
 

 

িজহাদ কন েয়াজন ??!! 
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আ াহ পাক রা লু আলামীন পিৃথবী সৃজেনর ব  পেূবই অত  সু র ও াআকাের মানুষ সৃি  কের পিৃথবীেত পাঠােনার িবষয়িট িলিপব  কের 

রেখিছেলন। আ াহ তা’লা বেলন- “আর অবশ ই আিম মানুষেক অিত সু র গঠেন সৃি  কেরিছ।” সুতরাং এে ে  িতিন তাঁর ার মিহমা গঁেথ িদেয় 

মহা আমানেতর দািয় ভারিট মানুেষর উপর ন  কেরিছেলন। এরশাদ কেরেছন- “িন য় আিম আমানত িবষয়িট নেভাম ল-ভূম ল এবং পাহাড়-

পবেতর কােছ পশ কেরিছ, তারা (দািয়ে র সিঠক ব বহাের স ম হেবনা) ভেয় তা বহন করেত অপারগতা কাশ কেরেছ। পিরেশেষ মানুষ তা বহন 

করার সাহস কেরেছ, আর ব তই মানুষ বড় জােলম ও গ মখু।” উপেরা  আয়ােত আ াহ পাক ‘আমানত’ বহেনর দােয় মানুষেক জােলম ও মখু বেল 

আখ ািয়ত কেরনিন; বরং এ মহা আমানেতর মলূ েবাধ না থাকা এবং এে ে  িব মুা  অলসতার কপুিরণােমর কথা িচ া না করার দ ণ মানুষেক 

জােলম ও মখু বেল আখ া িদেয়েছন।  

 

 আ াহ তা’লা যিমন-আসমােনর সবিকছ ুঅনুকেূল করার মাধ েম আদমস ােনর গলায় স ােনর মালা পিরেয়েছন। এরশাদ কেরেছন- “ তামরা 

িক ভেব দখনা য, আ াহ নেভাম ল ও ভূম েলর সকলিকছেুক তামােদর অনুকেূল কের িদেয়েছন, তামােদর উপর বািহ ক-আভ রীণ সকল 

নয়ােমরত সমােবশ ঘিটেয়েছন।” অন  এরশাদ কেরেছন- “যিমন আসমােনর সকল ব েক আ াহ তামােদর জন  পিরচািলত কেরেছন, িন য় 

এে ে  িচ াশীলেদর জন  ভেব দখার িবষয় রেয়েছ।” সুতরাং আ াহ তা’লা সবিকছ ুমানুেষর সবা ও সুেখর জন ই সৃি  কের মানুষেক ধমুা  তাঁর 

এবাদেতর জন  িনধািরত কেরেছন। এরশাদ কেরেছন- “আিম ি ন-ইনসানেক কবল আমার এবাদেতর জন ই সৃি  কেরিছ। তােদর কােছ আিম কান 

িরিযক চাইনা; এটাও চাইনা য, তারা আমার জন  খাবার জাগাড় ক ক। কননা, আ াহ তা’লাই হে ন একমা  িরিযকদাতা, মহাপরা মশালী।” 

 

 পিৃথবীর বেুক পাঠােনার পেূব আ াহ তা’লা মানুষেদর থেক এই বেল িত িত িনেয়িছেলন য, আ াহ ছাড়া আর কােরা এবাদত করা যােবনা। 

করুআেন কারীেম এরশাদ হেয়েছ- “ রণ কর ঐ সমেয়র কথা, যখন তামার ভূ সকল আদম স ানেক সামেন রেখ তােদর কাছ থেক এই বেল 

িত িত িনেয়িছেলন য, আিম িক তামােদর ভূ নই ?! অতপর আদমস ানকলূ একবােক  বেল উেঠিছল য, হ াঁ..! আমরা সা  িদি  য, অবশ ই 

আপিনই আমােদর ভূ! ( িত িতিট এজন ই িনেয়িছেলন) যােত িবচারিদবেস কউ বলেব না পাের য, আমরা এে েক স ণূ অমনেযাগী িছলাম বা 

আমােদর বাপদাদাগণ ইিতপেূব িশরেক িল  িছল, যারফেল আমরাও তােদর দখােদিখ িশরেক িল  হেয়িছ। অপরাধীেদর কমকাে র দ ণ আপিন িক 

আমােদরেক ংস কের দেবন ?! 

 

 ইমাম বখুারী ও মসুিলম রহ. হযরত আনাস িবন মািলক রা. থেক একিট হািদস বণনা কেরেছন, যখােন নবী করীম সা. বেলন য, 

জাহা ামবাসীেক কয়ামেতর িদন বলা হেব- “মেন কর য, পিৃথবীেত যা িকছ ুআেছ সব তামােক িদেয় িদেয় হল, তাহেল আজ তিুম এসবিকছইু 

জাহা াম থেক বাঁচার জন  মিু পণ িহেসেব িদেয় দেবনা?! স বলেব- বলেব অবশ ই সব িদেয় দব। তখন আ াহ তা’লা বলেবন- িনয়ােত আিম 

তামার থেক ছা  একিট িবষয় আশা কেরিছলাম। সম  আদমস ােনর সামেন তামার   থেক   িত িত িনেয়িছলাম য, আমার সােথ কাউেক শরীক 

করেবনা। িক  িনয়ােত তিুম তা না কের িশরেক িল  হেয়ছ।”  

 

 হযরত ইবেন আ াস রা. বেলন- “আরাফার িদন আদম আ.এর পৃ েদশ থেক আ াহ পাক িট িত িত িনেলন। অতপর আদম আ.এর 

ঔরস থেক সৃ  হওয়া সকল বনী আদমেক বর কের তার সামেন রাখেলন। অতপর আ াহ তােদর সােথ িকছ ুকথা বলেলন। আ াহ তালা তখন 

বলেলন- আিম িক তামােদর ভু নই ?!! তা েন সকল আদম স ান একবােক  বেল উঠল- হ াঁ!!  আমরা সা  িদি  য, অবশ ই আপিন আমােদর 

ভূ।  

 এবাদেতর ে  মানুষেক আ াহ পাক িট ণীেত িবভ  কেরেছন। থম ণীর লােকরা উপেরা  িত িতর কথা রণ রেখ আ াহর 

এবাদেত ম  থাকেব। অপর ণী িত িতর কথা ভুেল িগেয় অন ায় অত াচার পাপাচাের িল  হেব। মানুষেক পণূরায় তােদর িত িতর কথা রণ 

কিরেয় দবার িনিমে  আ াহ পাক লােখা নবী-রাসূল ও অগিণত আসমানী িকতাবাদী অবতীণ কেরেছন। কারআেন কারীেমর ভাষায়- “আর রণ 

কেরিছ সুসংবাদদাতা ও ভীিত দশনকারী েপ অসংখ  নবী-রাসূল, যন (িবচারিদবেস) আ াহ পােকর সামেন তােদর কান কারণ দশােনার সুেযাগ না 

থােক, ব তই আ াহ পাক পরা মশালী ও মহা াময়।” 

 

 উ  িত িত স িলত আয়ােতর ব াখ ায় খ াত তাফসীর িবশারদ উবাই িবন কা’ব রা. বেলন য, আ াহ পাক বেলেছন- “িন য় আিম 

আসমান ও যমীনকলূেক সা ী রাখলাম এবং তামােদর িপতা আদমেকও সা ী রাখলাম, যােত কয়ামেতর িদন তামরা একথা বলেত না পার য, 

আমরা ঐ িত িত স েক অ  িছলাম। তামরা ভাল কের রণ রেখা য, আিম ছাড়া কান খাদা নই, আিম ছাড়া কান ভূ নই। সুতরাং আমার 

সােথ কাউেক অংশীদার কেরানা। আর এ িত িতর কথা রণ কিরেয় দবার জন  অবশ ই িনয়ােত আিম তামােদর কােছ আমার অেনক িতিনিধ 

রণ করব, অেনক িকতাবাদী নািযল করব। তখন আদমস ানকূল বেল উেঠিছল- আমরা সা  িদি  িন য় আপিনই আমােদর রব আপিনই আমােদর 

একমা  ভূ। আপিন ছাড়া আমােদর কান ভূ নই। আপিন ছাড়া আমােদর কান আ য় ল নই।” সুতরাং ঐিদন সকেলই আ াহ পােকর কমু মানার 

ব াপাের িত িত িদেয়িছল। অতপর আ াহ পাক আদম আ. ক উঠােলন। আদম আ. িনজ স ানেদর মােঝ ধিন-গিরব, সু ী-কু ী ভদােভদ দেখ 

আ াহর কােছ আরয করেলন- হ আ াহ! আপনার বা ােদর মােঝর এই ভদােভদ েলা যিদ িমিটেয় িদেতন! আ াহ পাক উ ের বেলিছেলন- আিম 

চাই য, তারা আমার কতৃ তা আদায় ক ক! স ানেদর এই ভীেড় হযরত আদম আ. নবীেদরেক উ ল বািতর মত অবেলাকন কেরিছেলন, মেন হি ল 

তােদর মাথার উপর নূর চমকাে ।  

 

 আ াহ পাক জা াতেক আনুগত শীল বা ােদর িঠকানা আর জাহা ামেক দাি ক বা ােদর শষ পিরণাম েপ িনধারণ কেরেছন। করুআেন 

কারীেম বিণত হেয়েছ- “আর যারা আ াহর আহবােন সাড়া িদল, তােদর জন  থাকেব উ ম পিরণাম। প া ের যারা সাড়া দয়িন, তারা যিমন ও 



আসমােনর মধ বতী সকল িকছেুকও যিদ সিদন মিু পণ িহেসেব পশ কের, কখেনা তা তােদরেক কপুিরণাম হেত র া দেবনা। তােদর জন ই রেয়েছ 

কিঠন িহসাব। তােদর িঠকানা হেব জাহা াম। িক িনকৃ  তােদর পিরণাম ল!! 

 

 ইমাম বখুারী ও মসুিলম রহ. হযরত আনাস িবন মািলক রা. থেক একিট হািদস বণনা কেরেছন, যখােন নবী করীম সা. এরশাদ কেরেছন য, 

িবচারিদবেস জাহা ােমর সবিন মােনর শাি া  লাকেদর একজনেক সে াদন কের আ াহ পাক বলেবন- পিৃথবীেত যা িকছ ুিছল, সবিকছইু যিদ 

তামােক িদেয় দয়া হয়, তাহেল এই শাি  থেক বাঁচার জন  তিুম িক সবিকছু মিু পণ িহেসেব িদেয় দেব ?? স বলেব- অবশ ই সব িদেয় দব। তখন 

আ াহ পাক বলেবন- আিম তামার কাছ থেক এে েকও ছা  একিট িবষেয়র িত িত িনেয়িছলাম -যখন তিুম আদেমর ঔরেস িছেল- য, আমার 

সােথ তিুম কাউেক অংশীদার করেবনা। িক  তিুম স িত িত ভুেল িগেয় আমার অংশীদার সাব  কেরছ!!” 

 আ াহ পাক বেলন- “আর য ব ি  জােন য, আ াহর প  থেক যা িকছ ুঅবতীণ হেয়েছ সিব সত , স িক ঐ ব ি র ন ায় য নািক অ  

?!! ব ত সসব ানবানরাই একমা  উপেদশ হণ কের থােক- যারা আ াহেক দয়া িত িত পরূণ কের, কখেনা তা ভ  কেরনা, যারা আ াহর 

আেদশকতৃ ব ন েলা িঠক রােখ, ীয় ভুেক ভয় কের, কিঠন িহসােবর শংকা মাথায় রােখ, যারা একমা  আ াহেক স ি র আশায় ধয  ধারণ কের, 

নামায কােয়ম কের, আিম য িরিযক তােদর িদেয়িছ তােথেক গাপেন কােশ  খরচ কের, যারা ম কাজেক সৎ কােজর ারা পা িরত কের, একমা  

তােদর জন ই রেয়েছ ভপিরণাম জা ােত আ’দন, সখােন তারা েবশ করেব, সােথ থাকেব তােদর ন ায়বান িপতা, ী, আর সুস ান। ফেরশতাগণ 

তােদর কােছ েবশ করেব সকল দরজা িদেয়। তারা বলেত থাকেব- তামােদর উপর শাি  বিষত হাক, কারণ তামরা ধয ধারণ কেরছ। কতইনা উ ম 

তামােদর পিরণামফল। প া ের যারা সই িত িত ভুেল িগেয় আ াহর আেদশকতৃ িবষয়াবলী অমান  কের এবং যিমেন িবশৃ লা সৃি  কের, তােদর 

জন  রেয়েছ অিভশাপ আর কপুিরণামফল।” 

আর এভােবই উভয় দেলর িবভি র িববরণ সমা  হয়।  

 

 

 

নবী রাসূল এবং তােদর উ রসূরীেদর িমশন 

 

 

 আ াহ তা’লা বেলন- “আর িতিন তামােদর জন  ঐ ীনেক িনধারণ কেরেছন, যা পালেনর জন  িতিন নূহেক আেদশ কেরিছেলন। আপনার 

কােছ যার িববরণ পািঠেয়িছ সিট হে  ঐ ীন, যার ব াপাের িতিন আেদশ কেরিছেলন ইবরাহীম, মছূা ও ঈসােক, (যার মম হে ) ীনেক িতি ত কর! 

এেত ভদােভদ সৃি  কেরানা! আপনার দাওয়ােতর িমশনিট মশুেরকেদর জন  বড়ই ালাময়ী।” উপেরা  আয়ােত আ াহ তা’লা নবীেদরেক ীন িত ার 

আেদশ িদে ন। আর ীন িত ার অথ হে  আ াহর নািযলকতৃ িবধানাবলীেক থেম িনেজর জীবেন অতপর মানুেষর মােঝও তা িতি ত করা। এ 

কারেণই নবীেদরেক িতিন দাওয়াত, িববরণ ও ভীিত দশেনর আেদশ কেরেছন। আ াহ তা’লা বেলন- “ রণ কেরিছ এমনসব রাসূল, যারা 

সুসংবদদাতা এবং ভীিত দশনকারী।” সুতরাং নবীেদর একমা  িমশন িছল সম  মানুষেক হদােয়েতর িদেক িনেয় আসা, আ াহর মেনানীত 

িবষয়াবলীেক আকেড় ধরা, িনেষধকতৃ িবষয়বালী থেক দেূর থাকা। আ াহ তা’লা বেলন- “আপিন হে ন একজন সতককারী, আর েত ক জািতর জন ই 

হদােয়তকারী গত হেয়েছ।” 

 অপর ােন এরশাদ কেরেছন- “িন য় আপিন সিঠক পেথর িদেক আহবান কেরন।” এখােন সিঠক পেথর িদেক আহবান বলেত আ াহর িদেক 

দাওয়াত, সরল পেথর িদশা উে শ । নবী রাসূলেদর সােথ আ াহ পাক ব  িকতাবাদী নািযল কেরেছন, তােদরেক া িশিখেয়েছন। আ াহ তা’লা 

বেলন- “ রণ ক ন ঐ সমেয়র কথা, যখন আ াহ নবীেদর থেক িত িত িনেয়িছেলন য, অবশ ই আিম তামােদর কােছ িকতাব ও া অবতীণ 

করব।” 

 এ ে  আ াহ তা’লা নবী-রাসূলেদর অ ের সম  সৃি র িত রহমত ও তােদর হদােয়েতর জন  চ  আ হ গঁেথ িদেয়েছন। আ াহ তা’লা 

বেলন- “যিদ তারা এই িবষয়ব র িত িব াস াপন না কের, তেব তােদর প ােত স বত আপিন পিরতাপ করেত করেত িনেজর াণ িনপাত 

করেবন।” পাশাপািশ আ াহ পাক তাঁর শষ নবী মহুা াদ সা. ক “অিতশয় দয়াবান ও পরম অনু হকারী” েণ ভূিষত কেরেছন। এরশাদ কেরেছন- “আর 

িতিন হে ন এমন এক নবী, িযিন ঈমানদারেদর িত অিতশয় দয়াবান ও পরম অনু হকারী।” 

 নবীেদর এ সুদীঘ ধারাবািহকতায় সবেশষজন িহেসেব আ াহ পাক রণ কেরন মহুা দ মু ফা সা া া  আলাইিহ ওয়াসা াম। এরশাদ 

কেরেছন- “নবী মহুা দ তামােদর থেক কান পু েষর িপতা নন; বরং িতিন হে ন আ াহর রাসূল এবং সবেশষ নবী।” রাসূেল কারীম সা. বেলন- 

“আমার এবং আমার পবূবতী নবীগেণর উদাহরণ হল ঐ াসােদর ন ায়, যা একজন মানুষ সু র ও সু িতি ত কের গেড় তলুল, িক  একিট মা  ইেটর 

ান সখােন খালী রেখ িদল। অতপর লাকজন যখন সুদশন এ াসাদিটেত েবশ করল, তখন আ েযর সূের বলেত লাগল- ‘হায়! একিট মা  ইেটর 

ান কন বাকী রাখা হল ?!!’ (বখুারী-মসুিলম)। মসুিলম শরীেফর বণনায় আেরা যাগ হেয়েছ- ‘আর আিমই হি  সই সবেশষ ইট, আমার আগমেণর 

ারা নবী ধারাবািহকতার সমাি  ঘেটেছ।’ 

 ইমাম বুখারী ও মসুিলম রহ. হযরত আব ূ রায়রা রা. থেক একিট হািদস বণনা কেরেছন, যখােন নবী করীম সা. এরশাদ কেরেছন- “আমরাই 

হি  সবেশষ উ ত, আর আমরাই িবচারিদবেস সবাে  থাকব। তেব েত ক উ তেকই িকতাব দয়া হেয়েছ আমােদর পেূব, আর আমােদরেক িকতাব 

দয়া হেয়েছ তােদর সকেলর পের।” 

 নবী মহুা াদ সা. ক আ াহ তা’লা সম  পিৃথবীবাসীর হদােয়েতর জন  রণ কেরেছন। এেত আ াহ তা’লা কান বেণর ভদােভদ রােখনিন; 

সাদা-কােলা-লাল বা আরব-অনারেবর মেধ  উনােক িনধািরত রােখনিন। ধম-বণ-জািত িনিবেশেষ সকল কার লােকর হদােয়েতর জন  িতিন িরত 

হেয়েছন। আ াহ তা’লা বেলন- “আিম আপনােক সম  িব বাসীর জন  সুসংবাদদাতা এবং সতককারী েপ রণ কেরিছ।” নবী করীম সা. বেলন- “ঐ 

স ার শপথ, যার হােত আমার াণ িনহীত- এই উ েতর য কান ই দী বা য কান খৃ ান আমার কথা নার পরও যিদ ঈমান না িনেয় মতৃু বরণ কের, 



তেব অবশ ই স জাহা ােমর অিধবাসী হেব।” নবী করীম সা. আরও বেলন- “পবূবতী রাসূলেদরেক কান িনধািরত জািতর হদােয়েতর উে েশ  রণ 

করা হত, আর আমােক রণ করা হেয়েছ সম  জািতর হদােয়েতর জন ।” 

 

 

িবজয়ী দল এবং ীেনর বিহঃ কাশ 

 

 আ াহ তা’লা ীয় মেনানীত ীেনর কাশ এবং যিু - মােণর সু  িভি  আর বশা-তেলায়ােরর বিল  শি র সাহােয  সেত র কােলমা 

সমু ত করার িবষয়িট ব পেূবই িলেখ রেখিছেলন। আ াহ তা’লা বেলন- “ সই ভূ িযিন ীয় রাসূলেক হদােয়ত আর সেত র ধম িদেয় রণ 

কেরেছন, যন এই সত  ধমেক িতিন সম  া  ধেমর উপর সমু ত কেরন। যিদও অিব াসীরা এেক অপছ  কের থােক।” আর নবী করীম সা. এর 

আগমণ হেয়েছ মানুেষর পরী ার জন । এরশাদ কেরেছন- “িন য় আিম আপনােক পরী া করব, পাশাপািশ আপনার মাধ েম অন েদরও পরী া করব।” 

 ীন িত ার এ িবশাল িমশন বা বায়ন এবং উভয় জগেত শাি  উ িত অজেনর লে  আ াহ তা’লা উ  নবীর সােথ রণ কেরেছন ামাণ  

 এবং লৗহতলু  মাপকািঠ। আ াহ তা’লা বেলন- “িন য় আিম সু  মাণসহ ব  রাসূল রণ কেরিছ। পাশাপািশ তােদর সােথ অবতরণ কেরিছ 

িকতাব এবং মাপকািঠ, যন মানুেষরা পণূ ন ায়িন তা সহকাের সকলিকছ ুস াদন করেত পাের। আর আিম অবতরণ কেরিছ লৗহ, যােত রেয়েছ চ  

শি  আর মানুেষর জন  ব  উপকারী িবষয়। এ েলা এজন  য, আ াহ যন জেন িনেত পােরন- কারা আ াহেক না দেখই তাঁর রাসূলেদরেক 

সহেযাগীতা কের থােক। িন য় আ াহ মহাপরা মশালী সবশি মান।” 

 

 সুতরাং আ াহর িকতাব সেত র িদেক পথ দশন কের এবং লৗহ পথ েক সাজা কের দয়। আর মানুষেক সিঠক পেথ আনার জন  লৗেহর 

িবক  নই। যখনই িকতাব ও লৗেহর কান একিট বল হেয় পড়েব, তখনই ভূপৃে  িবশৃ লা আর পাপাচার দখা িদেব। নবী করীম সা. এরশাদ 

কেরেছন- “ কয়ামেতর এ পবূ েণ আমােক তরবারী িদেয় রণ করা হেয়েছ, যত ণ না সকল মানুষ এক আ াহর এবাদেত িফের আেস।” 

 

 এিটই হে  নবীজীর একমা  ত াজ স দ, যা উ েতর জন  িতিন রেখ গেছন। এক- পথ দশনকারী সু  িকতাব। ই- সিঠক পেথর 

সং ারক বিল  তরবারী। এ িবেবচনায় মানুষ ই ভােগ িবভ  হেয় যায়। এক- উ েতর ানী ণী বা আেলাম স ায়। ই- আ াহর পেথ িজহাদরত 

মজুািহদ স দায়। নবীগেণর পর একমা  সাহাবােয় করামেকই আ াহ তা’লা উভয় েণ নাি ত কেরিছেলন। আ াহ তা’লা এরশাদ কেরেছন- 

“মহুা াদ হে ন আ াহর রাসূল, তাঁর সােথ আেছন এমন এক স দায়, যারা কােফরেদর িবেরাে  কেঠার এবং িনেজেদর পর েরর িত অত  

দয়াবান। আপিন তােদরেক একমা  আ াহর দয়া ও স ি র আশায় ক ু সজদাকারী পােবন। সজদার িচ প তােদর চহারায় এক িবেশষ িনদশন 

থাকেব। এিটই হে  তাওরােত বিণত তােদর িনদশন। আর ইি েল তােদর অব া যমন একিট চারাগাছ যা থেক িনগত হয় িকশালয়, অতপর তা শ  ও 

মজবতু হয় এবং কাে র উপর দাঁড়ায় দঢ়ৃভােব, চাষীেক আনে  আিভভূত কের, যােত আ াহ তােদর ারা কােফরেদর অ ালা সৃি  কেরন।” নবী 

করীম সা. এরশাদ কেরন- “িন য় আেলম স দায় হে  নবীেদর উ রাধীকারী। আর নবীগণ কান টাকা-পয়সা রেখ যাননা; বরং নবীগণ ান বা 

এেলম রেখ যান। সুতরাং য ব ি  নবীেদর এ ত াজ স দ হণ করল, অবশ ই মহা সৗভােগ র কারেণই স তা হণ করল।” 

 

 যমনভােব আ াহ পাক তাঁর শষনবীেক পবূবতী নবীেদর অনুসরেণর আেদশ িদেয়েছন। এরশাদ কেরেছন- “তারা হে ন ঐ সকল নবী, 

যােদরেক একমা  আ াহ পাক পথ দশন কেরেছন, সুতরাং আপিন তােদর পথই অনুসরণ ক ন।” িঠকেতমিনভােব মহুা দ সা.এর উ তেকও তােদর 

ি য়নবীর পিরপণূ অনুকরেণর আেদশ িদেয়েছন। আ াহ পােকর এ মহা আেদেশর কারেণই মিুমনগণ শষনবীর ত াজ স দ এেলম হেণ মেনািনেবশ 

কেরন। িনেজেদর মেধ  এবং জনসাধারেণর দনি ন জীবেন এর বা বায়ন ঘটােত য়াস পান। সুতরাং য ব ি  আ াহ পােকর নািযলকতৃ পিব  ান 

অধ য়ন করল, তার জন  আবশ ক হল- অন েকও এ স েক াত করা। নবী করীম সা. এরশাদ কেরন- “ঐ ব ি র চহারােক আ াহ পাক 

সৗ যমি ত ক ন, য আমার কথা েন তা সংর ণ করল এবং যমন েনিছল িঠক তমিন অেন র কােছ বণনা করল। প া ের য ব ি  এে েক 

িবমখুতা অবল ন করল, তার সােথ তারা লড়াই করল, যত ণ না স আ াহর নািযলকতৃ সত  িবধােনর িত মাথা নত কের। আ াহ তা’লা বেলন- 

“ তামরা যু  কর আহেল িকতােবর ঐ লাকেদর সােথ, যারা আ াহ ও রাজ হাশের ঈমান রােখনা, আ া  ও তাঁর রাসূেল যা হারাম কের িদেয়েছন তা 

হারাম কেরনা এবং হণ কেরনা সত  ধম, যত ণ না করেজােড় তারা িজিযয়া দান কের।” িঠক এমনই িছলা নবী করীম সা.এর অনুসারীেদর যগু। 

এমনই িছল তােদর ান স সারণ- সম  িব বাসীেক সেত র িদেক পথ দশন এবং দাি ক ও িবমখুতা অবল নকারীেদর শােয় াকরণ। তােদর 

জীবেনর একমা  উে শ ই িছল এ ’িট িবষেয়র উপর সি েবিশত। ফেল নবী করীম সা.এর ইে কােলর পর সাহাবােয় করাম ছিড়েয় পিড়েয়িছেলন 

পিৃথবীর িবিভ াে । উছামার বািহনী মকেদর িব ে  যেু র জন  বর হেয়িছল। িসংহভাগ সাহাবােয় করাম ইসলাম থেক বিহভূত আরবেদর িব ে  

লড়াইেয়র জন  বর হেয়িছল। সাহাবােয় করােমর পর এই সত ধমেক বহন করল তােবয়ীন। এরপর পরবতী জ , পরবতী জ .....। 

 

 নবী করীম সা. বেলন- “পরবতী জ সমেূহ েত ক ন ায়বান ব ি  এ মহা ােনর বাহক হেব। তারা িমথু কেদর িবকতৃ সংেযাজন, 

পািপ েদর চুির এবং মখুেদর অপব াখ া থেক এ ানেক র া করেব।” ানীেদর কলেমর কািল এবং শহীদেদর তরতাজা খনু হে  আ াহ পােকর 

নকট তা অজেনর সুি য় িবষয়। ানীেদর কলম ব ব ত হয় িব বাসীেক পথ দশন,  তােদরেক সেত র িবধানাবলী িশ াদান, কসুং ােরর মেূলাৎ পাটন 

এবং সত েক ছিড়েয় দবার কােজ। আর শহীদেদর র  বািহত হয় সব কার বাধা িবপি  উৎ খাত কের িব ময় আল কারআেনর আেলা ছিড়েয় দবার 

কােজ। যখনই কাথাও কসুং ার দখা িদেয়েছ, সােথ সােথ উ েতর ানী স দায় এর িব ে  যেথািচত ব ব া হণ কের সব কার ব তােক সাজা 

কের িদেয়েছ, মানুষেক এে েক দেূর রেখেছ। যখনই মানুষ কান একিট িবধানেক ভুেল বসেত  কেরেছ, তখনই ানী স দায় তা সমু ত কের 

উ তেক বারবার রণ কিরেয় িদেয়েছ। যখনই উ েতর মেধ  কান আভ রীণ শ  বা অিন কারী মাথাচাড়া িদেয় উঠেত  কেরেছ অথবা বিহিব  

থেক কান শ দল এেস মসুলমানেদর র  িনেয় িছিনিমিন খলার সাহস কেরেছ, তখনই ানী স দায় না া তরবারী হােত তােদর িব ে  ঝািপেয় 

পেড়েছ, শ েদর িবষদাঁত ভে  িদেয় সমেূল তােদরেক পরািজত কেরেছ। 

 

 িঠক যমনিট মরুতাদেদর িব ে  কেরিছেলন ইসলােমর থম খলীফা হযরত আব ূবকর রা.। খােরজী স দােয়র িব ে  কেরিছেলন 

ইসলােমর ততৃীয় খলীফা হযরত আলী িবন আিব তািলব রা.। খােরজীেদর িব ে  িতিন সব থম আ ু াহ িবন আ াস রা. ক রণ কেরিছেলন। সখােন 



িগেয় িতিন তােদর সােথ বাকযু  কেরিছেলন। তােদরেক অেনক বঝুােনার পরও তারা সৎ  পেথ িফের আসেত আপি  করেল আলী রা. তােদর িব ে  

যেু র ঘাষনা কেরন। ফেল তােদর একিট িবরাট অংশেক তখনই িনি  কের দয়া স ব হেয়িছল। খ াত আমী ল মেুমনীন উমর িবন আ লু 

আযীযও তােদর িব ে  একই ব ব া হণ কেরিছেলন। আ াহ তা’লা ব পেূবই কয়ামত পয  সেত র একিট িবজয়ী দল বেঁচ থাকার কথা িলিপব  

কের রেখিছেলন, যারা সেত র ধারক বাহক হেয় বশা আর তরবারী হােত িনেয় কয়ামেতর আগ পয  লড়াই কের যােব। নবী করীম সা. এরশাদ কেরন- 

“ কয়ামেতর আগ পয  আমার উ েতর মেধ  একিট দল সবদায় যেু  িল  থাকেব, কান িব বাদীেদর িবেরািধতা তােদর থামােত পারেবনা। 

শষপয  ঈসা িবন মারয়াম আ. আসমান থেক অবতরণ করেবন। তখন তােদর ইমাম বলেব- আসুন! নামােযর ইমামিত ক ন! উ ের ঈসা আ. 

বলেবন- না! বরং তামরা হ  মযাদাশীল উ ত। তামােদর মেধ ই আ াহ পাক আমীর িনধারণ কেরেছন। অপর একিট হািদেস নবী করীম সা. বেলন- 

“আমার উ েতর একিট দল সবদায় আ াহর আেদশমেত লড়াইেয় িল  থাকেব, তারা শ েদর উপর সবদায় িবজয়ী থাকেব। িবেরাধীেদর িব াচারণ 

তােদর কানই িত করেত পারেবনা। কয়ামত পয  তারা এভােবই িবজয়ী বেশ যু  করেত থাকেব।” আর এ লড়াইকারী দল সবাব ায় অপিরিচত ও 

অ সংখ ক থাকেব।  

 ইমাম িতরিমযী রহ. ীয় ে  বণনা কেরন য, নবী করীম সা. এরশাদ কেরেছন- “িন য় এ ীেনর সূচনা হেয়েছ অপিরিচত অব ার মধ  

িদেয়। আর অিচেরই এই ীন অপিরিচত অব ােতই িফের আসেব। সুসংবাদ ঐ সকল অপিরিচতজনেদর জন , যারা সবসময় আমার আনীত 

িবধানাবলীমেত মানুষেক সংেশাধেনর চ ায় িল  থােক।” অপিরিচতেদর পিরিচিত বণনা করেত িগেয় অপর এক হািদেস বেলেছন- “যারা ীয় ীন িনেয় 

সুদরূ পলায়ন কের, শষপয  তারা ঈসা িবন মারয়াম আ.এর কােছ িগেয় িমিলত হেব।” অপর বণনায়- “তারা হে  অত ািধক পািপ  লাকেদর মেধ  

যৎ সামান  ন ায়বান িকছ ু লাক, তােদর িবেরাধীেদর সংখ া অনুসারীেদর সংখ ার তলুনায় বিশ হেব।” 

 

 

 

নবী করীম সা.এর উ রািধকারী ই কার 

 
 থম কার- সত  ও হদােয়েতর িদেক আহবানকারী ানী স দায়, যারা আ াহর নািযলকতৃ িবধানাবলীর মেধ  কানিকছইু গাপন রােখনা। 

আ াহ তা’লা বেলন- “ রণ ক ন! যখন আ াহ পাক িকতাব া  লাকেদর থেক িত িত িনেয়িছেলন য, তামরা আ াহর িবধানাবলীেক মানুেষর 

সামেন সু েপ বণনা করেব, কানিকছ ুলুকােবনা।” য ব ি  এেলম িশখল, তার উপর আবশ ক হে  মানুেষর মােঝ তা ছিড়েয় দয়া, অন থায় 

িবচারিদবেস তােক আ েনর মালা গলায় পরেত হেব। যমনিট হািদেস বিণত হেয়েছ। 

 ি তীয় কার- ঐ সকল ব ি বগ, যারা এই মহা ানেক র া করেব এবং মানুেষর মােঝ তা িতি ত করেব। তারা হে  আ াহর পেথর 

মজুািহদীন। আর সবেচ’ উ ম হে  ঐ ব ি , য উভয় েণর মাধ েম িনেজেক ধন  করল। এটাই হে  হািদেস উে িখত িবজয়ী দেলর ণাবলী। এটাই 

হে  এেলম এবং িজহােদর দল।  

 রাসূেল কারীম সা. এরশাদ কেরন- “আমার পেূব যত নবী পাঠােনা হেয়েছ, সকল নবীেদরই সাথী-সহেযাগী িছল, যারা নবীর আনীত িবধানেক 

আকঁেড় ধরত, নবীর আেদশ েলা মেন চলত। অতপর নবীেদর ইে কােলর পর এমন জ  আসত, যারা মেুখ বলত একরকম আর কাজ করত 

অন রকম। তােদর কথা আর কােজ গরিমল িছল। ( রণ রেখা) য ব ি  শি র মাধ েম িজহাদ করল, স মিুমন। য ব ি  মুেখর কথার মাধ েম িজহাদ 

করল, সও মিুমন। য ব ি  অ েরর মাধ েম িজহাদ করল, সও মিুমন।” 

 উলামােয় করােমর ভূিমকা সবাব ায় উ েতর জন  দলীল প। যমনভােব ইমাম আহমদ িবন হা ল রহ. “করুআন সৃ ” াগােন আিভভূত 

ফতনার মকুােবলায় ভূিমকা পালন কেরিছেলন। ফতনািট এতই ভয়াবহ িছল- মেন হি ল এই একিট ফতনাই উ তেক িশরক ও কফুরুীর িদেক িনেয় 

যােব। িক  এর মকুােবলায় ইমাম আহমদ রহ. িসংেহর ভূিমকা রেখিছেলন। ফেল আ াহ পাকও তােক সহেযাগীতা কেরিছেলন। যমনভােব “বােতনী 

আেবদী” স দােয়র ছহূনূেনর অনুসারীেদর িব ে  মােলকী উলামােয় করাম ভূিমকা রেখিছেলন। তােদরেক মেূল হত া কের তােদর ভতের লুিকেয় 

থাকা নাি কতার মেুখাশেক উে াচন কেরিছেলন। 

 ’আইনী ীয় ে  উে খ কেরন- “কায় য়ান েদেশর উলামােয় করাম যমন- আব ূমহুা াদ িবন আিব যাইদ, আবলু হাসান কােবছী, 

আবলু কােসম িবন িশবলূন, আব ূআলী িবন খালদনূ, আব ূমহুা াদ তািবকী, আব ূবাকার িবন আযরা। তারা সকেলই একমত হেয়িছেলন য, “বনী 

আবীদ” স দােয়র পিরি িত মরুতাদ-িয ীকেদর পিরি িতর অনু প। সুতরাং মরুতাদেদর পিরি িত শরীয়েতর স ণূ িবপরীত হওয়ায় সবস িত েম 

তারা কান মীরাছ পােবনা। আর িয ীকেদর পিরি িত হেল সবস িত েম তােদরেক হত া করা হেব।” ফেল উলামােয় করাম সকেলই তােদর িব ে  

লড়াই কেরিছেলন। 

 ইবনুল জাওযী রহ. বেলন- “জওহর সাকালী (িমশেরর আিবদী স দােয়র নতা) আব ূতামীেমর জন  (িমশেরর নতা) আব ূবাকার নাবলূসী 

নামক একজন সনাপিত িনযু  করেলন। িতিন তােক উে শ  কের বলেলন- আমরা জানেত পেরিছ য, আপিন নািক বেলেছন য, কান ব ি র সােথ 

যিদ দশিট তীর থােক তেব এর নয়িট তীরই িনে প করেত হেব আমােদর িদেক, আর একিট িনে প করেত হেব মকেদর িদেক। তখন িতিন উ ের 

বেলিছেলন- আিম একথা বিলিন; বরং আিম বেলিছ- যিদ কােরা কােছ দশিট তীর থােক, তেব এর দশিটই তামােদর িদেক িনে প করেত হেব। কারণ, 

তামরা জািতর িব ােস কলংক মেখ িদেয়ছ, ন ায়বান লাকেদরেক িনমমভােব হত া কের ভূর নকট তা অজেনর ঘাষণা িদেয়ছ। একথা নার পর 

আিবদী স দায় তােক এলাকায় চার করল। অতপর জঘন ভােব তােক মের এক ই দীেক িদেয় উনার শরীর থেক চামড়া িছেড় ফলা হল।” 

 ইমাম যাহাবী রহ. বেলন- “মরে ার উলামােয় করাম একমত হেয়েছন য, আিবদী স দােয়র িব ে  যু  করা ফরয। কারণ, তারা কােশ  

কফুরুীর ঘাষণা িদেয়েছ যখােন কান কৗশল থাকেত পােরনা। ইমাম আহমদ িবন আিব ওয়ালীদ একদা ভাষণ দানকােল বেলন- ওেহ লাকসকল! যু  

কর েত ক ঐ ব ি র িব ে , য আ াহর সােথ কফুরুী কের, মেন কের িনেজও একজন ভূ, আ াহর নািযলকতৃ িবধানাবলীেক পিরবতন কের, 

আ াহর ি য়নবী মহুা াদ সা. ও তার সাহাবােক গালম  কের। একথা েন উপি ত লােকরা কা ায় ভে  পেড়। অতপর রাবীয়ূল কা ান নামক এক 

ব ি  সশ াব ায় একিট ঘাড়ার চেড় আেস। আহমদ িবন ওয়লীদ রহ. তখন িজহােদর আয়াত েলা পাঠ করিছেলন, উনার ঘােড় একিট কারআন িছল। 

আশপােশ অেনক লাক জেড়া িছল। অতপর িতিন এবং আশপােশর অেনক লাক শাহাদাৎ  বরণ কেরন। 

 

 যমনভােব ইমাম আহমদ িবন তাইিময়া রহ. সত , হদােয়ত ও সিঠক িবধানাবলী বণনার মাধ েম কসুং ার ব া, নাি কতার দশন ও ভ  

সূফীবাদ িনমেূল িবরাট ভূিমকা পালন কেরিছেলন। এভােবই িতিন বিৃ তর ডা িবেন আ  সত েক সিঠক ও উ ল বণনার মাধ েম শি শালী 



কেরিছেলন। অতপর িতিন মজুািহদীেনর কাতাের দািড়েয় তাতারীেদর িব ে  সশ  লড়াই কেরিছেলন। সবসাধারণেক যেু র জন  উৎ সািহত কেরিছেলন। 

মসুিলম শাসকেদর িত এই বেল বাতা পািঠেয়িছেলন য, তাতারীেদর িব ে  অবশ  পালনীয় যেু  যিদ তারা িব মুা  অলসতার পিরচয় দয়, তেব 

তাতারীরা মসুিলম শাসকেদরেক পরািজত কের তােদর েল তাতারীেদরেক শাসক িহেসেব িনযু  করেব। কিঠন এই পিরি িতেত যখন িজহােদর িবষয়িট 

ঘালােট হেয় পেড়িছল, মানুেষরা বঝুেত পারিছলনা য, তাতারীেদর িব ে  লড়াইিট কান কােরর িজহাদ। তখনই িতিন ঘাষণা কেরিছেলন য, 

ইসলামী শরীয়ত বা বায়েন বাধা দানকারীেদর িব ে  যমন িজহাদ করা ফরয, তাতারীেদর িব ে  িজহাদ করাও ত প ফরয। এই ঘাষণার মাধ েম 

সত  উে ািচত হেয়িছল, মানুেষর অ র থেক সব কার সে হ-সংশয় দরূ হেয়িছল। সবাই িমেল তাতারীেদর িব ে  যেু  ঝািপেয় পেড়িছল। ফেল 

আ াহ তা’লাও তাতারীেদর িনমলূ কের মসুলমানেদর গলায় িবজেয়র মালা পিরেয়িছেলন।  

 

 এভােবই চলেত থােক দাওয়াত আর িজহােদর ধারাবািহকতা। যগু যগু পিরেয় আেজা আমরা এত ভেয়র সংিম ণ ল  করিছ। কয়ামত পয  

এভােবই চলেত থাকেব ইনশাআ াহ।  

 

 

 

 

ওেহ আমার মসুলমান ভাই...!! 

 
 আপিন যখন উপেরা  িবষয় েলা জানেত পারেলন এবং আপনার সামেন এ েলা  ও সিঠক েপ কাশ হল, তখন সব থম আপনার 

িনেজর উপর এ মহা দািয় িট অিপত হেয় গেছ। এখন অবশ ই আপিন ঐ দলিটেক খজুেত থাকেবন, যার ইিতহাস আজ থেক িনেয় নবী করীম সা.এর 

কাল পয  িব তৃ, য দলিট মানুষেক তাওহীদ ও সু েতর িদেক আহবান কের, মানুেষর সামেন িশরক-িবদআেতর মেুখাশ উে াচন কের এবং আ াহর 

রা ায় কয়ামত পয  িজহােদর দঢ়ৃ বাসনা পাষন কের। 

 

 এখন আপিন িনেজেকই  ক ন- আমরা কারা ? আর িজহাদই বা কন করেত হেব ? ব ত আমরা এমন এক পিরেবেশ বড় হেয়িছ যখােন 

এেলমেক পেয়িছ আমরা অি হীন, উ তেক পেয়িছ মখুতার চাদের ঢাকা এক স দায়। চািরিদেক পাপাচার ছেয় আেছ। মানুেষর হক িনেয় িছিনিমিন 

খলা হে । মসুলমানেদর ভূিম েলা িবধমীেদর দখেল চেল গেছ। মনুািফক আর মরুতাদ শাসক হেয় বেস আেছ। তাহেল এেহন পিরি িতেত ীেনর 

ানবাহকেদর উপর িক প দািয়  অিপত হেত পাের..?? !! 

 

 ানবান লাকেদর উপর আ াহ তা’লা বতমান সমেয় এক িবরাট দািয়  অপন কেরেছন। আর সিট হে  সালেফ সােলহীেনর িকতাব েলা 

মানুেষর মােঝ ছিড়েয় দয়া। আমােদর পেূব এক ল া সময় গত হেয়েছ, যখােন সবসাধারেণর কােছ ান পৗছার মহাসুেযাগ িছলনা। মিু েময় িকছ ু

িকতােবর উপর মানুেষর ান সীমাব  িছল। িক  বতমান সময় আ াহর রহমেত মানুেষর কােছ এক িবরাট সুেযাগ আপিতত হেয়েছ। যখােন সালেফ 

সােলহীেনর িকতাব েলােক নতনু ধাঁেচ ছাপােনা হে । অতপর মানুেষরা এ েলা সং হ কের নতনু ধাঁেচ ইসলামেক িচনেত  কেরেছ। ফেল আবূ বকর 

থেক িনেয় অদ াবিধ কারআন-সু াহর সােথ স ৃ  সত িন  সকল ইমামগেণর ন ায় বা ব ও সিঠক পিরি িতেক তারা ধীের ধীের উপলি  করেত  

কেরেছ। 

 

 িক  বা ব পিরি িতর তারণায় পেড় উ ত আজ পিরবতন হেয় গেছ। ীেনর িতিট শাখায় মখুতার কােলা ছায়া াস কের ফেলেছ। এর 

মখুতার কবেল পেড়ই জািত ফতনা ফ াসাদ আর ংসা ক অপরাধমলূক কমকাে  জিড়েয় পেড়েছ। বরং কিতপয় মসুলমান তা মশুেরকেদর দেল 

ভীেড় তােদর ধম অনুসরেণ তী হেয়েছ। এরপর উপের তািকেয় দেখেছ য, তােদর উপর শাসেকর বেস বেস আেছ এমন িকছ ু লাক, যারা িনেজেদর 

মহামলূ বাণ ধমেক শয়তােনর স ি েত িবি  কের িদেয় িবধমীেদর কালচাের েবশ কেরেছ। সব কার ম লজনক িবষেয়র পথেক তারা  কের 

িদেয়েছ। মসিজেদ মসিজেদ তালা ঝিুলেয়েছ। উলামােদর মজিলেস আগমণ িনেষধ করা হেয়েছ। ীেনর ধারক বাহক ানী দাঈেদরেক িনমমভােব হত া 

কের দয়া হেয়েছ। সব ধরেনর অিন  কমকাে  জিড়েয় ধমিনরেপ তার বাহক হেয় ধমিনরেপ তা, গণত , সমাজতে র মত বািতল ও কফুরুী 

মতবাদসমহূেক মানুেষর কােছ উ ম ধাঁেচ তেুল ধেরেছ। জনসাধারণেক পাপাচাের িল  হেত বাধ  করা হেয়েছ। সুেদর সব কার খাতেক উ ু  কের 

িদেয়েছ। সুদী প া অবল ন ছাড়া মানুেষর দ ৈ◌নি ন জীবন অচল কের দয়া হেয়েছ। দািরে র সােথ লা নােক ঝিুলেয় দয়া হেয়েছ। ফেল যবুকেদর 

জন  অপরােধ জড়ােনা ব িতত আর কান উপায় থােকিন। অিন তা ও অি লতার সকল উপকরণেক জনসাধারেণর জন  খবু সহজ কের দয়া হেয়েছ। 

জািত ত  কেরেছ য, তােদর আশপােশর নাম েলা পেূবর ঐ ইসলামী নােমই বাকী আেছ। িক  বা েব স ণূই তা ইসলামিবেরাধী। সােথ সােথ 

এমনিকছ ুভ  ব ি েদর আিবভাব ঘেটেছ, যারা তােদর কমকা সমহূেক পণূা তায় প িদেয়েছ, সবিকছেুক তােদর জন  শরীয়তস ত বেল আইন জাির 

কেরেছ। সুতরাং নাি কতাই আজ তােদর কােছ কতৃ াধীনতা। তা েতর ধেম অনু েবশই কতৃ গণত । কােফর- বঈমানেদর সােথ ব ু  াপন হে  

শাি র তীক ও জাতীয় একা েবাধ। আর আ াহর নািযলকতৃ শরীয়ত ও ীন হে  সই পরুাতন মধ যগুীয় ব াপার। মিহলার ভ ািবচাের িল  হওয়ােক 

ব ি  াধীনতা বেল নাম দয়া হেয়েছ। দশ ও সাবেভৗম  িবি  কের দয়ােক কতৃ শাি  বেল চার করা হেয়েছ।  

 

 এটাই হে  সই বা বতা, যা সরল ভূভ  একজন যবুক চািরিদেক ত  করেছ। ফেল ীেনর যতটকু ুজানার, স জানেত পারেছ। অতপর 

সেত র কােলমােক বেুক িনেয় শ েদর িদেক ছেুড় িদেয়েছ। আ াহর িদেক মানুষেক আহবান কের জনসাধারেণর সামেন কতৃ বা বতা উে াচেন 

সেচ বান হে । সবিকছরু সমি  পেয়েছ ’িট িবষেয়র সােথ- এক- দাওয়াত ইলা াহ তথা আ াহর িদেক আহবান। ই- িজহাদ িফ সাবীিল াহ তথা 

আ াহর পেথ িজহাদ। 

 

 দাওয়াত ইলা াহ- এ িমশেনর ধান উে শ  হে  মানুষেক ীনী িবষয় িশ াদান। সু ত ও তাওহীেদর ব াপাের জনসাধারণেক সজাগকরণ। 

এর ধান কমপ িত হে  সৎ  কােজর আেদশ ও অসৎ  কােজর িনেষধ।  

 

 িজহাদ িফ সাবীিল াহ- মরুতাদেদর িব ে  একেচিটয়া িমশন। কারণ মলূধন হে  লােভর উপের। তােদর মরুতাদ হওয়ার মাণ হে  য, 

তারা আ াহর শরীয়তেক িবকতৃ কের ই দী খৃ ান ও সমাজত বাদীেদর সােথ ব ু  াপন কেরেছ। প া ের আ াহর এক বােদ িব াসী মিুমন 

মসুলমানেদর সােথ শ তা পাষন কেরেছ। আর পবূবতী-পরবতী সকল উলামােয় ইসলােমর ঐক মেত উপেরা  কমকাে  জিড়ত ব ি র পিরচয় হে - 

স কােফর মরুতাদ। িনে  আ াহর ীন িবকতৃকারী এবং শয়তােনর শরীয়ত মান কারীর িবধান দয়া হল- “শায়খলু ইসলাম ইবেন তাইিময়া রহ. বেলন- 

কান মানুষ যখন সু  হারাম িবষয়েক হালাল মেন কের অথবা সু  হালালেক হারাম মেন কের অথবা সু  শরীয়তেক পিরবতন কের ফেল, তেব 

সকল ফকুাহােয় করােমর ঐক মেত স কােফর হেয় গেছ।” 



  

এবাদত িতি ত হেব অনুসরণ ও আেদশ মান  করার িভি েত। আর একমা  এবাদতকতৃ ভূর আেদশ মান  করা ছাড়া এবাদত কান সময় হণেযাগ  

হেবনা। সুতরাং য কান ব ি  যিদ িনেজেক য়ংস ণূ আেদশকারী বা িনেষধকারী মেন কের এবং িনেজর প  থেক কান ব র উপর হালাল বা 

হারােমর িবধান েয়াগ কের, তেব কতৃঅেথ স িনেজেক মা’বদূ বা অনুসৃত িহেসেব ঘাষণা করল। আ াহ তা’লা বেলন- “আর আিম েত ক জািতর 

কােছই এই বেল রাসূল রণ কেরিছ য, একমা  আ াহর এবাদত কর আর সব কার তা ত থেক দূের থাক।” আর আ াহর এবাদেতর মলূ িভি  

হে  অনুসরণ ও আেদশ মান  করার িদক থেক একমা  আ াহেক িনিদ  কের নয়া। সুতরাং আেদশ একমা  আ াহর, িবধান একমা  আ াহর। আ াহ 

বেলন- “সম  আেদশ একমা  আ াহর জন ই িনধািরত।” অন  বেলন- “িন য় আেদশ একমা  আ াহর জন ।” এরশাদ কেরেছন- “তার জন ই 

সকল সৃি , তার জন ই সকল আেদশ।” এরশাদ কেরেছন- “ তামরা যখন কান িবষেয় মতেভদ পাষন কর, তখন আ াহর কমুই একমা  েযাজ ।” 

আ াহ বেলন- “আেদেশর িদক থেক কউ আ াহর সােথ অংশীদার হেত পােরনা।” 

 উপেরা  আয়াতসমহূ থেক একিট কথাই  য, আেদশ করার অিধকার একমা  আ াহর জন ই িনধািরত। বরং ভূ মােন হে  যার 

এবাদত করা হেব। আর এবাদত একমা  অনুসরণ ও আেদশ মান  করার মাধ েমই হেয় থােক। ভূর আেদশ মান  করা ছাড়া এবাদত কখেনাই 

হণেযাগ  হেবনা। সুতরাং য কান ব ি  িনেজেক অৈবধ েপ য়ংস ণূ আেদশকারী বা িনেষধকারী মেন কের, িনেজেকই একমা  হালাল-হারাম ধায 

করার মািলক মেন কের, তেব কতৃঅেথ স িনেজেক ভূ বেল ঘাষণা িদল। আ াহ তা’লা বেলন- “নািক তােদর কান অংশীদার রেয়েছ, য আ াহর 

অেঘািষত িবষেয় তােদরেক সমাধান িদেয় থােক ??” এখােন আ াহ পাক সমাধানকারীেক অংশীদার বেল আখ ািয়ত কেরেছন আর সমাধানকতৃেক ধম 

বেল আখ া িদেয়েছন। ীেনর কতৃ অথ হে  একিন তা, অনুসারী ব ি ও অনুসৃেতর একিন  হয়। এটাই ীেনর সিঠক অনুবাদ। সুতরাং আয়াতিট 

এখােন য়ংস ণূ অথবহনকারী। অথাৎ শরীয়ত েণতােক ভূ, শরীয়তেক ীন আর অনুসারীেক অংশীদার অেথই নয়া হেব। আ াহ তা’লা বেলন- 

“তারা আ াহেক ছেড় তােদর ধমীয় জন ও পা ীেদরেক ভূ বািনেয় িনেয়িছল।” এর ব াখ ায় হািদেস বিণত হেয়েছ- আদী িবন হািতম তাঈ থেক 

বিণত, নবী করীম সা. ক একদা িনে া  আয়াতিট পড়েত নেলন “আর তারা আ াহেক ছেড় তােদর ধমীয় জন, পা ী ও ঈসা িবন মারয়ামেক ভূ 

বািনেয় িনেয়িছল। অথচ তােদরেক আেদশ করা হেয়িছল একমা  আ াহর এবাদত করার জন । আ াহ ব িতত কান মা’বদূ নই। তােদর অংশীদারকতৃ 

িবষয় থেক আ াহ পিব ”। আদী বলেলন- হ আ াহর রাসূল! আমরা তা তােদর এবাদত করতাম না। উ ের নবী করীম সা. বলেলন- আ াহ পাক যা 

হালাল কেরিছেলন, তা তারা হারাম কেরিছল না ? আ াহ পাক যা হারাম কেরিছেলন, তারা তা হালাল কেরিছলনা ? বলল- হ াঁ.. ! নবী করীম সা. 

বলেলন- এটাই তা হে  এবাদত।  

 

 যারা আ াহর নািযলকতৃ িবধানাবলী ছেড় িদেয় অন  িবধানমেত িস া হণ কের, তােদরেক আ াহ পাক কােফর বেল সাব  কেরেছন- 

“আর যারা আ াহর িবধানমেত ফায়সালা কেরনা, তারাই হে  কােফর।” আর যারা করুআন-হািদেসর িবধান উেপ া কের মানুষেক শাসন কের থােক, 

তােদরেক আ াহ তা’লা তা ত বেলেছন- “আর ঐ সকল লাক তা েতর (শয়তােনর) িবধানমেত ফায়সালা করেত চায়, অথচ তােদরেক তা ত ছেড় 

দয়ার আেদশ করা হেয়িছল। আর শয়তান সবসময় মানুষেক অ কার পথ তায় িনেয় যেত চায়।” ইমাম মহুা দ আমীন শানকীতী “আযওয়াউল 

বায়ান” ে  িলেখন- “আ াহর নািযলকতৃ শরীয়ত ব িতত অন  য কান উপােয় ফায়সালা করার নামই হে  তা ত।” 

 আ াহ তা’লা বেলন- “ফায়সালা একমা  আ াহর জন ই। আ াহ তামােদরেক আেদশ কেরেছন য, আ াহ ছাড়া তামরা অন  কােরা এবাদত 

করেত পারেবনা। এটাই হে  সিঠক ধম।” এখােন আ াহ তা’লা ফায়সালােক এবাদত নােম ব  কেরেছন। আর ফায়সালাকতৃ ব েক ধম বেলেছন। 

সুতরাং য ব ি  সবিবষেয় আ াহর ফায়সালা জারী করল, সই আ াহর এবাদত করল এবং আ াহর নািযলকতৃ িবষয়েক ধম েপ হণ করল। আর য 

ব ি  তা েতর ফায়সালা করল, কতৃপে  স তা েতর এবাদত করল এবং তা েতর ফায়সালােক িনেজর ধম বেল মেন িনল।  

 

 

 

 

 

 

শরীয়ত িবকতৃকারীেদর ব াপাের উলামােদর অিভমত 

 
 উলামােয় করাম এ সকল া  মতবাদ ও কফুরুী শরীয়েতর ব াপাের সিব াের বণনা কেরেছন এবং এধরেনর মতবাদ িত াকারীেদরেক 

কােফর মরুতাদ িহেসেব সাব  কেরেছন।  

 ইবেন হাযম রহ. বেলন- “ য কান মসুলমান যিদ ইি ল িকতােবর িবধানমেত ফায়াসালা কের, যার কান িববরণ ইসলামী শরীয়েত আ াহর 

প  থেক অবতীণ হয়িন, তাহেল স কােফর তথা ইসলাম বিহভূত হেয় যােব।” 

 ইবেন তাইিময়া রহ. বেলন- “মসুলমানেদর ধেম একিট অবশ  াতব  িবষয় হে - য ব ি  ইসলাম ছাড়া অন  ধম অনুসরণেক ভাল মেন 

করল বা মহুা াদ সা. এর উপর নািযলকতৃ ীন ছেড় অন  শরীয়েতর অনুসারী হল, স সকল মসুলমােনর ঐক মেত কােফর হেয় গল।” িতিন আরও 

বেলন- “আ াহর প  থেক নািযলকতৃ শরীয়ত হে  করুআনুল কারীম এবং রাসূেলর কথা বা কাজকম। আর এ শরীয়ত থেক সৃি র কান ব ই বিহভূত 

নয়। একমা  কােফর ব িতত কউ এ সীমানার বাইের নয়।” অন  বেলন- “ কান মানুষ যিদ সু  হারামেক হালাল মেন করল বা সু  হালালেক 

হারাম মেন করল বা সু  শরীয়তেক পিরবতেন মন  হল, স সকল ফকাহশা িবেদর ঐক মেত কােফর।” 

 ইবেন কাছীর রহ. বেলন- “ য ব ি  শষনবী মহুা াদ িবন আি াহ সা.এর উপর অবতীণ সু  শরীয়তেক উেপ া করল এবং অন  

শরীয়তমেত ফায়সালা করল, স কফুরুী করল।” 

 শখ আ লু লতীফ িবন আ রু রহমান বেলন- “ য ব ি  জেন েন আ াহর নািযলকতৃ কারআন ও রাসূেলর িবধান িবেরাধী ফায়সালা িদল, 

স কােফর।” 



 শখ আ রু রহমান িবন মাইদ বেলন- “ য ব ি  ব াপকভােব এমন শাসন চলন করল, যা আ াহর িবধােনর সােথ আপি  সৃি  কের, তেব 

ইসলােমর গি  থেক স কােফর হেয় বিরেয় গল।” 

 শখ মহুা াদ িবন ইবরাহীম বেলন- “সবেচ’ বড় কফুরুী হে  মানুেষর তির কান সংিবধানেক মহুা াদ সা. এর উপর অবতীণ আ াহর 

সংিবধােনর উপর াধান  িদল। অথচ আ াহ তা’লা বেলেছন- “যখন তামােদর মােঝ কান িবষয় িনেয় মতেভদ দখা দয়, তখন তামরা আ াহ ও তাঁর 

রাসূেলর িস াে র িদেক ত াবতন কর, যিদ তামরা আ াহ ও িবচারিদবেসর উপর িব াস রেখ থাক। এটাই উ ম প া আর উৎ কৃ  ব াখ া।” 

 পার িরক মতাৈনক  দখা দওয়ার ি েত করুআন-হািদসমেত ফায়সালা করার পর আ াহর নািযলকতৃ িবধােন য স  হলনা, তােক য়ং 

আ াহ পাক সুিনি ত েপ ও শপথ কের কােফর বা বঈমান িহেসেব আখ া িদেয়েছন। আ াহ পাক বেলন- “অতএব, আপনার পালনকতার কসম, স 

লাক ঈমানদার হেবনা, যত ণ না তােদর মেধ  সৃ  িববােদর ব াপাের আপনােক ন ায়িবচারক বেল মেন না কের। অতপর আপনার মীমাংসার ব াপাের 

িনেজর মেন কান রকম সংকীণতা পােবনা এবং তা িচে  কবলু কের নেব।” (সূরা িনসা- ৬৫) 

 উে খ  য, এে ে  সবেচ’ বড় য কফুরুী িবষয়িটর ে  আমােদর সমকালীন মরুতাদ ব ি বগ িল  রেয়েছ তা হে - “প ম সংিবধান, এ 

সংিবধানিট শরীয়েতর সােথ সবেচ’ বিশ সংঘাতপণূ, আ াহ ও তাঁর রাসূেলর সংিবধােনর উপর কঠুারাঘাতকারী, মসুলমানেদর জন  খিুব দয়িবদারক। 

সিট হে - আ াহর সংিবধােনর সােথ তা েতর বানােনা সংিবধান িম ণ করা, শয়তানী শরীয়তসমহূেক গলায় ঝিুলেয় নয়া। যমন- াে র সংিবধান, 

মািকন সংিবধান, ি িটশ সংিবধান ইত ািদ। পাশাপািশ কিতপয় ভ  তারেকর িদেক এ েলা সে াদন করা। এ সকল তা তী শরীয়ত বতমােন িবিভ  

মসুিলম রাে  সামি কভােব চিলত। মসুিলম জনসাধারণ যােক হরহােমশা মাথায় িনেয় িমিছল-িমিটং কের অভ । এ শরীয়েতর শাসকবগ আ াহর 

নািযলকতৃ মহাপিব  িবধানেক উেপ া কের কিতপয় কােফর ভ  তারেকর তির সংিবধানমেত দশ শাসন কের যাে । এটােক া কের 

জনসাধারণেক এর িদেক টেন িনেয় যাে , যা সবেচ’ বড় কফুরুী। মহুা াদ সা.এর সােথ কাশ  ঠা ািব প। 

 শখ শানকীতী রহ. “আযওয়াউল বায়ান” ে  লেখন- “সবেচ’ আ েযর ব াপার হে  য, আ াহর িবধানেক উেপ াকারী এসকল 

ব ি বগই আবার ইসলােমর দাবী কের। আ াহ তা’লা বেলন- “আপিন িক তােদরেক দেখনিন, যারা দাবী কের য, যা আপনার িত অবতীণ হেয়েছ স 

িবষেয়র উপর তারা ঈমান এেনেছ এবং আপনার পেূব যা অবতীণ হেয়েছ। তারা িবেরাধীয় িবষয়েক শয়তােনর িদেক িনেয় যেত চায়, অথচ তােদর িত 

তা অমান  করার িনেদশ দয়া হেয়েছ। ব ত শয়তান তােদরেক তািরত কের পথ তার গভীর অ কাের িনেয় যেত চায়।” অন  আ াহ বেলন- 

“যারা আ াহর নািযলকতৃ িবধানমেত মীমাংসা করলনা, তারাই কতৃ কােফর।” অন  এরশাদ কেরন- “তেব িক আিম আ া  ব িতত অন  কান 

িবচারক অনুস ান করব, অথচ িতিনই তামােদর িত িব ািরত  অবতীণ কেরেছন ? আিম যােদরেক  দান কেরিছ, তারা িনি ত জােন য, এিট 

আপনার িতপালেকর প  থেক সত সহ অবতীণ হেয়েছ। অতএব, আপিন সংশয়কারীেদর অ ভূ  হেবননা।” 

 শখ শানকীতী রহ. আরও বেলন- এ ধরেনর িমথ া শরীয়ত েণতােদর অনুসারী ব ি বগ িনঃসে েহ মশুেরক বা আ াহর সােথ অংশীদার 

সাব কারী। 

  শখ আহমদ শােকর রহ. বেলন- “ইসলােমর শ রা য সকল িমথ া সংিবধান িবে ষবশতঃ মসুলমানেদর উপর চািপেয় িদেয়েছ, কতৃপে  

এিট হে  একিট নতনু ধম, যা মসুলমানেদরেক  ও মহামলূ বাণ ধম থেক বি ত করার জন  শ প  ধায কের িদেয়েছ। কারণ, তারা মসুিলম 

দশ েলােক এ েলা বা বােয় বাধ  কের রেখেছ। মসুলমানেদর অ ের এর িত ভালবাসা ও আকষন গঁেথ িদেয়েছ। এমনিক ায়ই গণমাধ েম বলেত 

না যায়- সংিবধান সংেশাধনী, িবচারিবভাগ পথৃককরণ, আদালেতর রায় পিরবতন ইত ািদ। কারণ এসকল বাক  ইসলামী শরীয়ত এবং 

ফকাহশা িবদেদর িস াে  কখেনাই েয়াগ করা যােবনা। বরং ইসলামী শরীয়েতর উপর তারা ইিতমেধ ই লেবল লািগেয় িদেয়েছ- মধ যগুীয় ব াপার, 

পরুাতন িবচারব ব া, মৗলবাদী শাসন ইত ািদ।” িতিন আরও বেলন- “এ সকল শাসেন েয়াগকতৃ সকল সংিবধানই সূেযর আেলায় ন ায় , এটা 

কাশ  কফুরুী মতবাদ, যখােন অ তা বলেত িকছ ু নই। মসুলমান নামধারী য সকল ব ি বগ এর সােথ ত  বা পেরা ভােব জিড়ত রেয়েছ, 

তারা যই হাকনা কন, কান অজুহাত তােদর থেক হণেযাগ  নয়। সুতরাং েত ক ব ি  যন িনেজর িবষেয় সতক থােক। কারণ, িবচারিদবেস 

েত কেকই িক  কাঠগড়ায় দাড়ােত হেব।  

 শখ মহুা াদ হািমদ ফা ী বেলন- “সালেফ সােলহীেনর ব েব র সারমম হল- তা ত বলা হয় েত ক ঐ ব , যা বা ােক আ াহর এবাদত 

থেক িবমখু কের দয়। একিন ভােব ীন পালন এবং আ াহ ও তাঁর রাসূেলর অনুসরেণ বাধা সৃি  কের। চায় তা ীন শয়তান হাক বা মানুষ শয়তান 

হাক বা কান বৃ -পাথর হাক। যিদ তাই হয়, তেব আমােদর মসুিলম সমােজর সবিবভােগ চিলত বতমান িবচারব ব াও তা েতর অ ভূ  হেব, যা 

স ণূ অমসুিলমেদর বানােনা সংিবধান। কারণ, এর মাধ েম ধান উে শ  হে  আ াহর িবধানেক বািতল কের দয়া, যা হদ কােয়ম করা, সুদ হারাম 

হওয়া, ভ ািবচার িনিষ  হওয়া, মদ পান িনিষ  হওয়ােক সি েবিশত কের। বতমান গণতে  চিলত সংিবধােন উপেরা  সব েলা িবষয়েকই অ াহ  

কের। সুতরাং মলূ সংিবধানেকই তা ত বলা হেব। পাশাপািশ এর ব া এবং সহেযাগীতাকারী সকেলই তা ত।” 

 

 এভােবই আমরা বঝুেত পাির য, বতমান মসুিলম িবে  চিলত িবচারব ব ািট তা তী িবচারব ব া। আমােদর শাসকবগ তা তী শাসকবগ; 

বরং তারা কােফরেদর চাইেতও ভয়ংকর। কননা, তারা কবল শয়তানী শরীয়ত চিলত কেরই া  হয়িন, উপর  কােশ  ঘাষণা কেরেছ য, শাসন ও 

িবচারব ব ার ে  আ াহ তা’লার কানই অিধকার নই। কারণ, িতিট রা ীয় সংিবধােনই  কের লখা আেছ য, জনগণই সকল মতার উৎ স। 

এখােন ‘ মতা’ বলেত সব কার মতা উে শ । আর ইসলাম ধমমেত মতা একমা  আ াহর। তারা মতার মাধ েম এখােন সবধরেনর কথা এবং 

কােজ েয়াগ মতােক বেুঝ থােক। অথাৎ  তারাই হালালকরণ বা কান িকছ ুহারামকরেণর মাতাবান। আর এটাই পালনকতার কতৃ অথ, যার বণনা 

পেূব গত হেয়েছ।  

 

য সকল সরকার সংিবধান না িলেখ কারআন-সু াহ অনুযায়ী রা  পিরচালনার দাবী কের, তােদর উে েশ  আমরা বলবঃ- 

 

 “ তামােদর দাবী স ণূ িমথ া এবং তারণামলূক”। কারণ, তামােদর বা বতাও ঐ সকল রাে র বা বতার ন ায়, যারা সংিবধান িলিপব  

কের রা  চালাে । সুতরাং তামােদর পার িরক সাম স তা হে  ই কােকর সাম স তার ন ায়। অতপর ধারণা কেরছ য, তামরা জনগেণর হােত 

মতা অপন করিন এবং এটাও বলিন য, সকল মতা আ াহ ছাড়া অন  কােরার। তামরা এখােন নাম পাি েয় পালােম  বিসেয়ছ। এভােব তামরাও 

অন েদর ন ায় িবিভ  কফুরুী ইউিনয়নেক কােছ িভিড়েয়ছ। এ ারািবক ইউিনভািসিট এবং জািতসংেঘর মত কফুরুী সংগঠেন েবশ কেরছ। অতপর তােদর 

ধাযকতৃ কফুরুী সংিবধানেক রাে  চালু কের আ াহর হারামকৃত ব সমহূেক হালাল ও হালালকতৃ ব েক হারাম বািনেয়ছ। এভােব তামরা ধ ুনাম 

পিরবতন কের ব  ব ব াপনা িতি ত কেরছ। িচরাচিরত হারাম সুদেক তামরা হালাল বািনেয়ছ। এভােব তামরা িতিট মসুলমানেক আজ সুদী 



কারবারীেত যু  কিরেয়ছ। মসুিলম িবে র িতিট ব াংেকই আজ সুদী িসে ম চিলত। তামরাই জবাব দাও- কান সংিবধান তামােদরেক এ েলা 

করার অনুমিত িদেয়েছ ?? বরং ইসলামী ব াংক নােমর এই নতনু রাজ ই তামােদরেক এ েলা থেক িনেষধ করেব।  

 

 হ মসুিলম ভাই! এভােবই আপিন দখেবন য, আমােদর এই পিব  রা েলা মরুতাদ ও কফুরুী সরকােরর মাধ েম পিরচািলত হে । শাসেকর 

বেশ বেস আেছ সব মরুতাদ আর মনুািফক। উপেরা  কফুরুী সংিবধানেক তারা একিট পণূা  ধম িহেসেব চালু কের জারপবূকভােব মানুষেক এর িদেক 

টেন িনেয় যাে । পাশাপািশ এই সকল মনুািফক শাসকই আ াহর শ েদর সােথ ব ু  াপন কের মসুলমানেদরেক দেূর ঠেল িদেয়েছ। আপিন সকল 

সরকারেকই দখেবন য, তারা মশুেরকেদরেক ব  ুবািনেয় তােদরেক সহেযাগীতা কের থােক, তােদর উপর িবপদ আবিতত হেল ঃেখ ফেট যেত 

থােক। তােদর দেশ কখেনাই ঐ সকল কােফরেক গালম  করার অনুমিত হয়না বা কােশ  তােদর িবেরাে  িবে াভ করার অনুমিত হয়না। মুশেরকেদর 

গালম কারীেদর িবেরাে  সংিবধােন কেঠার শাি র িবধান করা হেয়েছ। মশুেরকেদর সােথ তােদর ব েু র ধান িনদশন হে  য, অিভ  ধেমর 

মাণ প তােদর সােথ তারা িনরাপ া ও সামিরক চুি  কের রেখেছ। য কান ভােব পার িরক সহেযাগীতাই হে  ব েু র ধান িনদশন। আ াহ 

তা’লা বেলন- “ হ ঈমানদারগণ! তামরা ই দী এবং খৃ ানেদরেক কখেনা ব ু েপ হণ কেরানা। কননা, তারাই পর ের ব ।ু আর যারাই তােদর 

সােথ ব ু  াপন করেব, তারা ওেদর মেধ  বেলই িবেবিচত হেব। িন য় আ াহ তা’লা সীমালংঘনকারী স দায়েক হদােয়ত দননা।” 

 

 উপেরা  আয়ােতর ব াখ ায় খ াত তাফসীরিবশারদ ইবেন জারীর রহ. বেলন- “সুতরাং যারাই মিুমনেদর িব ে  তােদরেক ব ু বািনেয় কান 

কার সহেযাগীতা করেব, তারা ওেদরই ধেম আেছ বেল িবেবিচত হেব। কারণ, সমধািমক ব ি ই একমা  তার সােথ ব ু  াপন করেত পাের। ব ুে র 

মােনই হল য, স ঐ ব ি র ধেমর উপর স  আেছ। আর কফুরুীর উপর স  মােনই হল আ াহর িবধােনর কাশ  িব াচারণ। সুতরাং তার িত 

তােদর মতই িবধান আেরাপ করা হেব।” 

 এভােবই আমরা বঝুেত পারলাম য, ঐ সকল শাসকবগ কাশ  কফুরুীর মেধ  িল । কারণ, তারাই মসুলমানেদর িচরশ  ই দী খৃ ানেদরেক 

ইসলামী রা সমেূহ িতি ত কেরেছ। িবধমীেদর সােথ তােদর ব েু র ধান িনদশন হে  য, তারা িনিধ ায় মশুেরকেদর সািবক অনুসরণ মেন 

িনেয়েছ, মশুেরকেদর শরীয়েত স  হেয়েছ, িবিভ  কফুরুী ও শয়তানী সংগঠেনর সােথ যু  হেয়েছ যােদর একমা  াগানই হে - “ধেমর িদক িদেয় 

মানুেষর মােঝ কানই পাথক  নই”। এভােব তারা মসুলমান এবং মশুেরেকর মােঝ সমেঝাতা সৃি  কের ই দীেদর তির অিভ  ধেমর ছায়াতেল আ য় 

িনেয়েছ। অথচ আ াহ তা’লা মশুেরেকর সােথ ব ু  াপেন  িনেষধ কেরেছন এবং ঘাষণা কেরেছন- এ ধরেনর কমকা  আ াহ তা’লার অস ি র 

কারণ। আ াহ তা’লা বেলন- “বাপ-ভাই যিদ ঈমােনর িবপরীেত কফুরুীেত স  থােক, তেব তােদরেকও ব  ুবা ভাকা ী মেন করনা। যারাই 

িবধমীেদর সােথ ব ু  াপন করেব, তারাই কতৃ জােলম।” এই আয়ােত য়ং আ াহ তা’লা িপতা এবং সেহাদর মিুমন ও কােফর ই ভাইেয়র মােঝ 

ভােব স ক িছ  কের িদেয়েছন। সুতরাং অপিরিচত কান কােফেরর সােথ যিদ ব ু  াপন কের, তেব তার িক অব া!! এভােবই  হেয় যায় 

য, জািতয় াতৃ েবােধর নােম মসুিলম দশ েলােত যা িকছ ুহে , সবই তা ও কফুরুীর িনদশন। কননা, ঐ সকল মরুতােদর ত ৈ◌রী সংিবধােন  

কেরই লখা আেছ য, দেশর নাগিরক িহেসেব সবাই সমািধকার পােব। এখােন ধম বা আ ীদার ে  কান ভদােভদ করা যােবনা। তারা বেল থােক 

য, ধম একমা  আ াহর জন  আর দশ সকল জনগেণর জন । এর মােন হে - ধেমর িদক থেক দেশর নাগিরকেদর মােঝ কান ব ৈ◌সম  সৃি  করা 

যােবনা। একজন নাগিরক িহেসেব মসুলমান এবং কােফর সকেলই তােদর চােখ সমান। অথচ য়ং আ াহ তা’লা কােফেরর সােথ ব ু াপনকারীেক 

কােফর বেল আখ া িদেয়েছন। আ াহ তা’লা বেলন- “আর যারা কােফর, তারা পর ের একজন অপরজেনর ব ।ু” নবীেদরেক আ াহ িনয়ােত য 

িমশন িদেয় পািঠেয়িছেলন, তার মলূ উে শ ই িছল মশুেরকেদর থেক িনেজেক মু  ঘাষণা করা। যমন- ইবরাহীম আ. স েক আ াহ তা’লা বেলন- 

“ তামােদর জন  ইবরাহীম ও তাঁর স ীেদর মেধ  চমৎ কার আদশ রেয়েছ। তারা তােদর স দায়েক বেলিছল- তামােদর সােথ এবং তামরা আ াহেক 

ছেড় যার এবাদত কর, তার সােথ আমােদর কান স ক নই। আমরা তামােদর মািননা। তামরা এক আ াহর িত িব াস াপন না করেল তামােদর 

মেধ  ও আমােদর মেধ  িচরশ তা থাকেব।” 

 

 এরপর তািকেয় দেখন- অিভশ রা িনরীহ মসুলমান আর আ াহর পেথর আহবানকারীেদর সােথ িক প আচরণ কেরেছ। তােদর শরীের লাহার 

িশকল ঝিুলেয়েছ, কারাগার েলােক তােদর মাধ েম পণূ কেরেছ, তােদরেক দশা র কেরেছ। বতমােন মসুলমানেদর সকল দশ েলােতই আ াহর পেথ 

আহবানকারীেক কিঠন মু েতর স খুীন হেত হে । তােদর কারাগাের িনেয় িনমমভােব শাি  দয়া হে , হত া কের দয়া হে । তােদর দাষ একমা  

এটাই িছল য, তারা মহাপরা মশালী এক আ াহর িত ঈমান এেনিছল। তারা মসুলমান যুবকেদরেক দশা র কের দশ পিব  করার াগান িদে । 

িঠক যমনিট কওেম লূত বেলিছল- “তােদরেক (মিুমনেদরেক) তামােদর এলাকা থেক বর কের দাও, কারণ তারা পিব তা অবল ন করেত চায়।” 

 এসকল কমকাে  িল  হেয় মিুসলম রা েলার শাসকবগ ইসলােমর গি  থেক বিরেয় গেছ, যা বতমান সমেয় কান মসুলমােনর অজানা 

থাকার কথা নয়। 

 কাযী ইয়ায রহ. বেলন- “উলামােয় করাম ঐক মত হেয়েছন য, একজন কােফর ব ি  কখেনাই নতা হেত পােরনা। এমনিক কান শাসক 

যিদ কফুরুী কমকাে  িল  হয়, তেব তােক পদচু ত করা আবশ ক। িঠক ত প যিদ শাসক নামায কােয়ম না কের, বা নামােযর িদেক জনগণেক আহবান 

না কের, তেবও তােক পদচু ত করা অপিরহায।  

 

এ ধরেনর ােনর িক দরকার ? একজন মসুলমান িহেসেব ঐ সকল তা তী শাসকেক কােফর বলা ওয়ািজব ?? 

 

 উ র হেব হ াঁ..! েত ক মসুলমানেক একথা জেন রাখা আবশ ক য, নাি ক কােফরেদরেক কােফর বেল সাব  করা মসুলমানেদর ধান 

আ ীদা।  

 

মসুলমান িহেসেব তাহেল আমার দািয়  িক হেত পাের ?? 

 

 আপনার উে েশ  বলিছ য, হ ভাই! ভাল কের জেন রাখনু- ঐ সকল তা তী শাসক থেক িনেজেক মু  ঘাষণা করা সব থম আপনার 

উপর ফরেয আইন। কারণ, আপিন পেূবই জেন এেসেছন য, ঈমােনর একিট মৗিলক  হে  সকল কার কােফর স দায় থেক িনেজেক মু  

ঘাষণা করা, তােদর সােথ শ তা পাষণ করা, তােদর িত কান সৗহাদ তা না রাখা।  

 আমােদর ইমামগণ বেলন য, নাি কেদরেক কােফর সাব  করা ইসলাম ধেমর একিট আবশ কীয় িবষয়। সুতরাং কান মসুলমােনর জন  

তােদরেক সহেযাগীতা করা অথবা তােদর ধাযকতৃ কান সংগঠেন িনেজেক জিড়ত করা অথবা সামিরকভােব ও গণমাধ েমর সাহােয  তােদরেক সমথন 

করা জােয়য হেবনা। এধরেনর কান সংগঠেন জিড়ত হেয় যারাই তােদরেক সাহায  করেব, তারাই আ াহ পােকর এই উি র অধীেন পেড় যােব- “আর 



যারাই তােদর সােথ ব ু  াপন করেব, তারাও তােদর মেধ  বেল িবেবিচত হেব।” কােফরেদর সােথ ব ু  াপন কের তারাও যিদ কােফর হেয় যায়, 

তেব অবশ ই তােদর িব ে  যু  করাও ফরয হেয় যােব। আ াহ তা’লা বেলন- “আর যারা ঈমানদার, তারা আ াহর রা ায় যু  কের। প া ের যারা 

কােফর, তারা তা েতর রা ায় যু  কের। সুতরাং তামরা শয়তােনর ব েুদরেক হত া করা, কারণ শয়তােনর চ া  িনতা ই বল।” অন  আ াহ 

বেলন- “আর িকছেুতই আ াহ তা’লা কােফরেদরেক মসুলমানেদর উপর িবজয় দান করেবননা।” সুতরাং তারা হে  কােফর শাসক, তােদর থেক সািবক 

ব ন িছ  করেত হেব, তােদর অনুসরণ ত াগ কের আ াহর আেদেশর িদেক মেনািনেবশ করেত হেব।  

 

তােদর িব ে  যু  করা আবশ ক 

 

 তােদর িব ে  িনেজেক মু  ঘাষণার মােনই হল লড়াইেয়র ঘাষণা দয়া। কারণ, কান শাসক যিদ কফুরুী কের এবং আ াহর শরীয়েতর 

বিহভূত কমকাে  িল  হয়, তাহেল তােক পদচু ত করা পয  তার িব ে  লড়াই করা ফরয। তােক অপসারণ কের কান খাঁিট ঈমানদারেক লািভিষ  

করা আবশ ক। উবাদা িবন সােমত রা. থেক বিণত, একদা নবী করীম সা. আমােদরেক ডেক বায়আত িনেলন। বায়আেতর িবষয়ব  িছল- সুেখ ঃেখ, 

ল মূ েত বা কিঠন মু েত সবসময় আমরা (আমীেরর কথা) নব আর মানব। কখেনা গ েগাল সৃি  করবনা। তেব হ াঁ... যিদ তামরা কাশ  কান 

কফুরুী ল  কর যা েপ আ াহর আইেনর িব ে  যায় (তেব তা অপসারণ করা তামােদর উপর ফরয)। 

 ইমাম নববী রহ. বেলন- “কাযী ইয়ায রহ. বেলেছন- উলামােয় ইসলাম ঐক মত হেয়েছন য, কান কােফর নতেৃ র যাগ  হেত পারেবনা। 

যিদ কান শাসক কফুরুীেত িল  হয়, তেব তােক অপসারণ করা আবশ ক। িঠক ত প যিদ নামায কােয়ম বা নামােযর িদেক আহবান ছেড় দয়, 

তাহেলও তােক অপসারণ করা আবশ ক। কাযী ইয়ায বেলন- কান শাসেকর কাছ থেক যিদ কফুরুী কাযকলাপ কাশ পায় বা শরীয়ত পিরবতেনর মত 

কান িনদশন পিরলি ত হয় বা কান কসুং ার দখা যায়, তেব স শাসেকর অিধকার হািরেয় ফলেব। এভােব সম  মসুলমােনর উপর তার অনুসরণ 

িবন  হেয় যােব। তখন মসুলমানেদর উপর ফরয হে  তােক অপসারণ কের তার েল ন ায়পরায়ণ একজন নতােক িনযু  করা। যিদ তা করেত কান 

মসুলমান অপারগ হেয় যায়, তাহেল তার জন  আবশ ক হে  মসুলমানেদর কান ভূিমেত িহজরত করা, ীন িনেয় অন  কাথাও পািলেয় যাওয়া। 

 ইবেন হাজার রহ. বেলন- “ইবেন তীন বেলেছন- উলামােয় করাম একমত হেয়েছন য, কান শাসক যিদ কফুরুী বা কান কসুং ােরর িদেক 

আহবান কের, তেব তােক পিরবতন কের অন  কাউেক শাসক বানােত হেব। ইবেন হাজার রহ. বেলন- এর সারকথা হে  য, কফুরুীর দ ন 

সবস িত েম তােক পদচু ত করা হেব। তােক অপসারণ করার ে  সম  মসুলমানেক একসােথ কাজ করেত হেব।”  

 উলামােয় করােমর উপেরা  মতামেতর িভি েত আপিন অবশ ই জেন থাকেবন য, কান মসুলমােনর জন  কখেনা কান কােফেরর শাসেন 

স  থাকা জােয়য নয়। বরং মযাদা একমা  আ াহ, তাঁর রাসূল এবং মিুমনেদর জন  অবধািরত। কান কােফেরর সামেন মসুলমানেক মাথা নত করার 

মােনই হে  লা নার যাপেন তু  হওয়া, যা একজন মিুমেনর জন  কখেনাই বা নীয় নয়। 

 হ মসুিলম ভাই! (আ াহ আপনােক র া ক ন) আমােদর ইসলাম ধেম মরুতােদর পিরণিত একজন মৗিলক কােফেরর চেয়ও কেঠার ঘািষত 

হেয়েছ। ইবেন তাইিময়া রহ. বেলন- “মরুতাদ ব ি র কফুরুী সবস িত েম মৗিলক কােফেরর কফুরুী অেপ া মারা ক ও ভয়ানক।” িতিন আরও 

বেলন- “করুআেনর সংিবধােন কেয়কিট কারেণ মরুতােদর শাি  কােফেরর শাি  থেকও বিশ হওয়ার কথা ঘািষত হেয়েছ- এক- মরুতােদর কাছ থেক 

কখেনা িজযয়া হণ করা ব ৈ◌ধ নয়; বরং সবাব ায় তােক হত া করা ফরয। িক  মৗিলক কােফর (লড়াইহীন) এর িবপরীত। কারণ, অিধকাংশ ইমামেদর 

মেত ( যমন আব ূহানীফা, মােলক, আহমদ রহ.) তােক হত া করা যােবনা। িক  মরুতাদেক সবস িত েম হত া করা হেব। ই- মরুতাদ কখেনাই 

মসুলমােনর উ রাধীকাের অংশীদার হেত পারেবনা। মরুতােদর সােথ মেয় িববাহ দয়া যােবনা। মরুতােদর যবাইকতৃ প  ব ণ করা যােবনা। 

 ইমাম আহমদ রহ. বেলন- মরুতাদেক কখেনাই িনরাপ া (িভসা) দয়া যােবনা। “জােমউল িখলাল” ে  বিণত হেয়েছ য, আছরাম বণনা 

কেরন- িযি ক স েক আব ূআ ু াহর কােছ  করার পর আিম তােক বলেত েনিছ য, িযি েকর কাছ থেক কখেনাই িজযয়া নয়া যােবনা; বরং 

যখােনই তােক পাওয়া যােব, হত া করেত হেব। ইসলােম িযি েকর কাছ থেক িজযয়া নয়ার কান িবধান নই। অতপর বেলন- ছবুহানা াহ ! 

(আ েযর ভি েত...) িযি েকর কাছ থেক িজযয়া নয়া হেব ?? (আরও আ েযর ভি েত...) 

 

উলামােয় করােমর দৃি েত মুরতাদেক দাফন করা যােবনা 

 ইসহাক িবন মানসূর রহ. বেলন- “আিম ইমাম আহমদেক  করলাম- মরুতাদেক হত া করার পর তার লাশেক িক করা হেব ? উ ের ইমাম 

আহমদ বলেলন- বলা হয় য, তার লাশেক ঐ ােনই ফেল রাখা হেব, যখােন হত া করা হেব। ওটাই তার কবর ান। এটাই আমার কােছ সেবা ম 

মতামত। 

 ইবেন তাইিময়া রহ. বেলন- “মরুতাদ কাশ হওয়ার পর আব ূবকর িস ীক এবং সকল সাহাবােয় করাম রা. কােফরেদর ছেড় সব থম 

মরুতাদেদর িব ে  যু  কেরিছেলন। মরুতাদেক হত া করা মসুলমানেদর ঈমান-আ ীদা র ার শািমল। বিহশ েদর সােথ যেু র পেূব আভ রীণ 

পিরি িত যাচাই কের িনেত হেব। একিট কথা ভাল কেরই জেন রাখা দরকার য, ব বসার ে  মলূধন হে  লােভর উে । মলূধন রি ত থাকেল 

লােভর আশা করা যােব। মলূধন ন  হেয় গেল লােভর আশা করা বাকামী।  

 সুতরাং েত ক মসুলমােনর জন  আবশ ক হেব অপসারণ করা পয  তােদর িব ে  যু  চািলেয় যাওয়া, সাধ মত যেু র সর ামাদী সং হ 

কের পিরপণূ িত হণ করা, মসুলমানেদর রে র িবিনমেয় অিজত ভূিম েলােক ইসলােমর পণূ শাসেনর িদেক িনেয় আসা। মুরতাদ অিভশ  শাসেকরা 

এেস আ াহর আইন িববতন কের শরীয়ত িবন  কের ফেলেছ, মশুেরকেদর অপিব  শয়তানী কতৃ েক আসার সুেযাগ িদেয়েছ।  

 উ েত ইসলােমর িত িহংসা ও শয়তানী শরীয়েতর অনুসরণকরতঃ এই সকল মনুািফক শাসকবগ যিমেন ফ াসাদ ছিড়েয় িদেয়েছ। অথচ 

আ াহ পাক মিুমনেদরেক ফ াসাদ সৃি কারীেদর িব ে  িজহােদর আেদশ িদেয়েছন। আ াহ তা’লা বেলন- “যারা আ াহ ও তাঁর রাসূেলর সােথ সং াম 

কের এবং দেশ হা ামা সৃি  করেত সেচ  হয়, তােদর শাি  হে  এই য, তােদরেক হত া করা হেব অথবা শূলীেত চড়ােনা হেব অথবা তােদর 

হ পদসমহূ িবপরীত িদক থেক কেট দয়া হেব অথবা দশ থেক বিহ ার করা হেব। এিট হল তােদর জন  পািথব লা না আর পরকােল তােদর জন  

রেয়েছ কেঠার শাি ।” 

আ াহর িব ে  যু  ঘাষণার উপকরণসমহূ তােদর কথা আর কাযকলােপ পিরলি ত হেয়েছ। ইসলামী শরীয়ত বিহভূত িবষয় তােদর ারা কাশ 

পেয়েছ। করুআন-সু াহর আইেনর িত তায়া া না কের যিমেন িবশৃ লা সৃি  করা হেয়েছ। সুতরাং িতিট মসুলমােনর জন  এই মু েত েদশেক 

কফুর ও শরক থেক মু  করা আবশ ক। 

 কাজিট আগামীকাল নয়; বরং আজেকই সমাধা করেত হেব। কারণ িতিনয়ত তােদর কমকা েলা ইসলােমর জন  অিভশাপ হেয় আসেছ। 

িত মু েত মানুষ ইসলাম থেক দেূর সের যাে । কিতপয় ানী লাক মেন কের য, তােদর িব ে  ধীেরিচে  পদে প নয়াই বুি মােনর পিরচয় হেব। 

বরং সিঠক প া হে  য, ঈমানদারেদরেক দাওয়াত এবং িজহােদর অ  ব বহার কের যত ত স ব এই সকল মরুতাদেক উৎ খােতর কাজ স  

করেত হেব। আপিন অবশ ই দেখ থাকেবন য, এই মরুতাদ শাসকেদর তথ  ম ণালয় মসুলমানেদর মােঝ িক প নাি কতাপণূ মতবাদ ছিড়েয় িদে । 

অপমান ও লা ণােক মসুলমানেদর িনত িদেনর স ী বািনেয় িদেয়েছ। িযনা ভ ািবচারেক িমিডয়ার মাধ েম আধিুনক রীিত িহেসেব তেুল ধরা হে । 

সেবাপির ইসলােমর মত পিব  ধমেক িমিটেয় নাি ক বাদী ধেমর িদেক আহবান করা হে ।  



 আপিন অবশ ই দেখ থাকেবন য, খাদ  ও ধমম ণালেয়র প  থেক কত হারাম ব েক হালাল িহেসেব বাজাের ছিড়েয় দয়া হে । 

মসুলমানেদরেক ধমীয় অিধকার থেক বি ত করা হে । ইসলােমর িতিট িবষয় িনেয় ঠা া িব প করা হে । নারীেদর পিব  স ম িহজােবর িব ে  

িন া ও কেঠারতা আেরাপ করা হে । সুতরাং আেছ িক কান ন ায়বান যবুক, যার বিল  তরবারী এ সকল নাি ক মরুতাদেদরেক সরল পেথ িফিরেয় 

আনেত পারেব ?? 

 আপিন দেখ থাকেবন য, অথ ম ণালয় িতিদন অবঝু মসুলমানেদর মেুখ সুেদর িবষ ঢেল িদেয় তােদরেক আ াহর িব ে  যেু র কাতাের 

দাড় করাে । কহই আজ সুদী ব াংেক টাকা জমা ছাড়া িনেজর স দ সংর ণ করেত পারেছনা। সুদী িসে ম ছাড়া কহ ব বসায় লভ াংশ নেত 

পারেছনা। তারা িতিনয়ত য সকল ু  ঋেণর কথা বেল দির  লাকেদরেক সুখসমৃ  জীবেনর  দিখেয় থােক, তাও এই সুদী িসে ম থেক মু  

থাকেছনা। বাধ তামলূক বীমা বা ইনসু েরে র বেস মানুেষর জীবনেক িনিদ  িবষেয়র সােথ বেঁধ ফলা হে । 

 আপিন দেখ থাকেবন য, িশ া ম ণালয় আমােদর পরবতী জে র হােত িক প িশ া তেুল িদে । এই িবজাতীয় িশ ায় িশি ত হেয় 

মসুলমানেদর স ােনরা নাি কতার িদেক ধািবত হেয় যাে । এখন িবষয় েলা আেরা  হেয় উঠেছ, কর বানেরর ছেলেদর (ই দী) সােথ তারা 

িবিভ  শাি চুি  াপন কের মসুলমানেদর ই ত স ম ও িনরাপ ােক মািটর সােথ িমিশেয় িদে । আপিন অন ান  ইউিনভািসিট বা িশ া িত ােনর 

িদেক তাকান এবং তােদর িশ া এবং আ াহর নািযলকতৃ িশ ােক এক পা ায় মােপন। তাহেলই এই সকল ভ  নাি ক মরুতােদর চহারা আপনার চােখ 

আয়নার মত পির ার হেয় যােব।  

 এরপরও িক তােদর িব ে  যু  করার ে  মসুলমানেদর কান আপি  থাকেত পাের ?? অথচ আ াহ তা’লা বেলন- “আর যু  কর যত ণ 

না ফতনা স ণূ িনমলূ হেয় যায় এবং পিরপণূভােব আ াহর ীন িতি ত হেয় যায়।” এখন িচ া ক ন, আমােদর দেশর ধম িক আ াহর ধম ?? নািক 

স ণূই শয়তােনর ধম। খবু কমই পােবন যখােন ইসলামী শরীয়ত থেক কান িকছ ু নয়া হেয়েছ। িকছ ু ীন আ াহর জন  আর িকছ ু ীন গায় ার জন  

তা তা হেত পােরনা। সুতরাং পিরপণূ আ াহর ীন িতি ত না হওয়া পয  িতিট মসুলমানেক যু  করা আবশ ক। 

 

শষকথা 

 আমরা িজহাদ কের যাি । কারণ, িজহাদই হে  উ তেক স ােনর িদেক িফিরেয় নয়ার একমা  পথ। নবী করীম সা. বেলন- “যখন তামরা 

ধাকার য়িব য় করেব, গ র লজ ধের ঘের বেস যােব, তখামার িনেয়ই স  হেয় িজহাদেক ছেড় দেব, তখন আ াহ পাক তামােদর উপর 

এমন লা ণা চািপেয় দেবন, পিরপণূ েপ আ াহর ীেন িফের না আসা পয  সই লা ণা তামােদর থেক উঠােবননা।” এখােন ীন বলেত িজহাদ 

উে শ ।  

 আমরা িজহাদ কের যাি  কারণ, িজহাদ হে  জীবন। আ াহ তা’লা বেলন- “ তামরা আ াহ ও তাঁর রাসূেলর ডােক সাড়া দাও। আ াহ 

তামােদরেক জীবন দান করেবন।” মফুাছছীরীন বেলেছন- এখােন জীবন বলেত িজহাদ উে শ ।  

 

যিদ বলা হয়- আেরকট ু ধয  ধর..!! 

 জেন রাখেবন, আ াহ কখেনা চাননা য, মসুলমান একিট মু ত অপমােনর সােথ জীবন যাপন ক ক। কারণ, আ াহ বেলেছন, “মযাদা ও 

স ান একমা  আ াহ, তাঁর রাসূল এবং মিুমনেদর জন  অবধািরত।” অন  বেলন, “িকছেুতই আ াহ তা’লা কােফরেদরেক মিুমনেদর উপর িবজয় দান 

করেবননা।” 

 

যিদ বলা হয়- িজহাদ হে  ফতনা.. !! 

 

 িত উ ের আপিন তােক আ াহর বাণীিট িনেয় দেবন- “তােদর কউ বেল, আমােক অব াহিত িদন, আমােক ফতনায় ফলেবননা। শােন 

রাখ! তারা পেূব থেকই ফতনায় পেড় রেয়েছ এবং িনঃসে েহ জাহা াম এই কােফরেদরেক পিরেব ন কের রেখেছ।”  

 িজহাদ কন ফতনা হেব ? অথচ িজহাদই সকল ফতনােক িনমলূ কের। আ াহ বেলন- “যু  কর, যত ণ না ফতনা স ণূ িনমলূ হেয় যায়।” 

 

যিদ বেল, িজহাদ তা মতৃু  ঘটায় ...!!! 

 

 বলেবন, মতৃু র জন ই তা িজহাদ করিছ। কারণ, িজহাদ করেত িগেয় মতৃু  হেল শাহাদেতর মযাদা পাওয়া যােব। আর শাহাদাতই িতিট 

মজুািহেদর সেবা  বাসনা। আ াহ বেলন- “মিুমনেদর মেধ  কতক আ াহর সােথ কতৃ ওয়াদা পণূ কেরেছ। তােদর কউ কউ মতৃু বরণ কেরেছ এবং 

কউ কউ তী া করেছ। তারা তােদর সংক  মােটই পিরবতন কেরিন।” অন  বেলন- “আর যারা আ াহর রােহ িনহত হয়, তােদরেক তিুম কখেনা 

মতৃ মেন কেরানা; বরং তারা িনেজেদর পালনকতার িনকট জীিবত ও জীিবকা া ।” 

 

যিদ বলা হয়, তুিম তা এ পেথ একা ! সােথ কউ নই ! মানুষ তা িনেজেদর কাজকম িনেয় ব  ! 

 

 উ ের বলব- এটাই হ প ীেদর িনদশন। হ প ী স দায় িতিট যেুগই অপিরিচত থেকেছ। আ াহ তা’লা বেলন- “আ াহর রােহ যু  করেত 

থাকনু! আপিন িনেজর স া ব তীত অন  কান িবষেয়র িয াদার নন! আর আপিন মিুমনেদরেক উৎ সািহত করেত থাকনু। শী ই আ াহ কােফরেদর 

শি -সামথ খব কের দেবন। আর আ াহ শি -সামেথর িদক িদেয় অত  কেঠার এবং কিঠন শাি দাতা।” এর ব াখ ায় ইমাম করুতবুী রহ. বেলন- 

এটা হে  আ াহর প  থেক নবীেক সে াদন কের আেদশ য, মনুািফকেদর কটিু েক আপিন পেরায়া করেবননা। বরং সােথ কহ না থাকেলও 

সিঠক েপ আপিন আপনার যু  চািলেয় যান। 

 ওেহ ি য় মসুিলম ভাই! আপনার মেন উদয় হওয়া িকছ ু মালা এবং উ র িনেয় এই িছল আমােদর ছা  আেয়াজন। আশা কির উ র 

পেয়েছন, আমরা কারা ?? িক চাই ?? আর িজহােদরই বা েয়াজন িক ?? সুতরাং আসুন...!! আ াহর দয়া এই মহা আমানত র ায় আমােদর সােথ 

শরীক হেয় যান...!! সত  জানার পেরও আর বেস থাকেবননা...!!! আ াহ তা’লা বেলন- “ তামরা তামােদর পালনকতার মা এবং জা ােতর িদেক 

ছেুট যাও যার সীমানা হে  আসমান ও যমীন, যা  তির করা হেয়েছ পরেহযগারেদর জন ।” 

 

 

শংসা সিব কবল তামাির রা লু আলামীন....!!! 


