
পরম ক ণাময় এবং অসীম দয়াল ুআ া  র নােম  করিছ 

ফেতায়া 

রাফাহ গনহত ার িতেশাধ নওয়ার জ  আমরা িক লবানেনর শরনাথী িশিবের হামােসর িব ে  যুে র 
অ মিত পেত পাির? 

আনসা াহ বাংলা িটম কতৃক অনূিদত 

 #১০ 
উ র দানঃ শাইখ আব ুমুহা দ আল মাকিদিস 

ঃ 

আসসালামুআলাই ম ওয়া রহমাতু ািহ ওয়া বারাকাতু ,  

রাফাহ গনহত ার িতেশাধ নওয়ার জ  আমরা িক লবানেনর শরনাথী িশিবের হামােসর িব ে  যুে র 
অ মিত পেত পাির? 

আমরা চাি  শাইখ [আব ুমুহা দ আল- মাকিদিস] এই ে র উ র িদেবন। এই িবষয়িট এখন খুব পনূ 
হেয় উেঠেছ এবং আমােদর মধ কার সম া এখন শয়তােনর হােত,  যভােব বলা যায়। 

আসসালামুআলাই ম ওয়া রহমাতু ািহ ওয়া বারাকাতু । 

কাির আহেমদ আ ু াহ 

উ রঃ 

আলহাম িল াহ দায়া এবং সালাম আ া  র রসেূলর উপর। 

আ া   সবমহান বেলনঃ 

 َواْعَلُموا َأنَّ اللََّھ َشِدیُد اْلِعَقاِب ِفْتَنًة َلا ُتِصیَبنَّ الَِّذیَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة َواتَُّقوا

 “আর তামরা এমন ফাসাদ থেক বেঁচ থাক যা িবেশষতঃ ধ ুতােদর উপর পিতত হেব না যারা তামােদর 
মেধ  জােলম এবং জেন রখ য,  আ াহর আযাব অত  কেঠার” 

আমরা আমােদর ভাইেদর উপেদশ দই তাঁরা যন হামােসর সােথ যু  তােদর দেশর বাইের িব তৃ না কের। 
াঁ এইটা সত  য হামাস অত াচাির। এইটা সিত  য হামাস আমােদর শ  ।  ধ ুতাই নয় তাঁরা হত াকারী 

অপরািধ,  এবং যারা সমসামিয়ক িবষয় েলার উপর নজর রােখন তােদর িনকট এই ব াপাের কান িবতক 
নই।  



িক  তা সে ও আিম উপেদশ দই তামােদর,  তামরা যন ধ ুযারা গাজােত আেছ তােদরেক দাষী সাব  
কর,  যারা সরাসির জিড়ত িছল আমােদর ভাইেদর র  ঝরােনােত  তােদর অপরােধর জ । িতেশাধ 
িনওনা হামােসর সইসব অ সারীেদর উপর যারা দেশর বাইের আেছ তােদর সরকােরর ারা গাজার িভতের 
করা অপরােধর জ ,  কারন তােদর মেধ  তাঁরাও আেছ যারা নতনু এেস তােদর সােথ যাগ িদেয়েছ এবং 
আরও আেছ তাঁরা যারা বি ত হেয়িছল ও ঘটনার ফলাফল দেখ তাঁরাও অত  শাকাহত। 

  

আমরা এখনও অেপ া করিছ য তােদর মধ কার বাধস  মা ষেদর জ  যারা তােদর আে ালেনর 
অপিরপ তা এবং য় হেয় যাওয়া ব  করেবন,  খুব জ রী পদে প িনেয় যারা অপরাধী তােদরেক নতেৃ র 
পদ থেক অপদ  করেবন এবং তােদর জায়গায় বসােবন মুসলমানেদর। 

আমরা আমােদর ভাইেদর সাবধান করিছ এবং তা ত ও আমােদর শ বািহনীর িব ে  আমােদর সং ােমর 
িবষয়িটর স াবনা নজর িদেয় দখার জ  কারন শ বািহনীর অেনেক হামাস এবং পিৃথবীর িবিভ  দেশ এই 
ধরেনর আে ালেনর এর মেধ  আেছ যারা মুসিলম উ াহর িত করার জ  েযােগর অেপ ায় থােক। 
আমরা একিদক িদেয় আশা করিছ গাপন রিভসি  বর হেয় আসেব যােত লাভবান হেব সালািফ িজহািদ 
আে ালন এবং হামােসর মেধ  িফিলি েনর বাইের নতনু স খুভাগ গরম কের দয়ার মাধ েম। সাবধান! খয়াল 
রেখা এর মেধ  পড়া থেক! এইটাই মাসাদ,  িস আই এ,  িশয়া,  ফাতাহ এর সদ রা পিরক না করেছ। 

এইখােন কান বাধস  মুসিলেমর েয়াজন নই িনেজর রে র িবিনমেয় তােদর খলনা হওয়ার এবং 
তােদর পিরক না ও ল  বা বায়ন কের দওয়া িনেজেদর অ াতসাের। 

হ আ া   আমােদর এবং আমােদর ভাইেদরেক সিঠক অ ে রনা িদন। আমােদরেক পিরচালনা ক ন,  
আমােদরেক িনেদশনা িদন এবং আমােদরেক সিঠকপেথ রাখুন। 

ল  ক নঃ আমরা উপেদশ িদি  মা ষেদর চিলত বাদ “শয়তােনর হােত” ব বহার না করার জ  
যিদও এইটা এখােন ব বহার করা হে  পক িহেসেব,  যা ারা বাঝােনা হে  শয়তান য কান সময় 
আমােদর েরািচত এবং উি েয় িদেত পাের য কান মূ েত সংঘােতর িদেক। অ থায় িনয়ম হে  আমরা 
িনভরশীল আ া  র পবূিনধািরত িনয়িত এবং উনার িবচােরর উপর,  কান অ ভ শি  বা অ  িকছরু উপর 
নয়।   

এইটার পে  সা  হে  নবী স া া আলাইিহওয়াসা ােমর িনেষধ শয়তানেক অিভশাপ দওয়ার জ  যখন 
একজেনর শায়াির প র পদ লন ঘেট তখন। এর কারন হে  এেত তােক স ািনত করা হয় এবং স তখন 
গিবত হয়,  কারন মা ষ যখন প র পদ লেনর জ  শয়তানেক অিভশাপ দয় যন শয়তান এর জ  
দায়ী।  

 


