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 سمم ا  الرحن الرحيم
 ا مد هللا االصالا اال الم   نييغي �مد اهل اصحبه امن اهتدى نهداه،

অনুবাদেকর কথা 

আ�াহর ব�ুেদর সােথ ব�ু� এবং আ�াহর দুশমনেদর সােথ শ�তা 

থাকা একজন মুিমেনর ঈমােনর পিরচয় এবং এিট ঈমােনর একিট 

গু�পূপূ েরাকন। িক� িবষয়িট স�েকূ মুসিলম উ�াহর উদাসীনতা 

এতই �কট েয, বতূমােন তারা অমুসিলমেদর সােথ এমনভােব স�কূ 

রাখেছ, তারা তােদর আসল ঐিতহয, িশকা সং�ৃিতেক ভুেল িবজািতেদর 

সােথ একাকার হেয় যাে�। মুসিলম জািতেক তােদর কুপ পিরপিত 

হেত বাঁচােনা ও তােদর সজাগ কের েতালার জনয শাইখ সােলহ ইবন 

ফাউযান আল-ফাউযান এর িরসালা-ইসলােম শ�তা ও ব�ু� িট খুবই 

গু�পূপূ।  

বাংলা ভাষা-ভািষ মুসিলমেদর জনয িরসালািট অনুবাদ করা ও তােদরেক 

িবষয়িট স�েকূ জানােনার তী�তার �িত লকয কের তা অনুবাদ কের 

ইসলাম হাউেসর বাংলা ভাষার পাঠকেদর পাঠকেদর জনয েপশ কির। 

আশা কির আ�াহ তাআলা এর �ারা পাঠকেদর �ীেনর সহীহ বুঝ দান 

করেবন।  

িরসালািট খুব সংিক্ ও আরবীেত হওয়ায়, পাঠকেদর িনকট িবষয় 

ব�িট অিধক �� করা জনয িরসালািটর অনুবােদর সােথ সােথ িবিভ� 
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�ােন বযাখা িবে�ষপ সংেযাজন করা হেয়েছ, যােত পাঠক িবষয়িট 

ভােলাভােব অনুধাবন করেত ও বুঝেত পাের।  

িরসালািটর অনুবাদ কমূ ও বযাখা িবে�ষপ সংেযাজন করেত িগেয় ভুল 

হওয়া �াভািবক। েকান িবজ পাঠেকর িনকট েকান ভুল-�িট ধরা পড়ার 

পর সংেশাধন কের িদেল, কৃতজ থাকব।  

অনুবাদক 
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ভূিমকা 

যাবতীয় �শংসা মহান আ�াহ রা�ুল আলামীেনর িযিন সম� জাহােনর 

�িতপালক, আর সালাত ও সালাম নািযল েহাক আমােদর �াপ-ি�য় 

নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উপর, তার পিরবার-

পিরজন ও সাথী-স�ীেদর উপর এবং তােদর উপর যারা তার �দিশূত 

পেথর অনুসারী।  

একজন ঈমানদােরর উপর ওয়ািজব হল, আ�াহ ও তার রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর মহ�েতর সােথ সােথ আ�াহর 

ব�ুেদর মহ�ত করা ও তার শ�েদর সােথ দুশমিন করা। 

 আ�াহর ব�ুেদর সােথ ব�ু� থাকা এবং আ�াহর দুশমনেদর সােথ 

শ�তা থাকা একজন মুিমেনর ঈমােনর পিরচয় এবং এিট ঈমােনর 

একিট গু�পূপূ েরাকন। যার মেধয এ গপ থাকেব না েস সিতযকার 

ঈমানদার হেত পাের না। ঈমানদার হেত হেল অবশযই আ�াহর স�ি�র 

জনয ব�ু� এবং আ�াহর স�ি�র জনয শ�তা তার মেধয থাকেত হেব, 

অনযথায় ঈমানদার হওয়া যােব না। আর এিট ঈমােনর একিট অনযতম 

অংশ এবং ঈমােনর সােথ আ�া�ীভােব জিড়ত। যােদর মেধয ঈমােনর 

এ মান-দ� থাকেব না, তােদর ঈমান থাকেব না।  

ইসলামী আ�ীদার অনযতম িভিি হল, �ীেনর উপর িব�াসী সব 

ঈমানদার মুিমেনর সােথ ব�ু� রাখা। আর যারা এ �ীন-ইসলামেক 
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িব�াস কের না, আ�াহ ও তার রাসূেলর �িত ঈমান আেন না এবং 

আিখরােতর �িত ঈমান আেন না, েস সব মুশিরক ও কােফরেদর সােথ 

দুশমিন রাখা এবং তােদর ঘৃপার েচােখ েদখা। সুতরাং মেন রাখেত 

হেব, যারা তাওহীেদ িব�াসী-মুখিলস ঈমানদার তােদর মহ�ত করা 

এবং তােদর সােথ ব�ু� রাখা হল ঈমােনর বিহ:�কাশ। আর যারা 

মুশিরক- গাইু�াহর ইবাদত কের- তােদর অপছ� ও ঘৃপা করা 

ঈমানদার হওয়ার �মাপ �রপ। আর এিটই হল ই�াহীম আ. ও তার 

অনুসারীেদর জনয আ�াহর রা�ুল আলামীন কতৃূক মেনানীত �ীন, েয 

�ীেনর আনুগতয করার জনয আমােদর িনেদূশ েদয়া হেয়েছ। আ�াহ 

রা�ুল আলামীন কুরআেন করীেম এরশাদ কের বেলন,   

�ُؤاْ ﴿ ّا بَُر َن ِ   ۡ ِن ِن  ۡ ََ ن ِ ْ ۡا ُ ََاُ   ۡ ن ِ   ٓ ُُ ََ ََ  ََ ن ن ّّ َٱَ  َۡ َن ِي َٰ نب  ِ ٓن    � َسَنَة  َۡ ح  و 
ُ

ۡ  س ُم ََ   َنََ   َِ
 َّ ِن َٱ   ۡ ُم ة َِٱ ُ َن �َ ََ  ِ َ ُۡ ُم َة َ�ي  َٱ َةَةا  َ�َ ا بَي  َٱ   ۡ نُم ََا ب ن َ�َفر  َّ َ ِن  ٱ ُُ  َ َن  َِ ٱ  ُ ُُ  َ ََ ا 

ََك  ُ ِّ َر فن  ۡ ََ و 
َ ََ ن  ُ َن ِ

َ
َن  َۡ َن ِي َٰ نب  ِ  ََ  ۡ ََ  ّّ ن ِ   ٓ َ ۥُ ٱَس  ن  َّ ّن ْ ب ۡا ُة َن  ِ ُ ۡ  ِ ّ َس ا  بََ 

َ
َُ د َءا   ۡ َ  ۡ ا  َٱَ ََ َٱ

َ َن ن  َّ َ  ََ َن ََك  نُك ُ ِ  ِ َ
ُ�  س صن ََ َك َُ   �َ َةا � ََب 

َ
د َك   �َ َّ َةا � َۡ َ ۡ َك   َ َِ ََ ّ�ّ�َةا   َ َر    ﴾٤َء 

 .  ]٤ :المتحغةسورا [

“ইবরাহীম ও তার সােথ যারা িছল তােদর মেধয েতামােদর জনয রেয়েছ 

উিম আদশূ। তারা যখন �ীয় সসদায়েক বলিছল, ‘েতামােদর সােথ 

এবং আ�াহর পিরবেতূ েতামরা যা িকছুর উপাসনা কর তা হেত আমরা 

স�ূপূ মুু। আমরা েতামােদরেক অ�ীকার কির; এবং উে�ক হল 

আমােদর- েতামােদর মােঝ শ�তা ও িবে�ষ িচরকােলর জনয; যতকপ 

না েতামরা এক আ�াহর �িত ঈমান আন। তেব �ীয় িপতার �িত 
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ইবরাহীেমর উিুিট বযিততম: ‘আিম অবশযই েতামার জনয আ�াহর 

কােছ কমা �াথূনা করব আর েতামার বযাপাের আ�াহর কােছ আিম 

েকান অিধকার রািখ না।’ েহ আমােদর �িতপালক, আমরা আপনার 

ওপরই ভরসা কির, আপনারই অিভমুখী হই আর �তযাবতূন েতা 

আপনারই কােছ”। [সূরা মুমতািহনা, আয়াত: ৪]   

আর এটা মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর �ীেনর 

অনুকরেপর নামা�র। এখােন েকান িভ�তা ও পাথূকয নাই০F

1।  আ�াহ 

রা�ুল আলামীন আরও বেলন,  

﴿ � ضر  َ َِ  َُ َا  �ن ٱ 
َ

ۡ  س ُِ ُء  َ َِ  ۘ ََ ا  َ �ن ٱ 
َ

ٰٓ س َِر ََ ّ ّ َٱَ  َُ ۡ ُِ َ  � َ ْ ٱا ُو ذن َّ ََ  َّ  ْ ۡا ُة ََ ا ََ  ََ ن ن ّّ ا َ َِ ا 
َ

ه ٰ�َ  َ ََ َٱ
 �َ َن ن ِِ َّ َِ ََ  ۡ ََ  ِ ِ  ن  َ َا  َّ  َ َّ َ ِّ ن ِ  ِ  ۡ ُِ ة  َن  ٓ ُُ ّ َن نَّ   ۡ ُم ة ن َُ  ۡ ُِ ّ ُ َۡ ََ سورا [     ﴾٥َا

 ]٥١:اليئدا

                                                            
1 আয়ােত আ�াহ রা�ুল আলামীন এ কথা �� কেরন, মুশিরকেদর সােথ েকান আেপাষ নাই। 

মুসিলমরা কখেনাই মুশিরকেদর সােথ এক� হেত পাের না। ই�াহীম আ. তার কাওেক জািনেয় 

েদন, আ�াহেক বাদ িদেয় েতামরা েয সব েদব-েদবী ও উপােসযর উপাসনা কর, তার েথেক আিম 

স�ূপূ মুু। আমার সােথ েতামােদর উপাসযেদর েকান স�কূ নাই। ই�াহীম আ. তার কওেমর 

মুশিরকেদর আরও জািনেয় েদন, েতামােদর সােথ আমার শ�তা েকান কিপেকর জনয নয়, বরং 

তা িচরকােলর জনয; যতিদন পযূ� েতামরা আ�াহর উপর ঈমান আনেব না, ততিদন পযূ� 

েতামােদর সােথ আমার শ�তা বহাল থাকেব। আ�াহ রা�ুল আলামীন ই�াহীম আ. এর দৃঢ়তােক 

কুরআেন তুেল ধেরন এবং িতিন উ�েত মুসিলমােক বেলন, েতামােদর জনয ই�াহীম আ. এর মেধয 

রেয়েছ, উিম আদশূ। সুতরাং, মেন রাখেত হেব মুসিলমেদর জনয অমুসিলমেদর সােথ আেপাষহীন 

হেত হেব, যতিদন পযূ� তারা ঈমান না আনেব, ততিদন পযূ� তােদর সােথ েকান আেপাস নাই। 

[অনুবাদ]। 
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“েহ মুিমনগপ, ইয়াহূদী ও নাসারােদরেক েতামরা ব�রেপ �হপ কেরা 

না। তারা এেক অপেরর ব�ু। আর েতামােদর মেধয েয তােদর সােথ 

ব�ু� করেব, েস িন�য় তােদরই একজন। িন�য় আ�াহ যািলম 

কওমেক িহদােয়ত েদন না”। [সূরা মােয়দাহ, আয়াত: ৫১] 

এ আয়ােত আ�াহ রা�ুল আলামীন িকতািবেদর সােথ ব�ু� করার 

িবধান িক তার বপূনা েদন। আ�াহ রা�ুল আলামীন িকতািবেদর সােথ 

ব�ু� করেত এবং তােদরেক ব�ু িহেসেব �হপ করেত িনেষধ কেরন১

2। 

অপর এক আয়ােত আ�াহ রা�ুল আলামীন কােফরেদরও ব�ু িহেসেব 

�হপ করেত িনেষধ কেরন। কােফরেদর সােথ ব�ু� করা হারাম হওয়া 

িবষেয় আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,  

ن  ﴿ ُٱ  ُ ََ  ْ ٱا ُو ذن َّ ََ  َّ  ْ ۡا ُة ََ ا ََ  ََ ن ن ّّ ا َ َِ ا 
َ

ه َٱََ   َ�ٰ ن   ُّ َۡ ََ  ُ ّن ۡ ب ِن نَ�  ِ  َِ ۡ َُ  ِ ُ ۡ  ََ َا  �ن ٱ 
َ

ۡ  س ٱُّ�  ُ ََ َٱ
  ۡ نُم �ُ �َ ن  َّ ّن ْ ب ۡا ُة َن  ِ ُ ۡ  ِ

َ
ۡ  س ّاُ� ن � ََ َُّرُوۡ  َِ رنُنۡ ُ ن ُر  َ ََ َق  ن َُ  ۡ�ُ ََ ا َنا  ََ ن ْ ب ٱا   ﴾َ�َفُر

]  � ۡ َََحة و  ]١:اِ

                                                            
2 বযাখযা: আয়ােত আ�াহ মুসিলম উ�াহেক জািনেয় িদেয় বেলন, আিম যােদর  িকতাব িদেয়িছ, 

অথূাা ইয়াহদী ও খৃ�ানেদরেক কখেনাই েতামােদর ব�ু বানােব না। কারপ, তারা কখেনাই 

েতামােদরেক তােদর িনেজেদর আপন মেন কের না, তারা সব সময় েতামােদরেক তােদর শ� 

িহেসেব গপয কের। আর তারা সব সময় মুসিলমেদর কিতর অনুস�ান কের। তারপরও যারা 

িকতািবেদর সােথ ব�ু� করেব আ�াহ তােদর িবষেয় বেলন, তারা েস সব জািতরই অ�ভুূু হেব, 

তারা মুিমনেদর অ�ভুূু হেব না। [অনুবাদক]।  
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“েহ ঈমান-দারগপ, েতামরা আমার ও েতামােদর শ�েদরেক ব�ুরেপ 

�হপ কেরা না”২

3। [সূরা মুমতাহানাহ, আয়াত: ১] 

এ িবষেয় আ�াহ রা�ুল আলামীন আরও বেলন, কােফররা যিদ 

মুিমনেদর আ�ীয়-�জন বা রু স�কূীয় ও েগা�ীয় েলাকও হয়, 

তােদর সােথ অ�র� ব�ু� এবং তােদর খােলস মহ�ত করেত আ�াহ 

রা�ুল আলামীন মুিমনেদর জনয হারাম কের িদেয়েছন। আ�াহ রা�ুল 

আলামীন বেলন,  

﴿ َ�َ َر  ُْمْف اِ ۡا   ُ َح ََ ْو ِْ ا ن ِ  ََ َا �ن ْٱ
َ

س  ْۡ اََُم َۡ ْْ � ْۡ �ُ ََ ببَا ٱا  ُو ذن َّ ََ  َّ ُةۡا  ََ ََ ب ن ن ّّ ا ا َِ ا 
َ

نَاد
 َِ ۡ َُ ن اُ َّ ْۡ اِ نَك ُي ِ َِ ْٱ

ُ
ْۡ نَُ ةُْم َن  ْۡ ُِ ّ ُ َۡ ََ َا  َْ ََ َٱ ِن  ا ََ ن ن

ِْ �  [ ﴾.ا �ۡ� وۡ  .]٢:ا

“েহ ঈমান-দারগপ, েতামরা িনজেদর িপতা ও ভাইেদরেক ব�রেপ 

�হপ কেরা না, যিদ তারা ঈমান অেপকা কুফিরেক ি�য় মেন কের। 

েতামােদর মধয েথেক যারা তােদরেক ব�রেপ �হপ কের তারাই 

যািলম”। [সূরা তাওবাহ, আয়াত: ২৩] 

আ�াহ রা�ুল আলামীন আরও বেলন,  

                                                            
3 বযখযা: আয়ােত আ�াহ মুিমনেদর কােফরেদর িনযূাতেনর কথা  রপ কিরেয় েদন। অথূাা, েতামরা 

তােদর িকভােব ব�ু িহেসেব �হপ করেব? তারা েতামােদর িনকট আ�াহর পক হেত েয 

েহদােয়েতর িমশন এেসেছ, তা অ�ীকার ও �তযাখযান করেছ এবং েতামােদরেক েকান �কার 

অপরাধ ছাড়া েতামােদর বািড়-ঘর হেত েবর কের িদেয়েছ, েতামােদর িভটা-বািড় ছাড়া কেরেছ। 

সুতরাং, েতামরা তােদরেক কখেনাই ব�ুরেপ �হপ কেরা না। 
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﴿  ُ ْ ّّ َ�ن ا  ۡ ُ ۡ  َنَ َ َٱُ  ٓ ُ�َ �َُوۡ َٱ  َ َّ َ  ُّ َ  َسا  ََ  َِ ٱ  ُ ا  َۡ ُ ن رن  ْن َر َن   ۡ َ  � َٱَ ن  َّ ّن َِ ب ُةۡ َن  ِ ُ ن ا  َُ  ۡ ََ
 ََ ِ �َ ن ن

 ِ َ ُۡ ِن ن � ُِۡ َُ ٓن  َب  ََ نَك َك ِ ٰ ََ ْٱ
ُ

ۡ   س ُِ ََ �َ ِن ََ ٱ  
َ

ۡ  س ُِ ََ ِ ََ  ْ ن ِ ٱ  
َ

ۡ  س ُي ََ َةا   ِ َ
ٱ  د

َ
ۡ  س ُي ََ ابَا  ََ

حر  ٱ نُر ُيۡ ب نَّ 
َ

ُ  َٱد َّ َ  َ ِن �َ ا   َِ َن ِ ََ ن ن ِن ِ ََ ُِر  ََ  َ
َ  َ َ ا  َِ ن َ  ََ  َ َن رن   ِ ر َ�  ّّ ۡ  َن ُِ ُِ ْن َٱُد   و  ُُ ة  ن َُ

 َِ ۡ نُح ِ ف  َُ  َُ  ُۡ ُي ن  َّ َ  ََ  ۡ ِّ سن ن ِ   َّ َ
ن  د َّ َ  َُ  ۡ نَك سن ِ ٰ ََ ْٱ

ُ
ُُ  س ْ َهة  ۡا ُْ �َ َٱ   ۡ ُِ سورا [ ﴾٢َهة 

 ]٢٢:الجيدرة

“যারা আ�াহ ও পরকােলর �িত ঈমান আেন তুিম পােব না এমন 

জািতেক তােদরেক পােব না এমন েলাকেদর সােথ ব�ু� করেত ব�ু 

িহসােব যারা আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর িবেরািধতা কের, যিদ েসই 

িবুুবাদীরা তােদর িপতা, পু�, ভাই অথবা জািত-েগা�ী হয় তবুও। 

এেদর অ�ের আ�াহ ঈমান িলেখ িদেয়েছন এবং তাঁর পক েথেক রহ 

�ারা তােদর শিুশালী কেরেছন। িতিন তােদর �েবশ করােবন এমন 

জা�াতসমূেহ যার িনেচ িদেয় ঝপূাধারাসমূহ �বািহত হয়। েসখােন তারা 

�ায়ী হেব। আ�াহ তােদর �িত স�� হেয়েছন এবং তারাও আ�াহর 

�িত স�� হেয়েছ। এরা হল আ�াহর দল। েজেন রাখ, িন�য় আ�াহর 

দলই সফলকাম”। [সূরা মুজাদালাহ, আয়াত: ২২]৩F

4 

                                                            
4 অথূাা যারা আ�াহ ও আ�াহর রাসূেল িবেরািধতা কের, তারা যিদ েতামােদর িনকটা�ীয়ও হেয় 

থােক; েতামােদর মাতা-িপতাও হেয় থােক, তারপরও তােদর সােথ েকান �কার ব�ু� চেল না। 
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িক� অতয� পিরতােপর িবষয় হল, বতূমােন অিধকাংশ মানুষ �ীেনর এ 

গু�পূপূ মূলনীিতেক এেকবােরই ভুেল েগেছ৪

5।  

এমনিক আিম আরিব একিট িটিভ চযােনেল একজন িবিশ� আেলম ও 

দা‘য়ীেক বলেত শেনিছ, িতিন খৃ�ানেদর স�েকূ বেলন, তারা আমােদর 

ভাই। এিট একিট মারা�ক কথা যার সমথূেন েকান দলীল-�মাপ 

নাই৫

6।  

আ�াহ রা�ুল আলামীন েযভােব ইসলামী আকীদায় অিব�াসী 

কােফরেদর সােথ ব�ু� করােক হারাম কেরেছন এবং তােদর ঘৃপা 

করার িনেদূশ িদেয়েছন, েসভােব যারা ঈমান এেনেছ তােদর সােথ 

ব�ু� করা ও তােদর মহ�ত করােকও ওয়ািজব কেরেছন।৬

7  আ�াহ 

রা�ুল আলামীন বেলন,  

                                                            
5 তারা অমুসিলমেদর সােথ ব�ু� করােক তােদর উদারতা, উ�বাদ িবেরািধতা ও অসাসদািয়কতা 

বেল চািলেয় যাে�। তারা মেন কের অমুসিলমেদর সােথ ব�ু� করা ও তােদর সােথ সু-স�কূ 

রাখা উদারপ�ী ও অসাসদািয়ক হওয়ার �মাপ। মেন রাখেত হেব, েয সব মুসিলম এ ধরেনর 

মন-মানিসকতা েপাষপ কের তারা কখেনাই ঈমানদার হেত পাের না। তারা ইয়াহদী খৃ�ানেদর 

েদাষর এবং আ�াহ ও আ�াহর রাসূেলর দুশমন। আমােদর সমােজ এ ধরেনর ঘাতেকর অভাব 

নাই। [অনুবাদক]। 
6 এ ধরেনর কথা শধু মারা�কই নয়, বরং ঈমােনর জনয হমিক। যারা এ ধরেনর কথা বেল, 

তােদর ঈমান ��িবু। আ�াহ আমােদর এ ধরেনর কথা-বাতূা েথেক েহফাজত কুক। 
7 একজন ঈমানদােরর �িত অপর ঈমানদােরর ভােলাবাসা ও মহ�ত থাকেত হেব এবং তােদর 

িবপদ-আপেদ এিগেয় আসেত হেব। 
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﴿  َ ِۡ َك ّۡ َُ َِ ُۡۡ  ِ َٱُد  َ ِۡ َِ َُّص  َِ ۡ َُ َ َن ُ ن  ََ ن ن ّّ َ ْ ۡا ُة ََ ا ََ  ََ ن ن ّّ َٱَ  ٓ �َُوُۡ�ُ َٱ  ُ َّ َ ُۡ ُم �ن  َٱ ا  ََ َّ ن ِ
 َِ ۡ َُ ن ۡ  َ�ِك َِ  ٥َٱُي ۡ ُُ ن ِِ �َ  ِ َ ُۡ ُي ن  َّ َ ََ  ۡ ِّ سن ن ْ نَّ ُةۡا ََ ا ََ  ََ ن ن ّّ َٱَ  ٓ �َُوَۡ�ُ َٱ  َ َّ َ َّ َۡ ََ َا  َ ََ َٱ

 .]٥٥ :ليئدااسورا [ ﴾٥٦

“েতামােদর ব�ু েকবল আ�াহ, তাঁর রাসূল ও মুিমনগপ, যারা সালাত 

কােয়ম কের এবং যাকাত �দান কের িবনীত হেয়। আর েয আ�াহ, 

তাঁর রাসূল ও মুিমনেদর সােথ ব�ু� কের, তেব িন�য় আ�াহর দলই 

িবজয়ী”। [সূরা মােয়দাহ, আয়াত: ৫৫] 

 আ�াহ রা�ুল আলামীন আরও বেলন,  

وُ ﴿  ا  َُ ُ�ّك   ۡ ُِ ِ ََۡرٰ و   ۡ ُِ َة َُ بَي  ا  َ ََ �ُ ن  � ُفّفا  ِ َ َ�َ َُ ّ ا  َن
َ

س   ٓ ُُ ََ ََ  ََ ن ن ّّ َٱَ ن   َّ َ  َُ ۡ �ُّو  � َّ َ ا ٞ   ُ َّ

 � ُن ۡ َُ ََرن َُن 
َ

َ  د ن َُ  ۡ ِن ن ۡي ٱُُن ٓن    ۡ ُي ا ََ َ ون و  ا َُ ِ ََ  ْ ن � َٱ ن  َّ َ ََ ن َُ   ُ ء  نَ  َِ ۡ ُۡ ََ سورا [ ﴾نَب 
 .]٢٩:ارفتح

“মুহা�দ আ�াহর রাসূল এবং তার সােথ যারা আেছ তারা কািফরেদর 

�িত অতয� কেঠার; পর�েরর �িত সদয়”৭F

8। [সূরা ফাতহ, আয়াত: 

২৯] 

﴿ �  َۡ  ْ ن ِ  َِ ُةۡ َن  ِ َُ ا َُ  ََ َّ ن  .]١٠:ا جَاتسورا [ ﴾ِ

                                                            
8 বযাখযা: আয়ােত আ�াহ রা�ুল আলামীন মুিমনেদর পার�িরক স�কূ ও কােফরেদর িবপেক 

তােদর অব�ােনর একিট িচ� তুেল ধেরন। আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন, মুিমনরা পর�েরর 

�িত অতীব সদয় ও দয়া পরবশ। তারা তােদর েছাটেদর ে�হ কের বড়েদর স�ান কের। তােদর 

মেধয েকান �কার িহংসা-িবে�ষ নাই। িক� দুশমনেদর িবুেু তারা অতয� কিঠন। তােদর 

িবুেু েকান �কার আেপাষ নাই। দুশমনেদর েমাকােবলায় তারা এক। [অনুবাদক]। 
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“িন�য় মুিমনরা পর�র ভাই ভাই।  [সূরা হজরাত, আয়াত: ১০] 

সুতরাং মুিমনগপ পর�র ভাই, এ �াতৃ� �ীন ও আকীদার িভিিেত; 

যিদও েদশ, বংশ ও সমেয়র িদক েথেক তােদর মেধয দুর� থাকুক।   

আ�াহ রা�ুল আলামীন কুরআন করীেম এরশাদ কের বেলন,  

نَةا ﴿ َِ ََ  ْ ن ِن َٱ َا  َّ فنر   ّ�َةا َغ  �َ  َِ ُۡ ُۡ َُ َا   ۡ ن ي َ  ن َِ   َ َن ٱ  َُ ََ َنا  ن ن ّّ َن َٱَ ِ �َ ن ن
 ِ

ّن ََۡا ب َُ َُ َو  ََ ن ن ّّ َ
ۡح  َ �ّسن  �ٞ ٱ َُ �َ َّك  َن ِ َ�ّ�َةا    ْ ۡا ُة ََ ا ََ  ََ ن نّين ُِ  ُ ُ ا غن نَة �ُِۡ ٓن َُ   ِ ََ  �َ َّ  .]١٠:ا شسورا [ ﴾١َٱ

“যারা তােদর পের এেসেছ তারা বেল: ‘েহ আমােদর রব, আমােদরেক 

ও আমােদর ভাই যারা ঈমান িনেয় আমােদর পূেবূ অিততা� হেয়েছ 

তােদরেক কমা কুন; এবং যারা ঈমান এেনিছল তােদর জনয 

আমােদর অ�ের েকান িবে�ষ রাখেবন না; েহ আমােদর রব, িন�য় 

আপিন দয়াবান, পরম দয়ালু”। [সূরা হাসর, আয়াত: ১০] 

েমাট কথা, সৃি�র শু েথেক আজ পযূ� মুিমনরা এেক অপেরর ভাই। 

তােদর ঘর-বাড়ী, �ান-কাল ও সীমা-েরখা যতই দূের থাকুক না েকন, 

তা িবেবচনার িবষয় নয়, তারা আ�াহ ও তার রাসূেল িব�াসী িকনা তা 

হল মুল িবেবচনার িবষয়। ঈমােনর িদক িদেয় তােদর এেকর সােথ 

অপেরর স�কূ খুবই গভীর। পরবতূী যুেগর মুিমনরা তােদর 

পূবূবতূীেদর অনুকরপ করেব, তােদর জনয েদা‘আ করেব, কমা চাইেব।  
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শ�তা ও ব�ুে�র িনদশনূ 
�থমত:  

কােফরেদর সােথ ব�ুে�র িনদশূন:  

এক. কথা-বাতাূ েলবাস-েপাশাক ইতযািদেত অমুসিলমেদর সাদৃশয 

অবল�ন করা: 

েলবাস-েপাশাক, চাল-চলন ও কথা-বাতূা ইতযািদেত অমুসিলমেদর সােথ 

সাদৃশয অবল�ন করা, তােদর সােথ ব�ু�েকই �মাপ কের৮

9। েস 

কারেপই রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

  »َمْن َََشّبَه نَِقْوٍم َ�ُهَو ِمغُْهمْ «  

“েয বযিু েকান সসদােয়র সােথ সাদৃশয রােখ, েস তােদর অ�ভুূু 

হেয় থাকেব”৯F

10। 

                                                            
9 মুিমনরা কখেনাই অমুসিলমেদর অনুকরপ করেত পাের না। তারা সব সময় তােদর িনেজেদর 

�কীয়তা বজায় রাখেব। িনেজরা মানব জািতর জনয অনুকরপীয় আদশূ হেয় থাকেব। তােদর 

আদেশূর �িত মানুষ আকৃ� হেব। তারা েকন িবজািতেদর আদেশূর অনুকরপ করেব? তারা সব 

সময় িবজািতেদর কৃি�-কালচার ও সং�ৃিতর িবেরািধতা করেব এবং তােদর অ�ানুকরপ হেত দূের 

থাকেব। [অনুবাদক]। 
10 আবু দাউদ িকতাবুল িলবাস, পিরে�দ: �িসু েপাশাক পিরধান িবষেয়। 

ব�ত মুসিলমেদর জনয তােদর আলাদা ও �তত  বিশ�য ও ঐিতহয রেয়েছ। তােদর ঐিতহযেক 
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েয সব আচার-আচরপ, কথা-বাতূা, আখলাক-চির� ইতযািদ কােফরেদর 

 বিশ�য, েস সব িবষেয় তােদর অনুকরপ করা স�ূপূ হারাম। েযমন- 

দািড় মু�ন, েগাফ বড় করা, �েয়াজন ছাড়া তােদর সং�ৃিতেত কথা 

বলা, তারা েয সব েপাশাক পিরধান কের, তা পিরধান করা, তারা েয 

সব খাদয �হপ কের, তা �হপ করা, ইতযািদ১০

11।  

                                                                                                               
মানুষ অনুসরপ করেব, এটাই হল িচর�ন সতয। তারা েকন িবজািতেদর কালচােরর অনুকরপ 

করেব? িক� বতূমােন মুসিলমরা তােদর আসল ঐিহতয ও সং�ৃিত হেত দূের সের যাওয়ােত 

িবজাতীয় সভযতা ও সং�ৃিত মুসিলম সমােজর রেে রেে  ুেক পেড়েছ। তারা িনেজেদর চাল-চলন 

ও ঐিতহয ভুেল িগেয় িবজািত ও অমুসিলমেদর চাল-চলন ঐিতেহয অ� অনুকরেপ বযয হেয় 

পেড়েছ। অথচ আ�াহর মুসিলম উ�তেক িবজািতেদর অনুকরপ করেত িনেষধ কেরেছন। আ�ু�াহ 

ইবন আ�াস রা. হেত বিপূত,  রাসূল সা. বেলন, » صوموا الهود فيه اريرفوا عشوراء يوم صوموا 

سعيد نن �� ضعفه كم، افيه ل� أب نن �مد افيه أحد رااه» نعده ا�ومي قبةه يومي  েতামরা 

আশরার িদন েরাজা রাখ! েতামরা ইয়াহূদীেদর িবেরািধতা কর। আশরােদর িদেনর আেগ একিট 

েরাজা রাখ এবং পেরর িদন একিট েরাজা রাখ। [বপূনায় আহমদ]  
س  من قن قبة�م شبا شبا اذراع  لتبعن « :لن أب سعيد الدرع لن ايب ص� اهللا لةيه اسةم قيل  

  »!!فمن ؟: اايصيرى؟ قيلقةغي يي رسول اهللا الهود  نررا  حت لو درةوا جحَ ضب ربعتموهم

আবু সাঈদ খুদরী রা. হেত বিপূত, রাসূল সা. বেলন,  েতামরা েতামােদর পূেবূর উ�তেদর গজ ও 

ইি� শু অনুকরপ করেব। এমনিক তারা যিদ েকান গই শােপর গেতূ �েবশ কের, েতামরাও 

তােদর অনুকরেপ তােত �েবশ করেব। আমরা বললাম, েহ আ�াহর রাসূল! তারা িক ইয়াহ-িদ ও 

খৃ�ান? বলল, তারা ছাড়া আর কারা? !!  

11 আমােদর েদেশ ধুিত পিরধান িহ�ুেদর  বিশ�য। সুতরাং, মুসিলমেদর জনয ধুিত পিরধান করা 

 বধ নয়। অনুরপভােব িহ�ুরা গুর েগায খায় না। তােদর অনুকরপ কের গুর েগায খাওয়া 

হেত িবরত থাকা স�ূপূ িনিষু। িহ�ুরা পািনেক জল বেল, তােদর অনুকরপ কের পািনেক জল 

বলা হেত িবরত থাকেত হেব। [অনুবাদক]। 
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দুই. অমুসিলম েদেশ অব�ান করা, �ীেনর েহফাজেতর জনয অমুসিলম 

েদশ েথেক মুসিলম েদেশ িহজরত করা হেত িবরত থাকা: 

যখন একজন মুসিলম বযিু েকান অমুসিলম েদেশ তার �ীেনর 

িবষেয় আশ�া করেব, তােক অবশযই �ীেনর েহফাজেতর জনয 

কােফরেদর েদশ তযাগ কের েকান মুসিলম েদেশ িহজরত করেত হেব। 

এ ধরেনর পিরি�িতেত �িতিট মুসিলেমর উপর তার �ীেনর 

েহফাজেতর জনয িহজরত করা ওয়ািজব। কারপ, �ীেনর িবষেয় আশ�া 

করার পরও কােফর েদেশ অব�ান করা, কােফরেদর সােথ সু-স�কূ 

রাখা ও তােদর সােথ ব�ু� করার �মাপ বহন কের। এ কারেপই 

িহজরত করেত সকম, এমন বযিুর জনয েকান কােফরেদর মােঝ 

অব�ান করা আ�াহ হারাম েঘাষপা কেরেছন। আ�াহ রা�ুল আলামীন 

বেলন,   

ٓن ﴿ فنَ�  ََ ء  ََ ن  ُِ ُكّةا   ْ ۡا ُ ََاُ و   ۡ َُ ُكة  َۡ َن ِ ْ ۡا ُ ََاُ   ۡ ِن َُفنن
َ

ِن  س ن اُ ََ نَفُ   ِ ٰ َٓ ََ  َُ ُۡ ُِ ِ ّنه َۡ َ ۡ  ََ ن ن ّّ َ ِّ ن ِ 
 ْ ا  ۡ ُ ُ ََا  � �ضن

َ  َ َ ُ ََ ِون ن َ� َّ َ �ُض 
َ

َ  س َُۡم   ۡ َ ُ
َ

و  د ُۡ ّة َِ ۡ  َن ُِ ِ َٱٰ
 

ُ ََ نَك  ِ ٰ ََ ْٱ
ُ

ا  نَُ َِ َن ِ ْ ٱا ُر انن َِ َُ َِ

َ�ا  صن َِ ت   ََ َِ  ٩ٱََوا  ۡ َُ َ طن ََ �َن   َّ ِن  ِ �َ  ِ
ن

 ۡ َٱَُ ن   َ نَنا ُن َٱَِ َن  ُرنَنا َُ ََ َن  �َ فن ََ ء  ََ ن  َُ  َُ  ّّ ن ِ
 ُ َِ َ ُ   سن َن َوب  َِ ٱ  ُ ََ  ِ َا  َّ   ٩ َٱ

ُ
ا نَُ ّۡ ُف ُ َه َّ َ  َِ َن َٱ    ۡ ُِ َۡ َهة  ُف  َ َا  ِ

َ
ُ س َّ َٱ َ ََ نَك  ِ ٰ ََ ْٱ

 ُ� ۡ  .]٩٩-٩٧:ارن يءسورا [ ﴾٩�َ�ُف

“িন�য় যারা িনজেদর �িত যুলমকারী, েফেরশতারা তােদর জান কবজ 

করার সময় বেল, ‘েতামরা িক অব�ায় িছেল’? তারা বেল, ‘আমরা 

জিমেন দুবূল িছলাম’। েফেরশতারা বেল, ‘আ�াহর জিমন িক �শয 

িছল না েয, েতামরা তােত িহজরত করেত’? সুতরাং ওরাই তারা যােদর 
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আ�য়�ল জাহা�াম। আর তা ম� �তযাবতূন-�ল। তেব দুবূল পুুষ, 

নারী ও িশশ যারা েকান উপায় অবল�ন করেত পাের না এবং েকান 

রাযা খুঁেজ পায় না। অতঃপর আশা করা যায় েয, আ�াহ তােদরেক 

কমা করেবন। আর আ�াহ মাজূনাকারী, কমাশীল। [সূরা আন-িনসা: 

৯৭-৯৯] 

আয়ােত আ�াহ রা�ুল আলামীন মুিমনেদর জনয িহজরত করােক ফরয 

কের িদেয়েছন। একমা� দুবূল যারা িহজরত করেত অকম তােদরেক 

আ�াহ রা�ুল আলামীন অমুসিলম েদেশ অব�ান করার অনুমিত 

িদেয়েছন১১

12।  

অনুরপভােব যােদর কােফরেদর েদেশ থাকার �ারা ইসলাম ও 

মুসিলেমর েকান উপকার ও কলযাপ রেয়েছ, তােদর জনয কােফরেদর 

েদেশ থাকার অনুমিত ইসলাম িদেয়েছ। েযমন- কােফরেদর েদেশ 

কােফরেদরেক ইসলােমর িদেক দাওয়াত িদেত পাের, তােদর মেধয 

ইসলােমর েসৗ�যূ তুেল ধরেত পাের এবং ইসলােমর �চার করেত 

                                                            
12 িক� িহজরত করেত সকম বযিুেদর জনয অমুসিলম েদেশ বসবাস করার অনুমিত আ�াহ 

রা�ুল আলামীন েকান মুসিলমেক েদনিন। কারপ িহজরেত িবধান অদযবিধ বাকী আেছ। তা ব� 

হয়িন। রাসূল সা. বেলন,  

  » ال رغقطع ا جَا حت رغقطع الو�ة اال رغقطع الو�ة حت رطةع الشمس من ماَ�هي «

“যত িদন পযূ� তাওবার দরজা েখালা থাকেব, ততিদন পযূ� িহজরেতর িবধান চালু থাকেব। 

আর তাওবার দরজা তখন ব� হেব যখন সূযূ পি�ম িদক েথেক উদয় হয়”। [অনুবাদক]। 
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পাের। এ ধরেনর েলােকর জনয কােফর েদেশ অব�ান করােত েকান 

অসুিবধা বা গনাহ নাই। তারা েসখােন অব�ান কের মুসিলমেদর পেক 

কাজ করেব। 

িতন- িবেনাদন ও পযূটেনর উেেেশয তােদর েদেশ �মপ করা:  

�েয়াজন বযতীত কােফরেদর েদেশ �মপ করা স�ূপূ িনিষু। তেব 

�েয়াজনীয় কােজ �মপ করােত েকান অসুিবধা নাই। েযমন, িচিকাসা, 

বযবসা-বািপজয, উ� িশকা লাভ, িবেশষত: এমন েকান িডি� হািসল, যা 

তােদর েদেশ যাওয়া ছাড়া অজূন করা সসব নয়, এ ধরেনর েকান 

�েয়াজনীয় কােজর জনয �মপ করা  বধ। তখন এ সব �েয়াজেনর 

খািতের তােদর েদেশ সফর করা ও েসখােন সামিয়ক অব�ান করােত 

েকান গনাহ হেব না। আর একিট কথা মেন রাখেত হেব, েয সব 

�েয়াজেনর তািগেদ তােদর েদেশ �মপ করা েযেত পাের, �েয়াজন 

েশষ হওয়ার সােথ সােথ তার জনয মুসিলমেদর েদেশ িফের আসা 

ওয়ািজব। েসখােন কাল েকপপ করা বা িবেনাদেনর উেেেশয ঘুরা-েফরা 

করা েকান তেমই উিচত না। 

এ ধরেনর সফর  বধ হওয়ার জনয শতূ হল, েস েসখােন িনেজর �ীন 

�কাশ করার কমতা থাকেত হেব, মুসিলম হওয়ার কারেপ তার মেধয 

েকান �কার সংেকাচ ও হীনমনযতা থাকেত পারেব না। মুসিলম হওয়ার 

কারেপ তার স�ানেবাধ থাকেত হেব। অমুসিলেমর েদেশ েয সব 

অনযায়, অনাচার ও কু-সং�ার  সংঘিটত হয়, তার েথেক দূের থাকেত 
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হেব। শ�েদর ষড়যেতর িশকার হওয়া েথেক সাবধান থাকেত হেব। 

অনুরপভােব যিদ কােরা জনয অমুসিলম েদেশ ইসলােমর দাওয়াত েদয়া 

ও ইসলাম �চােরর কাজ করার সুেযাগ হয়, তখন তার জনয অমুসিলম 

েদেশ অব�ান করা  বধ, আবার কখনও কখনও ওয়ািজব।  

চার. মুসিলমেদর িবুেু যারা ষড়যত কের তােদর সাহাযয ও 

সহেযািগতা করা, তােদর �শংসা করা ও তােদর হেয় মুসিলমেদর 

িবুেু লড়াই করা:  

মুসিলমেদর িবুেু যারা ষড়যত কের তােদর সহেযািগতা করা 

মারা�ক অপরাধ ও বড় গনাহ। যারা এ ধরেনর কাজ কের, তারা 

েকান তেমই মুসিলম হেত পাের না। এ কাজিট হল, ইসলাম িবন�কারী 

ও ঈমান হারা হওয়ার অনযতম উপকরপ। এ ধরেনর কাজ করেল েস 

মুরতাদ বা েবঈমান বেল গপয হেব। আ�াহ রা�ুল আলামীন আমােদর 

এ ধরেনর কাজ করা হেত নাজাত দান কুন।  

পাচঁ. অমুসিলমেদর েথেক সাহাযয কামনা করা, তােদর কথার উপর 

ভরসা করা, তােদরেক মুসিলমেদর েগাপন িবষয়ািদ স�িলত িবিভ� বড় 

বড় েপাে� চাকুরী েদয়া, তােদরেক অ�র� ব�ু িনবাূচন করা, তােদরেক 

পরামশকূ িহেসেব �হপ করা১২

13  

                                                            
13 উে�িখত �িতিট কাজ মুসিলমেদর জনয আ�ঘাতী িসুা�। তারা এ সেবর মাধযেম 

কােফরেদরেক তােদর িনেজেদর িবুেু সুেযাগ কের েদয়। আমরা তােদর যত সাহাযয সহেযািগতা 

কির না েকন, তারা আমােদর েকান উপকাের আসেব না। তারা যখনই সুেযাগ পােব আমােদর 

িবুেু কাজ করেব। তারা সব সময় তােদর অ�ের মুসিলমেদর িবুেু িহংসা িবে�ষ ও শ�তা 

েপাষপ কের।  আর েতামরা যিদ তােদর মহ�ত ও ভােলা বাস, তারা িক� েতামােদর মহ�ত 
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আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,    

نَطاََ ُ ﴿ ْ ب ٱا ُو ذن َّ ََ  َّ  ْ ۡا ُة ََ ا ََ  ََ ن ن ّّ ا َ َِ ا 
َ

ه ٰ�َ  ُّ ا َُ َْ   ۡ َُم َُُۡ
 

َه ن  َّ   ۡ نُم ٱَ ُُ  َ ن ا َُ ََ  ْ ٱا  ُ َٱ  
 ُۡ ُم ُ  ََ   بَّيّةا َِ َُ  �

َ
س   ۡ �ُُي ٱ  ُ ُۡ  ن ُد ا  ََ َٱ   ۡ ِن ن ِي ََ ن 

َ
َ  س َن  َُ َءا   ۡ َ  ۡ َ تن  بََ     ََ  ۡ  َ ن ة ََ

  َ ََ   ۡ َُ ِن ُكة ِ  َ َ�ِ ن َِ َر ُِۡ َِ  ١َن ُةۡ َن  ِ ُ ۡ َٱ   ۡ َُم َۡ  ُ ن ُُ  َّ َٱ   ۡ ُِ ََ ۡ  ُ ن َُ ن   َ َّ ْٱ
ُ

ۡ  س َُ َ
َ

ُ ٰ َٰ

 � ظن  َ َۡ  ِ َ  ََ َن  َِ ِن ََا
َ  َ َ ُۡ ُم  َ َِ ََ  ْ ۡا ء  ََ  ْ ا  ۡ َِ َْ ا  َۡ ا � ّة ََ ا ََ  ْ ا  ۡ ُ ُ ۡ  ََا ُم ۡ َُ ا َِ َۡ ن� � ُن ُ ُّ ِبن  َٰ فن  ِ

ّن  ب
 ََ  َ َّ َ ِّ ن ِ  ِ  ۡ ُم َن  َ َۡ ن ب  ْ ۡا ُ ۡ ۡ ُِ   ِ ن َُ � ٱ  ُ َُص  نَواتن  ُۡ  ب َن ِ١   ۡ ُي  ِ � �َُن َسَنَة    ۡ ُم َنن   َ ََ ِن  ِ

  � ََ   ۡ ُي  ُ  َ َك   ۡ �ُ ُُ َ ن  َّ  ْ ۡا َُ َّ ََ َٱ  ْ ٱا ُ ُن َۡص   ِ� و  ا َِ ن ْ ب رَُسۡا َاف   � نَة  ُي َو   ۡ ُم  ُ ُۡصن  ِ� َٔ  ِّ ن ِ  ِ ا
ط�  َن ُٞ  َِ ُِۡ ََ  َ َا ا  ََ ن َ ب َّ  .]١٢٠-١١٨ :هل لمَان سورا [﴾١َ

“েহ মুিমনগপ, েতামরা েতামােদর ছাড়া অনয কাউেক অ�র� ব�রেপ 

�হপ কেরা না। তারা েতামােদর সবূনাশ করেত �িট করেব না। তারা 

েতামােদর মারা�ক কিত কামনা কের। তােদর মুখ েথেক েতা শ�তা 

�কাশ েপেয় িগেয়েছ। আর তােদর অ�রসমূহ যা েগাপন কের তা 

মারা�ক। অবশযই আিম েতামােদর জনয আয়াতসমূহ �� বপূনা 

কেরিছ। যিদ েতামরা উপলি� করেত। েশান, েতামরাই েতা তােদরেক 

ভালবাসা এবং তারা েতামােদরেক ভালবােস না। অথচ েতামরা সব 

িকতােবর �িত ঈমান রাখ। আর যখন তারা েতামােদর সােথ সাকাা 

কের, তখন বেল, ‘আমরা ঈমান এেনিছ’। আর যখন তারা একাে� 

িমিলত হয়, েতামােদর উপর রােগ আ�ুল কামড়ায়। বল, ‘েতামরা 
                                                                                                               
করেব এবং েতামােদর ভােলা বাসেব না। তারা �কােশয েতামােদর সােথ িমশেব এবং েদখােব েয, 

তারা েতামােদর ব�ু, িক� েগাপেন তারা েতামােদর কিত করেব এবং েতামােদর িবেরািধতা 

করেব। [অনুবাদক]। 
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েতামােদর রাগ িনেয় মর’! িন�য় আ�াহ তারা যা কের, তা 

পিরেব�নকারী”১৩

14। যিদ েতামােদরেক েকান ভােলা িকছু �শূ কের 

তখন তােদরেক ক� েদয়, আর যিদ েতামােদর উপর েকান িবপদ-ক� 

আপিতত হয়, তখন তারা তােত খুিশ হয়। [সূরা আেল ইমরান, আয়াত: 

১১৮-১২০] 

এ সব আয়াতগেলা কােফরেদর অভয�রীপ িবষয়গেলার বযাখযা েদয় 

এবং মুসিলমেদর িবুেু তারা েয সব দুশমিন, ষড়যত, �তারপা ও 

েধাঁকা েদয়ার মানিসকতা েগাপন কের, তা উে�াচপ কের েদয়। এ 

ছাড়াও এ সব আয়াত কােফররা মুসিলমেদর িবুেু েয সব িখয়ানত, 

েধাঁকাবািজ ও িমথযাচার করত, তার বপূনােক ��ভােব বযাখযা করা 

হেয়ছ। যখন মুসিলমরা তােদর �িত িব�াস করেব, তখন তারা এিটেক 

সুেযাগ মেন কের তা তােদর িবুেু কােজ লাগােব। তােদর কাজই 

িছল, কীভােব মুসিলমেদর কিত করা যায়, তার চক আঁকা এবং তােদর 

েথেক উেেেশয হািসল করার প�া আিব�ার করা। 

ইমাম আহমদ রহ. বেলন, আবু মুসা আশয়ারী রািদয়া�াহ আনহ হেত 

বিপূত, িতিন বেলন,  

                                                            
14 আয়ােত একিট কথা �� হয়, তা হল কােফর, মুশিরক ও েবঈমানরা কখেনাই মুসিলমেদর ব�ু 

হেত পাের না। তারা সব সময় মুসিলমেদর শ�। �কােশয তারা যিদ েতামােদর ব�ু� দািবও 

কের, তােদর কথার উপর আ�া রাখা েকান মুিমেনর কাজ নয়। তােদর �িতিট কাজেক সে�েহর 

েচােখ েদখেত হেব। তােদর েসবা, েখদমত, িচিকাসা ও বাস�ান বানােনা সবিকছু আড়ােল অসা 

উেেশয অথূাা ধমূা�িরত করা লুিকেয় আেছ। [অনুবাদক]। 
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» ََ ميلََك قيرةََك اُهللا ، أمي سمعَت : قيل ،ل قرٌب نصا�ٌ  رض اهللا لغه قةُت رعم
 
َ
َُهوَد ﴿ رعيلقول

ْ
ُراا ال ِِ  َتتّ

َ
يَن هَمغُوا ال ِ

ّ
َهي اِ ا 

َ
ْاِلَيءَ يَيه

َ
ْاِلَيُء  َاايَّصيرَى أ

َ
ُهْم أ ُُ ََْع

يي أمَ� النمغَ  ل كتينتُه ال : قةُت ! أال اترَت حغيفيً  ].٥١:اليئداسورا  [ ﴾ََْعٍض 
ديغهم اقد :ديغُه ، قيل

ُ
م اُهللا ، اال أ

َ
ذ 
َ
ُُهم ذذ أ ل

ُ
رَُمهم ذذ أهينَهم اُهللا ، اال أ

ُ
ال أ
 »أقصيهم اهللاُ 

অথূ, একিদন আিম ওমর ইবনুল খািাব রািদয়া�াহ আনহেক বিল, 

আমার একজন সিচব আেছ, েস খৃ�ান। এ কথা শেন িতিন বলেলন, 

আ�াহ েতামার অম�ল কুন! তুিম খৃ�ানেক েকন েতামার সিচব 

বানােল? তুিম িক আ�াহ তা’আলার বাপী শেনািন? আ�াহ রা�ুল 

আলামীন বেলন,   

﴿ ِ
ّ
َهي اِ ا 

َ
ََْعٍض يَيه ْاِلَيُء 

َ
ُهْم أ ُُ ََْع ْاِلَيَء 

َ
َُهوَد َااّيَصيرَى أ

ْ
ُراا ال ِِ  َتّت

َ
سورا [ ﴾يَن هَمغُوا ال

 .]٥١:اليئدا

“েহ ঈমানদারগপ! েতামরা ইয়াহিদ ও খৃ�ানেদর ব�ু রেপ �হপ কেরা 

না। তারা িনেজরা পর�র ব�ু”। [সূরা মােয়দাহ, আয়াত: ৫১] তুিম 

একজন খািট মুসিলমেক েকন েতামার কােতব বানােল না। তার কথা 

শেন আিম বললাম, েহ আমীুল মুমীিনন! আিম তার েথেক িকতাবত 

আদায় করব, আর েস তার �ীন আদায় করেব। উিের িতিন বেলন, 

আ�াহ যােদর অপমান কের আিম তােদর স�ান করব না। আর আ�াহ 

যােদর েব-ই�ত কের আিম তােদর ই�ত েদেবা না এবং আিম 

তােদরেক কােছ টানেবা না, যখন আ�াহ রা�ুল আলামীন তােদর দূের 

েঠেল িদেয়েছন। 
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ج ذل نَْدٍر َ�تَِبَعُه رَُجٌل  ص� اهللا لةيه اسةم ميم أحد ام ةم أن ايب اإل ىارا ََ َر
 : ِمْن الش�  فَةِحَقه لغد ا ََِا فقيل

َ
ردُت أْن ِه

َ
ِصيَب َمَعَك، قَيَل ذِ� أ

ُ
 «رِّبَعَك َاأ

ِ َارَُسوِلِ  ّّ ْستَِعَ  نُِمْشِكٍ «  :قَيَل ال ، قَيَل  » رُْنِمُن نِي
َ
 » ارِْجْع فَةَْن أ

অথূ, ইমাম আহমদ রহ. ও ইমাম মুসিলম রহ. বপূনা কেরন, রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বদেরর যুেু েবর হেল, একজন মুশিরক 

তার সােথ যুেু যাওয়ার জনয ‘হাররাহ’ নামক �ােন এেস িমিলত হয়। 

েস রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েক বেল, আিম েতামার সােথ 

যুেু েযেত চাই এবং েতামার সােথ যুু অংশ �হপ করব। রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বলেলন, তুিম িক আ�াহ ও রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর �িত ঈমান আনয়ন কর? েস বলল, 

না। তখন রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বলেলন, তুিম 

েফরা যাও! আমরা েকান মুশিরক হেত সাহাযয �হপ করব না১৪F

15।  

                                                            
15 মুসিলম শরীেফ হাদীেসর ইবারতিট এভােব এেসেছ, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম �ী 

আেয়শা রা. হেত বিপূন িতিন বেলন, 
ِ  َرُسوُل  َخَرجَ  َّ ا بَْدرٍ  قَِبَل   وسلم عليه ا  ص� ا َّ

َ
ل
َ
َّرةِ  َكنَ  َ َوَ�َرةِ  ِِ

ْ
هُ  ال

َ
ْدَر�
َ
دْ  رَُجٌل  أ

َ
رُ  َكنَ  ق

َ
 ِمْنهُ  يُْذك

ةٌ 
َ
َْدةٌ  ُجْرأ

َ
ْصَحاُب  َ�َفِرحَ  َو�

َ
ِ  َرُسولِ  أ َّ وْهُ  ِح�َ    وسلم عليه ا  ص� ا

َ
ا َرأ َّ

َ
ل
َ
هُ  َ

َ
ْدَر�
َ
اَل  أ

َ
ِ  لِرَُسولِ  ق َّ  ص� ا

َّبَِعَك  ِجْئُت :   وسلم عليه ا 
َ
ِصيَب  ِِ

ُ
اَل  َمَعَك  وَأ

َ
ُ  ق

َ
ِ  َرُسوُل  ل َّ ِ  َُْؤِمنُ :   وسلم عليه ا  ص� ا َّ  بِا

اَل  َوَرُسوِلِ 
َ
  ق

َ
الَ  ال
َ
ارِْجعْ  ق

َ
نْ  َ

َ
ل
َ
ْسَتِع�َ  َ

َ
ْشٍِك  أ َُ ِ ْت  ب

َ
ال
َ
َّ  َََض  ُُمّ  ق ّنا إَِذا َح

ُ
َجَرةِ  ك َّ هُ  بِال

َ
ْدَر�
َ
 َ�َقالَ  الرُّجُل  أ

 ُ
َ
ا ل ََ

َ
اَل  ك

َ
ّوَل  ق

َ
ّرةٍ  أ ُ  َ�َقاَل  ََ

َ
ّ  ل ِِ

ا   وسلم عليه ا  ص� ايّ ََ
َ
اَل  ك

َ
ّوَل  ق

َ
ّرةٍ  أ اَل  ََ

َ
ارِْجعْ  ق

َ
نْ  َ

َ
ل
َ
ْسَتِع�َ  َ

َ
 أ

ْشٍِك  َُ ِ اَل  ب
َ
هُ  رََجعَ  ُُمّ  ق

َ
ْدَر�
َ
أ
َ
َْيَداءِ  َ

ْ
ُ  َ�َقاَل  بِال

َ
ا ل ََ

َ
اَل  ك

َ
ّوَل  ق

َ
ّرةٍ  أ ِ  َُْؤِمنُ  ََ َّ اَل  َوَرُسوِلِ  بِا

َ
ُ  َ�َقاَل  َ�َعمْ  ق

َ
 ل

ِ  َرُسوُل  َّ اْ�َطلِْق    وسلم عليه ا  ص� ا
َ
َ. 

অথূ, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বদেরর যুেু যখন যুু করার জনয েবর হন, তখন 

িতিন যখন ‘হাররাতুল ওবারাহ’ নামক �ােন েপৗেছন, তখন সাহিসকতা ও বাহাদুরীেত �িসু এেক 
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উে�িখত আয়াত ও হািদসসমূহ �ারা এ কথা �� হয়, মুসিলমেদর 

কেমূর দািয়� বা েনতৃ� য�ারা েস মুসিলমেদর যাবতীয় সব কাযূ-কলাপ 

িবষেয় অবগত হয়, তা কখেনাই েকান অমুসিলমেদর হােত েদয়া উিচত 

নয়। মুসিলমেদর েকান েগাপন তথয তােদর িনকট �কাশ পায় এবং 

তােদর কিতর কারপ হয়, এ ধরেনর েকান কােজ তােদর স�ৃু করা 

স�ূপূ িনিষু। কারপ, তারা যখন মুসিলমেদর েগাপনীয় িবষয়গেলা 

জানেত পারেব এবং তােদর দুবূলতাগেলা তােদর িনকট �কাশ পােব, 

                                                                                                               
েলাক তার সােথ যুু করার জনয িমিলত হল। তােক েদেখ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

এর সাহাবীরা খুব খুিশ হল। তারপর যখন েলাকিট রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সােথ 

সাকাত করল, তখন েস রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলল, আিম আপনার অনুসরপ 

করেত আসিছ এবং আপনার সােথ যুু করেত আসিছ। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

তােক িজজাসা কের বলেলন, তুিম আ�াহ ও তার রাসূেলর উপর ঈমান আন িক? েস বলল, না। 

তখন রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বলেলন, তুিম চেল যাও আমরা েকান মুশিরক 

হেত সাহাযয �হপ কির না। আেয়শা রা. বলেলন, তারপর েস চেল েগল, তারপর যখন আমরা 

‘সাজারাহ’ নামক �ােন েপৗছলাম েলাকিট আবােরা আমােদর সােথ িমিলত হল, তারপর েস এমন 

কথাই বলল, যা আেগ েস বলিছল। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তার সােথ েস কথাই 

বলেলন, যা পূেবূ িতিন তােক বেলিছেলন। অথূাা তুিম চেল যাও আমরা েকান মুশিরক েথেক 

সহেযািগতা �হপ করব না। তারপর েলাকিট চেল যায় এবং বাইদা নামক �ােন এেস আবার 

মুসিলমেদর সােথ িমিলত হয়। তারপর েস আেগ েযভােব কথা বলিছল িঠক একই কথা আবার 

বেল, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক িজজাসা করেলন, তুিম আ�াহ ও আ�াহর 

রাসূেলর �িত ঈমান রাখ? এবার উিের েস বলল, হযা। তখন রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

তােক বলেলন, তাহেল চল তুিম আমােদর সােথ যুু কর। হািদসিট ইমাম িতরিমিয িসয়ার অধযােয় 

িযি�েদর মুসিলমেদর সােথ িজহাদ করার িবধান আেলাচনায় বপূনা কেরন। আর ইমাম আহমদ 

রহ. মুসনােদ আনসােরর অবিশ� অংেশ আেলাচনা কেরন।  
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তখন তারা মুসিলমেদর কিত করার েচ�া করেব এবং তােদর িবুেু 

ষড়যত চালােব। এ ধরেনর ঘটনা বতূমান যুেগ অহরহ সংঘিটত হে� 

এবং যার পিরপিত মুসিলমেদর েভাগ করেত হে�। অমুসিলমরা তােদর 

েদেশর নাগিরকেদর মুসিলম েদশসমূেহ িবিভ� কােজর অজুহােত ে�রপ 

করেছ, যােত তারা মুসিলমেদর সােথ িমেশ তােদর কিত করেত পাের। 

িবেশষ কের েসৗিদ আরব- েযখােন হারা-মাইন শিরফাইন- আেছ 

েসখােন অসংখয অমুসিলমেদর িবিভ� কােজর অজুহােত পাঠােনা হে�। 

তােদরেক েসখােন �াইভার, বাড়ীর পাহারাদার, ঘেরর কমূচারী ইতযািদ 

বানােনা হে�। এ ছাড়াও তােদরেক পিরবােরর সােথ অবােধ েমলা-েমশা 

করার সুেযাগ কের েদয়া হে�। 

ছয়. অমুসিলমেদর কযােললার অনুসাের তােদর তািরখ িনধূারপ করা, 

িবেশষ কের েয কযােললার অমুসিলমেদর িনজ� ধমীূয় ইবাদত-ঐিতহয 

ও পেবরূ িহসাব অনুসাের িনধাূিরত। েযমন িজওে�িরয়ান কযােললার 

(ইংেরিজ বা ঈসায়ী কযােললার িহেসেব যা আমােদর কােছ পিরিচত)।  

ইংেরজী বষূপপী ব�ত: ঈসা আলাইিহস সালােমর জে�র  রিনকা 

িহেসেব �বিতূত হেয়েছ। মূলত: ঈসা আ. এর জ�িদন পালন খৃ�ানরা 

তােদর িনেজেদর পক েথেক আিব�ার কেরেছ। বাযেব এিট ঈসা আ. 

এর ধেমূর েকান রীিতনীিতেত পেড় না। সুতরাং এ বষূপপী বযবহার 

খৃ�ানেদর সােথ তােদর ধমূীয় রীিত-নীিত ও পেবূ মুসিলমেদর অংশ 

�হেনরই নামা�র।  
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অমুসিলমেদর বষূপপীর অনুসরপ-অনুকরপ েথেক িবরত থাকার জনযই 

মুসিলমেদর ই�া ও তােদর দািবর ে�কাপেট ওমর রািদয়া�াহ আনহ 

এর েখলাফত আমেল মুসিলমেদর জনয �তত ইিতহাস ও িহজির সেনর 

�বতূন করা হয়। তারপর েথেক মুসিলমরা অমুসিলমেদর সন গপনা 

করা হেত িবরত থােক এবং রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

িহজরেতর বছর েথেক িহজির সন গপনা করা হয়। এ ঘটনা �ারা এ 

কথা �� হয়, সন গপনার েকে� মুসিলমেদর জনয অমুসিলমেদর 

িবেরািধতা করা ও েয সব িবষয়গেলা তােদর  বিশ�য বেল �ীকৃত েস 

সব িবষেয় তােদর িবেরািধতা করা ওয়ািজব। আ�াহ আমােদর 

সহেযািগতা কুন। 

সাত. অমুসিলমেদর উাসব, ধমীূয় অনু�ান ইতযািদেত অংশ�হপ করা, 

তােদরেক তােদর অনু�ান পালেন সহেযািগতা করা, তােদর অনু�ান 

উপলেক তােদর সসাষপ জানােনা, ধনযবাদ েদয়া ও তােদর অনু�ােন 

সশরীের উপি�ত হওয়া:   

এ আয়ােতর ﴿ َُ نَرا ْ ك ٱا ر  َِ ن  ۡ  ۡ ِّ ُ ّن ْ ب ٱا ر  َِ ا  َۡ � �َ ٱ  ۡ ُ َ َِ ٱ  ُ َِ  ِ َ � َّ  ََ ن ن ّّ سورا [ ﴾٧ا َٱَ

 ,তাফসীের বলা হেয় থােক- রহমােনর বা�ােদর গপ হল  .]٧٢:ارفَقين

তারা কােফর, মুশিরকেদর অনু�ান ও উাসেব হািজর হয় না।  

আট. অমুসিলমেদর �া� আকীদা-িব�াস ও বািতল �ীেনর �িত লকয 

না কের, তােদর সভযতা, সং�ৃিত ও আচার- আচরপ, তােদর চির� ও 

বযবহােরর �শংসা ও খুিশ �কাশ করা এবং তােদর কম ূ দকতা ও 

িনতয নতুন আিব�ার ও তােদর কেম ূঅিভভূত হওয়া।  
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আ�াহ রা�ুল আলামীন তােদর িবষেয় বেলন,  

َ�ِنُ ﴿   ز 
َ

ن�  س ُن ب َةا   َ َّ ََ ا  ََ  ِ ََ ن ِ َك   َ َن  َ ِّ َه  ّ َُ ََ  َّ ۡ  َٱ ُِ نَة َ َف  ّن ا  ََ  َ  ُ ن َ  ِۡ ََ َ َر َ َق  زَي    ۡ ُِ ة  ن َُ ن�  ا  ُ َن ِ
 ِ�َ  ِ َ

َٱد  �  � َْ نَك  �ُ �َ ُق  نز  �  .] ١٣١: طهسورا [ ﴾َٱ

“আর তুিম কখেনা �সািরত কেরা না েতামার দু’েচাখ েস সেবর �িত, 

যা আিম তােদর িবিভ� ে�পীেক দুিনয়ার জীবেনর জাঁক-জমক�রপ 

উপেভােগর উপকরপ িহেসেব িদেয়িছ। যােত আিম েস িবষেয় তােদরেক 

পরীকা কের িনেত পাির। আর েতামার রেবর �দি িরযক সেবূাাকৃ� 

ও অিধকতর �ায়ী”১৫F

16। [সূরা �াহা. আয়াত: ১৩১] 

আয়ােতর অথূ এ নয়, মুসিলমরা দুিনয়ার িবষেয় েকান �কার মাথা 

ঘামােব না এবং জাগিতক বা দুিনয়ািব েকান শিু সামথূয তারা অজূন 

করেব না, বা তারা িবিভ� ধরেনর আিব�ার ও কািরগির িশকা অজূন 

বা �িশকপ �হপ করেব না এবং অথূথনিতক সমৃিু ও সামিরক শিু 

অজূন করা হেত িবরত থাকেব। বরং মুসিলমরা এ ধরেনর কাজগেলা 

অবশযই উেেশয।  আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,   

ر ﴿ � ّۡ َُ  َ ن َُ  ۡ َُ  َ َط ََ و  ا َ َّ  ۡ ُِ َ ٱاْ ُ َن  
َ

   .]٦٠األنفيلسورا [ ﴾ َٱس

                                                            
16 দুিনয়া কপ�ায়ী এর েকান �ািয়� নাই, এ দুিনয়ার েসৗ�যূ, ধন স�দ ও মািলকানা এগেলা 

সবই সামিয়ক। আ�াহ রা�ুল আলামীন এগেলা মানুষেক উপেভাগ করা ও উপকৃত হওয়ার জনয 

িদেয়েছন। আর যারা আ�াহর এ সব িনয়ামতসমূহ উপেভাগ করেব তােদরেক অবশযই একিদন 

আ�াহর িনকট জবাব িদেত হেব; আ�াহ তােদর পরীকা িনেবন। পরীকা েনয়ার জনয আ�াহ 

দুিনয়ােত এ সব েনয়ামত িদেয়েছন। সুতরাং, এ সব িনয়ামেতর িবিনমেয় আিখরাতেক ভুেল েগেল 

চলেব না। আ�াহর দরবাের মুিমনেদর জনয েয িরিযক রাখা হেয়েছ, তা অিত উিম ও �ায়ী। 
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“আর তােদর মুকািবলার জনয েতামােদর সামথূয অনুযায়ী শিু ও অ� 

বািহনী ��ত কর”। [সূরা আনফাল, আয়াত: ৬০]  

ইিতহাস পযূােলাচনা করেল েদখা যায়, এ সব উপকরপ ও বতূমান 

দুিনয়ার নবয আিব�ারগেলার েকে� মুসিলমেদর অবদানই েবিশ। 

তােদর এ অবদােনর কথা েকউ অ�ীকার করেত পারেব না। আ�াহ 

রা�ুল আলামীন এ িবষেয় কুরআেন করীেম এরশাদ কের বেলন,  

 ﴿ ََ ن نّين ُ َ ِن   ِ َُ  � قن ز  ُرن َُ ََ َن ِ ن  ََ ن َُ َٱَِّط ن�  ۥ اُن َُ ن َن َرَ  ِ  ْ َ
س ِّ ن   ن َ َّ ندَةَ  َ ز  ََ ّر َ  َس ََ   ِ َُ

نَص ُ  ُ ا َْ ا  ََ  َ  ُ َ ن   ِۡ ََ َ ٓن َق   ْ ۡا ُة ََ ا �ر  ََ  ۡ ََ ن َ�ِ ن ِ ر َ ُِ َفُصن َُ نَك  ُِ�َ ََ ن� َك ِ َنَ�  ِ َ  ََ  ۡ َ َِ  ن ۡ َُ َِ  َ  ٣َا
  .]٣٢:األلَافسورا [ ﴾

“বল, ‘েক হারাম কেরেছ আ�াহর েসৗ�যূ উপকরপ, যা িতিন তাঁর 

বা�ােদর জনয সৃি� কেরেছন এবং পিব� িররক’? বল, ‘তা দুিনয়ার 

জীবেন মুিমনেদর জনয, িবেশষভােব িকয়ামত িদবেস’। এভােব আিম 

আয়াতসমূহ িবযািরত বপূনা কির এমন কওেমর জনয, যারা জােন”। 

[সূরা আরাফ. আয়াত: ৩২]১৬F

17 

আ�াহ রা�ুল আলামীন আরও বেলন,  

                                                            
17 আ�াহ রা�ুল আলামীন দুিনয়ার েসৗ�যূ উপকরপ �হপ করেত িনেষধ কেরনিন, বরং িতিন 

বেলেছন এগেলা ঈমানদার েলাকেদরই কাজ। তারা মানুষেক উ�ত েসবা েদেব, মানুষেক তারা 

পিব� িরয ক উপাজূেনর পথ েদখােব। আ�াহ রা�ুল আলামীন জিমেনর উেপর ও িনেচ তার 

কুদরেতর েয সব িনদশূন, ধন-স�িি, খিন ও উপকরপ েরেখেছ, তা মুিমনরাই মানুেষর কলযােপ 

বযয় করেব। 
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�ر ﴿   ۡ ََ ن ُِ ِ ر  �َ� نَك  ٓن َ�ُِ  ِّ ن ِ   ُُ ة  ن َُ ا  َُ َ ن ََ �ضن 
َ  َ ٓن َ ا  ََ َٱ ِتن  ََ ِ �َ ُّن ٓن َ ا  َّ  ۡ ُم ٱََوّذَر َِ

 َِ ٱ َفّفُر ََ  .]١٣:اليثيةسورا [  ﴾١َا

“আর যা িকছু রেয়েছ আসমানসমূেহ এবং যা িকছু রেয়েছ জিমেন, তার 

সবই িতিন েতামােদর অধীন কের িদেয়েছন। িচ�াশীল কওেমর জনয 

িন�য় এেত িনদশূনা-বলী রেয়েছ”১৭F

18। [সূরা আল-জািসয়া. আয়াত: ১৩] 

আ�াহ রা�ুল আলামীন আরও বেলন,  

 ﴿ َۡ َُ ُي َن ََ ضن  �
َ  َ ٓن َ ا  َّ  ۡ ُم َِ   ََِ َْ ن   ّّ  .]٢٩:انقَاسورا [ ﴾اَ

“িতিনই জিমেন যা আেছ সব েতামােদর জনয সৃি� কেরেছন”। [সূরা 

বাকারাহ, আয়াত: ২৯] 

সুতরাং মুসিলমেদর উপর কতূবয হেব এ সময উপকারী িবষয় ও 

শিুসমূেহর �িত সবূাে� মেনােযাগী হেব। তারা নতুন নতুন আিব�ার 

ও �যুিুর েকে� অমুসিলমেদর তুলনায় অ�গামী থাকেব। অমুসিলমরা 

যােত এ ধরেনর কােজর েকান সুেযাগ না পায় েসিদেক লকয রাখেব। 

আর মুসিলমরা যােত তােদর মুখােপকী না হেত হয়, েস িবেষেয় সতকূ 

থাকেব। বরং যাবতীয় কারখানা ও কািরগরী জান মুসিলমেদরই 

থাকেব।   

 

                                                            
18 আসমান ও জিমেন যা িকছু আেছ, সবিকছুেক আ�াহ রা�ুল আলামীন মানুেষর অনুগত কের 

িদেয়েছন। মানুষ সবিকছুেক জয় করেত পাের এবং তারা সবিকছুেক িনয়তপ করেত পাের। সব 

িকছুেক িনয়তপ করার কমতা, বুিু ও েকৗশল আ�াহ রা�ুল আলামীন মানুষেক িদেয়েছন। 
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নয়. অমুসিলমেদর নােম মুসিলম বা�ােদর নাম রাখা:  

িবজািতেদর অনুকরপ করেত করেত আমােদর অবনিত এমন এক 

পযূােয় েপৗেছেছ, আমরা এখন আমােদর বা�ােদর নামও অমুসিলমেদর 

নােমর সােথ িমিলেয় রািখ। অথচ মুসিলম মনীষীেদর অেনক সু�র 

সু�র নাম আেছ, যা আমরা আমােদর বা�ােদর জনয বাচাই করেত 

পাির। িক� তা আমরা কির না। বতূমােন অেনক মুসিলমেক েদখা যায়, 

তারা তােদর িনেজেদর বা�ােদর নাম অমুসিলমেদর নােমর সােথ 

িমিলেয় রােখ। মুসিলম মনীষীেদর সােথ তােদর বা�ােদর নাম িমিলেয় 

রাখা হেত তারা িবরত থােক। তারা তােদর িনেজেদর বাপ-দাদা ও পূবূ-

পুুষেদর েয সব সু�র নাম আেছ, বা মুসিলমেদর েয সব পিরিচত 

নাম আেছ েসগেলা �ারা তােদর বা�ােদর নাম করপ হেত িবরত 

থােক। অথচ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ِ َاَببُْد الَّْحَِن  «  ّّ ْسَميِء َببُْد ا
َ ْ
 »َرْ�ُ األ

 “উিম নাম হল, আ�ুর রহমান ও আ�ু�াহ”১৮F

19।  

মুসিলমেদর নােমর মেধয িবকৃিতর কারেপ েদখা যায়, বতূমােন একিট 

�জ� এমন  তির হেয়েছ, যারা পি�মােদর নােম তােদর িনেজেদর 

বা�ােদর নাম রাখা আরস করেছ। এ কারেপ বতূমান �জ� ও অতীত 

�জে�র সােথ একিট ফাটল  তরী হেয়েছ। আেগর মানুষেদর নাম 

�ারাই জানা েযত েয, এরা মুসিলম। তােদর নােমর একিট ঐিতহয িছল। 
                                                            
19 মুসনােদ আহমাদ, মুসনাদুশ শামীয়যীেন।   
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িক� বতূমােন নাম শনেল েবাঝা যায় না, তারা মুসিলম নািক 

অমুসিলম।  

দশ. অমুসিলমেদর জনয কমা �াথনূা এবং তােদর �িত অনু�হ �াথনূা 

করা:  

আ�াহ রা�ুল আলামীন অমুসিলমেদর জনয েদা‘আ ও কমা �াথূনা 

করােক হারাম কেরেছন। আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন-  

  ﴿  َ َِ   َ َن  ِ�َ َُر  �ن  ْٱ
ُ

ْ س ا  ۡ ُ ۡ  َنَ َ َٱُ نَ�  م ن  � َُ  ِ ن ُ ْ ٱا فنُر  ۡ ََ َن  � ِ
َ

ْ س ا  ۡ ُة ََ ا ََ  ََ ن ن ّّ َٱَ ن  ُ ِن ّة ِن ُ َِ َن ا   ن ََ
  ۡ ُِ َ َۡبَّ�َ ُ ا  ۡن  ََ َ حن َ  � ُِب َ �َ د 

َ
س   ۡ ُِ َّ َ

 .]١١٣: الو�ةسورا  [  ﴾١د

“নবী ও মুিমনেদর জনয উিচত নয় েয, তারা মুশিরকেদর জনয কমা 

�াথূনা করেব। যিদও তারা আ�ীয় হয়। তােদর িনকট এটা �� হেয় 

যাওয়ার পর েয, িন�য় তারা ��িলত আগেনর অিধবাসী”। [সূরা 

তাওবা, আয়াত: ১১৩] 

আয়াত �ারা এ কথা �� হয়, কািফর, মুশিরক ও েবঈমানরা অবশযই 

িচর জাহা�ামী। তারা কখেনাই জা�ােত �েবশ করেত পারেব না। যখন 

েকান মানুেষর িনকট এ কথা �� হয়, েলাকিট কােফর বা মুশিরক 

তখন তার জনয কমা �াথূনা এবং তার েদা‘আ করা স�ূপূ িনিষু। 

যিদও েস তার িনকটা�ীয় বা মাতা-িপতা েহাক। কারপ, তােদর জনয 

েদা‘আ করা বা কমা �াথূনা �ারা �মািপত হয়, মুসিলমরা তােদর 

মহ�ত কের এবং তারা েয �া� ও বািতল �ীেনর উপর আেছ তা 
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সিঠক। অনযথায় তােদর জনয েকন কমা �াথূনা করেব এবং েদা‘আ 

করেব?।  
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ি�তীয়ত: 

মুিমনেদর সােথ ব�ুে�র িনদশনূ 

এক. কােফর েদশ েছেড় মুসিলম েদেশ িহজরত করা:  

িহজরত হল, �ীনেক রকার তািগেদ কােফর েদশ েথেক মুসিলম েদেশ 

চেল আসা।  

এখােন িহজরেতর েয অথূ ও উেেশয আেলাচনা করা হেয়েছ, েস অথূ 

ও উেেশযেক সামেন েরেখ িহজরত করা �িতিট মুসিলেমর উপর 

ওয়ািজব এবং এ অথূ ও উেেশয অনুযায়ী িহজরত করার িবধান 

িকয়ামত পযূ� বাকী থাকেব। যারা িহজরত করেত সকম তারপরও 

মুশিরকেদর মােঝ অব�ান কের, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

তােদর েথেক িনেজেক দািয়�মুু বেল েঘাষপা কেরেছন। তেব যিদ 

এমন হয় েয িহজরত করেত সকম নয়, বা েসখােন অব�ােনর িপছেন 

েকান দীিন উেেশয থােক েযমন- আ�াহর িদেক দাওয়াত েদয়া, 

ইসলােমর �চার �সােরর জনয কাজ করা ইতযািদ তাহেল েসটা িভ� 

কথা। আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,  

ن  ﴿ ُِ ُكّةا   ْ ۡا ُ ََاُ و   ۡ َُ ُكة  َۡ َن ِ ْ ۡا ُ ََاُ   ۡ ِن َُفنن
َ

ِن  س ن اُ ََ نَفُ   ِ ٰ َٓ ََ  َُ ُۡ ُِ ِ ّنه َۡ َ ۡ  ََ ن ن ّّ َ ِّ ن ٓن ِ فنَ�  ََ ء  ََ

 ُ ََ ِون ن َ� َّ َ �ُض 
َ

َ  س َُۡم   ۡ َ ُ
َ

ْ د ا  ۡ ُ ُ ََا  � �ضن
َ  َ و  َ ُۡ ّة َِ ۡ  َن ُِ ِ َٱٰ

 
ُ ََ نَك  ِ ٰ ََ ْٱ

ُ
ا  نَُ َِ َن ِ ْ ٱا ُر انن َِ َُ َِ

َ�ا  صن َِ ت   ََ َِ  ٩ٱََوا  ۡ َُ َ طن ََ �َن   َّ ِن  ِ �َ  ِ
ن

 ۡ َٱَُ ن   َ نَنا ُن َٱَِ َن  ُرنَنا َُ ََ َن  �َ فن ََ ء  ََ ن  َُ  َُ  ّّ ن ِ
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 ُ َِ َ ُ   سن َن َوب  َِ ٱ  ُ ََ  ِ َا  َّ َۡ  ٩ َٱ ُف  َ َا  ِ
َ

ُ س َّ َٱ َ ََ نَك  ِ ٰ ََ ْٱ
ُ

ا نَُ ّۡ ُف ُ َه َّ َ  َِ َن َٱ    ۡ ُِ َهة 
 ُ� ۡ  .]٩٨-٩٧:ارن يءا سور [ ﴾٩� َ�ُف

“িন�য় যারা িনজেদর �িত যুলমকারী, েফেরশতারা তােদর জান কবজ 

করার সময় বেল, ‘েতামরা িক অব�ায় িছেল’? তারা বেল, ‘আমরা 

জিমেন দুবূল িছলাম’। েফেরশতারা বেল, ‘আ�াহর জিমন িক �শয িছল 

না েয, েতামরা তােত িহজরত করেত’? সুতরাং ওরাই তারা যােদর 

আ�য়�ল জাহা�াম। আর তা ম� �তযাবতনূ �ল। তেব েয দুবূল 

পুুষ, নারী ও িশশরা েকান উপায় অবল�ন করেত পাের না এবং 

েকান রাযা খুঁেজ পায় না। অতঃপর আশা করা যায় েয, আ�াহ 

তােদরেক কমা করেবন। আর আ�াহ মাজূনা-কারী, কমাশীল”১৯F

20। [সূরা 

িনসা, আয়াত: ৯৭, ৯৮] 

 

                                                            
20 যারা দুবূল িহজরত করেত সকম নয়, তারা যিদ তােদর অপারগতার কারেপ িহজরত করেত না 

পাের, তােদর জনয আ�াহ রা�ুল আলামীন কােফর মুলুেক থাকার অনুমিত িদেয়েছন। তেব যখন 

তারা সামথূয লাভ করেব, তখন তােদর অবশযই িহজরত করেত হেব এবং িহজরত করার েসৗভাগয 

লাভ করেত হেব। তেব িহজরত করা েকান কাপুুষতা িকংবা দুশমেনর ভেয় পলায়ন নয়, িহজরত 

হল, আ�াহর �ীেনর সংরকপ করার লেক িনরাপদ �ােন অব�ান কের কােফরেদর িবপেক শিু 

অজূন করা ও �ীেনর উপর অটল অিবচল থাকার উ�ত েকৗশল। [অনুবাদক]। 
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দুই. মুসিলমেদর সাহাযয করা এবং জান, মাল ও জবান �ারা তােদর 

দীিন ও দুিনয়ািব িবষেয় সহেযািগতা করা২০

21:  

আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,  

ضر ﴿    َ َِ  َُ َا  �ن ٱ 
َ

س   ۡ ُِ ُء  َ َِ   ُِ َّ َن  ِ َُ  ُ َٱَ  َِ ۡ ُة َن  ِ َُ  ]٧١: الو�ةسورا [ ﴾َٱَُ 

“আর মুিমন পুুষ ও মুিমন নারীরা এেক অপেরর ব�ু”। [সূরা তাওবা, 

আয়াত: ৭১]  

আ�াহ রা�ুল আলামীন আরও বেলন, 

 ﴿ ِ � ِ�ََ ن َُ  ۡ ُِ َة َ�ي  َٱ   ۡ ُم َة � بَي   ۡ ََ  ِ َ�َ ّّ ن ِ  ُ  ۡ ّ ّ َ ُۡ ُم  َ َِ ََ َِ َن  ن ن ُُ ٓن َ   ۡ ُم ٱ ُ َۡ نَة و  ِن َ �﴾ 

  ]٧٢:األنفيل  سورا[

“আর যিদ তারা দীেনর বযাপাের েতামােদর িনকট েকান সহেযািগতা 

চায়, তাহেল সাহাযয করা েতামােদর কতূবয। তেব এমন কওেমর 

িবুেু নয়, যােদর সােথ েতামােদর এেক অপেরর চুিু রেয়েছ”। [সূরা 

আনফাল, আয়াত: ৭২] 

 

 

                                                            
21 একজন মুিমন তার অপর মুিমন ভাইেয়র সাহােযয এিগেয় আসেব, তােদর কলযাপ কামনা করেব 

এবং তােদর িবপেদ এিগেয় আসেব। আ�াহ রা�ুল আলামীন  মুিমনেদর মেধয ব�ু� কােয়ম কের 

িদেয়েছন। তারা পর�র পর�েরর ব�ু, তােদর ঈমানী ব�ন অটুট। 
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িতন. ঈমানদার বযথায় বযিথত হওয়া এবং তােদর সুেখ খুিশ হওয়া২১

22:  

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ٌو «  ُْ ََ ِد ذَِذا اْشتََك ِمغُْه ُل
ْ
ِهْم َاَتَعيُطِفِهْم َمَثُل ال اُحِ ََ ِهْم َارَ ُمْنِمِغَ  ِف رََوادم

ْ
َمثَُل ال

 َ
ْ
َُ ال ُ َسيئِ

َ
َِ رََداَ  ل ّّ االّ َه ُ

ْ
 »َ ِد ني 

“মুিমনেদর দৃ�া� পর�র মহ�ত, দয়া ও সহানুভূিতর িদক িদক 

িদেয়, একই েদেহর মত, তার েদেহর একিট অ� যিদ আতা� হয়, 

তখন তার সারা শরীর আতা� হয়। েস সারা শরীের �র অনুভব কের 

এবং অিন�ায় আতা� হয়”২২F

23।  

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন,  

َصينِِعِه  «
َ
ََْ َ أ ََْعُيً اََشّبَك  ُه  ُُ ْع ََ ُنْيَيِن شَُشد  

ْ
ُمْنِمِن َقن

ْ
ُمْنِمُن لِة

ْ
 »ال

                                                            
22 একজন ঈমানদার বযিু তার অপর ঈমানদার ভাইেয়র আনে� আনি�ত হেব। ঈমানদার 

মুিমেনর সফলতােক তার িনেজর সফলতা মেন করেব। পকা�ের তােদর েকান িবপদেক তার 

িনেজর িবপদ বেল মেন করেব। জান-মাল িদেয় তােদর সাহােযয এিগেয় আসেব। মুিমন পৃিথবীর 

েয �াে� েহাক না েকন, েস তার ভাই। তার েকান সমসযায় আমােক অবশযই অ  জরােত হেব। 

তার সহেযািগতায় এিগেয় আসেত হেব। 
23 মুসিলম িকতাবুল িবর ওয়াসিসলা, পিরে�দ: মুিমনেদর �িত দয়া করা, তােদর সােথ ভােলা 

বযবহার করা ও তােদর �িত অনু�হ করা। মুসনােদ আহমেত ইমাম আহমদ রহ. নুমান ইবন 

বািশর েথেক হাদীসিট বপূনা কেরন।  
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“মুিমনরা মুিমেনর জনয একিট েদয়ােলর মত; তার এক অংশ অপর 

অংশেক শিু েজাগান েদয়। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এ 

কথা কেল উভয় হােতর আ�ুলগেলােক এক� কের েদখান”।  

চার. ঈমানদারেদর িহতাকাি� হওয়া, তােদর কলযাপকামী হওয়া, 

তােদর সােথ েকান �কার �তারপা না করা এবং তােদর েকান �কার 

েধাঁকা না েদওয়া:  

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ِريِه َمي ُ�ِب  ِيَْفِ ِه  «  
َ
ّب ِأل َحُدُحْم َحّت ُ�ِ

َ
 يُْنِمُن أ

َ
 . »ال

“েতামরা ততকপ পযূ� পিরপূপূ ঈমানদার হেত পারেব না যতকপ 

পযূ� তুিম েতামার িনেজর জনয যা পছ� কর তা েতামার ভাইেয়র 

জনযও পছ� কর”২৩F

24। [বুখাির িকতাবুল মাযািলম: পিরে�দ: মজলুমেক 

সাহাযয করা িবষেয় আেলাচনা।] 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন,  

                                                            
24 তুিম েতামার িনেজর জনয যা অপছ� করেব, েতামার অপর ভাইেয়র জনযও তা অপছ� করেব। 

আর তুিম েতামার িনেজর জনয যা মহ�ত করেব, তুিম েতামার িনেজর জনযও তা মহ�ত করেব। 

তখনই তুিম সিতযকার ঈমানদার হেত পারেব। িক� বতূমােন আমােদর অব�া খুবই কুপ। 

আমরা িনেজেদর �ােথূর জনয সবিকছু িবসজূন িদেত পাির। িক� আমার অপর ভাইেয়র উপকােরর 

জনয একটু মাথাও ঘামােত পাির না। 
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ْن  «
َ
ٍَِم ِمْن الّشم أ ْ ِب اْم

ُ االشُْ ِةُمُه ، ِسَ
ُ
 َهُْرل

َ
ُه َاال َُ  َ�ِْق

َ
ُمْ ِةِم ال

ْ
ُرو ال
َ
ُمْ ِةُم أ

ْ
ال

ُ اَِلَُْضُه 
ُ
اٌم َدُمُه َاَميل ََ ُمْ ِةِم َح

ْ
ُمْ ِةِم َ َ ال

ْ
ُمْ ِةَم ، ُ   ال

ْ
َريُه ال

َ
ََ أ  »َ�ِْق

“একজন মুসিলম অপর মুসিলেমর ভাই �রপ। মুসিলম িহেসেব েস 

তার অপর ভাইেক অপমান করেত পাের না, িতর�ার করেত পাের না 

এবং তােক দুশমেনর হােত েসাপদূ করেত পাের না। একজন মানুষ 

খারাপ হওয়ার জনয এটাই যেথ�, েস তার মুসিলম ভাইেক অপমান 

কের। আর �িতিট মুসিলেমর জনয তার অপর মুসিলম ভাইেয়র জান, 

মাল ও ই�ত-স�ান হরপ করােক িনিষু করা হেয়েছ”২৪F

25।  

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন,  

ُ�ْم َ  نَيِع نعٍض َاُ�ونُوا ِلبَيَد « ُُ اا َاال َتغَيَجُشوا االيَبْع نَع َُ وا َاال رََدانَ ُُ ال َتبَيَض

ِ ذروانَيً  ّّ   .»ا

“েতামরা এেক অপরেক ঘৃপা কেরা না, দালািল কেরা না, েতামােদর 

েকউ অনয কােরা েকনা-েবচার উপর েকনা-েবচা করেব না। আ�াহর 

বা�াগপ! েতামরা ভাই ভাই হেয় যাও”২৫F

26।२६F

27 

                                                            
25 .বুখাির, িকতাবুল মাজািলম, পিরে�দ: একজন মুসিলম অপর মুসিলেমর উপর অতযাচার করেব 

না এবং তােক দুশমেনর হােদ তুেল েদেব না। মুসিলম, িকতাবুল িবর ওয়াসিসলা ওয়াল আদাব। 

পিরে�দ: মুসিলেমর উপর জুলুম অতযাচার করা হারাম হওয়া িবষেয়। 
26 বুখাির িকতাবুল আদব। পিরে�দ: আ�াহ তাআলার বাপী:  نِا اس َ ن ّن ۡا ا ة َب ُۡا  َن َ  ان �ا ث َ ك َ 

َ َِ  মুসিলম িকতাবুল িবর ওয়াস িসলা, পিরে�দ: খারাপ ধারপা করা, েচাগলেখাির করা ও েধাকা ا
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পাচঁ. মুসিলম ভাইেদর ই�ত ও স�ান করা, তােদর েকান �কার 

খােটা না করা২৭

28 এবং তােদর েকান েদাষ-�িট �কাশ না করা:  

আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,   

 ﴿ َّ َٱ   ۡ ُِ ة  ن َُ  � ُ  � َْ  ْ ۡا ُ َُمَۡ ن  ِ
َ

س َٱٰ  ََ   �  ۡ ََ  َ ن َُ  �َ  ۡ ََ َذر   َن  � َّ  ْ ۡا ُة ََ ا ََ  ََ ن ن ّّ ا َ َِ ا 
َ

ه ٰ�َ
 َّ َٱ   ۡ َُفَنُم

َ
ْ س ا ٱ  ُۡ َن  ِ َ ۡ  َّ َٱ و  َّ ُِ ة  ن َُ  � ُ  � َْ  َّ نَُم  ِ

َ
َٱٰ س ََ   َ نَنا  ُ َ س ن َُ  �  َ نَنا ْ س ٱا ُۡ َ َةاب ََ

 َِ ۡ َُ ن ِِ َّ ِ َ ُۡ ُي نَك  ِ ٰ ََ ْٱ
ُ

نَُ ب   َُ َا   ۡ ِّ  َ ََ َٱ  � َن ِ �َ ن ن
 ِ َ   َ  َ َِ ُۡق  ُفُن  ِ َ ُۡ و  ۡن َ َٱ   َ ن َ ب َبِبن  ِ َ  َ

ّن  ١ب
 َّ َٱ  ْ ۡا َّ َ�َّنُن َٱ  و  �ۡ َن  ِ ن  َُ َّ َض َِ  َ َِ  ِّ ن ِ ن  َُ َّ َِ ََ ن َُ نُ��  ْ َكث ۡا ُُ ن ن ََ ْ َن  ۡا ُة ََ ا ََ  ََ ن ن ّّ ا َ َِ ا 

َ
ه ٰ�َ 

 ْ ۡا َُ َّ َٱَ ۡۥُ   َُ َُ َفرني  َن ا  َُ  َ ََ ن  َُ ْن
َ

س  َۡ َِ َق  �ُ
 

نَُ  ِ
َ

ۡ  س �ُ ُ َس
َ

س نب   ُُ َ
َءا  د  َ َِ ُءُمۡ   َ ِّ ب  ََ  ۡ َا

 �ۡ َ �ّسن  �َ ا ّۡ َ ۡ  َ َّ َ  ِّ ن ِ   َ َّ  .]١٢-١١: ا جَات سورا [ ﴾١َ

“েহ ঈমান-দারগপ, েকান সসদায় েযন অপর েকান সসদায়েক িব�প 

না কের, হেত পাের তারা িব�প কারীেদর েচেয় উিম। আর েকান 

                                                                                                               
েদয়া হারাম হওয়া িবষেয় আেলাচনা। আর তানাযুশ বলা হয়, পেপযর দাম েবিশ েহঁেক বািড়েয় 

িদেয় অপরেক েধাকায় েফলা।  
27 ইসলাম এমন এক �ীন যা েকান মানুেষর নূযনতম অিধকার ললন করােক বরদাশত কের না। 

উে�িখত হাদীস�য় তার উাকৃ� দৃ�া�। এখােন বলা হেয়েছ, কােরা েবচা-েকনার উপর েবচা-

েকনার উপর েবচা-িবিত করা যােব না। কােরা অিধকােরর উপর হযেকপ করা যােব না। শধু তাই 

নয়, ইসলােমর আদশূ হল, েতামার িনেজর অিধকােরর উপর েতামার অপর ভাইেয়র অিধকারেক 

�াধানয েদেব। 

28 ইসলােমর অনযতম আদশূ হল, কাউেক েহয় �িতপ� করা হেত িবরত থাকা। কাউেক েছাট মেন 

করা যােব না। হেত পাের তুিম যােক েছাট মেন করছ, েস েতামার েথেক বড়। কারপ, েক বড় 

আর েক েছাট তা মানুেষর িনকট �� নয়, এ েতা আ�াহ রা�ুল আলামীনই জােনন। 

[অনুবাদক]। 
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নারীও েযন অনয নারীেক িব�প না কের, হেত পাের তারা িব�প 

কারীেদর েচেয় উিম। আর েতামরা এেক অপেরর িন�া কেরা না এবং 

েতামরা এেক অপরেক ম� উপনােম েডেকা না। ঈমােনর পর ম� নাম 

কতনা িনকৃ�! আর যারা তাওবা কের না, তারাই েতা যািলম। েহ 

মুিমনগপ, েতামরা অিধক অনুমান েথেক দূের থাক। িন�য় েকান েকান 

অনুমান েতা পাপ। আর েতামরা েগাপন িবষয় অনুস�ান কেরা না এবং 

এেক অপেরর গীবত কেরা না। েতামােদর মেধয িক েকউ তার মৃত 

ভাইেয়র েগায েখেত পছ� করেব? েতামরা েতা তা অপছ�ই কের 

থাক। আর েতামরা আ�াহেক ভয় কর। িন�য় আ�াহ অিধক তাওবা 

কবুল কারী, অসীম দয়ালু”২৮F

29। [সূরা আল-হজরাত, আয়াত: ১১-১২] 

                                                            
29 আয়ােত আ�াহ রা�ুল আলামীন ইসলামী সমাজ বযব�া ও সামি�ক জীবেনর িকছু িদক 

িনেদূশনা তুেল ধেরন। এসব িদক িনেদূশনাগেলা সমােজ অনুপি�ত থাকার কারেপই বতূমােন 

আমরা সামািজক অবকয় েদখেত পাই। সামািজক শাি�-শৃ�লা বজায় রাখা, সামািজক অবকয় 

েরাধ ও সমাজেক �ংেসর হাত েথেক রকা করেত এ সব িদক িনেদূশনার েকান িবকি নাই।  

�থেম আ�াহ রা�ুল আলামীন ঈমানদারেদর সে�াধন কের এরশাদ কের বেলন,  েহ 

ঈমানদারগপ, েকান সসদায় েযন অপর েকান সসদায়েক িব�প না কের কাউেক িনকৃ� না 

কের। হেত পাের তুিম যােক েছাট মেন করছ, েস েতামার েথেক বড়, আর তুিম যােক বড় মেন 

করছ, সিতযকার অেথূ েস বড় নয়। এখােন আ�াহ রা�ুল আলামীন নারীেদর কথা উে�খ কের 

বেলন, আর েকান নারীও েযন অনয নারীেক িব�প না কের, হেত পাের তারা িব�প কারীেদর 

েচেয় উিম। সুতরাং, িব�প করা বড় অনযায়। িব�প করার ফেল সামািজক অবকাঠােমা ভ� হয়, 

সামািজক উ�য়ন বযাহত হয়।  

আ�াহ রা�ুল আলামীন আয়ােত আরও একিট গু�পূপূ িবষয়েক তুেল ধেরন, তা হল, আর 

েতামরা এেক অপেরর িন�া কেরা না এবং েতামরা এেক অপরেক ম� উপনােম েডেকা না। 

ঈমােনর পর ম� নাম কতনা িনকৃ�! 
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ছয়. িবপদ-আপদ, সুেখ-দুঃেখ মুিমনেদর সােথ থাকা:  

মুিমনেদর সােথ ব�ুে�র পিরচয় হল, সুখ-দুঃখ, িবপদ-আপদ ও 

মিসবেতর সময় মুিমনেদর সােথ থাকা। তােদর েকােনা িবপেদ এিগেয় 

আসা। িক� যারা মুনােফক তারা মুিমনেদর অব�া যখন ভােলা েদেখ, 

তখন তােদর সােথ থােক। আর যখন েদেখ মুিমনেদর উপর েকান 

িবপযূয় বা িবপদ েনেম আসেছ, তখন তারা তােদর স� েছেড় েদয়। 

আ�াহ রা�ুল আলামীন মুনােফকেদর অব�ার বপূনা িদেয় বেলন,   

                                                                                                               
একজন মুসিলমেক যিদ খারাপ নােম ডাকা হয়, তাহেল তােত েস মেন ক� পােব, তার অ�ের 

আঘাত আসেব। তাই আ�াহ রা�ুল আলামীন  েকান মানুষেক তার ম� নােম ডাকা েথেক না 

কেরন। বতূমােন আমরা নােম েব-নােম মানুষেক ডািক। এটা করা হেত আমােদর অবশযই িবরত 

থাকেত হেব।  

আেদশ েদন এবং বেলন, েহ মুিমনগপ, েতামরা অিধক অনুমান েথেক দূের থাক। িন�য় েকান 

েকান অনুমান েতা পাপ। বতূমােন আমােদর মেধয এ দুরােরাগযিট মারা�কভােব ছিড়েয় পড়েছ। 

আমরা অেনক সময় েকান িকছু না েজেন না েশােন মানুেষর �িত খারাপ ধারপা ও অনুমান কির। 

বতূমান সমােজ অিধকাংশ িবশৃ�লার কারপই হল, অনুমান করা এবং অনুমান িনভূর কথা বলা। 

মানুেষর �িত খারাপ ধারপা করা হেত স�ূপূ িবরত থাকেত হেব।   

আর েতামরা েগাপন িবষয় অনুস�ান কেরা না এবং এেক অপেরর গীবত কেরা না। কােরা েগাপন 

িবষয় অনুস�ান করার অিধকার কােরা নাই। বরং তুিম যখন কােরা েকান েদাষ স�েকূ জানেত 

পারেব, তা েগাপন রাখেত েচ�া করেব। মানুেষর সামেন তা �কাশ করা হেত স�ূপূ িবরত 

থাকেব। আর গীবত একিট মারা�ক বযািধ, এ বযািধ সামি�ক জীবনেক �ংস কের। মানুেষর 

মেধয িবশৃ�লা  তির কের। গীবত স�েকূ আ�াহ  রা�ুল আলামীন কিঠন হিশয়াির উ�ারপ কের 

বেলন, “েতামােদর মেধয িক েকউ তার মৃত ভাইেয়র েগায েখেত পছ� করেব? েতামরা েতা তা 

অপছ�ই কের থাক”। সুতরাং, গীবত েথেক িনেজেদর িবরত রাখেব। তাহেল েতামােদর সামি�ক 

জীবন িনরাপদ থাকেব। [অনুবাদক] 
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﴿ َ�َ َا  ََ ن ن ّّ َ ِ �   ۡ ُم ََ َّ َُمَ  َ  ۡ َ ُ
َ

ْ د ا  ۡ ُ ََاُ ن  َّ َ ََ ن َُ  �  َ َِ   ۡ ُم َِ  َِ ِن َن ۡ  نَّ نُم َِ ب ّ�ُصۡ
 ُ َّ نَّ نَ�   ة َن  ِ َُ  َُ ََ ن َُ ُمۡ   َ َة  َ ََ َٱ   ۡ ُم  َ َِ ََ   ۡ

ن ۡ ح  ََ سَن    ۡ َ ُ
َ

ْ د ا  ۡ ُ ُ ََا َب�  َصن َ  ََ ِفنرند ََ  ِ ن ُ َِ َن
ٱَ  ََ ن�  ِ �َ َن  ِ َ ََ  ۡ َ ن   ۡ ُم َة ُۡ بَي  ُم  َُ  َ َن ب َو نَ�  ة َن  ِ َُ  َُ َ�َ ََ ِفنرند ََ  ِ ن ُ ُ َّ َ َِ ََ  ََ  ََِ١﴾ 

 . ]١٤١:ارن يء  سورا[

“যারা েতামােদর বযাপাের [অকলযােপর] অেপকায় থােক, অতঃপর 

আ�াহর পক েথেক যিদ েতামােদর িবজয় হয় তেব তারা বেল, ‘আমরা 

িক েতামােদর সােথ িছলাম না’? আর যিদ কািফরেদর আংিশক িবজয় 

হয়, তেব তারা বেল, ‘আমরা িক েতামােদর উপর কতৃূ� কিরিন এবং 

মুিমনেদর কবল েথেক েতামােদরেক রকা কিরিন’? সুতরাং, আ�াহ 

রা�ুল আলামীন িকয়ামেতর িদন েতামােদর মেধয িবচার করেবন। আর 

আ�াহ রা�ুল আলামীন কখেনা মুিমনেদর িবপেক কািফরেদর জনয পথ 

রাখেবন না”। [সূরা, আয়াত: ১৪১] 

সাত. মুিমনেদর সােথ সাকাত করা, তােদর সাকাতেক পছ� করা এবং 

তােদর সােথ িমেল-িমেশ থাকা ২৯F

30:  

হািদেস কুদসীেত বিপূত, আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,  

اِاِر�َن ِفّ  «   َ ََ ُم
ْ
 .» اََجبَْت َ�َّبِل لة

                                                            
30 একজন মুিমন তার অপর মুিমন ভাইেক েদখেত যােব, তােদর েখাজ-খবর িনেব এবং তােদর 

সাহােযয এিগেয় আসেব। তােত মুিমনেদর পর�র স�কূ মজবুত হেব এবং তােদর সামািজক 

ব�ন সুদৃঢ় হেব। [অনুবাদক] 
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“আমার উপর ঐ সব েলাকেদর জনয মহ�ত করা ওয়ািজব, যারা 

একমা� আিম আ�াহর মহ�েতর কারেপ পর�র পর�রেক েদখেত 

যায়”৩০

31। 

েয বযিু তার েকান মুিমন ভাইেক আ�াহর ওয়ােয মহ�ত কের, 

তােকও আ�াহ রা�ুল আলামীন মহ�ত কেরন। অপর এক হািদেস 

বিপূত,  

رَْصَد « 
َ
ُ ِف اِهللا فَأ

َ
ريً ل
َ
ّن رَُجًال َزاَر أ

َ
�ُد ؟ قَيَل أ َِ

ْاَن رُ
َ
 ف أل أ

ً
ُ َ َ َمْدرََجِتِه َمةًَ

َ
ُ ل ّّ : ا

� َهي قَيَل  َُ ريً ِل ِف اِهللا، قَيَل َهْل لََك َلةَيِْه ِمْن نِْعَمٍة رَ
َ
ْحبَيْتُُه ِف : أزاُر أ

َ
�م أ
َ
 ، َ�ْ�َ ه

َ
ال

ِ قَيَل  ّّ َ : ا ّّ ّن ا
َ
َْك نِأ

َ
ِ ذِل ّّ  رَُسوُل ا

ْحَبيْتَُه ِ�يهِ فَ ِ�م
َ
َحّبَك َكَمي أ

َ
 » قَْد أ

“এক বযিু তার একজন ভাইেক আ�াহর ওয়ােয েদখার উেেেশয 

রওয়ানা েদন। তার চলার পেথ আ�াহ রা�ুল আলামীন একজন 

েফেরশতােক পাঠান। েফেরশতা তােক িজজাসা করল, আপিন েকাথায় 

যান? জওয়ােব েস বলল, আিম আমার একজন দীিন ভাইেক েদখেত 

যাই। েফেরশতা বলল, তার উপর েতামার েকান অনুদান আেছ িকনা যা 

তুিম েভাগ কর? বলল না। আিম তােক একমা� আ�াহর জনয মহ�ত 

কির। তখন েফেরশতা তােক েডেক বলল, আিম েতামার িনকট 

আ�াহর রা�ুল আলামীেনর পক হেত িবেশষ দূত িহেসেব সু-সংবাদ 

                                                            
31 .হািদসিট ইমাম আহমদ মসনাদুল আনছাের বপূনা কেরন। ইমাম মােলক িকতাবুল জােমেত 

বপূনা কেরন, পিরে�দ: আ�াহর জনয এেক অপরেক ভােলা বােস তােদর িবষেয় আেলাচনা। 
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িদেত এেসিছ। আ�াহ রা�ুল আলামীন েতামােক মহ�ত কের, 

েযমনিট তুিম েতামার ভাইেক আ�াহর ওয়ােয মহ�ত কর৩১

32।    

আট. মুিমনেদর অিধকােরর �িত স�ান পদশনূ করা:  

মুিমনেদর সােথ ব�ুে�র িনদশূন হল, তােদর হক ও অিধকােরর �িত 

িবেশষ গু� েদয়া এবং তােদর অিধকােরর উপর েকান �কার 

হযেকপ না করা৩২

33। সুতরাং েকােনা মুসিলম তার অপর মুসিলম 

ভাইেয়র তয়-িবতেয়র উপর তয়-িবতয় করেব না, তােদর দরাদিরর 

উপর দরাদির করেব না, তােদর িববােহর �যােবর উপর িনেজর িবেয়র 

�যাব িদেব না, তারা মুবাহ বা জােয়য েয সব কােজ রত হেয়েছ েস 

সব কােজ তােদর উপর িনেজেক �াধানয িদেব না। রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

                                                            
32 মুসিলম, িকতাবুল িবর ওয়াস-িসলা, পির�দ: আ�াহর জনয মহ�ত করার ফিজলত িবষেয় 

আেলাচনা। 

 
33 একজন মুিমন তার মুিমন ভাইেয়র অিধকার রকা এবং তােদর হক যােত েকানভােব ন� না হয়, 

তার �িত িবেশষ েখয়াল রাখেত হেব। এ িবষেয় ইসলাম িবেশষ সতকূতা অবল�ন কেরেছন। 

েলন-েদন, বযবসা-বািপজয ও পািরবািরক ও সামািজক সব িবষেয় মুিমনেদর অিধকারেক সমু�ত 

রাখেত ইসলাম সবূদা সেচতনতা অবল�ন কের। সুতরাং, কােরা িবিতর উপর িবিত করেব না, 

কােরা মুলা-মূলীর উপর মুলা-মূলী করেব না এবং কােরা �যােবর উপর �যাব েদেব না। যিদ 

েকান মুিমন ভাই েকান িবষেয় অ�গামী হয় থােক, তােক �াধানয েদেব। তার উপর েকান �কার 

বাড়া-বািড় করা যােব না। ইসলাম মানবতার ধমূ, অিধকার �িত�ার ধমূ এবং ই�ত স�ান ও 

মানবািধকার সংরকেপর ধমূ। [অনুবাদক]।  
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 َهُْطُب َ َ ِرطبَِتهِ «
َ
ِريِه َاال

َ
ََيِْع أ َُّجُل َ َ   » أالاليَبْع ال

“সাবধান! েকউ েযন তার ভাইেয়র িবিতর উপর িবিত না কের, আর 

কােরা �যােবর উপর েকান �যাব না েদয়”৩৩F

34। অপর বপূনায় এেসেছ,  

  » االشَُ ْم   َسْوِمهِ  «  

“কােরা মুলা-মূলী করার উপর েযন মুলা-মূলী না কের”৩৪F

35।  

নয়. দুবলূ মুিমনেদর �িত দয়াবান হওয়া:  

েযমন, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ََْحْم َصِاَ�نَي «   َْ َكِبَ�نَي َاَ�  » رَسَْس ِمّغي َمْن لَْم يَُوقم

“যারা বড়েদর স�ান কের না এবং েছাটেদর ে�হ কের না, েস আমার 

উ�েতর অ�ভুূু নয়।”৩৫F

36  

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন,  

                                                            
34 বুখাির েবচা-িবিত অধযায়, পিরে�দ: অপর ভাইেয়র িবিতর উপর িবিত করেব না। আর 

মুসিলম িববাহ অধযায়, পিরে�দ: েকান ভাইেয়র �যােবর উপর �যাব েদয়া িনিষু হওয়া।  
35 মুসিলম িববাহ অধযায়, পিরে�দ: পুিপ ও খালােক একে� িববাহ করা িনিষু িবষেয় আেলাচনা। 

ইবেন মাযা, িকতাবুত িতজারত, েকান বযিু তার ভাইেয়র িবিতর উপর িবিত করেব না।  
36 িতরিমিয িকতাবুল িবর ওয়াসেসলা, পিরে�দ: বা�ােদর দয়া করা �সে�। িতরিমিয িকতাবুল 

িজহাদ, পিরে�দ: দুবূল মুসিলমেদর �ারা িবজয় অজূন করা িবষেয় আেলাচনা।  
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َعَفيئُِ�مْ  « ُُ َزقُوَن ذالنِ َْ
اَن ارُ  » هل ُتغَْصُ

“েতামােদর মেধয যারা দুবূল, অকমূা ও অসহায়, তােদর বরকেতই 

েতামােদর িরিজক েদয়া হয় এবং সহেযািগতা করা হয়৩৬F

37। আ�াহ 

রা�ুল আলামীন বেলন,  

ن ﴿  ِٱ   َ َۡ  ِ
ّن ۡ ب ُِ �ّ �َ  َِ ۡ َُ نَ    ََ ن ن ّّ َ  َ ََ َنَك  ف  ََ ُن   ُ  َٱَد   َ ََ  َّ َٱ ٓو  ُُ َِ ٱَن   َِ ٱ نُرندُ  ُن  �ن ََ  ِ َٱَ

ا ََ  َ  ُ ن َ  ِۡ ََ َ ق  ندَةَ  َ ز   ُ ُۡرند   ۡ ُِ ََ َهة  َةا  َ  ]٢٨:الكهفسورا [ ﴾َه

“আর তুিম িনজেক  ধযূশীল রাখ তােদর সােথ, যারা সকাল-স�যায় 

তােদর রবেক ডােক, তাঁর স�ি�র উেেেশ এবং দুিনয়ার জীবেনর 

েসৗ�যূ কামনা কের। েতামার দু’েচাখ েযন তােদর েথেক ঘুের না যায়। 

[সূরা কাহাফ, আয়াত: ২৮] 

দশ. মুিমনেদর জনয েদা‘আ এবং কমা �াথনূা করা:  

আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন, 

ِ ن ﴿ َّ َن  ِ َُ َٱَُ  نَ�  ة َن  ِ َُ  ِ ن َٱُ نَك  ُ� َ ّن فنر    ۡ ََ و   .]١٩: �مدسورا [ ﴾َٱَ

                                                            
37 হািদসিট ইমাম িতরিমিয িকতাবুল িজহােদ আেলাচনা কেরেছন। পিরে�দ: দুবূল মুসিলমেদর 

�ারা িবজয় লােভর �সে�। নাসায়ী িকতাবুল িজহােদ হািদসিট আেলাচনা কেরন। পিরে�দ: দুবূল 

�ারা সাহাযয লাভ। আবু দাউদ িকতাবুল িজহাদ। পিরে�দ: দুবূল ও অসহায় েঘাড়া �ারা িবজয় 

লাভ। আর ইমাম আহমদ তাঁর মুসনােদর মুসনাদুল আনসাের হািদসিট বপূনা কেরন। 
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“আর তুিম কমা চাও েতামার ও মুিমন নারী-পুুষেদর �িট-িবচুযিতর 

জনয।”। 

 আ�াহ রা�ুল আলামীন আরও বেলন,  

َن ﴿ ِ �َ ن ن
 ِ

ّن ََا ب ۡ َُ َُ َو  ََ ن ن ّّ نَةا َ َِ ََ  ْ ن ِن َٱ َا  َّ فنر   ّ�َةا َغ   .]١٠ :ا ش سورا[ ﴾َ�

“েহ আমােদর রব, আমােদরেক ও আমােদর ভাই যারা ঈমান িনেয় 

আমােদর পূেবূ অিততা� হেয়েছ তােদরেক কমা কুন”।  

 

সতকতূা 

এখােন আ�াহ রা�ুল আলামীন এর িন�বিপূত বাপীিট িনেয় একিট 

�ে�র উ�ব হেয় থােক, তার বযাপাের মুফাসিসরগেপর মতামত ও 

আয়ােতর সিঠক বযাখযা তুেল ধরা হল।  

ٓن ﴿   ۡ ُم ُۡ ِن َُبَِ ن   ۡ َ ُ ََ ن ن ّّ َن َ ََ  ُ َّ َ ُۡ هُِم َِ َاة   ّّ ِ
َ

ۡ  س ُم َ�ِرن ُن  َ ن َُ ُمۡ  رنُنۡ ۡ  ُر  َ ُ َٱ َن  ن ن ُُ َ
 �َ طن نن  َ َُ نب  َُ  ُُ  َ َّ َ ِّ ن ِ    ۡ ِن نَ�  ِ اْ   ۡ ُط نن  َ َُ َٱ   ۡ ٱُي  َُ  .]٨:المتحغة سورا[ ﴾٨ََ

“দীেনর বযাপাের যারা েতামােদর িবুেু যুু কেরিন এবং েতামােদরেক 

েতামােদর বািড়-ঘর েথেক েবর কের েদয়িন, তােদর �িত সদয় বযবহার 

করেত এবং তােদর �িত নযায়িবচার করেত আ�াহ েতামােদরেক 
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িনেষধ করেছন না। িন�য় আ�াহ নযায় পরায়পেদরেক ভালবােসন”। 

[সূরা আল-মুমতাহানা, আয়াত: ৮] 

আয়ােতর অথূ হল, েয সব কােফররা মুিমনেদর ক� েদয়া হেত িবরত 

থােক, মুসিলমেদর িবুেু কােফরেদর সাথী হেয় যুু কের না এবং 

মুসিলমেদরেক তােদর ঘর-বািড় হেত েবর কের েদয় না, তােদর �িত 

সদয় বযবহার করেত এবং তােদর �িত নযায়িবচার করেত আ�াহ 

েতামােদরেক িনেষধ করেছন না। মুসিলমরা তােদর সােথ ভােলা 

বযবহার করেব দুিনয়ািব েয সব মুয়ামালা বা েলনেদন আেছ তােত তারা 

তােদর সােথ ইনসাফ িভিিক আচরপ করেব, তােদর সােথ েকান �কার 

অথনিতক আচরপ করেব না। িক� তােদর অ�র িদেয় মহ�ত করা 

যােব না। কারপ, আ�াহ রা�ুল আলামীন এখােন ) ُطۡا نن َْ َُ َٱ  ْۡ ٱُي  َُ ََ  ِْ َ
 س

 ْۡ ِن ْ نَ� ِ (  “তােদর �িত সদয় বযবহার করেত এবং তােদর �িত নযায়িবচার 

করেত” বেলেছন, এ কথা বেলনিন ‘তােদর সােথ ব�ু� করেব এবং 

মহ�ত করেব’।  

একই কথা আ�াহ রা�ুল আলামীন কােফর মাতা-িপতা স�েকূও 

বেলন,  

ٓن ﴿  ا  ََ ُِ  ُ َٱَداسن و  ا ََ ُِ  َ ُۡطن نََ    �ۡ  ِ َن ن�  ُن ََك ب َٱ ُ ا َِي  ََ ََ �ن  ن  �ُ�  ِ
َ

ٰ س َ�َ ََ ا  َ َِ ِ ََ  ِ�
  َ ََ ا  ََ  َ  ُ ٱنُ َ ۡ  ُر َُ ا ُكة ََ ن ُمۡ ب نُة ََُب

ُ
ه نَ   ۡ ُم َُ ر نن َِ  ّ ََ ن ِ  ّۡ ُم   ّ ََ ن ِ  ََ َا َ

َ
َ  د ََ  َِ َن َوب ن    ُّۡ َٱَ و  ا

 َِ ُِۡ ََ  َ  .]١٥:رقمين سورا[ ﴾١ََ
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“আর যিদ তারা েতামােক আমার সােথ িশকূ করেত েজার েচ�া কের, 

েয িবষেয় েতামার েকান জান েনই, তখন তােদর আনুগতয করেব না 

এবং দুিনয়ায় তােদর সােথ বসবাস করেব স�ােব। আর অনুসরপ কর 

তার পথ, েয আমার অিভমুখী হয়। তারপর আমার কােছই েতামােদর 

�তযাবতূন। তখন আিম েতামােদরেক জািনেয় েদব, যা েতামরা 

করেত”। [সূরা লুকমান, আয়াত: ১৫]     

ْسَميَء ذلهي رطةُُب ِصةَتَهي اَ� «    
َ
ُم أ
ُ
ِ اقد جيَءْت أ ّّ قفٌَِا فَيستَأَذنْت أسميُء رَُسوَل ا

ّمِك : ص� اهللا لةيه اسةم  ف ذلك َ�َقيَل  ي
ُ
ِِ أ  » ِص

হািদেস বিপূত, আসমা রািদয়া�াহ আনহ এর মাতা কােফর অব�ায় 

তার িনকট এেস সহেযািগতা চাইল এবং সহানুভূিত কামনা করল। 

আসমা রািদয়া�াহ আনহ তােক সহেযািগতা করার জনয রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িনকট অনুমিত চাইেল, রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক সহেযািগতা করার অনুমিত েদন এবং িতিন 

তােক িনেদূশ িদেয় বেলন, তুিম েতামার মােয়র সােথ ভােলা বযবহার 

কর৩৭F

38 অপর এক আয়ােত আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,  

 ﴿  ۡ ُ ۡ  َنَ َ َٱُ  ٓ ُ�َ �َُوۡ َٱ  َ َّ َ  ُّ َ  َسا  ََ  َِ ٱ  ُ ا  َۡ ُ ن رن  ْن َن َر  ۡ َ  � َٱَ ن  َّ ّن َِ ب ُةۡ َن  ِ ُ ن ا  َُ  ۡ ََ  ُ ْ ّّ َ�ن ا
  ۡ ُي ََ َةا   ِ َ

ٱ  د
َ

ۡ  س ُي ََ ابَا   .]٢٢:الجيدرة سورا [ ﴾ََ

                                                            
38 বুখাির িকতাবুল িহবা, পিরে�দ: মুশিরকেদর হািদয়া েদয়া। আর মুসিলম যাকাত অধযায়, 

পিরে�দ: েছেল স�ান, �ী ও আ�ীয় �জনেদর সাদকা েদয়ার ফযীলত।  
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“যারা আ�াহ ও পরকােলর �িত ঈমান আেন তুিম পােব না এমন 

জািতেক তােদরেক পােব না এমন েলাকেদর সােথ ব�ু� করেত ব�ু 

িহসােব যারা আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর িবেরািধতা কের, যিদ েসই 

িবুুবাদীরা তােদর িপতা, পু�--- হয় তবুও।” [সূরা মুজাদালাহ , 

আয়াত: ২২] 

েমাটকথা, অমুসিলম, কােফর ও মুশিরকেদর সােথ আ�ীয়তার স�কূ 

বজায় রাখা ও দুিনয়ািব েকান েলন-েদেন তােদর সােথ ভােলা ও উিম 

বযবহার করা আর তােদর সােথ ব�ু� করা ও তােদরেক অ�র েথেক 

মহ�ত করা, দুিট িজিনস এক নয়, দুিট িভ� িভ� িবষয়। তােদর 

মহ�ত করা এক িবষয় আর দুিনয়ািব মুয়ােমলা করা িভ� িবষয়।  

কারপ, অমুসিলমেদর সােথ ইনসাফ িভিিক আচরপ করা তােদরেক 

পেরাকভােব ইসলােমর �িত দাওয়াত েদয়া হেয় যায়। তােদর সােথ 

ভােলা েলন-েদন করা এবং আ�ীয়তা বজায় রাখার ফেল তােদর মেধয 

ইসলােমর �িত ভিু, �ুা ও িব�াস েবেড় যায়৩৮

39। িক� তােদর অ�র 

েথেক মহ�ত করা এবং তােদর সােথ ব�ু� করা �ারা তােদর কুফেরর 

�িত স�ি� ও �ীকৃিত বুঝায়। আর এিট কারপ হয় তােদর ইসলােমর 

িদেক দাওয়াত না েদয়ার।   

                                                            
39 এখােন আরও একিট কথা মেন রাখেত হেব, অমুসিলমেদর সােথ উিম আচরপ, ইসলােমর 

িদেক তােদর দাওয়াত েদয়ার সেবূািম মাধযম। আমরা ইসলােমর ইিতহােসর িদেক েচাখ ভুলাইেল 

েদখেত পাই, যুেগ যুেগ ইসলাম আখলােকর �ারাই িবযার লাভ কের। 
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এখােন আরও একিট কথা মেন রাখেত হেব, তা হল, কােফরেদর সােথ 

ব�ু� করা হারাম হওয়ার অথূ এ নয়, কােফরেদর সােথ বযবসা বািপজয, 

আমদািন, র্ািন েকনা-েবচা ইতযািদ সবই িনিষু। তােদর আিব�ৃত 

েকান ব� �ারা আমরা েকান উপকার হািসল করেত পারব না এবং 

তােদর অিভজতা ও েটকেনালিজেক আমরা আমােদর �েয়াজেন েকান 

কােজ লাগােত পারব না এমনিটও নয়। বরং তােদর সােথ বযবসা-

বািপজয, দুিনয়ািব েকান েলন-েদন ইতযািদেত েকান অসুিবধা নাই। 

কারপ, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেজও কােফরেদর সােথ 

েলন-েদন কেরেছন। অমুসিলমেদর েথেক িতিন ঋপ �হপ কেরেছন, 

েবচা-েকনা কেরেছন। হািদেস বিপূত আেছ, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম [আ�ু�াহ ] ইব ন উরাইিকত আল-লাইসী নামক একজন 

কােফরেক টাকার িবিনমেয় ভাড়া েনন, যােত েস রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক রাযা েদখায়। অনুরপভােব একজন ইয়াহূদী 

েথেক ঋপ �হপ কেরন। সুতরাং এ সব হািদস �ারা �� �মািপত হয়, 

অমুসিলমেদর সােথ দুিনয়ািব েলন-েদন করােত েকান অসুিবধা নাই। 

মুসিলমেদর সােথ েযভােব েলন-েদন করা হয়, অনুরপভােব 

অমুসিলমেদর সােথও একইভােব েলন-েদন করেত হেব। মুসিলমরা এ 

যাবত কাল পযূ� কােফরেদর েথেক মালামাল তয় কের আসেছ, 

অমুসিলম েদশ েথেক িবিভ� ধরেনর যত-পািত আমদািন করেছ, 

এগেলা সবই হল, তােদর েথেক টাকার িবিনমেয় েকান িকছু তয় করা। 

এেত তারা আমােদর উপর েকান �কার �াধানয িবযার করেত পারেব 

না এবং এর কারেপ তারা আমােদর উপর েকান �কার ফিযলত লাভ 
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করেত পারেব না। অমুসিলমেদর সােথ এ ধরেনর েলন-েদন করা, 

তােদর মহ�ত করা বা তােদর সােথ ব�ু� করার �মাপ বা কারপ 

নয়। আ�াহ রা�ুল আলামীন মুিমনেদর মহ�ত করা ও তােদর সােথ 

ব�ু� করােক ওয়ািজব কেরেছন, পকা�ের কােফরেদর ঘৃপা করা 

তােদর িবেরািধতা করােকও ওয়ািজব কেরেছন। [িক� তােদর সােথ 

েলন-েদন, বযবসা-বািপজয ও দুিনয়ািব েকান মুয়ামালােক হারাম বা 

িনেষধ কেরন িন।] আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,  

ٱاْ ﴿  َٱ ا ََ  ََ ن ن ّّ َٱَ ن  َّ َ ِن  َن َوب ٓن    ۡ ِن َُفنن
َ

َٱس   ۡ ِن ن ُِ ََ  َ َ
ُن ْ ب ٱا  ُ َِ ِ ََ َٱ  ْ ٱا َٱَياَنُر  ْ ُةۡا ََ ا ََ  ََ ن ن ّّ َ ِّ ن ِ

 � ضر  َ َِ  َُ َا  �ن ٱ 
َ

ۡ  س ُِ ُء  َ َِ نَك  ِ ٰ ََ ْٱ
ُ

ْ س ا ٱ  ُ َۡ َ ۡ   ّٱَ َ َٱُ  ْ ۡا ُة ََ ا ََ  ََ ن ن ّّ َ َٱَ ن َُ  ۡ ُم ا َِ ََ  ْ ٱا ُر نن ا َِ ُا
 ِ َ�َ  ّّ ن ِ  ُ  ۡ ّّ َ ُۡ ُم  َ َِ ََ َِ َن  ن ن ُُ َ ٓن    ۡ ُم ٱ ُ َۡ نَة و  ِن َ �  ْ ٱا ُر انن َِ ُا  ِ ّ َ  َس َ َء  ن َُ  ۡ ِن ن َ ََ ِ َي َٱ

 � � بَصن  َِ ُِۡ ََ  َ ََ ا  ََ ن ب  ُ َّ َٱَ  ِ � ِ�ََ ن َُ  ۡ ُِ َة َ�ي  َٱ   ۡ ُم َة � بَي   ۡ ءُ  ٧ََ  َ َِ  ْ ٱا َ�َفُر  ََ ن ن ّّ ۡ  َٱَ ُِ
 � ن� � َكُ َٱنََناُ �ضن 

َ  َ ٓن َ  � َة   َ ن ن َُۡمَ  ۡۥُ  ُِ ََ ف  ََ  ّّ ن ِ  � ض   َ َِ  َُ َا  �ن ٱ 
َ

 سورا[ ﴾٧س
 .]٧٣:األنفيل

“িন�য় যারা ঈমান এেনেছ, িহজরত কেরেছ এবং িনজেদর মাল ও 

জান িদেয় আ�াহর  রাযায় িজহাদ কেরেছ আর যারা আ�য় িদেয়েছ ও 

সহায়তা কেরেছ, তারা এেক অপেরর ব�ু। আর যারা ঈমান এেনেছ, 

িক� িহজরত কেরিন, তােদরেক সাহােযযর েকান দািয়� েতামােদর েনই, 

যতকপ না তারা িহজরত কের। আর যিদ তারা দীেনর বযাপাের 

েতামােদর িনকট েকান সহেযািগতা চায়, তাহেল সাহাযয করা েতামােদর 

কতূবয। তেব এমন কওেমর িবুেু নয়, যােদর সােথ েতামােদর এেক 

অপেরর চুিু রেয়েছ এবং েতামরা েয আমল কর, তার বযাপাের আ�াহ 
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পূপূ দৃি�মান। আর যারা কুফির কের, তারা এেক অপেরর ব�ু। যিদ 

েতামরা তা না কর, তাহেল জিমেন িফতনা ও বড় ফযাসাদ হেব”। [সূরা 

আনফাল, আয়াত: ৭২,৭৩] 

আ�ামা ইবেন কাসীর রহ. বেলন, আ�াহ রা�ুল আলামীেনর   বাপী- 

ن�ح ﴿ َكُ ُح  َٱنََنا �ْضن 
َ َْ ٓن ا َْة ح  َن ن  َْ َُم ۡ ۥُ  ُِۡ ََ ْف ََ  ّّ ن ِ﴾  “যিদ েতামরা মুশিরকেদর 

েথেক আলাদা না থাক এবং মুিমনেদর সােথ ব�ু� না কর, তখন 

মানুেষর মেধয িফতনা সৃি� হেব”। আর তা হল, িবশৃ�লার উাপিি 

হেব, [সমােজর িনয়ম কানুন িঠক থাকেব না], মুিমনরা কােফরেদর 

সােথ িমেশ যােব। ফেল মুিমনেদর �কীয়তা বজায় থাকেব না। তখন 

সমােজ অেনক িফতনা ফযাসাদ েদখা েদেব, সামািজক শৃ�লা িবন� 

হেব এবং সমােজ িবশৃ�লা েদখা েদেব---”।  বতূমােন সমােজ এ 

ধরেনর ঘটনা অহরহ ঘটেছ। আ�াহ আমােদর সহেযািগতা কুক।  
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ব�ু� ও দুশমিনর িবেবচনায় মানুেষর �কারেভদ 

ব�ু� ও শ�তার িবেবচনায় মানুষ িতন �কার: 

�থম �কার: [যােদরেক খােলসভােব ভােলাবাসেত হেব] 

ঐ সব ঈমানদার যােদরেক অ�েরর অ�ঃ�ল হেত মহ�ত করেত হেব 

এবং খােলস মহ�ত করেত হেব। তােদর �িত েকােনা �কার দুশমিন 

করা যােব না এবং ঘৃপা করা যােব না। 

তারা হে�, খােলস মুিমন, যােদর ঈমােনর মেধয েকান �কার �িট 

নাই। �কৃত পেক এরা হল, নবী, রাসূল, িসিেকীন, সােল-হীন ও 

শহীদগপ। 

এেদর মেধয সবূািধক গু�পূপূ ও সেবা�ূ �ােনর অিধকারী হেলন, 

আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম। তােক দুিনয়ার 

সব মানুষ েথেক অিধক মহ�ত করেত হেব। এমনিক মাতা-িপতা, 

ভাই-েবান, আ�ীয়-�জন ও দুিনয়ার সব মানুষ েথেক েবিশ মহ�ত 

করেত হেব৩৯

40। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর পর সবূািধক 

েবিশ মহ�ত করেত হেব রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

�ীগপ যারা মুিমনেদর মাতা। তারপর তার পিরবার-পিরজন ও তার 

                                                            
40 যখন একজন মানুষ মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক দুিনয়ার সবিকছু হেত েবিশ 

মহ�ত করেব, তখন েস �কৃত ঈমানদার হেত পারেব। 
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সাহাবী তথা সাথী-স�ীেদর েবিশ মহ�ত করেত হেব। িবেশষ কের, 

খুলাফােয় রােশদীন এবং দশ জেনর বাকী সাহাবীগেপর �িত, যােদর 

দুিনয়ােত জা�ােতর সু-সংবাদ েদয়া হেয়েছ। আরও ভােলাবাসেত হেব, 

অপরাপর মুহািজর ও আনছারগপেক। তারপর যারা বদেরর যুেু অংশ 

�হপ কেরন এবং বাইয়ােত েরদওয়ােন শিরক হন, তারপর বাকী 

সাহাবীগেপর মহ�ত অ�ের থাকেত হেব।  

সাহাবীেদর পর মুিমনেদর অ�ের তােব‘য়ীেদর �িত মহ�ত ও 

ভােলাবাসা থাকেত হেব। আর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েয 

যুগেক উিম যুগ বেল আখযািয়ত কেরন, তােদর �িত ভােলাবাসা 

থাকেত হেব। আর এ উ�েতর সালােফ সােল-হীন ও চার ইমােমর 

�িত মহ�ত থাকেত হেব। আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,   

َن ﴿ ِ �َ ن ن
 ِ

ّن ََۡا ب َُ َُ َو  ََ ن ن ّّ نَةا َ َِ ََ  ْ ن ِن َٱ َا  َّ فنر   َ�ّ�َةا َغ   َِ ُۡ ُۡ َُ َا   ۡ ن ي َ  ن َِ   َ َن ٱ  َُ ََ َنا  ن ن ّّ َٱَ
 ّ��َ  ْ ۡا ُة ََ ا ََ  ََ ن نّين ُِ  ُ ُ نَةا غن �ُِۡ ٓن َُ   ِ ََ  �َ َّ ۡح َٱ َ �ّسن  �ٞ ٱ َُ �َ َّك  َن ِ ا ش  سورا[ ﴾١َةا  

:١٠[ . 

“যারা তােদর পের এেসেছ তারা বেল: ‘েহ আমােদর রব, আমােদরেক 

ও আমােদর ভাই যারা ঈমান িনেয় আমােদর পূেবূ অিততা� হেয়েছ 

তােদরেক কমা কুন; এবং যারা ঈমান এেনিছল তােদর জনয 

আমােদর অ�ের েকান িবে�ষ  রাখেবন না; েহ আমােদর রব, িন�য় 

আপিন দয়াবান, পরম দয়ালু”। [সূরা হাশর, আয়াত: ১০] 
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যার অ�ের সামানয পিরমাপ ঈমান আেছ, েস কখেনাই রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সাহাবী ও উ�েতর সালাফেদর �িত িবে�ষ 

েপাষপ করেত পাের না। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

সাহাবী ও তার উ�েতর মহা মিনষীেদর �িত তারাই িবে�ষ েপাষপ 

করেত পাের, যারা মুনােফক ও যােদর অ�ের কপটতা আেছ৪০

41। েযমন, 

িশয়া-রােফযী সসদায়, খােরজী সসদায় ইতযািদ। আমরা আ�াহ 

রা�ুল আলামীন এর দরবাের কমা �াথূনা কির িতিন েযন আমােদর 

েহফাজত কেরন। 

ি�তীয় �কার: যােদর সােথ খােলস দুশমিন ও শ�তা করেত হেব 

ি�তীয় ে�পীর েলাক খািট কােফর, মুনােফক, মুশিরক, নািযক, মুরতাদ 

ও অনুরপ েলাক, যােদর সােথ দুশমিন করার েকান িবকি নাই৪১

42। 

আ�াহ রা�ুল আলামীন কুরআেন করীেম এরশাদ কের বেলন,   

﴿  ۡ ُ ۡ  َنَ َ َٱُ  ٓ ُ�َ �َُوۡ َٱ  َ َّ َ  ُّ َ  َسا  ََ  َِ ٱ  ُ ا  َۡ ُ ن رن  ْن َر َن   ۡ َ  � َٱَ ن  َّ ّن َِ ب ُةۡ َن  ِ ُ ن ا  َُ  ۡ ََ  ُ ْ ّّ َ�ن ا
   ۡ ُِ ََ �َ ِن ََ ٱ  

َ
ۡ  س ُِ ََ ِ ََ  ْ ن ِ ٱ  

َ
ۡ  س ُي ََ َةا   ِ َ

ٱ  د
َ

ۡ  س ُي ََ ابَا   .] ٢٢:الجيدرة  سورا[ ﴾ََ

                                                            
41 এ ছাড়া ইসলােমর দুশমন যারা ইসলােমর মূেলাাপাটেন যুেগ যুেগ ভূিমকা রােখ, তারাই 

ইসলােমর �াপ পুুষেদর কলি�ত কের ইসলােমর েসৗ�যূ, �হপেযাগযতা ও সাবূজনীনতােক 

��িবু কের। [অনুবাদক]। 
42 এেদরেক অবশযই ঘৃপা করেত হেব এবং এেদর িবেরািধতা করেত হেব। তােদর সােথ েকান 

�কার ব�ু� করা যােব না এবং তােদর সােথ েকান স�কূ রাখা যােব না। এ সব েলােকর সােথ 

খােলস দুশমিন এবং এেদর খুব ঘৃপা করেত হেব। তােদরেক েকান �কার মহ�ত ও ব�ু� করা 

জঘনয অপরাধ। এরা মানবতার দুশমন এবং আ�াহ ও তার রাসূেলর দুশমন। 
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“যারা আ�াহ ও েশষিদবেসর �িত ঈমান আেন তুিম পােব না এমন 

জািতেক তােদরেক পােব না এমন েলাকেদর সােথ ব�ু� করেত ব�ু 

িহসােব যারা আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর িবেরািধতা কের, যিদ েসই 

িবুুবাদীরা তােদর িপতা, পু�, ভাই অথবা জািত-েগা�ী হয় তবুও। 

[সুরা মুজাদালাহ , আয়াত: ২২] 

আ�াহ রা�ুল আলামীন বনী ইসরাইলেদর িবিভ� অপকেমূর বপূনা 

িদেয় বেলন,  

ن�ُ  ﴿ ِٓ َكث َط ََۡر َوذن  ِ
َ

ۡ  س ُِ َُفُن
َ

ۡ  س ُِ َ ُ   ََ  ََّ ا  ََ َٱ   َ ن
َۡ   ْ ٱا ََ َ�َفُر ن ن ّّ َ َِ  ۡ ِّ َۡ ََ َا   ۡ ُِ ة  ن َُ  �

 َِ ٱ ُ ِن ِ ََ   ۡ ُي َن  َوا ََ  ِ �ن َ َٱ   ۡ ِن  َ َِ ََ  ُ َّ َ٨   ۡ َ ن َٱُ ُ نَ�  ِ  ََ
َۡن

ُ
ا  س ََ َٱ ن  ُ ِن ّ ّ َٱَ ن  َّ ّن ب  َِ ُةۡ َن  ِ ُ ن  ْ َنَُۡا

ن�ُ  َّ َكث ِمن َي َٱ  ََ َا  �ن ٱ 
َ

ۡ  س ٱُي َُو ّۡ ا َ ََ َِ ۡ َُ َ�ِنن   ۡ ُِ ة  ن َُ  .]٨٠-٧٩:اليئدا  سورا[ ﴾٨ � 

“তােদর মেধয অেনকেক তুিম েদখেত পােব, যারা কািফরেদর সােথ 

ব�ু� কের। তারা যা িনজেদর জনয েপশ কেরেছ, তা কত ম� েয, 

আ�াহ তােদর উপর েতাধাি�ত হেয়েছন এবং তারা আযােবই �ায়ী 

হেব। আর যিদ তারা আ�াহ ও নবীর �িত এবং যা তার িনকট নািযল 

করা হেয়েছ তার �িত ঈমান রাখত, তেব তােদরেক ব�ু িহেসেব �হপ 

করত না। িক� তােদর মেধয অেনেক ফািসক”। [সূরা আল-মােয়দাহ , 

আয়াত: ৭৯-৮০] 

তৃতীয় ে�পীর েলাক: 
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এ �কােরর েলাকেক একিদক িবেবচনায় মহ�ত করা হেব এবং অপর 

িদক িবেবচনায় তােদর ঘৃপা করা হেব। তােদর মেধয মহ�ত ও ঘৃপা বা 

দুশমিন দুিটই এক� হেব। এ �কােরর েলাক, গনাহগার মুিমনরা। যারা 

ঈমােনর সােথ গনােহর কােজ জিড়ত। তােদর মেধয ঈমান থাকার 

কারেপ তােদর মহ�ত করা হেব আর গনাহগার বা অপরাধী হওয়ার 

কারেপ তােদর ঘৃপা করা হেব৪২

43। তেব তােদর গনাহ িশেকূর িনেচ হেত 

হেব, যিদ তােদর গনাহ িশেকূর পযূােয় েপৗেছ যায়, তখন তােদর িবধান 

কােফর ও মুশিরকেদর িবধােনরই মত। 

                                                            
43  অপরািধ মুসিলেমর �িত িবে�ষ েপাষপ আর কােফেরর �িত িবে�ষ েপাষপ দুিট এক হেত 

পাের না। কােফরেদর �িত িবে�ষ বা শ�তা িচর�ন। পকা�ের মুসিলমেদর �িত িবে�ষ তার 

গপােহর কারেপ হেয় থােক। েযমনিট শাইখ বপূনা কেরেছন। এর �মাপ হল ঐ হাদীস েযিটেক 

ইমাম বুখাির �ীয় সনেদ বপূনা কেরন। 
ََ  َبنْ   َّطيِب  نِْن  ُبَم

ْ
نّ  لغه اهللا رض ال

َ
ِ  اْسُمهُ  َقنَ   اسةم لةيه اهللا ص� اّيِبم  َبْهدِ  َ َ  رَُجًال  أ ّّ  َببَْدا

ِحُك  َاَ�نَ  ِحَيًرا يُةَّقُب  َاَ�نَ  ُْ ِ  رَُسوَل  يُ ّّ  قَدْ   اسةم لةيه اهللا ص� اّيِب   َاَ�نَ   اسةم لةيه اهللا ص� ا

هُ  اِب  ِف  َجَ�َ ِتَ  الّشَ
ُ
ََ  يَْوًمي نِهِ  فَأ َم

َ
َقْومِ  ِمنَ  رَُجٌل  َ�َقيَل  َفُجِ�َ  نِهِ  فَأ

ْ
َعغْهُ  الةُّهمّ  ار

ْ
َثَ  َمي ار

ْ
ر
َ
 َ�َقيَل  نِهِ  يُْنَ�  َمي أ

  «:  اسةم لةيه اهللا ص� اّيِب  
َ
َعُنوهُ  ال

ْ
ِ  ََل َّ َوا

َ
ُت  َما َ َْ ِّب  إَِّهُ  َعلِ ُُ  َ َّ ُ  ا

َ
  » َوَرُسول

অথূ, ওমর ইবনুল খািাব রা. হেত বিপূত, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর যুেগ আ�ু�াহ 

নােম এক বযিু যােক সবাই জামার বেল ডাকেতা এবং েস রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক হাসােতা। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক মদ পান করার কারেপ তােক 

একবার শািয েদয়। তােক একবার রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর দরবাের উপি�ত 

করা হেল রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক দুররা মারার িনেদূশ িদেল তােক দুররা মারা 

হল। তার অব�া েদেখ উপি�ত এক েলাক বলল, েহ আ�াহ তুিম তােক রহমত েথেক দূর কের 

দাও। কারপ, েলাকিটেক কতবার রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর দরাবাের আনা হেয় 

থােক। তখন রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বলল, “েতামরা তােক অিভশাপ কেরা 

না। কারপ, আ�াহর শপথ, আিম েতা জািন েলাকিট আ�াহ ও তার রাসূলেক মহ�ত কের।  
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মুিমনেদর মহ�ত করার দািব হল, তােদর জনয কলযাপকামী ও তােদর 

িহতাকাংখী হেত হেব। মুিমনেদরেক সব সময় সা পেথ চলা ও ভােলা 

কাজ করার �িত উাসাহ িদেত হেব, যােত তারা েকান �কার অনযায় 

ও অ�ীল কােজর �িত ঝুঁেক না পেড়। আ�াপ েচ�া কের তােদর 

অনযায় কাজ েথেক িফিরেয় রাখেত হেব এবং তােদর অনযায় অপরােধর 

�িতবাদ করেত হেব। েকান মুিমন েথেক েকান অনযায় সংঘিটত হেত 

েদখেল, তার উপর চুপ থাকা যােব না। বরং তােদর গনােহর িবেরািধতা 

করেত হেব এবং তােদরেক গনাহ েথেক বাঁচােনার েচ�া করেত হেব। 

মুিমনরা মানুষেক ভােলা কােজর আেদশ েদেব এবং অনযায় কাজ হেত 

িফিরেয় রাখেব। আর তারা যােত অনযায়, অ�ীল ও অসামািজক কাজ 

হেত িবরত থােক, েস জনয তােদর সতকূ করেব। মুিমনরা যিদ েকান 

অনযায় কের েফেল, তখন তােদরেক িবচােরর মুেখামুিখ করেব, যােত 

তারা অনযায় হেত িবরত থােক এবং গনাহ হেত আ�াহর দরবাের 

তওবা কের।  

গনাহগার মুিমন বা অপরাধী মুিমনেদরেক কােফর মুশিরকেদর মত 

পিরপূপূ ঘৃপা করেব না এবং তােদর সােথ কােফর মুশিরকেদর মত 

এমন খােলস দুশমিন ও শ�তা েদখােব না েয তােদর সােথ 

স�কূতযাগ কের থাকেব। েযমন খােরিজরা িশেকূর িন� পযূােয়র 

কিবরা গনােহ িল্ বযিুর সােথ স�কূ তযাগ কের থােক।  



 

60 

তেব কিবরা গনােহ িল্ েলাকেদর খােলস মহ�ত ও ব�ু� করা যােব 

না, েযমনিট কের থােক মুরিজয়া সসদােয়র েলােকরা৪৩

44;  বরং তােদর 

[অপরাধী মুিমনেদর] িবষেয় মধযম প�া অবল�ন করেত হেব। আর 

এিটই হল, আহেল সু�াত ওয়াল জামােতর মাযহাব৪৪

45।  

আর আ�াহর জনয মহ�ত এবং আ�াহর জনয দুশমিন করা ঈমােনর 

মজবুত রিশ। আর হািদেস বিপূত আেছ, িকয়ামেতর িদন মানুষ তার 

সােথ থাকেব, যােক েস মহ�ত কের।৪৫F

46 

                                                            
44 কারপ, তারা বেল ঈমােনর সােথ গনাহ েকান িব� ঘটােত পাের না। সুতরাং গনাহ েকান সমসযা 

নয়। এটা িনঃসে�েহ খােরজীেদর িবপরীতমুখী অব�ান। এ দুেয়র মাঝখােন হে� হকপ�া। 

[স�াদক] 
45 এখােন খােরিজ ও মুরিজয়া উভয় পকই বাড়াবািড় কের থােক। এক পক বেল, গনােহর কারেপ 

তােক এেকবাের কােফেরর পযূােয় িনেয় যাওয়া হেব এবং তােদর সােথ কােফেরর মত আচরপ 

করেত হেব। আবার অপর পক বেল না, গনােহর কারেপ তােদর ঈমােনর েকান কিত হয় না। 

সুতরাং, তােদর সােথ েকান খারাপ আচরপ করা যােব না, বরং তােদর সােথ েস আচরপ করেত 

হেব, েয আচরপ মুিমনেদর সােথ করা হেব। উভয় পকই �াি�েত আেছ, একমা� আহেল সু�াত 

ওয়াল জমাত ছাড়া; তারা মধযম প�া অবল�ন কেরেছ। তারা বেল, তােদর গনােহর জনয ঘৃপা করা 

হেব, আর ঈমােনর কারেপ মহ�ত করা হেব। 
46হাদীসিট বুখািরেত বিপূত। িকতাবুল আদব, পিরে�দ: আ�াহর মহ�েতর িনদশূন। আ�ু�াহ 

ইবেন মাসউদ রা. বেলন,  
َحّب قَْوميً 

َ
ِ َكيَْف َتُقوُل ِف رَُجٍل أ ّّ ِ ص� اهللا لةيه اسةم   َ�َقيَل يَي رَُسوَل ا ّّ  رَُسوِل ا

َ
َحْق نِِهْم  َجيَء رَُجٌل ذِل

ْ
َالَْم يَة

ِ ص� اهللا لةيه اسةم   ّّ َحّب « : َ�َقيَل رَُسوُل ا
َ
ْرُء َمَع َمْن أ ََ

ْ
َجه  » ال َء مع من ، كتيب الصةة ، ني َملماأر ب ال

 .أحب 

অথূ, এক বযিু রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর দরবাের এেস বেল, েহ আ�াহর রাসূল! 

এক বযিু েস েকান সসদােয়র েলাকেক মহ�ত কের অথচ েস তােদর সােথ স�ৃু নয়, 

আপিন তার স�েকূ িক বেলন, তখন রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, মানুষ তার 
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বতূমান যুেগ মানুেষর অব�া পিরবিতূত হেয় েগেছ। বতূমােন মানুেষর 

অিধকাংশ মহ�ত ও ব�ু� দুিনয়ার কারেপই হেয় থােক। যখন েকান 

মানুেষর িনকট দুিনয়ার ধন-স�দ থােক, তার হােত কমতা থােক বা 

তার শিু থােক, তখন মানুষ তােক মহ�ত করেত থােক এবং তার 

সােথ ব�ু� কের, যিদও েস আ�াহ ও তার রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এবং �ীন ইসলােমর অেনক বড় দুশমন৪৬

47। আর যখন কােরা 

িনকট দুিনয়ার ধন স�দ না থােক তখন েস যত বড় আ�াহর অিল বা 

আ�াহর রাসূেলর অনুসারী েহাক না েকন, তােক েকউ মহ�ত কের না 

এবং তার সােথ ব�ু� কের না। কারপ, তার �ারা তার পািথূব �াথূ 

হািসল হওয়ার সসাবনা থােক না। ফেল তােক পেদ পেদ অপমান কের 

এবং তার সােথ দুবূযবহার কের, যখন তখন তােক অস�ান ও অ�ুা 

কের৪৭

48। আ�ু�াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহ আনহমা বেলন,  

                                                                                                               
সােথ হেব যােক েস মহ�ত কের। আর মুসিলম হাদীসিট িকতাবুস েসলা-েত আেলাচনা কেরন। 

পিরে�দ: মানুষ যােক মহ�ত কের তার সােথ হেব।   
47 যার কারেপ তােদর ব�ু� ও মহ�ত কখেনা �ায়ী হয় না, এেকবােরই সামিয়ক হয়। যখন �াথ ূ

হািসল না হয় বা �ােথূর িব� ঘেট, তখন তােদর ব�ু� আর িটক না, এেক অপেরর শ�েত 

পিরপত হয়। এ হল, বতূমান যুেগ আমােদর অব�া ও পিরপিত। আমরা মানুেষর সােথ �ােথূর 

ব�ু� কির এবং �ােথূ কারেপ আবার শ�তা কির। আ�াহ আমােদর েহফাজত কুন। 
48 এ ধরেনর ব�ু� ও শ�তা আ�াহ রা�ুল আলামীেনর দরবাের েকান কােজ আসেব না। 

আ�াহর জনয ভােলাবাসা এবং আ�াহর জনয শ�তাই আ�াহ রা�ুল আলামীেনর দরবাের কােজ 

আসেব। 
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َحَب ِف اِهللا اأناَض ف اِهللا ااال ف اِهللا اعدى ف اِهللا ف نمي رُغيُل َااليُة اِهللا «  
َ
َمْن أ

 َِ  اُننيي اذلك ال ُددع   أهِةِه َشسئيً نرلك ، اقْد صيرْت عمُة ُمناريُا اييِ    أم
 رااه انن جَ�َ  »

“েয বযিু আ�াহর জনয মহ�ত কের এবং আ�াহর জনয ঘৃপা কের, 

আর আ�াহর জনয ব�ু� কের এবং আ�াহর জনয দুশমিন কের, 

অবশযই এর মাধযেম েস আ�াহর সাি�ধয ও ব�ু� লাভ করেব। িক� 

বতূমােন অিধকাংশ মানুেষর ব�ুে�র িভত হল, দুিনয়ার �াথূ সংি��। এ 

কারেপই এ ধরেনর ব�ু� �ারা তারা িকছুই লাভ করেত পাের না”। 
[ইবেন জািরর] 

আবু হরাইরা রািদয়া�াহ আনহ হেত বিপূত, িতিন বেলন রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ কেরন, িন�য় আ�াহ রা�ুল 

আলামীন বেলন,  

َِْب  «     َ
ْ
ُه نِي 

ْْتُ  . ا دي  رااه انِيرع  » َمْن َعَدى ِل َاِلاي َ�َقْد هَذ

“েয বযিু আমার েকান অিল বা ব�ুর িবেরািধতা কের এবং তার সােথ 

দুশমিন রােখ, আিম তার সােথ যুু েঘাষপা করলাম”।४८F

49  

মানুেষর মধয হেত আ�াহর সবেচেয় িবুুবাদী বা িবেরাধী  বযিু হল, 

েয আ�াহর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সাহাবীগেপর 

                                                            
49 বুখাির িকতাবর িরকাক, পিরে�দ: িবনয়।  
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সােথ দুশমিন কের, তােদর সমােলাচনা কের এবং তােদরেক খােটা বা 

েহয় �িতপ� কের। অথচ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ 

কের বেলন,  

ََضيً ، فَمْن هَذاُهْم َ�َقْد هَذاِ� َاَمْن هَذاِ� َ�َقْد هَذى « ُراُهْم َض ِِ  َتّت
َ
ْصَحيِب ال

َ
َ ِف أ ّّ َ ا ّّ ا

ُرَرهُ 
ْ
ْن يَأ
َ
َ يُوِشُك أ ّّ َ َاَمْن هَذى ا ّّ َجه ارتمرُع اضُ�ه .  » ا  أر

আ�াহর েদাহাই, আ�াহর েদাহাই, েতামরা আমার সাহাবীেদর িবষেয় 

সতকূতা অবল�ন কর। েতামরা আমার সাহাবীেদরেক েতামােদর 

সমােলাচনা ও িবতেকূর লকযব�েত পিরপত কেরা না। যারা তােদর ক� 

েদয়, তারা আমােকই ক� িদল, আর েয বযিু আমােক ক� েদয়, েস 

আ�াহেক ক� িদল, আর েয আ�াহেক ক� েদয়, তােক অবশযই আ�াহ 

রা�ুল আলামীন পাকড়াও করেব৪৯F

50। [িতরিমিয ও অনযানয হািদেসর 

িকতাবসমূহ] 

                                                            
50 ইমাম িতরিমিয মানােকব অধযােয় যারা রাসূেলর সাহাবীেদর গািল েদন তােদর আেলাচনা 

হািদসিট বপূনা কেরন। ইমাম িতরিমিযর িনকট হািদসিটর বপূনা এভােব, আ�ু�াহ ইবেন মুগাফফাল 

রা. হেত বিপূত িতিন বেলন, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  
» َ َّ َ  ا َّ   ِف  ا

َ
َ  ْصَحاِب أ َّ َ  ا َّ ْصَحاِب  ِف  ا

َ
  أ

َ
  ََّتِخُذوُهمْ  ال

ً
نْ  َ�ْعِدي َغَرضا ََ َحّبُهمْ  َ�

َ
ِّ  أ بُِح

َ
َحّبُهمْ  َ

َ
 َوَمنْ  أ

ْ�َغَضُهمْ 
َ
بُِبْغِض  أ

َ
ْ�َغَضُهمْ  َ

َ
َ  آَذى َ�َقدْ  آَذاِ�  َوَمنْ  آَذاِ�  َ�َقدْ  آَذاُهمْ  َوَمنْ  أ َّ َ  آَذى َوَمنْ  ا َّ نْ  يُوِشُك  ا

َ
ُخَذهُ  أ

ْ
 »يَأ

অথূ, আমার সাহাবীেদর িবষেয় েতামােদরেক আ�াহর েদাহাই িদি�, আমার সাহাবীেদর িবষেয় 

েতামােদরেক আ�াহর েদাহাই িদি�, েতামরা আমার সাহাবীেদর িবষেয় সতকূতা অবল�ন কর। 

েতামরা আমােদর সাহাবীেদরেক েতামােদর সমােলাচনা ও িবতেকূর লকয ব�েত পিরপত কেরা না। 

যারা তােদর তােদর মহ�ত কের আমােক মহ�ত করার কারেপ মহ�ত কের আর যারা তােদর 

ঘৃপা কের তারা আমােক ঘৃপা করার কারেপ ঘৃপা করল। আর যারা তােদর ক� েদয়, তারা 
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েকান েকান ��-েগামরাহ েফকূা ও দল এমন আেছ, তারা মেন কের 

সাহাবীগপেক গািল েদয়া, তােদর িবেরািধতা করা ও তােদর সমােলাচনা 

করা �ীেনর একিট অংশ বা দীিন দািয়�। তাই তারা সব সময় তােদর 

সমােলাচনা ও িবেরািধতায় িল্ থােক এবং মানুেষর মেধয আ�াহর 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর �াপ ি�য় সাহাবীেদর 

সমােলাচনা করেত থােক। এর কারেপ তােদর অবশযই কিঠন আযােবর 

মুেখামুিখ হেত হেব। আ�াহ রা�ুল আলামীন আমােদরেক তার কিঠন 

ও েবদনা দায়ক আযাব ও গজব েথেক েহফাজত কুন এবং আমরা 

আ�াহর দরবাের �াথূনা কির িতিন েযন আমােদর কমা কেরন এবং 

মাফ কেরন।  

 

 

 .اص� اُهللا اسةَّم ا�يرَك   نيِيغي �مٍد اهِلِ اصحِبه 

                                                                                                               
আমােকই ক� িদল, আর েয বযিু আমােক ক� েদয়, েস আ�াহেক ক� িদল, আর েয আ�াহেক 

ক� েদয়, তােক অবশযই আ�াহ রা�ুল আলামীন পাকড়াও করেব। 
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