ইরজার সমর্থনে বদরর সাহাবীনে অপমাে! –
েবয মু ররজয়া সালারিনদর রেেৃষ্ট সংশয়!

ইরজার সমর্থনে বদরর সাহাবীনে অপমাে! – েবয মু ররজয়া
সালারিনদর রেেৃষ্ট সংশয়!
তাওয়াগিতদের কুফর ঢেদে রাখার জন্য তাদের সর্ব াগিে অন্ু িত ঢসন্া মু রগজয়া
সালাগফদের এেটি গন্েৃষ্ট যু গি/গর্ে’আগত র্যাখযা হদলা-

“বদরর সাহারব হারিব ইবনে বালিা’আ রারদিঃ মু সরলমনদর রবরুনে োরিরনদর সাহায্য
েনরনেে (োউজু রবল্লাহ) অর্চ রাসু ল সািঃ উোনে োরির বনলে রে িাই
আনমররো-ইজরানয়ল ও অেযােয োরিরনদরনে মু সরলমনদর রবরুনে সবথাত্মে উপানয় সাহায্য
েরা সনেও সসৌরদ ও অেযােয সমন াত্রীয় (মু রিাদ) শাসেন াষ্ঠী কুিনর রলপ্ত েয়।”
সু বহাে’আল্লাহ! রেনজনদর রমর্যা ইলাহ’র কুিরনে স াপে েরার জেয এসেল জ্ঞােপাপী েবয
মু ররজয়ারা সাহারবনদর ানয় কুিনরর োরলমা সলপনের সেনত্রও সংনোচনবাধ েনর ো।
আল্লাহ িা’আলার লােি বরষথি সহাে সাহারবনদর উপর অপবাদ আনরাপোরী ও রমর্যাবাদীনদর
উপর। আরমে।
র্রং, এেই সাদে আমরা গর্পরীতটিই ঢেখর্ ঢয, হাগতর্ ইর্দন্ র্ালতা’আ রাগেিঃ’র
ঘটন্া ন্র্য মু রগজয়াদের োর্ীদে মূ লত গমেযা প্রগতপন্ন েদর অেব াৎ মু সগলমদের গর্রুদে
োগফরদের সাহাযয েরা সু স্পষ্ট কুফর।
ইেশা’আল্লাহ আমরা সু স্পষ্ট দলীল সহোনর রবষয়টি পয্থানলাচো েরব য্ানি মু সরলম ভাইসবানেরা আহনল হারদস/সালারি োম সদনে রবভ্রান্ত হনয় মু ররজয়ানদর িাাঁনদ পা ো সদে।
এবং আল্লাহ িা’আলাই এেমাত্র িাওরিেদািা। আলী (রাগেিঃ) র্র্ব ন্া েদরন্:
darulilm.org
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ل ا ْن َ
سلَ َُم أَنَا َو ُّ
ط ِلقُوا َحتَى ت َأْتُوا
ْر َو ْال ِم ْقدَا ُدَ فَقَا َُ
الزبَي َُ
صلَى َُ
ل َُِ
بَعَث َ ِني َرسُو ُُ
اّللُ َعلَ ْي ُِه َو َ
اّلل َ
ظ ِعينَةُ َمعَ َها ِكت َابُ فَ ُخذُوُهُ ِم ْن َها فَا ْن َ
ن ِب َها َ
طلَ ْقنَا تَعَادَى ِبنَا َخ ْيلُنَا َحتَى أَت َ ْينَا
ض ُةَ خَاخُ فَإِ َُ
َر ْو َ
ن ِب َ
ن ِكت َابُ قُ ْلنَا لَت ُ ْخ ِر ِج َُ
ن
ت َما َم ِعي ِم ُْ
َاب قَالَ ُْ
الظ ِعينَ ُِة فَقُ ْلنَا أ َ ْخ ِر ِجي ْال ِكت َُ
ض ُةَ فَإِذَا ن َْح ُُ
َ
الر ْو َ
َاب فَأَت َ ْينَا ِب ُِه
اص َها َفأ َ َخ ْذنَا ْال ِكت َُ
َاب ِم ُْ
ت ْال ِكت َُ
ل فَأ َ ْخ َر َج ُْ
اب قَا َُ
الث َي َُ
َاب أ َ ُْو لَنَُْق ِل َب َُ
ْال ِكت َُ
ن ِ
ن ِعقَ ِ
ْن أ َ ِبي َب ْلت َ َع ُةَ ِإلَى نَاسُ ِم ُْ
ن
ب ب ُِ
اط ُِ
سلَ َُم فَإِذَا ِفي ُِه ِم ُْ
صلَى َُ
ل َُِ
سو َُ
ن َح ِ
َر ُ
اّللُ َع َل ْي ُِه َو َ
اّلل َ
ل َُِ
اّلل
سو ُُ
سلَ َُم فَقَا َُ
صلَى َُ
ول َُِ
س ُِ
ين ِب َم َك ُةَ يُ ْخ ِب ُر ُهُ ُْم ِب َب ْع ِ ُ
ْال ُم ْش ِر ِك َُ
ل َر ُ
ض أ َ ْم ُِر َر ُ
اّللُ َعلَ ْي ُِه َو َ
اّلل َ
صقا ِفي
ل َعلَ َُ
ل ت َ ْع َج ُْ
ل َُ
ب َما َهذَا قَا َُ
اط ُُ
صلَى َُ
سلَ َُم يَا َح ِ
اّللُ َعلَ ْي ُِه َو َ
ي ِإ ِني كُ ْنتُُ ْام َرأُ ُم ْل َ
َ
ين لَ ُه ُْم قَ َرابَاتُ يَ ْح ُم َُ
ون
اج ِر َُ
ك ِم ُْ
َان َم َع َُ
ن ك َُ
ان َم ُْ
ن أ َ ْنفُ ِس َها َو َُك َُ
ن ِم ُْ
قُ َريْشُ َولَ ُْم أَكُ ُْ
ن ْال ُم َه ِ
ون ِب َها قَ َرابَ ِتي
ن أَت َ ِخ ُذَ ِفي ِه ُْم يَدا يَ ْح ُم َُ
ب ِفي ِه ُْم أ َ ُْ
س ُِ
ك ِم ُْ
أ َ ْه ِلي ِه ُْم ِب َم َك ُةَ فَأ َ ْحبَبْتُُ ِإ ُْذ فَات َ ِني ذَ ِل َُ
ن النَ َ
ل َرسُو ُُ
ل
اْل ْس ََل ُِم فَقَا َُ
ن ِدي ِني َو َُ
ع ُْ
ار ِتدَادا َُ
ك كُ ْفرا َو َُ
َو َما فَ َع ْلتُُ ذَ ِل َُ
ل ْ
ل ِرضا ِب ْالكُ ْف ُِر َب ْع ُدَ ْ ِ
عنُقَُ
ي َُ
ض َُ
صدَقَكُ ُْم فَقَا َُ
صلَى َُ
َُِ
اّللُ َع ْن ُه ُ دَ ْع ِني أَض ِْربُْ ُ
ل ُ
ع َم ُُر َر ِ
اّللُ َعلَ ْي ُِه َو َ
سلَ َُم ِإنَ ُه ُ قَ ُْد َ
اّلل َ
اّلل قَ ُْد َ
ل َبدْرُ فَقَا َُ
ل
اطلَ َُع َعلَى أ َ ْه ُِ
ل ََُ
يك لَ َع َُ
ش ِه ُدَ َبدْرا َو َُما يُد ِْر َُ
ق فَقَا َُ
َهذَا ْال ُمنَا ِف ُِ
ل ِإنَ ُه ُ قَ ُْد َ
ا ْع َملُوا َما ِشئْت ُُْم فَقَ ُْد َغف َْرتُُ لَكُ ُْم“রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম আমানে য্ু বাইরনে এবং রমেদাদনে এই বনল সেরণ
েরনলে, সিামরা ‘রওদািা োে’ এ সপৌাঁো পয্থন্ত সয্নিই র্ােনব। সিামরা সসোনে র নয়
এেজে বৃ োনে সদেনি পানব য্ার সানর্ এেটি পত্র আনে। সিামরা সসটি িার োে সর্নে
রেনয় আসনব।
আমানদর স াড়া আমানদরনে রেনয় ঊর্ধ্থশ্বানস েু টনি লা ল িনল আমরা রওয়দানি এনস
সপৌাঁেলাম।
আমরা সসোনে এেজে বৃ োনে সদেনি সপলাম। আমরা িানে বললাম, রচঠি সবর েনরা। সস
বলল, আমার োনে সোে রচঠি সেই। আমরা বললাম, িুরম রে রচঠি সবর েরনব োরে আমরা
?সিামার োপড়-নচাপড় েু নল সিলব
রিরে বনলে: অিিঃপর সস িার সবণী বাাঁধা রিিা সর্নে রচঠি সবর েরনলা। আমরা রচঠিটি রেনয়
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম এর োনে এলাম।
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আমরা সদেনি সপলাম রচঠিটি সেরণ েরা হনয়নে হারিব রবে আবী বালিা’আর পে সর্নে
মক্কার েনয়েজে মু শররেনদর রেেট। িানি রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম এর রেেু
রবষয় িানদরনে অব ি েরানো হনয়নে।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম বলনলে: হারিব এটা রে?
হাগতর্ র্লদলন্:

“আমার
(ফায়সালার)
র্যাপাদর
তাড়াহুড়া
েরদর্ন্
ন্া।
আগম কুরাইশদের সাদে এেজন্ ঘগন্ষ্ঠ র্যগি গিলাম। তদর্ তাদের র্ংদশর মিয ঢেদে
গিলাম ন্া। আর আপন্ার সাদে ঢয সর্ মু হাগজরির্ আদিন্ তাদের রদয়দি গন্েটাত্মীয়
যারা মক্কায় তাদের পগরর্ার পগরজদন্র রক্ষর্াদর্ক্ষর্ েদর।
তাই আমার োদি ভাদলা মদন্ হদয়গিল ঢয, যখন্ আমার সাদে তাদের র্ংশীয় সম্পেব
ঢন্ই, তাদের মাদে আমার এেটি েতৃবত্ব োেদর্ যার ফদল তারা আমার
গন্েটাত্মীয়দেরদে ঢহফাজত েরদর্। আগম ঢতা এটি কুফরী গহসাদর্ অের্া দ্বীন্ তযাি
েরদত র্া ইসলাদমর পর পু ন্রায় কুফদরর প্রগত সন্তুষ্ট হদয় েগরগন্।”
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম বলনলে: “সস সিয বনলনে।”
উমর (রারদিঃ) বলনলে: “আমানে অেু মরি রদে, আরম এই মু োরিনের দথ াে রি-েরিি েনর

সিরল।’
.
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম বলনলে: “সস সিা বদনরর য্ু নে অংশগ্রহণ েনরনে।

আর রেশ্চয় আল্লাহ িা’আলা বদরী সাহারবনদর রবষনয় অব ি আনেে।
আল্লাহ িা’আলা বনল রদনয়নেে: সিামরা য্া ইচ্ছা েনরা সেেো আরম সিামানদরনে েমা
েনর রদনয়রে।”
[সেদ: সহীহ, মু সোনদ আহমাদ, হাদীস েং:৬০০, েি:২, পৃ ষ্ঠা:৩৭, এোড়া বু োরী মু সরলম
সহ অেযােয হাদীনসর রেিানবও হাদীসটি বরণথি আনে]
ঘটন্াটি যা প্রমার্ েদর…
darulilm.org
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উপদরাি ঘটন্াটি েদয়েভাদর্ প্রমার্ েদর ঢয মু সলমান্দের গর্রুদে যু দে
োদফরদেরদে সাহাযয েরার মূ ল হুকুম হদলা তা কুফর ও গরদ্দাহ।
প্রেমত: গর্ষয়টি অবনলােে েরার পর ন্র্ু য়যাদতর ঢমজাজিারী সাহার্ী উমর (রাগেিঃ)
এর প্রগতগিয়া:
ْ َ  دَ ْع ِني أআমাদে অন্ু মগত গেন্ আগম
এে. গতগন্ র্দলগিদলন্: ق
ِْ ق َهذَا ا ْل ُمنَا ِف
َْ ُعن
ْْ ض ِر
ُ ب
এই মু ন্াগফদের িেবান্ গদ্ব-খগিত েদর ঢফগল।
দুই. স্বয়ং উমর (রারদিঃ) সর্নে অপর এেটি সহীহ সরওয়ানয়নয়ি বরণথি হনয়নে, রিরে
বনলনেে:
 يا رسول هللا أمكني منه فإنه قد كفر فاضرب:فاخترطت سيفي و قلت
عنقه(المستدرك على الصحيحين
অিিঃপর আরম আমার িরবারী সোষমু ক্ত েরলাম এবং বললাম, সহ আল্লাহর রাসূ ল আমানে
সু নয্া রদে, আরম িার দথ াে রি-েরিি েনর সিরল সেেো সস কুিরী েনরনে।
[আল-মু সিাদররে আলাস সহীহাইে, হাদীস েং:৬৯৬৬, েি:৪, পৃ ষ্ঠা:৮৭; আল-জাম‘য়ূ
বাইোস সহীহাইে, হাদীস েং:৮৫, েি:১, পৃ ষ্ঠা:৬৫]
গতন্. অপর এেটি সরওয়ানয়নি এনসনে:
 بلى يا رسول هللا: أليس قد شهد بدرا ؟ قالوا:فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم
]  ] مسند أبي يعلى- بلى ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك:قال عمر
অিিঃপর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম বলনলে: সস রে বদনর অংশগ্রহণ েনররে?
সাহাবারা (রারদিঃ) বলনলে: হযাাঁ, আল্লাহর রাসূ ল।
উমর (রারদিঃ) বলনলে: হযাাঁ, িনব সস ভঙ্গ েনরনে, আপোর রবরুনে আপোর শত্রুনদরনে
সাহায্য েনরনে।
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[িািহুল বারী, েি:৪, পৃ ষ্ঠা:৬৩৪, মু সোদু আবী ই‘য়লা, হাদীস েং:৩৯৭, েি:১, পৃ ষ্ঠা:৩১৬]
এর ঢেদে স্পষ্টভাদর্ র্ু দে আদস উমর (রাগেিঃ) মু সলমান্দের গর্রুদে োদফরদেরদে
সাহাযয েরাদে কুফর ও গরদ্দাহ মদন্ েরদতন্।
সেেো রবষয়টি য্রদ কুির ও ররদ্দাহ ো হনয় অেয সোে অপরাধ হনিা িাহনল রিরে হারিব
রবে আবী বালিা‘আ (রারদিঃ) সে েেেই হিযা েরনি উদযি হনিে ো। এবং এটা িার জেয
ববধও রেনলা ো।
গদ্বতীয়ত: মু সলমােনদর রবরুনে োনিরনদরনে সাহায্য েরা কুির ও ররদ্দাহ ো হনল, উমর
(রারদিঃ) য্েে িানে মু োরিে বলনলে, রিরে কুিরী েনরনেে বলনলে, িাাঁর দথ াে উরড়নয়
রদনি চাইনলে িেে রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম রেরশ্চি বলনিে, এমে অপরানধর
োরনণ সেে িুরম মু সলমাে োনির হনয় স নে বলনো, মু সলমােনে হিযা েরনি চানচ্ছা –
য্া কুির বা ররদ্দাহ েয়।
ঢেন্ন্া ঢোন্ ন্র্ীর পদক্ষ সম্ভর্পর ন্য় গতগন্ ঢোন্ ভুল র্া অন্যায় সামন্া-সামগন্
ঢেদখও ঢস র্যাপাদর গেিু ন্া র্দল চুপ োেদর্ন্।
এোনে রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম উমর (রারদিঃ) এর মিনে ভুল সাবযস্ত ো েনর
হারিব রবে আবী বালিা‘আ (রারদিঃ) এর রবষয়টি উত্থারপি েরনলে। িার সেনত্র সেে এই
হুকুম েনয্াজয হনব ো িার োরণ বণথো েরনলে,
“সস সিা বদরী সাহাবী, আল্লাহ িা’আলা িার পূ বথা-পর সেল গুোহ েমা েনর রদনয়নেে,
(অপর সরওয়ানয়নি এনসনে রিরে বনলনেে) এনদর জেয সিা জান্নাি ওয়ারজব।’ য্রদ এমেটি
ো হনিা িাহনল রিরে বলনিে, িুরম সয্ মি বযক্ত েরনো সস মিটি োনরা সেনত্রই সঠিে
েয় ]চাই সস বদরী সহাে বা ো সহাে]।”
হাগতর্ গর্ন্ আর্ী র্ালতা‘আ (রাগেিঃ) গে গলদখগিদলন্ ঢসই গচঠিদত?
হাদফজ ইর্দন্ হাজার আসোলান্ী (রহিঃ) র্র্ব ন্া েদরন্, গচঠির শব্দগুদলা গিল-
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أما بعد يا معشر قريش فإن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم جاءكم بجيش كالليل
يسير كالسيل فوهللا لو جاءكم وحده لنصره هللا وأنجز له وعده فانظروا ألنفسكم
والسَلم
ওনহ কুরাঈশ বাসী! আল্লাহর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম িার বসরেেনদরনে রেনয়
সধনয় আসনেে অন্ধোর রারত্রর েযায়, য্ার রি হনলা সমু নের সেউনয়র েযায়।
সু িরাং আল্লাহর শপর্ রিরে য্রদ এোও সিামানদর রবরুনে আনসে অবশযই আল্লাহ িা’আলা
িানে সাহায্য েরনবে। িানে েদত্ত েরিশ্রুরি পূ ণথ েরনবে। সু িরাং সিামরা রেনজনদর
বযাপারটি সভনব সদে। সশষ েরলাম।
[িািহুল বারী, েি:৭, পৃ ষ্ঠা:৫২০]
ওগেেী (রহিঃ) তার প্রগসে গেতার্ ‘আল-মািাজী’ঢত ইেগরমা (রাগেিঃ) এর এেটি
ঢরওয়াদয়ত উদেখ েদরন্, ঢসই ঢরওয়াদয়ত অন্ু যায়ী তার গচঠির র্ােযগুদলা গিল
এই:
ون ِلي
َُ ُن تَك
ُْ َ ل أ َ َراُه ُ يُ ِري ُد ُ َغي َْركُ ُْم َوقَ ُْد أ َ ْحبَبْت أ
َُ اس ِب ْالغ َْز ُِو َو
ُ ِ ن ِفي الن
َُ اّلل قَ ُْد أَذ
ُِ ل
َُ إنُ َرسُو
ِع ْندَكُ ُْم يَدُ ِب ِكت َا ِبي إلَ ْيكُ ُْم
আল্লাহর রাসূ ল মােু নষর মানে য্ু নের স াষণা রদনয় রদনয়নেে। আমার মনে হনচ্ছ এবার িাাঁর
উনদ্দশয হনলা সিামরাই। আর আরম ভাল মনে েনররে এ রচঠি পাঠানোর মাধযনম সিামানদর
োনে আমার এেটি মূ লযায়ে র্াকুে। [আল-মা ায্ী, েি:১, পৃ ষ্ঠা:৭৯৯]
এেটি সংশয়: হারিব রবে আবী বালিা‘আ (রারদিঃ) মক্কার মু শররেনদরনে সাহায্য েরার

পদনেপ সেবার পরও সয্হুিু িার উপর কুিনরর হুকুম সাবযস্ত হনচ্ছ ো িাহনল অেয সেউ
য্রদ অেয সোে ভানব মু সলমােনদর রবরুনে োনিরনদরনে সাহায্য েনর িাহনল িার উপর
সেে কুির ও ররদ্দাহর হুকুম বিথ ানব?
ঢয োরদর্ হাগতর্ (রাগেিঃ) এর উপর উপদরাি হুকুম র্তব ায়গন্:

‘মু সলমােনদর রবরুনে োনিরনদরনে সাহায্য েরা কুির ও ররদ্দাহ’ এটি উম্মানির
ঐেমনিযর রভরত্তনি েরিরষ্ঠি এেটি মাসআলা এ বযাপানর সোে সনেনহর আবোশ সেই।
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য্রদ এমেটি হনয় র্ানে িাহনল হারিব (রারদিঃ) এর সেনত্র এ হুকুম েনয্াজয হনলা ো সেে?
এর উত্তরটি দু’ভানব সদয়া য্ায়:
এে. িার উপনরাক্ত োজ মু সলমােনদর রবরুনে োনিরনদরনে সাহানয্যর অন্তভূথক্ত রেল ো।
হারিব (রারদিঃ) ো োনিরনদর পে রেনয় মু সলমােনদর রবরুনে য্ু ে েনরনেে ো িানদরনে
মাল রদনয় সাহায্য েনরনেে। োনিরনদরনে এমে সোে ির্য জাোনোও িার উনদ্দশয রেল
ো য্া িারা িারা লাভবাে হনব।
রিরে সিা মু শররেনদর রবরুনে পূ বথ সর্নে য্ু ে চারলনয় আসরেনলে এবং উক্ত য্ু নেও িানদর
রবরুনেই সবর হনয়রেনলে। সু িরাং িার এ োজ সস পয্থানয়র রেল ো য্ানে কুিনরর অন্তভূথক্ত
েরা য্ায়। িনব িার এ োজটি কুিনরর সানর্ সাদৃশযপূ ণথ রেল। িাই উমর (রারদিঃ) িাাঁনে
মু োরিে সভনবরেনলে ও হিযা েরনি উদযি হনয় রেনলে।
দুই. িার উপনরাক্ত োজ মু সলমােনদর রবরুনে োনিরনদরনে সাহানয্যর অন্তভূথক্ত রেল,
িনব…..!!!
য্রদ ধনরও সেয়া হয় িার এ োজ মু সলমােনদর রবরুনে োনিরনদরনে সাহানয্যর অন্তভূথক্ত
রেল, ির্ারপ এটা িারা এ েমাণ সপশ েরা সম্ভব েয় সয্ মু সলমােনদর রবরুনে োনিরনদরনে
সাহায্য কুির ও ররদ্দাহ েয়।
সেেো সস সেনত্র িার উপর হুকুম ো বিথ ানোর োরণ হনলা িার মানে  الكفر موانعরবদযমাে
রেল (এমে রেেু রবষয়, সোে বযরক্তর সর্নে য্রদ কুির েোশ পায় আর িার সোে এেটিও
ঐ বযরক্তর মানে রবদযমাে র্ানে িাহনল কুিনরর রবধাে িার সেনত্র েনয্াজয হনব ো)।
[ে] িার জাো রেল ো এিটুকু োজও কুিনরর অন্তভূথক্ত হনি পানর।
ঢযমন্টি গতগন্ গন্দজই র্দলন্:
ُاْل ْس ََل ِم
َُ ن ِدي ِني َو
ُْ ع
َُ ار ِتدَادا
َُ ك كُ ْفرا َو
َُ َو َما فَ َع ْلتُُ ذَ ِل
ْ ل
ِ ْ َل ِرضا ِب ْال ُك ْف ُِر بَ ْع ُد
আরম সিা এটি কুিরী রহসানব অর্বা িীে িযা েরনি বা ইসলানমর পর পু েরায় কুিনরর েরি
সন্তুষ্ট হনয় েরররে।
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অপর এেটি সহীহ সরওয়ানয়নি এনসনে,
য্েে রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম িানে রজজ্ঞাসা েরনলে িুরম সেে এমেটি েরনল?
েিুযত্তনর রিরে বলনলে:
، سو ِل ُِه
َُِ ِ َُاصح
َُِ أ َ َما َو
ُ ّلل َو َر
ِ اّلل ِإ ِني لَن
“আল্লাহর শপর্ আরম আল্লাহ ও িাাঁর রাসূ নলর বযাপানর েলযাণোমী।”
[খ] রিরে এ সেনত্র মু ওাউরয়ল রেনলে, িার ইজরিহাদ রেল এর িারা মু সলমােনদর সোে
েরি হনব ো, িাই এই সাহায্য কুিনরর অন্তভূথক্ত হনব ো।
রিরে বনলে:
شيْئا
ََُ ض ُُّر
ُ فَ َكتَبْتُُ ِكت َابا
َ ُ سولَ ُه
ُ لَ َي
ُ اّلل َو َر
“আরম সিা এমে রচঠি রলনেরে য্া আল্লাহ ও িাাঁর রাসূ নলর সোে েরি েরনব ো।”
[আল-মু সিাদররে আলাস সহীহাইে, হাদীস েং:৬৯৬৬, েি:৪, পৃ ষ্ঠা:৮৭; আল-জাম‘য়ূ
বাইোস সহীহাইে, হাদীস েং:৮৫, েি:১, পৃ ষ্ঠা:৬৫]

(পাঠে আপরে রেনজই রেনজনে েশ্ন েরুে! আমানদর উপর সচনপ র্াো মু রিাদ
শাসেন াষ্ঠীর োরনণ লে লে মু সরলনমর জীবে, সম্পদ, সম্ভ্রম েষ্ট হনয়নে। েীভানব িানদর
সানর্ হারিব রারদিঃ এর িুলো হনি পানর!!!)
অপর ঢরওয়াদয়দত এদসদি গতগন্ র্দলদিন্:
ْ اّلل ُم
ََُ ن
َُ َ قَ ُْد َع ِل ْمتُُ أ
ُ ظ ِهرُ َر
ُ سولَ ُه ُ َو ُم ِتمُ لَ ُه ُ أ َ ْم َرُه
আর আরম জারে রেশ্চয় আল্লাহ িা’আলা িার রাসূ লনে সাহায্য েরনবে, এবং িার রবষয়টিনে
পূ ণথিা দাে েরনবে। ]মু সোনদ আহমাদ, েি:২৩, পৃ ষ্ঠা:৯১ ]
হারিজ ইবনে হাজার আসোলােী (রহিঃ) বনলে:
فإنه صنع ذلك متأول أن ل ضرر فيه
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রিরে এমেটি েনররেনলে এই বযােযা েনর (মনে েনর) সয্ িানি সোে সমসযা সেই। ]িািহুল
বারী, েি:৮, পৃ ষ্ঠা:৬৩৪]
এ োড়াও উপনরাক্ত হারিব (রারদিঃ) এর টোটিনে ইমাম বু োরী (রহিঃ) সয্ অধযানয় রেনয়
এনসনেে িা হনলা: ] ]ما جاء في المتأولينিাবীলোরীনদর বযাপানর বরণথি হাদীস। য্া েমাণ
েনর রিরে িানে মু ওাউরয়লনদর অন্তভূথক্ত মনে েরনিে।
আর িার পররবার-পররজে মু শররেনদর মানেই রেল, রিরে কুরাঈশ বংনশর ো হওয়ার োরনণ
িার এমে সোে রেেটাত্মীয় রেল ো য্ারা িানদর সদোনশাো েরনব।
িাই রিরে িানদর বযাপানর আশংোগ্রস্ত রেনলে সয্ িারা ো এনদর সোে েরি েনর বনস।
িাই রিরে রেনজ রেনজ এমে এে পেরি সবনে রেনি সচনয়রেনলে, য্ার িারা িীনেরও সোে
েরি হনব ো আর িার পররবানররও রেেু টা লাভ হনব।
ঢযমন্টি গতগন্ উদেখ েদরদিন্:
َ ْن
ُُ فَ َكتَبْت، ظ ْه َرانَ ْي ِه ُْم فَ ِخ ْفتُُ َعلَ ْي ِه ُْم
َُ َان أ َ ْه ِلي بَي
َُ  َوك، َل َم َك ُة
ُِ ن كُ ْنتُُ غ َِريبا ِفي أ َ ْه
ُْ َولَ ِك
ون ِفي ُِه َم ْنفَ َعةُ أل َ ْه ِلي
َُ ُن تَك
ُْ َ سى أ
ََُ ض ُُّر
ُ ِكت َابا
َ ُ اّلل َو َرسُولَ ُه
ُ لَ َي
َ  َو َع، شيْئا
আরম রেলাম মক্কাবাসীনদর মানে আ ন্তুে এে বযরক্ত। আমার পররবার িানদর মানেই বসবাস
েরনিা, আর আরম রেলাম িানদর বযাপানর আশংোগ্রস্ত িাই আরম এমে রচঠি রলনেরে য্া
আল্লাহ ও িাাঁর রাসূ নলর জেয সোে েরির োরণ হনব ো।
আর আমার আশা রেল এর িারা আমার পররবার হয়নিা রেেু টা উপেৃি হনব।

[আল-মু সিাদররে আলাস সহীহাইে, হাদীস েং:৬৯৬৬, েি:৪, পৃ ষ্ঠা:৮৭; আল-জাম‘য়ূ
বাইোস সহীহাইে, হাদীস েং:৮৫, েি:১, পৃ ষ্ঠা:৬৫]

[ি] িার জীবনের পূ বথা-পর সেল গুোহ েমা েরা হনয়রেল:
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রিরে রেনলে বদরী সাহাবীনদর অন্তভূথক্ত। আল্লাহ িা’আলা য্ানদর জীবনের পূ বথা-পর সেল
গুোহ পূ বথ সর্নেই েমা েনর রদনয়রেনলে, য্ারা রেনলে রেরশ্চি জান্নািী। রিরে স্বয়ং েরিটি
রজহানদ জাে-মাল িারা োনিরনদর রবরুনে অংশগ্রহণ েনররেনলে। এমেরে উক্ত
রজহাদটিনিও রিরে মক্কার মু শররেনদর রবরুনে রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাম এর সনঙ্গ
সবর হনয়রেনলে।
আর রিরে জােনিে মু সলমাে ও োনিরনদর মানে চলমাে লড়াইনয় সয্ বা য্ারা োনিরনদর
পে অবলম্বে েরনব, োনিরনদর রবধাে ও িার রবধাে এেই হনব। রেন্তু রিরে েেেই এমেটি
ভানবেরে সয্ িার এই োজটিনেও সসই হুকুনমর অন্তভূথক্ত েরা হনব, সাহাবানয় সেরাম িানে
মু রিাদ সভনব িার উপর ররদ্দাহর হুকুম বলবৎ েরনি উদযি হনবে।
িাই রিরে বনলরেনলে: ‘আমার (িায়সালার) বযাপানর িাড়াহুড়া েরনবে ো।’ রিরে আনরা
বনলে: ‘আরম এটি কুিরী মনে েনর অর্বা িীে িযা েরনি বা ইসলানমর পর পু েরায় কুিনরর
েরি সন্তুষ্ট হনয় েরররে।’’
গন্দেবশন্া:
আমরা এেটু লেয েরর, হারিব রবে আবী বালিা‘আ (রারদিঃ) োনিরনদরনে এমে রে সাহায্য
েনররেনলে? শুধু মাত্র এেটি ির্য জাোনি সচনয়রেনলে য্া িার দৃরষ্টনি মু সলমােনদর জেয
সোে েরির োরণ রেল ো।
ির্ারপ িার বযাপানর উমর (রারদিঃ) এর মি েববী সমজানজর অরধোরী সাহাবীর অবস্থাে রে
রেল?
তাহদল যারা কুফর ও ইসলাদমর মাদে চলমান্ লড়াইদয় সরাসগর োদফরদের সাদে
সম্মু খসাগরদত অর্স্থান্ েদর, দ্বীদন্র মদিয তাদের গর্িান্ গে হদত পাদর?
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