সৎকােজর আেদশ অসৎ কােজ িনেষধ, আমােদর সীমাব তা এবং জামায়াত ব

িজে গী

رب العلمين والصﻼة والسﻼم علي سيد اﻻنبياء والمرسلين وعلي اله وصحبه اجمعين

ِ
ك ُه ُﻢ اﻟْ ُم ْفلِ ُحو َن
ْ َوﻟْﺘَ ُﻜﻦ ِّﻣﻨ ُﻜ ْﻢ أُﱠﻣﺔٌ يَ ْد ُعو َن إِ َﱃ
َ ِاﳋَِْﲑ َو َْ ُﻣُرو َن ِ ﻟْ َم ْعُروف َويَـْﻨـ َه ْو َن َع ِﻦ اﻟْ ُمﻨ َﻜ ِر َوأُوﻟَئ

الحمد

িবগত বয়ােনর সার সংে প


সৎকােজর আেদশ অসৎ কােজ িনেষধ আল- রআেনর মুহকাম আয়ােত বিনত িবধান।
বা ব জীবেন ইহা মেন চলা ফরজ, অমান করা



সমাজেক দুন িত ও পাপাচার মু ,
কােজ িনেষধ এক

ফর।

ও পির

রাখেত সৎকােজর আেদশ অসৎ

কাযকির পদে প।



আহবান, আেবদন, অনুেরাধ ও আেদশ একই ধারাবািহকতার িভ



অন ায় ও পাপাচার মাকািবলায় আমােদর িতন
মতা থাকেল বল

িভ

অব ান হেত পাের।



শি

বা

েয়াগ কের বদেল দয়া।



বল

েয়ােগ স ম না হেল মুখ িদেয় বদেল দয়া।



মুখ িদেয় বদলােত স ম না হেল অ র িদেয় বদেল দয়া।

ইহােক দুবলতম ঈমান বলা হেয়েছ। মােন এরেচেয় নীেচ ঈমােনর কােনা


সৎকােজর আেদশ অসৎকােজ িনেষধ
তাই
কাজ

র।

িতি ত সমাজেক

ক ীয় সরকােরর পৃ েপাষকতায়

ান নাই।

িকেয় রাখার উ ম ব ব া।

ানীয় সরকােরর ত াবধােন িনয়মতাি ক ভােব

পািরচািলত হেব।



সৎকােজর আেদশ অসৎকােজ িনেষধ না করার পিরণিত িব াি

ও অিভশাপ।



সৎকােজর আেদশ অসৎকােজ িনেষধ ছেড় িদেল ইবাদাত বে গী কবুল হয় না।

আমােদর সীমাব তা
উে িখত আেলাচনা থেক বুঝা যায় সৎকােজর আেদশ অসৎকােজ িনেষধ আমােদর ফরজ দািয়
এবং কাজ

স ক ভােব করেত হেল শি

যথাযত ভােব কাজ

ও

মতার

েয়াজন। শি

ও

মতা ছাড়া

করা সােধ র বািহের। তেব মহান আ াহ বড় মেহরবান। িতিন িবষয়

আমােদর জন সহজ কের িদেয়েছন। কারন ইসলামী িবধান মেত সােধ র বািহের কােরা উপর
দায় চাপােনা হয় না। ইরশাদ হে ঃ
আ াহ সােধ র বািহের কােরা উপর দায় চাপান না। য সৎকাজ করল স িনেজর জন ই করল
আর য পাপ করল স দায় তােকই িনেত হেব।
হ রা ! ভু ল

(আ াহর সকল িবধান মেন নাও এবং বল)

র জন আমােদর পাকড়াও কেরা না।

হ রা ! আমােদর উপর ক ন বুঝা চািপেয় িদও না, যমন িদেয়িছেল পুববিতেদর উপর।

1

হ রা ! আমােদর উপর এমন িকছু চািপেয় িদও না যার সাধ
ছেড় দাও,
কর।

মা কর, দয়া কর। তু িমই মািলক। কািফরেদর

আমােদর

নই। আমােদর

মাকািবলায় আমােদর সাহায

(২ বা ারাহঃ ২৮৬)

সুতরাং িবষয়

এেকবাের পির ার। বতমান িবে

িতি ত নয়। বতমােন মুসিলম

ধান অ ল

আ িলক জাতীয়তাবােদর িভি েত
অসহায়। আমােদর শি
তাই

ান কাল পা

সামািজক ও রাজৈনিতক ভােব ইসলাম

লু ছাট ছাট দেশ িবভ

এবং এই দশ সমূহ

িতি ত। সুতরাং জািত িহসােব আমরা আজ দুবল ও

সামথ এেকবােরই সীিমত।
পিরেবশ পিরি িত বুেঝ যার যত টু

সাধ

সামথ বা

মতা আেছ

ততটু ই করেত হেব। িবেশষ কের...


যখােন িনেজরাই জুলুেমর স খ
ু ীন।



যখােনর



যখােন জািলেমর

রআেনর বাণী, নবীর আদশ ও ইসলােমর িশ া অবেহিলত।
ভাব ও জুলুেমর শাসন

িতি ত।

সখােন সৎকােজর আেদশ িদেত না পারেলও সময় সুেযােগ অ ত অনুেরাধ, আেবদন বা
দাওয়াত দয়ার চ া করেত হেব। যমন বিনত হে ঃ
তািরক িবন িশহাব থেক বিনত,
খুতবার

চলন

(হাদীছ

মারওয়ান

(উমাইয় াহ খালীফাহ)

িতিন বেলনঃ ঈেদ নামােযর আেগ

অন রাবী আবু বকেরর)

থম

কেরন।

নামায পড়েতন, পের খুতবাহ িদেতন)। (মারওয়ান নামােযর আেগ খুতবাহ

(রাসূল সাঃ ও পরবিত খালীফাহগণ আেগ

করেল)

এক ব ি

দািড়েয় বললঃ

“আেগ নামায, পের খুতবাহ”।
মারওয়ান বললঃ এই িনয়ম পিরত াজ হেয় গেছ।
ইহা

েন আবু-সাঈদ আল-খুদরী রাঃ বলেলনঃ ওই ব ি

রাসূল সাঃেক বলেত

েনিছঃ

তামােদর

কউ অন ায়

তার দািয়

দখেল

স

পালন কেরেছ। আিম

যন হাত িদেয়

(বল

েয়ােগ)

ইহা বদেল দয়। যিদ না পাের তেব যন মুখ িদেয় বদেল দয়। তাও যিদ না পাের তেব যন
অ র িদেয় বদেল

দয়

(মােন বদেল

দয়ার পিরক না কের)

আর ইহা হে

দুবলতম ঈমান।

(মুসিলমঃ

ঈমান অধ ায়ঃ ৪৯)

পিব
আয়াত

কালােমর

য আয়ােত সৎকােজর আেদশ অসৎ কােজ িনেষেধর িবধান বিনত হেয়েছ,

হলঃ

তামােদর িকছু

লাক

যন এমন থােক যারা সদা কল ােণর িদেক ডােক, সৎকােজর আেদশ

কের, অসৎকােজ িনেষধ কের।
এখােন ল ণীয় িবষয় হলঃ উ


( য সমােজ এই ব ব া চালু থাকেব)

তারাই সফল।

আয়ােত সফল মুঅিমেনর িতন

কল ােণর িদেক ডাকা,
2

(৩ আল-ই’মরানঃ ১০৪)

না ন বিনত হেয়েছঃ



সৎকােজর আেদশ করা,



অসৎ কােজ িনেষধ করা।

আয়ােতর িদেক ল

করেল বুঝা যায়ঃ

মুসলমােনর কাজ হল কল াণময় সমাজ কােয়েমর আগ পয



মানুষেক কল ােণর িদেক

আহবান করা।
যারা এই দাওয়ােত সাড়া



দাওয়াতী কােজ অংশ

দেব তােদর কাজ হল

হণ করা।

রআন হাদীেছর

ান আহরণ ও

(সৎকােজর আনুেরাধ বা আেবদনেকও দাওয়াতী কােজর অংশ িহসােব ধের

নয়া যায়)



ীন কােয়েমর জন সি িলত



ীন কােয়েমর পর সৎকােজর আেদশ ও আসৎ কােজ িনেষেধর চূ ড়া

জামায়াত ব
“জামায়াত ব
শ

প িত চালু করা।

িজে গী বা মুসিলম ঐক
িজে গী” শ

বতমােন িকছু ভাইেদর সামািজক পিরভাষায় পিরণত হেয়েছ।

ব বহার কের অেনেক সংঘব

িবষয়

েচ া করা

িজে গী বা সাংগঠিনক জীবন বুিঝেয় থােকন। এবং

মান করার জন আল- রআেনর অেনক আয়াত আর রাসূল সাঃ থেক বিনত বশ

িকছু হাদীছ উে খ কের থােকন।
আসেল দলীল িহসােব তারা যসব আয়াত বা হাদীছ উপ াপন কেরন এসেবর মূল বাণী হে ঃ
মুসলমানেদর জাতীয় ও সামািজক ঐক । অথাৎ মুসিলম জাতীয়তাবােদর
দুিনয়ার সকল মুসলমান সামািজক, রাজৈনিতক ও সামিরক ভােব ঐক ব
িমনহাজ, মসলক বা অন
বা িবি

কােনা ইসুর উপর িভি

হেয়

থাকেব। আ িলকতা,

কের কউ জাতীয় ঐেক ফাটল ধরােব না

হেয় যােব না।

মুসিলম জাতীয়তাবাদী চতনায় উ ু
চ া কেরেছন। িনজ হােত
৯০

চতনায় উ ু

যু

আদশ ইসলামী সমাজ

িতি ত এই সমাজেক

িত ার জন রাসূল সাঃ আমরণ

িকেয় রাখার ও স

পিরচালনা কেরেছন। ২৭ েত িনেজ অংশ

সারেণর জন

ায়

হণ কেরেছন, জখমী হেয়েছন, র

ঝিরেয়েছন, দাঁত শহীদ কেরেছন। রাসূেলর ি য় সাহাবাগণ আমরণ যু

কেরেছন, জীবন

িদেয়েছন। এেতা ত াগ ও

রবানীর িবিনমেয় জীবেনর ঝু িক িনেয় আজীবন

চ া কের তারা

গেড় তু েল িছেলন ঐক ব

আদশ মজবুত ও শি শালী মুসিলম জািত ও সমাজ।

িক

আমরা ইহা ধের রাখেত পািরিন। ১৯২৪ সােল রাসূল সাঃর হােত গড়া এই সমাজ ব ব া

থেক িব বাসীেক বি ত করা হেয়েছ। তাই বতমােন আমরা অ ম ও অসহায়।
সুতরাং আমােদরেক ঘুের দাড়ােত হেব। ত াগ ও
ও সাহাবাগেণর রে র িবিনেয় গেড়

রবানীর জন

দয়া উপহার দুশমেনর হাত
3

ত হেত হেব। রাসূল সাঃ
থেক িছিনেয় আনেত হেব।

আর এই ল

উে শ েক সামেন

রেখ, সুসৃংখল ভােব পথ চলার জন

কােনা জামায়াত বা

সংগঠন গেড় তু লা এবং এই সংগঠেনর মাধ েম উ েতর জন কাজ করা অবশ ই ভাল কাজ
বেল আিম মেন কির।
এক

াবনা

তেব এখােন ল নীয় িবষয় এই য, বতমােন মুসলমানেদর মােঝ ঐক
যসব সংগঠন

ীন

িত ার জন

নই। আমােদর পিরিচত

সং াম রত, তােদর অেনেকই নীিতগত ভােব আ িলক

জাতীয়তাবাদেক মেন িনেয় অ ল িভি ক ইসলামী

মত কােয়েমর চ া করেছন। এেত তারা

সফল হেলও পিরপূন ভােব মুসিলম জািতর আকাংখা পূন হেব না। কারন এক
হবার মূল িভি

জাতীয়তাবাদ



রাজৈনিতক মতবাদ



সামািজক আদশ

জাতীয়তাবােদর মূল িভি

িতন ঃ



অ ল িভি ক জাতীয়তাবাদ বা আ িলক জাতীয়তাবাদ,



ভাষা িভি ক জাতীয়তাবাদ,



ধম য় জাতীয়তাবাদ।

(ইহাই মুসিলম জাতীয়তাবাদী চতনার মূল)

যারা অ ল িভি ক ইসলামী

মত কােয়েমর জন



িতি ত করেত পারেবন।

মােটই সহজ হেব না।

যাক আমােদর আেলাচ িবষয় িছল জামায়াত ব


সং াম রত। তারা সফল হেল ইসলামী

ধু সামািজক আদশ িহসােব সীিমত পিরসের হয়ত

এরেচেয় বশী িকছু তােদর জন



িতি ত

িতন ঃ



িবধানেক

জািত

িজে গী। শ

যেহতু

সংগঠন বা সাংঘঠিনক জীবন বুঝােত ব ব ত হয়।
যেহতু

লাকজন অিধকাংশ

এবং যেহতু এই শ

ে

সংগঠনেক দলাদিলর কােজ ব বহার কের থােক।

সরাসির ভােব মুসিলম জাতীয় ঐক বুঝােত পাের না।

তাই এর বদেল এরেচেয় উ ম কােনা শ

ব বহার করা উিচত। যমনঃ



ঐক ব

িজে গী



জাতীয় ঐক বা মুসিলম ঐক



একতা ব



মুসিলম জাতীয়তাবাদী চতনা, ইত ািদ বা এর চেয় আেরা উ ম কােনা শ

থাকা

“ইি ফা ” শে র

িতশ

িহসােব ব ব ত হেব।

ইসলােম একতার
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যা আরবী

ইসলামী সমাজ ব ব ার মৗিলক িশ া হে
উেঠ দুিনয়ার সকল মুসিলম একতাব

একতা। নগর, শহর, দশ, ভাষা সবিকছু র উে

থাকেব, ইহাই ইসলামী সমােজর মূল আদশ। য আদেশর

মূল চতনা মুসিলম জাতীয়তাবাদ আর

রণা ইসলামী

(েছেলেক িনেয় কা’বাহ িনমােনর পর ইবরাহীম আঃ িকছু

উভয়েক তামার কােছ আ সমপণ কারী
(েতামার কােছ আ সমপণ কারী)

াতৃ েবাধ। ইরশাদ হে ঃ

দায়া কের িছেলন। এর এক

(মুসিলম)

হলঃ)

হ রা ! আমােদর

বানাও। আমােদর বংশধর

মুসিলম জািত। িশিখেয় দাও

( তামার দাসে র

থেক তির কর

েয়াজনীয়)

আমােদর তাওবাহ কবুল কর। িন য় তু িম তাওবাহ কবুল কারী, রাহী’ম।

িনয়ম নীিত।

(২ বাকারাহঃ ১২৮)

সকল মুঅিমন ভাই ভাই। আপন ভাইেদর মােঝ মীমাংসা কের দাও। আ াহেক ভয় কর। এেত
তামােদর

িত দয়া করা হেব।

(৪৯

জরাতঃ ১০)

আবু- রাইরাহ রাঃ থেক বিনত, রাসূল সাঃ বেলেছনঃ তামরা...
 পর ের িহংসা কেরা না,
 অেহতু ক মূল বৃি

কেরা না,

 এেক অপেরর সােথ দুশমিন কেরা না,
 পর র থেক মুখ িফিরেয় িনও না,
 কউ িকছু িকনেত গেল

(েস িবদ মান থাকা অব ায়)

অন জন ইহা িকনেত যও না।

 আ াহর বা ারা ভাই ভাই হেয় যাও।
মুসলমান মুসলমােনর ভাই। এক মুসিলম অন মুসিলমেক...
 জুলুম করেত পাের না,
 অপমান করেত পাের না,
 অস ান করেত পাের না।
তাকওয়া এখােন থােক

(এই বেল িতিন িতনবার বুেকর িদেক ইশারা করেলন। তারপর বলেলন)

িহসােব িচি ত হবার জন এতটু ই যেথ

য, স তার

(মুসিলম)

মুসিলেমর উপর অন মুসিলেমর জীবন, স

দ ও স ান

(ন

ইবন উমর রাঃ বেলন একদা উমর জািবয়াহ
লাক সকল! আিম আজ

(নামক

ােন)

দর ব াপাের

তামােদর সাবধান কের িদি ।

ঘটেব। তখন না চাইেতই
কােনা পু ষ
সাবধান!

ভাইেক অস ান কের। েত ক

করা)

হারাম।

(মুসিলম)

ব ৃ তা িদি েলন। িতিন বলেলনঃ

তামােদর সামেন দািড়েয়িছ। রাসূল সাঃ ও এভােব আমােদর সামেন

দাড়ােতন। একদা িতিন বলেলনঃ আমার সাহাবা, পরবিত
তািবয়ী)

একজন মুসিলম ম

(মেন

(তািবয়ী)
রেখা!)

দেব।

বসবাস করেল তােদর ৩য় ব ি

তামরা জামায়াতেক আঁকেড় থাকেব আর দলাদিল
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(তািব’

তােদর পর িমথ ার িব ার

লাকজন কসম করেব, না চাইেতই সা

কােনা নারীর সােথ একাে

ও এর পরবিত

থেক

জেন

রেখা!

হয় শয়তান।

বঁেচ থাকেব। কারন

শয়তান এেকর সে
গ

যভােব লেগ থােক দুইজন থেক এরেচেয় দূের থােক। য ব ি

পেত চায় স যন জামায়াতেক আঁকেড় থােক। ওই ব ি ই

আন

দয় আর ম

একতার মূলম

কাজ যােক পেরশান কের তু েল। (িতরিমযী,

জা ােতর

কৃ ত মুঅিমন সৎকাজ যােক

ইবন মাজা)

আনুগত । তাই জাতীয় ঐক ধের রাখার জন ইসলাম আনুগেত র উপর জার

িদেয়েছ। ইরশাদ হে ঃ
মুঅিমনগণ! আ াহর আনুগত কর, আনুগত কর রাসূল ও তামােদর কতা ব ি েদর। কােনা
ব াপাের তামােদর মতাৈনক হেল িবষয়
যাও।
পথ।

কৃ ত পে

িনেয় আ াহ ও রাসূেলর

আ াহ ও আেখরােত িব াসী হেল ইহাই

কােছ ছু েট

( রআন হাদীেছর)

তামােদর জন

সেবাৎকৃ

স ক

( ফের)

িনমি ত

(৪ িনসাঃ ৫৯)

যাইফাহ রাঃ বেলনঃ একদা আিম বললাম ইয়া রাসূলা াহ! আমরা অকল ােণ
িছলাম। আ াহ আমােদরেক এই কল াণ

(ইসলাম)

দান কেরেছন। এই কল ােণর পর িক আবার

(এমন সময় আসেব যখন)

নতারা আমার পেথ চলেব না, আমার আদশ

অকল াণ িফের আসেব।
িতিন বলেলনঃ হাঁ..।
আিম বললামঃ িক ভােব?
িতিন বলেলনঃ আমার পর

হণ করেব না। তােদর িকছু লাক মানব দেহ শয়তােনর আ া বহন করেব।
আিম বললামঃ ইয়া রাসূলা াহ! এই অব ায় আিম িক করব?
বলেলনঃ

নতার আনুগত

আনুগত করেব।

করেব, যিদও

তামােক

হার কের, স

দ

কেড়

নয়। তবুও

(মুসিলম)

ইবন উ’মার রাঃ

থেক বিনত, রাসূল সাঃ বেলেছনঃ

সকল িবষেয় আনুগত

িত

মুসিলমেক তার পছ

করেত হেব। তেব যত ন পােপর আেদশ

কােজর আেদশ করেল আর আনুগত নয়।

(আবু-দাউদ, িতরিমযী। হাদীছ

দয়া না হয়।

অপছ
নতা পাপ

সাহীহ)

ইসলামী জামায়াত বা জাতীয় ঐক
আেগই উে খ করা হেয়েছ
মূল বাণী হে
উ ু

রআন ও হাদীেছর যসব

ে

জামায়াহ শ

ব ব ত হেয়েছ এর

মুসিলমেদর জাতীয় ও সামািজক ঐক । অথাৎ মুসিলম জাতীয়তাবাদী

হেয় দুিনয়ার সকল মুসিলম সামািজক, রাজৈনিতক ও সামিরক ভােব ঐক ব

আ িলকতা, িমনহাজ, মসলক, মাযহাব বা অন
ঐেক ফাটল ধরােব না, িবি

কােনািকছু র উপর িভি

কের

চতনায়
থাকেব।

কউ জাতীয়

হেয় যােব না। ইহাই ইসলােমর মৗিলক িশ া। ইরশাদ হে ঃ
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তামরা ঐক ব

ভােব আ াহর আদশ আঁকেড় থােকা। পর র

তামােদর উপর আ াহর িনয়ামত

থেক িবি

রণ কর, তামরা পর েরর শ

হেয়

যও না।

িছেল, আ াহ তামােদর

অ রেক িমিলেয় িদেয়েছণ। আ াহর দয়ায় তামরা ভাই ভাই হেয় গেছা।

(৩ আল-ই’মরানঃ ১০৩)

দলাদিলর পিরণিত
জাতীয় িবভাজন ও দলাদিলর পিরণিত বড় ভয়াবহ। িবভি
থেক িবচু ত কের

দয়। দলাদিলর ফেল জািত িবভ

বা দলাদিল ইসলােমর মূল িশ া

ও দুবল হেয় যায়। দলাদিল আ াহর

িবধােনর সরাসির ল ন। তাই যারা এমন কের তােদর থেক আ াহর রহমত তু েল নয়া হয়।
ফেল তারা

ংেসর িদেক ধািবত হয়। ইরশাদ হে ঃ

তামরা আ াহ ও রাসূেলর আনুগত কর, পর ের িবভ
(দুবল)

হেয় পড়েব,

তামােদর বাতাস

(জাতীয় শি )

অিবচল থােকা। আ াহ তােদর ভালবােসন যারা
(েহ নবী!)

স

যারা

ীনেক িবভ

হেয় যেয়া না। এেত তামরা ভী

িনঃেশষ হেয় যােব।

(তার পেথ)

তামরা

অিবচল থােক।

(৮ আনফালঃ ৪৬)

কের নানা দেল ভাগ হেয় যায় তােদর সােথ

ক নই। তােদর িবষয় আ াহর উপর। িতিনই দেবন তােদর কমফল।

(সাবধান!)

মান

(যারা এমন কের)

তামার

কােনা

(৬ আনয়া’মঃ ১৫৯)

তামরা তােদর মত হইও না! যারা িবেরাধ কের দেলদেল িবভ

তােদর কােছ িবদ মান িছল সু

(আ াহর পেথ)

হেয় গেছ, অথচ

তােদর তের মহা আযাব।

(৩ আল-

ই’মরানঃ ১০৫)

দলাদিলর কারন
দলাদিলর অন তম মূল কারন আ াহর িকতাব ও রাসূেলর আদশ
িকতাব ও রাসূল সাঃর আদশ থেক িপছু হটেলই দলাদিল ও িবভি

থেক িবচু িত। আ াহর
সৃি

হয়। ইরশাদ হে ঃ

মুঅিমনগণ! আ াহর আনুগত কর, আনুগত কর রাসূল ও তামােদর কতা ব ি েদর। কােনা
ব াপাের তামােদর মতাৈনক হেল িবষয়
যাও।
পথ।

কৃ ত পে

িনেয় আ াহ ও রাসূেলর

আ াহ ও আেখরােত িব াসী হেল ইহাই

( রআন হাদীেছর)

তামােদর জন

কােছ ছু েট

সেবাৎকৃ

স ক

(৪ িনসাঃ ৫৯)

শারীয়া’র মূলনীিত দুই ঃ আ াহর িকতাব ও রাসূেলর সু াহ। যতিদন মুসলমানরা এই দুই
মূলনীিত আঁকেড় থাকেব ততিদন তারা িব া

হেব না। বিনত হে ঃ

মািলক িবন আনাস রাঃ বেলন, রাসূল সাঃ বেলেছনঃ আিম
যাি । এই দু েক আঁকেড় থাকেল
আমার সু াহ।

তামরা িব া

(মুয়া া ইমাম মািলকঃ ১৩৯৫, হাদীছ

সাহীহ)
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তামােদর কােছ দু

ব

রেখ

হেব না। আর তা হল আ াহ িকতাব ও

জাতীয় ঐক িবন

কের নানা দেল িবভ

রাসূেলর আদশ থেক িবচু ত হেয় িব া

হেয় িব া

হেয়েছ বনী-ইসরাঈল। তারা আ াহ ও

হেয় গেছ। তাই মহান আ াহ আমােদর সাবধান কের

িদেয়েছন; যন আমরা তােদর অনুকরণ না কির। ইরশাদ হে ঃ
মুঅিমনগণ! আহেল িকতাব

(বনী-ইসরাঈল)র

কােনা

েপর অনুকরণ করেল তারা

ফের িফিরেয় নেব যিদও তামরা ঈমান এেন থােকা।

তামােদরেক

(অথাৎ তামরা তখন িনেজেক ইমানদার মেন করেলও

আসেল কািফর হেয় যােব) (৩ আল-ই’মরানঃ ১০০)

িক

অত া

দুঃেখর সােথ বলেত হে

সই পথ ধেরই িব া

হে

যসব পেথ বনী-ইসরাঈল িব া

মুসিলম জািত। যার অন তম এক

হেয়েছ আজকাল

দলাদিল। ইরশাদ হে ঃ

কারনঃ আ াহ নািযল কেরেছন যথাথ িকতাব। যারা এই িকতাব িনেয় নানা দেল িবভ
যায় তারা চরম িব া ।

ক

হেয়

(২ বা ারাহঃ ১৭৬)

পযােলাচনাঃ বনী-ইসরাঈেলর আিমলগণ আ াহর িকতাব ও িবধান িনেয় দলাদিল করত।
বতমােন আমােদর িকছু মানুষও আ াহর িকতাব ও িবধান িনেয় িবভি
কের নানা দেল িবভ

ও িবভাজন

তির

হেয় যাে ন।

দলাদিলেক তারা এমন পযােয় িনেয়

গেছন

য, তােদর মতাদেশর বািহের

কউ

রআন

হািদেছর উ ৃ িত িদেলও তারা মানেত রািজ নয়। বরং উিন অন মাযহােবর, অন মসলেকর বা
অন িমনহােজর বেল উনার বিনত
আর দলীয়

রআন হাদীছেকও উিড়েয় দয়া হয়।

কউ দলীল িবহীন ভু ল কথা বলেলও

কের তারা িব া

হে ন, িব া

মেন

নয়া হয়। ইহা িব াি র পথ। এমন

করেছন কত মানুষেক।

িবঃ ঃ= িবে ষণগত িভ মত আর জাতীয় িবভাজন এক নয়। ইসলােম দলীল িভি ক িভ মত
অনুেমািদত হেলও িবভাজন বা দলাদিল
হয় দলগত
দলগত

কােনা ভােবই

হণ যাগ নয়। দলাদিলর ফেল তির

িতিহংসা। তখন একদল অন দেলর সত বা অিধকার মেন িনেতও কাপন কের।

িতিহংসার কারেন মুহা াদ সাঃর ব াপাের এমন কেরিছল বনী-ইসরাঈল।

তাওরাত ও ইনিজল আ াহর িকতাব। উভয় িকতাবই বনী-ইসরাঈেলর উপর নািযল হেয়েছ।
উভয় িকতােব আেখরী নবীর আগমেনর সুসংবাদ ও

না ণ বিনত িছল। এবং

স অনুযায়ী

বনী-ইসরাঈল তার আগমেনর অেপ ায় িছল। তারা ভেব িছল িতিন হেবন তােদরই একজন।
ইিতপূেব আরবেদর কােছ কােনা আসমানী িকতাব নািযল হয়িন। তাই তােদরেক উি
বেল ডাকা হত। বনী-ইসরাঈল আরবেদরেক িব া

জািত িহসােব

দখত। িক

(অিশি ত)

আেখরী নবী

হেয় গেলন একজন আরব। তাই বনী-ইসরাঈল তােক িচেন ও মেন িনল না। ইরশাদ হে ঃ
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আিম যােদরেক িকতাব িদেয়িছ তারা তাঁেক
িনজ স ানেদর। তােদর একদল

(মুহা াদেক)

এমন কের িচেন িছল যমন িচেন িছল

জেন বুেঝ সত

(উলামা)

(মুহা াদ সাঃর পিরচয়)

গাপন কেরিছল।

(২ বা ারাহঃ ১৪৬)

পযােলাচনাঃ আরবেদর

িত ইসরাঈলীেদর জািতগত

সাঃর পিরচয় িনি ত জেনও
ক এমন অব ার সৃি
ধুমা

দলগত

ধু

িতিহংসা িছল। নবী িহসােব মুহা াদ

িতিহংসার কারেন তারা মেন িনেত পােরিন।

হেব মাহদী আসার পর। মাহদীর পিরচয় িনি ত হওয়া সে ও

িতিহংসার কারেন মুসলমানেদর অেনক দলই মাহদীেক মেন নেব না। তাইেতা

মাহদীেক মারার জন সব

থম ধেয় আসেব মুসিলম দশ লুর সম েয় গ ত িম

বািহনী।

ঐেক র পথ ও আমােদর করনীয়
আজকাল আমােদর সমাজ আ াহর িকতাব ও রাসূল সাঃর আদশ থেক িবচু ত হেয় গেছ। য
কারেন

তির হেয়েছ িবভি

ও দলাদিল। আর এই দলবািজেক

ক

কের সৃি

হে

িহংসা,

িবে ষ। ফেল ইিতহাস ঐিতহ সব হািরেয় আমরা এখন অসহায়।
হারােনা গৗরব িফের পেত হেল আমােদরেক দলাদিল পিরত াগ কের ঐেক র পথ ধরেত হেব।
আমােদর জাতীয় ঐেক র িশকড় হে

আ াহর িকতাব ও রাসূল সাঃর আদশ। তাই আমােদরেক

িশকেড়র স ান করেত হেব। ইরশাদ হে ঃ
মুঅিমনগণ! আ াহর আনুগত কর, আনুগত কর রাসূল ও তামােদর কতা ব ি েদর। কােনা
ব াপাের তামােদর মতাৈনক হেল িবষয়
যাও।

আ াহ ও আেখরােত িব াসী হেল ইহাই

( রআন হাদীেছর)

তামােদর জন

কােছ ছু েট

সেবাৎকৃ

স ক

মেন রাখেত হেব আমােদর ঐেক র মূলম ঃ আ াহর িকতাব ও রাসূেলর আদশ। মূল

চতনাঃ

পথ।

কৃ ত পে

িনেয় আ াহ ও রাসূেলর

(৪ িনসাঃ ৫৯)

মুসিলম জাতীয়তাবাদ। আর মূল
জাতীয়তাবােদর চতনায় উ ু
অিবচল

থেক ঐক ব

ও

রণাঃ মুসিলম
াতৃ

ভােব এিগেয়

বােধর

াতৃ

বাধ। সুতরাং আমােদরেক মুসিলম

রনায় উি িবত হেয়

রআন সু াহর উপর

যেত হেব। এমন হেত পারেল ইনশা আ াহ, আ াহর

সাহায ও আমােদর িবজয় অবশ াবী।
رب العلمين

واخر دعوي نا ان الحمد
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