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�ক পােব আ�াহর সাহা� 

--------------------------------------------------------- 

আ�াহ যােক সাহা� করেবন �কউ তােক পরািজত করেত পারেবনা, ঐ �ি�র �কান 

অপমান �নই যােক আ�াহ সাহা� করেবন। আর আ�াহ যার িব�ে� তার �কান স�ান 

�নই, �স পরািজত হেবই। স�ান আ�াহর জ� আ�াহর র�েলর (স�া�� আলাইিহ 

ওয়া সা�াম) জ� এবং ঈমানদারেদর জ�। কািফর, �শিরকেদর �কান স�ান �নই 

তােদর জ� আেছ অপমান আর লা�না। ��াকীেদর �শষ পিরনিত ভােলা হেব। 

�য কাজ করেল আ�াহর সাহা�কারী হওয়া যায়, �য কােজ আ�াহর সাহাে�র িন�য়তা 

রেয়েছ এমন কােজ সফলতা �িনি�ত। ঈমানদারেদর মােঝ আ�াহর সাহা� পাওয়ার 

িবষয়� �বলভােব ি�য়াশীল থােক । 

 

আ�ন �জেন �নই... 

আ�াহ কােক সাহা� করেবন? বা �ক পােব আ�াহর সাহা�? 

অতীেত কারা আ�াহর সাহা� �পেয়েছন? 

আ�াহ কােক তার সাহা�কারী বেল �ঘাষণা কেরেছন? 

িক �সই কাজ যার জ� আ�াহর প� �থেক সাহাে�র অ�ীকার রেয়েছ? 
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 আ�াহ কােক সাহা� করেবন? বা �ক পােব আ�াহর সাহা�? 

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

َ يـَْنُصرُْكمْ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا   ]٤٧:٧[َويـُثـَبِّْت أَْقَداَمُكْم  ِإْن تـَْنُصُروا ا�َّ

অথ �: ওেহ যারা ঈমান এেনছ! যিদ �তামরা আ�াহেক সাহা� কর তেব িতিনও 
�তামােদর সাহা� করেবন, আর িতিন �তামােদর পদে�প ��ঢ় করেবন।(�রা �হা�াদ 
৪৭:৭) 
 

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

َوَلْوَال َدْفُع ا�َِّ النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َهلُدَِّمْت  ۗ◌  الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِدَ�رِِهْم ِبَغْريِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُقوُلوا َربـَُّنا ا�َُّ 

ُ َمْن يـَْنُصُرهُ  ۗ◌  َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم ا�َِّ َكِثريًا ِإنَّ ا�ََّ َلَقِويٌّ  ۗ◌  َولَيَـْنُصَرنَّ ا�َّ

  ]٢٢:٤٠[َعزِيٌز 

অথ �: যােদর বিহ�ার করা হেয়েছ তােদর বািড়ঘর �থেক �ায়স�ত কারণ ছাড়াই, �� 
এইজ� �য তারা বেল -- ''আমােদর �� আ�া� ’’। আর যিদ মানবজািতেক তােদর এক 
দেলর �ারা অ� দলেক �িতহত করার �ব�া আ�া� র না থাকেতা তা হেল িন�য়ই 
িবধব� হেয় �যত ি��ান-সংসার িবরাগীেদর উপাসনা �ান, গীজ�া, ইয়া�দীেদর 
উপাসনালয় এবং মসিজদস�হ �যখােন আ�া� র নাম অিধক �রণ করা হয়! আর 
িন�য়ই �য আ�াহেক সাহা� কের আ�াহ তাঁেক সাহা� কেরন । িন�য়ই আ�া� 
শি�মান, পরা�মশালী। (�রা হা� ২২:৪০) 
 

উপেরর আয়াত�েলা �থেক িবষয়� �� �য আ�াহর সাহা� তারাই পােব যারা 
আ�াহেক সাহা� করেব।  
 
আপিন িক আ�াহর সাহা� �পেত চান? যিদ এর উ�র হয় হাঁ, তাহেল আ�াহেক সাহা� 
ক�ন! 
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এখন �� হে� িকভােব আ�াহেক সাহা� করা যায়? বা িক �সই কাজ যা করার মা�েম 
আ�াহর সাহা�কারী হেয় আ�াহর সাহা� পাওয়া যােব? �য আ�াহর সাহা� �পেত 
চায় তার কােছ এ �ে�র উ�র অেনক ����ণ � এ �ে�র সমাধান আ�াহর কথা �থেক 
�দয়া হেব ইনশাআ�াহ.. 
 
 অতীেত কারা আ�াহর সাহা� �পেয়েছন? 

দাউদ ও জা�েতর ঘটনােক �রণ কিরেয় িদেয় আল �রআেন আ�াহ �বহানা� ওয়া 

তায়ালা বেলন, 

رًا َوثـَبِّْت أَْقَداَمَنا َواْنُصْرَ� َعلَ  َنا َصبـْ ى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن َوَلمَّا بـََرُزوا ِجلَاُلوَت َوُجُنوِدِه قَاُلوا َربـََّنا أَْفرِْغ َعَليـْ

]٢:٢٥٠ [ 

অথ �: আর যখন তারা জা�েতর ও তার �স�দেলর �েখা�িখ হেলা, তারা বলল -- �হ 
আমােদর ��! আমােদরেক �ণ � �ধয � দান ক�ন , আর আমােদর পদে�প অটল রা�ন, 
এবং কািফর জািতর িব�ে� আমােদরেক সাহা� ক�ন।(�রা বাকারাহ ২:২৫০) 
 

ُ اْلُمْلَك َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمُه ِممَّا َيَشاءُ  فـََهَزُموُهْم �ِِْذِن ا�َِّ َوقـََتَل َداُووُد َجاُلوتَ     َوآَ�ُه ا�َّ

 

অথ �: অতএব আ�া� র ��েম তারা তােদর পরািজত করল, আর দাউদ হত�া করেলন 
জা�তেক, আর আ�া� তাঁেক রাজ� ও �ান িদেলন, আর তাঁেক �শখােলন যা িতিন 
ই�া করেলন। (�রা বাকারাহ ২:২৫১) 
 
বদেরর �ে�র ঘটনােক �রণ কিরেয় িদেয় আল �রআেন আ�াহ �বহানা� ওয়া তায়ালা 

বেলন, 

 ۚ◌  ِفَئٌة تـَُقاِتُل ِيف َسِبيِل ا�َِّ َوُأْخَرٰى َكاِفَرٌة يـََرْونـَُهْم ِمثْـَلْيِهْم رَْأَي اْلَعْنيِ  ۖ◌   َقْد َكاَن َلُكْم آيٌَة ِيف ِفئَـتَـْنيِ اْلتَـَقَتا

ُ يـَُؤيُِّد  َرًة ِألُوِيل اْألَْبَصاِر  ۗ◌  َمْن َيَشاءُ  بَِنْصرِهِ َوا�َّ ِلَك َلِعبـْ   ]٣:١٣[ِإنَّ ِيف ذَٰ

অথ �: িন�য়ই �তামােদর জ� �’� দেলর পর�র স�ুখীন হওয়ার মে� (বদেরর �ে�) 
িনদশ �ন রেয়েছ-- একদল �� করিছল আ�া� র পেথ, আর অ� দল অিব�াসী, এরা 
�চােখর �দখায় তােদর �দেখিছল িনেজেদর ি��ণ। আর আ�া� তাঁর সাহা� িদেয় মদদ 
কেরন যােক িতিন ইে� কেরন। িন�য়ই এেত িশ�ণীয় িবষয় আেছ �ি�বানেদর 
জ�।(�রা আেল ইমরান ৩:১৩) 
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আল �রআেন আ�াহ �বহানা� ওয়া তায়ালা আরও বেলন, 

ُ بَِبْدٍر َوأَنـُْتْم أَِذلَّةٌ  َنَصرَُكمُ َوَلَقْد    ]٣:١٢٣[فَاتـَُّقوا ا�ََّ َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن  ۖ◌   ا�َّ

অথ �: আর আ�া� ইিত�েব � �তামােদর সাহা� কেরিছেলন বদের যখন �তামরা িছেল 
�দ �শা��; অতএব �তামরা আ�া� েক ভয় কর �যন �তামরা �ত� হও। (�রা আেল 
ইমরান ৩:১২৩) 
 
 

উপেরর আয়াত�িল �থেক �দখা যাে� আ�াহ যেদরেক সাহা� কেরেছন তারাই িবজয় 
লাভ কেরেছন। তারা সং�ায় অ� হেলও িবজয় তােদর জ�ই। বদর �া�ের ও 
�সিলমরা সং�ায় কম হওয়া সে�ও তারা আ�াহর সাহাে� িবজয় লাভ কেরেছন। 
আ�াহ যােদরেক সাহা� করেবন �কউ তােদর উপর িবজয় লাভ করেত পারেবনা।  
 
তইেতা আল �রআেন এেসেছ- 
কত �ছাট �ছাট দল বড় বড় দেলর িবপরীেত িবজয় লাভ কেরেছ আ�াহর অ�মিত�েম। 
(�রা বাকারাহ ২:২৪৯) 
 
�সিলমরা তােদর সং�ার আিধক� িদেয় িবজয় লাভ কেরন না �লত তারা িবজয় লাভ 
কেরন িবজয়দানকারী আ�াহর সাহাে�। 
 
 

�সই অতীত �থেক উ�েত �হা�াদী (স�া�� আলাইিহ ওয়া সা�াম) পয �� �েগ �েগ, 
কােল কােল যারা কািফরেদর িব�ে� িজহাদ কেরেছন তারাই আ�াহর সাহা� 
�পেয়েছন। 
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 আ�াহ কােক তার সাহা�কারী বেল �ঘাষণা কেরেছন? 

মিরয়ম-�� ঈসা (আঃ) ও তার িশ�েদর ইিতহাসেক �রণ কিরেয় িদেয় আল �রআেন 

আ�াহ �বহানা� ওয়া তায়ালা বেলন, 

قَاَل  ۖ◌  ِإَىل ا�َِّ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا أَْنَصاَر ا�َِّ َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ لِْلَحَوارِيَِّني َمْن أَْنَصارِي 

َفأَيَّْدَ� الَِّذيَن آَمُنوا َعَلٰى  ۖ◌  َفآَمَنْت طَائَِفٌة ِمْن َبِين ِإْسرَائِيَل وََكَفَرْت طَائَِفةٌ  ۖ◌   اْحلََوارِيُّوَن َحنُْن أَْنَصاُر ا�َِّ 

 ]٦١:١٤[َعُدوِِّهْم َفَأْصَبُحوا ظَاِهرِيَن 

অথ �: ওেহ যারা ঈমান এেনছ! �তামরা আ�া� র সাহা�কারী হও, �যমন মিরয়ম-�� 

ঈসা তার িশ�েদর বেলিছেলন -- ''আ�া� র পেথ �ক আমার সাহা�কারী হেব?’’ িশ�রা 

বেলিছল, ''আমরাই আ�া� র সাহা�কারী।’’ অতঃপর বানী ইসরাঈেলর একদল িব�াস 

কেরিছল এবং একদল অিব�াস কেরিছল। অতঃপর যারা ঈমান এেনিছল তােদর আমরা 

সাহা� কেরিছলাম তােদর শ�েদর িব�ে�, ফেল তারা িবজয়ী হেলা। (�রা সা�ফ 

৬১:১৪) 

 

�হািজর সাহাবীেদর (রাঃ) কথােক �রণ কিরেয় িদেয় আল �রআেন আ�াহ �বহানা� 

ওয়া তায়ালা বেলন, 

تَـُغوَن  َ لِْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِدَ�رِِهْم َوأَْمَواِهلِْم يـَبـْ َفْضًال ِمَن ا�َِّ َوِرْضَواً� َ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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�রা সা�ফ এর  উপেরা�(৬১:১৪) আয়ােত আ�াহ তার ঈমানদার বা�ােদরেক তার 

সাহা�কারী হওয়ার জ� আেদশ কেরেছন। আর ঈমানদারেদর উিচত তার মািলেকর 

কথায় সাড়া �দওয়া।  

উপেরা� �� আয়ােতই আ�াহ নবীগেণর স�ীেদরেক তার (আ�াহর) সাহা�কারী বেল 

�ঘাষণা কেরেছন, আ�াহর �ীন �চার ও �সােরর কােজ নবীগেণর স�ীরাই তােদরেক 

সাহা� কেরেছন। আর ঈমানদারেদর সােথ কািফরেদর �য সংঘাত এ সংঘােত আ�াহ 

তার প� �থেক সাহাে�র িবষয়� তার পেথ িজহাদ ও �জািহদেদর সােথই স�িক�ত 

কের িদেয়েছন। 

 

 িক �সই কাজ যার জ� আ�াহর প� �থেক সাহাে�র অ�ীকার রেয়েছ? 

ঈমানদারেদর ল� কের আল �রআেন আ�াহ �বহানা� ওয়া তায়ালা বেলন, 

  ]٦١:١٠[َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلٰى ِجتَاَرٍة تـُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم 

অথ �: ওেহ যারা ঈমান এেনছ! আিম িক �তামােদরেক স�ান �দব এমন এক বািণেজ�র 

যা �তামােদরেক র�া করেব মম ��দ শাি� �থেক? (�রা সা�ফ ৬১:১০) 

 

ُتْم تـَْعَلُموَن  ۚ◌  تـُْؤِمُنوَن ِ��َِّ َوَرُسولِِه َوُجتَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل ا�َِّ ِ�َْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكمْ  ٌر َلُكْم ِإْن ُكنـْ ِلُكْم َخيـْ ذَٰ
]٦١:١١[   

অথ �: �তামরা আ�া� েত ও তাঁর র�েল িব�াস করেব, আর আ�া� র পেথ িজহাদ করেব 
�তামােদর স�দ ও �তামােদর জীবন িদেয়। এই�ই হে� �তামােদর জ� ��য় যিদ 
�তামরা জানেত! (�রা সা�ফ ৬১:১১) 
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ِلَك  ۚ◌   ْدنٍ يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِيف َجنَّاِت عَ  ذَٰ

   ]٦١:١٢[اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

অথ �: িতিন �তামােদর পাপরািশ �মা কের িদেবন, এবং �তামােদরেক �েবশ করােবন 
এমন জা�ােত যার িনেচ িদেয় বেয় চেলেছ ঝরনারািজ, আর ন�ন কানেনর উৎ�� 
�হস�েহ। এ�ই মহাসাফ�! (�রা সা�ফ ৬১:১২) 
 

ِر اْلُمْؤِمِنَني  ۗ◌  َنْصٌر ِمَن ا�َِّ َوفـَْتٌح َقرِيبٌ  ۖ◌  َوُأْخَرٰى حتُِبُّونـََها    ]٦١:١٣[َوَبشِّ

অথ �: আর অ� এক� যা �তামরা ভালবাস -- আ�া� র কাছ �থেক সাহা� ও আস� 
িবজয়। আর �সংবাদ দাও �িমনেদর। (�রা সা�ফ ৬১:১৩) 
 
 
�রা সা�ফ এর এই আয়াতস�েহ আ�াহ তায়ালা ঈমানদারেদরেক জাহা�াম �থেক 

বাঁচার এক বািণেজ�র সংবাদ িদেয়েছন যা তােদরেক র�া করেব মম ��দ শাি� �থেক? 

আর �স বািণজ� হে� ঈমান ও িজহােদর বািণজ�। এ বািণেজ�র �ারা ঈমানদাররা 

আ�াহর �মা লাভ কের জা�ােত �েবশ করেবন। ঈমানদার মা�ই আ�াহর সাহা� ও 

আস� িবজেয়র �িত �য ভালবাসা �স ��ে� পরা�মশালী আ�াহ তার সাহা� িজহাদ ও 

�জািহদেদর জ� িনধািরত কের িদেয়েছন। 

 

ঈমান এেন মাল ও জান �ারা আ�াহর রা�ায় িজহাদ করাই হে� �সই কাজ যার জ� 

আ�াহর প� �থেক সাহাে�র অ�ীকার রেয়েছ। 

 

�তরাং যারা আ�াহর সাহা� �পেয় িবজয়ী হেত চায় তােদর উিচত ঈমান ও িজহাদ িফ 

সািবিল�াহর পথেক �বেছ �নয়া। 
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এ িবষয়�েক আরও �� করেত .. 

ি�তাল িফ সািবিল�াহ স�েক� আল �রআেন আ�াহ �বহানা� ওয়া তায়ালা বেলন, 

ُ ِ�َْيِديُكْم َوُخيْزِِهْم َويـَْنُصرُْكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قـَْوٍم ُمْؤِمِنَني  قَاتُِلوُهمْ  بـُْهُم ا�َّ
 ]٩:١٤[يـَُعذِّ

অথ �: �তামরা তােদরেক হত�া করেত থাক, আ�া� তােদর শাি� �দেবন �তামােদর 
হােত, আর তােদর লাি�ত করেবন, আর �তামােদর সাহা� করেবন তােদর িব�ে�, 
এবং �িমনেদর অ�রস�হেক �শা� ও ঠা�া করেবন। (�রা তাওবা ৯:১৪) 
 
�রা তাওবা এর ১ �থেক ১৪ ন�র আয়ােতর আেলােক- �য সব কািফর, �শিরক তাওবা 
কের ঈমান আনয়ন করেছ না, যারা ঈমানদারেদর সােথ �কান �কার িজিযয়া �ি�েত 
আব� নয় (তেব �শিরকেদর ম� �থেক যারা ঈমানদারেদর সােথ �ি�ব� হেয় স�ক 
ভােব তােদর �ি� র�া কের চলেছ তারা �িতত এেদর সােথ িনিদ �� �ময়াদ পয �� �ি� 
র�া করেত হেব), আ�াহ ও তার রা�ল (স�া�� আলাইিহ ওয়া সা�াম) �য�েলােক 
হারাম বেলেছন ঐ ব��েলােক যারা হারাম মেন  কের না, �য সব �শিরক ঈমান আনয়ন 
কের নামাজ পরেছ না ও যাকাত �দান করেছ না, যারা আ�াহর রা�ায় �লাকেদরেক 
বাধা �দান করেছ, �য সব আহেল িকতাব স��ে� আ�াহর দীনেক িব�য় কের 
িদেয়েছ, যারা ঈমানদারেদর সােথ �ি� �ঢ় করার পর তা ভ� কের �ফেলেছ, যারা 
আ�াহর �ীন ইসলামেক িনেয় ঠা�া িব�প করেছ, যারা ঈমানদারেদরেক তােদর 
আবাস�ল  �থেক �বর কের িদেয়েছ এেদরেক যারা হত�া করেব এেদরেক যারা লাি�ত 
করেব আ�াহর কথােক উ� করার জ� সং�ামী এমন �জািহদ/��িতলেদরেকই আ�াহ 
তার প� �থেক সাহা� করেবন । 
 
িবষয়� এেকবাের �� �য .. 

ি�তাল িফ সািবিল�াহ ই হে� �সই পথ �য পেথ অংশ�হণকারীরা পােব আ�াহর 
সাহা�। 

 
সংকলক 
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