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ِالل ِه َو اْلَي ْومِ الْآ ِخرِ َوجَا َهدَ فِي سَبِي ِل
َّ ح رَامِ كَمَنْ آ َم َن ب
َ جدِ اْل
ِس
ْ أَجَ َع ْلُتمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ َوعِمَارَةَ الْ َم
ََالل ُه لَا يَهْدِي اْل َق ْومَ الظَّاِلمِي
َّ الل ِه و
َّ َسَتوُونَ ِع ْند
ْ الل ِه لَا َي
َّ
“ত োমরো কি হোকিদেরদি পোকি পোি িরোদিো ও মসকিে কিমম োণ িরোদি ঐ ব্যকির সম ু ল্য মদি িরদ ো, তে
আল্লোহ ও পরিোদল্র প্রক ঈমোি রোদে এব্ং আল্লোহর পদে কিহোে িদর? আল্লোহর কিিট োরো সমোি িয়।
আল্লোহ িোকল্ম সম্পদ্রোয়দি পে প্রের্ম ি িদরি িো।”
নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জিয। আমরা তার প্রশংসা করনি, তার নিকট সাহায্য প্রার্থিা করনি এবং তারই নিকট ক্ষমা প্রার্থিা
করনি। আমরা আমাদের অন্তদরর য্াবতীয় অনিষ্ট ও আমাদের মন্দ আমল থর্দক আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থিা করনি।
আল্লাহ য্াদক পর্প্রেশথি কদরি, তাদক পর্ভ্রষ্টকারী থকউ থিই। আর নতনি য্াদক পর্ভ্রষ্ট কদরি, তাদক পর্প্রেশথিকারী থকউ থিই।
আনম সাক্ষয নেনি থয্, আল্লাহ বযতীত থকাি উপাসয থিই। নতনি একক। তার সাদর্ থকাি শরীক থিই। আনম আরও সাক্ষয নেনি থয্, মু হাম্মে
তার বান্দা ও তার রাসূ ল। আল্লাহ তার প্রনত এবং তার সাহাবা ও পনরবারবদগথর প্রনত রহমত ও শানন্ত বর্থণ করুি!
নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’আলা পৃ কথবী সৃ কি কনরনেন এবং তার সানথ সৃ কি কনরনেন হক-বাকতনলর য্ু দ্ধ। য্ু দ্ধ তানদর মানে পালাক্রনম আবকতশ ত
হনব। প্রনতযক দলই অপর দলনক আঘাত করনব। ককন্তু সবশনর্ষ কবজয় হনব মু ত্তাককনদর।

ض
ُ س َدتِ الْأَ ْر
َ س بَ ْعضَهُمْ بِبَعْضٍ لَ َف
َ اللهِ النَّا
َّ َوَل ْولَا َد ْف ُع
“য্কদ আল্লাহ মানু নষর একদলনক আনরক দনলর মাধ্যনম প্রকতহত না করনতন, তনব পৃ কথবী অর্াকিময় হনয় ময্ত।”
আল্লাহ তা’আলা হনকর মনধ্য মরনখনেন এমন নূ র, য্া সকল সংর্নয়র মকামর মেনে মদয় এবং সকল অন্ধকানরর আবরণ জাকলনয় মদয়।
ময্ ই হক মপনত চায়, মস তার নূ নরর মাধ্যনম তানক কচনন কননত পারনব। র্তশ হল মস তার জনয একমাত্র আল্লাহর কনকটই সাহায্য প্রাথশনা
করনব।
এটি আল্লাহর তা’আলার একটি মহকমত ময্, হনকর কবজয় প্রথনম হয় দকলনলর মাধ্যনম, আর বাকতনলর হয় র্কির মাধ্যনম। আল্লাহ চাইনল
তারা পরস্পনর লড়াই করত না। ককন্তু আল্লাহ য্া চান, তাই কনরন এবং মতামরা য্া জান না, কতকন তা জাননন। ফনল সাধ্ারন মানু নষর বড়
দলটি বাকতনলর আনু গতয কনর। মকননা বাকতনলর র্কি ও সংখযা তানদরনক অন্ধ কনর মদয়।
অত:পর য্খন মসচ্ছাচার চরম আকার ধ্ারণ কনর এবং সবনরর সীমা োকড়নয় য্ায়, তখন হকপকিগণ এমন দৃঢ়তা মদখান, য্া মদখানত
বাকতলরা বযথশ হয়। ময্ন আল্লাহ োল মথনক মন্দনক পৃ থক কনর কননত পানরন। আর তখনই আল্লাহ তা’আলা কনজ সাহায্য অবতীণশ কনরন।
সংর্য় মপাষণকারীরা তখন দৃঢ় কবশ্বাসী হনয় য্ায় এবং দনল দনল মানু ষ হনকর পনথ প্রনবর্ কনর।
অননক মানু নষর অবস্থা হল: য্কদও হনকর র্কি ও তার কনখু ত আদর্শ তানদরনক মু গ্ধ কনর, ককন্তু য্তক্ষণ পয্শি বাকতল র্কির্ালী থানক,
ততক্ষণ পয্শি তার িানক সাড়া মদয় না। কারণ বাকতনলর র্কি তানদরনক েীত-সন্ত্রস্ত কনর রানখ এবং আল্লাহর পনথ বাাঁধ্া হনয় থানক।
একারনণই আল্লাহ তা’আলা ককতাবও নাকয্ল কনরনেন এবং মলাহাও নাকয্ল কনরনেন, য্ার মনধ্য রনয়নে প্রচণ্ড য্ু দ্ধ র্কি। ককতাব
পথপ্রদর্শন করনব আর তরবারী সাহায্য করনব।
ফনল ককতানবর মাধ্যনম সতযানু সন্ধানী হনকর পনথ সাড়া কদনব আর তরবারীর মাধ্যনম মু সলমাননদর এমন একটি সংগঠন (রাষ্ট্র) ততরী হনব,
য্া তানদরনক রক্ষা করনব এবং বাকতনলর র্কি চূণশ করনব। মানু নষর অির মথনক তার েয় দূর হনয় য্ানব। তখন ময্ ময্ ইসলানম প্রনবর্
করনত চাইনব, প্রনবর্ করনত পারনব আর ময্ ইসলামী র্াসননর আনু গতয মমনন স্বীয় দ্বীননর উপর থাকনত চায়, মস থাকনত পারনব। তার
এই স্বাধ্ীনতা থাকনব। তনব র্তশ হল কনজ হানত মোট হনয় কজকয্য়া করনত হনব।
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এ বযাপানরই আল্লাহ তা’আলা বনলন:

ِوَقَاتِلُو ُهمْ حَتَّى لَا تَكُو َن فِتْنَةٌ وَيَكُو َن الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّه
“তানদর কবরুনদ্ধ য্ু দ্ধ করনত থাক, য্াবত না মফৎনা কনমূ লশ হয় এবং দ্বীন পকরপূ ণশরূনপ আল্লাহর জনয হনয় য্ায়।”
এ কারনণই ইলম ও ককতানলর (য্ু নদ্ধর) মানে সম্পকশ হল পূ ণশােতার সম্পকশ । ময্ সম্পকশ কেন্ন হওয়ার মকান সু নয্াগ মনই। কারণ ইলম োড়া
য্ু নদ্ধর পকরণকত হয় কবকৃকত। আর ময্ ইলমনক রক্ষ করার জনয র্কি থানক না, তানত বাকতল মচনপ বনস। ফনল তানক ময্োনব ইচ্ছা
কনয়ন্ত্রণ কনর।
হক য্কদও উপনর থানক, ককন্তু তা ততক্ষণ পয্শি র্কির্াকল হয় না, য্তক্ষণ পয্শি ধ্ারানলা তরবারী তার উেয় পাশ্বশনক মবিন কনর না
রানখ।
দ্বীনন ইসলানমর মনধ্য এই কবষয়টি এনকবানর স্পি। সু তরাং মু সলমানগণ এমনটা কচিা করনত পানর না ময্, ইলম অনেষণ করার অথশ হল
কজহাদ মথনক বনস থাকা বা কজহাদ ইলনমর সানথ সাঙ্ঘকষশক।
উলামাগণ কজহানদর ময়দান মথনক কননজনদরনক দূনর রাখনত পানরন না। নবী সা: এর আদর্শই এর প্রমাণ কহসানব য্নথি। কারণ কতকন
কেনলন বীর এবং েনয়র স্থানন সবনচনয় অগ্রগামী। এর প্রমাণ কহসানব তার এই বাণীই য্নথি- তার প্রকত আমার মাতা-কপতা উৎসকগশত মহাক:

“মসই সত্ত্বার র্পথ! য্ার হানত আমার প্রাণ, আকম চাই আল্লাহর পনথ য্ু দ্ধ কনর কনহত হই, অত:পর আবার য্ু দ্ধ ককর,
আবার কনহত হই, অত:পর আবার য্ু দ্ধ কনর আবার কনহত হই।”
কতকন কজহাদনক সময় নি করা বা কম গুরুত্বপূ ণশ কানজ বযস্তা থাকা মনন করনতন না। বরং কতকন এটানক সময় বযয় করার সবশনেষ্ঠ কাজ
মনন করনতন। তাই কতকন বনলনেন:
“মসই সত্ত্বার র্পথ! য্ার হানত আমার প্রাণ, য্কদ মু কমননদর জনয কিকর না হনয় ময্ত, তাহনল আকম আল্লাহর পনথ য্ু দ্ধকারী মকান একটি
বাকহনী মথনকও কপেনন বনস থাকতাম না। ককন্তু আকম কননজও তানদর সকলনক বাহন মদওয়ার মত সামথশয রাকখ না আর তারাও সামথশবান
নয়। আর আমার মথনক কপেনন মথনক ময্নত তানদর কি হয়।”
রাসূ লুল্লাহ সা: তার সাহাবানদরনক প্রকর্ক্ষণ কদনতন এবং তানদরনক প্রস্তুত করার মচিা করনতন। কতকন একথা বনল তার সাহাবানদরনক
য্ু নদ্ধর ময়দানন পাঠানত কপকেনয় থাকনতন না ময্, এটা মূ লযবান বযকিনদরনক নি কনর কদনব!
বরং কতকন তানদরনক এই কানজই কননয়াকজত করনতন এবং এর জনযই তানদরনক প্রস্তুত করনতন। একজন বযকিনকও য্ু নদ্ধ পাঠাননার
বযাপানর কাপশণয কনরনকন। কারণ, ককোনব কতকন তানদরনক কলযাণ মথনক বাাঁধ্া কদনত পানরন?!
বীনর মাউনার ঘটনা মথনকও এ বযাপানর দকলল গ্রহণ করা য্ায়, মসখানন কতকন তার সত্তরজন সাহাবানক পাঠান, য্ারা সকনল ক্কাকর কেনলন।
ওহুদ য্নদ্ধর কনয়ক মাস পনর কতকন তানদরনক পাঠান। পনর সংবাদ আসনলা, তানদর সকলনক হতযা করা হনয়নে।
আমানদর য্ামানার মকউ য্কদ মসখানন থাকত, তাহনল কনশ্চয়ই বলত: আপকন কক তানদর কানরা কর্ক্ষা সমাপ্ত ককরনয়নেন ময্, এসকল
মলাকগুনলানক এত েু ককপূ ণশ কানজ পাঠিনয় কদনলন?
তাবু ক য্ু নদ্ধ রাসূ লুল্লাহ সা: কারী, ফকীহ সহ সকল সাহাবীনক মবর হনয় ময্নত বলনলন। মসখানন মকান আনলম বা তাকলবু ল ইলমনক পৃ থক
কনরনকন।
রাসূ লুল্লাহ সা: এর কনকট মু সলমাননদর মনধ্য আবু বকর রা: মথনক অকধ্ক কপ্রয় মকউ কেল না, তা সনত্ত্বও কতকন তানকও য্ু নদ্ধ পাঠানত
কাপশণয কনরনকন। বরং অনযানযনদর মত তানকও পাঠানলন। কতকন রাসূ লুল্লাহ সা: এর সকল য্ু দ্ধসমূ নহ রাসূ ল সা: এর সানথ মবর হনতন। কতকন
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তানক কখননা আকমর কহসানব, কখননা মামু র কহসানব, কখননা কমান্ডার কহসানব এবং কখননা তসকনক কহসানব পাঠিনয়নেন। কতকন তানক
য্ু নদ্ধ অংর্গ্রহণ করার উনবশ মনন করনতন না।
য্ায়দ ইবনন সাকবনতর প্রকত রাসূ লুল্লাহ সা: এর োলবাসা কেল অননক মবকর্, তা সনত্ত্বও কতকন তানক য্ু নদ্ধ-কবগ্রনহ পাঠানতন। বরং কতকন
মূ তার য্ু নদ্ধ তানক আকমর বাকননয় পাঠিনয়নেন। এমন েু ককপূ ণশ য্ু নদ্ধ, ময্ই য্ু দ্ধ মথনক তার কফনর না আসারই প্রবল সম্ভাবনা কেল। আর
ঘনটনেও তাই।
শুধ্ু তাই নয়, তার সানথ জাফর ইবনন আবু তাকলবনক পাঠিনয়নেন, অথচ কতকন সনব মাত্র হাবর্া মথনক এনসনেন। তার মহান োলবাসাই
তানক উদ্ধুদ্ধ কনরনে, তানদরনক মসই লােজনক বযবসায় পাঠাননার জনয, য্া য্ন্ত্রণাদায়ক র্াকস্ত মথনক মু কি কদনব।
সাহাবানয় মকরাম রাসূ লুল্লাহ সা: মথনক এই আদর্শ পকরপূ ণশোনব কর্নখকেনলন। তাই তারাও য্ু নদ্ধ বযাপানর অগ্রগামী কেনলন। তারা কননজনদর
মসকজদ বা পাঠর্ালায় অবস্থান কনর শুধ্ু য্ু নদ্ধর প্রকত উদ্ধুদ্ধ করা ও তার পৃ ষ্ঠনপাষকতা করার মানেই ক্ষাি থানকনকন। বরং তারা
মসকজনদর মনধ্য দরস দান করনতন, আর য্খনই মকান ফকরয়াকদর আওয়ায্ শুননতন, সানথ সানথই আল্লাহর আহ্বানকারীর িানক সাড়া
কদনয় মসই কদনক উনড় ময্নতন।
এ কারনণ আপকন তানদর জীবনী পাঠ করনল মদখনত পানবন, কবকেন্ন য্ু নদ্ধ অংর্গ্রহণ করার আনলাচনা কনর তানদর ময্শাদার প্রতীক কনণশয়
করা হনয়নে। অননক সময় একথা বনল শুরু করা হয় ময্, কতকন সকল য্ু নদ্ধ অংর্গ্রহ কনরনেন। আর মসই ঘটনাটি উনল্লখ কনর আনলাচনা
মর্ষ করা হয়, য্ানত কতকন র্হীদ হনয়নেন।
করদ্দার য্ু দ্ধসমূ নহ অননক সাহাবা কনহত হনয়নেন। য্ানদর সানথ অননক কুরআননর বাহকও র্হীদ হনয়নেন। ময্ ঘটনা তানদরনক কুরআন
সংকলন করনত উদ্ধুদ্ধ কনরকেল। ককন্তু এটা তানদরনক, কুরআননর বাহকনদরনক য্ু নদ্ধর ময়দান মথনক কফকরনয় রাখনত উদ্ধুদ্ধ কনরকন।
এবযাপানর তানদর কমশপিাগুনলা অনু সন্ধান কনর মদখু ন, তার তাকলকা অননক দীঘশ হনব।
তাই ময্মকনোনব তারা রানতর দরনবর্ কেনলন, মতমকন কদননর বীরনয্াদ্ধা কেনলন। আর তানদর আদনর্শর উপরই পরবতী উম্মাতও চনলনে।
মস সময় সকল মু কমনগণ কজহানদ অংর্গ্রহণ করনতন, তারা কাউনক পৃ থক করনতন না। তারা কজহাদনক ময্শাদা ও কবকনমনয়র কারণ মনন
করনতন। আনলম-জানহল কনকবশনর্নষ সকনলই তানত প্রকতনয্াগীতা করত।
মকউ জীবনী গ্রি অনু সন্ধান করনল এমন অননক আনলমনদর আনলাচনা পানব, য্ারা ইলম ও কজহাদ, দুটিনক একত্র কনরকেনলন। আর
ময্সকল উলামাগণ কজহাদ করনতন না, তারা স্বীকার করনতন ময্, তানদর মহা ফয্ীলত েু নট কগনয়নে। অনু সন্ধান করনল এমন উলামানদর
জীবনীর তাকলকা অননক দীঘশ হনব। আমরা এখানন নমু না স্বরূপ কনয়ক জননর আনলাচনা মপর্ করকে:
োকরি ইব্দি কর্হোব্ রহ:
কতকন কননজর বযাপানর বনলন: আকম আবু বকর ও ওমর রা: এর মখলাফত আমনল ৩০ বা (অনয বণশনায়) ৪০ এর অকধ্ক গাওয়া ও সাকরয়ায়
অংর্ গ্রহণ কনরকে। ইমাম য্াহাবী রহ: তার বযাপানর বনলন: কতকন অকধ্ক কজহাদ করা সনত্ত্বও উলামানদর মনধ্য গণয হনতন।
িো’ব্ আল্-আহব্োর রহ:
কতকন ইহুদী ধ্নমশর পকন্ডত কেনলন। অত:পর ইসলাম গ্রহণ কনর সাহাবানদর মথনক সু ন্নাহর কর্ক্ষা গ্রহণ কনরন। ওসমান রা: এর মখলাফত
আমনল য্ু নদ্ধ গমন অবস্থায় ইনিকাল কনরন।
আব্দুল্লোহ ইব্দি মু ব্োরি রহ:
ইমাম য্াহাবী রহ: কসয়ারু আলকমন নু বালায় তার বযাপানর বনলন: ইমাম, র্ায়খু ল ইসলাম, স্বীয় য্ামানার আনলম, সমকালীন মু ত্তাকীনদর
আকমর, হানফজ, গাজী, অনযতম মনীষী।
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তার সানথ কজহানদ অংর্গ্রহণকারী জননক বযকি বনলন:
“য্খন উেয় দল পরস্পর কাতারবদ্ধ হল, জননক মরামী মবর হনয় আসল। মস মল্লয্ু নদ্ধর আহ্বান জানাল। তখন এক বযকি তার কদনক
একগনয় মগল। উি মরামী তার উপর কঠিন আক্রমণ কনর তানক হতযা কনর মফলল।
এোনব ৬ জন মু সলমান র্হীদ হনয় মগল। তখন মরামী বযকি দুই সাকরর মানে দাাঁকড়নয় গবশ করনত করনত তার সানথ লড়ার জনয কাউনক
আসার আহ্বান জানাল। মকউ মবর হকচ্ছল না।
তখন ইবনু ল মু বারক রহ: মবর হনলন। কতকন ককেু ক্ষণ ঐ পাহনলায়াননর সানথ লড়াই কনর তানক হতযা কনর মফলনলন। অত:পর আবার
কাউনক একগনয় আসার আহ্বান জাননলন।
আনরক পানলায়ান একগনয় আসল। কতকন তানকও হতযা কনর মফলনলন। এমনকক ৬ জন পানলায়ান হতযা কনর মফলনলন। অত:পর কাউনক
একগনয় আসার আহ্বান জানানলন। ককন্তু মনন হল ময্ন র্ত্রুপক্ষ েয় মপল। তাই কতকন আপন স্থানন কফনর এনলন।
ইমাম আহমাদ রহ: বনলন:
আকম ইবনু ল মু বারক মথনক হাকদস শুননত মগলাম। ককন্তু আকম তানক মপলাম না। কতকন বাগদানদ এনসকেনলন, অত:পর
সীমাি এলাকায় য্ু নদ্ধ চনল মগনেন, তাই আকম তানক মদখলাম না।
তার একটি ঘটনা আনে, কতকন সীমাি এলাকা মথনক ফু য্াইল ইবনন ইয়ানয্র কনকট একটি ককবতা কলনখ পাঠান, উি ককবতার একটি
পকতি কেল:
কানরা গাল মচানখর অশ্রুনত রকিত হয়,
আর আমানদর বু ক আমানদর রনি রকিত হয়।
ফু য্াইল ইবনন ইয়ায্ য্খন তা পাঠ করনলন, তার দু’মচাখ অশ্রুনত প্লাকবত হল। কতকন বলনলন: আবু আব্দু র রহমান সতয বনলনে। মস
আমার কলযাণ কামনা কনরনে। অত:পর ময্ তার কনকট পত্র মপ াঁকেনয়কেল, কতকন তানক বলনলন: তুকম কক হাকদস কলখ? মলাকটি বলল: হযাাঁ।
কতকন বলনলন: তাহনল তুকম আবু আব্দু র রহমাননর পত্র আমার কনকট বহন কনর কননয় আসার কবকনময় স্বরূপ এই হাকদসটি কলখ। এই বনল
ফু য্াইল ইবনন ইয়ায্ কনজ সননদ আবু হুরায়রা রা: মথনক কনননাি হাকদসটি বণশনা কনরন:
“জননক বযকি বলল: মহ আল্লাহর রাসূ ল! আমানক এমন একটি আমল কর্খান, য্ার দ্বারা আকম আল্লাহর পনথর মু জাকহদনদর সমান সওয়াব
লাে করনবা। রাসূ লুল্লাহ সা: বলনলন: তুকম কক পারনব, ধ্ারাবাকহকোনব নামায্ পড়নব, তানত মকান কবরকত কদনব না এবং ধ্ারাবাকহকোনব
মরায্া রাখনব, তানত মকান কবরকত কদনব না!!?
মলাকটি বলল: মহ আল্লাহর রাসূ ল! আকম এটা পারা মথনক অননক দুবশল। নবী সা: বলনলন: মসই সত্ত্বার র্পথ! য্ার হানত আমার প্রাণ, য্কদ
তুকম এটা করনত পারনতও, তথাকপ তুকম আল্লাহর পনথর মু জাকহনদর ময্শাদায় মপ াঁেনত পারনত না। তুকম কক জান না, মু জাকহনদর মঘাড়া ময্
দীঘশ পথ চনল, এর জনযও তানক অননক মনকক মদওয়া হয়।”
এমকনোনব সহীনহর সংকলক ইমাম বু খারী রহ: এরও সীমাি য্ু নদ্ধ অংর্ কেল। সীমাি য্ু নদ্ধ য্ারা তার সানথ কেনলন, এমন জননক মলাক
মদখনলন, কতকন কচৎ হনয় শুনয় পনড়নেন। মস এনত আশ্চয্শ মবাধ্ করল।
কতকন বলনলন: আজনক আমরা অননক ক্লাি হনয়কে। আর এটা হল একটি য্ু দ্ধ কবকলত এলাকা। আকম র্ত্রুনদর পক্ষ মথনক ককেু ঘনট
য্াওয়ার আর্ঙ্কা করকে। তাই আকম চাকচ্ছ, ককেু কবোম কননয় প্রস্তুত হনত। আকম চাই, হঠাৎ কনর র্ত্রু আমানদর উপর আক্রমণ কনর কদনল
ময্ন আমরা য্ু দ্ধ শুরু করনত পাকর।
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উি বযকি আনরা বণশনা কনরন ময্, কতকন কননক্ষনপর প্রকত অননক মবকর্ আগ্রহী কেনলন। ফনল আকম তার দীঘশ সাহচনয্শর মনধ্য মাত্র ২ বার
বযকতত কখননা তার তীর লক্ষভ্রি হনত মদকখকন। সব সময় কতকন লক্ষযনেদ করনত সক্ষম হনতন। কখননা বযথশ হনতন না।
ময্ সকল উলামাগণ ইলম ও কজহাদনক এক সানথ জমা কনরনেন, তানদর মনধ্য আনরা আনেন: র্াইখু ল ইসলাম ইবনন তাইকময়া রহ:।
কতকন কেনলন দু:সাহসী, বাহাদুর। মানু ষনক কজহানদর জনয উৎসাকহত করনতন এবং লড়াইনয়র ময়দানন সবার আনগ থাকনতন।
৬৯৯ কহজরীনত দানমর্নকর গেণশর সীমাি অঞ্চনলর ককেু মলাকনদর সানথ য্ু দ্ধ করনত মবর হনয়কেনলন। কারণ তানদর আকীদা নি হনয়
কগনয়কেল। র্ায়খু ল ইসলামও তানদর সানথ মবর হনলন। কতকন তানদর মনতৃবৃ নন্দর মু নখামু খী দাাঁকড়নয় তানদরনক তাওবা করনত বলনলন এবং
তারা ময্ সকল মাল কেকননয় কননয়নে, মসগুনলা কফকরনয় কদনত বলনলন।
ঐ মানসই র্হনর মঘাষণা মদওয়া হল, মানু ষ ময্ন তানদর অস্ত্রগুনলা মদাকানন েু কলনয় মরনখ তীর কননক্ষপণ কর্নখ। ফনল টানগশট কনণশয় করার
চচশা শুরু হনয় মগল। মানু ষ তানদর অস্ত্রগুনলা বাজানর েু কলনয় রাখল। কায্ী আনদর্ করল: ময্ন কননক্ষপণ কর্খার জনয টানগশট কনণশয় চচশা
মাদ্রাসাগুনলানত হয় এবং ফু কাহাগণও কননক্ষপণ কর্নখ, য্ানত র্ত্রু এনস মগনল য্ু দ্ধ করনত প্রস্তুত থাকনত পানর।
৭০০ কহজরীর সফর মানস সংবাদ আসল, তাতাররা র্াম অকেমু নখ আসনে। সকল মানু ষ েীষণ েয় মপনয় মগল। তখন র্ায়খু ল ইসলাম
জানম মসকজনদ স্বীয় মজকলনস বনস মানু ষনক কজহানদর জনয উদ্ধুদ্ধ করনত লাগনলন। তানদরনক পলায়ননর বযাপানর তাড়াহুড়া করনত
কননষধ্ করনলন এবং তাতারনদর কবরুনদ্ধ কজহাদনক ফরজ ফতওয়া কদনলন।
র্ায়খ রহ: র্হনরর গেণশর ও তার মসনাবাকহনীর সানথ দানমর্নকর বাইনর সাক্ষাৎ করনলন। কতকন তানদরনক সাহস কদনলন, তানদর
দুবশলতানক র্কিনত রূপািকরত করনলন এবং তানদর অিনর উদযমতা সৃ কি করনলন। অত:পর তানদর সানথই রাকত্র কাটানলন। অত:পর
কমর্নর মগনলন কমর্নরর মসনাবাকহনীনক কসকরয়ায় সাহায্য করার জনয উদ্ধুদ্ধ করার জনয। তানদরনক বলনলন: য্কদ ধ্রা হয় ময্, আপনারা
কসকরয়ার র্াসক নন, এমতাবস্থায় কসকরয়াবাসীরা আপনানদর কনকট সাহায্য চায়, তখনও আপনানদর উপর তানদরনক সাহায্য করা ফরজ।
আর য্খন আপনারা মসখানকার র্াসক, তখন কবষয়টা কতটা জরুরী?! তারা আপনানদর প্রজা, আপনারা তানদর বযাপানর কজজ্ঞাকসত হনবন।
৭০২ কহজরীনত য্খন তাতাররা দানমর্নকর কবরুনদ্ধ য্ু দ্ধ করার জনয আসল, তখন কতকন মানু ষনক তানদর কবরুনদ্ধ য্ু দ্ধ করার জনয উদ্ধুদ্ধ
কনরনেন, কতকন আকমরনদরনক উৎসাকহত করনতন। মলাকজন য্খন তাতারনদর কবরুনদ্ধ য্ু দ্ধ করার বযাপানর এই দৃকিনকাণ মথনক কথা
বলনত লাগনলা ময্, তারা মতা বাহযত ইসলাম প্রকার্ করনে, তখন কতকন তানদর জনয হুকুম বণশনা করনলন: মতামরা য্কদ আমানকও ওই
কদক মথনক আসনত মদখ, আর আমার মাথায় কুরআন র্রীফ থানক, তাহনল মতামরা আমানকও হতযা কনর মফলনব। তখন মানু ষ তানদর
কবরুনদ্ধ য্ু নদ্ধর জনয উদ্ধুদ্ধ হনয় মগল।
র্ায়খ রহ: শুধ্ু র্হনর মলাকনদর সানথ মথনকই ক্ষাি হনলন না; বরং কতকন স্বর্রীনর য্ু নদ্ধ উপকস্থত হওয়ার জনয মবর হনয় পড়নলন।
অনননক ধ্ারণা করল, কতকন হয়ত পলায়ন করনত মবর হনয়নেন। তাই তারা তানক েৎশ সনা করল। তারা বলল: আপকন আমানদরনক
কাপু রুষতা মদখানত কননষধ্ করনলন, আর আপকন কননজ োগনেন! তখন কতকন তানদর মকান জবাব কদনলন না।
য্ু দ্ধ শুরুর পূ নবশ সু লতান তানক তার সানথ থাকার আনবদন করল। কতকন বলনলন: সু ন্নাহ হল প্রনতযনক কনজ কওনমর পতাকাতনল থাকনব।
আর আমরা র্ানমর বাকহনী, আমরা তানদর সানথই থাকনবা। য্খন য্ু দ্ধ উপকস্থত হল, উেয় দল পরস্পরনক মদখনত লাগনলা। জননক আকমর
জানায় ময্, তখন কতকন তার কনকট এনস বলনলন: আমানক মৃ তুযর স্থানন দাাঁড় করান। উি আকমর বনলন: আকম তানক এমন স্থানন র্ত্রুর
সানথ মমাকানবলা করার জনয কননয় মগলাম, ময্খানন র্ত্রু মরানতর নযায় মননম আসকেল। আচ্ছন্ন করা ধ্ু নলাবাকলর কনচ মথনক তানদর
তরবারীগুনলা চমকাকচ্ছল।
অত:পর আকম তানক বললাম: মহ র্ায়খ! এই ময্ মৃ তুযর স্থান। আর এই ময্ র্ত্রু ধ্ু নলাবাকলর কনচ মথনক একগনয় আসনে। তাই আপকন য্া
চান করনত পানরন। উি আকমর বনলন: তখন কতকন আসমাননর কদনক দৃকি উচু করনলন, তার মচাখনক উপনর উঠানলন এবং দীঘশক্ষণ ধ্নর
তার দু’ মঠাট নাড়ানলন অত:পর উনঠ য্ু নদ্ধ োকপনয় পড়নলন।
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৭১২ কহজরীনত সংবাদ মপ াঁেনলা, তাতাররা কসকরয়ার কবরুনদ্ধ য্ু দ্ধ করার জনয আসনে। তখন র্াসক মবর হনলন, তার সানথ র্ায়খু ল ইসলাম
ইবনন তাইকময়া রহ:ও মবর হনলন। ককন্তু তাতাররা কসকরয়ার কনকটবতী মপ াঁনে আবার কফনর মগল।
মু জাকহদ উলামানদর মনধ্য আনরা রনয়নেন মু কহউদ্দীন আহমাদ ইবনন ইবরাহীম আর্-র্ানফয়ী, আদ-কদময়াতী, কয্কন ইবনু ন নু হহাস নানম
পকরকচত। কতকন আমানদর য্ামানার মত একটি য্ামানায় জীবন কাটিনয়নেন, তনব তার য্ামানাটা এর মথনক একটু োল কেল। মমাগলরা
র্ানমর কবরুনদ্ধ য্ু দ্ধ পকরচলানা কনর এবং ক্রুনসিাররা কমর্নরর কবরুনদ্ধ য্ু দ্ধ কনর। তখন র্ায়খ রহ: এর েূকমকা কক কেল??
কতকন কজহানদর উপর উদ্ধুদ্ধ কনর ও তার হুকুম-আহকাম বণশনা কনর তার প্রকসদ্ধ ককতাবটি কলনখন: مشارع األشوق إلي مصارع
العشاق ومثير الغرام إلي دار السالم
র্ায়খ রহ: শুধ্ু ককতাব কলনখ এবং কননজ কনেৃনত পাঠর্ালায় মথনকই ক্ষাি হনকন; বরং কতকন কজহানদর আহ্বানকারী ও তানত অংর্গ্রহণকারী
কেনলন। ৮১৪ কহজরীনত খৃ িানরা কমর্নরর মকান একটি সীমািবতী অঞ্চনল আক্রমণ করনলা। তখন কদময়াতবাসী তানদর োইনদরনক সাহায্য
করার জনয মবর হল, তানদর সবশানগ্র কেনলন র্ায়খ রহ:। অত:পর পশ্চাদপসরণ না কনর সম্মু নখ য্ু দ্ধ করনত করনত র্হীদ হনয় য্ান।
আল্লাহ ইবনু ন নু হহানসর প্রকত রহম করুন! ‘আদ-দাওউল লাকম’ ককতানবর মলখক তার বযাপানর বনলন: কতকন োল কানজ প্রচণ্ড আগ্রহী
কেনলন। অখযাকতনক প্রাধ্ানয কদনত। কননজর পকরচয় দ্বারা অহংকার করনতন না। অননক সময় য্ারা তানক মচনন না, তারা তানক সাধ্ারণ
মলাক মনন করত। অথচ তার কেল উত্তম গঠন, সু ন্দর দাকড়। কতকন কেনলন মধ্যম গড়ননর খাট। কজহাদ ও সীমাি প্রহরায় অননক মবকর্
অংর্গ্রহণ করনতন। ফনল র্হীদ হন।
মু জাকহদ আনলমগনণর মনধ্য আনরা রনয়নেন আব্দু ল্লাহ ইবনন মু হাম্মদ ইবনন আব্দু ল ওয়াহহাব রহ:। য্খন মু হাম্মনদর মসনাবকহনী দাকরয়ানত
য্ু নদ্ধ কলপ্ত হল, তখন কতকন শুধ্ু য্ু নদ্ধর প্রকত উৎসাকহত কনরই ক্ষাি হনকন। বরং কতকন একজন বাহাদুনরর মত য্ু দ্ধও কনরনেন। কতকন
বলনতন: সম্মাননর সানথ য্মীননর গেশ ও লাঞ্ছনার সানথ য্মীননর উপকরোগ মথনক উত্তম।
য্খন তার পু ত্র  تيسير العزيز الحميدককতানবর মলখক সু লাইমান কনহত হনলন, তখন মসনাবাকহনীর কমান্ডার তানক কতরস্কার করার জনয
তার কনকট মগল। মস বলল: মতামার পু ত্র সু লাইমান আমানদর কবরুনদ্ধ য্ু দ্ধ কনরনে!
কতকন একজন মু কমননর স্বাোকবক সন্তুকির সানথ জবাব কদনলন: তুকম য্কদ তানক হতযা নাও করনতা, তথাকপ মস মৃ তুয বরণ করত।
তানদর মনধ্য রনয়নেন র্ায়খ আব্দু র রহমান ইবনন হাসান, ফাতহুল মায্ীদ ককতানবর মলখক। য্ু নদ্ধর ময়দানগুনলানত কতকন কননজ উপকস্থত
হনতন। য্খন দাকরয়া অবরুদ্ধ হল, তখন কতকনও য্ু নদ্ধ অংর্ গ্রহণ করনলন এবং উি য্ু নদ্ধ তার পু ত্র কনহত হল। আর পরাকজত হওয়ার পর
তানক কমর্নর কনবশাসন মদওয়া হয়।
এ বযাপানর নজদী দাওয়ানতর ইমামনদর ঘটনাবলী অনু সন্ধান কনর মদখু ন, তা অননক দীঘশ হনব। ময্ তানদর ককতাবসমূ হ পাঠ কনরনে, তার
কনকট কবষয়টা স্পি।
তারা প্রথনম তাওহীনদর দাওয়াত প্রসানরর জনয য্ু দ্ধ কনরনেন। তারপর র্ত্রুরা তানদর উপর আক্রমণ করল, তখন তা রক্ষার জনয য্ু দ্ধ
কনরনেন। নজদী দাওয়াত য্তটা কবস্তার লাে কনরনে, তা শুধ্ু এই জনয ময্, তা একটি পথপ্রদর্শক ককতাব ও একটি সাহায্যকারী তরবারী
মপনয়নে।
সমকালীননদর মনধ্য ইলম ও কজহানদর মানে সমেয়কারীনদর আনলাচনা করা হনল সবশানগ্র থাকনবন র্ায়খ আব্দু ল্লাহ আয্য্াম, আনওয়ার
র্া’বান ইউসু ফ আল উয়াইরী, আবু ইউনু স আর্-র্ামী, আবু ইয়াহইয়া আল-কলবী, আকতয়যাতুল্লাহ আল-কলবী, খাকলদ আল হুসাইনান প্রমু খ
আনলমগণ। আল্লাহ সকনলর প্রকত রহম করুন! আর সবশাদাই উম্মনতর মানে কলযানণর অবকর্ষ্ঠাংর্ মথনক য্ানব।
আকম ঐ সকল উলামানদরনক অবজ্ঞা করকে না, য্ারা ওয্নরর কারনণ আটনক পনড়নে বা মায্ু র কহসনব বযাখযা কনর বনস আনেন, ককন্তু
তাওহীনদর আনলাচনা করনত, কজহানদর প্রকত উদ্ধুদ্ধ করনত, মু জাকহদনদরনক সাহায্য করনত এবং তানদর পনক্ষ জবাব কদনত মচিায় ত্রুটি
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করনেন না। বরং আনলাচনা হনচ্ছ ঐ সকল মলাকনদর বযাপানর, য্ারা বনস থাকার সানথ সানথ কজহাদ মথনক বাাঁধ্া কদনচ্ছ, মু জাকহদনদরনক
কটাক্ষ করনে।
আমানদর য্ামানায় এনদর সংখযা অননক হনয় মগনে। বরং তানদরই মনতৃত্ব চলনে। ক্রুনসিাররা তানদর কারনণ আনকন্দত হনচ্ছ। কারণ
আনমকরকানরা এই ধ্রনণর মলাকনদর ককেু কথা আমানদর কনকট কননয় এনস আমানদর কবরুনদ্ধ প্রমাণ প্রকতষ্ঠা করনত চানচ্ছ।
আল্লাহ ইবনু নু হহানসর প্রকত রহম করুন!  تنبيه الغافلين عن أعمال المجاهدينককতানব কলনখন, “আমানদর য্ামানায় মতা মলাে লালসা
উলামানদর য্বাননক আটনক মরনখনে। তাই তারা চুপ কনর আনে। তানদর কথাগুনলা তানদর কাজনক সমথশন কনর না। তারা য্কদ আল্লাহর
সানথ সতযবাদীতা মদখানতা, তাহনল এটা তানদর জনযই কলযাণকর হত।
তাই আমরা য্খন প্রজানদর কবকৃকতর প্রকত লক্ষয ককর, আমরা মদখনত পাই, তার কারণ হনচ্ছ র্াসকনদর কবকৃকত। আর য্খন র্াসকনদর
কবকৃকতর প্রকত লক্ষয ককর, তখন মদকখ তার কারণ হনচ্ছ উলামা ও মনককারনদর কবকৃকত। আর য্খন উলামা ও মনককারনদর কবকৃকতর প্রকত
লক্ষয ককর, তখন মদকখ, তার কারণ হনচ্ছ তানদর অিনর মেনক বসা সম্পদ ও প্রকতপকত্তর োলবাসা, সু খযাকতর আকষশণ, কথার মান রক্ষা
হওয়ার আগ্রহ, মাখলু নকর সানথ তর্কথলয এবং কথায় ও কানজ কনয়নতর গরকমল।
তানদর মকউ য্খন মকান প্রজার অনযানয়র প্রকতবাদ করনত য্ায়, তখন মসটাই পানর না। তাহনল বাদর্ানদর প্রকতবাদ করনত পারনব
ককোনব… ককোনব কননজনক বংসাত্মক স্থানন দাাঁড় করানত পারনব… ককোনব তার অিনর মেনক বসা সম্পদ ও পনদর মলাে েু নট
য্াওয়ার স্থানন দাাঁড়ানত পারবনব...।” র্ায়খ রহ: এর কথাটি মর্ষ হল।
এক সময় র্াসকগণ আনলমনদর ইলনমর কানে নত কেল। ফনল আল্লাহ তানদর মাধ্যনম দ্বীননক সাহায্য কনরনেন এবং তানদরনক দ্বীননর
মাধ্যনম সম্মাকনত কনরনেন। ককন্তু য্খন উলামাগণ র্াসকনদর দান-দকক্ষণার মু খানপক্ষী হনয় মগল, তখন তারা লাকঞ্ছত হল এবং মসই
আমানত নি করনত লাগনলা, য্ার বযাপানর তানদরনক দাকয়ত্ব মদওয়া হনয়কেল।
এমকন কেনলন তারা। তানদর জীবনটাই কেল কজহানদর সানথ য্ু ি। অথচ তানদর মবকর্র োগ অবস্থায় কজহাদ কেল “কজহানদ তলব” বা
আক্রমণাত্মক। প্রকতনরাধ্মূ লক কেল না।
এ হল সামানয কনয়কটি উদাহরণ। আকম শুধ্ু ঐ সকল আনলমনদর উদাহরণ মপর্ করনত মচনয়কেলাম, য্ারা স্বর্রীনর কজহাদ কনরকেনলন।
পক্ষািনর কজহানদর বযাপানর তানদর আনলাচনা, তার বযাপানর উদ্ধুু্দ্ধ করা এবং কজহানদর ময়দানন উপকস্থত হনত না পারার কারনণ তানদর
আফনসাস করার ঘটনা মতা এর মথনক আনরা অননক মবকর্। তানদর মনধ্য উপকবিরা কননজনদর উপর আফনসাস করনতন এবং য্ারা মবর
হনয়নেন তানদর মেষ্ঠত্ব স্বীকার করনতন।
ককন্তু তানদর পনর এমন একদল অনয্াগয উত্তরসূ রী আসনলা, য্ারা তাকলবু ল ইলমনক মু জাকহনদর মচনয় উচ্চস্তনরর মনন করনত লাগল এবং
কজহাদনক গণয করনত লাগল এমন মলাকনদর কাজ, য্ানদর মকান কাজ মনই। তারা য্খন তাকলবু ল ইলমনক কজহানদ কলপ্ত হনত মদনখন,
তখন তার জনয মায়াকান্না করনত থানকন এবং মস কজহানদর কানজ জীবনটা নি কনর কদনচ্ছ বনল তার জনয আফনসাস করনত থানক।
অননক আকলম ও তাকলবু ল ইলমনদর কনকট কজহাদ হনয় মগনে সময় নি করার কাজ। তানদর মনধ্য মকউ মকউ য্ু দ্ধকবকলত এলাকায়
আনস, অত:পর য্খন প্রকর্ক্ষনণর কঠিন কি এবং য্ু নদ্ধর কবপদাপদ মদনখ এবং তানক মদনর্ বনস ককতাব মু তালা করার আরানমর সানথ
তুলনা কনর, তখন উৎকৃি বস্তুর পকরবনতশ কননটা গ্রহণ কনর ময্খান মথনক এনসকেল আবার মসখাননই কফনর য্ায়।
তানদর মনধ্য সবনচনয় োল অবস্থায় আনে, ময্ অিত একথা বনল ময্, আমরা উেয় দলই কলযানণর মনধ্য আকে।
তানদর মনধ্য মকউ মকউ মু জাকহদনদর কবরুনদ্ধ কবকেন্ন অকেনয্াগ কননয় আনলাচনা করনত থানক। য্ানত কননজর জনয বনস থাকার একট
তবধ্তা কমনল য্ায়। তার অবস্থা হল মসই ( আ‘রাবীর) গ্রাময বযকির অবস্থার মত, ময্ কহজরত মথনক কফনর আসার বযাপানর জ্বরনক ওয্র
কহসানব মপর্ কনরকেল।
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আর তানদর মকউ মকউ তানদর অবস্থার োষায় বা মু নখর োষায় বনল মফনল ময্: আমানদরনক এর জনয সৃ কি করা হয়কন!! এটা মকান
আশ্চনয্শর কবষয় নয়; কারণ আল্লাহ তা’আলা দুঘশটনাগুনলার জনয ককেু মলাকনক সৃ কি কনরনেন।
আন-নাসাকাতুত তাকরকখয়যাহ ককতানবর মলখক উনল্লখ কনরনেন: কজহাদ অচল কনর মদওয়ার সু রতগুনলার মনধ্য একটি হল মু সকলম
উম্মাহর অকধ্কাংর্ উলামানদর কজহানদর বযাপানর অবনহলা করা। স্বয়ং এই কবষয়টিই মু সকলম জাকতর কজহাদী ইকতহানসর একটি লজ্জাজনক
অধ্যায়। অনু রূপ এটানক মনস্তাকত্ত্বক কজহাদ অচল করার একটি সু রত কহসানব গণয করা হয়।
একারনণ আমরা অননক আহনল ইলমনক মদখনত পাই, তারা মু জাকহদনদরনক এমন নানম উনল্লখ করনত লজ্জানবাধ্ কনর না, য্ার মনধ্য
মকানও না মকানোনব টিটকারী-টিপ্পকন রনয়নে। ময্মন কজহাদী য্ু বকরা.. কজহাদওয়ালারা.. এই মু জাকহদরা..কজহাদীরা..কজহাদী প্রবণতা...
কজহাদী মতজ..ইতযাকদ। এমকনোনব কম তারকবয়াত, কম ইলম.. ইতযাকদ অকেনয্াগগুনলা করা।
আজ এমন অনয্াগয উত্তরসূ রীরা এনসনে, য্ানদরনক আমনরা মদকখ, দাাঁকড় সাদা হনয় য্ানচ্ছ, বৃ দ্ধ হনয় য্ানচ্ছ, ককন্তু মানু ষ সাক্ষয কদনচ্ছ ময্,
মস কজহাদ কনরকন। আর আমরা ধ্ারণা করকে, য্ু দ্ধ করার সংকল্পও কনরকন। কারণ মস ককোনব কননজর মনন কজহানদর সংকল্প করনব, আমরা
মতা মদখকে মস মানু ষনক কজহানদ ময্নত কননষধ্ করনে!
ককোনব ধ্ারণা করা য্ায় ময্, মস কজহানদর সংকল্প কনরনে, আমরা মতা মদখকে, মস মু জাকহদনদর েুল-ভ্রাকিগুনলা অনু সন্ধান করনে, খু ব
মজানর-মর্ানর মসগুনলা ঘাটাঘাটি করনে, তারপর মসগুনলানক বড় কনর তুলনে। অপরকদনক তাগুতনদর সীমালঙ্ঘন মথনক দৃকি কনচু কনর
রাখনে, য্কদ অিত: তানদরনক আনলাককত কনর মতালার কাজ না কনর।

َوَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا َعلِمْنَا وَمَا كُنَّا ِللْ َغ ْيبِ حَافِظِي
“আমরা মতা উপকস্থত কেলাম না। শুধ্ু মাত্র য্া জাননত মপনরকে তা ই। আর আমরা মতা অদৃর্য কবষনয়র সংরক্ষক নই।”
তানদর মকউ য্কদ শুধ্ু আমানদর কজহানদর কবষনয় আমানদর সানথ কবনরাকধ্তা কনর, ককন্তু তারা মতা এমন কজহাদও মপনয়নে, য্ার বযাপানর
তারাও একমত। শুধ্ু তাই নয়; তারা য্কদ কজহাদ করনল তানদর র্াসকনদর মথনক আর্ঙ্কা করার কথা বনল, তাহনল তানদর জীবনন মতা
এমন কজহাদও অকতবাকহত হনয়নে, য্ানত র্াসকরা কবনরাকধ্তা করনতা না। তানদর জীবনন অকতবাকহত হনয়নে রূর্নদর কবরুনদ্ধ
আফগাননদর য্ু দ্ধ। অথচ তারা মতা আপন অবস্থায়ই আনে।
এর মনধ্য সনবশাত্তম অবস্থা হল, ময্ অিত: কজহাদী মখাৎবা কদনয়নে এবং কজহাদী সংবাদ জানার কনয়কমত সংবাদপত্র পনড়নে।
ইয়ামানন আকম তানদর একজননর সানথ কথা বলকেলাম, মস দালাল সরকানরর কবরুনদ্ধ য্ু দ্ধ করার বযাপানর আমার কবনরাকধ্তা করকেল। তখন
আকম তানক রাকফয্ীনদর কবরুনদ্ধ য্ু দ্ধ করার জনয মচিা করা এবং এমন একটি র্কি গঠননর জনয প্রস্তুকত গ্রহণ করার আহ্বান জানালাম,
ময্টা আহলু স সু ন্নাহনক রক্ষা করনব। তখন মস শুধ্ু একজন য্ু বকনক বর্শা সহ পাঠিনয়ই ক্ষযাি হল। তারপর আমানক মসই য্ু নদ্ধর জনয
আহ্বান করল। ময্ন তার দাকয়ত্ব ঐ পয্শিই মর্ষ।
এনদর অবস্থা খু ব আশ্চয্শজনক! ময্ন কজহানদর অসংখয আয়াত ও হাকদসগুনলা বকণশত হনয়নে, কজহাদ ফরনজ আইন হনয় য্াওয়ার সময়ও
শুধ্ু কজহানদর প্রকত আনদর্ করার বযাপানর এবং তা পকরতযাগ করার র্াকস্ত শুকননয় মদওয়ার বযাপানর। এগুনলা তানদর উনদ্দনর্য বলা হয়কন;
অনযনদর উনদ্দর্য বলা হনয়নে।
কনশ্চয়ই ইলনমর সানথ য্তক্ষণ আমল না হনব, ততক্ষণ পয্শি ইলনম বরকত হনব না। ময্ কজহানদর সমস্ত ফয্ীলতগুনলা সনদসহ মু খস্ত
করনলা, ককন্তু কজহাদ করল না এবং মনন মনন কজহানদর সংকল্পও করল না, মস ককোনব এই ইলনমর বরকত লাে করনব?
তারা কক জাননকন ময্, সাহাবাগণ কজহাদ করা সনত্ত্বও য্খন তারা আনবদন করনলন: আমরা য্কদ জানতাম, মকান আমল উত্তম, তাহল তা
করতাম! তখন আল্লাহ তা’আলা তানদরনক কতরস্কার কনর আয়াত নাকয্ল কনরন:
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ٌاللهَ يُحِبُّ َّالذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيِلهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَان
َّ َّ ) إِن3( َاللهِ َأنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْ َعلُون
َّ َ) كَبُرَ مَقْتًا عِ ْند2( َِلمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُون
َم ْرصُوص
“মতামরা মকন য্া কর না, তা বল? মতামরা য্া কর না, তা বলা আল্লাহর কনকট খু বই অসনিাষজনক। কনশ্চয়ই আল্লাহ ঐ সকল
মলাকনদরনক োলবানসন, য্ারা তার পনথ সাকরবদ্ধোনব য্ু দ্ধ কনর, ময্ন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।”
মকউ কক বলনত পারনব ময্, এ সকল আয়াতগুনলানত ককতাল (য্ু দ্ধ) এর মনধ্য মু নখর কজহাদও অিেূশি হনব?
বতশ মানন এমন অনয্াগয উত্তরসূ রীরা এনসনে, য্ারা মনন কনর, মু স্তাহাব ইলনমর প্রাচুয্শ লাে করাও আল্লাহর পনথর কজহাদ মথনক উত্তম।
ইব্িু ল্ মু ব্োরি রহ: োর কি োব্ু ল্ কিহোদে স্বীয় সিদে আব্ু ব্ির ইব্দি আব্দুল্লোহ ইব্দি হুয়োইক ব্ তেদি ব্ণম িো িদরি:
কতকন বনলন: আকম আব্দু ল্লাহ ইবনন আব্দু ল মাকলনকর কনকট বসা কেলাম। ইতযবসনর র্াম মথনক আগত জননক র্ায়খ, য্ানক আবু বাহকরয়া
বলা হয়, মস দু’জন য্ু বনকর গানয় ের কদনয় তার কনকট প্রনবর্ করল। আব্দু ল্লাহ তানক মদনখ বলনলন: আবু বাহকরয়যানক স্বাগতম! অত:পর
আমানক সকরনয় তানক জায়গা কনর কদনলন।
অত:পর বলনলন: মহ আবু বাহকরয়াহ! আপকন কক কবষয় কননয় এনসনেন? আপকন কক চানচ্ছন, আকম আপনানক পাঠাননা মূ লতকব ককর? কতকন
বলনলন: আমানক মপ্ররণ করা মু লতকব কনরন এটা আকম চাই না। বরং আমার এই দুই পু ত্রনক গ্রহণ করুন!
তারপর আমানক কজনজ্ঞস করনলন: আপকন মক? আকম বললাম: আকম আবু বকর ইবনন আব্দু ল্লাহ ইবনন হুয়াইকতব। তখন কতকন বলনলন:
স্বাগতম, মারহাবা মতামানক মহ োকতজা! আকম সবশপ্রথম ময্ মসনাবাকহনীর অিেূশি হই, মসটা হনচ্ছ ওমর রা: এর য্ামানায় মরাম
সাম্রানজযর অকেয্ান। আমানদর আকমর কেনলন মতামার চাচানতা োই আব্দু ল্লাহ ইবনু স সা’দী। আমানদর আকমনরর কনকট সবশাকধ্ক য্তটুকু
অংর্ কেল, তা হল: সূ রা নাস, ফালাক ও ককসানর মু ফাস্সানলর ককেু সূ রা। আর আমানদর এমন মকান মলানকর সানথও সাক্ষাৎ হত না, ময্
আমানদরনক এ বযাপানর সাহায্য করনব বনল ধ্ারণা করা য্ায়। তনব োকতজা! আমানদর মনধ্য গাদ্দারী, কমথযা, মখয়ানত ও আত্মসাৎ কেল না।
তারা কুরআননর কম অংর্ জানানক কজহানদর জনয বাাঁধ্া মনন করনতন না। বরং মসনাবাকহনী বা মকান দনলর আকমর হওয়ার জনযও বাাঁধ্া
মনন করনতন না। অথচ আজ এক দল মলাক, ময্ ই কজহানদ মবর হওয়ার সংকল্প করনে, তার জনযই ইলনম বযাপক ময্াগযতা থাকা র্তশ
করনে। তানদরনক মদকখ, বেনরর পর বের ধ্নর ইলমী মারকায্সমূ নহ অবযাহতোনব মলনগ থানক। আর সবশাদই ইলনমর প্রনয়াজননর মধ্য
থানক, ময্টা োড়া তানদর মনত কজহাদই সহীহ হনব না।
আমার কথা দ্বারা মকউ ময্ন ককেু নতই এটা না বু নে ময্, আকম ইলম তলব ও কুরআন কহফজ মথনক বাাঁধ্া কদকচ্ছ বা তার ময্শাদা খাট করকে।
এটানত মকান সনন্দহ মনই ময্, এটা সনবশাত্তম আমাল। ককন্তু এটা ময্ন আমানদরনক কজহানদর ফরজ দাকয়ত্ব মথনক কবমু খ কনর না মদয়। আর
উেয় কজকননসর মানে সমেয় করা সম্ভব।
আজ এমন অনয্াগয উত্তরসূ রীরা এনসনে, য্ারা কনরাপত্তার কথা বনল, এটার গুরুত্বনক বযাপক কনর মদয় এবং তার প্রকৃত অথশ কননয় তামার্া
কনর। তারা কনরাপত্তার বযাপানর এমন বাড়াবাকড়মূ লক কথা বনল, য্ানত মবাো য্ায় ময্, তারা কজহানদর কবপদাপদসমূ নহর মকান কবপদই
প্রকতহত করনত সক্ষম নয়। সামানয পকরমাণ েয়-েীকত সহয করার প্রস্তুকত তানদর মনই, ময্টা কজহানদর আবর্যকীয় কবষয়। ফনল এই
অক্ষমতা তানদরনক বাধ্য কনরনে র্াসকনদরনক আকনড় ধ্রনত, য্ারা কননজরাও স্বীকার কনর মনয় ময্, তারা কবশ্বাসঘাতক দালাল।
েয়, তানদর অননকনক তাগুতনদর তসনযবাকহনীর অিেূশি হনত উৎসাকহত কনর। য্খন মকান কজহানদর আহ্বানকারী তানদর কানরা কনকট
য্ায়, তখন তানদর উত্তর থানক:

إِنَّ بُيُوتَنَا َعوْ َرةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِ ْن يُرِيدُونَ إِلَّا ِف رَارًا
“আমানদর ঘরগুনলা অরকক্ষত। প্রকৃতপনক্ষ তা অরকক্ষত নয় বরং তারা শুধ্ু পলায়ন করনত চায়।”
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তানদর অনননকর বনস থাকা শুধ্ু অসহায় মু কমননদর সাহায্য না করা ও কবশ্বাসঘাতক র্াসকনদর কবরুনদ্ধ য্ু দ্ধ না করা পয্শিই স্থকগত থানক
না। বরং এই সীমা অকতক্রম কনর কবনদর্ী আগ্রাসী র্ত্রুনদরনক প্রকতহত করা মথনকও বনস থাকা পয্শিও গড়ায়।
ময্ সকল মু সকলম মদর্সমূ নহ প্রতযক্ষ উপকননবর্বাদ সৃ কি হনয়নে, মস সমস্ত মদর্গুনলানত খু জনল মদখা য্ানব, অননক বড় বড় ইলমী
বযকিগণ শুধ্ু উপকননবর্বাদ মথনক দূনর থাকানকই য্নথি মনন করনে। তানদর মকউ মকউ ককেু কদন য্ু দ্ধ করার পর চনল মগনে স্থায়ীোনব
বনস থাকার জনয। আর কফনর আসার কনয়ত মনই। শুধ্ু কনজস্ব লাইনেরী বা মহানটনল মথনক য্ু নদ্ধর মখাজ-খবর মনওয়া ও য্ু নদ্ধর প্রকত
উৎসাহ কদনয় ক্ষযাি থাকনে।
আজ এমন অনয্াগয উত্তরসূ রীরা এনসনে, য্ানদরনক আমরা মদকখ, তারা দলাদকলর য্ু নদ্ধর বযাপানর আনলাচনা কনর এবং তা মথনক সতকশ
কনর। অথচ এই পকরোষাগুনলা গ্রহণ কনর ককতপয় ধ্মশকনরনপক্ষ জাতীয়তাবাদী বযকিত্ব মথনক এবং টিকে চযাননল মথনক। তারা
দলাদকলমূ লক য্ু দ্ধ মথনক এমনোনব সতকশ করনত থানক, ময্ন আল্লাহর দ্বীনরন মনধ্য কবকধ্বদ্ধ থাকনলও তারা য্ু দ্ধ করনত রাকজ না।
পকরনর্নষ, আকম আশ্চয্শ হনবা না, য্কদ মকউ এমন মকান প্রবন্ধ কলনখ, য্ানত আমার কবরুনদ্ধ জবাব কদনয় এমন অসংখয উলামানদর নানমর
তাকলকা কননয় আনস, য্ারা তানদর জীবনন মকান য্ু নদ্ধ উপকস্থত হয়কন। উলামানদর মানে এমনটা পাওয়া য্াওয়ানক আকম অস্বীকার ককর না
এবং এ দাকবও ককর না ময্, তারা সংখযায় কম।
ককন্তু আকম মু সলমান আনলমনদর মনধ্য এমন পাওয়া য্াওয়ানক অস্বীকার ককর, য্ারা কজহানদর ময্শাদানক খাট কনর, অথবা মু সলমান
মদর্সমূ নহ য্ু দ্ধ পকরচালনাকারী কানফর র্ত্রুনদর কবরুনদ্ধ য্ু দ্ধ করা মথনক কননষধ্ কনর বা মু সলমাননদরনক তানদর পু কলর্বাকহনীনত েতশ
হনত আহ্বান করনব অথবা তাতারনদর কবরুনদ্ধ বা ক্রুনসিারনদর কবরুনদ্ধ য্ু দ্ধ করার জনয, মু সকলম মদনর্ কনয্ু ি ক্রুনসিারনদর দালালনদর
অনু মকত মনওয়ানক র্তশ করনব,
অথবা মু সলমাননদর কবরুনদ্ধ য্ু দ্ধকারী মসনাবাকহনীনত েকতশ হনত অনু মকত কদনব অথবা র্াসকনদরনক অনু মকত কদনব মু সলমাননদর একটি
গ্রুপনক অবরুদ্ধ করার জনয কানফরনদর সানথ ঐকযবদ্ধ হনত অথবা (জাকয্রাতুল আরব মতা দূনরর কথা) মকান মু সকলম মদনর্ কানফরনদর
সামকরক আইন প্রকতষ্ঠা করনত অনু মকত কদনব অথবা মু সলমাননদর উপর মচনপ বসা কানফর র্াসকনদর আনু গতয করানক ফরজ সাবযস্ত
করনব।
মকউ য্কদ এমনটা দাকব কনর, তাহনল তানক প্রমাণ করনত হনব। আকম এমনটা না পাওয়ার বযাপানর দৃঢ়োনব দাকব করকে। অথচ আমানদর
য্ামানায় এমনটা বযাপক। কবনর্ষ কনর এই দর্নক।
দুই অবস্থার মানে তুলনা করুন, তাহনলই উম্মাহর কবকৃকতর রহসয বু েনত পারনবন। আনরা বু েনত পারনবন ময্, এটা এমন কবকৃকত, য্ার মত
অবস্থা উম্মাহ তার ইকতহানস ইকতপূ নবশ কখননা মদনখকন। এগুনলা এমন কবকৃকত, ঐ সকল য্ু নগ কখননা উম্মাহ য্ার সম্মু খীন হয়কন। ঐ সকল
উলামানদর মনন এমন কচিা সামানয উদয় হয়কন।
একারনণই তানদর ককতাবসমূ নহ এই সমস্ত কবষয়গুনলা মদখনত পানবন না। এমনকক সম্ভাবনার কেকত্তনতও না। অথচ তারা অননক মবকর্
সম্ভাবনা বণশনা কনরনেন এবং সম্ভাবনাময় মাসআলা আনলাচনা কনরনেন।
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