শায়খ আবু বকর জাকাররয়ার
অপবযাখযা!

শায়খ আবু বকর জাকাররয়ার অপবযাখযা!
শায়খ আবু বকর মু হাম্মাদ জাকাররয়ার একটি বয়ান। দদখু নঃ
https://www.youtube.com/watch?v=5qLEuTk1YHo

এখানন রিরন ২টি অপবযখযা কনরনেন…
এবং, চমৎকারভানব রননজনক রননজই রদ্দ কনরনেন… সকল সরকারর সালারিনদর কুযু রি
রিরন রননজই রদ্দ কনর রদনয়নেন। আলহামদুরলল্লাহ!
অপব্যাখ্যা ১ঃ হারদনস রজহাদ শব্দ আনসরন… এনসনে রকিাল শব্দ…অর্থাৎ, যু দ্ধ… পড়ুন
হারদসটি…
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জারবর ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) দর্নক বরণথি । রিরন বনলন, আরম নবী করীম (সাঃ)-নক বলনি
শুননরে, রকয়ামি পযথন্ত আমার উম্মানির একদল হনকর উপর প্ররিরিি দর্নক বারিনলর
রবরুনদ্ধ যু দ্ধ করনি র্াকনব এবং অবনশনে হযরি ঈসা (আঃ) অবিরণ করনবন।
(সরহহ মু সরলম :: বই ১ :: রকিাবু ল ঈমান অধ্যায় :: হারদস ২৯৩/ ২৯২ ইসলারমক িাউনেশন)
… অর্থাৎ, হারদনসর অর্থই রিরন হয় জাননন না অর্বা জারলয়ারি হনয়নে… আল্লাহ িা’আলাই
প্রকৃি সিয জাননন।
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আনন্দের বব্ষয় হন্দে, এই হাবিন্দের বিতান্দের োন্দে রান্দের কিান্দনা েম্পিক কনই বতবন
স্বীিার িন্দর বনন্দয়ন্দেন!! আেহামদুবেল্লাহ! আল্লাহু আিব্ার!!
এিরদন উনারা সকনলই বনল এনসনেন যু দ্ধ হনি হনব রাষ্ট্রপ্রধ্াননর অধ্ীনন। রাষ্ট্রনক শিথ
রহনসনব উনারা িরনজ আইন রজহানদর জনযও সাবযস্ত কনরনেন।
আলহামদুরলল্লাহ! রিরন রননজর পূ বথবিী মি এবং সকল সরকারর সালারিনদর মিনক রদ্দ কনর
পররষ্কার কনর রদনলন দয, এই হারদনসর রকিানলর সানর্ রানষ্ট্রর দকাননা সম্পকথ দনই…
হাবিন্দে কেমন এন্দেন্দে “উম্মন্দতর এিটি িে” ! রাে নয়… (বতবন িোটি এিাবিিব্ার
ব্ন্দেন্দেন। তাই মু খ্ ফেন্দির কব্বরন্দয়ন্দে এমন ব্োর েু ন্দোগ কিখ্বে না!)
আল্লাহ িা’আলা শায়খ আবু বকর মু হাম্মাদ জাকাররয়ানক উত্তম প্ররিদান রদন।
অপব্যখ্যা ২ঃ
আশ্চনযথর রবেয় হনে রননজনক সালারি দাবী করনলও উরন রজহানদর এমনসব মু লরহরদ অর্থ
করনেন যা দকবল মাত্র িাবলীগী, ভ্রান্ত সু রি এবং ইখওয়ারন-জামারি-চরনমানাই দগািী কনর
র্ানক…
রজহানদর এমন অপবযখযা সালারিনদর দর্নক এই প্রর্ম দপলাম… আল্লাহ িা’আলার কানে
এমন িাহররি দর্নক আশ্রয় চাই…
চলু ন দদখা যাক সালািনদর বযখযায় রজহানদর সংজ্ঞা –
১) হানাবফ বফিন্দহর আন্দোন্দি,
الجهاد بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل هللا عزوجل بالنفس والمال واللسان
وغير ذلك
অর্থ, ‘রজহাদ হনলা আল্লাহর পনর্ জান, মাল, জবান ইিযারদর সবথশরি রদনয় (কারিনরর
দমাকানবলায়) যু দ্ধ চারলনয় যাওয়া।’
(বাদানয় ওয়াস সানানয়, ৬ষ্ট খে, ৫৭ পৃ িা)
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২) শান্দফঈ বফিন্দহর আন্দোন্দি
الجهاد بذل الجهد في قتال الكفار لعالء كلمةهللا
অর্থ, ‘রজহাদ হনলা আল্লাহর বাণী সমু ন্নি করার জনয কারিরনদর দমাকানবলায় যু নদ্ধর ময়দানন
সবথশরি বযয় করা ।’
(িািহুল বারী শরনহ বু খারী, ৭ম খে, ৪র্থ পৃ িা )
৩) মান্দেবি বফিন্দহর আন্দোন্দি,
الجهاد قتال المسلم كافرا غير ذي عهد لعالء كلمةهللا
অর্থ, ‘রজহাদ হনলা দয সকল কানিরনদর সানর্ মু সলমানরা চুরিবদ্ধ নয় িানদর সানর্ যু দ্ধ
করা।’
(আশ-শারহুস সগীর, বাবু ল রজহাদ)
৪) হাম্ববে বফিন্দহর আন্দোন্দি,
الجهاد قتال الكفار
অর্থঃ “রজহাদ হনে কারিরনদর সানর্ যু দ্ধ করা।” (মািারলবু ন্নূহা)
=======

দ্রস্টব্য, উক্ত অনু ষ্ঠান্দন অবতবরক্ত পু বেশ িবমশনার এে এম করািন উবিন উপবিত
বেে…
…আল্লাহই প্রিৃত িারণ ভান্দো জান্দনন… কিননা এিজন আহেু ে ইেন্দমর (বেবন
বি না আব্ার তাফবেরও বেন্দখ্ন্দেন!) িাে কেন্দি এমন অদ্ভুত িোব্াতক া আশ্চেক জনই
ব্ন্দে!!
োই কহাি!
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োর ইো হয় বহিায়ান্দতর অনু েরণ িরুি। এব্ং োর ইো হয় পেভ্রষ্ট কহাি!
আল্লাহুম্মা ফাশহাি! আো হাে ব্াল্লাগতু!
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