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ﺴﻢ اﷲ الﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ
،ﺪ ﷲ والﺼﻼة والﺴﻼم ﻰﻠﻋ ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ وآﻪﻟ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ اﻫﺘﺪى ﺑﻬﺪاه
অনু বাদেকর কথা
আ�াহর ব�ুেদর সােথ ব�ু� এবং আ�াহর দু শমনেদর সােথ শ�তা
থাকা একজন মুিমেনর ঈমােনর পিরচয় এবং এিট ঈমােনর একিট
গুরু�পূ েরাকন। িক� িবষয়িট স�েকর মুসিলম উ�াহর উদাসীনতা
এতই �কট েয, বতর্মাে তারা অমুসিলমেদর সােথ এমনভােব স�কর
রাখেছ, তারা তােদর আসল ঐিতহয, িশক্ সং�ৃ িতেক ভুেল িবজািতেদর
সােথ একাকার হেয় যাে�। মুসিলম জািতেক তােদর করু পিরণিত
হেত বাঁচােনা ও তােদর সজাগ কের েতালার জনয শাইখ সােলহ ইবন
ফাউযান আল-ফাউযান এর িরসালা-ইসলােম শ�তা ও ব�ু� িট খুবই
গুরু�পূণ
বাংলা ভাষা-ভািষ মুসিলমেদর জনয িরসালািট অনু বাদ করা ও তােদরেক
িবষয়িট স�েকর জানােনার তী�তার �িত লক্ কের তা অনু বাদ 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 অনু বােদর সােথ সােথ িবিভ�
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�ােন বয্াখ িবে�ষণ সংেযাজন করা হেয়েছ, যােত পাঠক িবষয়িট
ভােলাভােব অনু ধাবন করেত ও বুঝেত পাের।
িরসালািটর অনু বাদ কমর্ ওবয্াখ িবে�ষণ সংেযাজন করেত িগেয় ভুল
হওয়া �াভািবক। েকান িবজ্ঞ পাঠেকর িনকট েকাভুল-�িট ধরা পড়ার
পর সংেশাধন কের িদেল, কৃতজ্ঞ থাকব
অনু বাদক
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ভূ িমকা
যাবতীয় �শংসা মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর িযিন সম� জাহােনর
�িতপালক, আর সালাত ও সালাম নািযল েহাক আমােদর �াণ-ি�য়
নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উপ, তার পিরবারপিরজন ও সাথী-স�ীেদর উপর এবং তােদর উপর যারা তার �দিশর্
পেথর অনু সারী।
একজন ঈমানদােরর উপর ওয়ািজব হল, আ�াহ ও তার রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর মহ�েতর সােথ সােথ আ�াহর
ব�ুেদর মহ�ত করা ও তার শ�েদর সােথ দু শমিন করা।
আ�াহর ব�ুেদর সােথ ব�ু� থাকা এবং আ�াহর দু শমনেদর সােথ
শ�তা থাকা একজন মুিমেনর ঈমােনর পিরচয় এবং এিট ঈমােনর
একিট গুরু�পূণর্ ের। যার মেধয্ এ গুণ থাকেব না ে সিতয্কার
ঈমানদার হেত পাের না। ঈমানদার হেত হেল অবশয্ই আ�াহরস�ি�র
জনয্ ব�ু� এবং আ�াহরস�ি�র জনয্ শ�তাতার মেধয্থাকেত হেব,
অনয্থা ঈমানদার হওয়া যােব না। আর এিট ঈমােনর একিট অনয্ম
অংশ এবং ঈমােনর সােথ আ�া�ীভােব জিড়ত। যােদর মেধয্ ঈমােনর
এ মান-দ� থাকেব না, তােদর ঈমান থাকেব না।
ইসলামী আ�ীদার অনয্তম িভি� হ, �ীে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 রাসূ েলর �িত ঈমান আেন না এবং
আিখরােতর �িত ঈমান আেন না, েস সব মুশিরক ও কােফরেদর সােথ
দু শমিন রাখা এবং তােদর ঘৃ ণার েচােখ েদখা। সু তরাং 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- গাইরু�াহর ইবাদত কে- তােদর অপছ� ও ঘৃ ণা করা
ঈমানদার হওয়ার �মাণ �রূপ। আর এিটই হল ই�াহীম . ও তার
অনু সারীেদর জনয্ আ�াহর রা�ুল আলামীন কতৃর্ মেনানীত �ীন, েয
�ীেনর আনু গতয্ করার জনয্ আমােদর িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ। আ�
রা�ু ল আলামীন কুরআেন করীেম এরশাদ কের বেলন,
ُْ َُ ّ
َ ۡد
و
مَ وَٱَِّينَ ع
َ �َنتۡ لَ�ُمۡ أُسۡوَةٌ ح
� ة � ِٓ إِبۡ�َ هِٰيٞ َس َن
 مَ هَ ۥُٓ إِذۡ قَالُواْ لِقَ مۡ هِ مِۡ إِنَا بر�ؤا
﴿
َ ََ
ّ
ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُۡ م
ن�ُم
ُٱلۡع َ� َٰوة
عۡب
َ � ُم
ّ
وَم
ِ ۡ مَِ �َ ُدُونَ مِن دُونِ ٱ�َِ �فرۡنا بِ� و�دا بيۡننا و�يۡن
�َِ� َو ل بۡ�َٰهِيم
َ
ََٓ َ َ ّ
م
َ � ُغۡآ ء
َ َۡ ض
َِبَدًا ح�َّٰ تُؤِۡنُواْ بِٱ�َِّ وَحۡدَهُ ۥٓ إِ�َّ قََۡ إ
ِيهِ �َسۡت غَۡفِرَنَ لك وما
َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ّ �َلَيۡكَ تَو
ّ
ُ ِ ٱلۡم
َ ك
ن
﴾ ٤ �ص
َٖ� َّ�َّنَا ع
�� َۡنا ��ك �نبۡنا
ِ َمۡل
كُ لَكَ مَِ ٱ�َِ مِن ء ر
.[٤ :]ﺳﻮرة ﻤﻟﻤﺘﺤﻨﺔ

“ইবরাহীম ও তার সােথ যারা িছল তােদর মেধয্ েতামােদর জনয্ রেয়ে
উ�ম আদশর্। তারা যখন �ীয় স�দায়েক বলিছ, ‘েতামােদর সােথ
এবং আ�াহর পিরবেতর্েতামরা যা িকছু র উপাসনা কর তা হেত আমরা
স�ূ ণর্ ম ু। আমরা েতামােদরেক অ�ীকার কির; এবং উে�ক হল
আমােদর- েতামােদর মােঝ শ�তা ও িবে�ষ িচরকােলর জনয; যতক্ষ
না েতামরা এক আ�াহর �িত ঈমান আন। তেব �ীয় িপতার �িত
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ইবরাহীেমর উি�িট বয্িত�: ‘আিম অবশয্ই েতমার জনয্ আ�াহর
কােছ ক্ষমা �াথর্না করব আর েতামার বয্াপাের আ�াহর কােছ
েকান অিধকার রািখ না।’ েহ আমােদর �িতপালক, আমরা আপনার
ওপরই ভরসা কির, আপনারই অিভমুখী হই আর �তয্াবতর্ন েত
আপনারই কােছ”। [সূ রা মুমতািহনা, আয়াত: ৪]
আর এটা মুহা�দ সা�া�াহু আলইিহ ওয়াসা�াম এর �ীেনর
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অনু করেণর নামা�র। এখােন েকান িভ�তা ও পাথর্কয্ ন । আ�াহ
০F

রা�ু ল আলামীন আরও বেলন,
َ
َ َ� َْ َنُوا
ُۡواْ ٱ�َۡهُودَ وَٱَّ�َٰرَى ٰ َوۡ َ َ ُ ُمۡ َوۡ ُ َ ع
�
ُّ ﴿
ض َو َمن
� تَّخِذ
�هاٱ�َِّينَ ء ام
� ٖ � ٓ أ ِ�َآء ۘ �عۡضه أ ِ�َآء
ٱلۡق
َ
و
ّ
ُ
َ
]ﺳﻮرة
﴾٥ � َِ مَۡ ٱل�َٰلِم
َل َّهُم مِّن�مۡ فَإِنّ هُۥ مِنۡهُمۡۗ إ ِ نَّ ٱ�ََّ �َ �َهۡدِي
[٥١:ﻤﻟﺎﺋﺪة
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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 উপােসয্র উপাসনা ক, তার েথেক আিম
স�ূ ণর্ ম ু�। আমার সােথ েতামােদর উপাসয্েদ েকান স�কর্ নাই। ই�াহীম . তার কওেমর
মুশিরকেদর আরও জািনেয় েদন, েতামােদর সােথ আমার শ�তা েকান ক্ষিণেকর জনয্, বরং
তা িচরকােলর জনয; যতিদন পযর্� েতামরা আ�াহর উপর ঈমান আনেব ন, ততিদন পযর্�
েতামােদর সােথ আমার শ�তা বহাল থাকেব। আ�াহ রা�ু ল আলামীন ই�াহীম আ. এর দৃ ঢ়তােক
কুরআেন তুেল ধেরন এবং িতিন উ�েত মুসিলমােক বেলন, েতামােদর জনয্ ই�াহীম . এর মেধয্
রেয়েছ, উ�ম আদশর্। সুতরা, মেন রাখেত হেব মুসিলমেদর জনয্ অমুসিলমেদর সােথ আেপাষহীন
হেত হেব, যতিদন পযর্� তারা ঈমান না আনে, ততিদন পযর্� তােদর সােথ েকা আেপাস নাই।
[অনুবাদ]।

7

“েহ মুিমনগণ, ইয়াহূ দী ও নাসারােদরেক েতামরা ব�রূেপ �হণ কেরা
না। তারা এেক অপেরর ব�ু। আর েতামােদর মেধয্ েয তােদর সােথ
ব�ু� করেব, েস িন�য় তােদরই একজন। িন�য় আ�াহ যািলম
কওমেক িহদােয়ত েদন না”। [সূ রা মােয়দাহ, আয়াত: ৫১]
এ আয়ােত আ�াহ রা�ু ল আলামীন িকতািবেদর সােথ ব�ু� করার
িবধান িক তার বণর্না েদন আ�াহ রা�ু ল আলামীন িকতািবেদর সােথ
2
ব�ু� করেত এবং তােদরেক ব�ু িহেসেব �হণ করেত িনেষধ কেরন ।
১

অপর এক আয়ােত আ�াহ রা�ু ল আলামীন কােফরেদরও ব�ু িহেসেব
�হণ করেত িনেষধ কেরন। কােফরেদর সােথ ব�ু� করা হারাম হওয়া
িবষেয় আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
َدُوَّ�ُم أَوۡ�َِآء
َ
ّ �َۡه م بِٱلۡم
َ ْ ُ ت
َۡوَدَةِ َوقَد
ِ َِ تُلۡقُونَ إ
ۡ
﴿��ُّهَا ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ �َ �َ َّخِذوا ع ُدوِّي ع
ّسُ لَ �يَّا�ُم
ّۡ َ ُ م
ِّ
﴾ �ِّ�ۡ أَن تُؤۡمِنُواْ بِٱ�َِ ر
َرُواْ بِمَا جَآءَ�ُم مِّنَ ٱ�َۡق �ُۡرِجُونَ ٱلرَ و
[١:]سورة الممتحنة

2

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

অথর্াৎ ইয়াহুদী ও খৃ�ানেদরে ক কখেনাই েতামােদর ব�ু বানােব । কারণ, তারা কখেনাই
েতামােদরেক তােদর িনেজেদর আপন মেন কের না, তারা সব সময় েতামােদরেক তােদর শ�
িহেসেব গণয্ কের। আর তারা সব সময় মুসিলমেদর ক্ষিতর অনুস�ান কের। তারপরও যা
িকতািবেদর সােথ ব�ু� করেব আ�াহ তােদর িবষেয় বেলন, তারা েস সব জািতরই অ�ভুর্� হে,
তারা মুিমনেদর অ�ভুর্� হেব না।[অনু বাদক]।

8

“েহ ঈমান-দারগণ, েতামরা আমার ও েতামােদর শ�েদরেক ব�ুরূেপ
3
�হণ কেরা না” । [সূ রা মুমতাহানাহ, আয়াত: ১]
২

এ িবষেয় আ�াহ রা�ু ল আলামীন আরও বেলন, কােফররা যিদ
মুিমনেদর আ�ীয়-�জন বা র� স�কর্ীয় ও েগা�ীয় েলাকও হয়,
তােদর সােথ অ�র� ব�ু� এবং তােদর খােলস মহ�ত করেত আ�াহ
রা�ু ল আলামীন মুিমনেদর জনয্হারাম কের িদেয়েছন। আ�াহ রা�ু ল
আলামীন বেলন,
ََ ْ ُ ْ
َ�ُّهَا ا�َِّي
َ
� نَ آمَنُوا �َ �َتّخِذُوا آبَاءَ�ُمْ �خْوَانَ�ُمْ أَوْ�َِاءَ إِنْ اسْت َحَب ُّوا ال�ف َر
﴿
�َْ�ُمْ فَأ وْل
َ ُ ّ
َ
َ
َ
َ
ن
ِّهُمْ م
ِْيمَانِ وَمنْ �َتول
.[٢:﴾ ]سورة ا�و�ة.ُ ِكَ هُمْ الظَالِمون
“েহ ঈমান-দারগণ, েতামরা িনজেদর িপতা ও ভাইেদরেক ব�রূেপ
�হণ কেরা না, যিদ তারা ঈমান অেপক্ষা কুফিরেক ি�য় মেন কের
েতামােদর মধয্ েথেক যারা তােদরেক ব�রূেপ �হণ কের তারা
যািলম”। [সূ রা তাওবাহ, আয়াত: ২৩]
আ�াহ রা�ু ল আলামীন আরও বেলন,

3

বয্খয: আয়ােত আ�াহ মুিমনেদর কােফরেদর িনযর্াতেনর কথা �রণ কিরেয় েদন। অথর্, েতামরা

তােদর িকভােব ব�ু িহেসেব �হণ করেব? তারা েতামােদর িনকট আ�াহর পক্ষ হেত ে
েহদােয়েতর িমশন এেসেছ, তা অ�ীকার ও �তয্াখয্ানরেছ এবং েতামােদরেক েকান �কার
অপরাধ ছাড়া েতামােদর বািড়-ঘর হেত েবর কের িদেয়েছ, েতামােদর িভটা-বািড় ছাড়া কেরেছ।
সু তরাং, েতামরা তােদরেক কখেনাই ব�ুরূেপ �হণ কেরা না

9

َ ّ
ْ ّٓ َ َ َ ُ َ ُ َ َوۡ َ ُو
﴿َ � ُِد مٗا ُيؤۡمِنُونَ بِٱ�َِّ وَٱ�َۡوۡمِٱ�خِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱ�َ ورسو�ۥ ول �ن ا
�َ�ۡنَآء هُم
ابَآء هُم
َ
َ َ َ َ ٓ �ْش �َ� هُم ۚ أُو
خۡ� هُم
ُ ُب قُل
و�ِهِم
ٱ�ِۡي� َٰن
ِ� َ َ ۡ أَوۡ َ ۡ أَوۡ إِ َٰ�َ ۡ أَوۡ عَِ َ ۡ َٰ�ِك كت
ُ
َ
ُ ّ ِ�َمِن �َۡتِهَا ٱ�َۡنۡ�َٰرُ �َٰ�ِِينَ �ِيهَاۚر
ُ�َ  َُۖ�َيَّ َد ُهم ب ُر ٖ ِنۡه
َ�َ ٱ
ِ
وح و دۡخِلُهمۡ جَ�ّٰتٖ �َۡرِي
َ
َ ُ ُ ُ ُ ّ
ب
ٓ إِنَّ حِزَۡ ٱ�َِ هم ٱلۡمف
�َ� َِّۚ�هُمۡ وَرَضُواْ �َنۡهُۚ ُأوْ�َٰٓ�ِكَ حِزۡبُٱ
﴾ ]ﺳﻮرة٢ ۡلِحون

[٢٢:ﻤﻟﺠﺎدﻟﺔ
“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 রাসূ েলর িবেরািধতা কের, যিদ েসই
িবরু�বাদীরা তােদর িপত, পু�, ভাই অথবা জ্ঞা-েগা�ী হয় তবুও।
এেদর অ�ের আ�াহ ঈমান িলেখ িদেয়েছন এবং তাঁর পক্ষ েথেক র
�ারা তােদর শি�শালী কেরেছন। িতিন তােদর �েবশ করােবন এমন
জা�াতসমূ েহ যার িনেচ িদেয় ঝণর্াধারাসমূহ �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
4
দলই সফলকাম”। [সূ রা মুজাদালাহ, আয়াত: ২২]
৩F

4

অথর্াৎ যারা আ�াহ ও আ�াহর রাসূেল িবেরািধতা কে, তারা যিদ েতামােদর িনকটা�ীয়ও হেয়

থােক; েতামােদর মাতা-িপতাও হেয় থােক, তারপরও তােদর সােথ েকান �কার ব�ু� চেল না।

10

িক� অতয্� পিরতােপর িবষয় হ, বতর্মােন অিধকাং মানু ষ �ীেনর এ
5
গুরু�পূণমূ লনীিতেক এেকবােরই ভুেল েগেছ ।
৪

এমনিক আিম আরিব একিট িটিভ চয্ােনেল একজন িবিশ� আেলম ও
দা‘য়ীেক বলেত শুেনি, িতিন খৃ�ানেদর স�েকর্ বেল, তারা আমােদর
ভাই। এিট একিট মারা�ক কথা যার সমথর্েন েকান দলী-�মাণ
6

নাই ।
৫

আ�াহ রা�ু ল আলামীন েযভােব

ইসলামী

আকীদায়

অিব�াসী

কােফরেদর সােথ ব�ু� করােক হারাম কেরেছন এবং তােদর ঘৃ ণা
করার িনেদর্শ িদেয়েছ, েসভােব যারা ঈমান এেনেছ তােদর সােথ
7
ব�ু� করা ও তােদর মহ�ত করােকও ওয়ািজব কেরেছন। আ�াহ
৬

রা�ু ল আলামীন বেলন,

5

তারা অমুসিলমেদর সােথ ব�ু� করােক তােদর উদারতা, উ�বাদ িবেরািধতা ও অসা�দািয়কতা

বেল চািলেয় যাে�। তারা মেন কের অমুসিলমেদর সােথ ব�ু� করা ও তােদর সােথ সু -স�কর
রাখা উদারপ�ী ও অসা�দািয়ক হওয়ার �মাণ। মেন রাখেত হেব, েয সব মুসিলম এ ধরেনর
মন-মানিসকতা েপাষণ কের তারা কখেনাই ঈমানদার হেত পাের না। তারা ইয়াহুদী খৃ�ানেদর
েদাষর এবং আ�াহ ও আ�াহর রাসূ েলর দু শমন। আমােদর সমােজ এ ধরেনর ঘাতেকর অভাব
নাই। [অনু বাদক]।
6

এ ধরেনর কথা শুধু মারা�কই ন, বরং ঈমােনর জনয্ হুমিক। যারা এ ধরেনর কথা ব,

তােদর ঈমান ��িব�। আ�াহ আমােদর এ ধরেনর কথা-বাতর্া েথেক েহফাজত করু
7

একজন ঈমানদােরর �িত অপর ঈমানদােরর ভােলাবাসা ও মহ�ত থাকেত হেব এবং তােদর

িবপদ-আপেদ এিগেয় আসেত হেব।

11

َ َنُواْ ٱ�َِّي
َ َ ّ
ُ
نَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَ�ُؤۡتُونَ ٱلزَكوٰة
ٱ�َُّ وَرَسُو�ُۥ وَٱ�َِّينَ ء ام
ُ﴿ا وَ�ُِّ�ُم
َِّي
َ ُ َ ّۡ ُ ُ ٱل
َ ُ ٰ َ َۡ ُ م
 و
ت
َ
وَل
ب
� 
 ََ َّ ٱ�ََّ رَسُو�َُۥ وَٱ� نَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزَۡ ٱ�َِ هم � ٰلِبون٥ وه �كِعون
.[٥٥ :﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﺎﺋﺪة٥٦
“েতামােদর ব�ু েকবল আ�াহ, তাঁর রাসূ ল ও মুিমনগণ, যারা সালাত
কােয়ম কের এবং যাকাত �দান কের িবনীত হেয়। আর েয আ�াহ,
তাঁর রাসূ ল ও মুিমনেদর সােথ ব�ু� কের, তেব িন�য় আ�াহর দলই
িবজয়ী”। [সূ রা মােয়দাহ, আয়াত: ৫৫]
আ�াহ রা�ু ল আলামীন আরও বেলন,
ّ
َُ هُۥٓ أَشِد ّآءُ �ََ ٱلۡك
ر
َ
ٗد
فَّارِ رُ�َآءُ بَيۡنَهُم ۡۖ تَرَٮ ٰ هُم ۡرُكَعٗ ا ُس َّ ا
َ
َ َّسُولُ ٱ�َِّۚ وَٱ�َِّينَ معٞ﴿
م مِّ �َث
ٗ�ۡبۡتَغُونَ فَض
�ِّۡ وَرِض
اهُم
ُ
َرِ ٱلسُّجودِ �﴾ ]ﺳﻮرة
َ�مِّنَ ٱ
َٰۡنٗاۖ سِيمَ ۡ �ِ وُجُوهِهِ ن
.[٢٩:اﻟﻔﺘﺢ

“মুহা�দ আ�াহর রাসূ ল এবং তার সােথ যারা আেছ তারা কািফরেদর
8

�িত অতয্� কেঠা; পর�েরর �িত সদয়” । [সূ রা ফাতহ, আয়াত:
৭F

২৯]
ّٞ َ ُ ُ َ َة
.[١٠:إِخۡو ﴾ ]ﺳﻮرة ﺤﻟﺠﺮات
﴿ِ�َما ٱلۡمؤۡمِنون
8

বয্াখয: আয়ােত আ�াহ রা�ু ল আলামীন মুিমনেদর পার�িরক স�কর্ 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
মেধয্ েকান �কার িহসা-িবে�ষ নাই। িক� দু শমনেদর িবরুে� তারা অতয্� কিঠন। তােদ
িবরুে� েকান �কার আেপাষ নাই। দুশমনেদর েমাকােবলায় তারা এক।[অনু বাদক]।

12

“িন�য় মুিমনরা পর�র ভাই ভাই। [সূ রা হুজরা, আয়াত: ১০]
সু তরাং মুিমনগণ পর�র ভাই, এ �াতৃ� �ীন ও আকীদার িভি�েত;
যিদও েদশ, বংশ ও সমেয়র িদক েথেক তােদর মেধয্ দুর� থাকুক।
আ�াহ রা�ু ল আলামীন কুরআন করীেম এরশাদ কের বেলন,
َ َُ َ َ ّ َ َ َ ََ ۡ ۡ َّ
َ
�
ِ﴿ٱَِّينَ جَآءُو مِنۢ �َعۡدِهِمۡ �َقُولُونَ رَ�َنا ٱغفِر �ا و�ِِخۡ� ٰنِنا �َِين سبقونا بِٱ�ِۡي� ٰن
َ  �َۡعَلۡ � ِقُلُو�ِنَا غِ�ّٗ لِّ�َِّي
َ نَ ء
.[١٠:﴾ ]ﺳﻮرة ﻟﺮﺸ١ ٌ رَّحِيمٞامنُواْ رَ�َّنَآ إِنَّكَ رَءُوف
“যারা তােদর পের এেসেছ তারা বেল: ‘েহ আমােদর রব, আমােদরেক
ও আমােদর ভাই যারা ঈমান িনেয় আমােদর পূ েবর্ অিত�� হেয়েছ
তােদরেক ক্ষমা ক; এবং যারা ঈমান এেনিছল তােদর জনয্
আমােদর অ�ের েকান িবে�ষ রাখেবন না; েহ আমােদর রব, িন�য়
আপিন দয়াবান, পরম দয়ালু ”। [সূ রা হাসর, আয়াত: ১০]
েমাট কথা, সৃ ি�র শুরু েথেক আজ পযর্� মুিমনরা এেক অপেরর ।
তােদর ঘর-বাড়ী, �ান-কাল ও সীমা-েরখা যতই দূ ের থাকুক না েকন,
তা িবেবচনার িবষয় নয়, তারা আ�াহ ও তার রাসূ েল িব�াসী িকনা তা
হল মুল িবেবচনার িবষয়। ঈমােনর িদক িদেয় তােদর এেকর সােথ
অপেরর স�কর্ খুবই গভীর পরবতর্ী যুেগর মুিমনরা তােদর
পূ বর্বতর্ীেদর অনুকরণ কর, তােদর জনয েদা‘আ করেব, ক্ষমা চাই।

13

শ�তা ও ব�ুে�র িনদশর্
�থমত:
কােফরেদর সােথ ব�ুে�র িনদশর্:
এক. কথা-বাতর্া েলবা-েপাশাক ইতয্ািদেত অমুসিলমেদর সদৃ শয
অবল�ন করা:
েলবাস-েপাশাক, চাল-চলন ও কথা-বাতর্া ইতয্ািদেত অমুসিলমেদর সাে
9
সাদৃ শয অবল�ন করা, তােদর সােথ ব�ু�েকই �মাণ কের । েস
৮

কারেণই রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َ َ ّ
«ﺸَﺒَ َﻪ ﺑِﻘ ْﻮمٍ � ُﻬ َﻮ ِﻣﻨْ ُﻬ ْﻢ
َ� ْ»َﻦ
“েয বয্ি� েকান স�দােয়র সােথ সাদৃশয্ রা, েস তােদর অ�ভুর্�
10

হেয় থাকেব” ।
৯F

9

মুিমনরা কখেনাই অমুসিলমেদর অনু করণ করেত পাের না। তারা সব সময় তােদর িনেজেদর

�কীয়তা বজায় রাখেব। িনেজরা মানব জািতর জনয্ অনু করণীয় আদশর্ হেয় থাকেব। তােদর
আদেশর্র �িত মানুষ আকৃ� হেব। তারা েকন িবজািতেদর আদেশর্র অনুকরণ কর? তারা সব
সময় িবজািতেদর কৃি�-কালচার ও সং�ৃ িতর িবেরািধতা করেব এবং তােদর অ�ানু করণ হেত দূ ের
থাকেব। [অনু বাদক]।
10

আবু দাউদ িকতাবু ল িলবাস, পিরে�দ: �িস� েপাশাক পিরধান িবষেয়।

ব�ত মুসিলমেদর জনয্ তােদর আলাদা ও �ত� ৈবিশ�য্ ও ঐিতহয্ রেয়েছ। তােদর ঐিতহয

14

েয সব আচার-আচরণ, কথা-বাতর্, আখলাক-চির� ইতয্ািদ কােফরেদর
ৈবিশ�য, েস সব িবষেয় তােদর অনু করণ করা স�ূ ণর্ হারা। েযমনদািড় মু�ন, েগাফ বড় করা, �েয়াজন ছাড়া তােদর সং�ৃ িতেত কথা
বলা, তারা েয সব েপাশাক পিরধান কের, তা পিরধান করা, তারা েয
11

সব খাদয্ �হণ কে, তা �হণ করা, ইতয্াি ।
১০

মানু ষ অনু সরণ করেব, এটাই হল িচর�ন সতয। তারা েকন িবজািতেদর কালচােরর অনু করণ
করেব? িক� বতর্মােন মুসিলমরা তােদর আসল ঐিহতয্ ও সং�ৃিত হেত দূের স যাওয়ােত
িবজাতীয় সভয্তা ও সং�ৃিত মুসিলম সমােজর রে� রে� ঢুেক পেড়েছ। তারা িনেজেদর চা-চলন
ও ঐিতহয্ ভুেল িগেয় িবজািত ও অমুসিলমেদর চা-চলন ঐিতেহয্ অ� অনুকরেণ বয্� হে
পেড়েছ। অথচ আ�াহর মুসিলম উ�তেক িবজািতেদর অনু করণ করেত িনেষধ কেরেছন। আ�ু �াহ
ইব্ন আ�াস র. হেত বিণর্, রাসূ ল সা. বেলন, » ﺻﻮمﻮا ﻳﻮم ﻋﺷﻮراء وﺧﺎﻟﻔﻮا ﻓﻴﻪ ﻴﻟﻬﻮد ﺻﻮمﻮا
 ﺿﻌﻔﻪ �� ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ و�ﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪه «رواه ﻤﺣﺪ وﻓﻴﻪ �ﻤﺪ ﺑﻦ ﻲﺑ ﻟ� وﻓﻴﻪ ﻛمেতামরা
আশুরার িদন েরাজা রা! েতামরা ইয়াহূ দীেদর িবেরািধতা কর। আশুরােদর িদেনর আেগ একিট
েরাজা রাখ এবং পেরর িদন একিট েরাজা রাখ। [বণর্নায় আহম]
 » ﻟتﺒﻌﻦ ﻦ ﺎﻛن ﻗﺒﻠ�ﻢ ﺷﺮﺒا ﺷﺮﺒا وذراﺎﻋ: ﻲﺑ ﺳﻌﻴﺪ اﺨﻟﺪري ﻋ ﻦ اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
«!! ﻓﻤﻦ ؟:ﺬراع ﺣﻰﺘ لﻮ دﺧﻠﻮا ﺟﺤﺮ ﺿﺐ ﺗﺒﻌﺘﻤﻮﻫﻢ ﻠﻨﺎ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ اﻴﻟﻬﻮد اﻨﻟﺼﺎرى؟ ﻗﺎل
আবু সাঈদ খুদরী রা. হেত বিণর্, রাসূ ল সা. বেলন, েতামরা েতামােদর পূ েবর্র উ�তেদর গজ ও
ইি� শু� অনুকরণ করেব। এমনিক তারা যিদ েকান গুই শােপর গেতর্ �েবশ , েতামরাও
তােদর অনু করেণ তােত �েবশ করেব। আমরা বললাম, েহ আ�াহর রাসূ ল! তারা িক ইয়াহ-িদ ও
খৃ�ান? বলল, তারা ছাড়া আর কারা? !!
11

আমােদর েদেশ ধু িত পিরধান িহ�ু েদর ৈবিশ�য। সু তরাং, মুসিলমেদর জনয্ ধুিত পিরধান করা

ৈবধ নয়। অনু রূপভােব িহ�ুরা গরুর েগা� খায় না। তােদর অনুকরণ কের গরুর েগা� খাও
হেত িবরত থাকা স�ূ ণর্ িনিষ। িহ�ু রা পািনেক জল বেল, তােদর অনু করণ কের পািনেক জল
বলা হেত িবরত থাকেত হেব। [অনু বাদক]।
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দু ই. অমুসিলম েদেশ অব�ান করা, �ীেনর েহফাজেতর জনয্ অমুসিলম
েদশ েথেক মুসিলম েদেশ িহজরত করা হেত িবরত থাকা:
যখন একজন মুসিলম বয্ি� েকান অমুসিলম েদেশ তার �ীেনর
িবষেয় আশ�া করেব, তােক অবশয্ই �ীেনর েহফাজেতর জনয
কােফরেদর েদশ তয্াগ কে েকান মুসিলম েদেশ িহজরত করেত হেব।
এ ধরেনর পিরি�িতেত �িতিট মুসিলেমর উপর তার �ীেনর
েহফাজেতর জনয্ িহজরত করা ওয়ািজব। কার, �ীেনর িবষেয় আশ�া
করার পরও কােফর েদেশ অব�ান করা, কােফরেদর সােথ সু -স�কর্
রাখা ও তােদর সােথ ব�ু� করার �মাণ বহন কের। এ কারেণই
িহজরত করেত সক্, এমন বয্ি�র জনয্ েকান কােেদর মােঝ
অব�ান করা আ�াহ হারাম েঘাষণা কেরেছন। আ�াহ রা�ু ল আলামীন
বেলন,
ِٓكَةُ ظَالِ�ِ أَنفُسِه ِۡقَالُواْ �ِيمَ كُنتُم
َ َ َ ُ ّ
ُ ٰ ٱ�َِّينَ توَفَّٮ
َ هُم
َ
�ٰ �َ ٱلۡم
﴿
ِ� �ۡۖ قَالُواْ كُنَا مسۡتضۡع ِف
م
ٓ
َ
ۡ�ٱ
ْ
َلَم
ُ
َٗ ة
َ
ّ
ّ
ۖ�ض قالوٓا ۡ تَ�ُنۡ أَ�ضُ ٱ�َِ َ� ٰسِع تُهَاجِرُواْ �ِيهَاۚ فَأُوْ�َٰٓ�ِكَ مَأۡوَٮ ٰ هُم ۡ جَهَنَ ُم
� ِ
َ ُ َ َ َ َ َۡ َ َ َٱلۡوِل
َ ٱلۡم
َ ضۡعف
َ سۡت
ً آء ۡت َم ِص
ُ َ�ِّ ٩ �ا
َ �ِ
َ َو َس
طِيعون
مِن ٱلرِّجالِ وٱلنِّسآءِ و � ٰنِ � �سۡت
ُ
ٗ�َةٗ َ َ َ َ َ ِي
ََ
َ
َ
ّ
 ٱ�َُّ �َفُوًا
وَ�ن
ۚۡ�َُّ أَن �َعۡفُوَ �َنۡهُم
 فأٰٓ�ِكَ ع �َٱ٩ هۡت ُدون َسب
� �حِيل و
َُ
.[٩٩-٩٧:﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء٩� ٗ�فور
“িন�য় যারা িনজেদর �িত যু লমকারী, েফেরশতারা তােদর জান কবজ
করার সময় বেল, ‘েতামরা িক অব�ায় িছেল’? তারা বেল, ‘আমরা
জিমেন দু বর্ল িছলা’। েফেরশতারা বেল, ‘আ�াহর জিমন িক �শ�
িছল না েয, েতামরা তােত িহজরত করেত’? সু তরাং ওরাই তারা যােদর
16

আ�য়�ল জাহা�াম। আর তা ম� �তয্াবতর-�ল। তেব দু বর্ল পুর,
নারী ও িশশ যারা েকান উপায় অবল�ন করেত পাের না এবং েকান
রা�া খুঁেজ পায় না। অতঃপর আশা করা যায় েয, আ�াহ তােদরেক
ক্ষমা করেবন। আর আ�াহ মাজরকারী, ক্ষমাশী [সূ রা আন-িনসা:
৯৭-৯৯]
আয়ােত আ�াহ রা�ু ল আলামীন মুিমনেদর জনয্ িহজরত করােক ফরয
কের িদেয়েছন। একমা� দু বর্ যারা িহজরত করেত অক্ষম তােদরে
আ�াহ রা�ু ল আলামীন অমুসিলম েদেশ অব�ান করার অনু মিত
12

িদেয়েছন ।
১১

অনু রূপভােব যােদর কােফেদর েদেশ থাকার �ারা ইসলাম ও
মুসিলেমর েকান উপকার ও কলয্াণ রেয়ে, তােদর জনয্ কােফরেদর
েদেশ থাকার অনু মিত ইসলাম িদেয়েছ। েযমন- কােফরেদর েদেশ
কােফরেদরেক ইসলােমর িদেক দাওয়াত িদেত পাের, তােদর মেধয্
ইসলােমর েসৗ�যর্ তুেল ধরেত পাের এবং ইসলােমর �চার করেত

12

িক� িহজরত করেত সক্ষম বয্ি�েদর জনয্ অমুসিলম েদেশ বসবাস করার অনুমিত আ

রা�ু ল আলামীন েকান মুসিলমেক েদনিন। কারণ িহজরেত িবধান অদয্বিধ বাকী আেছ। তা ব�
হয়িন। রাসূ ল সা. বেলন,
« » ﻄﻊ اﻬﻟﺠﺮة ﺣﻰﺘ ﺗﻨﻘﻄﻊ اﺘﻟﻮ�ﺔ وﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ اﺘﻟﻮ�ﺔ ﺣﻰﺘ ﺗﻄﻠﻊ الﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻣﻐﺮ�ﻬﺎ
“যত িদন পযর্� তাওবার দরজা েখালা থাকে, ততিদন পযর্� িহজরেতর িবধান চালু থাকেব।
আর তাওবার দরজা তখন ব� হেব যখন সূ যর পি�ম িদক েথেক উদয় হয়”। [অনু বাদক]।
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পাের। এ ধরেনর েলােকর জনয্ কােফ েদেশ অব�ান করােত েকান
অসু িবধা বা গুনা নাই। তারা েসখােন অব�ান কের মুসিলমেদর পেক্
কাজ করেব।
িতন- িবেনাদন ও পযর্টেনর উে�েশয্ তােদর েদেশ �মণ ক:
�েয়াজন বয্তী কােফরেদর েদেশ �মণ করা স�ূ ণর্ িনিষ�। তেব
�েয়াজনীয় কােজ �মণ করােত েকান অসু িবধা নাই। েযমন, িচিকৎসা,
বয্বস-বািণজয, উ� িশক্ষা ল, িবেশষত: এমন েকান িডি� হািসল, যা
তােদর েদেশ যাওয়া ছাড়া অজর্ন করা স�ব ন, এ ধরেনর েকান
�েয়াজনীয় কােজর জনয্ �মণ করা ৈবধ। তখন এ সব �েয়াজেনর
খািতের তােদর েদেশ সফর করা ও েসখােন সামিয়ক অব�ান করােত
েকান গুনা হেব না। আর একিট কথা মেন রাখেত হেব, েয সব
�েয়াজেনর তািগেদ তােদর েদেশ �মণ করা েযেত পাের, �েয়াজন
েশষ হওয়ার সােথ সােথ তার জনয্ মুসিলমেদর েদেশ িফের আসা
ওয়ািজব। েসখােন কাল েক্ষ করা বা িবেনাদেনর উে�েশয্ ঘুর-েফরা
করা েকান �েমই উিচত না।
এ ধরেনর সফর ৈবধ হওয়ার জনয্ শতর্ , েস েসখােন িনেজর �ীন
�কাশ করার ক্ষমতা থাকেত হ, মুসিলম হওয়ার কারেণ তার মেধয্
েকান �কার সংেকাচ ও হীনমনয্ত থাকেত পারেব না। মুসিলম হওয়ার
কারেণ তার স�ানেবাধ থাকেত হেব। অমুসিলেমর েদেশ েয সব
অনয্া, অনাচার ও কু-সং�ার সংঘিটত হয়, তার েথেক দূ ের থাকেত
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হেব। শ�েদর ষড়যে�র িশকার হওয়া েথেক সাবধান থাকেত হেব।
অনু রূপভােব যিদ কােরা জনয্ অমুসিলম েদেশ ইসলােমর দাওয়াত েদয়
ও ইসলাম �চােরর কাজ করার সু েযাগ হয়, তখন তার জনয অমুসিলম
েদেশ অব�ান করা ৈবধ, আবার কখনও কখনও ওয়ািজব।
চার. মুসিলমেদর িবরুে� যারা ষড়য� কের তােদর সাহাযয্
সহেযািগতা করা, তােদর �শংসা করা ও তােদর হেয় মুসিলমেদর
িবরুে� লড়াই কর:
মুসিলমেদর িবরুে� যারা ষড়য� কের তােদর সহেযািগতা করা
মারা�ক অপরাধ ও বড় গুনা। যারা এ ধরেনর কাজ কের, তারা
েকান �েমই মুসিলম হেত পাের না। এ কাজিট হল, ইসলাম িবন�কারী
ও ঈমান হারা হওয়ার অনয্তম উপকর। এ ধরেনর কাজ করেল েস
মুরতাদ বা েবঈমান বেল গণয্ হেব। আ�াহ রা�ুল আলামীন আমােদর
এ ধরেনর কাজ করা হেত নাজাত দান করুন।
পাঁচ. অমুসিলমেদর েথেক সাহাযয্ কামনা কর, তােদর কথার উপর
ভরসা করা, তােদরেক মুসিলমেদর েগাপন িবষয়ািদ স�িলত িবিভ� বড়
বড় েপাে� চাকুরী েদয়া, তােদরেক অ�র� ব�ু িনবর্াচন কর, তােদরেক
পরামশর্ক িহেসেব �হণ কর
13
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১২

উে�িখত �িতিট কাজ মুসিলমেদর জনয আ�ঘাতী িস�া�। তারা এ সেবর মাধয্ে

কােফরেদরেক তােদর িনেজেদর িবরুে সু েযাগ কের েদয়। আমরা তােদর যত সাহাযয সহেযািগতা
কির না েকন, তারা আমােদর েকান উপকাের আসেব না। তারা যখনই সু েযাগ পােব আমােদর
িবরুে কাজ করেব। তারা সব সময় তােদর অ�ের মুসিলমেদর িবরুে� িহংস িবে�ষ ও শ�তা
েপাষণ 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,
ٗ� َ ُ َ ُ َ ُ
ْ
ْ ُ ت
َٗة
َ
ُ
﴿��ُّهَا ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ �َ �َ َّخِذوا ب ِ َطان مِّن دونِ�مۡ � يَ�ۡلون�مۡ خ َبا وَد ُّوا َما
ِ� َ
ُ َ ّ َ ُۡ ُمۡ أَ�ۡ َ ۚ قَد
ِ ِتُّمۡ قَدۡ بَدَتِ ٱ�َۡغۡضَآءُ مِنۡ أَفۡ�َٰه
ّنَا ل� ُم
هِمۡ وَما �ُۡ صُدورُه �ُ بَي
ُ
َ ُ ُ َ َۡ ُ م
َ ُ َ
َ
ؤۡمِنون
 ٰأَنتُمۡ أُوْ�َٓءِ �ُِبُّو�َهُم ۡ وَ�َ �ُِبُّون� وت١ ٱ�� ٰتِ� إِن كنتُمۡ �عۡ قِلون
َ ّا �ذَا خَلَو
َ َ َ َ َ ۡ�ْ َ َ ُ ُ ٱ
ب
� ِ ۡمِن ٱلۡغي
ظ
ۡاْ عَضُّوا عليۡ�م نامِل
ٱلۡكِ�َِٰ �ُِّهِۦ �ذَا لَقُو�ُمۡ قَالُوٓاْ ءَامَن
ُ ُ َ ُٞ مۡ َ َ َة
ُ
َّ
َ �َ  إِن١ بِذَاتِ ٱلصُّد
ۡؤۡهم
ُۢإِنَّ ٱ�َ َعِ يم
مۡسسۡ� حسن �س
ۗۡلۡ مُوتُواْ بِغَيۡظِ�ُ م
ِور
�
ّ ً ۡ َ َۡ َّقُواْ �َ يَ� ُ ّ ُ مۡ َ ُ ُ م
َ�ۗ إِن
ٔ ُ� كيۡده ش
ة َفۡرَحُواْ بِهَاۖ �ن تَصۡ�ِ ُواْ وَ�تٞ َ تُصِبۡ�ُمۡ سَيِّئ
َ َُ َ َ َّ
ٞ �ُ ون
.[١٢٠-١١٨ :﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان١ِيط
�َ بِما �عۡمل
“েহ মুিমনগণ, েতামরা েতামােদর ছাড়া অনয্ কাউেক অ�র� ব�রূে
�হণ কেরা না। তারা েতামােদর সবর্নাশ করেত িট করেব না। তারা
েতামােদর মারা�ক ক্ষিত কামনা কের। তােদর মুখ েথেক েতা তা
�কাশ েপেয় িগেয়েছ। আর তােদর অ�রসমূ হ যা েগাপন কের তা
মারা�ক। অবশয্ই আিম েতামেদর জনয্ আয়াতসমূহ �� বণর্ন
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 সাক্ষা
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 �কােশয্ েতামােদর সােথ িমশেব এবং েদখােব ে,
তারা েতামােদর ব�ু, িক� েগাপেন তারা েতামােদর কিত করেব এবং েতামােদর িবেরািধতা
করেব। [অনু বাদক]।
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েতামােদর রাগ িনেয় মর’! িন�য় আ�াহ তারা যা কের, তা
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পিরেব�নকারী” । যিদ েতামােদরেক েকান ভােলা িকছু �শর্ কের
১৩

তখন তােদরেক ক� েদয়, আর যিদ েতামােদর উপর েকান িবপদ-ক�
আপিতত হয়, তখন তারা তােত খুিশ হয়। [সূ রা আেল ইমরান, আয়াত:
১১৮-১২০]
এ সব আয়াতগুেলা কােফরেদর অভয্�রী িবষয়গুেলার বয্াখয্া ে
এবং মুসিলমেদর িবরুে� তারা েয সব দু শমিন, ষড়য�, �তারণা ও
েধাঁকা েদয়ার মানিসকতা েগাপন কের, তা উে�াচণ কের েদয়। এ
ছাড়াও এ সব আয়াত কােফররা মুসিলমেদর িবরুে� েয সব িখয়ান,
েধাঁকাবািজ ও িমথয্চার করত, তার বণর্নােক ��ভােব বয্াখয্া ক
হেয়ছ। যখন মুসিলমরা তােদর �িত িব�াস করেব, তখন তারা এিটেক
সু েযাগ মেন কের তা তােদর িবরুে� কােজ লাগাে। তােদর কাজই
িছল, কীভােব মুসিলমেদর ক্ষিত করা য, তার চক আঁকা এবং তােদর
েথেক উে�েশয্ হািসলকরার প�া আিব�ার করা।
ইমাম আহমদ রহ. বেলন, আবু মুসা আশয়ারী রািদয়া�াহু আন হেত
বিণর্, িতিন বেলন,
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আয়ােত একিট কথা �� হয়, তা হল কােফর, মুশিরক ও েবঈমানরা কখেনাই মুসিলমেদর ব�ু

হেত পাের না। তারা সব সময় মুসিলমেদর শ�। �কােশয্ 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, িচিকৎসা ও বাস�ান বানােনা সবিকছু আড়ােল অসৎ
উে�শয্ অথর্াৎ ধমর্া�িরত করা লুিকেয় আে[অনু বাদক]।
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َ َ
َ َ
َ
ُ »
ُ ﻚ
َ
ٌ
ﺳﻤﻌﺖ
 أﻣﺎ، اﷲ
 ﻣﺎلﻚ ﻗﺎﺗﻠ: ﻗﺎل،�ﺎﻛﺗﺐٌ ﻧﺮﺼا
ﻟﻌﻤﺮ ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
ﻗﻠﺖ
َ
َ
َ ُ َ ْ َّﺨ ﺬُو
َ َﻮد ﻨﻟَّﺼَﺎرَى أَوْﻴ ِﻟ
ُ َﺎء َﻌْﻀ ُﻬُﻢْ أَوْﻴ ِﻟ
ﺎء
ﻮﻪﻟ ﻌﺎﻰﻟ ﴿�ُّﻬﺎاﺬﻟَِّﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا ﻻَ �َﺘ ِ ا اﻴﻟﻬ
َ
ْ
ُ ! ً ﻻ اﺨﺗﺬت ﺣﻨﻴﻔﺎ
 أﻣ�َ اﻤﻟﺆﻣﻨ�َ ﻲﻟ ﻛﺘﺎﺑﺘُﻪ وﻪﻟ:ﻗﻠﺖ
.[٥١:َ�ﻌ ٍﺾ﴾ ] ﺳﻮرة ﻤﻟﺎﺋﺪة
ُ
�ُ أ
َ
ُ  وﻻ أُﻋﺰُﻫﻢ إذ أَذﻬﻟﻢ، ُﺮﻣُﻬﻢ إذ أﻫﺎﻧَﻬﻢ اﷲ
 وﻻ أدﻳﻨﻬﻢ وﻗﺪ، اﷲ
: ﻗﺎل، دﻳﻨُﻪ
ُ أﻗﺼﺎﻫﻢ
«اﷲ

অথর, একিদন আিম ওমর ইবনু ল খা�াব রািদয়া�াহ আনহেক বিল,
আমার একজন সিচব আেছ, েস খৃ�ান। এ কথা শুেন িতিন বলেলন,
আ�াহ েতামার অম�ল করন! তুিম খৃ�ানেক েকন েতামার সিচব
বানােল? তুিম িক আ�াহ তা’আলার বাণী শুেনাি? আ�াহ রা�ু ল
আলামীন বেলন,

ّ
ْ ُ َ ﻌْﻀ ﻬُﻢْ أَوْﻴ
َ �﴿
َ
ِﻟ
ُ َ� ََﻨُﻮا ﻻَ �َﺘَّﺨِﺬُوا اﻴﻟَْﻬُﻮدَ وَاﻨﻟّﺼَﺎرَى أَوْﻴﻟَِﺎء
َ�ُّﻬَﺎ اﺬﻟ
ﺎء َ�ﻌ ٍﺾ﴾ ]ﺳﻮرة
ِ
.[٥١:ﻤﻟﺎﺋﺪة

“েহ ঈমানদারগণ! েতামরা ইয়াহুিদ ও খৃ�ানেদর ব�ু রূেপ �হণ কের
না। তারা িনেজরা পর�র ব�ু”। [সূ রা মােয়দাহ, আয়াত: ৫১] তুিম
একজন খািট মুসিলমেক েকন েতামার কােতব বানােল না। তার কথা
শুেন আিম বললা, েহ আমীরুল মুমীিনন! আিম তার েথেক িকতাবত
আদায় করব, আর েস তার �ীন আদায় করেব। উ�ের ি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 দূ ের
েঠেল িদেয়েছন।
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ٌ ُ َ ْ
َﺮ
وروى اﻹ أﻤﺣﺪ ومﺴﻠﻢ أن اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ َج إﻰﻟ ﺑَﺪ ٍر �ﺘَ ِﺒ َﻌﻪ َر ُﺟﻞ
َ َ َ
َ َ َّ ْ ُ َ
َ ﻚ َوأُﺻ
» ﻗﺎل،ﻴﺐ َﻣ َﻌﻚ
 ِإ� أردت أن ِ�َ ِﺒﻌ:ﺮة ﻓﻘﺎل
ِ َ ْ اﻤﻟﺮﺸ�� ﻓَﻠﺤِﻘَﻪ ﻋﻨﺪ اﺤﻟ
ِ
َ َ
ْ َ َ رْﺟِﻊْ ﻓَﻠَﻦْ أَﺳْﺘَﻌِ�َ ﺑِﻤُﺮ
« ﺸ ٍك
» :ﻗﺎل، ِ وَرَﺳُﻮﻪﻟ « ﻗﺎل ﻻ
َّ�ﺆْﻣِﻦُ ﺑِﺎ
ِِ
ِ
অথর, ইমাম আহমদ রহ. ও ইমাম মুসিলম রহ. বণর্না কের, রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বদেরর যুে� েবর হে, একজন মুশিরক
তার সােথ যু ে� যাওয়ার জনয্‘হাররাহ’ নামক �ােন এেস িমিলত হয়।
েস রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েক বে, আিম েতামার সােথ
যু ে� েযেত চাই এবং েতামার সােথ যু � অংশ �হণ করব। রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বলেন, তুিম িক আ�াহ ও রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর �িতঈমান আনয়ন কর? েস বলল,
না। তখন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বলেন, তুিম
15
েফরৎ যাও! আমরা েকান মুশিরক হেত সাহাযয্ �হণ করব ন ।
১৪F
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মুসিলম শরীেফ হাদীেসর ইবারতিট এভােব এেসেছ, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম �ী

আেয়শা রা. হেত বিণর্ন িতিন বেল,
َ ْ ُ َ َ ْ َ ٌ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ّ َ َ ّ َ َ َ ْ ﻠَﻤ
ُْ
ّ ُ ُ َ َ
ِ ﺧ َﺮج َرﺳﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗ ِﺒﻞ ﺑﺪ ٍر َ َﺎ ﻛن
َﺮَة ِ ال َﻮ� َﺮة ِ أد َر�ﻪ َرﺟﻞ ﻗﺪ ﻛن ﻳﺬﻛ ُﺮ ﻣِﻨﻪ
َ
َ
َ
َ
َ
ﻠَﻤ
َ
ْ
ُ َ
ُ َ
ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ٌ َ َْ َ ٌ َْ ُ
ّ
ّ ُْ َ َ
ّ
�ﻮل �َِ ﺻ
ِ ﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣِ� رأوه َ َﺎ أدر�ﻪ ﻗﺎل ل ِﺮﺳ
ِ ﺟﺮأة و�ﺪة �ﻔ ِﺮح أﺻﺤﺎب رﺳ
ُ
ّ
ّ ُ ُ َ َ َ َ ََ َ
َ َ ّ ْ ُ َﺗ
ُ ُْ
َِ� ﺗﺆﻣِﻦ ِﺎ: ﺟﺌﺖ َِﺒِﻌﻚ َوأ ِﺻﻴﺐ ﻣﻌﻚ ﻗﺎل ُﻟ َرﺳﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِ : اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
َ ََ ُ ُ ّ َََُْ َ َ ّ
ْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ِﻤُﺮ
ّ َ ّ َ َ ْ ّ ﻰ َ ﻰﺘ
ِ
ﺸ ٍك ﻗﺎﻟﺖ ُﻢَ َﻀ َ إِذا ُﻨَﺎ ِﺎلﺸَﺠﺮة ِ أدر�ﻪ لﺮَﺟﻞ �ﻘﺎل
�ِﺟﻊ ﻓﻠﻦ أﺳﺘﻌ
ِ َرَﺳُﻮﻪﻟِ ﻗﺎل ﻻ ﻗﺎل ﻓﺎر
ِ
َ َ َ َ ّ َ ّ َ َ َ َ َُ
ْ َ َ َ ّ َّ َ َ ََ
َ ﺎرﺟ ْﻊ َﻓﻠَ ْﻦ َأ ْﺳ َﺘﻌ
ّ ﺎل ُﻟ ّﻲﺒ
�ِ
ﻘ
�
ة
ََﺮ
ل
ََو
ﺎل
ﻗ
ﺎ
ﻟ ﻛﻤ
ٍ
ِ ِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل َوَل َﺮَ ٍة ﻗﺎل ﻓ
ُ
َ َ ََ ََْ َ َ
َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َْْ ُ َ َ ْ ََ َ َ َ ّ َ َ
ْ ِﻤُﺮ
ّ
ُ ْ ُ ّ َوَ َل
ّ ﺎل
ِ
َرَﺳُﻮﻪﻟ ِ ﻗﺎل �ﻌﻢ �ﻘﺎل ُﻟ
ﺸ ٍك ﻗﺎل ُﻢَ رﺟﻊ ﻓﺄدر�ﻪ ِﺎﺒﻟﻴﺪاءِ �ﻘﺎل ﻟ ﻛﻤﺎ ﻗ
َِ�َﺮَ ٍة ﺗﺆﻣِﻦ ِﺎ
ِ
ْ َْ َ
ّ ُ ُ
.َرﺳﻮل �َِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺎ�ﻄﻠِﻖ
অথর, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বদেরর যুে� যখন যু� করার জনয্ েব হন, তখন
িতিন যখন ‘হাররাতুল ওবারাহ’ নামক �ােন েপৗেছন, তখন সাহিসকতা ও বাহাদু রীেত �িস� এেক
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উে�িখত আয়াত ও হািদসসমূ হ �ারা এ কথা �� হয়, মুসিলমেদর
কেমর্র দািয়� বা েনতৃ� য�ারা েস মুসিলমেদর যাবতীয় সব কায-কলাপ
িবষেয় অবগত হয়, তা কখেনাই েকান অমুসিলমেদর হােত েদয়া উিচত
নয়। মুসিলমেদর েকান েগাপন তথয্ তােদর িনকট �কাশ পায় এবং
তােদর ক্ষিতর কারণ , এ ধরেনর েকান কােজ তােদর স�ৃ � করা
স�ূ ণর্ িনিষ। কারণ, তারা যখন মুসিলমেদর েগাপনীয় িবষয়গুেলা
জানেত পারেব এবং তােদর দু বর্লতাগুে তােদর িনকট �কাশ পােব,
েলাক তার সােথ যু � করার জনয্ িমিলত হল। তােক েদেখ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
এর সাহাবীরা খুব খুিশ হল। তারপর যখন েলাকিট রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সােথ
সাক্ষাত ক, তখন েস রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বল, আিম আপনার অনু সরণ
করেত আসিছ এবং আপনার সােথ যু � করেত আসিছ। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
তােক িজজ্ঞাসা কের বলন, তুিম আ�াহ ও তার রাসূ েলর উপর ঈমান আন িক? েস বলল, না।
তখন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তেক বলেলন, তুিম চেল যাও আমরা েকান মুশিরক
হেত সাহাযয্ �হণ কির না। আেয়শা র. 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। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামও তার সােথ েস কথাই
বলেলন, যা পূ েবর্ িতিন তােক বেলিছেলন। অথর্াৎ তুিম চেল যাও আমরা েকান মুশিরক েথে
সহেযািগতা �হণ 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, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক িজজ্ঞাসা কন, তুিম আ�াহ ও আ�াহর
রাসূ েলর �িত ঈমান রাখ? এবার উ�ের েস বলল, হয্া। তখন রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
তােক বলেলন, তাহেল চল তুিম আমােদর সােথ যু � কর। হািদসিট ইমাম িতরিমিয িসয়ার অধয্াে
িযি�েদর মুসিলমেদর সােথ িজহাদ করার িবধান আেলাচনায় বণর্না কেরন। আর ইমাম আহমদ
রহ. মুসনােদ আনসােরর অবিশ� অংেশ আেলাচনা কেরন।
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তখন তারা মুসিলমেদর ক্ষিত করার েচ�া করেব এবং তােদর িবরু
ষড়য� চালােব। এ ধরেনর ঘটনা বতর্মান যুেগ অহরহ সংঘিটত হে�
এবং যার পিরণিত মুসিলমেদর েভাগ করেত হে�। অমুসিলমরা তােদর
েদেশর নাগিরকেদর মুসিলম েদশসমূ েহ িবিভ� কােজর অজুহােত ে�রণ
করেছ, যােত তারা মুসিলমেদর সােথ িমেশ তােদর ক্ষিত করেত পা।
িবেশষ কের েসৗিদ আরব- েযখােন হারা-মাইন শিরফাইন- আেছ
েসখােন অসংখয্ অমুসিলমেদর িবিভ কােজর অজুহােত পাঠােনা হে�।
তােদরেক েসখােন �াইভার, বাড়ীর পাহারাদার, ঘেরর কমর্চার ইতয্ািদ
বানােনা হে�। এ ছাড়াও তােদরেক পিরবােরর সােথ অবােধ েমলা-েমশা
করার সু েযাগ কের েদয়া হে�।
ছয়. অমুসিলমেদর কয্ােল�ার অনুসাের তােদর তািরখ িনধর্ারণ ক,
িবেশষ কের েয কয্ােল�ার অমুসিলমেদর িনজ� ধমর্ীয় ইবা-ঐিতহয্
ও পেবর্র িহসাব অনুসাের িনধর্ািরত। েযমন িজওে�িরয়ান কয্ােল�
(ইংেরিজ বা ঈসায়ী কয্ােল�ার িহেসেব যা আমােদর কােছ পিরিচ)।
ইংেরজী বষর্প�ী ব�: ঈসা আলাইিহস সালােমর জে�র �রিনকা
িহেসেব �বিতর্ত হেেছ। মূ লত: ঈসা আ. এর জ�িদন পালন খৃ�ানরা
তােদর িনেজেদর পক্ষ েথেক আিব�ার কেরেছবা�েব এিট ঈসা আ.
এর ধেমর্র েকান রীিতনীিতেত পেড় না। সুতরা এ বষর্প�ী বয্বহ
খৃ�ানেদর সােথ তােদর ধমর্ীয় রীি-নীিত ও পেবর্ মুসিলমেদর অংশ
�হেনরই নামা�র।
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অমুসিলমেদর বষরপ�ীর অনু সরণ-অনু করণ েথেক িবরত থাকার জনয্
মুসিলমেদর ই�া ও তােদর দািবর ে�ক্ষাপেট ও রািদয়া�াহ আনহ
এর েখলাফত আমেল মুসিলমেদর জনয্�ত� ইিতহাস ও িহজির সেনর
�বতর্ন করা হয়। তারপর েথেক মুসিলমরা অমুসিলমেদর সন গণনা
করা হেত িবরত থােক এবং রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
িহজরেতর বছর েথেক িহজির সন গণনা করা হয়। এ ঘটনা �ারা এ
কথা �� হয়, সন গণনার েক্ষে� মুসিলমেদর জনয্ অমুসিলমে
িবেরািধতা করা ও েয সব িবষয়গুেলা তােদর ৈবিশ�য বেল �ীকৃত েস
সব িবষেয় তােদর িবেরািধতা করা ওয়ািজব। আ�াহ আমােদর
সহেযািগতা করন।
সাত. অমুসিলমেদর উৎসব, ধমর্ীয় অনু�ান ইতয্ািদে অংশ�হণ করা,
তােদরেক তােদর অনু �ান পালেন সহেযািগতা করা, তােদর অনু �ান
উপলেক্ষ তােদ স�াষণ জানােনা, ধনয্বাদ েদয়া ও তােদর অনু�ােন
সশরীের উপি�ত হওয়া:

ْ
ذَا مَرُّواْ بِٱللَّغ
এ আয়ােতর ﴾ ]ﺳﻮرة٧ ۡوِ مَرُّوا ك َِرامٗ ا
� َ﴿ِّينَ �َ �َشۡه َدُونَ  ٱلزُّور
.[٧٢: اﻟﻔﺮﻗﺎنতাফসীের বলা হেয় থােক- রহমােনর বা�ােদর গুণ হ,
তারা কােফর, মুশিরকেদর অনু �ান ও উৎসেব হািজর হয় না।
আট. অমুসিলমেদর �া� আকীদা-িব�াস ও বািতল �ীেনর �িত লক্ষ
না কের, তােদর সভয্ত, সং�ৃ িত ও আচার- আচরণ, তােদর চির� ও
বয্বহাের �শংসা ও খুিশ �কাশ করা এবং তােদর কমর্ দক্ষতা
িনতয্ নতুন আিব�ার ও তােদর কেমরঅিভভূ ত হওয়া।
26

আ�াহ রা�ু ল আলামীন তােদর িবষেয় বেলন,
َ
َ ّ�ۡيا �ِ َف
َ َّ َٰ مَا م
َ �مُدَّنَّ �َيۡنَيۡكَ إَِ ت
ۡۡتِنهُم
َ ُ�عۡنا ب ِهِۦٓ أَ ۡز َ� ٰجٗ  مِّ نۡهُم ۡزَهۡرَةَ ٱ�َۡي َوٰةِ ٱ
ِ�ِيه
﴿
�
�
َٰ ۡ�َ َ ٞۡ َ َ َ ُ ۡ َ
.[ ١٣١: ورِزق ر�ِّك خ� و� �﴾ ]ﺳﻮرة ﻃﻪ
“আর তুিম কখেনা �সািরত কেরা না েতামার দু ’েচাখ েস সেবর �িত,
যা আিম তােদর িবিভ� ে�ণীেক দু িনয়ার জীবেনর জাঁক-জমক�রূপ
উপেভােগর উপকরণ িহেসেব িদেয়িছ। যােত আিম েস িবষেয় তােদরেক
পরীক্ষা কের িনেত পাি আর েতামার রেবর �দ� িরযক সেবর্াৎকৃ�
16

ও অিধকতর �ায়ী” । [সূ রা �াহা. আয়াত: ১৩১]
১৫F

আয়ােতর অথর্ এ ন, মুসিলমরা দু িনয়ার িবষেয় েকান �কার মাথা
ঘামােব না এবং জাগিতক বা দু িনয়ািব েকান শি� সামথর্ তারা অজর্ন
করেব না, বা তারা িবিভ� ধরেনর আিব�ার ও কািরগির িশক্ষা অজর
বা �িশক্ষণ �হণ করেব না এবং অথর্ৈনিতক সমৃি� ও সামিরক শ
অজর্ন করা হেত িবরত থাকেব। বরং মুসিলমরা এ ধরেনর কাজগুেল
অবশয্ই উে�শয্ আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
ّ ِّ﴿َعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡت َطَعۡتُم م
.[٦٠ن قُوَ� ٖ ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل

16

দু িনয়া ক্ষণ�ায়ী এর েকা �ািয়� নাই, এ দু িনয়ার েসৗ�যর, ধন স�দ ও মািলকানা এগুেলা

সবই সামিয়ক। আ�াহ রা�ু ল আলামীন এগুেলা মানুষেক উপেভাগ রা ও উপকৃত হওয়ার জনয্
িদেয়েছন। আর যারা আ�াহর এ সব িনয়ামতসমূ হ উপেভাগ করেব তােদরেক অবশয্ই একিদন
আ�াহর িনকট জবাব িদেত হেব; আ�াহ তােদর পরীক্ষা িনে। পরীক্ষা েনয়ার জনয্ আ�
দু িনয়ােত এ সব েনয়ামত িদেয়েছন। সু তরাং, এ সব িনয়ামেতর িবিনমেয় আিখরাতেক ভুেল েগেল
চলেব না। আ�াহর দরবাের মুিমনেদর জনয্ েযিরিযক রাখা হেয়েছ, তা অিত উ�ম ও �ায়ী।

27

“আর তােদর মুকািবলার জনয্ েতামােদর সামথর্য্ অনুযায়ী শি� ও
বািহনী ��ত কর”। [সূ রা আনফাল, আয়াত: ৬০]
ইিতহাস পযর্ােলাচনা করেল েদখা যা, এ সব উপকরণ ও বতর্মান
দু িনয়ার নবয্ আিব�ারগুেলার েক্ষে� মুসিলমেদর অই েবিশ।
তােদর এ অবদােনর কথা েকউ অ�ীকার করেত পারেব না। আ�াহ
রা�ু ল আলামীন এ িবষেয় কুরআেন করীেম এরশাদ কের বেলন,
ّ
َ
َ ﴿مَنۡ َح
َ َ�َِ ل
َ
ِّ ٱلَّ�ِٓ أَخۡرَج لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّ�َ ن
�رَّم زِ�نَةَ ٱ
ِين
ِ� ٰۡتِ مَِ ٱلرِّزۡقِ� قُل
ُ َُ َ َ َ
َ
َ َ
َ
َ َالِصةٗ ي
َ وۡم
َ ّ�ۡيا َخ
َ ُ�َامَنُواْ �ِ ٱ�َۡي َوٰةِ ٱ
٣ ٱلۡقِ� َٰمةِ� ك� ٰلِك �فصِّل ٱ�� ٰتِ لِقوۡ ٖ� َ�عۡل ُمون
.[٣٢:﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف

“বল, ‘েক হারাম কেরেছ আ�াহর েসৗ�যর উপকরণ, যা িতিন তাঁর
বা�ােদর জনয্ সৃি� কেরেছন এবং পিব� িরয’? বল, ‘তা দু িনয়ার
জীবেন মুিমনেদর জনয, িবেশষভােব িকয়ামত িদবেস’। এভােব আিম
আয়াতসমূ হ িব�ািরত বণর্না কির এমন কওেমর জন, যারা জােন”।
[সূ রা আরাফ. আয়াত: ৩২]

17

১৬F

আ�াহ রা�ু ল আলামীন আরও বেলন,

17

আ�াহ রা�ু ল আলামীন দু িনয়ার েসৗ�যর্ উপকরণ �হণ করেত িনেষধ কেরনি, বরং িতিন

বেলেছন এগুেলা ঈমানদার েলাকেদরই কাজ। তারা মানুষেক উ�ত েসবা েদে, মানু ষেক তারা
পিব� িরয্ক উপাজর্েনর পথ েদখােব। আ�াহ রা�ুল আলামীন জিমেনর উেপর ও িনেচ তার
কুদরেতর েয সব িনদশর্, ধন-স�ি�, খিন ও উপকরণ েরেখেছ, তা মুিমনরাই মানু েষর কলয্ােণ
বয্য় করেব

28

َ
ّ
َ َ َ
َ ﴿ َخ
�ٖ ّۡرَ ل �ُم مَّا �ِ ٱلسَّ�َٰ�َٰتِ وَم َا �ِ ٱ�َۡ�ضِ �َِيعٗا مِّ نۡه ُۚ إِنَ �ِ � ٰلِك �� ٰتٖ لِّقو
َ ّ
.[١٣:﴾ ]ﺳﻮرة ﺠﻟﺎﺛﻴﺔ١ َت َفَكَ ُرون
“আর যা িকছু রেয়েছ আসমানসমূ েহ এবং যা িকছু রেয়েছ জিমেন, তার
সবই িতিন েতামােদর অধীন কের িদেয়েছন। িচ�াশীল কওেমর জনয্
18

িন�য় এেত িনদশর্ন-বলী রেয়েছ” । [সূ রা আল-জািসয়া. আয়াত: ১৩]
১৭F

আ�াহ রা�ু ল আলামীন আরও বেলন,

َ ۡ�ّ ٱ
َ
ُ
ِ
.[٢٩:�ض �ِيعٗ ا﴾ ]ﺳﻮرة ﺒﻟﻘﺮة
﴿ه َو ِي
ِ� َّ خَلَقَ لَ�ُم مَا

“িতিনই জিমেন যা আেছ সব েতামােদর জনয্ সৃি� কেরেছ”। [সূ রা
বাকারাহ, আয়াত: ২৯]
সু তরাং মুসিলমেদর উপর কতর্বয্ হেব এ সম� উপকারী িবষয়
শি�সমূ েহর �িত সবর্াে� মেনােযাগী হেব।তারা নতুন নতুন আিব�ার
ও �যু ি�র েক্ষে� অমুসিলমেদর তুলনায় অ�গামী থাকেব। অমুসিলমর
যােত এ ধরেনর কােজর েকান সু েযাগ না পায় েসিদেক লক্ষয্ রাখে
আর মুসিলমরা যােত তােদর মুখােপক্ না হেত হয়, েস িবেষেয় সতকর্
থাকেব। বরং যাবতীয় কারখানা ও কািরগরী জ্ঞান মুসিেদরই
থাকেব।

18

আসমান ও জিমেন যা িকছু আেছ, সবিকছু েক আ�াহ রা�ু ল আলামীন মানু েষর অনু গত কের

িদেয়েছন। মানু ষ সবিকছু েক জয় করেত পাের এবং তারা সবিকছু েক িনয়�ণ করেত পাের। সব
িকছু েক িনয়�ণ করার ক্ষম, বু ি� ও েকৗশল আ�াহ রা�ু ল আলামীন মানু ষেক িদেয়েছন।

29

নয়. অমুসিলমেদর নােম মুসিলম বা�ােদর নাম রাখা:
িবজািতেদর অনু করণ করেত করেত আমােদর অবনিত এমন এক
পযর্ােয়েপৗঁেছে, 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 জনয্ বাচাই করেত
পাির। িক� তা আমরা কির না। বতর্মােন অেনক মুসিলমেক েদখা যা,
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 পূ বরপুরুষেদর েয সব সু�র নাম আে, বা মুসিলমেদর েয সব পিরিচত
নাম আেছ েসগুেলা �ারা তােদর বা�ােদর নাম করণ হেত িবরত
থােক। অথচ রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেন,
ْ

ْ

َ ﻤَﺎءِ �َﺒْﺪُ ا�َِّ وَ�ﺒْﺪُ الﺮَّﻤ
َ
« ﺣ ِﻦ
» ُْ اﻷَْﺳ
19

“উ�ম নাম হল, আ�ু র রহমান ও আ�ু �াহ” ।
১৮F

মুসিলমেদর নােমর মেধয্ িবকৃিতর কারেণ েদখা যা, বতর্মােন একিট
�জ� এমন ৈতির হেয়েছ, যারা পি�মােদর নােম তােদর িনেজেদর
বা�ােদর নাম রাখা আর� করেছ। এ কারেণ বতর্মান �জ� ও অতীত
�জে�র সােথ একিট ফাটল ৈতরী হেয়েছ। আেগর মানু ষেদর নাম
�ারাই জানা েযত েয, এরা মুসিলম। তােদর নােমর একিট ঐিতহয্ িছল।
19

মুসনােদ আহমাদ, মুসনাদু শ শামীয়য্ীেন।

30

িক� বতর্মােন নাম শুনেল েবাঝা যায় , তারা মুসিলম নািক
অমুসিলম।
দশ. অমুসিলমেদর জনয্ ক্ষ�াথর্ন এবং তােদর �িত অনু �হ �াথর্ন
করা:
আ�াহ রা�ু ল আলামীন অমুসিলমেদর জনয্ েদ‘আ ও ক্ষম �াথর্ন
করােক হারাম কেরেছন। আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলনُ ْ
ّ
َ َ
َ
ۡع
َ َ � ِين َء َام ُنوٓا ْ أَن
ُ ْ سۡتغۡ ف ُِروا
َ َ�ِّ وَٱ
ٰ َ ِۡ�ِ� َولوۡ َ�نُوٓا أ ْو ِ� قُ ۡر
�لِلۡم
ِ�َّ﴿ا �َن لِلن
ِ� مِنۢ َ� د
َ َۡا تَبَ�َ لَهُمۡ َ� َّهُمۡ أَص
َّ
ُ ٰ�
َۡ ب
.[١١٣ :﴾ ] ﺳﻮرة ﺘﻟﻮ�ﺔ١ ِٱ�حِيم
“নবী ও মুিমনেদর জনয্ উিচত নয় ে, তারা মুশিরকেদর জনয্ ক্ষ
�াথর্না করেব। যিদও তারা আ�ীয় হয়। তােদর িনকট এটা �� হেয়
যাওয়ার পর েয, িন�য় তারা ��িলত আগুেনর অিধবাস”। [সূ রা
তাওবা, আয়াত: ১১৩]
আয়াত �ারা এ কথা �� হয়, কািফর, মুশিরক ও েবঈমানরা অবশয্ই
িচর জাহা�ামী। তারা কখেনাই জা�ােত �েবশ করেত পারেব না। যখন
েকান মানু েষর িনকট এ কথা �� হয়, েলাকিট কােফর বা মুশিরক
তখন তার জনয্ ক্ষ �াথর্ন এবং তার েদা‘আ করা স�ূ ণর্ িনিষ�।
যিদও েস তার িনকটা�ীয় বা মাতা-িপতা েহাক। কারণ, তােদর জনয
েদা‘আ করা বা ক্ষম �াথর্ন �ারা �মািণত হয়, মুসিলমরা তােদর
মহ�ত কের এবং তারা েয �া� ও বািতল �ীেনর উপর আেছ তা
31

সিঠক। অনয্থায় তােদর জনয্ ে ক্ষম �াথর্ন করেব এবং েদা‘আ
করেব?।

32

ি�তীয়ত:
মুিমনেদর সােথ ব�ুে�র িনদশর্
এক. কােফর েদশ েছেড় মুসিলম েদেশ িহজরত করা:
িহজরত হল, �ীনেক রক্ষার তািগ কােফর েদশ েথেক মুসিলম েদেশ
চেল আসা।
এখােন িহজরেতর েয অথর্ ও উে�শয্ আেলাচনা করা হেয়, েস অথর্
ও উে�শয্েক সামেন েরেখ িহজরত করা �িতিট মুসিলেমর উপর
ওয়ািজব এবং এ অথর্ ও উে�শয্ অনুযায়ী িহজরত করার িবধা
িকয়ামত পযর্� বাকী থাকে। যারা িহজরত করেত সক্ষ তারপরও
মুশিরকেদর মােঝ অব�ান কের, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
তােদর েথেক িনেজেক দািয়�মু� বেল েঘাষণা কেরেছন। তেব যিদ
এমন হয় েয িহজরত করেত সক্ষম , বা েসখােন অব�ােনর িপছেন
েকান দীিন উে�শয্ থােক েযম- আ�াহর িদেক দাওয়াত েদয়া,
ইসলােমর �চার �সােরর জনয্ কাজ করা ইতয্ািদ হেল েসটা িভ�
কথা। আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
ِٓكَةُ ظَالِ�ِ أَنفُسِه ِۡقَالُواْ �ِيمَ كُنتُم
َ َ َ ّۡ ُس
ُ ٰ ٱ�َِّينَ توَفَّٮ
َ هُم
َ
�ٰ �َ ٱلۡم
﴿
ِ� �ِۡۖ قَالُواْ كُنَا م تضۡعف
م
ٓ
وٓاْ �َلَم
ٗة
ّ
ّ
َ
ۖ�َۡ�ضِ� قَالُ ۡ تَ�ُنۡ أَ�ضُ ٱ�َِ َ� ٰسِع تُهَاجِرُواْ �ِيهَاۚ فَأُوْ�َٰٓ�ِكَ مَأۡوَٮ ٰ هُم ۡ جَهَنَ ُم
َ ُ َ َ َ َ َۡ َ َ َٱلۡوِل
َ ٱلۡم
َ ضۡعف
َ سۡت
ً آء ۡت َم ِص
ُ َ�ِّ ٩ �ا
َ �ِ
َ َو َس
طِيعون
مِن ٱلرِّجالِ وٱلنِّسآءِ و � ٰنِ � �سۡت
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َ ُّ
ٗ�َةٗ َ َ َ َ ُ َ ِي
ََ
ُ
ّ
�َٰٓ�ْ أُو٩ ون َسب
 ٱ�َُّ �َفُوًا
وَ�ن
ِۚۡكَ عَ�َ ٱ�َ أن َ�عۡ ف َو نۡهُم
حِيل و� �هۡتد
َُ
.[٩٨-٩٧:﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء٩ � ٗ�فور
“িন�য় যারা িনজেদর �িত যু লমকারী, েফেরশতারা তােদর জান কবজ
করার সময় বেল, ‘েতামরা িক অব�ায় িছেল’? তারা বেল, ‘আমরা
জিমেন দু বর্ল িছলা’। েফেরশতারা বেল, ‘আ�াহর জিমন িক �শ� িছল
না েয, েতামরা তােত িহজরত করেত’? সু তরাং ওরাই তারা যােদর
আ�য়�ল জাহা�াম। আর তা ম� �তয্াবতর্ন । তেব েয দু বর্ল
পুরু, নারী ও িশশুরা েকান উপায় অবল�ন করেত পাের না এবং
েকান রা�া খুঁেজ পায় না। অতঃপর আশা করা যায় েয, আ�াহ
20

তােদরেক ক্ষমা করেবন। আর আ�াহ জর্ন-কারী, ক্ষমাশ” । [সূ রা
১৯F

িনসা, আয়াত: ৯৭, ৯৮]

20

যারা দু বর্ িহজরত করেত সক্ষম , তারা যিদ তােদর অপারগতার কারেণ িহজরত করেত না

পাের, তােদর জনয্ আ�াহরা�ু ল আলামীন কােফর মুলুেক থাকার অনু মিত িদেয়েছন। তেব যখন
তারা সামথর্ লাভ করেব, তখন তােদর অবশয্ই িহজরত করেত হেব এবং িহজরত করার েসৗভাগয
লাভ করেত হেব। তেব িহজরত করা েকান কাপুরুষত িকংবা দু শমেনর ভেয় পলায়ন নয়, িহজরত
হল, আ�াহর �ীেনর সংরক্ষণ করার লেক্ষ িনরাপদ �ােন অব�ান কের কােফরেদর িবপেক্
অজর্ন করা ও �ীেনর উপর অটল অিবচল থাকার উ�ত েকৗশল।[অনু বাদক]।
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দু ই. মুসিলমেদর সাহাযয্ করা এবং জা, মাল ও জবান �ারা তােদর
21

দীিন ও দু িনয়ািব িবষেয় সহেযািগতা করা :
২০

আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ
ُ َ�ِ ۡعۡضهُمۡ أو
[٧١ :آء َ�عۡ ٖض﴾ ]ﺳﻮرة ﺘﻟﻮ�ﺔ
� ﴿وٱلۡمؤۡمِنون وٱلۡمؤۡمِ�ٰت
“আর মুিমন পুরুষ ও মুিমন নারীরা এেক অপেরর ব� ”। [সূ রা তাওবা,
আয়াত: ৭১]
আ�াহ রা�ু ল আলামীন আরও বেলন,
َ

﴾ۗٞمِّي�ٰق

َ
ُ
ُ َ َ ّۡ َ َ ٰ َو
َ �َ �مۡ َو
ۡ�َّ�﴿ِ ٱسۡتَ ن�َُو�ُمۡ �ِ ٱ�ِّي نِ �َعلَيۡ�ُم ٱ
يۡن ُهم
ُ إِ�َ � ق � بيۡن
[٧٢: ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل

“আর যিদ তারা দীেনর বয্াপাের েতামােদর িনকট েকান সহেযািগতা
চায়, তাহেল সাহাযয্ করা েতামােদর কতর্বয্। তেব এমন কওে
িবরুে� ন, যােদর সােথ েতামােদর এেক অপেরর চুি� রেয়েছ”। [সূ রা
আনফাল, আয়াত: ৭২]

21

একজন মুিমন তার অপর মুিমন ভাইেয়র সাহােযয্ এিগেয় আসে, তােদর কলয্াণ কামনা করেব

এবং তােদর িবপেদ এিগেয় আসেব। আ�াহ রা�ু ল আলামীন মুিমনেদর মেধয্ ব�ু� কােয়ম কের
িদেয়েছন। তারা পর�র পর�েরর ব�ু, তােদর ঈমানী ব�ন অটুট।
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22
িতন. ঈমানদার বয্থায় বয্িথত হওয়া এবং তােদর সুেখ খুিশ হও :
২১

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
ْ ُْ َ
ََ
ﻢْ وَﺗَﺮَاﻤﺣُِﻬ
ﺎﻃُﻔِﻬﻢْ ﻣَﺜَﻞُ اﺠﻟَْﺴَﺪِ إِذَا اﺷْﺘَﻰﻜ ِﻣﻨﻪ ُﻋﻀ ٌﻮ
ِ»ُ الْﻤُﺆْﻣِﻨِ�َ ﻲﻓِ ﺗَﻮَادِّﻫ
ِ
ِ ﻢْ وَ�ﻌ
ْ
ّ َّ�ُْﻪﻟَُ ﺳَﺎﺋِﺮُ اﺠﻟ َِ ﺑﺎﺤﻟ
«  والﺴَ َﻬ ِﺮ
ََاﻰﻋ
“মুিমনেদর দৃ �া� পর�র মহ�ত, দয়া ও সহানু ভূিতর িদক িদক
িদেয়, একই েদেহর মত, তার েদেহর একিট অ� যিদ আ�া� হয়,
তখন তার সারা শরীর আ�া� হয়। েস সারা শরীের �র অনু ভব কের
23

এবং অিন�ায় আ�া� হয়” ।
২২F

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল,
َ

ْ

َ

ْ

ُ ﻌْﻀ
ّ
َ ْ �َ ﻪُ �َﻌْﻀﺎً وَﺷَﺒَﻚ
« � أ َﺻ ِﺎﺑ ِﻌ ِﻪ
ُ َ�ّ» ُﺆﻣِﻦُ لِﻠْﻤُﺆﻣِﻦِ ﺎﻛَﺒﻟُْنْﻴَﺎنِ �َﺸ ُﺪ

22

একজন ঈমানদার বয্ি� তার অপর ঈমানদার ভাইেয়র আনে� আনি�ত হেব। ঈমানদার

মুিমেনর সফলতােক তার িনেজর সফলতা মেন করেব। পক্ষা�ের তােদর েন িবপদেক তার
িনেজর িবপদ বেল মেন করেব। জান-মাল িদেয় তােদর সাহােযয্ এিগেয় আসেব। মুিমন পৃিথবীর
েয �াে� েহাক না েকন, েস তার ভাই। তার েকান সমসয্ায় আমােক অবশয্ই অ� জরােত হ।
তার সহেযািগতায় এিগেয় আসেত হেব।
23

মুসিলম িকতাবু ল িবর ওয়াসিসলা, পিরে�দ: মুিমনেদর �িত দয়া করা, তােদর সােথ ভােলা

বয্বহার করা ও তােদর �িত অনু�হ করা। মুসনােদ আহমেত ইমাম আহমদ র. নু মান ইব্ন
বািশর েথেক হাদীসিট বণর্না কেরন।
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“মুিমনরা মুিমেনর জনয্ একিট েদয়ােলর ম; তার এক অংশ অপর
অংশেক শি� েজাগান েদয়। রাসূ ল সা�া�াহু আলািহ ওয়াসা�াম এ
কথা কেল উভয় হােতর আ�ু লগুেলােক এক� কের েদখন”।
চার. ঈমানদারেদর িহতাকাি� হওয়া, তােদর কলয্াণকামী হওয়,
তােদর সােথ েকান �কার �তারণা না করা এবং তােদর েকান �কার
েধাঁকা না েদওয়া:
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
ْ
.« » ﺆْﻣِﻦُ أَﺣَﺪُ�ُﻢْ  ﺣَﻰﺘَّ �ُِﺐَّ ﻷَِﺧِﻴﻪِ ﻣَﺎ �ُِﺐُّ ِﻨﻟَﻔ ِﺴ ِﻪ
“েতামরা ততক্ষণ পযর্� পিরপূণর্ ঈমানদার হেত পারেব না য
পযর্� তুিম েতামার িনেজর জনয্ যা পছ� কর তা েতামার ভাইেয়
24

জনয্ও পছ� ক” । [বু খাির িকতাবু ল মাযািলম: পিরে�দ: মজলু মেক
২৩F

সাহাযয্ করা িবষেয় আেলাচনা]

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল,

24

তুিম েতামার িনেজর জনয্ যা অপছ� করে, েতামার অপর ভাইেয়র জনয্ও ত অপছ� করেব।

আর তুিম েতামার িনেজর জনয্ যা মহ�ত করে, তুিম েতামার িনেজর জনয্ও তা মহ�ত করেব।
তখনই তুিম সিতয্কার ঈমানদার হেত পারেব। িক� বতর্মােন আমােদর অব�া খুবই করু
আমরা িনেজেদর �ােথর্র জনয্ সবিকছু িবসজর্ন িদেত পাির। িক� আমার অপর ভাইেয়র উপকর
জনয্ একটু মাথাও ঘামােত পাির না
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ْ َ
ُ
 ﺤﺑَِﺴْﺐِ امْﺮِئٍ ﻣِﻦْ الﺮﺸَِّّ أن، ُﺴْﻠِﻢُ أَﺧ ﻮ الْﻤُﺴْﻠِﻢِ ﻻَ �َْﻘِﺮُهُ وَﻻَ َ�ْﺬُﻪﻟُُ وﻻ�ُﺴْﻠِﻤُﻪ
»
َ
ُ ُ ْ َ ُُ
َ
َ ﺮ
« الْﻤُﺴْﻠِﻢِ ﻰﻠﻋَ الْﻤُﺴْﻠِﻢِ ﺣَﺮ َامٌ دَﻣُﻪُ وَﻣَﺎﻪﻟ و ِﻋﺮﺿﻪ
ُُّ ﻞﻛ، َ أَﺧﺎهُ الْﻤُﺴْﻠِﻢ
“একজন মুসিলম অপর মুসিলেমর ভাই �রূপ। মুসিলম িহেসেব েস
তার অপর ভাইেক অপমান করেত পাের না, িতর�ার করেত পাের না
এবং তােক দু শমেনর হােত েসাপদর করেত পাের না। একজন মানু ষ
খারাপ হওয়ার জনয্ এটাই যেথ, েস তার মুসিলম ভাইেক অপমান
কের। আর �িতিট মুসিলেমর জনয্ তার পর মুসিলম ভাইেয়র জান,
25

মাল ও ই�ত-স�ান হরণ করােক িনিষ� করা হেয়েছ” ।
২৪F

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল,
َ
َ
َ
ُ ُ
َ
ُ
َ َ
ﺑﻌﺾ َو�ﻮﻧﻮا ِﻋﺒَﺎد
ِ »�َﺒﺎﻏَﻀُﻮا وَﻻ ﺗَﺪاﺑَﺮُوا وَﻻ �َﻨﺎﺟَﺸُﻮا وﻻﻳَﺒﻊْ ﺑَﻌﻀُ�ﻢْ ﻰﻠﻋ ﺑ
ٍ ﻴﻊ
ًَ
ّ
.« �َ إﺧﻮاﻧﺎ
ِ
“েতামরা এেক অপরেক ঘৃ ণা কেরা না, দালািল কেরা না, েতামােদর
েকউ অনয কােরা েকনা-েবচার উপর েকনা-েবচা করেব না। আ�াহর
26 27

বা�াগণ! েতামরা ভাই ভাই হেয় যাও” ।
২৫F
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.বু খাির, িকতাবু ল মাজািলম, পিরে�দ: একজন মুসিলম অপর মুসিলেমর উপর অতয্াচার করেব

না এবং তােক দু শমেনর হােদ তুেল েদেব না। মুসিলম, িকতাবু ল িবর ওয়াসিসলা ওয়াল আদাব।
পিরে�দ: মুসিলেমর উপর জু লুম অতয্াচার করা হারাম হওয়া িবষেয়
26

ً
বু খাির িকতাবু ল আদব। পিরে�দ: আ�াহ তাআলার বাণী: اجتنبوا كث�ا من ياأيها ا�ين آمنوا

 الظنমুসিলম িকতাবু ল িবর ওয়াস িসলা, পিরে�দ: খারাপ ধারণা করা, েচাগলেখাির করা ও েধাকা
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পাঁচ. মুসিলম ভাইেদর ই�ত ও স�ান করা, তােদর েকান �কার
খােটা না করা

28
২৭

এবং তােদর েকান েদাষ-�িট �কাশ না করা:

আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
َ
ُ َ َ ٰ
ٗۡ �ونُوا ْ َخ
أن ي
��� مِّنۡهُمۡ َو
ْ ُ َ َ َ َ َ َۡ ُوٓ ْ َ ُ َ ُ م
تلۡمِز ا أنفس� و� �نابزوا

َٓ�َ مِّ ن قَوۡ�ٍ عٞ﴿ َ��ُّهَا ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ �َ �َسۡخَرۡ قَوۡم
َ
�مِّن �ِّس َآءٍعَ�َٰٓ أَن يَ�ُنَّ خَ�ۡٗ� مِّ نۡهُن َّۖ َوَٞآء
َٰ�ۡ�َۡل
َ ُ ّ
ُ
١ ٰلِمون
ُ�ِسۡم
بِ� بِئۡسَٱ
َ�ٱلۡفُسُوق �َعۡدَٱ�ِۡي�َٰنِ� وَمَن ل َّمۡ �َتُبۡ فَأُوْ�َٰٓ�ِكَ هُمُ ٱل
َ ْ
َ
َ
�ۖ وَ �َ �َ ّسَ ُسوا َوُّٞهَا ٱ�ِّينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِ�ٗ� مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ �َعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡم

ْ ُ ّ ُۚيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوه
ُ
أَحَدُ�ُم
وَٱ�َقوا
َۡ أَن يَأۡ�ُلَ �َۡمَ أَخِيهِ م
ُّۡتَب �َّعۡضُ�م �َعۡضًاۚ �َ�ُِب
َ
.[١٢-١١ : ﴾ ]ﺳﻮرة ﺤﻟﺠﺮات١ ٞ رَّحِيمٞۚ إِنَّ ٱ�ََّ تَوّاب
“েহ ঈমান-দারগণ, েকান স�দায় েযন অপর েকান স�দায়েক িব�প
না কের, হেত পাের তারা িব�প কারীেদর েচেয় উ�ম। আর েকান
েদয়া হারাম হওয়া িবষেয় আেলাচনা। আর তানাযু শ বলা হয়, পেণযর দাম েবিশ েহঁেক বািড়েয়
িদেয় অপরেক েধাকায় েফলা।
27

ইসলাম এমন এক �ীন যা েকান মানু েষর নূ য্নতম অিধকার ল�ন করােক বরদাশত কের না।

উে�িখত হাদীস�য় তার উৎকৃ� দৃ �া�। এখােন বলা হেয়েছ, কােরা েবচা-েকনার উপর েবচােকনার উপর েবচা-িবি� করা যােব না। কােরা অিধকােরর উপর হ�েক্ষপ করা যােব । শুধু তাই
নয়, ইসলােমর আদশর্ হ, েতামার িনেজর অিধকােরর উপর েতামার অপর ভাইেয়র অিধকারেক
�াধানয্ েদে।
28

ইসলােমর অনয্তম আদশর্ , কাউেক েহয় �িতপ� করা হেত িবরত থাকা। কাউেক েছাট মেন

করা যােব না। হেত পাের তুিম যােক েছাট মেন করছ, েস েতামার েথেক বড়। কারণ, েক বড়
আর েক েছাট তা মানু েষর িনকট �� নয়, এ েতা আ�াহ রা�ু ল আলামীনই জােনন।
[অনু বাদক]।
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নারীও েযন অনয্ নারীেক িব�প না কে, হেত পাের তারা িব�প
কারীেদর েচেয় উ�ম। 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
মুিমনগণ, েতামরা অিধক অনু মান েথেক দূ ের থাক। িন�য় েকান েকান
অনু মান েতা পাপ। আর েতামরা েগাপন িবষয় অনু স�ান কেরা না এবং
এেক অপেরর গীবত কেরা না। েতামােদর মেধয্ িক েকউ তার মৃত
ভাইেয়র েগা� েখেত পছ� করেব? েতামরা েতা তা অপছ�ই কের
থাক। আর েতামরা আ�াহেক ভয় কর। িন�য় আ�াহ অিধক তাওবা
29
কবুল কারী, অসীম দয়ালু ” । [সূ রা আল-হুজরা, আয়াত: ১১-১২]
২৮F
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আয়ােত আ�াহ রা�ু ল আলামীন ইসলামী সমাজ বয্ব�া ও সামি�ক জীবেনর িকছু িদক

িনেদর্শনা তুেল ধেরন। এসব িদক িনেদর্শনাগুেলা সমােজ অনুপি�ত থাকার কারেণই বতর্ম
আমরা সামািজক অবক্ষয় েদখেত পাই। সামািজক শা-শৃ �লা বজায় রাখা, সামািজক অবক্ষ
েরাধ ও সমাজেক �ংেসর হাত েথেক রক্ষা করেত এ সব িদক িনেদর্শনার েকান িবক� নাই
�থেম আ�াহ রা�ু ল আলামীন ঈমানদারেদর সে�াধন কের এরশাদ কের বেলন,

েহ

ঈমানদারগণ, েকান স�দায় েযন অপর েকান স�দায়েক ি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, সিতয্কার অেথর্ েস বড় নয়। এখােন আ�া রা�ু ল আলামীন নারীেদর কথা উে�খ কের
বেলন, আর েকান নারীও েযন অনয্ নারীেক িব�প না কে, হেত পাের তারা িব�প কারীেদর
েচেয় উ�ম। সু তরাং, িব�প করা বড় অনয্ায়। িব�প করার ফেল সামািজক অবকাঠােমা ভ� হ,
সামািজক উ�য়ন বয্াহত হয়।
আ�াহ রা�ু ল আলামীন আয়ােত আরও একিট গুরু�পূণর্ িবষয়েক তুেল ধ, 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, সু েখ-দু ঃেখ মুিমনেদর সােথ থাকা:
মুিমনেদর সােথ ব�ুে�র পিরচয় হল, সু খ-দু ঃখ, ি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
িবপযর্য় বা িবপদ েনেম আসে, তখন তারা তােদর স� েছেড় েদয়।
আ�াহ রা�ু ল আলামীন মুনােফকেদর অব�ার বণর্না িদেয় বেল,

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 মানু ষেক তার ম� নােম ডাকা েথেক না
কেরন। বতর্মােন আমরা নােম ে-নােম মানু ষেক ডািক। এটা করা হেত আমােদর অবশয্ই িবরত
থাকেত হেব।
আেদশ েদন এবং বেলন, েহ মুিমনগণ, েতামরা অিধক অনু মান েথেক দূ ের থাক। িন�য় েকান
েকান অনু মান েতা পাপ। বতর্মাে আমােদর মেধয এ দু রােরাগয্ি মারা�কভােব ছিড়েয় পড়েছ।
আমরা অেনক সময় েকান িকছু না েজেন না েশােন মানু েষর �িত খারাপ ধারণা ও অনু মান কির।
বতর্মা সমােজ অিধকাংশ িবশৃ �লার কারণই হল, অনু মান করা এবং অনু মান িনভর্ কথা বলা।
মানু েষর �িত খারাপ ধারণা করা হেত স�ূ ণর িবরত থাকেত হেব।
আর েতামরা েগাপন িবষয় অনু স�ান কেরা না এবং এেক অপেরর গীবত কেরা না। কােরা েগাপন
িবষয় অনু স�ান করার অিধকার কােরা নাই। বরং তুিম যখন কােরা েকান েদাষ স�েকর্ জানেত
পারেব, তা েগাপন রাখেত েচ�া করেব। মানু েষর সামেন তা �কাশ করা হেত স�ূ ণর্ িবরত
থাকেব। আর গীবত একিট মারা�ক বয্াি, এ বয্াি সামি�ক জীবনেক �ংস কের। মানু েষর
মেধয্িবশৃ �লা ৈতির কের। গীবত স�েকর্ আ�াহ রা�ু ল আলামীন কিঠন হুিশয়াির উ�ারণ কের
বেলন, “েতামােদর মেধয্ িক েকউ তার মৃত ভাইেয়র েগ� েখেত পছ� করেব? েতামরা েতা তা
অপছ�ই কের থাক”। সু তরাং, গীবত েথেক িনেজেদর িবরত রাখেব। তাহেল েতামােদর সামি�ক
জীবন িনরাপদ থাকেব। [অনু বাদক]
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وٓاْ �َلَم
ُ�ََ  ل
ُ ّ
َ َ �َ ِين
َ َ�ّ ﴿
نَ�ُن مَ َع�مۡ �ن
ۡ ُ مِّنَ ٱ�َِّ قَالٞ�صُونَ بِ�ُمۡ فَإِن �َن مۡ �َتۡح
�َۡنَ لِل
وٓاْ �َلَم
لَيۡ�ُم
َۚ�ِِ ٱلۡمُؤۡم
ُّ
ن
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َ ُّ
ۡع
ُ َ َ ُ ُ َ
َ َ�مۡ ي
َ وۡم
ُ �
َلَ ٱ�َ لِلۡ�ٰفِرِ�ن
َ� ٱلۡقِ� َٰمةِ� َوَن
ٱلۡمؤۡمِنِ� سب
�ۡ�م بيۡن
﴾١
.[١٤١: ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء
“যারা েতামােদর বয্াপাে [অকলয্ােণ] অেপক্ষায় থা, অতঃপর
আ�াহর পক্ষ েথেক যিদ েতামােদর িবজয় হয় তেব তারা ব, ‘আমরা
িক েতামােদর সােথ িছলাম না’? আর যিদ কািফরেদর আংিশক িবজয়
হয়, তেব তারা বেল, ‘আমরা িক েতামােদর উপর কতৃর্� কিরিন এবং
মুিমনেদর কবল েথেক েতামােদরেক রক্ষা কির’? সু তরাং, আ�াহ
রা�ু ল আলামীন িকয়ামেতর িদন েতামােদর মেধয্ িবচার করেব। আর
আ�াহ রা�ু ল আলামীন কখেনা মুিমনেদর িবপেক্ষ কািফরেদর জনয্
রাখেবন না”। [সূ রা, আয়াত: ১৪১]
সাত. মুিমনেদর সােথ সাক্ষাত ক, তােদর সাক্ষাতেক পছ� করা এব
তােদর সােথ িমেল-িমেশ থাকা

30
২৯F

:

হািদেস কুদসীেত বিণর্, আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
َ» َﺖْ �ََﺒَّﻲﺘِ  ﻠْﻤُﺰﺘ
.« ّ َِاوِر�ﻦَ ﻲﻓ
ِ َ ل

30

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

সাহােযয এিগেয় আসেব। তােত মুিমনেদর পর�র স�কর্ মজবুত হেব এবং তােদর সামািজক
ব�ন সু দৃঢ় হেব। [অনু বাদক]

42

“আমার উপর ঐ সব েলাকেদর জনয্ মহ�ত করা ওয়ািজব, যারা
একমা� আিম আ�াহর মহ�েতর কারেণ পর�র পর�রেক েদখেত
31

যায়” ।
৩০

েয বয্ি� তার েকান মুিমন ভাইেক আ�াহর ওয়াে� মহ�ত কে,
তােকও আ�াহ রা�ু ল আলামীন মহ�ত কেরন। অপর এক হািদেস
বিণর্,
َ َ ُ ُ َ َْ
َ ﺎﻜ
ُ َ»َّ رَﺟُﻼً زَارَ أَﺧﺎً ﻪﻟَُ ﻲﻓ ا َ َ ْ َ َ ﻪﻟ
َ
:�ﺪ ؟ ﻗﺎل
 مَﻠ ً ﻓﺴﺄﻪﻟ أ�ﻦ ﺗ ِﺮ
ﺘِﻪ
ِ
ِ ﷲ ﻓﺄرﺻﺪ ﻰﻠﻋََ ﻣَﺪْرَﺟ
ِ
،  َ َ َ ُّ�ُ ﻗَﺎلَ ﻫَﻞْ لَﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻣِﻦْ ﻧِﻌْﻤَﺔٍ ﺗَﺮ،ِﻟِ ﻲﻓِ اﷲ
َْ �َ�ِّ أَﺣْﺒَبْﺘُﻪُ ﻲﻓ
رُ أَﺧﺎً ﻲ
�َ� :ﻬﺎ ﻗﺎل
ِ
َ
َّ
ّ َ َ ِّ رَﺳُﻮلُ ا�َِّ إ
ََُْ ْ َ َ َ َ ّ
« ِ ﻴﻟَْﻚَ ﺑِﺄَنّ ا�َ َﺪْ أَﺣَﺒَﻚ ﻛﻤﺎ أﺣﺒبﺘﻪ ِ�ﻴ ِﻪ
:�َ ﻗﺎل
ِ
“এক বয্ি� তার একজন ভাইেক আ�াহর ওয়াে� েদখার উে�েশয
রওয়ানা েদন। তার চলার পেথ আ�াহ রা�ু ল আলামীন একজন
েফেরশতােক পাঠান। েফেরশতা তােক িজজ্ঞাসা ক, আপিন েকাথায়
যান? জওয়ােব েস বলল, আিম আমার একজন দীিন ভাইেক েদখেত
যাই। েফেরশতা বলল, তার উপর েতামার েকান অনু দান আেছ িকনা যা
তুিম েভাগ কর? বলল না। আিম তােক একমা� আ�াহর জনয্ মহ�ত
কির। তখন েফেরশতা তােক েডেক বলল, আিম েতামার িনকট
আ�াহর রা�ু ল আলামীেনর পক্ষ হেত িবেশষ দূত িহেসেব -সংবাদ

31

.হািদসিট ইমাম আহমদ মসনাদু ল আনছাের বণর্না কেরন। ইমাম মােলক িকতাবু ল জােমেত

বণর্না কের, পিরে�দ: আ�াহর জনয্ এেক অপরেক ভােলা বােস তােদর িবষেয় আেলাচনা
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িদেত এেসিছ। আ�াহ রা�ু ল আলামীন েতামােক মহ�ত কের,
32
েযমনিট তুিম েতামার ভাইেক আ�াহর ওয়াে� মহ�ত কর ।
৩১

আট. মুিমনেদর অিধকােরর �িত স�ান পদশর্ন কর:
মুিমনেদর সােথ ব�ুে�র িনদশর্ হল, তােদর হক ও অিধকােরর �িত
িবেশষ গুরু� েদয়া এবং তােদর অিধকােরর উপর েকান �কা
33
হ�েক্ষপ না ক । সু তরাং েকােনা মুসিলম তার অপর মুসিলম
৩২

ভাইেয়র �য়-িব�েয়র উপর �য়-িব�য় করেব না, তােদর দরাদিরর
উপর দরাদির করেব না, তােদর িববােহর ��ােবর উপর িনেজর িবেয়র
��াব িদেব না, তারা মুবাহ বা জােয়য েয সব কােজ রত হেয়েছ েস
সব কােজ তােদর উপর িনেজেক �াধানয্ িদেব না। রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,

32

মুসিলম, িকতাবু ল িবর ওয়াস-িসলা, পির�দ: আ�াহর জনয্ মহ�ত করার ফিজলত িবষেয়

আেলাচনা।
33

একজন মুিমন তার মুিমন ভাইেয়র অিধকার রক্ষা এবং তােদর হক যােত েকানভােব ন� নহয়,

তার �িত িবেশষ েখয়াল রাখেত হেব। এ িবষেয় ইসলাম িবেশষ সতকর্তা অবল�ন কেরেছ।
েলন-েদন, বয্বস-বািণজয্ ও পািরবািরক ও সামািজক সব িবষেয় মুিমনেদর অিধকারেক সমু�ত
রাখেত ইসলাম সবর্দা সেচতনতা অবল�ন কের। সুতরা, কােরা িবি�র উপর িবি� করেব না,
কােরা মুলা-মূ লীর উপর মুলা-মূ লী করেব না এবং কােরা ��ােবর উপর ��াব েদেব না। যিদ
েকান মুিমন ভাই েকান িবষেয় অ�গামী হয় থােক, তােক �াধানয্ েদেব। তার উপর েকান �কার
বাড়া-বািড় করা যােব না। ইসলাম মানবতার ধমর, অিধকার �িত�ার ধমর্ এবং ই�ত স�ান ও
মানবািধকার সংরক্ষর ধমর্।[অনু বাদক]।
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َ

َ  �َْﻄُﺐ
ُ
َ
«  ﻰﻠﻋ ِﺧﻄﺒَ ِﺘ ِﻪ
ﺒﻊْ الﺮَّﺟُﻞُ ﻰﻠﻋََ �َﻴْﻊِ أَﺧِﻴﻪِ وَﻻ
»
“সাবধান! েকউ েযন তার ভাইেয়র িবি�র উপর িবি� না কের, আর
34

কােরা ��ােবর উপর েকান ��াব না েদয়” । অপর বণর্নায় এেসে,
৩৩F

« » �َﺴُﻢْ ﻰﻠﻋ َﺳ ْﻮ ِﻣ ِﻪ
35
“কােরা মুলা-মূ লী করার উপর েযন মুলা-মূ লী না কের” ।
৩৪F

নয়. দু বর্ মুিমনেদর �িত দয়াবান হওয়া:
েযমন, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َ

ْي

ْ
َ �ﻧَﺎ َو َ� ْﺮ َﺣ ْﻢ َﺻﻐ
َ ﺲَ ﻣِﻨَّﺎ ﻣَﻦْ لَﻢْ ﻳُﻮَﻗِّﺮ ﻛﺒ
« �ﻧَﺎ
»
ِ
ِ
“যারা বড়েদর স�ান কের না এবং েছাটেদর ে�হ কের না, েস আমার
36
উ�েতর অ�ভুর্ নয়।”
৩৫F

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল,

34

বু খাির েবচা-িবি� অধয্া, পিরে�দ: অপর ভাইেয়র িবি�র উপর িবি� করেব না। আর

মুসিলম িববাহ অধয্া, পিরে�দ: েকান ভাইেয়র ��ােবর উপর ��াব েদয়া িনিষ� হওয়া।
35

মুসিলম িববাহ অধয্া, পিরে�দ: পুিপ ও খালােক একে� িববাহ করা িনিষ� িবষেয় আেলাচনা।

ইবেন মাযা, িকতাবু ত িতজারত, েকান বয্ি� তার ভাইেয়র িবি�র উপর িবি� করেব না।
36

িতরিমিয িকতাবু ল িবর ওয়াসেসলা, পিরে�দ: বা�ােদর দয়া করা �সে�। িতরিমিয িকতাবু ল

িজহাদ, পিরে�দ: দু বর্ল মুসিলমেদর �ারা িবজয় অজর্ন করা িবষেয় আেলাচনা
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َ

ُ

َ َ ْ ُ َ ُ َ ﻞ �ُﻨْﺮ
ُ
َ ُ
« � ْﻢ
»
ِﺼون وﺗﺮزﻗﻮن إﻻﺑِﻀﻌﻔﺎﺋ
“েতামােদর মেধয্ যারা দু বর্, অকমর্া ও অসহা, তােদর বরকেতই
37

েতামােদর িরিজক েদয়া হয় এবং সহেযািগতা করা হয় । আ�াহ
৩৬F

রা�ু ল আলামীন বেলন,
َ ُ ُ
َ َ َ َ
َ
ُ �َ �َ جۡه ُهۥۖ َو
َ ون َو
َ
ُّ
عۡد
� يرِ�د
ِِّ ﴿ٱصۡ�ِۡ �َفۡسَك مَع ٱ�َِّينَ يَدۡعُونَ رَ�َهم بِٱلۡغدوٰةِ وٱلۡع
َ ُ�َيۡنَاكَ �َنۡهُم ۡ دُ زِ�نَةَ ٱ�َۡي َوٰةِ ٱ
[٢٨:ّ�ۡيا﴾ ]ﺳﻮرة الﻜﻬﻒ
�ِتُر
“আর তুিম িনজেক ৈধযর্শীল রাখ তােদর সাে, যারা সকাল-স�য্ায়
তােদর রবেক ডােক, তাঁর স�ি�র উে�েশ এবং দু িনয়ার জীবেনর
েসৗ�যর্ কামন কের। েতামার দু ’েচাখ েযন তােদর েথেক ঘুের না যায়।
[সূ রা কাহাফ, আয়াত: ২৮]
দশ. মুিমনেদর জনয েদা‘আ এবং ক্ষম�াথর্ন করা:
আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
َ َ ۡ َۡ َغ
َ ٱلۡم
َ
ُ ؤۡمِنِ� َو
ُ ك َو
.[١٩ :ؤۡمِ�ٰتِ ﴾ ]ﺳﻮرة �ﻤﺪ
لِلۡم
ِ﴿وٱسۡت ِفر �ِ �ب

37

হািদসিট ইমাম িতরিমিয িকতাবু ল িজহােদ আেলাচনা কেরেছন। পিরে�দ: দু বর্ল মুসিলমেদর

�ারা িবজয় লােভর �সে�। নাসায়ী িকতাবু ল িজহােদ হািদসিট আেলাচনা কেরন। পিরে�দ: দু বর্ল
�ারা সাহাযয্ লাভ। আবু দাউদ িকতাবু ল িজহাদ। পিরে�দ: দু বর্ল ও অসহায় েঘাড়া �ারা িবজয়
লাভ। আর ইমাম আহমদ তাঁর মুসনােদর মুসনাদু ল আনসাের হািদসিট বণরনা কেরন।
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“আর তুিম ক্ষমা চাও েতামার মুিমন নারী-পুরুষেদর �িট-িবচুয্িতর
জনয্”।
আ�াহ রা�ু ল আলামীন আরও বেলন,
َ ُ َ ّ
�َۡ ِخ
َ
ِين َس َبقونا
َ�﴿ َ�ّنَا ٱغۡفِرۡ�َا وَ� ِ َٰنِ نَا ٱ
.[١٠ :بِٱ�ِۡي� ٰنِ ﴾ ]ﺳﻮرة ﻟﺮﺸ
“েহ আমােদর রব, আমােদরেক ও আমােদর ভাই যারা ঈমান িনেয়
আমােদর পূ েবর্ অিত�া�হেয়েছ তােদরেক ক্ষমা ক”।

সতকর্ত
এখােন আ�াহ রা�ু ল আলামীন এর িন�বিণর্ত বাণীিট িনেয় একিট
�ে�র উ�ব হেয় থােক, তার বয্াপাের মুফসিসরগেণর মতামত ও
আয়ােতর সিঠক বয্াখয্া তুেল ধরা হল
َ ُ َ
ُ ُ َ َ َ ّ
ُ ُ ۡ ُ َۡ َم
ُ
رِجو�م مِّن دِ�ٰرِ�مۡ أن
َ�﴿ �َنۡهَٮٰ�ُم ٱ�َُّ عَنِ ٱ
� ِين لمۡ يُ�ٰتِلو�مۡ �ِ ٱ�ِّينِ ول
َ ٱلۡمقۡسِ ط
ُ ُُّّوهُمۡ وَ�ُقۡسِطُوٓاْإِ�َۡهِمۡۚ إِنَّ ٱ�ََّ �ُِب
.[٨:﴾ ]ﺳﻮرة ﻤﻟﻤﺘﺤﻨﺔ٨ �
ِ
“দীেনর বয্াপাের যারা েতামােদর িবরুে� যু� কেরিন এবং েতামােদরে
েতামােদর বািড়-ঘর েথেক েবর কের েদয়িন, তােদর �িত সদয় বয্বহার
করেত এবং তােদর �িত নয্ায়িবচার করেত আ�াহ েতামােদরেক
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িনেষধ করেছন না। িন�য় আ�াহ নয্ায় পরায়ণেদরেক ভালবােস”।
[সূ রা আল-মুমতাহানা, আয়াত: ৮]
আয়ােতর অথর্ হ, েয সব কােফররা মুিমনেদর ক� েদয়া হেত িবরত
থােক, মুসিলমেদর িবরুে� কােফরেদর সাথী হেয় যু � কের না এবং
মুসিলমেদরেক তােদর ঘর-বািড় হেত েবর কের েদয় না, তােদর �িত
সদয় বয্বহার করেত এবং তােদর �িত নয্ায়িবচার করেত আ�া
েতামােদরেক িনেষধ করেছন না। মুসিলমরা তােদর সােথ ভােলা
বয্বহার করেব দুিনয়ািব েয সব মুয়ামাল বা েলনেদন আেছ তােত তারা
তােদর সােথ ইনসাফ িভি�ক আচরণ করেব, তােদর সােথ েকান �কার
অৈনিতক আচরণ করেব না। িক� তােদর অ�র িদেয় মহ�ত করা
ُ
ُ َنْ �َ�َُّوه ْم َو ُ� ْق
যােব না। কারণ, আ�াহ রা�ু ল আলামীন এখােন سِطوا
)

ْ ْ�َ “তােদর �িত সদয় বয্বহার করেত এবং তােদর �িত নয্ায়িবচা
( هِم
ِإ
করেত” বেলেছন, এ কথা বেলনিন ‘তােদর সােথ ব�ু� করেব এবং
মহ�ত করেব’।

একই কথা আ�াহ রা�ু ল আলামীন কােফর মাতা-িপতা স�েকর্ও
বেলন,
َ َ َ َ َ
َ �ُ� ٰهَدَاكَ �َ أَن
َ َ َ ُ ُ َ َ ٞك بِهِۦ عِلۡم
َُ
َٰٓ
َ� ﴿ن
ِۡك ِ� ما ليۡس ل
ِ� ف� تطِعۡهماۖ وصاحِبۡهما
ُ
َ
ُ
َ
َ
ٗوف
َ
ُ ُ َ ّۡ َ ُ ُ م
ۡبِما كنتُم
َ �م
َ ُ�
ّ�ۡيا مَعۡ ُر َٱتَّبِعۡ سَبِيلَ م نۡ �َنَاب إِ�ََّۚ �ُمَّ إِ�َ مرۡجِع� ف�نبِّئ
َ َُ َ
�
.[١٥:﴾ ]ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن١ عۡملون
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“আর যিদ তারা েতামােক আমার সােথ িশকর্করেত েজার েচ�া কের,
েয িবষেয় েতামার েকান জ্ঞান ে, তখন তােদর আনু গতয্ করেব না
এবং দু িনয়ায় তােদর সােথ বসবাস করেব স�ােব। আর অনু সরণ কর
তার পথ, েয আমার অিভমুখী হয়। তারপর আমার কােছই েতামােদর
�তয্াবতর্ন। তখন আিম েতামােদরেক জািনেয় ে, যা েতামরা
করেত”। [সূ রা লু কমান, আয়াত: ১৫]
ّ
ُ ُ»ﻗﺪ ﺟﺎءَتْ أُمُ أَﺳْﻤَﺎءَ إﻴﻟﻬﺎ ﺗﻄﻠ
َ ﺐ ِﺻﻠَﺘَﻬﺎ
�و
َ�ﻓِﺮةٌ ﻓَﺎﺳﺘَﺄذَﻧﺖْ أﺳﻤﺎءُ رَﺳُﻮلَ ا
ِ
ّ ِ : اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ﻲﻓ ذلﻚ �َﻘَﺎلَ ﻬﻟﺎ
«  أُﻣَ ِﻚ
�ِ
হািদেস বিণর্, আসমা রািদয়া�াহ আনহ এর মাতা কােফর অব�ায়
তার িনকট এেস সহেযািগতা চাইল এবং সহানু ভূিত কামনা করল।
আসমা রািদয়া�াহ আনহ তােক সহেযািগতা করার জনয্ রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িনকট অনু মিত চাইেল, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক সহেযািগতা করার অনু মিত েদন এবং িতিন
তােক িনেদর্শ িদেয় বেল, তুিম েতামার মােয়র সােথ ভােলা বয্বহার
কর

৩৭F

38

অপর এক আয়ােত আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,

ْ ّٓ َ َ َ ُ َ ُ َ َوۡ َ ُو
﴿َِدُ قَوۡمٗا ُيؤۡمِنُونَ بِٱ�َِّ وَٱ�َۡوۡمِٱ�خِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱ�َ ورسو�ۥ ول �ن ا
ُ َ َ َ َۡ َ َ ُ مۡ َو
ءابآءه أ ��ۡن
.[٢٢:آءهمۡ ﴾ ] ﺳﻮرة ﻤﻟﺠﺎدﻟﺔ

38

বু খাির িকতাবু ল িহবা, পিরে�দ: মুশিরকেদর হািদয়া েদয়া। আর মুসিলম যাকাত অধয্া,

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 রাসূ েলর িবেরািধতা কের, যিদ েসই
িবরু�বাদীরা তােদর িপত, পু�--- হয় তবুও।” [সূ রা মুজাদালাহ,
আয়াত: ২২]
েমাটকথা, অমুসিলম, কােফর ও মুশিরকেদর সােথ আ�ীয়তার স�কর
বজায় রাখা ও দু িনয়ািব েকান েলন-েদেন তােদর সােথ ভােলা ও উ�ম
বয্বহারকরা আর তােদর সােথ ব�ু� করা ও তােদরেক অ�র েথেক
মহ�ত করা, দু িট িজিনস এক নয়, দু িট িভ� িভ� িবষয়। তােদর
মহ�ত করা এক িবষয় আর দু িনয়ািব মুয়ােমলা করা িভ� িবষয়।
কারণ, অমুসিলমেদর সােথ ইনসাফ িভি�ক আচরণ করা তােদরেক
পেরাক্ষভােব ইসলােমর �িত দাওয়াত েদয়া হেয় যায়। তােদর সাে
ভােলা েলন-েদন করা এবং আ�ীয়তা বজায় রাখার ফেল তােদর মেধয্
39

ইসলােমর �িত ভি�, ��া ও িব�াস েবেড় যায় । িক� তােদর অ�র
৩৮

েথেক মহ�ত করা এবং তােদর সােথ ব�ু� করা �ারা তােদর কুফেরর
�িত স�ি� ও �ীকৃিত বুঝায়। আর এিট কারণ হয় তােদর ইসলােমর
িদেক দাওয়াত না েদয়ার।

39

এখােন আরও একিট কথা মেন রাখেত হেব, অমুসিলমেদর সােথ উ�ম আচরণ, ইসলােমর

িদেক তােদর দাওয়াত েদয়ার সেবর্া� মাধয্ম। আমরা ইসলােমর ইিতহােসর িদেক েচাখভুলাইেল
েদখেত পাই, যু েগ যু েগ ইসলাম আখলােকর �ারাই িব�ার লাভ কের।
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এখােন আরও একিট কথা মেন রাখেত হেব, তা হল, কােফরেদর সােথ
ব�ু� করা হারাম হওয়ার অথর্এ নয়, কােফরেদর সােথ বয্বসা বািণজ,
আমদািন, র�ািন েকনা-েবচা ইতয্ািদ সবই িনিষ। তােদর আিব�ৃ ত
েকান ব� �ারা আমরা েকান উপকার হািসল করেত পারব না এবং
তােদর অিভজ্ঞতা ও েটকেনালিজেক আমরা আমােদর �েয়াজেন েকা
কােজ লাগােত পারব না এমনিটও নয়। বরং তােদর সােথ বয্সাবািণজয, দু িনয়ািব েকান েলন-েদন ইতয্ািদেত েকান অসু িবধা নাই।
কারণ, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেজও কােফরেদর সােথ
েলন-েদন কেরেছন। অমুসিলমেদর েথেক িতিন ঋণ �হণ কেরেছন,
েবচা-েকনা কেরেছন। হািদেস বিণর্ আেছ, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম [আ�ু �াহ] ইব্ন উরাইিকত আল-লাইসী নামক একজন
কােফরেক টাকার িবিনমেয় ভাড়া েনন, যােত েস রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক রা�া েদখায়। অনু রূপভােব একজন ইয়াহূ দী
েথেক ঋণ �হণ কেরন। সু তরাং এ সব হািদস �ারা �� �মািণত হয়,
অমুসিলমেদর সােথ দু িনয়ািব েলন-েদন করােত েকান অসু িবধা নাই।
মুসিলমেদর

সােথ

েযভােব

েলন-েদন

করা

হয়,

অনু রূপভােব

অমুসিলমেদর সােথও একইভােব েলন-েদন করেত হেব। মুসিলমরা এ
যাবত কাল পযর্� কােফরেদর েথেক মালামাল �য় কের আসে,
অমুসিলম েদশ েথেক িবিভ� ধরেনর য�-পািত আমদািন করেছ,
এগুেলা সবই হ, তােদর েথেক টাকার িবিনমেয় েকান িকছু �য় করা।
এেত তারা আমােদর উপর েকান �কার �াধানয িব�ার করেত পারেব
না এবং এর কারেণ 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 �মাণ বা কারণ
নয়। আ�াহ রা�ু ল আলামীন মুিমনেদর মহ�ত করা ও তােদর সােথ
ব�ু� করােক ওয়ািজব কেরেছন, পক্ষা� কােফরেদর ঘৃ ণা করা
তােদর িবেরািধতা করােকও ওয়ািজব কেরেছন। [িক� তােদর সােথ
েলন-েদন, বয্বস-বািণজয্ ও দুিনয়ািব েকান মুয়ামালােক হারাম বা
িনেষধ কেরন িন।] আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
ّ ٱ�َِّي
ْ َ َ َ ّ
َ
َ
َ ِ اجَرُواْ وَ�ٰهَدُواْ بِأَمۡ�َٰل
نَ ءَامَنُواْ وَه
هِمۡ وَأنفُسِهِمۡ �ِ سَبِيلِ ٱ�َِّ وَٱ�َِين ءاووا
﴿
َ
ّ
ْ
ْ
َ
َ
ٓ
ُ
ُ َ َ ٰ �ّْن �َُوٓاْ أُو
َ َ�آء َ�عۡ ض َٱ
ُ َ�ِ ۡعۡضهُمۡ أو
ِين َء َام ُنوا َولمۡ ُ� َهاجِ ُروا َما ل�م مِّن
َ
� َ�ِك
� ٖ
َٰ َ ّ
ٍ
َ
َ
ُ
َحَ�َّٰ �ُهَاجِرُواْۚ �نِ ٱسۡت
َٰ ي تِهِم مِّن �َۡء
ۡ�َّ�ن�َُو�ُمۡ �ِ ٱ�ِّي نِ �َعلَيۡ�ُم ٱ
� َ�ُِ إ
َ َُ َ َ ُّ
ُ َ ْ ََُ َ ّ
و � بَيۡنَ�ُم
ۡعۡضهُم
�  َٱ�َِين �فروا٧ ٞ�عۡملون بَ ِص
� ۗ وَٱ�َ بِماٞۡ وَ�َيۡنَهُم مِّي�َٰق
َۡ
َ ۡ�ٱ
َ َٞ َ َ د
َٞة
َ ُ َُ َ ّ
ُ
ٞ
ِ
﴾ ]ﺳﻮرة٧ �ِ�ض وفسا كب
ِ� َوۡ�َِآءُ �َعۡضٍ� إِ�َ �فۡعلوه ت�ن فِتۡن
.[٧٣:اﻷﻧﻔﺎل

“িন�য় যারা ঈমান এেনেছ, িহজরত কেরেছ এবং িনজেদর মাল ও
জান িদেয় আ�াহর রা�ায় িজহাদ কেরেছ আর যারা আ�য় িদেয়েছ ও
সহায়তা কেরেছ, তারা এেক অপেরর ব�ু। আর যারা ঈমান এেনেছ,
িক� িহজরত কেরিন, তােদরেক সাহােযয্র েকান দািয়� েতামােদর েন,
যতক্ষণ না তারা িহজরত কের। আর যিদ তারা দীেনর বয্াপা
েতামােদর িনকট েকান সহেযািগতা চায়, তাহেল সাহাযয্ করা েতামােদর
কতর্বয্। তেব এমন কওেমর িবরুে�, যােদর সােথ েতামােদর এেক
অপেরর চুি� রেয়েছ এবং েতামরা েয আমল কর, তার বয্াপাের আ�াহ
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পূ ণর্ দৃি�মান। আর যারা কুফির কে, তারা এেক অপেরর ব�ু। যিদ
েতামরা তা না কর, তাহেল জিমেন িফতনা ও বড় ফয্াসাদ হে”। [সূ রা
আনফাল, আয়াত: ৭২,৭৩]
আ�ামা ইবেন কাসীর রহ. বেলন, আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর বাণীٌّ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ ْ َة
ٌ َ ٌْا�َ ْر ِ َ َ َ د
﴾�ِض وفسا كب
ِ� “ ﴿ِ�َ �فعلوه ت�ن فِتنযিদ েতামরা মুশিরকেদর

েথেক আলাদা না থাক এবং মুিমনেদর সােথ ব�ু� না কর, তখন
মানু েষর মেধয্ িফতনা সৃি� হে”। আর তা হল, িবশৃ �লার উৎপি�
হেব, [সমােজর িনয়ম কানু ন িঠক থাকেব না], মুিমনরা কােফরেদর

সােথ িমেশ যােব। ফেল মুিমনেদর �কীয়তা বজায় থাকেব না। তখন
সমােজ অেনক িফতনা ফয্াসা েদখা েদেব, সামািজক শৃ �লা িবন�
হেব এবং সমােজ িবশৃ �লা েদখা েদেব---”।

বতর্মােন সমােজ এ

ধরেনর ঘটনা অহরহ ঘটেছ। আ�াহ আমােদর সহেযািগতা করুক।
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ব�ু� ও দু শমিনর িবেবচনায় মানু েষর �কারেভদ
ব�ু� ও শ�তার িবেবচনায় মানু ষ ি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 দু শমিন
করা যােব না এবং ঘৃ ণা করা যােব না।
তারা হে�, খােলস মুিমন, যােদর ঈমােনর মেধয্ েকান �কার �িট
নাই। �কৃত পেক্ষ এরা , নবী, রাসূ ল, িসি�কীন, সােল-হীন ও
শহীদগণ।
এেদর মেধয্ সবর্ািধক গুরু�পূণর্ ও সেবা�র্ অিধকারী হেলন,
আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া। তােক দু িনয়ার
সব মানু ষ েথেক অিধক মহ�ত করেত হেব। এমনিক মাতা-িপতা,
ভাই-েবান, আ�ীয়-�জন ও দু িনয়ার সব মানু ষ েথেক েবিশ মহ�ত
40

করেত হেব । রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর পর সবর্ািধ
৩৯

েবিশ মহ�ত করেত হেব রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
�ীগণ যারা মুিমনেদর মাতা। তারপর তার পিরবার-পিরজন ও তার
40

যখন একজন মানু ষ মুহা�দ সা�া�াহু 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 সাহাবীগেণর �িত, যােদর
দু িনয়ােত জা�ােতর সু -সংবাদ েদয়া হেয়েছ। আরও ভােলাবাসেত হেব,
অপরাপর মুহািজর ও আনছারগণেক। তারপর যারা বদেরর যু ে� অংশ
�হণ কেরন এবং বাইয়ােত েরদওয়ােন শিরক হন, তারপর বাকী
সাহাবীগেণর মহ�ত অ�ের থাকেত হেব।
সাহাবীেদর পর মুিমনেদর অ�ের তােব‘য়ীেদর �িত মহ�ত ও
ভােলাবাসা থাকেত হেব। আর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েয
যু গেক উ�ম যু গ বেল আখয্ািয়ত কের, 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,
َِّي
َ َُ َ َ ّ
�َۡ ا وَ� ِخ
َ
َ
ِ﴿� نَ جَآءُو مِنۢ �َعۡدِهِمۡ �َقُولُونَ رَ�ّنَا ٱغۡفِرۡ �َ ِ َٰنِ نَا ٱ�َِين سبقونا بِٱ�ِۡي� ٰن
ُ
ّ
ََ� �َۡعَلۡ �ِ قُلو�ِنَا غِ�ّٗ لِّ�َِّينَ ء
﴾ ]ﺳﻮرة ﻟﺮﺸ١ ٌ رَّحِيمٞامَنُواْ رَ�َآ إِنَّكَ رَءُوف
.[١٠:
“যারা তােদর পের এেসেছ তারা বেল: ‘েহ আমােদর রব, আমােদরেক
ও আমােদর ভাই যারা ঈমান িনেয় আমােদর পূ েবর্ অিত�া� হেয়েছ
তােদরেক ক্ষমা ক; এবং যারা ঈমান এেনিছল তােদর জনয্
আমােদর অ�ের েকান িবে�ষ রাখেবন না; েহ আমােদর রব, িন�য়
আপিন দয়াবান, পরম দয়ালু ”। [সূ রা হাশর, আয়াত: ১০]
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যার অ�ের সামানয্ পিরমাণ ঈমান আে, েস কখেনাই রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সাহাবী ও উ�েতর সালাফেদর �িত িবে�ষ
েপাষণ করেত পাের না। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
সাহাবী ও তার উ�েতর মহা মিনষীেদর �িত তারাই িবে�ষ েপাষণ
41
করেত পাের, যারা মুনােফক ও যােদর অ�ের কপটতা আেছ । েযমন,
৪০

িশয়া-রােফযী স�দায়, খােরজী স�দায় ইতয্ািদ। আমরা আ�াহ
রা�ু ল আলামীন এর দরবাের ক্ষমা �াথর্না ক ির িতিন েযন আমাে
েহফাজত কেরন।
ি�তীয় �কার: যােদর সােথ খােলস দু শমিন ও শ�তা করেত হেব
ি�তীয় ে�ণীর েলাক খািট কােফর, মুনােফক, মুশিরক, নাি�ক, মুরতাদ
42

ও অনু রূপ েলা, যােদর সােথ দু শমিন করার েকান িবক� নাই ।
৪১

আ�াহ রা�ু ল আলামীন কুরআেন করীেম এরশাদ কের বেলন,
ْ ّٓ َ َ َ ُ َ ُ َ َوۡ َ ُو
﴿َِدُ قَوۡمٗا ُيؤۡمِنُونَ بِٱ�َِّ وَٱ�َۡوۡمِٱ�خِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱ�َ ورسو�ۥ ول �ن ا
َ َ َ َۡ َ َ ُ مۡ َوۡ َ َ َ ُ مۡ َوۡ َ َ ُمۡ َو
.[ ٢٢: �� ُهمۡۚ ﴾ ]ﺳﻮرة ﻤﻟﺠﺎدﻟﺔ
ِءابآءه أ ��ۡنآءه أ إِخۡ� ٰ�ه أ عش

41

এ ছাড়া ইসলােমর দু শমন যারা ইসলােমর মূ েলাৎপাটেন যু েগ যু েগ ভূ িমকা রােখ, তারাই

ইসলােমর �াণ পুরুষেদর কলি�ত কের ইসলােমর েসৗ�যর, �হণেযাগয্তা ও সাবর্জনীনতাে
��িব� কের। [অনু বাদক]।
42

এেদরেক অবশয্ই ঘৃণা করেত হেব এবং এেদর িবেরািধতা করেত হেব। তােদর সােথ েকান

�কার ব�ু� করা যােব না এবং তােদর সােথ েকান স�কর্ রাখা যােব না। এ সব েলােকর সােথ
খােলস দু শমিন এবং এেদর খুব ঘৃ ণা করেত হেব। তােদরেক েকান �কার মহ�ত ও ব�ু� করা
জঘনয্ অপরাধ।এরা মানবতার দু শমন এবং আ�াহ ও তার রাসূ েলর দু শমন।
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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 রাসূ েলর িবেরািধতা কের, যিদ েসই
িবরু�বাদীরা তােদর িপত, পু�, ভাই অথবা জ্ঞা-েগা�ী হয় তবুও।
[সু রা মুজাদালাহ, আয়াত: ২২]
আ�াহ রা�ু ল আলামীন বনী ইসরাইলেদর িবিভ� অপকেমর্র বণর্ন
িদেয় বেলন,
ْۚ �َفَرُوا
ُ َ ّۡ َتۡ َ ُم
َ نف ُسهُمۡ أَن َس
ٗ ﴿ تَ َرىٰ َكث
خِط
�َِئۡسَ مَا قَدَم له أ
َِ�ِّنۡهُمۡ �َتَو َلَّوۡنَ ٱ�َِّين
َ َ ُٓ
َ
َ َ ُّ
َ َ
َ
َ ُ
ِ َولوۡ نُواْ يُؤۡمِنُونَ بِٱ�َِّ وَٱ�َّ�ِِّ َو َما أنزِل إِ�ۡه٨ ٱلۡعذابِ همۡ � ٰ�ِ ُ ون
�ِ �َ عليۡهِمۡ َو
َ ُ َ
ٗ ا ٱ�ََّذُوهُم ۡأَوۡ�َِآءَ وَ�َٰ�ِ ّنَ َكث
.[٨٠-٧٩: ﴾ ]ﺳﻮرة ﻤﻟﺎﺋﺪة٨ ِ�� مِّنۡهُمۡ � ٰسِقون
“তােদর মেধয্ অেনকেক তুিম েদখেত পাে, যারা কািফরেদর সােথ
ব�ু� কের। তারা যা িনজেদর জনয েপশ কেরেছ, তা কত ম� েয,
আ�াহ তােদর উপর ে�াধাি�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 �হণ
করত না। িক� তােদর মেধয্ অেনেক ফািস”। [সূ রা আল-মােয়দাহ,
আয়াত: ৭৯-৮০]
তৃতীয় ে�ণীর েলাক:
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এ �কােরর েলাকেক একিদক িবেবচনায় মহ�ত করা হেব এবং অপর
িদক িবেবচনায় তােদর ঘৃ ণা করা হেব। তােদর মেধয্ মহ�ত ও ঘৃণা বা
দু শমিন দু িটই এক� হেব। এ �কােরর েলাক, গুনাহগা মুিমনরা। যারা
ঈমােনর সােথ গুনােহর কােজ জিড়ত। তােদর মেধয্ ঈমান থাকার
কারেণ তােদর মহ�ত করা হেব আর গুনাহগা বা অপরাধী হওয়ার
43

কারেণ তােদর ঘৃ ণা করা হেব । তেব তােদর গুনা িশেকরর িনেচ হেত
৪২

হেব, যিদ তােদর গুনা িশেকরর পযর্ােয়েপৗঁে যায়, তখন তােদর িবধান
কােফর ও মুশিরকেদর িবধােনরই মত।

43

অপরািধ মুসিলেমর �িত িবে�ষ েপাষণ আর কােফেরর �িত িবে�ষ েপাষণ দু িট এক হেত

পাের না। কােফরেদর �িত িবে�ষ বা শ�তা িচর�ন। পক্ষা�ের মুসিলমেদর �িত িবে�ষ তা
গুণােহর কারেণ হেয় থােক। েযমনিট শাইখ বণর্না কেরেছন। এর �মাণ হল ঐ হাদীস েযিটে
ইমাম বু খাির �ীয় সনেদ বণর্না কেরন
ْ َ ََ ً ُ َ ّ
ّ
ُ ْ َ َ
ْ ََ ُ ْ َ
ّ
ّ
َ�َﺒْﺪَا
ّﻲﺒِ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛن اﺳ ُﻤﻪ
ِ
ِ َ�ﻦ �ﻤﺮ ﺑ ِﻦ ﻟَْﻄ
ِ ﺎب ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ َنَ رﺟﻼ ﻋ �ﻬ ِﺪ
َ
َْ
َ َ
ّ
َُ ُ ْ ُ َ ََ ً َ ُ ّ َ ََ
�َ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ َو�ن ّﻲﺒُِّ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺪ
ِ و�ن ُﻠَﻘَﺐ ِﺣﺎرا و�ن ﻳﻀ ِﺤﻚ رﺳﻮل
ََ
ّ َ َﺄُﻲ
َ
َ ْ ُ َ َ َ ّ ْ َ ْ ُ َ َ�ْﺮ
َ ََ
َْ َ ٌ ُ َ َ ََ َ ُ َ
ْ
َ
َ ِ ﺮﺸَاب
َﺟ َ� ُه ِﻓ
ﺗ ِﺑ ِﻪ ﻳَ ْﻮ ًﻣﺎ ﻓﺄ َمﺮ ﺑِ ِﻪ ﻓﺠ ِ� �ﻘﺎل رﺟﻞ ﻣِﻦ اﻟﻘﻮمِ ﻠَّﻬُﻢَ اﻟﻌﻨﻪ ﻣﺎ ﺜ ﻣﺎ ﻳﺆ� ﺑِ ِﻪ �ﻘﺎل
ِ
ْ
َ
َُ
ّ
َُ َ
ُ ُ ْ َ َ ّ
َّ ّ
«  » ﻻ ﺗﻠﻌﻨﻮهُ َﻮَا�َِ ﻣﺎ ﻋﻠِﻤﺖ ِﻧَﻪ ُِﺐُ �َ َرَﺳُﻮﻪﻟ: ّﻲﺒُِّ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
অথর, ওমর ইবনু ল খা�াব রা. হেত বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম এর যু েগ আ�ু �াহ
নােম এক বয্ি� যােক সবাই জামার বেল ডাকেতা এবং েস রাসূ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক হাসােতা। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক মদ পান করার কারেণ তােক
একবার শাি� েদয়। তােক একবার রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর দরবাের উপি�ত
করা হেল রাসূ ল সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�াম তােক দু ররা মারার িনেদর্শ িদেল তােকদু ররা মারা
হল। তার অব�া েদেখ উপি�ত এক েলাক বলল, েহ আ�াহ তুিম তােক রহমত েথেক দূ র কের
দাও। কারণ, েলাকিটেক কতবার রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর দরবাের আনা হেয়
থােক। তখন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বল, “েতামরা তােক অিভশাপ কেরা
না। কারণ, আ�াহর শপথ, আিম েতা জািন েলাকিট আ�াহ ও তার রাসূ লেক মহ�ত কের।
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মুিমনেদর মহ�ত করার দািব হল, তােদর জনয্কলয্াণকাম ও তােদর
িহতাকাংখী হেত হেব। মুিমনেদরেক সব সময় সৎ পেথ চলা ও ভােলা
কাজ করার �িত উৎসাহ িদেত হেব, যােত তারা েকান �কার অনয্ায়
ও অ�ীল কােজর �িত ঝুঁেক না পেড়। আ�াণ েচ�া কের তােদর
অনয্ায় কাজ েথেক িফিরেয়রাখেত হেব এবং তােদর অনয্ায় অপরােধর
�িতবাদ করেত হেব। েকান মুিমন েথেক েকান অনয্ায় সংঘিটত হেত
েদখেল, তার উপর চুপ থাকা যােব না। বরং তােদর গুনােহর িবেরািধতা
করেত হেব এবং তােদরেক গুনাহ েথেক বাঁচােনার েচ�া করেত হেব।
মুিমনরা মানু ষেক ভােলা কােজর আেদশ েদেব এবং অনয্া কাজ হেত
িফিরেয় রাখেব। আর তারা যােত অনয্া, অ�ীল ও অসামািজক কাজ
হেত িবরত থােক, েস জনয্ তােদর সতকর্ করেব। মুিমনরা যিদ েকা
অনয্ায় কের েফে, তখন তােদরেক িবচােরর মুেখামুিখ করেব, যােত
তারা অনয্ায় হেত িবরত থােক এবং গুনা হেত আ�াহর দরবাের
তওবা কের।
গুনাহগা মুিমন বা অপরাধী মুিমনেদরেক কােফর মুশিরকেদর মত
পিরপূ ণর্ ঘৃণা করেব না এবং তােদর সােথ কােফর মুশিরকেদর মত
এমন খােলস দু শমিন ও শ�তা েদখােব না েয তােদর সােথ
স�কর্তয্াগ কের থাকেব। েয খােরিজরা িশেকর্র িন� পযর্ােয়
কিবরা গুনাে িল� বয্ির সােথ স�কর্ তয্াগ কের থােক
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তেব কিবরা গুনাে িল� েলাকেদর খােলস মহ�ত ও ব�ু� করা যােব
44
না, েযমনিট কের থােক মুরিজয়া স�দােয়র েলােকরা ; বরং তােদর
৪৩

[অপরাধী মুিমনেদর] িবষেয় মধয্ম প�া অবল�ন করেত হেব। আর
45

এিটই হল, আহেল সু �াত ওয়াল জামােতর মাযহাব ।
৪৪

আর আ�াহর জনয্ মহ�ত এবং আ�াহর জনয্ দু শমিন করা ঈমােনর
মজবুত রিশ। আর হািদেস বিণর্ত আে, িকয়ামেতর িদন মানু ষ তার
সােথ থাকেব, যােক েস মহ�ত কের।

44
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কারণ, তারা বেল ঈমােনর সােথ গুনা েকান িব� ঘটােত পাের না। সু তরাং গুনাহ েকান সমসয্

নয়। এটা িনঃসে�েহ খােরজীেদর িবপরীতমুখী অব�ান। এ দু েয়র মাঝখােন হে� হকপ�া।
[স�াদক]
45

এখােন খােরিজ ও মুরিজয়া উভয় পক্ষই বাড়াবািড় কের থােক। এক পক্ষ, গুনােহ কারেণ

তােক এেকবাের কােফেরর পযর্ােয় িনেয় যওয়া হেব এবং তােদর সােথ কােফেরর মত আচরণ
করেত হেব। আবার অপর পক্ষ বেল , গুনােহ কারেণ তােদর ঈমােনর েকান ক্ষিত হয় না
সু তরাং, তােদর সােথ েকান খারাপ আচরণ করা যােব না, বরং তােদর সােথ েস আচরণ করেত
হেব, েয আচরণ মুিমনেদর সােথ করা হেব। উভয় পক্ষই �াি�েত আ, একমা� আহেল সু �াত
ওয়াল জমাত ছাড়া; তারা মধয্ম প�া অবল�ন কেরেছ। তারা বে, তােদর গুনােহ জনয্ ঘৃণা করা
হেব, আর ঈমােনর কারেণ মহ�ত করা হেব।
46

হাদীসিট বু খািরেত বিণর্ত। িকতাবুল আদ, পিরে�দ: আ�াহর মহ�েতর িনদশর্ন। আ�ু�াহ

ইবেন মাসউদ রা. বেলন,
َ َ
ّ
َ ْﺎ رَﺳُﻮلَ ا�َِّ ﻛَﻴْﻒَ �َﻘُﻮلُ ﻲﻓِ رَﺟُﻞٍ أَﺣَﺐَ ﻗَ ْﻮﻣﺎ ً َول َ ْﻢ ﻳَﻠ
ﺤ ْﻖ ﺑِ ِﻬ ْﻢ
 رَﺟُﻞٌ إِﻰﻟَ رَﺳُﻮلِ ا�َِّ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ   �َﻘَﺎل ﻳ
لْﻤ
ّ
ّ
 ﺑﺎ اﻤﻟﺮء ﻣﻊ ﻣﻦ،  ﻛﺘﺎب الﺼﻠﺔ،  » َﺮْءُ ﻣَﻊَ ﻣَﻦْ أَﺣَﺐَ « وأﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ: َﻘَﺎلَ رَﺳُﻮلُ ا�َ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِ
. أﺣﺐ

অথর, এক বয্ি� রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর দরবাের এেস ব, েহ আ�াহর রাসূ ল!
এক বয্ি� েস েকান স�দােয়র েলাকেক মহ�ত কের অথচ েস তােদর সােথ স�ৃ� ন,
আপিন তার স�েকর্ িক বেল, তখন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বলেলন, মানু ষ তার
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বতর্মান যুেগ মানুেষর অব�া পিরবিতর্ত হেয় েগেছ। বতর্মােন মানুেষর
অিধকাংশ মহ�ত ও ব�ু� দু িনয়ার কারেণই হেয় থােক। যখন েকান
মানু েষর িনকট দু িনয়ার ধন-স�দ থােক, তার হােত ক্ষমতা থােক ব
তার শি� থােক, তখন মানু ষ তােক মহ�ত করেত থােক এবং তার
সােথ ব�ু� কের, যিদও েস আ�াহ ও তার রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
47

ওয়াসা�াম এবং �ীন ইসলােমর অেনক বড় দু শমন । আর যখন কােরা
৪৬

িনকট দু িনয়ার ধন স�দ না থােক তখন েস যত বড় আ�াহর অিল বা
আ�াহর রাসূ েলর অনু সারী েহাক না েকন, তােক েকউ মহ�ত কের না
এবং তার সােথ ব�ু� কের না। কারণ, তার �ারা তার পািথর্ব �াথর
হািসল হওয়ার স�াবনা থােক না। ফেল তােক পেদ পেদ অপমান কের
এবং তার সােথ দু বর্য্বহার ক, যখন তখন তােক অস�ান ও অ��া
48

কের । আ�ু �াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহ আনহমা বেলন,
৪৭

সােথ হেব যােক েস মহ�ত কের। আর মুসিলম হাদীসিট িকতাবু স েসলা-েত আেলাচনা কেরন।
পিরে�দ: মানু ষ যােক মহ�ত কের তার সােথ হেব।
47

যার কারেণ তােদর ব�ু� ও মহ�ত কখেনা �ায়ী হয় না, এেকবােরই সামিয়ক হয়। যখন �াথর্

হািসল না হয় বা �ােথর্র ি� ঘেট, তখন তােদর ব�ু� আর িটক না, এেক অপেরর শ�েত
পিরণত হয়। এ হল, বতর্মান যুেগ আমােদর অব�া ও পিরণি। আমরা মানু েষর সােথ �ােথর্র
ব�ু� কির এবং �ােথর্কারেণ আবার শ�তা কির। আ�াহ আমােদর েহফাজত করন।
48

এ ধরেনর ব�ু� ও শ�তা আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর দরবাের েকান কােজ আসেব না।

আ�াহর জনয্ ভােলাবাসা এবং আ�াহর জনয্ শ�তাই আ�াহ রা�ুল আলামীেনর দরবাের কাে
আসেব।
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ُ ُ
ُ
ﷲ
ِ ﷲ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺗﻨﺎل َوﻻﻳﺔ ا
ِ »َﺣَﺐَ ﻲﻓِ اﷲِ وأﺑﻐﺾَ ﻲﻓ اﷲِ وواﻰﻟ ﻲﻓ اﷲِ وﺎﻋدى ﻲﻓ ا
ً َ
ُ
أمﺮ ُﻧﻴﺎ وذلﻚ ﻻ �ُﺪي ﻰﻠﻋ أﻫ ِﻠ ِﻪ ﺷيﺌﺎ
ِ  وﻗﺪْ ﺻﺎرتْ ﺎﻋﻣﺔُ مﺆاﺧﺎةُ اﻨﻟﺎسِ ﻰﻠﻋ، 
« رواه اﺑﻦ ﺟﺮ�ﺮ

“েয বয্ি� আ�াহর জনয্ মহ�ত কের এবং আ�াহর জনয্ ঘৃণা ,
আর আ�াহর জনয্ ব�ু� কের এবং আ�াহর জনয দু শমিন কের,
অবশয্ই এর মাধয্েম েস আ�াহর সাি�ধয্ ও ব�ু� লাভ করে িক�
বতর্মােন অিধকাংশ মানুেষরব�ুে�র িভত হল, দু িনয়ার �াথর্সংি��। এ
কারেণই এ ধরেনর ব�ু� �ারা তারা িকছু ই লাভ করেত পাের না”।
[ইবেন জািরর]
আবু হুরাইরা রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণর্, িতিন বেলন রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ কের, িন�য় আ�াহ রা�ু ল
আলামীন বেলন,
ْ
�َﺎ �َﻘَﺪْ آذ
. ْﺘُﻪُ ﺑِﺎﺤﻟ َ ْﺮ ِب « ﻟﺪﻳﺚ رواه اﺒﻟﺨﺎري
ًِّ» ﺎﻋَدَى ﻲﻟِ وَﻴﻟ
“েয বয্ি� আমার েকানঅিল বা ব�ুর িবেরািধতা কের এবং তার সােথ
দু শমিন রােখ, আিম তার সােথ যু � েঘাষণা করলাম”।
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মানু েষর মধয্ হে আ�াহর সবেচেয় িবরু�বাদী বা িবেরাধী বয্ি� হ,
েয আ�াহর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সাহাবীগেণর

49

বু খাির িকতাবর িরকাক, পিরে�দ: িবনয়।
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সােথ দু শমিন কের, তােদর সমােলাচনা কের এবং তােদরেক খােটা বা
েহয় �িতপ� কের। অথচ রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ
কের বেলন,
َ ْ ََ َ
َ ْ ََ ُ َ َ ً ََ ْ ُ ُ ّ
� ا
ﻓﻤ ْﻦ آذاﻫ ْﻢ �ﻘﺪ آذ ِا� َو َﻣ ْﻦ آذ ِا� �ﻘﺪ آذى
، » َ َّ ﻲﻓِ أَﺻْﺤَﺎﻲﺑِ ﻻَ �َﺘَ ِﺨﺬوﻫﻢ ﻏﺮﺿﺎ
ْ
َ ُ ْ َ ُ ُ َّ
ُ
ُ
وﻏ�ه
ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي
. « ﻮﺷﻚ أن ﻳَﺄﺧﺬ ُه
ِ ََّ وَﻣَﻦْ آذَى ا�َ ﻳ
আ�াহর েদাহাই, আ�াহর েদাহাই, েতামরা আমার সাহাবীেদর িবষেয়
সতকর্তা অবল�ন কর। েতামরা আমার সাহাবীেদেক েতামােদর
সমােলাচনা ও িবতেকর্র লকব�েত পিরণত কেরা না। যারা তােদর ক�
েদয়, তারা আমােকই ক� িদল, আর েয বয্ি� আমােক ক� েদ, েস
আ�াহেক ক� িদল, আর েয আ�াহেক ক� েদয়, তােক অবশয্ই আ�াহ
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রা�ু ল আলামীন পাকড়াও করেব । [িতরিমিয ও অনয্ানয্ হািদেস
৪৯F

িকতাবসমূ হ]
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ইমাম িতরিমিয মানােকব অধয্ােয় যারা রাসূেলর সাহাবীেদর গািল েদন তােদর আেলাচনা

হািদসিট বণর্না কেরন। ইমাম িতরিমিযর িনকট হািদসিটর বণর্না এভা, আ�ু �াহ ইবেন মুগাফ্ফাল
রা. হেত বিণর্ত িতিন বেল, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َ
َْ ً َ ُْ ُ ّ َ
ْ َ ُّْ
ّ ُ ْ ﺒِﺤُﻲﺒ
ْ ََ
َّ َّ
َّ َّ
ِّ َﺣَﺒَﻬﻢ َوﻣﻦ
َﺻْﺤَﺎﻲﺑ ﻻ َﺘَﺨِﺬوﻫﻢ ﻏ َﺮﺿﺎ �ﻌﺪِي �ﻤﻦ َﺣَﺒَﻬﻢ
ْﺤَﺎﻲﺑ �َ �َ ِﻓ
ِ
ِ َ َ»�َ �َ ِﻓ أ
ْ
َ
َ ْ َ َ َّ
َ ْ ََ
َ ْ َ َ
َ ْ ََ ُْ َ ْ َ َ ُْ َ َْ
ْ َ َ ُ ْ ﺒِﺒُﻐْﻲ
ُ ُ َّ
ُ«ِﻚ أ ْن ﻳَﺄ ُﺧ َﺬه
أ�ﻐﻀﻬﻢ َ ِﻀ أ�ﻐﻀﻬﻢ وﻣﻦ آذاﻫﻢ �ﻘﺪ آذ ِا� وﻣﻦ آذ ِا� �ﻘﺪ آذى �َ وﻣﻦ آذى �َ ﻳﻮﺷ
অথর, আমার সাহাবীেদর িবষেয় েতামােদরেক আ�াহর েদাহাই িদি�, আমার সাহাবীেদর িবষেয়
েতামােদরেক আ�াহর েদাহাই িদি�, েতামরা আমার সাহাবীেদর িবষেয় সতকর্তা অবল�ন কর।
েতামরা আমােদর সাহাবীেদরেক েতামােদর সমােলাচনা ও িবতেকর্র লক্ষয্ ব�েত পিরণত কের।
যারা তােদর তােদর মহ�ত কের আমােক মহ�ত করার কারেণ মহ�ত কের আর যারা তােদর
ঘৃ ণা কের তারা আমােক ঘৃ ণা করার কারেণ ঘৃ ণা করল। আর যারা তােদর ক� েদয়, তারা
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েকান েকান ��-েগামরাহ েফকর্া ও দল এমন আে, তারা মেন কের
সাহাবীগণেক গািল েদয়া, তােদর িবেরািধতা করা ও তােদর সমােলাচনা
করা �ীেনর একিট অংশ বা দীিন দািয়�। তাই তারা সব সময় তােদর
সমােলাচনা ও িবেরািধতায় িল� থােক এবং মানু েষর মেধয্ আ�াহর
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর �াণ ি�য় সাহাবীেদর
সমােলাচনা করেত থােক। এর কারেণ তােদর অবশয্ই কিঠন আযােবর
মুেখামুিখ হেত হেব। আ�াহ রা�ু ল আলামীন আমােদরেক তার কিঠন
ও েবদনা দায়ক আযাব ও গজব েথেক েহফাজত করুন এবং আরা
আ�াহর দরবাের �াথর্ন কির িতিন েযন আমােদর ক্ষমা কেরন এব
মাফ কেরন।

. وﺻﺤﺒﻪ
ﻧبﻴِﻨﺎ �ﻤﺪٍ وآﻪﻟ
اﷲُ وﺳﻠَّﻢَ و�ﺎركَ ﻲﻠﻋ
ِِ
ِ

আমােকই ক� িদল, আর েয বয্ি� আমােক ক� েদ, েস আ�াহেক ক� িদল, আর েয আ�াহেক
ক� েদয়, তােক অবশযই আ�াহ রা�ু ল আলামীন পাকড়াও করেব।
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