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পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আ�াহ্ র নােম শুরু করিছ । 

সকল �শংসা শুধুমা� আ�াহ্ র জনয্, িযিন জগৎসমূেহর �িতপালক, আর, সলাত ও সালাম বিষর্ত েহাক মুহা�াদ, 

তাঁর পিরবার এবং তাঁর সাহাবীগেণর �িত । 

এরপর, 

মুসিলম উ�াহ্ বতর্মান েয িদনগুেলার মধয্ িদেয় যাে�, আর আেমিরকান এবং ইসরােয়লী শি�সমূেহর দখলদাির 

ও অতয্াচার ও আ�াসন েথেক যা িকছু এই উ�াহ্ র উপর সংঘিটত হেয়েছ, আর পৃিথবীর বুক েথেক ইসলােমর 

সুশীতল ছায়া েযভােব �মশঃ কেম যাে�, আমরা যখন এসব িনেয় কথা বিল, তখন এই �ীন ইসলাম �িত�ার 

েক্ষে� মুহা�াদ ( ) -এর েদখােনা পথিনেদর্শনার অনুস�ান করা আমােদর জনয্ একা� জরুরী হেয় পেড়, েসই 

িদনিট েথেক, েযিদন এিট একিট অেচনা িবষয় িহেসেব ইসলােমর সূচনালে� আিবভূর্ত হেয়িছল । 

সুতরাং িনি�তভােব, েয পযর্েবক্ষণ কের, েস পযর্েবক্ষণ কের েদেখেছ েয, মুহা�াদ ( ) যখন িবিভ� েগাে�র 

কােছ দা’ওয়াহ্-এর জনয্ কথা বেলেছন এবং ইসলােমর দা’ওয়াহ্ উপ�াপন কেরেছন, তখন িতিন খুব সেচতন 

িছেলন। আর যখন আমরা েসই মূল িবষয়গুেলােক পযর্েবক্ষণ কির, েযগুেলার �িত িতিন ( ) িবিভ� েগা�েক 

আহবান কেরিছেলন, তখন আমরা েদখেত পাই েয, েসগুেলা খুবই ��ঃ 

১। িতিন ( ) তােদরেক তাওহীেদর সাক্ষয্ �দােনর জনয্ আহবান কেরিছেলন, যা হল, আ�াহ্ বয্তীত ‘ইবাদাত 

পাবার েযাগয্ েকান ইলাহ েনই, এবং মুহা�াদ আ�াহ্ র রসূল। 

২। আর এরপর িতিন ( ) তােদরেক আহবান কেরিছেলন, েযন তারা তােক ( ) িনরাপ�া �দান কের এবং 

সাহাযয্ কের । 

আর িতিন ( ) যখন আমীর সা’সা‘আহ্-এর বংশধরেদর �িত দা’ওয়াহ্ িদেয়িছেলন, তখন এিট পির�ারভােব 

�কািশত হেয়িছল । কারণ যখন তারা তােক ( ) িজেজ্ঞস কেরিছলঃ “ও ‘আরব ভাইজান, আপিন িকেসর �িত 

আমােদরেক আহবান করেছন?” িতিন ( ) বেলিছেলনঃ “আিম আপনােদরেক েসই সাক্ষয্ �দােনর িদেক 

আহবান করিছ েয, আ�াহ্ বয্তীত ‘ইবাদাত পাবার েযাগয্ েকান ইলাহ েনই, এবং আিম আ�াহ্ র রসূল, এবং েয, 

আপনারা আমােক িনরাপ�া িদেবন এবং সাহাযয্ করেবন ।” 
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সুতরাং, এখােন একিট পির�ার �রণীয় িশক্ষা েদখা যাে� েয, এই দা’ওয়াহ্ আর এই কািলমার অবশয্ই একিট 

ভূখে�র �েয়াজন, আর এই পিব� বৃেক্ষর �েয়াজন একিট ভূিমর, যার উপর এিট েবেড় উঠেব। সুতরাং, এই 

ভূখ�িট হেব এই দা’ওয়াহ্ েক িনরাপ�া �দান ও সাহাযয্ করার মাধয্ম। আর এ েথেকই িতিন ( ) এই ভূখে�র 

স�ান করিছেলন, আর েসই সােথ ম�ােত দা’ওয়াহ্ িদি�েলন, আর এ অব�ায় িতিন ( ) রইেলন ১৩ বছর । 

আর আমােদর যত ‘ইল্ ম রেয়েছ, তা তাঁর ( ) ইলেমর অিত কু্ষ� একিট অংশ, আর িতিন িছেলন ‘আরবেদর 

মধয্ েথেক সবেচেয় সাবলীলভাষী, যােক জাওয়ািম’উল-কালাম (সবচাইেত সংিক্ষ� শে�র �ারা বয্াপক অেথর্র 

�কাশ) েদওয়া হেয়িছল, িতিন িছেলন েসই বয্ি� যােক স� আকােশর ওপর েথেক ওহীর মাধয্েম সাহাযয্ করা 

হেয়িছল। আর এই সবিকছুর পের, অ�িকছু মহৎ�াণ সাহাবী (রািযআ�াহু আনহু) ছাড়া আর েকউই তাঁর ( ) 

উপর ঈমান আেনিন । 

আর এখােন এই িবষয়িটও �� হেয় উেঠ েয, এই কািলমািট, এিটর শি�শালী হওয়া সে�ও, এিটর সুশীতল 

ছায়ার �ারা এই পৃিথবীেক ছায়াবৃত করার জনয্ আরও িকছু �ভাবক �েয়াজন । আর তাই িতিন ( ) েসই 

অব�ায় (ম�ােত দা’ওয়াহ্ রত অব�ায়) রইেলন, যতক্ষণ পযর্� না আ�াহ সুবহানাহু তা‘আলা আল-মাদীনাহ্ আল-

মুনাওয়য্ারাহ্-এর �ার খুেল িদেলন, আর আনসারগেণর (রািযআ�াহু আনহু) [আল-আওস এবং আল-খাযরাজ ] 

�ারা এর সংরক্ষণ করেলন। আর যখন তারা [আনসার(রািযআ�াহু আনহু)] দা’ওয়াহ্-েক সাহাযয্ করা শুরু 

করেলন, তখন �ীন ইসলাম ছিড়েয় পড়েলা, আর কেয়ক বছেরর মােঝই ‘আরব উপ�ীেপর হাজার হাজার মানুষ 

ইসলাম �হণ করেলা, আর মানুেষরা ইসলােমর মােঝ দেল দেল িভড় জমােলা । 

সুতরাং, এখােন একিট �রণীয় িশক্ষা েদখা যাে�, যা আিম উে�খ কেরিছ েয, শি� ছাড়া দা’ওয়াহ্ দুবর্লই রেয় 

যােব, আর এই শি�র স�ান করার জনয্, একিট ভূখ�, একিট পিরেবশ থাকা খুবই জরুরী । 

ইসলািমক ভূিমসমূহ ও ইসলািমক িখলাফাহ্-এর অপসারণ এবং আ�াহ্ যা নািযল কেরেছন তা বয্তীত অপর িকছু 

িদেয় শাসন কের এমনসব শাসনবয্ব�াসমূেহর �িত�ার পর েথেক এই বা�বতািট এখন খুবই �� হেয় পেড়েছ 

। এ সকল শাসনবয্ব�াসমূহ �কৃতপেক্ষ আ�াহ্ র আইেনর িবরুে� যুে� িল� রেয়েছ, যিদও এগুেলার শাসনাধীন 

ভূখ�সমূেহ �চুর পিরমােণ ইসলািমক ইউিনভািসর্িট ও �ুল েদখা যায়, �চুর িকতাবািদ েদখা যায়, আর েদখা যায় 

�চুর দা’য়ী, ইমাম, মাসিজদ এবং �ুরআেনর হািফয । আর এ সবিকছুর পেরও এ সকল �ােন ইসলাম ধীের 

ধীের মুেছ যাে�, এর কারণ হল, এ সকল �ােনর মানুেষরা মুহা�াদ ( )-এর মানহাজ অনুসাের চলেছ না । 
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সুতরাং, এই মানহাজ, যা আমােদর সামেন সুবােহর নয্ায় ��, তা িকছু সুিনিদর্� গুণাবলীেক অ�ভুর্� কের, যা 

শারী‘আহ্-এর দালীেল পাওয়া যায়। আ�াহ্ সুবহানাহু তা‘আলা বেলেছনঃ “েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর েথেক েয 

েকউই তােদর �ীন পিরতয্াগ কের, তেব আ�াহ্ অপর এক �ওম িনেয় আসেবন, যােদরেক আ�াহ্ ভােলাবাসেবন, 

এবং যারা আ�াহ্ েক ভােলাবাসেব, তারা ঈমানদারেদর �িত সহানুভূিতশীল এবং কুফ্ ফারেদর �িত অিত কেঠার, 

তারা আ�াহ্ র রা�ায় িজহাদ কের, এবং িন�ুেকর িন�ার পেরায়া কের না। এটা আ�াহ্ র অনু�হ, যা িতিন যােক 

ই�া দান কেরন, আর আ�াহ্ �াচুযর্দানকারী, সবর্জ্ঞ।” [আল-মাইদাহঃ৫৪] 

সুতরাং, এই আয়াতিট আমরা েয অব�ার মেধয্ আিছ েসই স�েকর্ বলেছঃ “েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর েথেক েয 

েকউই তােদর �ীন পিরতয্াগ কের,...” 

যখন ির�াহ্/�ীন-তয্াগ সংঘিটত হয়, তখন মানুষেক �ীন ইসলােম িফিরেয় আনার জনয্ িক িক গুণাবলীর 

�েয়াজন? েতা এখােন ৬িট গুেণর কথা উে�খ করা হেয়েছ, আ�াহ্ সুবহানাহু তা‘আলার কথা েথেক শুরু কেরঃ 

“...যােদরেক আ�াহ্ ভােলাবাসেবন, এবং যারা আ�াহ্ েক ভােলাবাসেব, তারা ঈমানদারেদর �িত সহানুভূিতশীল 

এবং কুফ্ ফারেদর �িত অিত কেঠার,...”। সুতরাং, এই গুণাবলী অজর্ন করা আমােদর জনয্ খুবই জরুরীঃ 

[১] আ�াহ্ সুবহানাহু তা‘আলার �িত একা� ভােলাবাসা 

[২] ঈমানদারেদর �িত িবনয় ও সহানুভূিত 

[৩] কলয্ােণর সােথ সাহাযয্ করা এবং তা করা সেবর্া�ম প�িতেত 

[৪] কুফ্ ফারেদর �িত কেঠারতা, আর এটা ইসলােমর সবচাইেত শি�শালী ব�নঃ আল-ওয়ালা’ ওয়াল-বারা’ 

(আনুগতয্ এবং স�কর্ে�দ)-এর মাধয্েম �কািশত হয়, আমরা ঈমানদারেদর সােথ আনুগতয্ ও কতর্বয্পরায়ণতার 

স�কর্ �াপন কির, এবং আমরা কুফ্ ফারেদর �িত শ�তা েপাষণ কির, আর তােদর সােথ খুব কেঠার আচরণ 

কির । 

[৫,৬] এরপর ৫ম এবং ৬� গুণাবলী হলঃ “...তারা আ�াহ্ র রা�ায় িজহাদ কের, এবং িন�ুেকর িন�ার পেরায়া 

কের না...”। 

আর, মানুষেদরেক �ীেন িফিরেয় আনার জনয্, আ�াহ্ র রা�ায় িজহাদ করা, এবং িন�ুেকর িন�ার পেরায়া না করা 

- এ ৈবিশ�য্ দু’িটর গুরু� অতয্ািধক। 

সুতরাং, যারা এমন মেন কের েয, মানুষেক �ীেন িফিরেয় আনা স�ব (এই গুণাবলী অজর্ন বয্তীত) এবং একিট 

ইসলািমক ভূিম �িত�া করা স�ব, যখন িকনা ইসলােমর ছায়া পৃিথবীর বুক েথেক অপসািরত হেয়েছ, তেব এমন 
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মানুেষরা �কৃতপেক্ষ আ�াহ্ সুবহানাহু তা‘আলার মানহাজ উপলি� করেত পােরন িন । কারণ এই আয়াতিট 

স�ূনর্রূেপ �� এবং ��ত �তীয়মান একিট আয়াত । 

সুতরাং, মানুেষর উপর কতৃর্�শীল হবার জনয্ ঈমানদারেদর মােঝ ভােলাবাসা এবং আনুগেতয্র স�কর্�াপন করা 

একিট অিত �েয়াজনীয় িবষয়, আর েসই সােথ কতৃর্�শীল হবার জনয্ অতয্াবশয্ক হল, কুফ্ ফারেদর সােথ 

স�কর্ে�দ করা, আর আ�াহ্ র রা�ায় িজহাদ করা [েযমনিট িতিন সুবহানাহু তা‘আলা বেলেছনঃ “...িন�ুেকর 

িন�ার পেরায়া কের না...”]। সুতরাং, এিট সকল �কােরর সাহাযয্-সহেযািগতা এবং সকল �কােরর সৎকােজর 

আেদশেক অ�ভুর্� কের । 

সুতরাং, যখন আমরা এ সকল গুণাবলী অজর্ন করেত সফল হব, এবং এমন সাহাযয্কারী গঠন করেত পারব যারা 

এ সকল গুণাবলী ধারন কের, তেব আমরা একিট শি�শালী িভি� পাব, যার �ারা বড় পিরবতর্ন স�ব হেয় উঠেব, 

আর সতয্েক �িত�া করার জনয্ আ�াহ্ র রা�ায় িজহাদ করা স�ব হেয় উঠেব । 

আর এই বা�বতার সােথ স�িকর্ত অনয্ানয্ দালীলসমূেহর িদেক তাকােল আমরা আমােদর রসূলু�াহ্ র ( ) 

েসই হাদীসিট েদখেত পাই যা, আল-হািরস আল-আশ‘আরীর (রািযআ�াহু আনহু) �ারা বিণর্ত হেয়েছ, যােত িতিন (

) বেলেছনঃ “িন�য়ই আ�াহ্ ইয়াহ্ ইয়া ইব্ ন যাকািরয়য্াহ্ েক পাঁচিট িবষেয়র হুক্ ম িদেয়িছেলন, েযগুেলার 

উপর তােক ‘আমল করার জনয্ এবং িতিন েযন এগুেলার উপর ‘আমল করার জনয্ বনু ইসরঈলেক আেদশ েদন, 

েসই আেদশ েদওয়া হেয়িছল । িক� িতিন তা করা েথেক িবরত েথেকিছেলন, তাই ‘ঈসা বলেলনঃ ‘িন�য়ই 

আ�াহ্ আপনােক পাচঁিট িবষেয়র হুক্ ম িদেয়েছন, েযগুেলার উপর আপনােক ‘আমল করার জনয্ এবং আপিন েযন 

বনু ইসরঈলেক এগুেলার উপর ‘আমল করার আেদশ েদন, েসই আেদশ েদওয়া হেয়েছ। সুতরাং, হয় আপিন 

তােদর আেদশ করুন, অথবা আিম তােদর আেদশ করব।’” 

সুতরাং, এখােন এই �ীেনর একিট পরম বা�বতা েদখা যাে�, আর তা হল, আ�াহ সুবহানাহু তা‘আলা �শংসনীয় 

এবং সকল �কােরর িনভর্রশীলতা েথেক মু�, আর আল-ইসিতবদাল (আ�াহ্ র একদল মানুষেক অপর একদল 

মানুেষর �ারা �িত�াপন) সু�াহ্ িট কােরাও েক্ষে�ই বয্িত�ম নয় । কারণ এখােন েদখা যাে� েয, একজন 

আ�াহ্ র নাবী আ�াহ্ েয দািয়� বহন করার আেদশ িদেয়েছন, তােত িকছুমা� িপছবা হেয়েছন, আর তাই আ�াহ্ 

সুবহানাহু তা‘আলা অপর এক নাবীেক জানােলন, “হয় িতিন [ইয়াহ্ ইয়া (আঃ)] তােদরেক আেদশ করেবন, নতুবা 

আপিন তােদরেক আেদশ কেরন ।” সুতরাং, আ�াহ্ ও তার রসূেলর ( ) আেদশ পালেনর েক্ষে� িপেছ পের 

থাকার েক্ষে� আমরা েক? সুতরাং, যিদ আমরা িপছবা হই, তেব আল-ইসিতবদাল সু�াহ্ িট আমােদর উপরও 

�েযাজয্ হেয় পড়েব। 
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ফেল ‘ঈসা (আঃ) তখন ইয়াহ্ ইয়ােক (আঃ) বলেলনঃ “িন�য়ই আ�াহ্ আপনােক পাচঁিট িবষেয়র হুক্ ম িদেয়েছন, 

েযগুেলার উপর আপনােক ‘আমল করার জনয্ এবং আপিন েযন বনু ইসরঈলেক এগুেলার উপর ‘আমল করার 

আেদশ েদন, েসই আেদশ েদওয়া হেয়েছ। সুতরাং, হয় আপিন তােদর আেদশ করুন, অথবা আিম তােদর আেদশ 

করব।” ফেল ইয়াহ্ ইয়া বলেলন, “আিম ভয় করিছ েয, আপিন যিদ এগুেলােত আমার অ�গামী হন, তাহেল আিম 

পৃিথবীর �ারা �াসকৃত হব অথবা শাি��া� হব।” ফেল, িতিন মানুষেদরেক বাইতুল-মা�দীেস এক� করেলন, যার 

ফেল সম� মাসজীদ মানুষেদর �ারা ভের েগল, আর তারা দাঁিড়েয়িছেলন ছােদর উপের, এবং িতিন বলেলনঃ 

“িন�য়ই আ�াহ্ আমােক পাঁচিট িবষেয়র হুক্ ম িদেয়েছন, েযগুেলার উপর আমােক ‘আমল করার জনয্ এবং আিম 

েযন েতামােদরেক এগুেলার উপর 'আমল করার আেদশ েদই, েসই আেদশ েদওয়া হেয়েছ” 

�থমিট হল, েতামরা আ�াহ্ র ‘ইবাদাত করেব এবং তার সােথ েকান শরীক সাবয্� করেব না । কারণ, েয বয্ি� 

আ�াহ্ র সােথ কাউেক শরীক কের, তার উদাহরণ হল েসই দােসর উদাহরেণর নয্ায়, যােক এক বয্ি� তার 

সেবর্া�ম �ণর্ ও েরৗপয্ স�েদর �ারা �য় কেরেছ এবং বেলেছঃ ‘এই হল আমার ঘর এবং আমার জীিবকার 

উপকরণ, সুতরাং কাজ কর এবং আমার কােছ এর মজুির িনেয় এেসা ।’ সুতরাং, েস কাজ করেত েগল আর এর 

েথেক অিজর্ত মজুির তার মািলক বয্তীত অপর এক বয্ি�েক িদেয় িদল। সুতরাং, েতামােদর মধয্ েথেক েক তার 

দােসর এরূপ আচরণ েমেন িনেব ? 

আর আ�াহ্ েতামােদরেক সলাত আদায় করার আেদশ িদেয়েছন । সুতরাং, যখন েতামরা সলােত িনমি�ত 

থােকা, তখন েতামরা েতামােদর মুখম�লী ঘুিরেয় িনও না, কারণ িন�য়ই বা�া যতক্ষণ সলােত িনমি�ত থােক, 

এবং মুখম�লী না ঘুিরেয় একিন� মেন সলােত অব�ান কের, ততক্ষণ পযর্� আ�াহ্ ও তার মুখম�লী তার বা�ার 

িদক কের রােখন। 

এবং িতিন েতামােদরেক িসয়াম পালেনর আেদশ িদেয়েছন, কারণ এর উদাহরণ হল েসই বয্ি�র উদাহরেণর 

নয্ায়, েয েকামরব�নী (অথর্াৎ েব�) পিরিহত, আর এর সােথ আটকােনা রেয়েছ একিট থেল যােত রেয়েছ ক�ির, 

আর সকল মানুেষরা (অথবা েস িনেজই) এর সুগে� িব�য় েবাধ করেছ । কারণ, িন�য়ই িসয়ামপালনকারী 

বয্ি�র মুখ েথেক আসা গ� আ�াহ্ র কােছ ক�িরর সুগ� অেপক্ষাও অিধক ি�য়। 

এবং িতিন েতামােদরেক যাকাত �দােনর আেদশ কেরেছন, কারণ এর উদাহরণ হল েসই বয্ি�র উদাহরেণর 

নয্ায়, যােক তার শ�পক্ষ ব�ী কেরেছ, তার হাতদু’িট ঘােড়র সােথ েবেঁধেছ এবং তার িশরে�েদর জনয্ তােক 

��ত করা হেয়েছ, আর এমন সময় েস বেলেছঃ ‘আিম অ� িকংবা েবশী পিরমাণ মুি�পেণর িবিনমেয় আমােক 

েতামােদর েথেক মু� করব’, সুতরাং েস িনেজেক তােদর েথেক মু� করল । 
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আর আ�াহ্ েতামােদরেক তার িযক্ র/�রণ করার জনয্ আেদশ কেরেছন, কারণ এর উদাহরণ হল েসই বয্ি�র 

উদাহরেণর নয্ায়, যােক তার শ� ধাওয়া করেছ এবং �ততার সােথ তার িনকটবতর্ী হে�, আর তখন েস একিট 

সংরিক্ষত দুেগর্র িনকট েপৗছেলা, আর এভােব েস তােদর েথেক িনেজেক রক্ষা করল । আর একইভােব বা�ার 

জনয্ আ�াহ্ র িযক্ র/�রণ হল সংরিক্ষত দুেগর্র নয্ায়, েযিট বয্তীত েস িনেজেক শাইতন েথেক রক্ষা করেত পাের 

না।” 

আর এরপর আ�াহ্ র রসূল ( ) বলেলনঃ “আর আিম েতামােদরেক পাচঁিট িবষেয়র আেদশ করিছ, যা আ�াহ্ 

আমােক আেদশ কেরেছন, আর তা হলঃ �বন, আনুগতয্, িজহাদ, িহজরাহ্ এবং জামা‘আহ্।” 

[ইমাম আহ্ মাদ ও ইমাম আত্-িতরিমিযর �ারা বিণর্ত] 

সুতরাং, এখােন িবষয়িট হল, �থম পাঁচিট িবষয় যা হল ইসলােমর পাঁচিট ��, এগুেলােক অপর পাঁচিট িবষয় 

বয্তীত মানবজািতর জনয্ একিট শাসনবয্ব�া বা কমর্প�িত িহেসেব �িত�া করা স�ব নয় । একইভােব একজন 

বয্ি�র পেক্ষ কমপেক্ষ এবং অ�েরর িদক িদেয় মুসিলম হওয়া স�ব নয়, যখন েস মানবরিচত িবধােনর �ারা 

শাসন কের এবং পৃিথবীেত ইসলােমর কতৃর্� থােক না । আর েয ইসলাম মুহা�াদ ( ) -এর কােছ পাঠােনা 

হেয়িছল এবং েযিটেক িতিন মানুেষর কােছ েপৗেছ েদওয়ার জনয্ আিদ� হেয়িছেলন, েসিট পাঠােনার কারণ হল, 

এিট েযন সম� পৃিথবীেক শাসন কের, সকল �কােরর িবচার-আচার েযন এিটর িদেকই ঘুিরেয় েনয় এবং িনছক 

িকছু আনুি�কতার রূপ েযন না েনয়। সুতরাং, এই পাঁচিট িবষয় অেনক গুরু�পূণর্। আর আমরা যিদ এই পাঁচিট 

িবষয়েক মনেযাগ িদেয় েদিখ, তাহেল আমরা েদখেত পাই েয, িবিভ� েগাে�র �িত রসূল ( ) -এর দা’ওয়াহ্-

এর বা�বতার সােথ এই পাঁচিট িবষয় স�ূনর্রূেপ স�িতপূণর্ এবং দৃঢ়সমথর্কঃ 

[১] “...েসই সাক্ষয্ �দােনর িদেক আহবান করিছ েয, আ�াহ্ বয্তীত ‘ইবাদাত পাবার অিধকারী েকান ইলাহ েনই, 

এবং আিম আ�াহ্ র রসূল,...” এবং এই সাক্ষয্ �দােনর সােথ জিড়ত সকল শতর্াবিল ও করণীয় িবষেয়র বা�ব 

�েয়াগ। 

[২] “...এবং েয, আপনারা আমােক িনরাপ�া িদেবন এবং সাহাযয্ করেবন।” 

সুতরাং, িনরাপ�া �দান ও সাহাযয্ করা - এ দু’িট িবষয় ঐ পাঁচিট িবষেয়র উপর িনভর্রশীল। কারণ িনরাপ�া 

�দান ও সাহাযয্ �দােনর জনয্ �েয়াজন একিট জামা‘আহ্, আর তােদর �েয়াজন েশানা ও আনুগতয্ করা, এবং 

তােদর �েয়াজন িজহাদ করার এবং �েয়াজন িহজরাহ্ করার। আর আমরা যখন আ�াহ্ র িকতাব এবং আ�াহ্ র  
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রসূেলর ( ) সু�াহ্ র অনুসরেণর েচ�া কির, তখন আমরা �� েদখেত পাই েয, ইসলািমক ে�ইেটর �িত�া 

এবং �ীেনর স�সারেণর প�িত িহেসেব এগুেলার কথা েজার িদেয় বলা হে�ঃ 

[১] একিট জামা‘আহ্ 

[২] আেদশ েশানা 

[৩] আনুগতয্ করা 

[৪] িহজরাহ্ করা 

[৫] িজহাদ করা 

সুতরাং, যারা িহজরাহ্ করার এবং আ�াহ্ র রা�ায় িজহাদ করার তয্াগ �ীকার বয্তীত ইসলােমর জনয্ েকান িকছু 

�িত�া করেত চায়, তেব এরূপ মানুেষরা মুহা�ােদর ( ) মানহাজ উপলি� করেত পােরিন। আর যিদ তারা 

বুেঝ থােক, তেব তারা এর উপর ‘আমল কেরিন, বরং তারা অনয্ানয্ ধরেনর আনুগতয্ ও ‘ইবাদােতর �ারা 

িনেজেদরেক বয্� রাখেছ। সুতরাং, এরূপ মানুেষরা এ সকল বড় ‘ইবাদাতসমূেহর ভারী ফলাফল েথেক পলায়ন 

করেছ, কারণ িন�য়ই িজহাদ একিট ক�কর ‘আমল, যা আ�াহ্ সুবহানাহু তা‘আলা তার িকতােব উে�খ 

কেরেছন। সুতরাং, এখন পযর্� যা বলা হেয়েছ, তা েথেক এটা পির�ারভােব ফুেট উেঠেছ েয, জামা‘আহ্ ও 

িজহােদর গুরু� অতয্ািধক। 

আর আমরা এখন এমন একিট পিরি�িতর মেধয্ আিছ েয, আমােদর এমন েকান ভূিম েনই েযখােন আমরা 

িহজরাহ্ করেত পাির। এই সুেযাগিট একিট অ� সমেয়র জনয্ িছল, আর এিট িছল একিট িবরল সুেযাগ, কারণ 

িখলাফাহ্-এর পতেনর পর েথেক ইসলােমর অকৃি�ম মানুষেদর জনয্ একিট ইসলািমক ভূিম �িত�া করা অস�ব 

কের তুলার জনয্ �ুেসডাররা কেঠার পির�ম কেরেছ। আর এরপর আ�াহ্ সুবহানাহু তা‘আলার পূবর্িনধর্ািরত হুক্ ম 

অনুসাের আফগািন�ােনর ঘটনা�বাহ চলেত থাকেলা আর েসািভেয়ত ইউিনয়ন পরািজত হল। �ুেসডাররা 

েসািভেয়ত ইউিনয়েনর ভয় ও আতংেক মুসিলমেদর কাযর্কলােপর �িত তােদর �হরা ও উে�েগর কথা ভুেল 

িগেয়িছল, আর েসািভেয়ত ইউিনয়নেক �িতহত করার স�াবয্ েযেকান উপায় তারা �েয়াগ করেত রাজী িছল, 

এমনিক যিদ এর মােন দাঁড়ায় মুজািহ�ীনেদর িবরুে� না যাওয়া। সুতরাং, েসই দরজািট েখালা িছল, আর এরপর 

১০ বছর হেয় েগেছ। 

যােহাক, খুবই দুভর্াগয্বশত মুসিলম উ�াহ্ তার এই অবশয্পালনীয় কতর্েবয্র দািয়� বহেনর জনয্ উেঠ দাঁড়ায়িন, 

িবেশষকের যারা ‘উলামা, যারা �ীেনর িদেক আহবানকারী, যারা িবিভ� ইসলািমক েগা�ীর সােথ সংি��, তােদর 
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কথা বলিছ। আর যারা িজহােদর ভূিমেত এেসিছল, তারা িছল মুসিলম উ�াহ্ র খুবই �� সংখয্ক যুবক মুসিলম, 

আর এেসিছল িকছু বয্বসায়ীেদর েথেক আসা অথর্ৈনিতক সাহাযয্, িক� একিট শি�শালী ইসলািমক ভূিম �িত�ার 

জনয্ এিট যেথ� িছল না। 

আর তখন একটা ইসলািমক ভূিম �িত�ার ভােলা স�াবনা িছল যা হত অ�লিভি�ক বা েগা�িভি�ক বা 

জাতীয়তািভি�ক আনুগতয্ েথেক স�ূনর্ মু� ইসলািমক সংজ্ঞানুযায়ী একিট ভূিম, যখন আফগান ভাইেয়রা একটা 

অসাধারণ সহজ-উপেযাগী পিরেবশ ও সমথর্ন উপেভাগ করিছল। 

তবুও দুভর্াগয্বশত, সহজ-উপেযাগী পিরেবেশর উপি�িত, এই পিরি�িতর সুেযাগ �হন করার জনয্ িবিভ� 

ইসলািমক েগা�ী, ‘উলামা এবং িচ�াবীদেদর �িত িবেশষ কের শাইখ ‘আ�ু�াহ্ ‘আযযাম (রিহঃ) এবং অনয্ানয্ 

ভাইেদর করা বার বার আহবান, উৎসাহ, অনুে�রণা ইতয্ািদ সে�ও েবশীরভােগরই �িতউ�র িছলঃ  

“তার মােঝ েদখিছ না েকান �াণ, 

েয িবষেয়র করেছা তুিম আহবান” 

[কিবতা]। 

মানুেষরা েভৗগিলক এবং আ�িলক �ীিত িনেয় িছল উি�� ও বয্�, আর �েতয্েকই চাি�ল তার িনজ� ইসলািমক 

ভূিম, �েতয্ক েগা�ী তার িনজ� জ�া�েল একিট িনজ� ইসলািমক ভূিম �িত�া করেত চাি�ল, সবাই েযন এ 

সকল অ-ইসলািমক মানিসকতার জােল ব�ী হেয় িগেয়িছল। 

সুতরাং, ১০ বছর ধের এই সুেযাগিট িছল, এরপেরও মানুেষরা এর েথেক সুেযাগ �হন করার জনয্ নেড় িন। আর 

আিম এই কথাগুেলা বলিছ এটা বুঝােনার জনয্ েয, িবষয়টা খুব সহজ িছল না, আর বতর্মান পিরি�িত িবষয়িটেক 

আরও কিঠন কের তুেলেছ। 

এরপর আ�াহ্ সুবহানাহু তা‘আলা েসই সময় এবং এই সমেয়র মােঝ তািলবানেদর জাগরণ এবং তােদর �সার 

এবং একিট ভূিম �িত�ার এবং এরপর েথেক চলেত থােক বতর্মান �� ও যুে�র অনুমিত িদেলন যা আনুমািনক 

ছয় বছর বা তার েচেয়ও দীঘর্ সময়বয্ািপ চলেছ। আর মানুষ েথেকেছ িনেজর ই�া-আকা�ার জােলই ব�ী হেয়, 

আর েসই সােথ আ�জর্ািতক িমিডয়ার জােলও হেয়েছ ব�ী যা তািলবানেদর খয্ািত �ংস করার জনয্ তােদর িনদর্য় 

�চারািভযান চািলেয়েছ। মানুষেক ভুল িদেক �ভািবত করার জনয্ হয়ত আ�জর্ািতক িমিডয়ার িন�া করা যায়, 

িক� যা েমেন েনওয়া খুব কিঠন তা হল, যােদরেক মানুষ ইসলােমর সমথর্নকারী, সাহাযয্কারী, আহবানকারী 

িহেসেব জানেতা, তারা বেলেছঃ “আমরা আ�জর্ািতক িমিডয়ার �ারা �ভািবত হেয়িছলাম!” আফগািন�ান ‘আরব 

উপ�ীপসমূহ েথেক িকংবা মুসিলম িবে�র অনয্ানয্ েযেকান অংশ েথেক কেয়ক ঘ�ার দূরে� অবি�ত। 
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সুতরাং, সাহাযয্ পাঠােনার েক্ষে� তােদর েদরী কের েফলা, এমনিক যিদও এই ভূিমিটর নাম িছল তািলবানেদর 

ভূিম – ‘ইল্ েমর ছা�েদর ভূিম – এিট বািহয্কভােব তােদর বুঝ এবং তােদর সতয্বািদতার এক অ�াভািবক 

শূণয্তােকই আমােদর সামেন �কাশ কের েদয়, আর আ�াহ্ ছাড়া েকান শি� বা ক্ষমতা েনই, আর এ বয্াপাের 

আ�াহ্ ই ভােলা জােনন। সুতরাং, এই ভূিমিট এখন আর েনই, আর তারা একিট আংগুলও নাড়ায়িন। 

আর আিম বিলঃ আমার িনি�ত িব�াস রেয়েছ েয, আ�াহ্ সুবহানাহু তা‘আলার রহমেত, একিট ইসলািমক ভূিম 

আর ইসলািমক িখলাফাহ্ �িত�ার জনয্ �েয়াজনীয় যেথ� উপাদান ও সক্ষমতা এই উ�াহ্ র রেয়েছ, িক�, 

আমােদরেক এ সকল উপাদান ও সক্ষমতাসমূহেক জানােত হেব েয, এরূপ করাটা তােদর জনয্ ফার্ দ িবষেয় 

পিরণত হেয়েছ। আর েসই সােথ যারা এ সকল উপাদান ও সক্ষমতাসমূেহর �েয়াগেক তােদর ভুল উি�সমূেহর 

�ারা সীিমত ও সীমাব� করেছ, তােদরেক আমােদর জানােত হেব েয, তারা এর �ারা গুণাহ অজর্ন করেছ। 

সুতরাং, যিদ যুবেকরা এবং বয্বসািয়েকরা তােদর ফার্ দ কতর্বয্ উপলি� করেত পারত, তাহেল আমােদর পেক্ষ 

এই কাজিট করা স�ব হত, যার ফেল উ�াহ্ র বাকী অংশ েথেক কতর্বয্ অবেহলার গুণাহ্ সরােনা েযত, েযেহতু 

তখন আমােদর উপর আপিতত য�না ও দুদর্শা দূরীভূত করা হত। 

আমরা এখােন েস সকল মানুষেদর কথা বলিছ যারা বেল েযঃ “িজহােদর জনয্ সম� উ�াহ্ র �েয়াজন েনই।” 

যিদও এই উি�িট সতয্, িক� সেতয্র �সােরর উে�েশয্ এিট উ�ািরত হয়িন। কারণ আজেকর িজহােদর পেক্ষ 

সম� উ�াহ্ েক আবািসত করা এক অস�ব িবষয়, আর যারা আ�াসী শ�বািহনীেক �িতহত করার কােজ 

িনেয়ািজত, তারা সম� উ�াহ্ র একিট অিত কু্ষ� অংশ। এটা সতয্। িক� আেরকিট িবিধ রেয়েছ েয, িজহাদ 

একিট ফার্ দ ‘আইন (বয্ি�গতভােবও অবশয্পালনীয় কতর্বয্), আর তারা এই িবিধর �েয়ােগর বয্াপাের আমােদর 

সােথ িভ�তা েপাষণ কের। তারা বেলঃ “আমরা েতামােদর কােছ কেয়ক হাজার সাহাযয্কারী ৈসনয্ পাঠালাম, আর 

েতামরা তােদর আবািসত করেত পারছ না?” আর তারা বেলঃ “আমােদর �েতয্েকরই কমর্েক্ষে�র �িতিট ময়দান 

পিরতয্াগ করা এবং আমােদর সবার িজহােদ েযাগদান করা একিট অেযৗি�ক িবষয়!” আর এখােন এই যুেগর 

দূষণ পির�ারভােব ফুেট উেঠ, ব�বােদর দূষণ, বুি�বৃি�র দূষণ এবং এগুেলার �সার। কারণ এগুেলা হল এমনসব 

িবিধ েযগুেলা এই উ�াহ্ র সালাফেদর (পূবর্বতর্ীেদর) েথেক নয্ায়পরায়ণ ফু�াহােদর ঐকমতয্ েথেক এেসেছ, 

আ�াহ্ েযন তােদর উপর রহম কেরন, আর আজকাল িকছু নতুন ফু�াহা েদখা যাে� যারা উ�াহ্ র ঐকমতয্র 

িবরুে� যাে�! যখন িজহাদ ফার্ দ ‘আইেন পিরণত হয়, তখন এটার গুরু� সবর্ািধক হেয় উেঠ, যা শাইখ উল-

ইসলাম [ইব্ ন তাইিময়য্াহ্ (রিহঃ)] উে�খ কেরেছনঃ “�য়ং ঈমান আনার পের আ�াসী শ� পেক্ষর ৈসনয্েদরেক 

�িতহত করার চাইেত গুরু�পূণর্ েকান ফার্ দ েনই, যারা �ীন ও মুসিলমেদর জীবনেক হুমিক েদয়।” 

সুতরাং, আপনার এখােন এ কথা বলার েকান সুেযাগ েনই েয, যিদ তারা সকেল েবিড়েয় পেড় তেব িজহােদর 

পেক্ষ তােদর আবাসন স�ব নয়। এরূপ কথা আসেল একজেনর বুঝ-এ অ�াভািবক রকেমর শূণয্তা এবং পৃিথবীর 
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�িত অ�াভািবকভােব আসি� থাকার ফেলই হেয় থােক। ফার্ দ ‘আইন িবষয়িট তখনই ফার্ দ িকফায়ােত পিরণত 

হয়, যখন যেথ� পিরমােণর মুসিলম মুজািহদ আ�াসী শ�বািহনীেক �িতহত করার জনয্ অ�সর হয়। সুতরাং, 

এই অ�সর হওয়ার প�িতিটর মাধয্েমই এই ফার্ দ ‘আইন সকেলর উপর েথেক অপসািরত হয়, আর বািকরা 

েথেক যায়, যারা িপছেন পেড় িছল, তােদর িবিভ� কােজর ময়দােন। 

আর দুভর্াগয্বশত, এটা ইসলােমর পুনজর্াগরেণর েক্ষে� বাঁধাগুেলার মেধয্ একটা অনয্তম �ধান কারণ, আর এটা 

তােদর িলখাসমূহ, তােদর বাতর্াসমূহ এবং তােদর িমিটংসমূেহ �কাশ পায়। তারা বেলঃ “িজহাদ একিট অেনক বড় 

‘ইবাদাত, িক� আরও অেনক ধরেনর ‘ইবাদাতও আেছ।” 

এসব মানুেষরা মুহা�ােদর ( ) মানহাজ উপলি� করেত পােরিন। আর আিম কা’ব ইব্ ন মািলেকর (রািযআ�াহু 

আনহু) কািহনীিট বণর্না কেরিছলাম, েয িতিন যখন মাদীনাহ্-এ িছেলন, তখন িতিন িবিভ� �কােরর ‘ইবাদােত 

িল� থাকেতন, আর িতিন িছেলন আ�াহ্ র রসূেলর ( ) শহের অবি�ত। আর নাবী মুহা�াদ ( ) -এর 

একিট হাদীেস এিট বিণর্ত আেছ েয, তার ( ) মাসজীেদ ‘ইল্ ম অজর্ন করা হল আ�াহ্ র রা�ায় িজহাদ করার 

নয্ায়। আর এসবিকছু থাকা সে�ও, আর তার সবচাইেত পূেবর্ ইসলাম�হনকারী সাহাবীেদর মােঝ অনয্তম হওয়া 

সে�ও, িতিন িছেলন তােদর মেধয্ও অনয্তম যারা বাই‘আতুল ‘আ�াবাহ্-এ অংশ�হন কেরিছেলন। এর েথেক 

বাই‘আতুল ‘আ�াবাহ্-এর গুরু� উপলি� করা যায়, যা সংগিঠত হেয়িছল একিট মুসিলম ভূিম �িত�ার উে�েশয্, 

আর এিট সংঘিটত হবার সময় কা’ব ইব্ ন মািলেকর (রািযআ�াহু আনহু) অপর েকান গুণাবলীর কথা উি�িখত 

হয়িন, কারণ িজহাদ যখন ফার্ দ ‘আইন হেয় পেড়, তখন অনয্ানয্ ধরেনর ‘ইবাদােতর কথা উে�খ করার েকান 

সুেযাগ েনই, আর যখন েকউ এেত েযাগদান না কের বেস থােক, তখন তােক অ�াহয্ করা ও িন�া করা ছাড়া 

আর েকান িকছুই উে�খ করার সুেযাগ েনই। তাই তার (রািযআ�াহু আনহু) েক্ষে� এরূপ বলা হয়িন েযঃ “আ�াহ্ 

েযন তােক (রািযআ�াহু আনহু) পুর�ৃত কেরন, কারণ েস রেয়েছ মাদীনাহ্-এ, হারাম শরীেফ সলাত আদায় করেত 

েপের িতিন কতই না েসৗভাগয্বান!” অথবাঃ “িতিন িশক্ষা�দান করেছন!” - এরূপ বলা হয়িন, �ুরআেনর িনে�া� 

আয়ােতর কারেণঃ 

“বলুনঃ যিদ েতামােদর িপতৃবগর্, েতামােদর পু�গণ, েতামােদর �াতাগণ, েতামােদর �ীগণ, েতামােদর �েগা�, আর 

ঐসব ধন-স�দ যা েতামরা অজর্ন কেরছ, আর ঐ বয্বসা যােত ম�া পড়বার আশংকা েতামরা করেছা, আর ঐ 

গৃহসমূহ যা েতামরা পছ� করেছা, েতামােদর কােছ আ�াহ্ ও তার রসূল ও তার রা�ায় িজহােদর চাইেতও 

অিধক ি�য় হয়, তেব েতামরা আ�াহ্ িনেদর্েশর (‘আযােবর হুক্ম ) জনয্ অেপক্ষা কর, আর আ�াহ্ ফািস� 

স�দায়েক িহদায়াত কেরন না।” [আত্-তাওবাহঃ২৪] 
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একইভােব, আমরা যিদ তােদর িদেক তাকাই যারা তাবুেকর যুে� না িগেয় ঘেরই অব�ান করিছল, তখন আমরা 

েদিখ েয, আ�াহ্ সুবহানাহু তা‘আলা তােদর জনয্ ‘িফস�’ শ�িট বয্বহার কেরেছন। 

আজ, এই �ীেনর �িতরক্ষার জনয্ গৃহীত বয্ব�া এবং এই �ীনেক সাহাযয্ করার জনয্ মজুদ শি� ও উপাদােনর 

�েয়ােগর প�িতেত অেনক ঘাটিত রেয়েছ। এখন, েয বয্ি� �ীেনর সাহাযয্ােথর্ কাজ না কের নীরব বেস থােক, েস 

এটাই জােন না েয েস গুণাহ্ অজর্ন করেছ, বরং �কৃতপেক্ষ েস মেন কের েয, েস আ�াহ্ সুবহানাহু তা‘আলার 

আনুগেতয্র অধীেনই আেছ! আর েস এই গুণাহ্ র ল�া স�েকর্ থােক স�ূনর্ অজ্ঞ হেয়, অথচ এ বয্াপাের 

(আ�াহ্ র রা�ায় িজহাদ) সতকর্তা, হুঁিশয়াির এবং উৎসাহসূচক �চুর আয়াত রেয়েছ, আর যারা এই ফার্ দ পালন 

না কের বেস থােক এবং পািথর্ব জীবেনর িদেক ঝুঁেক থােক, তােদরেক িন�া ও িতর�ার কের �চুর আয়াত 

রেয়েছ। আর তখন কােদরেক সতকর্ করা হেয়িছল এসব আয়ােতর �ারা? তারা হেলন আ�াহ্ র রসূেলর ( ) 

সাহাবীগণ (রািযআ�াহু আনহুম)! এেকর পর এক সতকর্বাণী। “ও েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর িক হল েয, যখন 

েতামােদরেক বলা হয় – আ�াহ্ র রা�ায় (িজহােদর জনয্) েবিড়েয় পড়, তখন েতামরা জিমনেক আকেড় ধর! তেব 

িক েতামরা পরকােলর বদেল পািথর্ব জীবন িনেয়ই পিরতু� হেয় পড়েল? অথচ পািথর্ব জীবেনর েভাগিবলাস 

পরকােলর তুলনায় অিত সামানয্! [সূরাহ্ আত্-তাওবাহঃ৩৮] 

আমােদর কােরাও িক তার িপতা িকংবা তার চাচা অথবা তার শাইখেক একথা বলার সাহস আেছ েযঃ “আপনারা 

পািথর্ব জীবন িনেয় স��! িফিলি�েনর দুদর্শা চলেছ আিশ বছর ধের, আপিন একিট বুেলটও ফায়ার কেরন িন! 

আর আপিন একিদেনর জনয্ও আপনার পােয় ধুেলা লাগেত েদন িন! সুতরাং, আপিন তােদর মেধয্ একজন, যারা 

পািথর্ব জীবন িনেয় পিরতু� হেয় পেড়েছ।” আমােদর েকউই একথা বলেত সক্ষম হেব না। �ীনেক িকভােব 

�িতরক্ষা �দান করেত হেব, তার মাধয্ম ও কমর্প�িত িক - এস�েকর্ আমােদর বুঝ-এ �চুর ঘাটিত রেয়েছ। 

আর এ বয্াপাের অনুস�ান করেল �চুর আয়াত িমলেব, যা আিম পূেবর্ উে�খ কেরিছ। 

েয সকল যুবেকরা �ীেনর কােজ িনেজেদরেক িবিলেয় িদেত সক্ষম, এবং �ীেনর জনয্ িনেজেদরেক কুরবািন করেত 

সক্ষম, তারা অিত দূভর্াগয্বশত একিট ভুলধারণা �ারা ভুলিদেক চািলত হে�, েযটা হল, তারা ইসলােমর েসসকল 

‘উলামােদর কথা শুনেছ ও আনুগতয্ করেছ যারা িজহাদ েথেক িনেজেদরেক পৃথক কের েরেখেছ। কারণ, েয 

িজহােদ অংশ�হণ না কের বেস থােক, তার কথা শুনা অথবা তার আনুগতয্ করা উিচত নয়। আর এর ফেল 

�ীেনর এই স�েদরা বয্ি�গতভােব যা পালন করা ফার্ দ তা েথেক মুখ িফিরেয় যা সমি�গতভােব পালন করা 

ফার্ দ তােত মনেযাগ িদেয়েছ, েযমনঃ ‘ইল্ ম অজর্ন করা। অথচ এমনিক যিদ সকল মানুষও ‘উলামায় পিরণত 

হেয় যায়, তাহেলও �ীন �িতি�ত হেব না, যতক্ষণ পযর্� না - জামা‘আহ্, েশানা, আনুগতয্ করা, সাহাযয্ করা এবং 

িজহাদ করা – এগুেলার সম�য় ঘটেছ। 
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সুতরাং এখান েথেক, আমােদর যুবকেদরেক এ বয্াপাের সতকর্ করা উিচত েয, তােদর ‘ইল্ মস�� েনতৃ� আজ 

পািথর্ব জীবন িনেয় পিরতু� হেয় পেড়েছ। এিট (এই েনতৃ�) েসই গুরু�পূণর্ ফার্ দ েথেক পািলেয় েবড়াে� 

েযিটেক সামানয্ অবেহলা করার কারেণ আ�াহ্ র রসূেলর ( ) িকছু সাহাবীেকও (রািযআ�াহু আনহুম) িন�া 

করা হেয়িছল। আর আ�াহ্ সুবহানাহু তা‘আলা িনে�া� আয়ােতর মাধয্েম তার এই কথােক �� কের িদেয়েছনঃ 

“েযরূেপ আপনার �িতপালক আপনােক আপনার ঘর েথেক সেতয্র সােথ েবর করেলন, আর মুসিলমেদর একিট 

দল এিটেক অপছ� করিছল।” [সূরাহ্ আল-আনফালঃ০৫] 

বদেরর িদেন যখন সাহাবী (রািযআ�াহু আনহুম)-গণ েবর হেলন, তখন তারা ভাবিছেলন েয, তারা েসিদন 

বািনেজয্র কােফলা আয়� করেবন। সুতরাং, যখন তারা (রািযআ�াহু আনহুম) শুনেলন েয, হাজারখােনক কুরাইশ 

েবিড়েয় এেসেছ, তারা এটা অপছ� করেলন। সুতরাং, [আবূ আইয়ুয্ব বণর্না কেরেছন] আ�াহ্ র রসূল ( )  

বলেলনঃ “ওেহ মানুেষরা, েতামােদর পরামশর্ দাও।” ফেল আবূ আইয়ুয্ব বলেলনঃ “আমরা শ�র স�ুক্ষীণ হবার 

বয্াপাের আমােদর অিন�া �কাশ করলাম, এবং আমরা বললামঃ “েহ আ�াহ্ র রসূল, আমরা শ�র সােথ যুে�র 

উে�েশয্ েবড় হইিন, আর তােদর েমাকািবলা করার মত সামথর্য্ আমােদর েনই। আমরা শুধুমা� কােফলািটর জনয্ই 

েবড় হেয়িছ।” ফেল িতিন ( )  বলেলনঃ “ওেহ মানুেষরা, েতামােদর পরামশর্ দাও।” ফেল আমরা আমােদর 

পূেবর্র কথাই তােক আবার েশানালাম। ফেল িতিন বলেলনঃ “ওেহ মানুেষরা, েতামােদর পরামশর্ দাও।” এরপর 

আল-িম�দাদ ইব্ ন ‘আম্ র (রািযআ�াহু আনহু) কথা বলেলন, আর িতিন বলেলনঃ “েহ আ�াহ্ র রসূল! এেক্ষে� 

আমরা আপনােক েসই কথা বলব না যা বনু ইসরঈল মূসা (আঃ)-েক বেলিছলঃ ‘সুতরাং আপিন এবং আপনার রব 

যান এবং যু� কেরন! আমরা েতা এখােনই বেস থাকব।’ [আল-মাইদাহঃ২৪]  

বরং আমরা আপনােক বিলঃ আপিন এবং আপনার রব এিগেয় যান এবং যু� করুন, আর আমরা আপনােদর 

সােথই যু� করব! আ�াহ্ র কসম, আমরা আপনার ডানিদক েথেক, আপনার বামিদক েথক, আপনার সামেনর 

েথেক এবং আপনার িপছন েথেক যু� করব।” 

এটা হল সাহাবীেদর (রািযআ�াহু আনহুম) কথা, যারা একিট যু� ও িজহাদসমৃ� পিরেবেশ িছেলন, আল-আওস 

এবং আল-খাজরােযর মেধয্ চলেত থাকা যু� তােদর দুই েগাে�র অসংখয্জেনর মৃতুয্র কারণ হেয়িছল, আর এিট 

�ায়ী হেয়িছল ১০ বছেরর জনয্, আর তারা যখন এমন অসীম যুে�র মােঝ িদেশহারা হেয় পেড়িছল, তখন আল-

ইসলাম তােদর কােছ এেসিছল, আর জািহিলয়য্াহ্-এর সময় আল-আওস এবং আল-খাজরােযর অেনেকই যুে�র 

সােথ পিরিচত িছল, আর এসবিকছুর পের আল-ইসলাম তােদর কােছ আসেলা এবং তােদরেক িজহােদর জনয্ 

উৎসাহ-অনুে�রণা িদল – তাহেল আজেকর িদেন আমরা েকাথায়? অ�রগুেলা আজ েকবলই েদাদুলয্মান এবং 

যােদর উপর আ�াহ্ দয়া কেরেছন তারা বয্তীত সকেলই আ�াহ্ র �ীনেক সাহাযয্ করার বদেল বেস থাকার 
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িস�া� িনেয়েছ। যুবকেদর বুঝেত হেব েয, িজহােদর সােথ স�কর্হীন েনতৃে� বড় আকােরর ঘাটিত রেয়েছ, আর 

আমােদর এরূপ মানুষেদর কথােক েসভােবই উে�খ করেত হেব েযভােব আ�াহ সুবহানাহু তা‘আলা উে�খ 

কেরেছন। 

এমন �েতয্ক বয্ি� েয েকান �হনেযাগয্ কারণ বয্তীত িজহাদ না কের বেস রেয়েছ, তেব তার অব�ার বণর্না 

কুরআেন খুবই পির�ার এবং অবশয্�াবীঃ আর তা হল “িফস্ �”। “আর যিদ তারা েবড় হবার ই�া েপাষণ 

করেতা, তেব িকছু সর�াম েতা ��ত করেতা, িক� আ�াহ্ তােদর েবড় হওয়ােক অপছ� করেলন, আর তাই 

তােদরেক বলা হলঃ ‘বেস থােকা েতামরা, যারা বেস থােক তেদর সােথ।’” [সূরাহ্ আত্-তাওবাহঃ৪৬] যারা 

মিহলােদর সােথ বেস েথেক পিরতু� তারা বুেঝ না, এমনিক যিদও তােদর ে�� িব�িবদয্ালয়গুেলার ে�� িড�ী 

থােক। আর তারা জােন না, এমনিক যিদও ফাত্ ওয়ার জনয্ তােদর িদেকই সম� �� করা হয়। কারণ এটা 

আ�াহ্ র িকতােব পির�ার কের বেল েদওয়া আেছঃ “তারা ঘের বেস থাকা (মিহলােদর) সােথ অব�ান কের 

পিরতু� িছল” -  এমন েয েকউ যার অ�র আেছ বা যােক আ�াহ্ েশানার ক্ষমতা িদেয়েছন, েস জােন েয এই 

আয়ােতর বণর্নার সােথ কােরাও অব�ার িমেল যাওয়াটা একটা বয্াপক িন�নীয় বয্াপারঃ “তারা ঘের বেস থাকা 

মিহলােদর সােথ অব�ান কের পিরতু� িছল, আর তােদর অ�রসমূেহ েমাহর েমের েদওয়া হেয়িছল, তাই তারা 

বুেঝ না।” [সূরাহ্ আত্-তাওবাহঃ৮৭] 

তাই িজহােদর সােথ স�কর্হীন মুফিত যিদ অেনক িকতাবািদ, �ব� এবং ভিলউেমর েলখকও হেয় থােকন, তবুও 

িতিন বুেঝন না, কারণ ‘ইল্ েমর সারাংশ হল আ�াহ্ সুবহানাহু তা‘আলার �িত ভয়। উে� সুিফয়ান (আ�াহ্ েযন 

তার উপর রহম কেরন) নামক এক মিহলা বেলিছেলনঃ “ও ‘আিলম!” আর িতিন বলেলনঃ “‘আিলম হল শুধু েসই 

বয্ি� েয আ�াহ্ েক ভয় কের চেল।” সুতরাং, ‘ইল্ ম মােন বয্াপক বণর্নার সমি� নয়, বরং ‘ইল্ ম হল আ�াহ্ যা 

নািযল  কেরেছন েস অনুসাের আ�াহ্ র ‘ইবাদাত করা, আর তােক ভয় করা এবং তার েদওয়া দািয়� পালন করা। 

আর তাই আ�াহ্ সুবহানাহু তা‘আলা বেলেছন েয, তারা বুেঝ না। কারণ, যিদ তারা সিতয্ই বুঝেতা, এবং যিদ 

তােদর অ�ের এই ঈমান দৃঢ় ভােব থাকেতা েয, আ�াহ্ র সােথ যা আেছ তা এই দুিনয়া অেপক্ষা অেনক উ�ম, 

তেব তারা আ�াহ্ র স�ি� এবং তার েথেক পুর�ার লােভর আশায় �িতেযািগতা করেতা, আেপােষ ভরা হীন 

জীবনেক পছ� করেতা না। 

তাই আিম বিলঃ যুবকেদরেক এ সকল বা�বতা বয্াখয্া কের বুিঝেয় েদওয়া উিচত, যােত তারা কৃি�মতার 

িশকেলর ব�ন েথেক মুি� পায়, েয ব�ন তােদরেক সিঠক কাজ করা েথেক িবরত রােখ। 

আর এই হল (‘আ�ুল ‘আিযয আল-‘উমাির, িনউইয়কর্ এবং ওয়ািশংটেন হামলাকারী অনয্তম মুজািহদ) ‘আবুল 

‘আ�াসঃ এক অমূলয্ স�দ – যার নয্ায় স�দ আমােদর ভূখে� এবং মুসিলম ভূখ�সমূেহ আেরাও আেছ, িক� 
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তােদরেক সীমাব� করা হেয়েছ – যার �ারা আ�াহ্ সুবহানাহু  তা‘আলা অেনক কলয্াণ সাধন কেরেছন। েস 

এসকল িশকল েথেক িনেজেক মু� কেরিছল, ফেল যখন েস এখােন (আফগািন�ােন) আসেলা, তখন েস 

বা�বতার �রূপেক েদখেলা এবং অসেচতন মানুষেক সেচতন করার জনয্ তার েশষ ব�বয্ উপ�াপন করেলা যা 

িছল অিত �� এবং হৃদয়�শর্ী। েস বললঃ “েতামরা েয ‘ইল্ ম অজর্ন করেছা তা অিত উ�ম ‘আমল এবং এেত 

অেনক কলয্াণ রেয়েছ, এবং আ�াহ্ েযন েতামােদরেক এর জনয্ পুর�ৃত কেরন। িক�, যখন িজহােদর �স� 

আেস, তখন না এবং আবারও না। যখন িজহাদ ফার্ দ হেয় পেড়, তখন েকান িকছুই এর পেথ আসেত পাের 

না।” শাইখ উল-ইসলাম (রিহমু�াহ) বেলেছনঃ “যখন ফার্ দ কতর্বয্/িবষয়-গুেলা একিট অপরিটর পেথ এেস 

দাঁড়ায়, তখন অিধক গুরু�পূণর্িটেকই �াধানয্ িদেত হেব। সুতরাং, ইসলােমর জাগরেণর পেথ জাগৃত মানুষেদর 

অেনক উ�ম গুণাবলী এবং অসাধারণ সক্ষমতা রেয়েছ, আর তােদরেক কুরবািনর জনয্ ��ত করা হে�, িক� 

গুরু�পূণর্ িবষয়িট হে�, অজ্ঞতার এই কুয়াশা এবং এই অ�কার দূরীভূত হে�। 

এ িবষেয় অনুসরণীয় আেরকিট দালীল হে�ঃ 

হুযাইফাহ্ (রািযআ�াহু আনহু) আ�াহ্ র রসূল ( ) হেত বণর্না কেরেছন, েযিটেত আেলািচত দৃশয্পট আমােদর 

বতর্মান অব�ার সােথ িমেল যায়, েসখােন িতিন (রািযআ�াহু আনহু) বেলেছনঃ “মানুষ আ�াহ্ র রসূলেক কলয্াণ 

স�েকর্ িজেজ্ঞস করেতা, িক� আিম ওনােক িজেজ্ঞস করতাম অকলয্াণ স�েকর্, এই ভেয় েয, তা আমােক �াস 

না কের েফেল। তাই আিম বললামঃ ‘েহ আ�াহ্ র রসূল, আমরা িছলাম জািহিলয়য্াহ্ এবং খারাবীেত িনমি�ত, 

এবং আ�াহ্ আমােদরেক কলয্ােণর িদেক চািলত কেরেছন। সুতরাং, এই কলয্ােণর পের িক আর েকান অকলয্াণ 

আেছ?’ িতিন বলেলনঃ ‘হয্া।’ আিম বললামঃ ‘এই অকলয্ােণর পের িক আর েকান কলয্াণ থাকেব?’ িতিন বলেলনঃ 

‘হয্া, িক� েসিট দূিষত হেব।’ আিম বললামঃ ‘েসিটর দূষণ িক?’  িতিন বলেলনঃ ‘একদল মানুষ যারা আমার 

েদখােনা সিঠক পেথ চলেব না, তুিম তােদর মােঝ কলয্াণ এবং অকলয্াণ েদখেত পােব।’ আিম বললামঃ ‘েসই 

কলয্ােণর পের িক আর েকান অকলয্াণ থাকেব?’  িতিন বলেলনঃ ‘হয্া, জাহা�ােমর �াের আহবানকারী; েয-ই 

তােদর ডােক সাড়া িদেব, তােক তারা জাহা�ােম ছুেড় েফলেব।’” [বুখারী ও মুসিলম] 

সুতরাং, আজেকর এই পিরি�িত যা আপিন হয়ত েখয়াল কেরেছন েয, এখন এই ভয়াবহ অকলয্াণ ইসলােমর 

ভূখ�সমূেহর চতুিদর্েক ছিড়েয় পেড়েছ, আর এর দৃ�া� চতুিদর্েক েদখেত পাওয়া যায়, েযমনঃ আজেকর শাসেকরা 

মানুষেদরেক জাহা�ােমর �ােরই আহবান করেছ, ‘আরব উপ�ীপসমূহ এবং অনয্ানয্ মুসিলম ভূখে�র শাসেকরা 

সবাই এ বয্াপাের একইরূপ ধারন কেরেছ, কারণ, তােদর িমিডয়া, তােদর সম� কমর্প�িত, জিমেন তােদর 

দুনর্ীিতর সৃি�, মানবরিচত িবধােনর �ারা সকল কেমর্র পিরচালনা, রসূেলর ملسو هيلع هللا ىلص আদশর্ বয্তীত অপর আদশর্সমূেহর 

�চার করা, এসবিকছুর �ারা তারা সকাল-স�য্ায় মানুষেদরেক জাহা�ােমর দরজার িদেক আহবান করেছ, আর 

আ�াহ্ ছাড়া েকান শি� বা ক্ষমতা েনই। সুতরাং, প�-পি�কাসমূহ, েরিডও-েটিলিভশন, িমিটং-সভাসমূহ – এ সব 
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িকছুেত আ�াহ্ সুবহানাহু তা‘আলা এবং তার রসূেলর �িত কুফ্ র পির�ারভােব েদখা যায়, আর েকউ এগুেলােত 

েকান �কােরর বাঁধা িদে� না। সুতরাং, এই শাসেকরাই হল তারা, যারা জাহা�ােমর �াের আহবান কের। 

এখন এরকম পিরি�িতেত সমাধান িক হেত পাের? 

সুতরাং, েসই মহান সাহাবী (রািযআ�াহু আনহু) এরপের িজেজ্ঞস করেলনঃ “তাহেল আিম যিদ েসই সমেয় 

উপি�ত থািক, তেব তখন আপিন আমােক িক করেত বেলন?” ফেল িতিন ( ) তােক একিট আেদশ িদেলন, 

যিদও ইসলােম অেনক ফার্ দ দািয়� আেছ এবং তােদর গুরে�রও �চুর বণর্না িমেল, এরপেরও এই ধরেনর 

পিরি�িতেত আেদশ শুধু একিটই, ঈমান আনার পের েযিটর গুরু� অনয্ানয্ সকল ফার্ দ কতর্েবয্র তুলনায় েবশী। 

িতিন ( ) বলেলনঃ “মুসিলমেদর জামা‘আহ্ ও এর ইমােমর সােথ িনেজেক িব� কর [অথর্াৎ, জামা‘আহ্ ও 

ইমামেক আকেড় থােকা]।” 

সুতরাং, এই হল এক ফার্ দ কতর্বয্ যা এখন পালন করা অতীব জরুরী িবষয়, িক� আ�াহ্ েয সকল ‘উলামােদর 

উপর দয়া কেরেছন তারা বয্তীত আর েকান ‘উলামার কােছই এিটর েকান জায়গা েনই, আর তারা এিটর কথা 

মুেখও তুেলন না। তােদর �েতয্েক তাওয়ািগত শাসকেদর [যারা শারী‘আহ �ারা শাসন করা পিরতয্াগ কেরেছ] 

স�েকর্ ভােলা কথা বলা আর �শংসা করায় বয্�, যারা িকনা আ�াহ্ ও তার রসূেলর উপর অিব�াস কেরেছ। 

ফেল এ সকল ‘উলামারা কািফর শাসকেদর �িত �শংসামূলক কথা বেল েটিল�াম পাঠান, আর েসসকল কািফর 

শাসেকরা এসকল ‘উলামােদর �শংসা কের ‘উলামােদর �িত �শংসামূলক েটিল�াম পাঠান, আর এভােব সম� 

উ�াহ্ েক �তািরত করা হয়। 

আজ উ�াহ্ েয দুেযর্াগ �ারা আ�া� হেয়েছ, এরূপ দুেযর্াগ �ারা এিট এর আেগ কখেনা আ�া� হয়িন। এর 

আেগও অেনক িবষেয় ঘাটিত েদখা িদেয়িছল, িক� েসগুেলা িছল আংিশক এবং একিট িনিদর্� পিরসের সীমাব�। 

িক� আজেকর দুেযর্াগিট িমিডয়ার জাগরেণর �ারা সম� জািতেক তার পিরসের অ�ভুর্� কেরেছ। িমিডয়া আজেক 

�িতিট ঘের �েবশ কেরেছ, আর েকান ঘরই এই িফত্ নাহ্ েথেক মু� নয়, তা শহরা�েলর ঘর েহাক িকংবা 

বনা�েলর ঘর। েকউ এিট েথেক রক্ষা পাে� না। অতীেত েকান ‘আিলম ভুল করেল তার ভুল একিট িনিদর্� 

এলাকােতই সীমাব� থাকেতা, আর েকান রাজপু� বা শাসক েকান দু�মর্ করেল তার েসই দু�মর্ তার 

রাজ�াসােদর মােঝই সীমাব� থাকেতা। িক�, এমনিট মুসিলমেদর ইিতহােস কখেনাই ঘেটিন েয, েবশীরভাগ 

মানুষই তােদর চাকুরীর কােছ ব�ী, েয চাকুরী হল অতয্াচারী শাসেকর অধীেন িনেয়ািজত েথেক েকান েসবা �দান 

করা। 

যতবার এই উ�াহ্ র অবনিত ঘেটেছ, আর যখনই এই উ�াহ্ র মানুষ সিঠক পথ েথেক দূের সের িগেয়িছল, 

তখনই এই �ীেনর ইিতহােস অসাধারণ ঘটনার সূচনা ঘেটেছ, অেনয্রা এই পথেক সিঠক পেথ পিরচািলত কেরেছ, 
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এবং তারা কেঠার আ�তয্াগ কেরেছ, এবং িনেজেদরেক কুরাবনী িদেয়েছ। িক�, এমনিট কখেনাই ঘেটিন েয, 

সম� উ�াহ্ এবং তার ফু�াহা এবং তার ‘উলামা তাওয়ািগত শাসকেদর অধীেন িনেয়ািজত চাকুরীর দােস পিরণত 

হেয়েছ! 

তােদর (‘উলামা) একজন আমার সােথ কথা বলিছল, আর েস বললঃ “আমরা সতয্ কথা বলেত সক্ষম নই, কারণ 

যখনই আমরা সতয্ কথা বলেত চাই, তখনই আমরা ঘরগুেলােত থাকা িশশুেদর কথা, আর মিহলােদর কথা িচ�া 

কির, তখন তারা েকাথায় যােব? আর আমরাই বা েকাথায় যাব?” 

সুতরাং, আজেকর িদেনর শাসনবয্ব�ার অধীেন িনেয়ািজত চাকুরীজীিবর সােথ শাসেকর িক ধরেনর স�কর্ 

িবদয্মান তা যুবকেদর বুঝা খুবই জরুরী। েয েকউই আজ শাসনবয্ব�ার অধীেন িনেয়ািজত একিট চাকুরীজীিব, 

তেব েস িঠক তা-ই, অথর্াৎ েস শাসনবয্ব�ারই চাকর, েসিটরই দাস। আর আমরা যখন বিল েয, অমুক শাইখ 

এবং অমুক আর তমুক শাসনবয্ব�ার দাস, তখন যুবকেদর আমােদর উপর রাগ করা উিচত নয়। 

আমরা যিদ একিট সামি�ক জিরপ করতাম েযখােন জনসংখয্া, নাম, বয়স, সামািজক অব�ান, েপশা ইতয্ািদর 

অনুস�ান করা হত, আর সবাইেক এই ��িট করতামঃ “আপিন িক সরকারী চাকুরীজীিব নািক �াধীনভােব 

উপাজর্নকারী?” তেব েয শাসনবয্ব�ার চাকুরী কের েস িক িলখত? 

ময্ােনজার বলেতাঃ “আিম শাসনবয্ব�ার চাকুরীজীিব, সরকারী চাকুরীজীিব।”  

পুিলশ বলেতাঃ “আিম একজন সরকারী কমর্চারী।” 

িবচারেকরা বলেতাঃ “আমরা সরকারী চাকুরীজীিব।” 

আর দার উল-ইফতা’-এর ‘উলামা বলেতাঃ “আমরা সরকারী চাকুরীজীিব।” 

সুতরাং, যুবকেদর বুঝ-এর মােঝ ঘাটিত রেয়েছ, যখন আমরা মানুষেদর �কৃত পিরচয় বণর্না কির, েয তারা হল 

সরকারী কমর্চারী, আপিন েদখেবন েয তারা রাগাি�ত হে�! 

আর এটা সিতয্ই অ�ূত িবষয়! আপিন তােদর সােথ অতয্াচারী শাসকেদর েকান স�কর্ েমেন িনেত অ�ীকার 

কেরন, অথচ এটাই তােদর �কৃত বণর্না এবং বা�বতা। 

সুতরাং, সমাধােনর পথিট হল েসই পথ যা খুবই �� এবং সরলভােব আ�াহ্ র িকতাব এবং রসূল ( ) -এর 

সু�াহ্-এ বেল েদওয়া আেছ। সুতরাং, এসকল গুরু�পূণর্ িবষয়গুেলােক স�িকর্ত কেরঃ 

[১] সমাধান হল িজহােদর জনয্ সবাই িমেল একি�ত হওয়া। 
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[২] সমাধান হল জামা‘আহ্, �বন, আনুগতয্ এবং িজহােদর মাধয্েম কাজ করা। 

[৩] সমাধান হলঃ “মুসিলমেদর জামা‘আহ্ ও এর ইমােমর সােথ িনেজেক িব� কর [অথর্াৎ, জামা‘আহ্ ও 

ইমামেক আকেড় থােকা]।” 

আর মুসিলমেদর জামা‘আহ্ এবং েসিটর ইমােমর উপর �থম ফার্ দ কতর্বয্ হল কুফ্ ফারেদরেক �িতহত করা 

এবং আ�াসী ৈসনয্েদরেক �িতেরাধ করা।  আ�াহ সুবহানাহু তা‘আলা বেলেছনঃ “অতএব আ�াহ্ র রা�ায় যু� 

কর; েতামার উপর িনজ বয্তীত অপর কােরাও ভার অপর্ন করা হয়িন, এবং ঈমানদারেদরেক উ�ু� কর; অিচেরই 

আ�াহ্ কুফ্ ফারেদর শি� �িতহত করেবন, আর আ�াহ্ শি�েত সুদৃঢ় ও শাি�দােন কেঠার।” [সূরাহ্ আন্-

িনসাঃ৮৪] সুতরাং, কুফ্ ফারেদর শি� �িতহত করার উপায় হে�ঃ [১] যু� করা এবং [২] উ�ু� করা। 

সুতরাং, তাহেল েকন মানুেষরা সিঠক িদকিনেদর্শনার অনুসরণ করেছ না? কারণ হল জাহা�ােমর �াের 

আহবানকারীরাঃ 

[১] শাসেকরা এবং তােদর সম� কমর্প�িত, যা িদন-রাত মানুষেক সরলপথ েথেক মুখ িফিরেয় িনেত আহবান 

কের আসেছ। 

[২] সরকারী চাকুরীজীিব েলােকরা, যােদর মেধয্ কতক-েক মানুষেক আ�াহ্ র রা�ায় বাঁধা েদওয়ার কােজর চাকুরী 

েদওয়া হেয়েছ। 

শাসনবয্ব�া তােদরেক চাকুরী িদেয়েছ এবং তােদরেক িবিভ� নােম নামকরণ কেরেছ, িক�, এই েপশার মূল 

বা�বতা হল তােক িমথয্া সাক্ষী েদওয়ার চাকুরী েদওয়া হেয়েছ। 

উদাহরণ�রূপ, তথয্ম�ীর কাজ হল িমথয্া সাক্ষী েদওয়া, এিট েস িনেজ কের এবং তার সম� কমর্প�িত ও 

কমর্বয্ব�ােক িদেয় করায়। েস তার েদশেক সেবর্াৎকৃ� েদশ িহেসেব মানুষেক ধারণা েদয় এবং শাসকেক একজন 

�িতভাবান শাসক িহেসেব জনসাধারেণর কােছ তুেল ধের, আর এরকম অেনক িমথয্া কথা েস িনি�র্ধায় মানুেষর 

সামেন উপ�াপন কের, আর মানুষেক �তািরত কের। 

একইভােব, �িতরক্ষাম�ী িমথয্া সাক্ষী েদয়। েস বেল েযঃ “আমরা ভােলা আিছ, আর আমােদর সশ� বািহনী 

সেবর্াৎকৃ� অব�ায় আেছ”, অথচ �কৃতপেক্ষ আমরা এক দশেকরও েবশী সময় ধের অেনয্র দখলদারীর অধীেন 

আিছ, আর সম� িব� জােন েয আমরা দখলদারীর অধীেন আিছ, আেমিরকার ে�নসমূহ কাউেক িকছু না জািনেয় 

যখন খুশী তখন হানা েদয়, িদন েহাক িকংবা রাত েহাক। আর �িতরক্ষাম�ী েবিড়েয় এেস বেলঃ “আমরা �াধীন, 

এবং েকউ আমােদর অনুমিত না িনেয় আমােদর ভূখ� বয্বহার করেত পাের না। সুতরাং, এরাই হল তারা যারা 

িমথয্া সাক্ষী েদয়। 
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আর আ�াহ্ র রহমেত, অবেশেষ সকল মানুেষর মােঝ এই সেচতনতা ছিড়েয় পেড়েছ, আর তারা জানেত েপেরেছ 

েয, এরা (শাসনবয্ব�ার কমর্চারীরা) আসেল সরকার ও শাসনবয্ব�ার দাস। 

িক� এখন আমরা েয িবপেদর স�ুক্ষীন হি� তা েকান ম�ী বা তার অনুসারীেদর েথেক আসেছ না, কারণ তারা 

যা কের তার �ারা মানুষেক এখন আর �তািরত করা স�ব নয়, কারণ তােদর �তারণা মানুেষর সামেন উ�ু� 

কের েদওয়া হেয়েছ। এখন েয সমসয্ািট �ধান িবপেদর কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ, তা হল আ�াহ্ েক ভয় কের না 

�ীেনর এমন  েনতােদর েথেক আসা িমথয্া এবং �তারণা, যা উ�াহ্ েক ভুল পেথ পিরচািলত করেছ। 

এখন যিদ িমথয্া কথার সাক্ষীিট ম�া আল-মুকাররামাহ্-এ পিব� কা’বাঘেরর িনকেট থাকা বয্ি�িট হন, তাহেল 

েকমন হয়? নাবী ( ) তার একিট হাদীেস বণর্না কেরেছনঃ “আ�াহ্ র দৃি�েত সবচাইেত ঘৃণয্ বয্ি� হল িতন 

�কােরর...” আর িতিন �থম যার কথা উে�খ করেলনঃ “হারােম থাকা এক মুলিহদ (িবদ‘আতী)।” আর মাসজীদ 

আল-হারােম অব�ান কের িমথয্া সাক্ষী েদওয়া হল সবচাইেত ভয়াবহ িবদাআতী কাজগুেলার মােঝ একিট, যার 

ফলাফল�রূপ উ�াহ্ পথ�� হয় আর সাক্ষীদানকারী বয্ি� মাস েশেষ িকছু পয়সা েবতন িহেসেব পান। 

সুতরাং, এ সকল শাসকেদর কুফ্ র-এর বয্াপাের, তােদর দু�েমর্র বয্াপাের, তােদর মুসিলম ভূখ�সমূহেক 

কুফ্ ফারেদরেক দখল করেত েদওয়ার বয্াপাের, এবং তােদর আ�াহ্ র বা�ােদর মােঝ দুনর্ীিতর ছড়ােনার বয্াপাের 

েকউ ি�মত্ কের না। 

আর এরপর আপিন আসেলন, আর পিব� মােস পিব� জায়গার পিব� ঘের িমথয্া সাক্ষী িদেলন! আর আ�াহ্ 

বয্তীত েকান িনরাপ�া বা শি� েনই। 

আর িতিন ( ) বেলেছনঃ “আিম িক  েতামােদরেক সবচাইেত বড় গুণাহ্ র খবর িদব না?” সুতরাং িতিন (

) বলেলনঃ “আ�াহ্ র সােথ শরীক সাবয্� করা,” – আ�াহ্ েযন আমােদরেক এটা েথেক িহফাযাত কেরন – “এবং 

িপতামাতার অবাধয্ হওয়া।” িতিন শুেয় িছেলন, আর এরপর িতিন উেঠ বসেলন এবং বলেলনঃ “এবং িন�য়ই 

িমথয্া সাক্ষী! এবং িন�য়ই িমথয্া সাক্ষী! এবং িন�য়ই িমথয্া সাক্ষী!” আর িতিন এিট পুনরায় বলা অবয্াহত 

রাখেলন, যতক্ষণ পযর্� না সাহাবী (রিদঃ) বলেলনঃ “যতক্ষণ পযর্� না আমরা বললাম েযঃ িতিন যিদ নীরব 

হেতন!” [বুখারী ও মুসিলম] 

সুতরাং, আপিন যিদ জিমেনর এক হাত পিরমাণ জায়গায় দাঁিড়েয়ও িমথয্া সাক্ষী েদন, তেব এিট একিট বয্াপক 

গুণাহ্ তা আপিন জিমেনর েয অ�েল দাঁিড়েয়ই েদন না েকন, তাহেল এই িমথয্া সাক্ষীিট যিদ আ�াহ্ সুবহানাহু 

তা‘আলার পিব� ঘের দাঁিড়েয় েদওয়া হয় তখন বয্াপারিট েকমন হয়? আর িকছু পয়সার িবিনমেয় এই িমথয্া 

সাক্ষী েদওয়া হে� �িত জুমু‘আয়, �িতিট অনু�ােন, আর এর �ারা সম� মুসিলম উ�াহ্ েক পথ�� করার �য়াস 
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চলেছ, আর আ�াহ্ ছাড়া েকান িনরাপ�া বা শি� েনই। সুতরাং, এমন সাক্ষীদানকারীর গুণাহ্ িক পযর্ােয়র হেত 

পাের? 

সুতরাং, েকান বুি�মান মানুেষর পেক্ষ এ সকল শাসনবয্ব�ার দােসর কােছ �ীিন িবষেয়র েকান িস�া� �হেনর 

জনয্ যাওয়া স�ব নয়। তােদর স�েকর্ কমপেক্ষ তাই বলা যায় যা শাইখ মুহা�াদ ইব্ ন ‘আি�ল-ওয়াহ্ হাব (রহ.) 

যারা তাওয়ািগত শাসকেদর �িতরক্ষা কের তােদর স�েকর্ বেলেছন। িতিন বেলেছনঃ “তােদর স�েকর্ কমপেক্ষ 

যা বলা যায় তা হল, তারা হে� ফুস্ সা�।” সুতরাং, তােদর অব�া কমপেক্ষ ফুস্ সা�, এবং তােদরেক বজর্ন করা 

ও অবজ্ঞা করাই তােদর �িত সবচাইেত উপযু� কাজ। 

কারণ ইব্ ন ‘আ�াস (রািযআ�াহু আনহু)-এর �ারা বিণর্ত রসূলু�াহ ( ) -এর একিট হাদীস েথেক আমরা 

জানেত পাির েয, আ�াহ্ র রসূল ( ) বেলেছনঃ “িন�য়ই �থম েয িবষয়িট বনু ইসরঈলেদর মােঝ অবনিত 

িনেয় এেসেছ তা হল, একজন েলাক অপর একজন েলাকেক বলেতাঃ “েহ অমুক এবং অমুক, আ�াহ্ েক ভয় কর 

এবং তুিম যা করেছা তা পিরতয্াগ কর, কারণ এিট হালাল নয়!” আর এরপেরর িদন তার েসই [েয হালাল নয় 

এমন কাজ করিছল] েলাকিটর সােথ েদখা হেল েসিট [পাপকমর্কারী েলাকিটর পাপ] তােক [�থম বয্ি�] তার 

[পাপকমর্কারী] সােথ খাওয়া-দাওয়া করা, পান করা এবং বসার েথেক িবরত করেতা না।” [আবূ দাঊদ েথেক 

বিণর্ত] 

সুতরাং, এিট হল �থম ঘাটিতগুেলার মােঝ অনয্তম যা একিট উ�াহ্ র মােঝ �েবশ কের। 

তােদর েথেক অেনক দূের অব�ান করাটা জরুরী, কারণ এখােন আমরা েকান েছাট িবষয় িনেয় কথা বলিছ না, 

বরং আমরা বড় গুনাহসমূেহর মােঝ সবচাইেত বড় গুণাহ্ িনেয় কথা বলিছঃ যা হল আ�াহ্ র সােথ শরীক সাবয্� 

করা, আ�াহ্ র আইন বয্তীত অপর িকছু িদেয় জিমেন শাসন করা, কুফ্ ফারেদরেক ব�ু িহেসেব �হণ করা – আর 

এগুেলা সবই হল েসসকল িবষয় েযগুেলা সংঘিটত হেল একজন �ীন ইসলােমর বিহভূর্ত হেয় পেড়। 

সুতরাং, যিদ যুবেকরা এই বুঝিট অজর্ন করেত না পাের, দুঃখজকভােব আপিন েদখেত পােবন, হয়ত েকান যুবক 

আপনার কােছ খুবই আনি�ত হেয় আসেব কারণ েস মাসজীদ আল-হারােমর অমুক শাইেখর সােথ েদখা কেরেছ। 

অথচ এরূপ ফুস্ সা�েদর িদেক তািকেয় আনি�ত হওয়া ও খুশী হওয়াটা েমােটও িঠক নয় যারা সম� উ�াহ্ েক 

পথ�� করেছ। সুতরাং, ইসলােমর জাগরেণর মােঝ যিদ এই বুঝিট অিজর্ত না হয়, তেব আমরা কখেনাই 

আমােদর সতয্ �িত�া করার লেক্ষয্ েপৗছােত পারেবা না। 

সুতরাং, শাসকবগর্ েয পথ�� হেয় েগেছন এ কথা মানুষজনেক বয্াখয্া করা এবং বুিঝেয় বলাটা খুবই জরুরী 

একিট িবষয়। এই বয্াপাের আবূ বাক্ র (রািযআ�াহু আনহু) েথেক একিট সাহীহ্ হাদীস রেয়েছ েযখােন 
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আহমািসয়য্াহ্ র এক মিহলা তােক িজেজ্ঞস কেরিছেলনঃ “আমরা এই কলয্ােণর [�ীন ইসলাম] উপর কত সময় 

পযর্� থাকেবা?” ফেল িতিন তােক বলেলনঃ “েয সময় পযর্� আপনােদর ইমামগণ নয্ায়পরায়ণতায় দৃঢ় থাকেবন 

েস সময় পযর্� আপনারা এর [�ীন ইসলােমর কলয্াণ] উপর থাকেবন।” [বুখারী েথেক বিণর্ত] সুতরাং, শাসকেদর 

নয্ায়পরায়ণতায় সুদৃঢ় থাকা �ীন ইসলাম বজায় থাকার একিট গুরু�পূণর্ শতর্। 

সুতরাং, যারা মানুষেদরেক বলেছ েয �ীন এখেনাও বজায় আেছ তােদরেক তােদর কথার বয্াপাের সতকর্ করা 

একিট অিত আবশয্ক িবষয়। কারণ �ায় এক শতা�ী পূেবর্ই শাসেকরা আ�াহ্ ও তাঁর রসূেলর সােথ কুফ্ র 

কেরেছ, েযিদন েথেক তারা ইংেরজেদর শি�র মাধয্েম �িত�া লাভ কেরেছ, েযিদন েথেক তারা ইংেরজেদর সােথ 

ব�ু� �াপন কেরেছ, তােদর সশ�বািহনীর সােথ ৈম�ীর স�কর্ কেরেছ, তােদর �ণর্েক ভােলােবেসেছ, জিমেন 

দুনর্ীিত কেরেছ, আর এই শাসক িছল ইসলািমক ভূিম – আদ্-দাউলাতুল ইসলািময়য্াহ্ - এর পতেনর অনয্তম 

�ধান কারণ, আর এ সবিকছুর পের এই শাসক ঈমানদার হেত পাের না। আর �ীন ইসলাম কখেনাই আইন ও 

শাসন িহেসেব থাকেত পাের না, যখন এর শাসকরা কুফ্ র কের। 

সুতরাং, এই বুঝিট খুবই পির�ার হেত হেব েয, যখন শাসকরা কুফ্ র কের তখন মানুষেদরেক তােদর িবরুে� 

উেঠ দাঁড়ােত হেব। এখােন আর ইসলাম েনই, সুতরাং একজন ইমাম �িত�ার জনয্ একিট জাগরণ খুবই জরুরী 

িযিন আ�াহ্ সুবহানাহু তা‘আলার হুদূদ মানুেষর মােঝ �িত�া করেবন। কারণ িতিন বেলেছনঃ “মুসিলমেদর 

জামা‘আহ্ ও এর ইমােমর সােথ িনেজেক িব� কর [অথর্াৎ, জামা‘আহ্ ও ইমামেক আকেড় থােকা]।” 

আর শাসেকরা আজ িবিভ� �কােরর চালািকর বয্বহার কের থােক এবং এর �ারা মানুষেক �তািরত কের। এিট 

েযন িঠক আ�াহ্ র রসূল ( ) -এর েসই হাদীসিটর নয্ায়, েযখােন িতিন আমােদর ও আমােদর ভূিমর অব�ার 

বণর্না িদেয়েছন। িতিন ( ) বেলেছনঃ “িন�য়ই ি�য়ামােতর পূেবর্ বছেরর পর বছর ধের �তারণা চলেব, 

েযখােন আমানতদারেক িধ�ার েদওয়া হেব এবং িব�াসঘাতক/িখয়ানাতকারী-েক িব�াস করা হেব, িমথয্াবাদীেক 

িব�াস করা হেব এবং সতয্বাদীেক অিব�াস করা হেব, এবং রুওয়াইিবদাহ্-রা কথা বলা শুরু করেব।” তােক বলা 

হলঃ “েহ আ�াহ্ র রসূল, এই রুওয়াইিবদাহ্-রা কারা?” িতিন বলেলনঃ “েস সকল েবাকােদর দল যারা 

মানুষজেনর কাযর্াবিল ও বয্ব�াপনা িনেয় কথা বলেব।” 

সুতরাং, আপিন েখয়াল কের েদখেবন েয, এটাই েসই যুগ েযখােন শাসেকরা সকল �কােরর চালাকী বয্বহার 

করেছ, েহাক তা ‘আরেবর শাসক িকংবা অনয্ানয্ মুসিলম ভূখ�সমূেহর শাসক, িকংবা িবে�র অনয্ েযেকান �ােনর 

শাসক। আর এর একিট পির�ার িনদশর্ন হল, বুশ অসংখয্ মুসিলমেদর র�পাতকারী শয্ারেনর কথা উে�খ কের 

“একজন শাি�পূণর্ মানুষ” িহেসেব। আর একইভােব �ীেনর শাসেকরা কুফ্ ফারেদর সােথ ব�ু� �াপন কের 
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অপরিদেক দাবী কের েয তারা ইসলােমর উপরই �িতি�ত আেছ, আর এভােব সম� উ�াহ্ েক তারা �তািরত 

কের। 

আর এই �তারণার সােথ আেরাও �তারণার �রূপ তারা এমনসব �িত�ান �িত�া কের েযগুেলার মূল উে�শয্ 

হল মানুষেক �তািরত করা। আর মানুেষরা হয়ত িবি�ত হেব যখন আমরা এগুেলার কথা বলিছ, েযেহতু এগুেলা 

শারী‘ঈ ও িফ�্ হী িবষেয়র �িত�ান। িক� এটাই বা�বতা েয এ সকল �িত�ান েজেন বা না েজেন উ�াহ্ েক 

�তািরত করেছ। কারণ েরিডও-েটিলিভশেন িকছু ‘উলামােক উপ�াপন করা ও তােদর ফাত্ ওয়া েদওয়ার িপছেন 

শাসনবয্ব�ার অপর উে�শয্ আেছ। তা না হেল তারা েরিডও-েটিলিভশন ও অনয্ানয্ জায়গায় সতয্বাদী 

‘উলামােদরেক উপ�াপন করেতা। িক� সিতয্ কথা হে� উ�াহ্ র এই কিঠন ও দুদর্শাময় সমেয় এ সকল �িত�ান 

একিট িবেশষ ভূিমকা পালন করেছ। 

কারণ আমরা অতীেত েদেখিছ েয, যখন এই শাসনবয্ব�া আেমিরকান �ুেসডারেদর সােথ একা�তা েঘাষণা 

করেলা এবং তােদরেক হারামাইন ভূখে� আসেত িদেলা, তখন সাধারণ মানুেষরা এবং এর যুবেকরা এর 

িবেরাধীতা করেলা, িক� এরপের েযিটর �ারা মানুেষর এই িবেরাধীতােক শা� করা হল তা হে� এ সকল 

�িত�ান ও এর ‘উলামােদর �ারা। তারা শাসেকর কাজেক সিঠক বেল ফাত্ ওয়া িদল এবং এই শাসকেক 

“ওয়ািলয়ুয্ল ‘আম্ র” নােম নামকরণ করেলা, যিদও �কৃতপেক্ষ এই শাসক মুসিলমেদর জনয্ “ওয়ািলয়ুয্ল ‘আম্ র” 

নয়। সুতরাং, এ সকল বা�বতােক লক্ষয্ করেত হেব। 

মানুষ হয়ত িবি�ত হেব েয, এটা িকভােব স�ব? অমুক ও অমুক শাইেখর এত ‘ইল্ ম থাকা সে�ও, এবং তােদর 

এত বয়স হওয়া সে�ও এটা তারা িক কের করেত পােরন? এটা িকভােব স�ব েয তারা �� িকছু পয়সার 

িবিনমেয় তােদর �ীনেক িব�য় করেছন? 

আিম বিল েয, মানুষ ভুেলর উে�র্ নয়, আর আমরা যিদ আমােদর ইিতহােসর িদেক তাকাই এবং ইসলােমর গত 

কেয়ক শতা�ীর  ইিতহাস েদিখ, তেব আমরা েদখেবা েয এরূপ ঘেটানাগুেলা বার বারই ঘেটেছ। আর মানুেষর 

বুঝার সুিবধােথর্ আিম একিট বা দুইিট উদাহরণ উপ�াপন করেবাঃ 

[১] ইমাম আয-যাহাবী (রিহমু�াহ) তার িসয়ার-এ ‘আলী ইবনুল মািদিনর (রিহঃ) জীবনী উে�খ কেরেছন। তার 

জীবনীর সূচনািটর িদেক তাকােল আপিন েদখেত পােবন, িতিন বেলেছনঃ “ ‘আলী ইবনুল মািদিন...িযিন 

হাদীসশাে� আিমরুল মুিমনীন।” [িসয়ার ‘আলামীন-নুবালাঃ ১১/৪১] । আর িতিন তার কথা উে�খ কেরেছন, 

বণর্না কেরেছন, �শংসা কেরেছন আর এমনও বেলেছন েয, হাদীসশাে� মানুেষরা তার উপর িনভর্রশীল। আমরা 

যিদ নয্ায়পরায়ণ দৃি�েত তার িদেক তাকাই তেব হয্া, এটা িঠক েয উনার ‘ইল্ েমর তুলনায় আমােদর এখনকার 

‘উলামাগণ েতমন িকছুই নন, িক� এত িকছুর পেরও িতিন একিট িবশাল ভুল কেরিছেলন যখন তােক সুলতােনর 
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চাকুরী করেত িনেয় আসা হল। বনুল-‘আ�ােসর শাসেকরা তােক এমন কােজর জনয্ েজার কেরিছল যা িছল তার 

িনজ ‘আ�ীদাহ্ এবং িতিন েয িশক্ষা িদেতন তার পিরপ�ী। আর িতিন তােদর সােথ স�ত হেয়িছেলন এবং এেত 

উ�াহ্ র িদকিনেদর্শনা চরম ক্ষিতর স�ুক্ষীন হেয়িছল। 

[২] একইভােব শাইখুল মুিমনীন ইয়াহ্ ইয়া ইব্ ন মা’ইন (রিহঃ)-ও একই ভুল  কেরিছেলন। 

আর েস যুেগর অেনক ‘উলামাই �হার, ধর-পাকড়, ব�ী, মৃতুয্দ� ইতয্ািদর ভেয় এই একই ভুল কেরিছেলন, আর 

একিট অিত কু্ষ� দল বয্তীত েকউ-ই দৃঢ়তার সােথ দাঁড়ায় িন, আর আপিন হয়ত জােনন েয এই অ� 

কেয়কজেনর মােঝ িছেলন আহ্ লুস সু�াহ্ ওয়াল-জামা‘আহ্-এর ইমাম, ইমাম আহ্ মাদ ইব্ ন হান্ বাল (রিহমু�াহ)। 

সুতরাং, এর েথেক িশক্ষা েনওয়া উিচত। আপিন এ সকল জীবনী পড়ুন, এেত আপিন েসসকল মানুেষর অব�া ও 

পিরি�িত েথেক িশক্ষা �হন করেত পারেবন। 

এটা নাবী ( ) -এর সাহীহ্ হাদীেস িতিন বেলেছনঃ “একজন িবচারেকর দুই বয্ি�র মােঝ িবচার করা উিচত 

নয়, যিদ িতিন রাগাি�ত অব�ায় থােকন।” [ইমাম আহ্ মাদ েথেক বিণর্ত] এখােন েদখা যাে� েয, যিদ িবচারক 

রাগাি�ত অব�ায় থােকন, তাহেলই িবচার করা েথেক িবরত থাকেত বলা হে�, তাহেল তার বয্াপারটা িকরূপ েয 

ভীত অব�ায় রেয়েছ? কারণ, িন�য়ই মানব রূেহর উপর রােগর চাইেত ভীিতর �ভাব েবশী, যা ইবনুল-�িয়য্ম 

(রিহমু�াহ) বেলেছনঃ “সুতরাং, েয েকউ এিটেক শুধুমা� রােগর মােঝ সীমাব� কের, আর দুি��াকর দুঃখ-ক�, 

মনেযাগিবচুয্তকারী ভীিত, অস�ব কু্ষধা বা তৃ�া অথবা এমন েয েকান িকছু যা �ল্ ব (অ�র) েক বুঝ েথেক 

িবরত রােখ েসগুেলােক এর বিহভূর্ত কের, তেব তার �জ্ঞা ও তার বুঝ অিত সামানয্।” [ই’লামুল মুয়া��ইন, 

পৃ�াঃ ২০৭-২০৮] 

সুতরাং, আমােদর েদেশর মানুেষরা সতয্ কথা বলেত ভয় পায়, এটা মাথায় রাখেত হেব। আর অেনক ‘উলামা 

একথা পির�ার ভাষায় বেলেছন েয, সতয্ কথা বলেল তােদর িক হেব, এ িনেয় তারা ভীত। আর আিম পূেবর্ 

হাই’আত িকবািরল-‘উলামার (শীষর্ ‘আিলমেদর কিমটী) একজন শীষর্ ‘আিলেমর সােথ আমার কেথাপকথন উে�খ 

কেরিছ, যখন আমরা তােদরেক বেলিছলামঃ “যিদ আমরা এটা �ীকার কের েনই েয আেমিরকানেদর এই ভূখে� 

উপি�িত একিট চরম দুরব�া, তাহেল একিট ফাত্ ওয়া �দান করা উিচত েয এখন িজহােদর ��িত �হন করা 

ফার্ দ।” ফেল িতিন এ বেল ক্ষমা চাইেলন েয, িতিন এই ফাত্ ওয়া �দান করেত পারেবন না, আর একই সােথ 

সবার সামেন একথাও বলেলন েয, এটাই আসেল সতয্ েয, এখন আেমিরকানেদরেক �িতেরাধ করার জনয্ 

িজহাদই করা �েয়াজন। িতিন বলেলনঃ “িক� শাসনকতৃর্পক্ষ এ বয্াপাের আমােদর সােথ একমত হেব না।” আর 

যখন আমরা তােক বললামঃ “হাই’আত িকবািরল-‘উলামার” মাধয্েম এই ফাত্ ওয়া �দান করেত েচ�া করুন,” 

তখন িতিন যা বলেলন তার সততােক আিম বাহবা েদই, িতিন বলেলনঃ “শাসনবয্ব�া হাই’আত িকবািরল-
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‘উলামােক এ বয্াপাের েকান কতৃর্� েদয় না।” িতিন আেরাও বলেলনঃ “েকান িবষয় স�েকর্ অনুস�ান করা ও 

েসিটর বয্াপাের ফাত্ ওয়া েদওয়ার কাজ যারা কের আমরা তােদর অ�ভুর্� নই। ফাত্ ওয়া শুধুমা� েস সকল 

িবষেয়ই েদওয়া হয় েযগুেলা ‘উপর েথেক’ (উ�র্তন কতৃর্পক্ষ)  আমােদর িদেক পাঠােনা হয়।” 

সুতরাং, মানুেষর এই িবষয়িট বুঝা জরুরী, কারণ যিদ এই সে�হ ও ভুল সবার কােছ পির�ার না হেয় যায়, আর 

�ীন ও ঈমানদারেদর �িত পির�ার আনুগতয্ ও সহানুভূিতর েঘাষণা ছাড়া এবং িশর্ ক ও িবদ‘আহ্ েথেক স�ূনর্ 

দায়মুি�, ঘৃণা ও অনানুগেতয্র েঘাষণা বয্তীত উ�াহ্ সামেন আগােত থােক, তেব আমােদর পেক্ষ আ�াহ্ 

সুবহানাহু তা‘আলার স�ি� অজর্ন কখেনাই স�ব হেব না। সুতরাং এিট একিট চরম স�েটর িবষয় এবং অিত 

জরুরী িবষয়। সুতরাং, সতয্বাদী ‘উলামােদর, ‘ইল্ েমর ছা�েদর ও �ীেনর দা‘ঈেদর জরুরীিভি�েত এ স�িকর্ত 

সকল সে�হ ও সংশয় যুবকেদর মন েথেক দূরীভূত করার পদেক্ষপ �হন করেত হেব। 

সুতরাং, এই শাসনবয্ব�া িঠক েযমন তথয্ ম�ণালয় �িত�া কেরেছ, েযিটর কাজ হল মানুষেক �তািরত করা, 

একইভােব এিট এিটর েস সকল �িত�ানসমূেহর িপছেন �চুর �ম েদয় েযগুেলা িনেজেদরেক ইসলােমর সােথ 

স�িকর্ত কের, েযগুেলা এই শাসনবয্ব�ােক ৈবধতা �দান কের, েযগুেলা েঘাষণা েদয় েয এরূপ শাসনবয্ব�া 

সেতয্র উপেরই �িতি�ত। 

আর এই িবষয়িটেক আেরাও �� করার জনয্ বলিছ, আপিন েখয়াল কের থাকেবন েয, হাই’আত িকবািরল-

‘উলামার ভবনিট রাজ�াসােদর সংল�। আপিন হয়ত এটাও েদেখেছন েয, আল-আযহােরর দারুল-ইফতার ভবনিট 

হুসিন মুবারােকর রাজ�াসাদ সংল�। আর হারামাইন ভূখে�র দারুল-ইফতা রাজার রাজ�াসােদর সংল�। সুতরাং, 

েয বয্ি� রাজার েথেক েবতন িনে�, আপিন িক এমন কাউেক িজেজ্ঞস করেবন েয, রাজার বয্াপাের শারী‘আহ্-এ 

িক িবিধ �েযাজয্? রাজা িক কািফরেদর সােথ ব�ুে�র স�কর্ কেরেছ িক না? আর কািফরেদর সােথ ব�ু� করা 

িক ঈমান িব�ংসকারী েকান িবষয় িকনা? আসেল এই িবষয়গুেলা খুবই পির�ার, যিদও ‘ইল্ েমর অভােবর কারেণ 

িকছু মানুেষর কােছ িবষয়টা িব�াি�কর হেত পাের। েসেক্ষে� এরূপ মানুষেদরেক সতয্বাদী মানুষেদর কাছ েথেক 

‘ইল্ ম েজেন েনওয়ার জনয্ পাঠােনা উিচত। আর আপিন রাজার চাকুরী কের এমন কাউেক িজেজ্ঞস করেত পােরন 

না েয, রাজার উপর শারী‘আহ্-এর িক িবিধ �েযাজয্। 

সুতরাং, এরূপ েক্ষে� িক করণীয় তার সমাধােনর জনয্ েস সকল ‘আিলম বা বয্ি�েদর আদেশর্র িদেক তাকােনা 

ভুল হেব যারা শাসনবয্ব�ার চােপ পের আেপাষ কেরেছন, আর এমন কাজ কেরেছন যা �ীন ইসলােমর 

আ�ীদাহ্ র পিরপ�ী। 
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আমােদর ইমাম ‘আলী (রািযআ�াহু আনহু)-এর েথেক িশক্ষা �হণ করা উিচত েযখােন িতিন বেলেছনঃ “ও হািরস! 

িবষয়িট েতামার কােছ জিটল রূপ ধারণ কেরেছ। মানুষ হাে�র্ (সতয্)  উৎস নয়। হা� ্েক (সতয্)  জােনা, আর 

তখনই তুিম এর অনুসারী মানুষেদরেক িচনেত পারেব।” 

মানুেষর মােঝ হাে�র (সতয্) অনুস�ােনর ফেল অ�-অনুসরণ ছিড়েয় পেড়েছ। অেনক যুবকই তােদর সকল কােজ 

শাসনবয্ব�ার দাসেদর অনুসরণ কের। তােদরেক একিট মযর্াদার েপাশাক পরেত েদওয়া হেয়েছ আর তােদরেক 

বড় বড় নাম েদওয়া হেয়েছ, িক� �কৃতপেক্ষ তারা শাসনবয্ব�ার দাস। আ�াহ্ সুবহানাহু তা‘আলা তােদরেক 

তােদর ‘ইল্ ম থাকা সে�ও পথ�� কেরেছন। কারণ আমরা �ীিন িকতাবািদ েথেক িশেখিছ েয েমৗিলক েয সকল 

‘আমল একজনেক �ীেনর বিহভূর্ত কের, তার মােঝ একিট হল কুফ্ ফারেদর �িত আনুগতয্ �াপন করা। যিদও 

আমােদর সােথ েগাপন আেলাচনায় তারা এ বয্াপাের সতয্ কথা বেল, িক� এরপেরও জনস�ুেখ তারা িমথয্া রচনা 

কের, েযমনিট ইয়াহ্ ইয়া ইব্ ন মা’ইন (রিহমু�াহ) কেরিছেলন। তাই এ বয্াপাের সতকর্ হওয়া আবশয্ক। 

আ�াহ্ সুবহানাহু তা‘আলার স�ি� ও বতর্মান দুদর্শার েথেক মুি�র জনয্ �েয়াজন �ীন ইসলাম, আ�াহ্, তার 

রসূল ( ) ও মুসিলমেদর আমীরগেণর বয্াপাের আ�িরক হওয়া। আেরকিট অিত গুরু�পূণর্ িবষয় হল আ�িরক 

উপেদশ [নাসীহাহ্], কারণ নাসীহাহ্ হল অনয্তম উপাদান যার �ারা �ীেনর �িতরক্ষা িনি�ত হয়। এই কারেণ 

আ�াহ্ র রসূল ( )  বেলেছনঃ “�ীন হল নাসীহাহ্।” [মুসিলম �ারা বিণর্ত] কারণ নাসীহাহ্ র সবচাইেত পির�ার 

িনদশর্নগুেলার মােঝ অনয্তম হল সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজর িনেষধ, যা �ীনেক �িতরক্ষা �দান কের। এ 

কারেণর িতিন ( ) �ীেনর সারাংশ কেরেছন তার এই উি�র মাধয্েমঃ “�ীন হল নাসীহাহ্।” 

িক� এখন আমরা এমন একিট সমেয় বাস করিছ যখন, মানুেষর �ীেনর বুঝ অসংখয্ সংশেয় ভরা, আর তারা মেন 

কের েয, নাসীহাহ্ এবং সেচতনতা ছাড়াও �ীন তার কাযর্াবিল বজায় রাখেত পাের। তাই আমরা আজ েদিখ েয, 

মানুষ আজ �াচুযর্ ও চাকিচকয্ �ারা আ�া� এবং েস পািথর্ব িবষয়ািদ ও দুিনয়ার �িত অেনক ঝুঁেক পেড়েছ। আর 

এরেচেয়ও খারাপ কথা হল, েয সকল অলস বয্ি��রা পািথর্ব জীবেনর িদেক ঝুঁেক পেড়েছ, তারা তােদর এই 

বয্ািধ যুবকেদর মােঝ �েবশ করােনার েচ�া করেছ। কারণ েয সকল যুবেকরা তােদর �ীন িনেয় গিবর্ত, যারা 

অসৎকােজ বাঁধা িদেত চায়, অসৎকাজ ব� করেত চায়, তােদরেক এ সকল অলেসরা বেল েয, অসৎকােজ বাঁধা 

েদওয়ার �েয়াজন েনই। আর এভােব এ সকল অলেসরা রসূল ( ) -এর কথার উপের িনেজেদর কথােক 

�াধানয্ েদয়। 
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সুতরাং, নাসীহাহ্, এবং সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজর িনেষধ, এবং ঝুঁিকপূণর্ পিরি�িতর স�ুক্ষীণ করা বয্তীত 

�ীেনর পেক্ষ তার কাযর্াবিল বজায় রাখা স�ব নয়। আর এই কারেণই িতিন ( ) বেলেছনঃ “সেবর্া�ম িজহাদ 

হল অতয্াচারী শাসেকর স�ুেখ হা� ্(সতয্) কথা বলা।” [ইমাম আহ্ মাদ �ারা বিণর্ত] আর এ সবিকছু এজেনয্ই 

েযন �ীেনর সকল কাযর্াবিল বজায় থােক। 

�ীেনর সকল কাযর্াবিল েযন সু�ভােব বজায় থােক এ জনয্ েয িনেজেক ঝুঁিকর স�ুক্ষীণ করেছ, তার পিরি�িতর 

উদাহরণ হল েসই জাহােজর মানুষিটর পিরি�িতর উদাহরেণর নয্ায়, েযিটর কয্াে�ন েসিটেক একিট খাড়া 

জল�পােতর িদেক চািলত করেছ, আর এই বয্ি� েসই জাহােজর কয্াে�নেক উপেদশ িদেত চায়, আর অনয্ানয্রা 

তােক (কয্াে�েনর) ভেয় বলেছঃ “যিদ তুিম তােক উপেদশ দাও, তেব েস েতামােক হতয্া করেব! তােক উপেদশ 

িদেত েযও না।” সুতরাং, (উপেদশ না েদওয়ার) ফলাফল হে�, তারা সকেলই েসই জল�পােতর মেধয্ পড়েব। 

আর তাই আমােদর �ীেন একিট ভুল পথেক সিঠক করার জনয্ এত েজার ও য� েদওয়া হেয়েছ েয, আপিন 

িনেজেক আ�াহ্ র রা�ায় কুরবানী কের িদেবন েযন পথিট সিঠক হয়, েযন মানুষ িনেজেদর �ীেনর উপের �িতি�ত 

থােক। আর এই কারেণ আ�াহ্ র রসূল ( ) -এর এই হাদীসিট এেসেছঃ “শহীদেদর েনতা হেলন হামযা ইব্ ন 

‘আি�ল মু�ািলব, এবং একজন বয্ি� িযিন একিট অতয্াচারী শাসেকর িবরুে� দািঁড়েয়েছন, তােক আেদশ 

কেরেছন (হা�-্এর) এবং িনেষধ কেরেছন (বািতল-এর), আর তাই িতিন তার (শাসেকর) �ারা হতয্াকৃত 

হেয়েছন।” [আল-হািকম �ারা বিণর্ত হেয়েছ] 

এটা এই হাদীেসর একিট খুবই পির�ার ও �� বুঝ, আর এরপেরও আমােদর ‘উলামা ও মাশািয়খগণ 

আমােদরেক ধের রােখন এবং এটা করা েথেক িবরত কেরন, একথা বেল েয, এেত েকান কলয্াণ েনই। 

সুতরাং, তােদর (যারা যুবকেদরেক উপেরাি�িখত হাদীসানুসাের কাজ করেত িনেষধ কের) েদওয়া বুঝ ‘আ�ীদাহ্ 

ও �ীেনর জনয্ খুবই িবপ�নক। তারা িক কের িনেজেদর কথােক আ�াহ্ র রসূেলর এ কথার উপের �াধানয্ 

েদনঃ “শহীদেদর েনতা হেলন হামযা ইব্ ন ‘আি�ল মু�ািলব, এবং একজন বয্ি� িযিন একিট অতয্াচারী শাসেকর 

িবরুে� দাঁিড়েয়েছন, তােক আেদশ কেরেছন (হা�-্এর) এবং িনেষধ কেরেছন (বািতল-এর), আর তাই িতিন তার 

(শাসেকর) �ারা হতয্াকৃত হেয়েছন।” [আল-হািকম �ারা বিণর্ত হেয়েছ] কারণ আমােদর শি�, �ীনেক সুরক্ষা 

�দােনর জনয্ আমােদর অ�, �ীনেক িভতর েথেক দূিষত করার েয েকান অপেচ�ার �িতেরাধ, বািহর (কুফ্ ফার) 

েথেক আগত �ীেনর �িত েয েকান �কােরর হুমিকর �িতেরাধ, ইতয্ািদর সােথ শহীদ হবার তামা�া 

ওতে�াতভােব জিড়ত। সুতরাং, িজহাদ এবং এর ফলাফল�রূপ যা আেস, শুধুমা� তার মাধয্েমই হা�্েক (সতয্) 

পুনরায় িফিরেয় আনা এবং বািতলেক (িমথয্া) পুনরায় দূরীভূত করা স�ব। 
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সুতরাং, েয সকল যুবকেদর অ�রেক আ�াহ্ সুবহানাহু তা‘আলা �ীেনর ভােলাবাসার �িত এবং তার রা�ায় 

কুরবানীর �িত উ�ু� কের িদেয়েছন, তােদর েমােটও উিচত হেব না এ সকল শাসনবয্ব�ার দাস, অলস বয্ি� ও 

পৃিথবীর িদেক ঝুঁেক যাওয়া েলাকেদর েথেক েকান �কােরর কথােকই কােন েনওয়া। সুতরাং, পূেবর্র (যখন 

তথয্�যুি� এত শি�শালী িছল না) ‘উলামাগণ (যারা িছেলন নয্ায়পরায়ণ) আর বতর্মােনর (যখন তথয্�যুি� খুবই 

শি�শালী) শাসনবয্ব�ার ‘উলামাগেণর মােঝ  কতই না পাথর্কয্! 

‘ইল্ েমর অিধকারী বয্ি�গণ বেলেছনঃ “শাসেকর �াের ‘আিলমেদর �েবেশর েক্ষে� িতনিট ক্ষিতকর িদক 

রেয়েছ।” আর এর মােঝ সবচাইেত েবশী ক্ষিতকর হল সাধারণ জনগণেক পথ�� করা। কারণ সাধারণ জনগণ 

বলেবঃ “যিদ এই েনতা বা এই রাজা বা এই ম�ী ভােলা না হেতন, তেব েতা অমুক আর অমুক শাইখ কখেনাও 

তােদর ভবেন �েবশ করেতন না!” আর তারা এ বয্াপাের অজ্ঞ েয, আসেল েসই শাইখ শাসনবয্ব�ারই একিট 

দাস েয েসই েনতা বা রাজা বা ম�ীর চাকুরী কের। 

ইমাম আহ্ মাদ (রিহমু�াহ) বেলেছনঃ “েয সকল িবষয় মানুেষর িফ�্হী (�জ্ঞার) অভাবেক িনেদর্শ কের, তার 

মােঝ একিট হল েস �ীেনর িবষয়ািদেত অপর েকান মানুেষর অ�-অনুসরণ কের।” [ই’লামুল মুওয়া�্ �ইন, 

২/২১১] 

সুতরাং, শাসেকরা যােদরেক িজহােদর পেথ বাঁধা�রূপ দাঁড় কিরেয় েরেখেছ, যখন আমরা তােদরেক িচনেত 

পারেবা, আর যখন আমরা সাথর্কভােব সাধারণ মানুষেদরেক তােদর বয্াপাের সতকর্ করেত পারেবা, তখনই আমরা 

আ�াহ্ র অনুমিত�েম িজহােদর পেথ চলা শুরু করেত পারেবা যার �ারা কুফ্ ফারেদর শি�েক �ংস করা হয় 

এবং হা�্ (সতয্েক) �িতি�ত করা হয়। আর এ সকল শাসনবয্ব�ার দােসরা মুহা�াদ ( ) েয িফ�্হী (�জ্ঞার 

) িশক্ষা িদেয়েছন তা ধারন কের না, এবং িতিন ( ) আমােদরেক েয মানহাজ (কমর্প�িতর) িশক্ষা িদেয়েছন, 

েস স�েকর্ তােদর েকান বুঝ েনই। 

সুতরাং, এ কথা আমােদর মেনর মেধয্ শ� কের �িত�া করেত হেব েয, �ীনেক সু�ুরূেপ পালন করেল তা 

অবশয্ই বািতল-এর সমথর্নকারী েলাকেদর েথেক �িতেরাধও িনেয় আসেব, িঠক যা সাহীহ্ আল-বুখারী-এর একিট 

হাদীেস পাওয়া যায়, েযিট আমােদর মা ‘আইশাহ্ (রািযআ�াহু আনহা) বণর্না কেরেছন। যখন আ�াহ্ র রসূল ( )  

আমােদর মা খাদীজাহ্ (রািযআ�াহু আনহা)-এর সােথ ওয়ারা�াহ্ ইব্ ন নুফাইল-এর কােছ েগেলন, আর এরপর 

তার ( ) উপর ওহী নািযল হবার সূচনার ঘটনা িতিন বণর্না করেলন, তখন  ওয়ারা�াহ্ ইব্ ন নুফাইল বলেলনঃ 

“আহা, আিম যিদ েবেঁচ থাকতাম েসিদন পযর্�, েযিদন মানুেষরা আপনােক তািড়েয় িদেব।” ফেল আ�াহ্ র রসূল (

) বলেলনঃ “তারা আমােক তািড়েয় িদেব?” িতিন উ�র িদেলনঃ “আপনােক যা িদেয় পাঠােনা হেয়েছ তার 

সদৃশ েকান িকছু িনেয় এ বয্তীত েকান মানুষ আেসিন েয, েস বাধঁা�া� হেয়েছ।” 
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তাহেল রসূল ( ) -এর জীবনী েথেক �া� সিঠক বুঝ হল, তাঁর ( ) নয্ায় যারাই সিঠক �ীন আল-ইসলােমর 

িদেক গমন কের, তারা অবশয্ই বাঁধা�া� হেব। 

আল-‘আ�াবাহ্-এর িদেন আনসারগণ (রািযআ�াহু আনহুম) এেসিছেলন রসূলু�াহ্ ( ) এর কােছ ইসলােমর 

বাই‘আহ্ িদেত। তখন আল-‘আ�াস (রািযআ�াহু আনহু)  েবিড়েয় আসেলন িযিন তখনও মানব রিচত �ীেনর 

উপরই িছেলন এবং মুসিলম িছেলন না, আর বলেলনঃ “েহ আল-খাযরােজর েলােকরা, িন�য়ই েতামরা মুহা�াদেক 

আম�ণ কেরছ, সুতরাং যিদ েতামরা শি�শালী ও যু�বাজ হেয় থােকা এবং যুে�র বুঝওয়ালা মানুষ হেয় থােকা, 

এবং ‘আরবেদর িবেরাধীতার ফলাফল বহন করেত সমথর্য্ হেয় থােকা, তেব েজেন নাও েয, তারা তােদর �িতিট 

ধনুক েথেক েতামােদরেক লক্ষয্ কের তীর িনেক্ষপ করেব। সুতরাং, এ বয্াপাের েতামােদর দৃি�ভি� িক তা আমােক 

জানাও, আর েতামরা সকেল একমত হেয়ই িবষয়িট আমােক জানােব। কারণ, িন�য়ই েস কথাই সবচাইেত উ�ম, 

েয কথা সবচাইেত সতয্। েতামরা িকভােব যুে� যােব এবং েতামােদর শ�র সােথ যু� করেব তা আমােক বণর্না 

কর।” 

সুতরাং, এখােন েদখা যাে� েয, আল-‘আ�াস (রািযআ�াহু আনহু) তখন মানব রিচত �ীেনর উপরই িছেলন, 

অথর্াৎ একটা কািফর, আর এরপেরও িতিন তার �াতু�ু� মুহা�াদ ( )  এর বয্াপাের উি�� হওয়ায় েস 

কথাগুেলা বেলিছেলন। আর িতিন “লা ইলাহা ই�া�াহ্”-এর অথর্ বুেঝিছেলন, েয, সম� িব�ই এর অনুসারীেদর 

িবেরাধীতা করেব। ফেল তখন ‘আ�ু�াহ্ ইব্ ন ‘আম্ র (রািযআ�াহু আনহু) কথা বলেলন, এবং িতিন বলেলনঃ 

“আ�াহ্ র কসম, আমরা যু�বাজ মানুষ, আর আমরা এর উপরই লািলত-পািলত হেয়িছ, আর আমরা এিটেক 

পূবর্পুরুষেদর পর�রা অনুসাের েপেয় এেসিছ, তীর ছুড়েত থাকা যতক্ষণ পযর্� না তা ফুিরেয় যায়, এেক অপেরর 

িদেক বষর্া েচেপ ধরেত থাকা যতক্ষণ পযর্� না তা েভে� যায়, আর এরপর আমরা আমােদর তরবারীসহ পােয় 

হাটেত থাকা এবং এেক অপরেক আঘাত করেত থাকা যতক্ষণ পযর্� না আমােদর (মােন িম�-শ� সকেলর) 

মধয্কার সবচাইেত শি�শালীরা – হয় আমােদর েথেক বা তােদর েথেক -  মারা যায়।” 

ফেল আল-‘আ�াস (রািযআ�াহু আনহু) বলেলনঃ “েতামােদর িক বমর্ আেছ?” তারা বললঃ “জী আেছ, এই 

েদখুন।” এ সময় আল-বারা’ ইব্ ন মা’মুর (রািযআ�াহু আনহু) এিগেয় আসেলন এবং বলেলনঃ “আপিন যা 

বেলেছন তা আমরা শুেনিছ, আর আ�াহ্ র কসম, আমরা যা বেলিছ তা বয্তীত আর েকান িকছু যিদ আমােদর 

অ�ের েথেক থাকেতা, তেব তা আমরা বেল েফলতাম। িক� আমরা িব�াসী এবং ঈমানদার হেত চাই, আর 

আমরা আ�াহ্ র রসূেলর ( )  ওয়াে� আমােদর র� উৎসগর্ করেত চাই।” সুতরাং, যারা �কৃতপেক্ষ �ীন 

ইসলামেক পযর্েবক্ষণ কেরেছ, েসই সালাফ (পূবর্বতর্ীগণ)-েদর (রািযআ�াহু আনহুমা)  �ীন স�েকর্ বুঝ এটাইঃ 
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আ�াহ্ র ওয়াে� এবং তার �ীেনর �িতরক্ষায় এবং তার রসূেলর ( ) �িতরক্ষায় িনেজেদর জীবনেক উৎসগর্ 

করা। 

আর েসই বরকতময় িদন (আল-আ�াবাহ্) েথেক আেরকিট িশক্ষনীয় ঘটনা হল, যখন সাহাবীগণ (রািযআ�াহু 

আনহুম)  আ�াহ্ র রসূেলর ( ) কােছ বাই‘আহ্ িদেত চাি�েলন, তখন আস‘আদ ইব্ ন যুরারাহ্ তার হাত 

উঠােলন এবং বলেলনঃ “একটু সবুর কর, েহ ইয়াসিরেবর েলােকরা! আমরা আমােদর উটগুেলার পা�র্েদেশ 

আঘাত কের তাঁর ( ) কােছ এ বয্তীত আর েকান কারেণ েপৗছাইিন েয, আমরা জানতাম েয িতিন আ�াহ্ র 

রসূল, আর আজেক তার কােছ চেল আসার মােন হল সকল ‘আরবেদর েথেক পৃথক হেয় যাওয়া, েতামােদর মােঝ 

সেবর্া�মেদর িনহত হওয়া, এবং তরবািরর আঘােত েতামােদর খ�-িবখ� হওয়া। যিদ েতামরা এ বয্াপাের ৈধযর্য্শীল 

হেয় থােকা, তেব েতামরা এিট �হন কর (মােন বাই‘আহ্ িদেত এিগেয় যাও), আর েতামােদর পুর�ার আ�াহ্ র 

কােছ। অনয্থায়, যিদ েতামরা িনেজেদর বয্াপাের ভীত হেয় থােকা, তেব েতামরা তােক েছেড় দাও (মােন তােক 

বাই‘আহ্ িদেয় েতামােদর বয্াপাের তােক দািয়�শীল করা েথেক িবরত থােকা), আর েসেক্ষে� িতিন আ�াহ্ র 

দরবাের েতামােদর বয্াপাের অবয্াহিত �া� হেবন।” [ইমাম আহ্ মাদ �ারা বিণর্ত] 

সুতরাং, এটাই হল “লা ইলাহা ই�া�াহ্” স�েকর্ সালাফেদর (পূবর্বতর্ীেদর) বুঝ, আর এর েথেক বুঝা যায় েয, 

“লা ইলাহা ই�া�াহ্” এর বুঝ-এর উপর ‘আমল হল, পৃিথবীেত শারী‘আহ্-এর শাসন �িত�া করা, আর এর ফেল 

অিনবাযর্ শ�র েমাকািবলা করা। 

আর েযিদন আ�াহ্ র রসূল ( )  আল-মুসা�া ইবনুল হািরসাহ্ েক আহবান কেরিছেলন, েযন েস “লা ইলাহা 

ই�া�াহ্”-এর উপর ঈমান আেনা এবং তার ( ) �িতরক্ষা কেরা এবং তােক ( ) িনরাপদ �ান দান কেরা, 

েসিদন েস তখনও মুশিরক অব�ােতই িছল, আর েস বললঃ “িন�য়ই এটা এমন একিট িবষয় যা রাজারা খুবই 

ঘৃণা কের।”  

আর আেরকিট হাদীস রেয়েছ েযিটেত রসূলু�াহ্ ( ) -েক সেবর্া�ম ‘আমল (কাজ) স�েকর্ িজেজ্ঞস করা 

হেয়িছল, এমনিক যুল-িহ�াহ্ মােসর দশিট িদেনর মােঝও, আর িতিন একিট বয্িত�ম উে�খ কেরিছেলন। িতিন 

( ) তােদরেক সেবর্া�ম ‘আমলসমূেহর (কাজ) কথা বলেলন, আর বলেলন েয, েসগুেলা সেবর্া�ম এমনিক যুল-

িহ�াহ্ মােসর দশিট িদেনও, এরপর িতিন বলেলনঃ “তেব েসই বয্ি�র ‘আমল বয্তীত (অথর্াৎ, এই বয্ি�র 

‘আমলেক িহেসেব না আনেল পূেবর্ উে�খ করা ‘আমলগুেলাই সেবর্া�ম, আর এিটেক িহেসেব আনেল এিট 

েসগুেলার চাইেতও উ�ম ) েয িনেজর জীবন ও স�দেক ঝুিঁকর মােঝ েফেল িজহােদর জনয্ েবড় হেয়েছ, আর 

এরপের েকান িকছু িনেয়ই িফেরিন (অথর্াৎ, শহীদ হেয়েছ)।” [আল-বুখারী �ারা বিণর্ত হেয়েছ] 
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আর েয বুঝিট এখনকার িদেনর ‘উলামােদর মেনর মেধয্ ছিড়েয় পেড়েছ, যা হল িনেজেদরেক, িনেজেদর স�ান-

স�িতেক, িনেজেদর স�দসমূহেক, িনেজেদর চাকুরীসমূহেক তারা িনরাপদ রাখেত চায় �ীন পালেনর সােথ 

সােথ। এিট “লা ইলাহা ই�া�াহ্”-এর বা�বতা ও এর ফলাফল �রূপ েয িবেরাধীতার আগমন ঘেট েসিটর 

বা�বতার সােথ েমােটও সাম�সয্পূণর্ নয়। সুতরাং, �ীিন িবষয়ািদর উেপক্ষা ও িনেজেদর মানিসকতার আনুগেতয্র 

�ারা এ সকল ‘উলামাগণ ও শাসেকরা আ�াহ্ ও তার রসূেলর উপর অিব�াস কেরেছ, আর তােদর এই প�িতর 

�ারা �ীন পালেনর েচ�ার শুরুেতই বয্থর্তা িনি�ত হেয় আেছ। কারণ তারা “লা ইলাহা ই�া�াহ্”-এর বা�বতা, 

এিটর সিঠক দৃি�ভি� ও এিটর �েয়াগ পিরতয্াগ কেরেছ। 

সুতরাং, এ সকল ‘উলামােদর অবজ্ঞা করা ও এিড়েয় চলা অিত জরুরী, কারণ শাসেকরা তােদরেক তােদর 

অব�ােন শুধুমা� এ জনয্ই এেনেছ েযন মানুষেদরেক আ�াহ্ র রা�া েথেক িবরত করা যায়। এক শতা�ীর এক-

চতুথর্াংশ সময় পূেবর্ শাইখ মুহা�াদ ইব্ ন ইবরহীম (রিহমু�াহ)-এর ইে�কােলর পর, �ীেনর িবতিকর্ত িবষয়ািদ 

এিড়েয় চলা, িনজ িফ�্হী (�জ্ঞা), ‘ইল্ ম (জ্ঞান), সতকর্তা অবল�ন করা, সেতয্র উপর দৃঢ়তার সােথ দ�ায়মান 

থাকা ইতয্ািদ বয্াপাের সবচাইেত উে�খেযাগয্ িছেলন শাইখ ‘আ�ু�াহ্ ইব্ ন হুমাইদ (রিহমু�াহ)। িক�, 

শাসনবয্ব�া তখনও এমন হা�্ (সতয্প�ী), তা�ওয়াবান বয্াি�েদরেক চায়িন যারা িবতিকর্ত িবষয়ািদ এিড়েয় চেল, 

বরং তােদরেক দূের েঠেল িদেয়িছল। ফেল শাসনবয্ব�া শাইখ ‘আ�ু�াহ্ ইব্ ন হুমাইদ (রিহমু�াহ)-এর উপর চাপ 

�েয়াগ অবয্াহত রাখেলা, আর েস সকল ‘উলামােদরেক উে�খেযাগয্ কের তুলার েচ�া করেলা যারা িছল 

শাসনবয্ব�ার �িত বড় উদার ও েকামল এবং আেপাষেপাষণকারী। আর এ সবিকছুই হল শাসনবয্ব�ার চালািক। 

ফেল শাসনবয্ব�া শাইখ ‘আ�ু�াহ্ ইব্ ন হুমাইদ (রিহমু�াহ)-এর উপর চাপ�েয়াগ করা অবয্াহত রাখেলা, ফেল 

অবেশেষ িতিন পদতয্াগ করেলন যখন িতিন েদখেত েপেলন েয, শাসনবয্ব�া বহুদূের পথ�� হেয় েগেছ, আর 

যখন এটা �� হেয় েগল েয, শাসনবয্ব�া কুফ্ ফারেদর সােথ ৈম�ীর স�কর্ �াপন কেরেছ এবং আ�াহ্ �দ� 

শারী‘আহ েথেক অেনক দূের সের পেড়েছ। 

আর আজেকর িদেনর শাসনবয্ব�ার কাযর্াবিল এরকমই করেছ। তারা আজ েবশ িকছু ‘উলামােদরেক উে�খেযাগয্ 

কের তুলেছ িমিডয়ার �ারা, আর এর িপছেন উে�শয্ েসই একই, যা হল মুসিলমেদরেক �তািরত করা। 

আর এই �সে� এ কথা বলার অেপক্ষা রােখ না েয, যখন আমরা জািন েয কারা শাইতন ‘উলামা, আর কারা 

শাসনবয্ব�ার ‘উলামা, তখন অিত গুরুে�র সােথ এটার অনুস�ান করাও অিতব জরুরী হেয় দাঁড়ায় েয, কারা 

সতয্বাদী ‘উলামা আর কারা িন�ুেকর িন�ার পেরায়া না কের হা�্ (সতয্) কথা বেলন। কারণ আ�াহ্ সুবহানাহু 

তা‘আলা বেলেছনঃ “ওেহ যারা ঈমান এেনছ! আ�াহ্ েক ভয় কর এবং সতয্বাদীেদর সাথী হেয় যাও।” [আত্-

তাওবাহঃ ১৯] 
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সুতরাং, “লা ইলাহা ই�া�াহ্” কািলমােক িকভােব সাহাযয্ করা যায়, আর িকভােব আ�াহ্ র শারী‘আহ্ েক �িতি�ত 

করা যায়, এ সকল িবষেয়র বয্াপাের জানার জনয্ তােদর (সতয্বাদী ‘উলামােদর) সাহচেযর্ আসা ও তােদর সােথ 

আেলাচনা করা �েয়াজন। 

আর সতয্বাদী ‘উলামােদর িকছু ৈবিশ�য্ থােক, আর আ�াহ সুবহানাহু তা‘আলা এ সকল ৈবিশ�য্সমূহেক তার 

পিব� িকতােব উে�খ কেরেছন, িতিন বেলেছনঃ “িন�য়ই তারাই হল �কৃত ঈমানদার যারা আ�াহ্ ও তার 

রসূেলর উপর ঈমান এেনেছ এবং এরপর েকান �কােরর সে�হ েপাষণ কেরিন, আর যারা আ�াহ্ র রা�ায় 

িনেজেদর স�দ ও জীবেনর �ারা িজহাদ কেরেছ। এরাই হল তারা যারা ঈমানদার।” [আল-হুজুরাতঃ ১৫] 

সুতরাং, সতয্বাদীেদর সবচাইেত পির�ার ও �� ৈবিশ�য্সমূেহর মােঝ রেয়েছঃ 

[১] ঈমােনর ৈবিশ�য্ 

[২] আ�াহ্ র রা�ায় িজহােদর ৈবিশ�য্ 

আর আমরা েদখেত পাই েয, এই অথর্িটর পুনরাবৃি� করা হেয়েছ, আর সতয্বািদতােক িজহােদর সােথ, 

(ঈমানদারেদরেক) সাহাযয্ করার সােথ, হা�্ (সতয্) কথা বলার সােথ, আর হা�্ (সেতয্র) জনয্ উেঠ দাঁড়াবার 

সােথ স�িকর্ত করা হেয়েছ। েযমন িতিন সুবহানাহু তা‘আলা বেলেছনঃ “(এ স�দ) েস সকল অভাব�� 

মুহািজরেদর জনয্ যারা িনেজেদর আবাস ও স�দ হেত বিহ�ৃত হেয়েছ, তারা আ�াহ্ র অনু�হ ও স�ি� কামনা 

কের, এবং আ�াহ্ ও তার রসূেলর সাহাযয্ কের। তারাই েতা সতয্বাদী।” [আল-হাশ্ রঃ ০৮] 

যারা িহজরাহ্ কের, আ�াহ্ ও তার রসূলেক ( ) সাহাযয্ কের এবং আ�াহ্ র রা�ায় িজহাদ কের তারাই েতা 

�কৃতপেক্ষ আ�াহ্ র রা�ায় আেছ, এবং মুহা�াদ ( ) এর �ীনেক �িতি�ত করার েচ�া করেছ। সুতরাং, তারাই 

সতয্বাদী। 

আর সবচাইেত উ�ম িজহােদর মােঝ রেয়েছ হা�্ (সতয্ ) কথা বলা এবং তার জনয্ উেঠ দাঁড়ােনা, যা আমরা নাবী 

( ) এর হাদীেস েদখেত পাইঃ “সেবর্া�ম িজহাদ হল অতয্াচারী  শাসেকর সামেন দািঁড়েয় হা� ্(সতয্ ) কথা 

বলা।” সুতরাং, এরূপ িজহােদর উদাহরণ হল েস সকল ‘উলামােদর উদাহরণ, যারা সেতয্র জনয্ উেঠ দাঁড়ান এবং 

শাসকেদর সােথ েকান �কার আেপাষ কেরন না। সুতরাং, এখােন সতয্বাদী ‘উলামােদর একিট ৈবিশ�য্ েদখেত 

পাওয়া যাে�। 

আর যারা এ সকল তাওয়ািগত শাসকেদর �শংসা কের, তারা িক সুিদ বয্াংকসমূেহর টাওয়ারসমূহ েদেখ না? এটা 

হল আ�াহ্ যা নািযল কেরেছন তা িদেয় শাসন না করার ফল, আর আ�াহ্ র �দ� মানহাজ েথেক মুখ িফিরেয় 
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েনওয়ার দৃ�া�, তাও এমনিক হারাম-এর সামেন। এটা হল আ�াহ্ র পিব� ঘেরর সামেন সংঘিটত এক চরম 

িবদ‘আহ্। আর েসই হাদীসিটেত হারােম আল-ইলহাদ বলেত যা বুিঝেয়েছ, তা শুধু কুফ্ র-এর মােঝই সীমাব� 

নয়, বরং এিট েসরকমই বুিঝেয়েছ েযরকম হাদীসিট বলেছঃ “আ�াহ্ র দৃি�েত সবচাইেত ঘৃণয্ বয্ি� হল িতন 

�কােরর...”, যার মােঝ একজন হলঃ “হারােম অব�ানকারী মুলিহদ (িবদ‘ঈ বয্ি�)।” 

‘ইল্ ম -এর মানুেষরা বেলেছন েয, হারােম সংঘিটত একিট কাবীরাহ্ গুনাহ্ েকই ইলহাদ বলা হয়। আর এখােন 

গুরু�ােরাপ করার জনয্ এবং ভয়াবহতা বুঝােনার জনয্ এিটেক ইলহাদ শে�র �ারা �কাশ করা হেয়েছ, যােত 

মানুেষরা িনেজেদরেক এর েথেক দূের রােখ। 

সুতরাং, একজন সতয্বাদী বয্ি�র ��তম ৈবিশ�য্ হল িজহাদ; কথা ও ‘আমল (কােজর ) �ারা। আর একজন 

বয্ি� সতয্বাদী হেত পাের এবং অ�ের েস খারাবীেক ঘৃণা করেত পাের, িক� এেক্ষে� না আমরা তােক জানেত 

পারেবা, আর না পারেবা তােক িচনেত। আমরা শুধুমা� তােকই শনা� করেত পাির েয কথা ও ‘আমল (কােজর ) 

�ারা খারাবীেক বাঁধাদান কের। 

আর এটা ইসলােমর জাগরেণর তর�, যুবকেদর কােছ অিত গুরুে�র সােথ তুেল ধরেত হেব, যা আিম পূেবর্ 

উে�খ কেরিছ, েয, হা�্ (সতয্) �িত�া করার জনয্, একিট ইসলািমক ভূিম �িত�া করার জনয্, আর একিট 

িখলাফাহ্ �িত�া করার জনয্ তােদর মেধয্ যেথ� পিরমােণ সক্ষমতা ও উপাদান আেছ, িক�, তার আেগ তােদর 

িনেজেদরেক এবং তােদর মন-মানিসকতােক অ�-অনুসরণ েথেক �াধীন করেত হেব। নাবী ( ) এর একিট 

সাহীহ হাদীেস এ স�েকর্ িতিন (স�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছনঃ “অ�-অনুসরণকারী হেয়া না, একথা 

বেল েযঃ ‘যিদ মানুষ ভােলা কাজ কের, তেব আমরাও ভােলা কাজ করেবা, আর যিদ মানুষ অনয্ায় কাজ কের, 

তেব আমরাও অনয্ায় কাজ করেবা,’ বরং িনেজেদরেক সুদৃঢ় কেরা, েযন যিদ মানুষ ভােলা কাজ কের, েতামরা 

ভােলা কাজ করেব, িক� যিদ তারা অনয্ায় কাজ কের, তেব েতামরা অিবচারেক পিরণত হেব না।” [আত্-

িতরিমিয-এর �ারা বিণর্ত, িযিন এিটেক হাসান বেলেছন] 

আর আিম আপনােক একিট তাৎপযর্পূণর্ ঘটনা বণর্না করিছ, যার েথেক বুঝা যায় েয, জ্ঞানবান ও বুঝওয়ালা 

মানুেষরা যখন তােদর মানুষেদর মধয্কার কােরাও অ�-অনুসরণ শুরু কের, তখন তারা অেনক বড় ধরেনর কলয্াণ 

েথেক বি�ত হেত পাের। এমনিক তারা এরফেল আিখরােতও অেনক বড় ক্ষিতর স�ুক্ষীন হেত পাের, আর 

আলাহ্ ছাড়া েকান িনরাপ�া বা শি� েনই। আর ঘটনািটেত উদাহরণ হেলন খািলদ ইব্ ন ওয়ািলদ (রািযআ�াহু 

আনহু) এবং ‘আম্ র ইব্ ন আল-‘আস (রািযআ�াহু আনহু)। ‘আম্ র ইব্ ন আল-‘আস (রািযআ�াহু আনহু) িছেলন 

‘আরবেদর েথেক একজন অনয্তম িবজ্ঞ বয্ি�। আর খািলদ ইব্ ন আল-ওয়ািলদ (রািযআ�াহু আনহু) িছেলন 

একজন অসাধারণ �িতভাবান যু��েকৗশলী। আর এরপেরও তারা ইসলাম �হেন েদরী কেরেছন, আর েসটা হল 
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িবশ বছর। অথচ ইসলােমর আেলা তােদর সামেনই িছল, রসূলু�াহ্ ( ) মা�াহ্-এ েতর বছর িছেলন। আর 

তােদর এই িবজ্ঞবান ও েকৗশলী হওয়া সে�ও তারা ইসলােমর আেলা েদখেত পান িন। সুতরাং, এর কারণ িক 

হেত পাের? 

কারণ হল অ�-অনুসরণ। তারা (রািযআ�াহু আনহু) �ুরাইশেদর মধয্কার িকছু বয্ি��েক েদখেতন যােদরেক 

তখন তারা মহান মেন করেতন – আহ্ লুন-নাদওয়াহ্ - আর তােদরেক অনুসরণ করেতন। ফেল  যখন খািলদ 

ইব্ ন ওয়ািলদ (রািযআ�াহু আনহু) এবং ‘আম্ র ইব্ ন আল-‘আস (রািযআ�াহু আনহু) মা�াহ্ িবজেয়র অ� িকছু 

সময় পূেবর্ ইসলাম �হন করেলন – যা হল মুহা�াদ ( ) এর নাবুয়য্াত �াি�র �ায় িবশ বছর পর – তখন 

তার (খািলদ) িকছু ব�ু তােক িজেজ্ঞস করেলনঃ “েতামার মন েকাথায় িছল েহ খািলদ, েয তুিম এই আেলা গত 

িবশ বছের েদখেত পাও িন?” ফেল িতিন (রািযআ�াহু আনহু) জবাব িদেলন, আর তার কথা সকল অ�-

অনুসরণকারীেদর এক মুহুতর্ হেলও মনেযাগ সহকাের েশানা ও এর উপর িচ�া করা উিচত। িতিন বলেলনঃ 

“আমরা আমােদর সামেন িকছু বয্ি��েক েদেখিছলাম যােদর িচ�া-ভাবনােক আমরা পাহাড়সম (তাৎপযর্পূণর্) মেন 

করতাম।” – আল-ওয়ািলদ ইবনুল মুিগরাহ্, ‘আম্ র ইব্ ন িহশাম, রিব‘আহ্-এর পু� ‘উসবাহ্ ও শাইবাহ্, আল-

‘আস ইব্ ন ওয়া’ইল আস্-সাহ্ িম, এবং উমাইয়য্াহ্ ইব্ ন খালাফ – এরাই হল ‘আরেবর েস সময়কার িকছু বয্ি�� 

যারা সবার মগজ েধালাই কেরিছল, আর মানুেষর মেন এই িব�াস ৈতরী কেরিছল েয, তারা িনেজরা সিঠক পেথই 

চলেছ এবং অনয্েদরেকও তারা সিঠক পেথই পিরচািলত করেছ। অথচ �কৃতপেক্ষ তারা দুিনয়া ও আিখরাত 

উভয়�ােনই �ংেসর িদেক তােদর অনুসারীেদরেক পিরচািলত কেরিছল। 

ফেল যখন খািলদ ইব্ ন ওয়ািলদ (রািযআ�াহু আনহু) িনেজর মনেক �াধীন করেলন, আ�াহ্ সুবহানাহু তা‘আলা 

তােক অেনক কলয্াণ দান করেলন এবং তার সক্ষমতার �ারা অেনক কলয্াণ সাধন করেলন। কারণ িতিন িছেলন 

আ�াহ্ সুবহানাহু তা‘আলার তরবািরসমূহ েথেক একিট তরবাির যার �ারা আ�াহ্ সুবহানাহু তা‘আলা ইসলােমর 

ভূখে�র মােঝ পাসর্ী ও রুমেকও অ�ভুর্� কেরিছেলন। 

সুতরাং, আিম বিল েয, অেনেকরই অসাধারণ সক্ষমতা আেছ, িক� তারা এগুেলােক অলস বয্ি�েদর অনুসরেণর 

ফেল অকাযর্কর কের েরেখেছ, যারা তােদর মিহলােদর সােথ ঘের বেস েথেকই িনেজেদর �িত স��। সুতরাং, 

মুহা�াদ ( ) এর মানহাজ অনুসরণ বয্তীত এই উ�াহ্ র পেক্ষ মুি� লাভ করা স�ব নয়। কারণ আিম পূেবর্ 

উে�খ কেরিছ েয, িবপদ ও ঝুঁিক এই দা’ওয়াহ্-এর জনয্ একিট অিনবাযর্ �ায়ী িবষয় হেয় থাকেব যতক্ষণ পযর্� 

না সম� পৃিথবী ও এেত অব�ানকারী সবিকছু আ�াহ্ র শারী‘আহ্-এর কােছ আ�সমপর্ন কের। 

সুতরাং, ইসলােম েকান্ িবষয়গুেলার �াধানয্ সবচাইেত েবশী েসগুেলার বয্াপাের আমােদরেক জানেত হেব। 

িবষয়িটর মূল হল ইসলাম, আর ইসলােমর ��সমূহ ও ঈমােনর মূল হল এই শাহাদাহ্ েয “লা ইলাহা ই�া�াহ্”। 
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আর ঈমােনর রেয়েছ অেনক শাখা ও �শাখা। আর যখন মূল শাখাই অনুপি�ত থােক, েযিট িকনা সবচাইেত 

গুরু�পূণর্, সবচাইেত উ�ম এবং সবচাইেত উপের, তখন েসিটেক েফেল অনানয্ �শাখা িনেয় িনেজেদরেক বয্� 

কের েফলা েমােটই সমীিচন নয়। সুতরাং, এটা হল �ীেনর মূল িভি� ও বুঝ। 

আর আজ মানুষ �� েদখেত পাে� েয, “লা ইলাহা ই�া�াহ্” েয অথর্ ও তাৎপেযর্র সােথ রসূল ( ) এর 

মাধয্েম পাঠােনা হেয়িছল, েসিট আজ স�ূনর্ অনুপি�ত। আর এরপর মানুষ িনেজেদরেক অনয্ানয্ �শাখার �ারা 

বয্� রাখেছ, েযখােন মূল শাখাই অনুপি�ত। সুতরাং, বা�বতা জােন এমন েকান মানুেষর পেক্ষই এরূপ কাজেক 

ফার্ দ ‘ইবাদাত েথেক পলায়ন ছাড়া আর অনয্ েকানভােব বণর্না করা স�ব নয়, েয ফার্ দ ‘ইবাদাত হল সবচাইেত 

বড় ফার্ দ ‘ইবাদাত, আর তা হল সকল ঈমানদারেদর জীবেন “লা ইলাহা ই�া�াহ্”-এর �েয়াগ ঘটােনা। 

যিদ একজন বয্ি� িজহাদ না কের বেস থােক এবং রা�া েথেক কাঁটা বা তার সদৃশ েকান বাঁধা সড়ােনার কােজ 

িনেজেক বয্� রােখ, েযিট িকনা ঈমােনরই একিট �শাখা, যখন িকনা অপরিদেক িজহাদ বয্ি�গতভােব ফার্ দ 

কতর্েবয্ পিরণত হেয়েছ, তখন তার েসই কেমর্র বয্াপাের এরূপ বলা হেব না েযঃ “আ�াহ্ েযন তােক উ�ম 

পুর�ার দান কেরন,” বরং, আমােদর �ীেনর মােঝ েস একিট ফািস� বয্ি� িহেসেবই িবেবিচত হেব, েয “লা 

ইলাহা ই�া�াহ্”-েক এবং মুহা�াদ ( ) এর �ীনেক সাহাযয্ করার ফার্ দ/ (বাধয্তামূলক)  কতর্বয্ েথেক 

পলায়ন কেরেছ। সুতরাং, এই �ধান িবষয়িটর বয্াপাের সেচতন থাকা অিত জরুরী িবষয় েযিটর িকছু বয্িত�ম 

�ান বয্তীত �ায় সম� মুসিলম ভূখে�ই অনুপি�িত আজ সকেলর েচােখর সামেন স�ূনর্ ��। 

আর আিম মুহা�াদ ( ) এর এই হাদীসিটেত মনেযাগ �দােনর জনয্ অনুেরাধ করিছ। এিট আবূ হুরাইরাহ্ 

(রািযআ�াহু আনহু) মুহা�াহ (স�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর েথেক বণর্না কেরেছন, েযিটেত িতিন (স�া�াহু 

আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছনঃ “িন�য়ই আ�াহ তা‘আলা বেলেছনঃ ‘েয েকউ আমার ওয়ালী-এর সােথ শ�তা 

কের, তেব আিম তার িবরুে� যু� েঘাষণা কেরিছ। আর আমার বা�া যখন আমার জনয্ েকান িকছু িনেয় আমার 

িনকেট আেস, তখন তার মােঝ েসগুেলাই আমার সবচাইেত ি�য় েযগুেলা আিম তার উপর ফার্ দ কেরিছ।’ ” 

[আল-বুখারী বণর্না কেরেছন] 

সুতরাং, এই ফার্ দ কতর্বয্গুেলা হল েসগুেলাই েযগুেলা িতিন সুবহানাহু তা‘আলা তার শারী‘আহ্-এ ফার্ দ বেল 

িনধর্ারণ কেরেছন। আর িতিনই এগুেলার �াধােনয্র �ম িনধর্ারণ কেরেছন। আর এই ফার্ দ কতর্বয্গুেলা 

আমােদরেক এগুেলার �াধােনয্র �মানুসােরই পালন করেত হেব, িনেজেদর অনুমান, ই�া-আকা�া, ক�না, 

পৃিথবীেক আঁকেড় ধরা অনুসাের করেল হেব না। 
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সুতরাং, যখন �ধান ফার্ দ হল “লা ইলাহা ই�া�াহ্”-এর শাসন �িত�া করা, তখন আমােদর েকান�েমই 

িনেজেদরেক অনয্ানয্ �কােরর ‘ইবাদােতর �ারা বয্� রাখা উিচত নয়, েযিট ইসলািমক ে�ইেটর �িত�া ও 

আ�াহ্ র শারী‘আহ্-এর �িত�ার কতর্বয্েক �িত�ািপত কের েফেল। 

আেরকিট গুরু�পূণর্ িবষয় হল, েয সকল ‘উলামােদরেক শাসনবয্ব�া জনসাধারেণর সামেন উপ�াপন কের থােক, 

তারা খুব ভােলা কেরই জােন েয, “লা ইলাহা ই�া�াহ্”-এর শাসন আজ স�ূনর্ অনুপি�ত, আর শাসেকরা এই 

পিব� কািলমার সােথ  ভয়াবহ শ�তা কেরেছ। আর এরপেরও তারা িনেজেদরেক েবাকা বানাে�, িনেজেদর 

সােথ �তারণা করেছ, আর িবিভ� �শাখার ‘ইবাদােতর কথা বলা ও এগুেলার বয্াপাের ফাত্ ওয়া �দােনর মাধয্েম 

তারা সাধারণ মুসিলমেদরেকও �তািরত করেছ, েযখােন মূল শাখাই স�ূনর্ অনুপি�ত। সুতরাং, পিরি�িত হল 

েসই বয্ি�র নয্ায়, েয ফাউে�শন ছাড়াই বািড় ৈতরী কের। 

সুতরাং, যারা ফাত্ ওয়া েদয় তারা জােন েয, মানুেষরা তােদর িবচার-আচার সং�া� সকল কাযর্াবিল সংি�� 

িবেভদ, তকর্-িবতকর্, ি�মত আর বািনজয্িভ�ক আদালতসমূহ, আর এর সদৃশ �িত�ানসমূেহই সমাধান করেত 

যায়। আর এরূপ করার মােন হল আ�াহ্ যা নািযল কেরেছন তা বয্তীত অপর েকান িকছুর িবচার �হন করা, 

আর এটা হল বড় কুফ্ র যা একজনেক তার �ীেনর বিহভূর্ত কের েদয়। আর যারা ‘ইল্ ম (জ্ঞান)-এর অিধকারী 

তারাও এটা জােনন। আর এরপেরও তারা এ বয্াপাের কথা বেলন না। 

আজ মুসিলম িবে�র সকল �ােন অসংখয্ সুিদ বয্াংক েদখা যায়, আর েকান সতয্বাদী ‘আিলেমর পেক্ষ একথা বলা 

অস�ব েয, এ সকল সুিদ কাযর্াবিল হল িনছক িকছু কাবীরাহ্ গুনাহ্। কারণ আমােদর ভূখ�সমূেহ এ সকল সুিদ 

বয্াংকসমূেহর উপি�িত হল আ�াহ্ র আইন বয্তীত অপর েকান িকছু িদেয় শাসন ও িবচার করার িনদশর্ন। িতিন 

সুবহানাহু তা‘আলা বেলেছনঃ “তােদর িক এমন কতক শরীক েদবতা আেছ, যারা তােদর জনয্ এমন এক �ীেনর 

িবধান িদেয়েছ যার অনুমিত আ�াহ্ েদনিন?” [আশ্-শুরাঃ ২১] আর এ সবিকছুর পের তারা জনসাধারেণর সােথ 

অনয্ানয্ �শাখা িনেয় কথা বেল, আর এ সবিকছু েথেকই বুঝা যায় েয, মূল িবষয় েথেক কত দূের অব�ান করেছ। 

কারণ এটাই হল েসই মূল কারণ যার জনয্ রসূলেদরেক পাঠােনা হেয়েছ, িকতাবসমূহ নািযল করা হেয়েছ, েযন 

মানুেষর মােঝ িবচার-ফয়সালা করা যায় এবং এর �ারা শাসন করা যায় এবং তােদরেক সিঠক পেথ পিরচািলত 

করা যায়। সুতরাং, এ বয্াপাের সেচতন হওয়া অিত জরুরী। 

আেরকিট গুরু�পূণর্ িবষয় হল, যুবকেদরেক অবশয্ই তােদর েথেক দূের থাকেত হেব যারা উ�াহ্ েথেক �া� 

আমানেতর অবেহলা কেরেছ এবং উ�াহ্-এর সােথ িব�াসঘাতকতা কেরেছ। কারণ হুযাইফাহ্ (রািযআ�াহু আনহু) 

একিট হাদীস বণর্না কেরেছনঃ “আ�াহ্ র রসূল ( ) আমােদর কােছ দুইিট ঘটনার বণর্না কেরেছন েযগুেলা 

ঘটেব। আিম তােদর মােঝ একিটেক ঘটেত েদেখিছ এবং অপরিটর অেপক্ষায় রেয়িছ। িতিন আমােদরেক 
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বেলেছনঃ ‘মানুেষর �ল্ ব (অ�েরর) অিত গহীেন িব�াস নািযল হেয়েছ, এরপর তারা �ুরআন িশক্ষা কেরেছ, আর 

তারা সু�াহ্ িশক্ষা কেরেছ।’ আর িতিন আমােদরেক এিটর িবলুি�র ঘটনা বেলেছনঃ ‘এক বয্ি� ঘুিমেয় পড়েব, 

আর তার �ল্ ব (অ�র) েথেক িব�াসেক েকেড় েনওয়া হেব, আর একিট কােলা দােগর নয্ায় এিটর আলামত 

(িচ�) রেয় যােব, আর এরপর েস আবার ঘুমােব, আর েসিটেকও েকেড় েনওয়া হেব, আর এিটর আলামত (িচ�) 

রেয় যােব একিট েফা�ার নয্ায়, িঠক একিট জল� কয়লা েতামার পােয়র উপর পড়েল েযমনিট হেয় থােক, এিট 

ফুেল উেঠ, িক� তুিম েদেখা েয এিট খািল, েযিটর িভতের িকছুই েনই।’  

আর অেনক মানুেষর অব�া আজ এরকমই। আপিন মেন করেবন েয, েস সিঠক পেথর উপরই হয়ত আেছন, 

আপিন মেন করেবন েয েস আমানতদার, আর েস আ�াহ্ যা নািযল কেরেছন েস অনুযায়ীই ফাত্ ওয়া িদেবন, 

িক� বা�েব েস তা নয়, বরং েস িঠক েসই েফা�ার নয্ায়ই িনঃসার েযিট একিট জল� কয়লা পােয়র উপর পড়েল 

হেয় থােক। আর হাদীসিটর বাকী অংশ হল, যা িতিন (রািযআ�াহু আনহু) রসূলু�াহ্ ( ) েথেক বণর্না 

কেরেছনঃ “মানুেষরা তােদর বািনজয্ করা বজায় রাখেব, িক� তখন আমানতদার মানুষ পাওয়া হেব এক দুরহ 

বয্াপার। মানুষ বলেবঃ ‘েসখােন অমুক ও অমুক েগাে�র এক আমানতদার মানুষ রেয়েছ।’ পের তারা িকছু মানুষ 

স�েকর্ বলেবঃ ‘িতিন কতই না িবজ্ঞ! িতিন কতই না িবনয়ী! িতিন কতই না শি�শালী!’  অথচ েসই বয্ি�র 

�ল্ ব (অ�ের) ষিরষার দানার সমপিরমােণর ঈমানও থাকেব না।” 

সুতরাং, যারা সতয্বাদী ও আমানতদার এবং যারা িমথয্াবাদী ও িখয়ানতকারী তােদর মােঝ পাথর্কয্ সৃি� করা 

জরুরী। একদল নাবুয়য্ােতর উ�রািধকােরর দািয়� িনেয়েছন, অপরিদেক একদল িনছক িকছু িডে�ামার িড�ী 

িনেয়েছন, �ীনেক একিট চাকুরী িহেসেব িনেয়েছ, এর েথেক উপাজর্ন করেছ, আর এর িবিনমেয় খাে�, আর 

আ�াহ্ ছাড়া েকান িনরাপ�া বা শি� েনই। 

সুতরাং, এই বয্াপাের সারাংশ হল, আল-ওয়ালা’ ওয়াল-বারা’ িবষয়িটেত অেনকগুেলা �ব িবষয় আেছ েযগুেলা 

স�েকর্ সেচতনতা গেড় তুলেত হেব। এই আল-ওয়ালা’ ওয়াল-বারা’ এর ধারণােক পিরবিতর্ত করার জনয্ এবং 

মানুষেদরেক এর বয্াপাের ভুল ধারণা েদওয়ার জনয্ আজ শাসনবয্ব�া সবর্া�ক �েচ�া করেছ। 

আর এর মেধয্ একিট �ব িবষয় হল, ইহুদী ও �ী�ানরা আমােদর বয্াপাের কখেনাই স�� হেব না, যা আ�াহ্ 

সুবহানাহু তা‘আলা তার পিব� িকতােব উে�খ কেরেছনঃ “আপিন তােদর ধেমর্র অনুসরণ না করা পযর্� ইহুদী  ও 

�ী�ানগণ আপনার উপর স�� হেব না...”[আল-বা�ারাহঃ ১২০] 

আর �ব িবষয়গুেলা েথেক আেরকিট �ব িবষয় হল, আজেকর বা�বতা, যা হল, আমােদর ভূখ�সমূহ আজ 

দখলকৃত অব�ায় আেছ। আর যখন েকান মুসিলম ভূখ� দখলকৃত হয় তখন ঈমান আনার পর সবচাইেত 

গুরু�পূণর্ ফার্ দ িবষয় হয় আ�াসী শ�েদরেক �িতহত করা। সুতরাং, এটা সম� শাসনবয্ব�ার কাযর্াবিলর 
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বা�বতা েথেক পির�ার হেয় উেঠ। কারণ, ি�� তালাল ইব্ ন ‘আ�ুল ‘আিযয একিট সাক্ষাৎকাের বেলিছেলন, 

“আমরা যিদ আেমিরকান েসনাবািহনীেদরেক আমােদর ভূখ� েছেড় চেল েযেত বলতাম, তেব তারা েযত না।” 

আর এিট খুবই পির�ার উি�। আর একইভােব কাতােরর পররা� ম�ী বেলেছনঃ “আর যিদ আমরা আেমিরকার 

সরকার ও আেমিরকার েসনাবািহনীেদরেক বলতাম কাতার েছেড় চেল েযেত, তেব আমােদরেক মানিচ� েথেকই 

মুেছ েফলা হত।” সুতরাং, ভূখ�সমূহ দখলকৃত অব�ােতই আেছ, আর মানুেষরা িনেজেদরেক েসসকল ‘ইবাদােত 

কেমর্ বয্� রাখা অবয্াহত েরেখেছ েযগুেলা নফল ‘ইবাদাত ও ‘আমেলর মােঝ পেড়, েযগুেলা এই মুহুেতর্র 

অবশয্পালনীয় ফার্ দ কতর্বয্ েথেক বহুদূের। 

 

 

সুতরাং, িনে�া� িবষয়গুেলােত মনেযাগ েদওয়া জরুরীঃ 

[১] সমাধান হল আ�াহ্ র রা�ায় িজহাদ করা 

[২] অলস, শাসনবয্ব�ার দাস – েদর েথেক সতকর্ থাকা ও সেচতনতা গেড় তুলা। 

[৩] বতর্মান বা�বতার আেলােক, হা�্ (সেতয্র) �িত�া ও বািতল (িমথয্ার) �ংেসর জনয্, িহজরাহ্ ও িজহাদ 

পর�েরর সােথ ওতে�াতভােব জিড়ত িবষয়। 

আর আ�াহ্ ই সবচাইেত ভােলা জােনন। 

-শায়খ আবু আ�ু�াহ (রিহমাহু�াহ) 

 


