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প্রশ্ন: আর্াপদর কদপে এিনি ইসলার্ী রাজনিনিি দল আপে। িাপদর কলাগাি হপে ক ,  নদ িারা ক্ষর্িায় ক পি 

োপর িাহপল িারা কদপে ইসলার্ী োসি িাপয়র্ িরপে এেং আল্লাহর আইি োস্তোয়ি িরপে। আনর্ এ কদপের 

এিজি িাগনরি। এখাপি খুে ির্ কলািই আপে  ারা ইসলাপর্র অিুোসি কর্পি চপল ো হারার্ হালাল কেপচ 

জীেি  ােি িপর। ঈর্াপির দুেমলিার িারপে অনধিাংে র্ািুষ আল্লাহর িাফরর্ানিপি নলপ্ত। রাজনিনিি দলগুপলাও 

আল্লাহর িাফরর্ানি, দলাদনল, প্রনিনহংসা ইিযানদপি নলপ্ত। এ অেস্থায় ইসলার্ী রাজনিনিি দল,  ারা এ আো 

নদপে ক , িারা ক্ষর্িায় কগপল ইসলার্ী োসি িাপয়র্ িরপে এেং আল্লাহর জনর্পি আল্লাহর আইি োস্তোয়ি 

িরপে, িাপদর দপল ক াগ কদওয়া ফর  নিিা? িারা েপলি, আর্রা  নদ িাপদর সাপে ক াগ কদই এেং িাপদর 

সহপ ানগিা িনর িাহপল, জনর্পি আল্লাহর দীি িাপয়র্ িরা সম্ভে। আর্ার েনরোপরর কলাপিরা আর্াপি এ ধরপির 

রাজনিনিি দপল ক াগ নদপি নিপষধ িপরি। নিন্তু দপলর দেমি আর্াপি িাপদর সাপে ক াগ নদপি উৎসুি িপর। 

আো িনর, এ নেষপয় সনিি েরার্েম কদপেি। 

উত্তর: আলহার্দু নলল্লাহ 

প্রের্ি: ইসলাপর্র অিুসারীপদর জিয হপির উের অিুি োিাপি ইসলার্ ফর  িপরপে। িারা  াপি হি কেপি 

নেচুযি ও নেনেন্ন িা হয় কস েযাোপর িাপদর সপেমাচ্চ সিিম িপর কদওয়া হপয়পে এেং িাপদর জানিপয় কদওয়া 

হপয়পে ক , হিপি জািার েরও েরস্পর নেপেদ িরা ও নেনেন্ন হওয়া কিাপিা রু্সনলর্পদর েে িয়; এনি 

অরু্সনলর্পদর েে ও কগার্রাহী। িারে, এপি রু্সনলর্রা দুেমল হপয় েড়পে, িাপদর েনি ক্ষয় হপে। ফপল ইসলাপর্র 

েত্রুপদর জিয রু্সনলর্পদর নেিার িরা ও ঈর্াি হপি দূপর সরাপিা সহজ হপে।  

আল্লাহ িা‘আলা েপলি, 
 [  ٣٠١: عمران ال] ﴾١٠٣ْ...َْتَفَرقُوا  َْْوَلََْْجِيٗعاْٱّلَلِِِْْبَۡبلَِْْوٱۡعَتِصُموا ْ﴿

“আর কিার্রা সিপল আল্লাহর রজু্জপি দৃঢ়োপে ধারে ির এেং নেেি হপয়া িা”। [সূরা আপল ইর্রাি, আয়াি: 

১০৩] 

আয়ািনির িাফসীপর আল্লার্া ইেি িাসীর রহ. েপলি, আল্লাহ িা‘আলা আয়াপি রু্নর্িপদর এিিােদ্ধ োিার 

নিপদমে নদপয়পেি এেং িাপদরপি নেনেন্ন হপি নিপষধ িপরপেি। এ োড়াও োরস্পনরি নেোদ িরা, নেনেন্ন হওয়া 

ক  নিনষদ্ধ এেং উম্মপির ঐিয অিুি রাখা ও এিিােদ্ধ হপয় োিার নেষপয় আরও অপিি হাদীস রপয়পে। সহীহ 

রু্সনলপর্ সুহাইল ইেি আনে সাপলহ িার নেিা হপি এেং নিনি আেু হুরাইরা রানদয়াল্লাহু ‘আিহু কেপি েেমিা 

িপরি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লার্ েপলি, “আল্লাহ কিার্াপদর জিয নিিনি নেষয় েেন্দ িপরি এেং 

নিিনি নেষয় অেেন্দ িপরি। ক  নিিনি নেষয় েেন্দ িপরি, িা হল, কিার্রা আল্লাহর ইোদাি িরপে, িার সাপে 

িাউপি েরীি িরপে িা। কিার্রা সোই আল্লাহর রজু্জপি র্জেুি িপর ধরপে এেং নেনেন্ন হপে িা। [রু্সিাপদ 

আহর্াপদর েেমিায় আরও অনিনরি এপসপে,] (পিার্রা কিার্াপদর প্রোসিপদর িলযােিার্ী হপে।) আর ক  নিিনি 

নেষয় কিার্াপদর জিয অেেন্দ িপরি, িা হপলা, অিেমি িো-োিমা েলা, অনধি প্রশ্ন িরা এেং সম্পপদর অেচয় 

িরা।”  
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এোড়াও আরও নেনেন্ন হাদীস দ্বারা প্রর্ানেি ক ,  খি উম্মপির র্পধয ঐিয োপি, িখি িাপদরপি েুল ভ্রানি 

কেপি নহফা ি িরা হয়। আর  খি িাপদর র্পধয ঐিয িা োপি, িখি িাপদর নেনেন্নিা ও নেপেদ কদখা কদওয়ার 

আেঙ্কা কদখা কদয়। েিমর্াপি উম্মপির নেপেদ নেনেন্নিা স্পষ্ট। িারা নিয়াত্তর দপল নেেি। িাপদর কেপি কিেল 

এিনি দল জান্নাপি  াপে এেং জাহান্নার্ কেপি রু্নি োপে। আর িারা হপলা,  ারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 

ওয়াসাল্লার্ ও িার সাহােীপদর সূন্নাপির অিুসারী। (িাফসীপর ইেি িাসীর, ২/৮৯, ৯০)  

আল্লাহ িা‘আলা আরও েপলি,  
ِنُكمَْْۡوۡۡلَُكن﴿ َمة ْْم 

ُ
ُمُرونَْْٱۡۡلَۡيِْْإَِلْْيَۡدُعونَْْأ

ۡ
َلَٰٓئَِكْْٱلُۡمنَكرِ َْْعنَِْْوَيۡنَهۡونَْْبِٱلَۡمۡعُروِفَْْوَيأ و 

ُ
َْكٱََّلِينَْْتَُكونُوا َْْوَل١٠٤ْْْٱلُۡمۡفلُِحونَُْْهمَُْْوأ

َلَٰٓئَِكْْٱۡۡلَي َِنَُٰتْ َْجآَءُهمَُْْماَْبۡعدِِْْمنْ َْوٱۡخَتلَُفوا َْْتَفَرقُوا ْ و 
ُ
ْْلَُهمَْْۡوأ  [  ٣٠١  ،٣٠١: عمران ال] ﴾١٠٥ِْظيمْ عََْْعَذاب 

“আর ক ি কিার্াপদর র্ধয কেপি এর্ি এিনি দল হয়,  ারা িলযাপের প্রনি আহ্বাি িরপে, োপলা িাপজর আপদে 

কদপে এেং র্ন্দ িাজ কেপি নিপষধ িরপে। আর িারাই সফলিার্। আর কিার্রা িাপদর র্পিা হপয়া িা,  ারা 

নেেি হপয়পে এেং র্িনেপরাধ িপরপে িাপদর নিিি স্পষ্ট নিদেমিসরূ্হ আসার ের। আর িাপদর জিযই রপয়পে 

িপিার আ াে”। [সূরা আপল ইর্রাি, আয়াি: ১০৪, ১০৫] 

নদ্বিীয়ি: আল্লাহর দীপির েনরেন্থী ও নেরুদ্ধোদী এর্ি কিাপিা রাজনিনিি দপল ক াগদাি িরা এিজি রু্সনলপর্র 

জিয কিাপিাক্রপর্ই বেধ িয়। ক র্ি, ধর্ম নিরপেক্ষিাোদ, জািীয়িাোদ, সর্াজিানিি দল ইিযানদ। িারে, এ সে 

দপল ক াগদাি িরার অেমই হল, িাপদর িুফুরী ও কগার্রাহীপি স্বীিৃনি কদওয়া এেং িাপদর দপলর সংখযা েৃনদ্ধ 

িরা।  

আল্লাহ িা‘আলা েপলি,  
نَْ﴿

َ
ُبَلْْتََتبُِعوا َْْوَلْْفَٱتَبُِعوهُ ُْْمۡسَتقِيٗماِْصَرَِٰطَْْهََٰذاَْوأ َْْعنْبُِكمَْْۡفَتَفَرَقْْٱلسُّ َٰلُِكمَْْۡسبِيلِهِۦ  : االنعام] ﴾١٥٣َْتَتُقونَْْلََعَلُكمْْۡبِهِۦَْوَصىَُٰكمَْذ
٣١١  ] 

“আর এনি কিা আর্ার কসাজা েে। সুিরাং কিার্রা িার অিুসরে ির এেং অিযািয েে অিুসরে িপরা িা, 

িাহপল কিা কিার্াপদরপি িার েে কেপি নেনেন্ন িপর কদপে। এগুপলা নিনি কিার্াপদরপি নিপদমে নদপয়পেি,  াপি 

কিার্রা িািওয়া অেলম্বি ির”। [সূরা আল-আি‘আর্, আয়াি: ১৫৩] 

আল্লাহ িা‘আলা আরও েপলি,  
ء  ِْْفِْْمۡنُهمَْْۡلۡسَتِْْشَيٗعاَْوََكنُوا ْْدِيَنُهمْْۡفََرقُوا ْْٱََّلِينَْْإِنَْ﴿ ََْْٓشۡ ۡمُرُهمْْۡإَِنَما

َ
 [  ٣١١: االنعام] ﴾١٥٩َْيۡفَعلُونَََْْكنُوا ْْبَِماْيُنَب ُِئُهمُْثمَْْٱّلَلِْْإَِلْْأ

“নিশ্চয়  ারা িাপদর দীিপি নেনেন্ন িপরপে এেং দল-উেদপল নেেি হপয়পে, িাপদর কিাপিা েযাোপর কিার্ার 

দানয়ত্ব কিই। িাপদর নেষয়নি আল্লাহর নিিি। অিঃের িারা  া িরি, নিনি িাপদরপি কস নেষপয় অেগি 

িরপেি”। [সূরা আল-আি‘আর্, আয়াি: ১৫৯] 

োইখ আবু্দর রহর্াি আস-সা‘দী রহ. েপলি, “ ারা আল্লাহ িা‘আলার দীিপি নেনেন্ন িপরপেি, িাপদর সিিম 

িপরপেি। িারা প্রপিযপিই নিপজপদর জিয িিি িার্ নিধমারে িপরপেি,  া িাপদর দীপির েযাোপর কিাপিা 

উেিাপর আসপে িা। ক র্ি, ইয়াহূদীোদ, খৃষ্টোদ ও র্াজুসোদ িো োরনসি। অেো এপি এিজি র্ািুপষর 

ঈর্ািও েূেম হপে িা ক  েরী‘আি কেপি নিেু অংে নিপয় দীি োনিপয় নিপলা এেং অিুরূে নিেু অংেপি ো িা 

হপি উত্তর্ নেষয়নিপি অস্বীিার িরল। ক র্ি, কদখা  ায় েিমর্াি কেদ‘আিী, কগার্রাহ ও উম্মপি নেনেন্নিাোদীপদর 
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অেস্থা লক্ষয িরপল”। (িারা িাপদর েরী‘আপির ক  নেধািনি িাপদর র্িঃেুি হপলা, িা গ্রহে িরল আর  া 

র্িঃেুি হপলা িা িা গ্রহে িরল িা)  

এ আয়াি কেপি প্রর্ানেি হপলা ক , দীি র্ািুষপদরপি ঐিযেদ্ধ ও নর্পল-নর্পে োিার নিপদমে কদয় এেং দীিদার 

রু্সনলর্পদর সানরপি নেপেদ ও নেেন্নিা সৃনষ্ট িরা কেপি দূপর োিার নিপদমে কদয়। অিুরূেোপে  ােিীয় রু্খয ও 

কগৌে সে নেষপয় র্িপেদ িরপি নিপষধ িপর।  

আর আল্লাহ িাাঁর িেীপি কসসে কলাি সাপে সম্পিমচুযনি ঘিাপি নিপদমে প্রদাি িপর েপলি,  
ء  ِْْفِْْمۡنُهمَْْۡلۡسَتْ﴿ ََْْٓشۡ ۡمُرُهمْْۡإَِنَما

َ
 [  ٣١١: االنعام] ﴾١٥٩َْيۡفَعلُونَََْْكنُوا ْْبَِماْيُنَب ُِئُهمُْثمَْْٱّلَلِْْإَِلْْأ

“িুনর্ িাপদর িও এেং িারাও কিার্ার িয়। িারে, িারা কিার্ার নেপরানধিা িপর, কিার্ার সাপে েত্রুিা রাপখ। 

িাপদর  ােিীয় নেষয় আল্লাহর হাপি, িারা আল্লাহর িাপেই নফপর  াপে, িখি আল্লাহ িা‘আলা িাপদরপি িাপদর 

আর্পলর নেনির্য় প্রদাি িরপেি”। [সূরা আল-আি‘আর্, আয়াি: ১৫৭] (িাফসীপর সা‘দী, েৃ: ২৮২) 

িৃিীয়ি: আল্লাহর নদপি র্ািুষপি আহ্বাি িরা, ইসলার্ ও রু্সনলপর্র কখদর্ি িরার উপেপেয নেনেন্ন সংঘিি, 

সংস্থা ও সার্ানজি প্রনিষ্ঠাি স্থােি িরাপি কিাপিা অসুনেধা কিই। িপে েিম হপলা, কিাপিা িার্ ো র্িার্পির জিয 

এর্ি কগাড়ার্ী িরা  াপে িা  া রু্সনলর্পদর িািাপর নেপেদ সৃনষ্ট িরপে নিংো িাপদর ঐপিয ফািল ধরাপে।  

চিুেমি: কিাপিা র্িপি কগাড়ার্ী িপর প্রনিষ্ঠািরে নিংো কিাপিা কিিৃপত্বর কেেপি দলাদনল িরার উপেপেয নেনেন্ন 

দল ও জার্াি প্রনিষ্ঠা িরা রু্সনলর্পদর জিয বেধ িয়। িারে, এপি উম্মপির র্পধয নেেনি বিনর হয়,  া কেপি 

আর্াপদরপি নিপষধ িরা হপয়পে।  

োইখুল ইসলার্ ইর্ার্ ইেপি িাইনর্য়যাহ রহ. েপলি, কিাপিা কিিার জিয উনচৎ িয় ক , কস র্ািুষপি নেনেন্ন দপল 

উেদপল নেেি িরপে এেং এর্ি সে ির্মিাণ্ড ঘিাপে  া র্ািুপষর র্পধয নহংসা-নেপদ্বষ ও দ্বন্দ্ব েড়ায়। েরং র্ািুষ 

োিপে এপি অেপরর োই োই। িারা এপি অেপরর োপলা ও সৎ িপর্ম সহপ াগী হপে। ক র্ি, আল্লাহ িা‘আলা 

েপলি,  
َْْوَتَعاَونُوا ْ﴿ ََِْْعَ ْ ْٱۡلِب  َْْتَعاَونُوا َْْوَلَْْوٱَۡلۡقَوىَٰ ثۡمََِْْعَ  [  ٢: دةاملائ] ﴾٢َْوٱۡلُعۡدَوَِٰنْ ْٱۡۡلِ

“সৎির্ম ও িািওয়ায় কিার্রা েরস্পপরর সহপ ানগিা ির। র্ন্দির্ম ও সীর্ালঙ্ঘপি েরস্পপরর সহপ ানগিা িপরা 

িা।” [সূরা আল-র্াপয়দা, আয়াি: ২]  

অিুরূেোপে িারও িাে কেপি এ র্পর্ম প্রনিশ্রুনি কিওয়া িখপিাই বেধ িয় ক , আনর্  া িরে, িুনর্ িাই িরপে, 

আর্ার ইোর োইপর নিেুই িরপে িা, আনর্  ার সাপে েনু্ধত্ব রাখে, িুনর্ও িার সাপে েনু্ধত্ব রাখপে এেং আনর্ 

 ার সাপে েত্রুিা রাখে, িুনর্ও িার সাপে েত্রুিা রাখপে।  নদ কিাপিা েযনি এ ধরপির নিেু িপর িপে িার 

দৃষ্টাি হপে কচনিস-খাি ও িার সিীপদর র্পিা।  ারা িাপদর র্পির অিুসারী হি, িাপদর িারা েনু্ধ োিাি আর 

 ারা িাপদর র্পির নেপরানধিা িরি, িাপদর িারা রােপরাহ ও েত্রু র্পি িরি। েস্তুি িাপদর ও িাপদর 

অিুসারীপদর ওের ফর  নেল, আল্লাহর হুিুপর্র োস্তোয়ি িরা, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূপলর অিুসরে িরা, আল্লাহ 

ও আল্লাহর রাসূল  া আপদে িপরপেি িা োলি িরা এেং আল্লাহ ও িার রাসূল  া হারার্ িপরপেি, িাপি হারার্ 

জািা। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ক োপে নিপদমে িপরপেি, কসোপে কিিাপদর হপির প্রনি গুরুত্ব কদওয়া। 

(র্াজরু্উল ফািাওয়া, ২৮/১৫,১৬) 
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নিনি আরও েপলি, “ক  েযনি কিাপিা র্ািুষ কেপি এ েপল েেে কিয় ক , কস  ার সাপে েনু্ধত্ব রাপখ িাপিও িার 

সাপে েনু্ধত্ব রাখপি হপে এেং  ার সাপে দুের্নি রাপখ িাপিও িার সাপে দুের্নি রাখপি হপে, িাহপল কস 

িািানরপদর অিেুমি হপে  ারা েয়িাপির রাপহ  ুদ্ধ িপর। এ ধরপির কলাি িখপিাই আল্লাহর রাস্তার রু্জানহদ 

হপি োপর িা এেং রু্সনলর্ বসপিযর অিেুমি হপি োপর িা। এ ধরপির কলাি রু্সনলর্ োনহিীর অিেুমি হওয়াও 

বেধ িয়, েরং কস েয়িাপির োনহিী। িপে এিজি েযনি (পিিা/নেক্ষি) িার োত্র/অিুসারীপি এ িো েলাই 

উত্তর্ ক , িুনর্ আল্লাহর সাপে কদওয়া প্রনিজ্ঞা ও প্রনিশ্রুনির িাপে দায়েদ্ধ। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূপলর েনু্ধর 

সাপে েনু্ধত্ব িরপে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূপলর েত্রুপদর সাপে েত্রুিা িরপে। োপলা ও িািওয়ার িপর্ম সাহা য 

িরপে, র্ন্দ ও গুিাপহর িপর্ম সাহা য িরপে িা।  নদ সিয আর্ার সাপে োপি িাহপল িুনর্ হপির সাহা য ির, 

আর আনর্  নদ োনিপলর উের োনি, িাহপল োনিলপি সাহা য িরা  াপে িা। ক  েযনি এ রূ্লিীনি অিুসরে 

িরপে, কস অেেযই আল্লাহর রাপহর রু্জানহদ;  ারা আল্লাহর দীিপি আল্লাহর জিয োলি িপর এেং আল্লাহর 

োিযপি সরু্ন্নি রাখপি কচষ্টা িপর, িাপদর অিেুমি হপে। [র্াজরু্উল ফািাওয়া, েৃ: ২০, ২১/২৮] 

োইখ আবু্দল আ ী  আবু্দল্লাহ ইেি ো  রহ. েপলি, েিমর্াি সর্পয় আনেষৃ্কি নেনেন্ন রাজনিনিি দপল ক াগ দাি 

িরা হপি নেরি োিা ওয়ানজে। সোর জিয ওয়ানজে হপে, আল্লাহর নিিাে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 

ওয়াসাল্লার্ এর সুন্নাপির সাপে সমৃ্পি োিা এেং ইখলাস ও সিিার সাপে এ নেষপয় সহপ ানগিা িরা। আর্রা 

 নদ এোপে সহপ ানগিা িরপি োনর িপে আর্রা সূরা রু্জাদালার কেপষ ক  আল্লাহর দপলর িো েলা হপয়পে, 

“নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফলিা লাে িরপে” িাপদর অিেুমি হপি োরে। আল্লাহ িা‘আলা উি আয়াপি শুরুপি 

“ ারা আল্লাহ ও িার রাসূপলর সাপে েত্রুিা রাপখ িাপদর সাপে কস কলািপদর েনু্ধত্ব আেনি কদখপি োপেি িা  ারা 

আল্লাহ ও আপখরাপির ওের ঈর্াি রাপখ”; -এসে গুোগুে আপলাচিা িরার েরই আল্লাহ িা‘আলা উি িোনি 

েপলপেি।  

সূরা আ - ানরয়াপি িাপদর গুোগুে সম্পপিম আল্লাহ িা‘আলা েপলি,  
َْْٓءاِخِذين١٥َْْْوَُعُيونْ َْجَنَٰت ِْْفْْٱلُۡمَتقِيَْْإِنَْ﴿ َُٰهمَْْۡما َٰلَِكَْْقۡبَلََْْكنُوا ْْإَِنُهمَْْۡربُُّهۡمْ َْءاتَى ِنَْْقَلِيٗلََْْكنُوا ١٦ُُْْْمِۡسنِيََْْذ ١٧َْْيۡهَجُعونََْْماْٱََّلۡلِْْم 

ۡسَحارِْ
َ
َٰلِِهمَْْۡوِف١٨ْْْٓيَۡسَتۡغفُِرونَُْْهمَْْۡوبِٱۡۡل ۡمَو

َ
ْ ْأ ۡرِضَْْوِف١٩َْْْوٱلَۡمۡحُرومِْْل ِلَسآئِلَِْْحق 

َ
 [  ٢٠  ،٣١: اذلاريات] ﴾٢٠ْل ِۡلُموقِنِيََْْءاَيَٰتْ ْٱۡۡل

“নিশ্চয় রু্ত্তািীরা োিপে জান্নািসরূ্পহ ও ঝেমাধারায়, িাপদর রে িাপদর  া নদপেি িা িারা খুেীপি গ্রহেিারী 

হপে। ইপিােূপেম এরাই নেল অিুগ্রহেীল। রাপির সার্ািয অংেই এরা ঘুনর্পয় িািাপিা, আর রাপির কেষ প্রহপর 

এরা ক্ষর্া চাওয়ায় রি োিি। আর িাপদর ধি সম্পপদ রপয়পে প্রােমী ও েনিপির হি”। [সূরা আ - ানরয়াি, 

আয়াি: ১৫-২০] এ সেই হপলা, আল্লাহর েেন্দিীয় দপলর কলািপদর গুিাগুে। আল্লাহর নিিাে ও সূন্নাি োড়া অিয 

নিেুর প্রনি িারা ঝুাঁপি িা, অিয নিেুর নদপি র্ািুষপদরপি ডাপি িা। িারা আল্লাহর নিিাে ও সুন্নাপির প্রনি 

র্ািুষপি আহ্বাি িপর এেং উম্মপির সাহােী ও িাপদর অিুসারীপদর র্পি চলার প্রনি দাওয়াি কদি।  

সুিরাং িারা প্রনিনি জার্াি ও সংগিিপি সাহা য িপর এেং িাপদরপি িুরআি ও সুন্নিপি আাঁিপড় ধরার প্রনি 

আহ্বাি িপর। িারা কিাপিা নেষপয় র্িানিিয কদখা নদপল িা িুরআি ও সূন্নাপহর সার্পি িুপল ধপর। িারা র্পি 

িপর,  নদ িাপদর িো িুরআি ও সুন্নাহ উেয়নির ো ক  কিাপিা এিনির কর্ািাপেি হয়, িপে িা গৃহীি এেং িা 

হি। আর  নদ িুরআি ও হানদপস েনরেন্থী হয় িা প্রিযাখযাি এেং িা কেপড় কদওয়া ওয়ানজে। 
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এ েযাোপর (জার্াপয়পি ইসলার্) জার্া‘আপি ইখওয়ািুল রু্সনলর্ীি, আিসারুসসুন্নাহ, জর্ঈয়া ের-ইয়াহ, 

জার্া‘আপি িােলীগ ইিযানদ সিল জার্া‘আি  ারা নিপজপদর ইসলার্ী জার্া‘আি ো দল েপল দানে িপরি, িাপদর 

িাপরা র্পধয কিাপিা োেমিয কিই। সিলপিই িুরআি ও সুন্নাপহর অিুসারী হপি হপে।  নদ িাপদর র্পধয এ 

নজনিসনি োপি িাহপল িাপদর সোর িোর র্পধয কিাপিা োেমিয োিপে িা, িাপদর লক্ষয অনেন্ন, িারা সোই 

এিই জার্া‘আপি েনরেি হপে। িাপদর সোইপি আহপল সুন্নাহ ওয়াল জার্া‘আি েপল আখযানয়ি িরা হপে এেং 

িারাই হপেি নহ েুল্লাহ, আল্লাহর দীপির সহপ াগী ও আল্লাহর দীপির প্রনি দা‘ঈ।  

কিাপিা জার্া‘আি ো কিাপিা দপল  নদ ইসলার্ী েরী‘আি েনরেন্থী িাজ সংঘনিি হয়, িাহপল িার জিয কগাড়ার্ী 

িপর িার েক্ষ কিওয়া কিাপিা ক্রপর্ই বেধ িয়। (র্াজরু্উ ফািাওয়াপয় োইখ আবু্দল্লাহ ইেি ো  রহ. ১৭৭, 

১৭৮/৭) 

েির্ি:  নদ কিাপিা রু্সনলর্ কিাপিা ধর্মনিরপেক্ষোদী েহপর েসোস িপরি এেং কসখাপি এর্ি কিাপিা জার্াি 

োওয়া  ায়  ারা র্ািুষপদরপি ইসলাপর্র নদপি আহ্বাি িপর ো র্ািুপষর র্পধয প্রনিনষ্ঠি িরার িাপজ অংে গ্রহে 

িপর এেং রু্সনলর্পদর আিীদা, নেশ্বাস ও িাপদর ঐনিহয রক্ষার কচষ্টা িপরি, িাহপল িাপরা জিযই িাপদর অের্াি 

িরা ও িাপদর নেেপক্ষ অেপ্রচার িরা জাপয়  কিই, েরং িাপদর সাহা য িরপি হপে এেং  ো সম্ভে িাপদর 

সহপ ানগিা িরপি হপে।  নদ কিাপিা রু্সনলর্ কিেল িাপদর সাপে িার্ কলখাপিা োড়া আর কিাপিা সহপ ানগিা 

িরপি িা োপর িপে কিাপিা প্রিার োড়াোনড় ও দলাদনল োড়া সিিমিার সাপে িাপদর দপল িার্ কলখাপিাপি 

কিাপিা অসুনেধা কিই। 

োইখ আবু্দর রহর্াি আস-সা‘দী রহ. সূরা হুপদর িাফসীপর কোয়াইে আলাইনহস সালাপর্র ঘিিার নেক্ষেীয় 

নেষয়গুপলা আপলাচিা িরপি নগপয় েপলি,  

আপরিনি নেক্ষেীয় নেষয় হপলা, আল্লাহ িা‘আলা রু্নর্িপদর কেপি নেেদ নেনেন্নোপে প্রনিহি িপরি, কিাপিা 

কিাপিা িারে আপে িা িারা জাপি, আোর কিাপিা কিাপিা িারে আপে িা িারা জাপি িা। কিাপিা কিাপিা সর্য় 

িাপদর কেপি জুলুর্ নি মািি কগাত্রীয় িারপে প্রনিহি িপরি অেো স্বজানি হওয়ার িারপেও (িারা িাপফর হপলও) 

রু্সনলর্পদর ওের  ুলুর্ নি মািি িপর িা। ক র্ি, আল্লাহ িা‘আলা কোয়াইে আলাইনহস সালার্পি িার িাওপর্র 

োের র্ারা কেপি রক্ষা িপরি, স্বপগাত্রীয় হওয়ার িারপে। এ ধরপির েন্ধি  ার দ্বারা ইসলার্ ও রু্সনলর্পদর কেপি 

 ুলুর্ নি মািি প্রনিহি িরা  ায়, িা গপড় কিালার জিয কচষ্টা িরাপি কিাপিা ক্ষনি কিই, েরং কক্ষত্র নেপেপষ এর 

কিাপিা নেিল্প োপি িা। িারে, েনি ও সার্েময অিু ায়ী উম্মপির সংপোধি িরাই হপলা রূ্ল লক্ষয। 

এরই নেনত্তপি েলা  ায়, ক  সে রু্সনলর্ িাপফর রাজপত্বর অধীপি েসোস িপর, িারা  নদ গেিানিি সরিার 

প্রনিষ্ঠা িরার জিয সাহা য িপর,  াপি জিগে িাপদর দীনি ও দুনিয়ােী অনধিারগুপলা স্বাধীিোপে আদায় িরপি 

োপর, িা হপল িা িাপদর জিয উত্তর্ হপে, ঐ রাপের আিুগিয িরার কচপয়  ারা িাপদর দীনি ও দুনিয়ােী 

স্বাধীিিার ওের হস্তপক্ষে িপর, িাপদর সরূ্পল উৎখাি িরপি কচষ্টা িপর এেং ির্মচারী ও অধীিস্থ োিাপি চায়। 

হযাাঁ, িপে  নদ সম্ভে হয়, রাে রু্সনলর্পদরই হপে এেং িারা কিিৃত্ব কদপে, িাহপল িাই নিধমানরি োিপে। নিন্তু  নদ 

এ ে মাপয় আসািা সম্ভে িা হয়, িখি ক  েদ্ধনি অেলম্বি িরা দ্বারা রু্সনলর্পদর কেপি জুলুর্ নি মািি প্রনিহি 

িরা  ায়, দ্বীি ও দুনিয়ার কহফা ি হয়, িা গ্রহে িরা র্পন্দর োপলা েপল নেপেনচি হপে। আল্লাহই োপলা জাপিি। 

(িাফসীপর আস-সা‘দী, েৃ: ৩৮৮) 
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লাজিা দাপয়র্া ো ফািাওয়া নেষয়ি স্থায়ী িনর্নির আপলর্পদর নজজ্ঞাসা িরা হপলা, ধর্মনিরপেক্ষ রাপে ইসলার্ী দল 

ো সংগিি প্রনিষ্ঠা িরা নিি হপে নিিা?  নদ কস দল ো সংগিিনি কস কদপের আইি িািুি এর ওের নেনত্ত 

িপরই প্রনিষ্ঠা িরা হয়, িপে িাপদর উপেেয নেন্ন এেং দাওয়ানি িাপজর নেষয়নি িাপদর কগােি লক্ষয োপি?  

িারা উত্তর কদি: কিাপিা অরু্সনলর্ কদপে অেস্থাি িরপি োধয রু্সনলর্রা কসখাপি সুস্থোপে জীেি  ােি িরার 

লপক্ষয এিীেূি হওয়া, এপি অেপরর সহপ ানগিা িরা, েরস্পর সু-সম্পিম স্থােি িরা এেং নিপজপদর র্পধয ঐিয 

গপড় কিালা সমূ্পেম বেধ। চাই এনি কিাপিা ইসলার্ী সংগিপির েযািাপর কহাি ো কিাি ইসলার্ী দপলর িাপর্ কহাি। 

িারে, এপি রপয়পে িািওয়া ও িলযােরূ্লি িাপজর নেষপয় সহপ ানগিা।“ফািাওয়া লাজিাপয় দাপয়র্াহ” ো 

ফািাওয়া নেষয়ি স্থায়ী িনর্নির র্িার্ি: (২৩/৪০৭, ৪০৮) 

ষষ্ঠি: আর আর্রা কিার্ার জিয ো কিার্ার র্ি আরও  ারা আপে িাপদর জিয আর্াপদর েরার্মে হপে এই ক , 

িুনর্ ইসলার্ী দপল ক াগ িা নদপয় িাপদর সাহা য িরপে। িাহপল িুনর্ দলাদনল িরপল িা, িারে দলাদনলপি 

রপয়পে নেনেধ সর্সযা ক র্িনি েূপেম আর্রা েেমিা িপরনে। িুনর্ েরং িাপদর সাপে ক াগ িা নদপয় িাপদর িাপে ক  

হি ো সনিি ির্মিাণ্ড রপয়পে কসিাপি সর্েমি িরপি োর। এোপে িুনর্ এি সাপে দুনি িাজ িরপল, দলাদনল 

েনরিযাগ িরপল এেং কিার্ার েনরোপরর িোও রাখপল। আর  নদ অেস্থা এর্ি হয়, িাপদর দপল ক াগদাি োড়া 

িাপদর সহপ ানগিা িরা  ায় িা, িাহপল িুনর্ কিার্ার েনরোপরর কলািপদর েুঝাপে ক , আর্ার িাপদর দপল ক াগ 

কদওয়া, ইসলার্ ও রু্সনলর্পদর িলযাপের জিযই। িারেরও  নদ কিার্ার েনরোর কিার্াপি উি দপলর সাপে 

ক াগদাপি োধা কদয় এেং কিার্ার জিয ইসলার্ী দপল ক াগদাি িরািা িাপদর িত্বােধাপি ও এিই ঘপর োিার 

িারপে িাপদর কেপি কগােি রাখাও সম্ভে িা হয়, িাহপল আর্রা কিার্ার জিয ক নি োপলা র্পি িনর কসিা হপলা, 

িুনর্ দলনির সাপে ক াগ কদপে িা। আর  নদ িুনর্ কিার্ার েনরোর কেপি নেনেন্ন োি, িাহপল  নদ িুনর্ কিার্ার 

েনরোপরর িো িা কোি (অেমাৎ উি দপল ক াগ দাও) িপে িাপি িুনর্ গুিাহগার হপে িা।  

আল্লাহই োপলা জাপিি। 
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