সাহা� করিছল আ�া� েক ও তাঁর র�লেক। এরাই �খাদ সত�পরায়ণ। 
(�রা হাশর ৫৯:৮) 
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আ�াহ �বহানা� ওয়া তায়ালা আল�রআেন আরও বেলন, 

ِم اْآلِخِر َواْلَمَالِئَكِة لَْيَس اْلِربَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َولَِٰكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن ِ��َِّ َواْليَـوْ 

بِِّه َذِوي اْلُقْرَىبٰ َواْليَـَتاَمٰى َواْلَمَساِكَني َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّائِِلَني َوِيف َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَِّني َوآَتى اْلَماَل َعَلٰى حُ 

َوالصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحَني  ۖ◌   الرِّقَاِب َوأَقَاَم الصََّالَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا

  ]٢:١٧٧[َوأُولَِٰئَك ُهُم اْلُمتـَُّقوَن  ۖ◌  أُولَِٰئَك الَِّذيَن َصَدُقوا ۗ◌  اْلَبْأسِ 

অথ �: �তামরা �তামােদর �খম�ল �ব � বা পি�ম িদেক �ত�াবিত�ত কর তােত �� �নই; 

বরং �� তার, �য �ি� আ�াহ, পরকাল, �ফেরশতা-গণ, িকতাব ও নবীগেণর �িত 

িব�াস �াপন কের এবং তারই ভালবাসা অজ�েনর জ� আ�ীয়-�জন, ি�হীনগণ, 

দির�গণ, পিথকগণ ও িভ�কেদরেক এবং দাসেদর �ি�পণ বাবদ ধন-স�দ দান কের, 

আর নামায �িত�া কের, যাকাত �দান কের এবং অ�ীকার �ণ �কারী হয় এবং যারা 

অভােব ও ��েশ এবং ��কােল �ধয �শীল তারাই সত�পরায়ণ এবং তারাই আ�াহ ভী�। 

(�রা বাকারাহ ২:১৭৭) 

উপের উে�িখত আয়াত স�হ �থেক এ িবষয়� এেকবাের �� �য, যারা আ�াহ, 

পরকাল, �ফেরশতা-গণ, িকতাব ও নবীগেণর �িত িব�াস �াপন কের এবং আ�াহর 

ভালবাসায় স�দ দান কের নামায �িত�া কের, যাকাত �দান কের, অ�ীকার �ণ �কের, 

যারা �হািজর (যরা আ�াহর জ� �দশ ত�াগ কের) এবং ��কােল �ধয �শীল তারাই 

সত�বাদী। 

�ধয �শীলেদর  পিরচয় বন �না করেত িগেয় আ�াহ �বহানা� ওয়া তায়ালা আল�রআেন 
বেলন,  
 

ُ  ۗ◌   وا َوَما اْسَتَكانُواوََكأَيِّْن ِمْن َنِيبٍّ َقاَتَل َمَعُه رِبِّيُّوَن َكِثٌري َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصابـَُهْم ِيف َسِبيِل ا�َِّ َوَما َضُعفُ  َوا�َّ

  ]٣:١٤٦[حيُِبُّ الصَّاِبرِيَن 

অথ �ঃ আর আেরা কত নবী �� (ি�তাল) কেরেছন, তােদর সে� িছল ��র অ�গত ব� 

�লাক, আর আ�া� র পেথ তােদর উপের যা িক� এেসিছল তার জ� তারা িনরাশ হয় িন, 

আর তারা �ব �লও হয় িন, আর তারা �থেমও যায় িন। আর আ�া� ভােলাবােসন 

�ধয �শীলেদর। (�রা আেল ইমরান ৩:১৪৬) 
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এ আয়াত �থেক �� �য, আ�া� র পেথ থাকা অব�ায় িবপদ আপেদর স�ুখীন হেয়ও 

যারা আ�াহর সাহাে�র �াপাের িনরাশ হয়না, �বল � হয়না, যারা দেম যায়না তারাই 

হে� �ধয �শীল।  

আর �রা বাকারাহ (২:১৭৭) এর আেলােক �জািহদ ও �ধয �শীলরাই হে� সত�বাদী। 

এর এক� ��া� হে� আহযােবর ��। 

 

 সত�বাদীেদর পিরচয় বণ �না করেত িগেয় সম� ঈমােনর িবষয়�েলােক �� িবষয় 

এবং আ�াহর জ� মাল ও জান �য় কারার িবষয়�েক এক� ��ে�র (িজহােদর) 

মে� সি�েবশ ঘ�েয় আ�াহ �বহানা� ওয়া তায়ালা বেলন, 

 
 

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ِ��َِّ َوَرُسولِِه ُمثَّ ملَْ يـَْرَ�بُوا َوَجاَهُدوا ِ�َْمَواِهلِْم َوأَنـُْفسِ  أُولَِٰئَك ُهُم  ۚ◌  ِهْم ِيف َسِبيِل ا�َِّ ِإمنَّ

  ]٤٩:١٥[الصَّاِدُقوَن 

অথ �ঃ িনঃসে�েহ �িমন তারাই যারা আ�া� েত ও তাঁর র�েলর �িত ঈমান এেনেছ, 

তারপের তারা সে�হ �পাষণ কেরনা, আর তােদর ধনস�দ ও তােদর জান�াণ িদেয় 

আ�া� র পেথ িজহাদ কের। এরাই হে� সত�বাদী। (�রা ��রাত ৪৯:১৫) 

এখােন সত�বাদীেদর পিরচয় একবাের �� হেয় �গেছ। ঈমান এেন আ�া� র রা�ায় 

ধনস�দ ও জীবন িদেয় িজহাদকারীরাই সে�হ সংশয় �থেক উেধ �, যারা িব�াস �াপন 

কের িনেজর জীবনটাই আ�াহর স�ি�র জ� িদেয় িদেত িজহােদ অংশ�হণ কের আ�াহ 

�বহানা� ওয়া তায়ালা এেদরেক �নফাকী �থেক �� সত�বাদী বেল �ঘাষনা কেরেছন। 

 

র�ল স�া�� আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন, 

�য �ি� ��� বরন করল অথচ িজহাদ কেরিন এমনিক িজহােদর আকা�া ও �া� 

কেরিন, �স �নািফেকর �ায় ��� বরণ করল (সহীহ �সিলম ৪৭৭৯) 
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�তরাং যার সােথ িজহােদর �কান স�ক� �নই �স সত�বাদী বা ঈমানদার নয়। আ�াহ, 

আ�াহর র�ল স�া�� আলাইিহ ওয়া সা�াম ও আ�াহর রা�ার িজহােদর �চেয় যারা 

িনেজর জীবনেক �বশী ভালবােস এরকম ফােসকেদরেক আ�াহ িহদায়াত �দান কেরন 

না। 

 
 ��্ে�ে� শ�র �েখা�িখ (���র �েখা�িখ) �য পরী�া এভােব আ�াহ �জেন 

িনেবন কারা ঈমানদার (সত�বাদী)- 

উ�দ �ে�র আব�ােক �রন কিরেয় িদেয় আ�াহ �বহানা� ওয়া তায়ালা বেলন, 

  ]٣:١٦٦[َوَما َأَصاَبُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى اْجلَْمَعاِن فَِبِإْذِن ا�َِّ َولِيَـْعَلَم اْلُمْؤِمِنَني 

অথ �ঃ আর �যিদন �ই �স�দল �েখা�িখ হেয়িছল �সিদন যা �তামােদর উপের ঘেটিছল 

(�রা তা আ�া� র �াতসাের, আর এটা এজ� �যন িতিন িব�াসীেদর জানেত পােরন। 

আেল-ইমরান ৩:১৬৬) 

 ۗ◌   قَاُلوا َلْو نـَْعَلُم ِقَتاًال َالتـَّبَـْعَناُكمْ  ۖ◌  َوِقيَل َهلُْم تـََعاَلْوا َقاتُِلوا ِيف َسِبيِل ا�َِّ َأِو اْدفـَُعوا ۚ◌  َولِيَـْعَلَم الَِّذيَن َ�فـَُقوا

ُهْم ِلْإلِميَانِ  ُ أَْعَلُم ِمبَا َيْكُتُموَن  ۗ◌  يـَُقوُلوَن ِ�َفـَْواِهِهْم َما لَْيَس ِيف قـُُلوِ�ِمْ  ۚ◌  ُهْم لِْلُكْفِر يـَْوَمِئٍذ أَقـَْرُب ِمنـْ َوا�َّ
]٣:١٦٧[  

অথ �ঃ আর �যন িতিন জানেত পােরন তােদর যারা কপটতা কের, আর তােদর বলা 
হেয়িছল -- ''এেসা, আ�া� র পেথ �� কেরা, অথবা আ �র�া কেরা।’’ তারা বেলিছল -
- ''আমরা যিদ �� করেত জানতাম তেব আমরা িনঃসে�হ �তামােদর অ�সরণ 
করতাম।’’ �সিদন তারা ঈমােনর চাইেত অিব�ােসর িনকটতর হেয়িছল। তারা তােদর 
�খ িদেয় বলিছল যা তােদর অ�ের িছল না, আর আ�া� ভােলা জােনন যা তারা 
�েকাে�। (�রা আেল-ইমরান ৩:১৬৬)  
 

উপেরর আয়াত �থেক �� �য, ���র �েখা�িখ দাঁিড়েয় �য পরী�া এর মা�েমই 

। আর একই পরী�ার মা�েম আ�াহ িম��ক আ�াহ পরী�া কের িনেবন �ক ঈমানদার

কািফরেদরেকও �জেন িনেবন। 
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 আ�াহর পরী�ায় সত�বাদী কারাঃ 

�েব � উে�িখত �রা ��রাত (৪৯:১৫) এর আেলােক, 

 িব�াস �াপন কের তােদর ধনস�দ ও তােদর জান�াণ িদেয় যারা আ�া� র পেথ িজহাদ 

 আ�াহ �বহানা� ওয়া তায়ালা এর ভাষায়  �নফাকী �থেক �� । কের এরা সত�বাদী

ি�তাল বা মহািবচারক িজহােদর িনেদ �শ আ�াহ বা�ােক পরী�া করার জ�ই িদেয়েছন 

এ�াপাের আল �রআেন আ�াহ �বহানা� ওয়া তায়ালা বেলন, 

ُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَوَ�َق فَِإمَّا َمن�ا َوِإمَّا ِفَداًء َحىتَّٰ بـَْعُد  فَِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِّقَاِب َحىتَّٰ ِإَذا أَْثَخنـْ

ُلَو بـَْعَضُكْم بِبَـْعضٍ  ۚ◌  َتَضَع اْحلَْرُب َأْوزَاَرَها ُهْم َولَِٰكْن لِيَـبـْ ُ َالنـَْتَصَر ِمنـْ ِلَك َوَلْو َيَشاُء ا�َّ َوالَِّذيَن قُِتُلوا ِيف  ۗ◌   ذَٰ

 َسِبيِل ا�َِّ فـََلْن ُيِضلَّ أَْعَماَهلُمْ 

অথ �ঃ অতএব যখন �তামরা কািফরেদর সােথ �ে� িমিলত হও তখন তােদর গদ �ােন 

আঘাত কর, যখন �তামরা তােদরেক স�ণ ��েপ পরা�ত করেব তখন তােদরেক কে� 

বা�েব, অতঃপর হয় অ�ক�া; নয়ত �ি�পন। (�তামরা িজহাদ চালােব) যত�ণ না 

তারা �ে� অ� নািমেয় �ফেল। এটাই িবধান। যিদ আ�াহ ই�া কেরন তাহেল তােদর 

�থেক �িতেশাধ �নয়ার �মতা রােখন। িক� এ িবধান িতিন এ জ� িদেলন যােত িতিন 

�তামােদর একেক অপেরর �ারা পরী�া করেত পােরন। আর যারা আ�াহর রা�ায় িনহত 

হয় িতিন তােদর কম � িবন� কেরন না। (�রা �হা�াদ ৪৭:৪) 

 

িজহাদ বা ি�তাল এর নাম �নেল যারা ���র কারেণ �ি��ত �লােকর মত হয় আ�াহর 

পরী�ায় এরাই সত�বাদী নয়।  
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আ�াহ �বহানা� ওয়া তায়ালা আল�রআেন বেলন, 

رَأَْيَت الَِّذيَن ِيف  ۙ◌  فَِإَذا أُْنزَِلْت ُسوَرٌة ُحمَْكَمٌة َوذُِكَر ِفيَها اْلِقَتالُ  ۖ◌  َويـَُقوُل الَِّذيَن آَمُنوا َلْوَال نـُزَِّلْت ُسورَةٌ 

  ]٤٧:٢٠[َفَأْوَىلٰ َهلُْم  ۖ◌  قـُُلوِ�ِْم َمَرٌض يـَْنظُُروَن إِلَْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوتِ 

অথ �ঃ আর যারা ঈমান এেনেছ তারা বেল -- ''এক� �রা �কন অবতীণ � হয় না?’’ িক� 
যখন ��� মম � িবিশ� এক� �রা অবতীণ � হয় আর তােত �ে�র(ি�তাল) উে�খ থােক 
তখন যােদর �দেয় �ািধ রেয়েছ তােদর �িম �দখেত পােব �তামার িদেক তাকাে� 
���র কারেণ �ি��ত �লােকর �ি�র �ায়। �তরাং িধ� তােদর জ�! (�রা �হা�াদ 
৪৭:২০) 
 
ঈমানদাররা কখনও মালও জান �ারা িজহাদ করার �াপাের অ�হিত চায় না এ �াপাের 

আ�াহ �বহানা� ওয়া তায়ালা আল�রআেন বেলন, 

ُ َعِليٌم ِ�ْلُمتَِّقَني  ۗ◌  َال َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِ��َِّ َواْليَـْوِم اْآلِخِر َأْن ُجيَاِهُدوا ِ�َْمَواِهلِْم َوأَنـُْفِسِهمْ    ]٩:٤٤[َوا�َّ

যারা আ�া� েত ও আেখরােতর িদেন ঈমান রােখ তারা তােদর ধনস�দ ও তােদর 

জান�াণ িদেয় িজহাদ করার �াপাের �তামার কােছ  অ�হিত চায় না । আর আ�া� 

��ািকেদর স�েক� সব ��াতা। (�রা তাওবা ৯:৪৪) 

 
উপের উে�িখত আয়াত স�েহর আেলােক মহািবচারক আ�াহ ি�তাল বা িজহােদর 

িনেদ �শ িদেয়েছন বা�ােক পরী�া করার জ�ই, যারা িজহাদ বা ি�তাল �থেক অ�হিত 

�েঁজ অথবা িজহাদ/ ি�তাল এর িবধান �নেল ���র কারেণ �ি��ত �লােকর �ি�র �ায় 

তাকায় তারা সত�বাদী নয়, বরং যারা আ�াহর অ�ীকারেক সত� বেল �মেন িনেয়, 

আ�াহর স�ি�র জ�, তার প� �থেক �মা ও জা�াত পাওয়ার আশায় মাল ও জান 

িদেয় আ�া� র পেথ িজহাদ কের আ�াহর পরী�ায় এরই হে� সত�বাদী।  

 

সত�বাদী ঈমানদাররা তােদর মাল ও জান িদেয় িজহাদ করার �াপাের অ�হিত চায় না। 
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আ�ন মাল ও জান �ারা আ�াহর রা�ায় িজহাদ করার �াপাের অ�ীকার কির, এর 

�িত�ায় থািক এবং এ অ�ীকাের �মােটও পিরবত�ন আনয়ন না কির আর শহীদ হওয়ার 

মা�েম এ অ�ীকার �ণ � কির।  

আ�াহ আমােদর সকলেক তার প� �থেক �দয়া িহদায়াত �� অ�সাের আমল করার 

তাওিফক দান ক�ন এবং আমােদরেক শহীদ িহেসেব ক�ল ক�ন। আমীন............ 

�হ আ�াহ, িন�য়ই আপিন �শংিসত ও �াথ �না �বণকারী। 

দ�দ ও সালাম বিষ �ত �হাক আ�াহর বা�া ও তার র�ল �হা�াদ স�া�� আলাইিহ 

ওয়া সা�ােমর �িত। আ�াহ তােক উ� ময �াদা দান ক�ন। আমীন............ 

 

সম� �শংসা অংিশদার�� এক আ�াহ’র জ�, আিম সা�� িদি� �য, আ�াহ ছাড়া 

�কান ক�াণ ও অক�ান দাতা �নই তার কােছই আিম তাওবাহ ও �মা �াথ �না করিছ। 

 

       �লখক:  �জাইফা 

https://sahabaderdeen.wordpress.com 


