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শাইখ আবু মুহা�দ আিসম আল-মাকিদসীর (আ�াহ তাঁেক েহফাজত করুন িলখা “দুঃখ কেরা 

ুা, িু�য়ই আ�াহ আমােদর সােথ আেছু” িকতােবর অংশিবেশষ 

সুতরাং, ওেদরেক ভয় কেরা ুা 

েলখক: শাইখ আবু মুহা�দ আিসম আল-মাকিদসী 

িু�য়ই এ হে� শুুমাা শয়তাু  া েতামােদর কােছ তার অুুসারী ও সমথথকেদর বযাপাের ভীিত 

�দশথু কের; সুতরাং, ওেদরেক ভয় কেরা ুা, বরং আমােকই ভয় কেরা,  িদ েতামরা ঈমাুদার 

হেয় থােকা।0

(১ন

(১ন সূরা আেল ইমরাু, আয়াত: ১৭৫ 
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েতামরা িক একটা মািছ েক ভয় পাও? 
- ইবুুল কাইয়ুযম (রঃন 
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সেতযর উপর অটল থাকার জুয একিট উৎসাহমূলক বাণী; �কােশয সতয �চার কেরা 

এবং জােলমেদর সাহা যকারীেদর ভয় কেরা ুা1(২ন 
 

েজেু রাখুু ে , তাগেতর সাহা যকারীেদর মুেখর উপর দ দভােব সতয কথা বেল েদয়া, তাওহীেদর 

ে  িবষয়গেলা তােদর অি�য় েসই িবষয়গেলা তােদরেক শিুেয় েদয়া, তােদর �া� উপাসযেদর 

িতর�ার করা, তােদর সকল িমথযা উপাসয, এগেলার সমথথক ও এগেলার �িত সাহা যেক 

�তযাখযাু করা – এটাই সেবথাাম পপা েসই মুসলমাুেদর জেুয  ারা িুেজেদরেক আ�াহর �ীেুর 

সাহা যকারীেদর মােে শািমল করেত চায় এবং েসই সাহা যকারী দেলর2

(৩ন অ�ভুথ্ হেত চায়  ারা 

েকয়ামত প থ� তােদর �ীুেক সমু�ত রাখেব এবং  ারা তােদর িবেরাুীেদর �ারা কিতিত হেব 

ুা। 

এটা হয়েতা বলা হেয় থােক ে , েকাু মুসলমাুেক  খু তাগেতর েদাসররা ববী কের 

িজজাসাবাদ শর কের েসই সময়টা সতয �কােশর জুয উপ ু্ সময় ুয়, কারণ জােলমরা তখু 

সতয শুেত চায় ুা, বরং তারা েসই মুসলমাু ভাইেয়র মু-মাুিসকতার ুরু ও িব�ােসর �ক িত 

জাুেত চায়, অথথাৎ তার িবরেে অিভে াগ গঠু কের এর িবচার �ি�য়া চালােত সহায়ক হেব 

এমু কথাই শুেত চায়। 

এর জবােব আমরা বলেত চাই ে , হযাঁ এটা সিতয। তেব মু-মাুিসকতার িভতেক ুািড়েয় েদয় 

এবং অ�ের েগঁেথ  ায় এমু হদয়য়শথী পেিতেত তােদর কােরাও কােছ সেতযর অুনীকা থ বাণী 

                                                            
(২ন এই অংশিট েলখক রিচত “লা তাহ াু ই�া�াহ মা’আুা” (দুঃখ কেরা ুা, িু�য়ই আ�াহ আমােদর সােথ 

আেছুন ুামক িকতােবর েথেক েুয়া হেয়েছ। 
(৩ন এখােু েলখক েসই িবজয়ী দেলর (আত  তাইফাহ আল মাুসূরাহন কথা বলেছু  ার কথা রাসূল (সাঃন এর 

হাদীস েথেক পাওয়া  ায়, “আমার উ�েতর মােে সবথদা একিট দল থাকেব  ারা আ�াহর িবষয়ািদ (তাওহীেদর 

হক ন তুেল ুরেব,  ারা তােদর িবেরাুীতা কের তারা তােদর েকাু কিতই করেত পারেব ুা, আর িবষয়টা এ পই 

থাকেব ে  প থ� ুা আ�াহর  কুম চেল আেস এবং তারা মাুুষেদর মােে সবেচেয় উ তম অবঅােু থােক।” 
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েপৗেছ ুা েদয়ার েকাুই কারণ েুই। আর এই সকল েকোই পিরিঅিত মাুুষ ও পািরপাি�থক 

অবঅা েভেদ িবিভ� হেয় থােক। 

েকাু ববী  িদ দুবথল হয় এবং অুুভব কের ে , �কােশয সতয ে াষণার ফলাফল েস সহয করেত 

পারেব ুা, েসেকো তােক সতয �কাশ করেত হেব ুা। তেব এখােু শতথ হেলা, তােক  িদ 

সিতযকােরর েজার-জবরদিত ও বাুযবাুকতার �ারা কুফরী কথা বলেত বাুয করা ুা হয়, তেব েস 

এমু কথা বলেব ুা  া কুফরী বহু কের। অেুেক ববী অবঅায় খুব অ�েতই কুফরী কথা বেল 

েফেল এই অজুহােত ে , েস দুবথল অবঅায় িছল; অথচ তােক বল�েয়াগ বা মারুর বা বাুয করা 

হয় িু। আর এমুটা হেয় থােক  িদও এমু পিরিঅিতেত িমথযা ফেতায়া �দাু িকংবা আ�াহ 

�দা �ীেুর বযাপাের জাু ছাড়া কথা বলার পিরণামেক ভয় কের েসগেলার বদেল অয়� কথা 

বেল িকংবা �ে�র উারন প অপর �� কের িকংবা শুুমাা “আিম এটা জািু ুা” বেল েসই 

পিরিঅিত কািটেয় উঠার সুে াগ থােক। আিম বিল ে , এটা3(৪ন একজু মুসলমাুেক জবরদিতর 

িশকার ুা হওয়া সে�ও বািতলপপী িকংবা কুফরী কথা বলা, বা সতয-িমথযার িমমণ  টােুা, অথবা 

জােলমেদর কুফরী ও তােদর বািতল উপাসযেদরেক অুুেমাদু করার মেতা কিঠু গুােহর হাত 

েথেক বাঁিচেয় েদয়। 

রাসূলু�াহ (সা�া�া  আলাইিহ ওয়া সা�ামন বেলেছু, 

“ে  আ�াহ ও আিখরােত িব�াস কের, েস সতয বলুক অথবা চুপ থাকুক।”(৫ন 

অেুক েদেশ িজজাসাবােদ আপিু তােদরেক িক বেলু বা িক িব�াস কেরু তা িুেয় তারা 

েতমু পেরায়া কের ুা  তটা ুা পেরায়া তারা কের  খু আপিু রাতা াট িকংবা মসিজেদ 

অেুক মাুুেষর মােে অতযাচারী শাসকেদর িবরেে কথা বেলু এবং তােদর িবরেে মাুুষেক 
                                                            
(৪ন এমু পিরিঅিতেত িমথযা ফেতায়া �দাু িকংবা আ�াহ �দা �ীেুর বযাপাের জাু ছাড়া কথা বলার পিরণামেক 

ভয় কের েসগেলার বদেল অয়� কথা বলা িকংবা �ে�র উারন প অপর �� করা িকংবা শুুমাা “আিম এটা 

জািু ুা” বেল পিরিঅিত কািটেয় উঠার েচ�া করা। 
(৫ন বুখারী (৬০১৮, ৬১৩৬, ৬৪৭৫ন, মুসিলম (৪৭ন, আহমদ (২/২৬৭, ৪৩৩, ৪৬৩ন, আবু দাঊদ (৫১৫৪ন, 

িতরিমিজ (২৫০০ন, ইবেু িহ�াু (৫০৬, ৫১৬ন 
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পিরচািলত কেরু। অেুক েদেশ িজজাসাবােদ আপিু িক বলেলু তা আপুার কিত কের ুা 

 তকণ ুা আপিু ওেদর িলিখত কাগেজ সই কেরু। এমু জায়গায় আপিু সতয মুেখ বলেত 

পােরু কাগেজ সই ুা কের। আসেল েকাু িুিদথ� তাগেতর ুাম ুা বেল সাুারণভােব সব 

তাগেতর িবরেে কথা বলা স ব। িবিভ� অবঅায় একই সতয �কােশর সিঠক উপায় িবিভ� হেত 

পাের, আর  ারা তাওহীেদর উপর �িতি�ত আেছু তারা েসই অবঅা অুুসাের উপায় িুুথারণ 

করেত পােরু। 

তাওহীেদর ওপর �িতি�ত ভাইেদর জুয - িবেশষ কের  ারা অুযেদরেক সেতযর িদেক আহবাু 

করা ও সতয �কাশ করােক িুেজেদর দািয়� িহেসেব িঅর কের িুেয়েছু তােদর জুয - উাম 

হেলা সমত অতযাচার, িু থাতু, েজল-জিরমাুার মুেখ সেতযর উপর অটল থাকা। মেু রাখেবু, 

আপিু এই পেথ ুতুু ুু, আপুার আেগ ব  ুবী-রাসূল (আঃন, সতযবাদী ও শহীদ এই পেথ 

েহঁেটেছু। অেুক ুবীেক (আঃন হতযা করা হেয়েছ। সিঠক পেথর মাুুষেক করাত িদেয় কাটা 

হেয়েছ। িক� এসব িু থাতু শুু তােদর ঈমাুেকই আরও মজবুত কেরেছ। আ�াহর বাবা ও 

রাসূল (সা�া�া  আলাইিহ ওয়া সা�ামন বেলেছু, 

“শহীদেদর েুতা হে�ু হামজা (রাঃন এবং েসই েলাক ে  অতযাচারী শাসকেদর িবরেে দাঁিড়েয় 

সৎ কােজর আেদশ কের ও অসৎ কােজর িুেষু কের এবং এ কারেণ েসই অতযাচারীর হােত েস 

িুহত হয়।”(৬ন 

সুতরাং আ�াহেক অস�� কের মাুুষেক স�� করার েচ�া করেবু ুা। বরং আ�াহেক খুিশ 

করার জুয মাুুষেক রাগািিত করু। তখু আপিু তােদর অ�র জয় করেত পারেবু, তােদর 

উপর �াুাুয পােবু এবং আ�াহ তােদর অ�ের আপুার �িত স�াু ও আতংক জ� িদেবু। 

ইমাম আহমদ (রঃন বণথুা কেরেছু, রাসূলু�াহ (সা�া�া  আলাইিহ ওয়া সা�ামন বেলেছু, 

                                                            
(৬ন আস িসলিসলাহ আস সাহীহাহ (৩৭৪ন 
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“একজু মাুুেষর উিচত ুয় েলাকজেুর ভেয় সতয বলা েথেক িবরত থাকা  খু েস এমু অবঅা 

েদেখ ে খােু সতয �কাশ করা উিচত, কারণ সতয বলা অথবা গর�পূণথ িকছু উে�খ করা তার 

আয়ু কমায় ুা বা জীিবকা িবলি�ত কের ুা।”(৭ন 

আর এ ুরেুর অবঅা আ�াহ েদেখু, তাঁর েফেরশতারা েদেখু এবং তা িলিপবে কের রাখা 

হয়। সুতরাং, িুেজর জুয এমু একিট িলিপ ৈতির হেত িদু, ে  অবঅায় আপিু আ�াহর 

শ�েদর েথেক দূের িছেলু এবং আ�াহর িুকটবতথী িছেলু এবং  টুািটেক আপিু বযবহার 

করেত পারেবু এমু এক িদেু  খু েকাু স�দ বা স�াু কােজ আসেব ুা এবং শুুমাা 

তারাই বাঁচেত পারেব  ারা পিরশে অ�র িুেয় আ�াহর কােছ আসেব। 

ইবুুল কায়ুযম (রঃন তার “ইগাদাত আল লাহফাু”(৮ন ুামক িেপ িলেখেছু, 

“শয়তােুর ষড় �গেলার একটা হেলা, েস িব�াসীেদরেক তার েসুাবািহুী ও িমােদর বযাপাের 

ভীত কের েতােল। এজুয তারা (িব�াসীরান শয়তােুর বািহুীর িবরেে সবথা্ক েচ�া চালায় ুা, 

ভাল কােজর আেদশ কের ুা এবং খারাপ কােজ িুেষু কের ুা। এটা শয়তােুর সবেচেয় বড় 

চ�া�গেলার মােে অুযতম।” 

 

আ�াহ বেলেছু, 

 
িু�য়ই এ হে� শুুমাা শয়তাু  া েতামােদর কােছ তার অুুসারী ও সমথথকেদর বযাপাের ভীিত 

�দশথু কের; সুতরাং, ওেদরেক ভয় কেরা ুা, বরং আমােকই ভয় কেরা,  িদ েতামরা ঈমাুদার 

হেয় থােকা।8

(৯ন 

                                                            
(৭ন আস িসলিসলাহ আস সাহীহাহ (১৬৮ন 
(৮ন ১/৯৪ 
(৯ন সূরা আেল ইমরাু, আয়াত: ১৭৫ 
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কাতাদাহ (রঃন আয়াতিটর বযাখযায় বেলেছু, “শয়তাু তার বািহুীেক বড় ও শি্শালী িহেসেব 

িব�াসীেদর অ�ের েপশ কের। এজুয আ�াহ বেলেছু, ‘……সুতরাং, ওেদর ভয় কেরা ুা, বরং 

আমােকই ভয় কেরা,  িদ েতামরা ঈমাুদার হেয় থােকা।’ সুতরাং আ�াহর �িত িব�াস  ত 

শি্শালী হেব, অ�ের শয়তােুর িমােদর ভয় তত কেম  ােব। আ�াহর �িত িব�াস  ত দুবথল 

হেব, শয়তােুর িমােদরেক তত ভয়ংকর মেু হেব।” 

হযাঁ, এটাই হেলা সতয, কারণ আ�াহভীিত  ার অ�র পূণথ কের তার অ�ের অুযেক ভয় করার 

জায়গা অবিশ� থােক ুা।  খু েকাু েলাক উপলি� কের ে , আ�াহ সেবথা , সবথশি্মাু, সব 

িকছুই আ�াহর স�ূণথ িুয়�ণাুীু, তখু তার কােছ অুয ে েকাু িকছুই তু� ও ুগণয মেু 

হেব। েস  িদ িুি�তভােব িব�াস কের ে , ে সব িকছুর মুেখামুিখ েস হে� েসগেলা তার জুযই 

িছল এবং ে সব িকছুর স�ুখীু েস হয়িু েসগেলা তার জুয িছল ুা, এবং  িদ সকল িজু ও 

মাুুষ একিাত হেয় তার কিত চায় তারা তার কিত করেত পারেব ুা শুুমাা আ�াহ  িদ েকাু 

কিত চাু েসটুকু ছাড়া,  িদ েস এটা উপলি� কের, তেব আ�াহ তােক দ দ রাখেবু এবং তার 

অ�রেক শি্শালী করেবু। প িথবীর সকেল তার িবরেে একিাত হেলও েস তার পথ েথেক 

সরেব ুা, বরং তার ঈমাু ও আ�াহর িুকট আ্সমপথণ আরও েবেড়  ােব। 

 

 ারা আ�াহর িরসালাত (বাতথাসমূহন �চার করেতু এবং তাঁেক ভয় করেতু, আর আ�াহেক 

ছাড়া অুয কাউেক ভয় করেতু ুা। িহসাব িহেণ আ�াহই  েথ�। 9

(১০ন 

িব�াসীেদর িবরেে  ুেে আ�াহর দুশমেুরা ে  পেিত বযবহার কের তা হেলা, িব�াসীেদর অ�ের 

আ�াহর দুশমুেদর বযাপাের ভয় ও অজাুা আতংক ৈতরী করা। আর এই পেিতিট তারা তােদর 

েুতা শয়তােুর েথেক উারািুকারসূো লাভ কেরেছ। তাই িঠক ে মু শয়তাু – তার উপর 

আ�াহর অিভশাপ বিষথত েহাক – ঈমাুদারেদরেক সতয েথেক দূের সরােুার জুয তার সহচরেদর 

                                                            
(১০ন সূরা আহ াব, আয়াত: ৩৯ 
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বযাপাের ঈমাুদারেদর অ�ের ভীিতর সসার করেত চায়, তারাও িঠক একই কাজ কের। তারা 

তােদর কমতা, তােদর সংখযা, েসুাবািহুী, অ�, েগােয়বা সংঅা, �চার মাুযম ইতযািদর অহিমকা 

�দশথেুর মাুযেম মুসলমাুেদর অ�ের ভীিত ছড়ােুার েচ�া কের। তারা মুসলমাুেদর এমু 

ুারণা েদয়ার েচ�া কের ে , পুেরা প িথবী তােদর হােতর মুেঠায়; তারা েছাট, বড় সকল িবষেয়র 

েখাঁজ-খবর রােখ। তারা তােদর িবিভ� সংঅাগেলার কমতা অিতরিু কের �চার কের। তােদর 

এরকম আচরেণর কথা আ�াহ পিবা েকারআেু উে�খ কেরেছু, 

 
আ�াহ িক তাঁর বাবার জেুয  েথ� ুু? অথচ তারা আপুােক আ�াহর পিরবেতথ অুযাুযেদর 

ভয় েদখায়। আ�াহ  ােক েগামরাহ কেরু, তার েকাু পথ�দশথক েুই।10

(১১ন 

জােলমেদর এসব �চার-�পাগাুডা শুুমাা দুবথল ঈমাুদারেদরই �ভািবত কের  ােদর অ�র 

আ�াহর �িত গভীর ভি্ ও ভীিতর �ারা স�ূণথ েপ আ�ািদত থােক ুা। এর ফেল তারা 

আ�াহর চাইেত িুছক িকছু মাুুষেকই অিুক ভয় কের। এসব দুবথল েলােকরা িব�াসীেদর জুয 

েঁুিকপূণথ, কারণ তারা আ�াহর দুশমুেদর �ারা মুসলমাুেদর িবরেে মুসলমাুেদর রকযপূণথ 

মেুাবলেক দুবথল কের েতালার একিট অ� িহেসেব বযবহত হয়। তাই এটা আবশযক ে , এই 

ুরেুর মাুুষেদরেক এমু জায়গাসমূেহ রাখা ে খােু েথেক তােদর পেক অুয মুসলমাুেদরেক 

�ভািবত করার সুে াগ ুা িমেল, িঠক ে মু তােদর �িত মুে াগ �দাু ুা করা িকংবা তােদর 

কথা িবেবচুা ুা করা িকংবা তােদর �ারা �তািরত ুা হওয়া আবশযক। আ�াহ আআলা বেলু, 

 

                                                            
(১১ন সূরা  ুমার, আয়াত: ৩৬ 
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 িদ তারা েতামােদর সােথ েবর হেতা, তেব তারা েতামােদর অিু� ছাড়া আর িকছুই ব িে করেতা 

ুা, আর তারা ছুেট েবড়ােতা েতামােদর মেুয িবেভদ স ি�র উেেেশয। আর েতামােদর মােে কতক 

রেয়েছ  ারা তােদর মবণ কের। ব�তঃ আ�াহ জােলমেদর ভােলাভােবই জােুু।11

(১২ন 

িব�াসীেদর কিঠু সমেয় উৎসাহহীু, েুিতবাচক মাুিসকতাস��, ভীত দুবথল েলােকরা মারা্ক 

কিতর কারণ হেত পাের। কারণ এ ুরেুর কিঠু পিরিঅিতেত িব�াসীেদর উৎসাহ েদয়া 

�েয়াজু, �েয়াজু সেতযর উপর দ দ থাকার, অ�রেক শি্শালী রাখার। তােদরেক মেু কিরেয় 

েদয়া দরকার পূবথবতথী িব�াসীগণ ও উলামাগণ িকভােব ভয়ংকর �িতকূলতার মেুয ঈমােুর উপর 

দ দ েথেকেছু। আ�াহ এরকম সমেয় িুরৎসাহ �দােুর ও েুিতবাচক থাকার িুবা কেরেছু। 

আ�াহ তাআলা বেলু, 

 
আর  খু তােদর কেছ েপৗেছ েকাু সংবাদ শাি�-সং�া� িকংবা ভেয়র, তখু তারা েসগেলােক 

রিটেয় েদয়। আর  িদ তারা েসগেলা েপৗেছ িদেতা রাসূল প থ� িকংবা তােদর দািয়�শীলেদর 

প থ�, তখু অুুস�াু কের েদখা ে ত েসসব িবষয়,  া তােত রেয়েছ অুুস�াু করার মেতা। 

ব�তঃ আ�াহর অুুিহ ও করণা  িদ েতামােদর উপর িবদযমাু ুা থাকেতা তেব েতামােদর অ� 

কিতপয় েলাক বযতীত সবাই শয়তােুর অুুসরণ করেত শর করেতা!12

(১৩ন 

এগেলা হেলা, কিঠু সময় ও অবঅা  খু আ�াহ িব�াসীেদরেক পরীকা কেরু তােদরেক 

পিরশে করার জুয এবং ভাল মাুুষেদরেক খারাপ মাুুষেদর েথেক আলাদা করার জুয। আ�াহ 

তাআলা বেলেছু, 

                                                            
(১২ন সূরা তাওবা, আয়াত: ৪৭ 
(১৩ন সূরা িুসা, আয়াত: ৮৩ 
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িু�য়ই এ হে� শুুমাা শয়তাু  া েতামােদর কােছ তার অুুসারী ও সমথথকেদর বযাপাের ভীিত 

�দশথু কের; সুতরাং, ওেদরেক ভয় কেরা ুা, বরং আমােকই ভয় কেরা,  িদ েতামরা ঈমাুদার 

হেয় থােকা।13

(১৪ন 

আর এর একটু পেরই িতিু সুবহাুা  তাআলা বেলু, 

 
আ�াহ, ঈমাুদারগণেক েস অবঅােত রাখেবু ুা  ােত বতথমােু েতামরা রেয়ছ  তকণ প থ� ুা 

িতিু মব েথেক ভােলা েক আলাদা কেরু, আর আ�াহ এমু ুু ে , েতামািদগেক গােয়েবর 

সংবাদ েদেবু। িক� আ�াহ নীয় রাসূলগেণর মেুয  ােক ই�া বাছাই কের িুেয়েছু। সুতরাং, 

আ�াহর ওপর এবং তাঁর রাসূলগেণর ওপর েতামরা �তযয় অাপু কেরা। ব�তঃ েতামরা  িদ 

িব�াস ও পরেহ গারীর ওপর �িতি�ত েথেক থােকা, তেব েতামােদর জেুয রেয়েছ িবরাট 

�িতদাু।14

(১৫ন 

এজুয ে  সকল ঈমাুদারগণ আ�াহর সােথ ক ত চুি্র বযাপাের সতযবাদী েথেকেছ তারা 

শয়তােুর ষড় ে� �ভািবত হয় ুা, অতযাচার ও জুলুেমর ভেয় েভেে পেড় ুা। সেতযর �িত 

তােদর মাুিসকতার েকাু পিরবতথু আেস ুা। তারা ে  পদেকপ েুয় তা ুড়বেড় হয় ুা। বরং 

তােদর ঈমাু ও আ্সমপথণ আরও েবেড়  ায়। আ�াহ আরও বেলেছু, 

                                                            
(১৪ন সূরা আেল ইমরাু, আয়াত: ১৭৫ 
(১৫ন সূরা আেল ইমরাু, আয়াত: ১৭৯ 
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 ােদরেক েলােকরা বেলিছল, “িু�য়ই েতামােদর সােথ েমাকােবলা করার জুয েলােকরা সমােবশ 

কেরেছ ব  সাজ-সরিাম; সুতরাং, ওেদরেক ভয় কেরা।” তখু তােদর িব�াস আরও দ দতর হেয় 

 ায় এবং তারা বেল, “আমােদর জুয আ�াহই  েথ�; িতিু কতই ুা চমৎকার অিভভাভক।” 

অতঃপর িফের এেলা মুসলমােুরা আ�াহর অুুিহ িুেয়, তােদর িকছুই অিু� হেলা ুা। তারপর 

তারা আ�াহর ই�ার অুুগত হেলা। ব�তঃ আ�াহর অুুিহ অিত বযাপক। িু�য়ই এ হে� 

শুুমাা শয়তাু  া েতামােদর কােছ তার অুুসারী ও সমথথকেদর বযাপাের ভীিত �দশথু কের; 

সুতরাং, ওেদরেক ভয় কেরা ুা, বরং আমােকই ভয় কেরা,  িদ েতামরা ঈমাুদার হেয় 

থােকা।15

(১৬ন 

এই আয়াতগিলর পূেবথ িব�াসীেদরেক ৈুিতকভােব দুবথল করা এবং ভীিত �দশথেুর বযাপাের 

মুুািফকেদর হীু অবঅােুর বযাপাের আ�াহ তাআলা বেলেছু এবং মুুািফকেদর �িতউারও 

িদেয়েছু, 

 

                                                            
(১৬ন সূরা আেল ইমরাু, আয়াত: ১৭৩-১৭৫ 
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 ারা  ের বেস েথেক িুেজেদর ভাইেদর স�েে বেল, “ িদ তারা আমােদর কথা শুেতা তেব 

তারা িুহত হত ুা।” তােদরেক বেল িদু, “এবার েতামােদর িুেজেদর উপর েথেক ম তুযেক 

সিরেয় দাও,  িদ েতামরা সতযবাদী হেয় থােকা।”16

(১৭ন 

তারপর আ�াহ শহীদেদর ম থাদা ব িের কথা উে�খ কেরেছু  ারা তাঁর সােথ ক ত চুি্ পূরণ 

কেরেছ, 

 

 

 

 

 
আর  ারা আ�াহর রােহ িুহত হয়, তােদরেক তুিম কখেুা ম ত মেু কেরা ুা। বরং তারা 

িুেজেদর পালুকতথার িুকট জীিবত ও জীিবকা�াা। আ�াহ িুেজর অুুিহ েথেক  া দাু 

কেরেছু তার ে�িকেত তারা আুব উদ াপু করেছ। আর  ারা এখুও তােদর সােথ সি�িলত 

হয় িু তােদর জেুয তারা আুব �কাশ কের। কারণ, তােদর েকাু ভয়-ভীিতও েুই এবং েকাু 

িচ�া-ভাবুাও েুই। আ�াহর েুয়ামত ও অুুিহ লােভর জেুয তারা আুব �কাশ কের এবং 

এজুয ে , আ�াহ ঈমাুদারেদর মমফল িবু� কেরু ুা।  ারা আহত হেয় পড়ার পেরও আ�াহ 

এবং তাঁর রাসূেলর িুেদথশ মাুয কেরেছ, তােদর মেুয  ারা সৎ ও পরেহ গার, তােদর জুয 
                                                            
(১৭ন সূরা আেল ইমরাু, আয়াত: ১৬৮ 
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রেয়েছ মহাু সওয়াব।  ােদরেক েলােকরা বেলিছল, “েতামােদর সােথ েমাকােবলা করার জুয 

েলােকরা সমােবশ কেরেছ ব  সাজ-সরিাম; সুতরাং, ওেদরেক ভয় কেরা।” তখু তােদর িব�াস 

আরও দ দতর হেয়  ায় এবং তারা বেল, “আমােদর জুয আ�াহই  েথ�; িতিু কতই ুা 

চমৎকার অিভভাবক।”(১৮ন 

 

একইভােব আ�াহ তাআলা তাঁর ুবীেক (সা�া�া  আলাইিহ ওয়া সা�ামন বেলু, 

 
...অথচ তারা আপুােক আ�াহর পিরবেতথ অুযাুযেদর ভয় েদখায়...18

(১৯ন 

অতঃপর িতিু তাঁর ুবীেক (সা�া�া  আলাইিহ ওয়া সা�ামন িশকা েদু, 

 
...বলুু, “আমার জুয আ�াহই  েথ�। িুভথরকারীরা তাঁর উপেরই িুভথর কের।”19

(২০ন 

 

আ�াহ ছাড়া আর  া িকছু আেছ সবই আ�াহর স ি� এবং স�ূণথভােব আ�াহর উপর িুভথরশীল। 

সুতরাং,  ারা সিতযকার অেথথ আ�াহর উপর ভরসা কের তারা িকভােব আ�াহেক ভয় ুা কের 

শয়তােুর অুুসারীেদর অ�, সংখযা, েকৗশল, �চার-�পাগাুডােক ভয় কের? ুবী-রাসূলেদর 

(আঃন ইিতহাস িবেবচুা কের েদখুু। উেত অহংকারী স�দােয়র কেঠার  মিকর মুেখ ুবী ও 

রাসূলেদর (আঃন আদশথগত অবঅােুর দ দতা েদখুু এবং িুেজর অ�রেক এর িুখাদ শি্ �ারা 

শি্শালী করু। উদাহরণন প, ুূহ (আঃন এর  টুািটেক েদখুু, আর েখয়াল কের েদখুু ে , 

                                                            
(১৮ন সূরা আেল ইমরাু, আয়াত: ১৬৯-১৭৩ 
(১৯ন সূরা  ুমার, আয়াত: ৩৬ 
(২০ন সূরা  ুমার, আয়াত: ৩৮ 
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িতিু (আঃন তাঁর কওেমর মাুুষেদরেক উেেশয কের িক দ দতার সােথ কথা বেলেছু, অথচ িতিু 

িছেলু তােদর মােে একা। িক� িতিু আ�াহর উপর পূণথ িব�াস অাপু কেরিছেলু এবং িতিু 

তাঁর �বল �তাপময় মহাশি্র বযাপাের উপলি� কেরিছেলু, তাই েকাু �কােরর ভয়-ভীিত 

ছাড়াই িতিু তাঁর সময়কার অতযাচারী শাসক িকংবা শাসুবযবঅােক সে�াুু কেরিছেলু, 

 
...“ িদ েতামােদর কােছ আমার অবঅাু এবং আ�াহর আয়াতসমূেহর মাুযেম ুসীহত করা ভারী 

বেল মেু হেয় থােক, তেব আিম আ�াহর উপর ভরসা করিছ। সুতরাং, েতামরা েতামােদর 

শরীকেদর সে� িুেয় িুেজেদর তদবীর মজবুত কের ুাও, অতঃপর েতামােদর েসই তদবীর 

(েগাপু ষড় �ন ে ু েতামােদর দুি��ার কারণ ুা হয়, তারপর আমার সােথ ( া করেত চাওন 

কের েফেলা, আর আমােক েমােটই অবকাশ িদও ুা।”20

(২১ন 

আর এই কথাগেলা ুূহ (আঃন িুছক েবপেরায়া হেয় িকংবা এমু অসার উেীপুার বশবতথী হেয় 

বেল েফেলু িু  া িকছুকেণর মােেই হািরেয়  ায়। বরং িতিু (আঃন জাুেতু ে , িতিু এমু 

মহাশি্র �ারা সাহা য�াা হেয় আেছু  া েকাুিদুই হািরেয়  ােব ুা, আর িতিু (আঃন 

জাুেতু ে , আ�াহ তাঁর (আঃন সােথ আেছু, আর  তকণ িতিু (আঃন আ�াহর উপর পূণথ 

ভরসা করেবু এবং তাঁর েদয়া র�ু আঁকেড় ুের থাকেবু ততকণ তারা তাঁর (আঃন েকাু 

কিতই করেত পারেব ুা শুুমাা তা বযতীত  া আ�াহ ই�া কেরেছু। আর আ�াহ  িদ এমু 

িকছু ই�া কেরই থােকু তেব তা তাঁর বাবার �িত েমােটও �তারণা ুয়, বরং তা হেলা একিট 

পরীকা, একিট মূলযায়ণ,  া হেলা বাবােক পিরেশািুত করা এবং সতয-িমথযােক পাথথকযপূণথ কের 

েদয়ার একিট মাুযম। 

                                                            
(২১ন সূরা ইউুুস, আয়াত: ৭১ 
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হূদ (আঃন এর  টুািট প থােলাচুা কের েদখুু, িতিু তাঁর স�দােয়র মুেখামুিখ হেয়িছেলু একা 

এবং তাঁর স�দায় িছল তখুকার সমেয়র সবেচেয় শি্শালী, কুখযাত স�দায়। তারা তােদর 

িমথযা উপাসযেদর বযাপাের ভয় েদিখেয় হূদ (আঃন েক থামােুার েচ�া কেরিছল, 

 
“আমােদর কথা েতা এই ে , আমােদর উপাসয েদবতােদর মুয হেত েকউ েতামােক দুদথশায় েফেল 

িদেয়েছ”...21

(২২ন 

হূদ (আঃন পবথতসম দ দতা িুেয় আ�াহর উপর ভরসা কের তাঁর স�দায়েক বেলিছেলু, 

 

 

 
...“আিম আ�াহেক সাকী করিছ এবং েতামরাও সাকী থােকা ে , আমার েকাু স�কথ েুই 

তােদর সােথ  ােদরেক েতামরা শরীক করেছা। তাঁেক (আ�াহেকন েছেড়, অু�র েতামরা সবাই 

িমেল আমার িবরেে ষড় � চালাও, অতঃপর আমােক সামাুয অবকাশও িদও ুা। আিম আ�াহর 

উপের ভরসা কেরিছ ি িু আমারও �িতপালক এবং েতামােদরও �িতপালক, ভূপ ে� িবচরণকারী 

এমু িকছুই েুই  া তাঁর পূথণ আয়াাুীু ুয়। িু�য়ই আমার �িতপালক সরল পেথ 

অবিঅত।”22

(২৩ন 

খিললু�াহ  ইবরাহীম (আঃন এর েুয়া পদেকেপর কথা িচ�া করু, িতিু তাঁর স�দােয়র 

েলাকেদর সােথ িবতকথ কেরিছেলু, তােদর েমাকােবলা কেরিছেলু এবং তােদর এই িশকা 

িদেয়িছেলু ে , িতিু তােদরেক িকংবা তােদর েসই সকল িমথযা উপাসযেদরেক েমােটও পেরায়া 

                                                            
(২২ন সূরা হূদ, আয়াত: ৫৪ 
(২৩ন সূরা হূদ, আয়াত: ৫৪-৫৬ 
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কেরু ুা ে গেলার �ারা তারা তাঁেক ভয় েদিখেয়িছল। িুরাপাা, �শাি� ও �িত�া শুুমাা 

তােদরই �াপয  ারা সিতযকার অেথথ আ�াহর তাওহীেদ (এক�বাদন িব�াস কের এবং তাঁর সােথ 

কাউেক শরীক িহেসেব িঅর ুা কের জীবু অিতবািহত কের। আর  ারা আ�াহর সােথ িশরক 

কের, তােদর �িত িকভােব �শাি� ও িুরাপাা ে�িরত হেত পাের? বরং, এই ুরেুর মাুুেষরা 

শুুমাা ভয়, আতংক ও �তারণাই অজথু কের, 

 

 
...“েতামরা িক আ�াহর বযাপাের আমার সােথ িবতকথ করেছা, অথচ িতিু আমােক পথ �দশথু 

কেরেছু? েতামরা  ােদরেক শরীক কেরা, আিম তােদরেক ভয় কির ুা, আমার েকাু কিতই 

হেত পাের ুা তা বযতীত  া আমার পালুকতথা ই�া কেরু। আমার পালুকতথাই �েতযক ব�েক 

নীয় জােুর �ারা েব�ু কের আেছু। এরপেরও িক েতামরা িচ�া কেরা ুা?  ােদরেক েতামরা 

আ�াহর সােথ শরীক কের েরেখছ, তােদরেক আিম িকভােব ভয় করেত পাির, অথচ েতামরা ভয় 

কেরা ুা ে , েতামরা আ�াহর সােথ এমু ব�েক শরীক করেছা,  ােদর স�েকথ আ�াহ 

েতামােদর �িত েকাু �মাণ অবতীণথ কেরু িু? সুতরাং, এই দু’িট দেলর মেুয েকাু দলিট 

�শাি� ও িুরাপাা লােভর অিুক ে াগয,  িদ েতামােদর জাুা থােক?”23

(২৪ন 

 

                                                            
(২৪ন সূরা আুআম, আয়াত: ৮০-৮১ 
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 ারা ঈমাু আেু এবং নীয় িব�াসেক িশরেকর সােথ িমিমত কের ুা, তােদর জেুযই শাি� ও 

িুরাপাা এবং তারাই সুপথগামী।24

(২৫ন 

সুতরাং, সিতযকােরর িুরাপাা, �শাি� এবং দ দতা তােদর জুয  ারা শুুমাা আ�াহর উপাসুা 

কের এবং তাঁর সােথ কাউেক েকাুভােবই শরীক কের ুা। 

িচ�া করু েসই মূসা (আঃন এর কথা ি িু আ�াহর সােথ কথা বলার স�াু লাভ কেরিছেলু। 

 খু েফরাউু তার দলবল িুেয় সাগর তীের মূসা (আঃন ও তাঁর অুুসারী বুী ইসরাঈলেদর ুের 

েফলার অবঅায় চেল িগেয়িছল। মূসা (আঃন তাঁর অুুসারীেদর িুেয় পািলেয়  াি�েলু 

েফরাউুেদর েথেক তাঁেদর �ীু রকার জুয এবং পালাবার পেথ সাগর তীের হঠাৎ কের 

েফরাউেুর িবশাল বািহুী েপছু েথেক তাঁেদর িদেক েুেয় আসিছল। এ সময় মূসা (আঃন এর 

অুুসারীেদর অবঅা িছল, 

 
...“আমরা ে  ুরা পেড় েগলাম।”25

(২৬ন 

িক� এমু চরম িবপদজুক, কিঠু এবং ভীিতকর অবঅােতও মূসা (আঃন এমু পরম আঅা ও 

িব�াস, িুি��তা ও দ দতার সােথ জবাব িদেলু  ার সােথ প িথবীর সবচাইেত দ দতম 

পবথতগেলারও তুলুা করা  ায় ুা, 

 
...“কখেুাই ুয়, আমার সােথ আেছু আমার পালুকতথা। স�র িতিু আমােক পথ-িুেদথশ 

করেবু।”26

(২৭ন 

                                                            
(২৫ন সূরা আুআম, আয়াত: ৮২ 
(২৬ন সূরা শআরা, আয়াত: ৬১ 
(২৭ন সূরা শআরা, আয়াত: ৬২ 
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তারপর েদখুু মূসা (আঃন এর আ�াহর উপর দ দ থাকা ও ভরসা করার �িতদাু, 

 

 

 

 

 

 
অতঃপর আিম মূসা এর �িত ওহী করলাম, “েতামার লািঠ �ারা সমু�েক আ াত কেরা।” ফেল, 

তা িবভ্ হেয় েগল এবং �েতযক ভাগ িবশাল পবথতসদ শ হেয় েগল। আিম েসথায় তােদর 

দলিটেক েপৗিছেয় িদলাম। এবং মূসা ও তাঁর স�ীেদর সবাইেক বাঁিচেয় িদলাম। অতঃপর অপর 

দলিটেক িুমি�ত কললাম। িু�য়ই এেত একিট িুদশথু আেছ, িক� তােদর অিুকাংশই মুিমু 

ুয়। আর িু�য়ই আপুার পালুকতথা অবশযই পরা�মশালী, পরম দয়ালু।27

(২৮ন 

েফরাউেুর জাদুকরেদর অবঅা িচ�া করু  খু তারা মূসা (আঃন এর �িত ঈমাু এেুিছল এবং 

অতঃপর তারা েসই অতযাচারী শাসেকর েদয়া কেঠার  মিক ও কেঠার িু থাতেুর ভীিত �দশথেুর 

�িত েমােটও দ ি�পাত কের িু, 

 
েফরাউু বলেলা, “আমার অুুমিত দােুর পূেবথই িক েতামরা তাঁর �িত িব�াস অাপু করেল? 

েদখিছ েসই েতামােদর �ুাু, েসই েতামােদরেক জাদু িশকা িদেয়েছ। সুতরাং, অবশযই আিম 

                                                            
(২৮ন সূরা শআরা, আয়াত: ৬৩-৬৮ 
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েতামােদর হাত-পা িবপরীত িদক েথেক কতথু করেবা এবং আিম েতামােদরেক েখজুর ব েকর 

কাে� শূলিবে করেবাই এবং েতামরা িুি�ত  েপই জাুেত পারেব আমােদর মেুয কার আ াব 

(শািতন কেঠারতর এবং অিুক অায়ী।”28

(২৯ন 

 

আর লকয করু,  খু েফরাউেুর জাদুকেররা তােদর ঈমাুেক তােদর অ�েরর উপর 

স�ূণথ েপ কত থ�শীল হেত িদেলা, তখু েকাু ুরেুর ভয় ও ি�ুা ছাড়াই তারা বেলিছল, 

 

 
...“আমােদর কােছ ে  সুয়� �মাণ এেসেছ তার উপর এবং ি িু আমােদরেক স ি� কেরেছু 

তাঁর উপর আমরা িকছুেতই েতামােক �াুাুয িদেবা ুা। সুতরাং, তুিম  া ই�া করেত পােরা। 

তুিম েতা শুু এই পািথথব জীবেুই  া করার করেব। আমরা আমােদর পালুকতথার �িত িব�াস 

অাপু কেরিছ  ােত িতিু আমােদর পাপসমূহ এবং তুিম আমােদরেক ে  জাদু করেত বাুয কেরছ, 

তা কমা কেরু। আ�াহ েম� ও িচরঅায়ী।”29

(৩০ন 

লকয করু, তােদরেক ে  সকল  মিক ও িু থাতেুর ভয় েদখােুা হি�ল েসগেলার �ারা তারা 

িববুমাাও �ভািবত হয় িু। এর কারণ হেলা, আ�াহর উপর পিরপূণথ ঈমাু আুার পর অ�ের 

এই সতয িচরঅায়ী হেয়  ায় ে , আ�াহই একমাা সবথময় কমতার অিুকারী, তাঁর শািতই 

সবচাইেত কিঠুতম শািত, আর একমাা িতিুই িচরঅায়ী শাসু-কত থে�র অিুকারী। সুতরাং, এর 

পর আ�াহর সােথ েকাু স ি�র কমতার িক কের তুলুা করা ে েত পাের? এর পর সবথময় 

মািলকাুার অিুকারী ও িচরঅায়ী কত থে�র অিুকারীর শািতর সােথ িক কের তু� স ি�র শািতর 
                                                            
(২৯ন সূরা �াহা, আয়াত: ৭১ 
(৩০ন সূরা �াহা, আয়াত: ৭২-৭৩ 
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তুলুা করা ে েত পাের? মহাশি্শালী ও পরম কমতাশীেলর কত থে�র সােথ িকভােব দুবথল ও 

গর�হীেুর কত থে�র তুলুা করা  ায়? ঈমাু আুার পূেবথ এই একই জাদুকেররা এই অতযাচারী 

শাসেকর  কুম ও আেদেশর সামেু �কি�ত হেয় থাকেতা এবং �িরৎ আেদশ পালেুর েচ�া 

করেতা, অথচ তােদর ঈমাু তােদর মােে এমু অেলৗিকক ৈবিশে�যর সসার করেলা ে , তারা 

েসই একই শাসেকর সামেু দাঁিড়েয় েকাু �কােরর ভয়-ভীিত ও ি�ুােবাু ছাড়া তােক য়� 

ভাষায় �তযাখযাু করেলা। 

আর এ প অসংখয উদাহরণ আেছ... 

আ�াহর সবথেশষ ুবী ও রাসূল মুহা�দ (সা�া�া  আলাইিহ ওয়া সা�ামন এই েকো সবেচেয় 

ভােলা দ �া� অাপু কেরেছু। িচ�া করু েসই হাদীসিট ে িট আমর ইবেু আস (রাঃন েথেক 

ইমাম আহমদ (রঃন ও আরও কেয়কজু আেলম বণথুা কেরেছু। েসই সময়টােত মুসলমােুরা 

িছল দুবথল। ম�ার কােফররা রাসূলু�াহ (সা�া�া  আলাইিহ ওয়া সা�ামন েক চারিদেক ি ের 

দাঁিড়েয় িছল এবং তােদর একজু রাসূলু�াহ (সা�া�া  আলাইিহ ওয়া সা�ামন এর েপাশােকর 

কলার ুের তাঁেক িজেজস কেরিছল, 

“তুিম িক েসই েলাক ে  এমু-এমু বেল?” িতিু (সা�া�া  আলাইিহ ওয়া সা�ামন উার 

িদেয়িছেলু, য়� ও েসাজাসুিজ, েকাু ুরেুর ভয় ও ি�ুা ছাড়া, “হযাঁ, আিমই েস ে  এমু কথা 

বেল।” এবং এর পূেবথ িতিু (সা�া�া  আলাইিহ ওয়া সা�ামন বেলিছেলু, “েশােুা, েহ 

কুরাইশরা! শপথ আ�াহর  ার হােত রেয়েছ আমার �াণ, আিম েতামােদর কােছ এেসিছ এবং 

সােথ এেুিছ জবাই!”(৩১ন 

উপিঅত সকেল আ�াহর রাসূল (সা�া�া  আলাইিহ ওয়া সা�ামন এর এ কথায় চমেক  ায় এবং 

তারা সবাই চুপ কের িঅর হেয় দাঁিড়েয় িছল এবং পূেবথ  ারা তাঁর িবরেে কেঠার িছল তারা 

সবচাইেত ু�ভােব কথা বলা শর কেরিছল। 

                                                            
(৩১ন মুসুােদ আহমদ (৭০৩৬ন 
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রাসূল (সা�া�া  আলাইিহ ওয়া সা�ামন তাঁর উপর অবতীণথ েকারআেুর মাুযেম সাহাবােদর (রাঃন 

অবযাহতভােব েকারআেুর উপর দ দ থাকেত বলেতু। িতিু সাহাবােদর মেু কিরেয় িদেতু 

পূেবথর েসসব েলাকেদর কথা  ারা কিঠুতম অবঅােতও দ দ ও শ্ েথেকেছ, 

“েতামােদর পূেবথ একজু বযি্েক ুরা হেয়িছল এবং তার জুয মািটেত গতথ খুঁড়া হেয়িছল এবং 

গেতথ তােক অাপু করা হেয়িছল। একিট করাত এেু তার মাথার উপর অাপু করা হেয়িছল এবং 

তােক েকেট ি�খি�ত করা হেয়িছল এবং তার হাড় েথেক তার েগাশত আঁচেড় েুয়া হেয়িছল। 

িক� এসব িকছু তােক তার �ীু েথেক এক চুলও দূের েুয়িু। আ�াহর শপথ, আ�াহ এই 

�ীুেক স�ূণথ করেবু  তকণ ুা সাুা েথেক হাদরা মাউত প থ� একজু �মণ করেব এবং েস 

েকাু েলােকর ভয় করেব ুা আ�াহ ছাড়া এবং তার েভড়ার জুয েুকেড় ছাড়া।  াই েহাক, 

েতামরা খুব তাড়া েড়া করেছা।”(৩২ন 

বাতবতা হে�, িমথযা অিত কু�, তু� ও দুবথল; কােফররা  তই বুোেুার েচ�া করক ুা েকু 

ে , তারা বযাপক কমতাবাু, অপরােজয়, অেভদয। আ�াহর শপথ, আ�াহর কােছ কােফরেদর সব 

শি্ ও হািতয়ার মািছর মেতা গর�ও বহু কের ুা। 

আ�াহ রহম করু ইবুুল কাইয়ুযম এর �িত, ি িু তাঁর “ুূিুয়াহ” েত বেলেছু, 

“তােদর অিুক সংখযােক ভয় কেরা ুা, ে েহতু তারা গর�হীু এবং মািছর মেতা। েতামরা িক 

একটা মািছ েক ভয় পাও?” 

হযাঁ, সিতযই তারা মািছর মেতা, বরং মািছর েচেয়ও দুবথল, 

 
                                                            
(৩২ন বুখারী (৩৬১২, ৬৯৪৩ন 
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েহ েলাক সকল! একিট উপমা বণথুা করা হেলা, অতএব েতামরা তা মেুাে াগ িদেয় মবণ কেরা; 

েতামরা আ�াহর পিরবেতথ  ােদর উপাসুা কেরা, তারা েতা কখেুাও একিট মািছও স ি� করেত 

পারেব ুা,  িদও তারা এই উেেেশয সকেল একিাত হয়। আর একিট মািছ  িদ তােদর কাছ 

েথেক েকাু িকছু িছিুেয় েুয়, তেব তারা তার কাছ েথেক তা উোরও করেত পারেব ুা, 

�াথথুাকারী ও  ার কােছ �াথথুা করা হয়, উভেয়ই শি্হীু।32

(৩৩ন 

এবং এমুিক  িদও িমথযার অুুসারীরা সম িের িকছু সময় পার কের থােক, িক� সেতযর 

অুুসারীরা সম িের আরও েবশী েবশী সময় পার কের। কােফর অিব�াসীেদর �ক ত চিরা এবং 

তােদর কমতার অসারতা পিরিার হেয় ফুেট উেঠেছ কােলর পির�মায়। আর কােফর-মুশিরকেদর 

এই অসারতা ও গর�হীুতােক আ�াহ �কাশ কের েদু তােদর মাুযেম  ারা আ�াহর সােথ 

ক ত ওয়াদা পূরণ কের, তােদর েকউ েকউ তােদর ক ত চুি্ ইিতমেুয পূণথ কেরেছ, আর েকউ 

েকউ তা পূণথ করার অেপকায় আেছ। বতথমাু অবঅায় এমু িব�াসীেদর খুবই �েয়াজু। 

সবেশেষ: 

েকারআু শরীফ আমােদর �রণ কিরেয় েদয় র সব কিণেকর জুয অিত�শীল জািতগেলার কথা 

 ারা জিমেু আ�াহর িুুথািরত সীমা ললু করেতা এবং ফাসাদ স ি� করেতা। র সব জািতেদর 

কথাও আমােদর �রণ কিরেয় েদয়  ারা উপের উি�িখত জািতগেলার েচেয়ও শি্শালী িছল, 

 

 

 

 

 

                                                            
(৩৩ন সূরা হা�, আয়াত: ৭৩ 
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আপিু িক লকয কেরুিু, আপুার পালুকতথা আদ বংেশর ইরাম েগাোর সােথ িক আচরণ 

কেরিছেলু,  ােদর ৈদিহক গঠু ত  ও খঁুিটর ুযায় দী থ িছল এবং  ােদর সমাু শি্ ও বলবীে থ 

সারা িবে�র শহরসমূেহ েকাু েলাক স িজত হয়িু? এবং সামুদ েগাোর সােথ,  ারা উপতযকায় 

পাথর েকেট গ হ িুমথাণ কেরিছল? এবং ব  কীলেকর অিুপিত েফরাউেুর সােথ,  ারা েদেশ 

সীমাললু কেরিছল? অতঃপর েসখােু িবতর অশাি� স ি� কেরিছল। অতঃপর আপুার 

পালুকতথা তােদরেক শািতর কশা াত করেলু।33

(৩৪ন 

 

 

 

 

 
আপিু িক েদেখুিু আপুার পালুকতথা হতীবািহুীর সােথ িক প বযবহার কেরেছু? িতিু িক 

তােদর চ�া� ুসযাৎ কের েদু িু? িতিু তােদর উপর ে�রণ কেরেছু োঁেক োঁেক পািখ,  ারা 

তােদর উপর পাথেরর কংকর িুেকপ করিছল। অতঃপর িতিু তােদরেক ভিকত ত ণসদ শ কের 

েদু।34

(৩৫ন 

                                                            
(৩৪ন সূরা ফাজর, আয়াত: ৬-১৩ 
(৩৫ন সূরা ফীল, আয়াত: ১-৫ 
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েকারআু শরীফ এই জািতগেলার েশষ পিরণিত আমােদর সামেু তুেল ুের এবং প িথবীেত 

তােদরেক ও তােদর বাসঅাুসমূহ আমরা মূেলাৎপািটত অবঅায় েদখেত পাই, আ�াহ তােদরেক 

�ংস কেরিছেলু এবং িব�াসীেদর িবজয় দাু কেরিছেলু। তােদর কমতার বড়াই, সংখযািুেকযর 

অহংকার, তােদর একদম েকাু কােজই আেস ুাই। আ�াহর িবরেে তােদর সাহা য করার েক 

িছল? িব�াসীেদর সাহা যকারী হে�ু আ�াহ, আর অিব�াসীেদর েকাু সাহা যকারী ুাই। 

 

 

 

 
তারা িক প িথবীেত �মণ কের িু ও েদেখ িু, তােদর পূবথবতথীেদর িক পিরণাম হেয়িছল? তারা 

তােদর েচেয় সংখযায় েবশী এবং শি্ ও কীিতথেত অিুক �বল িছল, অতঃপর তােদর কমথ তােদর 

েকাু উপকাের আেস িু। তােদর কােছ  খু তােদর রাসূলগণ য়� �মাণািদসহ আগমু 

কেরিছেলু, তখু তারা িুেজেদর জাু-গিরমার দ  �কাশ কেরিছল। তারা ে  িবষয় িুেয় 

ঠা�ািব�প কেরিছল, তাই তােদরেক িাস কের িুেয়িছল। তারা  খু আমার শািত �তযক 

করেলা, তখু বলেলা, “আমরা এক আ�াহর �িত িব�াস করলাম এবং  ােদরেক শরীক করতাম 

তােদরেক পিরহার করলাম।” অতঃপর তােদর এ ঈমাু তােদর েকাু উপকাের আসেলা ুা  খু 
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তারা শািত �তযক করেলা। আ�াহর এ িুয়মই পূবথ েথেক তাঁর বাবােদর মেুয �চিলত আেছ। 

েসেকো কােফররা কিতিত হয়।35

(৩৬ন 

সুতরাং, এগেলা হে� বাতবতা  ােত আেছ িচ�ার উপাদাু আমােদর িুেজেদর জুয এবং 

আমােদর িবেরাুীেদর জুযও,  ােত তারা তােদর জীবুুারা ুতুু কের িচ�া কের, 

 
আর কােফররা ে ু মেু ুা কের ে , তারা ছাড়া েপেয়  ােব, কখেুাও এরা (আ�াহেকন বযথথ 

করেত পারেব ুা।36

(৩৭ন 

ইবুুল কাইয়ুযম (রঃন তাঁর “ুূিুয়াহ” েত বেলু, 

আ�াহ  া আেদশ কেরেছু তা �কােশয ে াষণা কেরা, 

আর আ�াহর পিরবেতথ গর�হীুেদর ভয় পিরহার কেরা, 

আর শুুমাা আ�াহেকই ভয় কেরা, 

তেবই িুরাপাা ও �শাি� েপেত পােরা। 
 

আর িবজয়ী কেরা আ�াহর িকতাব ও রিতহযেক, 

েকারআু অবতীণথ হেয়েছ  ার (সাঃন �িত, 

এই রিতহয এেসেছ তাঁরই (সাঃন েথেক। 
 

আ াত কেরা �েতযক �তযাখযাুকারীেক 

রশী বাণীর তরবাির �ারা,  

িঠক ে মু মুজািহদ আ াত কের শ�েক 

 অ�ুিলর উপর অে�র �ারা। 
 

 

 

                                                            
(৩৬ন সূরা গািফর, আয়াত: ৮২-৮৫ 
(৩৭ন সূরা আুফাল, আয়াত: ৫৯ 
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আর চলেত থােকা সেতযর �ারা চািলত উেীপুা িুেয়, 

আ�াহর িুেভথজাল ও সাহসী বাবারা 

িঠক ে  পেথ চেলু িুভথেয়। 
 

েহদােয়েতর ছায়াতেল �িতি�ত থােকা, 

সবথদা ৈুে থযর উপেরই, 

আর  িদ এ পেথ আ াতিত হেয় থােকা, 

েস েতা অিত করণামেয়র স�ি�র নােথথই। 
 

আ�াহর িকতাব ও হাদীসসমূহেক 

িুেজর অ� বািুেয় ুাও, 

আর মজবুত কের ুাও িুেজর অ�রেক। 
 

ে  লড়েব ও িুেজেক উপঅাপু করেব 

আপু রেবর দরবাের, 

আর ময়দােু সৎকােজর �িতে ািগতা করেব 

দ দ িব�াস সহকাের। 
 

রাসূেলর (সাঃন আুীত বাণী �চার কেরা, 

আর তা কেরা স�ূণথ �কােশয, 

আর সাহা যকারীর ন�তা িুেয় ভয় পিরহার কেরা। 
 

কারণ আ�াহ তাঁর �ীু ও িকতাবেক িদেবু 

এমু িবজয়  া সেবথাৎক �, 

আর িুজ বাবােক রকা করার জুয 

শুুমাা িতিুই হেলু  েথ�। 
 

আর শ�র ষড় �েক ভয় কেরা ুা, 

কারণ িমথযার আময় ুা িুেয় 

তারা েমােটও চলেত পাের ুা। 
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রাসূেলর (সাঃন অুুসারীগণ! 

তােদর েতা সাহা য কের েফেরশতাগণ! 

আর শয়তােুর অুুসারীগণ! 

তােদর েতা �তারণা কের শয়তাু!! 
 

দুইিট দেলর মােে কতই ুা বযবুাু িবদযমাু! 

এর পেরও  ারা দল দু’িট িুেয় িব�া�, 

তুলুা করেত েগেলই েপেয়  ােব �মাণ। 
 

দ দ থােকা এবং  ুে কেরা 

েহদােয়েতর পতাকাতেল অকপেট, 

আর দ দতার সােথ ৈু থ ুেরা, 

কারণ আ�াহর সাহা য অিত সি�কেট। 
 

কারণ আ�াহ তাঁর �ীু ও িকতাবেক িবজয় িদেবু, 

িব�াসীেদরেক জাু ও কত থ� �দাু কের 

তাঁর রাসূলেক (সাঃন িবজয়ী করেবু। 
 

সতয হেলা এমুই এক ত , 

 া েকউই �ংস করেত পাের ুা। 

এমুিক  িদ সবাই িমেলও েচ�া কের, 

এরপেরও তা �ংস করা  ায় ুা। 
 

আর  িদ েদখ েতামার শ�র সংখযার �সার, 

তেব দ দতার উপর �িতি�ত থােকা। 

কারণ তােদর শি্ েুাঁয়ার ুযায় অসার। 
 

তারা বাড়েত থােক, 

আর এরপর? 

তারা িমিলেয়  ায়, 

 ে ু েচাখ তােদর েদখেতই বযথথ হয়। 
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তােদর অিুক সংখযােক ভয় করা েছেড় দাও, 

ে েহতু তারা গর�হীু এবং মািছর মেতা। 

েতামরা িক একটা মািছ েক ভয় পাও? 
 

আর গরেদর েুতা হেয় 

কখেুা স�� েথেকা ুা, 

ষাঁেড়র পালই হয় তােদর েুতা 

 ােদর িুেবথাু �ক িত সবারই জাুা। 
 

আর তারা েতামার িবরেে এিগেয় আসেব  িদ তারা চায়, 

সুতরাং, েসেকো েতামার েথেক কাপুরষতা বিজথত 

সুপুরেষর আচরণই েশাভা পায়। 
 

দ দ থােকা এবং �ীুেক সমথথু কেরা, 

আর এসব ভুেল বেস েথেকা ুা, 

কারণ সুপুরষেদর সাহিসকতার ে  ৈবিশ�য, 

তার সােথ এটা সামিসযপূণথ ুা। 
 

 িদও আ�াহর মুজািহেদরা থােক  ুেে িুেয়ািজত 

ুযায়পরায়ণতা ও সৎকেমথর শি্র �ারা, 

পািথথব শি্র অহংকােরর ফাঁেদ জড়ােুা বযতীত। 
 

তারা তােদর সংখযািুেকযর �ারা 

কখেুাই েকাু ভূখ� অজথু কের িু, 

বরং িুতা�ই ুগণয সংখযার �ারা 

স ি� কেরিছল িবজেয়র ব��িু। 
 

সুতরাং,  িদ ইসলােমর িজহােদর কােফলা েদখেত পাও, 

 ার সােথ রেয়েছ ুযায়পরায়ণ দািয়�শীলগণ, 

তেব তােত ে াগদাু কেরা, 

আর অিঅরতা ও আলেসমী কেরা স�ূণথ বজথু। 
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হক  অবশযই সাহা য�াা হেব, তেব আরও হেব পরীিকত, 

কারণ এটাই পরম করণামেয়র ন প। 

সুতরাং, হেয়া ুা তুিম িবি�ত। 
 

এভােবই আ�াহর দল প থক হেব তাঁর শ�েদর দল েথেক, 

আর এ কারেণই সকল মাুুেষরা থাকেব দুই দেল িবভ্। 

এ কারেণই রাসূল (সাঃন  ুে কেরিছেলু কােফরেদর িবরেে, 

 খু েথেকই এই দেলর সূচুা হেয়িছল ইিতহােসর অ�ভুথ্। 
 

 াই েহাক, সেতযর অুুসারীেদর জুয সবেশেষ কলযাণই লাভ হেব, 

আর  িদ তা এই দুিুয়ায় ুা হয়, 

তেব অবশযই তারা পরবতথীেত মহা পুর�ার �দাুকারীর েথেক তা পােব। 
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