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ভূবমকা
، والصالة والسالم ىلع نبينا حممد،احلمد هلل رب العاملني
.وىلع آهل وصحبه أمجعني
সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জিে বযবি সমগ্র
জগলতর প্রবতপালক। আর সালাত ও সালাম আমালদর
িিী মুহাম্মালদর ওপর এিং তার পবরিার পবরজি ও
সকল সাহািীগলণর ওপর।
মুিাবফকী িা কপটতা হললা এমি একবট কবঠি িোবয,
যার পবরণবত অতেন্ত ভয়ািহ ও মারাত্মক ক্ষবতকর।
মুিাবফকী িা কপটতা মািু লষর অন্তলরর জিে এত
ক্ষবতকর ময, তা মািু লষর অন্তরলক সম্পূ ণখ িি কলর মদয়,
যার ফলল একজি মািু ষ দু বিয়ালত ঈমাি হারা হয় এিং
দু বিয়া মেলক তালক মিঈমাি হলয় বচর বিদায় বিলত হয়।
মািু লষর অন্তর িি করার জিে মুিালফবক িা কপটতার
মচলয় মারাত্মক ক্ষবতকর আর মকালিা বকছু ই হলত পালর
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িা। একজি মািু ষ কখিই মুিালফবক িা কপটতালক
পছন্দ কলর িা। বকন্তু তারপরও তালক তার অজালন্ত
মুিালফবক িা কপটতালত আক্রান্ত হলত হয়। বিলশষ কলর
বিফালক আমলী িা মছাট বিফাক এর অেখ এ িয় ময,
মািু ষ মুিালফবক িা কপটতালক প্রবতহত করলত অক্ষম
িা মুিাবফকী িা কপটতা হলত মিোঁলচ োকা মািু লষর জিে
অসিি। যারা মুিালফবকলক হালকা কলর মদলখ িা বিফাক
হলত বিলজলদর রক্ষা করার মচিা কম কলর তারাই
মুিাবফকীলত আক্রান্ত হয়। বিফাক মািু লষর যািতীয় ভাল
ও প্রশংসিীয় গুণলক বছবিলয় মিয় ও ঘৃ ণার পালত্র পবরণত
কলর। কুরআলি করীলম আল্লাহ তা‘আলা মুিাবফকলদর
অিো তালদর গুণ ও তালদর তৎপরতা তুলল যলর একবট
সূ রা িাবযল কলরি। আমরা এ বকতালি বিফালকর সংজ্ঞা,
প্রকার, মুিাবফকলদর চবরত্র ও বিফাক মেলক িাোঁচার
উপায়গুললা সংবক্ষপ্তাকালর আললাচিা করি। যারা এ
বকতাি বলখলত আমালদর সহলযাবগতা করলি এিং
মািু লষর মলযে তা প্রকালশ অংশ গ্রহণ করলি আমরা
তালদর সকললর প্রবত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবছ।
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.وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد
বিফালকর সংজ্ঞা
বিফালকর আবভযাবিক অেখ:
( )نفقিূ ি, ফা ও কাফ িণখগুললার সমন্বলয় গবঠত শব্দবট
অবভযালি দু ’বট মমৌবলক ও বিশুলদ্ধ অলেখ িেিহার হয়।
প্রেম অেখ িারা মকালিা বকছু িন্ধ হলয় যাওয়া ও দূ রীভূ ত
হওয়ালক িুোয় আর বিতীয় অেখ িারা মকালিা বকছু লক
মগাপি করা ও আড়াল করালক িুোয়।
বিফাক শব্দবট ‘িাফাক’ শব্দ হলত বিগখত। ‘িাফাক’
“জবমর অভেন্তলর িা ভূ -গলভখর গতখ ময গলতখ লু কালিা যায়,
মগাপি োকা যায়। আর বিফাকলক বিফাক িলল িাম রাখা
হলয়লছ, কারণ মুিাবফকরা তালদর অন্তলর কুফুরীলক
লু বকলয় রালখ িা মগাপি কলর।1

1

মদখুি বলসািু ল আরি ১০/৩৫৭ আলরা মদখুি, মুজামু মাকালয়সু ললু গাহ
৫/৪৫৫।
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ইসলামী শরী‘আলত বিফালকর অেখ: বিলজলক ভাললা িলল
প্রকাশ করা আর অন্তলর খারািী ও অিোয়লক মগাপি
করা।
ইিলি জুরাইজ রহ. মেলক িবণখত, বতবি িললি, মুিাবফক
িলা হয়, যার কো তার কালজর বিপরীত, মস যা প্রকাশ
কলর অন্তর তার বিপরীত, তার অভেন্তর িাবহর হলত
সম্পূ ণখ বভন্ন এিং তার প্রকাশ ভবঙ্গ িাস্তিতার সালে
সাংঘবষখক।2
বিফালকর প্রকার:
বিফাক দু ই প্রকার: এক. িড় বিফাক দু ই. মছাট বিফাক।
ইমাম ইিি তাইবময়োহ রহ. িললি, বিফাক কুফুরীর
মলতাই। িড় বিফাক ও মছাট বিফাক। এ কারলণই
অবযকাংশ সমলয় িলা হলয় োলক, মকালিা কুফুর আলছ
যা মািু ষলক ইসলাম মেলক খাবরজ কলর মদয় আিার
মকালিা কুফুর আলছ যা মািু ষলক ইসলাম মেলক খাবরজ

2

তাফসীরুল কুরআিীল আযীম ১/১৭২।

9

কলর িা। অিু রূপভালি বিফাকও দু যরলির: বকছু আলছ
যা মািু ষলক ইসলাম মেলক খাবরজ কলর মদয়, তালক িলা
হয়, বিফালক আকির িা িড় বিফাক। আর বকছু আলছ
তা মািু ষলক ইসলাম মেলক খাবরজ কলর িা, তালক িলা
হয় বিফালক আসগর িা মছাট বিফাক।3
এক. িড় বিফাক এর সংজ্ঞা:
িড় বিফাক িা বিফালক আকির হললা, মুলখ ঈমাি ও
ইসলামলক প্রকাশ করা আর অন্তলর কুফরলক মগাপি
রাখা। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর যু লগ এ
প্রকালরর বিফাকই বছল। কুরআলি করীম এ প্রকালরর
মুিাবফকলদর কাবফর িলল আখোবয়ত কলর এিং তালদর
বিন্দা কলরি। আল্লাহ তা‘আলা জাবিলয় মদি ময, এ
যরলির মুিাবফক জাহান্নালমর এলকিালরই িীলচর স্তলর
অিোি করলি এিং তারা বচর জাহান্নামী হলি। তারা
কখলিাই জাহান্নাম মেলক মির হলত পারলি িা।

3

মাজমুউল ফতাওয়া ৭/৫২৪।
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আল্লামা ইিি রজি রহ. িললি, বিফালক আকির হললা,
একজি মািু ষ আল্লাহ, তার বফবরশতা ও রাসূ লগণ,
আবখরাত বদিস এিং আসমািী বকতািসমূ লহর প্রবত
ঈমাি প্রকাশ করা আর অন্তলর উবল্লবখত বিষয় সমূ লহর
প্রবতবটর প্রবত ঈমালির পবরপন্থী অেিা ময একবটর প্রবত
ঈমালির পবরপন্থী বিষয়লক মগাপি করা।4
বফকহবিদগণ মুিাবফকলদর মক্ষলত্র বযন্দীক শব্দবটও
িেিহার কলর োলকি। তারা মুিাবফকলদর বযন্দীক িলল
আখোবয়ত কলরি।
আল্লামা ইিিু ল কাইলয়েম রহ. িললি, “বযন্দীলকর দল,
তারা হললা, যারা ইসলাম ও রাসূ ললদর আিু গতে প্রকাশ
কলর এিং কুফুর, বশকখ, আল্লাহ ও তার রাসূ ললর প্রবত
বিলিষলক মগাপি কলর। তারা অিশেই মুিাবফক এিং
তারা জাহান্নালমর সিখ বিলম্ন অিোি করলি। আর তালতই
তারা বচরকাল অিোি করলি”।
4

জালম’উল উলু ম ওয়াল বহকাম ১/৪৩১।

5

তরীকুল বহজরাতাইি পৃ . ৫৯৫।

5
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দু ই. বিফালক আমলী িা মছাট বিফাক:
বিফালক আমলী িা মছাট বিফালক বলপ্ত হললা তারা, যালদর
অন্তলর আল্লাহর

ওপর বিশ্বাস আলছ এিং তালদর

আক্বীদা সবঠক, তলি মগাপলি দীবি আমলসমূ লহর ওপর
আমল করালক মছলড় মদয়, আর প্রকাশ কলর ময, মস
আমল কলর যালে। এ যরলির বিফাকলক বিফালক
আমলী িা মছাট বিফাক িলল।
আল্লামা ইিি রজি রহ. িললি, “বিফালক আসগর িা
মছাট বিফাক হললা, আমললর বিফাক। অেখাৎ মকালিা
মািু ষ বিলজলক মিক-কার িলল প্রকাশ করা আর অন্তলর
এর পবরপন্থী বিষয়লক মগাপি করা”।6
একজি মুসবললমর অন্তলর মস ঈমািদার হওয়া সলেও
বিফালক আসগর িা মছাট বিফাক একত্র হলত পালর।
তালত তার ঈমাি িি হলি িা। যবদও এবট কবিরা
গুিাহসমূ লহর অিেতম কবিরা গুিাহ। বকন্তু বিফালক
আকির িা িড় বিফাক ঈমালির সালে একত্র হলত পালর
6

জালমউল উলু ম ওয়াল বহকাম ১/৪৩১।
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িা। কারণ, এবট ঈমালির সম্পূ ণখ পবরপন্থী। তাই মকালিা
িান্দা যখি আল্লাহর ওপর ঈমাি আলি, তার মলযে
বিফালক আকির োকলত পালর িা।
বকন্তু যখি মকালিা মািু লষর অন্তলর বিফালক আসগর
প্রগাঢ় ও মজিুত হলয় মগোঁলে িলস, তখি তা কখলিা
িান্দালক িড় বিফালকর বদলক বিলয় যায় এিং তালক দীি
মেলক পবরপূ ণখ রূলপ মির মদয়। ফলল মস ঈমাি হারা হলয়
মারা যাওয়ার আশংকা োলক। এ জিে বিফালক আমলীলক
কখলিাই খাট কলর মদখার অিকাশ িাই।
মহ পাঠক িন্ধুরা! তুবম যবদ মতামার মলযে বিফালকর
মকালিা গুণ িা চবরত্র মদখলত পাও িা অিু ভি কর,
তাহলল যত তাড়াতাবড় সিি তা তুবম িজখি কর। অিেোয়
বদি বদি তা মতামার মলযে আলরা মিলড় যালি। আর যখি
তুবম মতামার মলযে বিফালকর গুণলক িাড়লত বদলি, মস
মতামালক যীলর যীলর কুফলরর বদলক মপৌঁছালি। তখি
মতামার পবরণবত ময কত ভয়ািহ হলি তা তুবম বিলজই
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িুেলত পার। আল্লাহ আমালদর সকললক মহফাযত করুি।
আমীি।
আর বিফালক আমলী িান্দালক বচর জাহান্নামী কলর িা,
িরং তার বিযাি অিোিে কবিরা গুিাহ কারীর মলতাই।
আল্লাহ চাইলল তালক ক্ষমা কলর বদলয় জান্নালত প্রলিশ
করালিি, আর যবদ বতবি চাি তালক তার গুিালহর কারলণ
শাবস্ত বদলিি। তারপর তার বঠকািা হলি জান্নাত। এ
গুিালহর মেলক মাপ পাওয়ার জিে তালক অিশেই খাললস
তওিা করলত হলি।
দীলির মলযে বিফালকর যরণ:
দীলির বিষলয় মুিালফবক দু ই যরলির হলত পালর: একমমৌবলক, দু ই- আকবিক সংঘবটত।
মমৌবলক বিফাক িারা উলেশে হললা, ময বিফালকর পূ লিখ
সবতেকার ইসলাম বছল িা িা ইসলাম অবতিাবহত হয়বি।
অলিক মািু ষ আলছ যারা দু বিয়ার ফায়দা লাভ ও পাবেখি
স্বােখ হাবসললর উলেলশে বিলজলক মুসবলম িলল আখোবয়ত
কলর, মূ লতঃ মস তার জীিলির শুরুলতই অন্তর মেলক
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ইসলামলক গ্রহণ কলর বি ও আল্লাহর ওপর ঈমাি
আিয়ি কলর বি। সু তরাং এ মলাকবট তার জীিলির শুরু
মেলকই একজি খাোঁবট মুিাবফক, যবদও মস মুলখ ইসলাম
প্রকাশ কলর িা মুসবলম সমালজ িসিাস কলর। আিার
অলিক মলাক এমি আলছ যারা সবতেকার অলেখ মুসবলম,
ঈমালি তারা সতেিাদী। বকন্তু বিবভন্ন যরলির বিপদআপদ ও মুসীিত যিারা আল্লাহ তা‘আলা তালদর ঈমালির
পরীক্ষা বিলয় োলক, তালত তারা সফলকাম হলত পালর
বি এিং ঈমালির ওপর অটল োকলত পালর বি। ফলল
তালদর অন্তলর ইসলালমর সলন্দহ-সংশয় সৃ বি হয় এিং
তারা ইসলাম হলত মুরতাদ হলয় যায়। তালদর ওপর
মুরতালদর বিযাি প্রলয়াগ করা হলি। আিার অলিক মািু ষ
আলছ তারা দু বিয়ার মকালিা সু বিযা যা মুসবলম োকলল
লাভ করত, তা হলত িবিত হলি, এ আশংকায় মস তার
মুরতাদ হওয়ালক মগাপি রালখ। আর মুসবলম সমালজই
মুসলমালির িালম িসিাস কলর। মস প্রকালশে মঘাষণা
মদয় িা ময আবম মুরতাদ। িরং যখি মকালিা সু লযাগ
পায়, তখি ইসলাম ও মুসবলমলদর বিরুলদ্ধ বিলষাদাগার
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কলর এিং বিলিষ ছড়ায়। এ যরলির মুিাবফক আমালদর
সমালজ অলিক রলয়লছ। তারা ইোঁদুলরর মলতা মুসবলমলদর
সমালজ আত্ম মগাপি কলর আলছ। যখিই সু লযাগ পায়
ইসলাম ও মুসবলমলদর ক্ষবত করলত কাপখণে কলর িা।
আর সি সময় তারা সু লযালগর অলপক্ষায় োলক।
একজি মুসবলম যখি মকালিা মুসবলম সমালজ িসিাস
কলর তারপর যখি মস মুরতাদ হলয় যায়, তালক অিশেই
দু িখালমর ভাবগ হলত হলি এিং সামাবজক মযখাদা হারালত
হলি। এ কো আমালদর কালরাই অজািা িয়। আমালদর
সমালজ এ যরলির মুিাবফক অসংখে। যারা িাস্তলি
ইসলালমর অিু শাসলি বিশ্বাস কলর িা এিং আল্লাহর
ওপর ঈমাি আলি িা; বকন্তু তারা সমালজ বিলজলদর
মুসবলম িলল প্রকাশ কলর এিং মুসবলম হওয়ার সু বিযাও
মভাগ কলর, অপর বদলক বিজাবতলদর সালে তাল বমবললয়
তালদর মেলকও সু বিযা মিয়। তারা ইসলালমর শত্রুলদর
দালাবল কলর। মুসবলম সমালজ িসিাস কলর মুসবলমলদর
কীভালি ক্ষবত করলি এ বচন্তায় তারা বিলভার োলক।
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বিফাক মেলক ভয় করা:
মহ মুসবলম ভাইলয়রা! বিফাকলক কবঠি ভয় করলত হলি।
আমরা যালত আমালদর মলির অজালন্ত মিফালকর মলযে
বিপবতত িা হই মসবদলক সিখদা সতকখ োকলত হলি।
মলি রাখলত হলি বিফাক অতেন্ত খারাপ গুণ যা একজি
মািু লষর সামাবজক মযখাদা মেলক বিলয় সি বকছু লকই
ধ্বংস কলর মদয়। মািু লষর দু বিয়া ও আবখরাত উভয়
জাহািলক ধ্বংস কলর মদয়। সমালজ মস ঘৃ ণার পালত্র
পবরণত হয়।
সাহািীগণ এিং তালদর পর সাললফ সাললহীিরা
বিফাকলক কবঠি ভয় করলতি। এমিবক আিু দারদা
রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু মেলক িবণখত, বতবি যখি সালালত
তাশাহহুদ পলড় মশষ করলতি, তখি বতবি আল্লাহর
বিকট বিফাক হলত পবরত্রাণ কামিা করলতি এিং বতবি
মিবশ মিবশ আশ্রয় প্রােখিা করত। তার অিো মদলখ
একজি সাহািী তালক বজজ্ঞাসা করললি,
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 فو، فقال دعنا عنك،«ومالك يا أبا ادلرداء أنت وانلفاق؟
اهلل إن الرجل يلقلب عن دينه يف الساعة الواحدة فيُخلع

»منه

“বক িোপার মহ আিু দারদা! তুবম বিফাকলক এত ভয়
কর মকি? তখি মস িলল, আমালক আপি অিোয়
োকলত দাও। আবম আল্লাহর শপে কলর িলবছ, একজি
মলাক মুহূলতখর মলযেই তার িীিলক পবরিতখি কলর
মফললত পালর। ফলল মস দীি হলত মির হলয় যায়”।7
িড় িড় সাহািীরাও বিফাকলক ভয় করত। হািযালা
রাবদয়াল্লাহু ‘আিহুর বিফাকলক ভয় করার ঘটিা
আমালদর বিকট সু প্রবসদ্ধ। বতবি বিলজই তার ঘটিার
িণখিা মদি।
أنت يا حنظلة؟ قال قلت: «لقيَين أبو بكر فقال كيف
ّ
ّ
 فإذا خرجنا من،يذكرنا بانلار واجلنة حىت كأنا رأي عني

 فنسينا،عند رسول اهلل اعفسنا األزواج واألوالد والضيعات
7

সীয়ালর আ-লামুি িু িালা ৬/৩৮২, আল্লামা যাহািী িললি হাদীলসর সিদবট
বিশুদ্ধ।
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كثريا .قال أبو بكر :فو اهلل ،إنا نللىق مثل هذا .فانطلقت
أنا وأبو بكر حىت دخلنا ىلع رسول اهلل قلت :نافق حنظلة
يا رسول اهلل ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمَ « :و َما َذ َ
اك
ّ
؟» قلت :يا رسول اهلل ،نكون عندك تذكرنا بانلار واجلنة
ّ
حىت كأنا رأي عني ،فإذا خرجنا من عندك اعفسنا األزواج
واألوالد والضيعات نسينا كثريا ،فقال رسول اهلل صىل اهلل
ذ
َْ َ ُ ُ َ َ
َْ
َ ُ َ
ومون َىلع َما تكونون
بي ِدهِ ،لو تد
عليه وسلم « َو ِ
اَّلي نفيس ِ
َ ُ َ ُ
ْ
ُ
ِّ ْ َ َ ْ ُ
ِعن ِديَ ،ويف اَّلكر ،لصافحتك ُم املالئِكة َىلع ف ُر ِشكم َويف
ُ َ
وس َ
كن يَا َحنْ َظلَ ُة َس َ
اعة َ
اعة»
ُط ُرقِكم ،ل ِ ْ
“একবদি আিু িকর রাবদয়াল্লাহু ‘আিহুর সালে আমার
সাক্ষাত হলল, মস আমালক িলল, মহ হািযালা তুবম মকমি
আছ? আবম উত্তলর তালক িললাম, হািযালা মুিাবফক হলয়
ুমগলছ! আমার কো শুলি আিু িকর রাবদয়াল্লাহু ‘আিহ
িলল, সু িহািাল্লাহ! তুবম বক িল? তখি আবম িললাম,
আমরা যখি রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর
দরিালর োবক রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
আমালদর জান্নাত ও জাহান্নালমর কো আললাচিা কলর
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তখি আমরা মযি জান্নাত ও জাহান্নামলক মদখলত পাই।
আর যখি আমরা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর
দরিার মেলক মির হলয় আবস এিং স্ত্রী, সন্তাি ও দু বিয়াবি
কালজ বলপ্ত হই, তখি আমরা অলিক বকছু ই ভুলল যাই।
তখি আিু িকর রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু িলল, আল্লাহর শপে
কলর িলবছ! আমালদর অিোও মতামার মলতাই। তারপর
আবম ও আিু িকর উভলয় রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লালমর দরিালর উপবেত হলয় তার বিকট প্রলিশ
কবর এিং িবল মহ আল্লাহর রাসূ ল! হািজালা মুিাবফক
হলয় মগলছ! রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িলল,
তা কীভালি? আবম িললাম মহ আল্লাহর রাসূ ল! আমরা
যখি আপিার দরিালর উপবেত োবক তখি আপবি
আমালদর জান্নাত জাহান্নালমর আললাচিা কলরি, তখি
আমালদর অিো এমি হয়, মযি আমরা জান্নাত ও
জাহান্নামলক মদখবছ! আর যখি আমরা আপিার দরিার
হলত মির হই এিং স্ত্রী, সন্তাি ও দু বিয়াবি কালজ বলপ্ত
হই, তখি আমরা অবযকাংশই ভুলল যাই। তখি রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমালদর িলললি, আবম
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ঐ সোর শপে কলর িলবছ, যার হালত আমার জীিি,
যবদ আমার বিকট োকা অিোয় মতামালদর ময অিো
হয়, মস অিো যবদ মতামালদর সি সময় োকলতা, তাহলল
বফবরশতারা মতামালদর সালে মতামালদর বিছািায় ও চলার
পলে সরাসবর মুসাফা করত। তলি মহ হািাযালা! বকছু
সময় এ অিো হলি, আিার বকছু সময় অিে অিো
হলি।8 (এ বিলয় মতামালদর ঘািড়ালিার বকছু িাই। এলত
একজি মািু ষ মুিাবফক হলয় যায় িা।)
হাদীলস হািযালা রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু মুিাবফক হলয় মগলছ,
এ কোর অেখ হললা, বতবি আশংকা কলরি ময, বতবি
মুিাবফক হলয় মগলছি। কারণ, বতবি মদখললি ময রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর মজবললশ তার অিোর
ময যরি হলয় োলক, মসখাি মেলক উলঠ চলল বগলয় যখি
স্ত্রী, সন্তাি, পাবরিাবরক কাজ ও দু বিয়াদাবরলত মললগ যাি,
তখি তার অিো আর ঐ রকম োলক িা। হািযালা
রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু তার এ দ্বিত অিোলকই মুিালফকী
8

সহীহ মুসবলম, হাদীস িং ২৭৫০।
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িলল আখোবয়ত কলরি। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম তালক জাবিলয় মদি ময, এ মতা মকালিা বিফাক
িয়, আর মািু ষ সিখদা একই অিোর ওপর োকার
বিষলয় দাবয়ত্বশীল িয়। বকছু সময় এক রকম োকলি
আিার বকছু সময় অিে রকম োকলি এটাই স্বাভাবিক।9
(একজি মািু লষর ঈমািও সি সময় এক রকম োলক
িা। কখলিা ঈমাি িালড় আিার কখলিা ঈমাি কলম।
আল্লাহ তা‘আলা কো, আল্লাহর দীলির কো জান্নাত
জাহান্নালমর কো আললাচিা হলল, তখি মািু লষর ঈমাি
িালড় আর যখি মািু ষ দু বিয়ার কাজ কলমখ বলপ্ত হয় তখি
মািু লষর ঈমাি কলম। আমালদর উবচত হললা, আমরা বিজ্ঞ
আবলম উলামা ও সাললফ সাললহীিলদর মজবললশ বগলয়
তালদর মেলক কুরআলির আললাচিা ও হাদীলসর
আললাচিা মশািা। তলি এ মক্ষলত্র মলি রাখলত হলি, যারা
িাবণবজেক িো, মািু ষলক আকৃি করার জিে বিবভন্ন
যরলির বকো কাবহিী, দু িখল হাদীস, িালিায়াট হাদীস ও

9

শরলহ িিিী বল-মুসবলম ১৭/৬৬-৬৭।

 22 

বমেো কল্প কাবহিী বদলয় ওয়াজ কলর তালদর মজবললশ
উপবেত হওয়া মেলক বিরত োকলি)।
খবলফাতুল মুসবলবমি উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু যালক
দু বিয়ালত জান্নালতর সু -সংিাদ মদওয়া হলয়লছ, বতবিও
বিফাকলক ভয় করলতি। মযমি, হুযাইফা রাবদয়াল্লাহু
‘আিহু মেলক িবণখত হাদীস, বতবি িললি,
ُ
ُ ّ فتعل،ُديع عمر جلنازة فخرج فيها أو يريدها
: فقلت
قت به
ّ
،من املنافقني:  فإنه من أوئلك أي،اجلس يا أمري املؤمنني
 وال أبرئ أحدا بعدك،ال:  أنا منهم؟ قال،نشدتك اهلل: فقال
“একিার উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আিহুলক একবট জািাযায়
হাবজর হলত দাওয়াত মদওয়া হলল, বতবি তালত অংশ
গ্রহণ করার জিে প্রস্তুবত বিবেললি অেিা মির হওয়ার
ইো কলরি। আবম তার বপছু বিলয় তালক িললাম! মহ
আবমরুল মুবমিীি আপবি িসু ি! কারণ, আপবি ময
মলালকর জািাযায় মযলত চাি মস ঐসি মুিাবফকলদর
অন্তভুখে। তখি বতবি িলললি, আবম মতামালক আল্লাহর
শপে বদলয় িলবছ! তুবম িললতা আবম বক তালদর
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অন্তভুখে? বতবি িলললি, িা। মতামার পর আবম আর
কাউলক এভালি দায়মুে মঘাষণা করি িা”।10
ইিি আবি মুলাইকা রহ. িললি, আবম রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর বত্রশজি সাহািীলক স্বচলক্ষ
মদখলত মপলয়বছ, তারা প্রলতেলকই বিলজর িফলসর ওপর
বিফালকর আশংকা কলরি। তালদর মকউ এ কো িললবি:
তার ঈমাি বজিরীল িা বমকাইললর ঈমালির মলতা
মজিুত।11
আল্লামা ইিিু ল কাইলয়েম রহ. িললি, আবম আল্লাহর
শপে কলর িলবছ, কাওলমর মলাকলদর অন্তরসমূ হ ঈমাি
ও বিশ্বাস এিং বিফালকর কবঠি ভলয় ভলর মগলছ। তালদর
ছাড়া অলিক এমি আলছ যালদর ঈমাি তালদর গললদশ
অবতক্রম কলর বি। অেচ তারা দাবি কলর তালদর ঈমাি
বজিরীল ও বমকাইললর ঈমালির মলতা।12

10

ইিি আবি শাইিা এবট িণখিা কলরলছি, আল-মুসান্নাফ ৮/৬৩৭।

11

সহীহ িু খারী ১/২৬।

12

মাদালরজুস সাললকীি ১/৩৫৮।
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তালদর উবল্লবখত উবের অেখ এ িয় ময, তারা ঈমালির
পবরপন্থী আসল বিফাক িা িড় বিফাকলক ভয় করলছ।
িরং তারা ভয় করলছ ঈমালির সালে ময বিফাক একত্র
হলত পালর তালক। অেখাৎ মছাট বিফাক। সু তরাং এ
মিফালকর কারলণ মস মুিাবফক মুসবলম হলি মুিাবফক
কাবফর হলি িা।13

13

এহইয়াউ ‘উলু মুবেি ৪/১৭২।
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কুরআি ও হাদীলস মুিাবফকলদর চবরত্র
কুরআলি

করীম

ও

রাসূ ল

সাল্লাল্লাহু

আলাইবহ

ওয়াসাল্লালমর হাদীলসর অসংখে জায়গায় মুিাবফকলদর
আললাচিা এলসলছ। তালত তালদর চবরত্র ও কমখতৎপরতা
আললাচিা করা হলয়লছ। আর মুবমিলদরলক তালদর মেলক
সতকখ করা হলয়লছ যালত তালদর চবরত্র মুবমিরা অিলম্বি
িা কলর। এমিবক আল্লাহ তা‘আলা তালদর িালম একবট
সু রাও িাবযল কলরি। মুিাবফকলদর চবরত্র:
১. মুিাবফকলদর অন্তর রুগ্ন ও িোবযগ্রস্ত:
মুিাবফকলদর অন্তর রুগ্ন ও িোবযগ্রস্ত োলক। আল্লাহ
তা‘আলা কুরআলি করীলম
َ
َ
َ
ٗ
َم َرضاي َول ُهمي َعذابي أ ِِل ُيم ب ِ َما

এরশাদ কলরি,
ُُ
َّ
ُ َ َ
﴿ ِفي قلوب ِ ِهم َّم َرضي ف َزاده ُيم ُي
ٱّلل
َ
ُ َ
]01 :ون﴾ [ابلقرة
َكنواي يَكذِبُ ي

“তালদর অন্তরসমূ লহ রলয়লছ িোবয। অতঃপর আল্লাহ
তালদর িোবয িাবড়লয় বদলয়লছি। আর তালদর জিে রলয়লছ

 26 

যন্ত্রণাদায়ক আযাি। কারণ তারা বমেো িলত”। [সূ রা
আল-িাকারাহ, আয়াত: ১০]
আল্লামা ইিিু ল কাইলয়েম রহ. িললি, সলন্দহ, সংশয় ও
প্রিৃ বত্তর িোবয তালদর অন্তরলক ক্ষতবিক্ষত কলর মফললছ,
ফলল তালদর অন্তর িা আত্মা ধ্বংস হলয় মগলছ। আর
তালদর ইো, আকাঙ্ক্ষা ও বিয়লতর ওপর খারাপ ও িগ্ন
মািবসকতা প্রাযািে বিস্তার করলছ। ফলল তালদর অন্তর
একদম হালাক িা ধ্বংলসর উপক্রম। বিজ্ঞ ডাোররাও
এখি তার বচবকৎসা বদলত অক্ষম। আল্লাহ তা‘আলা
ُُ
ٗ
َّ ُ ُ َ َ َ
িললি, ﴾ٱّلل َم َرضاي
ُي
ف قلوب ِ ِهم َّم َرضي فزاده يم
“ ﴿ ِ يতালদর
অন্তরসমূ লহ রলয়লছ িোবয। অতঃপর আল্লাহ তালদর িোবয
আলরা িাবড়লয় বদলয়লছি।”
২. মুিাবফকলদর অন্তলর অবযক মলাভ-লালসা:
মুিাবফকরা অবযক মলাভী হলয় োলক। যার কারলণ তারা
পাবেখি জগতলক মিবশ ভাললািালস। আল্লাহ তা‘আলা
িললি,
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ٓ ِ َ ِ َ َ َ َّ ُ َ ِ َّ َ ٓ َ َٰ َ
َ َ َ َ َّ ُ َ َّ
تۡعَضَ َني
ل ي
تن ف ي
ن ٱتقي ي
ِن ٱلن َِساءِي إ ِ ِي
ت كأحدي م ي
ب لس ي
﴿ين ِسا يء ٱنل ِ ِي
َّ
ٗ
ٗ
َ َ َُ
َ
َ
َ
﴾ل َّمَ ُروفا
ن قو ي
ف قلبِهِۦ َم َرضي وقل ي
بِٱلقو ِيل ف َيط َم َيع ٱَّلِي ِ ي
]23 :[األحزاب

“মহ িিীÑপবতœগণ, মতামরা অিে মকালিা িারীর মলতা
িও। যবদ মতামরা তাকওয়া অিলম্বি কর, তলি
(পরপুরুলষর সালে) মকামল কলে কো িললা িা, তাহলল
যার অন্তলর িোবয রলয়লছ মস প্রলু ব্ধ হয়। আর মতামরা
িোয়সঙ্গত কো িললি”। [সূ রা আল-আহযাি, আয়াত:
৩২]
অেখাৎ ময িেবের অন্তলর ঈমাি দু িখল োলক, মস তার
দু িখলতার কারলণ মলাভী হলয় োলক। আর মস তার
ঈমালির দু িখলতার কারলণ ইসলাম বিষলয় সলন্দহ
মপাষণকারী একজি মুিাবফক। যার ফলল মস আল্লাহ
তা‘আলার মদওয়া বিযািলক গুরুত্বহীি মলি কলর এিং
হালকা কলর মদলখ। আর অিোয় অশ্লীল কাজ করালক
মকালিা অিোয় মলি কলর িা।14
14

জালমউল িয়াি ২০/২৫৮।
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৩. মুিাবফকরা অহংকারী ও দাবিক:
মুিাবফকরা কখিই তালদর বিলজলদর মদাষত্রুবট বিলজরা
মদখলত পায় িা। তাই তারা বিলজলদর অলিক িড় মলি
কলর। কালরা মকালিা উপলদশ তারা গ্রহণ কলর িা, তারা
মলি কলর তালদর চাইলত িড় আর মক হলত পালর?
আল্লাহ তা‘আলা তালদর অহংকারী স্বভালির িণখিা বদলয়
িললি,

َ َّ ُ ُ َ ُ َ
وس ُه يم
ٱّللِ ل َّوواي ُر ُء َي
ول ي
يَس َتغفِري لكمي رس ي
َ ُ َ ُّ
]5 :ون﴾ [املنافقون
ِب ي
ِ مستك

َ َ َ َ َ
ِيل ل ُهمي ت ََالواي
﴿ِإَوذا ق ي
ُ َ ُّ ُ َ ُ َ َ َ َ
ون َوهم
ورأيتهمي يصد ي

“আর তালদরলক যখি িলা হয় এস, আল্লাহর রাসূ ল
মতামালদর জিে ক্ষমা প্রােখিা করলিি, তখি তারা তালদর
মাো িালড়। আর তুবম তালদরলক মদখলত পালি,
অহঙ্কারিশত বিমুখ হলয় চলল মযলত।” [সূ রা আলমুিাবফকুি, আয়াত: ৫]
এ আয়ালত অবভশপ্ত মুিাবফকলদর বিষলয় সংিাদ
َ َ َ َ
ُ َ
আল্লাহ তা‘আলা িললি, ِيل ل ُهمي ت ََالواي يَس َتغفِري لكمي
ق ي
َ ُ َ ُّ ُ َ َ ُّ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ُ َّ َ َّ
﴾ون
ون وهم مستك ِِب ي
ٱّللِ لوواي رءوسهمي ورأيتهمي يصد ي
ي

বদলয়
َ
﴿ِإَوذا
ُ
َر ُس ي
ول
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“আর তালদরলক যখি িলা হয় এস, আল্লাহর রাসূ ল
মতামালদর জিে ক্ষমা প্রােখিা করলিি, তখি তারা তালদর
মাো িালড়। আর তুবম তালদরলক মদখলত পালি,
অহঙ্কারিশত বিমুখ হলয় চলল মযলত”।
অেখাৎ তালদর যা পালি করলত িলা হললা, অহংকার ও
অহবমকা িশত িা বিকৃি মলি কলর তারা তা পালি করা
হলত বিরত োলক। এ কারলণই আল্লাহ তা‘আলা তালদর
শাবস্ত বদলয় িললি,
َ ُ َّ َ َ َ ُ َ
َ ٓ
َ َ َ َ َ َ َ َ
ّلليل ُه نيمي
تيل ُهمييأمييلمييتس َتغفِرييلهمييلنييغف يِريٱ ي
﴿ َس َواءيي َعلي ِهمييأستغفر ي
َ َ َّ َّ
َ َ َ
]٦ :﴾ [املنافقون٦ِيي
سق َي
ٱّللي ي
ني ي
إِ ي
ِ لي َيهدِييٱلقو يميٱل َٰف
“তুবম তালদর জিে ক্ষমা কর অেিা িা কর, উভয়বট
তালদর মক্ষলত্র সমাি। আল্লাহ তালদরলক কখলিা ক্ষমা
করলিি িা। অিশেই আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়লক
মহদালয়ত মদি িা।” [সূ রা আল-মুিাবফকুি, আয়াত: ৬]
৪. মুিাবফকলদর চবরত্র হললা, আল্লাহ তা‘আলার
আয়াতসমূ লহর সালে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা:
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আল্লাহ তা‘আলা িললি,
ُُ
َ َ َّ َ ُ
َُ َ ُ
ف قلوب ِ ِه نيم
ورةي تن ِب ِ ُئ ُهم ب ِ َما ِ ي
َن يل َعلي ِهمي س
ت
ُ
َ ُ َ َ َّ
]46 :ون﴾ [اتلوبة
ُم ِرجي ما َتذر ي

َ َ ُ َُ ُ َ َ
ون أن
﴿َيذ ير ٱلمنَٰفِق ي
ُ
َّ َّ ٓ ُ َ
ن َي
ٱّلل
ل ٱسته ِزءواي إ ِ ي
ق ِي

“মুিাবফকরা ভয় কলর ময, তালদর বিষলয় এমি একবট
সূ রা অিতীণখ হলি, যা তালদর অন্তলরর বিষয়গুবল জাবিলয়
মদলি। িল, ‘মতামরা উপহাস করলত োক। বিশ্চয় আল্লাহ
মির করলিি, মতামরা

যা ভয় করছ”। [সূ রা আত-

তাওিাহ, আয়াত: ৬৪]
আয়ালতর িোখো: মুিাবফকরা সি সময় এ আশংকা করত
ময, আল্লাহ তা‘আলা তালদর অন্তলর যা আলছ, তা
মুবমিলদর বিকট একবট সূ রা িাবযল কলর জাবিলয়
বদলিি। তালদর এ আশংকার মপ্রক্ষাপলট আল্লাহ তা‘আলা
এ আয়াত িাবযল কলরি। কালরা মলত, আল্লাহ তা‘আলা
তার রাসূ ললর ওপর এ আয়াত িাবযল কলরি, কারণ,
মুিাবফকরা যখি রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর
মকালিা মদাষ িণখিা, তার িা মুসবলমলদর মকালিা কলমখর
সমাললাচিা করত, তখি তারা বিলজরা িলািবল করত,
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আল্লাহ আমালদর মগাপি বিষয় প্রকাশ কলর িা মদয়।
তালদর কোর মপ্রক্ষাপলট আল্লাহ তা‘আলা তার িিীলক
িললি, আপবি তালদর যমক ও হুমবক বদলয় িলু ি,
ُ َ َّ َّ ٓ ُ َ
َ َ َ
﴾ون
ٱّلل ُم ِرجي َّما َتذ ُر ي
ن ي
“ ﴿ٱسته ِزءواي إ ِ يমতামরা উপহাস
করলত োক। বিশ্চয় আল্লাহ মির করলিি, মতামরা যা
ভয় করছ”।
৫. মুবমিলদর সালে বিদ্রূপ:
মুিাবফকরা মুবমিলদর সালে বিদ্রূপ করত। তারা যখি
মুবমিলদর সালে বমবলত হত, তখি তারা মুবমিলদর সালে
প্রকাশ করত ময, তারা ঈমািদার আিার যখি তারা
তালদর কাবফর িন্ধুলদর সালে বমবলত হত, তখি তারা
তালদর সালে বছর অন্তরঙ্গ। আল্লাহ তা‘আলা িললি,
َّ ُ َ َ
ُ َ
َ َٰ َ َ َ َ
ل ش َيَٰ ِطين ِ ِهمي
ِين َء َام ُنواي قال ٓواي َء َام َّنا ِإَوذا خلواي إ ِ ي
﴿ِإَوذا لقواي ٱَّل َي
َ َّ ُ
ُ
َّ ُ َ
َ
َّ
ئ ب ِ ِهمي
ٱّلل يَس َته ِز ي
 ُي١٤ ون
ن ُمس َته ِز ُء ي
قال ٓواي إِنا َم ََكمي إِن َما َن ُي
َ
ُ
]05-06 :ون﴾ [ابلقرة
ف ُطغ َيَٰن ِ ِهمي َيَ َم ُه ي
َو َي ُم ُّدهمي ِ ي
“আর যখি তারা মুবমিলদর সালে বমবলত হয়, তখি িলল
‘আমরা ঈমাি এলিবছ’ এিং যখি মগাপলি তালদর
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শয়তািলদর সালে একালন্ত বমবলত হয়, তখি িলল,
‘বিশ্চয় আমরা মতামালদর সালে আবছ। আমরা মতা মকিল
উপহাসকারী’। আল্লাহ তালদর প্রবত উপহাস কলরি এিং
তালদরলক তালদর অিাযেতায় বিভ্রান্ত হলয় মঘারার
অিকাশ মদি।” [সূ রা আল-িাকারাহ, আয়াত: ১৪, ১৫]
আল্লামা ইিিু ল কাইলয়েম রহ. িললি, মুিাবফকলদর দু ’বট
মচহারা: একবট মচহারা িারা তারা মুবমিলদর সালে
সাক্ষাত করত, আর আলরকবট মচহারা িারা তারা তালদর
মুিাবফক (কালফর) ভাইলদর সালে সাক্ষাত করত। তালদর
দু ’বট মুখ োকত, একবট িারা তারা মুসবলমলদর সালত
বমবলত হত, আর অপর মচহারা তালদর অন্তলর লু কাবয়ত
মগাপি তেে সম্পলকখ সংিাদ বদত।
তারা বকতাি ও সু ন্নাহ এিং উভলয়র অিু সারীলদর সালে
ঠাট্টা-বিদ্রূপ কলর বফলর যায় এিং তারা তালদর বিকট যা
আলছ তার ওপর সন্তুি োলক। আল্লাহর পক্ষ মেলক
িাবযল কৃত ওহীর বিযালির প্রবত আিু গতে প্রকাশলক
অস্বীকার করত। তারা মলি করত, তারাই িড় জ্ঞািী। মহ

 33 

রাসূ ল আপবি তালদর িলল বদি, তালদর জ্ঞাি যতই
োকুক িা মকি, তা তালদর মকালিা উপকালর আলস িা,
িরং তা তালদর অিোয় অিাচারলক আলরা িৃ বদ্ধ কলর।
আর আপবি কখলিাই তালদর ওহীর প্রবত আিু গতে
করলত মদখলিি িা। তালদর আপবি মদখলিি ওহীর প্রবত
বিদ্রূপ কারী। আল্লাহ তা‘আলা বকয়ামলতর বদি তালদর
ُ
ُ
َّ
বিদ্রূলপর িদলা মদলিি। ف
ئ ب ِ ِهمي َو َي ُم ُّدهمي ِ ي
ٱّلل يَس َته ِز ي
﴿ ُي
َ
﴾ون
“ ُطغ َيَٰن ِ ِهمي َيَ َم ُه يআল্লাহ তালদর প্রবত উপহাস কলরি
এিং তালদরলক তালদর অিাযেতায় বিভ্রান্ত হলয় মঘারার
অিকাশ মদি।” তারা তালদর কু-কলমখ আিন্দ মভাগ
করলত োকলি।
৬. মািু ষলক আল্লাহর রালহ খরচ করা হলত বিরত রাখা:
মুিাবফকরা মািু ষলক আল্লাহর রালখ খরচ করালক অিেখক
মলি কলর। তাই তারা মািু ষলক আল্লাহর রালহ খরচ
করলত বিলষয কলর। আল্লাহ তা‘আলা িললি,
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ُ ُ َّ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ
َّ
ح َّ َٰ
ّتي
ٱّللِ َي
ول ي
ِند َر ُس ِي
ن ع َي
َع َم ي
ل تنفِقواي َٰي
ون ي
ِين يقول ي
﴿ه يم ٱَّل ي
َ
َ َ
َ
ٓ
َ َ ُّ َ َّ َ
ن َّ
ِي ي
ل
ِن ٱل ُم َنَٰ ِفق ي
ۡرض َولَٰك َّي
ت َوٱۡل ِ ي
ٱلس َمَٰ َو َٰ ِي
ّللِ خ َزائ ِ ُي
ينفۡعَضواي و ِ ي
َ َ
ون﴾ [املنافقون]7 :
َيفق ُه ي
“তারাই িলল, যারা আল্লাহর রাসূ ললর কালছ আলছ
মতামরা তালদর জিে খরচ কলরা িা, যতক্ষণ িা তারা
সলর যায়। আর আসমািসমূ হ ও যবমলির যিÑভাণ্ডার
মতা আল্লাহরই, বকন্তু মুিাবফকরা তা িুলে িা। [সূ রা আল
]মুিাবফকূি, আয়াত: ৭
যালয়দ ইিি আরকাম রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু মেলক িবণখত,
ُ
«كنت يف غزاة ،فسمعت عبداهلل بن أ ّ
ب يقول :ال تنفقوا
ّ
ىلع من عند رسول اهلل حىت ينفضوا من حوهل ،ولنئ رجعنا
ّ
ّ
ّ
األذل ،فذكرت ذلك ّ
لعم
األعز منها
يلخرجن
من عنده
ّ
أو لعمر ،فذكره للنيب فداعين فحدثته ،فأرسل رسول اهلل إىل
ُ
ّ
عبد اهلل بن أ ّ
ب وأصحابه فحلفوا ما قالوا ،فكذبين رسول
ّ
هم لم يصبين مثلُه ّ
وصدقه،فأصابين ّ
قط ،فجلست يف
اهلل
ابليت فقال يل ّ
عم :ما أردت إىل أن كذبك رسول اهلل
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َْ
ذ
ّ  فأنزل اهلل تعاىل فبعث،ومقتك
إيل انليب فقرأ ِإن اهلل قد
َ
»َصدقك يَا ْز ُيد
“আবম একদা একবট যু লদ্ধ আব্দু ল্লাহ ইিি উিাই মক
িললত শুবি মস িলল, মতামরা মুহাম্মলদর আশ পালশ ময
সি মুবমিরা রলয়লছ, তালদর জিে খরচ কলরা িা, যালত
তারা তালক মছলড় চলল যায়। আর যবদ তারা মবদিায়
বফলর আলস তাহলল মবদিার সম্মািী মলালকরা এ সি
বিকৃি মলাকলদর িবহষ্কার করলি। আবম বিষয়বট আমার
চাচা অেিা উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আিহুলক িললল, তারা
বিষয়বট রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর বিকট
আললাচিা কলর। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
আমালক মডলক বজজ্ঞাসা করলল আবম তালক বিস্তাবরত
বিষয়বট জািালাম। তারপর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম আব্দু ল্লাহ ইিি উিাই ও তার সােীলদর মডলক
বজজ্ঞাসা করলল, তারা শপে কলর িলল, আমরা এ
যরলির মকালিা কো িবল িাই। তালদর কো মশালি রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তালদর কো বিশ্বাস করল,
আর আমালক বমেুেক সািেস্ত করল। এরপর আবম এত
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বচবন্তত হলাম ইলতাপূ লিখ আর মকালিা বদি আবম এত
বচবন্তত হই িাই। আবম লবিত হলয় ঘলর িলস োকতাম।
লিায় ঘর মেলক মির হতাম িা। তখি আমার চাচা
আমালক িলল, আমরা কখলিা চাইবছলাম িা ময, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মতামালক বমেুেক সািেস্ত
করুক িা মতামালক অস্বীকার করুক। তারপর আল্লাহ
তা‘আলা এ আয়াতَ ُ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ٓ َ َ
ٱّلل َيَيل ُيم
ٱّللِ و ي
ول ي
ك لرس ي
ون قالواي نشه يد إِن ي
ك ٱلمنَٰفِق ي
﴿إِذا جاء ي
َ ُ َٰ َ َ َ َٰ َ ُ َّ ُ َ َ ُ َّ َ ُ ُ ُ َ َ َ َّ
:ون﴾ [املنافقون
ِي لكذِب ي
ن ٱلمنفِق ي
ٱّلل يشه يد إ ِ ي
ك لرسوُلۥ و ي
إِن ي
]0

“যখি মতামার কালছ মুিবফকরা আলস, তখি িলল,
আমরা সাক্ষে বদবে ময, বিশ্চয় আপবি আল্লাহর রাসূ ল
এিং আল্লাহ জালিি ময, অিশেই তুবম তার রাসূ ল। আর
আল্লাহ সাক্ষে বদলেি ময, অিশেই মুিাবফকরা বমেেিাদী”
িাবযল কলরি। তারপর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম আমালক মডলক পাঠাি এিং আমালক এ
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আয়াত পাঠ কলর মশািাি এিং িললি, মহ যালয়দ! আল্লাহ
তা‘আলা মতামালক সতেিাদী িলল আখোবয়ত কলরি।”
৭. মুিাবফকলদর মূ খত
খ া ও মুবমিলদর মূ খখ িলল আখোবয়ত
করা:
মুিাবফকরা বিলজরা মূ খখ এ বজবিষবট তালদর মচালখ যরা
পড়লতা িা। বকন্তু তারা মুবমিলদর মূ খখ িলল আখোবয়ত
করত। এ কারলণই তালদর যখি মুবমিলদর িোয় ঈমাি
আিার জিে িলা হত, তখি তারা িলত, মুবমিরা-মতা
িুলে িা, তারা মূ খখ, তাই তারা ঈমাি এলিলছ। আমরালতা
মূ খখ িই, আমরা বশবক্ষত আমরা মকি ঈমাি আিি?
আল্লাহ তা‘আলা তালদর বিষলয় িললি,
ٓ َ ُ ُ َ ٓ ُ َ ُ َّ َ َ َ ٓ َ َ ُ َ ُ َ َ َ
ِن ك َميا َء َام َي
ن
اس قالواي أنؤم ي
ن ٱنل ي
ِيل لهمي ءامِنواي كميا ءام ي
﴿ِإَوذا ق ي
َّ
َ
َ ٓ َ ُّ ُ ُ ُ َّ ٓ َ ُ ٓ َ َ ُّ
َ َ
:ون﴾ [ابلقرة
ل َيَل ُم ي
ٱلسف َها ُيء َولَٰكِن ي
ل إِنهمي ه يم
ٱلسفها يء أ ي
]02

“আর যখি তালদরলক িলা হয়, ‘মতামরা ঈমাি আি
মযমি মলালকরা ঈমাি এলিলছ’, তারা িলল, ‘আমরা বক
ঈমাি আিি মযমি বিলিখাযরা ঈমাি এলিলছ’? মজলি রাখ,
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বিশ্চয় তারাই বিলিখায; বকন্তু তারা জালি িা”। [সূ রা আলিাকারা, আয়াত: ১৩]
আল্লামা ইিিু ল কাইলয়েম রহ. িললি, যারা কুরআি ও
হাদীলসর আিু গতে কলর তারা তালদর বিকট বিলিখায,
মিাকা। তালদর জ্ঞাি িুবদ্ধ িললত বকছু ই িাই। আর যারা
ইসলামী শরী‘আলতর বিযাি অিু যায়ী জীিি যাপি করলত
চায় তারা তালদর বিকট মসই গাযার মত ময মিাো িহি
কলর। তার বকতাি িা িেিসায়ীর মালামাল িারা তার
মকালিা লাভ হয় িা। মস বিলজ মকালিা প্রকার উপকার
লাভ করলত পালর িা। আর যারা আল্লাহর ওপর ঈমাি
আলি এিং তার আলদলশর আিু গতে কলর তারা হললা,
তালদর বিকট বিলিখায, মূ খখ। তাই তারা তালদর মজবললশ
তার উপবেবতলক অপছন্দ করত ও তার
15

তালদর অযাত্রা হলতা িলল বিশ্বাস করত।

15

মাদালরজুস সাললহীি ১/৩৫০।

িারা তারা
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৮. কাবফরলদর সালে তালদর িন্ধুত্ব:
মুিাবফকরা কাবফরলদরলক তালদর িন্ধুরূলপ গ্রহণ করত।
মুবমিলদর তারা কখলিাই তালদর িন্ধু িািাত িা। তারা
মলি করত কাবফরলদর সালে িন্ধুত্ব করলল তারা ইিত
সম্মালির অবযকারী হলি। আল্লাহ তা‘আলা িললি,
َ
َّ
َ َّ َ َ
َ
َ ُ
ِ
ِين َي َّتخِذ ي
ون
 ٱَّل َي١٣٨ ن ل ُهمي َعذابًا أ ِِل ًما
ِي بِأ ي
ش ٱل ُم َنَٰفِق ي
﴿ب َ ِ ِي
ٓ َ َ َٰ َ
َّ َ
َ ُ َ َ
ُ َ
ُ
ِنده ُيم ٱلَ َِّزَية يفِإ ِ ي
ن
ون ع
ِين أيَب َتغ ي
ون ٱل ُمؤ ِمن ي
ين أو ِِلَا َيء مِن د ِي
ٱلكف ِِر ي
َّ
ٗ ّللِ ََج
]021 ،021 :ِيَا﴾ [النساء
ٱلَ َِّزيةَ ِ ي
“মুিাবফকলদর সু সংিাদ দাও ময, বিশ্চয় তালদর জিেই
রলয়লছ যন্ত্রণাদায়ক আযাি। যারা মুবমিলদর পবরিলতখ
কাবফরলদরলক িন্ধুরূলপ গ্রহণ কলর, তারা বক তালদর
কালছ সম্মাি চায়? অেচ যািতীয় সম্মাি আল্লাহর”। [সূ রা
আি-বিসা, আয়াত: ১৩৮, ১৩৯]
আয়ালতর িোখো: আল্লাহ তা‘আলা তার িিীলক িললি,
ِ
মহ মুহাম্মদ! ِي
ش ٱل ُم َنَٰفِق َي
 ب َ ِ ِيতুবম ঐ সি মুিাবফকলদর
সু সংিাদ দাও, ময সি মুিাবফকরা আমার দীি
অস্বীকারকারী ও মিঈমািলদর সালে িন্ধুত্ব কলর অেখাৎ
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মুবমিলদর িাদ বদলয় তারা কাবফরলদর তালদর সহলযাগী
ও িন্ধুরূলপ গ্রহণ কলর, তারা বক আমার ওপর অবিশ্বাসী
মিঈমািলদর সালে িন্ধুত্ব করার মাযেলম তালদর বিকট
মেলক শবে, সামেখে, সম্মাি ও সাহাযে তালাশ কলর?।
তারা বক জালি িা? ইিত, সম্মাি, শবে সামেখে-লতা
َ ُ َ
ُ َ
সিই আল্লাহর জিে। َِنده ُيم ٱلَ َِّزية
ون ع
“ أيَب َتغ يতারা বক
তালদর কালছ সম্মাি চায়?” অেখাৎ তারা বক তালদর বিকট
ইিত তালাশ কলর? আর যারা বিকৃি ও সংখোলঘু
কাবফরলদর মেলক সম্মাি পাওয়ার আশায় তালদর
িন্ধুরূলপ গ্রহণ কলর, তারা মকি মুবমিলদর িন্ধুরূলপ গ্রহণ
কলর িা? তারা যবদ মুবমিলদর িন্ধুরূলপ গ্রহণ করত,
তাহলল তারা ইিত, সম্মাি ও সহলযাবগতা আল্লাহর
বিকটই তালাশ করত। কারণ, ইিত সম্মালির মাবলক
মতা একমাত্র আল্লাহ। যািতীয় ইিত সম্মাি মকিলই
َّ َ
َّ
ٗ ّللِ ََج
আল্লাহর। আল্লাহ িললি, ِيَا
ن ٱلَ َِّزيةَ ِ ي
“ فِإ ِ يযািতীয়
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সম্মাি আল্লাহর” বতবি যালক চাি ইিত মদি, আর যালক
চাি মি-ইিত কলরি।16
৯. তারা মুবমিলদর পবরণবত মদখার অলপক্ষায় োলক:
মুিাবফকরা সি সময় বপছলি োকত, কারণ, তারা
অলপক্ষা করত, যবদ বিজয় মুবমিলদর হয়, তাহলল তারা
মুবমিলদর সালে বমলল যায় আর যবদ বিজয় কাবফরলদর
হয়, তখি কাবফরলদর পলক্ষ চলল যায়। তালদর এ যরলির
অপকলমখর িণখিা বদলয় আল্লাহ তা‘আলা িললি,
َّ
ُ َ َّ َ ِ
َ ُ َ َ َ
َ ُ
َ
َ َ ِين َي
ٱّللِ قال ٓيواي
ِن ي
ن لكمي فتحي م ي
ون بِكمي فِإِن َك ي
َت َّب ُص ي
﴿ٱَّل َي
َ ََ ُ َ
َ َ َٰ َ َ َ
ُ
ُ َ ََ
ين ن ِصيبي قال ٓواي ألمي نس َتح يوِذي
ن ل ِلكف ِِر ي
ألمي نكن َّم ََكمي ِإَون َك ي
ُ
ُ َ ُ َّ َ َ ِ ُ َ ِ ُ َ َ َ ُ َ َ
ٱّلل َيك ُيم بَي َنكمي يَو َيم
ِين ف ي
ِن ٱلمؤمن ي
عليكمي ونمنَكم م ي
َ
ً َ َ
َ
َ
َ َ َ
َّ
﴾يل
سب ِ ي
ِي ي
َع ٱل ُمؤ ِمن ي
ين ي
ٱّلل ل ِلكَٰف ِِر َي
ُي
ٱلق َِيَٰ َمةِي َولن َي ََ ي
ل
]60 :[النساء
“যারা মতামালদর িোপালর (অকলোলণর) অলপক্ষায় োলক,
অতঃপর আল্লাহর পক্ষ মেলক যবদ মতামালদর বিজয় হয়,
16
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তলি তারা িলল, ‘আমরা বক মতামালদর সালে বছলাম িা’?
আর যবদ কাবফরলদর আংবশক বিজয় হয়, তলি তারা
িলল, ‘আমরা বক মতামালদর ওপর কতৃখত্ব কবর বি এিং
মুবমিলদর কিল মেলক মতামালদরলক রক্ষা কবর বি’?
সু তরাং আল্লাহ বকয়ামলতর বদি মতামালদর মলযে বিচার
করলিি। আর আল্লাহ কখলিা মুবমিলদর বিপলক্ষ
কাবফরলদর জিে পে রাখলিি িা।” [সূ রা আি-বিসা,
আয়াত: ১৪১]
আয়ালতর িোখো: আল্লাহ তা‘আলা িললি, মহ মুবমিগণ!
َّ
َ
ُ
َ َ ِين َي
ون بِكمي
َت َّب ُص ي
 ٱَّل َيযারা মতামালদর পবরণবত জািার
َ ُ َ َ َ
َ
َّ َ ِ
জিে অলপক্ষা কলর। ِٱّلل
ِن ي
ن لكمي فتحي م ي
“ فِإِن َك يযবদ
আল্লাহর পক্ষ হলত মতামালদর বিজয় হয়।” অেখাৎ আল্লাহ
তা‘আলা যবদ মতামালদর দু শমিলদর ওপর মতামালদর
বিজয় দাি কলর এিং মতামরা গবণমলতর মাল লাভ কর,
ُ
ُ َ ََ
তখি তারা মতামালদর িললি,  ألمي نكن َّم ََكميআমরা
বক মতামালদর সালে যু দ্ধ কবর বি এিং মতামালদর সালে
লড়াই কবর বি? মতামরা আমালদরলক গবণমলতর মাল
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হলত আমালদর ভাগ বদলয় দাও! কারণ, আমরা মতামালদর
সালে যু লদ্ধ শবরক বছলাম। অেচ তারা তালদর সালে যু লদ্ধ
শবরক বছল িা তারা জাি প্রাণ মচিা করত পরাজয় যালত
َ َ َٰ َ
َ َ
মুবমিলদর ললালট োলক। ين ن ِصيبي
ن ل ِلكف ِِر ي
 ِإَون َك يআর
যবদ বিজয় মতামালদর কাবফর দু শমিলদর হলয় োলক এিং
তারা মতামালদর মেলক যি-সম্পদ লাভ কলর, তখি এসি
َ ََ
ُ َ
মুিাবফকরা কাবফরলদর বগলয় িললি, يألمي نس َتحوِذي َعليكمي
আমরা বক মতামালদর ওপর প্রাযািে বিস্তার কবর বি? যার
ফলল মতামরা মুবমিলদর ওপর বিজয় লাভ করছ!
তালদরলক আমরা মতামালদর ওপর আক্রমণ করা হলত
িাযা বদতাম। আর তালদর আমরা বিবভন্নভালি অপমাি,
অপদে করতাম। যার ফলল তারা মতামালদর আক্রমণ
করা হলত বিরত োলক এিং যু লদ্ধর ময়দাি মেলক পলায়ি
কলর। আর এ সু লযালগ মতামরা মতামালদর দু শমিলদর
ُ
ُ َ ُ َّ َ
ওপর বিজয় লাভ কর। ٱّلل َيك ُيم بَي َنكمي يَو َيم ٱلق َِيَٰ َمةِي
ف ي
আল্লাহ তা‘আলাই মতামালদর মালে ও মুিাবফকলদর মালে
বকয়ামলতর বদি ফায়সালা করলি। অেখাৎ আল্লাহ তা‘আলা
মুবমি ও মুিাবফকলদর মালে বকয়ামলতর বদি ফায়সালা
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করলিি। যারা ঈমািদার তালদর আল্লাহ তা‘আলা জান্নাত
দাি করলিি, আর যারা মুিাবফক তালদর বতবি কাবফর
িন্ধুলদর সালে জাহান্নালম প্রলিশ করালিি।17
১০. মুিাবফকলদর চবরত্র হললা, আল্লাহলক মযাোঁকা মদওয়া
ও ইিাদলত অলসতা করা:
মুিাবফকরা তালদর যারণা অিু যায়ী আল্লাহলক মযাোঁকা মদয়
এিং সালালত তারা অলসতা কলর। তালদর সালাত হললা,
মলাক মদখালিা। তারা আল্লাহর ভলয় ইিাদত কলর িা।
তারা ইিাদত কলর মািু লষর ভলয়। আল্লাহ তা‘আলা
িললি,
َ
َ
ُ َ ُ َ َّ َ ُ َٰ َ ُ َ َٰ َ ُ َّ
ُ َِإَوذا ق
ام ٓواي إ ِ ي
ل
ٱّلل َوه َيو خَٰدِع ُهمي
ون ي
ِي يخدِع ي
ن ٱلمن ِفق ي
﴿إ ِ ي
َّ َ َّ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ ُ ٓ َ ُ َٰ َ َ ُ
َّ
ُ َٱلصلَ َٰوية ِ ق
ٱّلل إِ ي
ل
ون ي
ل يذكر ي
اس و ي
ون ٱنل ي
ال يراء ي
امواي كس ي
ٗ َ
]063 :ِيل﴾ [النساء
قل ي
“বিশ্চয় মুিাবফকরা আল্লাহলক মযাোঁকা মদয়। অেচ বতবি
তালদর মযাোঁকা (-এর জিাি) দাি কারী। আর যখি তারা
17
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সালালত দাোঁড়ায় তখি অলস-ভালি দাোঁড়ায়, তারা
মলাকলদরলক মদখায় এিং তারা আল্লাহলক কমই িরণ
কলর।” [সূ রা আি-বিসা, আয়াত: ১৪২]
আয়ালতর িোখো: মুিাবফকরা তালদর যারণা অিু যায়ী
আল্লাহ তা‘আলালক মযাোঁকা মদয়। কারণ, তালদর বিফাকই
তালদর জাি-মাল ও যি-সম্পদলক মুবমিলদর হাত মেলক
রক্ষা কলর োলক। মুলখ ইসলাম ও ঈমাি প্রকাশ করার
কারলণ, আল্লাহর পক্ষ হলত তালদর বিরুলদ্ধ যু দ্ধ করলত
বিলষয করা হয়। অেচ, আল্লাহ তা‘আলা তালদর অন্তলর
তারা ময কুফুরলক লু বকলয় রাখলছি তা জালিি। তা
সলেও বতবি তালদর সালে যু দ্ধ করলত িা কলরি। এর
িারা বতবি দু বিয়ালত তালদর সু লযাগ মদি। আর যখি
বকয়ামলতর বদি আসলি, তখি আল্লাহ তা‘আলা তালদর
মেলক এর িদলা বিলিি। তখি আল্লাহ তা‘আলা
তালদরলক তারা অন্তলর ময কুফরলক মগাপি করত তার
বিবিমলয় তালদর জাহান্নালম বিলক্ষপ করলি।
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َ ُ َ َ
َّ ل
ُ َٱلصلَ َٰوية ِ ق
আর আল্লাহ তা‘আলার িাণী: وا
ام ي
ام ٓواي إ ِ ي
﴿ِإَوذا ق
َ ٓ َٰ َ َ ُ
﴾اس
ون ٱنلَّ َ ي
ال يُ َرا ُء ي
“ كس يআর যখি তারা সালালত দাোঁড়ায়
তখি অলস-ভালি দাোঁড়ায়, তারা মলাকলদরলক মদখায়”
মুিাবফকরা আল্লাহ তা‘আলা ময সি মিক আমল ও
ইিাদত িলন্দগী মুবমিলদর ওপর ফরয কলরলছি, তার
মকালিা একবট মিক আমল মুিাবফকরা আল্লাহর সন্তুবি
লালভর উলেলশে কলর িা। কারণ, কীভালি করলি তারা
মতা আবখরাত, পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম মকালিা বকছু ই
বিশ্বাস কলর িা। তারা প্রকালশে ময সি আমল কলর োলক
তা মকিলই বিলজলদর রক্ষা করার জিেই কলর োলক
অেিা মুবমিলদর মেলক িাোঁচার জিে কলর োলক। যালত
তারা তালদর সালে যু দ্ধ করলত িা পালর এিং তালদর
যি-সম্পদ বছবিলয় বিলত িা পালর। তাই তারা যখি
সালালত দাোঁড়ায় তখি অলসতা কলর দাোঁড়ায়। সালালত
দাোঁবড়লয় তারা এবদক মসবদক তাকায় এিং িড়াচড়া কলর।
সালালত উপবেত হলয় তারা মুবমিলদর মদখায় ময, আমরা
মতামালদর অন্তভুখে অেচ তারা মুবমিলদর অন্তভুখে িয়।
কারণ, তারা সালাত আদায় করা ময ফরয িা ওয়াবজি
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তালত বিশ্বাস কলর িা। তাই তালদর সালাত হললা, মলাক
মদখালিা সালাত, আল্লাহলক সন্তুবি করার সালাত িয়।
ٗ َ َّ َ َّ َ ُ ُ َ َ َ
আল্লাহ তা‘আলার িাণী ﴾ِيل
ل قل ي
ٱّلل إ ِ ي
ون ي
ل يذكر ي
﴿و ي
“এিং তারা আল্লাহলক কমই িরণ কলর।” এখালি
একবট প্রশ্ন জাগলত পালর, তাহলল বক তারা আল্লাহর
বযবকর কম কলর মিবশ কলর িা? উত্তলর িলা হলি, এখালি
তুবম আয়ালতর অেখ যা িুলেছ, তা িাস্তিতার সম্পূ ণখ
বিপরীত। আয়ালতর অেখ হললা, তারা একমাত্র মলাক
মদখালিার জিেই আল্লাহর বযবকর কলর, যালত তারা
তালদর বিলজলদর মেলক হতো, মজল ও মালামাল মক্রাক
করালক প্রবতহত করলত পালর। তালদর বযবকর আল্লাহর
প্রবত বিশ্বাস করা িা আল্লাহর সন্তুবি লালভর উলেশে িয়।
এ কারলণ আল্লাহ তা‘আলা তালক কম িলল আখোবয়ত
কলরি। কারণ, তারা তালদর বযবকর িারা আল্লাহর সন্তুবি,
দ্বিকটে ও সাওয়াি লাভ করালক উলেশে িািায়বি।
সু তরাং তালদর আমল যতই মিবশ মহাক িা মকি তা
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িাস্তলি মরীবচকার মলতাই। যা িাবহেক বদক বদলয় মদখলত
পাবি িলল মলি হয় বকন্তু িাস্তলি তা পাবি িয়।18
১১. বিমুখী িীবত ও বসদ্ধান্ত হীিতা:
মুিাবফকরা দ্বিতিীবতর হলয় োলক। তালদর িাবহেক এক
রকম আিার বভতর আলরক রকম। তারা যখি মুবমিলদর
সালে বমলল তখি তারা মযি পাক্কা ঈমািদার, আিার
যখি কাবফরলদর সালে বমবলত হয় তখি তারা কাট্টা
কাবফর। তালদর এ বি-মুখী িীবতর কারলণ তালদর মকউ
বিশ্বাস কলর িা। সিার কালছই তারা ঘৃ ণার পালত্র পবরণত
হয়। আল্লাহ তা‘আলা তালদর বিমুখী িীবতর সমাললাচিা
কলর িললি,
ٓ َ ُ َٰٓ َ َٰ َ ٓ َ َ ٓ َ ُ َٰٓ َ َٰ َ ٓ َ َ َٰ َ
هؤلءِي َو َمن
ل إِ ي
ل
ل هؤل يءِ و ي
ل إِ ي
ِك ي
ذل ي
ٗ َ َُ َ َ
﴾يل
َت يد ُلۥ سب ِ ي
ِ

َ َب
يي
ََ
فلن

َ ﴿ ُّم َذب َذب
يي
ِ
َّ
ُٱّلل
يُۡعَضل ِيِل ي

“তারা এর মলযে মদাদু লেমাি, িা এলদর বদলক আর িা
ওলদর বদলক। আর আল্লাহ যালক পেভ্রি কলরি তুবম
18

জালমউল িায়াি ৫/৩২৯।
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কখলিা তার জিে মকালিা পে পালি িা”। [সূ রা আিবিসা, আয়াত: ১৪৩]
অেখাৎ মুিাবফকরা তালদর দীলির িোপালর বসদ্ধান্তহীিতায়
ভুলগ। তারা সবঠকভালি মকালিা বকছু লকই বিশ্বাস করলত
পালর িা। তারা িুলে শুলি মুবমিলদর সালেও িয় আিার
িা িুলে কাবফরলদর সালেও িয়; িরং তারা উভলয়র মালে
বসদ্ধান্তহীিতায় ভুলগ।19
আব্দু ল্লাহ উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু মেলক িবণখত, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললি,
ذ
َ َ
َ ْ َْ
َ
ُ « َمثَ ُل
َ الشا ِة الْ َع
ائرِْة َب َني الغنَ َمني ت ِعري ِيف ه ِذ ِه
المنَا ِف ِق ك َمث ِل
َ
»َم ذرة َو ِيف ه ِذ ِه َم ذرة
“মুিাবফকলদর উপমা ছাগললর পাললর মালে দবড় ছাড়া
িকরীর মত। একিার এবটলক গুোঁতা মদয় আিার এবটলক
গুোঁতা মদয়।20

19

জালমউল িায়াি ৯/৩৩৩।

20

সহীহ মুসবলম, হাদীস িং ২৭৮৪।
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ইমাম িিিী রহ. িললি,  العائرةশলব্দর “বসদ্ধান্তহীি
মলাক, মস জালিিা দু ’বটর মকালিাবটর বপছু বিলি। আর
“ تعريঘুরাঘুবর করা, ছু টাছু বট করা।21 মুিাবফকরাও
অিু রূপ। তারা সিখদা বসদ্ধান্ত হীিতায় ভুগলত োলক।
তালদর বচন্তা ও মপলরশাবির মকালিা অন্ত িাই। দু বিয়ালত
এবট তালদর জিে িড় যরলির আযাি। আল্লাহ তা‘আলা
আমালদর এ যরলির ‘আযাি মেলক মহফাযত করুি।
১২. মুবমিলদর মযাোঁকা মদওয়া:
মুিাবফকরা মলি কলর তারা আল্লাহ তা‘আলা ও মুবমিলদর
মযাোঁকা বদলয় োলক, প্রকৃত পলক্ষ তারা কাউলকই মযাোঁকা
মদয় িা। তারা বিলজরাই তালদর বিলজলদর মযাোঁকা মদয়।
আল্লাহ তা‘আলা িললি,
ُ َ ٓ َّ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َّ َ ُ َٰ َ ُ
ل أنف َس ُهمي َو َما
ون إ ِ ي
ِين ءامنواي وما َيدع ي
ٱّلل وٱَّل ي
ون ي
﴿يخدِع ي
َ
]1 :ون﴾ [ابلقرة
يَش َُ ُر ي

21

শরলহ িিিী ১৭/১২৮।
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“তারা আল্লাহলক এিং যারা ঈমাি এলিলছ তালদরলক
মযাোঁকা বদলে (িলল মলি কলর)। অেচ তারা বিজলদরলকই
মযাোঁকা বদলে এিং তারা তা অিু যািি কলর িা।” [সূ রা
আল-িাকারাহ, আয়াত: ৯]
আয়ালতর িোখো: মুিাবফকরা তালদর রি ও মুবমিলদর
মযাোঁকা বদত। তারা তালদর মুলখ প্রকাশ করত ময, আমরা
আল্লাহলত বিশ্বাস কবর, বকন্তু তালদর অন্তলর তারা
অবিশ্বাস, অস্বীকার ও সলন্দহ-সংশয়লক মগাপি করত,
যালত তারা তালদর জিে অিযাবরত শাবস্ত- হতো, িবন্দ
করা ও তালদর বিরুলদ্ধ অবভযাি ইতোবদ হলত মুবে পায়।
তারা মুলখর ঈমাি ও স্বীকার করালক বিলজলদর িাোঁচার
হাবতয়ার বহলসলি িেিহার করত। অিেোয় তালদর ওপর
ঐ শাবস্ত িতখালি যা অস্বীকারকারী কাবফরলদর ওপর
িতখায়। আর এটাই হললা, মুবমিলদর ও তালদর রিলক
মযাোঁকা মদওয়া।

22

১৩. গাইরুল্লাহর বিকট বিচার ফায়সালা বিলয় যাওয়া:
22

জালমউল িায়াি ১/২৭২।
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মুিাবফকলদর অিেতম স্বভাি হললা, তারা বিচার
ফায়সালার জিে আল্লাহর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লালমর বিকট মযত িা। তারা তালদর কাবফর
িন্ধুলদর বিকট বিচার ফায়সালার জিে মযত। যালত তারা
তালদর প্রবতপক্ষলক িোয় বিচার মেলক িবিত করলত
সক্ষম হয়। কারণ, তারা জািলতা যবদ িোয় বিচার করা
হয়, তখি ফায়সালা তালদর বিপলক্ষ যালি। আর রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কখলিাই িোয় বিচার ও
ইিসালফর িাবহলর মযলত পারলি িা। আল্লাহ তা‘আলা
িললি,

َّ َ َ َ َ َ
َ ُ َٓ
ُ َ َ ُ َّ َ ِين يَز ُع ُم َي
نزلي
ل ٱَّل َي
﴿ألمي ت ير إ ِ ي
ِ ون أنهمي ءامنواي بِميا أ
َ
َ
َ َ ََ
َ ُ
ُ َّ
َ ُ ُ َ َ
ٱلطَٰغوتِي
حاك ُم ٓواي إ ِ ي
ل
ون أن يت
يد ي
ِك ي ِر
أنزِ يل مِن قبل ي
َ
َ َ َ
َّ ُ َ ُ َٰ َ َّ ُ ُ َ
ُ
ٗ
٦٠ ل بََِيدا
ۡعَضل ُهمي ضل َٰ ي
يد ٱلشيط ي
أن يَكف ُرواي بِهِۦي وي ِر ي
ِ ن أن ي
َ
َ ُ َّ َ َ َ ٓ َ َٰ َ َ َ َ ُ َ َ
َ
َّ ِإَول
ول َرأي َ ي
ت
ٱلر ُس ِي
ي
ل ميا أنز يل ي
ٱّلل
ِيل لهمي تَالواي إ ِ ي
ِإَوذا ق ي
َ
ٗ
َ
]40ـ41 :نك ُص ُدودا﴾ [النساء
ون َع ي
ِي يَ ُص ُّد ي
ٱل ُم َنَٰفِق َي

ََٓ َ َ
ك وميا
إِِل ي
ُ
َ
َوقدي أم ُِر ٓيواي

“তুবম বক তালদরলক মদখ বি, যারা দািী কলর ময, বিশ্চয়
তারা ঈমাি এলিলছ তার ওপর, যা িাবযল করা হলয়লছ
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মতামার প্রবত এিং যা িাবযল করা হলয়লছ মতামার পূ লিখ।
তারা তাগূ লতর কালছ বিচার বিলয় মযলত চায় অেচ
তালদরলক বিলদখশ মদওয়া হলয়লছ তালক অস্বীকার করলত।
আর শয়তাি চায় তালদরলক মঘার বিভ্রাবন্তলত বিভ্রান্ত
করলত। আর যখি তালদরলক িলা হয়, ‘মতামরা আস যা
আল্লাহ িাবযল কলরলছি তার বদলক এিং রাসূ ললর বদলক’,
তখি মুিাবফকলদরলক মদখলি মতামার কাছ মেলক
সম্পূ ণখরূলপ বফলর যালে।” [সূ রা আি-বিসা, আয়াত: ৬০,
৬১]
আল্লামা ইিিু ল কাইলয়েম রহ. িললি, যখি মুিাবফকলদর
আল্লাহ তা‘আলার সু স্পি ওহীর বিযাি, আল্লাহর বকতাি
ও রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর সু ন্নালতর
বদলক বিচার ফায়সালার জিে আহ্বাি করা হয়, তখি
তারা পলায়ি কলর এিং তুবম তালদর মদখলত পালি, তারা
এ মেলক সম্পূ ণখ বিমুখ। আর যখি তুবম তালদর িাস্তিতা
সম্পলকখ জািলত পারলি, তখি তুবম মদখলত পালি তালদর
মলযে ও িাস্তিতার মলযে বিশাল তফাৎ। তারা মকালিা
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ভালিই আল্লাহর পক্ষ হলত অিতীণখ ওহীর আিু গতে কলর
িা।23
১৪. মুবমিলদর মালে ফোসাদ সৃ বি করা:
মুিাবফকরা মচিা কলর কীভালি মুবমিলদর মালে বিিাদ
সৃ বি করা যায়। তারা সি সময় মুবমিলদর মালে অনিকে,
মতবিলরায ও ইখলতলাফ লাবগলয় রালখ। তারা একজলির
কো আলরক জলির বিকট বগলয় িলল। মচাগললখাবর কলর
মিড়ায়। আল্লাহ তা‘আলা িললি,
ُ َ َ
َ َ َ ٗ َ َ َّ ُ ُ َ َّ ُ
َ َ
ال َوۡلوض َُواي خِلَٰلكمي
ل خب ي
﴿لوي خ َر ُجواي فِيكم ما زادوكمي إ ِ ي
َ
َّ ُ َ ُ َّ َ ُ َ َ ُ َٰ َّ َ ُ
ُ َ ُ
﴾ي
ِيم بِٱلظَٰ يل ِ ِم َي
ٱّلل عل ي
ون لهمي و ي
َيبغونك ُيم ٱلفِت َن ية َوفِيكمي سمَ ي
]64 :[اتلوبة

“যবদ তারা মতামালদর সালে মির হত, তলি মতামালদর
মলযে ফোসাদই িৃ বদ্ধ করত এিং মতামালদর মালে
ছু লটাছু বট

করত,

মতামালদর

মলযে

বফতিা

সৃ বির

অিু সন্ধালি। আর মতামালদর মলযে রলয়লছ তালদর কো
23

মাদালরজুস সাললকীি ১/৩৫৩।
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অবযক শ্রিণকারী, আর আল্লাহ যাবলমলদর সম্পলকখ পূ ণখ
জ্ঞাত।” [সূ রা আত-তাওিাহ, আয়াত: ৪৭]
ٗ َ َّ ُ ُ َ َّ ُ
َ َ
অেখাৎ ﴾ال
ل خ َب ي
 ﴿لوي خ َر ُجواي فِيكم ما زادوكمي إ ِ يযবদ তারা
মতামালদর সালে যু লদ্ধ মির হত, তলি তারা মতামালদর
ক্ষবত ছাড়া মকালিা উপকালর আসত িা। কারণ,
মতামালদর মলযে ফোসাদই িৃ বদ্ধ করত।

কারণ, তারা

হললা, কাপুরুষ ও অপদে সম্প্রদায়। তালদর মলযে যু দ্ধ
করা ও কাবফরলদর মমাকালিলা করার মত মকালিা সাহস
َ
ُ َ ُ
ُ َ َ
َ ََ
তালদর িাই। ﴾ ﴿ َوۡلوض َُواي خِلَٰلكمي َيبغونك ُيم ٱلفِت َن يةআর
তারা মতামালদর মালে ছু লটাছু বট করত, একিার এবদক
মযত, আিার ওবদক মযত, একজলির কো আলরক জলির
বিকট বগলয় িলত, মচাগললখাবর করত, বিলিষ চড়াত
এিং মতামালদর মলযে বফতিা সৃ বির অিু সন্ধালি োকত
যা মতামালদর জিে অকলোণ ও অশাবন্ত ছাড়া আর বকছু ই
َ َ ُ َٰ َّ َ ُ
িলয় আিত িা। ون ل ُهمي
 َوفِيكمي سمَ يআর মতামালদর মলযে
রলয়লছ এমি মলাক, যারা তালদর কো অবযক শ্রিণকারী,
অেখাৎ তালদর আিু গতেকারী, তালদর কোলক পছন্দকারী
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ও তালদর বহতাকাংবখ। যবদও তারা তালদর প্রকৃত অিো
ও অিোি সম্পলকখ তারা অিগত িয়। ফলল এ সি
অপকলমখর কারলণ মুবমিলদর মালে িড় যরলির ফোসাদ
ও বিিাদ দ্বতবর হলত পালর। যা মতামালদর পরাজলয়র
মক্ষলত্র অগ্রণী ভূ বমকা পালাি করলি।24
১৫. বমেো শপে করা, কাপুরুষতা ও ভীরুতা:
মুিাবফকরা অবযক হালর বমেো শপে কলর। তালদর যখি
মকালিা অপকলমখর জিে বজজ্ঞাসা করা হয়, তখি তারা
তা সালে সালে অস্বীকার কলর এিং তারা তালদর বিলদখাষ
প্রমাণ করার জিে বমেো শপে কলর। আল্লাহ তা‘আলা
িললি,
َ
َ
َ ُ
ُ
ُ
ُ َ َّ َّ
ٱّللِ يإِن ُهمي يل ِمنكمي ي َو َما يهم ي ِمِنكمي ي َولَٰك َِّن ُهمي يقوميي
ون يب ِ ي
﴿ َو َيحل ِف ي
َ َّ َّ ٗ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
َ ُ
ُ
ليل َولواييإِِل يهِي َوهميي
جايأوييمغَٰرَٰتييأوييمدخ ي
ونيمل ي
َيد ي
َيف َرق ي
ِ يلويي٥٦وني
َ ُ َ َ
]٦٥ ،٦٦ :﴾ [اتلوبة٥٧وني
ح ي
َيم

24

তাফসীরুল কুরআি আল-আযীম ৪/১৬০।
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“আর তারা আল্লাহর কসম কলর ময, বিশ্চয় তারা
মতামালদর অন্তভুখে, অেচ তারা মতামালদর অন্তভুখে িয়।
িরং তারা এমি কওম যারা ভীত হয়। যবদ তারা মকালিা
আশ্রয়েল, িা মকালিা গুহা অেিা লু বকলয় োকার মকালিা
প্রলিশেল মপত, তলি তারা মসবদলকই মদৌলড় পালাত।
[সূ রা আত-তাওিাহ, আয়াত: ৫৬, ৫৭]
আয়ালতর

িোখো:

আল্লাহ

তা‘আলা

এ

আয়ালত

মুিাবফকলদর আকুবত, তালদর দ্বহ-নচ ও তৎপরতা
ُ َ َّ َّ َ ُ َ َ
সম্পলকখ জাবিলয় বদলয় িললি, ٱّللِ إِن ُهمي ل ِمنكمي
ون ب ِ ي
ويحل ِف ي
আর তারা আল্লাহর িালম কবঠি কসম কলর িলল ময,
বিশ্চয় তারা মতামালদর অন্তভুে
খ , অেচ িাস্তিতা হললা,
ُ
ُ
 َو َما هم ِمِنكميতারা মতামালদর অন্তভুখে িয়। িরং
َ
َ
َ ُ
 َولَٰك َِّن ُهمي قومي َيف َرق يতারা হললা এমি এক সম্প্রদায় যারা
ون
ভীরু। আর মুমীিরা হললা সাহসী িীর, তারা কখলিাই
ভয় পায় িা। তালদর ভয়ই তালদরলক শপে করার প্রবত
উিু দ্ধ কলর।
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َ َ
َ
َ ون َمل
َ َ َ
جا
َي ُد ي
ِ  لويযবদ তারা মকালিা আশ্রয়েল, িা مغَٰرَٰتي
বকল্লা মপত মযখালি বগলয় তারা আত্মরক্ষা করলত পারত,
َٗ
িা ل
 ُم َّدخ يমকালিা পাহালড়র গুহা অেিা যবমলি লু বকলয়
োকার মকালিা প্রলিশেল িা গতখ মপত, তলি তারা
মসবদলকই মদৌলড় পালাত। তারা কখলিাই মতামালদর
َ ُ َ َ ُ َ َ َّ َ َّ
সালে যু দ্ধ করত িা। আল্লাহ িললি, ون
ح ي
لولواي إِِل يهِ وهمي َيم
অেখাৎ তারা মতামালদর মরলখ মস আশ্রয়েললর বদলক
মদৌলড় পালাত। কারণ, তারা ময মতামালদর সালে বমবলত
হয়, তা মতামালদর ভাললািাসায় িয় িরং িাযে হলয়।
িাস্তলি তারা চায় ময, যবদ মতামালদর সালে িা বমলল
োকলত পারত! বকন্তু মলি রাখলত হলি, প্রলয়াজলির জিে
আলাদা বিযাি োলক। অেখাৎ তালদর বিষলয় সি বকছু
জািার পরও মতামরা ময তালদর সালে যু দ্ধ কর িা িা
তালদর বিরুলদ্ধ মকালিা পদলক্ষপ িাও িা, তা একবট
িৃ হত্তর স্বালেখর বদক বিলিচিা ও একবট বিলশষ
প্রলয়াজিলক সামলি মরলখ। অিেোয় তালদর অপরায
কাবফর ও মুশবরকলদর মচলয়ও মারাত্মক। এ কারলণ তারা
সি সময় দু বশ্চন্তা, বসদ্ধান্তহীিতা ও মপলরশাবিলত োলক।
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আর ইসলাম ও মুসবলমরা সি সময় ইিত, সম্মাি ও
মযখাদা বিলয় িসিাস কলর োলকি। আর যখিই মুসবলমরা
খুবশ হয়, তা তালদর বিরবের কারণ হয়। তারা সি সময়
পছন্দ কলর, যালত মতামালদর সালে বমললত িা হয়। তাই
َّ َّ ٗ َ َّ ُ َ َ َٰ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
আল্লাহ িললি, ل ل َولواي
ون ملجا أوي مغرَٰتي أوي مدخ ي
َيد ي
ِ ﴿لوي
َ ُ َ َ َُ َ
﴾ون
ح ي
 إِِل يهِ وهمي َيمঅেখাৎ যবদ তারা মকালিা আশ্রয়েল,
িা মকালিা গুহা অেিা লু বকলয় োকার মকালিা প্রলিশেল
মপত, তলি তারা মসবদলকই মদৌলড় পালাত।25
আল্লাহ তা‘আলা আলরা িললি,
َ ُ ُ
َ
ُ ُ َ ََ َ
َ
ُ ك أَج َس
ام ُهمي ِإَون َيقولواي تس َمعي ل ِقول ِ ِهمي
ج ُب ي
َ
ت
﴿ِإَوذا رأيتهمي
ِ
َ
َّ
ُ
َ
ُ ُ
َّ َ َ
َ
ُ
َ ك َصي
حةي َعلي ِه نيم ه ُيم ٱل ََ ُد ُّيو
ون ي
كأن ُهمي خشبي ُّم َس َّن َدةي َي َس ُب ي
َ ُ َ َٰ َّ َ ُ َّ ُ ُ َ َ َٰ َ ُ َ َ
]6 :ون﴾ [املنافقون
ّن يُؤفك ي
ٱّلل أ ي
فٱحذره نيم قتله يم ي
“আর যখি তুবম তালদর বদলক তাবকলয় মদখলি, তখি
তালদর শরীর মতামালক মুগ্ধ করলি। আর যবদ তারা কো
িলল, তুবম তালদর কো (আগ্রহ বিলয়) শুিলি। তারা
25

তাফসীরুল কুরআি আল আজীম ৪/১৬৩।
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মদওয়ালল মঠস মদওয়া কালঠর মলতাই। তারা মলি কলর
প্রবতবট আওয়াজই তালদর বিরুলদ্ধ। এরাই শত্রু, অতএি
এলদর সম্পলকখ সতকখ হও। আল্লাহ এলদরলক ধ্বংস
করুি। তারা কীভালি সতে মেলক বফলর যালে। [সূ রা
আল-মুিাবফকূি, আয়াত: ৪]
আল্লামা ইিিু ল কাইলয়েম রহ. িললি, মদলহর বদক বদলয়
তারা খুি সু ন্দর, মুলখর বদক বদলয় তারা খুি সাবহবতেক,
কোর বদক বদলয় তার খুি ভদ্র, অন্তলরর বদক বদলয় তারা
সিখাবযক খবিস িাপাক ও মলির বদক বদলয় খুিই দু িখল।
তারা খাড়া কালঠর মত খাড়া করা, যালত মকালিা ফল
িাই। গাছগুললালক জলড়র মেলক উপলড় মফলা হলয়লছ,
ফলল মস গুললা একবট দালালির সালে খাড়া কলর রাখা
হলয়লছ, যালত পেচারীরা পা পৃি িা কলর।26
১৬. তারা যা কলর বি তার ওপর তালদর প্রশংসা শুিলত
পছন্দ করত:

26

মাদালরজুস সাললকীি ১/৩৫৪।
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মুিাবফকরা ময কাজ কলর িা তার ওপর তালদর মকালিা
ভৎসিা মািলত রাবজ িা। এমিবট তারা কাজ িা কলর
মস কালজর প্রশংসা শুিলত চায়। আল্লাহ তা‘আলা তালদর
অিান্তর চাবহদার বিন্দা কলর িললি,
ُ َ َ ُّ ُ َّ َ َ ٓ َ َ ُ َ َ َ َّ َّ َ َ َ َ
ون أن َي َم ُدواي ب ِ َما
حب ي
ِين يفرح ي
ب ٱَّل ي
ل َتس ي
ي﴿ ي
ِ ون بِميا أتواي وي
َ
َ َ َُ َ
َ َ َ ِ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
﴾اب ولهمي عذابي يأ ِِلمي
ِن ٱلَذ ِي
ل َتسبنهم بِمفازةي م ي
لمي يفَلواي ف ي
]011 :[آل عمران

“যারা তালদর কৃতকলমখর প্রবত খুশী হয় এিং যা তারা
কলর বি তা বিলয় প্রশংবসত হলত পছন্দ কলর, তুবম
তালদরলক আযাি মেলক মুে মলি কলরা িা। আর তালদর
জিেই রলয়লছ যন্ত্রণাদায়ক আযাি। [সূ রা আলল ইমরাি,
আয়াত: ১৮৮]
আিু সাঈদ খুদরী রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু মেলক িবণখত,
«إن رجاال من املنافقني ىلع عهد رسول اهلل اكن إذا خرج
ّ
 وفرحوا بمقعدهم خالف،رسول اهلل إىل الغزو ختلفوا عنه
ّ
وأحبوا
 وحلفوا،رسول اهلل فإذا قدم رسول اهلل اعتذروا إيله
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َّ َّ َ َ َ َ
َ
ِين َيف َر ُحوني
ب ٱَّل َي
ل َتس ي
 » ﴿ ي: فزنلت،أن حيمدوا بما لم يفعلوا
َُ َ َ َ
ُ َ َ ُّ ُ َّ َ َ ٓ َ
﴾...ون أن َي َم ُدواي بِما لمي يفَلواي
حب ي
ِ بِميا أتواي وي
“মুিাবফকলদর একবট জামা‘আত রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর যু লগ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম যখি মকালিা যু লদ্ধ মির হত, তখি তারা যু লদ্ধ
যাওয়া হলত বিরত োকলতা। আর তারা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর বিলদখলশর বিরুলদ্ধ যু লদ্ধ িা বগলয়
আত্ম-তৃবপ্তলত ভুগত। আর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম যখি যু দ্ধ হলত বফলর আসলতা, তখি তারা
তার বিকট বগলয় বমেো অজুহাত দাোঁড় কবরলয় অপারগতা
প্রকাশ করত এিং তারা বমেো শপে করত। আর তারা
পছন্দ করত, যালত তারা ময যু লদ্ধ যায়বি তার জিে মযি
তালদর প্রশংসা করা হয়।
ََ
আয়াত িাবযল কলরি, أتواي
َ
ُ
ُ
﴾...َي َم ُدواي ب ِ َما لمي َيف ََلواي

তারপর আল্লাহ তা‘আলা এ
ٓ َ َ ُ َ َ َ َّ َّ َ َ َ َ
ون بِميا
ِين يفرح ي
ب ٱَّل ي
ل َتس ي
﴿ي
َ َ ُّ ُ َّ
ون أن
حب ي
ِ “ ويযারা তালদর
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কৃতকলমখর প্রবত খুশী হয় এিং যা তারা কলর বি তা বিলয়
প্রশংবসত হলত পছন্দ কলর...।27
১৭. মুিাবফকরা মিক আমলসমূ লহর দু িাখ ম করত:
মুিাবফকরা মুসবলমলদর ভাললা কাজগুললালক মািু লষর
সামলি খারাপ কলর তুলল যরত। যতই ভাললা কাজই
মহাক িা মকি তালত মুিাবফকরা তালদর স্বােখ খুোঁজত। যবদ
তালদর স্বােখ হাবসল হত তখি তারা চুপ োকলতা আর
যখি তালদর হীি স্বােখ হাবসল িা হত তখি তারা িদিাম
করা আরি করত। আল্লাহ তা‘আলা িললি,
ُ َ
َ َّ
ُ
ٱلص َدقَٰتِي فِإِني أع ُطواي مِن َها َرضواي ِإَون
ك ِي
ف
﴿ َومِن ُهم َّمن يَل ِم ُز َي
َّ
َ َ
ُ َ ٓ
]51 :ون﴾ [اتلوبة
لمي ُيَ َطواي مِن َهيا إِذا همي يَسخ ُط ي
“আর তালদর মলযে মকউ আলছ, ময সদকা বিষলয়
মতামালক মদাষালরাপ কলর। তলি যবদ তালদরলক তা
মেলক মদওয়া হয়, তারা সন্তুি োলক, আর যবদ তা মেলক

27

সহীহ িু খারী, হাদীস িং ৪৫৬৭; সহীহ মুসবলম, হাদীস িং ২৭৭৭।
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মদওয়া িা হয়, তখি তারা অসন্তুি হয়।” [সূ রা আততাওিাহ, আয়াত: ৫৮]28
আয়ালতর িোখো:

َ َّ
আল্লাহ তা‘আলা িললি, ﴾ٱلص َدقَٰتِي
ك ِفي
﴿ َومِن ُهم َّمن يَل ِم ُز َي
মুিাবফকলদর একবট জামা‘আত আলছ, যখি তুবম সদকা
িণ্টি কর, তখি তারা সদকা বিষলয় মতামালক মদাষালরাপ
কলর অেখাৎ মতামার ওপর মদাষ চাপায় ও মতামার বিরুলদ্ধ
স্বজিপ্রীবতর অবভলযাগ তুলল এিং তুবম ময িণ্টি কলরছ,
মস বিষলয় তারা মতামালক বমেো অপিাদ মদয়। মূ লত:
তারাই মদাষী ও বমেুেক। তারা দীলির কারলণ মকালিা
বকছু লক অপছন্দ কলর িা, তারা অপছন্দ কলর বিলজলদর
স্বালেখর জিে। এ কারলণ যবদ তালদরলক যাকাত মদওয়া
َّ
ُ َ ٓ
হয়, তারা সন্তুি োলক, ﴿ِإَون لمي ُيَ َطواي مِن َهيا إِذا همي
َ َ
﴾ون
 يَسخ ُط يআর যবদ তা মেলক তালদর মদওয়া িা হয়,
তখি তারা অসন্তুি হয়।

28

তাফসীরুল কুরআি আল-আযীম ১৮২/২।
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আল্লাহ তা‘আলা আলরা িললি,
َّ
َّ
َ َّ
َ
ٱَّل َي
ين
ٱلص َدقَٰتِي َو ِي
ِي ِ ي
ف
ِن ٱل ُمؤ ِمن َي
ِي م َي
ون ٱل ُم َّط ِوِع َي
ِين يَل ِم ُز ي
﴿ٱَّل َي
َّ َ ُ َ َ
َ
َ َ َ ُ
َّ
ٱّلل مِن ُهمي َول ُهمي
ون مِن ُهمي َسخ َيِر ُي
ل ُجه َدهمي فيَسخ ُر ي
ون إ ِ ي
َيد ي
ي
ِ ل
َ
َ َ
]41 :عذابي أ ِِلمي﴾ [اتلوبة
“যারা মদাষালরাপ কলর সদকার িোপালর মুবমিলদর মযে
মেলক মস্বো দািকারীলদরলক এিং তালদরলক যারা
তালদর পবরশ্রম ছাড়া বকছু ই পায় িা। অতঃপর তারা
তালদরলক বিলয় উপহাস কলর, আল্লাহও তালদরলক বিলয়
উপহাস কলরি এিং তালদর জিেই রলয়লছ যন্ত্রণাদায়ক
আযাি।” [সূ রা আত-তাওিাহ, আয়াত: ৭৯]
আব্দু ল্লাহ ইিি মাসু দ রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু মেলক িবণখত
বতবি িললি,

ُ
ّ
 فجاء أبو عقيل بنصف،«ملا أمرنا بالصدقة كنا نتحامل

إن اهلل لغين:  فقال املنافقون، وجاء إنسان بأكرث منه،صاع
َّ
 ﴿ٱَّل َي:» فزنلت، وما فعل هذا اآلخر إال رئاء،عن صدقة هذا
ِين
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َ َ َ َّ َ َٰ َ َ َّ
َ
َ
َي ُدوني
ل ِي
ِين ي
ف ٱلصدقتِي وٱَّل ي
ِي ِ ي
ِن ٱل ُمؤ ِمن َي
ِي م َي
ون ٱل ُم َّط ِوِع َي
يَل ِم ُز ي
َّ
ُ
﴾...ل ُجه َدهمي
إِ ي
“আমালদরলক যখি সদকা করার জিে বিলদখশ মদওয়া
হললা, তখি আমরা িাড়ী মেলক িহি কলর সদকার
মালামাল বিলয় আসতাম। সামেখে অিু যায়ী মকউ মিবশ
বিলয় আসত, আিার মকউ কম বিলয় আসত। আিু
আকীল অযখ সা বিলয় আসল আর অপর এক িেবে তার
মচলয় বকছু মিবশ বিলয় আসল। তখি মুিাবফকরা িলল,
আল্লাহ তা‘আলা তালদর এ সদকার প্রবত মুখালপক্ষী িি,
আর বিতীয় মলাকবট ময একটু মিবশ বিলয় আসলছ, তার
সম্পলকখ িলল, মস তা মকিলই মলাক মদখালিার জিেই
করলছ। তখি আল্লাহ তা‘আলা তালদর কোর মপ্রক্ষাপলট
َّ
َ
এ আয়াত িাবযল কলরি- ِن
ِي م َي
ون ٱل ُم َّط ِوِع َي
ِين يَل ِم ُز ي
﴿ٱَّل َي
َّ َ ُ َ َ َ َّ َ
َ َّ
ُ
﴾...ل ُجه َدهمي
ون إ ِ ي
َيد ي
ل ِي
ِين ي
ٱلص َدقَٰتِي وٱَّل ي
ِي ِ ي
ف
ٱل ُمؤ ِمن َي
“যারা মদাষালরাপ কলর সদকার িোপালর মুবমিলদর মযে
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মেলক মস্বো দািকারীলদরলক এিং তালদরলক যারা
তালদর পবরশ্রম ছাড়া বকছু ই পায় িা।”...29
সি সময় তালদর িাড়ািাবড় এিং তালদর অিাচার মেলক
মকউ বিরাপলদ োলক িা। এমিবক যারা সদকা কলর
তারাও তালদর অিাচার মেলক বিরাপদ িয়। যবদ তালদর
মকউ অলিক যি-সম্পদ বিলয় আলস, তখি তারা িলল,
এ মতা মলাক মদখালিার জিে বিলয় আসলছ। আর যবদ
সামািে বিলয় আলস, তখি তারা িলল, আল্লাহ তা‘আলা
তার সদকার প্রবত মুখালপক্ষী িয়।30
১৮. তারা বিম্নমাি ও অপারগ মলাকলদর প্রবত সন্তুবি:
মুিাবফকরা অপারগ মা’জুর মলাকলদর সালে োকলত
পছন্দ কলর। যারা ওযলরর কারলণ ঘর মেলক মির হলত
পালর িা, তারা তালদর সালে োকালক তালদর জিে
বিরাপদ মলি কলর। তাই তারা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লালমর বিকট এলস বিবভন্ন যরলির ওজর মপশ
29

সহীহ িু খারী, হাদীস িং ৪৬৬৮) সহীহ মুসবলম, হাদীস িং ১০১৮)

30

তাফসীরুল কুরআি আল-আযীম ৪/১৮৪।
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কলর। যালত তালদর যু লদ্ধ মযলত িা হয়। আল্লাহ তা‘আলা
িললি,
ِوُل
َم َيع َر ُس ِي
َ
﴾ِين
ٱلقََِٰد َي

َ َو
ج َٰ ِه ُدواي
ُ َ
نكن َّم َيع

َ َ ُ
َ ُ َٓ
َّ
ورةي أني َءام ُِنواي ب ِ ي
﴿ِإَوذيا أنزِلتي س
ِٱّلل
َ َ ُ َ
َ ََ
َّ ك أُولُواي
ٱلطو ِيل مِن ُهمي َوقالواي ذرنا
ٱستئذن ي
]14 :[اتلوبة

“আর যখি মকালিা সূ রা এ মলমখ িাবযল করা হয় ময,
‘মতামরা আল্লাহর প্রবত ঈমাি আি এিং তাোঁর রাসূ ললর
সালে বজহাদ কর’, তখি তালদর সামেখে িাি মলালকরা
মতামার কালছ অিু মবত চায় এিং িলল, ‘আমালদরলক
মছলড় দাও, আমরা িলস োকা মলাকলদর সালে োকি”।
[সূ রা আত-তাওিাহ, আয়াত: ৮৬]
আল্লাহ তা‘আলা যারা শবে সামেখে ও সি যরলির
উপকরণ োকা সলেও বজহালদ শরীক হয় িা এিং তারা
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর বিকট যু লদ্ধ িা
যাওয়ার জিে অিু মবত প্রােখিা কলর, আল্লাহ তা‘আলা
َ َ
তালদর বিন্দা ও মদাষালরাপ কলরি। তারা িলল, ﴿ذرنا
َ
ُ َ
﴾ِين
‘ “ نكن َّم َيع ٱلقََِٰد َيআমালদরলক মছলড় দাও, আমরা
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িলস োকা মলাকলদর সালে োকি’ তারা তালদর
বিলজলদর মদাষী সািেস্ত করলত কাপখণে কলর িা। দ্বসিে
দললরা যু লদ্ধ মির হললও, তারা িারীলদর সালে ঘলর িলস
োকলতও লিা কলর িা। যখি যু দ্ধ সংঘবটত হয়, তখি
তারা খুিই দু িখল। আর যখি তারা মিোঁলচ যায় তখি অবত
কেি কলর। মযমি আল্লাহ তা‘আলা অিে এক আয়ালত
িললি,

َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ٓ َ َ َ ُ َ َ ً َّ َ
ك ت ُدو ُري
ون إِِل ي
ف رأيتهمي ينظر ي
﴿أشِح ية عليكمي فِإِذا جا يء ٱۡلو ي
َ
َّ َ
َ َٰ َ ُ
ُ َ
ََ َ َ
َ
ب ٱۡلو ي
ف
ت فِإِذا ذه ي
ِن ٱل َمو ِي
ش َعلي يهِ م َي
أع ُي ُن ُهمي كٱَّلِي يغ ي
َ َ ً َّ َ َ
َ َ َ ُ َ
ُ َُ َ
َ وكم ب َأل
ك لمي يُؤم ُِنواي
ي أو َٰٓلئ ِ ي
َع ٱۡل ِي
ِح ية ي
سِنةي حِدادي أش
سلق
ِ
َ
ََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َّ
ٗ ِٱّللِ يَس
:يا﴾ [األحزاب
َع ي
ِك ي
ن ذَٰل ي
ٱّلل أع َمَٰل ُه نيم َوَك ي
ط ُي
فأح َب َ ي
]01

“মতামালদর িোপালর (সাহাযে প্রদাি ও বিজয় কামিায়)
কৃপণতার কারলণ। অতঃপর যখি ভীবত আলস তখি তুবম
তালদর মদখলি মৃতুেভলয় তারা মূ বছখত িেবের িোয় চক্ষু
উবিলয় মতামার বদলক তাকায়। অতঃপর যখি ভীবত চলল
যায় তখি তারা সম্পলদর মলালভ কৃপণ হলয় শাবণত
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ভাষায় মতামালদর বিদ্ধ কলর। এরা ঈমাি আলিবি। ফলল
আল্লাহ তালদর আমলসমূ হ বিিি কলর বদলয়লছি। আর
এটা আল্লাহর পলক্ষ সহজ।” [সূ রা আল-আহযাি, আয়াত:
১৯] যু লদ্ধর িাইলর তারা অবত কেি কলর এিং তালদর
গলািাবজর আর অন্ত োলক িা; বকন্তু যু লদ্ধর ময়দালি তার
সিখাবযক দু িখল ও কাপুরুষ।31
১৯. মুিাবফকরা খারাপ কালজর আলদশ মদয় আর ভাললা
কাজ মেলক বিলষয কলর:
মুিাবফকরা মািু ষলক খারাপ ও মন্দ কালজর বদলক
আহ্বাি কলর। ভাললা কালজর বদলক ডালক িা। পক্ষান্তলর
মুবমিরা তালদর সম্পূ ণখ বিপরীত, তারা মািু ষলক ভাললা
কালজর বদলক আহ্বাি কলর এিং মন্দ কাজ হলত বিরত
রালখ। আল্লাহ তা‘আলা িললি,

31
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َ
َ
َ
َ ُ
ُ
ون بِٱل ُمنك ِري
ت َبَۡعَض ُهم ِمِني َبَضي يَأ ُم ُر ي
ون َوٱل ُم َنَٰفِقَٰ ُ ي
﴿ٱل ُم َنَٰفِق ي
َ َ ُ ََ
َ
َّ
َ
َّ
َ َٱّلل فَن
سِي ُيه نيم إ ِ ي
ن
ون أيد َِي ُه نيم ن ُسواي َي
وف ويقبِۡعَض ي
ن ٱل َمَ ُر ِ ي
ن َع ِي
َو َين َهو ي
َ ُ َ
ُ َ َٰ َ ُ
]44 :ون﴾ [اتلوبة
ِي ه ُيم ٱلفَٰسِق ي
ٱلمنفِق ي
“মুিাবফক পুরুষ ও মুিাবফক িারীরা এলক অপলরর অংশ,
তারা মন্দ কালজর আলদশ মদয়, আর ভাল কাজ মেলক
বিলষয কলর, তারা বিজলদর হাতগুললালক সঙ্কুবচত কলর
রালখ। তারা আল্লাহলক ভুলল বগলয়লছ, ফলল বতবিও
তালদরলক ভুলল বগলয়লছি, বিশ্চয় মুিাবফকরা হলে
ফাবসক।” [সূ রা আত-তাওিাহ, আয়াত: ৬৭]
আল্লাহ তা‘আলা মুিাবফকলদর অিোর িোখো বদলয়
িললি, তারা মুবমিলদর বিপরীত গুলণর অবযকারী। কারণ,
মুবমিরা মািু ষলক ভাললা কালজর আলদশ মদয়, আর
খারাপ

কাজ

হলত

িারণ কলর। পক্ষান্তলর
َ
َ
َ
মুিাবফকরা وف
ن ٱل َمَ ُر ِ ي
ن َع ِي
ون بِٱل ُمنك ِير َو َين َهو ي
﴿يَأ ُم ُر ي
َ َ ُ ََ
﴾ون أيد َِي ُه نيم
 ويقبِۡعَض يখারাপ কালজর আলদশ মদয় এিং
ভাললা কাজ হলত বিলষয কলর। আর আল্লাহ তা‘আলার
পলে িেয় করা হলত তারা তালদর হাত-িয় গুবটলয় রালখ।
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তারা আল্লাহর িরণলক ভুলল যায়, আল্লাহ তা‘আলাও
তালদর সালে মস িেবের আচরণ কলরি, ময তালদর ভুলল
যাি। মযমি, আল্লাহ তা‘আলা অিে আয়ালত িললি,
তালদর িলা হলি আজলকর বদি আমরা মতামালদরলক
ভুলল যাি, মযমিবট মতামরা আজলকর বদলির সাক্ষালতর
َ ُ َ
ُ َ َٰ َ ُ َّ
বদিবট ভুলল বগলয়বছলল, ﴾ون
ِي ه ُيم ٱل َٰفسِق ي
ن ٱلمنفِق ي
﴿إ ِ ي
বিশ্চয় মুিাবফকরা হললা, সলতের পে হলত বিচুেত, আর
মগামরাহীর পলে পবরলিবিত।32
২০. বজহাদলক অপছন্দ করা ও বজহাদ হলত বিরত োকা:
মুিাবফকরা বজহাদলক অপছন্দ কলর। তারা কখলিাই
আল্লাহর রালহ বজহাদ করলত চায় িা। এ কারলণ তারা
বিবভন্ন অজুহালত বজহাদ হলত বিরত োলক। আল্লাহ
তা‘আলা িললি,

32

তাফসীরুল কুরআি আল আযীম ৪/১৭৩।
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َ ُ َ
َ
َ َ
َ ُ َّ َ
َّ
ٱّللِ َوك ِره ٓواي أن
ول ي
ف َر ُس ِي
ون ب ِ َمق ََ ِدهِمي خِل َٰ ي
ح ٱل ُمخلف ي
﴿ف ِر َي
َ
ُ َ
َ َ ُ َ َ َّ
َ ُي
ل تنف ُِرواي ِ ي
ف
ٱّللِ وقالواي ي
يل ي
جَٰ ِه ُدواي بِأم َوَٰل ِ ِهمي َوأنفسِ ِهمي ِفي َسب ِ ِي
ََ
َ َ
ُ َ َّ ٗ
َ ُ َ
]10 :ون﴾ [اتلوبة
ار َج َه َّن َيم أش ُّيد َح ِرنيا لوي َكنواي َيفق ُه ي
ٱۡل ِيرِ قلي ن ُي
“বপছলি োকা মলাকগুললা আল্লাহর রাসূ ললর বিপলক্ষ িলস
োকলত মপলর খুবশ হললা, আর তারা অপছন্দ করল
তালদর মাল ও জাি বিলয় আল্লাহর রাস্তায় বজহাদ করলত
এিং তারা িলল, ‘মতামরা গরলমর মলযে মির হলয়া িা।
িল, ‘জাহান্নালমর আগুি অবযকতর গরম, যবদ তারা
িুেত”। [সূ রা আত-তাওিাহ, আয়াত: ৮১]
তািুলকর যু লদ্ধ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর
সাহািীলদর সালে যারা যু লদ্ধ অংশ গ্রহণ কলর বি মস সি
মুিাবফকলদর সমাললাচিা কলর িললি, তারা তালদর
َ ُ َ
গৃহাভেন্তলর িলস োকালক পছন্দ কলর এিং ﴿ َوك ِره ٓواي أن
َ
ُ َ
َّ
َ ُ يআর আল্লাহর
﴾ِٱّلل
يل ي
ف َسب ِ ِي
جَٰ ِه ُدواي بِأم َوَٰل ِ ِهمي َوأنفسِ ِهمي ِ ي
রাস্তায় জাি মাল বদলয় বজহাদ করলত অপছন্দ কলর। আর
َ َ
َ ف
তারা এলক অপরলক িলল, ﴾ٱۡل ِ ِير
ل تنف ُِرواي ِ ي
 ﴿ يমতামরা

গরলমর মলযে মির হলয়া িা। অেখাৎ তািুলকর যু লদ্ধর
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অবভযাি বছল উত্তপ্ত গরলমর মমৌসু লম এিং ফসল কাটার
উপযু ে সময়। এ কারলণই মুিাবফকরা িলল মতামরা
গরলমর মলযে ঘর মেলক মির হলয়া িা। আল্লাহ তা‘আলা
َ
তার স্বীয় রাসূ ল মক িললি, আপবি তালদর িলু ি, ار
﴿ن ُي
ََ
َ َ
ُ َ َّ ٗ
﴾ون
“ َج َه َّن َيم أش ُّيد َح ِرنيا لوي َكنواي َيفق ُه يমতামরা আল্লাহর রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর আলদলশর বিলরাবযতা
করার মাযেলম জাহান্নালমর ময পবরণবতর বদলক যাে, তা
দু বিয়ার এ গরলমর মচলয় আলরা মিবশ উত্তপ্ত। যবদ মতামরা
িুেলত পারলত”।33 সু তরাং মতামালদর জিে জাহান্নালমর
আগুলির মচলয় দু বিয়ার গরম অলিক সহিীয়। বকন্তু
মতামরা এখি তা িুেলত পারছ িা।
২১. অপমাি ও অপদলের দাবয়ত্ব কাোঁলয মিওয়া:
মুিাবফকরা যু দ্ধ হলত বিরত োকার জিে অপমাবিত হলি
তিুও তারা যু লদ্ধ যালি িা। তালদর বিকট মাি-সম্মাি ও
ইিলতর মকালিা দাম িাই। আল্লাহ তা‘আলা িললি,

33
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َّ َ ُ َ ُ ُ ُ َ
ُ َّ ف قُلُوبهم َّم َرضي َّما َو َع َدنَا ٱ
ّللي
ِين ِ ي
ون َوٱَّل َي
ول ٱلمنَٰفِق ي
﴿ِإَوذي يق ي
ِِ
َ
َّ ُ ُ ُ َ َ
َ
ٓ
ُ
َ يأه َي
ٗ ل غ ُر
َٰٓ َ  ِإَوذي قَالت َّطائ ِ َفةي ِمِن ُهمي١٢ ورا
ۡث َ ي
ب
وُل ٓيۥ إ ِ ي
ورس
ِ ل ي
َ ُ َ ََ ُ َ ُ َ َ َُ َ
َ ُ ُ َّ َّ ُ ُ ِ
ب َيقول ي
ون
ِن فرِيقي مِنه يم ٱنل ِ ي
تٔذ ي
جَواني ويس ي
ل مق ي
ي
ِ ام لكمي فٱر
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ ُُ إي
ُ ه ب ََو َرةي إن يُر
ََ َ
﴾ل ف َِر ٗارا
ون إ ِ ي
يد ي
ِ
ِ
ِ ن بيوتنا عورةي وما ِ َي
ِ
]02 ،03 :[األحزاب

“আর িরণ কর, যখি মুিাবফকরা ও যালদর অন্তলর
িোবয বছল তারা িলবছল, ‘আল্লাহ ও তার রাসূ ল
আমালদরলক ময ওয়াদা বদলয়বছললি তা প্রতারণা ছাড়া
আর বকছু ই িয়। আর যখি তালদর একদল িললবছল,
“মহ ইয়াসবরিিাসী, এখালি মতামালদর মকালিা োি মিই,
তাই মতামরা বফলর যাও। আর তালদর একদল িিীর
কালছ অিু মবত মচলয় িলবছল, আমালদর িাবড়Ñঘর
অরবক্ষত, অেচ মসগুললা অরবক্ষত বছল িা। আসলল
পাবললয় যাওয়াই বছল তালদর উলেশে।” [সূ রা আলআহযাি, আয়াত: ১২, ১৩]
২২. মুবমিলদর মেলক বপলছ হটা:
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মুিাবফকলদর চবরত্র হললা, তারা সি সময় বপছু হলট
োলক। তারা মকালিা ভাললা কালজর বপছলি োলক।
সালালত তারা সিার বপছলি আলস এিং বপছলির কাতালর
দাোঁড়ায়। রাসূ ল সা. এর তালীলমর মজবললশ তারা বপছলি
োলক। বজহালদ মির হলল তারা মুবমিলদর বপছলি োলক।
আল্লাহ তা‘আলা িললি,
َ َ َ َ َ ُّ ُ َ َ َ َ َّ َ ِ َ َّ َ َ ُ
َّ
ال قدي يأن ََ َيم
ئ فِإِني أصَٰبتكم م ِصيبةي ق ي
ِإَون مِنكمي لمن ِلُب ِط ي
﴿ ي
َ َ ُ َّ
ٗ َ
ُ َ َ
]43 :َع إِذي لمي أكن َّم ََ ُهمي ش ِهيدا﴾ [النساء
ٱّلل َّي
ي
“আর মতামালদর মলযে মকউ মকউ এমি আলছ, ময
অিশেই বিলম্ব করলি। সু তরাং মতামালদর মকালিা বিপদ
আপবতত হলল মস িললি, ‘আল্লাহ আমার ওপর অিু গ্রহ
কলরলছি ময, আবম তালদর সালে উপবেত বছলাম িা”।
[সূ রা আি-বিসা, আয়াত: ৭২]
আয়ালতর

িোখো:

এ

আয়ালত

আল্লাহ

তা‘আলা

মুিাবফকলদর গুণাগুণ ও তালদর চাবরবত্রক দ্বিবশিে িণখিা
কলরি, আল্লাহ তা‘আলা তালদর মুবমি িলল সলম্বাযি
কলরি এিং িললি, মহ মুবমিগণ! বকছু মলাক আলছ যারা
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মতামালদর অন্তভুখে ও মতামালদর সম্প্রদালয়র। আর তারা
মতামালদরই সাদৃ শে। তারা মািু লষর মলযে প্রকাশ কলর
ময, আমরা মতামালদর দাওয়াত ও যলমখর অিু সারী অেচ
তারা এ দাওয়াত ও ইসলাম যলমখর অিু সারী িয়,
সবতেকার অলেখ তারা হললা মুিাবফক। যার ফলল
মতামালদর শত্রুলদর সালে বজহাদ ও তালদর সালে লড়াই
করলত তারা বিলম্ব কলর। মতামরা মুবমিগণ ঘর মেলক
َ َ َ
ُ
মির হললও তারা ঘর মেলক মির হয় িা। فِإِني أص َٰ َبتكم

َ  ُّم ِصযবদ মতামালদর মকালিা মুসীিত তো পরাজয়
يبة
মিলম আলস অেিা মতামালদর মকউ আহত িা শহীদ হয়,
َ َ ُ َّ َ َ َ َ
ُ َ َ
তখি তারা িলল, َع إِذي لمي أكن َّم ََ ُهمي
ٱّلل َّي
﴿قدي أنَ يم ي
ٗ َ
﴾ ش ِهيداআল্লাহ আমার ওপর অিু গ্রহ কলরলছি ময, আবম
তালদর সালে উপবেত বছলাম িা। কারণ, যবদ আবম
তালদর সালে উপবেত োকতাম, তলি আবমও আক্রান্ত
হতাম; আহত িা বিহত হতাম। তারা যু লদ্ধ অংশগ্রহণ
হলত বিরত োকালত খুবশ ও আিন্দ মযাগায়। কারণ, মস
মতা মুিাবফক। আল্লাহর রাস্তায় আক্রান্ত হলল িা শহীদ
হলল ময সি সাওয়াি ও বিবিমলয়র মঘাষণা আল্লাহ
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তা‘আলা বদলয়লছি মস বিষলয় মস বিশ্বাস কলর িা, িরং
সলন্দহ মপাষণকারী। মস কখলিাই সাওয়ালির আশা কলর
িা এিং আল্লাহর আযািলক ভয় কলর িা।34
২৩. বজহাদ মেলক বিরত োকলত অিু মবত চাওয়া:
মুিাবফকরা বজহালদ অংশ গ্রহণ করালক অপছন্দ কলর।
তার জিে তারা রাসূ ল সা. এর দরিালর এলস বিবভন্ন
যরলির অলহতুক অজুহাত দাড় করায়। আল্লাহ তা‘আলা
িললি,

ََ ِ َ ََ ِ َ
ُ ُ
َ َ َ
سق ُطواي
ل ِفي ٱلفِتنةِ ي
ِن أ ي
ل تفت ِ ٓي
ل وي
ول ٱئذن ِ ي
﴿ َومِن ُهم َّمن َيق ي
َ َّ َ َّ
َ
َ ح
]61 :ين﴾ اتلوبة
يطُۢة بِٱلكَٰف ِِر َي
ي
ِ ِإَون ج َهن َيم ل ُم

“আর তালদর মলযে মকউ মকউ িলল, ‘আমালক অিু মবত
বদি এিং আমালক বফতিায় মফললিি িা’। শুলি রাখ,
তারা বফতিালতই পলড় আলছ। আর বিশ্চয় জাহান্নাম
কাবফরলদর মিিিকারী।” [সূ রা আত-তাওিাহ, আয়াত:
৪৯]
34
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আয়ালতর িোখো: আর মুিাবফকলদর মলযে মেলক মকউ
ِ َ
মকউ মতামালক িললি মহ মুহাম্মদ! ل
‘ ٱئذن ِ يআমালক ঘলর
িলস োকলত অিু মবত বদি আবম যু লদ্ধ মতামালদর সালে
শবরক হলিা িা। তুবম যবদ আমালক যু লদ্ধ মযলত িাযে কর,
আবম আমার বিষলয় আশংকা করবছ ময, রুলমর সু ন্দর
সু ন্দর রমণীলদর কারলণ আবম বফতিায় আক্রান্ত হলত
َ ََ ু
পাবর। সু তরাং ِن
ل تفت ِِ ٓي
 و يতবম আমালক বফতিায় মফললি
ََ
َ
িা। আল্লাহ তা‘আলা িললি, ف ٱلفِت َنةِ َسق ُطواي
ل ِي
 أ يশুলি
রাখ, তারা তালদর এ কোর কারলণই বফতিালতই পলড়
আলছ।35
২৪. বজহালদ িা বগলয় বিবভন্ন ওজুহাত দাোঁড় করালিা:
রাসূ ল সা. যখি বজহাদ মেলক বফলর আসলতা, তখি
মুিাবফকরা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর
দরিালর এলস বিবভন্ন যরলির অজুহাত দাোঁড় করাি এিং

35

তাফসীরুল কুরআি আল আযীম ৪/১৬১।
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বিলজলদর বিলদখাষ প্রমাণ করলত মচিা কলর। আল্লাহ
তা‘আলা িললি,
َ
َ ُ َ َ ُ َ َ
ُّ َ
َ َّ ُ
ل تَ َتذ ُِرواي لن نؤ ِيم َي
ن
ون إِِلكمي إِذا َر َجَ ُتمي إِِل ِه نيم قل ي
﴿يَتذِر ي
َ
َ
ُ
َ ُ َ
َ
َ
ُ َ َ َ ُ َّ
َّ
َ َ ٱّلل مِني أخ َبارك يم َو َس
ٱّلل عملكمي
يى ي
ُي
لكمي قدي ن َّبأنا
ِ ن
َّ
َ َ
َ
َ َٰ َ َ ُّ َ ُ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ
ُ
ب َوٱلش َهَٰ َد ية ِ ف ُين ِب ِ ُئكم يب ِ َما
ل عَٰل ِ ِيم ٱلغي ِي
ون إِ ي
ورسوُلۥ ث يم ترد ي
َ ُ َ ُ ُ
]16 :ون﴾ [اتلوبة
نتمي تَ َمل ي
ك
“তারা মতামালদর বিকট ওযর মপশ করলি যখি মতামরা
তালদর কালছ বফলর যালি। িল, ‘মতামরা ওযর মপশ কলরা
িা, আমরা মতামালদরলক কখলিা বিশ্বাস করি িা।
অিশেই আল্লাহ মতামালদর খির আমালদরলক জাবিলয়
বদলয়লছি। আর আল্লাহ মতামালদর আমল মদখলিি এিং
তাোঁর রাসূ লও। তারপর মতামালদরলক বফবরলয় মিওয়া হলি
গালয়ি ও প্রকালশের পবরজ্ঞাতার বিকট। অতঃপর বতবি
মতামালদরলক জাবিলয় মদলিি যা মতামরা আমল করলত
মস সম্পলকখ”। [সূ রা আত-তাওিাহ, আয়াত: ৯৪]
আয়ালতর িোখো: আল্লাহ তা‘আলা মুিাবফকলদর বিষলয়
সংিাদ মদি ময, তারা যখি মবদিা বফলর আসলি তখি
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তারা মতামালদর বিকট ওজর মপশ করলি। আল্লাহ িললি,
ُ َ َ ُّ َ ُ َ َ َّ ُ
ِن لكمي
ل تَتذِرواي لن نؤم ي
 قل يিল, ‘মতামরা ওজর মপশ
কলরা িা, আমরা মতামালদরলক কখলিা বিশ্বাস করি িা।
َ
ُ
َّ َ َ َ َ
ٱّلل مِني أخ َبارِك نيم
 قدي ن َّبأنا ُيঅিশেই আল্লাহ মতামালদর খির
ও অিো সম্পলকখ আমালদরলক জাবিলয় বদলয়লছি।
ُ َ َ َ ُ َّ
َ َ  َو َسঅেখাৎ আল্লাহ মতামালদর
ُ ُ كمي َو َر ُس
وُلۥ
ٱّلل عمل
يى ي
আমলসমূ হ মদখলিি এিং তাোঁর রাসূ লও। অেখাৎ
মতামালদর আমলসমূ হ আল্লাহ তা‘আলা দু বিয়ালত মািু লষর
َ
َ َٰ َ َ ُّ َ ُ َّ ُ
সম্মু লখ প্রকাশ কলর মদলিি। ب
ل عَٰل ِ ِيم ٱلغي ِي
ون إ ِ ي
ث يم ترد ي
َّ
ِ  َوٱلش َهَٰ َد يةতারপর মতামালদরলক বফবরলয় মিওয়া হলি
َ َ
ُ
গালয়ি ও প্রকালশের পবরজ্ঞাতার বিকট। ف ُين ِب ِ ُئكم ب ِ َما
َ ُ َ ُ ُ
نتمي تَ َمل ي
ون
 كঅতঃপর বতবি মতামালদরলক জাবিলয় মদলিি
যা মতামরা আমল করলত মস সম্পলকখ’। অেখাৎ মতামালদর
খারাপ আমল ও ভাললা আমল সম্পলকখ অিগত করলি
আর মতামালদর তার ওপর বিবিময় বদলিি।36
36
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২৫. মািু লষর মেলক আত্ম-লগাপি করা:
মুিাবফকরা মাো লু কাত এিং বিলজলদর সি সময় আড়াল
কলর রাখলতা। কারণ, তালদর মলি সি সময় আতংক
োকলতা। আল্লাহ তা‘আলা িললি,
ُ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ِ َّ َ َ ُ َ َ
ٱّللِ َوه َيو َم ََ ُهمي يإِذي
ِن ي
ون م ي
ل يستخف ي
اس و ي
ِن ٱنل ي
ون م ي
﴿يستخف ي
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ َ َٰ َ
َ
َ
َّ َ َ
ً ِم
﴾يطا
ون ي
ٱّلل ب ِ َما َيَ َمل ي
ن ُي
ِن ٱلقو ِيل وَك ي
ضمي
ل ير ي
ون َما ي
يُبَ ِي ِ ُت ي
]011 :[النساء

“তারা মািু লষর কাছ মেলক লু কালত চায়, আর আল্লাহর
কাছ মেলক লু কালত চায় িা। অেচ বতবি তালদর সালেই
োলকি যখি তারা রালত এমি কোর পবরকল্পিা কলর
যা বতবি পছন্দ কলরি িা। আর আল্লাহ তারা যা কলর
তা পবরলিিি কলর আলছি।” [সূ রা আি-বিসা, আয়াত:
১০৮]
আয়ালতর িোখো: আল্লাহ তা‘আলা মুিাবফকলদর আমললর
বিন্দা কলর িললি, তারা তালদর খারাপীগুললা মািু লষর
মেলক মগাপি কলর, যালত তারা তালদর খারাপ িা িলল,
অেচ, আল্লাহ তা‘আলা তালদর চবরত্রগুললা প্রকাশ কলর
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মদি। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা তালদর মগাপি বিষয় ও
তালদর অন্তলরর অন্তঃেলল বক আলছ, মস সম্পলকখ
َ
ُ
জালিি। এ কারলণই বতবি িললি, ون
﴿ َوه َيو َم ََ ُهمي إِذي يُبَ ِيِ ُت ي
َ َ َٰ َ َ َ َ
َ ُ
َّ َ َ َ
ً ون ُم
﴾ِيطا
ٱّلل ب ِ َما َيَ َمل ي
ن ُي
ِن ٱلقو ِيل وَك ي
ضمي
ل ير ي
 ما يঅেচ
বতবি তালদর সালেই োলকি যখি তারা রালত এমি
কোর পবরকল্পিা কলর যা বতবি পছন্দ কলরি িা। আর
আল্লাহ তারা যা কলর তা পবরলিিি কলর আলছি। এবট
তালদর হুমবক ও যমক আল্লাহর পক্ষ হলত।37
২৬. মুবমিলদর মুবসিলত খুবশ হওয়া:
মুবমিরা যখি মকালিা মুসীিলত পবতত হয়, তখি
মুিাবফকরা খুি খুবশ হয়। তারা সি সময় মুবমিলদর ক্ষবত
কামিা কলর এিং তালদর মুবসিলতর অলপক্ষায় োলক।
কারণ, তারা তালদর অন্তলর মুবমিলদর প্রবত বিলিষ
মপাষণ কলর। আল্লাহ তা‘আলা িললি,

37
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ُ َ
َٗ
َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ
ُ
ل ت َّتخِذواي ب ِ َطان ية ِمِن دون ِكمي لي
ِين ءامنواي ي
﴿يأيها ٱَّل ي
َ
ٓ
َ
َ ُ َ ُ َ َ ٗ ُّ
َ
ال َودواي َما َعن ُِّتمي قدي بَ َدتِي ٱۡلَغۡعَضا ُيء مِني أف َوَٰهِ ِهمي
يألونكمي خب ي
َ
ُ
َ
ت إن ُك ُ
ف ُص ُد ُ
ور ُهمي أك َ ُي َ َ َّ َّ َ ُ ُ
نتمي
َو َما ت ِ ي
ِبن قدي بينا لك يم ٱٓأۡلي َٰ ِي ِ
َ
َ ُ َ
ُ
َ َٰٓ َ ُ ُ َ ٓ ِ ُ ُّ َ ُ َ َ ُ َ ُ
ل َي ُِّبونكمي َوتؤم ُِن ي
ون
ون  ١١٨هأنتمي أول يء َتِبونهمي و ي
تَقِل ي
َ َُ ُ َ ُ
ُِ
َ َ َ
ُّ
َ ُ
َ
ب كِهِۦ ِإَوذا لقوكمي قال ٓواي َء َام َّنا ِإَوذا خلواي َعۡعَضواي َعليك ُيم
بِٱلكِتَٰ ِي
َّ َّ َ َ ُ َ
ُ
ُ َ
ََ َ َ َ
ُ
ِيم بِذاتِي
ٱّلل عل ي
ن ي
ظ قلي ُموتواي بِغيظِكمي إ ِ ي
ِن ٱلغي ِ ي
ِل م ي
ٱۡلنام ي
َ
ُ
ُ
ُ َ َ َ َُ ُ
ُّ
كمي َس ِيئةيَ
َ
ورِ  ١١٩إِن تمسسكمي حسنةي تسؤهمي ِإَون ت ِصب
ٱلص ُد ي
ِ
َّ
َ ُ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُّ ُ َ ُ َ
ُضكمي كي ُدهمي شيئًاي إ ِ ي
ن
لي
َيف َر ُحواي ب ِ َهاي ِإَون تص ِِبواي وتتقواي ي
َّ َ َ َ َ ُ َ ُ
ون مِيطي﴾ []031-001
ٱّلل بِما يَمل ي
ي
“মহ মুবমিগণ, মতামরা মতামালদর ছাড়া অিে কাউলক
অন্তরঙ্গ িন্ধুরূলপ গ্রহণ কলরা িা। তারা মতামালদর সিখিাশ
করলত ত্রুবট করলি িা। তারা মতামালদর মারাত্মক ক্ষবত
কামিা কলর। তালদর মুখ মেলক মতা শত্রুতা প্রকাশ মপলয়
বগলয়লছ। আর তালদর অন্তরসমূ হ যা মগাপি কলর তা
মারাত্মক। অিশেই আবম মতামালদর জিে আয়াতসমূ হ
স্পি িণখিা কলরবছ। যবদ মতামরা উপলবব্ধ করলত। মশাি,
তারা

এিং

ভালিাস

তালদরলক

মতা

মতামরাই
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মতামালদরলক ভালিালস িা। অেচ মতামরা সি বকতালির
প্রবত ঈমাি রাখ। আর যখি তারা মতামালদর সালে
সাক্ষাৎ কলর, তখি িলল, ‘আমরা ঈমাি এলিবছ’। আর
যখি তারা একালন্ত বমবলত হয়, মতামালদর ওপর রালগ
আঙ্গুল কামড়ায়। িল, ‘মতামরা মতামালদর রাগ বিলয় মর’!
বিশ্চয় আল্লাহ অন্তলরর মগাপি বিষয় সম্পলকখ পূ ণখ জ্ঞাত।
যবদ মতামালদরলক মকালিা কলোণ স্পশখ কলর, তখি
তালদর কি হয়। আর যবদ মতামালদরলক মন্দ স্পশখ কলর,
তখি তারা তালত খুবশ হয়। আর যবদ মতামরা দ্বযযখ যর
এিং তাকওয়া অিলম্বি কর, তাহলল তালদর ষড়যন্ত্র
মতামালদর বকছু ক্ষবত করলি িা। বিশ্চয় আল্লাহ তারা যা
কলর, তা পবরলিিিকারী।” [সূ রা আলল ইমরাি, আয়াত:
১১৮-১২০]
আয়ালতর

সারমমখ:

আল্লাহ তা‘আলা

তার

মুবমি

িান্দালদরলক মুিাবফকলদর অন্তরঙ্গ িন্ধুরূলপ গ্রহণ করলত
বিলষয কলরি। অেখাৎ আল্লাহ মুিাবফকলদর অন্তলর বক
আলছ এিং তারা তালদর শত্রুলদর জিে বক মগাপি কলরি,
তা জাবিলয় মদি। মুিাবফকরা তালদর সাযে অিু যায়ী
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কখলিাই মুবমিলদর িন্ধু িািালি িা। তারা সি সময়
তালদর বিলরাবযতা ও ক্ষবত করলত মচিা করলি।
মুবমিলদর বিরুলদ্ধ ষড়যন্ত্র করলত োকলি। আর তারা
মুবমিলদর কলির কারণ হয় িা তালদর মকাি মুবসিত হয়
এমি কাজই করলত োকলি।38
২৭. যখি আমািত রাখা হয় বখয়ািত কলর যখি কো
িলল, বমেো িলল, আর যখি প্রবতশ্রুবত মদয়, তা ভঙ্গ
কলর আর যখি েগড়া কলর অকাটে ভাষায় গাল-মন্দ
কলর।
মুিাবফকলদর বকছু মমৌবলক গুণ আলছ, মযগুললা একবট
সমাজ, মদশ ও জাবতলক ধ্বংস করার জিে যলেি। এ
সি গুণগুললা মেলক মিোঁলচ োকা আমালদর সকললর জিে
একান্ত অপবরহাযখ। আল্লাহ তা‘আলা িললি,
َ
َ َ َّ َ َ َٰ َ
َ
َ
َ
ٱّلل لئِني َءاتى َٰ َنا مِن فۡعَضلِهِۦ نلَ َّص َّدق َّي
ن
﴿ َومِن ُهم َّمني عه يد ي
ُ َ
َ
َّ َ َّ َ ُ َ َ َ
َ ٓ ََ
 فل َّميا َءاتى َٰ ُهم ِمِن فۡعَضلِهِۦ َبِلواي يب ِهِۦ٧٥ ي
ح َي
نمي
ونلكون ي
ِ ِ ِن ٱلصَٰل
َ
َ
َّ َ
ُ
ٗ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ل يَوي ِيم
ف قلوب ِ ِهمي إ ِ َٰي
 فأعق َب ُهمي ن ِفاقا ِ ي٧٦ ون
َوت َولواي َّوهم ُّمَ ِرض ي
38

তাফসীরুল কুরআিীল আযীম ২/১০৬।
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َ
ُ َ
َ َّ يَل َقونَ ُهۥ ب َميا ٓ أَخلَ ُفواي
﴾ون
وا يَك ِيذبُ ي
ٱّللي َما َو َع ُدوهيُ َوب ِ َما َكن ي
ِ
]44-45 :[اتلوبة
“আর তালদর মলযে কতক আল্লাহর সালে অঙ্গীকার কলর
ময, যবদ আল্লাহ তার স্বীয় অিু গ্রলহ আমালদর দাি কলরি,
আমরা অিশেই দাি-খয়রাত করি এিং অিশেই আমরা
মিককারলদর অন্তভুখে হি। অতঃপর যখি বতবি
তালদরলক তাোঁর অিু গ্রহ দাি করললি, তারা তালত কাপখণে
করল এিং বিমুখ হলয় বফলর মগল। সু তরাং, পবরণালম
বতবি তালদর অন্তলর বিফাক মরলখ বদললি মসবদি পযখন্ত,
মযবদি তারা তাোঁর সালে সাক্ষাৎ করলি, তারা আল্লাহলক
ময ওয়াদা বদলয়লছ তা ভঙ্গ করার কারলণ এিং তারা ময
বমেো িললবছল তার কারলণ।” [সূ রা আত-তাওিাহ,
আয়াত: ৭৫-৭৭]
আয়ালতর সারমমখ: আয়ালত আল্লাহ তা‘আলা িললি,
মুিাবফকরা আল্লাহ তা‘আলালক প্রবতশ্রুবত মদি ময, যবদ
আল্লাহ তা‘আলা তার করুণা িারা তালদর যি-সম্পদ ও
অেখ বিত্ত দাি কলরি, তলি মস আল্লাহর রালহ খরচ
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করলি। আর মস মিককার মলাকলদর অন্তভুখে হলয় যালি।
বকন্তু তালদর যখি যি-সম্পদ মদওয়া হললা, তারা তালদর
প্রবতশ্রুবত রক্ষা কলর বি। তারা ময সদকা করার দাবি
করবছল তা পূ রণ কলর বি। আল্লাহ তা‘আলা তালদর এ
অপকলমখর শাবস্ত স্বরূপ তালদর অন্তলর বিফাক মেলল
মদি। মযবদি তারা আল্লাহর সালে সাক্ষাত করলি অেখাৎ
বকয়ামত বদিস পযখন্ত তা তালদর অন্তলর োয়ী হলি।
আমরা আল্লাহর বিকট আশ্রয় প্রােখিা কবর এ যরলির
বিফাক হলত।39
আল্লাহ তা‘আলা িললি,
ُ
هم
ٓ َّ
إِ ي
ل

ُ ُ
َّ
ٱّللِ َوبِٱِلَو ِيم ٱٓأۡلخ ِيِر َو َما
ول َء َام َّنا ب ِ ي
اس َمن َيق ي
ِن ٱنلَّ ِ ي
﴿ َوم َي
َّ َ َّ َ ُ َ ُ
َ
َ
ِين َء َام ُنواي َو َما َي َد ُع ي
ون
ٱّلل َوٱَّل َي
ون ي
 يخَٰدِع ي٨ ِي
ب ِ ُمؤ ِمن َي
ُ َ
َ
]1 :ون﴾ [ابلقرة
أنف َس ُهمي َو َما يَش َُ ُر ي

“আর মািু লষর মলযে বকছু এমি আলছ, যারা িলল, ‘আমরা
ঈমাি এলিবছ আল্লাহর প্রবত এিং মশষ বদলির প্রবত’,
39

তাফসীরুল কুরআি আল আযীম ৪/৮৩
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অেচ তারা মুবমি িয়। তারা আল্লাহলক এিং যারা ঈমাি
এলিলছ তালদরলক মযাোঁকা বদলে (িলল মলি কলর) অেচ
তারা বিলজলদরলকই মযাোঁকা বদলে এিং তারা তা
অিু যািি কলর িা।” [সূ রা আল-িাকারাহ, আয়াত: ৮]
আল্লামা ইিিু ল কাইলয়েম রহ. িললি, মুিাবফকলদর িড়
পুোঁবজ হললা, মযাোঁকা মদওয়া ও প্রতারণা করা। তালদর
সম্পদ হললা, বমেো ও বখয়ািত। তালদর মলযে দু বিয়ার
জীিলির ওপর যলেি জ্ঞাি রলয়লছ। উভয় দল, তালদর
َّ َ َّ َ ُ َ ُ
প্রবত সন্তুি এিং তারা বিরাপদ। ِين
ٱّلل َوٱَّل َي
ون ي
﴿يخَٰدِع ي
ُ َ ٓ َّ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ
َ
﴾ون
ل أنف َس ُهمي َو َما يَش َُ ُر ي
ون إ ِ ي
“ ءامنواي وما َيدع يতারা আল্লাহ
তা‘আলালক মযাোঁকা মদয় এিং যারা আল্লাহর ওপর ঈমাি
আিলছ তালদর মযাোঁকা মদয়, মূ লতঃ তারা তালদর
বিলজলদরলকই মযাোঁকা মদয় বকন্তু তারা তা অিু যািি কলর
িা।”40

40

মাদালরজুস সাললকীি ১/৩৪৯।
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আিদু ল্লাহ ইিি আমর রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু মেলক িবণখত,
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললি,
َ
َ ْ َ
ُ
ْ َ  َ ْو َْمن َاك،كن فيه َاك َن ُمناَفقا َخالصا
نت ِفي ِه خصلة
«أربع من
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ
َ ذ
ِّ
َ
ْ ََ ُ ذ
َ
إ ِ ْذَا َحدث: اق َح ذىت يَ َدع َها
ِ ِمنهن اكنت ِفي ِه خصلة ِمن انلف
َ  َوإ َذ،َك َذ َب
َ َاصم ف
َ  َوإ ْذَا َخ، َوإ ْذَا َو َعد ْأَْخلَ َف،در
َ ااع َ َهد َغ
»جر
ِ
ِ
ِ
“চারবট গুণ যার মলযে একত্র হলি, মস সবতেকার
মুিাবফক। আর যার মলযে এ বতিবট গুলির ময মকালিা
একবট োকলি মস যতবদি পযখন্ত তা পবরহার িা করলি
তার মলযে মিফালকর একবট গুণ অিবশি োকল। যখি
কো িলল বমেো িলল। আর যখি মকালিা বিষলয়
প্রবতশ্রুবত মদয়, তখি তা লঙ্ঘি কলর, আর যখি ওয়াদা
কলর তা বখলাফ কলর, যখি েগড়া-বিিাদ কলর, মস
অকেে ভাষায় গাবল-গালাজ কলর।41
ইমাম িিিী রহ. িললি, এক দল আললম এ হাদীসবটলক
জবটল িলল আখোবয়ত কলরি। কারণ, এখালি ময কবট
গুলণর কো িলা হলয়লছ, তা একজি সবতেকার মুসবলম
41

সহীহ িু খারী, হাদীস িং ৩৪; সহীহ মুসবলম, হাদীস িং ৫৮।
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যার মলযে মকালিা সলন্দহ িা সংশয় িাই তার মলযেও
পাওয়া মযলত পালর। মযমি, ইউসু ফ ‘আলাইবহস
সালালমর ভাইলদর মলযেও এ যরলির গুণ পাওয়া
বগলয়বছল। অিু রূপভালি আমালদর আললম, ওলামা,
পূ িখসূবর ও মিীষীলদর মযে হলত অলিলকর মলযে এসি
গুণ িা এর মকালিা একবট পাওয়া যাওয়া অস্বাভাবিক বছল
িা। তাই িলল তারালতা মুিাবফক িয়। এর সমাযালি
ইমাম িিিী িললি, আলহামদু বলল্লাহ এ হাদীলস মতমি
মকালিা অসু বিযা িাই। তলি আললমগণ হাদীলসর বিবভন্ন
অেখ িণখিা কলরি, অবযকাংশ বিলশষজ্ঞ আললমগণ যা
িলললছি, তা হললা, মূ লতঃ এ চবরত্রগুললা হললা,
মিফালকর চবরত্র। যালদর মলযে এ সি চবরত্র োকলি মস
মুিাবফকলদর সাদৃ শে হলি, তালদর চবরলত্র চবরত্রিাি হলি।
কারণ, বিফাক হললা, তার বভতলর যা আলছ, তার
বিপরীতবটলক প্রকাশ করা। যার মলযে উলল্লবখত চবরত্র
গুললা পাওয়া যালি, তার মক্ষলত্র মিফালকর অেখবটও
প্রলযাজে। মস যালক ওয়াদা বদলয়লছ, যার সালে বমেো কো
িললছ, যার আমািলতর বখয়ািত করলছ এিং যার
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প্রবতশ্রুবত ভঙ্গ করলছ, তার িোপালর মস অিশেই
মুিালফবক করলছ। তার সালে মস অিশেই িাস্তিতালক
মগাপি করলছ। এ অলেখ মলাকবট অিশেই মুিাবফক। বকন্তু
মস ইসলালমর মক্ষলত্র মুিাবফক িয় ময, মুলখ ইসলাম
প্রকাশ করল আর অন্তলর কুফরলক লালি করল। আর
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তার িাণী িারা এ
কো িললিবি ময, মস খাোঁবট মুিাবফক ও বচর জাহান্নামী
হলি এিং জাহান্নালমর বিম্নস্তলর তার অিোি হলি। এ
অেখবটই বিশুদ্ধ ও গ্রহণলযাগে। আল্লাহ আমালদর মিাোর
তাওফীক দাি করুি। আমীি!
আর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর িাণী:
»«اكن منافقا خالصا
“মস খাললস মুিাবফক” এ কোর অেখ হললা, এ
চবরত্রগুললার কারলণ মলাকবট মুিাবফকলদর সালে অবযক
সাদৃ শে রালখ। আিার আলরা কতক আললম িললি, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর এ িাণী ঐ মলালকর
মক্ষলত্র প্রলযাজে যার মলযে এ চবরত্রগুললা প্রাযািে বিস্তার
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করলছ। আর যার মলযে প্রাযািে বিস্তার কলর বি তলি
মালে মলযে পাওয়া যায়, মস এ হাদীলসর অন্তভুখে িয়।
মুহাবেসগণ হাদীলসর এ অেখবটলকই গ্রহণ কলরলছি।42
২৮. সময় মত সালাত আদায় িা করা:
মুিাবফকরা সময় মত সালাত আদায় কলর িা।
জামা‘আলত বঠক মত হাবজর হয় িা। তারা সালালতর
জামা‘আত কালয়ম হওয়ার মশষ সময় আলস আিার
সিখালগ্র চলল যায়।
আলা ইিি আব্দু র রহমাি রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু মেলক
িবণখত,
«أنه دخل ىلع أنس بن مالك يف داره بابلرصة حني انرصف
:  فلما دخلنا عليه قال، وداره جبنب املسجد،من الظهر
،إنما انرصفنا الساعة من الظهر: «أصليتم العرص؟ فقلنا هل
ّ ، فقمنا فصلينا،فصلوا العرص: قال
فلما انرصفنا قال سمعت
َ
ذ
َُ
ُ ُْجلس يَ ْرق
ب الش ْم َس
ُْ ِ ي
ْ َ فق
ِْ ِ تل َْك َصالة املنُا
ْ ِ رسول اهلل يقول
42

শরলহ মুসবলম ২/৪৬-৪৭।
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َ َ َ َ َ
َ
َ َْ َْ ْ َ َ
ذ
َْ ذ
ام فنَقر ْأ َْربعا اهلل ال
ان ق
ِ ن الشيط
ِ حىت إ ِ ْذَا اكنت بني قر
ُ ُ
َ ّ َ
»يها إال ق ِليال
يَذكر ِف
“একবদি বতবি িছরায় আিাস ইিি মালললকর িাড়ীলত
প্রলিশ কলরি। আর আিাস ইিি মাললক তখি মযাহলরর
সালাত আদায় কলর িাড়ীলত বফলরি। তার ঘর বছল
মসবজলদর এলকিালর পালশই। আলা ইিি আব্দু র রহমাি
িললি, আমরা তার বিকট প্রলিশ করলল, বতবি আমালদর
িললি, মতামরা বক আসলরর সালাত আদায় করছ?
আমরা তালক িললাম, আমরালতা মকিল মযাহলরর সালাত
আদায় কলর বফরলাম। তখি বতবি িলললি, তাহলল
মতামরা আসলরর সালাত আদায় কর। তারপর আমরা
দাোঁড়ালাম এিং আসলরর সালাত আদায় করলাম। আমরা
সালালতর সালাম বফরাইলল বতবি িললি, আবম রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু

আলাইবহ

ওয়াসাল্লামলক

িললত

শুলিবছ

মুিাবফকলদর সালাত হললা, তারা িলস িলস সূ লযখর
অলপক্ষা করলত োলক। তারপর সূ যখ যখি শয়তালির দু ’বট
বশংলয়র মালে অিোি কলর, তখি তারা তাড়াহুড়া কলর
সালালত দাোঁড়ায়, কালকর মঠাকলরর মলতা চার রাকাত
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সালাত আদায় কলর, তালত আল্লাহর বযবকর িা িরণ খুি
কমই করা হলয় োলক।43
আল্লামা ইিিু ল কাইলয়েম রহ. িললি, তারা সালাতলক
প্রেম ওয়ালে আদায় কলর িা। সালাতলক একদম মশষ
ওয়ালে বিলয় যায়, যখি সালালতর সময় মশষ হলয়
যাওয়ার উপক্রম হয়। তারা ফজর আদায় কলর সূ যখ
উদলয়র সময়, আসর আদায় কলর সূ যখালস্তর সময়। আর
তারা সালাত আদায় কলর কালকর মঠাকলরর মত কলর।
তালদর সালাত হললা, মদলহর সালাত, তালদর সালাত
অন্তলরর সালাত িয়। তারা সালালতর মলযে বশয়াললর মত
এবদক মসবদক তাকায়।44
২৯. জামা‘আলত সালাত আদায় করা হলত বিরত োকা:
মুিাবফকরা জামা‘আলত সালাত আদায় হলত বিরত োলক।
তালদর বিকট জামা‘আলত সালাত আদায় করা অতীি

43

সহীহ মুসবলম, হাদীস িং ৬২২।

44

মাদালরজুস সাললকীি ১/৩৫৪।
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কবঠি কাজ। তাই মুমীিলদর উবচত, তারা মযি
জামা‘আলত সালাত আদায় করলি।
আব্দু ল্লাহ ইিি মাসু দ রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু মেলক িবণখত,
বতবি িললি,
«من ّ
رسه أن يلىق اهلل غدا مسلما فليحافظ ىلع هؤالء
الصلوات حيث ينادى بهن ،فإن اهلل رشع نلبيكم َ
سن

اهلدى ،وإنهن من سن اهلدى ،ولو أنكم صليتم يف بيوتكم

كما يصيل هذا املتخلف يف بيته لرتكتم سنة نبيكم ،ولو

تركتم سنة نبيكم لضللتم ،وما من رجل يتطهر فيحسن

الطهور ثم يعمد إىل مسجد من هذه املساجد إال كتب اهلل
ّ
وحيط عنه
هل بكل خطوة خيطوها حسنة ،ويرفعه بها درجة،
ّ
ُ
بها سيئة ،ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم
انلفاق ،ولقد اكن الرجل يؤىت به يهادى بني الرجلني حىت

يقام يف الصف»

“ময িেবে পছন্দ কলর ময, বকয়ামলতর বদি মস একজি
মুসবলম বহলসলি আল্লাহর সালে সাক্ষাত করলি, মস মযি
পাোঁচ ওয়াে সালাতসমূ লহর জিে আহ্বাি করা হলল, তা
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যোযে সংরক্ষণ কলর। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা
মতামালদর িিীর জিে মহদালয়লতর বিযাি চালু কলরি।
আর পাোঁচ ওয়াে সালাত হললা, বহদালয়লতরই বিযাি।
মতামরা যবদ মতামালদর সালাতসমূ হলক ঘলর আদায় কর,
মযমিবট এ পশ্চাৎপদ মলাকবট কলর োলক, তলি মতামরা
মতামালদর িিীর সু ন্নতলক মছলড় বদলল। আর যখি
মতামরা মতামালদর িিীর সু ন্নাতলক মছলড় মদলি তখি
মতামরা মগামরাহ ও ভ্রি হলয় যালি। ময মকালিা িেবেই
মহাক িা মকি, মস যখি ভাললাভালি অযু করলি, তারপর
মসবজদসমূ হ মেলক মকালিা একবট মসবজলদর বদলক
যাওয়ার জিে রওয়ািা কলর, আল্লাহ তা‘আলা তার প্রবতবট
কদলম কদলম মিবক বলবপিদ্ধ কলরি, তার মযখাদালক এক
যাপ কলর িৃ বদ্ধ কলরি এিং একবট কলর গুিাহ ক্ষমা
কলরি। আমরা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর
যু লগ মদলখবছ একমাত্র প্রবসদ্ধ মুিাবফক ছাড়া আর মকউ
সালাত হলত বিরত োকলতা িা। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর যু লগ আমরা আলরা মদলখবছ, এক
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মলাকলক দু ইজি মািু লষর কাোঁলয ভর কলর সালালতর
কাতালর উপবেত করা হত।45
আল্লামা সু মবি রহ. িললি, এখালি মুিাবফক িারা উলেশে
ঐ মুিাবফক িয় যারা কুফুরলক মগাপি কলর এিং ইসলাম
প্রকাশ কলর। যবদ তাই হয়, তাহলল জামা‘আলত সালাত
আদায় করা ফরয হলয় যালি। কারণ, ময কুফুরলক মগাপি
কলর মস অিশেই কাবফর।”46
৩০. অশ্লীল কো িলা ও মিবশ কো িলা:
মুিাবফকলদর স্বভাি হললা, তারা কোয় কোয় মািু ষলক
গাবল মদয়, লিা মদয়। ময কো মলাক সমালজ িলা উবচত
িয়, ঐ যরলির অশ্লীল ফালহশা কো িলািবল করত এিং
তারা তালদর মজবললশ হাসাহাবস করত।
আিু উমামাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু মেলক িবণখত রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললি,

45

সহীহ মুসবলম, হাদীস িং ৬৫৪।

46

মদখুি ‘আওিু ল মািু দ ২/১৭৯।
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ُ ََ َ ُ َ ْ
ََْ
َ َ ْ ُ ُّ ْاء َوال
َ
َ
ُ َ«احلَي
ان
ِ  وابلذاء وابليان شعبت،ان
ِ ان ِمن ِاِليم
ِ ِع شعبت
ِ
ذ
َ
»اق
ِ من انلف
“লিা ও কো কম িলা, ঈমালির দু ’বট শাখা আর
অশ্লীলতা ও অবতকেি মিফালকর দু ’বট শাখা।47
ُّ ْ الশব্দবটর অেখ
ইমাম বতরবমযী রহ. িললি, হাদীলস ِع
ِ
َ
َ
ُ  ابلذশলব্দর অেখ হললা, অশ্লীল
হললা, কম কো িলা আর اء
কো িলা আর  ابليانঅেখ হললা অবযক কো িলা। মযমি,
িো িা ওয়ালয়জরা মািু ষলক আকৃি করার জিে ও
তালদর প্রশংসা কুড়ালিার উলেলশে এমি এমি কো িলল
যা আল্লাহ তা‘আলা পছন্দ কলর িা।
আল্লামা ইিিু ল কাইলয়েম রহ. িললি, মুিাবফকলদর
অিো মুসবলমলদর মলযে অচল মুদ্রার মত। যা অলিক
মািু ষই তালদর অবভজ্ঞতা িা োকার কারলণ গ্রহণ কলর
োলক। আর যারা অবভজ্ঞ ও মযাগেতা সম্পন্ন তারা
অিশেই িুেলত পালর এবট বক আসল মুদ্রা িা িকল মুদ্রা।
47

বতরবমযী, হাদীস িং ২০২৭। হাবকম হাদীবটলক সহীহ িলল আখোবয়ত
কলরি।
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আর এ যরলির অবভজ্ঞ মলালকর সংখো সমালজ কমই
হলয় োলক। দীলির জিে এ যরলির মলালকর চাইলত ক্ষবত
আর বকছু ই হলত পালর িা। এ সি মলালকরা দীি ও
যমখলক স্ব-মুলল উৎখাত কলর মফলল। এ কারলণ আল্লাহ
তা‘আলা কুরআলি করীলম তালদর অিোলক পবরষ্কার
কলরি ও চবরত্রলক ফুবটলয় তুললি। একাবযক িার তালদর
অিোি, দ্বিবশিে ও আললাচিা তুলল যলরি এিং তালদর
ক্ষবত উম্মতলক মেলক সতকখ কলরি। এ উম্মতলক িার
িার তালদর কারলণ মাশুল মদওয়া এিং তালদর কারলণই
এ উম্মলতর ওপর িড় িড় মুবসিত মিলম আসায়, তালদর
সম্পলকখ ভাললাভালি জািার প্রলয়াজি তীব্রভালি মদখা
মদয়। তালদর কো মশািা হলত মিোঁলচ োকা, তালদর এিং
সালে সম্পকখ রাখা হলত দু লর োকা উম্মলতর ওপর ফরয
হলয় মগলছ। তারা কত পবেকলকই িা তালদর গন্তলিের
পে মেলক দূ লর সবরলয় বদলয়লছ! তালদরলক সবঠক পে
মেলক সবরলয় মগামরাবহ ও ভ্রি পলে বিলয় মগলছ। তারা
কত মািু ষলক বমেো প্রবতশ্রুবত বদলয় তা ভঙ্গ করলছ! আর
কত মািু ষলক তারা আশাহত করলছ। তারা মািু ষলক
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ওয়াদা বদলয় প্রতারণা করলছ এিং মািু ষলক ধ্বংস ও
হালালকর বদলক মঠলল বদলয়লছ।48
৩১. গাি শ্রিণ করা:
গাি-িাজিা হললা মুিাবফকলদর একবট অিেতম কু
অভোস, যা একজি মািু ষলক আল্লাহর িরণ মেলক
সম্পূ ণখ গালফল কলর মদয়। আর এ গাি িাজিাই বছল
মুিাবফকলদর বিতে বদলির সােী। তারা সি সময় গাি
িাজিা শ্রিণ কলর সময় িি করত। িতখমাি সমলয় এ
িেবযবট মুসবলম যু িকলদর মলযেও প্রকট হলয় দাোঁবড়লয়লছ।
মুিাবফকলদর এ ঘৃ বণত স্বভাি মেলক আমালদর সিাইলক
মিোঁলচ োকলত হলি।
আব্দু ল্লাহ ইিি মাসু দ রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু িললি,
»« الغناء ينبت انلفاق يف القلب
“গাি মািু লষর অন্তলর বিফাক সৃ বি কলর।49

48

তবরকুল বহজরাতাইি ৬০৩।

49

শুয়ািু ল ঈমাি ১০/২২৩।
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আল্লামা ইিিু ল কাইলয়েম রহ. িললি, মলি রাখলত হলি,
বিফালকর মুল বভবত্ত হললা, একজি মািু লষর িাবহেক
বদকবট তার অন্তলরর অিোর বিপরীত হওয়া। একজি
গায়ক তার দু ই অিো হলত পালর, মস তার গালি কালরা
চবরত্রলক হিি কলর, ফলল মস ফাবজর। অেিা মস বমেো
গুণগাি কলর তাহলল মস মুিাবফক। একজি গায়ক মস
মদখায় ময, তার মলযে আল্লাহ ও আলখরালতর প্রবত আগ্রহ
আলছ বকন্তু তার অন্তর িফলসর খালয়শালত ভরপুর।
আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূ ল ময সি গাি িাজিা িাদে যন্ত্র
ও অিেখক গলািাবজলক অপছন্দ কলর, তার প্রবত তার
ভাললািাসা অটুট। তার অন্তর এসি িারাই সি সময়
ভবতখ। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূ ল যা পছন্দ কলর এিং যা
অপছন্দ কলর তা মেলক তার অন্তর এলক িালরই খাবল
ও বিরাি। তালদর এ চবরত্র বিফাক দ্বি আর বকছু ই িা।...
এ ছাড়াও বিফালকর আলামত হললা, আল্লাহর বযবকর কম
করা, সালাত আদালয় অলসতা করা এিং সালালত কালকর
মঠাকলরর মত মঠাকর মদওয়া। আর অবভজ্ঞতা হললা, যারা
গাি কলর তালদর খুি কম মলাকই আলছ যালদর মলযে এ
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চবরত্রগুললা পাওয়া যালি িা। গায়করা সাযারণত সালালত
অমলিালযাগী ও আল্লাহর বযবকর হলত গালফল হলয় োলক।
এ ছাড়াও বিফালকর বভবত্তই হললা, বমেোর ওপর আর
গাি হললা সিলচলয় অবযক বমেোচার। গালি অসু ন্দরলক
সু ন্দর ও খারাপলক ভাললা কলর মদখায় আর সু ন্দরলক
বিশ্রী আর ভাললালক মন্দ কলর মদখায়। আর এই হললা
আসল বিফাক িা কপটতা। আলরা িলা যায়, বিফাক
হললা মযাোঁকা, ষড়যন্ত্র ও বমেোচার আর গালির বভবত্তই
হললা এ সলির ওপর প্রবতবষ্ঠত।50

50

ইগাসাতুল িাহকাি ১/২৫০।
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বিফাক মেলক িাোঁচার উপায়
প্রবতবট মুসবললমর ওপর কতখিে হললা, মস বিলজলক
বিফাক মেলক মহফাযত করলি। আর মিফালকর মেলক
িাোঁচার জিে তালক অিশেই মিক আমল সমূ লহর পািন্দী
করলত হলি এিং ভাললা গুলণ গুণাবন্বত হলত হলি। বিফাক
একবট মারাত্মক সমসো। মুবমলির জিে বিফাক মেলক
িাোঁচার মকালিা বিকল্প িাই। একজি মুবমি বিফাক মেলক
বিলজলক িা িাোঁচালত পারলল, মস অিশেই যীলর যীলর
অযঃপতলির বদলক যালি। ফলল মস এক সময় ঈমাি
হারা হলয় মারা যালি। সু তরাং বিফাক মেলক িাোঁচার
মকালিা বিকল্প িাই।
ময সি মিক আমল সমূ লহর পািবন্দ করলত হলি তা
বিম্নরূপ:
এক. প্রেম ওয়ালের মলযে সালাত আদায় করা এিং
ইমালমর সালে তাকিীলর তাহরীমায় শরীক হওয়া।
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মুিাবফকলদর স্বভাি হললা, তারা সালালত মদবর করা এিং
মশষ ওয়ালের মলযে বগলয় মকালিা রকম সালাত আদায়
করা।
আিাস ইিি মাললক মেলক িবণখত, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললি,
َ ْ َ ْ َ َ ُْ ُ ذ
ْ َهلل أَ ْر َبع َني ي
،برية األ ُوَل
ك
اتل
ك
ر
د
ي
ة
اع
مج
يف
ما
ْ
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذ
ذ
َ
َ اءة ِم ْن انلار َو َب َر
َ  بَ َر،اءتان
َ ََ
»اءة ِم ْن انلفاق
ِ بر
ِ

ذ
«من َصىل
ُ َ ُكتبت
هل
ِ

“ময িেবে প্রেম তাকিীলরর সালে চবল্লশ বদি জামা‘আলত
সালাত আদায় কলর, তার জিে দু ’বট পুরস্কার বলবপিদ্ধ
হয়, এক- তালক জাহান্নাম হলত মুবে মদওয়া হলি। দু ইবিফাক মেলক তালক মুবে মদওয়া হলি।

অেখাৎ মলাকবট জাহান্নাম মেলক মুবে ও িাজাত পালি।
আর বিফাক মেলক মুবে পাওয়ার অেখ হললা, মস মলাকবট
দু বিয়ালত মুিাবফকরা ময সি আমল কলর তা হলত মুে
োকলি। মুখবলস মলালকরা ময সি আমল কলর আল্লাহ
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তা‘আলা তালক তা করার তাওফীক বদলিি। আর
আলখরালত মলাকবট মুিাবফকলদর ময শাবস্ত মদওয়া হলি
তা মেলক মুে োকলি। এিং তার সম্পলকখ সাক্ষে মদওয়া
হলি ময মলাকবট মুিাবফক িয়। মমাট কো মুিাবফকরা
সালালত দাোঁড়ালল অলসতা কলর আর এ মলাকবট তার
বিপরীত হলি।51
দু ই. উত্তম চবরত্র ও দীলির জ্ঞাি:
উত্তম চবরত্র অিলম্বি ও দীি সম্পলকখ জাি অজখি করার
মাযেলম একজি মুসবলমলক অিশেই বিফাক মেলক মিোঁলচ
োকার মচিা করলত হলি। কারণ, কখলিাই িীবি বশক্ষালক
ভাললা মচালখ মদলখ িা, তারা সি সময় ইসলামী বশক্ষালক
পবরতোগ কলর এিং বিজাতীয় বশক্ষায় বশবক্ষত হলত
পছন্দ কলর।
আিু হুরায়রা মেলক িবণখত, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম িললি,

51

তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৪০।
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َ ُ
ْ َ
َ َ َ َ َ« َخ ْصلَت
 َوال فقه ِيف،فقْ ُح ُسن َس ْمت
ِ ان ال َتت ِمع
ِ
ِ ان ِيف منا
ِّ
»ين
ِ ادل
“একজি মুিাবফলকর মলযে দু ’বট চবরত্র কখলিাই একত্র
হয় িা, সু ন্দর চবরত্র ও দীলির জ্ঞাি।52
সু ন্দর চবরত্র িললত এখালি িুোলিা হলয়লছ, সাললহীিলদর
গুলণ গুণাবন্বত হওয়া এিং কলোণকর কাজগুললা
অিু সন্ধাি কলর তার ওপর জীিি যাপি করা। আর
খারাপ ও মন্দ কাজ মেলক বিলজলক বিরাপদ রাখা।
বতি. সদকা করা:
সদকা হললা, বিফাক মেলক িাোঁচার গুরুত্বপূ ণখ উপায়।
কারণ, মািু লষর অন্তলর টাকা, পয়সা ও যি সম্পলদর
মলাভ অতেবযক হলয় োলক। তাই মস যখি সদকা করলি
তখি তার অন্তর মেলক পাবেখি জগলতর মুহাব্বাত কমলি
এিং মস আলখরাতমুখী হলি।

52

বতরবমযী, হাদীস িং ২৬৮৪। আল্লামা আলিািী রহ. হাদীসবটলক সহীহ
িলল আখোবয়ত কলরি।
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আিু মাললক আল-আশয়ারী মেলক িবণখত, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললি,
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
ُ ْ َ
َ ْ طر
ُّ «
ُ الط ُه
ُ ور َش
بحان اهلل
 ْوُس،هلل تمل امل ِِيان
ِ  َواحلمد،ان
ِ اِليم
ِ
ْ
ْ َ
ُ َ َْ
ُ ْ َ
مل َما َب ْني ذ
َ الس َم
،ات َواأل َ ْر ِْض
هلل تمْل ِن أو ت
ِ َواحلمد
ِ او
َ َ ذ
ُ ُْ
َ  َوالذ،صالةُ نُور
ُ  َوالذ ْص،صدقَ ُة بُ ْ ْرَهان
 َوالق ْرآن ُح ذجة،ب ِضيَاء
وال
ُّ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
َ ُ َْ
ْبايع َن ْف َس ُه َف ُمعتق َها أَو
ذ
ْ ِ اس يغدو ف
ِ  ك انل،لك أو عليك
ِ
»ُموب ِق َها
“পবিত্রতা ঈমালির অঙ্গ, আলহামদু বলল্লাহ মীযািলক ভলর
মদয়, আর সু িহািাল্লাহ ও আলহামদু বলল্লাহ উভয়বটলক
ভরপুর কলর মদয় অেিা আসমাি ও যবমলি মযেিতখী সি
বকছু লক ভরপুর কলর মদয়। সালাত হললা িু র, সদকা
হললা প্রমাণ, দ্বযযখ হললা আললা, আর কুরআি হয় মতামার
পলক্ষ দলীল অেিা মতামার বিপলক্ষ প্রমাণ। প্রবতবট
আত্মাই িেিসায়ী। মকউ হয়ত, লাভিাি হয় আর মকউ
হয়লতা ক্ষবতগ্রস্ত হয়”।53

53

সহীহ মুসবলম, হাদীস িং ২২৩।
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সদকা করা একজি মািু লষর ঈমািদার হওয়ার ওপর
বিলশষ প্রমাণ। কারণ, একজি মুিাবফক তার মলযে
আল্লাহর ওপর বিশ্বাস িা োকালত মস কখলিাই সদকা
করলি িা। সু তরাং, ময সদকা করল, তা তার ঈমালির
সতেতার ওপর প্রমাণস্বরূপ।54
চার. বকয়ামুল্লাইল করা:
কাতাদাহ রহ. িললি, একজি মুিাবফক কখলিাই রাত
মজলগ ইিাদত করলত পালর িা।55
কারণ হললা, একজি মুিাবফক তখি মিক আমল কলর,
যখি মলালকরা তালক মদলখ আর যখি মলাকজি ঘুবমলয়
োলক িা িা মদলখ, তখি তার মিক আমল করার মকালিা
কারণ োলক িা। সু তরাং যখি একজি মলাক রালত উলঠ
সালাত আদায় কলর, তাহলল িুেলত হলি মলাকবট
মুিাবফক িয় িরং ঈমািদার। আমালদর সকললরই উবচত

54

শরলহ িিিী ৩/১০১।

55

হুলয়াতুল আওবলয়া ২/৩৩৮।
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রালত বকয়ামুল্লাইল করা। এলত আল্লাহর সাবন্নযে লাভ ও
বিফাক মেলক িাোঁচা সহজ হয়।
পাোঁচ. আল্লাহর রালহ বজহাদ করা:
বজহাদ হললা, ইসলালমর গুরুত্বপূ ণখ মসাপাি ও মশৌযখিীযখ।
ইসলামলক দু বিয়ার িুলক প্রবতষ্ঠা করা এিং বটবকলয়
রাখার জিে বজহালদর মকালিা বিকল্প িাই। সু তরাং,
একজি ঈমািদালরর জিে যখিই সু লযাগ আসলি, তালক
অিশেই বজহালদ শরীক হলত হলি। অিেোয় তার অন্তলর
শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা োকলত হলি। যবদ কালরা অন্তলর
এ যরলির আকাঙ্ক্ষা িা োলক তালক িুেলত হলি, তার
অন্তলর বিফালকর িোবয রলয়লছ।
আিু হুরায়রা রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু মেলক িবণখত, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললি,
ُ َ َ
ْ
ُ ْ َ ْ ِّ َ َ ْ َ َ َ
« َمن َمات َولم يغ ُز َولم حيدث نف َسه ب ِْه َمات َىلع شعبَة من

»ن ِفاق
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“ময িেবে মারা মগল, জীিলি কখলিা বজহাদ কলর বি
এিং অন্তলর বজহালদর আকাঙ্ক্ষাও জালগ বি, মস
বিফালকর একবট অযোলয়র ওপর মৃতুে িরণ করল।56
ইমাম িিিী রহ. িললি, এখালি অেখ হললা, যার অিো
এমি হলি মস ময সি মুিাবফকরা বজহাদ করা মেলক
বিরত োলক তালদর মলতাই হলি। কারণ, বজহাদ মছলড়
মদওয়া বিফালকর একবট অিেতম শাখা। হাদীস িারা
একবট বিষয় প্রমাবণত হয় ময, যবদ মকালিা িেবে মকালিা
ইিাদত করার বিয়ত কলর এিং মস কাজবট করার
আলগই মারা যায় তাহলল তালক বিন্দা করা হলি িা।
মযমিবট বিন্দা করা হলি ঐ িেবের ময বিয়তই করল
িা।57
ছয়. আল্লাহর বযবকর মিবশ করা:
আল্লামা ইিিু ল কাইলয়েম রহ. িললি, আল্লাহর বযবকর
মিবশ কলর করা িারা বিফাক মেলক বিরাপদ োকা যায়।
56

সহীহ মুসবলম, হাদীস িং ১৯১০।

57

শরলহ িিিী ১৩/৫৬।
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কারণ, মুিাবফকরা আল্লাহর বযবকর কলরই িা। আল্লাহ
তা‘আলা মুিাবফকলদর সম্পলকখ িললি,
َ َّ َ ٓ ُ َ َ
ُ َ ُ َ َّ َ ُ َٰ َ ُ َ َٰ َ ُ َّ
ٱلصل َٰوية ِي
لي
ٱّللي َوه َيويخَٰدِع ُهمييِإَوذايقامواييإ ِ ي
وني ي
ِيييخدِع ي
نيٱلمنفِق ي
﴿يإ ِ ي
ٗ َ َّ َ َّ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ ُ ٓ َ ُ َٰ َ َ ُ ُ َ
﴾١٤٢ِيل ي
ل يقل ي
ٱّلل يإ ِ ي
ون ي ي
ل ييذكر ي
اس يو ي
ون يٱنل ي
ال ييراء ي
قامواي يكس ي
]٢٤١ :[النساء

“বিশ্চয় মুিাবফকরা আল্লাহর সালে মযাোঁকািাবজ কলর।
িস্তুতঃ বতবি তালদরলক মযাোঁকায় মফললি, আর যখি তারা
সালালত দাোঁড়ায় তখি দ্বশবেললের সালে দাোঁড়ায়। শুযু মাত্র
মলাকলদখালিার জিে এিং আল্লাহলক তারা অল্পই িরণ
কলর”। [সূ রা আি-বিসা, আয়াত: ১৪২]
আর কা‘ি রহ. িললি, ময িেবে আল্লাহর বযবকর মিবশ
কলর মস বিফাক হলত মুে োকলি। এ কারলণই হলত
পালর আল্লাহ তা‘আলা সূ রা মুিাবফকলক মশষ কলরলছিُ َ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
ُ َ َ ٓ َ َ ُ ُ َٰ َ َ ُ
ل يأولَٰ ُدكمي ي َعني
ل يتل ِهكمي يأمولكمي يو ي
ِين يءامنواي ي ي
﴿يأيها يٱَّل ي
َ ُ َٰ َ
ُُ
َ َٰٓ َ ُ َ َ َٰ َ
َّ
َ
َ
﴾٩ون ي
ك يه يم يٱلخ ِِس ي
ِك يفأولئ ِ ي
ٱّللنِ ي َو َمن ييفَلي يذل ي
ذِك ِير ي ي
]٩ :[املنافقون
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“মহ মুবমিগণ, মতামালদর যি-সম্পদ ও সন্তাি-সন্তবত
মযি মতামালদরলক আল্লাহর িরণ হলত উদাসীি িা কলর।
আর যারা এরূপ উদাসীি হলি, তারাই মতা ক্ষবতগ্রস্ত।”
[সূ রা আল-মুিাবফকূি, আয়াত: ০৯] এ কো িারা।
কারণ, এ আয়ালত আল্লাহ তা‘আলা মুিাবফকলদর বফতিা
মেলক সতকখ কলরি। যারা আল্লাহর বযবকর মেলক গালফল
হওয়ার কারলণ বিফালক বিপবতত হয়। মকালিা মকালিা
সাহািীলক খালরজীলদর বিষলয় বজজ্ঞাসা করা হললা, তারা
বক মুিাবফক? উত্তলর তারা িলল, িা। কারণ, মুিাবফকরা
আল্লাহর বযবকর কলর িা। আল্লাহর বযবকর িা করা
বিফালকর আলামত। আল্লাহর বযবকর করা বিফাক মেলক
িাোঁচার অিেতম উপায়। ময অন্তর আল্লাহর বযবকলর
মশগুল ঐ অন্তরলক বিফালক বলপ্ত করা মকালিা ক্রলমই
সমীচীি িয়। বিফাক হললা ঐ অন্তলরর জিে ময অন্তর
আল্লাহর বযবকর হলত গালফল ও মিখির।58
সাত. মদা‘আ করা:
58

আল ওয়ালিলু স সাইলয়ি পৃ . ১১০।
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যু িাইর ইিি িু ফাইর মেলক িবণখত বতবি িললি,
 فإذا هو قائم يصيل،«دخلت ىلع أب ادلرداء مزنهل حبمص
، فلما جلس يتشهد جعل يتعوذ باهلل من انلفاق،يف مسجده
 ما أنت،غفر اهلل لك يا أبا ادلرداء: فلما انرصف قلت
 من يأمن ابلالء؟ !من يأمن،امهلل غفرا ثالثا: وانلفاق؟ قال
ابلالء؟ !واهلل إن الرجل يلفتنت يف ساعة فينقلب عن دينه
“আবম আিু দারদার ঘলর প্রলিশ কলর মদবখ মস সালাত
আদায় করলছ, তারপর যখি মস তাশাহুলদর জিে িসল,
তখি তাশাহুদ পলড় আল্লাহর বিকট বিফাক হলত আশ্রয়
প্রােখিা করলছ, যখি সালাম বফরাল আবম তালক িললাম
আল্লাহ তা‘আলা মতামালক ক্ষমা করুক মহ আিু দারদা!
তুবম বিফাকলক এত ভয় করছ মকি? মতামার সালে
বিফালকর সালে সম্পকখ কী? এ কোর জিালি মস
বতিিার মহ আল্লাহ আমালদর ক্ষমা করুি এ কো িলল
এিং আলরা িলললি, এ মহা প্রলয় হলত মক বিরাপলদ
োকলি? এ মহা প্রলয় মেলক মক বিরাপদ? আবম আল্লাহর

 115 

শপে কলর িলবছ একজি মলাক মুহূলতখর মলযে বফতিার
সম্মু খীি হয় তারপর মস তার দীি মেলক বফলর যায়।59
আট. আিসারীলদর মহব্বত করা:
আিাস রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু মেলক িবণখত, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললি,
َُ
ُ ُْ
ُّ
َ
َ َ
َ
»ار
 َوآ َيُة،ار
ِ
ِ انلفاق بغض األنص
ِ «آية ِاِليمان حب األنص
“ঈমালির আলামত হললা, আিছারলদর মহব্বত করা
আর বিফালকর আলামত হললা, আিসারলদর ঘৃ ণা
করা”।60
িয়. আলী ইিি আিী তাললি রাবদয়াল্লাহু ‘আিহুলক
মহব্বত করা:
যু র রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু মেলক িবণখত বতবি িললি, আলী
ইিি আিী তাললি রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু িললি,

59
60

সীয়ারু আলামীি িু িালা ৬/৩৮২, আল্লামা যাহািী িললি, সিদবট সহীহ।
সহীহ িু খারী, হাদীস িং ১৭; সহীহ মুসবলম, হাদীস িং ৭৪।
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ُ ذ َ َ َ ذ ُ َ ْ ُ ذ ّ ُّ ِّ َ َ ذ
ِم إيل أنه
ْيب األ
ِْ ِ النسمة ِإنه لعهد انل
َُ
ُ ُيبْغ
»افق
ض
ِ ين ِإال من
ِ ِ

ََََ ََََ َ ذ
ذ
 وبرأ،اَّلي فلق احلبة
ِ « َو
ُ
ال حي ِّب ِين ِإال ُمؤ ِمن وال

“আবম ঐ সত্তার শপে কলর িলবছ বযবি িীজ মেলক অঙ্কুর
উৎপন্ন কলরি এিং মািিাত্মালক সৃ বি কলরি, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম অিশেই আমালক জািাি
ময, আমালক শুযু মুবমিরাই মহব্বত করলি আর যারা
আমালক ঘৃ ণা করলি তারা হললা মুিাবফক”।61

61

সহীহ মুসবলম, বকতািু ল ঈমাি, হাদীস িং ৭৮।
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মুিাবফকলদর বিষলয় একজি ঈমািদালরর অিোি বক
হওয়া উবচত?
মুিাবফকলদর সালে মকালিা প্রকার িমিীয়তা প্রদশখি
সম্পূ ণখ অগ্রহণলযাগে। তালদর ক্ষবতলক মকালিা ক্রলমই
মছাট মলি করা যালি িা। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লালমর যু লগর মুিাবফকলদর তুলিায় িতখমাি যু লগর
মুিাবফকরা আলরা অবযক ভয়ঙ্কর।
হুযায়ফা ইিিু ল ইয়ামি রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু মেলক িবণখত,
বতবি িললি,
«إن املنافقني ايلوم رش منهم ىلع عهد انليب صىل اهلل عليه
»وسلم اكنوا يومئذ يرسون وايلوم جيهرون

“িতখমাি যু লগর মুিাবফকরা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লালমর যু লগর মুিাবফকলদর তুলিায় আলরা মিবশ
ভয়ঙ্কর। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর যু লগ
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তারা মগাপলি কাজ করত, আর িতখমালি তারা প্রকালশে
মুিালফবক কলর।”62
তালদর বিষলয় একজি মুসবললমর অিোি:
১. মুিাবফকলদর আিু গতে করা হলত বিরত োকা:
কখলিাই মুিাবফকলদর আিু গতে করা যালি িা। কারণ,
তারা কখলিাই মুসবলমলদর কলোণ চায় িা তারা চায়
ক্ষবত। আল্লাহ তা‘আলা িললি,
َّ ُّ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
ُ َ َ َ َّ
َّ َّ َ َٰ َ ُ َ َ َٰ َ
ن َي
ٱّلل
ِين يإ ِ ي
ين وٱلمنفِق ي
ل ت ِطعِي ٱلكف ِِر ي
ٱّلل و ي
ق ي
ب ٱت ِي
﴿يأيها ٱنل ِ ي
َ َ
ٗ ِيما َحك
ً ن َعل
]0 :ِيما﴾ [األحزاب
َك ي
“মহ িিী, আল্লাহলক ভয় কর এিং কাবফর ও
মুিাবফকলদর আিু গতে কলরা িা। বিশ্চয় আল্লাহ সমেক
জ্ঞািী, মহাপ্রজ্ঞাময়।” [সূ রা আল-আহযাি, আয়াত: ১]
আয়ালতর িোখোয় আল্লামা তািারী রহ. আল্লাহ তা‘আলা
তার স্বীয় িিী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামলক
َّ ُّ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
َّ
িললি, ﴾ٱّلل
ق َي
ب ٱت ِي
“ ﴿يأيها ٱنل ِ يমহ িিী, আল্লাহলক ভয়
62
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কর” অেখাৎ মহ িিী! তুবম আল্লাহলক তার আিু গলতের
মাযেলম ভয় কর। মতামার জিে যা করা কতখিে ও মতামার
ওপর যা ফরয করা হলয়লছ, তা আদায় কর এিং ময সি
বিবষদ্ধ কাজ হলত মতামালদর বিলষয করা হলয়লছ, তা করা
َ
ُ َ
হলত বিরত োক। ﴾ين
ل ت ِطعِي ٱلكَٰف ِِر َي
“ ﴿ يআর তুবম
কাবফরলদর আিু গতে কলরা িা।” যারা মতামালক িলল,
তুবম মতামার আশপাশ মেলক দু িখল, গরীি, বমসবকি ও
অসহায় ঈমািদারলদর সবরলয় দাও। তালদর তুবম
আিু গতে কলরা িা। ِين
 َوٱل ُم َنَٰفِق َيআর তুবম মুিাবফকলদর
আিু গতে কলরা িা যারা মতামার বিকট এলস প্রকাশ কলর
ময, তারা ঈমািদার ও মতামার সহলযাগী। িাস্তলি তারা
ঈমািদার িয়, তারা কখলিাই মতামালক ও মতামার
সােীলদরলক িন্ধু িািালি িা। তুবম তালদর মেলক মকালিা
মতামত বিলয়া িা এিং তালদর মকালিা পরামশখ গ্রহণ
কলরা িা। কারণ, তারা মতামার দু শমি ও আল্লাহর দীলির
َ َ َ َّ َّ
ٗ ِيما َحك
ً ن َعل
দু শমি। ِيما
ٱّلل َك ي
ن ي
 إ ِ يবিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা
সমেক জ্ঞািী, মহাপ্রজ্ঞাময়। অেখাৎ আল্লাহ তা‘আলা তারা
তালদর অন্তলর যা বকছু মগাপি কলর তা জালিি। আর
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তারা প্রকালশে মতামার কলোণকামী হওয়ার িারা তালদর
উলেশে সম্পলকখ ও জালিি। আল্লাহ তা‘আলা মতামার ও
মতামার সাহািীলদর এিং দীলির যািতীয় কলমখর আঞ্জাম
মদওয়ার মক্ষলত্র এিং সমগ্র মাখলু লকর যািতীয়
পবরচালিায় বতবি সমেক জ্ঞািী।63
২. মুিাবফকলদর সালে বিতকখ করা মেলক বিরত োকা,
তালদর যমক মদওয়া ও ভাললা হওয়ার জিে উপলদশ
মদওয়া:
আল্লাহ তা‘আলা িললি,

َ َ
َ َّ َ َ
ِ
]024 : ن ل ُهمي َعذابًا أ ِِل ًما﴾ [النساء
ِي بِأ ي
ش ٱل ُم َنَٰ ِفق ي
ي﴿ب َ ِ ِي

“তুবম মুিাবফকলদর সু সংিাদ দাও ময, তালদর জিে
রলয়লছ মিদিাদায়ক শাবস্ত।” [সূ রা আি-বিসা, আয়াত:
১৩৭]
আল্লাহ তা‘আলা আলরা িললি,

63
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ََ
ُُ
َ
َّ َ َ َّ َ َٰٓ َ ُ
عظ ُه يم
ٱّلل َما ِفي قلوب ِ ِهمي فأع ِرضي عن ُهمي َو ِي
ِين َيَل ُيم ُي
ك ٱَّل ي
﴿أولئ ِ ي
َ
َ
َ
ٗ
ُ ٓ ُ َّ ُ َ
]42 :ل بَل ِيغا﴾ [النساء
ف أنفسِ ِهمي قو ي
وقل لهمي ِ ي
“ওরা হললা মসসি মলাক, যালদর অন্তলর বক আলছ আল্লাহ
তা জালিি। সু তরাং তুবম তালদর মেলক মুখ বফবরলয় িাও
এিং তালদরলক সদু পলদশ দাও। আর তালদরলক তালদর
বিজলদর িোপালর মমখস্পশখী কো িল”। [সূ রা আি-বিসা,
আয়াত: ৬৩]
আয়ালতর িোখো: মহ মুহাম্মাদ! ঐ সি মুিাবফক যালদর
িণখিা আবম মতামালক বদলয়বছ, তারা মতামার বিকট বিচার
ফায়সালা বিলয় আসা িাদ বদলয় তাগুলতর বিকট বিচার
ফায়সালা বিলয় যাওয়ালত তালদর উলেশে সম্পলকখ আল্লাহ
َ
َّ
তা‘আলা জালিি। আল্লাহ তা‘আলা িললি, ٱّلل َما
َيَل ُيم ُي

ُُ
“ ِفي قلوب ِ ِهميতালদর অন্তলর বক আলছ আল্লাহ তা জালিি”
যবদও তারা শপে কলর িললি, আমালদর উলেশে ভাললাই
বছল। আমরা কখলিাই খারাপ চাইবি। আল্লাহ তা‘আলা
ََ
َ
িললি, يفأع ِرضي يعن ُهمي ي َوعِظ ُهميতুবম তালদর মেলক বিরত

োক। তালদর দ্বদবহক ও শারীবরক মকালিা প্রকার শাবস্ত
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বদও িা। তলি তালদর ওপর িাবযল হওয়া আল্লাহর শাবস্ত
সম্পলকখ তালদর ভয় মদবখলয় তালদর উপলদশ দাও। আর
তালদর শাবস্ত হললা, তারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূ ল
সম্পলকখ ময সলন্দহ মপাষণ কলর তার কারলণ তালদর ঘলর
িাড়ীলত আযাি িাবযল হওয়া। আল্লাহ তার রাসূ ললক
َ َ
ٗ
ُ َ ٓ ُ َّ ُ َ
বিলদখশ বদলয় িললি, ِيغا
ليبَل ي
فيأنفسِ ِهمييقو ي
 وقليلهميي ِ يআর তুবম
আল্লাহলক ভয় করলত এিং তার রাসূ ল তালদর আযালির
ময ওয়াদা ও হুমবক বদলয়লছা তার প্রবত বিশ্বাস করলত
িল।64
৩. তালদর সালে বিতকখ িা করা এিং তালদর মেলক
আত্মরক্ষা করা:
আল্লাহ তা‘আলা িললি,
َ
َ َ َ ُّ ُ َ َ َّ َّ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ َ
َ ُليت
ني
َك ي
ِبيمني ي
ليَي ي
ٱّللي ي
ني ي
ونيأنفسه نيميإ ِ ي
ِينيَيتان ي
نيٱَّل ي
جَٰدِلييع ِي
﴿ َو ي
َ ً َ
] ي014 :خ َّوانايأثِيما﴾ [النساء

64
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“আর যারা বিলজলদর বখয়ািত কলর তুবম তালদর পলক্ষ
বিতকখ কলরা িা। বিশ্চয় আল্লাহ ভালিালসি িা তালক, ময
বখয়ািতকারী, পাপী।” [সূ রা আি-বিসা, আয়াত: ১০৭]
“মহ মুহাম্মাদ! তুবম বিতকখ কলরা িা তালদর পলক্ষ যারা
বিলজলদর বখয়ািত কলর। বিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ঐ সি
মলাকলদর পছন্দ কলরি িা যালদর গুণ হললা, মািু লষর
সম্পলদ বখয়ািত করা এিং আল্লাহ তা‘আলা ময সি কাজ
করলত বিলষয করলছ তা করা।65
৪. তালদর সালে িন্ধুত্ব করা মেলক বিরত োকা:
মুিাবফকলদর কখলিাই অন্তরঙ্গ িন্ধু বহলসলি গ্রহণ করা
যালি িা। আল্লাহ তা‘আলা িললি,
َٗ
ُ َ َ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
ُ َ ُ َ ُ
ُ
لييَألونكميي
ليت َّتخِذواييب ِ َطان يةي ِمِنيدون ِكميي ي
ِينيءامنوايي ي
﴿يأيهايٱَّل ي
َ
ُ ََ
ٓ
َ
ُّ ٗ َ َ
َ َ
في
ٱۡلغۡعَضا ُيء يمِني يأف َوَٰهِ ِهمي يوما يت ِ ي
ال ي َودواي ي َما ي َعن ُِّتمي يقدي يبَ َدتِي ي
خب ي

65
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َ َُ َ ُ ُ ُ ُ
َ ُ َ ُ ُ
َ
ُ َ
ون﴾ [آل
نتمي يتَقِل ي
ت يإِن يك
ِبن يقدي يبَ َّي َّنا يلك ُيم يٱٓأۡلي َٰ ِي
صدورهمي يأك ي
]001 :عمران

“মহ মুবমিগণ, মতামরা মতামালদর ছাড়া অিে কাউলক
অন্তরঙ্গ িন্ধুরূলপ গ্রহণ কলরা িা। তারা মতামালদর সিখিাশ
করলত ত্রুবট করলি িা। তারা মতামালদর মারাত্মক ক্ষবত
কামিা কলর। তালদর মুখ মেলক মতা শত্রুতা প্রকাশ মপলয়
বগলয়লছ। আর তালদর অন্তরসমূ হ যা মগাপি কলর তা
মারাত্মক। অিশেই আবম মতামালদর জিে আয়াতসমূ হ
স্পি িণখিা কলরবছ। যবদ মতামরা উপলবব্ধ করলত।”
[সূ রা আলল ইমরাি, আয়াত: ১১৮]
মুসবলমলদর এক দল সম্পলকখ িাবযল হয়, যালদর
সহলযাগী বছল ইয়াহুদী ও মুিাবফক। ইসলালমর পূ লিখ
জাবহবলয়ালতর যু লগ তালদর সালে ময সি কারলণ িন্ধুত্ব
বছল, মস সি কারলণ তালদর সালে িন্ধুত্ব করলত আল্লাহ
তা‘আলা তালদর বিলষয কলরি এিং তালদর মকালিা
বিষলয় উপলদশ বদলত বিলষয কলরি।66
66
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৫. তালদর বিরুলদ্ধ যু দ্ধ করা এিং তালদর বিষলয় কলঠার
হওয়া:
মুিাবফকলদর বিষলয় মকালিা প্রকার িমিীয়তা প্রদশখি
করা যালি িা। আল্লাহ তা‘আলা িললি,
َ َ
َ
ُ
َّ ُ
َ بي
َٰٓ ﴿
ِي ي َوٱغلظي ي َعلي ِه نيم ي َو َمأ َوى َٰ ُهميي
ار ي َوٱل ُم َنَٰفِق َي
جَٰ ِه ِيد يٱلكف َي
يأ ُّي َها يٱنلَّ ِ ُّي
﴾ي
سيٱل َم ِص ُي
َج َه َّن ُيمي َوبِئ َ ي
“মহ িিী! কাবফর ও মুিাবফকলদর বিরুলদ্ধ বজহাদ কর
এিং তালদর ওপর কলঠার হও, আর তালদর বঠকািা হললা
জাহান্নাম”। [সূ রা আত-তাওিাহ, আয়াত: ৭৩]
িোখো: আল্লাহ তা‘আলা তার স্বীয় রাসূ ললক বিলদখশ মদি
َ َ
َّ ُ
َ ب ي
َٰٓ ﴿ মহ িিী আপবি
ময, ﴾ار
جَٰ ِه ِيد يٱلكف َي
يأ ُّي َها يٱنلَّ ِ ُّي

কাবফরলদর সালে যু দ্ধ কলরি তললায়ার ও অস্ত্র
বিলয়।ِي ي
 َوٱل ُم َنَٰفِق َيআর মুিাবফকলদর সালেও বজহাদ
করুি। মুিাবফকলদর সালে বজহাদ করা অেখ বক এ
বিষলয়, মুফাসবসরলদর মলযে একাবযক মত আলছ, তালদর
সালে বজহাদ হললা হাত ও মুখ িারা। আর যা বকছু িারা
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তালদর সালে বজহাদ করা সিি হয়। এবটই হললা,
আব্দু ল্লাহ ইিি মাসউলদর মতামত।67
৬. মুিাবফকলদর বিকৃি িলল জািা এিং কখলিা তালদর
কাউলক মিতা িা িািালিা:
িুরাইদা রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু মেলক িবণখত, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িললি,
َ ُ
ُ َُ
ْ َْ ْ ََ
ُ
ُّ َ
ْ خ ُط
تم
إن يَك َّسيدا فقد أس
ْ ِ  فإنِه،فقِْ َّسيد
ِ «ال تقولوا ل ِلمنا
ذ
ُ ذ
»ربك ْم َع ذز َو َجل
“মতামরা মুিাবফকলদর কখলিাই মিতা িলল সলম্বাযি
কলরা িা। কারণ, যবদ মতামরা তালদরলক সরদার িল,
তাহলল মতামরা মতামালদর রিলক অসন্তুি করলল ও কি
বদলল।
৬. তারা মারা মগলল তালদর জািাজায় অংশ গ্রহণ করা
হলত বিরত োকা:

67

জালমউল িায়াি ১৪/৩৬০
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আল্লাহ তা‘আলা িললি,
َ َ ُ َ ِ َ َ َٰٓ َ َ ِ ُ َّ َ َ َ ٗ َ َ َ ُ َ َ َٰ َ
َّ
َع يقِبِه يِۦٓ يإِن ُهميي
ل يتقمي ي ي
ات يأب يدا يو ي
َع يأحدي يمِنهم يم ي
لي ي
ل يتص ِي
﴿و ي
ََ
َ َ ُ َ ُ َ َٰ ُ َ
َّ
ٱّللِي َو َر ُس ِ
ون﴾ [اتلوبة ]16 :ي
وُلِۦيوماتواييوهمييفسِق ي
كف ُرواييب ِ ي
“আর তালদর মলযে ময মারা বগলয়লছ, তার ওপর তুবম
জািাজা পড়লি িা এিং তার কিলরর ওপর দাোঁড়ালি িা।
বিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তাোঁর রাসূ ললক অস্বীকার কলরলছ
এিং তারা ফাবসক অিোয় মারা বগলয়লছ।” [সূ রা আত]তাওিাহ, আয়াত: ৮৪
আব্দু ল্লাহ রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু মেলক িবণখত, বতি িললি,
ُ
«ملا تويف عبد اهلل بن أ ّ
ب جاء ابنه إىل رسول اهلل صىل اهلل
َ
قميصك أكفنه فيه
عليه وسلم :فقال يا رسول اهلل ،أعطين
ْ
ِّ
َ ََ َ ُْ
ت ِمنه
وصل عليه واستغ ِفر هل ،فأعطاه قميصه وقال إذا فرغ
ّ
فَآذِنَّا ّ
فلما فرغ آذنه به ،فجاء يلصيل عليه ،فجذبه عمر،
ّ
فقال أليس قد نهاك اهلل أن تصيل ىلع املنافقني ؟ !فقال» ...
“আব্দু ল্লাহ ইিি উিাই ইিি সু লুল মারা মগলল তার মছলল,
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর বিকট এলস িলল,
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মহ আল্লাহর রাসূ ল! তুবম মতামার পবরলযয় কাপড়বট
আমার বিকট দাও! তালত আবম আমার বপতালক কাফি
মদলিা। আর তুবম তার ওপর সালালত জািাজা পড় এিং
তার জিে আল্লাহর দরিালর ক্ষমা চাও। তার প্রস্তালি
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সম্মত হলয় তালক
তার জামাবট বদলয় মদয় এিং তালক িলল, তুবম যখি
কাফি মেলক ফালরগ হলি, তখি আমালক খির মদলি।
তারপর যখি তারা কাফি মেলক ফালরগ হললা, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামলক খির বদল। খির মপলয়
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তার ওপর সালালত
জািাজা আদালয়র উলেলশে রওয়ািা বদলল, উমার
রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু তালক মটলি যলর িললি, আপবি
মকাোয় যালেি? আল্লাহ তা‘আলা বক আপিালক
মুিাবফকলদর ওপর সালালত জািাজা পড়লত বিলষয কলর
বি? তখি বতবি িললি, আবম তালদর জিে ক্ষমা চাই িা
িা চাই উভয়বট সমাি। আর আবম যবদ তালদর জিে সত্তর
িারও ক্ষমা চাই আল্লাহ তা‘আলা তালদর কখলিাই ক্ষমা
করলি িা। তখি আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত িাবযল
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َ َٰ َ َ ُ َ َ َ ٗ َ َ َ َّ ُ ِ َ َ َٰٓ َ َ ِ َ ُ َ َ
কলরি, ِبه ِۦٓيي
ليتقميي ي
اتيأب يدايو ي
َعيأحدييمِنهميم ي
لي ي
ليتص ِي
﴿و ي
ِ َعيق
ََ
َّ
َ ُ َ ُ ُ
َّ
ِ ٱّللِي َو َر ُس
﴾ون
وُلِۦي َو َماتوايي َوهمييفَٰسِق ي
 إِن ُهمييكف ُرواييب ِ يআর তালদর
মলযে ময মারা বগলয়লছ, তার ওপর তুবম জািাযা পড়লি
িা এিং তার কিলরর ওপর দাোঁড়ালি িা। বিশ্চয় তারা
আল্লাহ ও তাোঁর রাসূ ললক অস্বীকার কলরলছ এিং তারা
ফাবসক অিোয় মারা বগলয়লছ। তারপর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তালদর ওপর সালাত আদায় করা
মছলড় মদি।68
পবরবশি
উলল্লবখত আললাচিা িারা মুিাবফকলদর তৎপরতা ও
বিফালকর ভয়ািহ পবরণবত সম্পলকখ আমরা বকছু টা হললও
জািলত পারবছ। বিফাক এমি একবট মারাত্মক িোবয ও
বিন্দিীয় চবরত্র, যা মািু লষর জিে খুিই ক্ষবত ও মারাত্মক।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যারা বিফালকর
গুলণ গুণাবন্বত তালদর গাোর, বখয়ািত কারী, বমেুেক ও
ফালজর িলল আখোবয়ত কলরলছি। কারণ, একজি
68

সহীহ িু খারী, হাদীস িং ৫৭৯৬।
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মুিাবফক তার বভতলর যা আলছ, মস তার বিপরীত
বজবিসবটলক প্রকাশ কলর। মস বিলজলক সতেিাদী দািী
করললও মস বিলজই জালি বিশ্চয় মস একজি বমেুেক।
মস বিলজলক আমািতদার দািী কলর বকন্তু প্রকৃতপলক্ষ মস
একজি বখয়ািত কারী। অিু রূপভালি মস দাবি কলর ময,
মস প্রবতশ্রুবত রক্ষাকারী বকন্তু সবতে হললা, মস একজি
গাোর। একজি মুিাবফক তার প্রবতপলক্ষর মলাকলদর
িািাি যরলির বমেো অপিাদ বদলয় োলক, অেচ মস
বিলজই ফালজর অশ্লীল ও অিোয় কালজ বলপ্ত।
মুিাবফকলদর চবরত্রই হললা, মযাোঁকা মদওয়া, প্রতারণা করা
ও বমেোচার করা। যবদ মকালিা মুসবললমর মলযে এ
যরলির মকালিা চবরত্র পাওয়া যায়, তাহলল আশংকা হয়
ময, তালক িড় বিফাক- ঈমাি হারা- আক্রান্ত করলত
পালর। কারণ, বিফালক আমলী যবদও এমি এক অপরায
িা কবিরা গুিাহ যা িান্দালক ইসলাম মেলক মির কলর
মদয় িা, বকন্তু যখি একজি িান্দার মলযে তা প্রগাঢ় হলয়
যায় িা মগোঁলে িলস, তখি তার চবরত্র যীলর যীলর
বমেোচার, প্রতারণা ও মযাোঁকা মদওয়ায় অভেস্ত হলয় োলক।
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তারপর যখি তার চবরলত্রর আলরা অিিবত ঘলট তখি
মস আল্লাহর মাখলু লকর সালে ময যরলির আচরণ কলর,
তার প্রভুর সালেও বঠক একই যরলির আচরণ কলর।
অতঃপর তার অন্তর মেলক ঈমাি হরণ করা হয়, তার
পবরিলতখ তালক মদওয়া হলয় বিফাক, আল্লাহর পক্ষ মেলক
শাবস্ত ও হুমবক।
আল্লাহর বিকট আমালদর প্রােখিা হললা, আল্লাহ তা‘আলা
মযি আমালদর অন্তরসমূ হলক সংলশাযি কলর মদি।
আমালদরলক প্রকাশে ও মগাপিীয় যািতীয় বফতিা হলত
দূ লর রালখি। আমীি!
.وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد

অিু শীলিী
মতামার সামলি দু ই যরলির প্রশ্ন আলছ, এক যরলির প্রশ্ন
যা তুবম সালে সালে উত্তর বদলত পারলি। আর এক
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যরলির প্রশ্ন আলছ ময গুললা গভীর বচন্তা ভািিা ও বফবকর
করার প্রলয়াজি আলছ।
প্রেম প্রকার প্রশ্ন:
1. বিফালকর শাবব্দক ও আবভযাবিক অেখ বক?
2. বিফালকর প্রকার গুললা বক?
3. বিফালক ইবতকাদী ও বিফালক আমলীর মলযে পােখকে
বক?
4. মুিাবফকলদর বকছু আলামত ও গুণ রলয়লছ, মস গুললার
মেলক উলল্লখলযাগে কলয়কবট আললাচিা কর।
5. একজি মুসবলম কীভালি বিলজলক বিফাক মেলক রক্ষা
করলি?
3. মুিাবফকলদর সালে একজি মুসবললমর অিোি বক
হওয়া উবচৎ?
বিতীয় প্রকার প্রশ্ন:
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১. বিফালক আসবল আর বিফালক আমলীর মলযে পােখকে
বক?
২. মবদিায় মকি বিফাক প্রকাশ মপল বকন্তু মক্কায় বিফাক
প্রকাশ মপল িা?
৩. আব্দু ল্লাহ ইিি মাসউদ রাবদয়াল্লাহু ‘আিহু িললি,
» «الغناء ينبت انلفاق يف القلبএ কোবটর িোখো কর।
৪. ইমাম িিিী রহ. উলল্লখ কলরি, আললমগণ বিম্ন িবণখত
আব্দু ল্লাহ ইিি আমর ইিিু ল আলসর হাদীসবটলক মুশবকল
িলল উলল্লখ কলরি হাদীসবটর বিশুদ্ধ অেখ বক?
َ ُ َ َ
َ
ْ َ َ
ََ
َ
َْ
ُ ذ
في ِه
ِ «أربع من كن ِفي ِه اكن منافقا خ
ِ  ومن اكنت،الصا
َ ْ َ
ِّ
ْ َ
َ
ْ ََ ْ ذ
َ
إ ِ ْذَا: اق َح ذىت يَ َدع َها
ِ خصلة ِمنهن اكنت ِفي ِه خصلة ِمن انلف
َ َ ذ
َ  َوإ ْذَا َخ، َوإ ْذَا َو َع َد ْأَْخلَ َف،در
َ  َوإ ْذَا َاع َ َهد َغ،ث َك َ ْذَب
اص َم
حد
ِ
ِ
ِ
َ َف
»ج َر
“চারবট গুণ যার মলযে একত্র হলি, মস সবতেকার
মুিাবফক। আর যার মলযে এ চারবট গুলণর ময মকালিা
একবট োকলি মস যতবদি পযখন্ত তা পবরহার িা করলি,

 134 

তার মলযে বিফালকর একবট গুণ অিবশি োকল।
গুণগুললা হললা, যখি কো িলল বমেো িলল। আর যখি
মকালিা বিষলয় প্রবতশ্রুবত মদয়, তখি তা লঙ্ঘি কলর,
আর যখি ওয়াদা কলর তা বখলাফ কলর, যখি েগড়াবিিাদ কলর, মস অকেে ভাষায় গাবল-গালাজ কলর।
সমাপ্ত
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বিফাক একবট মারাত্মক িোবয যা একজি মািু লষর দু বিয়া
ও আলখরাতলক ধ্বংস কলর মদয়। িেবে ও সমাজ জীিলি
এর পবরণবত খুিই মারাত্মক। এর কারলণ মািু লষর অন্তর
কবঠি হয় এিং পরস্পলরর মলযে বহংসা-বিলিষ িৃ বদ্ধ পায়।
তাই বিফাক মেলক সতকখ োকা এিং মুিালফকলদর চবরত্র
মেলক বিলজলক বহফাযত করা খুিই জরুবর। এ গ্রলন্থ
বিফালকর সংজ্ঞা, মুিাবফকলদর চবরত্র ও বিফাক মেলক
িাোঁচার উপায় ইতোবদ বিষলয় আললাচিা করা হয়।
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