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পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আ�াহর নােম শুরু করিছ। 

  

ইবেন আ�াস (রািদয়া�াহু আনহু) েথেক বিণর্ত হেয়েছ, রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া 

সা�াম) বেলন, 

“েয বয্ি� েবদুঈেনর জীবন কাটায়, েস ককর্শ হেয় যায়। েয িশকাের িনেয়ািজত হয়, েস হয় 

উদাসীন। আর েয বয্ি� শাসকেদর সােথ সাক্ষাত কের, েস িফতনার মােঝ পিতত হয়।”1

(২) 

 

মানুষ তার কমর্ ও পিরেবশ �ারা �ভািবত হয়। আর এ কারেণই ইসলাম আমােদরেক 

িদকিনেদর্শনা েদয় েয, েকান েকান কাজ করেত হেব এবং েকান েকান কাজ এিড়েয় চলেত হেব। 

ইসলাম আমােদরেক িশক্ষা েদয় েয, েকান পিরেবেশ আমােদর থাকা উিচত এবং িক ধরেনর 

মানুেষর সং�েশর্ িনেজেদরেক রাখেত হেব। 

  

একজন বয্ি� েকান ধাঁেচর কাজ বাছাই করেছ, েসটার ওপর িনভর্র কের তার বয্ি�ে�র 

অেনকটাই গিঠত হয়। েযমন: িচিকৎসা িবভােগ কমর্রত একজন েলাক েয সকল চািরি�ক 

গুণাবলী অজর্ন কের, তার সােথ কি�উটার িবভােগ কমর্রত একজন বয্ি�র চািরি�ক গুনাবলীেত 

অেনক পাথর্কয্ থােক। িকছু েপশা মানুষেক কেঠার কের েতােল, আবার িকছু েপশা কের েতােল 

নমনীয়। অেনক কাজ আেছ েযখােন সাফলয্ অজর্েনর জনয্ িবনয়ী হওয়াটা বা�নীয়, আবার অেনক 

েপশার েক্ষে� কিঠন ও কেঠার হওয়াটাই নীিত। এমনিক একই েপশার েক্ষে�ও এমন ৈবসাদৃশয্ 

েদখা যায়। রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলন েয, ছাগেলর পােলর রাখােলরা 

দয়ালু হয়, তেব উেটর রাখাল হয় অহংকারী। 

 

উপেরর হাদীেস েদখেত পাই, রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) িতনিট কােজর কথা 

উে�খ কের মানুেষর ওপর কাজগুেলার �ভাব বণর্না কেরেছন। �থমিট হেলা েবদুঈেনর মেতা 

জীবন যাপন করা। রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলন েয, েবদুঈেনর জীবন 

বয্ি�র চির�েক রূঢ় ও ককর্শ কের েতােল। মরুভূিমর রুক্ষ পিরেবশ আর কিঠন জীবন মানুষেক 

এমন কেরই গেড় েতােল েযন েস এই �িতকূল পিরেবেশ িটেক থাকেত পাের। 

(২) আবু দাঊদ, িতরিমযী, নাসাঈ, এবং বায়হাকী েথেক বিণর্ত 
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ি�তীয় েয কাজিটর কথা বলা হেয়েছ তা হেলা িশকার। িশকার খঁুেজ পাওয়া, তােক েধাঁকা িদেয় 

তার েথেক িনেজেক লুিকেয় েরেখ তার েপছন েপছন েদৗেড় তােক িনজ আয়�াধীন কের েনবার 

িবষয়িট েবশ েরামা�কর। এভােব িশকার করা একিট েনশায় পিরণত হয়। তা হয়েতা েসই 

বয্ি�েক িনেজর দািয়� পালন েথেক গােফল কের রােখ, ফেল �ীেনর িদেক ঘাটিত েদখা েদয়। 

এজনয্ই রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছন েয, তারা হয় উদাসী, অমেনােযাগী। 

 

তৃতীয় কাজিট হেলা শাসকেদর সােথ সাক্ষাত করা। রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) 

বেলন েয, েয বয্ি� শাসকেদর সােথ সাক্ষাত কের, েস িফতনায় পিতত হয়। সুনােন আবু 

দাঊেদর বয্াখয্াকারী �� আউন আল মাবূদ এ বলা হেয়েছ েয, এই হাদীেস িফতনায় পিতত হবার 

অথর্ হেলা �ীন েথেক েবর হেয় যাওয়া (বা �ীনেক হািরেয় েফলা)। 

  

সুনােন িতরিমযী হাদীস ��িটর বয্াখয্াকারী �� তুহফাত আল আহুসী েত রেয়েছ, “েয বয্ি� 

শাসেকর সােথ সাক্ষাত কের তার েতাষােমাদ কের, েস িফতনায় পিতত হয়; িক� েয বয্ি� 

শাসেকর সােথ েদখা কের, িক� তােক েতাষােমাদ কের না, বরং তােক সৎ কােজর িনেদর্শ েদয় 

এবং ম� কাজ করেত িনেষধ কের, তার সাক্ষাত সেবর্াৎকৃ� িজহাদ িহেসেব গণয্ হয়।” 

  

এই হাদীেস শাসকেদর সােথ সাক্ষােতর কথা বলেত এমন শাসকেদর কথা বুঝােনা হেয়েছ যারা 

জুলুম ও অতয্াচার করেতা, তেব তারা িনেজরা িছল মুসলমান। তাহেল িচ�া কের েদখুন, আজ 

আমরা েসই সব আেলমেদর বয্াপাের িক বলেবা, যারা িকনা এমন শাসকেদর সােথ সাক্ষাত 

করেছন েযসব শাসক �ীন ইসলাম েথেক স�ূণর্রূেপ খােরজ (বিহভূর্ত) হেয় েগেছ?(৩) েযখােন 

হাদীেস বলা হে� অতয্াচারী শাসকেদর সােথ সাক্ষাত করেলই একজন মুসলমান তার �ীন 

(৩) বতর্মান যুেগ এই ধরেনর শাসেকর অভাব েনই। মুসিলম ভূখ�সমূেহ েয সকল শাসেকরা ইসলামী শরীয়েতর 

বদেল মানবরিচত েকােনা িবধােনর �ারা িবচার-ফায়সালা করেছ, তারা �েতয্েকই এমন শাসক েয িকনা ইসলাম 

েথেক খােরজ (বিহভূর্ত) হেয় েগেছ। মহামযর্াদাবান আ�াহ তাআলা বেলন, 

 
...আর যারা আ�াহ যা নািযল কেরেছন তদানুযায়ী িবচার-ফায়সালা কের না, তারা কােফর। 

(সূরা মািয়দা, আয়াত: ৪৪) 
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হািরেয় েফলেব, তাহেল েসই সব আেলম বয্ি�বেগর্র �ীেনর িক হেব যারা এমন শাসকেদর সােথ 

সাক্ষাত কেরন েয শাসেকরা ধমর্ে�ািহতার �চারক, আর উ�ােতর শ�েদর িনরাপ�া �দানকারী?! 

  

শাসকেদর জগেত �েবশ করার মােনই হেলা িফতনা। তােদর জগত জুেড় রেয়েছ শুধু িমথয্া আর 

েধাঁকা। আেলমেদর আগমন হয় পিব� ও পির�ার-পির�� এক পৃিথবী েথেক। তােদর পিরেবশ 

তােদরেক সৎ ও অকপট হওয়া িশিখেয়েছ, এবং তােদরেক রাজা-বাদশােদর িমথয্া আর 

েধাঁকাবািজ েশানার জনয্ ��ত কের িন। ফেল এই শাসেকরা িমি� িমি� কথা বেল, �িত�িতর 

েদাহাই িদেয় তােদরেক েধাঁকা েদয়; ভােলা বয্বহার আর “উপহার” এর িবিনমেয় তােদর 

িব�াসভাজন হেয় ওেঠ। রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) িক বেলন িন, “েতামরা এেক 

অপরেক উপহার দাও, এভােব ভােলাবাসা বৃি� পায়”? 

 

িনঃসে�েহ! িকছু আেলমেদর মন েতা এই ধরেনর শাসকেদর �িত ভােলাবাসায় এতটাই িবগিলত, 

িঠক েযমন কের বনী ইসরাঈেলর মানুেষরা বাছুেরর �িত ভােলাবাসায় িবগিলত হেয় পেড়িছল। 

 

এই শাসেকরা তােদর জােল বহু আেলমেক ফাঁিসেয়েছ। এইসব আেলমেদরেক তারা তােদর 

িনেজেদর সুরক্ষা ও �াথর্ রক্ষা এবং তােদর ইহুদী ও �ী�ান �ভুেদর �ােথর্া�ােরর কােজ 

িনেয়ািজত করেছ। এই আেলমরা আ�াহর �ীন ও মুসলমানেদরেক রক্ষা করার বদেল কােফর 

শাসকেদরেক �িতরক্ষা দান করেছ।3

(৪) 

(৪) এভােবই আ�াহ ও তাঁর রাসূল (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর িবরু�াচরণকারী তাগুত শাসকেদর সােথ 

এই আেলমরা সাক্ষাত কেরন; এবং এর ফল�িতেত তারা আ�াহর �ীেনর �িতরক্ষায় িনেয়ািজত মুজািহদেদর 

িবরুে� কথা বলা শুরু কেরন এবং অপরিদেক এই তাগুত শাসকেগা�ী ও তােদর �িতরক্ষা বািহনীর পেক্ষ কথা 

বলা শুরু কেরন! অথচ আ�াহ তাআলা বেলন, 

 
মুহা�াদ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) আ�াহর রাসূল; আর যারা তাঁর সােথ আেছ তারা কােফরেদর িবরুে� 

কেঠার এবং িনেজেদর মেধয্ পর�ের সহানুভূিতশীল... 

(সূরা ফাত্ হ, আয়াত: ২৯) 
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তেব এই উ�ােতর মােঝ সবসময় এমন একিট দল থাকেব যারা হক্  (সতয্) এর উপর �িতি�ত 

থাকেব এবং আ�াহর �ীনেক সুরক্ষা �দান করেত থাকেব। এবং এমন আেলমগণ সবর্দা থাকেবন 

যারা হক্  (সতয্) এর জনয্ লড়েবন এবং আ�তয্াগ করেবন। আজও এমন আেলমগণ রেয়েছন 

যারা আহমদ িবন হা�ল (রিহমাহু�াহ) এর পদা� অনুসরণ কেরন, িযিন একাকী সেতয্র জেনয্ 

লড়াই কেরেছন, আর এই আেলমরাই হে�ন আহলুস সু�াহ ওয়াল জামাআহ এর ইমাম। 

এছাড়াও আ�াহ বেলন, 

 
যারা ঈমান আনয়ন কেরেছ তারা যু� কের আ�াহর পেথ, এবং যারা কােফর হেয়েছ তারা যু� কের তাগুেতর 

পেথ; অতএব েতামরা শয়তােনর ব�ুেদর িবরুে� যু� কেরা; িন�য়ই শয়তােনর েকৗশল দুবর্ল। 

(সূরা িনসা, আয়াত: ৭৬) 
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