
 
 
 

আ াহর সােথ সততা 
শহীদ ইমাম আব াহ আ াম (রািহমা াহ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

“…বতমান যুেগ ইসলােমর সবেচেয় বড় সম া হে  য যারা 
ইসলােমর জ  কাজ করেছ, তােদর মেধ  সৎ ও িন াবান  

( ীেনর িত/আ াহর িত) লােকর অভাব। তারপেরও গাপেন 
কাজ কের যাওয়া িকছ ুআ াহভী  ও খাঁিট বা ারা রেয়েছন যারা 

এ পৃিথবীেত যন এেসেছনই জািত সমহূেক নতৃ  দয়ার 
জ , অৈথ সাগের পড়া জাহাজেক উ ােরর জ …” 
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ব ত,১ সকল শংসা আ াহ রা লু আ’লামীেনর জ । আমরা তাঁর শংসা কির, তাঁর কােছ আ য় চাই এবং 
তাঁর কােছ মা াথনা কির। আমরা আ াহর কােছ আমােদর আ ার অিন  থেক আ য় চাই, আমােদর ভলু 

িট থেক আ য় চাই। আ াহ যােক পথ দখান, তােক কউ পথ  করেত পাের না, আর আ াহ যােক পথ  
কেরন, তােক কউ পথ দখােত পাের না। আিম সা  িদি  আ াহ ছাড়া মাবদু হবার যাগ তা কারও নই এবং 
মুহা দ ( سلموهللاعلیھاصلى ) তাঁর বা া এবং রাসলূ। 

 
“ হ িব াসীগণ, আ াহেক ভয় কর সভােব, যভােব তাঁেক ভয় করা উিচত এবং পিরপূণ মুসিলম না হেয় মৃতু  
বরণ কেরা না”২ 
 
“ হ মানব স দায় ! তামার অিভভাবক ভুেক ভয় কর, িযিন তামােক এক ব ি স া থেক সৃি  কেরেছন ও 
তা থেক িতিন তাঁর স ী সৃি  কেরেছন এবং তাঁেদর জন থেক [বৃে র বীেজর ায়] অসংখ  নর- নারী 
ইত তঃ ছিড়েয় িদেয়েছন। আ াহেক ভয় কর যার মাধ েম তামরা এেক অপেরর কােছ [অিধকার] দাবী কর। 
এবং য গভ [ তামােক ধারণ কের] তার িত াশীল হও। কারণ আ া   সবদা তামােদর পযেব ণ 
করেছন।”৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। ‘আত- তারিবয় াহ ওয়াল িজহািদয় াহ ওয়ালিবনা’ (১/৩০- ৪০) নামক লখেকর লকচার সম  থেক এই বইিট অ বাদ করা হেয়েছ। 
পাদটীকা সমহূ সব অ বাদেকর সংেযািজত। 
২। আেল ইমরান : ১০২ 
৩। িনসা : ০১ 
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 “ হ মিুমনগণ! আ াহেক ভয় কর এবং সিঠক কথা বল। িতিন তামােদর আমল- আচরণ সংেশাধন করেবন এবং 
তামােদর পাপসমূহ মা করেবন।েয কউ আ াহ ও তাঁর রসূেলর আ গত  কের, স অব ই মহা সাফল  

অজন করেব।”৪ 

 
 

হ িব াসীগণ, আপনারা যারা আ াহেক রব িহেসেব, ইসলামেক ীন িহেসেব এবং মুহা দেক (সা া  আলাইিহ 
ওয়াসা াম) নবী িহেসেব পেয় পিরতু , জেন রাখুন, আ াহ পির ার ভােব জািনেয় িদেয়েছন:   
 
“ হ ঈমানদারগণ, আ াহেক ভয় কর এবং সত বাদীেদর সােথ থাক।”৫ 

 

সত বািদতার স েক আত তাওবার এই আয়াতিট যা বলেছ, তা হেলা, আমােদর সকল বাি ক কাজকম যন 
আমােদর মেনর ভতের যা আেছ তার সােথ স িতপণূ হয়, অথাৎ কারও অ র যন তার বাি ক আচার 
আচরেণর অ প থােক, বা বলা যেত পাের কারও চিরে র গাপন িদেকর সােথ দৃ মান িদেকর যন পাথক  
না থােক। ব াপারিট এমন য, আমােদরেক যিদ কান সত বাদী ব ি র দয় খুেল দখার তৗিফক আ াহ দান 
কেরন, তাহেল আমরা সখােন তার বাি ক চালচলন- কথাবাতা- িচ াধারার সােথ তার মেনর গাপন ও 
লু ািয়ত অব ার কান অিমল পাব না।৬  

 

এমনটাই হেব সত বাদীেদর অব া। 
 
আবার, তােদর কারও কারও গাপন ও লু ািয়ত অব া তােদর বাি ক অব া থেকও আরও উ ম। আর 
সালাফরা বলেতন : হ আ াহ, আমােদর গাপন অব া, বাি ক অব া থেক উ ম কের িদন। আর আমােদর 
বাি ক অব া ভােলা কের িদন।  
 
আর পরা মশালী ও মহান আ াহতা’আলার প  থেক এক পরু ার হে  য, এই অ র েলা স ক গড়েছ 
আ াহর সােথ, িযিন এমনিক অদেৃ র খবরও জােনন।তাই তােদর গাপনীয় িবষয় েলা খুব বিশিদন গাপন 
থােক না।একজন ব ি েক বািহর থেক একরকম মেন হয়, িক   তারা এর চাইেত একদম িভ  কান প 
অ ের ধারণ কের বেস আেছ।তেব যাই হাক, একজন ব ি র অভ রীণ ও বাি ক বা বতা একদম শষ পয  
ব  একই না হেয় থাকেত পাের না।তাই যিদ কারও মনটা ভাল এবং সৎ থােক, তেব আ াহ একসময় তার 

বাি ক অব াও তাই কের দন। 
 
 
 
৪। আল আহযাব : ৭০- ৭১ 
৫। আত- তাওবা: ১১৯ 
৬। উমর িবন আ ুল আিজজ বেলন :  কউ তত ণ পয মু াকী হেত পারেব না, যত ণ না স তার চির  থেক সই সব কথা ও কাজেক িবতািড়ত 
করেছ যা কাশ হেয় পড়েল স িনয়া অথবা আিখরােত অপদ  হেব। তখন তাঁেক িজে স করা হেলা, একজন ইবাদাতকারী কখন তাকওয়ার 
সেবা  চড়ূায় পৗেঁছ? িতিন উ র িদেলন, যিদ স তার দেয়র সকল িচ া ও আকা া একিট েট িনেয় সম  বাজার ঘুের, িক  এেত যা আেছ তা 
িনেয় ল া বাধ না কের (তখন)। [িমন আখলাক- আস সালাফ :  ৫৬পৃঃ] 
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তমিনভােব যিদ কারও ভতেরর অব া ভাল না হেয় থােক তেব আ াহতালা সিটেকই তার 
বাি ক অব ায় পিরণত কের দেবন। কউই কখনই কান িকছ ু লিুকেয় রাখেত পাের িন, আ াহ একসময় 
এিটেক কাশ করেবনই, হেত পাের তা স ভলুবশতঃ িকছ ুএকটা বেল ফলেব িকংবা তার চহারার অিভব ি  
দেখ সটা বাঝা যােব।একটা মা েষর পে  খুব বিশ সময় ধের আ তারণা চািলেয় যাওয়া অস ব। আ াহ 

মা ষেক িঠক এভােবই সিৃ  কেরেছন।এটাই আ াহতা’আলা কতকৃ িনধািরত াকৃিতক রীিত য,একজন মা েষর 
অভ রীণ ও বাি ক অব া একসময় না একসময়, ব  একই রকম হেয় যায়।যিদ এমন হয় য কান ব াি  
িমথ াচার, বঈমানী, লাক- দখােনা ইত ািদর আ য় িনেয়তার ভতেরর সিত কার অিভ ায় গাপন কের 
রেখেছ, এ অব া খুব বিশ সমেয়র জ  ায়ী হেব না, কননা আ াহতা’আলা এটােক াকৃিতক রীিত বািনেয় 

িদেয়েছন য মা ষ অিবরাম িমথ াচােরর মধ  িদেয় বঁেচ থাকেত পাের না, অসীম সমেয়র জ  মিক প ধারন 
কের থাকেত পাের না। 
 

েত কটা দেয়র জ গত বিশ ই হে  য স আ াহ দ  িফতরােত িফের যেত চায়।  
“আমরা আ াহর রং হণ কেরিছ। আ াহর রং এর চাইেত উ ম রং আর কার হেত পাের? আমরা তাঁরই 
এবাদত কির।”৭ 
 
“তিুম একিন  ভােব িনেজেক ধেমর উপর িতি ত রাখ। এটাই আ াহর কৃিত, যার উপর িতিন মানব সৃি  
কেরেছন। আ াহর সৃি র কান পিরবতনেনই। এটাই সরল ধম। িক  অিধকাংশ মা ষ জােন না।”৮ 

 

এবং এখান থেক আমরা দখেত পাই য, সত  িফতরাত ( ভাব) যা আ াহর আেদেশ সৃ , তা িমথ া ও 
ধতুতােক বজায় রাখেত পাের না এবং দীঘ সময় ধের িমথ ার সােথ বসবাস করেত পাের না।এই কারেণ দখা 
যায়, যখন কান আিলেমর সত ভাষেণ বা পিব  র’আেনর কান আয়াত বেণ কােরা মন কি ত হয়, তখন 
এই িফতরাত কেপ ঁওেঠ এবং আপনাই তার িনজ থেক মেনর অপিব তােক পির ার কের ফেল, যা পিরপা  
থেক তার মেধ  েবশ কেরিছল এবং যা ধতুতা, িমথ া এবং ব না ারা পিরেবি ত িছল এবং তার পর তা 

সেত র সােথ উ ািরত হয়। 
 
এবং এমন কতই না হেয়েছ, অেনক ব ি  আপনার সােথ অ ায় কেরেছ, আপনার সােথ িমথ া বেলেছ আপনার 
িব ে  ষড়য  কেরেছ এবং শষ পয  আপনার সত বািদতা ও অসীম ধেযর কারেণ তােদর িফতরাত তােদর 
চতনােক জািগেয় তলুেব এবং তােদর মেধ  অ তাপ, অপরাধেবাধ ও অ েশাচনার অ ভিূত জা ত করেব, যা 

হয়েতা অ  হেয় ঝের পড়েব আপনার হােত অথবা আপনার কােছ স তার কৃতকেমর জ  মা াথনা 
করেব।এভােবই, য দয় িমথ া ও ব নার মােঝ দীঘসময় িনপিতত থাকেত পাের না, স একসময় উ ু  
হেব। এ কারেণই আপনার কােজর কানই মূল  নই যিদ সখােন সত তা না থােক এবং আ াহ এমন কাজ 

হণ কেরন না যা সত েক বা ইখলাসেক ক  না কের হয়। 
 
৭। বাকারাহ : ১৩৮ 
৮। আর ম : ৩০ 
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“…যােত তামােদরেক পরী া কেরন- ক তামােদর মেধ  কেম ?…”৯ 

 

আল ফদুাইল িবন িলয়াদ১০, ‘‘যারা সংেশাধনকারী ও তােদর কেম একা ’’১১, এই আয়ােতর ব াখ ায় 
বেলন, ‘‘একা তা ( ইখলাস) হল তা, যা িরয়া থেক মু  এবং সংেশাধন ( তা) হল তা, যা সেত র অ সরণ 
কের, আ াহর রাসলূ ( سلموهللاعلیھاصلى ) এর াহেক পিরপণু অ সরণ কের এবং যা আ াহর বানী থেক 
উৎসিরত। এবং সত  ছাড়া আমােদর জ  কান িকছইু সহজ নয় এবং এেক ছাড়া আমরা কান পেথ দঢ়ৃভােব  
চলেত পারব না এবং আমরা িবভ  হেয় পড়ব ”। 
 
অেনক লাক মেনামু কর ব তৃা দয়, তােদর খুব অ  কথায় ভাব কােশর সম ক ান আেছ এবং 
আপনারা হয়েতা তােদর বলার ভি েত মু  হেয় যান যিদও তােদর মুেখর কথার সােথ অ ের যা আেছ তার িমল 
নই। তবওু লাকজন এইরকম লাকেদর চারপােশ িভড় জমায়। আিম িব াস কির এটা দীঘসময় চলেত পাের 

না, যেহত ুকারণ িমথ ার আবরণ একসময় খুেল যায় এবং িমথ া িটেক থাকেত পাের না। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
৯। মূলক : ২ 
১০। িতিন হে ন আবু আিল ফদুাইল িবন ইয় াদ িবন মাসউদ িবন িবশর আত তািমিম আল খুরাসািন। িতিন উজেবিক ােনর সমরকে র জ  হণ 
কেরিছেলন। িতিন তার যৗবন কােল ডাকাত িছেলন, অতঃপর কান এক বািড়েত ডাকািতর পূব মূ েত র’আেনর িকছ ু আয়াত েন িতিন তওবা 
কের এ পথ ছেড় দন। িতিন একজন িবখ াত ও িব াসেযাগ  রাবী (িযিন হাদীস বণনা কেরন)। িতিন ১৮৭িহ.  ত মারা যান। 
১১। তাফসীর আল বাঘাওয়ী (৪/৩৬৯)এবং িতিন আরও বেলন :  যিদ কান কাজ সততার সােথ িক  ভুল ভােব করা হয়, তা হণ করা হেব না। যিদ 
এিট  হয় িক  সততার অভাব দখা যায়, হণ করা হেব না। অতএব, এিট তত ণ পয  হণ করা হেব না যত ণ না পয  এিট সততা ও 

তার িমেশেল করা হয়। [জািম আল- উলুম ওয়াল- হািকম :  ১/৭২] 
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 “…অতএব, ফনা তা িকেয় খতম হেয় যায় এবং যা মা েষর উপকাের আেস, তা জিমেত অবিশ  থােক। 
আ াহ এমিনভােব দৃ া সমূহ বণনা কেরন।”১২ 

 
যা িকছ ুসত  এবং সত  থেক এেসেছ, তা ছাড়া পিৃথবীেত কান িকছইু িটেক থাকেত পাের না।আর যা িকছু 
নাংরা, িমথ া এবং ম  িকছু, স েলার কােনা সিত কােরর শকড়েনই যা গভীরভােব মূল পয  পৗঁেছ। 

 
“তিুম িক ল  কর না, আ াহ তা’আলা কমন উপমা বণনা কেরেছনঃ পিব বাক  হেলা পিব  বৃে র মত। তার 
িশকড় মজবুত এবং শাখা আকােশ উি ত।েস পালনকতার িনেদেশ অহরহ ফল দান কের। আ াহ মা েষর জে  
দৃ া  বণণা কেরন- যােত তারা িচ া- ভাবনা কের।এবং নাংরা বােক র উদাহরণ হেলা নাংরা বৃ । এেক মািটর 
উপর থেক উপেড় নয়া হেয়েছ। এর কান ি িত নই।”১৩ 

 
তরাং মা েষর ভাবজাত কৃিতর সােথ একই সমা রােল চলার কান মতা ‘মে র’ নই, এমনিক মা েষর 
দেয় জঁেক বসার সামথ টু  পয  এর নই।মা েষর িফতরােত ম  ব মূল আসন হণ করেত পাের না। এিট 

যন একিট িভনেদশীশি  যা সামিয়কভােব অব ান কের, অতঃপর ত অদৃ  হেয় যায়, যমিনভােব েক 
একটা ফাঁড়া বা িট দখা দয়ার পর তা খুব তাড়াতািড়ই চেল যায়। 
 
িক  যা সত , তা খুব দঢ়ৃ ও গভীরভােব অ ের ব মূল থােক- আ াহ বাহানা  ওয়া তায়ালার সােথ সা াৎ পয  
। কারন আ া  বাহানা  ওয়া তায়ালা সত , এবং ধুমা  সেত র সহায়তাকারী, এবং সত  ব তীত আর 
িকছেুকই িবজয়ী কেরন না ।এবং তাঁর ীনই সই সত  :  
 
“এটা এ কারেণও য, আ াহই সত ; আর তাঁর পিরবেত তারা যােক ডােক, তা অসত  এবং আ াহই সবার 
উে , মহান।”১৪ 
 
“অতএব, ফনা তা িকেয় খতম হেয় যায় এবং যা মা েষর উপকাের আেস, তা জিমেত অবিশ  থােক। আ াহ 
এমিনভােব দৃ া সমূহ বণনা কেরন।”১৫ 

 

 

 

 

 

 

 

১২। রাদ: ১৭ 
১৩। ই াহীম : ২৪- ২৬ 
১৪।আল হা  : ৬২ 
১৫।রাদ: ১৭ 
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আেগ যমন বলিছলাম য, মা ষ তােদর চািরিদেক জেড়া হেব এবং আিম িনি ত িছলামেয ফনা অবিশ  
থাকেব না।আিম দঢ়ৃ িছলাম য নাংরািম বিশ ণ িটকেবনা, এবং আিম চারপােশর সবাইেক আ  কেরিছলাম 
য এ েলা িছল কবল ছাট িবে ারণ যা শী ভােব িবলীন হেয় যােব, এবং মহান এবং সবশি মান আ াহ–

বেলনঃ 
 
“বেল িদনঃ অপিব  ও পিব  সমান নয়, যিদও অপিবে র াচুয তামােক িবি ত কের। অতএব, হ 
বুি মানগণ, আ াহেক ভয় কর-যােত তামরা মুি  পাও।”১৬ 

 

এবং স ান এর মািলক আ াহতা’আলা এেক এেক প কেরন খারাপ িজিনস েলা, একটার উপর আেরকটা। 
িতিন স েলা ছেুড় মােরন এেকর পর এেকর উপর, এবং রেখ দন জাহা ােম, এবং যারা খারােপর সহেযাগী 
হয় তারাই শষ পয  িত । 

 
আর িদন যেত থােক, এবং আিম আমার অিভ তার মাধ েম তা িনি ত হই, যা আশংকা কেরিছলামঃ ফনা 
কখনও িটেক থােক না বা অবিশ  থােক না, এবং ীণ ও তু  ব াপার েলা অবেশেষ ান হেয় যায়, এবং 
আকি ক বেগ ডান থেক বাম পয  ত অদৃ  হেয়যায়। 
 

এজ  সালাফগন –( আ া   তােদর উপর স  হন) -  সেত র ব াপাের তারা খুবই কেঠার িছেলন, যিদও তা 
িছল অ ীিতকর।১৭ তাঁরা অত  সজাগ িছেলন সত বাদী হওয়ার ব াপাের, যিদও তা বজায় রাখা িছল খুবই 

ভার ও কিঠন । তাঁরা তােদর বাি ক ও আভ রীন চিরে র একই মান বজায় রাখার ে  খুব খঁুতখঁুেত 
িছেলন, যিদও এিট অত  হ কাজ েলার একিট িছল । তােদর মেধ  একজন িছেলন এমন, িযিন এটা 
িনি ত করেতন যন িতিন এমন িকছ ুকাজ করেত পােরন যা ধ ুতার এবং আ াহর মােঝই থাকেব এবং তা 
বােদ আর কউ জানেব না। তাই, যিদ কখেনা লাকজন তার এই ইবাদােতর কথা টর পেয় যত, তখন িতিন 
শী ই ঐ এলাকা ত াগ করেতন যন িতিন আবােরা সকেলর থেক গাপন থাকেত পােরন। 
 
 
 
 
 
 

১৬।মােয়দাঃ ১০০ 
১৭। যমন আবু যার আল  -িগফাির এর এই হািদসিট , যখােন িতিন বেলেছন, “আমার ঘিন ব ু আমােক ৭ িট িবষেয় আেদশ িদেয়েছনঃ দির েদর 
ভালবাসেত ও তােদর সােথঘিন  হেত;  যারা আমার থেক িনেচ আেছ তােদর িদেক দিৃ  িদেত এবং আমার থেক উপেরর লাকেদর িদেক না 
তাকােত;  স ক ব ন বজায় রাখেত যিদও তারা তা ভংগকের;  কারও কােছ িকছু না চাইেত;  সবদা সত  বলেত যিদও তা অি য় হয়;  আ াহর 
পিরবেত কান িন াকারীর িন ােক ভয় না করেত;  এবং ‘আ াহর ব িতত অ  কান শি  অথবা মতা নাই’ বশী বশী বলেত, এমনভােব যন 
এটা িসংহাসেনর িনেচর স দ থেক আেস।” 
এই হািদসিটেক আহেমদ শািকর ‘উমদাততাফসীের (১/৭০০), আলবানী সহীহ আত- তারগীব ওয়া তারহীব ( ২২৩৩,২৩২০, ২৫২৫ এবং ২৮৬৮) 
এবং িমশকাত আল মাসাবী হেত এবং মু িবল আল ওয়াদ’ঈআস- সহীহ আল মসুনােদ সহীহ বেল উে খ কেরেছন। 
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ইমাম আহমাদ১৮- আ াহ তার উপর রহমত নািযল ক ন,যখন িতিন রা া িদেয় হাঁটেতন, িতিন িমকেদর মেধ  
িদেয় হঁেট যেতন, যন কউ তাঁর িদেক আলাদা কের স ােনর সােথ অ িুলিনেদশ করেত না পাের, যন 
মা ষজন মেন কের িতিনও আেরকজন িমক, আর তাই তারা তার িদেক স ানভের তােক িচি ত না কের।১৯ 

সালাফেদর মেধ  একজন িছেলন, যখন িতিন যেু  অংশ িনেতন, িনেজেক ছ েবেশর আড়ােল রাখেতন, আর 
যিদ শষ পয  চুর পিরমাণ গিনমেতর মাল লাভ করেতা, তাহেল িতিন িনেজর পিরচয় গাপন কের গিণমেতর 
মাল ত াগ করেতন, যন মা ষ বঝুেত না পাের ক তা লাভ কেরেছ।২০ 

 

যিদন মাসলামাহ িবন ‘আবদ আল- মািলক২১ দীঘ ায়ী দগূ অবেরােধর সময়টােত, একজন নাম- না- জানা 
ব াি  িছল, আপনারা িক সই ব াি র গ গত খনেনর কািহনীটা জােনন ? সই রােত একজন মুজািহদ ধীর 
গিতেত হামা িড় িদেয় বর হল, দেূগর দয়ালটা পিরমাপ করল, র ীেদরেক আ মণ কের তােদর সবাইেক 
মের ফলল, আর দেূগর দয়ােল একটা গত তির করল যটার মধ  িদেয় ইসলািমক সনারা েবশ কের দগূ 

দখল কের ফলল। তা, মাসলামাহ কেয়কবার ডাক িদেলন, 

“ তামােদর মেধ  ক গত খঁুেড়িছল?” কউ এিগেয় আসল না। এক রাি েত, আপাদম ক মাড়া ঘাড়সওয়াির 
এক স  মাসলামাহর তাঁবেুত ঢুেক বলল, “আপিন িক জানেত চান ক গতটা খঁুেড়িছল?” 
 
মাসলামাহ উ র িদলঃ “ াঁ।” 
 
স িট বলল, “আিম আপনােক এক শেত বলব তা হেলা আপিন কােরা কােছ তার নাম বলেত পারেবন না, আর 

আপিন তােক তার কােজর জ  কান পরু ার বা িতদান িদেত পারেবন না।” 
 
িতিন বলেলন, “ াঁ।” 
 
 
 
 
১৮। িতিন হেলন আবু ‘আব াহ আহমাদ িবন মহুা াদ িবন হা াল আশ- শায়বািন। তাঁর জ  ১৬৪ িহজিরেত এবং িতিন িছেলন আহলসু াহ ওয়াল 
জামা’আহ এর অিধনায়কেদর একজন। রআেনর সৃি  িনেয় তাঁর মতামেতর জ  তােক অত াচার করা হয় এবং কারা  করা হয়। িতিন বড় 
হেয়েছন ােনর িত আসি  িনেয়,  এবং ানাজেনর উে ে  চুর সফর কেরেছন। িতিন ‘মসুনাদ’ ে র সংকলক,  যখােন রেয়েছ ৩০০০০ 
এর ও বিশ আহাদীস। িতিন ২৪১ িহজিরেত বাগদােদ মতুৃ বরণ কেরন। 
১৯।“িসয়ারআ’লামআন- বালা’”; ৯/৪৬৫ 

২০।‘আব হ িবন লায়মান বণনা কেরনঃ “আমরা ইবন আল মবুারােকর সােথ রামানেদর ভূিমেত অিভযােন বর হই এবং শ  প  
আমােদর িদেক এিগেয় আেস। যখন ই দেলর স রা িমিলত হেলা, শ দেলর এক লাক বর হেয় যুে র আহবান করেলা। 
তখন, মসুিলমেদর মধ  থেক একজন বর হেয় আসল আর তােক মের ফলল। এরপর শ পে র আেরক লাক বর হেয় আবােরা যুে র জ  
আহবান করেলা। তখন মসুিলমেদর মেধ  থেক একজন বর হেয় আসল, যার মখু পরেনর জামা িদেয় ঢাকা িছল, তারা এক ঘ া ধের যু  
করল, অবেশেষ তােক আঘাত কের মের ফলল। মা ষজন দখেত আসল ক এই ব ি  আর আিম যেয় তার মেুখর কাপড় টান িদেয় খুেল ফললাম 
এবং দখেত পলাম িতিন িছেলন ‘আব াহিবনআল- মবুারাক।” [‘তািরখবাগদাদ’; ১/১৬৭] 
২১।িতিন িছেলন মাসলামাহ িবন ‘আবদ আল- মািলক িবন মারওয়ান িবন আল- হাকাম, উমািয় দ খিলফার পু । রামানেদর িব ে  তাঁর ব  
অব ােনর ব  রণীয় ঘটনা রেয়েছ। িতিনই সই ব ি  িযিন ১০০ িহজিরেত ক ট ানিটেনাপল দখল কেরন, এবং িতিন ইরাক ও আরেমিনয়া শাসন 
কেরন। ১০৯ িহজিরেত িতিন তুর  ও িস  দখল কেরন। িতিন ১২১ িহজিরেত মারা যান। দখুন ‘িসয়ার আন- বালা’’ (৬/৬৮- ৬৯) 
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স িট বলল, “আিমই স য গত খনন কেরেছ,” এই বেল স িনেজর নাম কাশ না কেরই সখান থেক ত 
চেল গল। 
 
সিদেনর পর থেক যতবারই মাসলামাহ ’আ করার জ  ি বলার িদেক মুখ কেরেছন, িতিন বলেতনঃ “ হ 

আ াহ, পনু ান িদবেস আমােক তার সােথ জেড়া কেরা য গত খনন কেরিছল।”২২ 
 
এই রকম আ িরক মা ষ েলা আর তােদর উ  চতনা েলা ইসলািমক সমাজেক ংেসর হাত থেক র া 
কেরেছ। আেগরিদেন যখন শাসকে ণী তােদর আকা ার দােস পিরণত হেয় পেড়, একমা  য িজিনষিট তখন 
ইসলািমক সমাজেক সংর ণ কেরেছ, য িজিনষিট পিৃথবীেক থর থর কের কঁেপ ওঠা থেক িনরাপদ 
রেখেছ, জনমানবেক িবি  আর িবভ  হেয় পড়া থেক বাঁিচেয়েছ তা হে  উ াহর জীবেন ঘেট আসা এই 

চমৎকার ঘটনা েলাই, কখনও কম, কখনও বা অেনক, য েলার িৃত আজও মুসিলমেদর দেয়র গভীের 
ািথত।ইসলািমক সমাজ বলেত আমরা য যা বিুঝ তা িবিনমাণ করেত তার অত াব কীয় ে  আ িরকতা, 

সততা, সত িন তা, ইখলাস- এই বিশ েলা থাকেত হেব। কননা িসেমে টর িপলার সংখ ায় মা  চারিট হেত 
পাের, তেব স েলাই একিট িবশাল একশ তলার উচুঁ িবি ং ক ধের রাখেত স ম। 

 
আর যখনই সমােজ আ িরক এবং সত িন  মা ষ েলার অভাব দখা িদেয়েছ, আর তােদর সই সব উ  
উদাহরেণর অভাব দখা গেছ যােদর স েক আ াহর রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন, তারা 
পরেহযগার, তােদর মন পিব  এবং তারা থােক লাকচ রু অ রােল২৩, যখন তােদর উদাহারণ েলা ধীের 
ধীের িবলীন হেত  কের, তখন আপিন দখেত পােবন সমাজ িনেজেক েড় েড় খেত  কের, ংস 
হেয় যায়, িনেজেক িছেঁড় িছ - িবি  কের ফলেত থােক। 

 
বতমান যেুগ তাই ইসলােমর সবেচেয় বড় সম া হে  য যারা ইসলােমর জ  কাজ করেছ, তােদর মেধ  সৎ 
ও দীেনর িত িন াবান লােকর অভাব। তারপেরও লাকচ রু অ রােল কাজ কের যাওয়া িকছ ুআ াহভী  ও 
খাঁিট বা ারা রেয়েছন যারা এ পিৃথবীেত যন এেসেছনই জািত সমূহেক নতৃ  দয়ার জ , অৈথ সাগের পড়া  
 
 
 
 
 

 
২২। ইবন তুায়বাহ থেক বিণত ‘উয়নুআল- আকবার’ ে  (পৃঃ১১৭) 
২৩। িতিন এখােন একটা হাদীেসর কথা উে খ করেছন যা ইবন মাজাহ ারা বিণত হেয়েছ (৩৯৮৯) এই শ েলা ারাঃ “িন য়ই আ াহ 
ভালবােসন িব , ধমভী  এবং গাপন ব ি েদরেক, যখন তারা উপি ত থােক, কউ ল  কের না, আর যখন অ পি ত থােক, কউ তােদর মেন 
কের না।”  হাদীসিটর বণনাসূে  ‘আব াহ িবন লািহ’আহ এর উপি িতর কারেণ হাদীসিটেক বল। ( দখুন ‘আস- িসলিসলাহআদ- দা’ইফাহ; 
২৯৭৫)। যিদও ‘সহীহ মসুিলম ’হাদীেস এমন একটা হাদীস আেছ (২৯৬৫): “িন য়ই আ াহ তাঁর বা ােক ভােলাবােসন 
যধমভী , াবল ী, এবং গাপন থােক।” 
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জাহাজেক উ ােরর জ । যখন একজন সত িন  ব াি র হােত জাহােজর হাল যেয় পেড়, তা ইসলােমর 
বলাভিূমেত িনরাপেদ চলেত থােক, আ া এবং মতার সােথ। সই সত িন  মুজািহদ যার নাম জানা 

যায়িন, িযিন এইসব ব াি েদর কথা বণণা করেছন এভােব,“... সইসব ব ি বগ, যখন তারা উপি ত থেক কউ 
তােদর িত দিৃ পাত কের না, আর যখন অ পি ত থােক, কউ তােদর কথা ভেুল যায় না...”২৪ তােদর মুেখর 
রখা েলা যন রণে ে র ধিুলেত অ  হেয় যেত থােক,অে র ঝনঝনািন, ন আর ট াে র ছেুট আসা 

িমসাইেলর শে  পিরপণূ হেয় থােক তােদর কান, তাই তারা কান িনরথক স া কথা নেত পায় 
না।গীবত, পরিন া, চরিগির, ৎসা, জব এসব শানার মত সময় তােদর থােক না। কারণ তােদর ব তা 
কান ছাটখাট িবষেয় নয়, তােদর িচ ািনব  থােক অেনক বড় বড় িবষেয়, ব াে র ঘ া র ঘ া র িকংবা কােকর 

কা- কা ডাক শানার মত সময় তােদর নই ! 
 
আর রাসলূু াহ ( سلموهللاعلیھاصلى ) ‘আব াহ িবন ‘আমর িবন আল- ‘আস২৫ ক বেলন, যা হাসান হাদীেস 
‘ নান’ ২৬ হাদীস সংকলকেদর একজেনর কাছ থেক বিণত হেয়েছ, রাসলূ ( سلموهللاعلیھاصلى ) একিদন আমােদর 
পাশ িদেয় যাি েলন তখন আমরা আমােদর পেুরােনা ভে  পড়া খুপির ঘরটা মরামত করিছলাম। তাই িতিন 
( سلموهللاعلیھاصلى ) বলেলনঃ “আমার মেন হয় এটা থেক পণূ িবষয় পেড় আেছ”, তামরা তামােদর কােঠর 

েঁড়ঘর বাঁধােনােত ব  হেয় আছ? িন য়ই সই িবষয় – আিখরােতর িবষয় – এর চাইেত আেরা বিশ জ ির! 
 
আর এখান থেকই, আমরা দিখ পেুরা সমাজটাই আিখরাতেক িনেয় ব ািতব  হেয় িছল। সবমুহূেত 
আ াহর উপি িতর চতনাটা তােদর দিৃ েক সবিকছ ু থেক আলাদা রাখত। তারা এই িনয়ােক দেখিছেলন 
অ রকম এক দিৃ েকাণ থেক! আর তােদর কােছ এই িনয়াটা কেতাই না ছা  আর তু  যারা অব ান করেছ 
আকােশর সেবা  ােন! আপিন কখেনা ইেন চেড়েছন? ইন যখন মািটেত থােক তখন এর আেশপােশর 
জায়গাটােক িবশাল মেন হয়, অথচ যই না আপিন এয়ারেপােটর মািট ছাড়েবন, ল া ল া বািড় েলা সব অদৃ  
হেয় যােব, মািটটাও একসময় অ  হেয় যােব, এখন আপিন আকােশর পেথ যা া করেছন, আর পৗঁেছ গেছন 

 

আকােশর সেবা  সীমানায়, সবিকছেুক ফেলআপিন চেল এেসেছন। আপনার সােথ এমন িকছ ু নই যা 
আপনােক িনেচর মািটর সােথ বেঁধ রাখেব বা আব  কের রাখেব। সালাফগণ িছেলন এমন একটা 
অব ােন, আর এমন অব ােনই রেয়েছন সত বাদীগণ, আর এখােনই অব ান করেছন ায়পরায়ণগণ, িনয়ার 

িত তােদর কান টান িছল না। 
 
 
 
 
 
 

২৪।আেগর টীকািট দখুন 

২৫।িতিন হেলন ‘আব াহ িবন ‘আমর িবন আল- রাইশ। ম ার লাকজেনর মােঝ িতিনই এমন একজন সাহাবা িছেলন িযিন 
ইবাদােতর জ  িনিবড়ভােব িনেজেক িনেয়ািজত কেরিছেলন। ইসলাম আিবভােবর পূেবই িতিন িকভােব িলখেত হয় তা জানেতন এবং িতিন তাঁর 
িপতার আেগ ইসলাম হণ কেরন। রাসূল ( سلموهللاعلیھاصلى ) তােক তাঁর থেক েন সবিকছু িলেখ রাখার অ মিত িদেয়িছেলন। তাঁর দািয়ে  ৭০০ 
হাদীস বিণত হেয়েছ। জীবেনর শষ িদেক িতিন অ  হেয় যান। 

২৬।আবু দাঊদ থেক বিণত (৫২৩৫ ও ৫২৩৬) এবং ইবন মাজাহ (৪১৬০), আলবািন এটােক সহীহ বেল আখ া দন। 
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আর আ াহ, -  মহাশি ধর এবং মিহমাি ত – তার া, রহমত, আর দয়ায়, েত েকর সােথ তার 
অ ঃকরেণর গভীরতা যতটা সই অ যায়ী- ই আচরণ কেরন। তােদর মেনর মেধ  কী আেছ তার উপর িভি  কের 
এবং তােদর িনয় েতর উপর িভি  কের আচরণ কেরন। আর সকল শংসা আমার রেবর! আপিন ফসল িহেসেব 
তাই পােবন যা আপিন বপন কেরেছন! াহ আমােদরেক এটাই িশ া দয়, আর রআনও আমােদরেক আেগ 
থেক এটাই িশ া িদেয় আসেছঃ 

“ তরাং তামরা আমােক রণ কর, আিমও তামােদর রণ রাখেবা” ২৭ 
“আর তামরা তােদর মেতা হেয়া না যারা আ াহেক ভুেল যায়, ফেল িতিন তােদর ভিুলেয় িদেয় 
থােকন তােদর িনেজেদর স ে . . . ”২৮ 
 
এবং কােফেররা চ া  কেরেছ আর আ াহও কৗশল অবল ন কেরেছন। ব তঃ আ াহ হে ন 

সেবা ম শলী”।২৯ 

 
“অতএব, দখ তােদর চ াে র পিরনাম, আিম অব ই তােদরেক এবং তােদর স দায়েক না ানাবুদ 
কের িদেয়িছ। এইেতা তােদর বািড়ঘর-  তােদর অিব ােসর কারেণ জনশূ  অব ায় পেড় আেছ। 
িন য় এেত ানী স দােয়র জ  রেয়েছ িনদশন”৩০ 
 
একজন লাক ইবন ‘আ াসেক৩১ বলেলনঃ “আমরা তাওরােত পেয়িছ যিদ একজন তার ভাইেক ফলার জ  
গত খঁুেড়, আ াহ এর পিরবেত তােকই গেত পিতত কেরন।” তখন, ইবন ‘আ াস জবােব বেলনঃ “ রআেনও 
বলা হেয়েছঃ 
“. . . চ  চ ীেদরেকই িঘের ধের. . . ”৩২ ৩৩ 

 

 

 

 

 

 

 
২৭।(আল বা ারাঃ ১৫২) 

২৮।(আল হাশরঃ ১৯) 

২৯।(আল ইমরানঃ ৫৪) 
৩০।(আন- নামল; ৫১- ৫২) 

৩১।িতিন হেলন ‘আব াহ িবন ‘আ াস িবন ‘আবদআল- মু ািলব, আ াহর রাসূেলর ( سلموهللاعلیھاصلى ) চাচাত ভাই। িতিন ইসলােমর একজন 
অ তম লার িছেলন এবং িতিন রআেনর িবশদ ব াখ া কেরন। ম ায় জ হণ কেরন, িতিন তােদর অ ভু  িছেলন যারা চুর পিরমােণ হাদীস 
বণনা কেরিছেলন। তাঁর দািয়ে  ১৬০০ হাদীস বিণত হেয়েছ। জীবেনর শষ িদেক তাঁর চাখ অ  হেয় যায়। িতিন তা’ইেফ বাস করেতন এবং 
মতুৃ বরণ কেরন ৬৮ িহজিরেত। 

৩২।(ফািতর; ৪৩) 
৩৩।‘তাফসীরআল- কাশাফ’; ২/৮৪ 
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থেম অিনে র ভাব অিন কারীর উপর যেয়ই পেড়ঃ 
 
“. . . আিম তােদর িত কান জুলমু কিরিন, িক  তারাই িনেজেদর উপর জলুুম করত”৩৪ 
অে র িব ে  ষড়য  করেল তা ষড়য কারীর উপর যেয় পেড়ঃ 
“অতএব, দখ তােদর চ াে র পিরনাম, আিম অব ই তােদরেক এবং তােদর স দায়েক না নাবুদ 
কের িদেয়িছ”৩৫ 
 
যখন আপিন অে র িব ে  চ া  করেবন, আ াহ আপনার িব ে  পিরক না করেবনঃ 
“তারা ভীষণ চ া  কের, আর আিমও কৗশল কির”৩৬ 
 

তরাং কখেনা ভাবেবন না, যা আপিন আপনার মেনর ভতের লিুকেয় রেখেছন –তা যিদও বা আপিন মা েষর 
কাছ থেক িকছ ুসমেয়র জ  গাপন রাখেত পােরন,–িযিন সকল অদৃ মান স েক অবিহত, িযিন িনজ হােত 
সিৃ  কেরেছ অ রসমূহ আর তােদর চািবসমূহ, তার কােছ কানিকছইু গাপন রাখেত পারেবন না। না -  আমার 
ভাই ও বােনরা -  কখেনাই িনেজর মােঝ এমন িকছ ুরাখেবন না যা আ াহেক স  করেব না, আর কখেনাই 
এমন িনয় ত কেরন না যা আ াহর হণেযাগ  হেব না। কখেনাই না, কখেনাই না! 

 
“িন য়ই, সম  কাজ িনয় েতর উপর িনভর কের, এবং েত ক মা ষ তার িনয় ত অ সােরই িবিনময় পােব। 

তরাং য ব ি  আ াহ ও রাসেূলর ( سلموهللاعلیھاصلى ) জ  িহজরত কেরেছ, তার িহজরত হেব আ াহ ও তার 
রাসেূলর ( سلموهللاعلیھاصلى ) জ । আর য িনয়ার কান পািথব িবষেয়র জ  িহজরত করেলা, অথবা কান 
নারীেক িববােহর উে ে , তার িহজরত সই িহেসেবই িবেবিচত হেব য কারেণ স িহজরত করেলা।”৩৭ 

আমার সবসময় মেন পেড় একজন ভাই এর উ র আমােক সাংঘািতক নাঁড়া িদেয়িছল যখন আিম তােক িজে স 
কেরিছলামঃ “তুিম িক এই দেশর কাউেক িবেয় করেব না?” স উ ের বেলিছলঃ “আিম কানিদনও িবেয় করব 
না, যন আিম আমার িহজরত িনয়ার কান ব র সােথ িমিলেয় না ফিল।” 

 

 

 

৩৪।(আন- নাহল; ১১৮) 
৩৫।(আন- নামল; ৫১) 
৩৬।(আত- িরক; ১৫- ১৬) 
৩৭।বিণত হেয়েছ যােদর ারাঃ আল বুখারী (১, ৫৪, ৩৫৩৯, ৩৮৯৮, ৫০৭০, ৬৬৮৯ এবং ৬৯৫৩), মসুিলম (১৯০৭), আহমাদ (১/২৫ এবং 
৪৩), আবু দাঊদ (২২০১), আত- িতরিমযী (১৬৪৭), আন- নাসাঈ (১/৫৮- ৬০ এবং ৬/১৫৮), মািলক (৯৮৩), ইবন িহ ান (৩৮৮ ও ৩৮৯), ইবন 
জা দ (৬৪), আত- তাহাওিয় (৩/৯৬), আদ- দারা তুনী (১০/৫০), আল- বায়হা ী (১/৪১), আবু ’আইম (৮/৪২), আল খািতব আল- বাগদাদী 
(৪/২৪৪ ও ৯/৩৪৬) এবং আল বাঘাওিয় (১ ও ২০৬) 
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হ ভাইেবােনরা... 

সমাজ পিরবতেন সবেচেয় মাহা পণূ মা ষ িতন কারঃ লার (আেলমগণ), দানশীল উদারব ি , এবং 
মুজািহদ। এই িতন ধরেণর মা ষ- ই হে  সমােজর িনউি য়াস ( ক )। সমাজ এেদরেক িঘেরই গেড় ওেঠ, আর 
তারাই সমােজর মূল িভি , কননা তারাই এেক উ ীত রেখেছ এবং দঢ়ৃ শি  আর ভােবর সােথ সহায় িদেয় 
চলেছ। একারেণ, যিদ এই িতন ধরেণর মা ষ সত বাদী এবং অকৃি ম হয়–অথাৎ উেলমা, দানশীল ব াি   এবং 
মুজািহদীন – তখন পেুরা সমাজটাই হেব খাঁিট এবং ঐক ব । অ িদেক, যিদ তােদর িনয় েত খাঁদ থােক, তখন 
পেুরা সমাজটাই আবজনার েূপ পিরণত হয়। এর কারণ হেলা মা েষর দয় হে  ফেলর মত, ফেুলর মতঃ যিদ 
এই ফলু েলা সেতজ  থােক, তাহেল তারা একটা িমি  িনমল গ  ছড়ােব, আর যিদ দয়টা যিদ কলিুষত হেয় 
যায় –পেঁচ যাওয়া ফেলর মত – তাহেল তা থেক ধ ুপচঁা গ ই বর হেব যা নােকর কােছ এেস িভড় কের আর 
িবতৃ ার অ ভিূত জািগেয় তােল। 

তাই যখন মা েষর অ র কলিুষত হেয় যায়, এর কলষু থেক িনঃসতৃ গ  বর হয় যা পুেরা সমােজর জ ই 
িতর কারণ হেয় দাঁড়ায়, আর এই অধঃপিতত অব া কািশত হয় ৎসা, পরিন া, গীবত, জব 

রটােনা, মা ষেক িনেয় সবেচেয় বােজ ধারণা পাষণ করা-  এসেবর মাধ েম। আর এসবই সমাজটােক িবে ষপণূ 
আর িবশৃংখল কের িদে , ব াপারটা এমন য সবাই সবার নাক চেপ ধের রেখেছ যন তােক তার িতেবশী বা 
আ ীেয়র কাছ থেক আসা পচা গ  স  করেত না হয় ! 

 

রাসলূ ( সাঃ)  িবেশষভােব সতক কের িদেয়েছন িতন ণীর লাকেদরেক, এটা বিণত আেছ 
সহীহ’আইেন, য, “িতন ব াি  সবার আেগ জাহা ােম েবশ করেব”, এই িতন ণী হে , “উেলমা, দানশীল 
ব াি  এবং মুজািহদ”। এরাই হেব জাহা ােমর সব থম ালানী। মুজািহদ !  ইয়া আ াহ!  একজন 
মুজািহদ, িযিন তারা র  িবসজন দন, আর এর পেরও স িক কের জাহা ােমর আ েন িনি  হেত পাের ? 
দানশীল ব াি , িযিন তার পেকেট একটা ফেুটা পয়সার মায়া না কের মা ষেক তার অথ িবিলেয় িদে , অে র 
ঋণ পিরেশাধ কের িদে , িতিনয়ত অে র েয়াজন পূরণ করেছ, তার চারপােশর মা ষ েলার িদেক তােদর 
কিঠন সময় েলােত হাত বািড়েয় িদে ,  া, তােকই আ ন াস করেব !  তােকই জাহা ােমর আ েনর 

ালানী িহেসেব ব বহার করেব এবং জাহা ােমর আ নেক িলত রাখেব, া এই কথাই বলা হেয়েছ 
সহীহ’আইেন। 
 
সব থম য িতন ব াি েক জাহা ােমর আ েন েবশ করােনা হেব তারা হলঃ উেলমা, মুজািহদীন এবং একজন 
উদার দানশীল ব াি । আিলম ব াি েক আ াহ ডেক িজে স করেবন, ”তিুম িনয়ােত িক কেরছ?”,  স 
বলেব,  “আিম আপনার িনিমে  ইলম অজন কেরিছ এবং সটা আপনার স ি র জ  সটা ছিড়েয় িদেয়িছ”। 
তখন তােক বলা হেব, “তিুম িমথ া বলছ, তিুম ইলম অজন কেরছ এজ  যন লােক তামার ব াপাের বেল 
বড়ায় তিুম একজন আিলম,  তিুম যা চেয়ছ তাই হেয়েছ, তিুম যা পাওয়ার তা িনয়ােতই পেয়ছ”। এরপর 

তােক জাহা ােমর আ েন ছেুড়ঁ ফলা হেব। এরপর দানশীল ব াি েক সামেন িনেয় আসা হেব এবং আ াহ 
তােক িজে স করেবন, “তিুম িনয়ােত িক কেরছ?”, স বলেব, “আিম হালাল উপােয় অথ উপাজন কেরিছ 
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এবং এবং আপনার খািতের স অথ ব য় কেরিছ”। তােক বলা হেব, “তিুম িমথ া বেলছ, তিুম দান খয়রাত কেরছ 
এজ  য যন লােক বেল মহৎ উদার ব াি  েপ আখ া দয়, তিুম যা চেয়ছ তাই হেয়েছ, তিুম যা পাওয়ার 
তা িনয়ােতই পেয়ছ”। এরপর তােক জাহা ােমর ছেুড় ফলেত আেদশ করা হেব। ততৃীয় ব াি েক এরপর 

করা হেব, “তিুম িক কেরছ?” স জবােব বলেব, “আিম আ াহর রােহ যু  কেরিছ যত ণ না আিম মারা 
যাই”। তােক বলা হেব, “তিুম িমেথ  বেলছ, তিুম িজহাদ কেরছ এইজ  য লােক তামােক সাহসী বেল আখ া 
দয়,  তিুম যা চেয়ছ তাই হেয়েছ, তিুম যা পাওয়ার তা িনয়ােতই পেয়ছ”, এরপর তােক জাহা ােম ছেুড় 
ফলেত আেদশ দয়া হেব। 

 
মু’আিবয়া (রাঃ) যখন এই হাদীসিট আব ু রায়রা থেক নেলন, তার দািড়ঁ অ িস  হবার আগ পয  িতিন 
কেদ ঁ গেলন, এবং িতিন অ ান হেয় পড়েলন। ান িফের পাবার পর িতিন বলেলন, “আ াহর রাসলূ (সাঃ) 

সত  বেলেছন, কারণ আ াহ বলেছন,  
 

য ব ি  পািথবজীবন ও তার চাকিচক ই কামনা কের, হয় আিম তােদর িনয়ােতই তােদর আমেলর িতফল 
ভাগ কিরেয় দব এবং তােত তােদর িত িকছুমা  কমিত করা হয় না। এরাই হল সসব লাক আেখরােত 

যােদর জ  আ ন ছাড়া নই। তারা এখােন যা িকছু কেরিছল সবই বরবাদ কেরেছ;  আর যা িকছু উপাজন 
কেরিছল, সবই িবন  হল। [সূরা হূদঃ১৫,১৬] ৩৮- ৩৯ 

 

আিম যখন মু’আিবয়ার এই গ টা জানেত পাির, তখন থেক এমন কখনও হয় িন য এই আয়াতিট আিম 
পেড়িছ আর আমার অ রটা কেপ ঁওেঠিন। আিম যতবার র’আন পড়তাম, এই আয়াতিটই যন আমার জ  
িছল সবেচেয় ভীিতকর আয়াত। মা েষর এমন হেত পাের য তারা িণেকর জ  আ াহর মতা স েক 
িব তৃ হেয়েছ, বা আ াহর হে র িত পা া দয় িন, বা আ াহর সাি ধ  লােভর চ া কের িন, িকংবা আ াহেক 
সভােব মিহমাি ত কেরিন যমনটা আ াহ াপ , এর ফলাফল প স িনেজর অজাে  লাকেদর সােথ এমন 

আচরণ করেত  করেব যন সম  মতা এবং চূড়া  িস া  তােদর হােত। সবশি মােনর মতা স েক 
যখন মা ষ িব তৃ হেত  কের তখনই স অ েদর উপর কতৃ  াপেনর চ া কের, তােদর দমন করেত 
চায়, তােদর সবিকছ ুবলপবূক কেড় িনেত চায় এবং চায় সত বাদী এবং ায়িন  মা ষেদরেক পিৃথবীর বকু 
থেক সিরেয় িদেত। িক , সত , সত  ছাড়া অ  িকছেুকই মেন নয় না, এবং খাঁিট, খাঁিট ছাড়া িকছইু হণ 

কের নাঃ “ব ত আ াহ হে ন সত  এবং িতিন সত  ছাড়া কান িকছ ু হণ কেরন না”৪০, িতিন সকল 
িমথ ােকিনিভেয় দেবন, ধ ুতার নরূেক িলত রাখেবন, যিদও সটা কািফর- মুশিরক- জািলম এবং ফািস রা 
সটা অপছ  কের। 

 
 
 
 
৩৮। সূরা দঃ ১৫- ১৬ 
৩৯। ম’ুয়ািবয়া (রাি আ া  আন )এর ঘটনািট য হািদেসর ভাে  বিণত আেছ তা আত- িতরিমিয এবং ইবন িহ ান বণনা কেরেছন এবং ৩৪ নং 
পাদটীকায় তা উে খ করা হেয়েছ। 
৪০। মসুিলম(১০১৫), আত- িতরিমিয(২৯৮৯), আহমাদ(২/৩২৮), আদ- দািরিম(২/৩০০) 
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ইসলািম ইিতহাস থেক সা িতক এবং াচীন িট উদাহরণ িদি । 
 

থম দৃ া িট হে  শায়খুল ইসলাম ইবন তাইিময় ার৪১( রিহমা াহ) । চার মাযহােবর আেলমেদর মেতর 
িব ে  িতিন ফেতায়া দন য একসােথ িতনবার তালাক িদেল সিট একিট তালাক বেলই গণ  হেব িতনিট নয়। 
তাঁর ছা  ইমাম ইবন আল কাইিয় ম ( রিহমা াহ)  ও একই ফেতায়া দন। এজ  তাঁেদরেক একিট উেটর 
িপেঠ বিসেয় সারা শহর ঘারােনা হয়। আর িনেবাধ লােকরা তােদর িনেয় উপহাস কের, বা ারা তােদর িপেছ 
িপেছ যেত থােক আর হাততািল িদেয় হািস- ঠা া কের তাঁেদরেক নানাভােব অপমান কের। তারপর ইমাম ইবন 
তাইিময় ােক ( রিহমা াহ)  কারা  করা হয়। িতিন তাঁর ‘আল ফাতওয়া' ে  বেলন, " কারাগাের যাওয়ার 
আেগ আিম িকছ ুপিরবারেক সাহায  করতাম। কারা  হওয়ার পর এই অ ল পিরবার েলার এই সাহায ব  
হেয় যায়। একারেণ আিম খুবই কে  িছলাম। িক  পের আমার কােছ সই পিরবার েলা থেক খবর 
আেস, " আপিন এখেনা সশরীের এেস আমােদরেক আেগর মতই সাহায  িদেয় যান।"  অথাৎ আমােদর ি ন 
ভাইেয়রা এিগেয় এেস আমােদর কােজর দািয়  নয়। যিদ পিৃথবীেত ভাল কাজ না করার জ  একজন ও না 
থােক তবওু মু' িমন ি ন এবং ফেরশতারা মু' িমনেদর সােথ থাকেবই। 
 
 
আর ইমাম ইবন তাইিময় ার ( রিহমা াহ)  সই িবখ াত উি িট না বলেলই নয়-  " আমার শ রা আমার িক 
করেত পাের? আমার জা াত হে  আমার দেয় এবং তা আমােক ছেড় যায় না। কারাগার জীবন হে  
আ া  র সােথ আমার একা  সা াৎ , আমার মৃতু  হে  শাহাদাহ আর িনবাসন হে  আমার পযটন। 
 
যারা আমােক বি  কেরেছ তােদরেক যিদ এই কারাগােরর সমতলু  ণ দয়া হয় তবওু তা তােদর এত উপকাের 
আসেবনা যতটা এই এই কারাগােরর মাধ েম আ াহ আমােক িদেয়েছন।" অতঃপর ইমাম ইবন তাইিময় া 
( রিহমা াহ)  মৃতু বরণ কেরন, তাঁর িকছ ু লখা কারাগার থেক উ ার করা হয় কারণ একটা সময় পর তােক 
আর কাগজ কলম দওয়া হেতা না। তাই িতিন কারাগােরর দয়াল আর মেঝ থেক িড়- পাথর িনেয় দয়ােল 
িলখেতন। পের এই লখা েলা িলিপব  করা হয় িক  তাঁর বই েলা পিুড়েয় ফলা হয়। যােলম শাসকরা মেন 
কেরিছল তারা এই আেলেমর ােনর আেলােক িনিভেয় ফলেত পেরিছল এবং তাঁর িশ ােক মা েষর কােছ 
পৗঁছােনা আটকােত পেরিছল। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
৪১।িতিন হে ন িবখ াত ইমাম এবং আেলম তাি  আদ- দীন আবুল- আ াস আহমাদ িবন আ ুল হািলম িবন আি স সালাম িবন তাইিময় াহ আল-
হাররািন আল- হা ািল। িতিন ৬৬১ িহজিরেত জ হণ কেরন এবং দামা ােস বসবাস কেরন। িতিন যুি িবদ া এবং ধমীয় শা  উভয়িটেতই 
পারদিশতা লাভ কেরন এবং আেলম িহসােব িস  হন। িতিন রআিনক গেবষণার িবিভ  শাখায় এবং িফ হ শাে  িবেশষ  িছেলন। তাঁর িকছু 
ফেতায়ার কারেণ তােক িনযাতন এবং কারাবি  করা হয় এবং িতিন কারাগােরই ৭২৮ িহজিরেত মতুৃ বরণ কেরন। 
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এরপর অেনক সময় অিতবািহত হল। ায় সােড় ছয় শতা ী। আ াহ আরব উপ ীেপ তল আিব ার করােলন। 
যারা এই তল আিব ার কের তােদর আেলমরা আেলম হেয় উেঠন ইমাম ইবন তাইিময় ার ( রিহমা াহ)  বই 
পেড়। আর তল থেক া  িবপলু অথ িদেয় ইমাম ইবন তাইিময় ার ( রিহমা াহ)  লখা িতটা শ  ছািপেয় 
পিৃথবীর িতিট াে  ছিড়েয় দয়া হয়। তাই আজ হয়েতা এমন কান লাইে রী খঁুেজই পাওয়া যােব না যখােন 
ওনার এক বা একািধক বই নই। আর আজেকর িবে  ইমাম ইবন তাইিময় ার ( রিহমা াহ)  চেয় 
সবজনিবিদত আেলম আর কই বা আেছন? ছয় শতা ী পর!  এটাই হে  ইখলাস আর সত বািদতার সই 
অতলুনীয় িমেশল যার কারেণ আ া   জা ােতর সংবাদ িহসােব িনয়ােত ওনার রণেক রণীয় এবং 

শংিসত কের তেুলেছন। 
 
আর ি তীয় দৃ া িট হে  সািয় দ তবু৪২( রিহমা াহ) এর। 
 
িতিন আমােদরই সমেয়র একজন মা ষ এবং তােক এই িনয়ার সবিকছরু েলাভনই দখােনা হেয়িছল। 
কারা  অব ায় তােক ম ী, সা ািল  ইউিনয়েনর সিচব, ি ি টং এ ড পাবিলিশং স এবং িশ া 
ম ণালেয়র পারভাইজার ভিৃত লাভনীয় পদ হেণর াব দয়া হয়। িবিভ  রাগা া  হওয়ায় কারাগাের 
তাঁর অিধকাংশ সময়ই কােট কারা- হাসপাতােল। আর যখিন ইসলামপ ী কান কমকতা তাঁর সােথ দখা করেত 
চাইেতন তখন দখা করার জ  ওনােক( সািয় দ তবু)  ই ঘ টা গরম পািনেত গাসল করেত হত। সািয় দ 

তবুেক ( রিহমা াহ)  ফাঁিস দয়া হয়। তাঁর ফাঁিসর আেগ িতিন তাঁর িবখ াত উি িট পনুরাবিৃ  কেরন-
িন য়ই য তজনী সলােত আ া  র এক বােদর সা  দয় তা িদেয় যােলম শাসকেক ীকৃিত িদেয় একিট 
অ র িলখাও তার জ  অবমাননাকর" ।৪৩  
 
অতঃপর সািয় দ তবু ( রিহমা াহ)  তাঁর রেবর সােথ িমিলত হেত এিগেয় যান আর সই মুহূতটা িছল 
তামাশা এবং ক ণ অ র এক িমেশল। কারণ তােদর তামাশা ষালআনা পণূ করেত সই জােলম সরকার 
তােদর একজন আেলমেক তাঁর সােথ দখা করেত ফাঁিসর মে  পাঠান এই বেলন, “দ ড া  হওয়ার ি য়ার 
একিট অংশ িহসােব আপিন বলনু, আিম সা  িদি  য আ া  ছাড়া ইবাদােতর যাগ  কান ইলাহ নই এবং 
মুহা াদ ( সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) আ া  র রাসূল”। " তখন সািয় দ তবু ( রিহমা াহ) তার িদেক 
তািকেয় বলেলন, “তিুমও শষ পয  নাটেকর ষালকলা পণূ করেত এেল? তিুমও? তিুম এই কােলমা িদেয় 
জীিবকা উপাজন কর আর আিম এর জ  ফাঁিসেত ঝলুেত যাি !”। 
 
 
 
 
 
 
 
৪২। িতিন হেলন ইসলােমর দা'য়ী এবং িবংশ শতা ীর মজুািহদ সািয় দ তুব িবন ই ািহম। িতিন িমশেরর আিসয়ুত এ জ হণ কেরন। কেলজ পাস 
করার পর তাঁেক আেমিরকায় উ িশ ার উে ে  পাঠােনা হয়। িতিন ইসলাম পিরপ ী িতিট কােজর কেঠার সমােলাচক িহসােব িফের আেসন। িতিন 
মসুিলম াদার েড যাগ দন এবং পরবতীেত িনযািতত এবং বি  হন। তাঁেক ১৩৮৭ িহজিরেত কারাগােরই ফাঁিস দয়া হয়। 
৪৩। দখুন 'সািয় দ তুবঃ িমন আল- িমলাদ ইলা আল- ইসিতশশা'দ(পৃ া ৬১- ৬২,৪৬২,৪৭৪,৪৮১) 
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তারপর সািয় দ তবু( রিহমা াহ)  ক কারাগােরর গভীর েকাে  ফাঁিস দয়া হয়, কউ জােননা কাথায় 
তােক কবর দয়া হেয়েছ। ওনার এক ব  ু ায়শই আমার কােছ অিভেযােগর ের বলেতন, “যিদ জানতাম তাঁেক 
কাথায় কবর দয়া হেয়েছ তাহেল অব ই দখেত যতাম”। আিম তােক বিল, " মানবজািতর রব জােনন তাঁর 

কবর কাথায় আেছ। তিুম জেন িক করেব?" ৪৪  
 
সািয় দ তবু( রিহমা াহ) তাঁর রেবর কােছ চেল গেলন। তাঁর জীব শায় “িফ িযলািলল রআন” ধমুা  
একবার ছাপা হয় আর য বছর তাঁেক হত া করা হয় স বছর ছাপা হয় সাতবার। সাতবার! মজার িবষয় হে  
ব েতর ি ান ছাপাখানা েলা যখনই দউিলয়া হবার উপ ম হত তখন তারা এেক অপরেক পরামশ 

িদত, “িফ িযলাল ছাপাও,  তামার ব বসা আবার াভািবক হেয় যােব”।৪৫ 
 
আসেলই ইখলাস এবং সত বািদতা িনয়া আিখরাত উভয় জায়গােতই রহ ময় উপােয় সাফল  এেন দয়। তাই 
আ াহর িত ইখলাস এবং সত বািদতার ব াপাের সতক হও!  ষড়য  এবং ধতূতা করার ে  সতক হও!  
িনেজেক িনেয় আ গিরমা অ ভব কের এই কথা বেল বােসা না-  
 
"আিম এই ধন আমার িনজ  ান ারা া  হেয়িছ।"৪৬ 
 
শয়তােনর সই ওয়াসওয়াসার ব াপাের সতক হও যখন স তামার িশরায় িশরায় আ তিু , খ ািতর মাহ আর 
মুসিলমেদর িত করার িবষবা  ছিড়েয় দয়। তিুম ভাবছ তিুম এই লাকিটর সামেন লাক দখােনা কাজ 
করেছা। আসেল তা তিুম আ াহর সামেন করেছা। যই লাকিটেক তিুম ধাঁকা িদ  তাঁেক আ াহ য়ং র া 
করেছন, “ য আমার আওিলয়ার শ  হয় আিম তার িব ে  যু  ঘাষণা করলাম।”৪৭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
৪৪। জীবেনর কিঠনতম সমেয়ও - যখন তাঁেক ফাঁিসর মে  িনেয় যাওয়া হি ল -  এই বীর খাঁিট আ স ান আর শৗয দিখেয় তাঁর ঘাতকেদরেক 
বেলন," তামােদর িতিট জােহিলয়াত ঘৃণ । এমনিক তামােদর ফাঁিসর দিড়ও ঘৃণ " [ া'আত আল হায়াহ; পৃ া ৬০] 
৪৫।িফ িযলােলর ব াপাের আ ু াহ আযযাম(রিহমা াহ) বেলন।" য রআনেক তমিন পির ার ভােব বুঝেত চায় যভােব এিট নািযল হেয়িছল, য 
এইযু িট- যা স লড়েছ-  সভােব লড়েত চায় যভােব থমবার লড়া হেয়িছল-  তােক অব ই 'িফ িযলািলল রআন' পড়েত হেব। সািয় দ তুেবর 
তাফিসর 'িফ িযলািলল রআন' না পড়েল স িবিভ  কারেণ এই যুে র গভীরতা বুঝেত পারেবনা। তার মেধ  একিট কারণ হে  িযিন এই বইিট 
িলেখেছন িতিন ঘটনা েলা ব াখ া করিছেলন এই সংঘােতর মেধ  থাকাকালীন সমেয়ই। িতিন এই শ েলা িলেখেছন চােখর সামেন ফাঁিসর দিড়র 
িগঁট বাঁধা দখেত দখেত। তাই িতিন এই বইিট িলেখিছেলন সকল ভয় থেক মু  হেয়, িনয়ািব সকল বাঝা  চাকির, ী, স ান, আ ীয়তা থেক 
মু  হেয়, কান দায়ব নই তখন তােক িনয়ার িদেক টেন ধের রাখিছলনা। িতিন িলখিছেলন িনয়ােক িবদায় বলেত বলেত আর যারাই আল-
বা ারা, আেল ইমরান, আন- িনসা, আল- মািয়দাহ, আল আ'রাফ এর তাফিসর পেড়েছন তারা সই মুহূেতই বুঝেত পােরন য এই লখািট িযিন 
িলেখেছন িতিন এই িনয়ার ব েন আব  কউ নন। বরং িতিন এই শ েলার মাধ েম িনয়ােক িবদায় জানাি েলন শষ বােরর মত হাত নেড়..." 
[আত- তারিবয় াহ আল- িজহািদয় া ওয়াল িবনা'; ৩/৬৭] 
৪৬। আল কাসাস ৭৮ 
৪৭। আল- বুখাির(৬৫০২), আবু য়া'ইম(১/৪), আল- বায়হাি (৩/৩৪৬ এবং ১০/২১৯), আল- বাগাওয়ী(১২৪৮) 



আ াহর সােথ সততা 
শহীদ ইমাম আব াহ আ াম (রািহমা াহ) 

17 

 

 
 

তিুম িক সারা িব জাহােনর ভরু সােথ খালা ময়দােন যেু র সময় লাক দখােনা যু  করেত  
পারেব? তিুম তা যােক ধাঁকা িদ  তারও িব মা  িত করেত পারেবনা। 
" যিদ তামরা ধয ধারণ কর এবং তাকওয়া অবল ন কর, তেব তােদর তারণায় তামােদর কানই িত হেব 
না। িন য়ই তারা যা িকছু কের স সম ই আ াহর আয়ে  রেয়েছ।" ৪৮ 

 
" যৎসামা  ক  দয়া ছাড়া তারা তামােদর কানই িত করেত পারেব না। আর যিদ তারা তামােদর সােথ 
লড়াই কের, তাহেল তারা প াদপসরণ করেব। অতঃপর তােদর সাহায  করা হেব না।" ৪৯ 

 
ভাইেয়রা. . .  
 
যিদ তিুম একজন দা' য়ী হও, তেব আ াহর সােথ সত বাদী হও. . .  
যিদ তিুম একজন লখক হও, তেব আ াহর সােথ সত বাদী হও. . .  
যিদ তিুম একজন দােরায়ান হও, তেব আ াহর সােথ সত বাদী হও. . .  
যিদ তিুম একজন মুজািহদ হও, তেব আ াহর সােথ সত বাদী হও. . .  
যিদ তিুম একজন কমচারী হও, তেব আ াহর সােথ সত বাদী হও. . .  
 
 
" িন য়ই আ াহ কােরা াপ  হক িব - িবসগও রােখন না;  আর যিদ তা সৎকম হয়, তেব তােক ি ণ কের 
দন এবং িনেজর প  থেক িবপুল সওয়াব দান কেরন।" ৫০ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
৪৮। আেল ইমরানঃ১২০ 
৪৯। আেল ইমরানঃ১১১ 
৫০।আন- িনসাঃ৪০ 




