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মুসিলম্দর িবপযর্ের কারণ 
ভূিমকা 

বতরমান দুিনোর িদ্ক  োখ  ুরা্ল আমরা  দখ্ত পাা, 

মুসিলমরা আজ সবর্ যুলুম, িনযরাতন    বব্মমর র কার।  যখা্ন 
 সখা্ন তারা িবজািত্দর হা্ত মার খা্�, �িতিনেতা যুলুম 

িনযরাত্নর র কার হ্�;  কাথা  তারা মাথা গুজবার  াা পা্� 

না। াোহূদ , নাসারা   মুশিরকরা মুসিলম্দর তা্দর  খলার 
পুতু্ল পিরণত কর্ছ। যখন যা া�া তা্দর সা্থ তাা করছ, 
তা্দর্ক তা্দর আ্�া্শর লক ব ্ত পিরণত কর্ছ।  কান 
�কার কারণ ছাড়াা,  খাুড়া অজুহাত আিব�ার ক্র পৃিথব র 

িবিভ� মুসিলম  দ্শ মুসিলম্দর িনিবরো্র হতমা কর্ছ, তা্দর 

উপর হামলা োলা্�, অসহাে নার -পুরব, আবাল বৃ� সবাা্ক 

িনিবরো্র হতমা কর্ছ। তা্দর �িত্শা্ধর দাবানল  থ্ক মা্ের 
 কা্লর িন�াপ-িনরপরাধ  ুম� িশশ   রহাা পা্� না। নমাে 
অনমাে   িবোর িব্েবণ ছাড়াা তা্দর উপর েল্ছ অকথম   

অমানিবক িনযরাতন। মুসিলমরা  কাথা  মাথা ছাড়া িদ্ে উ ার 
 ে�া কর্লা, অংকু্রা তা্দর �ংস ক্র  দোর পােতারা 

ক্র, মানবতার দুশমন াোহূদ  নাসারাসহ াসলা্মর শ�রা। 
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বতরমান দুিনো্ত মুসিলম্দর এ্হন  নাজুক পিরি�িত কারণ   

এর �িতকার স�্কর আমা্দর জানা থাকা আবশমক। আিম 
আমার এ কুষ িনব্ব মুসিলম্দর অধঅপত্নর ক্েকিক 

গররপূণর কারণ উ্�খ করিছ।       
মুসিলম্দর অধঅপত্নর কারণ:  

এক.  

াসলাম স�্কর  া্নর অভাব 

মুসিলম্দর বড় সমসমা হল, তা্দর অিধকাংশা াসলাম স�্কর 

এ্কবা্রা অ । াসলা্মর কৃি� কালোর,  বিশ�ম    িতহম 
স�্কর তারা িকছুা জা্ন না। এমনিক অসংখম অঅিণত 
মুসিল্মর অব�া এতা নাজুক, তারা  কবলা না্ম মা্ মুসিলম 

অথবা মুসিলম পিরবা্র জ� �হণ কর্ছ ব্ল মুসিলম। াসলাম 
িক তারা তা জা্ন না; াসলাম   কুফ্রর ম্ধম পাথরকম  তারা 

িনধরারণ কর্ত পা্র না। 
একজন মুসিল্মর জনম সবরািধক গররপূণর   অিধক �্োজন ে 

িদক হল, আ� দা বা িব�াস। আমল-আখলা্কর  ক্্ িকছু 
�িক-িবেুমিত থাক্ল, হেত তা্ত কড়াকিড় করা না  হ্ত পা্র; 

িক� আ� দা বা িব�া্সর  ক্্  কান �কার �িক থাক্ল, তা 

 কানভা্বা  ম্ন  নো যাে না এবং তার যাবত ে আমল,   
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াবাদত ব্�অ  সবা মূলমহ ন হ্ে প্ড়। এস্বর  কান িবিনমে 
তা্ক  দো হ্ব না। িক� অতম� পিরতা্পর িববে হল, বতরমা্ন 
মুসিলম্দর আ� দা   িব�া্সা অসংখম �িক র্ে্ছ। তারা 
না্ম মা্ মুসিলম্দর কাতা্র সািমল। বা�্ব তা্দর অব�া 
খুবা করণ।  
এখা্ন আ্রা একিক িববে িব্শবভা্ব লকণ ে, তা হল, সাধারণ 

মুসিলম যারা াসলাম স�্কর পড়া- লখা ক্রিন, কুরআন   

হািদস অধমেন করার সু্যাঅ পােিন, তা্দর ভুল-�িক থাকাকা 

যতকা রাভািবক, িক� যারা াসলাম স�্কর পড়া- লখা ক্র্ছ, 

যারা সমা্জ াসলা্মর  নতৃর িদ্ে যা্�, মানুব্ক াসলাম 

স�্কর তািলম িদ্�, াসলা্মর বমাখমা িদ্� এবং সাধারণ 

মানুব্ক াসলা্মর দা োত িদ্ে  বড়া্�, তা্দর ম্ধম যিদ 

াসলাম  আক দা-িব�াস, াসলা্মর মূলন িত   ঈমা্নর পিরপ�  

কুফর স�্কর  া্নর অভাব থা্ক তাহ্ল াসলাম   

মুসিলম্দর অব�া  য কত করণ হ্ত পা্র, তা সহ্জা 

অনুমান করা যাে। বতরমান বা�বতার িদ্ক লকম কর্ল আমরা 
সহ্জা  দখ্ত পাা, আমা্দর  দশসহ সারা িব্� যারা 

াসলা্মর দা োত িদ্� তারা িন্জরাা াসলাম স�্কর িব্শব 

ক্র আ� দার  ক্্ এ্কবা্রা অ  বা ভুল আক দাে িব�াস ।  
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াসলাম মানব জািতর জনম  য সবরজন   িের�ন িবধান িদ্ে্ছ, 

এ স�্কর মুসিলম্দর জানা থাকা   িব�াস করা আবশমক 

িছল। িক� িত� হ্ল  সতম, একজন মুসিলম তার  দনি�ন 
জ ব্ন েলা্ফরা, িনতম-িদ্নর াবাদত ব্�অ    খুুিক-নািক 

সমসমা স�্কর াসলা্মর সমাধান িক তা জা্ন না। তাহ্ল  স 
ক ভা্ব যু্অর োিহদা   মানবজািতর �্োজন অনুযাে  

াসলাম্ক মানু্বর সাম্ন তু্ল ধর্ব? ক ভা্ব  স বতরমান 

িব্�র েমা্লল্ক  মাকা্বলা কর্ব?   

এখা্ন আ্রা লকণ ে িববে হল, াসলাম স�্কর জানার   

াসলাম  শর ‘আ্তর উৎস হল, কুরআন   হািদস। কুরআন 
সু�াহর বািহ্র াসলাম স�্কর জানার আর  কান মাধমম বা 

অবকাশ নাা। িক� মুসিলমরা এ দুিক িববে্ক বাদ িদ্ে এক 
 �ণ র নাম-ধার  আ্লম- লামা, প র-মাশা্েখ   তথাকিথত 

াসলাম  িে�ািবদ যারা তা্দর মনঅড়া, িমথমা, বা্নাোক   

ক�কািহন ্ক াসলা্মর না্ম োিল্ে যাে, তা্দর  থ্ক াসলাম 

িশ্খ। তা্দর খ�্র প্ড় এক্�ণ র মুসিলম �িতিনেত াসলাম 
িবব্ে �তািরত হ্�। ফ্ল তারা না  জ্ন না বু্ঝ মুসিলম্দর 
ম্ধম িববাি� ছড়াে এবং াসলা্মর সিতমকার  ান লাভ হ্ত 

বি�ত হে। 
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 দুা: িব্ভদ   িবশৃ�লা  

মুসিলম্দর িন্জ্দর িববাদ, িবশৃ�লা, পর�িরক ��   

মতাৈন্কমর কার্ণ তা্দর ম্ধম  য  কম, সংহিত, সং ব�তা   

সুস�কর থাকার �্োজন িছল, তা বতরমা্ন অবিশ� না া; তা্দর 

জাত ে  কম   সংহিত িছ�িভ� হ্ে প্ড়্ছ, আ�-কল্হ তারা 

জজরিরত। সামানম রা্থরর কার্ণ তারা িবিভ� দল   উপদ্ল 
িবভ� হ্ে প্ড়, �্তম্কা এক এক ক্র  নতা  স্জ ব্স 

এবং না্ম- বনা্ম অসংখম দল   উপদল অ্ড় তু্ল। 
মুসিলম্দর অব�া এতা করণ  য, শধুমা্ পািথরব রা্থরর উপর 

িভি� ক্রা তা্দর ম্ধম অ্ড় উ্  অসংখম জামাত, দল   

উপদল। আবার তারা  হ ন রাথর, পদ-পদব    পািথরব িববে্ক 
 ক� ক্র সং া্ত জিড়্ে প্ড়। ফ্ল রাতারািত েূণরিবেূণর হ্ে 
যাে, তা্দর দল    কম। সং ব�ভা্ব কাজ ক্র বিহ:শ� 
 মাকা্বলা করার মত  কান  যাঅমতা বতরমা্ন তা্দর ম্ধম 

অবিশ�  না। তারা একজন  নতার  নতৃর্ক  ম্ন িন্ে  য 

কাজ কর্ব,  স  যাঅমতা তা্দর নাা বল্লা ে্ল। এমনিক 
যখন  কান জাত ে দু্যরাঅ বা িফতনা এ্স তা্দর অলা  ে্প 

ধ্র এবং িবপদ আস� হ্ে প্ড়, তখন িন্জ্দর পার�িরক 

িববাধ ভু্ল িঅ্ে একা �াকফ্মর এ্স জাত ে দু্যরাঅ   িফতনা 
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 মাকা্বলা করার  য �্োজন, তা  তা্দর �ারা স�ব হে না 

এবং তারা এক জােঅাে এক্ হ্ে সমর্র  কান   াবণা িদ্ত 

পা্র না। ফ্ল তা্দর অৈনকম, দলাদিল, �িপং াসলাম 
িব্রাধ ্দর জনম সু্যাঅ সৃি� ক্র  দে। আর তারা তা কা্জ 
লািঅ্ে তা্দর মুল ল্কম -মুসিলম্দর �ংস করা-  পৗছ্ত 

 তমন  কান কাজ কর্ত হে না। তা্দর অসমা� কাজ 
মুসিলমরাা অিধকাংশ ক্র রা্খ। এভা্বা যু্অ যু্অ মুসিলমরা 
তা্দর িন্জ্দর ভু্লর কার্ণ দুশমন্দর বড়য্�র িশকার 

হে। যতিদন পযর� তারা তা্দর িন্জ্দর অব�ার পিরবতরন না 
কর্ব ততিদন পযর� তা্দর অব�ার  কানা উ�িত হ্ব না। 
আ�াহ তা‘আলা কুরআ্ন কর ্ম এরশাদ ক্রন  

﴿ ٗ َ لَۡم يَُك ُمَغّ�ِ َّ � ّّ
َ
ِلَِك أِن َٰ ِ َّ ََ   ٍ ۡۡ ََ ِ َ ََ   ََ ََ ََ ۡۡ

َ
َ  ً ََ َۡ ِ ّۡ َِۡم    نُفِس

َ
واْ َم  أِن ُ ُ�َغّ�ِ

َِيٌع َعلِيمٞ  َ َس َّ � ّّ
َ
   ﴾٥ َون

তা এ জনম  য, আ�াহ  কান িনআম্তর পিরবতরনকার  নন, যা 

িতিন  কান ক ম্ক িদ্ে্ছন, যতকণ না তারা পিরবতরন ক্র 

তা্দর িনজ্দর ম্ধম যা আ্ছছ আর িননে আ�াহ সবর্�াতা, 

সবর ছ [আনফাল: ৫৩] 

তা্দর অৈনকম, িববাধ   ঝঅড়া এতা ত �  য, এর কার্ণ 

তা্দর শি� সামথরম দুবরল হ্ে প্ড়ছ আ�াহ তা‘আলা 
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মুসিলম্দর দুবরল হ ো   পরাজে বরণ করার িতনিক কারণ 

উ্�খ ক্রন:  

১. মুসিলম্দর পার�িরক মতাৈনকম   ঝঅড়া িববাধছ  

২. আম ্রর  নতৃ্রর উপর বাড়াবািড় করা এবং তার িন্দরশ 

অমানম করা। আ�াহ তা‘আলা ব্লন, 
ٰ إَِذا فَِشۡلُتۡم َوتََ�ِزَۡ�ُتۡم ﴿ َّ ََ م إِذِۡذنِۦِ ح  َُ َۡ ۡ ُِٓإ إِۡذ َسُس� َُ ُ وَۡع َّ ََُ ُم � َُ ُۡ َق َودََ 
َي  ِ� � ۡۡ �ُ � ُُ م ِمُُ م ّم  يُِِد َّ َ�مُِ م ّم  ُسِو�ۡ

َ
ِ ن ُِ َم  َۡ ۡ ِِ وََعَتۡيُتم ّمِ ع َإ

َ ۡۡ

ُۡ َ�َف  َعُُ ۡمۗ  ۡم ِ�َبَۡتلَِيُ ۡمح َودََ  َُ ُۡ فَُ ۡم َ� ُُّم َ�َ م  ََ َِ ِِ ُُ �خ َوِمُُ م ّم  يُِِد
ۡؤِمُِ�َ  َُ ۡ َ �ل ََ ُ ُذو فَۡضل   َّ  ﴾١ َو�

আর আ�াহ  তামা্দর কা্ছ তাুর  োদা স্তম পিরণত ক্রন, 

যখন  তামরা তা্দর্ক হতমা করিছ্ল তাুর িন্দর্শ। অব্শ্ব 
যখন  তামরা দুবরল হ্ে  অ্ল এবং িন্দরশ স�্কর িববাদ কর্ল 

আর  তামরা অবাধম হ্ল  তামরা যা ভালবাস্ত তা  তামা্দর্ক 

 দখা্নার পর।  তামা্দর ম্ধম  কউ দুিনো োে আর  কউ োে 
আিখরাত। তারপর আ�াহ  তামা্দর্ক তা্দর  থ্ক িফির্ে 
িদ্লন যা্ত িতিন  তামা্দর্ক পর কা ক্রন। আর অবশমা 
আ�াহ  তামা্দর্ক কমা ক্র িদ্ে্ছন এবং আ�াহ মুিমন্দর 

উপর অনু�হশ ল। [আল-ামরান:১৫২] 
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আোত �ারা এ কথা িদবা্লা্কর মত �� হে, আম ্রর  নতৃর 

 ম্ন  নোর মত মানিসকতা না থাক্ল কখ্নাা মুসিলমরা 

সফল হ্ত পার্ব না। আম ্রর  নতৃর  ম্ন  নোর  কান 
িবক� নাা। একিদ্ক আম র িনবরাে্নর  ক্্ স্বরাব সতকর 

হ্ত হ্ব, অনমিদ্ক যা্ক আম র িনবরােন করা হে, তার 

আনুঅ্তম কাজ োিল্ে  য্ত হ্ব। অনমথাে তা্দর প্দ প্দ 
লাি�ত হ্ত হ্ব। আ�াহ তা‘আলা ব্লন,  

وِ ﴿ ْ َوتَۡذَهَب �ِدُحُ ۡمح َو�ۡقِ�ُ ۡا ْ َ�َتۡفَشلُ ۡا َ َو�َُسَۡ�ُإ َوَ� تََ�ِزَُع َّ � ْ ۡا َُ ي ِِ
َ
ّّ َون ْم إِ ا

ِِ�ِدَ   َّ َ َمَع �د َّ �٤﴾ 

আর  তামরা আ�াহ   তাুর রাসূ্লর আনুঅতম কর এবং পর�র 

ঝঅড়া ক্রা না, তাহ্ল  তামরা সাহসহারা হ্ে যা্ব এবং 

 তামা্দর শি� িনঅ্শব হ্ে যা্ব। আর  তামরা  ধযর ধর, িননে 
আ�াহ  ধযরশ ল্দর সা্থ আ্ছন। [আনফাল: ৪৬] 
িক� আজ মুসিলম্দর অব�া এতা করণ, মুসিলম্দর �িতিক 

 ্র  ্র একজন একজন ক্র  নতা পা ো যাে। তারা িন্জা 
িন্জর  নতৃ্র কাজ কর্ত পছ� ক্র। কা্রা  নতৃর  ম্ন 
িন্ে কাজ করার মানিসকতা তা্দর ম্ধম এ্কবা্রা শূনম। 
রাতারািত তা্দর ম্ধম দল উপদল    নতা অ্ড় উ্ । আবার 
িকছুিদন অিতবািহত হ্ত না হ্ত তারা  িবভ� হ্ে প্ড় এবং 
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দল  ভ্� যাে;  তির হে আবার নতুন নতুন  নতা। এভা্বা 
 তির হ্ে্ছ অসংখম অঅিণত দল    নতা;  নতার অভাব  না।     
৩. দুিনোর ধন স�্দর �িত অিধক  লাভ করা। পািথরব ধন-
স�্দর �িত তা্দর  লাভ-লালসা এতা �কক  য, দুিনোর 

সামানম অথর-কিড় তা্দর িনকক ঈমা্নর তুলনাে অিধক  �ে। 
ফ্ল দুিনোর সামানম োিহদা পূর্ণর জনম তারা � ন্ক িবি� 

কর্ত কু�া্বাধ ক্র না। 
     

িতন: �বৃি� পূজা   আ�্কি�কতা:  

 মুসিলম্দর আ্রকিক বড় সমসমা হল, তারা আ�্কি�ক   

রাথরপর। অথর-কিড়, পদমযরাদা   কমতার  লাভ তা্দর ম্ধম 
এতা �কক, তারা সামানম অ্থরর জনম   হ ন রাথর্ক েিরতাথর 

কর্ত জাত ে রাথর    িতহম্ক িবিক্ে িদ্ত িব�ু পিরমাণ  

কু�া্বাধ ক্র না। এক সমে মুসিলম্দর অব�া এমন িছল, 
সারা দুিনোর সম� স�দ িদ্ে  তা্দর ঈমান্ক খিরদ করা 

 যত না, আর বতরমা্ন তা্দর ঈমান  িতহম এতা স�া, অিত 

সামানম অথর-কিড়, নঅণম এককা োকুর ,  কান রকম একিক পদ বা 

 খতাব-উপািধ   না্ম মা্ কতৃরর বা কমতা  দোর িবিনম্ে 

তা্দর ঈমান খিরদ করা যাে। তা্দর এ্কবা্রা সামানম অথর-
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কিড় বা আ�মযরাদার  লাভ  দখা্না হ্ল, তারা আপন জািত   

আদ্শরর পিরপ�   য  কান ধর্নর কাজ কর্ত  কান �কার 

কু�া্বাধ বা ি�ধা ক্র না। অথে রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ 
 োসা�াম তা্দর  য ভিববমৎ বাণ  ক্র্ছন তা্ত এ কথা �� 

 য উ�্ত মুসিলমার �ংস, তা্দর অভাব বা অথর-হ নতার 

কার্ণ নে বরং তা্দর �ং্সর কারণ হল, অথর   পােুযর। তারা 
যখন অ্থরর �িত  বিশ ঝুু্ক পড়্ব, তখন তা্দর �ংস 

অিনবাযর হ্ে পড়্ব। হািদ্স বিণরত, 
  ىل    أني عبيد  ن  الراح    نعث    ص� اهللا عةيه وسةم    هللا أن رس ل ا 
ه  صيلح أهل    ص� اهللا عةيه وسةم    و�ن رس ل اهللا    بز�تهي    أيت    انحر�   
  نميل م     أن  عبيد     فقدم    العالب ن  ارض�    وأمر عةيهم    انحر�     
ف افت صال  اغصبح مع    أب عبيد     نقدوم     األنصير   فسمعت    انحر�   

فةمي ص� نهم الر ر انف  فتعرو ا ل فتبسم    ص� اهللا عةيه وسةم    ايب 
أني    ح� رآهم وقيل أظغ�م قد سمعتم أن    ص� اهللا عةيه وسةم    رس ل اهللا 

مي رس�م قد جيب رءب قيغ ا أجل أي رس ل اهللا قيل فيرشوا وأمة ا    عبيد  
ا الرقر أىش عةي�م ول�  أىش عةي�م أن تبسط عةي�م    ف اهللا 

اانيي كمي رسىت   م  كن قبة�م فتغيفس هي كمي تغيفس هي وتهةك�م 
  كمي أهةكتهم 
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অথর, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ  োসা�াম আবু উবাাদাহ াবনুল 

জাররাহ রা.  ক িজিযো উসুল করার জনম বাহরাান পা ানছ 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ  োসা�াম বাহরাা্নর অিধবাস ্দর 

সা্থ সুলহ বা ম মাংসামূলক েুি� ক্রিছ্লনছ আর ‘আলা 

াবনুল হাদরাম ্ক তা্দর আম র িনযু� ক্রনছ আবু উবাাদা 

বাহরাা্ন িজিযো উসুল ক্র, িজিজোর মাল িন্ে মিদনাে িফ্র 

আস্ল আনসারঅণ খবর  প্ে রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ 

 োসা�াম সা্থ ফজ্রর সালাত আদাে কর্ত এক্ হেছ 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ  োসা�াম তা্দর সা্থ সালাত আদাে 

ক্র, সালাম িফরা্নার পর তা্দর িদ্ক  ু্র বস্লন, তারা 

সাম্নর িদ্ক অ�সর হ্ল রাসূল সা�া�াহ আলাািহ  োসা�াম 

তা্দর  দ্খ মুেিক হািস িদ্ে বলল, আিম বুঝ্ত পারিছ  য, 

 তামরা শ্নছ  য. আবু উবাাদা িকছু মাল িন্ে িফ্র এ্স্ছ? 

তারা সবাা বলল, হা,  হ আ�াহর রাসূল! তখন রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ  োসা�াম তা্দর বল্লন,  তামরা সু-সংবাদ �হণ কর 

এবং আশাবাদ  হ ! অবশমা  তামরা খুিশ হ্বছ ত্ব ম্ন 

রাখ্ব আিম  তামা্দর অভাব্ক ভে কির নাছ বরং আিম ভে 

করিছ,  তামা্দর এমন একিক সমে আস্ব দুিনোর ধন-স�দ 

 তামা্দর অ্ঢল হ্ব  যমনিক  তামা্দর পূ্বরর উ�ত্দর ধন-
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স�দ অ্ঢল িছলছ তারা দুিনোর ধন-স�্দর �িত  তামা্দর 

মতা আ�হ  িছলছ ধন-স�দ �ােুযর তা্দর �ংস ক্র িদ্ে্ছ 

 তামা্দর  তা্দর মত �ংস ক্র  ফল্ব০F

1।  
অপর একিক বণরনাে এ্স্ছ,  

أىش عةي�م    ىنمي    قيم   انغب فقيل   ص� اهللا عةيه وسةم    أن رس ل اهللا 

 ...ضم  نعدي مي أرتح عةي�م م  نر�ت األر

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ  োসা�াম একিদন িমমা্র দািড়্ে 

ব্লন, আিম ভে কর্তিছ  স আসমান   জিম্নর বরকত 

স�্কর!  য বরক্তর দরজা আ�াহ তা‘আলা  তামা্দর জনম 

খু্ল  দ্ব...১F

2। 
أ شك األمم أن :"  -ص� اهللا عةيه وسةم-ع  ث �ين ، قيل قيل رس ل اهللا 

وم  قةة �  : ، فقيل قيئل "تداع األلةة ىل قصعتهي تداع عةي�م كمي
نل أنتم أ مئذ كا�، وغكغ�م ثايب كاايب اغسيل، ول�ع  : "أ مئذ ؟ قيل 

، فقيل "اهللا م  صدور عدو�م انهينة مغ�م ولقذف  ف قة ��م اغ ه 
 "حا اانيي  و�راهية ان ت : "أي رس ل اهللا ومي اغ ه ؟ قيل: قيئل 

                                                            
1 বুখার : ৩১৫৮; মুসিলম: ২৯৬১ছ    
2 বুখার : ২৮৪২ছ 
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অপর একিক বণরনাে সা বান রা. হ্ত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ  োসা�াম ব্লন,  তামা্দর উপর এমন একিক সমে 

আস্ব,  তামা্দর িবর্�  লাক্দর এমনভা্ব  াকা হ্ব, 

 যমনিক খা োর দ�রখা্নর িদ্ক  াকা  লাক্দর হ্ে থা্ক! 

এ কথা  শা্ন একজন  লাক দাুিড়্ে বলল,  হ রাসূল!  স িদন 

িক আমা্দর মুসিলম্দর সংখমা কম হ্ব? রাসূল সা�া�াহ 

আলাািহ  োসা�াম বল্লন, না,  সিদন  তামরা সংখমাে কম 

হ্ব নাছ বরং  তামরা  সিদন আ্রা অ্নক  বিশ হ্বছ ত্ব 

 তামরা বনমার পািনর উপিরভা্অ ভাসমান খড়কুকার মত হ্ত 

[বাতাস একবার  তামা্দর এিদক িন্ে যা্ব আবার অপরিদক 

িন্ে যা্ব  তামা্দর িনজর  কান শি� থাক্ব নাছ] আ�াহ 

তা‘আলা  তামা্দর দুশমন্দর অ�র  থ্ক  তামা্দর ভে দূর 

ক্র  দ্বছ আর  তামা্দর অ�্র  হান   ্ল  দ্বছ এক 

 লাক দািড়্ে বলল,  হ আ�াহর রাসূল!  হান িজিনসিক িক? 

আ�াহর রাসূল বল্লন, দুিনোর মুহা�াত আর মৃতুম্ক অপছ� 

করা২F3।  

                                                            
3 আবু দাউদ: ৪২৯৭ছ   
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মানু্বর ম্ধম যখন মৃতুমর ভে থাক্ব, তখন মানুব � ন   

ঈমা্নর জনম তমাঅ   কুরবািন িদ্ত � ত থাক্ব নাছ  জল-

যুলুম, িনযরাত্নর ভ্ে হ�   সতম কথা বলা এবং বািত্লর 

িবর্� আ্�ালন সং�াম কর্ত সাহস পা্ব নাছ আর থাক্বা 

বা িক ক্র তা্দর ম্ধম সি ক    যাঅম  নতৃর  দোর  লাক না 

থাকার কার্ণ মুসিলম্দর বািত্লর িবর্� ঝাুিপ্ে পড়ার জনম 

উ�ু� করা   তা্দর সং ব� করার মত  নতা খুু্জ পা ো যা্ব 

নাছ 

 

োর. মুনা্ফক  

মুসিলম জাত র ম্ধম মুনা্ফক্দর একিক বড় অংশ সব সমে 

বতরমান থা্ক, তারা িন্জ্দর মুসিলম না্ম �কাশ ক্র িক� 

কাজ ক্র াসলা্মর িবর্�ছ এ্দর কার্ণা যু্অ যু্অ াসলাম 

  মুসলমা্নর অপূরণ ে কিত সািধত হেছ এ সব সু্যাঅ সবান , 

নামধার    তথাকিথত মুসিলমরা সব সমে মুসিলম্দর কিত 

করা   তা্দর ম্ধম িববাধ, িবশৃ�লা িজা্ে রাখ্ত আমরণ 

 ে�া োলােছ মুনা্ফকরা সাধারণত াসলাম   াসলাম   িত্হম 

িব�াস না ক্র  মুসিলম সমা্জ মুসিলম  বশ-ভূবা িন্ে বসবাস 

ক্র এবং মুসিলম্দর সা্থ তারা িববাহ সাদ সহ যাবত ে ক্মর 
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অংশ �হণ ক্রছ মুসিলম্দর যাবত ে সমসমা    দুবরলতা 

স�্কর অবঅত হ্ে তারা তা মুসিলম্দর িবর্� তা্দর 

শ�্দর সা্থ তাল িমিল্ে কা্জ লাঅােছ মুনা্ফকরাা যু্অ 

যু্অ াসলা্মর সব্ে্ে  বিশ কিত ক্রছ একার্ণ আ�াহ 

তা‘আলা তা্দর িনকৃ� শাি�  দ্বন ব্ল   াবণা ক্রনছ আ�াহ 

তা‘আলা ব্লন,      

﴿ ّّ ا إِ ۡم نَِت�  َُ َ َُ ل ۡسَفِل ِمَ  �َّ �ِ َودَ  َ�ِ
َ ۡۡ � ِِ �ۡ ُّ َ�ِفِ َِ� ِ� � َُ ۡ  ﴾١�ل

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  োসা�াম িন্জ  মুনা্ফক্দর 

 থ্ক উ�ত্দর অিধক সতকর ক্রনছ  

 مي أى   ىن )مرف ًع : ( عغهمي اهللا رض حص� ن  عمران فع 

 اغةسين عةيم مغيفق:  نعدي عةي�م أىي 

 যমন ামরান াব্ন হছাান রা. হ্ত হািদস বিণরত, রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ  োসা�াম ব্লন, আমার পর আিম  তামা্দর 

জনম  য িববেিক সব্ে্ে  বিশ ভে কির, তা হল, মুনািফক, 

ভাবা া্নর অিধকার ৩F4।  
ামাম বুখাির াব্ন আিব মুলাাকা হ্ত মারফু হািদস বণরনা 

ক্রন, িতিন ব্লন, আিম রাসূল সা�া�াহ আলাািহ  োসা�াম 

                                                            
4 মুসনা্দ আহমাদ: ১৪৩ছ  
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এর ি্শ জন ছাহাব ্ক  দ্খিছ, তারা সবাা  নফাক্ক সবরািধক 

ভে করত৪F

5।  
হা্ফয াব্ন হাজার রহ. ব্লন, াব্ন আিব মুলাাকা যা্দর 

 প্ে্ছন, তারা হ্লন, আ্েশা রা., তার  বান আসমা রা, উ্� 

সালমা রা., আর োর আবদু�াহ রা. এবং আবু হরাারা রা... 

[ফতহল বার : ১/১১১] 

আর আ�াহ তা‘আলা ব্লন,  

ُِ �دۡ  ﴿ َِ ِ�َ � ِِ َّ�  ََ ��
َ
ُ ُُّمح َ�ٰ ََ ََ ۡم  َُ ِ َوم

ۡ
َِۡمم َوَمن ۡۡ َعلَۡي لُ ۡۡ َ�ِفِ َِ� َو� َُ

ۡ ُفّف َ� َو�ل
ِتُ�  ََ ۡ  ﴾ ٧َو�ِۡئَس �ل

অথর,  হ নব , কািফর   মুনািফক্দর িবর্� িজহাদ কর এবং 

তা্দর উপর ক্ ার হ , আর তা্দর ি কানা হল জাহা�াম; আর 

তা কতানা িনকৃ� �ানছ [তা বা, আোত: ৭৩] 

 

পােু: আ�াহর রা্হ িজহাদ  ছ্ড়  দো  

িজহাদ হল, াসলা্মর গররপূণর িবধান   মহান  শৗযরব যরছ 

িজহাদা হল, � ন �িত�ার একমা্ উপকরণ। দুিনো্ত আ�াহর 
শাসন �বতরন করার প্থ িকছু পািথরব �িতববকতা র্ে্ছছ 

                                                            
5 বুখার : ১/১৮ছ 
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�েিলত সমাজ বমব�া, অসামািজক রাজন িত এবং সম� মানব 

সমা্জর পির্বশ াতমািদর �্তমকিকা াসলা্মর প্থ বাধা হ্ে 

দাুড়ােছ এসব বাধা অপসারণ করার জ্নম াসলাম শি� �্োঅ 

ক্রছ �িতিক মানু্বর িনককা াসলা্মর বাণ   পৗছা্না এবং 

�্তম্কর প্ক াসলাম  িবধান্ক যাোা ক্র  দখার 

�িতববকতা অপসারণ এবং এভা্ব রাধ ন   মু� পির্ব্শ 

মানু্বর িনকক াসলা্মর অমর বাণ   পৗছা্নার সু্যাঅ সৃি�া এ 

শি� �্ো্অর লকমছ কৃি্ম ালাহ্দর ববন  থ্ক উ�ার ক্র 

মানুব্ক রাধ নভা্ব ভাল-ম� যাোা করার সু্যাঅদা্নর জনম 

িজহাদ এক অতমাবশমক উপােছ 

মুসিলমরা যখন িজহাদ করা  ছ্ড়  দ্ব আ�াহ তা‘আলা তা্দর 

উপর লা�না-ব�না   অপমান অপদ�্ক োিপ্ে  দ্বছ হাদ ্স 

এ্স্ছ,  

ِ  رَُس َل  َسِمْعُت : قَيَل  ُ�َمرَ  انِْ   َ� ْ  َّ ُ  َصّ�  ا َّ  ىَِذا: َ�ُق ُل  وََسةّمَ  َعةَيْهِ  ا

ِعيغَِة، َ�بَيَ�ْعتُمْ 
ْ
َىْذُ�مْ  نِيل

َ
ْذنَيَب  َوأ

َ
ََقِر، أ

ْ
ُتمْ وَ  نِيغّزْرِع، َورَِويتُمْ  ان

ْ
َهيَد، تََر� ِ

ْ
 ال

ُ  َسةَّط  َّ َّ  َ�ْ�ُِعهُ  ا ُذا َعةَيُْ�مْ  ا   تَرِْجُع ا َح
َ
 .ِدأِغُ�مْ  ىِل

আ�ু�াহ াবন  মর রা. হ্ত বণরনা ক্রন, আিম রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাািহ  োসা�াম্ক বল্ত শ্নিছ, িতিন ব্লন, 
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যখন  তামরা ‘ঈনা৫F6 িন্ে  বো- কনা কর, অরর  ল্জর সা্থ 

 ল্অ থাক,  কত খামা্রর উপর স�ি� থাক এবং আ�াহর রা্হ 

িজহাদ করা  ছ্ড় দা , আ�াহ তা‘আলা  তামা্দর উপর অপমান 

  লা�না োিপ্ে  দ্বছ যতিদন পযর�  তামরা  তামা্দর � ্নর 

িদ্ক িফ্র না আস্ব ততিদন পযর� আ�াহ তা‘আলা তা দূর 

কর্ব না৬F7।  
একমা্ যারা মুনা্ফক অথবা �িতবব  তারা ছাড়া আর  কউ 

িজহাদ করা হ্ত িবরত থাক্ত পা্র নাছ  যমন কা‘ব াবন 

মা্লক রা. হ্ত বিণরত, িতিন তাবু্কর যু� হ্ত িবরত থাকার 

পর ব্লন,  

ِ  رَُس لِ  ُىُروِج  َ�ْعدَ  اّييِس  ِف  َىرَْجُت  ىَِذا فَُكغُْت [ َّ ُ  َصّ�  ا َّ  َعةَيْهِ  ا

ْحَزنَِ�  ِ�يِهمْ  َ�ُىْرُت  ةّمَ وَسَ 
َ
ِّ  أ

َ
َ  

َ
رَى ا

َ
  أ

ّ
 ايَّريُق  َعةَيْهِ  َمْاُم ًصي رَُجًال  ىِا

وْ  ،
َ
ُ  َعَذرَ  ِمّم ْ  رَُجًال  أ َّ َعَريبِ  ِم ْ  ا ُّ  ]4066[ انخيري رواه.  ]اغ

 ]4973[ ومسةم

                                                            
6 ‘ঈনা’ এক ধর্নর  বো্কনা; যা্ত বাক ্ত  বিশ দা্ম িবি� ক্র আবার নঅ্দ 

কম দা্ম �ে ক্র  নো হেছ একা িনঅস্�্হ সূদ, ত্ব বাহানা ক্র আদাে করা 

হেছ   
7 আবু দাউদ: ৩৪৬২ছ  
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রাসূল সা�া�াহ আলাািহ  োসা�াম যু্� যা োর পর আিম 

যখন রা�াে  বর হতাম তখন রা�াে একমা্ মাকরা মারা 

মুনা্ফক অথবা অব  খাুড়া �িতবব   লাক ছাড়া আর কাউ্ক 

 দখতাম নাছ [বুখাির: ৪০৬৬, মুসিলম: ৪৯৭৩] 

 মাককথা, মুসিলমরা যখন আ�াহর রা্হ িজহাদ করা  ছ্ড়  দ্ব, 

আ�াহ তা‘আলা তা্দর উপর দুশমন্দর  নতৃর �িতি�ত ক্র 

 দ্বছ 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ  োসা�াম সিতম কথাা ব্ল্ছন, 

কারণ বতরমা্ন আমরা মুসিলম্দর অব�া স�্কর িে�া কর্ল 

 দখ্ত পাা তারা তা্দর � ্নর বমাপা্র স মাহ ন  খোিল-পনাে 

িল�, তারা শধু খা্�, হারাম হালাল  ব্ে েল্ছ না, আিখরা্তর 

উপর দুিনো্ক �াধানম িদ্� এবং আ�াহর রা্হ িজহাদ করা 

 ছ্ড় িদ্� াতমািদছ এর ফলাফল িক দাুড়া্�!? এর ফলাফল 

িহ্স্ব আমরা িক  দখ্ত পাি�!? আমরা  দখ্ত পাি�, সারা 

দুিনো্ত আজ মুসিলমরা অপমান অপদ�ছ পৃিথব র আনা্ে 

কানা্ে তারা িনযরািতত তারা দুশমন্দর উপর সাহাযম োে! অথে 

তারা জা্ন না, যতিদন পযর� তারা তা্দর � ্নর �িত িফ্র না 

আস্ব ততিদন পযর� তা্দর সাহাযম করা হ্ব না তা্দর  থ্ক 
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অপমান দূর করা হ্ব নাছ  যমনিক পরম সতমবাদ  রাসূল 

ব্ল্ছনছ হাদ ্স এ্স্ছ,   

ِب  َ� ْ 
َ
َميَمةَ  أ

ُ
ُ  َصّ�  اّيِبّ  َ� ْ  أ َّ وْ  ، َ�ْازُ  غَمْ  َم ْ :  قَيَل  وََسّةمَ  َعةَيْهِ  ا

َ
 أ

َّهزْ  وْ  ، َغِزً�ي ُُ
َ
ْهِةهِ  ِف  َغِزً�ي َ�ْةُْف  أ

َ
َصينَهُ  ، ِبَْ�ٍ  أ

َ
ُ  أ َّ  َ�بَْل  نَِقيرَِعةٍ  ا

ِقيَيَمة أَْ مِ 
ْ
 .  ال

  আবু উমামা রা. হ্ত বণরনা ক্রন, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

 োসা�াম ব্লন, [ য আ�াহর প্থ িজহাদ করল না অথবা 

 কান  যা�ার সহ্যািঅতা  করল না অথবা  কান  যা�া পিরবার 

পিরজ্নর  লাক্দর �িতিনিধর  করল না আ�াহ তা‘আলা 

িকোম্তর পূ্বর তা্দর কি ন আকিিক আযা্ব আ�া� 

করা্ব৭F

8।   
িজহা্দর গরর স�্কর আ�াহ তা‘আলা ব্লন,  

 ﴿  ْ ۡا ُُ ِيَ  َءاَم َّ �  ََ ��
َ
ُ ِ �َّ ََۡلُتۡم  َ�ٰ َّ واْ ِ� َسبِيِل � ُِ َم  دَُ ۡم إَِذا يِيَل دَُ ُم �نفِ

َي  ِ�  ۡۡ �ُ � ِ َ ِۡ َي َ ۡۡ ُِع � ََ ََ  َم �َ  ِ َ َِ ِِ َي  ِمَ  �خ ۡۡ �ُ � ِ َ ِۡ َي َ ۡۡ �َِييُتم أِۡ
َ
ِِ�  ن

َ ۡۡ إَِ  �
َِ إِّ� ََلِيٌل  َِ ِِ أُۡ ۡم َعَذاأ   ٣�خ ّذِ ََ �ُ ْ وا ُِ َٗ إِّ� تَُفِ �ِ

َ
ُ�ۡم   ن ۡۡم   َ�ۡ�َ ۡل ََ ُِ   َو�َۡستَۡو

وُٓ  � ُُ ءٖ  ۗ َو� ٔٗ َشۡ� َوَ� تَ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ِ َ ََ  ُ َّ  ٌِ ي ُِ ََ٣ ﴾ 

                                                            
8 আবু দাউদ: ২৫০৩ছ  
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 হ ঈমানদারঅণ,  তামা্দর ক  হল, যখন  তামা্দর বলা হে, 

আ�াহর রা�াে (যু্�)  বর হ , তখন  তামরা যম ্নর �িত 

�বলভা্ব ঝুু্ক পড়? ত্ব িক  তামরা আিখরা্তর পিরব্তর 

দুিনোর জ ব্ন স�� হ্ল? অথে দুিনোর জ ব্নর  ভাঅ-সাম�  

আিখরা্তর তুলনাে এ্কবা্রা নঅণমছ 

যিদ  তামরা (যু্�)  বর না হ , িতিন  তামা্দর  বদনাদােক 

আযাব  দ্বন এবং  তামা্দর পিরব্তর অনম এক ক ম্ক 

আনেন কর্বন, আর  তামরা তাুর িকছুমা্ কিত কর্ত পার্ব 

নাছ আর আ�াহ সব িকছুর উপর কমতাবানছ [সূরা আত-

তা বাহ: ৩৮-৩৯] 

আো্তর বমখমাে  কান  কান মুফাসিসর ব্লন, আ�াহ তা‘আলা 

আো্ত িজহাদ্ক  ছ্ড়  দোর কার্ণ  য আযাব িবব্ে ভে 

 দখান, তা শধু আ্খ্রা্তর আযাব নেছ বরং তা হল দুিনো   

আিখরাত উভে জাহা্নর আযাবছ যারা িজহাদ হ্ত িবরত 

থাক্ব, আ�াহ তা‘আলা তা্দর দুিনো   আিখরাত উভে জাহা্ন 

অপমান, অপদ� কর্বছ আ�াহ তা্দর যাবত ে কলমাণ হ্ত 

বি�ত কর্বছ আর এ সু্যাঅিক তা্দর দুশমনরা তা্দর িবর্� 

বমবহার কর্বছ একিক কথা ম্ন রাখ্ত হ্ব, িজহা্দ অংশ 

�হণ করার কার্ণ তা্দর ধন-স�দ   জ ব্নর  য কিত হত, 
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আ�াহর আযা্বর কার্ণ তারা তার  ে্ে আ্রা অিধক পিরমাণ 

কিত�� হ্ব...ছ  

দুিনো্ত এমন  কান উ�ত পা ো যা্ব না, যারা িজহাদ করা 

 ছ্ড় িদ্ে স�া্নর অিধকার  হ্ে্ছছ আ�াহ তা‘আলার 

দুশমন্দর িবর্� িজহাদ কর্ল  য ক� বা কিথত স�ান হারা 

হত, িজহাদ  ছ্ড়  দোর কার্ণ তারা আ্রা  বিশ অপমান, 

অপদ� হ্বছ 

যারা দুিনোর ধন স�্দর  মা্হ প্ড় িজহাদ্ক  ছ্ড়  দে, 

তা্দর স�্কর আ�াহ তা‘আলা ব্লন,  

ُ ۡم وََعِشَ�تُُ ۡم ﴿ َُ ۡزَ�ِ
َ
َ�ِنُُ ۡم َون ِۡ َُ ِؤُُ�ۡم � ۡإ

َ
َّ َءاأَ ِؤُُ�ۡم َوَ َُۡل إِّ َ�

 َُ ۡمَ�ٌِل �ۡيَ�َۡ�ُت
َ
ٞ َون َ َِ َّ  َۡه  َوتَِ�ِ ۡۡ ّب َ�َۡش ََ

َ
ِ ن  ََ َۡ ۡۡ َِۡي ِِ ُ  تَ ََ َََه  َوَم َس  ََ

 َٖ ََ َِ ِ َو�َُسِۡ�ِ  َو َّ ِ�َ � إَِ�ُۡ م ّمَِ  �
ۡ
ِ يَن َّ ََ  ْ ۡا ّ�ُت ِِِٓۗ  ِ� َسبِيلِۦِ  َ�َ�َ  ۡ

َ
ُ أِن َّ

َۡۡم �ۡدَ�ِِس َِ�  ُِي �دَۡ  َۡ �َ �َ ُ َّ  ﴾٢َو�

বল,  তামা্দর িপতা,  তামা্দর স�ান,  তামা্দর � ,  তামা্দর 

 অা্,  তামা্দর  স স�দ যা  তামরা অজরন  ক্রছ, আর  স 

বমবসা যার ম�া হ োর আশশা  তামরা করছ এবং  স বাস�ান, 

যা  তামরা পছ� করছ, যিদ  তামা্দর কা্ছ অিধক ি�ে হে 

আ�াহ, তাুর রাসূল   তাুর প্থ িজহাদ করার  ে্ে, ত্ব 
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 তামরা অ্পকা কর আ�াহ তাুর িন্দরশ িন্ে আসা পযর�ছ আর 

আ�াহ ফািসক স�দাে্ক িহদাোত ক্রন নাছ 

 

আ�াহ তা‘আলা আমা্দর  য ধর্নর কা্জ মুসলমা্দর িবপযরে 

তা  থ্ক  হফাযত করনছ আম ন 


