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পবিত্র আল-কুদসের জনৈক অবিিােীর পক্ষ থেসক আমাসদর বৈকট একবট প্রশ্ন
এসেসে। প্রশ্নবটর বিিরণ এই:
ফাযীলাতুশ শায়খ হামুদ ইিসৈ আব্দুল্লাহ ইিসৈ উকালা আশ-শুআইিী
(হাবফজাহুল্লাহ)
জাযীরাতুল আরসি ইহুদী, ৈাোরা ও মুশবরকসদর িেিাসের বিিাৈ কী? তাসদর
কততৃক জবম ও ঘর-িাবির মাবলক হওয়ার বিিাৈ কী? উসল্লবখত ভূবমসত তাসদর
জবমর মাবলক হওয়া ও িেিো করা বক পবরণাসম দখলদাবরত্ব হওয়ার আশঙ্কা
োসক ৈা? থযমৈটা বফবলস্তীসৈ হসয়সে।
আমাসদরসক বেদ্ধান্ত বদৈ! আল্লাহ আপৈাসক উত্তম প্রবতদাৈ দাৈ করুৈ!
উত্তর:
েমস্ত প্রশংো আল্লাহর জৈয, বযবৈ েকল জগসতর প্রবতপালক। দরূদ ও োলাম
িবষৃত থহাক েিৃসেষ্ঠ ৈিী ও েিৃসেষ্ঠ রােূল, আমাসদর ৈিী মুহাম্মসদর উপর এিং
তার পবরিারিগৃ ও োহািাসদর উপর।
আম্মািাদ,
উম্মাহর গ্রহণসযাগয ও স্বৈামিৈয মুফবতসদর েকসলই এ িযাপাসর একমত থপাষণ
কসরসেৈ থয, জাযীরাতুল আরসি ইহুদী, ৈাোরা ও মুশবরকসদর অিস্থাৈ করা
জাসয়য ৈয়। চাই স্থায়ী অিস্থাৈ থহাক, অেিা োমবয়ক অিস্থাৈ থহাক। তসি কবতপয়
আসলম বিসশষ প্রসয়াজসৈ বতৈ বদসৈর জৈয অিস্থাৈ করাসক জাসয়য মসৈ কসরৈ।
থকাৈ মুেবলসমর জৈয জাসয়য থৈই তাসদরসক িেিাসের জৈয ঢুকার অৈুমবত
থদওয়া। ৈিী করীম োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম থেসক িবণৃত বিশুদ্ধ হাবদে
এিং োহািাসয় থকরাসমর েুপ্রমাবণত কমৃৈীবতর আসলাসক এটা োিযস্ত।
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ঐ েমস্ত হাবদে ও আোরগুসলার মিয থেসক কসয়কবট হল:
ইিসৈ আব্বাে রাবয. িণৃৈা কসরৈ, ৈিী করীম োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম
তার মৃতুযর বতৈ বদৈ পূসিৃ ওবেয়ত কসরৈ: মুশবরকসদরসক জাযীরাতুল আরি থেসক
থির কসর দাও।
েহীহ মুেবলসম আিুয যুিাইসরর েৈসদ িবণৃত, বতবৈ জাবির ইিসৈ আব্দুল্লাহ রাবয.
থক িলসত শুসৈসেৈ, বতবৈ িসলৈ, ওমর ইিৈুল খাত্তাি আমাসক েংিাদ বদসয়সেৈ
থয, বতবৈ রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লামসক িলসত শুসৈসেৈ:
আবম অিশযই ইহুদী-ৈাোরাসদরসক জাযীরাতুল আরি থেসক থির কসর বদি।
এমৈবক এখাসৈ মুেবলম োিা কাউসক রাখি ৈা।
িুখারী ও মুেবলম রহ. আিু হুরায়রা রাবয. থেসক িণৃৈা কসরৈ, বতবৈ িসলৈ:
একদা আমরা মেবজসদ বেলাম। ইতযিেসর রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াোল্লাম আমাসদর বৈকট এসে িলসলৈ, চসলা ইহুদী থগাসত্র যাই। আমরা তার
োসে থির হলাম। এমৈবক আমরা িাইতুল বমদরাসে চসল আেলাম। ৈিী োল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াোল্লাম দাাঁবিসয় থঘাষণা বদসলৈ: থহ ইহুদী েম্প্রদায়! থতামরা ইেলাম
গ্রহণ কসরা, তাহসল বৈরাপত্তা পাসি। তারা িলল: থহ আিুল কাবেম! আপবৈ থপ াঁসে
বদসয়সেৈ। বতবৈ িলসলৈ: এটাই আমার উসেশয। অত:পর বতবৈ বিতীয়িারও এটা
িলসলৈ: তারাও িলল: থহ আিুল কাবেম! আপবৈ থপ াঁসে বদসয়সেৈ। অত:পর
তততীয়িারও িলসলৈ। অত:পর িলসলৈ: থতামরা থজসৈ রাখ! এই ভূবম আল্লাহ ও
তাাঁর রােূসলর। তাই আবম চাবি থতামাসদরসক বৈিৃাবেত করসত। থতামাসদর থকউ
যবদ তার থকাৈ মাল বিবি করসত চায়, তাহসল বিিয় করসত পাসর। অৈযোয় থজসৈ
রাখ, এই ভূবম আল্লাহ ও তাাঁর রােূসলর।
এ েকল হাবদেগুসলা এিং অৈযাৈয আসরা হাবদে, থযগুসলা আমরা এখাসৈ িণৃৈা
কবরবৈ, তা অকাটযভাসি প্রমাণ কসর থয, ইহুদী, ৈাোরা ও অৈযাৈয কাসফরসদর
জৈয জাযীরাতুল আরসি োকার বিিতা থৈই। আর আপবৈ থদসখসেৈ থয, এ
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হাবদেগুসলা বিশুদ্ধতা, েুস্পষ্টতা, িযােৃহীৈতার থক্ষসত্র এতটা উচুমাসৈর থয,
তাসক যয়ীফ িা িযাখযাোসপক্ষ িা রবহত িসল থকাৈ প্রকার আপবত্ত উত্থাপৈ করা
েম্ভি ৈয়। থযসহতু এগুসলা েহীহাইসৈ িবণৃত হসয়সে। আর এর মসিয কসয়কবট
মুেৈাসদ ও কসয়কবট েুৈাসৈ িবণৃত হসয়সে।
উলামাসয় থকরাম এ িযাপাসর একমত থপাষণ কসরসেৈ থয, থয হাবদেবট িুখারী,
মুেবলম উভসয় িণৃৈা কসরসেৈ, থেবট ইলসম ইয়াবকৈী দাৈ কসর। থযসহতু উম্মাহ
এদু’বটসক গ্রহণ ও বিশ্বাে কসর বৈসয়সে। তাই তাসদর েিৃেম্মতভাসি িবণৃত
হাবদসের থকাৈ প্রকার আপবত্ত করার েুসযাগ থৈই। আর তার িযাখযা জাসয়য ৈা
হওয়ার কারণ হল, থযসহতু তার শব্দগুসলা স্পষ্ট ও পবরস্কার এিং আসলাচয বিষসয়
িীেৃহীৈ। যার শব্দগুসলা িাবহযক অেৃ িযবতত বভন্ন থকাৈ অসেৃর েম্ভািৈা রাসখ ৈা।
আর উেূবৈয়যীৈ উলামা ও অৈযাৈয উলামাসয় থকরাসমর মসত এ িরসণর হাবদেসক
বভন্ন িযাখযা করার েুসযাগ থৈই। তাবিল িা িযাখযা করার েুসযাগ আসে থকিল থে
েকল িণৃৈােমূসহরই, থযগুসলার শব্দ একাবিক অসেৃর েম্ভািৈা রাসখ। ফসল তার
থকাৈ একবট অেৃসক পবরপাবশ্বৃকতার কারসণ প্রািাৈয থদওয়া হয়।
আর এগুসলা মুহকাম। ‘ৈেখ’ (রবহতকরণ) থক কিুল কসর ৈা, কারণ রােূলুল্লাহ
োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম তার জীিসৈর থশষভাসগ তাসদরসক জাযীরাতুল
আরি থেসক িবহস্কাসরর ওবেয়ত কসরসেৈ। থযমৈটা পূসিৃ আসয়শা রাবদয়াল্লাহু
আৈহা থেসক িবণৃত হসয়সে থয, বতবৈ িসলৈ:
রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম েিৃসশষ থয বৈসদৃশ বদসয় থগসেৈ, তা
হল: জাযীরাতুল আরসি কখসৈা দুই িমৃ োকসত পারসি ৈা।
যখৈ বিষয়বট এমৈ, তখৈ থকউ যবদ ‘ৈেখ’ এর দাবি কসর, তাহসল থেটা হসি
রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া োল্লাসমর এ কোবট িলার তাবরখ ৈা জাৈার
কারসণ।
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এ বেল, ইহুদী-ৈাোরারা থেখাসৈ ভূবম তো ঘর-িাবি, কতবষসক্ষত ও জবমর মাবলক
হওয়া িযবতত শুিু অিস্থাৈ করার িযাপাসর। থকউ যবদ এ মােআলায় আসরা থিবশ
জাৈসত চায়, তাহসল আমার বকতাি-আলকাওলুল মুখতার বফ হুকবমল
ইবস্তআৈাসত বিল কুফ্ফার- এর স্মরণাপন্ন হসত পাসরৈ।
পক্ষান্তসর যবদ তাসদরসক ভূবমর মাবলক হওয়ার অৈুমবত থদয়, তাহসল এর কারসণ
িমৃীয়, োমাবজক ও অেৃনৈবতক িহু বিপযৃয় েৃবষ্ট হসি।
প্রেমত: থয েমস্ত হাবদে জাযীরাতুল আরসি তাসদর অিস্থাৈ করাসক হারাম
কসরসে, থেগুসলার োসে েংঘষৃ। থকৈৈা জাবমর মাবলক হসল স্থায়ীভাসি থেখাসৈ
িেিাে করার পে হসি।
বিতীয়ত: যখৈ তারা তাসদর মাবলকাৈাবিৈ ভূবমসত িেিাে করসি, তখৈ তারা
এরপসর মুেবলমসদর উপর প্রভাি বিস্তার করসত োকসি, তাসদর উপর ক্ষমতা
খাটাসি এিং তাসদর কষ্ট বদসি।
তততীয়ত: বকেু আহসল বকতািসদর- থযমৈ ইহুদী-ৈাোরাসদর বকেু বকেু ভূবমর প্রবত
ঐবতহাবেক বলপ্সা রসয়সে। থযমৈ খায়িার, ফাদাক, তাইমা, মবদৈা, ৈাজরাৈ ও
ইয়ামাসৈর কসয়কবট শহর। তাই তারা এ েমস্ত শহসরর থকাৈ অংসশর মাবলক হসল
তাসক দখল কসর থৈওয়ার আশঙ্কা োসক। থযমৈটা তারা বফবলস্তীসৈ কসরসে।
চতুেৃত: তারা ভূবমর মাবলক হসল, এটা ইহুদীসদর োসে থগাপৈ আাঁতাসতর বদসক
বৈসয় যাসি। থযসহতু আমরা জাবৈ থয, বকেু বকেু িি িি থকাম্পাৈী ইহুদী
িংসশাদ্ভুত।
পঞ্চমত: তারা যখৈ ভূবমর মাবলক হসি, তখৈ থেখাসৈ পযৃটৈ স্পট ও থলাকাল
বিসৈাদৈসকন্দ্র িাৈাসত চাইসি। থযগুসলা হল হারাম বিসৈাদৈ, থযমৈ বেকত
থকবিৈ, ৈাটযমঞ্চ, বেসৈমা হল ইতযাবদ। থকৈৈা এগুসলা তাসদর পাশ্চাতয
জীিৈিারা অংশ। এিং তারা তাসদর থকাম্পাৈীেমূসহর মািযসম েুবদ কারিাসরর মত

darulilm.org

বিবভন্ন প্রকার হারাম িযিোও চালু করসি, থেগুসলার বিস্তার করসি এিং বিবভন্ন
প্রকার হারাম িীমা থকাম্পাৈী চালু করসি।
এমবৈভাসি এেমস্ত বিসদশী থকাম্পাৈীগুসলা তাসদর রাজৈীবত, আইৈ, ও প্রো
থমাতাসিক কাজ করসত োকসি। শরীয়ত থমাতাসিক চলসি ৈা। একারসণ বকেুবদৈ
পরই তারা বৈসজসদর জৈয শরীয়সতর বিিাৈািলী থেসক স্বতন্ত্র বিিাৈািলী দাবি
করসি এিং মুহাম্মদ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাসমর শরীয়ত থেসক থির হসয়
থযসত চাইসি।
ষষ্ঠত: এ েমস্ত কাসফরসদরসক যখৈ ভূবমর মাবলক হওয়ার এিং িযিোবয়ক
থকাম্পাৈী চালু করার অৈুমবত থদওয়া হসি, তখৈ এর ফসল বিবভন্ন প্রকার
অপরাি-বিসশষত: প্রাবতষ্ঠাবৈক অপরাি বিস্তার লাভ করসি। থচারা-কারিার,
মাদকদ্রিয, অশ্লীলতা ইতযবদর প্রোর হসি।
আমরা আল্লাহর বৈকট প্রােৃৈা কবর, বতবৈ তার িীৈসক োহাযয করুৈ এিং তার
িাণীসক েুউচ্চ করুৈ! বৈশ্চয়ই বতবৈ েিৃবিষসয় ক্ষমতািাৈ।
ওয়াোল্লাল্লাহু আলা ৈাবিবয়যৈা মুহাম্মাবদও ওয়া আবলবহ ওয়াোহবিবহ ওয়াোল্লাম।
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