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গত ৩০ শে মার্চ ২০১৯ ইং মারকাযদু দাওয়াহ আল ইসলামময়া ঢাকার ফযুালাদদর মজমলদস প্রকামেত ‘আপদে 
তালাবাদয় শকরাম শস র্ান্দ জরুমর গুযামরোত’-এর শপ্রক্ষাপদে 

সমর্থক-শুভানধু্যায়ী ভাইদের প্রতি তকছু আদেেন! 

 

يُن كُل ُُه لِل َهِ الحمد لله  ِ ، والصلاة القائل: َوقَاِتلُوُهْم َحت َى لَا تَُكوَن فِْتَنٌة َويَُكوَن الد 
لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق »على نبي الملحمة، القائل:  والسلام

فيقول  -صلى الله عليه وسلم-فينزل عيسى ابن مريم  -قال  -القيامة ظاهرين إلى يوم 
«. تكرمة الله هذه الأمة ،إن بعضكم على بعض أمراء ،أميرهم تعال صل لنا. فيقول لا

، وعلى وعلى آله وأصحابه أجمعين«. حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال»وفي رواية: 
نفعنمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وألهمنا ، اللهم ا

تباعقمراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارز رنا وأ هنا ا
َماَواِت  ،الل ُهم  َرب  َجْبَرائِيَل َوِميكَائِيَل َوإِْسَرافِيَل ، الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فَاِطَر الس 

لَِم الَْغْيِب وَ  ،َوالأَْرِض  َهادَةِ عَا اْهِدنِي  ،أَْنَت تَْحُكُم بَْيَن ِعبَاِدَك فِيَما كَانُوا فِيِه يَْخَتلُِفوَن  ،الش 
الل َُهم َ إني ، لَِما اْخُتلَِف فِيِه ِمَن الَْحق  بِِإْذنَِك إِن َك تَْهِدي َمْن تََشاُء إِلََى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم 

، أْو أِزل َ  ، أَْو أْظلَِم أَْو أُْظلََم، أ أَُعوذُ بَِك أْن أِضل َ أَْو أَُضل َ ، ْو أْجَهَل أَْو يُْجَهَل علي َ أَْو أَُزل َ
 إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا

প্রথম কথা: 

মপ্রয় ভাদয়রা! আপোরা ইমতমদযেই হয়দতা জােদত শপদরদেে, আমাদদর শদদের সদবচাচ্চ 
পযচাদয়র একমে ইলমী অঙ্গে; মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামময়া, মবদে র্লমাে মজহামদ 
আদন্দালে সম্পদকচ তাাঁদদর মূলেবাে মতামত প্রকাে কদরদেে। 
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মব-ইযমেল্লাহ এই প্রকােোয় আমাদদর সাথী ও সহকমচীদদর মবর্মলত হওয়ার শকাদো কারণ 
শেই। জাোমদতর শকউ হেওমে আলহামদুমলল্লাহ। তদব আমাদদর সমথচক ও শুভােুযোয়ী 
ভাইদদর মদযে অদেদকই আদেে, যারা মবষয়গুদলা ইলমমভাদব পমরষ্কার ো হদয় দ্বীমে আদবগ ও 
জযবা মেদয় মেভচরদযাগে শকাদো আদলদমর অেুসরণ কদর কাজদক সমথচে কদর যাদেে। 
আলহামদুমলল্লাহ একই সদঙ্গ তারা মারকায ও মারকায কততচপদক্ষর সদঙ্গও আস্থা ও ভাদলাবাসার 
সম্পকচ রাদেে। তারা হয়দতা এই প্রকােোয় মকেুো ভাবোয় পড়দত পাদর। এই পমরমস্থমতদত 
তাদদর প্রমত মকেু আদবদে এবং ভাবোর মকেু মদক তুদল যরা মুোমসব মদে করমে। 

মদে রােদত হদব, এ শলো শকাদো গদবষণা প্রবন্ধ েয়, কাদরা মদতর েণ্ডে বা শকাদো 
শলোর প্রমত-উত্তরও েয়। আমরা তাাঁদদর প্রমতউত্তদর েুব আগ্রহীও েই। কারণ মাসাদয়দলর 
শক্ষদে তাাঁদদর মদতা মবদগ্ধ ও মােেবর আদলমদদর মেদদচেো ও পৃষ্ঠদপাষকতা আমাদদর জেে 
শসাোয় শসাহাগা। সুতরাং তাাঁদদর কথাগুদলা যমদ দমলদলর আদলাদক সামদে র্দল আদস এবং 
দমলদলর আদলাদক আমাদদর অবস্থাে ভুল প্রমামণত হয়, তাহদল অবেেই আমরা শষাঘণা মদদয় 
আমাদদর অবস্থাে শথদক মফদর আসব এবং তাাঁদদর মতামত গ্রহণ কদর মেব ইেোআল্লাহ।  

পক্ষান্তদর যমদ আমাদদর অবস্থাে ভুল প্রমামণত ো হয়, তেে আমরা পরামেচ কদর মুোমসব 
মদে হদল তার জবাব মলেব ইেোআল্লাহ। কারণ আমরা শয মাসআলার আদলাদক র্লমে, তা 
আমাদদর মেদজদদর রায় ও মতামত েয়; বরং তা আমরা সংমিষ্ট মবষদয় স্বীকতত ও মেভচরদযাগে 
বড়দদর মতামত শথদক এবং তাাঁদদর শকারআে-সুন্নাহ মভমত্তক মবদিষণ শথদকই গ্রহণ কদরমে। 
সুতরাং আমরা এ শলোয় শকাদো মাসআলার দামলমলক মবদিষদণ যাব ো। বরং শয 
জায়গাগুদলাদত তাাঁদদর সদঙ্গ আমাদদর মদতর মভন্নতা আদে বদল আপাতদৃমষ্টদত মদে হদে, শস 
জায়গাগুদলাদত আমরা শয দমলল বা ‘সংেয়’-এর কারদণ তাাঁদদর কথা গ্রহণ করদত পারমে ো, 
তার প্রমত সামােে ইমঙ্গত কদর যাব শুযু; যমদও তাাঁদদর শলো েুবই ‘মুজমাল’ ও সংমক্ষপ্ত হওয়ায় 
তাাঁদদর সদঙ্গ আমাদদর মতপাথচদকের অদেকগুদলা জায়গাই অস্পষ্ট। 

এক. প্রথদম এই প্রকােোর জেে আমরা তাাঁদদর শুকমরয়া ও কততজ্ঞতা জ্ঞাপে করমে। 
তাাঁদদর মদতা ইলমম ও মােেবর বেমিরা উম্মদত মুসমলমার সমদয়র একমে গুরুত্বপুণচ অযোয়-
মজহাদদর ইলমম মবষয়গুদলা উম্মদতর সামদে তুদল যারার প্রমত দৃমষ্ট মদদয়দেে এবং শস মবষদয় 
মেদজদদর মূলেবাে ও প্রাথমমক মতামত প্রকাে কদরদেে। তাোড়া যমদও তা তাাঁদদর ফুযালাদদর 
উদেেে প্রকামেত, মকন্তু তাদত ইলমী ও আমলী জীবদের এমে অদেকগুদলা গুরুত্বপূণচ 
মদকমেদদচেো আদে, যা স্বণচাক্ষদর মলদে রাোর মদতা এবং একজে আদলম ও তামলদব ইলদমর 
সফলতার অদেক বড় মাইলফলক। আল্লাহ আমাদদর সকলদক তা শথদক উপকতত হওয়ার 
তাওমফক দাে করুে এবং তাাঁদদর ইলদমর োয়া আমাদদর উপর দীঘচাময়ত করুে।  
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দুই. আমম বেমিগতভাদব উি প্রকােো হাদত শপদয় যারপরোই আেমন্দত হদয়মে এবং 
এদক যথারীমত আল্লাহর অদেক বড় শেয়ামত ও আেীবচাদ মদে হদয়দে। কারণ আমাদদর শদদে 
কাদজর প্রযাে একমে সমসো হল, মবষয়মের প্রমত উলামাদয় শকরাদমর অোগ্রহ। উলামাদয় 
শকরাদমর অমযকাংেই মবষয়মের প্রমত দৃমষ্ট শদয়া, অযেয়ে করা, মাসাদয়লগুদলা পমরষ্কার করা –
শকাদোোর প্রমতই আগ্রহী েে। অদেকদক অদেক শর্ষ্টা কদরও আমরা অযেয়দের প্রমত 
মদোদযাগী করদত পামরমে। উদটা বরং ইলম ও অযেয়ে বেতীতই েীরব থাকা, শেমতবার্ক 
অবস্থাদে দৃঢ় থাকা, অদেক শক্ষদে মবদরামযতা করার প্রবণতাই আমরা শবমে লক্ষ কদরমে। 
আমাদদর অমভজ্ঞতায় আমরা শয আদলমদকই উম্মদতর দরদ এবং মজহাদদর প্রমত শমাহাব্বত ও 
ভাদলাবাসা মেদয় েরীয়দতর আদলাদক আমাদদর কাদজর অযেয়ে ও মবদিষণ করদত শদদেমে, 
ফলাফদল আমরা তাাঁদদর সকলদকই আমাদদর সমথচক মহদসদব শপদয়মে আলহামদুমলল্লাহ। অবেে 
যারা অযেয়ে ো কদরই মবষয়মেদক ‘মাফরূগ আেহু’ (মীমাংমসত) মদে করদেে অথবা ময়দাদে 
সমিয় মবমভন্ন বেমি বা কাদফলার অদেক ভুল পদদক্ষদপ প্রভামবত ও বেমথত হদয়দেে এবং 
সবাইদক একই পাল্লায় শমদপদেে, আমাদদরদক যথাযথ মবদিষদণর সুদযাগ পােমে, তাাঁদদর কথা 
মভন্ন। সুতরাং এই োযুক পমরমস্থমতদত তাাঁদদর মদতা কাদবল ও মাকবুল বেমিত্ব ও প্রমতষ্ঠাদের 
মবষয়মের প্রমত দৃমষ্ট শদয়া ময়দাদে কমচরতদদর জেে আেীবচাদ েয় শতা কী? কারণ আমরা 
কেদোই র্াই ো, তাাঁরা আমাদদর সদঙ্গ একমত হদয় যাে; বরং আমরা শুযু র্াই, আল্লাহ 
আমাদদর উভয় কাদফলাদক হদকর উপর একে কদর মদে। ইলম ও আমলদক মবমেন্ন ো শরদে 
মতমে শযে সদতের উপর উভদয়র শুভ সমম্মলদের সুবেবস্থা কদর শদে। 

 

মতে. আমাদদর দাময়ত্বেীলরা আলহামদুমলল্লাহ শুরু শথদকই আমাদদরদক মেমেদয়দেে এবং 
সবচাত্মক শর্ষ্টা কদর এদসদেে, উম্মাহর এই িামন্তকাদল দ্বীদের জেে আমাদদর শকারবামের 
প্রমতমে অংে, মুসমলম যুবকদদর বুদকর তাজা রদির প্রমতমে মবনু্দ শযে একমাে এবং একমাে 
সহীহ ইলম ও েরীয়দতর মভমত্তদতই মহাে রাদব্ব কারীদমর দরবাদর মেদবমদত হয়। অেেথায় 
আল্লাহ ো করুে, আল্লাহ ো করুে- বাহেত দুমেয়ার আরাম আদয়দের মযদন্দমগ পমরহার কদর 
গ্রহণ করা এই শকারবামের মযদন্দমগ যমদ আল্লাহ ও তাাঁর রাসূদলর মােো ও েরীয়দতর শেলাফ 
হয়, তাহদল তা হদব আমাদদর জেে শকারআদের ভাষায়-  

ُئُكْم بِالْأَْخَسِريَن أَْعَمالًا ْنَيا َوهُْم  ،قُْل هَْل نَُنب ِ ال َِذيَن َضل َ َسْعُيُهْم فِي الَْحَياِة الد ُ
 يَْحَسبُوَن أَن َُهْم يُْحِسُنوَن ُصْنًعا
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“(শহ েবী) আপমে বদল মদে, আমম মক শতামাদদরদক বদল শদব, কদমচ কারা সবচাদপক্ষা 
শবমে ক্ষমতগ্রস্ত? তারা শসই সব শলাক, পামথচব জীবদে যাদদর সকল শ্রম পণ্ড হদয় শগদে; অথর্ 

তারা মদে কদর তারা েুবই ভাল কাজ করদে।” (কাহফ: ১০৩-১০৪) 

আল্লাহ আমাদদরদক এবং মুসমলম উম্মাহর প্রমতমে সন্তােদক এমে ক্ষমত শথদক শহফজত 
করুে। আমমে ইয়া রাব্বাল আলামমে। 

তদব মােুষ ভুদলর উদবচ েয়। আমরাও আমাদদরদক ভুদলর উদবচ মদে কমর ো। যারা 
আমাদদর ভুল সংদোযে কদর মদদবে, তাাঁদদরদক আমরা সাযুবাদ জাোই এবং আমাদদর মুহমসে 
ও কলোণকামী মদে কমর। সুতরাং আমাদদর সাথী শুভােুযোয়ী সকলদক শয দু’মে মবষয় সবচদা 
মদে রােদত হদব এবং মাদে মদযেই স্মরণ কদর আদলার্ো কদর তার র্র্চা তাজা রােদত হদব, তা 
হল- 

ক. যেেই েরঈ দমলদলর আদলাদক আমাদদর আকীদা আমদলর শকাদো ভুল 
প্রমামণত হদব, সদঙ্গ সদঙ্গ তওবা কদর ভুল পমরহার কদর সতে গ্রহদণর জেে সবচদা 
বদ্ধপমরকর থাকদত হদব। তাদত আমাদদর কী ক্ষমত হল, তা শযে আমাদদরদক সতে গ্রহদণ 
মবনু্দমাে মদ্বযামিত ো কদর। এমেমক আমাদদর কাদজর শকাদো ক্ষমত হদলও ো। কারণ দ্বীে 
আমাদদর কাজ রক্ষার জেে েয়; বরং কাজ আমাদদর দ্বীে রক্ষার জেে। আজ দ্বীে রক্ষার 
োদম মেদজদদর গৃহীত কাজ, মসেদ মকংবা দুমেয়া রক্ষার জেে, দ্বীদের গলায় েুমর র্ালাদোর 
শয প্রবণতা দ্বীেদার শশ্রণীর মাদে বোপক হদয় দাাঁমড়দয়দে, আমরাও শযে তাদদর অন্তভুচি 
ো হদয় যাই। রাসূদল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম ইরোদ কদরে- 

ٍة ِمْن ِكْبٍر، فقال رجٌل: إن الرجَل يُحب  أن  لا يَْدُخل الَجن ََة َمْن في قَلِْبِه ِمثْقاُل ذَر َ
يكون ثوبُه حسناً ونعلُه حسنًة، قال: إن َ الل ََه َجِميٌل يُِحب ُ الَجماَل، الِكْبُر بََطُر الَحق ِ 

 572صحيح مسلم برقم:–. ْمُط الن َاِس َوغَ 
“যার অন্তদর যাররা পমরমাণ মকমবর থাকদব, শস জান্নাদত প্রদবে করদব ো। এক সাহামব 

আরজ করদলে, শকউ শতা তার শপাোক ও জুদতা শজাড়া সুন্দর হওয়া পেন্দ কদর। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম বলদলে, আল্লাহও সুন্দর এবং মতমে সুন্দরদক ভাদলাবাদসে। 

মকমবর হদে সতেদক অস্বীকার করা এবং মােুষদক তুে জ্ঞাে করা।” (সহীহ মুসমলম, হাদীস েং 
২৭৫) 

ে. তদব সদঙ্গ সদঙ্গ আমাদদরদক এও মদে রােদত হদব শয, আমরা শয অবস্থাে গ্রহণ 
কদরমে, তা যমদ আমাদদর সাযে অেুযায়ী তাহমকক কদর েরীয়দতর দমলদলর আদলাদক গ্রহণ 
কদর থামক, তাহদল কাজ আমাদদরদক তার উপর অমবর্ল শথদকই কদর শযদত হদব; সংেয় 
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মেদয় েয়। যতক্ষণ পযচন্ত েরঈ দমলদলর আদলাদক সংেয় সৃমষ্ট ো হদব অথবা মবপরীত 
মদকো দমলল দ্বারা সমিক প্রমামণত ো হদব, ততক্ষণই আমাদদরদক তার উপর অমবর্ল 
থাকদত হদব। এোই েরীয়দতর মাসআলা এবং সবচসম্মত েীমত। আল্লাহ তায়ালা ইরোদ 
কদরে- 

أََصابَُه َخْيٌر اْطَمأَن َ بِِه َوإِْن أََصابَْتُه فِْتَنٌة يَْعبُُد الل ََه عَلَى َحْرٍف فَِإْن َوِمَن الن َاِس َمْن 
لَِك هَُو الُْخْسَراُن الُْمِبيُن  ْنَيا َوالْآِخَرةَ ذَ ْنَقلََب عَلَى َوْجِهِه َخِسَر الد ُ  ا

“মকে ুমােুষ আল্লাহর ইবাদত কদর মদ্বযাগ্রস্ত অবস্থায়। যমদ কলোণ তার হস্তগত হয়, তাদত 
তার মর্ত্ত প্রোন্ত হয়। আর যমদ মফতো তাদক আিান্ত কদর, শস পশ্চাদত মফদর যায়। ফদল শস 

ক্ষমতগ্রস্ত হয় দুমেয়া ও আদেরাদত। এোই শতা সুস্পষ্ট ক্ষমত।” (সূরা হাজ্জ:১১) 

সুতরাং েরঈ দমলদলর মবপরীদত দমলল আসার আগ পযচন্ত, শকাদো বেমির কথায় মেদজর 
দামলমলক অবস্থাদে মবনু্দমাে সংেদয়র সুদযাগ শেই। র্াই মতমে যত বড় বেমিই শহাে ো শকে। 
বেমি েরীয়দতর দমলল েয়; েরীয়দতর দমলল শকারআে সুন্নাহ। 

গ. উপদরাি দু’মে মবষদয়র সদঙ্গ আদরকমে মবষয়ও পমরষ্কার থাকা জরুমর। কাদরা পক্ষ 
শথদক মর্মিত আমাদদর ভুলমে যমদ ‘মুজতাহাদ মফমহ’ হয় এবং তাদত দমললমভমত্তক 
ইেদতলাদফর অবকাে থাদক, তাহদল শসোদে মফকহ ফদতায়ার উসূল ও দমলদলর 
আদলাদক আমাদদর একমে মত গ্রহদণর অবকাে অবেেই থাকদব। শসোদে েরীয়ত সম্মত 
একমে মত গ্রহণ করার পরও অপর মতমে আমাদদর উপর র্ামপদয় শদয়া বা তার মভমত্তদত 
আমাদদরদক ভুল আেোময়ত করা েরীয়দতর দৃমষ্টদতই অেোয় বদল মবদবমর্ত হদব। তাোড়া 
আমরা শযদহতু সকল মাযহাদবর শলাকই একই আমীদরর অযীদে কাজ কমর, এজেে এমে 
মতদভদপূণচ মাসআলায় আমীদরর পক্ষ শথদক শকাদো একমে মেযচামরত কদর শদয়ার পর, 
েরীয়দতর দৃমষ্টদতই আমাদদর অেে আদরকমে মত গ্রহণ করার সুদযাগ থাদক ো; বরং 
আমীদরর মেযচামরত মতমে গ্রহণ করা সকদলর জেে জরুমর হদয় পদড়।  

 

র্ার. প্রকােোমেদত তাাঁরা র্লমাে সকল মজহামদ কাযচিম সম্পদকচ শয মন্তবেগুদলা কদরদেে 
এবং তার মবপরীদত সমিক মাসআলা মহদসদব শয কথাগুদলা বদলদেে, তার শকাদোমেদতই তাাঁরা 
শকাদো তথে উপাত্ত ও দমলল প্রমাণ উদল্লে কদরেমে। হয়দতা এমে তমড়ৎ, সংমক্ষপ্ত ও প্রথম 
স্তদরর কাজ মহদসদব তাাঁরা তা কদরেমে। আমরা আো কমর েুব েীঘ্রই তাাঁরা সংমিষ্ট মবষদয় 
তাাঁদদর দমলল প্রমাণ শপে করদবে ইেোআল্লাহ। সুতরাং দমলল প্রমাণ হামজর হওয়ার আগ 
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পযচন্ত তা আমাদদর কাদে শুযুই সাক্ষরকারী বেমিদ্বয় মকংবা একমে প্রমতষ্ঠাদের মতামত মাে। 
অতএব আপাতত আমাদদর অবস্থাে পমরবতচে কদর তাাঁদদর রায় গ্রহণ করার সুদযাগ শেই।  

আর একই কারদণ আমরা তাাঁদদর এই বিবেগুদলা সম্পদকচ এোদে যা বলা হদয়দে, তার 
অমতমরি শকাদো মন্তবে করা শথদকও মবরত থাকব ইেোআল্লাহ। আমরা মদে করব, তাাঁরা 
শযদহতু দ্বীে ও ইলদম-দ্বীদের মেভচরদযাগে বেমি, সুতরাং তাাঁরা যা বদলদেে, তার দমলল প্রমাণ 
অবেেই তাাঁদদর কাদে আদে। অতএব আমরা তাাঁদদর মতামতদক শ্রদ্ধার দৃমষ্টদত শদেব এবং 
আদব পমরপন্থী সকল আর্রণ ও উচ্চারণ শথদক মবরত থাকব। যেে প্রদয়াজে হদব, ইলম ও 
ইেদতলাদফর উসূল ও আদাব রক্ষা কদর োলীেতার সদঙ্গ ইলদমর ভাষায় কথা বলব 
ইেোআল্লাহ। 

 

পাাঁর্. মদে রােদত হদব, আদাবুল ইেদতলাফ তথা মতমবদরাদযর মেষ্টার্ার দ্বীে ও ইলদম-
দ্বীদের অদেক বড় ও গুরুত্বপূণচ অযোয়। আদাবুল ইেদতলাদফর সীমালঙ্ঘে অদেক শক্ষদে 
ঈমােদকও আিান্ত কদর। একজে মুমমদের সদঙ্গ ‘উেওয়াদত ঈমােী’ তথা ঈমােী ভ্রাততত্ব 
ততক্ষণ বহাল থাদক, যতক্ষণ মতমে মুমমে থাদকে এবং ততক্ষণই তার সদঙ্গ ঈমােী ভ্রাততত্ব 
বজায় রাো এবং শসই ভ্রাততদত্বর হক আদায় করা জরুমর। ভ্রাততদত্বর পমরপন্থী আর্রণ উচ্চারণ 
শথদক শবাঁদর্ থাকাও জরুমর। আর এই ঈমােী ভ্রাততদত্বর সম্পকচ যেে একজে মুমমে শথদক উন্নীত 
হদত হদত একজে শেককার মুমমদের সদঙ্গ স্থামপত হয়, তেে তার গুরুত্ব আদরা শবদড় যায়। 
আদরা উন্নীত হদয় যেে তা একজে ওয়ামরদস েবী ও হামমদল অহী পযচন্ত শপ াঁদে, তেে শতা তা 
েবীদদর ঈমােী ভ্রাততদত্বর আদগর স্তদর উপেীত হয়। েবীদদর সদঙ্গ সামােেতম শবয়দমবদকও 
আল্লাহ শকারআদে কারীদম ঈমাে মববংদসর কারণ মহদসদব মর্মিত কদরদেে। একেু গভীরভাদব 
শদেুে, আল্লাহ মকভাদব েবীর সদঙ্গ শবয়দমবর ভয়াবহতা মর্োময়ত কদরদেে- 

ُموا بَْيَن يََدِي الل َِه وَ  ِ ت َُقوا الل ََه إِن َ الل ََه َسِميٌع عَلِيٌم يَاأَي َُها ال َِذيَن آَمُنوا لَا تَُقد  َرُسولِِه َوا
لَا تَْجَهُروا لَُه بِالَْقْوِل كََجهْ 1) تَُكْم فَْوَق َصْوِت الن َِبي ِ َو ِر ( يَاأَي َُها ال َِذيَن آَمُنوا لَا تَْرفَُعوا أَْصَوا

تَُهْم 5ْشُعُروَن )بَْعِضُكْم لِبَْعٍض أَْن تَْحبََط أَْعَمالُُكْم َوأَْنُتْم لَا تَ  وَن أَْصَوا ( إِن َ ال َِذيَن يَُغض ُ
لَِئَك ال َِذيَن اْمَتَحَن الل َُه قُلُوبَُهْم لِلت َْقَوى لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم ) ( 3ِعْنَد َرُسوِل الل َِه أُو

 (. الحجرات4لُوَن )إِن َ ال َِذيَن يَُنادُونََك ِمْن َوَراِء الُْحُجَراِت أَْكثَُرُهْم لَا يَْعقِ 
“শহ মুমমেগণ! আল্লাহ ও তাাঁর রাসূদলর সম্মুদে শতামরা শকাদো মবষদয় অগ্রণী হদয়া ো এবং 

আল্লাহদক ভয় কর। আল্লাহ সবচদশ্রাতা, সবচজ্ঞ। 
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শহ মুমমেগণ! শতামরা েবীর কণ্ঠস্বদরর উপর মেদজদদর কণ্ঠস্বর উাঁরু্ কদরা ো এবং মেদজদদর 
মদযে শযভাদব উচ্চস্বদর কথা বল, তাাঁর সদঙ্গ শসরকম উচ্চস্বদর কথা বদলা ো। কারণ এদত 

শতামাদদর কমচ মেষ্ফল হদয় যাদব; অথর্ শতামরা বুেদতও পারদব ো। যারা আল্লাহর রাসূদলর 
সম্মুদে মেদজদদর কণ্ঠস্বর েীর্ু কদর, আল্লাহ তাদদর অন্তরদক তাকওয়ার জেে পরীক্ষা কদর 

মেদয়দেে। তাদদর জেে রদয়দে ক্ষমা ও মহাপুরষ্কার। 

যারা কামরার বাইদর শথদক আপোদক উচ্চস্বদর ডাদক, তাদদর অমযকাংেই মেদবচায।” (সূরা 
হুজুরাত: ১-৪) 

উি আয়াদতর তাফসীদর মুফতী েমফ রহ. বদলদেে- 

. چاهئے ركھنا ملحوظ ادب يھي بھي ساتھ كے مقتداؤں ديني اور دين علمائے

 011:،ص8:ج القرآن، معارف

“উলামাদয় দ্বীে ও দ্বীদের অেুসৃত বেমিদদর সদঙ্গও একই রকম আদদবর শেয়াল রাো 
র্াই।”1  

 

অেেে ইরোদ হদে- 

ْيَطاَن كَاَن  ْيَطاَن يَْنَزغُ بَْيَنُهْم إِن َ الش َ َوقُْل لِِعبَاِدي يَُقولُوا ال َِتي ِهَي أَْحَسُن إِن َ الش َ
ا ُمِبيًنا  23. الاسراء:لِلِْإْنَساِن عَُدو ً

“এবং আমার বান্দাদদরদক যা উত্তম, তা বলদত বল। মেশ্চয়ই েয়তাে তাদদর মদযে মবদভদ 
সৃমষ্টর উস্কামে শদয়; েয়তাে শতা মােুদষর প্রকােে েত্রু।” (সূরা ইসরা: ৫৩) 

এোড়া একজে সাযারণ মুমমে সম্পদকচ শকারআে সুন্নাহর মেদদচেোগুদলাও একেু েজর 
বুমলদয় শদেুে, মবষয়মে কত গভীর ও স্পেচকাতর। 

ইরোদ হদে-  

لَا نَِساٌء ِمْن  يَاأَي َُها ال َِذيَن آَمُنوا لَا يَْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْوٍم َعَسى أَْن يَُكونُوا َخْيًرا ِمْنُهْم َو
لَا تََنابَُزوا بِالْأَلَْقاِب بِْئَس  لَا تَلِْمُزوا أَْنُفَسُكْم َو الِاْسُم نَِساٍء َعَسى أَْن يَُكن َ َخْيًرا ِمْنُهن َ َو

الُِموَن ) لَِئَك هُُم الظ َ  (. الحجرات11الُْفُسوُق بَْعَد الِْإيَماِن َوَمْن لَْم يَُتْب فَأُو
                                                             
1 মাআদরফলু কুরআে, ে.৮, পৃ.১০০ 
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“শহ মুমমেগণ! শকাদো পুরুষ শযে অপর পুরুষদক উপহাস ো কদর। শকেো যাদক উপহাস 
করা হয়, শস উপহাসকারী অদপক্ষা উত্তমও হদত পাদর। এবং শকাদো োরী শযে অপর োরীদক 

উপহাস ো কদর। শকেো যাদক উপহাস করা হয়, শস উপহাসকামরণী অদপক্ষা উত্তমও হদত 
পাদর।” (সূরা হুজুরাত: ১১) 

রাসূদল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম ইরোদ কদরে- 

من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة 
 391صحيح البخاري، رقم:رسوله فلا تخفروا الله في ذمته. 

“শয বেমি আমাদদর সালাত আদায় করল, আমাদদর মকবলা গ্রহণ করল এবং আমাদদর 
যদবহকতত প্রাণী ভক্ষণ করল, শস এমে মুসমলম, যার দাময়ত্ব আল্লাহ ও তাাঁর রাসূদলর মযম্মায়। 

সুতরাং শতামরা আল্লাহর মযম্মায় শেয়ােত কদরা ো।” (সহীহ শবাোরী: ৩৯১) 

 

েয়. তাোড়া একথা সুস্পষ্ট শয, এই শলো যাাঁদদর সদঙ্গ সংমিষ্ট, তাাঁদদর সম্মাে ও মযচাদা 
আমাদদর কাদে বহু কারদণই এক অেেে উচ্চতায় সমুন্নত। মবদেষ একমে কারণ হল, আমরা 
এেে কাদজর জেে যাদদরদক সদঙ্গ পামে, তাাঁদদরদক পাওয়ার শপেদেও তাাঁদদর বড় অবদাে 
রদয়দে। কারণ আমাদদর এদদদে দ্বীমে মবষদয় `জুমূদ’ ও অন্ধ অেুসরদণর শয বোপক মহামামর 
মেল, তা শথদক শবর কদর েরীয়দতর মবষয়গুদলাদক ইলদমর আদলাদক মবর্ার মবদিষণ করার সৎ 
সাহস ও মােমসকতা আমাদদর বতচমাে প্রজন্মদক বলা যায় তাাঁরাই মেমেদয়দেে। এদক্ষদে 
অেেদদর শকাদো অবদাে থাকদলও, তাাঁরাই শয ববপ্লমবক পমরবতচে সাযে কদরদেে, তা মকেুদতই 
অস্বীকার করার সুদযাগ শেই। এগুদলাই আমাদদর কাদজর মূল মভমত্ত ও প্রযাে অবলম্বে। কারণ 
যারা ‘জুমূদ’ ও অন্ধ অেুসরণ শথদক শবর হদত পাদর ো, তারা কেদো গতােুগমতকতা শথদক 
শবমরদয় এদস এজাতীয় হামরদয় যাওয়া ফরীযা আঞ্জাদমর কাজ করদত পাদর ো। সুতরাং তাাঁদদর 
এই অবদােদক আমাদদর মূলোয়ে করদতই হদব।  

 

সাত. শকাদো মাসআলায় আমার সদঙ্গ কাদরা মদ্বমত হদল তাদক শগামরাহ মদে করাই বড় 
শগামরাহী। এমেমক বাস্তদব যমদ তার অবস্থাে ভুলও হয় তবুও। অেেথায় অেুসরণ করার জেে 
একজে ইমামও পাওয়া যাদব ো; বরং আকাে শথদক শফদরেতা োমমদয় আেদত হদব। সুতরাং 
এসব শক্ষদে যাদক তাদক যেে তেে শগামরাহ, দরবামর আদলম, উলামাদয় সূ, মবভ্রামন্ত সৃমষ্টকারী 
ইতোমদ মবদষেদণ মবদষোময়ত করা মে:সদন্দদহ শগামরাহী। মকন্তু অতেন্ত দু:েজেকভাদবই লক্ষ 
করমে, সামামজক মমমডয়ায় মকেু তরুে আদলম বা তামলদব ইলম এই কাজগুদলা কদর যাদেে। 
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আমরা তাদদরদক বলব, এেদো সময় আদে, তওবা কদর মফদর আসুে, মেদজর মূলেবাে 
জীবেদক মেদজর হাদত বংদসর মুদে শিদল মদদবে ো। একেু লক্ষ করুে, হাদফজ ইবদে 
আসামকর রহ. বদলে- 

ن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة وأن من إ
شرح سنن أبي داود، -. لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلبأطلق 

 عبد المحسن العباد
“উলামাদয় শকরাদমর শগােত মবষমমমশ্রত। আল্লাহ কততচক তাাঁদদর মযচাদা ক্ষুণ্েকারীদদর 

লমিত করার মেয়ম সকদলরই জ্ঞাত। শয আদলমদদর মতরস্কাদর যবাে দরাময কদর, আল্লাহ তাদক 
মৃতুের পূদবচই অন্তদরর মৃতুেদত আিান্ত কদরে।” 

আমাদদর কাজ হল, যমদ বাস্তদবই শকারআে সুন্নাহর আদলাদক কাদরা কথা ভুল প্রমামণত 
হয়, প্রথদম তাাঁদক স্মরণ কমরদয় শদয়া এবং এ মবষদয় তার অেুসরণ শথদক মবরত থাকা। 
সংদোযে ো হদল, তার ক্ষমত যমদ মুসলমােদদরদক স্পেচ কদর, তাহদল তার কারদণ যাদদর 
ক্ষমতগ্রস্ত হওয়ার আেঙ্কা আদে, তাদদর সামদে ইলদমর আদলাদক আদাবুল ইেদতলাদফর প্রমত 
লক্ষ শরদে ভুলমে মর্মিত কদর শদয়া, যাদত শকউ মবভ্রান্ত ো হয়। অদেক শক্ষদে বেমি মর্মিত 
করারও প্রদয়াজে শেই। তদব হাাঁ, যমদ তার শম মলক আকীদা মবোস ও সামমগ্রক মর্ন্তা শর্তোই 
মবভ্রান্ত হদয় যায় এবং তাদত মুসলামেদদর ক্ষমতর আেঙ্কা থাদক, তাহদল অবেেই তাদক মর্মিত 
কদর মদদত হদব, যাদত মােুষ অজ্ঞতাবেত তার অেুসরণ ো কদর। 

মবষয়মে আসদল অদেক দীঘচ। এই সংমক্ষপ্ত শলোয় প্রদয়াজেদবাদয সংদক্ষদপ দু’একমে কথা 
বললাম। কাদরা বুেদত অসুমবযা হদল বা অস্পষ্ট থাকদল আদলম ভাইদদর সদঙ্গ আদলার্ো কদর 
বুদে মেদবে ইেোআল্লাহ। আল্লাহ তাওফীক মদদল এ মবষদয় আমাদদর ভাইদদর জেে স্বতন্ত্র 
একমে শলো বতমরর ইো আদে ইেোআল্লাহ। আল্লাহ কবুল করুে এবং ইেলাস ও ইতকাদের 
সদঙ্গ তা আঞ্জাম শদয়ার তাওফীক দাে করুে। 

 

আে. বতচমাদে সারা মবদে এমেমক বাংলাদদদেও অদেক মজহামদ কাদফলা মবদেমাে। 
প্রকােোমেদত তাাঁরা শয ভুলগুদলা মেদদচে কদরদেে, তা শকাে কাদফলার ভুল, তা শযমে মর্মিত 
কদরেমে, শতমমে শকাদো কাদফলা শয মবশুদ্ধ েরঈ পদ্ধমতদত কাজ কদর থাকদত পাদর, তার 
প্রমতও সামােে শকাদো ইমঙ্গত কদরেমে; বরং ঢালাওভাদব সবার সম্পদকচই কথাগুদলা বদলদেে। 
সুতরাং একথা পমরষ্কার শয, র্লমাে সবগুদলা কাদফলাদকই তাাঁরা তাাঁদদর ভাষায় ‘মুহদাে’ ও েব 
আমবষ্কতত এবং েরীয়ত পমরপন্থী পদ্ধমতর অেুসারী মদে করদেে।  
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বাস্তব যমদ তাই হয়, তাহদল আমরা বলব এোদে মকে ু মবষয় আদে, শযগুদলার সদঙ্গ 
আমাদদর শকাদো সম্পকচ শেই। সুতরাং শসগুদলা দ্বারা যমদ আমাদদর প্রমত মেদদচে করা হদয় 
থাদক, তাহদল তা আমাদদর প্রমত অপবাদ বব মক?! যমদও তাাঁরা হয়দতা তদথের অভাদব মকংবা 
ভুল তদথের মভমত্তদত এমেমে যারণা কদরদেে। আর আমাদদর দুেমেরা শযভাদব আমাদদর 
পরস্পদরর মাদে সমিক তথে আদাে প্রদাদের শক্ষদেও বাযা সৃমষ্ট কদর ভুল তথে সরবরাহ কদর 
র্দলদে, তাদত হয়দতা আল্লাহর কাদে তাাঁদদর ওজর গ্রহণদযাগে হদত পাদর, মকন্তু তা তাাঁদদর 
মদতা ইলমী অঙ্গদের গুরু দাময়ত্বেীল বেমিদদর োে পমরপন্থী অবেেই। শযমে ভুদলর শম মলক 
মবষয়মে তাাঁরা মর্মিত কদরদেে এভাদব- 

 مدار كا جس هے كيا پيش نےايسا حضرات  بعض خاكه ايك ميں سلسلے اس
  01:ص. هے ركھا پر آراء آميز غلو يا شاذ متعدد نے انھوں

“এ সম্পদকচ শকাদো শকাদো হযরত এমে একমে পদ্ধমত শপে কদরদেে, যার মভমত্ত 
শরদেদেে তারা অদেকগুদলা োয ও মবমেন্ন এবং উগ্রতা মমমশ্রত মতামদতর উপর।” 

এোদে আমম আপোদদরদক শুযু আমাদদর আর্রমবমযর একমে অংে স্মরণ কমরদয় মদদত 
র্াই- 

“৩। মজহাদদর ফরজ আদাদয়র জেে জামাআত মেদজদক েরীয়দতর ঐসব সুস্পষ্ট েীমতর 
মাদে সীমাবদ্ধ রাদে, যা সালাদফ-সাদলহীে কুরআে ও সুন্নাহ’র আদলাদক মলমপবদ্ধ কদরদেে। 

i. ফদল জামাআত েত্রুদদর হতো করা, ওদদর সাদথ যুদদ্ধ মলপ্ত হওয়া এবং ওদদর 
সম্পদদক গমেমত বাোদোর শক্ষদে শকাদো তা’উয়ীল বা অস্পষ্ট শকাদো অমভবেমিদক মভমত্ত 
বাোয় ো, বরং েরীয়দতর সুস্পষ্ট ও প্রমতমষ্ঠত দলীলদক মভমত্ত বাোয়। 

ii. জামাআত মেজস্ব মুজামহদদদর এই সীমায় সীমাবদ্ধ রাদে শয, তারা শযে েত্রুর সাদথ 
আর্রদণর শক্ষদে, এমেমক রণাঙ্গদেও েরীয়দতর মূলেীমত অেুসরণ কদর এবং অসংগত ও 
অস্পষ্ট তা’উয়ীদলর মভমত্তদত শকাদো সদন্দহজেক মবষয় অেুসরণ করা শথদক মবরত থাদক। 
কাদজই, শকাদো বেমির জাে ও মাল সদন্দহজেক অবস্থায় থাকদল, জামাআত মেজ 
সাথীদদরদক তা পমরহার কদর উম্মদতর ফকীহ আদলমগদণর মববৃত প্রমতমষ্ঠত েীমতর মাদে 
সীমাবদ্ধ থাকার আদদে শদয়। 

৪। জামাআত প্রদতেক এমে লক্ষেবস্তুদক মেোো বাোদো অথবা হতো করা শথদক মবরত 
থাদক, যাদক হতো করা েরীয়ত অেুযায়ী হয়দতা জাদয়য, মকন্তু এই হতোকাদণ্ডর ফদল মজহাদদর 
লাভ অদপক্ষা ক্ষমত শবমে হয় অথবা যা মুসমলম উম্মদতর উপলমির বাইদর এবং মুসমলম 
উম্মতদক মজহাদ শথদক দূদর সমরদয় শদয়। 
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৫। জামাআত প্রদতেক এমে পন্থায় অথচ-সম্পদ শেয়া শথদক মবরত থাদক, যার কারদণ মজহাদ ও 
মুজামহদদদর বদোম হয়। 

i. ফদল জামাআত এমে কাদফর বেমির কাে শথদক অথচ-সম্পদ (মেমেদয়) শেয়া শথদক 
মবরত থাদক, যা েরীয়ত অেুযায়ী জাদয়য, মকন্তু ঐ বেমি গরীব অথবা মাজলুম শশ্রণীর মােুষ 
হওয়ায় তাদত ইসলাম ও মজহাদদর ভাবমূমতচ মবেষ্ট হওয়ার আেঙ্কা থাদক। তাোড়া মজহাদ ফী 
সামবমলল্লাহর অেেতম একমে উদেেে হদলা, গরীব, অভাবী ও মাজলুম শশ্রণীদক োসক শশ্রণীর 
জুলুম শথদক মুি কদর ইসলাদমর োয়ায় মেদয় আসা। 

ii. একই কারদণ জামাআত গমেমদতর তামলকায় এমে সুস্পষ্ট বস্তুদক মেোো বাোয়, যার 
বোপাদর কারও শকাদো সদন্দহ ো হয়। 

৬। একইভাদব, মুদে কামলমা উচ্চারণ করা শকাদো বেমিদক তাকমফর করা, তার সাদথ যুদ্ধ 
করা, তাদক হতো করার বোপাদর জামাআত মেদজদক আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’র সুস্পষ্ট 
ও প্রমতমষ্ঠত েীমতর মাদে সীমাবদ্ধ রাদে। পাোপামে প্রদতেক এমে অেুপযুি তা’উয়ীল শথদক 
মেদজদক বাাঁর্ায়, যা েরীয়দতর ভারসামেপূণচ রাস্তা শথদক মােুষদক মবর্ুেত কদর। একইভাদব, 
জামাআদতর সাযারণ সাথীদদরদকও এরকম স্পেচকাতর মবষদয়র উপর কথা বলা শথদক মবরত 
রাদে এবং এসব মবষদয় তাদদরদক হক্বপন্থী উলামাদয় শকরাদমর েরণাপন্ন হওয়ার মেদদচে শদয় 
এবং তাদদর শদয়া সীমাদরোয় সীমাবদ্ধ রাদে।” (আর্রণমবমযর উদ্ধতমত সমাপ্ত) 

তাোড়া আমাদদর কাদফলা শুযুই একমে মজহামদ কাদফলা েয়; যমদও বতচমাে ববমেক 
শপ্রক্ষাপে ও পমরমস্থমতর কারদণ অদেদকই এমেো যারণা কদর থাদকে এবং শক্ষেমবদেদষ 
কাদফলাও মবষয়মে উজ্জ্বল কদর তুদল যদর। বরং এই কাদফলা আগাদগাড়াই আল্লাহর যমমদে 
আল্লাহর পূণচাঙ্গ দ্বীে কাদয়দমর একমে আদন্দালে। দ্বীদের ৭৭ োোর শয োোগুদলা মৃত, 
শসগুদলা মযন্দা করার দাওয়াত এবং শযগুদলা মবকতত, শসগুদলা মবশুদ্ধ করার দাওয়াতই 
আমাদদর প্রযাে মমেে। যাদদর অন্তত ‘দাওয়াদত ফরমদয়া’র মসদলবাস সম্পদকচ যারণা আদে 
এবং দাওয়াদত ফরমদয়ার প্রমেক্ষণ মেদয়দেে, তাদদর কাদে মবষয়মে এদকবাদর স্পষ্ট। কাদফলার 
লক্ষে উদেদেের প্রথম মবনু্দমে লক্ষ করুে- 

“১। তাওহীদ ও একত্ববাদদর দাওয়াত শদয়া। অথচাৎ, ইবাদত শথদক শুরু কদর োসেবেবস্থা 
পযচন্ত সবমকেু একমাে আল্লাহ তা’আলার জেে মেমদচষ্ট করার আহ্বাে জাোদো।” 

এ সম্পদকচ আপাতত এতেুকুর উপরই শেষ করলাম। 
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েয়. এবার আমরা তাাঁদদর বিবেগুদলার মবপরীদত আমাদদর মকে ুদমলল মকংবা ‘সংেয়’-
এর কথা বলদত পামর, যার কারদণ তাাঁদদর বিদবের দমলল আসার আদগ আমরা কথাগুদলা 
গ্রহণ করদত পারমে ো।  

১. প্রকােোমেদত তাাঁরা বদলদেে- 

 مھجور فيرضه كا جھاد سے  دراز عرصئه كه هے يه ظلم تو طرف ايك. 8

 پايا تطرف عجيب معاشرےميں ميں بارے كے اس طرف دوسري هے، هوا پڑا
 پھنچنے هي تك انكار كے اس وياگ كرتے كرتے تحريف تو كوئي هے، جاتا
 دربار ايسے بعض باتيں ايسي تو اب كه هوا افسوس كے كر معلوم يه اور...لگے

 دعوى كا هونے ديوبندي جنھيں يںه ديتي ائينس ميں عبارتوں صريح ھيب سے
 7-6:ص !راجعون اليه وانا لله انا! هے

“৮. একমদদক শতা জুলুম হল, দীঘচকাল যাবৎ মজহাদদর ফমরযা পমরতোি হদয় পদড় আদে। 
অপরমদদক সমাদজ মজহাদ সম্পদকচ অদু্ভত প্রামন্তকতাও পমরলমক্ষত হদে। শকউ শতা তাহরীফ 
করদত করদত শযে তা অস্বীকারই কদর বসদব।... এবং এো শজদে আফদসাস হল শয, এেে শতা 
এমে কথা এমে দরবার শথদকও সুস্পষ্ট ভাষায় বলদত শোো যায়, যারা শদওবন্দী হওয়ার 
দামবদার। ইন্নামলল্লামহ ওয়া ইন্না ইলাইমহ রামজউে।” পৃ. ৬-৭ 

ক. এোদে আমাদদর সংেদয়র কারণ হল, তাাঁদদরই ভাষায় “দীঘচকাল যাবৎ মজহাদদর 
ফমরযা পমরতোি হদয় পদড় আদে। অপরমদদক সমাদজ মজহাদ সম্পদকচ অদু্ভত প্রামন্তকতাও 
পমরলমক্ষত হদে। শকউ শতা তাহরীফ করদত করদত শযে তা অস্বীকারই কদর বসদব।” মকন্তু এই 
দীঘচকাদল তাাঁদদর শয মাকাম এবং মজহাদ মবদরাযীরা শযভাদব তাাঁদদর েীরবতাদক পুাঁমজ কদর 
মজহাদদর মবরুদদ্ধ ভূমমকা শরদে র্দলদে, এই শপ্রমক্ষদত তাাঁদদর উদল্লেদযাগে শকাদো ইমতবার্ক 
পদদক্ষপ আমাদদর েজদর পদড়মে। দ্বীদের অেোেে মবষদয় তাাঁরা আলহামদুমলল্লাহ জমেল শথদক 
জমেলতর এবং সূক্ষ্ম শথদক সূক্ষ্মতর মবষয়গুদলাদক শযভাদব উম্মদতর সামদে পমরষ্কার কদর তুদল 
যরদেে এবং তাহরীফাত ও েুরাফাদতর মবরুদদ্ধ বমলষ্ঠ ভূমমকা শরদে র্দলদেে, (আল্লাহ তাাঁদদর 
এই শেদমতদক উম্মদতর জেে স্থায়ী ও আদরা সমৃদ্ধ করুে এবং উম্মতদক তার যথাথচ মূলোয়ে 
করার এবং তা শথদক যাথাযথ উপকতত হওয়ার ভরপুর তাওফীক দাে করুে), মজহাদদর মবষয়মে 
বতচমাে মবদের সমগ্র মুসমলম উম্মাহর সবদর্দয় প্রাসমঙ্গক ও জমেল হওয়া সদত্বও, এোদে 
তাাঁদদর শসরকম শকাদো ভূমমকা আমরা লক্ষ করমে ো।2 আজ যেে উম্মদতর মকে ুতরুণ এই 

                                                             
2  যতেুকু হদয়দে, তাদক তাাঁদদর োে অেুযায়ী উদল্লেদযাগে বলার সুদযাগ আদদ  শেই। তাাঁরা মকতাবুল মজহাদদর 
ভূমমকা মলদেদেে। মকন্তু পমরমস্থমত যেে প্রমতকূল হদয় শগল, তেে শথদক তা বাজার শথদক উযাও হদয় শগল 
এবং োপাও বন্ধ হদয় শগল। অেে সকদলর মদতা তাাঁদদর শেদমতও যমদ এরকম অেুকূল পমরদবে পমরমস্থমতর পথ 
যদর হামরদয় যায়, তাহদল এোদে আমরা কী বলব, েুাঁদজ পাই ো। 
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পমরতেি ফমরজা আদাদয়র জেে অগ্রসর হদেে, তেে তাদদর ভুল ভ্রামন্ত মেদদচে করার জেে 
তাাঁরা প্রাসমঙ্গকভাদব শসই আদলার্ো তুদল আেদেে। আমরা মদে কমর, যেে উম্মদতর একমে 
ফরীজা পমরতেি হদয় পদড় আদে, শকউ তা আদাদয় এমগদয় আসদে ো, এই মুহূদতচ যেে মকে ু
তরুণ জীবে বামজ শরদে এই পদথ শেদমদে, তেে তাদদর মকে ু ভুলভ্রামন্ত থাকাই স্বাভামবক। 
স্বভাবতই তেে অমভভাবদকর দাময়ত্ব হল, কাদে শডদক ভুলভ্রামন্ত যমরদয় মদদয় তাদদর তত্ত্বাবযাে 
করা, তাদদরদক উৎসামহত করা; যমদ মবষয়মে জীমবত করা ফরজ মদে কদরে।3 পক্ষান্তদর যমদ 
ফরজ মদে ো কদর েফল মদে কদরে, তাহদল অবেে েফদলর জেে এই েুাঁমকদত যাওয়া শথদক 
সমূ্পণচই বারণ করদত পাদরে। দ্বীদের অেোেে অঙ্গদে আমাদদর অমভভাবকদদর এমেমেই করদত 
শদদেমে। মকন্তু মজহাদদর মবষয় আসদলই শকমে শযে তাাঁদদর ভূমমকা অেেরকম মদে হয়। শযে 
কাজ শথদক মফমরদয় রাোই তাাঁদদর কামে বদল সদন্দহ হয়। আল্লাহ করুে আমার এ সদন্দহ 
অমূলক শহাক! 

ে. অমযকন্তু তাাঁদদর মামসক পমেকায় প্রকামেত মজহাদ মবষয়ক তাাঁদদর মর্ন্তা শর্তো শদদে 
শকউ শকউ তাাঁদদর বোপাদরও মজহাদদর তাহরীফ ও োড়াোমড়র প্রামন্তকতার সংেয় করদেে। 
এমবষদয়র উপর এক ভাই একমে শলোও বতমর কদরদেে। শুদেমে এই শলোমে মামসক 
পমেকামের তত্ত্বাবযায়দকর ই-শমইদল পািাদো হদয়দে এবং কততচপদক্ষর কাদে শফাদেও উপস্থাপে 
করা হদয়দে, মকন্তু শকাদো সদুত্তর পাওয়া যায়মে। আমরা এোদে শসই শলোমে হুবহু তুদল যরমে- 

“মুহতারাম তত্ত্বাবযায়ক, মামসক আলকাউসার! 

বাদ সালাম, আমম আলকাউসাদরর একজে মেয়মমত পািক। দ্বীে ও েরীয়ত সম্পদকচ 
আমাদদর আস্থার জায়গা এেে েুব সীমমত হদয় এদসদে। বাহেত অদেক বড় বড় প্রমতষ্ঠাে; বড় 
বড় আদলম, মকন্তু যা বদলে এবং কদরে, ঢালাওভাদব তাদত আস্থা রাো এেে ঈমাদের প্রশ্ন 
হদয় দাাঁমড়দয়দে। এরই মাদে আলকাউসার শপদয় আমরা অতেন্ত আেমন্দত। কারণ আলকাউসার 
আমাদদর আস্থার কথা বদল। আলকাউসার ইলদমর কথা বদল। আলকাউসার হদকর কথা বদল। 
দমললমভমত্তক কথা বদল। আলকাউসার কাউদক ভয় কদর হদকর কথা শগাপে কদর ো। কাদরা 
অন্ধ তাকমলদ কদরও দলীল শথদক শর্াে বন্ধ রাদে ো। তদব মকে ুমবষয় আমরা মদে কমর হালাত 
ও পমরমস্থমতর কারদণ শহকমদত আমমল মহদসদব এমড়দয় যায় বা র্ুপ থাদক মকংবা সদবচাচ্চ 
তাওমরয়া কদর। মকন্তু অেেরা শযমে দ্বীে ও েরীয়দতর মােোর শেলাফ বদল শহকমদতর োদম 

                                                             
3 ক্ষমা করদবে! আমার এই শলো যমদ মুরুমব্বদদর কাদরা হাদত পদড় যায়, তাহদল তাাঁদদর দাময়ত্ব শেোমে বা 
শহদায়াত মদমে বদল ‘বদ জাে’ করদবে ো। আমার এ শলো আদদ  মুরুমব্বদদর জেে েয়। বরং এ শলো শুযুই 
আত্মপক্ষ সমথচে। এ শলো শুযুই আমাদদর সমথচক শুভােযুোয়ীদদর প্রমত জবাবমদমহতা, যারা আমাদদরদক 
মবোস কদরে।  
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র্ামলদয় শদয়; পমরমস্থমতর শদাহাই শদয়, আলকাউসার তা কদর ো। শহকমদতর কথা বদল হক 
শগাপে কদর ো।  

ইসলাদমর মদফা ও োসক অংে দু’মে আজ উম্মত ভুদল শগদে; শুযু তাই েয়; বরং তার 
অেুভূমতও হামরদয় শফদলদে। উদটা মেদজদদর সাফাইর জেে বোপকভাদব এই মবষয়গুদলার 
তাহমরফ ও অপবোেোর আশ্রয় মেদে। ইসলাদমর মেদরাোদম আন্তজচামতক মবমভন্ন সংস্থা হদয়দে, 
যারা পমরষ্কার ভাষায় েরীয়াহদক পযচন্ত ইসলাদমর সদঙ্গ সম্পকচহীে বদল প্রতোেোে করদে। 
বাংলাদদে ও বাংলাদদদের এক শশ্রণীর উলামাদয় শকরামও এোদে মপমেদয় শেই। আলকাউসার 
শযভাদবই শহাক এইসব শদাষ শথদক মেদজদক মুি শরদেদে। ওয়ামলল্লামহল হামদ। 

মকন্তু গত মডদসম্বর ’১৬-এর সম্পাদকীয়মে পদড় আোহত হদয়মে। মদে হল শযে এতমদদের 
মর্রদর্ো আলকাউসাদরর েতুে শর্হারা শভদস উিল। মবষয়মে মক আসদলই তা, যা আমার মদে 
হদয়দে? ো মভন্ন মকে?ু আমম বুেদত ভুল কদরমে? মদদলর তামান্না মবষয়মে আমার শবাোর ভুলই 
প্রমামণত শহাক। মকন্তু আমার ভুল যরার জেে শলোমে কদয়কবার পাি কদরমে। ভুল আমবষ্কাদর 
বেথচ হদয়মে। আমার যারণামদত কদয়জে মবজ্ঞ বেমির সদঙ্গ মতমবমেময় কদরমে, তারাও আমার 
সদঙ্গ সহমত শপাষণ কদরদেে। তাই আপোর েরণাপন্ন হলাম। আো কমর আমাদক সান্ত্বোর বাণী 
শোোদবে।  

সম্পাদকীয়মের মেদরাোম শদয়া হদয়দে ‘মবদেষ সম্পাদকীয়’, যা এই সম্পাদকীয়র গুরুত্ব 
অন্তত আলকাউসাদরর জেে অদেক গুণ বামড়দয় মদদয়দে। কারণ আলকাউসার েুব শমদপ শমদপ 
েব্দ বেবহার কদর। আমাদদর জাোমদত ‘মবদেষ সম্পদকীয়’ সম্ভবত আলকাউসাদরর এক যুদগর 
প্রকােোয় এমেই প্রথম। আমরা শুদেমে, আলকাউসাদরর সম্পাদকীয় সম্পাদক বা তত্ত্বাযায়ক 
মলদেে ো; মলদেে অেে শকউ। একবার শভদবমেলাম হয়দতা মবষয়মে মযমে মলদেদেে তার 
অমভমত; তাাঁরা দুজে শদেদল মবষয়মে এ পযচাদয় আসত ো। মকন্তু ‘মবদেষ’ েব্দমে তাদতও বাাঁয 
শসদযদে। 

আবার মবষয়মে হল বতচমাে মবদের মুসলমােদদর সবদর্দয় বড় সমসো। মুসমলম কামফর দুই 
মমল্লাদতর সংঘাদতর ও অমস্তদত্বর মবষয়। কারণ মময়ােমাদরর ঘেো শতা শুযুই মময়ােমাদরর েয়; 
তা শতা বতচমাে মবদে র্লমাে ঘেোপ্রবাদহরই একমে অংেমাে। 

সম্পাদকীয়দত প্রথদম মবদের শমাড়লদশ্রণী কুফফার ও মবেবেবস্থার মূলোয়ে কদর শলো 
হদয়দে- 

“সুতরাং শকউ যমদ বদলে, বতচমাে মবেবেবস্থায় মুসমলম মেযেদক কাযচত মােবামযকাদরর 
মবদরাযী মদে করা হয় ো, তাহদল তাদক শদাষ শদয়ার উপায় শেই।... মুসমলম সমাদজর বাইদরর 
এই ববরী পমরদবদে েুব শবমে দদম যাওয়ার কারণ শেই। কারণ ইসলাম তার সূর্ো শথদকই 
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ববমরতার শমাকাদবলা কদর এদসদে। তদব মুসলমােদদর মাদেই যেে এমে একমে শশ্রণীর সংেো 
মদে মদে বাড়দত থাদক, যারা যমচপ্রাণ হদয়ও পমশ্চমাদদর বন্ধুত্ব ও মােবতায় মবোস কদরে, 
তেে সমতেই তা হয় মমচামন্তক শবদোর বোপার। এদত েত্রুপক্ষ দুই জায়গায় মবজয়ী হয়; মেযচাতে 
কদর এবং মেযচামতত জেদগাষ্ঠীর সাদথ প্রতারণা কদর।”... 

বতচমাে যুদগ মুসমলমদদর সাদথ সবচপ্রকার সমহংসতার পরও যারা মুসমলম সমাদজ 
মােবামযকাদরর কথা বদলে, এদদর মাদে আর পূবচযুদগর মুোমফক শগাষ্ঠীর মাদে বড় শকাদো 
পাথচকে আদে মক? এদদর এই সব আপ্তবাদকে যারা মবোস কদরে, তারা শয ওদদর কাদেও হামস 
ও করুণার পাদে পমরণত হে, তা যত তাড়াতামড় উপলমি করা যায়, তত তাড়াতামড় আমাদদর 
লজ্জা মেরসদের উপায় হয়। আমাদদর কতচবে র্ারপাদের উচ্চারণগুদলার অথচ বাস্তব দৃষ্টাদন্তর 
সাদথ মমমলদয় গ্রহণ করা। আমরা পরামজত হদত পামর, মকন্তু প্রতামরত শযে ো হই।” 

এোদে েুব মবর্ক্ষণতার সদঙ্গ বাস্তবতাদক উপলমি করা হদয়দে এবং কাদলর ভাষায় 
র্মৎকারভাদব তা ফুমেদয় শতালা হদয়দে। এজেে শলেক অবেেই যেেবাদ পাওয়ার হকদার।  

এরপর বতচমাে সমসোর মূলোয়ে ও পমরমস্থমত উন্নমতর মূলেীমত আদলার্ো করদত মগদয় বলা 
হদয়দে- 

“মবেবোপী এেে শয সমসোমে আমরা অমতিম করমে, এর সমিক মূলোয়ে এবং পমরমস্থমতর 
উন্নমতর জেে আমাদদর মফদর শযদত হদব মেদজদদর শেকদড়- কুরআে সুন্নাহর কাদে, েবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাদমর পমবে জীবে ও জীবেীর কাদে। তাহদল আমরা শদেদত সক্ষম 
হব শয, বতচমাে মবেমুসমলদমর মেপীমড়ত অবস্থার সমতুলে দৃেেমে রদয়দে পমবে সীরাদতও।... 
তাাঁর মক্কী জীবে পুদরাোই মেল মাজলূমময়োত ও মাকহূমরয়োদতর যুগ। মকন্তু এ যুদগর এক 
গুরত্বপূণচ ববমেষ্টে, ‘হারাকাহ’। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম েত মবপদদও 
দদম যােমে।... একই সাদথ দাওয়াদতর মবস্তার, সাফলে ও প্রমতষ্ঠার জেে শযাগে মােবদশ্রণী ও 
উপযুি ভূমমর অদিষণ অবোহত শরদেদেে।” 

এরপর সীরাত শথদক মহজরত ও েুসরাদতর মবষয়মে মাোআল্লাহ শবে র্মৎকারভাদব 
উপস্থাপে করা হদয়দে, শযোে শথদক আমাদদর বতচমাে সমসোর সমাযাদে আদলা েুাঁদজ শেয়ার 
যদথষ্ট উপাদাে আদে এবং েুসরাদতর মবষদয় সাযারণ জেগণ ও োসকদশ্রণীর করণীয় মেণচদয় 
শবে সুন্দর রাহেুমাময় আদে।  

মকন্তু মেবদন্ধর শেষ পযচাদয় এদস শলো হদয়দে- 

“আর মদ্বতীয় মবষয়মে হদে এই সংকদের স্থায়ী সমাযাে। এ প্রদর্ষ্টার প্রাথমমক দাময়ত্ব বতচায় 
মুসমলম রাষ্ট্রগুদলার সংগিে ওআইমস এবং মুসমলম সরকার ও রাষ্ট্রপ্রযােগদণর উপর। প্রমতদবেী 
এবং মবদের অেেতম বৃহত্তর মুসমলম শদে হওয়ায় বাংলাদদদের দাময়ত্ব এদক্ষদে অেেদদর শর্দয় 
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শবমে। জামতসঙ্ঘসহ মবমভন্ন মবেমদের মাযেদম জামলম বামচা সরকাদরর উপর র্াপ প্রদয়াগ কদর 
আরাকােবাসীদদর হতো-মেযচাতে বদন্ধর বেবস্থা করাদোর দাময়ত্ব শতা মুসমলম শেতাদদরই মেদত 
হদব।” 

আমার প্রশ্ন হল, মেযচামতত মুসলমােদদর মেযচাতে শথদক উদ্ধার করার জেে স্থায়ী সমাযাে 
মহদসদব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম কদব শকাে মুোমফদকর মেকে আদবদে 
কদরদেে? 

শকারআে সুন্নাহয়, সীরাদত রাসূল ও সীরাদত সাহাবার শকাথায় এমে কথা আদে শয, যারা 
মেযচাতে কদর, এবং মেযচাতে কদর প্রতারণা কদর, মেযচাতে শথদক বাাঁর্াদোর জেে অসহাদয়র 
মদতা তাদদর মেকেই আদবদে করদত হদব? 

বলদত পাদরে এোদে শতা আমরা আদবদদের কথা বমলমে; র্াপ শদয়ার কথা বদলমে। মকন্তু 
আমম বলব বতচমাে মবদে শকান্ মুসমলম রাষ্ট্র বা শকান্ মুসমলম সংস্থা এমে আদে, শয 
জামতসঙ্ঘদক র্াপ শদয়ার ক্ষমতা রাদে? এবং এই শলো শথদক র্াদপর অথচ কেূনেমতক আদবদে 
মেদবদদের শর্দয় অমতমরি মকে ু শকাদো পািক বুেদব মক? বা যাদদরদক বলা হদয়দে তারাও 
বুেদব মক?  

শকাদো কাদফর রাষ্ট্র মুসমলমদদর মবরুদদ্ধ অেোয় করদল জামতসদঙ্ঘর মদতা আইম্মাতুল 
কুফফারদদর মাযেদমই শকে তাদক র্াপ মদদত হদব? মুসমলম রাষ্ট্রগুদলাদক মক আল্লাহ শকাদো 
ক্ষমতাই শদেমে? কাদফরদদর মবর্ার কাদফরদদর মেকে র্াওয়া বেতীত আর শকাদো মেদদচেো 
েরীয়ত মুসমলম রাষ্ট্রগুদলাদক শদয়মে? 

আমরা যেে এই উপদদেগুদলা মদমে, তার আদগ শথদকই মবমভন্ন রাষ্ট্র ও মবেসংস্থাগুদলা 
আমাদদর মদতা সাদা শমাল্লাদদর শযাাঁকা শদয়ার জেে তথাকমথত র্াপ প্রদয়াদগর দায়সারা শমমক 
বাণীগুদলা শতাতা পামের মদতা আওদড় যাদে এবং আমরা শদেমে’ এদত মায়ােমার সরকাদরর 
‘এক বাল মভ মহলা শেমহ শসকা,’ শফর এই অেথচক েমসহদতর কী অথচ? 

একমদদক সারা মবদে শকাদো মুসলমাে (কাদফরদদর দৃমষ্টদত) অেোয় করদল; শহাক শস অেোয় 

كُْم  تُْرِهبُوَن بِِه عَُدو َ  الل َِه َوعَُدو َ  এর অংে ‘ইরহাব’, (যা বতচমাে মবদে মুসমলম অমুসমলম 

সকদলর দৃমষ্টদত সবদর্দয় বড় অপরায), স্বাথচাদিষী োসক শগাষ্ঠী মবর্াদরর জেে তাদক 
কাদফরদদর হাদত তুদল মদদে। মবর্াদরর োদম এমে অসংেে মা-শবােসহ হাজাদরা মুসমলম আজ 
কাদফরদদর বমন্দোলায় যুগ যুগ যদর যুাঁদক যুাঁদক মরদে। মেতেমদে তারা আমাদদর শসই মা 
শবােদদর ইজ্জত মেদয় পােমবকতায় শমদত উিদে। অপরমদদক এেে ইলমী অঙ্গে শথদকও বলা 
হদে, আমাদদরদক মবর্াদরর জেে জামতসদঙ্ঘর েরণাপন্ন হদত হদব এবং তাদদর মদদয়ই মবর্ার 
করাদত হদব। তার মাদে মক অপরাযী শযই শহাক; আমাদদর মবর্ারক কাদফররা? আবার বলা 
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হদে, এো স্থায়ী সমাযাে এবং এোই আমাদদর শেকদড়র কথা এবং শকারআে হাদীস ও রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাদমর সীরাদতর কথা। ইন্নামলল্লামহ ওয়া ইন্না ইলাইমহ রামজঊে! 

এতমদে শুদেমে আদলমরা বদলদেে মজহাদ হুকুমদতর দাময়ত্ব। হুকুমত ো করদল আমাদদর 
মকে ুকরার শেই। মকন্তু এই শলো শথদক শতা সদন্দহ হদে, মজহাদদর মবযােই েরীয়দত এেদো 
আদে মক ো? যমদ থাকত, তাহদল এোদে মুসমলম মেযদের একমে সামময়ক ও একমে স্থায়ী 
সামাযাে শদয়া হল এবং হুকুমদতর দাময়ত্ব মর্মিত করা হল, মকন্তু মজহাদদর প্রসঙ্গমে উচ্চামরত 
হওয়ার সুদযাগ একবারও আসল ো? তাহদল মুসমলম রাষ্ট্রগুদলা মুসমলম মেযদের প্রমতবাদদ 
মায়ােমাদরর মবরুদদ্ধ সেস্ত্র মজহাদ করদল তা মক েরীয়ত পমরপন্থী হদব? ো জমঙ্গবাদ বা সন্ত্রাস 
হদব? ো মফকহ ও তাফাক্কুহ পমরপন্থী এবং শহকমত পমরপন্থী কাজ হদব? 

যেে দুেমেদদর সদঙ্গ তাল মমমলদয় পুদরা মবদের মুসলমােরাও ঢালাওভাদব মুসলমােদদর 
মজহাদসহ সকল সেস্ত্র সংগ্রামদক সন্ত্রাস ও জমঙ্গবাদ বলদে, বাংলাদদদেও মফকহ ফদতায়ার 
ইমতহাদসর কলঙ্ক লক্ষ সাক্ষর সম্বমলত ‘ফদতায়া’র পাোপামে মােব বন্ধে ও েৃস্টােদদর মেকে 
শদওবমন্দ উলামা তালাবাদদর তথাকমথত সন্ত্রাস দমদে প্রমেক্ষণ গ্রহণসহ যাবতীয় কমচযজ্ঞ 
আঞ্জাম শদয়া হদে, মেদজদদরদক োমন্তবাদী প্রমাণ করার জদেে (বাস্তদব যা অদেক শক্ষদে 
মজহাদ ও মুজামদদদর শথদক মেদজর বারাআত প্রমাদণর জেে), যেে শদদের েীষচ পাাঁর্ আদলদমর 
একজে বলদেে, মজহাদ হল শুকদরর শগাস্ত োওয়ার মদতা হাসাে মলগাইমরমহ, আদরক েীষচ 
বলদেে, শদদে যত অেোয় অোর্ার ও অপকমচ র্লদে, শসগুদলা দমদের জেে হুকুমতদকও 
এমেভাদব কাজ করদত হদব, যাদত কাদরা মদে কষ্ট ো হয়, মহদত মবপরীত ো হয়, যেে 
শদওবদন্দর েতীবুল মহন্দ ও ‘কুতুদব আলম’ সমস্বদর বলদেে, যদমচর কারদণ কেদো মহনু্দ 
মুসমলদমর মদযে মারামামর শতা দূদরর কথা েগড়াও হদত পাদর ো, েবী সাহামবরা তা কেদোই 
কদরেমে, শদদের জনেক েীষচ পীর যেে বলদেে, এেে আমাদদর সবমকেু েত্রুদদর েেদপচদে। 
সুতরাং এই যুদগ সেস্ত্র মজহাদ সম্ভব েয়; তাই এেে (কুফমর গণতামন্ত্রক) মেবচার্েই মজহাদ। শয 
মেবচার্দে দাাঁড়াদব, শভাে মদদব তার ফমযলত ‘কাল মুজামহমদল কাদয়দম-স সাদয়দম....’ 
(োউযুমবল্লাহ)। এই পমরদবদে আলকাউসাদরর উি বিবে আমরা মকভাদব শকাে অদথচ গ্রহণ 
করব?! আলকাউসারদক এবং আপোদদরদক আমরা তাদদর শথদক কী মদদয় পাথচকে করব?! 

মেবদন্ধর প্রথদম শয, েমসহত কদর বলা হল- “এদদর এই সব আপ্তবাদকে যারা মবোস কদরে, 
তারা শয ওদদর কাদেও হামস ও করুণার পাদে পমরণত হে তা যত তাড়াতামড় উপলমি করা যায় 
তত তাড়াতামড় আমাদদর লজ্জা মেরসদের উপায় হয়। আমাদদর কতচবে র্ারপাদের 
উচ্চারণগুদলার অথচ বাস্তব দৃষ্টাদন্তর সাদথ মমমলদয় গ্রহণ করা। আমরা পরামজত হদত পামর, মকন্তু 
প্রতামরত শযে ো হই।” মেবদন্ধর শেদষ এদস মক উপদদেদাতাও শসই গদতচ মেপমতত হদয় 
শগদলে ো? মতমেও মক প্রতামরত হদয় শগদলে ো? জামতসদঙ্ঘর ইমতহাদস বা পৃমথবীর শুরু 
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শথদক কাদফরদদর জামতগত ইমতহাদস এমে শকাদো েমজর মক আদে তার কাদে, শযোদে তারা 
মেদজদদরদক মুসলমােদদর উপর েোয়মবর্ারক মহদসদব প্রমাণ করদত শপদরদে? 

আদরকমে মবষয় শদোদো হদয়দে রাসূদল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসল্লাদমর সীরাত 
শথদক- “মকন্তু এ যুদগর এক গুরত্বপূণচ ববমেষ্টে, ‘হারাকাহ’। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ 
ওয়াসাল্লাম েত মবপদদও দদম যােমে।... একই সাদথ দাওয়াদতর মবস্তার, সাফলে ও প্রমতষ্ঠার 
জেে শযাগে মােবদশ্রণী ও উপযুি ভূমমর অদিষণ অবোহত শরদেদেে।” 

এোদে প্রশ্ন হল, আমাদদর জাোমদত প্রায় শদড় যুদগর শবমে সময় যদর আফগামেস্তাদের 
মামেদত একদল শযাগে মােবদশ্রণী উপযুি ভূমম প্রস্তুত কদর আমাদদরদক আহ্বাে কদর যাদেে 
এবং তাাঁরা এেদো প্রস্তুত; আহ্বাে কদর র্দলদেে। তারা হদকর উপর আদেে একথা আমরা 
যতেুক ুশদদেমে, শকাদো মতমবদরায োড়া মবদের সকল উলামাদয় শকরাম সবচসম্মতভাদব সমথচে 
কদরদেে (যমদও ইদামেং শদো যায় তাদদরদকও আমাদদর শকউ শকউ সন্ত্রাসী বলদেে, জামে ো 
আদমমরকাদক েুমে করার জেে মক ো!)। মকন্তু কই, আমরা মক তাদদর ডাদক সাড়া মদদয়মে? 
বুেলাম সাড়া শদইমে এো আমাদদর কুসূর। মকন্তু কুসূদরর কথা ো বদল যমদ বমল আমরা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাদমর আদদেচর অেুসরদণ শসই উপযুি ভূমম ও শযাগে মােবদশ্রণীর 
সন্ধাদে আমে, তাহদল মবষয়ো শকমে শেফাদকর মদতা হদয় যায় ো? 

শলেক আমাদদর শযই শেকড় এবং সীরাত শথদক মেযচামতত মুসমলম জেদগাষ্ঠীর স্থায়ী সামাযাে 
শবর কদর আেদলে, শসোদে শয মক্কা শথদক শবর কদর শদয়া মুহামজর ও আেসাররা মমদল 
মজহাদদর মাযেদম মেদজদদর শেদড় যাওয়া মক্কাভূমম মবজয় করদলে, সীরাদতর এ অংে মক শলেক 
পদড়েমে? ো অেে শকাদো শহকমদত তা শর্দপ শগদেে? আমার শতা মদে হদে যমদ বলা হত, 
মদীোর আেসার ও মক্কার মুহামজরদদর মদতা বামচার মুহামজরদদর সদঙ্গ বাংলার আেসারদদর 
মমদল, প্রদয়াজদে েমি অজচদের জেে কদয়ক বের সময়দক্ষপণ কদর সেস্ত্র মজহাদদর মাযেদম 
বামচাদক স্বাযীে করা এই সমসোর স্থায়ী সমাযাে, তাহদল মবষয়মে সীরাত ও শেকদড়র সদঙ্গ হুবহু 
মমদল শযত। 

ক্ষমা করদবে, আপোর মেকে আমার কথাগুদলা হয়দতা জযবামত মদে হদত পাদর। শকাদো 
কথা অমতরঞ্জে মদে হদত পাদর। মকন্তু মবষয়মে আমাদক এতই বেমথত কদরদে শয, আমম অদেক 
কদষ্ট রীমতমদতা শর্াদের পামে সংবরণ কদর শলোমে শেষ কদরমে। মেমচম ও অমােমবক মেষু্ঠরতায় 
মেযচামতত মুসলমােদদর প্রমত এ শযে আমাদদর উপহাদসর এক অমেিঃদেষ যারা। যাদদরদক এই 
শদাষ শথদক মুি মদে কদর গবচদবায কমর, আজ মদে হল তারাও তাদত মেপমতত হদয় শগল; 
হয়দতা অবদর্তেভাদব। কামো কমর তাই শহাক। আো কমর আমাদক সান্ত্বো মদদবে। 

আবাদরা ক্ষমা র্াই, বড়দদর সদঙ্গ কথা বলার মহম্মত ও সাহস এবং ভাষা ও ‘সালীকা’ মকেুই 
আমার শেই। এজেে অদেক সংেয় মেদয় প্রায় এক বেদররও অমযক সময় পর শলোমে পািালাম। 
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আমার কাদেও মদে হদে কী শযে অমতমরি কদর শফদলমে। এজেে োমমে প্রকাে করারও 
মহম্মত পামে ো। মকন্তু তাোড়া আমার মদদলর বোথাো মদে হয় শযে বুোদত পারমে ো। তাই 
এো আমার দুবচলতা মহদসদব আো কমর ক্ষমাসুন্দর দৃমষ্টদত শদেদবে এবং আমার ভুলগুদলা 
যমরদয় মদদল আমম শুযদর মেব ইেোআল্লাহ। 

শযই ই-শমইল শথদক শলোমে পািালাম, তাদত মকে ুপািাদল আমম শপদয় যাব ইেোআল্লাহ।” 

ঘ. তাাঁরা শয বদলদেে- “দীঘচকাল যাবৎ মজহাদদর ফমরযা পমরতোি হদয় পদড় আদে” -এই 
দীঘচকাদলর শময়াদ কতমদে? একমে মেভচরদযাগে সূদে শুদেমে, ফুযালাদদর আদগর মজমলদস 
বদলদেে, মবগত ৩০/৪০ বেদর সহীহ োহদজ শকউ কদরদেে আমার জাো শেই।” মকন্তু বাস্তব 
যমদ তা-ই হয়, তাহদল মেদনাি হাদীসগুদলার কী অথচ? এক হাদীদস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ 
ওয়াসাল্লাম বদলদেে- 

.القيامة يوم إلى ظاهرين الحق على يقاتلون أمتى من طائفة تزال ال  

“আমার উম্মদতর একমে দল শকয়ামত পযচন্ত সবচদা সদতের উপর প্রমতমষ্ঠত শথদক মকতাল 
কদর যাদব।” (সহীহ মুসমলম, মকতাবুল ইমাে, ১৫৬) 

অেেে বদলদেে- 

 جائر جور يبطله ال الدجال، أمتي آخر يقاتل أن إلى الله بعثني منذ ماض الجھاد

.عادل عدل وال  

“মজহাদ র্লদব; যেে আল্লাহ আমাদক শপ্ররণ কদরদেে, তেে শথদক এই উম্মদতর সবচদেষ 
বেমি দাজ্জালদক হতো করা পযচন্ত। শকাদো জাদলম বাদোর জুলুম মকংবা শকাদো েোয়পরায়ণ 

বাদোর ইেসাফই তা বামতল করদব ো।” (সুোদে আবু দাউদ, মকতাবুল মজহাদ, ২৫৩২) 

এসব কারদণ আমাদদর যদথষ্ট সংেয় রদয়দে, বাস্তদবই মক মবগত ৩০/৪০ বের শথদক 
মবশুদ্ধ মজহাদদর যারা পৃমথবী শথদক মবলুপ্ত, ো তা তাাঁদদর হাদত থাকা তদথের সীমাবদ্ধতা। শযই 
তথেগুদলার মভমত্তদত তাাঁরা এই দামব কদরদেে, শসগুদলা মক মেভচরদযাগে সূদে মজহাদরত মবেস্ত 
মুসমলম ভাইদদর শথদক শেয়া, ো মুজামহদদদর েত্রু, ইসলাম ও মুসমলম মমল্লাদতর েত্রু 
মুোমফকদদর মস এে এে, রয়োসচ, মবমবমস, ভদয়স অব এোদমমরকার মদতা তাবত তথে সন্ত্রাদসর 
আেড়া শথদক শেয়া? এগুদলা সমবস্তাদর সামদে আসদলই আমরা আদরা মবস্তামরত কথা বলদত 
পারব ইেোআল্লাহ। যমদ এসব ‘বাঘা বাঘা’ ‘রাজকীয়’ সংবাদ মাযেমই তাাঁদদর কথার মভমত্ত হয়, 
আর আমাদদর কাদে তার বেমতিম তথে থাদক এবং শসই তদথের মভমত্ত হয়, দুবচল মজলুম 
মেপীমড়ত মুমমে বান্দারা, যারা বদল- 
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لِي ًا َواْجَعْل لََنا ِمْن َرب ََنا أَْخِرْجَنا  لِِم أَْهلَُها َواْجَعْل لََنا ِمْن لَُدْنَك َو ا  ِمْن هَِذهِ الَْقْريَِة الظ َ
 لَُدْنَك نَِصيًرا

“শহ আমাদদর রব! আমাদদরদক শবর কদর মেে এ জেপদ শথদক, যার অমযবাসীরা যামলম। 
আমাদদর জেে আপোর পক্ষ শথদক শকাদো অমভভাবক মেযচারণ কদর মদে এবং মেযুি কদর 

মদে আপোর পক্ষ শথদক শকাদো সাহাযেকারী।” (সূরা মেসা, ৭৫) 

এবং শসই তদথের মভমত্ত হয় মজহাদরত সহায় সম্বলহীে মুজামহদ ভাইরা, যাদদর সম্পদকচ 
আল্লাহ বদলদেে- 

ْن َوِمْنُهْم مَ  ِمَن الُْمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما عَاَهُدوا الل ََه عَلَْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى نَْحبَهُ 
لُوا تَْبِديًل  ايَْنَتِظُر َوَما بَد َ  

“মুমমেদদর মাদে এমে মকেু বেমি আদে, যারা আল্লাহর সাদথ তারা শয অঙ্গীকার 
কদরমেল, তা সদতে পমরণত কদরদে। তাদদর শকউ শকউ োহদাত বরণ কদরদে আর শকউ শকউ 

প্রতীক্ষায় আদে। তারা তাদদর সংকল্প শমাদেই পমরবতচে কদরমে।” (সূরা আহযাব, ২৩) 

-তাহদল আমরা শকােমদদক যাব?  

শহ আল্লাহ! আমাদদর উভয় কাদফলাদক সদতের শমাহোয় মমমলদয দাও; শতামার দয়ায় এবং 
একমাে শতামার দয়ায়। আমাদদর শকাদো কুসূর যমদ তাদত বাযা হদয় থাদক, আমাদদরদক তা 
শথদক পমবে কদর দাও। শতামার মপ্রয় মেপীমড়ত মাজলুম বান্দাদদর কলোদণ আামদদর মমমলদয় 
দাও!  

 

২. তাাঁরা বদলদেে- 

 اور اغتياالت كه نھيں طريقه يه كا احياء كے جھاد  فريضئه طرح اسي
 8:ص جائے۔ ليا سمجھ جھاد كو هي حملوں والے تفجيرات

“এমমেভাদব মজহাদদর ফমরযা জীমবত করার পদ্ধমত এো েয় শয, গুপ্তহতো ও শবামা 
হামলাদকই মজহাদ মদে করা হদব।” পৃ. ৮ 

এমে শকাদো মজহামদ সংগিদের কথা আমাদদর জাো শেই, যারা এই কাজগুদলাদকই 
মজহাদ মদে কদর এবং এগুদলাই তাদদর মজহাদদর মূল মভমত্ত। এজেে সুমেমদচষ্ট তথে যমদ তাাঁদদর 
কাদে থাদক, শসগুদলা সামদে আসদল মবষয়মে আমাদদর জেে স্পষ্ট হত এবং আমরাও তাদদর 
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শথদক সতকচ থাকার সুদযাগ শপতাম। মজহাদদর অঙ্গদে শযাাঁকা ও প্রতারণা থাকার অজুহাদত 
আমরা মজহাদ মবমুে বদস থাকদত রামজ েই; শযমমে োবাদর শভজাল আদে বদল ো শেদয় মরদত 
রামজ েই। হাজাদরা শভজাদলর মযে শথদক শযমমে আমাদক যথাসম্ভব মবশুদ্ধ োবাদরর বেবস্থা 
কদর বাাঁর্দত হদব, শতমমে শযাাঁকা প্রতারণা থাকদলও যথাসম্ভব তা শথদক শবাঁদর্ আমাদক 
মজহাদদর ফমরযা আদায় করদতই হদব।  

তাোড়া মজহাদদর েরঈ েীমত শমদে গুপ্তহতো এবং শবামা হামলাও শয জাদয়য; বরং 
মজহাদদর অদেক বড় ও গুরুত্বপূণচ একমে অংে তা শক অস্বীকার করদত পারদব? ফুকাহাদয় 
শকরাদমর অদেদকই তা স্ব স্ব মকতাদব আদলার্ো কদরদেে। 

 

৩. তাাঁরা বদলদেে- 

 حاصل االرض في تمكن پھلے كه هے يه طريقه فطري كا جھاد فريضئه احياء
 امر المؤمنين امير هوگي، قائم امارت اسالمي والي قاهره قوت اور هوگا،

 بھي كو جھاد شعبئه طرح كي شعبوں سارے كے المنكر عن نھي اور بالمعروف
 گے۔ كريں زنده مطابق كے احكام اسالمي

 قاهره امارت اور) نھيں استطاعت وهمي( استطاعت حقيقي االرض، في تمكن

 جسے نھيں طريقه وه كا جھاد يه جانا كرنے جھاد بغير كے نگراني و اجازت كي
 9:ص هے۔ سكتا جا كھا مطابق كے شرعيه اصول اور نبوية سنت

“মজহাদদর ফমরযা মযন্দা করার মফতমর তমরকা হল, প্রথদম যমমদে ক্ষমতা অমজচত হদব এবং 
োসে ক্ষমতার অমযকারী ইসলামী ইমারাহ প্রমতমষ্ঠত হদব, তারপর আমীরুল মুমমেীে ‘আমর 
মবল মা’রূফ ও োমহ আমেল মুেকাদরর’ অেোেে োোর মদতা মজহাদদকও ইসলামী মবময মবযাে 
অেুযায়ী মযন্দা করদবে।  

যমমদের ক্ষমতা, প্রকতত সামথচে (কমল্পত সামথচে েয়) এবং োসে ক্ষমতার শেততদত্বর অেুমমত 
ও তত্ত্বাবযাে বেতীত মজহাদ করদত যাওয়া, মজহাদদর শসই পদ্ধমত েয়, যাদক সুন্নাদত েববী ও 
উসূদল েরীয়াহ’র শমাতামবক বলা যায়।” পৃ.-৯ 

এোদে আমরা সংদক্ষদপ শুযু একমে কথা বলব। তারপর সামদে মবমভন্ন অংদে প্রদতেকমে 
েদতচর উপরই মকে ুমকে ুকথা বলব ইেোআল্লাহ। 

কথামে হল মজহাদদর পূদবচ শয োসে ক্ষমতার অমযকারী ইসলামী ইমারাহ প্রমতমষ্ঠত করদত 
হদব, তা মকভাদব শকাে পদ্ধমতদত করা হদব, তার মববরণ আসা জরুমর। তাাঁরা আো কমর 
অবেেই গণতদন্ত্রর কথা বলদবে ো। হয়দতা দাওয়াদতর কথা বলদবে বা অেে শকাদো পন্থা 
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তাাঁদদর কাদে আদে মক ো, জামে ো। মকন্তু তাাঁরা যমদ মদে কদরে, দাওয়াদতর মাযেদম মেমবচদে 
ইসলামী ইমারাহ প্রমতমষ্ঠত কদর শফলদবে, আর দুেমেরা তা হদত মদদব, তাহদল তা হদব 
দুেমেদদর প্রমত অমতমরি ‘হুসদে জাে’। শকারআে সুন্নায় তাদদর শয প্রকতমত ও ববমেষ্টে বণচো 
করা হদয়দে এবং যুদগ যুদগ মুসমলম উম্মাহ তাদদর সম্পদকচ শয অমভজ্ঞতা অজচে কদরদে, তাদত 
তা মকেুদতই গ্রহণ করা যায় ো। বতচমাে মবোয়দের যুদগ তা আদরা সুস্পষ্ট ও প্রমামণত। 
মেদজদদর ঈমাে আমদলর অজস্র জলাঞ্জমল মদদয় তাদদর সবচস্বীকতত গণতামন্ত্রক পদ্ধমতদত ক্ষমতা 
অজচদে েতভাগ সফলতা অজচে কদরও শয তা সম্ভব হয়মে এবং ওরা সম্ভব হদত শদয়মে, তার 
প্রকতষ্ট উদাহরণও আমাদদর সামদে মবদেমাে। বতচমাে সমগ্র মবদেই মবোস ও মর্ন্তাগত এবং 
কাযচত ইসলামী েরীয়াহ ও ইসলামী ইমারাহ সমূ্পণচ মেমষদ্ধ। এই মেদষযাজ্ঞায় সমগ্র মবদের 
মুসমলম অমুসমলম সকল রাদষ্ট্রর োসক শগাষ্ঠী ঐকেবদ্ধ। শকাথাও ইসলামী ইমারাহ প্রমতমষ্ঠত 
হওয়ার আেঙ্কা শদো মদদলই তা শয তারা অদস্ত্রর মুদে অঙু্কদরই মে:শেষ কদর শদয়ার সম্ভাবে 
সকল প্রদর্ষ্টা র্ামলদয় যাদব, তাদত আমাদদর মবনু্দমাে সংেয় শেই। শকউ যমদ বেমতিম মর্ন্তা 
কদরে এবং ‘আলমুজাররাবু লা ইউজাররাব’-এর শেলাফ কদরে, তাহদল তা হদব অবাস্তব 
মর্ন্তা। সুতরাং যেে ইসলামী ইমারার প্রমতষ্ঠাই েত্রুর সেস্ত্র বাযার মুদে পড়দব, তেে তার 
সমাযাে ও শমাকাদবলা শকাে পদ্ধমতদত হদব? অস্ত্রযারীদদরদক ইমারা প্রমতষ্ঠার দাওয়াত প্রদাে 
ও গুরুত্ব বুোদোর মাযেদম? মবষয়মে তাাঁরা পমরষ্কার কদর মদদল আমাদদর বুেদত সহজ হত। 

 

৪. তাাঁরা বদলদেে- 

 اس هے گيا كيا اشارة  طرف كي  تطرف جس الاو افراط ميں بارے كے جھاد
 وقت طويل بھت عموما طريقه فطري كا جھاد احياء چونكه كه هے يه حاصل كا
 عام بھي اعتنائي بے اور تساهل ميں اس اور هے متقاضي كو محنت طويل اور
 اور كئے، ايجاد طريقے مختصر نے لوگوں بعض كئے كے اس لئے اس هے،
 ان خود ميں بارے كے طريقوں ان پھر هے، ديا دے نام جھاد نے انھوں كو انھي
 كے ان خود ميں بارے كے طريقوں بعض اور هے رها بدلتا رائے يا جربهت كا

 كه هے سكتا جا كھا جھاد شرعي اسے كه هوا پيدا بھي اختالف ميں آپس
  01-9:نھيں۔ص

“মজহাদ সম্পদকচ বাড়াবামড়র শয প্রামন্তকতার প্রমত ইমঙ্গত করা হদয়দে, তার শোলাসা হল, 
শযদহতু মজহাদদর মফতমর ও স্বাভামবক পদ্ধমত সাযারণত দীঘচ পমরশ্রম ও দীঘচ সমদয়র দামবদার, 
এবং তার প্রমত মেমথলতা ও গুরুত্বহীেতাও বোপক, এজেে শকউ শকউ মজহাদদর সংমক্ষপ্ত 
পদ্ধমত আমবষ্কার কদরদেে এবং তাদকই তারা মজহাদ োম মদদয় মদদয়দেে। তারপর এই পদ্ধমত 
সম্পদকচ শোদ তাদদরই অমভজ্ঞতা বা মতামত পমরবতচেও হদত রদয়দে এবং শকাদো শকাদো 
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পদ্ধমত সম্পদকচ শোদ তাদদর মাদেও মতদভদ সৃমষ্ট হদয়দে শয, তাদক েরঈ মজহাদ বলা যাদব মক 
ো?” 

এোদে সংেদয়র কদয়কমে মবনু্দ এরকম- 

ক. বাংলাদদদের কথা যমদ বমল, তাহদল এোদে যমদও আমরা মজহাদদর জেে শমহেত শুরু 
কদরমে অদেক বের, মকন্তু মূল মকতাল এেদো শুরু কমরমে। দাওয়াত ও ই’দাদদর মারহালা 
র্লদে। মিক কদব মকতাল করার মদতা অবস্থাে বতমর হদব এবং মকতাল শুরু করা যাদব, তা 
আমাদদরও জাো শেই। আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কদর শর্ষ্টা র্ামলদয় যামে, পূণচতায় 
শপ াঁোদো তাাঁরই দাময়ত্ব। সুতরাং এোদে পমরষ্কার হওয়া দরকার, মূল মকতাদলর আদগ দাওয়াত 
ও ই’দাদদর কাজ শুরু করদতও মক অদেক দীঘচ সময় দরকার? এবং আমরা তার জেে সংমক্ষপ্ত 
পদ্ধমত আমবষ্কার কদর সমদয়র আদগই কাজ শুরু কদর মদদয়মে?  

যমদ তা ো হয়, তাহদল সংমক্ষপ্ত পদ্ধমতর দায় আমাদদর উপর আদরাপ করা সঙ্গত েয়। 

ে. আসদল তাাঁদদর বিবে এদকবাদরই সংমক্ষপ্ত। একারদণ মবষয়গুদলা েুবই অস্পষ্ট। এোদে 
তাাঁরা বদলদেে ‘এই েব আমবষ্কতত পদ্ধমত সম্পদকচ স্বয়ং তাদদরই অমভজ্ঞতা ও মতামত পমরবতচে 
হদত রদয়দে এবং তাদদর মাদে মতদভদও সৃমষ্ট হদয়দে, তাদক েরঈ মজহাদ বলা হদব মক হদব 
ো?’ 

এোদে কথা হল, মজহাদদর মকে ু অংে আদে েরীয়দতর মাসআলাগত মবষয়। মজহাদদর 
অযোদয় এমে অসংেে মাসআলা আদে। শসোদে শয মাসআলাগুদলা ‘মুজতাহাদ মফহ’ তাদত যমদ 
শযাগে আদলমদদর মতদভদ হয় এবং কেদো মেদজদদর রায়ও পমরবতচে হয়, তাহদল সমসো 
শকাথায়? সাহাবাদয় শকরাম (রামযয়াল্লাহু আেহুম) শথদক শুরু কদর সবচ যুদগর ফকীহদদর মাদে 
েরীয়দতর শকাে অযোদয় এমে ঘেো ঘদেমে? এোই শতা মফকদহর স্বাভামবক র্মরে শয, 
ইজমতহাদদর অবকাে থাকদল তাদত মতদভদ হদব এবং শকউ শকউ সতে প্রকামেত হওয়ার পর 
মেদজর আদগর অবস্থাে শথদক মফদর আসদব। এোই শতা বরং সতোদিষীর মেদেচে। 

আর মজহাদদর শয অংেগুদলা বেবস্থাপোগত মবষয়, মাসআলার সদঙ্গ সমৃ্পি েয়, শসোদে 
মত পমরবতচে হওয়া এবং মতদভদ হওয়া শতা আদরা স্বাভামবক মবষয়। সুতরাং এোদে সমসোো 
শকাথায়, তা আমাদদর কাদে স্পষ্ট েয়। 

আসদল তাাঁরা মক এো শবাোদত শর্দয়দেে শয, মুজামহদ আদলমদদর মতদভদ ও মত 
পমরবতচে এমে মাসআলায় হদয়দে, শযোদে ইজমতহাদদর অবকাে শেই? ো যারা মতদভদ 
কদরদেে, তারা মতদভদ করার শযাগেতা রাদেে ো? মবষয়গুদলা মবদিষণপূবচক মর্মিত হওয়া 
দরকার। কারণ আমরা ময়দাদে কমচরত মুজামহদ আদলমদদরদক দমলল ও ইলদমর অঙ্গদে 
অেেদদর শর্দয় অগ্রগামী শপদয়মে। ইবদে তাইমময়া রহ. বদলে- 
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ولهذا كان الجهاد موجبا للهداية التي هي محيطة بأبواب العلم. كما دل عليه قوله 
جاهد فيه هداية جميع تعالى: }والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا{ فجعل لمن 

سبله تعالى؛ ولهذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: إذا 
اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق معهم؛ لأن الله يقول: 

ع الفتاوى، ج:-}والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا{.  ، طبع 445، ص:52مجمو
 م.1994هـ. 1411فهد لطباعة المصحف الشريف، مجمع الملك 

“একারদণই মজহাদ শহদায়াতদক অবযামরত কদর, যা ইলদমর সকল অযোয়দক োমমল কদর। 
শযমেমে শকারআদে কারীদমর মেদনাি আয়াত প্রমাণ কদর- ‘যারা আমার উদেদেে মজহাদ কদর 
তাদদরদক অবেেই আমম আমার পথসমূদহ পমরর্ামলত কমর’ (সূরা আেকাবূত: ৬৯)। এোদে 
আল্লাহ মজহাদকারীদদর জেে তাাঁর সকল পদথর প্রমত শহাদায়াত অবযামরত কদরদেে। এজেে 
ইমাম আবু্দল্লাহ ইবদে মুবারাক এবং আহমাদ ইবদে হাম্বল রহ.সহ আদরা অদেদক বদলদেে, 

‘যেে মােুষ শকাদো মবষদয় মতদভদ কদর, তেে শদে মজহাদরতরা শকাে মদতর উপর আদেে। 
কারণ সতে তাদদর সদঙ্গই।’ শকেো আল্লাহ বদলদেে, ‘যারা আমার উদেদেে মজহাদ কদর 

তাদদরদক অবেেই আমম আমার পথসমূদহ পমরর্ামলত কমর’।”4 

 

৬. তাাঁরা বদলদেে- 

 مدار كا جس هے كيا پيش نےايسا حضرات  بعض خاكه ايك ميں سلسلے اس
  01:ص. هے ركھا پر آراء آميز غلو يا شاذ متعدد نے انھوں

“এ সম্পদকচ শকাদো শকাদো হযরত এমে একমে পদ্ধমত শপে কদরদেে, যার মভমত্ত 
শরদেদেে তারা অদেকগুদলা োয ও মবমেন্ন এবং উগ্রতা মমমশ্রত মতামদতর উপর।” 

এ সম্পদকচ ইমতপূদবচ আমরা আমাদদর আর্রণমবমযর একমে অংে উদল্লে কদরমে, যার 
শোলাসা হল, মজহাদদর ফরজ আদাদয়র জেে আমাদদর জামাআত মেদজদক েরীয়দতর ঐসব 
সুস্পষ্ট েীমতর মাদে সীমাবদ্ধ রাদে, যা সালাদফ সাদলহীে কুরআে ও সুন্নাহ’র আদলাদক 
মলমপবদ্ধ কদরদেে। োয মবমেন্ন ও ভারসামেহীে মতামত পমরহার কদর কাজ কদর। সুতরাং এই 
আপমত্তও আমাদদর শক্ষদে প্রদযাজে েয়। 

                                                             
4 মাজমু’ আল-ফাতাওয়া, ে. ২৮, পৃ. ৪৪২ 
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৭. তাাঁরা ‘োয’ ও মবমেন্ন এবং বাড়াবামড় মমমশ্রত মতামদতর উদাহরণ মদদয় বদলদেে- 

 هيں، چلتے پر طريقے ديمقراطي جو ممالك مسلم كے كل آج كه نظريه يه مثال
 قانون عدالت جھاں هے، كرده وضع كا لوگوں قانون اور مملكت دستور جھاں

 حكام كے وهاں اور هيں، الحرب دار سب وه هے تيرك فيصله مطابق كے وضعي
 او استئمان ويزا يه دے ويزا كو مسلم غير كسي حكام وه هيں، كافر سب استثناء بال
 شخص اس ويزا حامل شخص كوئي لئے اس آئےگا، نھيں ميں حكم كے معاهده ر
 01:ص هوگا۔ نھيں عھد نقض يه  تو دے كر حمله پر

“শযমে এই দেচে শয, বতচমাে শয মুসমলম রাষ্ট্রগুদলা গণতামন্ত্রক পদ্ধমতদত র্দল, শযোেকার 
সংমবযাে ও আইে মােব রমর্ত, শযোেকার আদালত মােব রমর্ত আইদে র্দল, তা সব দারুল 
হারব এবং শসোেকার োসক শকাদো বেমতিম বাদদ সকদলই কাদফর। তারা শকাদো 
অমুসমলমদক মভসা মদদল, শস মভসা আমাে বা অঙ্গীকাদরর মযচাদা পাদব ো। সুতরাং শকউ যমদ 
উি মভসাযারীর উপর আিমণ কদর, তাহদল তা অঙ্গীকার ভদঙ্গর অন্তভুচি হদব ো।” 

এোদে তাাঁরা মতেমে মাসআলা বদলদেে- 

১ম মাসআলা. “শয মুসমলম রাষ্ট্রগুদলা গণতামন্ত্রক পদ্ধমতদত র্দল, শযোেকার সংমবযাে ও 
আইে মােব রমর্ত, শযোেকার আদালত মােব রমর্ত আইদে র্দল, তা সব দারুল হারব।” 

আমারা জামে এমেই সালাফ ও োলাফ তথা পূবচবতচী ও পরবতচী জুমহুদর উম্মত ও 
অমযকাংে উলামাদয় শকরাদমর মতামত। আো কমর আপোদদর অদেদকরই মবষয়গুদলা কম শবে 
দমলদলর আদলাদক পড়া আদে। কাদরা পড়া ো থাকদল আদলম সাথীদদর সদঙ্গ পরামেচ কদর 
পদড় মেে। তাোড়া মবষয়মের উপর আমাদদর স্বতন্ত্র রর্ো প্রকাে করার ইো আদে 
ইেোআল্লাহ। আমরা র্ামেলাম আমাদদর শদদের উলামাদয় শকরাদমর মতামত মেদয়ই 
মবষয়গুদলা সমদে আেব। মকন্তু তাাঁরা অমযকাংেই আমাদদর আহ্বাদে সাড়া মদদেে ো। ইমতমদযে 
মকেু মতামত অবেে শপদয়মে আলহামদুমলল্লাহ। মকন্তু যা শপদয়মে, তার সবই দমললেূেে। আো 
কমর এবার যাাঁরা মবষয়মের প্রমত দৃমষ্টপাত কদরদেে, তাাঁরা অমতঅবেেই অমবলদম্ব দমলদলর 
আদলাদক মবষয়মে সামদে আেদবে এবং আমরা তা শথদক উপকতত হদত পারব ইেোআল্লাহ। 
তারপর প্রদয়াজে হদল আমরা মবস্তামরত আদলার্ো করব ইেোআল্লাহ। 

২য় মাসআলা. “এবং (দয মুসমলম রাষ্ট্রগুদলা গণতামন্ত্রক পদ্ধমতদত র্দল, শযোেকার 
সংমবযাে ও আইে মােব রমর্ত, শযোেকার আদালত মােব রমর্ত আইদে র্দল) শসোেকার 
োসক শকাদো বেমতিম বাদদ সকদলই কাদফর।” 
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আমরা জামে এোদে শয মতেমে ববমেষ্টে তাাঁরা উদল্লে কদরদেে, সবগুদলার প্রদতেকমেই 
স্বতন্ত্র কুফর। আর গণতন্ত্র শতা একাই অসংেে কুফদরর জেক ও সমমষ্ট। বতচমাে মবদের যত 
গণতামন্ত্রক োসক শগাষ্ঠী আদে, তারা সবাই সাংগিমেকভাদব এবং প্রামতষ্ঠামেকভাদব এই 
কুফুরগুদলা মেদজরা লালে কদর এবং অেেদদরদকও তা গ্রহণ করদত বাযে কদর। যারা এই কাজ 
কদর, তারা শয মুরতাদ কাদফলা, শস সম্পদকচ উম্মদতর মেভচরদযাগে শকাদো আদলদমর মদ্বমত 
আদে বদল আমাদদর জাো শেই।  

কাদফলা ও দলগত মুরতাদদদর সম্পদকচ েরীয়দতর েীমত হল, তাদদর কাদফলায় শযই যুি 
হদব, তার উপরও একই হুকুম আদরামপত হদব। এজেে আলাদা কদর প্রদতেকদক যার্াই করার 
প্রদয়াজে শেই শয, শসও তাদদর কুফুমরগুদলা গ্রহণ কদরই তাদদর সদঙ্গ যুি হদয়দে, ো 
শসগুদলাদক বাদ মদদয় শুযু ববয অংদে তাদদর সমথচে করদে। 

তদব হাাঁ, বেমতিম অবেেই আদে। শসই বেমতিম হল, শকউ যমদ শঘাষণা মদদয় রাদে শয, 
আমম তাদদর এই অংেগুদলা কুফর মদে কমর এবং আমার তাদদর সদঙ্গ যুি হওয়ার ভাদলা 
একমে উদেেে আদে। শযমে তাদদরদক এগুদলা শথদক শফরাদোর জেেই তাদদর সদঙ্গ যুি 
হদয়মে, অথবা তারা শয অেোয় অোর্ারগুদলা করদে, আমম সদঙ্গ থাকদল মকেু কমমদয় আেদত 
পারব বদল তাদদর সদঙ্গ যুি হদয়মে। তাহদল তার এই যুমিদত তাদদর সদঙ্গ যুি হওয়াদক যমদও 
আমরা োজাদয়য বলব, মকন্তু তার শযদহতু কুফুমর মবষয়গুদলা শথদক মুি থাকার প্রামণ ও 
শঘাষণা রদয়দে, এজেে তাদক আমরা মুরতাদ বলব ো; বরং মুমমে মহদসদবই গণে করব। 
একারদণই শযসব উলামাদয় শকরাম ইসলামী োসে কাদয়দমর কথা বদল সংসদদ যাে; এমেমক 
তারা যমদ সরকারী দদলর সদসেও হে এবং শকারআে সুন্নাহ মবদরাযী আইদে হাাঁ বার্ক শভাে 
প্রদাে শথদক মবরত থাদকে, তাদদরদকও আমরা মুরতাদ মদে কমর ো। যমদও তাদদর এ 
অংেগ্রহণও আমরা জাদয়য মদে কমর ো। 

তদব ফদতায়ার েীমত হল, কাদফলাগত এসব মুরতাদদর মবযাে বলদত শগদল, সবসময়ই 
বেমতিম উদল্লে করদত হয় ো। তাোড়া মুফমতর কাদে যমদ বেমতিদমর তথে ো থাদক, তাহদল 

শসই তথে অেুসন্ধাদের দাময়ত্বও মুফমতর উপর বতচায় ো; মবদেষ কদর তারা যমদ طائفة ممتنعة 

(তাদয়ফাদয় মুমতামেয়াহ) তথা প্রমতরক্ষা েমির অমযকারী হয় এবং তাদদরদক যার্াইদয়র 
আওতায় আোর সুদযাগ ো থাদক। 

একমে উদাহরণ মদদল মবষয়মে আদরকেু পমরষ্কার করা যায়। শযমে যরুে কামদয়ামে সম্প্রদায় 
কাদফর। মকন্তু কামদয়ামে সম্প্রদাদয়র সকল আমকদাই কুফর েয়। এেে তারা যমদ একজে সরল 
মুসলমােদক তাদদর কুফুমর শগাপে শরদে ভাদলা মদকগুদলা বুমেদয় দলভুি কদর শেয়, মকংবা 
মেয়া সম্প্রদাদয়র যারা কাদফর, তারা যমদ শকাদো সরল মুসলামদের কাদে তাদদর কুফুমরগুদলা 
শগাপে কদর তাদদর দলভুি কদর শেয়, তাহদল এই বেমি ‘মদয়াোতাে’ মুরতাদ হওয়ার কথা 



 

29 

েয়। মকন্তু মুফমত সাদহবদক যেে ফদতায়া মজদজ্ঞস করা হদব, কামদয়ামেরা কাদফর মক ো? 
মেয়াদদর এই সম্প্রদায় কাদফর মক ো? তেে তার জেে এতেুকু বলাই যদথষ্ট শয, তারা কাদফর। 
বেমতিদমর কথা বলা জরুমর েয়। একইভাদব মুফমত সাদহবদক যমদ কামদয়ামে বা মেয়া 
সম্প্রদাদয়র দলভুি হওয়া শসই শলাকমে সম্পদকচ প্রশ্ন করা হয় শয, অমুক বেমি অমুক মেয়া 
সম্প্রদাদয়র অন্তভুচি হদয়দে বা কামদয়ামে সম্প্রদাদয়র অন্তভুচি হদয়দে, আর মুফমত সাদহদবর 
মেকে তার সম্পদকচ মভন্ন শকাদো তথে ো থাদক, তাহদল মুফমত সাদহদবর জেে একথা বলদত 
অসুমবযা শেই শয, বাস্তদবই যমদ শস উি শকাদো দদলর অন্তভুচি হদয় থাদক, তাহদল শস 
মুরতাদ। এোদে তার বেমতিদমর অন্তভুচি হওয়ার শকাদো কারণ মবদেমাে আদে মক ো, তা 
যার্াই করা মুফমতর দাময়ত্ব েয়। 

আসদল বতচমাে গণতন্ত্র এমে অদেকগুদলা কুফর ও মেরদকর সমমষ্ট, যার প্রদতেকমেই 
স্বতন্ত্র কুফর। এোদে আমরা সংমক্ষপ্ততাকাদর শুযু মােব রমর্ত আইদের কুফদরর প্রমত ইমঙ্গত 
করার জেে েমুো মহদসদব উলামাদয় শকরাদমর দু’একমে উদ্ধতমত তদুল যরমে- 

 

আল্লামা োেমক্বতী রহ. (মতৃেু: ১৩৯৩ মহ.) 

তাফসীরুল কুরআে মবল কুরআদের অেেতম তাফসীর গ্রন্থ ‘আদওয়াউল বায়াে’ প্রদণতা 
প্রেোত মুফাসমসর আল্লামা োেমক্বতী রহ. স্বীয় তাফসীর গ্রদন্থ সমূ্পণচ স্পষ্টরূদপ এ সমস্ত 
োসকদদর হুকুম বণচো কদরদেে। 

মতমে আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

 رآن يِْهِدي لِل َِتي ِهَي أَقَْوُم﴾﴿إِن َ هذا الق 
‘মেশ্চয়ই এই কুরআে মহদায়াত কদর শসই আদদেচর মদদক যা সুদৃঢ়।’ (সূরা বনী ইস্রাইল, 

৯) 

এর বোেোয় বদলে- 

تبع تشريعاً غير التشريع  ومن هدي القرآن للتي هي أقَْوم: بيانه أنه كل من ا
الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فاتباعه لذلك 

 التشريع المخالف كفر بواح، مخرج عن الملة الإسلامية. اهـ 
“কুরআদের মেদদচমেত সুদৃঢ় আদেচসমূদহর একমে হল- কুরআে বণচো কদর মদদয়দে, শয 

বেমি আদম সন্তােদদর সদচার মুহাম্মাদ ইবদে আবু্দল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাদমর 
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আেীত মবযাে বেতীত অেে শকাদো মবযাে অেুসরণ কদর, তার এই মবপরীত মবযাদের অেুসরণ 
কুফদর বাওয়াহ-স্পষ্ট কুফর, যা মমল্লাদত ইসলাম শথদক োমরজ কদর শদয়”5  

 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

لاَ يُْشِرُك فِى ُحْكِمِه أََحًدا ﴾  ﴿َو
‘মতমে কাউদক মেজ মবযাদের শক্ষদে েরীক কদরে ো।’ (সূরা কাহফ, ২৬) 

এর বোেোয় এ সমস্ত োসকদদর কুফমরর বোপাদর একামযক দমলল শপে করার পর মতমে 
বদলে-  

الذين يتبعون  وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن
القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل 
وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من 

 اهـ  .طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم
“এ সকল আসমােী দমলল-প্রমাণ দ্বারা এদকবাদরই সুস্পষ্টরূদপ প্রমামণত হয়, যারা ঐ 

প্রণীত কােূদের অেুসরণ কদর, যা েয়তাে তার বন্ধুদদর মাযেদম প্রণয়ে কদরদে, যা আল্লাহ 
তায়ালা তাাঁর রাসূলদদর মাযেদম শয মবযাে মদদয়দেে তার মবপরীত, তাদদর কাদফর ও মুেমরক 
হওয়ার বোপাদর শুযু শস বেমিই সদন্দহ করদত পাদর, আল্লাহ যার অন্তচদৃমষ্ট মেমভদয় মদদয়দেে 
এবং তাদদর মদতা তাদকও ওহীর েূর শথদক অন্ধ কদর মদদয়দেে।”  

অেেে বদলে-  

ولما كان التشريع وجميع الأحكام، شرعية كانت أو كونية قدرية، من خصائص 
تبع تشريعاً غير تشريع الله قد  يات المذكورة كان كل من ا الربوبية. كما دلت عليه الآ

تخذ يات الدالة على هذا كثيرة، وقد قدمناها  ا ع ربا، وأشركه مع الله. والآ ذلك المشر
 مراراً. اهـ 

“আইে প্রণয়ে এবং যাবতীয় মবময-মবযাে; র্াই তা েরয়ী শহাক বা তাকবীমে-সৃমষ্টগত 
শহাক, এগুদলা শযদহতু একান্তই রুবূমবয়োদতর ববমেষ্টে- উপদরাি আয়াতসমূহ শযমেো প্রমাণ 
করদে, তাই শয বেমিই গাইরুল্লাহর আইদের অেুসরণ করল, শস প্রকততপদক্ষ উি 

                                                             
5 আদওয়াউল বায়াে, ে. ৩ পৃ.৪০ 
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আইেদাতাদক রব মহদসদব গ্রহণ করল এবং তাদক আল্লাহর সাদথ েরীক সাবেস্ত করল। এর 
প্রমাণ-সম্বমলত আয়াত অদেক। বহুবার আমম শসগুদলার আদলার্ো কদর এদসমে।”6 

োদয়ে মহুাম্মাদ মবে ইবরাহীম আদল োয়ে রহ. (মৃতেু: ১৩৮৯ মহ.)  

সউমদ আরদবর সাদবক গ্রোন্ড মুফতী আদল োয়ে মুহাম্মাদ মবে ইবরাহীম রহ. বদলে-  

لو قال من حكم القانون أنا أعتقد أنه باطل فهذا باطل لا أثر له، بل هو عزل 
ع، كما لو قال أحد أنا أعبد الأوثان واعتقد أنها باطل. اه  للشر

“মােব রমর্ত কােূেদক মবর্াদরর মােদণ্ডরূদপ গ্রহণকারী বেমি যমদ বদলও, ‘আমম মবোস 
রামে এো বামতল’, তাহদল তার এ কথা যতচবে হদব ো বরং তার এই কাজ হদব েরীয়ত 
প্রতোেোে। শযমে গ্রহণদযাগে েয় ঐ বেমির কথা শয বদল, ‘আমম মূমতচ পূজা কমর, তদব মবোস 
রামে, এো বামতল’।”7 

আদরক ফদতায়ায় বদলে- 

كم إلى  القوانين كفر ناقل عن الملة ... وأما الذي قيل فيه : كفر دون كفر، إذا حا
غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق. فهذا الذي يصدر منه المرة و 
نحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم 

ع أعدل. اهـ   الشر
“মােব রমর্ত কােূে এমে কুফর, যা (বেমিদক) ইসলাম যমচ শথদক শবর কদর শদয়। ... 

আর শযোর শক্ষদে বলা হদয়দে শয, তা শোে কুফর- শসো হদে, যেে শকউ গাইরুল্লাহর 
মবযাদের মেকে মবর্ারপ্রাথচী হয়, মকন্তু শস মবোস রাদে, শস শগাোহগার হদে এবং আল্লাহ 
তায়ালার মবযােই হক্ব। এো একবার দু’বার হদত পাদর। মকন্তু আেুগদতের সদঙ্গ সুমবেেস্ত ও 
যারাবামহক আইে প্রণয়ে শতা পমরষ্কার কুফর; যমদও বদল, ‘আমরা ভুল করমে এবং েরীয়দতর 
মবযােই ইেসাফপূণচ’।”8 

এোড়াও এোদে োইেুল ইসলাম ইবদে তাইমময়া রহ. (মৃতুে: ৭২৮মহ.), আল্লামা ইবদে 
কাসীর রহ. (মৃতুে: ৭৭৪ মহ.), আল্লামা যামহদ কাউসারী রহ. (মৃতুে: ১৩৭১ মহ.), আবু্দল 

                                                             
6 আদওয়াউল বায়াে, ে. ৭, প.ৃ ১৫৩ 
7 আলফাতাওয়া, ে. ৬, পৃ. ১৫৭ 
8 আলফাতাওয়া, ে. ১২, পৃ.২৮০ 
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কাদদর আওদাহ রহ. (মৃতুে: ১৯৫৪ইং)-সহ আদরা অসংেে উলামাদয় শকরাদমর একই মতামত 
রদয়দে। 

 
৩য় মাসআলা. “তারা শকাদো অমুসমলমদক মভসা মদদল, শস মভসা আমাে বা অঙ্গীকাদরর 

মযচাদা পাদব ো। সুতরাং শকউ যমদ উি মভসাযারীর উপর আিমণ কদর, তাহদল তা অঙ্গীকার 
ভদঙ্গর অন্তভুচি হদব ো।” 

আমাদদর জাোমদত শকাদো মুসমলম োসক যেে মুরতাদ হদয় যায়, মকংবা শকাদো কাদফর 
যেে মুসমলম ভূেণ্ড দেল কদর শেয়, তেে তার শথদক ‘বারাআত’ ও সম্পকচ মেন্ন করা এবং 
তার মবরুদদ্ধ অস্ত্র যারণ কদর হদলও তার হাত শথদক উি মুসমলম ভূেণ্ড দেলমুি করা 
মুসলমােদদর উপর ফরজ হদয় যায়। তাদক শকাদো প্রকার সহদযামগতা করা জাদয়য থাদক ো 
এবং তার শকাদো কততচত্বও মুসলমােদদর উপর থাদক ো। সুতরাং এই মুরতাদ বা কাদফর োসক 
যমদ অেে শকাদো কাদফর বা মুরতাদদর সদঙ্গ মভসা প্রদাদের মাযেদম মেরাপত্তা র্ুমি কদর, 
শকাদো মুসলামাদের উপর শসই র্ুমি রক্ষা করার দায় আদরামপত হওয়ার প্রশ্নই আদস ো। 
আমাদদর জাোমদতর এমেই এোদে দমলল সমৃদ্ধ ও েমিোলী মত। সুতরাং তাাঁদদর কাদে মভন্ন 
মকেু থাকদল শস তথে সামদে আসদলই আমাদদর জেে মবষয়মে বুো সহজ হদব।  

 

৮. এরপর তাাঁরা বদলদেে- 

 سے ميں والوں كرنے ايجاد طريقے ومختصر  محدث كے جھاد طرح اسي
 طور انفرادي ايك هر هے، فرض الگ الگ پر مؤمن هر جھاد نزديك كے بعض
 نھيں،  شرط اجازت كي المؤمنين امير كےلئے اس هے، مسؤول كےلئے اس پر
 پھر هو محروم سے قاهره قوت اور هو غائب اگرچه امير وه تو بھي هو شرط اگر
 كر اشاره نے دار ذمه معروف يا مجھول بھي كسي پر نام كے غائب امير اس بھي
 پر شخص بھي كسي اور پر مقام بھي كسي  اور ميں، ملك بھي كسي تو هو ديا

 چاهے اور هو، كي نوعيت تفجيري چاهے حمله اور هے، جائز دينا كر حمله
 اس اور هوگا مرتب نتيجه كيا پر اس آگے هو، نه كيوں هي پر طور كے اغتيال
 01:ص!!. نھيں ضرورت كي ديكھنے هميں هو گيا كيا اختيار وسيله كيا لئے كے

“এমমেভাদব মজহাদদর েব আমবষ্কতত পদ্ধমতর আমবষ্কারকদদর কাদরা কাদরা দৃমষ্টদত মজহাদ 
মভন্ন মভন্ন প্রদতেক মুমমদের উপর ফরজ এবং প্রদতেদকই আলাদা কদর তার জেে মজজ্ঞামসত 
হদব। মজহাদদর জেে আমীরুল মুমমেীদের অেুমমত েতচ েয়। যমদ েতচ থাদক, তাও শসই আমীর 
যমদ গাদয়বও হয় এবং ক্ষমতা ও কততচত্বেূেে হয়, তবুও তার োদম শয শকাদো জ্ঞাত বা অজ্ঞাত 
দাময়ত্বেীল ইোরা কদর মদদলই শয শকাদো রাদষ্ট্র, শয শকাদো স্থাদে, শয শকাদো বেমির উপর 
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আিমণ কদর শদয়া জাদযয। র্াই শস আিমণ মবদফারণ প্রকতমতর মকংবা গুপ্তহতো পদ্ধমতরই 
শহাক ো শকে। এ আিমদণর ফলাফল কী দাাঁড়াদব এবং তার জেে কী মাযেম অবলম্বে করা 
হদয়দে, তা আমাদদর শদোর প্রদয়াজে শেই।” পৃ. ১০ 

এোদে তাাঁরা তাাঁদদর ভাষায় মজহাদদর ‘েব আমবষ্কতত পদ্ধমত’র উদ্ভাবকদদর র্ারমে ভুল 
মাসআলার প্রমত ইমঙ্গত কদরদেে। 

১ম মাসআলা: “মজহাদ মভন্ন মভন্ন প্রদতেক মুমমদের উপর ফরজ এবং প্রদতেদকই আলাদা 
কদর তার জেে মজজ্ঞামসত হদব।” 

আমরা জামে মজহাদ কেদো ফরদজ শকফায়া, কেদো ফরদজ আইে। ফরদজ শকফায়া 
অবেেই আলাদা আলাদা কদর সুমেমদচষ্ট বেমির উপর ফরজ েয়; উম্মদত মুসমলমার সমমষ্টর উপর 
ফরজ। মকন্তু এই ফরজ যেে শকউই আদায় ো কদর, তেে উম্মদতর প্রমতমে বেমির উপরই তার 
দায় আদরামপত হয়। অথচাৎ ফরদজ শকফায়া আদায় ো করার পমরণমতদত তা ফরদজ আইদে 
রূপান্তমরত হদয় যায়। কারণ শয শকাদো ফরদজ শকফায়ার প্রথম স্তদরর ‘মুোতাব’ ও ‘মুকাল্লাফ’ 
যমদও ‘আহলুল হাল ওয়াল আকদ’, মকন্তু মদ্বতীয় স্তদর প্রদতেক মুসলমােই তার ‘মুোতাব’ ও 
‘মুকাল্লাফ’। এজেে যেে শকাদো ফরদজ শকফায়া আদায় ো হয়, তেে প্রদতেদকরই তার অবস্থা 
অেুযয়ী তা আদায় করার মফমকর করা জরুমর। এমে শযমমে েরীয়দতর মাসআলা, শতমমে একমে 
প্রাকতমতক ও স্বাভামবক মবষয়ও বদে। যমদও এোদে অদেদকই হয়দতা মবমভন্ন ওজদরর কারদণ 
উি দায় শথদক মুমি শপদয় যাদব, মকন্তু শসো ওজদরর কথা; মূল মবযাে েয়। বতচমাদে তাাঁদদর 
ভাষায়ই মজহাদদ ফমরযা পমরতেি। তহদল প্রদতেদক তার জেে মজজ্ঞামসত হদব ো শকে, 
শবাযগমে েয়? 

এজেে ফুকাহাদয় শকরাম মজহাদদর ফরদজ শকফায়ার শক্ষদেই উদাহারণ মদদয় বদলদেে, যমদ 
তা আদায় ো হয়, তেে তা পাাঁর্ ওয়াদির ফরজ োমায ও রমজাদের মেে শরাযার মদতাই 
প্রদতেদকর উপর ফরজ হদয় যায়। শদেুে- 

আল্লামা ইবে ুআমবদীে আে-োমী রহ. (মৃতেু: ১২৫২ মহ.) 

الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو، فأما من 
وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم، حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج 
إليهم. فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو أو لم 

: فإنه يفترض على من يليهم فرض عين يعجزوا عنها، لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا
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كالصلاة والصوم، لا يسعهم تركه ثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا 
 وغربا على هذا التدريج. اهـ 

“যমদ েত্রুরা মুসলমােদদর উপর আিমণ র্ালায়, তাহদল (প্রথমত) মজহাদ ফরদজ আইে 
হয় ঐসব মুসলমাদের উপর, যারা েত্রুর সবদর্দয় মেকেবতচী। েত্রু শথদক যারা দূদর অবস্থাে 
করদে, (েত্রু প্রমতহত করদত) যমদ তাদদর সাহাদযের প্রদয়াজে ো হয়, তাহদল তাদদর উপর 
মজহাদ (ফরদজ আইে েয়; বরং) ফরদজ শকফায়া। তাই তারা মজহাদদ েরীক ো হওয়ারও 
অবকাে আদে। তদব েত্রুর মেকদে যারা রদয়দে, তারা যমদ েত্রু প্রমতদরাদয অপারগ হয় বা 
অলসতাবেত মজহাদ ো কদর, ফদল েত্রু প্রমতহত করদত দূরবতচীদদর সাহাদযের প্রদয়াজে শদো 
শদয়, তাহদল তাদদর পােচবতচীদদর উপর মজহাদ ফরদজ আইে হদয় যাদব; শযমে োমাজ-শরাজা 
ফরদজ আইে। তেে আর তাদদর মজহাদ ো করার অবকাে থাকদব ো। এভাদব তাদদর পদরর 
এবং তাদদর পদরর পদরর মুসলমােদদর উপর মজহাদ ফরদজ আইে হদত থাকদব। পযচায়িদম 
পূবচ শথদক পমশ্চম; সমগ্র মবদের সকল মুসলমাদের উপর মজহাদ ফরদজ আইে হদয় যাদব।”9 

জাো কথা, ফরদজ শকফায়া শথদক দায়মুি হওয়ার জেে মকে ু শলাদকর শসই কাদজ রত 
থাকাই যদথষ্ট েয়; বরং কাজমে আদায় হয় পমরমাণ শলাদকর তাদত যুি হওয়া এবং কাজমে 
আদায় হওয়া জরুমর। শযমে মুসলমােরা যেে েত্রু কততচক আিান্ত হয়, তেে তাদদর আিমণ 
প্রমতহত করা এবং েত্রুদক পরামজত বা মবতামড়ত কদর আিান্তদদরদক েঙ্কামুি করা পযচন্ত তার 
দায় প্রদতেক মুসলমাদের উপর শথদক যাদব।  

এোড়াও মকে ুশক্ষে আদে, শযোদে মজহাদ ফরদজ আইে হদয় যায় এবং শস শক্ষেগুদলাদত 
শয মজহাদ ফরদজ আইে হদয় যায়, তার উপর উম্মদত মুসমলমার ইজমা রদয়দে। শুযু ফরজই 
েয়; ফুকাহাদয় শকরাম বদলদেে, তেে তা ঈমাদের পর সবদর্দয় গুরুত্বপূণচ ফরদজ পমরণত হয়। 
যাদদর জেে অেে ফরজ আদাদয়র কারদণ মজহাদদ যাওয়া মেদষয থাদক, তাদদর জেেও তেে 
শসই ফরজ বাদ মদদয় মজহাদদ যাওয়া জরুমর হদয় পদড়। েমুো মহদসদব কদয়কমে উদ্ধতমত লক্ষ 
করুে- 

োইেুল ইসলাম ইবদে তাইমময়া রহ. (মৃতুে: ৭২৮ মহ.) বদলে- 

وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا، 
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا 

                                                             
9 রেুল মুহতার, ে. ৩, পৃ. ২৩৮ 
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يشترط له شرط  بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا 
  وغيرهم.اهـ

“প্রমতদরাযমূলক যুদ্ধ মুসলমােদদর দ্বীে ও সম্মাদের উপর আিমণকারীদক প্রমতদরায 
করার সবদর্দয় গুরুতপূণচ স্তর, যা সবচসম্মমতিদম ফরজ। শয আগ্রাসী েমি মুসলমােদদর দ্বীে-
দুমেয়া বংস কদর, ঈমাদের পর তাদক প্রমতদরাদযর শর্দয় গুরুতর ফরজ মদ্বতীয় আদরকমে শেই। 
এই শক্ষদে শকাদো েতচ প্রদযাজে েয়, বরং সামথচে অেুযায়ী প্রমতদরায করদত হদব। আমাদদর ও 
অেোেে (মাযহাদবর) ফুকাহাদয় শকরাম সকদলই তা সুস্পষ্টভাদব বণচো কদরদেে।”10  

ইমাম কুরতুবী রহ. (মৃতুে: ৬৭১ মহ.) বদলে-  

قال ابن عطية: والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله 
فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن  عليه وسلم فرض كفاية،

  ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين. اهـ
“ইবদে আমতয়োহ্ রহ. বদলে, একথার উপর ইজমা র্দল আসদে শয, উম্মদত মুহাম্মামদর 

প্রমতমে বেমির উপর মজহাদ ফরদজ শকফায়া। যমদ মুসলমােদদর একাংে তা আদায় কদর, 
অেেদদর শথদক এর দাময়ত্ব-ভার সদর যাদব। তদব েত্রু যমদ শকাদো ইসলামী ভূেদণ্ড আগ্রাসে 
র্ালায়, তেে তা ফরদজ আইে হদয় যায়।11 

ইবেুল হুমাম রহ. (মৃতুে: ৮৬১ মহ.) বদলে- 

 وأما العينية في النفير العام فبالإجماع. اهـ 
“েফীদর আম-এর সময় মজহাদ ফরদজ আইে হওয়াো ইজমা দ্বারা সাবেস্ত।”12  

 

মুফতী েফী রামহমাহুল্লাহ (মৃতেু: ১৩৯৬ মহ.) 

 هوں، آور حمله پر ملك اسالمي كسي كفار وقت كسي نخواسته خدا طرح اسي
 نه كافي اور قادر طرح پرپوري مدافعت كي ان جماعت والي كرنے مدافعت اور
 سب والے پاس هوكر متعدي سے جماعت اس فريضه يه بھي وقت اس تو هو،

 والے پاس كے ان تو هوں عاجز بھي وه اگر اور هے، جاتا هو عائد پر مسلمانوں
 جھاد وقت ايسے پر مسلم فرد هر هر كے دنيا پوري كه تك يھاں پر مسلمانوں

                                                             
10 ফাতাওয়া আল কুবরা, ে. ৪, পৃ. ৬০৮ 
11 তাফসীদর করুতবুী, ে. ৩, পৃ. ৩৮ 
12 ফাতহুল কাদীর, ে. ৫, পৃ. ৪৪০ 
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 سے مطالعه  كے آيات تمام باال مذكورة كي مجيد قرآن هے، جاتا هو عين فرض
 كفايه فرض جھاد ميں حاالت عام كه ديا قرار حكم يه نے ومحدثين فقھاء جمھور
  808: ص ،0:ج القرآن، معارف. هے

 يقينا وقت اس هو شديد ضرورت كي دفاع سے ں مسلمانو اور اسالم وفت جس
 صلى كريم رسول ميں خندق غزۀو كه جيسا هوگا، افضل سے عبادات تمام جھاد
 معارف. هے ظاهر سے واقعه كے جانے هو قضا نمازيں چار كي وسلم عليه الله

  808: ص ،0:ج القرآن،

“এমমেভাদব আল্লাহ ো করুে, কেদো যমদ কাদফররা শকাদো ইসলামী রাদষ্ট্র আিমণ 
কদর, এবং প্রমতদরাদযর জেে মেযচামরত বামহেী তাদদর প্রমতদরাদয যদথষ্ট ো হয়, তেে উি 
ফরজ তাদদর অমতিম কদর পােচবতচী সকল মুসলমাদের উপর আদরামপত হয়। তারাও যমদ 
সক্ষম ো হয়, তাহদল তাদদর পােচবতচীদদর উপর এবং এভাদব িমািদয় সমগ্র মবদের প্রদতেক 
মুসলমাদের উপর মজহাদ ফরদজ আইে হদয় যায়। শকারআদে কারীদমর উপদরাি আয়াতগুদলা 
অযেয়ে কদর, জুমহুর ফুকাহা ও মুহামেসীে রামহমাহুমুল্লাহ এই মবযােই সাবেস্ত কদরদেে শয, 
স্বাভামবক অবস্থায় মজহাদ ফরদজ মকফায়া।”13  

“যেে মুসলমােদদর পক্ষ শথদক েত্রু প্রমতদরাদযর প্রদয়াজে তীব্র হয়, তেে মে:সদন্দদহ 
মজহাদ সকল ইবাদত শথদক উত্তম। শযমে েন্দদকর যুদদ্ধ রাসূদল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইমহ 
ওয়াসাল্লাদমর র্ার ওয়াি োমায কাযা হওয়ার ঘেো শথদক মবষয়মে পমরষ্কার।”14  

তাোড়া আলাদা বেমির উপর শয মজহাদ ফরজ, তাও ফুকাহাদয় শকরাম শকারআে সুন্নাহর 
আদলাদক সুস্পষ্ট বদলদেে। আল্লাহ তায়ালা ইরোদ কদরে- 

 فََقاتِْل فِي َسِبيِل الل َِه لَا تُكَل َُف إِل َا نَْفَسَك 

“আপমে আল্লাহর পদথ মকতাল করুে; আপোর আপে সত্ত্বা বেতীত অেে কাদরা দায় আপোর 
উপর বতচাদব ো।” (সূরা মেসা, আয়াত ৮৪) 

ইবদে আমতয়োহ আন্দালুমস রহ. (৫৪২ মহ.) উি আয়াদতর তাফসীদর বদলে,  

هذا أمر في ظاهر اللفظ للنبي عليه السلام وحده، لكن لم نجد قط في خبر أن القتال 
أنه خطاب  -والله أعلم -فرض على النبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة مدة ما، المعنى

                                                             
13 মাআদরফলু শকারআে, ে. ৪, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬ 
14 মাআদরফলু শকারআে, ে. ৪, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬ 
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للنبي عليه السلام في اللفظ، وهو مثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه، أي أنت يا 
القول له فَقاتِْل فِي َسِبيِل الل َِه لا تُكَل َُف إِل َا نَْفَسَك ولهذا  محمد وكل واحد من أمتك

ينبغي لكل مؤمن أن يستشعر أن يجاهد ولو وحده، ومن ذلك قول النبي عليه السلام 
ولو خالفتني يميني »وقول أبي بكر وقت الردة: « والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي»

 245=21\5اهـ «. لجاهدتها بشمالي

“বাহেত শদো যায় এ আয়াদতর আদদে শুযু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাদমর 
একার জেে। তদব শকাে হামদদসই আমরা এ কথা পাইমে শয, শকাদো যামাোয় মজহাদ উম্মত 
বাদদ শুযু রাসূদলর উপর ফরয মেল। (কাদজই)- ওয়াল্লাহু আ’লাম- (আয়াদত) বাহেত রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লামদক সদম্বাযে করা হদলও এমে পৃথক পৃথক সকলদক বলাই 
উদেেে। অথচাৎ, শহ মুহাম্মাদ! আপমে এবং আপোর উম্মদতর সকদলর প্রমতই মেদদচে হল, 
‘তুমম (একা হদলও) আল্লাহর রাস্তায় মকতাল কর। শতামার উপর শতামার মেদজর োড়া অেে 
কাদরা দায়ভার বতচাদব ো’। এজেে প্রমতমে মুমমদের এই অেুভূমত রাো উমর্ৎ শয, শস একা 
হদলও মজহাদ করদব।  

একই অথচ বহে করদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাদমর এ বাণী- ‘আল্লাহর কসম! 
আমার গদচাে পৃথক হদয় যাওয়া পযচন্ত অথবা আমম একা হদয় শগদলও তাদদর মবরুদদ্ধ মজহাদ 
কদর যাব।’  

একই অথচ বহে করদে আবু বকর রামদয়াল্লাহু আেহুর এ বাণী- যা মতমে (রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইমহ ওয়াসাল্লাদমর ওফাদতর পর আরদবর) শলাদকরা যেে মুরতাদ হদয় মগদয়মেল, তেে 
বদলমেদলে, ‘আমার ডাে হস্ত আমার সঙ্গ ো মদদল বাম হস্ত মদদয়ই (অথচাৎ শকউ আমার সাদথ 
ো থাকদল) আমম (একাই) তাদদর (অথচাৎ মুরতাদদদর) মবরুদদ্ধ মজহাদ কদর যাব।” 
(তাফসীদর ইবদে আমতয়োহ ২/৮৬) 

অেোেে মুফাসমসমরদে শকরামও ইবদে আমতয়োহ রহ. এর সাদথ সহমত শপাষণ কদরদেে। শযমে 
কুরতুমব রহ., আবু হাইয়াে আন্দালুসী রহ. (৭৪৫ মহ.)ও স্ব স্ব গ্রদন্থ একই কথা বদলদেে। 

তাোড়া সহীহ শবাোরী ও মুসমলদম বমণচত মবমেষ্ট সাহামব আবু বাসীর রা. ও সলামা ইবেুল 
আকওয়া’ রা. এর একা মজহাদ করার মবষয়মে শতা সকদলরই জাো।  

আর ফরদজ আইে মাদেই সুমেমদচষ্ট কদর প্রদতেক বেমির উপর ফরজ এবং তা আদায় ো 
করদল বেমি শগাোহগার হয়। একথা মফকদহর একজে প্রাথমমক স্তদরর তামলদব ইলমও জাদে। 
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তারপরও তাাঁরা শকে এোদক মজহাদদর ‘েব আমবষ্কতত পদ্ধমত’র আমবষ্কারকদদর মত বলদলে, 
তা আমাদদর শবাযগমে েয়। সুতরাং তাাঁদদর উদেেে দমলদলর আদলাদক মবস্তামরত সামদে 
আসদলই মবষয়মে পমরষ্কার হদব।  

২য় মাসআলা: 

 سے ميں والوں كرنے ايجاد طريقے ومختصر  محدث كے جھاد طرح اسي
 نھيں  شرط اجازت كي المؤمنين امير كےلئے....جھاد نزديك كے بعض

“এমমেভাদব মজহাদদর েব আমবষ্কতত পদ্ধমতর আমবষ্কারকদদর কাদরা কাদরা দৃমষ্টদত... 
মজহাদদর জেে আমীরুল মুমমেীদের অেুমমত েতচ েয়।” 

এোদে তাাঁদদর উদেেেো পমরষ্কার করার জেে আদগর পৃষ্ঠার এ সংিান্ত বিবেেুকুও উদ্ধতত 
করা শযদত পাদর। শসোদে তাাঁরা বদলদেে- 

“মজহাদদর ফমরযা মযন্দা করার মফতমর তমরকা হল, প্রথদম যমমদে ক্ষমতা অমজচত হদব এবং 
োসে ক্ষমতার অমযকারী ইসলামী ইমারাহ প্রমতমষ্ঠত হদব, তারপর আমীরুল মুমমেীে ‘আমর 
মবল মা’রূফ ও োমহ আমেল মুেকাদরর’ অেোেে োোর মদতা মজহাদদকও ইসলামী মবময মবযাে 
অেুযায়ী মযন্দা করদবে।  

যমমদের ক্ষমতা, প্রকতত সামথচে (কমল্পত সামথচে েয়) এবং োসে ক্ষমতার শেততদত্বর অেুমমত 
ও তত্ত্বাবযাে বেতীত মজহাদ করদত যাওয়া, মজহাদদর শসই পদ্ধমত েয়, যাদক সুন্নাদত েববী ও 
উসূদল েরীয়াহ’র শমাতামবক বলা যায়।” পৃ.-৯ 

এোদে আমার মদতা দুবচল পািদকর জেে (যমদ শকউ থাদকে) একমে কথা বলা মুোমসব 
মদে হদে; যমদও অদেক পািদকর কাদে তা অমতমরি মদে হদব।  

আমম যেে প্রথদম এই শলোমে পমড়, তেে উপদরাি অংেমে পড়ার সময় আমার একে ুভ্রম 
হদত যামেল। শভদবমেলাম তাাঁরা যেে ‘মফতমর তমরকা’ বাকেমে প্রদয়াগ কদরদেে, তাহদল তার 
মবপরীতোদক সদবচাচ্চ ‘গাইদর মফতমর’ বা অস্বাভামবক বলদবে, েরীয়ত পমরপন্থী বলদবে ো। 
কারণ েরীয়দত এমে অদেক মাসআলা আদে, শযগুদলা মফতমর েয়, মকন্তু েরীয়ত সম্মত। শযমে 
যরুে ফরজ োমাদযর মফতমর তরীকা হল, তা জামাদত সদঙ্গ পড়দত হদব। তদব এোর অথচ এই 
েয় শয, জামাত বাদ মদদল োমাযই হদব ো বা জামাদতর বেবস্থা ো হদল োমায মাফ হদয় যাদব। 
মকন্তু যেে শদেলাম পদরর পোরায় বলদেে- ‘যমমদের ক্ষমতা, প্রকতত সামথচে (কমল্পত সামথচে 
েয়) এবং োসে ক্ষমতার শেততদত্বর অেুমমত ও তত্ত্বাবযাে বেতীত মজহাদ করদত যাওয়া, 
মজহাদদর শসই পদ্ধমত েয়, যাদক সুন্নাদত েববী ও উসূদল েরীয়াহ’র শমাতামবক বলা যায়।’ -
আমার ভ্রম শকদে শগল। বুেলাম এই পদ্ধমতর মবপরীতো েরীয়ত সম্মতই েয়। 
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মদ্বতীয়ত, যেে ‘আমীরুল মুমমেীে’ সংিান্ত অংেমে পড়মেলাম, তেে ভাবমেলাম েব্দমের 
োমব্দক অথচ গ্রহণ করার শকাদো সুদযাগ আদে মক ো? অথচাৎ োমব্দক অদথচ তার উদেেে যমদ 
হত ‘মুমমেদদর আমীর’, তাহদল বুদে মেদত পারতাম, মজহাদ শযদহতু স্বভাবতই একমে 
ইজদতমাময় কাজ, আর শয শকাদো ইজদতমাময় কাজই সুর্ারুরূদপ আঞ্জাম শদয়ার জেে একজন্ 
আমীর জরুমর, সুতরাং মজহাদদর ফরীযা আঞ্জাম শদয়ার জেেও একজে আমীর মেযুি কদর শেয়া 
জরুমর। শযমে রাসূদল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম বদলদেে- 

 (1147-)رواه أحمد لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة الا أمروا عليهم أحدهم
‘মতে বেমির জেে শকাদো মরু ময়দাদে অবস্থাে করা জাদয়য হদব ো, যতক্ষণ ো তারা 
একজেদক তাদদর আমীর বামেদয় শেয়।’ (মুসোদদ আহমাদ, হামদস েং ৬৬৪৭) 

মকন্তু যেে আদগ পদর মমমলদয় বারবার পড়লাম, শদেলাম এমে শকাদো সুদযাগ এোদে 
রাো হয়মে। বরং এোদে ‘আমীরুল মুমমেীে’ দ্বারা উদেেে একমে মুসমলম রাষ্ট্র তথা দারুল 
ইসলাদমর সদবচাচ্চ োসক, যাদক মফকহ ও েরীয়দতর পমরভাষায় ‘আমীরুল মুমমেীে’ উপামযদত 
স্মরণ করা হয়। বতচমাে পমরভাষায় বলদল বাদো, শপ্রমসদডন্ট বা প্রযােমন্ত্রী।  

তাোড়া অেেে তাাঁরা বদলদেে- “তাদদর কাদরা কাদরা বিবে হল, এেে মজহাদদর মবযাে 
কাযচকর করার সামথচে আদে। শতা এোও এক আশ্চযচ বোপার শয, মজহাদদর সামথচে আদে, মকন্তু 
শেলাফত প্রমতষ্ঠার সামথচ শেই?! ভাবা দরকার, শতামাদদর আমীদরর হাদত যমদ মজহাদদর সামথচে 
থাকত, তাহদল শস শতামাদদর রাদষ্ট্র শেলাফদত ইসলামময়াও প্রমতমষ্ঠত করদত পারত!” পৃ. ১০-
১১ 

-এোে শথদকও মবষয়মে আদরা পমরষ্কার শয, আদলার্ে বিদবে পামরভামষক অদথচই 
আমীরুল মুমমেীে উদেেে। 

আমাদদর জাোমদত মজহাদ যেে ফরদজ শকফায়া থাদক, তেে আমীরুল মুমমেীদের 
অেুমমত ও তত্ত্বাবযাদে মজহাদ করদত হয়। এোদেও অদেক উলামাদয় শকরাম েতচ কদরদেে, 
যমদ আমীরুল মুমমেীে মজহাদ কদর। পক্ষান্তদর মতমে যমদ মজহাদ বন্ধ কদর শদে, তাহদল তার 
অেুমমত োড়াই মজহাদ করা যাদব। একইভাদব মজহাদদর অেুমমত মেদত শগদল যমদ মজহাদদর 
সুদযাগ হাতোড়া হদয় যায়, তেেও তার অেুমমত বেতীত মজহাদ করা যাদব। 

তাোড়া মজহাদ যেে কাদফর কততচক আিান্ত মুসলমােদদর উপর ফরদজ আইে হদয় যায় 
এবং োসক মজহাদ ো কদর, তেে তার অেুমমত বেতীতই মজহাদ করদত হয়; বরং আমীরুল 
মুমমেীে যমদ মেদষয কদরে, তাহদল মেদষযাজ্ঞা উদপক্ষা কদর হদলও তেে মজহাদ করদত হদব। 
কারণ ফরদজ আইে হল, আল্লাহর মবযাে। সুতরাং মােলুদকর কথায় আল্লাহর মবযাে লঙ্ঘে 
করা যাদব ো।  
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ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (মৃতুে: ১৮৯ মহ.) বদলে- 

ِج لِلِْقَتاِل فَلَْيَس يَْنبَِغي لَُهْم أَْن يَْعُصوهُ إل َا  َوإِْن نََهى الِْإَماُم الن َاَس َعْن الَْغْزِو َوالُْخُرو
ا. م ً  اهـ أَْن يَُكوَن الن َِفيُر عَا

“ইমাম যমদ শলাকজেদক যুদ্ধ করদত এবং মজহাদদ শবর হদত মেদষয কদরে, তাহদল তার 
মেদষযাজ্ঞা অমােে করা তাদদর জেে উমর্ৎ হদব ো, তদব যমদ ‘েমফদর আম’ হয়।”15 

একইভাদব যেে োসক থাদক ো, তেেও আিমণকারী কাদফদরর মবরুদদ্ধ মজহাদ করদত 
হয়। 

 المغني لابن قدامة-يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره  فان عدم الامام لم
“ইমাম যমদ ো থাদক, মজহাদ মবলমম্বত করা যাদব ো। কারণ তাদত মজহাদদর উদেেে 

হাতোড়া হদব।”16  

এমমেভাদব োসক যমদ মুরতাদ হদয় যায়, তার মবরুদদ্ধও মজহাদ করা ফরজ হদয় যায়। 
স্বাভামবক কথা োসকই যেে মুরতাদ হদয় শগল, তেে আমীরুল মুমমেীে আসদব শকাদেদক? 
মুরতাদ োসক শতা ক্ষমতা যদর রােদব এবং তাদক সমরদয় মুমসলম আমীরুল মুমমেীে মেযুি 
করার জেেই তেে মজহাদ করদত হদব। মজহাদদর জেে তেে আমীরুল মুমমেীে পাদব শকাথায়? 
তাোড়া সালাদফর মদযে এমে অসংেে মজহাদদর েমজর আদে, শযোদে তাাঁরা আমীরুল মুমেেীে 
োড়াই মজহাদ কদরদেে। শকউ শকউ শতা আমীরুল মুমমেীে যেে জুলুম অতোর্ার কদর, তেে 
শোদ আমীরুল মুমমেীদের মবরুদদ্ধও মজহাদদর কথা বদলদেে; যমদও এো জুমহুদরর মত েয়। 

োসক কাদফর হদয় শগদল শয তার মবরুদদ্ধ মজহাদ করা যাদব একথা হাদীদসই বমণচত আদে- 

হযরত উবাদা ইবদে সাদমত রামদয়াল্লাহু আেহু শথদক বমণচত; মতমে বদলে,  

أَْن بَايََعَنا على السمع  دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فَبَايَْعَناهُ. فكان فيما أخذ علينا
 لا نَُناِزعَ الأَْمَر أَْهلَه.والطاعة في َمنَشِطنا وَمْكَرِهنا، وُعسرنا ويُسرنا، َوأَثََرة علينا، َوأَْن 

 ِعْنَدكُْم ِمَن الل َِه فِيِه بُْرهَاٌن. )متفق عليه وهذا لفظ مسلم.( إِلا َ أَْن تََرْوا كُْفًرا بََواًحاقَاَل: 
“আমাদদরদক রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়া সাল্লাম ডাকদলে এবং আমরা তাাঁর হাদত 

বাইআত হলাম। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়া সাল্লাম আমাদদর শথদক শয মবষদয় বাইআত 
মেদলে তার মদযে একমে মেল, আমরা আমাদদর পেন্দেীয়-অপেন্দেীয় মবষদয়, সুদে-দুিঃদে এবং 
                                                             
15 আস-মসয়ারুল কাবীর, ে. ২, পৃ. ৩৭৮ 
16 আলমগুমে, ইবদে কুদামাহ রহ, ে. ১০, পৃ. ৩৭৫ 
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আমাদদর উপর যমদ অেে কাউদক প্রাযােে শদয়া হয় তথামপও (আমীদরর কথা) শুেব ও 
আেুগতে করব এবং আমরা দাময়ত্বেীদলর সাদথ দাময়ত্ব মেদয় মববাদদ জড়াব ো। রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইমহ ওয়া সাল্লাম বদলে তদব হাাঁ, যমদ শতামরা শকাদো স্পষ্ট কুফর শদেদত পাও, যার 
বোপাদর আল্লাহর পক্ষ শথদক শতামাদদর কাদে সুস্পষ্ট প্রমাণ মবদেমাে রদয়দে, তাহদল মভন্ন 

কথা।” (সহীহ শবাোমর: ৬৬৪৭, সহীহ মুসমলম: ৪৮৭৭) 

সাহামব সালামা ইবেুল আকওয়া রা. আমীদরর অযীদে শথদকও আমীদরর অেুমমত বেমতত 
মজহাদ কদরদেে। এমমেভাদব আবু বাসীর রা. আমীরুল মুমমেীদের আওতার বাইদর আমীরুল 
মুমমেীে বেতীত মজহাদ কদরদেে। 

আমাদদর আকামবদর শদওবন্দ যেে ইংদরজদদর মবরুদদ্ধ মজহাদ কদরে, তেে তাাঁদদর হাদত 
রাষ্ট্টক্ষমতাও মেল ো, আমীরুল মুমমেীেও মেল ো। ইমতহাদস এমে আদরা অদেক মজহাদই 
আদে।  

তাোড়া আমরা বরং শদদেমে, ইমাম োড়া মজহাদ হদব ো, এো রাদফমজ মেয়াদদর আমকদা। 
ইবেু আমবল ইজ্জ হাোমফ রহ. (৭৯২ মহ.) রাদফমজদদর আকীদা বণচো কদর বদলে, 

َضا ِمْن آِل ُمَحم ٍَد، َويَُناِدي ُمَناٍد ِمَن   لُوا: لَا ِجَهادَ في َسِبيِل الله حتى يَْخُرَج الر ِ قَا
ت َِبُعوهُ! َماِء: ا   الس َ

“তারা বদল, মুহাম্মাদ বংদের শরজার আত্মপ্রকাে ো হওয়া পযচন্ত এবং আকাে শথদক 
একজে শঘাষক শঘাষণা ো শদয়া পযচন্ত শয, ‘শতামরা তার অেুসরণ কর’- আল্লাহর রাস্তায় 

শকাদো মজহাদ হদব ো।” -েরহুল (আমকদামতত তহামবয়োহ, পৃষ্ঠা ৩৮৭) 

সুতরাং মদফাময় মজহাদদর জেে আমীরুল মুমমেীে েতচ হওয়ার মবষয়মে আমাদদর শবাযগমে 
েয়।  

এোদে আদরকমে গুরুত্বপূণচ মবষয় হল, তাাঁদদর কথা যমদ আমরা শমদেও শেই, তাহদল 
আমাদদর আমীর ও ইমারার মবষয়মে শতা আো কমর আমাদদর সকল ভাইদয়রই জাো আদে 
আলহামদুমলল্লাহ। সুতরাং আমাদদর মবভ্রান্ত হওয়ার শকাদো কারণ শেই। 

৩য় মাসআলা: “যমদ েতচ থাদক, তাও শসই আমীর যমদ গাদয়বও হয় এবং...”  

এোদেও আসদল তাাঁরা কী বলদত শর্দয়দেে, তার মবস্তামরত মববরণ ো আসদল কথা বলার 
েুব একো সুদযাগ শেই। কারণ গাদয়ব মাদে অেুপমস্থত। মকন্তু শয আমীরুল মুমমেীদের অযীদে 
মজহাদ করা হদব, তাদক মুজামহদদর সদঙ্গ মজহাদদর ময়দাদে উপমস্থত থাকদত হদব, একথা 
উোদদর সম্পদকচ মকভাদব যারণা কমর? সুতরাং এ অথচ হদত পাদর ো। আর যমদ উদেেে হয়, 
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অজ্ঞাত বা অপমরমর্ত, শযমেমে পদরর লাইদে আমীরুল মুমমেীদের অমযেস্ত মযম্মাদার সম্পদকচ 
বদলদেে- ‘মাজহুল’। তাহদল এোদে আমাদদর বুোর মবষয় হল, আমীরুল মুমমেীে হওয়ার 
জেে কী পমরমাণ পমরমর্ত হদত হয় এবং কার কার কাদে পমরমর্ত হদত হয়? সরাসমর সাক্ষাত 
পমরর্য় থাকদত হয়, ো মেভচরদযাগে সূদের সংবাদদ পমরমর্ত হদলই যদথষ্ট? পৃমথবীর সবার কাদে 
পমরমর্ত হদত হয়, ো যার সদঙ্গ বাইয়াদতর সম্পকচ বা মযমে মামুর, তার কাদে পমরমর্ত থাকদলই 
র্দল? এই সবগুদলা মবষয় সুমেমদচষ্ট হওয়া দরকার এবং দমলদলর আদলাদক সামদে আসা 
দরকার, তাহদল আমাদদর অবস্থার ভুল শুদ্ধ মেণচয় সম্ভব হদব; অেেথায় েয়। 

৪থচ মাসআলা: (যমদ েতচ থাদক, তাও শসই আমীর যমদ গাদয়বও হয় এবং) “ক্ষমতা ও 
কততচত্বেূেে হয়, তবুও তার োদম শয শকাদো পমরমর্ত বা অপমরমর্ত দাময়ত্বেীল ইোরা কদর 
মদদলই শয শকাদো রাদষ্ট্র, শয শকাদো স্থাদে, শয শকাদো বেমির উপর আিমণ কদর শদয়া 
জাদয়য। র্াই শস আিমণ মবদফারণ প্রকতমতর মকংবা গুপ্তহতো পদ্ধমতরই শহাক ো শকে। এ 
আিমদণর ফলাফল কী দাাঁড়াদব এবং তার জেে কী মাযেম অবলম্বে করা হদয়দে, তা আমাদদর 
শদোর প্রদয়াজে শেই।” 

আবার একে ুলক্ষ করুে- “শয শকাদো রাদষ্ট্র, শয শকাদো স্থাদে, শয শকাদো বেমির উপর 
আিমণ কদর শদয়া জাদয়য। র্াই শস আিমণ মবদফারণ প্রকতমতর মকংবা গুপ্তহতো পদ্ধমতরই 
শহাক ো শকে। এ আিমদণর ফলাফল কী দাাঁড়াদব এবং তার জেে কী মাযেম অবলম্বে করা 
হদয়দে, তা আমাদদর শদোর প্রদয়াজে শেই।”  

-এরকম ঢালাও অমভদযাগ তাাঁরা কার সম্পদকচ কদরদেে, আমাদদর জাো শেই। মদে হয় 
মজহাদদর ভূমমদত এমে মকে ুপাগদলর দল আদে, যাদদর েূেেতম মহতামহত জ্ঞাে বলদত মকেুই 
শেই। পাগল শযরকম শুযু োওয়া আর শপোব পায়োো োড়া মকেুই শবাদে ো, এরকম তারাও 
শুযু মজহাদ মাদেই মােুষ হতো এবং মােুষ হতো মাদেই জান্নাদত র্দল যাওয়ার বাইদর দুমেয়া 
আদেরাদতর আর মকেুই বুদে ো। ফদল তারা মূলেবাে জীবদের প্রমতমে মবনু্দ এভাদব পামের 
মদতা ফুাঁৎকার মদদয় সূযচরমিদত েমড়দয় শদয় এবং তাদত রংযেুর সাত রং শদদে শদদে উম্মাদ 
মবদভার হদয় শুযু মােুদষর রি েরায়! 

কাদজর সুবাদদ মজহামদ সংগিেগুদলা সম্পদকচ আমাদদর যতেুক ুযারণা আদে, তাদত এমে 
শকাদো মজহামদ সংগিদের অমস্তত্ব আমাদদর শদদে শতা েয়ই, সম্ভবত পৃমথবীর শকাথাও শেই। 
উোরা শযদহতু ময়দাদে শেই, সুতরাং এ মবষদয় উোদদর কাদে আমাদদর শর্দয় শবমে তথে থাকার 
কথা েয়। অবেে বেমতিমও হদত পাদর। যমদ থাদক, তাহদল তাও সামদে আসা দরকার। 
আমাদদর ভাইরা আলহামদুমলল্লাহ ময়দাদে কমচরত মজহামদ কাদফলাগুদলার মাদেও তাদদর 
ভুলগুদলা সংদোযদের জেে দাওয়াদতর কাজ কদরে। আলহামদুমলল্লাহ ইমতমদযে এই 
দাওয়াদতর মাা্যেদম আল্লাহ শমদহরবাে তাাঁর মবদেষ দয়া ও অেুগ্রদহ মকেু কাদফলার সংদোযে 
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কদরও মদদয়দেে। সুতরাং এমে জঘেে ভুদলর মেকার শকাদো কাদফলার সন্ধাে শপদল আমরা 
তাদদর কাদে সহীহ দাওয়াত মেদয় শপ াঁোর শর্ষ্টা করব ইেোআল্লাহ। কারণ মজহাদ কাদরা 
বেমিগত মবষয় েয়; পুদরা উম্মদতর মবষয় এবং এোেকার ভুদলর মাশুল পুদরা উম্মতদকই শোয 
করদত হয়। 

আল্লাহ ো করুে, যমদ তাাঁদদর মদতা দাময়ত্বেীল বেমি ও প্রমতষ্ঠাে আমাদদর সম্পদকচ এমে 
যারণা কদর থাদকে এবং উি কথাগুদলা বদল আমাদদর প্রমত ইমঙ্গত কদর থাদকে, তাহদল 
আমাদদর আল্লাহর আশ্রয় শেয়া োড়া আর শকাদো উপায় শেই। ইন্নামলল্লামহ ওয়া ইন্না ইলাইমহ 
রামজউে, ওয়া লা-হাওলা ওয়া লা-কুওয়াতা ইল্লা মবল্লামহল আমলময়েল আজীম!  

تباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.  اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا ا
 

৯. এরপর তাাঁরা বদলদেে- 

 بھي استطاعت كي جھاد حكم تنفيذ اب كه هے يه كھنا كا بعض سے ميں نا
 هے موجود استطاعت كي جھاد هےكه معاملة عجيب ايك بھي يه تو ، هے موجود
 تمھارےامير اگر كه چاهيے  سوچھنا!هے؟ نھيں استطاعت كي خالفت اقامت ليكن

 اسالمية خالفت ميں ملك اس تمھارے وه تو هوتي استطاعت كي جھاد اندر كے
 !سكتے كر قائم بھي

“তাদদর কাদরা কাদরা বিবে হল, এেে মজহাদদর মবযাে কাযচকর করার সামথচেও আদে। 
শতা এোও এক আশ্চযচ বোপার শয, মজহাদদর সামথচে আদে, মকন্তু শেলাফত প্রমতষ্ঠার সামথচে 
শেই?! ভাবা দরকার, শতামাদদর আমীদরর হাদত যমদ মজহাদদর সামথচে থাকত, তাহদল শস 
শতামাদদর রাদষ্ট্র শেলাফদত ইসলামময়াও প্রমতমষ্ঠত করদত পারত!” পৃ. ১০-১১ 

আমাদদর কাদে শতা মদফায়ী মজহাদদর জেে শেলাফত প্রমতষ্ঠার মদতা সামদথচের েতচমে 
আদরা আশ্চযচ বোপার মদে হয়। হদত পাদর তা আমাদদর অজ্ঞতার কারদণই। আর মকেু কারদণর 
প্রমত ইমতপূদবচ আমরা ইমঙ্গত কদর এদসমে। সুতরাং তাাঁদদর দমলল প্রমাণগুদলা সামদে আসদলই 
আো কমর মবষয়মে পমরষ্কার হদব ইেোআল্লাহ। 

আর সামদথচের মবষয়মে সম্পদকচও আমাদদর শদদে অদু্ভত রকদমর সব বোেো মবদিষণ 
র্লদে। তাাঁদদর পক্ষ শথদক এই মাসআলামেরও মবদিষণ আসা দরকার। মদে করুে, আমম মাজুর 
লামি ভর কদর হাাঁেমে। এর মদযে হামতর মদতা তাগড়া দেমে দুেমে আযুমেক অস্ত্র েস্ত্র মেদয় 
আমার উপর োাঁমপদয পড়ল। তেে কতেুকু সামথচে থাকদল আমম আমার হাদতর লামিমে মদদয় 
তাদদরদক পাটা একো আঘাত করদত পারব, আর কী কী েতচ ও সামথচে পূরণ ো হদল, আমম 
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শকাদো আঘাত করদত পারব ো, শুযু শর্দয় শর্দয় আঘাত শেদয় শযদত হদব? আঘাত করদল 
েরীয়ত আমাদক অমত জযবামত ও আদবগ মেয়ন্ত্রণহীে বদল মর্মিত করদব? 

এমমেভাদব সামথচেো মক হদের সামদথচের মদতা উজূদবর েতচ, ো োমাদযর অজুর মদতা 
আদাদয়র েতচ? 

এমমেভাদব সামদথচের মসদ্ধান্তো মক েরীয়ার আদলম মদদবে, ো সমর মবদেষজ্ঞ মদদবে? ো 
উভয় মমদল শয থ মসদ্ধান্ত মদদত হদব?  

শমাল্লা মুহাম্মাদ উমর রামহমাহুল্লাহর তাদলবােরা শয মবদের পরােমিই েয় শুযু বরং বলা 
যায় সমগ্র মবদের শমাকাদবলায় মজহাদ করদলে এবং এেদো কদর যাদেে, তাদদর মজহাদ যমদ 
সমিক হদয থাদক, তাহদল তারা কী পমরমাণ সামথচে মেদয মজহাদদ শেদমমেদলে? পারমাণমবক 
শবামাসহ সবচাযুমেক অস্ত্রসমজ্জত বামহেীর শমাকাদবলায় মকেু গাযা শঘাড়া, হাতদবামা, 
ক্লামসেদকাভ আর রদকে লাোর োড়া আর কী কী সামথচে মেল তাদদর? 

এমমেভাদব মদে করুে দুেমে হল দেজে। আমরা আিান্ত মুসমলম হলাম মেে জে। ওরা 
একদজাে হদয় আমাদদর একজেদক সকাদল মাদর শতা মবকাদল আদরকজেদক মাদর। মকন্তু 
আমরা মেেজে এক শজাে হওয়ার পমরবদতচ প্রদতেদকই ভামব, দেজদের শমাকদবলায় আমম একা 
একা কী করদত পারব? আমম শোে মােুষ, আমম বলদলও মক বড়রা আমার কথা শুেদব? 
তাোড়া ওরা এমমেদতই শতা আমাদদরদক মারদে, যমদ োড়া শদই, আদরকজেদক উদু্বদ্ধ করদত 
যাই, তাহদল আদরা শবমে মারদব। যারা েড়া র্ড়া কদর, ওরা শতা শুযু তাদদরদকই মাদর। সুতরাং 
র্ুপ কদর বদস থাক, আমার দ্বীে পলদে শতা ওরা বাযা মদদে ো, সমিয় হদল এেে যতেুকু দ্বীে 
পালে করদত পারমে, তাও পারব ো।  

-প্রশ্ন হল, এোদেও মক সামথচে শেই বদল আমরা আল্লাহর পাকড়াও শথদক শবাঁদর্ যাব? এই 
সবগুদলা মবষয় পমরষ্কার হওয়া দরকার। 

শেষ কথা হল, স্থােীয় শপ্রক্ষাপদে আমরা মাে দাওয়াত ও ই’দাদদর কাজ করমে। সুতরাং 
তাাঁদদর এ অমভদযাগ আমাদদর শক্ষদে প্রদযাজে েয়। অবেে এোদে আমরা ই’দাদ সম্পদকচ 
তাাঁদদর মতামত জাোর শর্ষ্টা করদত পামর। কাদরা পদক্ষ মেরাপত্তা বজায় শরদে একাজমে সম্ভব 
হদল তার সহদযামগতা কামো করমে। আদব ও মবেদয়র সদঙ্গ একমে মলমেত ইদস্তফতা কদর তার 
উত্তর সংগ্রহ কদর মদদত পারদল কততজ্ঞ হব। তাহদল আমরা আমাদদর র্লমাে কাদজ তাাঁদদর 
মূলেবাে মতামত শথদক উপকতত হদত পারব এবং তা আমাদদর কাদজ অদেক বড় সহায়ক হদব 
ইেোআল্লাহ। 
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১০. তাাঁরা বদলদেে- 

 كفر( تكفير عمومي كي حكام كے ممالك مسلم كه ركھيں ياد! محترم عزيزان

 نه قرار محض باطل گر  ا كو قول كے) سے لحاظ كے معنى كے ملت از مخرج

 يه پر اس بھي جائےپھر ديا قرار هي قول ضعيف ايك صرف اسے جائے ديا بھي
 نھيں االلتزام لئےواجب كے مواطنين كے يھاں ومواثيق كےعھود ان اب كه تفريع
 02:ص هے۔ محض باطل شبه بال نھيں، غدر اور   عھد نقض نقض كا ان

“মপ্রয় ভাদয়রা! স্মরণ রােদবে, মুসমলম রাষ্ট্রগুদলার োসকদদরদক (মমল্লাত শথদক শবর 
কদর শদয়ার অদথচ) ‘উমূমম তাকমফর’ তথা বোপকভাদব সকলদক কাদফর আেোময়ত করার 
বিবেমে যমদ সমূ্পণচ বামতল োও বলা হয় এবং তাদক একমে দুবচল মতও যরা হয়, তবুও তার 
উপর মভমত্ত কদর একথা বলা শয, তাদদর র্ুমি ও অঙ্গীকারগুদলা শস শদদের োগমরকদদর জেে 
আবেেক েয় এবং শসগুদলা ভঙ্গ করা র্ুমি ভঙ্গ ও গাোমরর আওতায় পড়দব ো, -এমে কথা 
শতা মে:সদন্দদহ বামতল।” পৃ.১২ 

এোদে কদয়কমে কথা: 

ক. উমূমম তাকফীর দু’রকম হদত পাদর। এক. এত আম ও বোপক তাকফীর, যাদত একমে 
‘মুসতােো’ বা বেমতিমও শেই। শযমে মুসমলম রাষ্ট্রগুদলার সকল গণতামন্ত্রক সাংসদই কাদফর 
ও মুরতাদ; একজেও বেমতিম েয়। দুই. এমে আম ও বোপক তাকফীর, যাদত মকে ু
‘মুসতােো’ বা বেমতিম আদে। শযমে মুসমলম রাষ্ট্রগুদলার গণতামন্ত্রক সাংসদরা সবাই কাদফর, 
তদব মকেু বেমতিমও আদে। ভাষার েীমতদত এই মদ্বতীয় প্রকারও ‘উমূমম তাকফীদরর’ অন্তভুচি। 
কারণ ‘মুসতােো’ বা বেমতিদমর প্রশ্ন তেেই আদস, যেে আমম আদগর বাদকে ‘উমূম’ ও 
বোপকতা মেদদচে শকাদো কথা বলব। পক্ষান্তদর আমার কথায় যমদ বোপকাতা ো থাদক, তেে 
‘ইসদতেো’ ও বেমতিদমর প্রশ্ন অপ্রাসমঙ্গক। শযমে আমম যমদ বমল, অদেক সাংসদই কাদফর 
মকংবা বমল, মকে ু মকেু সাংসদ কাদফর, তাহদল তার সদঙ্গ ‘তদব মকেু বেমতিমও আদে’ বলা 
অদহতুক। এমে শয শকাদো ভাষার স্বীকতত েীমত। 

ে. এেে আমাদদর বুোর মবষয় হল, তাাঁরা শয এোদে মুসমলম রাদষ্ট্রর গণতামন্ত্রক োসকদদর 
উমূমম তাকফীরদক দুবচল মত বলদেে, শসো শকাে অদথচ? 

আমম বারবার পদড় যা বুদেমে, তা হল তাাঁরা প্রথম অদথচ উমূমম তাকফীরদক দুবচল মত 
বদলদেে। কারণ- 

প্রথমত তাাঁরা একেু আদগ ১০ েং পৃষ্ঠায় তাাঁদদর ভাষায় মুজামহদদদর মবমেন্ন ও উগ্রতা 
মমমশ্রত মর্ন্তার উদাহরদণ প্রথম অদথচ মুজামহদদদর উমূমম তাকফীদরর সমাদলার্ো কদর 
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এদসদেে। সুতরাং এোে শথদক ইমঙ্গত পাওয়া যায়, মূলত বেমতিম ও মুসতােো োড়া উমমূম 
তাকফীরদকই তাাঁরা দুবচল মত বদল আেোময়ত করদেে। 

মদ্বতীয়ত আমাদদর জাোমদত মদ্বতীয় অদথচ উমূমম তাকফীর, তথা মকেু বেমতিম ও 
মুসতােোসহ সাংসদদদর উমূমম তাকফীর জুমহুর ও অমযকাংে উলামাদয় শকরাদমর মত এবং 
শকারআে সুন্নাহর আদলাদক েমিোলী। সুতরাং তাাঁদদর মদতা বেমিত্ব সম্পদকচ আমরা এমে 
যারণা করদত পামর ো শয, শকারআে সুন্নাহর দমলদল সমৃদ্ধ জুমহুদরর মতদক তাাঁরা দুবচল বদল 
আেোময়ত করদবে। 

সুতরাং বাস্তব যমদ তাই হয়, তাহদল এই আপমত্তও আমাদদর শক্ষদে প্রদযাজে েয়। কারণ 
আমরা গণতামন্ত্রক সাংসদদদর উমূমম তাকফীর শসই অদথচই কমর, শযোদে মকেু বেমতিমও আদে। 

মকন্তু তাাঁদদর উদেেে যমদ এো ো হয় এবং ো হওয়ার সম্ভাবো অবেেই আদে। কারণ এ 
প্রসদঙ্গ তাাঁদদর কথা মজুমাল ও সংমক্ষপ্ত। তাহদল দমলল মভমত্তক মবদিষণ আসার আদগ র্ূড়ান্ত 
কথা বলার সুদযাগ শেই। ততক্ষণ আমরা অদপক্ষায় থাকব ইেোআল্লাহ। 

 

১১. তাাঁরা বদলদেে- 

 بھي كا قسم كسي ساتھ كے سياست نظام جمھوري" كه تصور يه طرح اسي

 هے۔ ضروري كرنا تفصيل ميں اس بلكه هے، غلط" هے حرام/كفر/شرك تعلق

 02:ص

“এমমেভাদব এই যারণা শয, গণতামন্ত্রক রাজেীমতর সদঙ্গ শয শকাদো প্রকাদরর সম্পকচই 
মেরক, কুফর বা হারাম, তা ভুল। বরং তাদত মবদিষণ জরুমর।” পৃ. ১২ 

এোদে আমাদদর শকাদো আপমত্ত শেই। কারণ আমরাও এোদে মবদিষণ কমর। সুতরাং তা 
আমাদদর শক্ষদে প্রদযাজে েয়। শয ভাইদদর আকীদা মােহাজ ও আর্রণমবময পড়া আদে, তাদদর 
কাদে আো কমর মবষয়মে অস্পষ্ট থাকার কথা েয়। তদব মবদিষদণ যমদ দমলল মভমত্তক 
ইেতলাদফর অবকাে থাদক এবং শস কারদণই শকউ ইেদতলাফ কদর, তাও আমরা ‘মুেতালাফ 
মফহ’ মাসআলার েীমতদতই গ্রহণ কমর। আমাদদর মত অেেদদরদক মােদত হদব মকংবা তাদদর 
মত আমাদদরদক মােদত হদব, এমে মদে কমর ো। 

 

 

 



 

47 

১২. তাাঁরা বদলদেে- 

 دفعات جو كے اس هے، سمجھتا نظام ديني ال كو  نظام جمھوري شخص جو
 كے نظام اس اور هے، سمجھتا باطل انھيں وه هے متفرع پر عقيده كفري كسي
 صرف اسے هے، سمجھتا نھيں جائز وه كو تطبيق شرعي غير بھي كي دفعه كسي
 پارلمينٹ يا سے وجه كي كرنے شركت ميں انتخاب يا سے وجه كي دينے ووٹ
 02:ص هے؟ كيا تو نھيں غلو دينا قرار مشرك سے وجه كي جانے ميں

“শয বেমি গণতামন্ত্রক বেবস্থাদক যমচহীে পদ্ধমত মদে কদর, তার শয যারাগুদলা কুফমর 
আমকদার মভমত্তদত রমর্ত, শস তা বামতল মদে কদর এবং তার শকাদো অংদের েরীয়া পমরপন্থী 
প্রদয়াগদক শস োজাদয়য মদে কদর, তাদক শুযু শভাে শদয়ার কারদণ মকংবা মেবচার্দে অংেগ্রহদণর 
কারদণ অথবা সংসদদ যাওয়ার কারদণ মুেমরক সাবেস্ত করা বাড়াবামড় েয় শতা কী? পৃ.১২  

এোদে দুমে মবষয়দক আলাদা করা যায়- 

১ম মবষয়মে হল ‘শয বেমি গণতামন্ত্রক বেবস্থাদক যমচহীে পদ্ধমত মদে কদর, তার শয 
যারাগুদলা কুফমর আমকদার মভমত্তদত রমর্ত, শস তা বামতল মদে কদর এবং তার শকাদো অংদের 
েরীয়া পমরপন্থী প্রদয়াগদক শস োজাদয়য মদে কদর, তাদক শুযু শভাে শদয়ার কারদণ’ মুেমরক 
সাবেস্ত করা বাড়াবামড় েয় শতা কী? 

শুযু গণতামন্ত্রক বেবস্থায় শভাে শদয়ার কারদণ আমরা কাউদক কাদফর বা মুেমরক মদে কমর 
ো। একইভাদব শকউ এমেমে মদে কদর বদলও জামে ো। 

২য় মবষয়মে হল, ‘শয বেমি গণতামন্ত্রক বেবস্থাদক যমচহীে পদ্ধমত মদে কদর, তার শয 
যারাগুদলা কুফমর আমকদার মভমত্তদত রমর্ত, শস তা বামতল মদে কদর এবং তার শকাদো অংদের 
েরীয়া পমরপন্থী প্রদয়াগদক শস োজাদয়য মদে কদর, তাদক শুযু সংসদ মেবচার্দে (শর্য়ারমোে, 
শমম্বার েয়। শসো আমাদদর আদলার্োর বাইদর) প্রাথচী হওয়া বা সংসদ সদসে পদ লাভ করা’র 
কারদণ মুেমরক সাবেস্ত করা বাড়াবামড় েয় শতা কী?’ 

সংমক্ষপ্ত এই শলোমেদত এোদে এদস আমম সবদর্দয় শবমে ভাবোয় পদড়মে, কী মলেব, কী 
মলেব ো? ভাবোয় পড়ার কারণ এো েয় শয, আমাদদর অবস্থাে আমাদদর কাদে পমরষ্কার েয় 
বা আমাদদর অবস্থাদের উপর দমলল প্রমাণ শেই। বরং ভাবোর কারণ হল, মবষয়মে লম্বা, মকন্তু 
আমার শলো সংমক্ষপ্ত। অল্প কথায় তা পমরষ্কার করা জমেল মদে হদয়দে। তাই এই মুহূদতচ মকে ু
ো শলোই মুোমসব মদে করমে। আমাদদর ভাইদদর অমযকাংদেরই আো কমর মবষয়গুদলা 
দমলদলর আদলাদক পড়া আদে। আপাতত এোদে শুযু এতেুকুই বলব শয, আমাদদর জাোমদত 
এোদেও আমরা উম্মদতর জুমহুর উলামাদয় শকরাদমর মতামদতর অেুসারী। বামক আদলার্ে 
প্রকােোমেদত তাাঁরা শয মতামত বেি কদরদেে, তা দমলদলর আদলাদক সমবস্তাদর সামদে 
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আসদল যমদ কথা বলা দরকার হয়, তেেই আমরা এমবষদয় মবস্তামরত কথা বলব ইেোআল্লাহ। 
আল্লাহই একমাে তাওফীকদাতা। 

 

১৩. তাাঁরা বদলদেে- 

 مبتال ميں غلو كے طرح اس كوئي سے ميں آپ كه هے اميد! محترم عزيزان

 ساتھ كے ومحبت اكرام تو گے ديكھيں هوتے مبتال كو كسي اور گے، هوں نھيں
 كرنے پيش صورتحال صحيح بغير كے وجدل نزاع كے قسم كسي سامنے كے ان
 گے۔ كريں بھي كوشش كي

“মপ্রয় ভাদয়রা! আো কমর আপোরা শকউ এরকম বাড়াবামড়দত মেপমতত হদবে ো। যমদ 
কাউদক মেপমতত হদত শদদেে, একরাম ও শমাহাব্বদতর সদঙ্গ শকাদো প্রকার বাক মবতণ্ডা 
বোতীত সমিক মবষয়মে উপস্থাপদের শর্ষ্টাও করদবে।” পৃ. ১৩ 

আমরা এই মেদদচেোর জেে তাাঁদদরদক এবং যারাই এই মেদদচেো অেুসরণ কদর আমাদদর 
সদঙ্গ কথা বলদত র্াে, তাাঁদদর সবাইদক উষ্ণ সম্ভাষণ ও স্বাগত জাোই। আমরা আলহামদুমলল্লাহ 
দ্বীে ও ইলদমর সতে ও মবশুদ্ধ অংদের মুোদপমক্ষ। কেদো আমরা তা শথদক মেদজদদরদক শব-
োয়ায মদে কমর ো। সতে প্রকামেত হওয়ার পর আমাদদর শয শকাদো অবস্থাে শথদক মফদর 
আসাদক আমরা শস ভাগে মদে কমর। একইভাদব কাদজর জেে শয ইয়ামকে ও জাদন্ন গামলব 
প্রদয়াজে, যমদও আমরা তার উপর শথদকই কাজ কমর, মকন্তু মেদজদদরদক আল্লাহর ‘মাকার’ 
শথদক মেরাপদ মদে কমর ো। এ হল আমাদদর মদদলর কথা এবং মুদের কথা। অবেে 
অবদর্তেভাদবই যমদ মদদল অেে মকে ুথাদক, তার জেে আল্লাহর মেকে ক্ষমা র্াই এবং সকদলর 
কাদে শদায়া র্াই আল্লাহ শযে আমাদদরদক এই ত্রুমে শথদক পমবে কদর শদে। 

ولا نزكي أنفسنا، إن النفس لأمارة بالسوء، اللهم لاتؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، 
تباعولا تهتك عنا سترك، ولاتحعلنا من الغافلين،  وأرنا  هاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا ا

الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم 
 اجمعنا على الحق عاجلا غير آجل، واجعلنا من الراشدين. آمين يا رب العالمين.

মকন্তু দু:শের মবষয় হল, আমাদদর অদেক ভাই শর্ষ্টা র্ামলদয় যাদেে, মবষয়গুদলা মেদয় 
উলামাদয় শকরাদমর সদঙ্গ মুযাকারা করার। বলা যায় আমরা বোপকভাদবই তাদদর কাে শথদক 
আোেুরূপ সাড়া পামে ো, ইল্লা মাোআল্লাহ। শকউ শক েদল এমড়দয় যাদেে, শকউ সরাসামর 
প্রতোেোে কদর র্দলদেে। 
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এ অবস্থায় তাাঁদদর মদতা বেমিরা যেে মবষয়মের প্রমত দৃমষ্ট মদদয়দেে, আমরা মদে প্রাদণ 
র্াই, তাাঁরা বাস্তব মবষয়মে দমলদলর আদলাদক আমাদদর সামদে তুদল যরুে। এ উমসলায় 
আমাদদর উভয় কাদফলাদক আল্লাহ সদতের শমাহোয় মমমলদয় মদে। আপোদদরও যাদদর সুদযাগ 
আদে, মেরাপত্তা বজায় শরদে, যার যার মদতা কদর তাাঁদদর সদঙ্গ এবং তাাঁদদর ফুযালাদদর সদঙ্গ 
আদলার্োর পথ শোলার শর্ষ্টা র্ামলদয় যাে ইেোআল্লাহ।  

 

১৪. তাাঁরা বদলদেে- 

 اس ميں شبكه هے، كيا پيش بھي عمل الئحه وه نے كرام علمائے مزاج معتدل
 هيں۔ ملتي بھي كتابيں كي نوع

“ম’ুতামদল মমযাজ তথা সঙ্গত ও ভারসামেপূণচ স্বভাদবর উলামাদয় শকরাম শস (েরীয়ত 
সম্মত) কমচপন্থাও শপে কদরদেে। শেদে শসরকম মকতাবামদও পাওয়া যায়।” পৃ.১৩ 

আলহামদুমলল্লাহ এো আমাদদর জেে অদেক বড় সুসংবাদদর কথা। কারণ আমরা এেে শয 
পদ্ধমতদত কাজ করমে, তারদর্দয় ‘ম’ুতামদল’ পদ্ধমত এেদো েুাঁদজ পাইমে বা শপদলও বুমেমে। 
এোদকই আমরা সবচামযক মু’তামদল মদে করমে। তদব তাদতও আমাদদর শকাদো ভুল শয হদত 
পাদর ো, তা আমরা মদে কমর ো। তাই আমাদদর ভুলগুদলা সংদোযে করার জেে আমরা 
উলামাদয় শকরাদমর প্রমত আহ্বাে জামেদয় আসমে এবং এেদো মদল েুদল তাাঁদদর সংদোযেী 
গ্রহদণর জেে প্রস্তুত ইেোআল্লাহ। সুতরাং আপোদদর যার পদক্ষই সম্ভব তাাঁরা শযসব ‘মু’তামদল 
মমযাজ’ উলামাদয় শকরাম প্রদত্ত কমচ পদ্ধমতর প্রমত এবং শযসব মকতাদবর প্রমত ইমঙ্গত কদরদেে, 
তা সংগ্রহ কদর অযেয়ে করুে। আমরাও শর্ষ্টা করমে ইেোআল্লাহ। যমদ আমাদদর সংদোযদের 
মদতা মকে ুপাে বা আমরা পাই তাহদল তা অবেেই সংদোযে কদর মেব ইেোআল্লাহ। তাাঁরাও 
যমদ এমে মকেু শপে কদরে, মবদেষ কদর শস সকল উলামাদয় শকরাম ও মকতাদবর সুমদচষ্ট 
োমগুদলা প্রকাে কদরে, আমরা কততজ্ঞ হব ইেোআল্লাহ।  

 

১৫. তাাঁরা বদলদেে- 

 هو شرعي جھدجھاد جد كي طالبان كے دور كے عمر مال كه چاهيے سمجھنا
 هوں، جھاد بھي اقدامات كے طالبان كے پاكستان كه آتا نھيں الزم يه سے نے

 اقدامات كے ايس آي كه آتا نھيں الزم يه سے هونے درست اقدامات كے حماس
 هوں۔ شمار جھاد بھي
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“বুেদত হদব, শমাল্লা ওমদরর যমাোর তাদলবােদদর শর্ষ্টা সাযো েরঈ মজহাদ হওয়া একথা 
অবযামরত কদর ো শয, পামকস্তাে তাদলবােদদর পদদক্ষপগুদলাও মজহাদ হদব। হামাদসর 
পদদক্ষপগুদলা সমিক হওয়াও একথাদক অবযামরত কদর ো শয, আইএদসর পদদক্ষপও মজহাদ 
গণে হদব।” 

সংমক্ষপ্ততার জেে আইএস ও হামাস সম্পদকচ আপতত এোদে মকেু বলা শথদক মবরত 
থাকদত র্ামে।  

তদব শমাল্লা উমদরর তাদলবাে সম্পদকচ আমরা যতেুক ুজামে, তারা আদগ মজহাদ কদরদেে 
এবং মজহাদ কদর ইমারাহ প্রমতমষ্ঠত কদরদেে। যেে মজহাদ শুরু কদরে, তেে তাদদর শকাদো 
আমীরুল মুমমেীে মেল ো। বরং সাযারণ একজেদক আমীর মেযুি কদর মজহাদ শুরু কদরদেে। 
মজহাদদর মাযেদম ক্ষমতা দেল কদর ইমারাহ প্রমতমষ্ঠত কদরদেে এবং আমীরুল মুমমেীে মেযুি 
কদরদেে। 

শমাল্লা উমদরর যামাোর তাদলবাদের কাদজর মাদে এবং পামকস্তাে তাদলবাদের শয অংে 
শমাল্লা উমদরর মােহাদজ কাজ কদর, তাদদর কাদজর মাদে শকাদো বেবযাে আদে বদল আমাদদর 
জাো শেই। বরং শমাল্লা উমর মজহাদ কদরদেে এক সময়কার মুজামহদদদর মবরুদদ্ধ, যারা 
রামেয়ার মবরুদদ্ধ মজহাদ কদর, আফগােদক তাদদর দেলমুি কদরদে। পক্ষান্তদর পামকস্তাে 
তাদলবাে মজহাদ করদে, গণতামন্ত্রক মুরতাদ োসকদদর মবরুদদ্ধ। সুতরাং ‘শমাল্লা উমদরর মজহাদ 
মিক হদলও, পামকস্তাে তাদলবাদের মজহাদ মিক হওয়া জরুমর েয়’, -একথা আমাদদর শবাযগমে 
েয়। তাদদর মাদে শকাদো বেবযাদের তথে যমদ তাাঁদদর কাদে থাদক, তা সামদে আসা দরকার 
এবং আমাদদর জাো দরকার। 

তদব হাাঁ, পামকস্তাে তাদলবাদের মকে ুপদদক্ষপ শয ভুল মেল, শস মবষয়গুদলা শতা তেেই 
শমাল্লা উমদরর তাদলবাে স্পষ্ট কদর মদদয়মেল। তাোড়া এগুদলা শতা মেল মবমেন্ন ঘেো। 

একইভাদব তাাঁদদর দৃমষ্টদত শমাল্লা উমদরর তাদলবাদের কাদজর মাদে এবং আমাদদর কাদজর 
মাদে কী কী বেবযাে আদে, তাও পমরষ্কার হওয়ার দরকার। আমাদদর জাোমদত শমাল্লা উমর 
রামহমাহুল্লাহর তাদলবাে শযই আমকদা মােহাজ ও পদ্ধমতদত কাজ কদরদেে, আমাদদর আমকদা 
মােহাজ ও কাদজর পদ্ধমতও তাদদর শসই স্বীকতত আমকদা মােহাজ ও পদ্ধমতর অেুরূপ; বরং 
বলা যায় তার উন্নত ও সবচদেষ সংস্করণ। কারণ মবগত দীঘচ আড়াই দেক যদর তার উপর 
উলামাদয় শকরাম আদরা মবস্তর গদবষণা কদর তা আদরা উন্নত শথদক উন্নততর এবং েরীয়দতর 
মােদদণ্ড আদরা মবশুদ্ধ শথদক মবশুদ্ধতর কদরদেে। শমাল্লা উমদরর েরীয়াহ সম্মত ও 
অমভজ্ঞতালি শসই আকীদা মােহাজ ও কমচপদ্ধমত এেে মবেময় স্বীকতত ও প্রমতমষ্ঠত। আমরা 
শসোই গ্রহণ কদরমে; ওয়ামলল্লামহল হামদ। সুতরাং আমরা আমাদদরদক মবশুদ্ধ করার জেে 
এোড়া আর কী করদত পামর? 
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সারকথা:  

এক. এ শলোমে শকাদো গদবষণা প্রবন্ধ েয়। তাাঁদদর প্রকােোর শকাদো জবাব বা প্রমত 
উত্তরও েয়। বরং সমথচক শুভােুযোয়ী ভাইদদর প্রমত মকেু আদবদে এবং তাদদর ভাবোর মকে ু
মদক উদন্মার্ে।  

একই সদঙ্গ শয মবষয়গুদলা আপাত দৃমষ্টদত আমাদদর অবস্থাদের মবপরীত মদে হয়, শস 
শক্ষদে শকে, শকাে ‘সংেয়’ বা দমলদলর কারদণ আমরা তা গ্রহণ করদত পারমে ো, তার প্রমত 
মকেু ইমঙ্গত। যমদও তাাঁদদর বিবে েুবই মুজমাল ও সংমক্ষপ্ত হওয়ায় মতমবদরাদযর অদেকগুদলা 
জায়গা এেদো েুব সুস্পষ্ট েয়।  

দুই. আমরা আলহামদুমলল্লাহ, েরীয়দতর উসূল অেুযায়ী শকারআে সুন্নাহর দমলদলর 
আদলাদক আমাদদর আমকদা মােহাজ ও কাদজর পদ্ধমত মিক কদরমে এবং তার উপর অবস্থাে 
কদর কাজ করার শর্ষ্টা করমে। সুতরাং এর মবপরীদত যতক্ষণ েরঈ দমলদলর আদলাদক শকাদো 
মকেু প্রমামণত হদয় ো আসদব, ততক্ষণ শকাদো বেমির কথায় েরীয়দতর দৃমষ্টদতই আমাদদর 
অবস্থাে পমরবতচে করার সুদযাগ শেই। 

মতে. তাাঁরা প্রকােোমেদত যা বদলদেে, তা শুযুই তাাঁদদর মতমত। এোদে তাাঁরা তাাঁদদর 
মতামদতর পদক্ষ দমলল প্রমাণ শপে কদরেমে। তদব আমরা মবোস কমর, তাাঁদদর মদতা 
দাময়ত্বেীল ও বদরণে বেমিরা অবেেই দমলল োড়া কথা বলদবে ো। সুতরাং তাাঁরা যা বদলদেে, 
তার দমলল তাাঁদদর মেকে অবেেই আদে। আো কমর অমর্দরই তাাঁরা তা শপদরোে-হাল উম্মদতর 
সামদে তুদল যরদবে ইেোআল্লাহ। 

র্ার. শযদহতু তাাঁদদর কথার দমলল আদে বদল আমরা মদে কমর এবং তাাঁদদরদক আস্থাভাজে 
বেমিত্ব মদে কমর, এজেে আমরা তাাঁদদর মতামদতর প্রমত শ্রদ্ধােীল। তা মেদয় তুে তামেলে 
করা মকেুদতই সঙ্গত মদে কমর ো। সামামজক গণমাযেদম যারা এ মেদয় তুে তামেলে করদেে, 
শসগুদলার সদঙ্গ আমাদদর শকাদো সম্পকচ শেই। তদব শয মবষয়গুদলাদত তাাঁদদর সদঙ্গ আমাদদর 
মতমবদরায আদে বদল মদে হদে, শসগুদলাদত আমাদদর কাদে শযদহতু তাাঁদদর দমলল স্পষ্ট েয়, 
তাই আপাতত আমাদদর অবস্থাে পমরবতচে করার শকাদো সুদযাগ শেই। 

 

পাাঁর্. তাাঁদদর দমলল প্রমাণ সামদে আসার পর যমদ আমাদদর অবস্থাে ভুল প্রমামণত হয়, 
তাহদল অবেেই আমারা আমাদদর অবস্থাে পমরবতচে কদর সমিক পথ গ্রহণ করার জেে প্রস্তুত 
আমে এবং থাকব ইেোআল্লাহ। তদব যমদ ভুল প্রমামণত ো হয়, অথবা মফকহ ফদতায়ার 
আদলাদকই তাদত মতপাথচদকের অবকাে থাদক, তাহদল শসোদে উভদয়র জেেই অপদরর 
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মতামতদক ‘আদাবুল ইেমতলাদফর’ েীমতদত গ্রহণ করা জরুমর। আমরা তাই করব এবং তাাঁদদর 
প্রমতও আমরা তাই মেদবদে করব। 

এই পযচাদয় শ্রদ্ধাস্পদ আমীরুল মুমমেীে শমাল্লা মুহাম্মাদ উমর রামহমাহুল্লাহর একমে অমীয় 
বণী স্মরণ কদর এই সংমক্ষপ্ত আদলার্ো শেষ করমে- 

“যারা আমাদদর বোপাদর সদন্দহ কদরে- আমরা কী করমে? তাদদর কাদে আমাদদর সমবেয় 
মেদবদে, এোদে আসুে এবং কাে শথদক আমাদদর ও আমাদদর প্রদর্ষ্টাগুদলা শদেুে। এরপর 
আমাদদর প্রয়াসদক কুরআে ও সুন্নাহ’র আদলাদক যার্াই করুে। আমরা যমদ কুরআে ও সুন্নাহ 
পমরপন্থী কাজ কমর, তাহদল তাদদর অমযকার থাকদব- আমাদদর মবদরামযতা করার। আর যমদ 
আমরা ইসলামী েরীয়দতর প্রমতমষ্ঠত সরল পদথর উপর থামক, তাহদল তারা শজদে রােুক, 
এমেই আমাদদর পথ এবং আমরা কেেই এই পথ শথদক মবর্ুেত হব ো। যমদ আমরা এই পথ 
শথদক একেুও মবর্ুেত হই, তাহদল আমরা সমতেকার মুসলমাে হদবা ো বরং শুযু োম সবচস্ব 
মুসলমাে হব।” 

وما توفيقي إلا بالله، وما علينا إلا البلاغ، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه 
 وسلم تسليما كثيرا كثيرا.

 وكتبه العبد:                                                                                      
 المهدي اللهبو محمد عبد أ    

 هـ. ٤١ ١٤ ، شعبان  ٠٢
 م  ٢ ٩٤٤ ،ابريل  ٢ ٧ 

 
 


