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অনুবাদেকর কথা 
“ইসলাম ও বা�বতার আেলােক আরব জাতীয়তাবাদ” েসৗিদ 

আরেবর �খযাত িিচািবদ ও ইসলামী  েববক শাইখ আ�ুল 

আযীয ইব ন বায িলিখত والواقع اإلسالم ضوء ع العر�ية القومية نقد  

বইিটর ভাবাচর। বইিটেত েলখক পিব� কুরআন ও সু�াহ র 

আেলােক আরব জাতীয়তাবাদ �িােরর েযৗি�কতা খ�ন 

কেরেছন।  

িবে� জাতীয়তাবাদ একিট িবতিকরত িববয়। জাতীয়তাবােদর িভি� 

কী হওয়া উিিত তা িনেয় নানা মুিনর নানা মত। িক� ইসলােমর 

নীিত অনুযায়ী বংশ, বণর, ভাবা িকংবা অ�ল— েকােনাটাই 

জাতীয়তার িভি� নয়। তবু, িবে�র বহ মুসিলম িনেজেদর 

অজতাবশত িকংবা অনযেদর িচােচ আজ এই �েে িববািচর 

িশকার। এই িববািচর কারণ েকাথাও েকাথাও তারা িনেজেদর 

মেধয আআ�ািত কলহ ও মারাআক হানাহািনেত িলল।  

আরব জাতীয়তাবাদ ে াটা আরব জাহােন একিট বযাপক �িার। 

আরবেদর ঐকযবব করার কিথত লেেয এ �িার একিট 

আে�ালেন পিরণত হেয়েছ। েলখক এই আে�ালনেক কুরআন-
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সু�াহ তথা ইসলােমর মহান নীিতর কিি-পাথের যািাই কের এর 

বািচ �মাণ কেরেছন এবং সম� আরবেদরেক এর মারাআক 

পিরণিত স�েকর সাবধান কের িদেয়েছন। আরব জাতীয়তাবাদ 

স�েকর একজন আরব েলখেকর এই বা�ব দদিিভিি বইিটর �িত 

আমার আ�হ বদিব কেরেছ। তাছাড়া এ েদেশও জাতীয়তাবাদ 

িনেয় নানা রকম িবতকর িেল আসেছ। েস েেে� এই বইেয়র 

যুি�গেলা েলাকেদর অেনকটা পথ িনেদরশ িদেত পারেব বেল 

আমার িব�াস। এ জনযই বইিট বাংলায় অনুবাদ করলাম। 

পাঠকেদর সুিবধার জনয সংিিি পদৃার পাদিটকায় সসরার নাম ও 

আয়াত ন�রসহ পিব� কুরআেনর উবদ িতসমসেহর সস� উে�খ 

কেরিছ এবং �ধান �ধান আেলািয িববেয়র জনয উপ-িশেরানাম 

বযবহার কের তদনুযায়ী একিট সসিি সি�েবশ কেরিছ। 

জনাব মাওলানা আ�ুল মতীন সালাফী আমােক মসল বইিট 

সরবরাহ কের বাংলায় অনুবােদর পরামশর িদেয়িছেলন। তাঁেক 

অেশব ধনযবাদ জানাই। অনুবাদিট আ া-ে াড়া পেড় �েয়াজনীয় 

সংেশাধন কের িদেয়েছন আমার পরম �েবয় মামা �নামধনয 

জনাব মাওলানা মুহা�াদ আ�ুর রহীম। িতিন কি �ীকার কের 

বইিটর মসলযবান ভস িমকাও িলেখ িদেয়েছন। এ জনয আিম তাঁর 

িনকট কদ তজ।  
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ভাবা িকংবা মু�ণ সংচাচ ভুল-�িট বযাপাের পাঠকেদর েয-

েকােনা সৎ পরামশর বইিটর পুনমস র�েণ সাদের  দহীত হেব।  

মুহা�াদ ফযলুর রহমান 
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ভস িমকা 

বতরমান পাাাতয জান-িবজান িব� মুসিলম বাতদ েৃর ওপর েয 

কয়িট বাচ ধারণা বা মতাদশর  ারা কিঠন আ�াত েহেনেছ ও 

তােক িস ণর-িবিস ণর কের িদেয়েছ, জাতীয়তাবাদ (Nationalism) হে� 

ত�েধয �ধান। এই বাচ মতবাদিট এককভােব পাাাতয সভযতার 

অবদান। পাাাতয সভযতার উদয়লে� তার অ� িত লােভর জনয 

ইসলােমর িব�েলৗিকক তাওহীদী আদশরিভি�ক জাতীয়তাবাদেক 

�ােয়ল করা িবেশব �েয়াজনীয় মেন করা হয়। �থম িদক িদেয় 

তা আ�িলক ও েভৗে ািলক তথা েদশ মাতদকািভি�ক 

জাতীয়তাবােদর সবক পিড়েয় মুসিলমেদর িববাচ কের এবং িব� 

ইসলামী ঐেকযর সবরেশব িনদশরন ওসমানীয় িখলাফতেক িছ�-িভ� 

কের িদেয় এক-একিট অ�লেক �াস কের েনয়। পের তার 

সিহত ভাবািভি�ক জাতীয়তাবাদেক সংিমি�ত কের �েতযকিট 

মুসিলম েদেশ ইসলামী রা� �িতৃার সং�ামেক বাধা�� করার 

েিিা পায়। েকননা পাাাতয সাাাজযবাদী মেনাভাব ও দুরিভসিসর 

পেথ ইসলােমর িব�জনীন জাতীয়তাবাদ েযমন �ি� বাধা হেয় 

দাঁিড়েয়িছল, পাাাতয িিচা িব�াস ও রাজজনিতক-অথরজনিতক, 
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সামািজক-সাং�দ িতক �ভদ িত বািতল িিচাধারার পেথ অনুরপ 

�িতবসক হেয় দাঁিড়েয়িছল �েতযক মুসিলম েদেশর অভযচরীণ 

ইসলামী রা� �িতৃার সং�াম।  

ব�ত পাাােতযর জাতীয়তাবাদী মতাদশর- তা আ�িলক 

েভৗে ািলক বা েদশমাতদকািভি�ক জাতীয়তা েহাক িকংবা 

ভাবািভি�ক জাতীয়তা সবই ইসলামী আদেশরর সু�ি পিরপি�। 

পাাােতযর এই জাতীয়তাবাদী দদিিভং ী েযমন মুসিলম 

েদশসমসেহর মেধয �বল অজনকয সদিি কের তােদর পর�ের 

মারাআক শ�তা ও যুব িব�েহর সদিি কের িদেয়েছ, েতমিন 

�েতযকিট মুসিলম েদেশর অভযচের ইসলামী আদশর পিরপ�ী 

জন েণর মেধযও িরম শ�তা ও �িত ি�তার অব�ার সদিি 

কেরেছ। এর ফেল পাাােতযর ইসলাম-দুশমন সাাাজযবাদী 

শি�গিলর যতনা ফায়দা হেয়েছ, তার তুলনায় অেনক েবশী েিত 

সািধত হেয়েছ ইসলামী আদেশরর ও মুসিলম জন েণর। িক� 

মুসিলম জন ণ এ বযাপাের এখন পযরচ পসণরমা�ায় সেিতন হেয় 

উঠেত পােরিন। এই েভৗে ািলক-আ�িলক ও েদশমাতদকািভি�ক 

জাতীয়তাবাদ একই অ�েল অবি�ত একই ভাবাভািব ও একই 

ধমরিব�াসী েদশগিলেক পর�র েথেক িবি�� কের ও পর�েরর 
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মেধয শ�তা ও িভ�তার ভাবধারা জাি েয় িদেয়ই তােদর বেে 

িববিমি�ত ছুির িবব করেত সেম হেয়েছ ইসরারল রা� 

কােয়েমর মাধযেম। সম� আরব জাহান বতরমােন এই িবেব 

জজরিরত। ফেল কেয়ক েকািট মুসিলম মা� কেয়ক লে অধুযিবত 

ইসরারেলর ভেয় ভীত স��। তােক উৎখাত করার জনয তারা 

আজ পযরচ েকান ঐকযবব সাহিসকতাপসণর পদেেপ �হণ করেত 

সেম হয়িন। আর এটাই িছল ইসরাইল রা� সদিির উেদযা�া 

িবে�র িারিট বদহৎ রাে�র ঐকািচক কাময। উ� জাতীয়তাবাদ েয 

আরব মুসিলম েদশগেলার সমসহ মারাআক েিত সাধন কেরেছ, 

তােত েকানই সে�ই েনই। অথি আরব জাহােন আরব 

জাতীয়তাবােদর বযাপক �িার হেয়েছ এবং তা কের ইসলােমর 

িব� মুসিলম জাতীয়তােক সাং�ািতকভােব েু� করা েহয়েছ। িক� 

�কদ তপেে আরব জাতীয়তাবাদ স�সণর িভি�হীন মতাদশর েযমন, 

েতমিন ইসলােমরও স�সণর িবপরীত।  

ইসলাম ও বা�বতার আেলােক আরব জাতীয়তাবাদ’ আরব 

জাতীয়তাবাদী িিচা-িব�াস ও কাযরচেমর সমােলািনায় এক 

সাথরক �েিিা বলা েযেত পাের।  
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‘ইসলাম ও বা�বতার আেলােক আরব জাতীয়তাবাদ’ আরব 

জাতীয়তাবাদী িিচা-িব�াস ও কাযরচেমর সমােলািনায় এক 

সাথরক �েিিা বলা েযেত পাের। বইখািনর মসল েলখক বতরমান 

েসৗদী আরেবর অনযতম ে�ৃ আেলম ও সবরজন�েবয় মনীবী 

শায়খ আবদুল আযীয ইবন আ�ু�াহ ইবন বায। িতিন একই 

সােথ কুরআন, হাদীস, ইসলােমর ইিতহাস এবং বাসতবতার 

দদিিেকােণ ও অকাটয যুি� �মােণর িভি�েত িববয়িটর সমযক ও 

িব�ািরত িবেিবণ কেরেছন। িতিন েদিখেয়েছন, �ান-েদশ-বণর- 

বংশ-ভাবা-ে�ণী �ভদ িত িভি�ক জাতীয়তাবাদ েযমন অচঃসারশসনয, 

মানবতার পেে িরম মারাআক, েতমিন ইসলােমরও পিরপ�ী। 

আিম দদঢ় িনিাত েয, তাঁর এই িবেিবণ খুবই যথাথর ও 

িবজানস�ত। এ বই �তযেভােব আরব জাতীয়তাবােদর উপর 

আ�াত হানেলও পেরােভােব সকল পাাাতয িিচা�সসত 

জাতীয়তাবাদেক িস ণর কের ইসলােমর িব�জনীন বাতদ েৃর 

আদশরিভি�ক জাতীয়তাবােদর পেে এক দুজরয় িভি� �াপন কের 

িদেয়েছ।  

বইখািন সরাসির আরবী েথেক বাংলায় অনুবাদ কেরেছ আমার 

ে�হা�দ মাওলানা ফজলুর রহমান এম, এ। বাংলাভাবায় এটাই 
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তার �থম অবদান হেলও ��িট সািহিতযক মােন উ�ীণর হেয়েছ। 

আিম ভিববযেত এেেে� তার উ�িত ও অ� িত আচিরকভােব 

কামনা করিছ।  

আিম বইখািন আেদযাপাচ পিড়েয় শেনিছ। েকান েকান �ােন 

িকছুটা সংেশাধন কের েদয়া হেয়েছ।  

বইখািন সুধী পাঠক মহেল িবেশব সমাদদত হেব বেল আশা েপাবণ 

করিছ এবং মেন করিছ, এ বই পােঠ জাতীয়তাবাদ পযরােয় 

আমােদরও অেনক ভুল ধারণার অপেনাদন হেব।  

মুহা�াদ আবদুর রহীম 
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ইসলাম ও বা�বতার আেলােক আরব জাতীয়তাবাদ 

সকল �শংসা আ�াহর জনয এবং দদদ ও সালাম তাঁর রসসেলর 

�িত। 

আরব মুসিলমেদর মযরাদা 

ইসলােমর ইিতহাস স�েকর সামানযতম জােনর অিধকারী েকান 

মুসিলমই আরব মুসিলমেদর মযরাদায় সে�হ েপাবণ করেত পাের 

না। ে ৗরবময় িদনগেলােত তাঁরাই ইসলােমর বাতরা বহন কের 

িনৃার সােথ সকল জািতর িনকট েপৗেছ িদেয়িছেলন। তাঁরা 

ইসলােমর �সার ও �িতরোর সং�ােমর িনদাদণ কি সহয 

কেরিছেলন। ফেল পদিথবীর �ায় সবর� ইসলােমর পতাকা উ�ীন 

হেয়িছল। তা ছাড়া �ারি�ক যুে  ইসলাম �িারকেদর কােছ িব� 

েদেখিছল উৎকদ িতম �শাসন ও ে�ৃতম নযায়িবিারক শাসক। 

আরব মুসিলমরা ইসলােমর মােঝ েদখেত েপেয়িছেলন তাঁেদর 

ইহ-পরকােলর ইি�ত সব কলযাণ। েসখােন তাঁরা এমন এক 

সু�র জীবেনর সসান েপেয়িছেলন যা তােদরেক মান-মযরাদার 

 যারািি তথা মানুেবর দাসৃ, ৈ�রািারীর অতযািার ও জািলম 
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শাসকেদর েশাবণ েথেক মুি�র িনায়তা িদেত পাের। �ারি�ক 

যুে র আরব মুসিলমরা ইসলােমর মাধযেম আ�াহ র সােথ 

িনেজেদর স�কর খঁুেজ েপেয়িছেলন। তাঁরা েসই মহান ইবাদােতর 

সােথ পিরিিত হেয়িছেলন যা আ�াহার সােথ তাঁেদর স�কর 

িনিবড় কেরিছল এবং তােদর অচর েথেক িশর ক, রবরা ও 

অহংকার উপেড় েফেল েসখােন আ�াহর �িত খাঁিট ভােলাবাসা, 

পসণর আনু তয ও তাঁর সােথ িনভদ ত আলাপেনর সুখ জা�ত 

কেরিছল। েস ইবাদাত তাঁেদরেক �িতপালেকর সােথ যথাথরভােব 

পিরিিত কেরিছল এবং সেবাপরির ভুেল ে েল িকংবা ভুেল যাবার 

উপচম হেল তােদরেক আ�াহ  ও তাঁর অিধকােরর কথা �রণ 

কিরেয় িদত। ইসলােমর এই �থম সচােনরা রাসসেলর সােথও 

িনেজেদর স�েকরর �রপ জানেত েপেরিছেলন। ইসলাম 
তােদরেক রেেকর সােথ রিেেতর, বযি�র সােথ তার পিরবার, 

আআীয়�জন ও মুসিলম ভাইেদর এবং মুসিলমেদর সােথ 

কািফরেদর স�েকরর িবধান সু�িভােব িশো িদেয়িছল। তাঁরা 

সাহাবােয় েকরাম ও তাঁেদর যথাথর অনু ামীেদর অিন�যসু�র 

িির� ও মহৎ গণাবলীর মাধযেম এ সবিকছুর �ামাণয বযাখযা লাভ 

কেরিছেলন। মানুব তাই ইসলামেক ভালেবেসিছল, �বা কেরিছল 
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এবং দেল দেল তােত �েবশ কেরিছল। ইসলােম তারা সকল 

�কার কলযাণ, শািচ, মুি� ও উ�িতর সসান লাভ কেরিছল। 

ইসলােমর ে�ৃ িবধানসমসহ ও সু�র নীিতমালা মানুেবর হদয়েক 

সং�ার কের েসখােন পার�িরক হদযতার জ� েদয় এবং 

আ�াহ েক ভালেবেস তাঁর  ীেনর জনয আআতযাে  উ ুব কের। 

এই িবধান তােদরেক  ীেনর িশো �হণ কের পর�রেক সতয ও 

সিহ�ুতার জনয উপেদশ িদেত েশখায়। ইসলােমর এই সু�র 

িবধানসমুহ সুদী�র আেলািনার িববয়। এখােন েয িববয়িটর �িত 

সংেেেপ ইংি ত িদেত িাই তা হল, �ারি�ক যুে  আরব 

মুসিলম ণ ইসলােমর জনয কেঠার �ির�ম ও ৈধেযরর পিরিয় 

িদেয়িছেলন। যার ফেল আ�াহ  তােদরেক পদিথবীর সবর� 

ইসলােমর মশাল ব’েয় েনবার সুেযা  ও েসৗভা য দান 

কেরিছেলন। িবে� তখন ইসলাম স�েকর  ভীর আ�হ ও এই 

ধেমর  ত দীিেত হবার বযাপক �বণতা সদিি হেয়িছল। তার 

কারণ, ইসলােমর নীিতমালা িছল নযায়িভি�ক এবং িশো িছল 

উদার। তাছাড়া ইসলােম আ�াহ ও মানুেবর ওপর তাঁর 

অিধকােরর যথাথর পিরিয় িমলত। অিধক�, ইসলােমর বাহক ও 

�িারক ণ িনেজরা কথায়, কােজ ও িিরে� তার নীিতমালার �িত 
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িছেলন একাচ অনু ত। েয কারেণ তাঁরা পিরণত হেয়িছেলন ে�ৃ 

জািতেত, যােদর সদিি করা হেয়েছ মানুেবর কলযােণর জনয। 

আ�াহ বেলন: 

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف ﴿
ۡ
َّاِس تَأ ۡۡ لِن ََ رِ ۡۡ ُُ  ٍ ّّ

ُ
ُ َ َۡ َۡ ََۡهۡوَن َعِن ٱلُۡمََكرِ  ُنَُمۡ   َوَ�
 ِۗ َّ َُوَن بِٱ ِّ ۡۡ  ]١١٠:سومة آل عدران [﴾ َوتُ

“েতামরা সেবরা�ম জনসমিি, যােদরেক মানুেবর কলযােণর জনয 

সদিি করা হেয়েছ। েতামরা নযােয়র িনেদরশ দাও, অনযায় েথেক 

িবরত রাখ এবং আ�াহ েত িব�াস রাখ।” ০F

1  

কুরআেনর এই আয়াতেক তাঁরা িনেজেদর েেে� �েযাজয 

কেরিছেলন। �ারি�ক যুে র মুসিলমেদর স�েকর জানা থাকেল 

েকান মুসিলমই উি�িখত ব�েবয সে�হ েপাবণ করেত পাের না। 

েকননা, এ হে� একিট বা�ব তথয যা সকল মুসিলেমরই জানা। 

তাই বেল েকান মুসিলম অনারব মুসিলমেদর অবদান স�েকরও 

সে�হ েপাবণ পাের না। তার কারণ, এই  ীেনর �সারকােযর 

আরব মুসিলম ভাইেদর পাশাপািশ তাঁরাও পুর�ারেযা য �য়াস 

িািলেয়িছেলন এবং  ীেনর মযরাদা সমু�ত কের িব�বাসীর িনকট 

                                                            
1 .আল ইমরান, ১১০ 
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তা েপৗেছ েদবার জনয তাঁরাও িজহাদ কেরিছেলন। আ�াহ  এেদর 

সকলেক এই মহান �েিিার জনয পুর�দ ত কদন এবং 

আমােদরেক তাঁেদর �কদ ত উ�রসুরী হবার সুেযা  িদন। আােযরর 

িববয়, অেনক আরব মুসিলম আজ েসই মহান ধমর ইসলােমর 

�িার েথেক িবরত। অথি ইসলােমরই কলযােণ আ�াহ  তােদর 

পসবরপুদবেদর মযরাদা বদিব কেরিছেলন। িতিন তাঁেদরেক ইসলােমর 

বাণী বহন করার ে ৗরেব ভস িবত কেরিছেলন। তাঁরা িব� জয় 

কেরিছেলন ও পরাভস ত েরামান ও পারসয সাাােজযর রাজেকাব 

দখল েকের আ�াহ র রােহ বযয় কেরিছেলন। তাঁরা তখন পরম 

িনৃা, আচিরকতা ও িব��তা এবং আ�াহর স�িির জনয 

পার�িরক হদযতা ও বাতদ ৃেবােধ অনু�ািণত িছেলন। তাঁেদর 

কােছ আরব-অনারব, সাদা-কােলা, ধনী-দির� িকংবা পসবর-পিােমর 

েকান �েভদ িছল না। তারা িছেলন এেক অপেরর ভাই, যারা 

পর�রেক আ�াহ র স�িির জনয ভােলা বাসেতন এবং সততা ও 

তাকওয়ার জনয সহেযাি তা করেতন। আ�াহ র পেথ িজহাদ 

করেতন এবং  ীেনর আদেশর সবরদা অিবিল থাকেতন। তাঁেদর 

সখযতা-ৈবিরতা িকংবা পছ�-অপছ� সবই িছল ইসলােমর �ােথর। 

এ জনযই আ�াহ  তাঁেদরেক শ�র বড়য� েথেক রো কেরিছেলন 
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এবং িজহােদর সকল ময়দােন তাঁেদর সাফলয িনিাত 

েরেখেছেলন। পিব� কুরআেন আ�াহ ওয়াদা কেরিছেলন এভােব: 

﴿  �ََِِّ ۡۡ ََا نَۡ�ُ ٱلُۡم ا َعنَۡي ًّ ََ َن  ََ  ] ٤٧: سومة الروم[﴾  ٤َو

“মুিমনেদরেক সাহাযয করা আমােদর একিট দািয়ৃ।” ১F

2  

 আ�াহ  আেরা বেলেছন: 

﴿   ۡ�ُ َّ ۡقَدا
َ
ُ ۡۡ ِ َ يََُ�ُۡ�ۡ  َوُ�ثَّب َّ وا  ٱ َُواا  ِِن تََُ�ُ َّ ا ََ ِيَن  ّّ َهَها ٱ

َ
ُ ��َ٧  ﴾

 ] ٧: سومة مدد [

“েহ রমানদার ণ ! েতামরা যিদ আ�াহ েক সাহাযয কর, তাহেল 

িতিনও েতামােদর সাহাযয করেবন এবং েতামােদর পদেেপ 

মজবুত কের িদেবন।” ২F

3  

এই িবরাট ে ৗরব ও আরব-অনারব িনিবরেশেব সকল মুিমন 

বা�ার জনয আ�াহ র এই সিচয় সাহােযযর পরও আমারা েদখেত 

পাি� আমােদর সচানেদর একিট দল িববাচ হেয় ইসলাম ছাড়া 

িভ� আদশর �িার করেছ। েযন ইসলােমর মিহমা িকংবা এর 

কলযােণ িনেজেদর পসবরপুদবেদর অিজরত স�ান, মযরাদা ও ে ৗরব 
                                                            
2 .আর-রম, ৪৭ 
3 .মুহা�দ, ৭ 
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স�েকর তারা অনবিহত। তারা েযন খাঁিট মুসিলম িহেসেব 

পসবরপুদবেদর সুদদঢ় সংহিত স�েকরও অজ, যার কারেণ এক 

মােসর দসরেৃ েথেকও শ� তােদর ভেয় আতি�ত হত। 

মুসিলমরা ইসলােমর কলযােণ েয ে ৗরব, স�ান ও কতদ রৃ লাভ 

কেরিছেলন এরা তা ভুেল ে েছ, িকংবা ভুেল যাবার ভান করেছ। 

আর তাই এরা সাাাজযবাদী শ�র কবল েথেক েদেশর মুি�র 

জনয এবং িনেজেদর �াথররো ও হারােনা ে ৗরব িফিরেয় আনার 

লেেয েলাকেদর আরব জাতীয়তার িভি�েত ঐকযবব হবার ডাক 

িদে�। 

আরব জাতীয়তার উপাদান 

আরব জাতীয়তার উপাদান স�েকর এর �িারকেদর মেধয িভ� 

িভ� মত রেয়েছ। েকউ বলেছ, এর উপাদান েদশ, বংশ ও আরবী 

ভাবা; েকউ বলেছ, শধু ভাবা; আবার েকউ বলেছ, ভাবা তেব এর 

সংে  আেছ সুখ-দুঃখ ও আশা-আকা�ার সংিম�ণ। েকউ েকউ 

অনয কথাও বেলেছ। তেব এর নায়ক ও �ব�ােদর েকউই ধমরেক 

এর উপাদােনর মেধয  ণয কের না। অেনেক পির�ারই বেলেছ 

েয, জাতীয়তায় ধেমরর েকান �ান েনই। েকউ আবার একথাও 

বেলেছ েয, জাতীয়তাবাদ ইসলামসহ সকল ধমরেকই �বা কের।  
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আরব জাতীয়তাবাদ �িারকেদর ব�বয অনুযায়ী এর লেয হল 

শ�র িবদেব ও িনেজেদর েযৗথ �াথর হািসেলর উে�েশয ঐকযবব 

হওয়া। সে�হ েনই, এ এক সু�র ও মহৎ লেয। তেব এই লেয 

েকবলমা� ইসলােমর মাধযেমই অিজরত হেত পাের, আরব 

জাতীয়তার মাধযেম নয়। ইসলামই মুসিলমেদর �াথররোর জনয 

পার�িরক ঐেকযর ডাক েদয়। এই ঐেকযর উৎস আ�াহ র �িত 

রমান এবং এর শি� পািথরব জীবেনর কলযাণ এবং পরকােল 

শািচ ও িনরাপ�ার িনায়তা। এই ঐেকযর তুলনায় মানব �বিতরত 

জােহলী ও শরীয়াত-িবেরাধী আরব জাতীয়তার িভি�েত আহসত 

ঐকয িনতাচই তু� এবং অসার। আসেল আরব জাতীয়তাবাদ 

�িারকারীরা মুেখ শ�র িবদেব ঐেকযর কথা বলেলও তােদর 

জাতীয়তাবাদ �িােরর মসেল অনযানয উে�শয কাজ করেছ। েস সব 

উে�েশযর মেধয রেয়েছ রা� েথেক ধমরেক পদথক করা, সমাজ 

েথেক ইসলােমর িবধানসমসহ দসর কের তার পিরবেতর িবিভ� 

উপাদােনর সংিম�েণ ��ত মন ড়া আইন-কানুন �বতরন করা 

এবং �াধীনতার নােম ে�ণীকলহ ও �ংসাআক মতবাদ �িার 

করা। সে�হ েনই, েয �িােরর লেয এই, সাাাজযবাদ তা েদেখ 

আনে� নদতয করেব এবং তােক িজইেয় রাখেত ও তার 

মােনা�য়েনর জনয সব রকম সাহাযয সহেযাি তার েযা ান েদেব। 
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উে�শয, আরবেদরেক তােদর  ীন স�েকর েধাঁকায় েফলা এবং 

জাতীয়তার �িত আকদ ি হেয় এর পেে �িার িালােত তথা 

 ীেনর পথ েথেক সের আসেত উৎসািহত করা। অবশয 

সাাাজযবােদর বািহযক আিরেণ এটা িিিচত করা েবশ কিঠন। 

জাতীয়তাবাদ �িারকেদর মেধয যারা বলেত িায় েয, ধমর 

জাতীয়তার একটা উপাদান, তারা আসেল জাতীয়তাবাদীেদরই 

িবপরীত কথা বলেছ। কারণ, েয-সব িভি�র ওপর তােদর 

জাতীয়তাবাদ �িতিৃত, ধমর তার িবপরীত। ধমর তােদর সু�ি 

ব�েবযরও িবেরাধী। তাছাড়া িবিভ� ধমরাবল�ী সকল আরবেদরেক 

জাতীয়তার পতাকাতেল একতাবব করার তােদর েয লেয, তাও 

ধেমরর পিরপ�ী। অতএব যারা ধমরেক জাতীয়তার উপাদান বলেত 

িায় তারা পর�রিবেরাধী কথা বেল। একবার তারা ইিতবািক 

কথা বলেছ, আর একবার েনিতবািক। এর একমা� কারণ, 

ধমরেক জাতীয়তার উপাদান বলা তােদর অচেরর কথা নয়। এটা 

তারা বলেছ, হয় ইসলােমর অনুসারীেদর সােথ েসৗজনয রোর 

খািতের িকংবা জাতীয়তার �রপ ও লেয স�েকর িনেজেদর 

অজতার কারেণ। েতমিন যারা বেল েয, জাতীয়তা ইসলােমর 

সহায়তা িকংবা পদৃেপাবকতা কের, তােদর কথাও স�সণর 



20 

 

অবাচর। আসল কথা, জাতীয়তাবাদ ইসলােমর িনজ মািটেত 

তারই সােথ লড়াই করেছ এবং ছ�েবেশ িালু হবার আশায় িকংবা 

না েজেন শধুমা� অনুকরণবশত: িনেজর  ােয় ইসলামী ৈবিশেিযর 

িকছু �েলপ লাি েয় েরেখেছ। 

জাতীয়তাবাদ যিদ ইসালােমর পদৃেপাবকতা ও তার 

পিব��ানসমসহ রোর জনযই হত তেব জাতীয়তাবাদীরা সরাসির 

ইসলােমরই �িার ও �িতরোর েিিা করত এবং আসমান েথেক 

অবতীণর তার শাসনত�েক �হণ কের অিবলে� তার িবধনমালার 

ছাঁেি িনেজেদর  ঠন করেত আর� করত। তারা ইসলােমর 

িনেদরশসমসহ পুেরাপুির পালন করত ও তার পিরপ�ী সকল 

কাযরকলাপ পিরহার কের িলত। েকননা, আসল উে�শয ও বদহ�র 

লেয েতা ইসলাম। ইসলামইেতা েসই পথ যােক ধের থাকেল েয 

েকউ িনরাপদ লেেয েপৗছােত পাের এবং জা�াত ও স�ান লােভ 

সেম হয়। আর েকউ ঐ পথ েথেক সের ে েল তার পিরণাম হয় 

হতাশা আর অনুেশািনা। অতএব, জাতীয়তাবাদ �িােরর উে�শয 

ইসলােমর পদৃেপাবকতা িকংবা ে ৗরববদিব নয়, বরং ইসলােমর 

িবেরািধতাই এর আসল উে�শয। তার �মাণ, ইসলাম-�িারক ণ 

যখন মানুবেক ইসলােমর ডাক েদয় এবং ইসলােমর পেথ 
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িবরাজমান জাতীয়তার এই বাধা স�েকর সাবধান কের, তখন 

জাতীয়তাবাদীরা দাদণ েেেপ যায় এবং জাতীয়তার �ােথর 

িনেজেদর সবরশি� িনেয়া  কের। 

জাতীয়তাবাদীরা ইসলােমর ে ৗরববদিব িকংবা আরবেদর 

ইসলামিভি�ক ঐকয িাইেল জাতীয়তাবাদ �িােরর পিরবেতর 

আরবেদর তারা ইসলােমর িশো �হণ কের তার িবধানসমসহ 

কাযরকর করার পরামশর িদত এবং ইসলামেক সমথরন করার জনয 

েলাকেদর আহবান জানােত উৎসািহত করত। েকননা সবর�থম 

তােদর পসবরপুদব আরবরাই ইসলােমর সমথরন কেরিছেলন, তােক 

শ�র বড়য� েথেক রো কেরিছেলন ও িনেজেদর িবেরাধ 

মীমাংসার জনয িবনা ি ধায় তারই ফায়সালা েমেন িনেয়িছেলন। 

ইসলামই হেয় দাঁিড়েয়িছল তােদর স�ান, মযরাদা ও একমা� 

ে ৗরব। আ�াহ বেলন: 

ا َِِ�ُۡ�ۡ  نَِ�ٰبٗ  ﴿ نَزۡ�َا
َ
ۡد ُ ًَ فََ� َ�ۡعًِنُوَن لَ

َ
: سومة األنبييء[﴾ ١ا �ِيهِ ذِۡنرُُ�ۡ ۚ ُ

١٠[ 
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“েতামােদর িনকট আমরা এমন এক �� অবতীণর কেরিছ যােত 

েতামেদর মযরাদার কথা রেয়েছ, েতামরা িক বুঝেত পারছ না?” ৩F

4  

িতিন আেরা বেলন: 

ۡسَمًِيٖ�  ﴿ َّ  ٖٖ ٰ ََ ِِ  ٰ َ ََ  ََ إ ِِنّ ََ ۡ�َِِ َ َِ و
ُ
ِ ا ُ ّّ َۡ بِٱ َمۡمِس َۡ ََ  ٤فَٱ ر  ّل ۡۡ ِ َّ َنُّه  
ۡوَف �ُۡ�  ََ إ َو ََ ۡوِم ًَ  ] ٤٤-٤٣: سومة الزخرف[﴾ ٤نُوَن  َٔ َولِ

“েতামার কােছ েয িকতাব অহীর মাধযেম পাঠােনা হেয়েছ তা শ� 

কের ধের থাক, িনায়ই তুিম সিঠক পেথ রেয়েছ। এটা েতামার 

ও েতামার েলাকেদর জনয এক মযরাদার িববয়। আর েতামােদরেক 

এর জনয জবাবিদিহ করেত হেব।” ৪F

5 

আসেল সু�র সু�র কথা, রঙ েবরেঙর ক�না ও নানা ধরেনর 

�তারণার সাহােযয ইসলােমর সােথ শ�তা করার জনয ও 

ইসলােমর িনজ মািটেতই তার কবর রিনার অশভ উে�েশয 

পাাােতযর  ীিানরা সবর�থম এই আরব জাতীয়তাবাদ �বতরন 

কের। পের ইসলােমর শ� অেনক আরব তা �হণ কের এবং 

তােদর অনুকরণকারী মসখর ও সরল েলােকরা �তািরত হয়। এেত 

                                                            
4 .আল-আি�য়া , ১০ 
5 . আয-যুখ দফ, ৪৩-৪৪ 
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িবধমরীরা সবর� পুলক েবাধ কের। অথি ইসলােমর নীিত অনুযায়ী 

আরব িকংবা অনয েয-েকান জাতীয়তাবাদ �িার স�সণর িনিবব ও 

মহাপাপ। এই �িার মসলত ইসলাম ও মুসিলমেদর জনয একিট 

সু�ি �তারণা। এর �থম কারণ: 

আরব জাতীয়তাবাদ মুসিলমেদর মেধয িবেভদ সদিি কের 

আরব জাতীয়তাবাদ মুসিলমেদর মেধয িবেভদ সদিি কের। এটা 

অনারব মুসিলমেক তার ভাই আরব মুসিলম েথেক পদথক কের, 

আবার আরবেদর পর�েরর মেধযও িবেভদ সদিি কের; কারণ 

আরবেদর সবাই এই মতবাদ সমথরন কের না। তােদর একদল 

এটা সমথরন করেলও আর একদল তা কের না। আর েয মতবাদ 

মুসিলমেদর িবভ� কের িভ� িভ� দেল পিরণত কের, তা 

অবশযই বাচ এবং ইসলােমর উে�শয ও লেেযর পিরপ�ী। কারণ, 

ইসলাম ডাক েদয় ঐকয ও সংহিতর �িত এবং সতয, নযায় ও 

তাকওয়ার জনয পার�িরক সহেযাি তার �িত।  

পিব� কুরআেনর ভাবায়: 

اتِهِ  ﴿ ًَ �ُ َّ ََ  َ َّ وا  ٱ ًُ َُوا  ٱّ� َّ ا ََ ِيَن  ّّ َهَها ٱ
َ
ُ ۡسنُِموَن َ�� َّ نُم  

َ
ّّ َوُ َّ َ�ُموُ�ّن ِِ َ َو

ِ َ�ِيعٗ  ١ َّ ِِ ٱ َۡب ِِ ُموا   ِِ َم ۡۡ ّرقُوا ۚ َوٱۡذنُ َوٱ ََ �َ َّ ِ َعنَۡيُ�ۡ  ِِۡذ ا َو َّ َۡ ٱ ُروا  نِۡعَم
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 َٗ ا ۡعَدا
َ
َ�ٰنٗ  ُنَُمۡ  ُ ۡۡ َبۡحُم  بَِِۡعَممِهَِا ِِ ِۡ ّلَف َ�ۡ�َ قُنُو�ُِ�ۡ  فَأَ

َ
َُم ۡ فَُ ُۡ ا  ا َو ََ ٰ َش َ ََ

َر�ٖ  َۡ َِن  َُ ٰمِهَِ لََعّنُ�ۡ  ّّ ََ ا ََ ُ لَُ�ۡ   َّ ُ ٱ ََ يُ�َّ�ِ ِ ٰل َٰ ۗ َن ََۡها ِ ّّ   �ُ�َ ًَ ن
َ
ٱ�ّا ِ فَأ

 ]١٠٣-١٠٢: آل عدران سومة[﴾  ١َ�ۡهَمُدوَن 

“েহ রমান �হণকারী ণ ! েতামরা যথাযথভােব আ�াহেক ভয় 

কর এবং পসণরাি মুসিলম না হেয় মদতুযবরণ কেরা না। সবাই 

একে� আ�াহর র�ুেক শ�হােত ধের থােকা, িবি�� হেয়ানা। 

আর েতামােদর �িত আ�াহর অনু�েহর কথা �রণ কর। েকননা, 

েতামরা িছেল এেক অপেরর শ�। তারপর আ�াহ েতামােদর 

িবেরাধ দসর কের িদেলন। আ�াহর অনু�েহ েতামরা ভাই ভাই 

হেল। েতামরা অি�কুে�র �াচেদেশ অব�ান করিছেল। আ�াহই 

েসখান েথেক েতামােদর রো কেরেছন। এমিনভােব আ�াহ 

েতামােদর জনয তাঁর িনদশরনাবলী বণরনা কেরন, যােত েতামরা িঠক 

পেথ িলেত পার।”৫F

6  

﴿ �ََِِّ ۡۡ ََۡ�ِهَِ َو�ِٱلُۡم ِ يَّدَك ب
َ
ِ ا َ ّّ ًۡ  ٦ُوَو ٱ ََ ن

َ
ّلَف َ�ۡ�َ قُنُو�ِِهۡ ۚ لَۡو ُ

َ
ا ِ� َوَ َّ  َۡ

�ِض َ�ِيعٗ 
َ
ِٰ�ّن ٱٱۡ� ََ َۡ َ�ۡ�َ قُنُو�ِِهۡ  َو َۡ ّل

َ
ا َ ا ّّ ََُهۡ ۚ ِِنُّه  َعزِ�ٌز ا  ۡۡ ّلَف بَ

َ
َ َ َّ

ِكي     ]٦٣-٦٢: سومة األنفيل[﴾ ٦ ََ

                                                            
6 সসরা আেল ইমরান: ১০২-১০৩ 
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“িতিনই েতামােক তাঁর �তযে সাহাযয ও মুিমনেদর সহায়তায় 

শি�শালী কেরেছন। িতিন মুিমনেদর মােঝ পার�িরক বসুৃও 

�াপন কের িদেয়েছন। তুিম পদিথবীর ে াটা স�দ বযয় কেরও 

তােদর মেধয এই বসুৃ �াপন করেত পারেত না। অথি আ�াহ 

তােদর মেধয বসুৃ �াপন কেরেছন। িতিন সবরজয়ী, মহাকুশলী।”৬F

7  

َّ تَ�ُ ﴿ نَٰوةَ َو ِّ ِِيُموا  ٱل
َ
وهُ َوُ ًُ َِۡبَِ� َِِ�ۡهِ َوٱّ� ُّ َِّن ٱلُۡمۡ�َِِۡ� ُ َِّن  ٣ونُوا  

نُوا  ِشَيعٗ  ََ ََُهۡ  َو ِيَن فَّرقُوا  دِي ّّ وَن ٱ َُ يِۡهۡ  فَرِ ِۢ بَِما َ�َ ۡز َِ  َ ُُ إ   ]٣١: سومة الروم[﴾  ٣ا

“তাঁর িদেক একাচভােব মেনােযা ী হেয়। আর তাঁেক ভয় কর ও 

নামায কােয়ম কর। আর মুশিরকেদর দলভু� হেয়ানা, যারা 

তােদর  ীনেক খ� খ� কের দেল দেল িবভ� হেয়েছ। �েতযক 

দুলই িনেজর িনকট যা আেছ তাই িনেয় খুশী রেয়েছ।”৭F

8  

ইসলাম এমিনভােব িবেভদ-িবি��তার িবেরািধতা কেরেছ এবং 

ঐকয-সংহিত রোর জনয আমরণ সেতযর র�ুেক আকেড় ধরার 

ডাক িদেয়েছ। এ েথেক পির�ার েবাঝা যায় েয, জাতীয়তাবাদ 

এবং ইসলােমর লেয ও উে�শয স�সণর িবপরীত। এর আরও 

                                                            
7 . সসরা আনফাল, ৬২ 
8 . আর রম, ৩১ 
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�মাণ, এই মতবাদ অথরাৎ আরব জাতীয়তাবাদ আমােদর পিামা 

শ�েদর িনকট েথেক আমদানী হেয়েছ। এর আড়ােল ওেদর 

আসল উে�শয “িবভ� কর ও শাসন কর” এই অশভ েকৗশেল 

মুসিলমেদরেক কত েতইনা কেরেছ, যা ভাবেত ে েল হদয় 

ভারাচাচ হয় এবং েিাখ অ�সজল হেয় ওেঠ। 

আরব জাতীয়তাবােদর আসল �বতরক কারা? 

আরব জাতীয়তাবােদর ইিতহাস িলখেত ি েয় অেনেকই বেলেছন 

েয,  ীিীয় উনিবংশ শতা�ীর েশেবর িদেক পিামারা িসিরয়ার 

 ীিান িমশনারী দলগেলার মাধযেম সবর�থম আরব জাতীয়তাবাদ 

�িার শদ কের। তখন এই �িােরর উে�শয িছল তুকরীেদরেক 

আরবেদর েথেক পদথক কের মুসিলমেদর মেধয িবেভদ সদিির 

সসিনা করা। চেম এই �িার িসিরয়া, ইরাক ও েলবানেন ছিড়েয় 

পেড় এবং �ায় বাট বছর পর ১৯৯০  ীিাে� পযািরেস এর �থম 

সে�লন অনুিৃত হয়। তারপর েথেক এই �িার  ত েবেড় যায় 

এবং চেম একিট আে�ালেন রপ েনয়। মদতুযদ� িদেয় তুকরীরা 

এই আে�ালন িনমস রল করার েিিা কের। জামাল পাশা িসিরয়ায় 

এসব মদতুযদ� কাযরকর কেরিছল। তাহেল আমরা িক মেন করেত 

পাির েয, আমােদর শ�রা আরব জাতীয়তাবাদ �বতরন ও এর 
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জনয সে�লন অনুৃান কের, আর িমশন পািঠেয় আমােদর �ােথর 

কাজ করেছ? অস�ব। তারা আমােদর কলযাণ িকংবা �াথর 

েকানটাই িায় না। তােদর উে�শয একটাই। আর তা হল, 
আমােদর �ংস করা, আমােদর ঐকয টুকরা টুকরা করা ও 

আমােদর  ীেনর েযটুকু আেছ তাও িনিাচ করা। এই �িার 

মসলত: পাাােতযর একিট সাাাজযবাদী অঅ যা মুসিলমেদর মােঝ 

িবেভদ সদিির মাধযেম  ীন েথেক তােদরেক দসের সিরেয় রাখার 

লেেয বযবহত হে�। 

আােযরর িববয়, আমােদর তদণ সমাজ ও েলখকেদর অেনেকরই 

-আ�াহ ওেদর েহদােয়ত কদন- এই বা�বিট জানা েনই। তাই 

তারা মেন কের, ইসলােমর তুলনায় আরব জাতীয়তাবােদর 

িভি�েত ঐকযবব হেল ও এই মতবােদর পদৃেপাবকতা করেল 

আরবেদর উপকার এবং তােদর শ�র েিত েবশী হেব। 

িন:সে�েহ এ এক ভুল ধারণা ও বা�বতা িবেরাধী িব�াস। হযাঁ, 

এটা িঠক েয িনজ �ােথরর িবদেব েয েকান েজাটই সাাাজযবাদী 

শি�র জনয দুিাচার কারণ। িক� ইসলামিভি�ক েজাট ও ঐেকয 

তার শংকা তুলনামসলকভােব েবশী। এজনযই েস আরব 

জাতীয়তাবাদ আে�ালেন স�ি এবং আরবেদরেক এই 
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আে�ালেন উৎসািহত করার কােজ িনেবিদত। সাাাজযবাদী শি�র 

উে�শয, আরবেদরেক ইসলাম েথেক দসের রাখা ও আ�াহর সােথ 

তােদর বসন িছ� করা। কারণ, তারা যিদ ইসলামেক হারায় 

তাহেল আ�াহর �িত�ত সাহাযয হেত বি�ত হেব; েয সাহােযযর 

�িত�িত িতিন পসেবরাি�িখত দুিট আয়াত ও এই আয়াতিটেত 

িদেয়েছন:  

ّن ٱ﴿ وِّ  َعزِ�ٌز َوَ�ََُ�َ ًَ َ لَ َّ هُ اۚ ِِّن ٱ ن يََُ�ُ َّ  ُ َّ٤  ّّ ِيَن ِِن  ّّ ُٰهۡ  ِ� ٱ َّ ّك
ََاتَُوا   نَٰوةَ َو ِّ قَاُموا  ٱل

َ
�ِض ُ

َ
ِ  ٱۡ� ّ َِ َََهۡوا  َعِن ٱلُۡمََكرِ  َو َمُروا  بِٱلَۡمۡعُروِف َو

َ
ٱلّزَنٰوةَ َوُ

ُمو ِ 
ُ
ٍُ ٱۡ� ۡبنَُهۡ  قَۡوُم نُوحٖ  ٤َ�ًَِٰب َِ  ۡۡ ۡد َنّ�بَ ًَ بُوَك َ� وََ�د  َوَ�ُموُد  َن يَُ�ّ�ِ

 ] ٤١-٤٠: سومة الج[﴾ ٤

“আ�াহ েক যারা সাহাযয করেব, আ�াহ তােদর সাহাযয করেবন। 

িনায়ই আ�াহ শি�শালী, সবরজয়ী। তারা এমন েরাক, যােদরেক 

আমরা েমতায় �িতিৃত করেল তারা নামায কােয়ম কের, 

যাকাত েদয়, সৎকােজর িনেদরশ দান কের এবং অনযায় কাজ 

েথেক িবরত রােখ। আ�াহই সকল কােজর পিরণােমর মািলক।” 

৮F

9  

                                                            
9 . আল- হ� , ৪০-৪১ 
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জানীরা সবাই জােন েয, দুেটা েিতর মেধয যিদ েয-েকান একিট 

অপিরহাযর হয় তেব বদহ�র েিত এড়ােনার জনয দুেটার মেধয 

েু�তর েিতিট �হণ করাই উ�ম। এ এক শা�ত িনয়ম। 

সাাজযবাদী শি� এ িনয়মিট জােন এবং এ েেে� তারা এই 

িনয়মই অনুসরণ কেরেছ। অতএব আমােদরেক সব রকেমর েিত 

ও িবপদ েথেক রো পাওয়ার জনয শয়তান, সাাাজযবাদ ও 

তােদর েদাসরেদর �তারণা স�েকর সবরদা সজা  থাকেত হেব। 

আ�াহ আমােদর সহায় েহান। 

উপেরা� আেলািনায় েবাঝা ে ল েয, আরব জাতীয়তাবাদ 

ইসলােমর �িত একিট ৈবরী আিরণ ও ইসলােমর িনজ ভস খে� 

তারই সােথ এক লড়াই। আরবরা এই �িাের সাড়া িদেল 

িনেজরাই িনেজেদর মারাআক সবরনাশ েডেক আনেব। এই �িার 

তােদর মযরাদা, স�ান, শি� ও কতদ রেৃর �কদ ত উৎস ইসলাম 

েথেকই তােদরেক দসের সিরেয় েনেব। েকান বুিবমান আরব তাই 

এেহন একিট �িাের িকছুেতই সাড়া িদেত পাের না। �খযাত 

ইসলামী েলখক আবুল হাসান নদভী তার ( اسدعواي م  صاحة أيهي

 (েহ আরব! েতামরা তা আমার িনকট �ি শেন নাও) (العرب

নামক পুি�কার ২৭ ও ২৮ পদৃায় িমৎকার বেলেছন:  
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“অতযচ দুঃখ ও ল�ার িববয় েয, বতরমােন আরব িবে� কিতপয় 

েলাক আদশর ও লেযিবহীন আরব-জাতীয়তাবাদ �িার করেছ। 

এর উে�শয ে�ৃ নবীর উপ�ািপত িভ� িভ� জািত, বযি� ও 

খি�ত মানবে ািৃেক সম�য়কারী আদশর এবং ইসলােমর সুদদঢ় 

আিআক বসন হেত িবি�� হওয়া ৈব আর িকছুই নয়। বলা 

বাহলয, এটা একটা জাতীয় অপরাধ এবং এ অপরাধ এ জািতর 

ইিতহােস েলখা সবগেলা জাতীয় অপরাধেক হার মানায়। এ এক 

�ংসাআক আে�ালন এবং এটা ইিতহােসর সকল �ংসাআক 

আে�ালন েথেক অিধক েিতকর। এই আে�ালন জাতীয় িবনাশ 

ও সামািজক আআহনেনর এক অশভ িস ড়াচ পদেেপ।” 

হযরত হাসােনর রািদয়া�াহ আনহ বংশধর আরব-িবশারদ এই 

মনীবী িব� পিরি�িত িনরীো ও িবিভ� জাতীয়তাবাদী 

আে�ালেনর অশভ পিরণিত পযরােলািনা করার পর এই উি� 

কেরেছন। অতএব আরব জাতীয়তাবােদর এই েিতকর 

আে�ালন আরব ও মুসিলমেদর আজ কত বড় িবপেদর স�ুখীন 

করেছ তা উপলি� করার সময় এেসেছ। আ�াহ সকলেক এর 

অিনি েথেক রো কদন এবং আরব ও অনয সকল মুসিলমেক 
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তােদর পুবরপুদবেদর সিঠক পেথ িফের যাবার তাওফীক দান 

কদন। 

আজকাল ইসলােমর সুহদ ও ইসলাম �িাের উদযমী েলাকেদর 

সংখযা িনতাচই কম। পোচের ইসলামিবেরাধী ও তার িবধান ও 

িশোসমসহ অমানযকারীেদর সংখযা অেনক েবশী। এমতাব�ায় 

ইসলােমর সচানেদর একাচ কতরবয জাতীয়তাবাদ ও তার 

�িারকেদর সহেযাি তার পিরবেতর ইসলাম �িােরর কােজ 

সহেযাি ত করা, মানুেবর িনকট ইসলােমর মিহমা তুেল ধরার 

েিিা করা এবং ইসলােমর গণাবলী ও তার সু�র নীিতমালার 

�িার তথা িশর ক, িবদ ‘আত, কুসং�ার ও ে াঁড়ািমমু� তার 

মহান িশোসমসেহর �সাের িনেজেদর �েিিা িনেয়ািজত করা। 

তাহেলই তারা পসবরপুদবেদর হারােনা ে ৗরব িফিরেয় আনেত 

পারেব ও ইসলােমর জনয উদযম ও তােক সংরেণ করার শি� 

িফের পােব এবং অকাটয যুি�র সাহােযয ইসলাম িবেরাধীেদর 

সফলভােব �িতেরাধ করেত সেম হেব। তাই সামথরনুযায়ী 

ইসলােমর �েতযক সচােনর জনয এ এক অপিরহাযর কতরবয। 

আ�াহর িনকট আমােদর �াথরনা, িতিন েযন সবাইেক এই কতরবয 

পালেনর শি� দান কেরন। িতিন আমােদর অচর ও আমল 
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সংেশাধন কের েদন এবং ইসলামেক শি�শালী কের ও সকল 

শ�র িবদেব অিিেরই তােক িবজয়ী কের মুসিলমেদর েিাখ 

শীতল কেরন। 

আরব জাতীয়তাবাদ জােহিলয়ােতর অনযতম উপাদান 

 ইসলােমর নীিত অনুযায়ী আরব জাতীয়তাবাদ িনিববহবার ি তীয় 

কারণ এই েয, ইসলােমর দদিিেত জােহিলয়ােতর �িত আহবান 

স�সণর িনিবব। অসংখয উ দিতর মাধযেম এ বযাপাের ইসলােম 

কেঠার সাবধানবাণী ও সু�ি দদিিভিি রেয়েছ। এসব উবদ িতেত 

শধুমা� ইসলাম েয কয়িট বহাল েরেখেছ তাছাড়া জােহলী যুে র 

যাবতীয় রীিতনীিত ও কাযরকলাপ িনিবব করা হেয়েছ। আর আরব 

জাতীয়তাবাদ �িার েয জােহিলয়ােতরই একিট অংশ তােত েকান 

সে�হ েনই। কারণ, তার ডাক ইসলােমর জনয নয় িকংবা তার 

সহেযাি তা সতয �িতৃার উে�েশয নয়, বরং তার িবপরীত। 

জােহিলয়ােতর আ�ান তখনকার েলাকেদর ভাে য বহ দুঃখ-দুদরশা 

ও সবরনাশা যুব েটেন এেনিছল, যােত তােদর জানমাল, মানস�ান 

সবই নি হেয়িছল এবং পিরণােম তােদর ঐকয েভংে  ি েয় 

অচের শ�তা ও �দণার জ� হেয়িছল, আর ে াে� ে াে� েদখা 

িদেয়িছল মারাআক িবেভদ। শাইখুল ইসলাম ইব ন তাইিময়া (র) 
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বেলেছন, “ইসলাম ও কুরআেনর আ�ান বিহভস রত সবিকছুই- 

েযমন বংশ, েদশ, জািত, মাযহাব, তরীকা ইতযািদ-জােহিলয়ােতরই 

এক একিট িনদশরন। একবার এক আনছার ও এক মুহািজেরর 

মেধয িববাদ েলে  ে েল উভেয় “েহ আনসার ণ ও েহ 

মুহািজর ণ” সে�াধেন যার যার স�দায়েক সাহােযযর জনয ডাক 

েদয়। তখন রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ভৎরসনা 

কের বেলিছেলন: 

ني نَ� أْظهرُ�م«
َ
غيّية َوأ َياي

ْ
نيَدْعَوا اْ

َ
 »أ

“জােহিলয়ােতর িদেক আ�ান জানােনা হে�! অথি আিম 

েতামােদর মােঝই রেয়িছ।’ এই �টনায় িতিন অতযচ চুব 

হেয়িছেলন।” 

পিব� কুরআেন আ�াহ বেলেছন: 

َّ  ُ�ُيوتُِ�نّ  ِ�  َوقَۡرنَ  ﴿ نَ  َو َۡ ّ ََ جَ  َ� َ ََ ِٰهنِّيٍِ  َ� ََ �  ٱۡل وَ�ٰ
ُ
قِۡمنَ  ٱۡ�

َ
نَٰوةَ  َوُ ِّ  ٱل

ََا�ِ�َ  ِطۡعنَ  ٱلّزَنٰوةَ  َو
َ
َ  َوُ َّ وَ�ُ اۚ  ٱ َُ ََّما َوَ  ُ  يُرِ�دُ  ِِ َّ َس  َعَُ� ُ  ِ�ُۡ�وَِب  ٱ َۡ  ٱلّرِ

 َِ ۡو
َ
ُ  ِۡ ُۡ ۡ  ٱۡ�َۡي � َوُ�َطّهَِر َٗ   ]٣٣: األحزاب[ ﴾ ٣ َ�ۡطِه

 “েতামরা েতামােদর �ের অব�ান কর এবং �থম জােহিলয়ােতর 

নযায় িনেজেদর রপ েসৗ�যর �দশরন কেরানা। নামায কােয়ম কর 
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ও যাকাত দাও এবং আ�াহ ও তাঁর রাসসেলর �িত অনু ত 

থাক।” ৯F

10  

িতিন আেরা বেলন:  

َِ  ِِذۡ  ﴿ َع ِينَ  ََ ّّ ُروا   ٱ ََ ٍَ  قُنُو�ِِه ُ  ِ�  َ� ِمّي َ ۡۡ ٍَ  ٱ ِّي ِٰهنِّيٍِ  ََ ََ   ]٢٦: الفتح[ ﴾ ٱۡل

“কােফররা যখন তােদর অচের জােহলীয়ােতর উে�জনা ও িবে ব 

সদিি করল।” 

আবস দাঊেদ বিণরত একিট হাদীেস রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন: 

ول م مغي  ل م مغي من دى  ع عصبية، ول م مغي من قير  ع عصبية،«
 »من ميى ع عصبية

“েয বযি� পেপাত ও পরিবে ব �হেণর আ�ান জানায়, েস 

আমােদর েলাক নয়, েয পেপাত ও পরিবে েবর জনয লড়াই 

কের, েস আমােদর েলাক নয় এবং েস পেপাত ও পরিবে ব 

েপাবণকারী অব�ায় মারা যায়, েসও আমােদর েলাক নয়।” 

                                                            
10 আল-আহযাব, ৩৩ 
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সহীহ মুসিলেম উবদ ত বণরনায় রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন: 

 ن اهللا أون  ل أن رواضعوا حب ي يبد أحد ع أحد وي يف ر أحد ع «
 »أحد

“আ�াহ আমার িনকট অহী পািঠেয় েতামােদরেক িবনয়ী হবার 

িনেদরশ িদেয়েছন। যােত েকউ কারও ওপর অতযািার িকংবা 

অহংকার না কের।” 

এেত েকান সে�হ েনই েয, জাতীয়তাবাদ �িারকারীরা পেপাত 

ও পরিবে ব �িার কের। তারা পেপাত ও পরিবে েবর জনয 

মাথা  রম কের ও সং�েবর িলল হয়। এেতও েকান সে�হ েনই 

েয, জাতীয়তাবাদ মানুবেক অতযািার ও অহংকােরর পেথ িনেয় 

যায়। েকননা এই জাতীয়তাবাদ েকান আসমানী  ীন নয় েয, তার 

অনুসারীেদরেক অতযািার ও অহংকার েথেক িবরত রাখেত পাের। 

বরং এটা এমন একটা জােহলী মতবাদ যা েকবল তােক িনেয়ই 

 বর করেত এবং অনযায়ভােব হেলও তারই পোবল�ন করার 

জনয অনুসারীেদর �েরািিত কের। িববয়িট  ভীরভােব িিচা 

করেত হেব। তাহেলই সতয পির�ার হেয় ওঠেব। 
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এ স�রিকত উবদ িতসমসেহর মেধয িতরিমযী ও অনযানযেদর বিণরত 

একিট হাদীেস রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

ؤمن  ن اهللا قد أها  عغ�م عصبية اْياغية وض راي نيآلنيء،  ندي او م« 
را أو ضيجر  ا، اسيب نغو آدم وآدم خغم من رراب، وي ضل  لعرى ع 

 »ع�   ي نيلقوا

“আ�াহ েতামােদর েথেক জােহিলয়ােতর পেপাত ও পরিবে ব 

এবং পসবরপুদবেদর িনেয়  বর করার �থা অপসদত কেরেছন। 

মানুব হয় আ�াহ ভীদ মুিমন, অনযথায় দু�মরা পাপী। সকল মানুব 

আদেমর বংশধর আর আদম মািটর ৈতরী। একমা� তাকওয়ার 

মাপকািঠ ছাড়া অনয েকান উপােয় একজন আরব একজন অনারব 

েথেক িকছুেতই ে�ৃ নয়।” 

হাদীসিটর সােথ কুরআেনর এ আয়াতিটরও অথর ত িমল রেয়েছ: 

َهَها ﴿
َ
ُ ُٰ�  ِِنّا ٱ�ّاُس  َ�� ََ ًۡ نَ ِن َۡ نَ�ٰ  َذَنرٖ  ّّ

ُ
ُٰ� ۡ  َوُ ََ َعۡن ََ َِ  ُشُعوٗ�ا َو ِ �

ا َبا َِ  َو
ُ� ۡ  ِِنّ  ِ�ََعاَ فُواا ۚ  َّ ۡ�َر

َ
ِ  ِعَدَ  ُ َّ ٮُٰ� ۚۡ  ٱ ًَ �ۡ

َ
َ  ِِنّ  َ َّ بَِ   َعنِي ٌ  ٱ َۡ ١ ﴾ 

  ]١٣: ال�راى[

“েহ মানুব ! আমরা েতামােদরেক একেজাড়া নারী-পুদব েথেক 

সদিি কেরিছ এবং পার�িরক পিরিেয়র জনয িবিভ� জািত ে াে� 
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পিরণত কেরিছ। আ�াহর িনকট েতামােদর মেধয সবরািধক 

মযরাদাবান েস-ই েয েতামােদর মেধয সবরািধক আ�াহ ভীদ।”১০F

11 

এই পিব� আয়াতিটেত আ�াহ তা‘আলা �ি কের বেল িদেয়েছন 

েয, িতিন মানুবেক িবিভ� জািত ও ে াে� িবভ� কেরেছন 

েকবলমা� পার�িরক পিরিিিতর সুিবধার জনয,  বর িকংবা 

ে�ৃেৃর �িতেযাি তা করার জনয নয়। তাছাড়া িতিন সবার মেধয 

সবরািধক আ�াহভীদেকই তাঁর িনকট সবরািধক মযরাদাবান বেল 

ে�াবণা কেরেছন। উপেরা� হাদীেসর মমরাথরও িঠক তাই। 

হাদীসিটেত এই িদক-িনেদরশও রেয়েছ েয, জােহলী যুে র �থা 

অহ�ার ও বংশ-মযরাদা িনেয়  েবরর �িতেযাি তা করা। িক� 

ইসলাম তার িবপরীত। ইসলাম মানুবেক িবনয়, তাকওয়া এবং 

আ�াহর স�িির জনয পার�িরক হদযতার ডাক েদয় এবং সকল 

জািতর মানুব িনেয়  িঠত �কদ ত মুসিলমেদরেক এমনভােব এক 

েদহ ও এক অ�ািলকার নযায় সং�বব হেত েশখায়, যােত 

একজেনর শি�েত আেরকজন শি� পায় এবং একজেনর বযথায় 

আেরকজন বযিথত হয়। সহীহ হাদীেস রসুলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

                                                            
11 . আল-হজুরাত , ১৩ 
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 »-و بك ن� أصينعه  -امؤمن لغدؤمن بلنيين �شد نعله نعلي«

“মুিমেনর জনয মুিমন অ�ািলকার নযায়, যার একাংশ অনযাংশেক 

শ� কের।” 

এরপর রসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর হােতর 

আিুলসমসহ একে� িবজিড়ত কের বেলন:  

م   امؤمغ� و روادام ورراحهم ورعيهفهم ثد   اْدد الواحد  ها ا تك «
 »مغه علو ردال س سي ر اْدد نيل� والدهر

“পার�িরক হদযতা, সহানুভুিত ও দয়ার িদক েথেক মুিমন ণ 

েযন একিট েদহ, যার েকান একিট অেি কি অনুভব হেল ে াটা 

েদেহ �র ও িন�াহীনতা েদখা েদয়।” 

জাতীয়তাবাদীেদর কােছ িজজাসা কির, তােদর জাতীয়তা িক 

আরব- অনারব িনিবরেশেব সকল মুসিলমেদর জনয সহমিমরতা, 

সহানুভুিত ও বযথায় বযিথত হবার এরপ মহান নীিত �িার কের? 

অবশযই কের না। বরং জাতীয়তার নীিত হল, যারা এই মতবাদ 

�হণ কের তােদর �িত বসুৃ, আর যারা এেক েমেন িনেত পাের 

না তােদর সােথ শ�তা। অতএব মুি�কামী �েতযক মুসিলমেক 

জা�ত হেত হেব এবং পেপাত ও ে াঁড়ািমমু� হেয় নযাযয-
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িনরেপে দদিিেত বা�বেক অবেলাকন করেত হেব। আ�াহ 

আমােদরেক মুি�র পেথ পিরিািলত কদন। 

সহীহ হাদীেস বিণরত আেছ: একবার আনসার ও মুহািজর 

স�দােয়র দুই বালেকর মেধয িবেরাধ েলে  যায়। মুহািজর 

বালক ‘েহ মুজািজর ণ’ এবং আনসার বালক ‘েহ আনসার ণ’ 

বেল িনজ িনজ স�দােয়র সাহাযয �াথরনা কের। কথািট রসসলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর কােন ে েল িতিন বেলন, 

“জােহিলয়ােতর িদেক আহবান জানােনা হে� ! অথি আিম 

েতামােদর মােঝ এখনও েবঁেি আিছ।” মুহািজর ও আনসার 

আ�াহর িনকট দু’েটা ি�য় নাম। উভেয়র �শংসা কের আ�াহ 

বেলেছন:  

ونَ ﴿ ًُ ٰبِ َّ ّولُونَ  َوٱل
َ
  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ  ِّنَ  ٱۡ�

َ
ا ِ َوٱۡ� َِ ِينَ  ن ّّ ٰنٖ  ٱّ�َبُعوُو  َوٱ ََ َۡ ِ  �ِإ

 َ�ِ ّ  ُ َّ َُۡه ۡ  ٱ َۡهُ  َو َُضوا   َۡ َعدّ  َۡ
َ
ٖۡ  لَُه ۡ  َوُ ٰ َّ نَۡ�ٰرُ  َ�َۡمَها َ�ۡرِ  ََ

َ
 َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ�

ا  بَٗد�ۚ  �ِيَها
َ
َ  ََ ِ ۡوزُ  َ�ٰل ََ   ]١٠٠: الو�ة[ ﴾ ١ ٱۡلَعِظي ُ  ٱۡل
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“মুহািজর ও আনসারেদর মেধয যারা �থম পযরােয়র, আর যারা 

তােদর �কদ ত অনুসারী, আ�াহ  তােদর সকেলর ওপর স�ি এবং 

তারাও আ�াহর ওপর স�ি।” ১১F

12 

 তা সেৃও মুহািজর হেয় মুহািজরেদর িকংবা আনসার হেয় 

আনসারেদর সাহাযয �াথরনা করায় যিদ জােহিলয়ােতর িদেক 

আহবান জানােনা হেয় থােক, তাহেল যারা জাতীয়তাবাদী 

আখযািয়ত হেয় জাতীয়তার নােম সাহাযয �াথরনা করেছ এবং 

জাতীয়তার জনয উে�িজত হেয় উেঠেছ’ তােদর অব�াটা িক? 

এেদর েেে� ‘জােহিলয়ােতর িদেক ডাক িদেয়েছ’ কথািট 

অিধকতর �েযাজয নয় িক? আশা কির, িববয়িট এখন অতযচ 

পির�ার। 

হািরস আশ ‘আরী েথেক বিণরত আেছ েয, রাসুলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 ن اهللا أمر  ب نن ز�ر�ي مدم أن يعد  نهن و�ممر ن   سا ي  أن «
 »يعدغوا نهن ضذثراي

                                                            
12 . আত-তাওবা, ১০০ 
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“আ�াহ ইয়াহ ইয়া ইব ন যাকািরয়া আলািহস সালামেক তাঁর 

িনেজর করার জনয ও বনী ইসরারলেক করেত বলার জনয পাঁিিট 

কােজর িনেদরশ িদেয়িছেলন।” 

কাজগেলা উে�খ করার পর রসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন: 

الددع والعيعة واْهيد وال�رة : وأني آمر�م مدم اهللا أمر� نهن«
واْديعة، ضهنه من ضيما اْديعة قيد  ب ضقد خغع م�قة اإلسالم من عغقه 

 »و من ُجَث جهغم ي أن يراجع ومن دى ندعوا اْياغية ضه

“আর আিমও েতামােদরেক পাঁিিট কাজ করেত বলিছ, আ�াহ 

আমােক েসগেলার িনেদরশ িদেয়েছন। কাজগেলা হল: �বণ ও 

আনু তয, িজহাদ, িহজরত ও জামায়াত তথা সং�ববভােব থাকা 

(পদথক না হওয়া)। েয বযি� সং�বব জীবন েথেক এক িব�ত 

পিরমাণ দসের সের যােব েস তার  লা েথেক ইসলােমর বসন 

খুেল েফলেব, যতেণ না আবার িফের আেস। আর েয বযি� 

জােহিলয়ােতর মতাদরশ �হেণর আহবান জানােব েস জাহা�ােমর 

�ালািনেত পিরণত হেব।” 
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 একজন �ে করেলন: েহ আ�াহর রাসসল ! যিদ েস নামায-েরাজা 

কের তবুও? িতিন বলেলন:  

ضيدعوا ندعوا اهللا الي سدي�م و�ن ص� وصيم وزعم أنه مدغم، «
 »امدغد� امؤمغ� عبيد اهللا

“যিদও েস নামায-েরাযা কের এবং মেন কের েয, েস মুসিলম। 

অতএব েতামরা আ�াহর েদয়া সে�াধেন ডাকেব, িযিন 

েতামােদরেক মুসিলম, মুিমন, আ�াহর বা�া নাম িদেয়েছন।” 

এ স�িকরত সব হাদীেসর মেধয এই সহীহ হাদীসিট সবরািধক 

সু�িভােব �মাণ কের েয, জাতীয়তাবাদ �িার একিট বাচ ও 

জােহলী �িার, এবং এর �িারকরা নামায-েরাযা করেলও এবং 

িনেজেদরেক মুসিলম মেন করেলও জাহা�ােমর ইসন হবার 

েযা য। এ এক ভয়ানক হমিক ও েজারােলা সতকরবাণী, যা 

�েতযক মুসিলমেক জােহলী মতবাদসমসহ েথেক সাবধান কের 

েদয়। এসব মতবাদেক তােদর �িারকরা েমািহনী প�-পি�কা, 

জাঁকােলা ব�দ তামালা এবং িভি�হীন ও অব�ব ক�নািবলােস 

সািজেয় রাখেলও আসেল এগেলা িমথযা ও িববািচকর �তারণা। 

আ�াহ আমােদরেক এসব �তারণা ও তােদর িনকদ ি পিরণিতর 

হাত েথেক রো কদন। 
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িববাচকর �িারণা ও তার জবাব 

 এখােন একিট সংশয় িনরসন করা �েয়াজন; তা হল, 

জাতীয়তাবাদীরা বেল েবড়ায় েয, আরব জাতীয়তাবাদ �িােরর 

িবেরািধতা আরবেদর েহয় করা ও তােদর মযরাদা অ�ীকার করার 

নামাচর। আসেল এটা একটা িমথযা দািব ও অনযায় ধারণা। 

কারণ, আমরা আে ই বেলিছ েয, আরবেদর মযরাদা ও ইসলােমর 

�ার�কালীন তােদর মহান কাযরাবলীর �ীকদ িতর বযাপাের ইিতহাস-

জানা েকান মুসিলেমর িব�ুমা� সে�হ েনই।  اقتليء الصاط

 ে� আবুল আ�াস ইব ন� (সিঠক পেথর দািব) امدتقيم

তাইিময়াসহ একািধক পি�ত উে�খ কেরেছন েয, আহেল 

সু�ােতর মেত অনারবেদর তুলনায় আরব জািতর েলােকরা 

অিধকতর মযরাদার অিধকারী। ইব ন তাইিময়া কেয়কিট হাদীসও 

উবদ ত কেরেছন েযগেলা আরবেদর অিধকতর মযরাদার ইংি তবহ। 

িক� আরবেদর মযরাদা �ীকার করার অথর এই নয় েয, তােদরেক 

একিট �� বািনেয় তার িারপােশ সবাইেক জেড়া হেত হেব এবং 

তারই িভি�েত মানুেবর বসুৃ িকংবা শ�তা িনণরীত হেব। ব�ত: 

এই অিধকার একমা� ইসলােমর, যার কলযােণ আ�াহ  তােদর 

স�ান ও মযরাদা বািড়েয় িদেয়েছন। অতএব এ দু’েটা িজিনেসর 
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মেধয আকাশ পাতাল পাথরকয রেয়েছ। আসেল অনযেদর েিেয় 

আরবেদর এই বাড়িত মযরাদা িকংবা তােদরেক িবশব ভাবার 

অিধকারী কের ও তােদরই ভাবায় কুরআন নািযল কের এমনিক 

তােদরই ভাবাভাবী েথেক িব�জনীন রাসসল পািঠেয় আরবেদর 

�িত আ�াহ েয অনু�হ কেরেছন, এর েকানটাই পরকােল 

আ�াহ র ৈনকটয অজরেন তােদর িকছুমা� সহায়ক িকংবা তােদর 

মুি�র  যারািি হেব না, যিদ তােদর মেধয রমান এবং তাকওয়া 

না থােক। তাছাড়া এই বাড়িত মযরাদা ও িবেশব অনু�হ  ীেনর 

িদক েথেক অনযেদর তুলনায় তােদর অিধক মযরাদার কারণ হেত 

পাের না। পসেবরাি�িখত আয়াত ও হাদীস অনুযায়ী সবরািধক 

তাকওয়ার অিধকারী বযি� সকল মানুেবর মেধয আ�াহর িনকট 

সবরািধক মযরাদার অিধকারী। বরং অনযেদর তুলনায় আরবেদর এই 

বাড়িত মযরাদার জনয তােদর উিিত অনযেদর তুলনায় আ�াহর 

েবশী েশাকর করা ও েয  ীেনর কারেণ আ�াহ তােদর ঊে�র 

উিঠেয়েছন তার সাহােযযর জনয িনেজেদর �য়াস বদিব করা। 

জাতীয়তাবাদ িকংবা অনয েকান িববা� আদশর বা অশভ �িাের 

কণরপাত না কের তােদর উিিত ঐ  ীেনর জনযই বসুৃ করা এবং 

ঐ  ীেনর জনযই শ�তা করা। েকবলমা� বংশই যিদ তােদর 

এতটুকু কলযাণ করেত পারত, তাহেল আবুলাহাব �মুখ জাহা�ামী 
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হত না। রমান ছাড়া বংশ যিদ আেদৗ েকান কােজ আসত, তাহেল 

সহীহ হাদীেস রসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেতন 

না: 

 »ا توا أنفد�م من اهللا، ي أغ  عغ�م من اهللا   ئي! يي معش قر�ش«

 “েহ কুরাইশ ে াে�র েলােকরা ! েতামরা আ�াহর সােথ 

িনেজেদর েলনেদেনর স�কর িঠক কের নাও। আ�াহর শাি� 

েথেক রোয় আিম েতামােদর জনয িকছুই করেত পাির না।”  

অতএব ‘আরব জাতীয়তাবাদ �িােরর িবেরািধতা করেল 

আরবেদর েহয় করা হয় িকংবা তােদর মযরাদা অ�ীকার করা হয়। 

এটা একটা অমসলক কথা। পিব� শরীয়ােত িকংবা ে াঁড়ািমমু� 

সু� যুি�েত এর েকানই িভি� েনই। 

 জাতীয়তাবাদীেদর েকউ েকউ এই কথা বেল আরও একিট 

সংশয় সদিি করেছ েয, রসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন:  

 »  ها هل العرب هل اإلسالم«

 আরবরা লাি�ত হেল ইসলাম লাি�ত হেব।” েকউ আবার 

হাদীসিট এভােব বণরনা কেরেছ,  



46 

 

 » ها عز العرب عز اإلسالم«

“আরবরা স�ািনত হেল ইসলাম স�ািনত হেব।” 

তারা বেল: এেত েবাঝা যায় েয, আরব জাতীয়তাবােদর 

পদৃেপাবকতা ও �িার করেল ইসলােমরই পদৃেপাবকতা ও �িার 

করা হয়। এর জবাব হল: কথাগেলা �বণ-িববাট, সেতযর 

অপলাপ এবং সতয িমথযা যাই েহাক হাদীসিটর ভুল বযাখযা�সসত। 

েকননা বা�ব �টনা এই উি�র িবপরীত। বদর ও খ�েকর যুেব 

আরবরা লাি�ত হেয়িছল, িক� তােদর েসই লা�নায় ইসলােমর 

স�ান ও আআ�কাশ সসিিত হেয়িছল। পোচের, উহেদর যুেব 

আরবরা জয়ী হেলও তােদর েস িবজেয় মুসিলমেদর লা�না ও 

েিত হেয়িছল। অবশয কদণাময় আ�াহ  তাঁর ি�য় বা�ােদর �িত 

সদয় হেয় তােদর েশব পিরণিত শভই কেরিছেলন। তাহেল কী 

কের বলা স�ব েয, আ�াহ েক অিব�াসকারী ও তাঁর  ীেনর 

িবদেব যুবরত আরবেদর িবজয় ইসলােমরই িবজয়? ব�ত: এই 

উি� েয কেরেছ েস সেতযর িবপরীত কথা বলেছ। সতযেক 

িমথযার আবরেণ লুিকেয় েস িায় দুবরল দদিিস�� েলাকেদর েধাঁকা 

িদেত। 
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এরপর িফের আিসিছ উবদ ত হাদীসিটর সতযতা �সংে । আিম 

পির�ার বলেত িাই েয, এই হাদীসিটর সনদ দুবরল এবং এিট 

রসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বিণরত সহীহ 

হাদীস নয়। হােফয আবুল হাসান হাইসামী তাঁর ‘মাজমা আয-

যাওয়ারদ’ �ে� িলেখেছন েয, “আরবরা লাি�ত হেল ইসলাম 

লাি�ত হেব” হাদীসিট আবু ইয়া’লা বণরনা কেরেছন, যার সনেদ 

(সস�-তািলকায়) ইব ন আল-খা�াব আল-বাসরী রেয়েছন, যােক 

আল-আয দী �মুখ দুবরল বেলেছন এবং ইব ন িহ�ান িনভররেযা য 

বেলেছন। 

হােফয আয-যাহাবী তার ‘মীযান’ নামক �ে� উি�িখত মুহা�ােদর 

জীবন বদ�ােচ িলেখেছন: “আবু হােতম বেলন েয, আিম তােক 

িিিন না। আল-আযদী বেলেছন, তার বিণরত হাদীস সুপিরিিত 

বেল �ীকদ ত নয়।” 

আিম বিল, হাদীসিটর সনেদ আলী যায়দ ইব ন জাদ‘আনও আেছন 

িযিন অিধকাংশ হাদীস িবশারেদর মেত দুবরল। তাই �মাণ�রপ 

তাঁর হাদীস �হনেযা য নয়। আর এই হাদীেস তাঁর েথেকও 

দুবরলতর বণরনাকারী অথরাৎ উি�িখত মুহা�াদ ইব ন আল-খা�াব 

থাকেত িকভােব তা �হণেযা য হেত পাের? ইব ন িহ�ান েয 
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তাঁেক িনভররেযা য বেলেছন তা েমেন েনয়া যায় না। তার কারণ, 

িতিন অসতকর বেল পিরিিত। তাছাড়া অনযরাও তাঁর িবপরীত 

বেলেছন। 

 আর হাদীসিট যিদ সতযও হয় তাহেল তার অথর হেব, “েসই 

আরবরা লাি�ত হেল ইসলাম লাি�ত হেব যারা ইসলােমর পতাকা 

বহান করেছ ও ইসলাম �িার করেছ, েসই আরবরা লাি�ত হেল 

নয় যারা ইসলােমর শ� ও ইসলাম ছাড়া অনয িকছু �িার 

করেছ।” তাছাড়া হাদীেস এমন িকছু কখেনা বিণরত হেত পাের না 

যা পিব� কুরআন ও সহীহ হাদীসসমসেহর পিরপ�ী। েকননা, 

আ�াহর কালাম িকংবা রাসসেলর বাণী �িবেরাধী নয়। আর সু�াহ 

(হাদীস) কুরআেনর িবেরািধতা কের না বরং সমথরন কের ও তার 

সংিেল ব�েবযর বযাখযা েদয়। 

পিব� কুরআেনর ব�বয অনুযায়ী কলযাণ ও সাফেলযর জনয 

আ�াহর �িত রমান ও তার  ীেনর পদিেপাবকতা অপিরহাযর শতর। 

হাদীেস এর পিরপ�ী েকান কথা থাকেত পাের না। অতএব, 

মুিমনেদর অতযচ সজা  থাকেত হেব এবং িববাচকর সংশয়, 

িমথযা হাদীস ও বাচ মতবাদ স�েকর সতকর হেত হেব। িবপদ 
িক� অেনক বড় এবং আ�াহ  যােক র�া করেবন েস-ই রো পােব। তাই 
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সকেলর উিিত তাঁর িনকট আ�য় �াথরনা করা ও তাঁরই ওপর 

ভরসা রাখা। তাছাড়া আ�াহর  ীনেক েবাঝার জনয আ�াণ েিিা 

করা ও  ীেনর আদেশর সবরদা অটল থাকা সকেলর কতরবয। এছাড়া 

সাফেলযর অনয েকান িবক� পথ েনই। 

জাতীয়তাবাদ �িারকেদর স�েকর মহানকবীর সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ভিববয াণী 

এই �সেি হযাইফা রািদয়া�াহ আনহ বিণরত রসুলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর একিট হাদীস িবেশবভােব উে�খেযা য। 

হযাইফা রািদয়া�াহ আনহ বেলন: েলােকরা রসসলু�াহর কােছ 

কলযাণ স�েকর জানেত িাইিছল আর আিম জানেত িাইিছলাম 

অকলযাণ স�েকর। আমার উে�শয িছল, যােত অকলযাণ েথেক 

িনেজেক রো করেত পাির। আিম বললাম: েহ আ�াহর রাসসল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম! আমরােতা জােহিলয়াত ও 

অকলযােণর মােঝ িছলাম। আ�াহ  আমােদর এই কলযাণ এেন 

িদেয়েছন। এই কলযােণর পর আর িক েকান অকলযাণ আসেত 

পাের? িতিন বলেলন, “হযাঁ,” আিম বললাম: ঐ অকলযােণর পর 

িক আবার েকান কলযাণ আসেব? িতিন বলেলন, “হযা”, তেব 

তােত একটা িবপি� থাকেব।” আিম বললাম: েস িবপি� িক 
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রকম? িতিন বলেলন, “একদল েলাক আমার আদশর ছাড়া অনয 

আদশর অনুসরণ করেব এবং আমার পথ ছাড়া অনয পেথ 

পিরিািলত হেব।” আিম বললাম: ঐ কলযােণর পর আর েকান 

অকলযাণ আেছ িক? িতিন বলেলন, “হযা”, জাহা�ােমর  াের  াের 

কিতপয় আ�ানকারী থাকেব। েয তােদর ডােক সাড়া েদেব 

তােকই তারা জাহা�ােম িনেেপ করেব।” আিম বললাম: েহ 

আ�াহর রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ! আিম যিদ ওেদর 

যু  পাই, তখন আমার �িত আপনার িনেদরশ িক? িতিন বলেলন, 

“তুিম মুসিলম জামায়াত ও তােদর েনতার সেি েথেকা।” আিম 

বললাম: তােদর যিদ েস রকম েকান জামায়াত িকংবা েনতা না 

থােক? িতিন বলেলন, “তাহেল েসসব দেলর �েতযকিট েথেক 

দসের েথেকা, যিদও েতামােক ঐ অব�ায় আমরণ েকান  ােছর 

িশকড় কামেড় থাকেত হয়।” বুখারী ও মুসিলম হাদীস�ে� 

উে�িখত এই মহান হাদীসিট অি�ম বেল িদেয়েছ েয, আজেকর 

এই �িারকরা, যারা িবিভ� �কার অনযায়-অসতয, েযমন আরব 

জাতীয়তাবাদ, সমাজত�, িনৃুর পঁুিজবাদ, েযৗন উ�দ�লতা, 

লা ামহীন �াধীনতা ও নানারকম িবশদং�লা �িার করেছ, সবাই 

জাহা�ােমর  াের  াের আ�ানকারী। তারা িনেজরা তা জানুক 

িকংবা না জানুক। তােদর অনযায় �িাের েয সাড়া েদেব তােকই 
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তারা জাহা�ােম িনেেপ করেব। সে�হ েনই, এই মহান হাদীসিট 

নবুওয়ােতর অনযতম িনদশরন এবং মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর সতয রাসসল হবার অনযতম �মাণ। েকননা, 

সং�িটত হবার পসেবর িতিন �টনার পসবরাভাস িদেয়িছেলন এবং িতিন 

েযমন পসবরাভাস িদেয়িছেলন িঠক েতমনিটই �েটেছ। আ�াহর 

িনকট আমরা িনেজেদর ও সকল মুসিলমেদর জনয িববািচময় 

েমাহা��তা েথেক মুি� কামনা করিছ। তাঁর িনকট আমােদর 

আরও �াথরনা, িতিন েযন মুসিলমেদর েনতদ বদ�েক েসই েযা যতা 

দান কেরন যাত তারা তাঁর  ীনেক রো করেত পাের ও  ীন-

িবেরাধী কাযরকলাপ দখেত সেম হয়। 

আরব জাতীয়তাবাদ কািফরেদর বসুেৃ উৎসাহ েযা ায় 

আরব জাতীয়তাবাদ আে�ালন িনিবব হবার তদতীয় কারণ এই 

েয, এই মতবাদ অমুসিলমেদর বংশধর কািফর ও ধমরিবেরাধী 

আরবেদর বসু ভাবেত, এেদর সােথ েমলােমশা করেত এবং 

মুসিলম-অমুসিলম িনিবরেশেব জাতীয়তাবাদীেদর সকল শ�র 

িবদেব এেদর সাহাযয িনেত উৎসািহত কের। এেত একিদেক 

েযমন িবরাট েিতর আশ�া রেয়েছ েতিন অনযিদেক এটা 

কুরআন-সু�াহর েসইসব উবদ িতরও সু�ি ল�ন, যােত আরব-
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অনারব িনেবরেশেব কািফরেদর শ� জান করার িনেদরশ এবং 

তােদর সােথ বসুৃ �াপন ও েমলােমশার বযাপাের িনেবধাজা 

রেয়েছ। এ স�িকরত অেনক উবদ িতর মেধয একিট আয়াত 

িবেশবভােব উে�খেযা য: 

َهَها﴿
َ
ُ ��َُ  ِ ّّ َُوا   ينَ ٱ َّ ا ٓ�  ٱۡ�َُهودَ  َ�ّمِخُ�وا   َّ  ََ َٰر ََ ۘ  َوٱ�ّ ََ ا ۡوِ�َا

َ
َُ  َ�ۡعُضُه ۡ  ُ ا ۡوِ�َا

َ
ُ 

ن َ�ۡعٖض�  َّ َُِ� ۡ  َهَمَولُّه  َو َُۡهۡ ۗ  فَإِنُّه  ّّ َ  ِِنّ  ِّ َّ ۡومَ  َهۡهِد  َّ  ٱ ًَ ٰنِِم�َ  ٱۡل َّ  ٥ ٱل
ِينَ  َ�َ�َٓ ّّ َرض   قُنُو�ِِه  ِ�  ٱ ٰرِ  ّّ ََ ُ ولُونَ  �ِيِه ۡ  ُعونَ � ًُ �  َه ََ ۡ ن ََ

َ
ََا ُ ي�َ ِِ ا�َِرة ۚ  تُ  َدا

ُ  َ�َعَ�  َّ ن ٱ
َ
ُ  َ�ِ

ۡ
ۡمحِ  يَأ ََ وۡ  بِٱۡل

َ
ۡمرٖ  ُ

َ
ِنۡ  ُ بُِحوا   ِعَِدهَِ ّّ ِۡ ٰ  َ�ُي َ ا  ََ ا وا   َّ َ ََ  ِ�ا  َُ

ِسِه ۡ  َُ ن
َ
ُ  َ�ِّ   ]٥٢ ،٥١: دة امي [ ﴾٥ َ�ِٰد

“েহ রমানদার ণ ! েতামরা ইয়াহসদী ও  ীিানেদরেক বসুদেপ 

�হণ কেরানা, তারা এেক অপেরর বসু। েতামােদর েকউ তােদর 

সােথ বসুৃ করেল েস তােদরই দলভু� হেব। আ�াহ জািলম 

কওমেক েহদােয়ত কেরন না। তুিম েদখছ, যােদর অচের বযািধ 

রেয়েছ তারা ওেদর মােঝ ধািবত হয় আর বেল: আমােদর 

িবপেদর আশ�া রেয়েছ।”১২F

13 

                                                            
13 .আল-মােয়দাহহ,৫১-৫২ 
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সুবহানা�াহ! আ�াহর কথা কত খাঁিট, তাঁর ব�বয কত �ি ! 

এই জাতীয়তাবাদীরা আরব জাতীয়তার িারপােশ মুসিলম ও 

কািফর সবাইেক সং�বব হবার ডাক িদেয় বেল: আমােদর 

িবপেদর আশ�া রেয়েছ। আমােদর ভয়, সাাাজযবাদ আমােদর 

েদশেক �াস করেত পাের। আমােদর ভয়, শ�র হােত আমােদর 

স�দ লুট হেত পাের। আর তাই তারা ইয়াহসদী,  ী�ান, 

পারিসক, েপৗ�িলক, ধমরতযা ী �েতযকিট আরবেক আরব 

জাতীয়তাবােদর মাপকািঠেত বসু জান কের আর বেল: এই 

জাতীয়তাবােদর নীিত ধেমরর িবিভ�তা সেেও আরেব আরেব 

েকান পাথরকয কের না। তাহেল এটা কুরআেনর সােথ সং�াত ও 

আ�াহর িনধরািরত সীমামসেহর পির�ার ল�ন নয় িক? এেত িক 

 ীেনর জনযই বসুৃ-ৈবিরতা ও ে�ম-�দণার িনেদরশ লি�ত হয় না? 

কী এক ভয়ানক বািচ আর জ�নয নীিত এই আরব জাতীয়তাবাদ 

! কুরআন েযখােনই থাকুক, েযভােবই থাকুক, মুিমনেদর সােথ 

বসুেৃর আর কািফরেদর সােথ শ�তার আহবান জানায়। িক� 

আরব জাতীয়তাবাদ এটা অ�ীকার কের এবং এই নীিতর 

িবেরািধতা কের। 

﴿ ِۡ نُم ۡ  قُ
َ
ۡعنَ ُ  ََُ

َ
مِ  ُ

َ
ُ  ۗ ُ َّ  ] ١٤٠: القرة[ ﴾ٱ
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“েহ নবী ! তুিম িজেজস কর: েতামরা েবশী জান, না আ�াহ ?”১৩F

14  

মহান আ�াহ আরও বেলেছন:  

َهَها ﴿
َ
ُ ِينَ  َ�� ّّ َّ  ٱ ا ََ  وََعُدوُّ� ۡ  َعُدّوِ  َ�ّمِخُ�وا   َّ  َُوا  ََ ا ۡوِ�َا

َ
ُ﴾  

َّن﴿ َعۡنهُ  َو َۡ دۡ  َُِّ� ۡ  َه ًَ �َ  ِّ ََ  َض ا َوا ََ  ِِ   ]١: امدتحغة[ ﴾ ١ ٱلّس�ِي

“েহ রমানদার ণ ! েতামরা আমার ও েতামােদর শ�েক বসুরেপ 

�হণ কেরা না।” 

 ...“েতামােদর মেধয েয তা করেব েস সিঠক পথ হািরেয় 

েফলেব১৪F

15।” 

জাতীয়তার নীিত অনুযায়ী মুসিলম, কািফর সবাই বসু। অথি 

আ�াহ বেলন: 

عَ ﴿ ِنَ  لَُ�  َُ�َ ا ٱّ�ِينِ  ّّ َّ  ٰ َّ ا بِهَِ َو َٗ ِ ا  نُو ّّ ا  َوٱ ََا ۡي ََ ۡو
َ
ُ  ََ ا َِِ�ۡ َّ ََا َو ۡي ِّ  َو

ٰوِي َ  بِهَِا  ََ إ  َوُموَ�ٰ  ِِبۡ نۡ  وَِعَۡ��
َ
ِِيُموا   ُ

َ
َّ  ٱّ�ِينَ  ُ ّرقُوا  �َ  َو ََ َ  �ِيهِ�  َم َُ َ  َن ََ 

ا ٱلُۡمۡ�ِِۡ�َ  ُ  َِِ�ۡهِ�  تَۡدُعوُو ۡ  َّ َّ ن َِِ�ۡهِ  َ�َۡمِ�ا  ٱ َّ  َُ ا ن َِِ�ۡهِ  َوَ�ۡهِد ا  �ََشا  يُنِيُب  َّ
 ]١٣: االشوم[ ﴾٣

                                                            
14 সসরা আল-বাকারাহ: ১৪০।  
15 সসরা আল-মুমতাহানাহ: ১।  
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“েতামােদর জনয িতিন  ীেনর েসই িবধানই িদেয়েছন যার িনেদরশ 

িতিন নসহেক িদেয়িছেলন, যা এখন েতামার কােছ অিহর মাধযেম 

পািঠেয়িছ এবং যার িনেদরশ আমরা ইইাহীম, মসসা ও রসােক 

িদেয়িছলাম। তা এই েয, েতামরা  ীন কােয়ম কর এবং  ীেনর 

বযপাের িভ� িভ� হেয়ানা।” ১৫F

16 

আ�াহ আরও বেলন:  

ۡۡ  قَدۡ ﴿ َوةٌ  لَُ� ۡ  َ�نَ َۡ ُُ   ٍََ َس ٰوِي َ  ِ�ا  ََ ََ ِينَ  ِِبۡ ّّ َعُه ا  َوٱ ۡوِمِه ۡ  قَالُوا   ِِذۡ  َّ ًَ  ِِنّا لِ
ِ  ُدونِ  ِّن َ�ۡعُبُدونَ  َوِمّما َُِّ� ۡ  بَُر�ُؤا   َّ ۡرنَا ٱ ََ ََا َوَ�َدا بُِ� ۡ  َ� ََ ۡۡ ََُ� ُ  بَ ۡۡ  َوَ�
َُ  ٱۡلَعَ�َٰوةُ  ا بًَدا َوٱۡ�َۡغَضا

َ
َ  ٰ َّ َُوا   ََ ِّ ۡۡ ِ  تُ َّ َدهُ ا  بِٱ َۡ ّّ  َو ٰوِي َ  قَۡوَل  ِِ ََ �ِيهِ  ِِبۡ

َ
�ِ 

 
َ
َمۡغََِرنّ َ� َۡ  ََ َ ا  ل ا َّ َُ  َو ۡمنِ

َ
ُ  ََ َ ِ  ِّنَ  ل َّ َٖ�  ِّن ٱ ََا َ�ۡ �ّ ّ  ََ ََا َعنَۡي ۡ َّ ََ  تََو ۡ�ََ 

ََا نَ�ۡ
َ
َ  ََ ۡ�ََ  َُ ِِ  ] ٤: امدتحغة[ ﴾ ٤ ٱلَۡم

ইইাহীম ও তাঁর সং ীেদর মােঝ েতামােদর জনয এক সু�র 

আদশর রেয়েছ। তারা তােদর কওমেক বেল িদেয়িছল: েতামােদর 

সােথ এবং আ�াহ ছাড়া েতামরা যােদর ইবাদাত করছ তােদর 

সােথ আমােদর েকান স�কর েনই। আমরা েতামােদর নীিত ও 

আদেশরর সােথ িবেরাধ ে�াবণা করলাম এবং আমােদর ও 

                                                            
16 . আশ-শসরা , ১৩ 
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েতামােদর মােঝ িিরিদেনর জনয শ�তা ও িবে ব সসিিত হল, 

যতেণ না েতামরা এক আ�াহর �িত রমান আনেব।” ১৬F

17 

অনয এক আয়ােত বলা হেয়েছ: 

ا َ�ِدُ  ّّ ﴿ ّٗ َُونَ  قَۡو ِّ ۡۡ ِ  يُ َّ رِ  َوٱۡ�َۡومِ  بِٱ ِۡ اَدونَ  ٱ� نۡ  يَُوا ادّ  َّ ا ََ  َ َّ وَ�ُ  ٱ َُ  َولَوۡ  َوَ 
ََُو ۡ  َ�نُواا   ا وۡ  ََابَا

َ
ََُو ۡ  ُ ا ََا �ۡ

َ
وۡ  َ

َ
ََُه ۡ  ُ ٰ �َ ۡۡ وۡ  ِِ

َ
َ�ُه ۚۡ  ُ ََ   ]٢٢: ام�يدلة[ ﴾ َعِش

 “আ�াহ ও আেখরােত িব�াসী েলাকেদরেক তুিম আ�াহ ও তাঁর 

রাসসেলর দুশমনেদর ভালবাসেত েদখেবনা, তারা তােদর বাপ-

দাদা, সচান-সচিত, ভাই-বসু িকংবা �ে া�ীয় হেলও।” ১৭F

18 

 পোচের জাতীয়তার নীিত িকংবা বলা যায় জাতীয়তাবাদ 

�িারকেদর নীিত বেল: ধমরেক জাতীয়তা েথেক দসের সরাও, 

ধমরেক রা� েথেক আলাদা রাখ এবং িনেজেদর জাতীয়তার 

িারপােশ সং�বব হও। তা হেলই েতামােদর �াথর উবার হেব 

এবং ে ৗরব িফের পােব। ইসলাম েযন তােদর একিট বাধা ও 

তােদর ে ৗরব অজরেনর পেথ একিট অচরায়। আসেল এটা 

                                                            
17 . আল-মুমতাহানা, ৪ 
18 . আল-মুজাদালা, ২২ 
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মসখরতা, িববািচ ও েধাঁকাবািজ এবং ইসলােমর িবদেব বড় 

রকেমর এক িমথযা অপবাদ। 

পিব� কুরআেনর বহ আয়ােত মুিমনেদর সােথ বসুৃ ও 

কািফরেদর সােথ ৈবিরতা বজায় রাখার িনেদরশ উউািরত হেয়েছ। 

অিধক� কািফরেদর সােথ বসুৃ স�েকর সাবধান করা হেয়েছ। 

েযেহতু কুরআেনর অনুসারীেদর এসব আয়াত অজানা নয়, তাই 

েসগেলার িব�ািরত উে�খ িন�েয়াজন। েকান বুিবমান েলাক 

িকছ্ুেতই মানেত পােরনা েয, আবু জাহ ল, আবু লাহাব, উক বা 

ইব ন আিব মু‘রত, নাদার ইব ন হািরস এবং রাসসলু�াহর সময় ও 

তাঁর পরবতরী যুে র অনযানয বড় বড় কািফররা আবুবকর 

রািদয়া�াহ আনহ, ওমর রািদয়া�াহ আনহ, ওসমান রািদয়া�াহ 

আনহ, আলী রািদয়া�াহ আনহ ও অনযানয সাহাবােয় েকরাম এবং 

তাঁেদর পদা� অনুসরণকারী আরবেদর ভাই িকংবা বসু হেত 

পাের। এটা জ�নযতম বািচ ও িরম মসখরতা। তবু জাতীয়তার 

নীিত অনুযায়ী এটাই অপিরহাযর হেয় পেড়। যিদও তার েকান 

েকান �িারক অজতাবশত: িকংবা িববািচ সদিির উে�েশয একথা 

অ�ীকার কের।  
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মুসিলমেদর �িত আ�াহর িনেদরশ, তারা েযন ইসলােমর 

পতাকাতেল ঐকযবব ও েজাটবব হয় এবং শ�র িবদেব একিট 

একক েদহ ও এক সুদদঢ় অ�ািলকায় পিরণত হয়। এ জনয িতিন 

তােদর সাহাযয, স�ান ও শভ পিরণােমর �িত�িত িদেয়েছন। 

পসেবর বিণরত অেনক আয়ােতও এর উে�খ রেয়েছ।  

আ�াহ বেলন:  

ُ  وََعدَ  ﴿ َّ ِينَ  ٱ ّّ َُوا   ٱ َّ ا ِۡ  وََعِمنُوا   َُِّ� ۡ  ََ ٰنَِ�ٰ َّ َُّه ۡ  ٱل ََ �ِض  ِ�  لََۡۡسَمۡخنِ
َ
 ٱۡ�

َمۡخنََف  َنَما َۡ ِينَ  ٱ ّّ ۡبنِِه ۡ  ِّن ٱ َِ  ّ ََ ََُه ُ  لَُه ۡ  َوَ�َُمّكِ ِ  دِي ّّ  لَُه ۡ  ٱۡ تََ�ٰ  ٱ
َ�ُّه  ِنۢ  َوَ�َُبّدِ ۡوفِِه ۡ  َ�ۡعدِ  ّّ َۡ  ۚ ا َٗ ّۡ

َ
ونَ  َّ  َهۡعُبُدونَِ�  ُ ُۡ ۚ  ٔٗ َشۡ�  ِ�  �ُۡ�ِ ن ا َّ رَ  َو ََ �َ 

ََ  َ�ۡعدَ  ِ ََ  َ�ٰل ِ �� ََ و 
ُ
ونَ  ُو ُ  فَأ ًُ   ]٥٥: اسوم[ ﴾ ٥ ٱۡلَ�ِٰس

“েতামােদর মেধয যারা রমান এেন সৎকাজ কের, িতিন তােদরেক 

যমীেন উ�রািধকারী করেবন, েযমন তােদর পসবরবতরীেদর 

কেরিছেলন। আর তােদর জনয েসই  ীনেক শি�শালী কের 

িদেবন যা িতিন তােদর জনয মেনানীত কেরেছন এবং তােদর 

ভয়-ভীিতর পর আবার িনরাপ�া দান করেবন। যখন তারা 
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আমারই ইবাদাত করেব এবং আমার সােথ েকান িকছুেক শরীক 

করেব না।” ১৮F

19 

িতিন আেরা বেলন: 

دۡ  ﴿ ًَ ۡۡ  َولَ ًَ َب ََا ََ نِ�َ  لِعَِبادِنَا َ�َِمُم ََ ]١٧١: الصيضيى[ ﴾ ١ ٱلُۡمۡر   

 “আমার রাসসল বা�ােদর জনয আমার কথা পসেবরই িনধরািরত হেয় 

আেছ। তাঁরা সাহাযয�াল এবং আমার ৈসনযরা িবজয়ী।” ১৯F

20 

 এভােব আ�াহ তাঁর রাসসল ও মুিমন ৈসিনকেদর সাহাযয ও 

িবজয়দান, পদিথবীেত তাঁেদর উ�রািধকার �িতৃা এবং তাঁেদর 

 ীনেক শি�শালী করার �িত�িত িদেয়েছন। আর আ�াহ র 

�িত�িত সতযই হয়। িতিন বেলন: 

ِٰ�نِ  ﴿ ِينَ  ََ ّّ ۡوا   ٱ ًَ ِن ُغَرف   لَُه ۡ  َ ّ�ُه ۡ  ٱّ� ۡبنِّيٍ   ُغَرف   فَۡوقَِها ّّ  َ�ۡمَِها ِّن َ�ۡرِ  ّّ
نۡ 
َ
إ ٱۡ� ِ  وَۡعدَ  َ�ُٰر َّ ُ  ُ�ۡنُِف  َّ  ٱ َّ   ]٢٠: الزمر[ ﴾ ٢ ٱلِۡميَعادَ  ٱ

“ এটা আ�াহর �িত�িত, আ�াহ তাঁর �িত�িত বি কেরন 

না।” ২০F

21 

                                                            
19 . আন-নসর, ৫৫ 
20 . আস-সাফ ফাত, ১৭১-১৭৩ 
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অবশয কখনও কখনও এই �িত�িত অনুপি�ত েদখা যায়। তার 

কারণ মুসিলমেদর �িট এবং আ�াহর �িত রমান ও তাঁর  ীেনর 

�িতরোসংচাচ আ�াহর িনেদরশ পালেন তােদর বযথরতা। েসটা 

আমােদর অপরাধ, ইসলােমর অপরাধ নয়। িবপদ আমােদর 

পােপর ফেলই এেসেছ। 

আ�াহ বেলেছন:  

ا  ﴿ ا َّ َ�َٰبُ�  َو
َ
ِن ُ يَبٍٖ  ّّ ِِ ۡۡ  فَبَِما َّ يِۡديُ� ۡ  َنَسَب

َ
وا   َ َُ  ﴾ ٣ َنثَِٖ  َعن َوَ�ۡع

  ]٣٠: الشوما[

“েতামােদর েয িবপদ আেস তা েতামােদর কদ তকেমরর ফেল, আর 

অেনকগেলা িতিন িনজগেণ েমা কের েদন।” ২১F

22 

অতএব আরব-অনারব সকল েনতা ও সবরসাধারেণর উিিত 

আ�াহর িনকট তওবা কের তাঁর  ীনেক শ� হােত ধরা, আ�াহর 

হক স�েকর পর�রেক সদুপেদশ েদয়া, তাঁর শরী‘আেতর িবধান 

েমেন েনয়া এবং আ�াহর পেথ িজহাদ করা। তাহেলই তারা 

িবজয় লাভ করেব এবং তােদর শ� পরা� হেব। আর আমরা তা 

                                                                                                               
21 . আয-যুমার, ২০ 
22 . আশ-শসরা, ৩০ 
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করেত পারেল সংখযা ও সাজ-সর�াম �� হেলও পদিথবীেত 

আমােদর �িতৃা অিজরত হেব। আর একটা কথা, শ� স�েকর 

সতকর থাকা ও তার িবদেব স�ব সকল শি� ��ত রাখা 

আমােদর এক গদৃপসণর রমানী কতরবয। এেক েকানমেতই 

অবেহলা করা যায় না। আ�াহ বেলেছন: 

َهَها ﴿
َ
ُ ِينَ  َ�� ّّ َُوا   ٱ َّ ا ُ�وا   ََ ُۡ  ۡ ُۡ  َ�ۡ وِ  ُ�َبات   فَٱنَُِروا   َِ

َ
 ﴾ ٧ َ�ِيٗعا ٱنَُِروا   ُ

  ]٧١: النديء[

“েহ মুিমন ! েতামরা েতামােদর সাবধানতা অবল�ন কর।”২২F

23 

িতিন আরও বেলন:  

ِعَدوا   ﴿
َ
ا لَُه  َوُ َمَطۡعُم  ّّ َۡ ِن ٱ   ]٦٠: اينفيل[ ﴾ قُّو�ٖ  ّّ

“তােদর িবদেব যত পার শি� ��ত রাখ।” ২৩F

24 

মুসিলমেদর জনয কািফরেদর বসুৃ িকংবা শ�র িবদেব ওেদর 

সাহাযয �হণ অজবধ। েকননা ওরাও শ� এবং সুেযা  েপেল 

ওরাও বড় রকেমর েিত করেত পাের। আ�াহ কািফরেদর সােত 

বসুৃ হারাম কেরেছন এবং তােদর সােথ েমলােমশা করেত 
                                                            
23 . আন-িনসা, ৭১ 
24 . আল-আন ফাল, ৬০ 
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িনেবধ কের িদেয়েছন। িতিন ে�াবণা কেরেছন, যারা ওেদর 

বসুজান করেব তারা ওেদরই অচভুর� এবং জািনেয় িদেয়েছন েয, 

এরা সবাই জািলম। ইেতাপসেবর বিণরত �ি আয়াতসমসেহ এর 

উে�খ রেয়েছ। তাছাড়া মুসিলম শরীেফ আেয়শা রািদয়া�াহ 

আনহা েথেক বিণরত হাদীেস আেছ: রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বদর পােন রওয়ানা হেলন। িতিন যখন ‘হার রা আল-

ওয়াবরা’েত িছেলন তখন একিট েলাক েসখােন রাসসলু�াহর সােথ 

িমিলত হয়। েলাকিটর সাহস ও বীরেৃর কথা সবাই বলাবিল 

করত। রাসসলু�াহর সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সং ীরা তাই 

েলাকিটেক েদেখ অতযচ খুশী। িক� েস রাসসলু�াহর সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম সােথ িমিলত হেয় যখন তাঁেক বলল, “আিম 

আপনার সহযা�ী হেয় আপনার কেির অংশীদার হেত এেসিছ”। 

তখন রসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বলেলন : 

 তুিম আ�াহ ও তাঁর রসসেলর �িত রমান“ رؤمن نيهللا ومسوس؟

এেনছ? েলাকিট ভলল, “না”। িতিন বলেলন:  �ضيمجع ضغن أستع

 তাহেল তুিম িফের েযেত পার, আিম েকান মুশিরেকর“ ندشك

সাহাযয েনব না।” েলাকিট িেল ে ল। তারপর আমরা যখন 

‘আশ-শাজারা’েত েপৗিছ, তখন েলাকিট আবার এেস পসেবরর নযায় 
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একই কথা বলল। রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ও 

তােক একই জবাব িদেলন। অথরাৎ িতিন ‘না’ বেল িদেলন। িতিন 

বলেলন ضيمجع ضغن أستع� ندشك “তুিম িফের যাও, আিম েকান 

মুশিরেকর সাহাযয েনব না।’ েলাকিট িফের ে ল। িক� ‘আল –

বীরা’ নামক �ােন েস আবার এল। রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তােক এবারও �থমবােরর মতই বলেলন:  رؤمن نيهللا

 ?তুিম আ�াহ ও তাঁর রসসেলর �িত রমান এেনছ“ ومسوس؟

েলাকিট এবাের বলল, ‘হযাঁ’। তখন রসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তােক বলেলন: ينعغمض  “তাহেল িল।” এই মহান 

হাদীস আমােদরেক মুশিরকেদর সাহাযয বজরন এবং েকবলমা� 

মুিমনেদর সাহাযয �হণ করার পথিনেদরশ েদয়। এই হাদীেসই 

�মািণত হয় েয, িনেজেদর ৈসনযদেল িবধমরীেদর �েবশ করেত 

েদয়া মুসিলমেদর উিিত নয়। এই িবধমরীরা আরব েহাক িকংবা 

অনারব। তার কারণ, কািফর মা�ই মুসিলমেদর শ�। তােক 

িব�াস করা যায় না। তাছাড়া আ�াহর শ�েদরও জানেত েদয়া 

দরকার েয, মুসিলমরা তােদর সাহােযযর মুখােপেী নয়। েকননা, 

মুসিলমেদর স�কর আ�াহর সােথ, এবং তারা েস স�কর রোয় 

িনেবিদত�াণ। আর িবজয়? েসেতা আ�াহরই হােত, আর কােরা 
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হােত নয়। সংখযা ও সর�াম �� হওয়া সেেও আ�াহই 

মুসিলমেদর েস িবজেয়র ওয়াদা কেরেছন। ইেতাপসেবর বিণরত 

কুরআেনর আয়াতসমসেহ এই ওয়াদার উে�খ রেয়েছ। তাছাড়া 

ইসলােমর �থম যুে  মুসিলমেদর েস িবজয় অিজরত হেয়িছল। 

কািফরেদর সাহাযয�হণ ও তােদর সােথ বসস ৃ ও েমলােমশার 

িবপেে আ�াহ বেলেছন:  

َهَها ﴿
َ
ُ ِينَ  َ�� ّّ َُوا   ٱ َّ ا ٍٗ  َ�ّمِخُ�وا   َّ  ََ ِن بَِطانَ لُونَُ� ۡ  َّ  ُدونُِ� ۡ  ّّ

ۡ
ّٗ  يَُ َبا  َوَدوا   َۡ

ا َُ  بََدتِ  قَدۡ  َعََِم ۡ  َّ ا ۡفَ�ٰوِِه ۡ  ِّنۡ  ٱۡ�َۡغَضا
َ
ا ُ َّ دُ  ُ�ِۡ�  َو ۚ  و ُُو ۡ ُِ ُ ََ �ۡ

َ
َّا قَدۡ  ُ ّۡ  بَ

�  لَُ� ُ  ِۡ ٰ ََ   ]١١٨: عدران ال[ ﴾ ١ َ�ۡعًِنُونَ  ُنَُم ۡ  ِِن ٱ�

“েহ রমানদার ণ! েতামরা অনযেদর সােথ ে াপন স�কর �াপন 

কেরা না। তারা েতামেদর মেন অশািচ সদিির কােজ কখনও োচ 

হয় না। েতামােদর যােত কি হয় তারা তাই েিেয়েছ। তােদর মুখ 

েথেকই শ�তা �কাশ েপেয়েছ। আর অচের যা লুকােনা আেছ 

েসেতা আরও ভয়াবহ। আমরা েতামােদর জনয িনদশরনাবলী �কাশ 

করলাম। েতামরা যিদ বুঝেত ......।২৪F

25 

                                                            
25 . আল-ইমরান, ১১৮ 
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অতএব েদখা যাে� পিব� কুরআন ও মহানবীর সু�ত 

কািফরেদর বসুৃ, সাহাযয�হণ ও তােদর সােথ ে াপন স�কর 

�াপেনর কেঠার িবেরাধী। বা�ার কলযাণ আ�াহই সবেিেয় ভাল 

জােনন এবং তােদর িনেজেদর েিেয়ও বা�ার �িত িতিন অিধক 

সদয়। অতএব আরব বা অনারব কািফরেদর বসুৃ ও সাহাযয 

�হেণর মেধয যিদ বড় েকান কলযাণ থাকতই তাহেল আ�াহ তার 

অনুমিত অবশযই িদেতন। িক� িতিন এর িবরাট অকলযাণ ও 

অশভ পিরণামসমসহ জােনন বেলই তা িনিবব কেরেছন এবং যারা 

একাজ কের, তােদর িন�া কেরেছন। িতিন অনযানয আয়ােত 

জািনেয় িদেয়েছন েয, কািফরেদর সােথ �িনৃতা ও মুসিলমেদর 

ৈসনযবািহনীেত তােদর েযা দান মুসিলমেদর েিত কের এবং 

এেত তােদর উে   বদিব ছাড়া আর িকছু ফল হয় না। িতিন 

বেলন: 

َهَها ﴿
َ
ُ ِينَ  َ�� ّّ َُواا   ٱ َّ ا ِينَ  تُِطيُعوا   ِِن ََ ّّ ُروا   ٱ ََ �َ  ۡ ُۡ �  يَُرَدو َ ۡعَ�ٰبُِ� ۡ  ََ

َ
ُ 

نُِبوا   ًَ ِِ  ١ َ�ِٰ�ِ�نَ  َ�َمَ ُ  بَ َّ ُ  وَُووَ  َمۡولَٮُٰ�ۡ إ  ٱ َۡ ِٰ�ِ�نَ  َۡ َّ  لآ[ ﴾ ١ ٱل
  ]١٥٠ ،١٤٩: عدران

“েহ রমানদার ণ ! েতামরা যিদ কািফরেদর কথা অনুযায়ী িল, 

তাহেল তারা েতামােদর পাােত েঠেল েদেব এবং েতামরা এেত 
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েিত��ই হেব। বরং আ�াহই েতামােদর বসু, আর িতিন ে�ৃতম 

পদৃেপাবক।” ২৫F

26 

িতিন আেরা বেলন:  

وا   لَوۡ  ﴿ َُ َر ا �ِيُ�  َۡ ّّ  ۡ ُۡ ّّ  َزاُدو ِِ  ّٗ َبا ۡوَضُعوا   َۡ
َ
َ�ٰ  َوَ�  َهۡبُغونَُ� ُ  نَُ� ۡ ِۡ

 ٍَ ََ ُٰعونَ  َو�ِيُ� ۡ  ٱۡلَِۡم َّ ُ  لَُهۡ ۗ  ََ َّ ۢ  َوٱ ٰنِِم�َ  َعنِيُ  َّ   ]٤٧: الو�ة[ ﴾ ٤ بِٱل

“তারা যিদ েতামােদর সােথ েযা  েদয় তাহেল েতামােদর উে   

বাড়ােনা ছাড়া আর িকছু করেব না। তারা েতামােদর মােঝ 

ে ালেযা  সদিির জনয তৎপর থাকেব। েতামােদর মেধয তােদর 

গলির আেছ। আ�াহ জািলমেদর ভালই জােনন।” ২৬F

27 

কািফরেদর সােথ �িনসঠতা বজায় রাখা ও তােদর িনকট সাহাযয 

িাওয়া েয কত েিতকর এবং এর পিরণাম েয কত মারাআক, তা 

েবাঝােনার জনয এসব আয়াত যেথি। েসই পিরণাম েথেক আ�াহ 

মুসিলমেদর রো কদন।  

আ�াহ বেলন:  

                                                            
26 . আল-ইমরান, ১৪৯-১৫০ 
27 . আত-তওবা, ৪৭  
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َُونَ  ﴿ ِّ ۡۡ ُۡ  َوٱلُۡم ٰ ََ ِّ ۡۡ َُ  َ�ۡعُضُه ۡ  َوٱلُۡم ا ۡوِ�َا
َ
ُمُرونَ  َ�ۡعٖض�  ُ

ۡ
ََۡهۡونَ  بِٱلَۡمۡعُروِف  يَأ  َوَ�

نَٰوةَ  َوُ�ًِيُمونَ  ٱلُۡمََكرِ  َعنِ  ِّ تُونَ  ٱل ۡۡ َ  َوُ�ِطيُعونَ  ٱلّزَنٰوةَ  َوُ� َّ وَ�ُ اۚ  ٱ َُ ََ  َوَ  ِ � � ََ و 
ُ
ُ 

ُُه ُ  ََ ۡ ََ ََ  ۗ ُ َّ َ  ِِنّ  ٱ َّ ِكي    َعزِ�زٌ  ٱ   ]٧١: الو�ة[ ﴾ ٧ ََ

“মুিমন নারী-পুদব এেক অপেরর বসু”। ২৭F

28 

ِينَ  ﴿ ّّ ُروا   َوٱ ََ َُ  َ�ۡعُضُه ۡ  َ� ا ۡوِ�َا
َ
ُ  � ّّ  َ�ۡعض  َعنُوهُ  ِِ َۡ ٍََ   تَُ�ن َ� �ِض  ِ�  فِۡم

َ
 ٱۡ�

  ]٧٣: اينفيل[ ﴾ ٧ َنبَِ   َوفََساد  

“আর যারা কািফর তারা এেক অপেরর বসু। েতামরা যিদ তা না 

মান তাহেল পদিথবীেত অশািচ ও িবরাট ে ালেযা  সদিি হেব।” ২৮F

29 

মহান আ�াহ পির�ার বেল িদেয়েছন েয, মুিমন মুিমেনর বসু আর 

কািফর কািফেরর বসু। অতএব মুসিলমরা যিদ তা না মােন, আর 

কািফররা মুসিলমেদর সােথ েমলােমশা কের এেক অপেরর বসুেত 

পিরণত হয়, তাহেল েসই অশািচ ও িবরাট ে ালেযা  হেবই। 

শ�েদর সােথ মুসিলমেদর সংিম�ণ ও পার�িরক বসুেৃর ফেল 

তােদর অচের সংশয় ও অনযায়প�ীেদর �িত এক ধরেণর টান 

সদিি হয়। ফেল তােদর কােছ সতয অ�ি হেয় পেড়। অশািচ ও 

                                                            
28 . আত-তাওবা ৭১ 
29 . আল-আনফাল , ৭৩ 



68 

 

ে ালেযা  সদিির মসল কারণ এখােনই। আজেকর বা�ব �টনাও 

িঠক তাই। ইসলােমর দািবদার অিধকাংশ েলাক আজ কািফরেদর 

সােথ বসুৃ বজায় েরেখ িেলেছ, তােদর সােথ েমলােমশা করেছ। 

েস কারেণ সবিকছু তােদর কােছ িবজিড়ত হেয় পেড়েছ। তারা না 

পারেছ সতয-িমথযার পাথরকয করেত, না সুপথ-কুপথ তারতময 

করেত এবং না পারেছ িনণরয় করেত কারা আ�াহর বসু, আর 

কারা শয়তােনর সুহদ। তাই ে ালেযা  সদিি ছাড়াও এমনসব 

েিত সািধত হেয়েছ যার িহসাব আ�াহ ছাড়া েকউ জােন না। 

জাতীয়তাবােদর েকান এক �িারেকর মেত  ী�ানেদর সােথ 

বসুৃ রাখা ও তােদর সাহাযয েনয়া ৈবধ। তার যুি� এই আয়াত: 

َشدّ  َُ�َِجَدنّ  ﴿
َ
ِينَ  َعَ�َٰوةٗ  ٱ�ّاِس  ُ َّ ِ َُوا   ّل َّ ا ِينَ  ٱۡ�َُهودَ  ََ ّّ وا إ  َوٱ ُۡ َ�ۡ

َ
 َوَ�َِجَدنّ  ُ

ۡقَرَ�ُه 
َ
َوّدةٗ  ُ ِينَ  ّّ َّ ِ َُوا   لّ َّ ا ِينَ  ََ ّّ ٰۚٓ  ِِنّا قَالُواا   ٱ َٰر ََ ََ  نَ ِ نّ  َ�ٰل

َ
َُۡه ۡ  بِأ ِۡس�َ  ِّ  قِّسِ

َٗا َُّه ۡ  َو ُۡوَبا
َ
ونَ  َّ  َوَ ُ َِ   ]٨٢: دة امي [ ﴾ ٨ �َۡسَمۡك

 “তুিম েদখেব, সব মানুেবর মেধয ইয়াহসদী ও মুশিরকরা 

মুিমনেদর সব েিেয় বড় শ�, আর যারা বেল েয, আমরা  ীিান, 

বসু িহেসেব তারা মুিমনেদর অিধকতর িনকটবতরী।”২৯F

30 

                                                            
30 , আল-মােয়দাহ, ৮২ 
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 উ� �িারেকর দািব, েযেহতু এই আয়ােত অনযেদর তুলনায় 

 ীিানেদরেক বসু িহেসেব মুিমনেদর অিধক িনকটবতরী বলা 

হেয়েছ, তাই আয়াতিট  ী�ানেদর সােথ বসুেৃর ৈবধতা �মাণ 

কের। আসেল এটা পির�ার ভুল এবং কুরআেনর মন ড়া বযাখযা, 

যা �ি আয়াতসমসেহর পিরপ�ী। এই বযাখযা েসইসব হাদীেসরও 

পিরপ�ী, যােত আহেল িকতাব (ইয়াহসদী ও  ীিান) ও অনযানয 

কািফরেদর বসুৃ েথেক সাবধান কের েদয়া হেয়েছ এবং তােদর 

সহায়তা বজরন করেত বলা হেয়েছ। রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 »من قيل و القرآن نرأيه ضغيببوأ مقعد  من اسيم«

“কুরআন স�েকর েয িনেজর মন ড়া কথা কলেব, েস েযন 

জাহা�ােম তার �ান িঠক কের েনয়।” 

কুরআেনর এক আয়াত িদেয় অনয আয়ােতর বযাখযা করেত হেব। 

েকান আয়ােতর এমন েকান বযাখযা েদয়া যােব না যা অনযানয 

আয়ােতর পিরপ�ী। আর আ�াহর মিজর এই আয়াতিটেত  ীিান 

ও অনযানয কািফরেদর বসুৃ িনিববকারী আয়াতসমসেহর পিরপ�ী 

িকছু েনই। উ� �িারক যা বেলেছ তা তার ভুল েবাঝার জনয 

এবং আয়াতিটর তাৎপযর উপলি�েত অেমতার কারেণ। তাছাড়া 
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আয়াতিটর বযাখযাকােল পি�ত, িব�� ও েনতদ �ানীয় 

তাফসীরকারেদর উি�র সাহাযয িনেতও েস বযথর হেয়েছ। 

তাফসীরকারকেদর মেত আয়াতিটর অথর-যা তার শ�াবলী েথেকও 

পির�ার েবাঝা যায় এই েয,  ী�ানরা ইয়াহসদী ও মুশিরকেদর 

তুলনায় মুিমনেদর বসুেৃর অেনকটা কাছাকািছ। এর অথর এই 

নয় েয, তারা মুিমনেদর ভােলাবােস িকংবা মুিমনরা তােদর 

ভালবােস। যিদ ধেরও েনয়া যায় েয,  ী�ানরা মুিমনেদর 

ভােলােবেসেছ িকংবা তারা তােদর �িত ভােলাবাসা �কাশ কেরেছ 

তা হেলও মুিমনরা তােদর ভােলাবাসেত পাের না িকংবা তােদর 

সােথ বসুৃ �াপন করেত পাের না। েকননা, আ�াহ তােদরেক 

এটা িনেবধ কের িদেয়েছন। এ স�িকরত আয়াত আে ই উে�খ 

করা হেয়েছ। েযমন: 

َهَها ﴿ 
َ
ُ ِينَ  َُ�� ّّ َُوا   ٱ َّ ا ٓ�  ٱۡ�َُهودَ  َ�ّمِخُ�وا   َّ  ََ َٰر ََ ۘ  َوٱ�ّ ََ ا ۡوِ�َا

َ
َُ  َ�ۡعُضُه ۡ  ُ ا ۡوِ�َا

َ
ُ 

ن َ�ۡعٖض�  َّ َُِ� ۡ  َهَمَولُّه  َو َُۡهۡ ۗ  فَإِنُّه  ّّ َ  ِِنّ  ِّ َّ ۡومَ  َهۡهِد  َّ  ٱ ًَ ٰنِِم�َ  ٱۡل َّ  ﴾ ٥ ٱل
  ]٥١: دة امي [
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“েহ মুিমন ! েতামরা ইয়াহসদী ও  ীিানেদর বসুরেপ �হণ 

কেরানা।” ৩০F

31  

ا َ�ِدُ  ّّ  ﴿ ّٗ َُونَ  قَۡو ِّ ۡۡ ِ  يُ َّ رِ  َوٱۡ�َۡومِ  بِٱ ِۡ اَدونَ  ٱ� نۡ  يَُوا ادّ  َّ ا ََ  َ َّ وَ�ُ  ٱ َُ  ﴾ َوَ 
  ]٢٢: ام�يدلة[

“আ�াহ ও আেখরােত িব�াসী েলাকেদর তুিম আ�াহ ও তাঁর 

রাসসেলর শ�েদর ভােলাবাসেত েদখেব না।” ৩১F

32 

আর এেত েকান সে�হ েনই েয,  ীিানরা আ�াহ ও তাঁর রাসসল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ শচতা কেরেছ। তারা 

আ�াহর িবধান �তযাখযান কেরেছ এবং আ�াহ ও তাঁর রাসসেলর 

িবদেব িমথযা আেরাপ কেরেছ। তাহেল আ�াহ ও আেখরােত 

িব�াসীরা কী কের তােদর ভােলাবাসেত পাের িকংবা তােদর সােথ 

েমলােমশা করেত পাের? নাউযুিব�াহ। আ�াহ আমােদরেক 

লা�না, �বদি�পরায়ণতা ও শয়তােনর কুম�ণা েথেক রো কদন। 

আর এক �িারক দািব কেরেছ েয, েয-সব কািফর আমােদর 

সােথ যুব কেরিন িকংবা আমােদরেক বািড়�র েথেক েবর কের 

                                                            
31 . আল-মােয়দাহ, ৫১ 
32 . আল-মুজাদালা, ২২  
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েদয়িন, আ�াহ তােদর সােথ বসুৃ রাখার সুেযা  িদেয়েছন। তার 

যুি� কুরআেনর আয়াত: 

ََۡهٮُٰ� ُ  ّّ  ﴿ ُ  َه َّ ِينَ  َعنِ  ٱ ّّ ُۡ ۡ  لَ ۡ  ٱ ُۡ  َولَ ۡ  ٱّ�ِينِ  ِ�  يَُ�ٰمِنُو و َُ ِن ُ�ۡرِ ّّ  ۡ ُۡ
ٰرِ ََ  دِ

ن
َ
وُو ۡ  ُ َ ََ ِسُطواا   َ� ًۡ َ  ِِنّ  َِِ�ِۡه ۚۡ  َوُ� َّ َِب  ٱ ِسِط�َ  ُُ ًۡ   ]٨: امدتحغة[ ﴾ ٨ ٱلُۡم

“যারা েতামােদর সােথ  ীেনর বযাপাের যুব কেরিন এবং 

েতামােদরেক বািড়�র েথেক েবর েকর েদয়িন, তােদর �িত 

অনু�হ �দশরণ ও নযায়িবিার করেত আ�াহ েতামােদর িনেবধ 

কেরন না।” ৩২F

33 

 এ যুি�ও আে রটার মতই বাচ। এটাও কুরআন স�েকর 

মন ড়া উি� ও আয়াতিটর ভুল বযাখযাদান। �ি আয়াতসমসেহ 

আ�াহ কািফরেদর বসুৃ হারাম কের িদেয়েছন এবং তােদর সােথ 

েমলােমশা িনিবব কেরেছন। িতিন তােদর ে�ণীেভেদর েকান 

তারতময কেরন িন। কারা আমােদর সােথ যুব করল আর কারা 

করল না, িতিন েস পাথরকযও কেরন িন। তাহেল আ�াহ যা বেলন 

িন মুসিলম কী কের িনেজর েথেক েসই বযাখযা িদেত পাের, যা 

কুরআন ও সু�াহ সমথরন কের না? সুবহানা�াহ, আ�াহ কত 

                                                            
33 . আল-মুমতাহানা, ৮ 



73 

 

সিহ�ু ! জানীেদর মেত উ� আয়াতিটর মমরাথর: শিচ-িুি� িকংবা 

মুসিলমেদর িবেশব িনরাপ�া ও তোবধােনর অধীন কািফরেদর 

�িত অনু�হ �দশরন ও তােদরেক দান-দিেণা করার অনুমিত 

দান। সহীহ হাদীেস এই বযাখযার সমথরন পাওয়া যায়। 

উদাহরণ�রপ: রাসসলু�াহর সােথ ম�াবাসীেদর স�ািদত শািচ-

িুি�র েময়ােদর মেধয আবুবকর রািদয়া�াহ আনহর কনযা 

আসমার মুশিরক মা পািথরব িকছু সুেযা -সুিবধার জনয মদীনায় 

আসমার িনকট এেসিছল। রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম আসমােক তাঁর মােয়র �িত েসৗহাদরয েদখােনার িনেদরশ 

িদেয়িছেলন। একবার আ�াহর রাসসল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ওমর রািদয়া�াহ আনহেক একিট েরশেমর জামা দান 

কেরিছেলন। ওমর রািদয়া�াহ আনহ েসিট ম�ায় তাঁর মুশিরক 

ভাইেক উপহার পািঠেয় েদন। এই ধরেনর অনু�হ অেনক সময় 

ইসলাম �হণ, ইসলােমর �িত আ�হ সদিি ও অনয ধেমরর তুলনায় 

ইসলামেক অ�ািধকারদােনর কারণ হেত পাের। তাছাড়া এেত 

আআীয়তার সংেযা রো ও অভাব��েদর সাহাযয হয়। এেত 

মুসিলমেদর উপকার ৈব েিতর েকান আশ�া েনই। আর এটা েয 

আেদৗ কািফরেদর সােথ বসুৃ নয় একটু িিচা করেলই তা 

পির�ার েবাঝা যায়। 
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 জাতীয়তাবাদীরা যুি� েদখায়, “মুসিলম-কািফর পাথরকয না কের 

আরব জাতীয়তার িভি�েত েজাটবব হেল আরবরা একিট 

শি�শালী ইউিনেট পিরণত হেব। ফেল শ� তােদরেক ভয় 

করেব ও তােদর অিধকারসমসেহর �িত �বা �দশরন করেব। আর 
মসুিলমরা অনযেদর েেেক িবিি�  েে েেেল  ারা দবুবল  েে পড়েব এবং 

শ�র লালসার িশকাের পিরণ   েব।” ওরা আরও বেল, “আরবরা যিদ 

ইসলােমর আ�য় িনেয় তার পতাকাতেল সমেবত হয় তাহেল 

ইসলােমর শ�রা তােদর �িত িবে ব েপাবণ করেব, তােদরেক 

নযাযয অিধকার েথেক বি�ত করেব এবং তােদর আশ �ংস 

কামনা করেব। েকননা শ�র তখন আশ�া, অতীত ে ৗরব িফের 

পাবার জনয আরবরা ইসলামী লড়াইেক উ�ািন িদেত পাের। 

পিরণােম আমােদর েিত হেব, শ�র সােথ সংিিি অিধকার ও 

�াথর আদায় িবলি�ত হেব, আমােদর ওপর ওেদর েচাধ আেরা 

েবেড় যােব।” এই যুি�র জবাব: যিদ মুসিলমরা ইসলামেক ি�ের 

ঐকযবব হয়, আ�াহর র�ুেক শ�হােত ধের, তার শরী‘আেতর 

িবধান েমেন িেল এবং শ� েথেক িবি�� হেয় তােদরেক 

�কােশয শ� ে�াবণা কের, তেব আ�াহই তােদর সাহাযয করেবন 

ও শ�র বড়য� েথেক রো করেবন। িতিন কািফর শ�র মেন 

এমন ভীিত স�ার করেবন যােত তারা ভেয় মুসিলমেদর 
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অিধকারসমসহ পুেরাপুির িফিরেয় েদয়। তাঁেদর রমানদার 

পসবরপুদবেদর েেে� িঠক েযমনিট �েটিছল। তাঁেদর মেধয িবরাট 

সংখযক ইয়াহসদী ও  ী�ান িছল। িক� তাঁরা েসই িবধমরীেদর 

সােথ বসুৃ কেরন িন িকংবা তােদর সাহাযয িান িন। তাঁরা বসুৃ 

কেরিছেলন এক আ�াহ র সােথ, সাহাযয েিেয়িছেলন একমা� 

তাঁরই। েয কারেণ শ�র িবদেব আ�াহ  তাঁেদর সাহাযয 

কেরিছেলন, িতিন তাঁেদরেক শ�র বড়য� েথেক রো 

কেরিছেলন। কুরআন ও সু�াহ এর সােী এবং ইসলােমর 

ইিতহাসও তাই বেল। আর মুসিলম ও কািফর সবাই একথা 

জােন। মুশিরকেদর েমাকািবলার জনয আ�াহর রাসসল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বদেরর যুেব রওয়ানা হেলন। মদীনায় তখন 

ইয়াহসদীরা আেছ। িক� িতিন তােদর সাহাযয িাইেলন না। অথি 

সংখযায় মুসিলমরা তখনও কম এবং সাহাযযকারীর �েয়াজন 

তাঁেদর অেনক। আ�াহর নবী ও মুসিলমরা কখনও ইয়াহসদীেদর 

সাহাযয িানিন। না বদের না উহেদ। যিদও েসসব িদেন িবেশব 

কের উহেদর যুেব সাহাযযকারীর �েয়াজন তীইভােব অনুভস ত 

হেয়িছল। এেত পির�ার �মাণ হয় েয, শ�েদর সাহাযয েনয়া, 

তােদর সােথ �িনৃতা রো করা িকংবা িনেজেদর েসনাবািহনীেত 

তােদর অচভুর� করা মুসিলমেদর জনয জােয়য নয়। েকননা, 
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শ�েক িব�াস েনই। তােদর সােথ সংিম�েণর ফেল মুসিলমেদর 

বড় রকম সবরনাশ হেত পাের, তােদর ৈনিতকতার পিরবতরন এবং 

িনেজেদর মেধয সে�হ, �দণা ও শ�তা সদিি হেত পাের। আ�াহর 

নবী ও রমানদার পসবরপুদবেদর অনুসদত েসই রীিত যােদর স�ি 

করেত পারেছ না, আ�াহ  েযন েকানিদন তােদর স�ি না কেরন। 

েযেহতু ইসলামেক েক� কের সং�বব হেল আ�াহ মুসিলমেদর 

ওপর স�ি হন এবং তােদর জনয আ�াহর সাহাযয সুিনিাত হয়, 

তাই তােদর িবদেব অমুসিলমেদর িবে ব। তােদর এই িবে ব 

েকান িদনও েশব হেব না। তারা িায়, মুসিলমরা িনেজেদর  ীন 

েছেড় িদেয় িবধমরীেদর দলভু� হেয় যাক। মুসিলমেদর একথা 

ভালভােব উপলি� করা উিিত। তারা যিদ অমুসিলমেদর 

ই�ানুযায়ী িনেজেদর  ীন েছেড়ই েদয় তাহেল তারা অবশযই বি 

হেব এবং কািফর হেয় ইহ-পরকােলর শাি� ও িরম দুদরশার 

িশকার হেব। 

আ�াহ বেলন: 

ََ  تَۡرَ�ٰ  َولَن ﴿ َّ  ٱۡ�َُهودُ  َعَ ٰٓ  َو َٰر ََ ٰ  ٱ�ّ َّ ِۡ  ِمّنَمُهۡ ۗ  تََّبِعَ  ََ ِ  ُوَدٓ ِِنّ  قُ َّ  ٱ
ۗ  ُووَ  ٰٓ َۡ  َولَ�ِنِ  ٱلُۡهَد ََُو  ٱّ�َبۡع ا ۡوَوا

َ
ِ  َ�ۡعدَ  ُ ّّ ََكَ  ٱ ا ا ا ٱۡلعِۡن ِ  ِّنَ  ََ َّ  ََ َ ِ ٱ ِّنَ  ل َّ 

َّ  َوِ�ّٖ  ِّن َ   َو ِِ   ]١٢٠: القرة[ ﴾ ١ نَ
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“যতেণ না তুিম ওেদর ধমর অনুসরণ করেব, ইয়াহসদী ও  ীিানরা 

েতামার ওপর স�ি হেবনা। তুিম বল, আ�াহর পথই একামা� 

পথ। আর েতামার কােছ েয জান এেসেছ তার পের তুিম যিদ 

ওেদর ই�ানুযায়ী িল, তাহেল আ�াহর শাি� েথেক রোর জনয 

তুিম েকান বসু বা সাহাযযকারী পােব না।” ৩৩F

34 

﴿  َّ ٰ  يَُ�ٰمِنُونَُ� ۡ  يََزالُونَ  َو َّ ََ  ۡ ُۡ َمَ�ُٰعوا ۚ  ِِنِ  دِيَُِ� ۡ  َعن يَُرَدو َۡ ن ٱ َّ  يَۡرتَِددۡ  َو
ۡۡ  دِيَِهَِ َعن َُِّ� ۡ  ََ  َ�فِر   وَُووَ  َ�َيُم ِ �� ََ و 

ُ
ۡۡ  فَأ بَِط ٰنُُه ۡ  ََ ََ ۡع

َ
َيا ِ�  ُ َۡ  ٱَ�

َرةِ�  ِۡ ََ  َوٱ� ِ � � ََ و 
ُ
َ�ُٰب  َوُ ِۡ ونَ  �ِيَها ُو ۡ  ٱ�ّا ِ�  َُ   ]٢١٧: القرة[ ﴾ ٢ َ�ِٰ�ُ

“তারা েতামােদর সােথ লড়েতই থাকেব; যতেণ না েতামােদরেক 

েতামােদর  ীন েথেক িবিুযত কের। অবশয তারা যিদ তা করেত 

সেম হয়। আর েতামােদর মেধয যারা  ীন েথেক িবিুযত হেয় 

কািফর অব�ায় মারা যােব, তােদর ইহ-পরকােলর সকল কাজ 

নি হেয় ে ল। তারা জাহা�ােমর অিধবাসী। েসখােন তারা 

িিরকাল থাকেব।” ৩৪F

35 

                                                            
34 . আল-বাকারা, ১২০ 
35 . আল – বাকারা, ২১৭ 
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﴿  ّ �ُ  ََ ٰ ََ َعۡن ََ  ٰ َ ِنَ  َ�ِ�َعٍٖ  ََ ۡمرِ  ّّ
َ
َّ  فَٱتّبِۡعَها ٱۡ� ََ  تََّبِعۡ  َو ا ۡوَوا

َ
ِينَ  ُ ّّ  َّ  ٱ

َُّه ۡ  ١ َهۡعنَُمونَ  َُوا   لَن ِِ ََ  ُهۡغ ِ  ِّنَ  َعَ َّ ۚ  ٔٗ َشۡ�  ٱ ٰنِِم�َ  َنّ  ا َّ َُ  َ�ۡعُضُه ۡ  ٱل ا ۡوِ�َا
َ
ُ 

ُ  َ�ۡعٖض�  َّ   ]١٩ ،١٨: اْيثية[ ﴾ ١ ٱلُۡمّمًِ�َ  َوِ�َ  َوٱ

“অতঃপর িতিন েতামােক  ীেনর একিট িবধান দান করেলন। 

তুিম তা অনুসরণ কর, আর যারা জােন না তােদর ই�ানুসাের 

িেলা না। তারা আ�াহর শাি� েথেক রোয় েতামার এতটুকু 

উপকার করেব না। জািলমরা এেক অপেরর বসু, আর 

েমা�াকীেদর বসু আ�াহ।”৩৫F

36  

এসব সু�ি আয়ােত আ�াহ পির�ার বেল িদেয়েছন েয, 

কািফররা আামােদর শরী‘আত েছেড় ওেদর পথ অনুসরণ না করা 

পযরচ আমােদর ওপর কখনও স�ি হেবনা। ওরা আমােদরেক 

আমােদর  ীন েথেক িবিুযত না করা পযরচ আমােদর িবদেব 

লড়াই থামােব না। এসব আয়ােতর মাধযেম িতিন জািনেয় 

িদেয়েছন েয, আমরা যিদ ওেদর কথা ও মিজর রো কের িিল 

এবং েস অব�ায় আমােদর মদতুয হয় তা হেল িিরকাল আমােদর 

জাহা�ােম থাকেত হেব। আ�াহর িনকট আমােদর �াথরনা, েযসব 

                                                            
36 . আল- জািসয়া, ১৮ 
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কােজ িতিন অস�ি এবং েযসব কােজ তাঁর শাি�র কারণ িনিহত, 

িতিন েযন আমােদর েসসব কাজ েথেক বাঁিিেয় রােখন। 

কুরআনী আইেনর িবেরািধতা 

আরব জাতীয়তাবাদ �িার িনিবব হবার িতুথর কারণ এই েয, এই 

�িােরর ফেল কুরআেনর আইন �তযাখযান করা অপিরহাযর হেয় 

ওেঠ। কারণ, অমুসিলম জাতীয়তাবাদীরা �ভাবতই কুরআেনর 

আইন মানেত রািজ হেব না। েয কারেণ জাতীয়তাবােদর েনতারা 

কুরআন িবেরাধী এমন কিতপয় বানােনা আইন �বতরন করেত 

বাধয হেব যা জাতীয়তাবাদী সমােজর সকেলর িনকট �হণেযা য 

হেত পাের। ঐ েনতােদর অেনেক কথািট �কােশযই বেলেছ। 

িন:সে�েহ এটা পির�ার কুফ র ও  ীনেক পিরতযা  করার 

নামাচর। আ�াহ বেলেছন:  

ََ  فََ�  ﴿ ِ َُونَ  َّ  َوَ ّ� ِّ ۡۡ ٰ  يُ َّ َّكُِموكَ  ََ ََُه ۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُُ ۡۡ  ِ�ا  َ�ُِدوا   َّ  ُ� ّ  بَ
ِسِه ۡ  َُ ن

َ
ا ُ َٗ َر َۡ  ّمِّما ََ   ]٦٥: النديء[ ﴾ ٦ �َۡسنِيٗما ُموا  َو�َُسّنِ  قََضۡي

“েতামার �িতপালেকর শপথ, যতেণ পযরচ তারা িনেজেদর 

িবেরাধ মীমাংসার জনয স�সণর কুকাহীন িিে� েতামােক িবিারক 
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েমেন পুেরাপুিরভােব েতামার রায় েমেন না েনেব ততেণ পযরচ 

তারা রমানদার বেল িবেবিিত হেবনা।”৩৬F

37  

فَُحۡ� َ  ﴿
َ
ِٰهنِّيٍِ ٱلۡ  ُ نۡ  َهۡبُغونَۚ  ََ َّ َسنُ  َو َۡ ِ  ِّنَ  َُ َّ ۡكٗما ٱ ۡو�ٖ  َُ ًَ ِ َُونَ  ّل  ﴾ ٥ يُوقِ
  ]٥٠: دة امي [

“তারা িক তাহেল জােহিলয়ােতর আইন িায়? িব�াসী েলাকেদর 

জনয আ�াহর েিেয় ে�ি আইনদাতা েক আেছ? ”৩৭F

38 

ن ﴿  َّ ُۡ�  ّل ۡ  َو ا  َُ نَزَل  بَِما
َ
ُ  ُ َّ �  ٱ ََ و 

ُ
ََ فَأ ِ   ]٤٤: دة امي [ ﴾ ٤ ٱۡلَ�َُِٰرونَ  ُو ُ  �

“যারা আ�াহর েদয়া আইন অনুযায়ী শাসন কেরনা, তারা 

কািফর।”৩৮F

39 

ن ﴿ َّ ُۡ�  ّل ۡ  َو ا  َُ نَزَل  بَِما
َ
ُ  ُ َّ ََ  ٱ ِ � � ََ و 

ُ
ٰنُِمونَ  ُو ُ  فَأ َّ  ] ٤٥: دة امي [ ﴾ ٤ ٱل

“যারা আ�াহর েদয়া আইন অনুযায়ী শাসন কেরনা, তারা 

জািলম।” ৩৯F

40 

                                                            
37 . আন-িনসা , ৬৫ 
38 . আল-মােয়দাহ, ৫০ 
39 আল-মােয়দাহ: ৪৪।  
40 . আল-মােয়দাহ , ৪৫ 
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ن ﴿ َّ ُۡ�  ّل ۡ  َو ا  َُ نَزَل  بَِما
َ
ُ  ُ َّ ََ  ٱ ِ � � ََ و 

ُ
ونَ  ُو ُ  فَأ ًُ ]٤٧: دة امي [ ﴾ ٤ ٱۡلَ�ِٰس  

“যারা আ�াহর েদয়া আইন অনুযায়ী শাসন কেরনা, তারা 

ফািসক।”৪০F

41 

েয রা� আ�াহর আইন অনুযায়ী শাসনবযব�া িালায় না এবং 

আ�াহর আইন মােন না, েস রা� জােহলী রা�, এসব �ি 

আয়াত অনুযায়ী েস রা� কািফর, জািলম ও ফািসক রা�। আ�াহর 

স�িির �েে েসেদেশর �িত শ�তা েপাবণ করা ইসলােমর 

অনুসারীেদর জনয অপিরহাযর। এক আ�াহর �িত রমান এেন 

তাঁর িবধান অনুযায়ী শাসনবযব�া না িালােনা পযরচ ঐ েদেশর 

সােথ বসুৃ করা মুসিলমেদর জনয স�সণর িনিবব। 

আ�াহ বেলন:  

ۡۡ  قَدۡ  ﴿ َوةٌ  لَُ� ۡ  َ�نَ َۡ ُُ   ٍََ َس ٰوِي َ  ِ�ا  ََ ََ ِينَ  ِِبۡ ّّ َعُه ا  َوٱ ۡوِمِه ۡ  قَالُوا   ِِذۡ  َّ ًَ  ِِنّا لِ
ِ  ُدونِ  ِّن َ�ۡعُبُدونَ  َوِمّما َُِّ� ۡ  بَُر�ُؤا   َّ ۡرنَا ٱ ََ ََا اَوَ�دَ  بُِ� ۡ  َ� ََ ۡۡ ََُ� ُ  بَ ۡۡ  َوَ�
َُ  ٱۡلَعَ�َٰوةُ  ا بًَدا َوٱۡ�َۡغَضا

َ
َ  ٰ َّ َُوا   ََ ِّ ۡۡ ِ  تُ َّ َدهُ ا  بِٱ َۡ   ]٤: امدتحغة[ ﴾ َو

“ইইাহীম ও তাঁর সিীেদর মােঝ েতামােদর জনয এক সু�র 

আদশর রেয়েছ। তারা তােদর কওমেক বেল িদেয়িছল: েতামােদর 

                                                            
41 . আল-মােয়দাহ ৪৭ 
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সােথ এবং আ�াহ ছাড়া েতামরা যােদর ইবাদত করছ তােদর 

সােথ আমােদর েকান স�কর েনই। আমরা েতামােদর নীিত ও 

আদেশরর সােথ িবেরাধ ে�াবণা করলাম এবং আমােদর ও 

েতামােদর মােঝ িিরিদেনর জনয শ�তা ও িবে ব সসিিত হল, 

যতেণ না েতামরা এক আ�াহর �িত রমান আনেব।”৪১F

42 

অতএব জাতীয়তাবােদর েনতা ও �িারকেদর উিিত আআসেিতন 

হওয়া এবং তােদর এই �িােরর অশভ ও মারাআক পিরণিতর 

কথা িিচা করা। তােদর উিিত জাতীয়তা িকংবা �েদিশকতা 

�িােরর পিরবেতর সবরশি� িনেয়া  কের ইসলাম �িার করা ও 

েলাকেদর মােঝ ইসলােমর েসৗ�যরসমসহ ছিড়েয় েদয়া এবং 

ইসলােমর িবধানসমুহ শ�হােত ধের তার শাসনবযব�ার �িত 

েলাকেদর আকদ ি কের েতালা। তােদর জানা উিিত েয,  ীেনর 

পেথ িফের না এেল িকংবা িনেজেদর িবেরাধ মীমাংসায়  ীেনর 

িসবাচ না মানেল আ�াহ তােদর ওপর �িতেশাধ েনেবন, তােদর 

ঐকয িবি�� কের েদেবন এবং তাঁর িনয়ামত েথেক তােদরেক 

বি�ত করেবন। অতঃপর তােদর জায় ায় আর একদল েলাক 

                                                            
42 . আল-মুম তাহানা , ৪ 
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পাঠােবন যারা তাঁর  ীনেক শ�হােত ধরেব ও  ীেনর িবেরাধী 

শি�র সােথ লড়াই করেব। আ�াহ েযমন বেলেছন: 

ا �َۡسََۡبِدۡل  َ�َمَولّۡوا   َن ﴿ ًّ ُۡ ۡ  قَۡو َ َۡ َ�ٰنَُ�  يَُ�ونُواا   َّ  ُ� ّ  َ� ّۡ : مدد[ ﴾ ٣ َُ
٣٨[  

“আর েতামরা যিদ িবপেথ যাও তাহেল িতিন েতামােদর জায় ায় 

অনয একদল েলাক পাঠােবন। তারা েতামােদর মত হেব না।”৪২F

43 

ا �َُسوا   فَنَّما ﴿ ََا بِهَِ ُذّنُِروا   َّ َۢ  َعنَۡيِه ۡ  َ�َمۡح ٰ بَۡ�
َ
َ  ِّ ُُ   َ ۡ�َ  � َّ وا   َِِذا ََ َُ ا  فَرِ  بَِما

وتُواا  
ُ
ۡ�َ�ُٰه  ُ َۡ َُ  ٍٗ ۡبنُِسونَ  ُو  فَإَِذا َ�ۡغَم ِطعَ  ٤ َّ ًُ ۡومِ  ابِرُ دَ  َ� ًَ ِينَ  ٱۡل ّّ  َظنَُموا ۚ  ٱ

َۡمدُ  ۡۡ ِ  َوٱ ّ َِ  ِ ّۢ   ]٤٥ ،٤٤: اينعيم[ ﴾ ٤ ٱۡلَ�ٰنَِم�َ  َ 

“তােদর যা �রণ কিরেয় েদয়া হেয়িছল, তারা যখন তা ভুেলই 

ে ল তখন আমরা তােদর জনয সবিকছুর দরজা খুেল িদলাম। 

অবেশেব অেনকিকছু েপেয় তারা যখন েবশ খুশী, তখন আমরা 

হঠাৎ তােদর পাকড়াও করলাম। অমিন তারা িদেশহারা হেয় 

পড়ল। এভােব জািলম েলাকেদর িশকড় েকেট েফেল হল। সকল 

�শংসা আ�াহর, িযিন সদিিকুেলর �িতপালক।”৪৩F

44 

                                                            
43 .মুহা�দ , ৩৮ 
44 . আল-আন  আম, ৪৪-৪৫ 
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সহীহ হাদীেস রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

 » ن اهللا لد  لغايلم حب  ها أخذ  لم يفغته«

“জািলমেক আ�াহ  িকছুটা িঢল েদন। তারপর যখন ধেরন, তখন 

আর ছােড়ন না।” 

এই কথা বেল রসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এই 

আয়াত পাঠ কেরন: 

﴿  ََ ِ ٰل َٰ َۡ �ُ  َو ۡۡ َُ  ََ ِ ا  َ ّ� �َ  َِِذا َۡ َُ  ٰٓ َر ًُ ۚ  َوِ�َ  ٱۡل ٌٍ َ�هُ ا  ِِنّ  َ�ٰنَِم ۡۡ َُ    �ِ
َ
 ﴾ ١ َشِديدٌ  ُ

  ]١٠٢: اود[

 আর আ�াহর ধরা এমনই হেয় থােক, যখন িতিন জািলম 

জনবসিতগেলােক ধেরন। তাঁর ধরা বড় য�নাদায়ক, বড় 

কেঠার।”৪৪F

45 

অতএব জাতীয়তাবাদীেদর উিিত আ�াহেক ভয় করা ও তাঁর 

িনকট তাওবা করা এবং আ�াহর িনয়ামেতর জনয তাঁর েশাকর 

আদায় করা। সােথ সােথ তােদর উিিত আ�াহর িকতাব ও তাঁর 

রাসসেলর সু�াতেক অ�ািধকার িদেয় তদনুযায়ী িনেজরা িলা ও 

                                                            
45 .হসদ, ১০২ 
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অনযেদর িলেত বলা এবং এর িবপরীত পথ েথেক েলাকেদর 

সাবধান কের েদয়া। ব�ত: এ পেথই রেয়েছ সামািজক কলযাণ 

এবং মানিসক �শািচ ও তদ িল। এ পেথই ইহ-পরকােলর স�ান 

ও সুখ রেয়েছ, রেয়েছ আ�াহর আযাব েথেক িন�দ িতর  যারািি। 

এর িবপরীত েযসব �িার, তার পিরণিত জাহা�াম, মানিসক 

অশািচ আর সামািজক অি�রতা। তােত শ�র �িতপি� েবেড় 

যায় এবং সুখ ও ইহকাল-পরকােলর িনরাপ�া হারােত হয়। এ 

স�েকর পিব� কুরআেনর ে�াবণা: 

ِّ�ِ ُودٗ  ﴿ ّّ   �َُّ تَِۡ
ۡ
ا يَأ ّّ َّ �َۡشَ�ٰ َ�َمِن ٱّ�َبَع ُودَ ٓ فَإِ َِ َو ۡن  ١اَ  فََ� يَِض َّ َو

 ٍٗ عَِۡش َّ ۡعَرَض َعن ذِۡنرِ  فَإِّن َ�ُ  
َ
هُ  يَۡوَم ٱۡلًَِ�َٰمٍِ َضَٗ�  ُ َ�ٰ  َوَ�ُۡ�ُ ۡۡ قَاَل  ١َُ

 َٗ ِِ ُۡ بَ َ�ٰ َوقَۡد ُنَ ۡۡ تَِ�ا َُ ۡ�َ ََ ِ لَِ   ّۢ ََا  ١� َ  ُٰم ََ ا ََ  ََ َ�ۡم
َ
َ ََ ِ ٰل َٰ قَاَل َن

ََ ٱۡ�َۡوَم تُنَ�ٰ فَنَِسَۡمهَ  ِ ٰل َٰ َۡ إ َو ِّۢن � ١ا ۡۡ ََف َولَۡ  يُ َۡ ۡن َُ َّ ََ َ�ۡزِ   ِ ٰل َٰ َۡ ِۡ َو ٰ ََ

 ��َ�ۡ
َ
َشَد َوَ

َ
َرةِ ُ ِۡ ُۢ ٱ�  ]١٢٧-١٢٣: سومة هه[﴾ ١َ ّ�ِهَِۚ َولََعَ�ا

“েতামােদর কােছ আমার েহদােয়ত আসেব। েয আমার েহদােয়ত 

অনুযায়ী িলেব েস িববাচ িকংবা অসুখী হেব না। আর েয আমার 

িবধান স�েকর অমেনােযা ী থাকেব, তার জনয রেয়েছ এক 

কিসাধয জীবন। আর আমরা তােক েকয়ামেতর িদন অস অব�ায় 

উঠাব। েস বলেব, েহ �ভু! আিমেতা দদ িিমান িছলাম, আমােক 
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অস কের উিঠেয়ছ েকন? িতিন বলেবন, েতামার কােছ আমােদর 

িনদশরনসমসহ এেসিছল, তুিম তা ভস েল ি েয়িছেল। িঠক েতমিন 

েতামােকও আজ ভুেল যাওয়া হে�। েয সীমা লং�ন কের এবং 

তার �ভস র িনদশরনসমসহ িব�াস কের না, আমরা তার এরকমই 

�িতদান িদেয় থািক। পরকােলর আযাব অতযচ কেঠার ও 

দী�র�ায়ী।” ৪৫F

46 

 এসব আয়ােত আ�াহ পির�ার বেলেছন েয, েয তার পথ 

অনুসরণ করেব, েস িববাচ িকংবা অসুখী হেব না বরং তার 

ভাে য সুপথ ও ইহকােলর সুখ রেয়েছ। আর েয তাঁর িবধান 

স�েকর অমেনােযা ী হেব তার জনয রেয়েছ পদিথবীেত এক 

কিসাধয জীবন, আর পরকােল অসৃ ও শাি�। পদিথবীেত 

জীবেনর কি বলেত, মেনর আঁধার ও অি�রতা, দুিাচা ও 

সংশয়, পািথরব স�দ অে�বণ ও সংরেেণ নানান কিেকশ, তার 

�াটিত ও হারােনার আশ�া এবং এ ছাড়া নানারকম তাৎেিণক 

শাি� যা ইসলােমর শ�রা পদিথবীেত েভা  করেছ। আ�াহ 

বেলেছন: 

                                                            
46 . তাহা, ১২৩-১২৭ 
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ُ ِ�َُع�ِّ  ﴿ َّ ََّما يُرِ�ُد ٱ ُٰدُوۡ ۚ ِِ ََ ۡو
َ
ا ُ َّ َ�ٰلُُهۡ  َو ّۡ َُ ََ ََيٰوةِ فََ� ُ�ۡعِجۡب ۡۡ َ�ُه  بَِها ِ� ٱ

ُسُهۡ  وَُوۡ  َ�َُِٰرونَ  َُ ن
َ
ُ ََ َيا َوتَزَۡو َۡ  ]٥٥: سومة الو�ة[ ﴾٥ ٱَ�

“তােদর ধনস�দ ও সচান-স�িত েযন েতামােক মু� না কের। 

আ�াহর ই�া, ঐসব িদেয় পািথরব জীবেন তােদর শাি� িদেবন, 

আর কািফর অব�ায় তােদর �াণ িেল যােব।”৪৬F

47 

ُعوَن  ﴿ َِ ِ لََعّنُهۡ  يَۡر ََ �ۡ
َ
ِۢ ٱۡ� ٰ ُدوَن ٱۡلَعَ�ا ََ ۡد

َ
ِۢ ٱۡ� َِن ٱۡلَعَ�ا سومة [ ﴾٢ّّ

 ]٢١: الد�دة

“বদহ�র শাি�র পসেবর আমরা তােদর েু�তর শাি�র �াদ �হণ 

করাব, যােত তারা িফের আেস।” ৪৭F

48  

এ �সেি বহ আয়াত রেয়েছ। আ�াহর কােছ আমরা �াথরনা কির, 

িতিন েযন আমােদর অচর সংেশাধন কের েদন, আমােদর 

পাপগেলা িিিনেয় েদন, পাপ েথেক তওবা করার সুেযা  িদেয় 

আমােদর �িত অনু�হ কেরন এবং আমােদরেক ও আমােদর 

সকল ভাইেদরেক সিঠক পেথ পিরিািলত কেরন। িতিন সবিকছু 

করেত সেম। আসুন আমরা �খযাত িমসরীয় েলখক মুহা�াদ 

                                                            
47 . আত-তাওবা, ৫৫ 
48 . আস-িসজদা, ২১ 
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আল- াযালীর জাতীয়তাবাদ সংচাচ িমৎকার িকছু কথা উবদ ত 

কের আেলািনা এখােনই েশব কির। িতিন তাঁর مع اهللا (আ�াহর 

সােথ) নামক �ে�র ২৫৪ পদৃায় বেলেছন: 

মুহা�াদ আল- াযালীর মচবয 

“এই েলাকগেলা কারা? এরা না আরব না অনারব, আবার না 

রািশয়ান না আেমিরকান। আসেল এরা িনলর�  লাবাজ অ�ুত 

�ভােবর এক িবকদ ত মনুবযরপ। এেদর কারেণ এেদেশর আজ 

মহািবপদ। এেদেশ সাাাজযবােদর অপকীিতর এবং েদশবাসীর িিচা 

ও েিতনায় তার বীজ েরেখ যাবার পরই এই িবপেদর উ�ব 

হেয়েছ। হাদীস অনুযায়ী এরা আমােদর বংেশা�সত, আমােদরই 

ভাবায় কথা বেল। তেব এরা আমােদর ইিতহাস ও সং�দ িতর 

দুশমন, আমােদর সং�াম ও জা রেণর পেথ অচরায়। আমােদর 

 ীেনর �িত িবে ব েপাবণকারীেদর এরা সহায়ক। এরা  ীন ও 

তার অনুসারীেদর েবঁেি থাকার অিধকার �ীকার কের না। এই 

েলাকগেলা হঠাৎ কের  িজেয়েছ। বযােঙর �যানর-�যানর ডাক 

েযমন রােতর �হরগেলা ভের েদয়, েতমিন এেদর িবরি�কর 

িিৎকার �িন িারিদক ভের েফেলেছ। এেদর ে াপন অিভলাব 

ফাঁস হওয়া উিিত। জন ণ যােত েধাঁকা না খায় বা িমথযায় 
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�তািরত না হয় েসজনয তােদর িনকট এেদর আসল পিরিয় 

পির�ার হওয়া উিিৎ। এই েলাকগেলা আরবেৃর েলেবল এঁেট 

মুজািহদেদর কাতাের ঢুেক পেড়েছ এবং আরব জাতীয়তাবােদর 

সুসংবাদদাতা ও তাঁর ঝা�া বহনকারী বেল িনেজরা দািব করেছ। 

একই সমেয় তারা আরব ঐিতহয েথেক সের ি েয় আরও 

মারাআক িকছু করার েিিা করেছ এবং রমান ও তার িমশেনর 

পেথ �িতবসকতা সদিি করেছ। েলাকগেলার কুৎিসত েিহারা 

উে�ািন কের জনসমেে তােদর সব কাযরকলাপ �কাশ কের 

েদয়া উিিত। তারা সাাাজযবাদী শি�র িনেদরশ েমাতােবক কুরআন 

ও তার মহান ধারক মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ইব ন 

আবদু�াহর িমশন �ংস করার লেেয কাজ কের যাে�, আর 

সাাাজযবাদী শি� তােদর েস কােজর িত� পিরণাম �তযে করার 

জনয দসের দাঁিড়েয় অেপো করেছ। আমরা ওেদর েলখা পেড়িছ, 

কথা শেনিছ। ওেদর উে�শয বুঝেত আমােদর ধীশি�র �েয়াজন 

হয় িন। ওরা ধমরতযা ী, ওরা �কাশয কুফর বয�কারী। ওরা 

েখালাখুিল বেল: ইসলাম একিট আরব েরেনসাঁমা�, যার কলযােণ 

মধযযুে  এই মহান জািত িবেোিরত হেয়িছল। এবং েসই �ি� 

িবেোরেণ েস এক �িতভাবান বযি�র েনতদ েৃ ে াটা িব�েক 

দমন করেত সেম হেয়িছল। িতিন হেলন েসই বড় েনতা মুহা�দ 
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম অথরাৎ এই মহান  ীন মািট েথেকই 

 িজেয়েছ, আসমান েথেক আেসিন। এই  ীন এক উউািভলাবী 

িবজয়ী জািতর সসিনামা�। ওরা �ীকার করেত িায় না েয, ইসলাম 

একিট একাচ আদশর, যা জােহিলয়ােতর কল�ময় অব�া েথেক 

উবার কের আরবেদরেক একিট উদার ও সরল-সতয ধমরবযব�ায় 

উ�ীত কেরিছল এবং তারপর চেমই ইসলােমর আেলাকরি� 

পদিথবীর িদেক িদেক ছিড়েয় পেড়। মহান আ�াহ মুহা�াদ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক রাসসল িনবরািন কের এবং তাঁেক 

সতয ও সৎপেথ দান কের আরবেদর এই মযরাদায় ধনয কেরেছন। 

আ�াহ বেলেছন: 

ٰنُ  ﴿ ََ ي َّ ٱۡ�ِ ا ٱۡلِكَ�ُٰب َو َّ َۡ تَۡد ِ   ا ُنَ  ]٥٢: سومة الشوما[ ﴾ َّ

“তুিম জানেতনা িকতাব িক আর রমান িক।”৪৮F

49 

نزَ  ﴿
َ
ا لَۡ  تَُ�ن َ�ۡعَن ُۚ َل ٱَوُ َّ  ََ ٍَ وََعّنَم ِۡكَم ۡۡ ََ ٱۡلِكَ�َٰب َوٱ ُ َعنَۡي سومة [﴾ َّ

 ] ١١٣: النديء

                                                            
49 . আশ-শসরা, ৫২ 



91 

 

“আ�াহ েতামার কােছ িকতাব নািযল করেলন, েতামােক িহকমত 

দান করেলন এবং তুিম যা জানেত না েতামােক তা-ও 

েশখােলন।”৪৯F

50 

েয আরবেদর মােঝ তাঁেক রাসসল কের পাঠােনা হল তােদর 

�সংে  আ�াহ বেলন: 

﴿  ّٗ و َُ ََِِّ� ِِۡذ َ�َعَث �ِيِهۡ  َ  ۡۡ َ ٱلُۡم ََ  ُ َّ ّن ٱ َّ ۡد  ًَ ِسِهۡ  َهۡمنُوا  َعنَۡيِهۡ   لَ َُ ن
َ
ِۡن ُ ّّ

 ِٖ ٰ ُِ لَِ� َضَ� ۡب َِ ِّن  ٍَ َن َ�نُوا   ِۡكَم ۡۡ ِيِهۡ  َوُ�َعّنُِمُهُ  ٱۡلِكَ�َٰب َوٱ ّۡ ٰمِهَِ َوُ�َز ََ ا ََ 
بِ�    ]١٦٤: ومة آل عدرانس[﴾ ١َّ

“আ�াহ মুিমনেদর �িত অনু�হ কেরেছন। েকননা িতিন তােদর 

মধয েথেকই তােদর জনয একজন রাসসল পািঠেয়েছন, িযিন 

তােদরেক আ�াহর আয়াতসমসহ পেড় েশানান এবং িকতাব ও 

িহকমত িশো েদন। অথি ইিতপসেবর তারা পির�ার িববািচেত 

িনমি�ত িছল।”৫০F

51 

‘ইসলাম একিট আরব িবেোরণ’ কথািট িমথযা ও মারাআক এক 

িববািচ। এ উি� শধু ইসলামেকই িমথযা �িতপ� কের না, বরং 

                                                            
50 . আন-িনসা, ১১৩ 
51 . আল ইমরান, ১৬৪ 
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এ এক ভয়াবহ অপ�িার, যার উে�শয সকল ধমরেক িমথযা 

�িতপ� করা এবং সারা পদিথবীেত কুফ র ও পাপািার ছিড়েয় 

েদয়া। তেব িমৎকার বযাপার এই েয, এই েলাকগেলা কেঠারভােব 

ইসলােমর িবেরািধতা ও সবরশি� িনেয়া  কের ইসলােমর 

অনুসারীেদর িবদেব লড়াই করেলও অনযানয ধেমরর সােথ এরা 

আেপাস কের িেল। েযন ইসলামই একমা� শ� যার 

মুেলাৎপাটন করার জনয তােদরেক িনেয়া  করা হেয়েছ। তাও 

নয়, বরং ইসলামই েযন একমা� দুরােরাহ ি িরপথ যােক মািট 

েফেল সমতল করার জনয তােদর হােত েকাদাল েদয়া হেয়েছ। 

তাইেতা। ইসলাম ছাড়া এেদেশ সাাাজযবােদর আর েকান শ� 

আেছ িক? কেঠার �িতেরােধর উৎস ও সাহসী সং�ােমর �াণ 

েতা একমা� ইসলামই, েয তার আচমণকারীেদর আশাহত 

কেরেছ এবং তােদর বড়য� বযথর কের িদেয়েছ। অতএব 

ইসলামেক হতযা করার জনয সাাাজযবাদী শি� তার িারপােশ 

বড়যে�র জাল িব�ার করেবইেতা। এই  ীেনর অি�ৃ িবনাশ 

করার উে�েশয এই শি� ইিতপসেবর িবিভ� প�ায় নানারকম 

সংকীণর জাতীয়তাবাদ আিব�ার কেরিছল। িক� সং�েবর ইসলােমর 

সামেন েসগেলার পতন �টেল সাাাজযবাদ তার অনুসারীেদর 

আরব জাতীয়তার পতাকাতেল আ�য় িদেয় তােদরেক নানা�কার 
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ছলিাতুরী িশিখেয় েদয়। যােত তারা িনরীহ আরবেদর এই 

ময়দােন েঠেল িদেয় িভ� উপােয় ইসলােমর েিত করেত পাের। 

এেদরেক আরব জাতীয়তার অনুসারী না বেল বরং িহ� 

জাতীয়তার অনুসারী নােম আখযািয়ত করা উিিত। এরা িক 

আসেল সাাাজযবাদ ও ইইাইেলর �ােথর কাজ করেছ না ? 

ইসলােমর সােথ আরবেৃর েিৗ�িট শতা� একে� েকেটেছ। 

আমােদর রমানপ�ীেদর ভাবায় েিৗ�শ বছর ধের আ�াহ 

আরবেদরেক ইসলােমর এই পিব� আমানত বহন করার এবং 

েলাকেদর িনকট তা েপৗেছ েদবার েসৗভা য দান কেরেছন। সুদসর 

অতীেতর পােন একিটবার তাকােল আমরা অনায়ােস েদখেত পাই 

েয, ইসলােমর পসেবর যুে র পর যু  আরবেদর উে�খেযা য িকছুই 

িছল না। িক� ইসলােমর আিবভরােবর পর এরই কলযােণ ইিতহােস 

তােদর �ান হল। ইসলােমরই পতাকাতেল তােদর সুনাম ছিড়েয় 

পড়ল। আ�াহ সতযই বেলেছন: 

وَۡف �ُۡ� َنّهُ  ﴿ ََ إ َو ََ ۡوِم ًَ ََ َولِ ر  ّل ۡۡ ِ َّ  ]٤٤: سومة الزخرف[ ﴾٤نُوَن  َٔ   
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“েতামার ও েতামার জািতর জনয তা একিট মযরাদার িববয়। আর 

েতামােদরেক তার জনয জবাবিদিহ করেত হেব।”৫১F

52 

িক� তারপর আরবরা ভুল করল। তারা মেন কের বসল, এই 

িব�জনীন ধমর তােদরেক িবেশব িকছু মযরাদা েদয় এবং অনযানয 

েলাকেদর তুলনায় তােদরেক উ�ততর জািতেত পিরণত কের। 

এই ভুল েথেক তার অপিরহাযর �িতিচয়ার জ� হল। অনযানয 

জািতও তােদর িনজ-িনজ জািত ত মযরাদা রোয় দাঁিড়েয় ে ল। 

এসব ভুল-পা�া-ভুেলর কারণ, জােহিলয়ােতর �িত মানুেবর 

একিট �ভাবজাত টান রেয়েছ এবং মানিবক পসণরতা অজরেনর 

সাধনা তােদর কােছ কিকর মেন হয়। েকান িনেবরাধ বযি� যখন 

ধমরপারায়ণ হেয় িনেজর কাজ িদেয় স�ান ও মযরাদা অজরনেক 

কিসাধয মেন কের, তখন েস েকান পিরবার, েদশ িকংবা েকান 

জািতর সােথ েকান �কার সস� আিব�ার করেত আর� কের, 

য ারা েস িবনা েিিায় ওপের ওঠেত পাের। এগেলা সবই মসলত: 

ে াঁড়ামী আর হীনমনযতা। ধেমর এর েকান �ান েনই। র�ুল 

আলামীেনর িনকটও এর েকান মসলয েনই। তেব আে কার 

আরবরা  েবরর �িতেযাি তা িকংবা ে�ৃেৃর দািব করেত ি েয় 

                                                            
52 . আয-যুখদফ ৪৪ 
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ইসলােমর ওপর ভর করত। ইসলােমর নাম েনয়া ছাড়া তােদর 

বলার মত িকছুই িছলনা। েকননা ভা�ার তােদর খািল, ইিতহাস 

তােদর শসণয। িক� এ যুে র িমথুযকরা নতুন কথা িনেয় এল, যা 

েকানিদন েকউ েশােনিন। তােদর দদিিেত আরবৃ রমান েথেক 

�ত� হেত হেব। আ�াহ তােদর অমিল কদন, তারা দািব 

কেরেছ েয, ধমর েথেক িবি�� েথেকই আরবৃ ওপের ওেঠ, 

এি েয় িেল। এই িেচর একজন েলখকেতা এতখািন বেল 

েফেলেছ েয, “ইসলাম আরবেৃর িবদেব অপরাধ কেরেছ; 

ইসলাম যতদসর ছিড়েয়েছ তার েিেয় েবশী ছিড়েয়েছ আরবী ভাবা; 

ইসলাম েযেহতু িব�ধমর তাই েস আরব জাতীয়তার জনয 

েিতকারক।” ইতযািদ ইতযািদ। এসব উি� পাাাতয ও �ােিযর 

সাাাজযবাদী পিরক�নায় সমানভােব সহায়তা েযা ায়। উি�কারী 

ব�ত: েসই আ�াসনকারীেদর অশভ লেেযর পদৃেপাবক, যােদর 

ৈসনযরা ইেতামেধযই েকান েকান আরব ভস িমেত িশিবর ে েড় 

আরবেদর অমযরাদা কেরেছ িকংবা েকান েকান সীমােচ তােদর 

িরম সবরনােশর অেপোয় দাঁিড়েয় আেছ। 

 এই দেলর আেরকজন েলখক আমােদরেক অতীত ভুেল ি েয় 

েকবলমা� ভিববযেতর িদেক তািকেয় থাকেত পীড়াপীিড় করেছ। 
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কারণ, তার মেত অতীত শধু মদেতর �ংসাবেশব জেড়া কের। 

এই েছাকরা ভুেল ে েছ েয, ইয়াহসদীরা তােদর ইিতহােসর 

ে�রণায় মধয�ােিযর বুেকর মেধয িনজ� রা� �িতৃা কেরেছ। সব 

মানুবই তােদর সং�ােম িনেজেদর ইিতহাসেক সেি রাখেত পাের। 

িক� আমরা মুসিলমরা? আমােদর জনয িক এই ইিতহােসর েকান 

অধযায় �রণ করা িকংবা তার িশো �হণ করা হারাম? এেহন 

জাতীয়তা আসেলই িহ� জাতীয়তা, আরব জাতীয়তা নয়। এটা 

েসই জাতীয়তা যা ধমরিবেরাধী ও ইসলাম িবে বীরা �িার করেছ। 

সবাই জােন েয, আমরা মুসিলমরা আরবেৃর �িত অতযচ 

সহানুভস িতশীল এবং তার স�ান ও সমসযাবলীর সােথ 

ওতে�াতভােব জিড়ত। িক� এই জাতীয়তাবাদীেদর মােঝ েকান 

কলযাণ েনই। এরা িবরাট অকলযাণ ও গদতর অিনেির উৎস।” 

মুহা�াদ আল- াযালী তাঁর উি�িখত �ে�র ৩৪৭ পদৃায় বেলন: 

“স�ব সকল উপােয় সাাাজযবাদ েিিা করেছ মুসিলমেদরেক 

তােদর  ীন েথেক িবিুযত করেত ও তােদর েদেশর জা�ত মুি� 

আে�ালনগেলােক  ীেনর সােথ স�করহীন রাখেত, যােত �িতিট 

আে�ালন েথেক একিট মদত সচান জ�লাভ কের, অথবা 

আে�ালনিট এক বসযা নারীর মত েবঁেি থােক। পসবরবতরী �িতিট 
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আে�ালেনর একিট খঁুিট িছল, যার ওপর আে�ালনিট ভর কের 

দাঁড়ােত এবং একিট আিআক শি� িছল যার সাহােযয েস নড়ািড়া 

করত। আর েযেহতু ঐ �ােন  ীন িচয়াশীল িছল, তাই মানুেবর 

হদয়েক েস িবেবক ও ৈনিতকতািভি�ক িিরে� ভরপুর কেরিছল। 

জীবনেক েস শা�ত ঐিতহয ও সু�র ৈবিশেিয রঙীন কেরিছল 

এভং িভ� িভ� দলেক েযৗথ উপলি�র িভি�েত সং�বব কের 

একই  চেবয পিরিািলত কেরিছল। িক� আজ  ীন আর েসই 

অব�ায় েনই। সাাাজযবােদর লেয েযেহতু সব েদশ েথেক  ীনেক 

িবতািড়ত কের পযরায়চেম  ীেনর সােথ পিরিয়িবহীন নতুন যুে র 

সদিি করা, তাই মুসিলমেদর  ীেনর িবদেবও তার এই বড়য� ও 

ৈবরী তৎপরতা। ফেল অব�া এমন দাঁিড়েয়েছ েয, গদৃপসণর 

�সং  ও বড় বড় কােজর েেে� ইসলােমর কথা �রণ করাও 

েযন পাপ। েকউ েকউ তার আেশপােশ ে�ারা�ুির করেলও 

ইসলামেক �কােশয বয� করেত ভয় পায়। ইসলাম েযন এক 

েফরারী আসামী। েকান অপরাধ করার পর িবিাের তার িবদেব 

শািচর রায় হওয়ায় েস পািলেয় েবড়াে�। েস জনসমেে েবর 

হেত পারেছ না। কখনও ছ�েবেশ ছ�নােম েবর হবার সামানয 

সুেযা  েপেয় এখােন ওখােন একটু নড়ািড়া করেলও যখন তার 

কথা জানাজািন হে� বেল অনুভব কের তখন আবার েলাকিেুর 
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আড়ােল িেল যায়। ইসলােমর এই লা�না িকেসর জনয? এ 

�েের জবাব আেছ সাাাজযবােদর কােছ। সাাাজযবােদর অিভ�ায়, 

িনেজর েদেশ ইসলােমর েকান খঁুিটর েজার না থাকুক। িশো, 

সমাজবযব�া, আইনকানুন তথা জীবেনর সকল েেে�ই েস 

ইসলামেক  লািটেপ হতযা করেত িায়। সাাাজযবাদ একিটমা� 

সমােজ আ�� েবাধ কের। তা েসই সমাজ যার �াণ মের ে েছ 

ও িির� নি হেয় ে েছ, েয সমাজ েথেক মযরাদােবাধ িবলুল 

হেয়েছ এবং েযখােন েলাভ�বণতা বদিব েপেয়েছ ও �াথরপরতার 

িববা� সাপ ফণা তুেলেছ। েকবলমা� এই রকম সমােজই 

সাাাজযবাদ বতরমান ও ভিববযেতর জনয আ�� েবাধ কের। তাই 

যখন ইসলাম এেস সব আবজরনা মুেছ েফলেত িাইল, অমিন 

তােক তৎেণাৎ িনেজর �ের িফের ি েয় লুিকেয় থাকেত বলা 

হল। েযন ইসলাম একিট নাম যা মুেখ েনয়া যােব না এবং একিট 

বা�ব যার েবঁেি থাকার অিধকার েনই। 

সাাাজযবাদ এই িবিধিনেবধ আেরাপ কেরিছল। এরপর এল 

আরববাদ। আমরা এই মতবােদ পুলিকত হলাম এবং এর মাধযেম 

সুফল লােভর আশা করলাম। শধু আরবেৃরও িকছু িকছু রপকথা 

আেছ যা সাাাজযবােদর উে�শযেক বযাহত করেত পাের। িক� 
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িবেদশী দখেলর ছ�ছায়ায় পিরিািলত িশে-বযাব�া এমন িকছু 

েলাক সদিি কেরিছল যারা �বদি�র তাড়নায় িািলত হত এবং 

যােদর অচের আআিব�াস বলেত িকছুই িছল না। এেহন 

েলাকেদর কােছ যখন আরববাদ এল তখন তারা জানেতই 

পারলনা েয, সউির�তা, আআমযরাদােবাধ, পিব��ান সংরেণ 

ইতযািদ গণাবলী আরবেৃরই ৈবিশিয। �াক-ইসলামী যুে  �িিলত 

আরবেদর �বাদসমসহ �মাণ কের, নারীর �িত আরবেদর 

�বােবাধ কত � াঢ় িছল। েযমন একিট �বাদবাকয :  ك هاى

 াউজ পিরিহতা সকেলই খালা।” অথরাৎ নারীেদর�“ صدم خيلة

েপাশাক পরা সবাইেক আরবরা খালা  ণয করত। তাই তারা 

তােদর িদেক �বা ছাড়া অনয দদিিেত তাকাত না। কারণ, খালা 

মােয়র মতই �বাভাজন। কিব আনতারা বেলেছন: ‘আমার 

�িতেবিশনী কখনও আমার সামেন পেড় ে েল আিম আমার দদিি 

নীিু কের রািখ, যতেণ না �িতেবিশনী তার �ের ি েয় আ�য় 

েনয়।’ 

তাহেল আজেকর অনযায় অপকেমর িলল েলাকেদর পথ িক আসেল 

আরবেদর পথ? িকংবা রেপর পসরা সািজেয় েলাকেদর 

আকবরণকারী যুবতীর হাত ধের রা�ায় িলা েলাকগেলা িক 
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সিতযকার অেথর আরব? আে কার আরবরা িছেলন সমেয়র 

�িতকস লতা ও তীই অভাব অনটন সেেও আাযর রকম উদার, 

�াথরতযাে র উ ল �তীক এবং কেঠার সতযা�য়ী। উর ওয়া ইব ন 

আল-ওয়ারদ িক বেলেছন শনুন:  

‘আিম েসই েলাক যার বাসন অেনকেক তদ ল কের। আর তুিম 

েসই েলাক যার বাসন তদ ল কের একজনেক।’ 

‘তুিম িনেজ েবশ েমাটা-তাজা বেল এবং আমার মুেখ সেতযর 

কািচ েদেখ আমার সােথ ঠা�া করছ? সতযেতা িিরিদন কেিরই 

হয়।’ 

‘আিম আমার েদহেক অেনক েদেহর মােঝ বিন কের েদই এবং 

খাঁিট ঠা�া পািন িুমুক িদেয় পান কির।’ 

 িনেজর খাবার অনযেক িদেয় কেয়ক েফাটা ঠা�া পািন পান 

করেত করেত েিহারা ফযাকােশ হেয় ে েছ, আ �ক েমহমানেদর 

েকান রকম অয� েহাক তা িায়না এবং িনেজর এই তযা েক 

অেনক েদেহর মােঝ িনেজর েদহ বিন কের েদয়া মেন কের 

এমন েকান মহৎ েলােকর েিহারা েদেখেছন কখেনা? এরকম 

একিট েিহারা েিােখর সামেন ক�না কদন। তারপর িনেজর 
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কােছ �ে কদন: এইেয চমবধরমান ধনস�েদর অিধকারী 

েলােক পিরপসণর শহরগেলা েদেখেছন, এগেলা িক আরব শহর? 

এত ধনস�দ সেেও আপিন অনাথেক কতটুকু িদে�ন? িকংবা 

বি�তেক কতটুকু খাওয়াে�ন? পিরেবশেক িবকদ ত কের 

সাাাজযবাদ েযখােন পশেৃর ছাপ লাি েয় িদেয়েছ, েসখান েথেক 

আমােদর হািরেয় যাওয়া আরব ৈবিশিযাবলী খঁুেজ েবর করা এখন 

সােধযর অতীত। আােযরর বযাপার, েবতার �িারক পযরচ িবশব 

ভাবার পিরবেতর ইতেরর ভাবা বযবহার কের বেস। কারণ, েস িায় 

এই ইতেরর ভাবা িটিকেয় রাখেত এবং িবশব আরবী ভাবােক 

বদেল েফলেত। অথি িবশব ভাবােতই িবে�র সকল েক� েথেক 

ে�াতােদর জনয তােদর আ�িলক ভাবার িবিভ�তা সেেও 

অনুৃানমালা �িািরত হেয় থােক। আর যিদ েকান েক� অশব 

ভাবায় তার ে�াতােদর সে�াধন করও, তােত িক আমরা ইতেরর 

ভাবায় অনৃান �িার করেল আমােদর আরবেৃর �িত েকান 

�বােবাধ �কাশ হয়? 

আসেল একমা� ইসলাম আরবেদর ভাবা, আিরণ ও িির�েক 

বাঁিিেয় রাখেত পাের এবং ধমরেক বদেল েদবার অথর ভাবা, 

আিরণ ও িিরে�র িদক েথেক আরবেৃর মদতুয ে�াবণা। অতএব 
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�িারকেদর উিিত ইসলােমর নাম �কাশ করার জনয ততখািন 

আআতযা  করা যতখািন আআতযা  এেক ে াপন রাখার জনয 

সাাাজযবাদ কের থােক। তােদর উিিত এই নাম স�েকর শ�রা 

েয দুেবরাধযতা সদিি কের েরেখেছ তা অপসারণ করা, যােত তা 

সকেলর কােন ও অচের ভাল লাে । এই নামেক �কাশ করেলই 

যেথি হেব না। েকননা েয আকদ িতর মােঝ সারব� েনই তার 

েকান মসলয েনই। �িারকেদর তাই কতরবয সাধারণ মানুবেক 

ইসলােমর িশোনুযায়ী সং�বব করা এবং িনেজেদরেক তার 

�াণশি�েত �াণময় কের েতালা। 

 ীেনর �াণশি�েত মানুব আ�াহেক ভয় কের ও তার সদিির �িত 

সদয় হয়, কতরবযেক কতরবয মেন কের ও অনযায়েক বজরন কের 

িেল এবং সেতযর পদৃেপাবকতা করার সৎসাহস লাভ কের ও 

আ�াহ র সােথ সাোেতর ��িত িহেসেব সকল বযাপাের তাঁর 

রাসসলেক অনুসরণ কের। অতএব আমােদর উিিত  ীেনর এই 

�াণ শি�েক সযে� লালন করা এবং সকল স�দােয়র মেধয 

এই শি� উ�ীিবত কের েতালা। ইসলাম একিট মহা�াণ, যার 

েযা সস� আ�াহর সােথ। েযখােনই থাকুক েস আ�াহ র স�িির 

জনয তৎপর থােক ও তাঁেক ভয় কের। ইসলােমর এই �াণ িনেজ 
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িনেজ সদিি হয় না, িকংবা েয সংশয় ও অজতার েজায়ার 

ইসলামেক �াস কের আেছ তার মধয েথেক এই �াণ আপনা 

আপিন সদিি হওয়া স�বও নয়। এই �াণ শি�র জনয ইসলামেক 

কতগেলা িনয়মতাি�ক আআার েখারাক িদেত হয়। িশো-কাযরচম, 

মসিজেদর উপেদশাবলী ও মযরাদােবাধ সদিির সহায়ক সুিনিদরি 

গণাবলীর রেঙ ে াটা পিরেবশেক রিঙেয় েতালার মাধযেম তােক 

এই েখারাক সরবরাহ করা যায়।  ীনী �াণশি� সদিি করা 

আমােদর িনেজেদর েিেয়ও েবশী �েয়াজন �থমত: আমােদর 

নতুন বংশধরেদর মেধয, যােদর তা এেকবােরই েনই, তারপর 

েসইসব েলাকেদর মেধয যারা সব মসলযেবাধেক হালকা ও তামাশার 

ব� মেন কের। আিম অবাক হই, েকমন কের আমরা অিত উ িু ঁ

মসেলয চয় কের একিট যে�র সামেন এমন একজন �িমকেক 

বিসেয় েদই যার মেধয আ�াহর ভয় েনই। য�িট তার সামেনই 

 ত নি হেয় যায় িকংবা যিদ ভালও থােক, তার উৎপাদন কেম 

যায়। আমরা যিদ এই �িমেকর অচের ধািমরকতা সদিির জনয 

সামানয িকছু বযয় করতাম, তাহেল আমােদর অেনক লাভ হত। 

চয় করা য�িটর সংরেণ বযয় িহেসেবও িক দািয়ৃশীল বযি�রা 

এই সামানয বযয়টুকু করেবন না? আমােদর �িত আ�াহ  ও 

েদেশর পে েথেক এটা একটা দািয়ৃ েয, এই মহান আিআক 
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িদকিটর কথা িবেবিনা কের আমরা আমােদর েছাটেদর ও 

বড়েদর  েড় তুিল। েযিদন তারা েকান কাজ শদ করার জনয 

এেক অপরেক রমােনর নােম ডাক েদেব, েস কাজ সিঠকভােব 

স�� হেব।  ীনী �াণশি�র �কদ ত েযা সস� আসমােনর সােথ, 

আবার তার শাঁস রেয়েছ যমীেন। �েফসর আহ মাদ আয-যাইন 

এই �াণশি�র বণরনায় কত সতয কথাই না বেলেছন: 

‘তা মািটর পদিথবীেত আকােশর �িন এবং কদণাময় ও সবরজ 

�ভস র পে েথেক আসা এক শি�।’ 

‘একিট রি�, যার উ ল দীিলেত ভ�ািম, িমথযা ও �তারণা 

িবলীন হেয় যায়।’ 

‘তা এক রহসয যা বুঝেত বুিব ও িিচাশি� অেম হেয় পেড়।’ 

‘জােনর িুড়াচ লেয ও উৎকদ ি এক আআা, যার আকদ িত অদদশয 

হেলও �ভাব সু�ি।’  

‘�েতযেক তারই শি�েত বাঁেি এবং তােক সংরেণ কের রােখ। 

তার িবিরণ �েতযক হদেয়র অনুভস িতেত। 

‘�বদি� েযখােন পাপ ও অনযােয়র িদেক  ত ধািবত হয় েসখােনও 

তার িবিরণ।’ 
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 ‘অশভ পিরণাম স�েকর সতকরবাণী সেেও �বদি�গেলা অতযচ 

অবাধয এবং মানুব তােদর িনয়�েণ অেম। 

‘ ীনী �াণশি� তােদর সতকরকারী হেয় ডাক িদেয়েছ। তারা তখন 

এই সতকরকারীর ডােক সাড়া িদেয়েছ।’ 

‘তা েফেরশতােদর েতজ যা মািটর সচানেক আেলার জ েত তুেল 

আেন।’ 

‘যুে  যুে  এেকর পর এক কত নবী এেসেছন, িক� যুে র 

িববতরন সেেও তা আপন ৈবিশেিয বহাল রেয়েছ।’ 

‘নবী ণ যা যা িপছেন েরেখ এেসেছন, েস তা যু যু  ধের 

সংরেণ কের েরেখেছ। মানুেবর মেন েস সেতযর তাি দ যুি েয় 

আসেছ।’ 

‘উৎকদ ি িবধানমালার বহ পিব� �� েস বহন করেছ।’ 

‘তুিম তার েজারােলা িন�া বা িতর�ার করেলও েস অনযায়েক 

েমা কের না।’ 

 আমরা এখােন এই কিবতা উবদ ত করিছ এর সািহিতযক মসেলযর 

জনয। নতুবা রসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর এই 

কথািট িিচা করেল আর েকান কথারই অবকাশ থােক না: 
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ضددى ضدد أي  ن و اْدد ملاة  ها صغحص صغح اْدد كه و�ها «
 »اْدد كه أي و� القغ 

“ওেহ, শরীের এক টুকরা মাংস আেছ, তা যিদ ভােলা থােক, 

ে াটা শরীরটাই ভাল থােক। আর তা নি হেয় ে েল ে াটা 

শরীরটাই নি হেয় যায়। েজেন রাখ, তা অচর।” 

 আল- াযালীর ‘আ�াহ র সােথ’ �ে�র যতটুকু উবদ ত করার িছল 

তা এখােনই েশব হল। অংশটুকুর িবরাট কাযরকািরতার কথা েভেব 

আিম তা এখােন উবদ ত করলাম। আ�াহ র কােছ �াথরনা কির, 

িতিন েযন মুসিলমেদর অচর িঠক কের তাকওয়ায় পিরপসণর কের 

েদন।  ীেনর জান অজরন করার ও সিঠক পেথ অটল থাকার শি� 

িদেয় িতিন েযন আমােদর, আমােদর সব তদণেদর ও আমােদর 

অনযানয ভাইেদর �িত অনু�হ কেরন। েকননা, দুিনয়া ও 

আেখরােত মুি� ও স�ান লােভর এটাই পথ। আ�াহ বেলেছন: 

َۡزنُوَن  ﴿ َُ َّ ُوۡ   ۡوٌف َعنَۡيِهۡ  َو َۡ َمَ�ُٰموا  فََ�  َۡ ُ ُ�ّ  ٱ َّ ََا ٱ ِيَن قَالُوا  َ َ� ّّ  ١ِِّن ٱ
 ِ�ِٰ�َ ٍَِّ َ ۡۡ َ�ُٰب ٱ ِۡ َُ ََ ِ � � ََ و 

ُ
ۢ بَِما َ�نُوا  َهۡعَمنُوَن ُ ََ ا َزا ََ سومة [ ﴾١يَن �ِيَها 

 ]١٤-١٣: األحقيف
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“যারা বেল েয. আমােদর �িতপালক আ�াহ, এবং তারপর অটল 

থােক, তােদর েকান ভয় িকংবা দুিাচার কারণ েনই। তারা 

িনেজেদর কােজর পুর�ার�রপ িিরিদেনর জনয জা�ােতর 

অিধবাসী হেব।”৫২F

53 

িতিন আরও বেলন: 

﴿  َّ ّّ َ�َافُوا  َو ََ ٍُ ��َِك َٓ ُل َعنَۡيِهُ  ٱلَۡم ّ َّ َمَ�ُٰموا  تَََ َۡ ُ ُ�ّ  ٱ َّ ََا ٱ ِيَن قَالُوا  َ َ� ّّ ِِّن ٱ
َِ ُنَُمۡ  تُوَعُدوَن  ٍَِّ ٱّل َ

ۡۡ وا  بِٱ ُ�ِۡ�
َ
ََۡيا  ٣َ�َۡزنُوا  َوَ ََيٰوةِ ٱَ� ۡۡ ۡوِ�َااؤُُ�ۡ  ِ� ٱ

َ
َ�ُۡن ُ

ا تَّدُعوَن َوِ�  َّ ُسُ�ۡ  َولَُ�ۡ  �ِيَها  َُ ن
َ
ا ُ ِِ ا �َۡشَم َّ َرةِ� َولَُ�ۡ  �ِيَها  ِۡ ّٗ  ٣ ٱ� نُُز

يٖ�  َِ و ٖ ّ  َُ ِۡن َ�  ]٣٢-٣٠: سومة حم الد�دة[﴾ ٣ّّ

“যারা বেল েয, আমােদর �িতপালাক আ�াহ এবং তারপর অটল 

থােক তােদর িনকট েফের�া অবতরণ কের বেল: েতামরা ভয় 

েপেয়ানা বা দুিাচ�� হেয়ানা এবং েতামােদরেক েয জা�ােতর 

ওয়াদা করা হেয়িছল তার সুসংবাদ �হণ কর। পািথরব জীবেন ও 

পরকােল আমরা েতামােদর বসু। েতামােদর মন যা িাইেব 

জা�ােত েতামােদর জনয তাই রেয়েছ। েতামারা যা দািব করেব 

                                                            
53 . আল-আহকাফ, ১৩-১৪।  
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েসখােন েতামরা তাই পােব। েমাশীল, কদণাময় আ�াহ র 

আিতথয িহেসেব।”৫৩F

54 

 রসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সহীহ হাদীেস 

বিণরত আেছ, িতিন বেলন: 

 »من يرد اهللا نه خ ا يفقهه و الين«

“আ�াহ যার কলযাণ িান তােক  ীন স�েকর জান দান কেরন।” 

আ�াহ তাঁর বা�া ও রাসসল মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম, তাঁর পিরবার পিরজন ও সহিরবদ� এবং েকয়ামত 

পযরচ যারা তােদর অনুসারী হেব, তােদর সকলেক মিহমাি�ত 

কদন। 

�েো�ের আরব জাতীয়তাবাদ 

িহজরী ১৩৮০ সেনর মুহাররাম মােস আল-িবলাদ পি�কার 

�িতিনিধ আমােক িকছু �ে কেরিছল যার মেধয কেয়কিট �ে 

িছল জাতীয়তাবাদ সংচাচ। �েগেলা আমার জবাবসহ ঐ 

                                                            
54 . হা-মীম-িসজদা, ৩০-৩২ 
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পি�কায় �কািশত হেয়িছল। পাঠকেদর জাতােথর আিম েসই 

�েকিট ও তার জবাব এখােন উে�খ করিছ:  

�থম �ে: িকছু িকছু িবেদশী এেজি �িার কের েবড়াে� েয, 

আরব জাতীয়তাবাদ আরবেদর �থম পার�িরক বসন। এ 

স�েকর আপনার মত িক? 

উ�র: আরব জাতীয়তাবাদ আরবেদর �থম পার�িরক বসন’ 

এই �িার িনঃসে�েহ একিট িমথযা �িার। এর �পেে যুি� 

িকংবা শরী‘আেতর েকান িভি� েনই। এটা একটা জােহলী ও 

 ীনিবেরাধী �িার। যারা এই �িার িালাে� তােদর লেয 

ইসলােমর িবেরািধতা করা এবং তার িবধানমালা ও িশোসমসহ 

এিড়েয় যাওয়া। অবশয িকছু িকছু েলাক অনযেদর অনকরেণ িকংবা 

ভাল মেন কের এই �িার কের থােক। িক� এরা তার আসল 

উে�শয জানেল অবশযই তার িবেরািধতা করত এবং িনেজেদরেক 

ঐ �িার েথেক দসের সিরেয় রাখত। ইসলােমর পসবরবতরী ও 

পরবতরী আরবেদর ইিতহাস স�েকর সামানযতম জােনর অিধকারী 

সকেলই জােন েয ইসলাম বযতীত আরবেদর অনয েকান মসলয 

িকংবা ভয় করার মত অনয েকান কারণ িছল না। এই ইসলােমর 

েজােরই তারা েদশ জয় কেরিছল, মানুেবর ওপর কতদ রৃ কেরিছল। 
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ইসলােমরই কলযােণ তারা মাথা উঁিু এক মহান জাতীেত পিরণত 

হেয়িছল এবং সবাই তােদরেক ভয় করত ও তােদর অিধকারেক 

�বা করত। এরপর তােদর মােঝ পিরবতরন �টল। কারণ 

আ�াহই েতা বেলেছন: 

ِسِهۡ ۗ  ﴿ َُ ن
َ
ا بِأ َّ وا   ُ ِ َّ ٰ ُهَغ َّ ََ ۡو�   ًَ ِ ا ب َّ  ُ ِ َّ  ُهَغ

َّ  َ َّ  ]١١: سومة الرعد[﴾ ِِّن ٱ

“আ�াহ িনায়ই েকান জািতর অব�ার পিরবতরন কেরন না, 

যতেণ না তারা িনেজরা িনেজেদর অব�া পিরবতরন কের।”৫৪F

55 

এ �সংে  আিম দী�র আেলািনা করব না। েকননা, পি�কায় তা 

ছাপােনার অবকাশ েনই। তাছাড়া দী�র আেলািনার �েয়াজন আেছ 

বেলও আিম মেন কির না। কারণ, িববয়িট অতযচ পির�ার। 

আরবেদর অব�া ও ইসলাম স�েকর সামানযতম জােনর অিধকারী 

েকউই এ বযাপাের ি মত েপাবণ করেব না।  

আ�াহ তাঁর নবীেক কত সু�র কথা বেলেছন: 

ۡسَمًِيٖ�  ﴿ َّ  ٖٖ ٰ ََ ِِ  ٰ َ ََ  ََ إ ِِنّ ََ ۡ�َِِ َ َِ و
ُ
ِ ا ُ ّّ َۡ بِٱ َمۡمِس َۡ ََ  ٤فَٱ ر  ّل ۡۡ ِ َّ َنُّه  
ۡوَف �ُۡ�  ََ إ َو ََ ۡوِم ًَ  ]٤٤-٤٣: زخرفسومة ال[﴾ ٤نُوَن  َٔ َولِ

                                                            
55 . আর-রাদ,১১ 



111 

 

“েতামার কােছ েয িকতাব অহীর মাধযেম পাঠােনা হেয়েছ তা শ� 

কের ধের থাক, িনায়ই তুিম সিঠক পেথ রেয়ছ। এটা েতামার ও 

েতামার জািতর জনয একটা মযরাদার িববয়। আর েতামােদরেক 

তার জনয জবাবিদিহ করেত হেব।”৫৫F

56 

িতিন আরও বেলেছন: 

ا َِِ�ُۡ�ۡ  نَِ�ٰبٗ  ﴿ نَزۡ�َا
َ
ۡد ُ ًَ فََ� َ�ۡعًِنُوَن لَ

َ
 ]١٠: سومة األنبييء[ ﴾ ١ا �ِيهِ ذِۡنرُُ�ۡ ۚ ُ

“েতামােদর িনকট আমরা এমন এক �� অবতীণর কেরিছ, যােত 

েতামােদর মযরাদার কথা রেয়েছ। েতামরা িক বুঝেত পারছনা? ” 

৫৬F

57 

আর আরব জাতীয়তাবাদ �িােরর লেয যিদ এই হয় েয, আরবরা 

ঐকযবব হেয় িনেজেদর �ােথর সবাই কাজ করেব এবং েদশ েথেক 

শ�েক িবতািড়ত করেব, তাহেল এ মহৎ লেেয উপনীত হবার 

পথেতা এটা নয়। এর একমা� পথ হল, েয  ীেনর কারেণ 

তােদর স�ান েবেড়িছল, পদিথবীেত তারা পিরিিত হেয়িছল ও 

ময়দােন আআ�কাশ কেরিছল এবং অনযানয জািতর ওপর কতদ রৃ 

                                                            
56 .আয -যুখরফ, ৪৩-৪৪ 
57 . আল-আি�য়া, ১০ 
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কেরিছল, েসই  ীেনর িদেক িফের আসা ও তার উদার িশো ও 

সিঠক িবধানসমসহ শ� হােত ধরা এবং েসই  ীেনর �ােথর বসুৃ 

িকংবা শ�তা করা। তাহেলই পার�িরক ঐকয, সকেলর �াথর ও 

শ�র িবদেব িবজয় অিজরত হেব। এই পেথ দুিনয়া আেখরােত 

শভ পিরণােমর  যারািিও আেছ। পিব� কুরআেন আ�াহ 

বেলেছন: 

﴿   ۡ�ُ َّ ۡقَدا
َ
ُ ۡۡ ِ َ يََُ�ُۡ�ۡ  َوُ�ثَّب َّ وا  ٱ َُواا  ِِن تََُ�ُ َّ ا ََ ِيَن  ّّ َهَها ٱ

َ
ُ ��َ٧ ﴾

 ]٧:سومة مدد[

“েহ রমানদার ণ! েতামরা আ�াহেক সাহাযয করেল িতিনও 

েতামােদরেক সাহাযয করেবন ও েতামােদর পদেেপসমসহ সুদদঢ় 

কের িদেবন।” ৫৭F

58 

وِّ  َعزِ�ٌز ّن ٱَوَ�ََُ�َ  ﴿ ًَ َ لَ َّ هُ اۚ ِِّن ٱ ن يََُ�ُ َّ  ُ ُٰهۡ  ِ�  ٤َّ َّ ّك ّّ ِيَن ِِن  ّّ ٱ
ََاتَُوا   نَٰوةَ َو ِّ قَاُموا  ٱل

َ
�ِض ُ

َ
ِ  ٱۡ� ّ َِ َََهۡوا  َعِن ٱلُۡمََكرِ  َو َمُروا  بِٱلَۡمۡعُروِف َو

َ
ٱلّزَنٰوةَ َوُ

ُمو ِ 
ُ
ٍُ ٱۡ�  ]٤١-٤٠: جسومة ال[ ﴾٤َ�ًَِٰب

“আ�াহ েক যারা সাহাযয করেব আ�াহ তােদর সাহাযয করেবন। 
িনাই আ�াহ শি�শালী, পরচাচ। তারা এমন েলাক, যােদরেক 

                                                            
58 . মুহা�াদ, ৭  



113 

 

আমরা েমতায় �িতিৃত করেল তারা নামায কােয়ম ও যাকাত 

আদায় কের এবং সৎকােজর িনেদরশ েদয় ও অনযায় কাজ েথেক 

িবরত রােখ আ�াহই সকল কােজর পিরণােমর মািলক।” ৫৮F

59 

�ِض  ﴿
َ
َُّهۡ  ِ� ٱۡ� ََ ِۡ لََۡۡسَمۡخنِ ٰنَِ�ٰ َّ َُِّ�ۡ  وََعِمنُوا  ٱل َُوا   َّ ا ََ ِيَن  ّّ ُ ٱ َّ وََعَد ٱ

ِ  ٱۡ تََ�ٰ لَُهۡ   ّّ ََُهُ  ٱ ّ لَُهۡ  دِي ََ ۡبنِِهۡ  َوَ�َُمّكِ َِ ِّن  ِيَن  ّّ َمۡخنََف ٱ َۡ َنَما ٱ
ِنۢ  ّّ َ�ُّه   َٗ  َوَ�َُبّدِ ّۡ

َ
ۡوفِِهۡ  ُ َۡ وَن َ�ۡعِد  ُۡ ِ�ُۡ� َّ : سومة اسوم[ ﴾اۚ  ٔٗ ِ� َشۡ� اۚ َهۡعُبُدونَِ� 

٥٥ [ 

“আ�াহ ওয়াদা কেরেছন েয, েতামােদর মেধয যারা রমানদার হেয় 

সংকাজ কের, িতিন তােদরেক পদিথবীেত উ�রািধকারী করেবন, 

েযমন তােদর পসবরবতরীেদর কেরিছেলন। আর তােদর জনয েসই 

 ীনেক শি�শালী কের িদেবন, যা িতিন তােদর জনয মেনানীত 

কেরেছন এবং তােদর ভয়-ভীিতজনক অব�ার পর আবার 

িনরাপ�া দান করেবন। তখন তারা আমারই ইবাদাত করেব এবং 

আমরা সােথ েকান িকছু শরীক করেবনা।”৫৯F

60 

 এ �সংে  আরও অেনক আয়াত রেয়েছ যা সকেলই জােনন। 

মািলক ইব ন আনাস রািদয়া�াহ আনহ বড় সু�র কথা বেলেছন:  
                                                            
59 . আল-হ�, ৪০-৪১ 
60 . আন-নসর, ৫৫ 
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 "لن يصغح آخر اذ  األمة  ي مي أصغح أولي " 

“যা  ারা এ জািতর �থম পযরােয়র েলাকেদর সংেশাধন সািধত 

হেয়েছ, এ জািতর েশবাংেশর সংেশাধন েকবলমা� ত ারাই স�ব 

হেব।” 

 এই মনীবীর েছা� এই কথািট অতযচ সতয ও তাৎপযরপসণর। েহ 

আ�াহ! তুিম আমােদরেক, আমােদর শাসকেদরেক ও সকল 

মুসিলমেক সংেশাধন কের দাও। 

 ি তীয় �ে: আজকাল ইসলােমর সােথ জাতীয়তার তুলনা এবং 

এ দুইেয়র মােঝ সম�য় িবধান করার একটা �বণতা লেয করা 

যাে�। েকান েকান েসৗদী প� পি�কায়ও এই �বণতা েদখা 

যায়। এ বযাপাের আপনার অিভমত িক? 

উ�র: ইসলাম ও আরব জাতীয়তার মেধয িকংবা সম�য় িবধান 

�েিিা একিট বড় অনযায় কাজ ও িরম েবাকামী। আবু জাহল, 

উত বা ইবন রাবী‘আ, শাইবা ইব ন রাবী‘আ �মুখ ইসলােমর 

শ�রা েবঁেি থাকেল এরাই আরব জাতীয়তার েনতা ও �ধান 

�িারক হত। পোচের সব যু  ও সব েদেশর উপেযা ী  ীন 

ইসলােমর �িারক ও পদৃেপাবক হেলন মুহা�াদুর রসুলু�াহ 
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম, আবু বকর িসবীক রািদয়া�াহ 

আনহ, ওমর ইব ন খা�াব রািদয়া�াহ আনহ, ওসমান ইব ন 

আফ ফান রািদয়া�াহ আনহ, আলী ইব ন আিব তািলব রািদয়া�াহ 

আনহ ও ইসলােমর েনতা ও সংরেক অনযানয সাহাবােয় েকরাম 

ও তাঁেদর পদা� অনুসরণকারী মহৎ বযি�ব র। এমতাব�ায় আরব 

জাতীয়তা ও ইসলােমর মেধয তুলনা িকংবা সম�য় িবধােনর েিিা 

েকান বুিবমান েলােকর পেে স�ব িক? একমা� িবকদ ত মি�� 

িকংবা অস অনুকরণকারী অথবা ইসলাম ও তার নবীর জীবন 

শ�ই তা করেত পাের। এই তুলনা ে াবেরর সােথ মু�ার এবং 

রাসসেলর সােথ শয়তােনর তুলনার মতই অসাম�সযকর। িবিেণ 

েলােকরা একটু িিচা করেলই বুঝেত পারেবন েয, জাতীয়তা ও 

ইসলােমর মেধয এই তুলনা ও সম�িবধান �েিিা ইসলােমর জনয 

কত িবপদ�নক। আ�াহ ! তুিম আমােদরেক ও আমােদর 

জািতেক সিঠক পেথ পিরিািলত কর। 

তদতীয় �ে : িকছু িকছু িনেবিদত �িারক  ীন স�িকরত কিতপয় 

সাধারণ খঁুিটনািট িববয় েযমন মাথা কামােনার িনয়ম, েপাশােকর 

আকদ িত ইতযািদেক তােদর �িােরর িববয়ব� কের থােকন। অথি 

আকীদা সংচাচ অেনক গদৃপসণর েমৗিলক িববয় রেয়েছ, 
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েযগেলার �িত এই িনেবিদত �িারকেদর মেনােযা  েদয়া উিিৎ। 

এ বযাপাের আপিন িক মেন কেরন? 

উ�র: ব�ত: পথ-�দরশক ণ সমােজর িিিকৎসক। িিিকৎসেকর 

কাজ �থেম েরা সমসহ িনণরয় করা, তারপর বড় েথেক শদ কের 

এেক এেক েসগেলার িিিকৎসা করা। িবে�র েসরা িিিকৎসক বনী 

আদেমর েনতা মুহা�াদুর রসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

এর রীিতও তাই। আ�াহ যখন তাঁেক নবী কের পাঠােলন তখন 

সবর�থম িতিন সমােজর বড় বযািধ িশেকরর িিিকৎসা শদ কেরন। 

অথরাৎ আ�াহর সােথ িশকর করেত েলাকেদর িনেবধ কেরন। 

নবুওয়াত লাভ েথেক শদ কের একাধাের দশ বছর িতিন 

মানুবেক িশকর েথেক সাবধান করত: আ�াহর একৃ �িার 

করেলন। তারপর িদেলন নামােযর িনেদরশ এবং তারপর অনযানয 

িবধানসমসহ। এমিনভােব তাঁর পরবতরী �িারকেদরও দািয়ৃ তাঁরই 

পদা� অনুসরণ কের বড় েথেক শদ কের এেক এেক অ�সর 

হওয়া। তেব মুসিলম সমাজ হেল �িারকেদর জনয এই পবিত 

অপিরহাযর নয়। েসেেে� একজন �িারেকর বড়-েছাট সব 

বযাপাের �িােরর অনুমিত আেছ। বরং যার যতটুকু করার সামথর, 

তার জনয ততটুকুই ওয়ািজব। েকননা, তখন উে�শয মুসিলম 
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সমােজর সংেশাধন, িশকর ও তার উপলেণ েথেক এই সমােজর 

িব�াসােক মু� রাখার েিিা এবং সমােজর েিত করেত পাের 

িকংবা তার রমানেক দুবরল করেত পাের এমন কাজকমর েথেক 

সমােজর িির�েক মু� রাখা। সুতরাং বড় িববয়িট স�েকর কথা 

বলেত না পারেল েকান েকান সমেয় েছাটিট িদেয় শদ করেত 

েকান আপি� েনই। েতমিন েছাটিট বাদ িদেয় শধুমা� বড়িটেত 

হাত িদেতও েকান বাধা েনই, যিদ �িারক তা সিত মেন কেরন 

িকংবা দুেটা একসােথ করেত ে েল দুেটােতই বযথর হবার আশ�া 

েবাধ কেরন। সং�ারক ও বড় বড় িিিকৎসক ণও তাই কের 

থােকন। তারা সং�ার ও িিিকৎসার সকল পথেক গদৃ েদন 

এবং েয পেথ  ত সেচাবজনক ফল পাওয়ার আশা, েস পেথ 

অ�সর হন। তারা যিদ একসেি একািধক উপকার করেত িকংবা 

েিত েরাধ করেত না পােরন তাহেল গদৃ িহেসেব সবেিবেয় 

বড় উপকারিট কেরন িকংবা বড় েিতিট েরাধ কেরন। 

শরী‘আেতর িবধান এবং রাসসলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

েখালাফােয় রােশদীন ও ইমামেদর জীবনিিরত িিচা করেল আমার 

একথার সতযতা �মািণত েহব এবং েলাকেদর েহদােয়ত করার ও 

েরা -বযািধ হেত তােদরেক উবার কের আনার সিঠক পবিত 

জানা যােব। সৎ িনয়েত েয সতযেক জানেত েিিা কের, আ�াহর 
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িনকট  ীন �িােরর জনয উৎকদ ি ও কলযাণকর পথ কামনা কের 

এবং জিটল বযপাের জানী ও অিভজ েলাকেদর পরামশর েনয়, েস 

সফল ও সৎপথ�াল হয়। আ�াহ তাই বেলেছন:  

﴿  ِ ّّ َ لََمَع ٱلُۡمۡحِسنَِ� َوٱ َّ ۚ َّن ٱ ََا ُبنَ َُ َُّهۡ   ََا َ�َۡهِدَه سومة [ ﴾٦يَن َهَٰهُدوا  �ِي

 ] ٦٩: العغكبوى

“যারা আমােদর পেথ সং�াম কের আমরা তােদরেক আমােদর 

পথ েদিখেয় েদই। আর আ�াহ িনৃাবান েলাকেদর সেি 

রেয়েছন।’ ৬০F

61 

িতুথর �ে: আল-িবলাদ পি�কা তার িবিভ� ে�ণীর পাঠকেদর 

িনকট আপনার িকছু মসলযবান উপেদশ েপৗেছ িদেত িায়। আপিন 

তােদর জনয কী উপেদশ িদেবন: 

উ�র: পিব� কুরআেন আ�াহ েয তাকওয়ার িনেদরশ দান 

কেরেছন সবাই তা পালন কদক, পাঠকেদর জনয আমার উপেদশ 

এটাই। আ�াহ বেলেছন:  

ِّن وَ ﴿ وتُوا  ٱۡلِكَ�َٰب 
ُ
ِيَن ُ ّّ ََا ٱ ۡي ِّ ۡد َو ًَ �ِض  َولَ

َ
ا ِ� ٱۡ� َّ َٰ�ِٰت َو ََ ا ِ� ٱلّس َّ  ِ ّ َِ

 ۚ َ َّ وا  ٱ ًُ ِن ٱّ�
َ
ۡبنُِ�ۡ  َيّاُ�ۡ  ُ  ]١٣١: سومة النديء[ ﴾َِ

                                                            
61 . আল- আনকাবুত, ৬৯ 
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আসমান ও যমীেন যা িকছু আেছ তা সবই আ�াহর। েতামােদর 

পসেবর যােদর িকতাব েদয়া হেয়িছল তােদরেক আমরা িনেদরশ 

িদেয়িছলাম এবং েতামােদরেকও িদেয়িছ েয, আ�াহেক ভয় কর।” 

৬১F

62 

এই তাকওয়া বা আ�াহর ভয় একিট বযাপকাথরক শ�। যার 

�কদ ত অথর হল: মানুব জান, িব�াস, আচিরকতা, ভালবাসা, 

আ�হ ও ভেয়র সােথ আ�াহ ও তাঁর রাসসেলর যাবতীয় আেদশ-

িনেবধ েমেনও আ�াহর অস�িি ও শাি�েক ভয় করেব। আর 

এটা করেত পারেল েস দুিনয়া ও আেখরােতর সুখ ও সুফল লাভ 

করেত সেম হেব। পাঠকেদর জনয আমার আর একটা উপেদশ 

আেছ। অবশয এটাও তাকওয়ারই অংশ। তাহল, তারা েযন েকান 

িববয় স�েকর িস ড়াচ িসবাচ �হেণর পসেবর িববয়িট ভালভােব 

পরীো কেরন, সবিদক েথেক তা পসংখানুপুংখরেপ িবেিবণ কের 

েদেখন এবং শরী‘আত অথরাৎ কুরআন ও সহীহ হাদীেসর মানদে� 

তার তাৎপযর যািাই কের েনন। এই মানদে�র অনুকস ল হেল তা 

েযন �হণ কেরন আর িবপরীত তা বজরন কেরন। িববয়সমসহেক 

িবেিবণ ও শরী‘আেতর মানদে� যািাইকােল অবশযই ভাবােব  

                                                            
62 . আন-িনসা, ১৩১ 
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অথবা িঢেলমী এবং ে াঁড়ামী অথবা ে��ানুবিতরতা েথেক স�সণর 

মু� থাকেত হেব। এইসব �িট হেত মু� েথেক তারা যিদ 

আচিরকতা ও সিদ�ার সােথ িববয়সমুহ যথাযথভােব িবেিবণ 

করেত পােরন, তাহেল অবশযই তারা সেতযর সসান পােবন এবং 

শভ পিরণাম লােভ সমথর হেবন। ভাবােব  ও তাড়াহড়ার কারেণ 

কত দুেযরা  ও িবপদ এেসেছ। যু  যু  পেরও তার েজর ও 

ফলাফল েশব হয়িন। আ�াহ আমােদরেক েসসব েথেক রো 

কদণ। পাঠকেদর জনয আমার আরও একিট উপেদশ আেছ, 

েসিটও তাকওয়ার একিট গদৃপসণর অংশ। তাঁরা েযন মানুবেক 

আ�াহর পেথ ডােকন। অথরাৎ সতয ও সিহ�ুতার জনয এেক 

অপরেক উপেদশ িদেত, সততা ও তাকওয়ার জনয পর�র 

সহেযাি তা করেত, বুিব ও সদুপেদশ  ারা সৎকােজর িনেদরশ ও 

অনযায় কােজ বাধা িদেত এবং সাধযমত অনযােয়র �িতেরাধ কের 

েযেত বেলন। হাদীেস আেছ:  

مغ�م مغكرا ضغيا   نيد  ضهن لم �دتعع ضبغدينه ضهن لم �دتعع من مأا «
 »ضبقغبه وهلك أضعف اإليدين

“েতামােদর েকউ েকান অনযায় েদখেল েযন হাত িদেয় (শি� 

�েয়াে র মাধযেম) তা �িতেরাধ কের। হাত িদেয় না পারেল মুখ 



121 

 

িদেয় আর মুখ িদেয়ও না পারেল অচর: অচর িদেয়। আর এটা 

হে� দুবরলতম রমান।” 

 আ�াহর কােছ কামনা কির, িতিন েযন সকলেক সেতয অটল 

থাকার তাওফীক েদন এবং সবরকম িববািচ েথেক রো কেরন। 

সমাল 
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সসিি 

  আরব মুসিলমেদর মযরাদা  

  আরব জাতীয়তার উপাদান  

  আরব জাতীয়তাবাদ মুসিলমেদর মেধয িবেভদ সদিি কের 

  আরব জাতীয়তাবােদর আসল �বতরক কারা?  

  আরব জাতীয়তাবাদ জােহিলয়ােতর অনযতম উপাদান 

  িববািচকর �িারণা ও তার জবাব  

  জাতীয়তাবাদ �িারকেদর স�েকর মহানবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�ােমর ভিববয াণী 

  আরব জাতীয়তাবাদ কািফরেদর বসুেৃ উৎসাহ েযা ায়  

  কুরআনী আইেনর িবেরািধতা  

  আল– াযালীর মচবয  

  �েো�ের আরব জাতীয়তাবাদ 


