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اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ و اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﻰ أﻟﻪ و أﻣ ّﺘﻪ

আমার মেত, আইএস/দােয়শ েগাষ্িঠিট একিট চরম পথভ্রষ্ঠ সন্ত্রাসী গ্রুপ। আপিন আপনার
িনজেক এবং আপনার সন্তান-সন্তিত, পিরবার-পিরজন, পাড়া প্রিতেবিশ সকলেক এেদর চক্রান্ত
ও সন্ত্রাসী কর্মকান্েডর ব্যাপাের সেচতন করুন। আমার মেত, এরা হল েশষ জামানার খােরজী
েগাষ্িঠ।
খােরজী েগাষ্িঠর ব্যাপাের বহু হািদস বর্িণত হেয়েছ, যার সবগুেলা এখােন উল্েলখ করা
সম্ভব নয়। তেব আমরা এখােন িবেশষ িবেশষ িকছু িবষয় উল্েলখ করার েচষ্টা করেবা।
খােরজী সম্পর্েক সম্ভাব্য সকল হািদস ও আছার সমূহেক একত্র করেল েবাঝা যায়(১)
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কেরিছেলন েয, এই ব্যাক্িতর বংশ েথেক খােরজীেদর আিবর্ভাব হেব।
(২) রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জামানার আরব’রা মিদনার পূর্ব িদকস্থ ইরােকর নজদ এলাকা বলেত যা
বুঝেতা, হািদেসর বর্ণনা মেত, রাসুলুল্লাহ  ﷺেসিদেক ইশারা কের বেলিছেলন েয, েসখােন
িফতনা হেব, েসখান েথেক শয়তােনর িশং উত্িথত হেব এবং েসখান েথেক এমন একিট েগাষ্ঠীর
আিবর্ভাব হেব, যারা কুরআন পড়েব িকন্তু কুরআন তােদর কন্ঠনালী অিতক্রম করেব না।
(৩) চতুর্থ খিলফা আলী রা. প্রথমবােরর মেতা খােরজীেদর সঙ্গবদ্ধ গ্রুেপর সােথ যুদ্ধ
কের তােদরেক পাইকারী হাের কতল কেরন।

(৪) খােরজীেদর েদৗরাত্েবর িশং যতবারই েভঙ্েগ েফলা হেব, ততবারই িবিভন্ন জামানায় নতুন
কের গিজেয় উঠেব। এমনিক খােরজীেদর েশষাংেশর মধ্েয দাজ্জাল েবড় হেব।
ইবনু আিব আউফা রা. েথেক বর্িণত হেয়েছ, রাসুলুল্লাহ  ﷺএরশাদ কেরেছন- ُاﻟ ْﺨ َـــﻮ َارِج
: و أﺣﻤﺪ،  و ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ “ﺻﺤﻴﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ١٧٣ : روى اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ. ِﻛ ِﻼَ بُ اﻟﻨَّﺎر
 وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ “ﺻﺤﻴﺢ.  ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ أﻣﺎﻣﺔ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ٣٠٠٠ : اﻟﺘﺮﻣﺬي,١٩١٣٠
‘ – اﻟﺘﺮﻣـــﺬيখােরজী’রা হল েদাযেখর কুকুর’। [সুনােন ইবেন মাজাহ, হািদস ১৭৩; সুনােন
িতরিমযী, হািদস ৩০০০; মুসনােদ আহমদ, হািদস ১৯১৩০]

প্রথম জামানার খােরজী েগাষ্ঠী
# ইউসাইর িবন আমর রা. েথেক বর্িণত হেয়েছ, িতিন বেলন- ٍ ﻗ ُﻠ ْﺖُ ﻟ ِﺴ َﻬ ْﻞ ِ ﺑ ْﻦ ِ ﺣ ُﻨَﻴْﻒ
ﻫ َﻞ ْ ﺳ َﻤ ِﻌْﺖَ اﻟﻨَّﺒِﻲ َّ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳَﻘُﻮلُ ﻓ ِﻲ اﻟ ْﺨ َﻮ َارِجِ ﺷ َﻴْﺌ ًﺎ
َ
ُﻗ َﺎلَ ﺳ َﻤ ِﻌْﺘ ُﻪُ ﻳَﻘُﻮلُ ـ وَأ ﻫ ْﻮ َى ﺑِﻴَﺪ ِهِ ﻗ ِﺒَﻞ َ اﻟ ْﻌِﺮ َاقِ ـ  ﻳَﺨ ْﺮ ُج
َ ﻳَﻤ ْﺮ ُﻗ ُﻮن،ْ ﻣ ِﻨْﻪُ ﻗ َﻮ ْمٌ ﻳَﻘ ْﺮ َءُونَ اﻟ ْﻘُﺮ ْآنَ ﻻ َ ﻳُﺠ َﺎوِزُ ﺗ َﺮ َاﻗ ِﻴَﻬ ُﻢ
: و ﻣﺴﻠﻢ٦٩٣٤ : رواه اﻟﺒﺨﺎري. ِﻣ ِﻦ َ اﻹ ِﺳ ْﻼ َمِ ﻣ ُﺮ ُوق َ اﻟﺴ َّﻬ ْﻢِ ﻣ ِﻦ َ اﻟﺮ َّﻣ ِﻴَّﺔ
١٠٦٨ – ‘আিম সাহল িবন হুনােয়ফ রা.-েক িজজ্েঞস করলাম: ‘আপিন িক রাসুলুল্লাহ ﷺ-েক
খােরজীেদর ব্যাপাের িকছু বলেত শুেনেছন?’ িতিন বলেলন: আিম তাঁেক ইরােকর িদেক ইশারা
কের বলেত শুেনিছ: ‘েসখান েথেক একিট েগাষ্ঠীর আিবর্ভাব হেব, যারা কুরআন পাঠ করেব,
িকন্তু (কুরআেনর মর্ম ও আহকােমর বুঝ) তােদর কন্ঠনালী অিতক্রম করেব না, (তা অন্তের
প্রেবশ করা-েতা আেরা পেরর কথা)। তারা দ্বীন েথেক এমনভােব িছটেক েবিড়েয় যােব, েযভােব
তীর িশকারেক েভদ কের (অপর িদক িদেয়) িছটেক েবিড়েয় যায়’। [সিহহ বুখারী, হািদস ৬৯৩৪;
সিহহ মুসলীম, হািদস ১০৬৮]
#

আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রা. েথেক বর্িণত হেয়েছ, রাসুলুল্লাহ  ﷺএরশাদ কেরেছনَ
ِر َأ ﻳْﺖُ ر َﺳ ُﻮلَ اﻟﻠ َّﻪِ ﺻ َﻠ َّﻰ اﻟﻠ َّﻪُ ﻋ َﻠ َﻴْﻪِ وَﺳ َﻠ َّﻢ َ ﻳُﺸ ِﻴﺮ ُ ﺑِﻴَﺪ ِه
َ  إِنَّ اﻟ ْﻔِﺘ ْﻨَﺔ،  ﻫ َﺎ،  إِنَّ اﻟ ْﻔِﺘ ْﻨَﺔ َ ﻫ َﺎﻫ ُﻨَﺎ،  ﻫ َﺎ: َ ﻳَﺆ ُم ُّ اﻟ ْﻌِﺮ َاق
 رواه أﺣﻤﺪ ﻓﻲ. ِﻫ َﺎﻫ ُﻨَﺎ ﺛ َﻼَ ث َ ﻣ َﺮ َّاتٍ ﻣ ِﻦ ْ ﺣ َﻴْﺚ ُ ﻳَﻄ ْﻠ ُﻊ ُ ﻗ َﺮ ْنُ اﻟﺸ َّﻴْﻄ َﺎن
 واﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺮط اﻟﺸﯿﺨﯿﻦ, ٦١٢٩  و٦٣٠٢  رﻗﻢ١٠/٣٩١:ﻣﺴﻨﺪه- ‘আিম েদেখিছ,
রাসুলুল্লাহ  ﷺইরােকর িদেক ইশারা কের বলেলন: ওখােন, িনশ্চই িফতনা ওখােন, িনশ্চই
িফতনা ওখােন, েযখােন শয়তােনর িশং উত্িথত হেব’। [মুসনােদ আহমদ- ১০/৩৯১ হািদস ৬৩০২,
৬১২৯]
# আবু যর রা. েথেক বর্িণত হেয়েছ, রাসুলুল্লাহ  ﷺএরশাদ কেরেছন- ْ ـﻦ
ـﺪ ِي ﻣ ِـ
إِنَّ ﺑ َﻌْـ
َأُﻣ َّﺘ ِﻲ أَوْ ﺳ َﻴَﻜ ُﻮنُ ﺑ َﻌْﺪ ِي ﻣ ِﻦ ْ أُﻣ َّﺘ ِﻲ ﻗ َﻮ ْمٌ ﻳَﻘ ْﺮ َءُونَ اﻟ ْﻘُﺮ ْآنَ ﻻ
ْ ﻳُﺠ َﺎوِزُ ﺣ َﻼَ ﻗ ِﻴﻤ َﻬ ُﻢ ْ ﻳَﺨ ْﺮ ُﺟ ُﻮنَ ﻣ ِﻦ ْ اﻟﺪِّﻳﻦ ِ ﻛ َﻤ َﺎ ﻳَﺨ ْﺮ ُجُ اﻟﺴ َّﻬ ْﻢ ُ ﻣ ِﻦ
. ِاﻟﺮ َّﻣ ِﻴَّﺔِ ﺛ ُﻢ َّ ﻻَ ﻳَﻌُﻮدُونَ ﻓِﻴﻪِ ﻫ ُﻢ ْ ﺷ َﺮ ُّ اﻟ ْﺨ َﻠ ْﻖِ وَاﻟ ْﺨ َﻠِﻴﻘ َﺔ
; و اﺑﻦ١٠٦٧  رﻗﻢ: ﺑﺎب اﻟﺨﻮارج ﺷﺮ اﻟﺨﻠﻖ واﻟﺨﻠﻴﻘﺔ, ﻛﺘﺎب اﻟﺰﻛﺎة,رواه ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ
١٧٠ ـﻢ
 رﻗـ:ـﺎﺟﻪ
‘ – ﻣـআমার (ইন্েতকােলর) পের আমার উম্মেতর মধ্েয অথবা (বেলেছন) অিচেরই
আমার পের আমার উম্মেতর মধ্েয েথেক একিট েগাষ্ঠীর আিবর্ভাব হেব। তারা কুরআন পাঠ
করেব, িকন্তু (কুরআেনর মর্ম ও আহকােমর বুঝ) তােদর কন্ঠনালী অিতক্রম করেব না, (তা
অন্তের প্রেবশ করা-েতা আেরা পেরর কথা)। তারা (এক সময়) দ্বীন েথেক এমনভােব (িছটেক)
েবিড়েয় যােব, েযভােব তীর িশকারেক েভদ কের (অপর িদক িদেয়) েবিড়েয় (চেল) যায়। তারা
আর তােত িফের আসেব না। ওরা হচ্েছ িনকৃষ্ট সৃষ্িট ও সৃষ্ট-প্রািণ’। [সিহহ মুসলীম,
হািদস ১০৬৭; সুনােন ইবেন মাজাহ, হািদস ১৭০]
# আনাস িবন মােলক রা. েথেক বর্িণত হেয়েছ, রাসুলুল্লাহ  ﷺএরশাদ কেরেছন- ُﺳ َـــﻴَﻜ ُﻮن
ُ
َﻓ ِﻲ أ ﻣ َّﺘ ِﻲ اﺧ ْﺘ ِﻼَ فٌ وَﻓ ُﺮ ْﻗ َﺔ ٌ ﻗ َﻮ ْمٌ ﻳُﺤ ْﺴ ِﻨُﻮنَ اﻟ ْﻘِﻴﻞ َ وَﻳُﺴ ِﻴﺌ ُﻮن
ْ اﻟ ْﻔِﻌْﻞ َ ﻳَﻘ ْﺮ َءُونَ اﻟ ْﻘُﺮ ْآنَ ﻻَ ﻳُﺠ َﺎوِزُ ﺗ َﺮ َاﻗ ِﻴَﻬ ُﻢ ْ ﻳَﻤ ْﺮ ُﻗ ُﻮنَ ﻣ ِﻦ
َّ اﻟﺪِّﻳﻦ ِ ﻣ ُﺮ ُوق َ اﻟﺴ َّﻬ ْﻢِ ﻣ ِﻦ ْ اﻟﺮ َّﻣ ِﻴَّﺔِ ﻻَ ﻳَﺮ ْﺟ ِﻌُﻮنَ ﺣ َﺘ َّﻰ ﻳَﺮ ْﺗ َﺪ
ْ ﻋ َﻠ َﻰ ﻓ ُﻮﻗ ِﻪِ ﻫ ُﻢ ْ ﺷ َﺮ ُّ اﻟ ْﺨ َﻠ ْﻖِ وَاﻟ ْﺨ َﻠِﻴﻘ َﺔِ ﻃ ُﻮﺑ َﻰ ﻟ ِﻤ َﻦ ْ ﻗ َﺘ َﻠ َﻬ ُﻢ

ْ وَﻗ َﺘ َﻠ ُﻮه ُ ﻳَﺪْﻋ ُﻮنَ إِﻟ َﻰ ﻛ ِﺘ َﺎبِ اﻟﻠ َّﻪِ وَﻟ َﻴْﺴ ُﻮا ﻣ ِﻨْﻪُ ﻓ ِﻲ ﺷ َﻲ ْءٍ ﻣ َﻦ
َ
ﻗ َﺎﺗ َﻠ َﻬ ُﻢ ْ ﻛ َﺎنَ أ وْﻟ َﻰ ﺑِﺎﻟﻠ َّﻪِ ﻣ ِﻨْﻬ ُﻢ ْ ﻗ َﺎﻟ ُﻮا ﻳَﺎ ر َﺳ ُﻮلَ اﻟﻠ َّﻪِ ﻣ َﺎ
 ﺑﺎب ﻓﻲ ﻗﺘﺎل, ﻛﺘﺎب اﻟﺴﻨﺔ, رواه اﺑﻮ داؤد ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ. ُﺳ ِﻴﻤ َﺎﻫ ُﻢ ْ ﻗ َﺎلَ اﻟﺘ َّﺤ ْﻠِﻴﻖ
٢/١٧٦ : و ﺻﺤﺤﻪ اﻻﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ أﺑﻰ داود; و اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪرك٤٧٦٥  رﻗﻢ:اﻟﺨﻮارج
٢٧٠٦ ‘ – رﻗـــﻢিশঘ্রই আমার উম্মােতর মধ্েয মতদ্বন্দ্ব ও দলাদলীর সময় একিট েগাষ্ঠীর
আিবর্ভাব হেব। তারা কথাবার্তা সুন্দর কের বলেব, তেব (দ্বীেনর নােম) মন্দ কাজ
করেব।তারা কুরআন পাঠ করেব, িকন্তু (কুরআেনর মর্ম ও আহকােমর বুঝ) তােদর কন্ঠনালী
অিতক্রম করেব না, (তা অন্তের প্রেবশ করা-েতা আেরা পেরর কথা)। তারা দ্বীন েথেক
এমনভােব িছটেক েবিড়েয় যােব, েযভােব তীর িশকারেক েভদ কের (অপর িদক িদেয়) েবিড়েয় চেল
যায়’ এবং তারা আর (দ্বীেনর িভতের) িফের আসেব না েযমিনভােব (তীর) অার (ধনুেকর) উপর
িফের আেস না। ওরা হচ্েছ িনকৃষ্ট সৃষ্িট ও সৃষ্ট-প্রািণ। সুসংবাদ তার জন্য েয
তােদরেক কতল করেব এবং তারাও তােক কতল করেব। তারা আল্লাহ’র িকতােবর িদেক (মানুষেক)
ডাকেব, িকন্তু তােদর (িনেজেদর) মধ্েয তার িকছুই থাকেব না। েয ব্যাক্িত তােদরেক কতল
করেব েস আল্লাহ’র কােছ তােদর েচেয় উত্তম (িবেবিচত) হেব। েলােকরা িজজ্েঞস করেলা: ইয়া
রাসুলাল্লাহ!
তােদর
িচহ্ন
কী?
িতিন
বলেলন:
(তােদর
মাথা)
মুন্ডােনা
(থাকেব)’। [সুনােন আবু দাউদ, হািদস ৪৭৬৫; মুসতাদরােক হািকম- ২/১৭৬ হািদস ২৭০৬]
# অন্য হািদস সমূেহ তােদর আেরা িকছু ৈবিশষ্েটর কথা বর্িণত আেছ, েযমন: আবু সাঈদ
খুদরী রা. -এর হািদেস আেছ:  ﻟﺌﻦ أﻧﺎ أدرﻛﺘﻬﻢ،ﻳﻘﺘﻠﻮن أﻫﻞ اﻹﺳﻼم وﻳﺪﻋﻮن أﻫﻞ اﻷوﺛﺎن
 ﻗﺘﻞ اﻟﺨﻮارج واﻟﻤﻠﺤﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺠﺔ: أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺑﺎب. ﻷﻗﺘﻠﻨﻬﻢ ﻗﺘﻞ ﻋﺎد
١٠٦٤ : رﻗﻢ، ذﻛﺮ اﻟﺨﻮارج وﺻﻔﺎﺗﻬﻢ: ﺑﺎب،; و ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺰﻛﺎة٣١٦٦ :‘ – ﻋﻠﻴﻬﻢ رﻗﻢতারা
মুসলমানেদরেক হত্যা করেব, আর মুর্িতপুজকেদরেক (িনরাপত্তা ও বন্ধুত্েবর জন্য) আহবান
করেব। আিম যিদ তােদর সাক্ষাত েপতাম, তাহেল অবশ্যই আিম তােদরেক আদ (জািতেক পাইকারী
হাের) কতল করার ন্যায় কতল করতাম’। [সিহহ বুখারী, হািদস ৩১৬৬; সিহহ মুসলীম, হািদস
১০৬৪]
# আবু সাঈদ খুদরী রা. েথেক বর্িণত হেয়েছ, রাসুলুল্লাহ  ﷺএরশাদ কেরেছন- ُ ـﻦ
ـﺎ ﻧﺤـ
ﺑﻴﻨﻤـ
 أﺗﺎه ُ ذو، ﻋﻨﺪ رﺳﻮل ِ اﻟﻠﻪِ ﺻﻠ َّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋﻠﻴﻪِ وﺳﻠ َّﻢ َ وﻫﻮ ﻳَﻘ ْﺴ ِﻢ ُ ﻗ ِﺴ ْﻤ ًﺎ
، َ  وﻳﻠﻚ:  ﻓﻘﺎل، ْ ﻳﺎ رﺳﻮلَ اﻟﻠﻪِ اﻋﺪل:  ﻓﻘﺎل، ٍ وﻫﻮ رﺟﻞ ٌ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺗﻤﻴﻢ، ِاﻟﺨﻮﻳﺼﺮة
َ ﻳﺎ رﺳﻮل: ُ  ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ. ُ ﻗﺪ ﺧﺒﺖُ وﺧﺴﺮتُ إن ﻟﻢ أﻛﻦ أﻋﺪل، ْوﻣﻦ ﻳﻌﺪلْ إذا ﻟﻢ أﻋﺪل
ُ  ﻓﺈنَّ ﻟﻪُ أﺻﺤﺎﺑ ًﺎ ﻳُﺤ َﻘ ِّﺮ، ُ دَﻋ ْﻪ:  اﺋﺬن ﻟﻲ ﻓﻴﻪِ ﻓﺄﺿﺮبُ ﻋﻨﻘ َﻪُ ؟ ﻓﻘﺎل، ِاﻟﻠﻪ
 ﻳﻘﺮؤونَ اﻟﻘﺮآنَ ﻻ ﻳُﺠﺎوزُ ﺗﺮاﻗﻴﻬﻢ،  وﺻﻴﺎﻣ َﻪُ ﻣﻊ ﺻﻴﺎﻣ ِﻬﻢ، أﺣﺪﻛﻢ ﺻﻼﺗ َﻪُ ﻣﻊ ﺻﻼﺗﻬﻢ
 ﻳﻨﻈﺮ ُ إﻟﻰ ﻧﺼﻠِﻪِ ﻓﻼ، ِ ﻳﻤﺮﻗﻮنَ ﻣﻦ اﻟﺪِّﻳﻦ ِ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺮق ُ اﻟﺴﻬﻢ ُ ﻣﻦ اﻟﺮ َّﻣ ِﻴَّﺔ،
 ﺛﻢ ﻳﻨﻈﺮ ُ إﻟﻰ،  ﺛﻢ ﻳﻨﻈﺮ ُ إﻟﻰ رِﺻ َﺎﻓِﻪِ ﻓﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪِ ﺷﻲ ٌء، ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪِ ﺷﻲ ٌء
 ﺛﻢ ﻳﻨﻈﺮ ُ إﻟﻰ ﻗ ُﺬَذِهِ ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ، ﻧ َﻀ ِﻴِّﻪِ – وﻫﻮ ﻗ َﺪ َﺣ ُﻪُ – ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪِ ﺷﻲ ٌء
ْ إﺣﺪى ﻋﻀﺪﻳْﻪِ ﻣﺜﻞ ُ ﺛﺪي، ُ آﻳﺘﻬﻢ رﺟﻞ ٌ أﺳﻮد، ُ ﻗﺪ ﺳﺒﻖَ اﻟﻔﺮث ُ واﻟﺪم، ﻓﻴﻪِ ﺷﻲ ٌء
. ِ وﻳﺨﺮﺟﻮنَ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ ﻓ ُﺮ ْﻗ َﺔ ٍ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، ُ  أو ﻣﺜﻞ ُ اﻟﺒﻀﻌَﺔِ ﺗ َﺪ َر ْدَر، ِاﻟﻤﺮأة
ِ ﻓﺄﺷﻬﺪُ أﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖُ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ َ ﻣﻦ رﺳﻮل ِ اﻟﻠﻪِ ﺻﻠ َّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋﻠﻴﻪ: ٍ ﻗﺎل أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ
َ  ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺬﻟﻚ َ اﻟﺮﺟﻞ، ُ وأﺷﻬﺪُ أنَّ ﻋﻠﻲ َّ ﺑﻦ َ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐٍ ﻗﺎﺗﻠﻬﻢ وأﻧﺎ ﻣﻌﻪ، َ وﺳﻠ َّﻢ
ُ
ِ ﺣﺘﻰ ﻧﻈﺮتُ إﻟﻴﻪِ ﻋﻠﻰ ﻧ َﻌْﺖِ اﻟﻨﺒﻲ ِّ ﺻﻠ َّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋﻠﻴﻪ، ِﻓﺎﻟﺘ ُﻤ ِﺲ َ ﻓﺄ ﺗ ِﻲ َ ﺑﻪ
٦٧٤١ :; اﺑﻦ ﺣﺒﺎن٣٦١٠ :; اﻟﺒﺨﺎري١٠٦٤ :  أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ. ُ– وﺳﻠ َّﻢ َ اﻟﺬي ﻧ َﻌَﺘ َﻪ
‘রাসুলুল্লাহ ( ﷺএকবার সম্পদ) বন্টন কের িদচ্িছেলন, তখন আমরা তাঁর কােছই িছলাম।
(এমন সময়) যুল খুওয়াইিসরাহ এেলা (রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কােছ)। েস িছল বনু তামীম
েগাত্েরর েলাক। েস বলেলা: ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ! (বন্টেন) ইনসাফ কেরন, (আপিন-েতা ইনসাফ
করেছন না)’। এেত রাসুলুল্লাহ  ﷺবলেল: ‘দুর্েভাগ েতামার। আিম (নবী হেয়) যিদ ইনসাফ না
কির, তাহেল আর েক ইনসাফ করেব? আিম যিদ ইনসাফ না কির, তেব েতা আিম (দুিনয়া ও
আেখরােত) বরবাদ ও ক্ষিতগ্রস্থ হেয় যােবা’। তখন ওমর রা. বেল উঠেলন: ‘ইয়া
রাসুলাল্লাহ! আমােক ওর গর্দানটা েনয়ার অনুমিত িদেবন না’ !? রাসুলুল্লাহ  ﷺবলেলন:
‘ওেক েযেত দাও (েতামরা)! িনশ্চই তার (এমন সব) সঙ্গী-সাথী রেয়েছ, যােদর নামােযর কােছ

েতামােদর েয কােরা নামায এবং যােদর েরাযার কােছ েতামােদর েরাযা তুচ্ছ মেন হেব। (অথচ
বাস্তবতা হল) তারা কুরআন পাঠ কের, িকন্তু (কুরআেনর মর্ম ও আহকােমর বুঝ) তােদর
কন্ঠনালী অিতক্রম কের না, (েসখােন অন্তের প্রেবশ করা-েতা আেরা পেরর কথা)। তারা (এক
সময়) দ্বীন েথেক এমনভােব িছটেক েবিড়েয় যােব, েযভােব তীর িশকারেক েভদ কের (অপর িদক
িদেয়) িছটেক েবিড়েয় (চেল) যায়; (এবং তখন) েসিটর (েচাখা) ফলেকর িদেক তাকােল তােত
(িশকােরর রক্ত, চর্িব, েগাস্েতর) িকছুই পাওয়া যায়না, অতঃপর েসিটর িরসােফর িদেক
তাকােল তােতও িকছু পাওয়া যায় না, অতঃপর েসিটর নাযী’ -আর েসটা হল ক্িবদহ- এর িদেক
তাকােল তােতও িকছু পাওয়া যায় না, অতঃপর েসিটর কুযােয’র িদেক তাকােল তােতও িকছু
পাওয়া যায়না। অথচ, (তীরিট আগা েগাড়া পশুর) েগাশত ও রক্েতর িভতর িদেয় চেল েগেছ। এেদর
িচহ্ন হেব, (এেদর মধ্েয এমন) একজন কােলা ব্যাক্িত থাকেব, যার এক হােতর কনুই’-এ
নারীর স্তেনর মেতা বা েগাস্েতর সামান্য টুকড়ার মেতা থাকেব, (যা) নড়াচড়া করেব। এরা
েলাকজেনর মােঝ িবভক্িতর সময় আত্বপ্রকাশ করেব’। আবু সাঈদ (খুদরী) রা. বেলন: ‘আিম
সাক্ষ্য িদচ্িছ েয, এই হািদসিট আিম রাসুলুল্লাহ  ﷺেথেক শুেনিছ। আিম (এও) সাক্ষ্য
িদচ্িছ েয, আলী িবন আিব ত্বােলব আমার উপস্িথিতেত তােদরেক হত্যা কেরন। তখন িতিন (ওই
কােলা) েলাকিটর (েখাঁজ েবড় করার) িনর্েদশ েদন। পের (তােক মৃত অবস্থায়) পাওয়া যায়।
এমনিক আিম তািকেয় েদখলাম েয, রাসুলুল্লাহ  ﷺতার েযমনটা বর্ণনা িদেয়িছেলন, েস েতমনই
(েদখেত)’। [সিহহ বুখারী, হািদস ১৭৩; সিহহ মুসলীম, হািদস ৩০০০; সিহহ ইবেন িহব্বান,
হািদস ১৯১৩০]
َ
# ইউসুর িবন সাঈদ রহ. উবাইদুল্লাহ িবন আিব রােফ’ রা. েথেক বর্ণনা কেরেছন েয- َّأ ن
َ
َ اﻟ ْﺤ َﺮ ُورِﻳَّﺔ َ ﻟ َﻤ َّﺎ ﺧ َﺮ َﺟ َﺖْ وَﻫ ُﻮ َ ﻣ َﻊ َ ﻋ َﻠِﻲ ِّ ﺑ ْﻦ ِ أ ﺑِﻲ ﻃ َﺎﻟ ِﺐٍ ر َﺿ ِﻲ
َاﻟﻠ َّﻪُ ﻋ َﻨْﻪُ ﻗ َﺎﻟ ُﻮا ﻻَ ﺣ ُﻜ ْﻢ َ إ ﻻَّ ﻟ ِﻠ َّﻪِ ﻗ َﺎل
َ
ِ
ٍّﻋ َﻠِﻲ ٌّ ﻛ ﻠِﻤ َﺔ ُ ﺣ َﻖ
ُ
َّ
َ
َّ
َ أ رِﻳﺪ َ ﺑِﻬ َﺎ ﺑ َﺎﻃ ِﻞ ٌ إِنَّ ر َﺳ ُﻮلَ اﻟﻠ َّﻪِ ﺻ َﻠ َّﻰ اﻟﻠ ﻪُ ﻋ َﻠ ﻴْﻪِ وَﺳ َﻠ ﻢ
َ
َّوَﺻ َﻒَ ﻧ َﺎﺳًﺎ إِﻧ ّ ِﻲ ﻷَ ﻋ ْﺮ ِفُ ﺻ ِﻔ َﺘ َﻬ ُﻢ ْ ﻓ ِﻲ ﻫ َﺆُﻻَ ءِ ﻳَﻘُﻮﻟ ُﻮنَ اﻟ ْﺤ َﻖ
َ
َ
ْ ﺑِﺄ ﻟ ْﺴ ِﻨَﺘ ِﻬ ِﻢ ْ ﻻَ ﻳَﺠ ُﻮزُ ﻫ َﺬَا ﻣ ِﻨْﻬ ُﻢ ْ وَأ ﺷ َﺎر َ إِﻟ َﻰ ﺣ َﻠ ْﻘِﻪِ ﻣ ِﻦ
َ
َ
ٍأ ﺑ ْﻐَﺾِ ﺧ َﻠ ْﻖِ اﻟﻠ َّﻪِ إِﻟ َﻴْﻪِ ﻣ ِﻨْﻬ ُﻢ ْ أ ﺳ ْﻮ َدُ إِﺣ ْﺪ َى ﻳَﺪ َﻳْﻪِ ﻃ ُﺒْﻲ ُ ﺷ َﺎة
َ
َ
َ أ وْ ﺣ َﻠ َﻤ َﺔ ُ ﺛ َﺪْي ٍ ﻓ َﻠ َﻤ َّﺎ ﻗ َﺘ َﻠ َﻬ ُﻢ ْ ﻋ َﻠِﻲ ُّ ﺑ ْﻦ ُ أ ﺑِﻲ ﻃ َﺎﻟ ِﺐٍ ر َﺿ ِﻲ
َاﻟﻠ َّﻪُ ﻋ َﻨْﻪُ ﻗ َﺎلَ اﻧ ْﻈ ُﺮ ُوا ﻓ َﻨَﻈ َﺮ ُوا ﻓ َﻠ َﻢ ْ ﻳَﺠ ِﺪُوا ﺷ َﻴْﺌ ًﺎ ﻓ َﻘ َﺎل
َ
َّ ار ْﺟ ِﻌُﻮا ﻓ َﻮ َاﻟﻠ َّﻪِ ﻣ َﺎ ﻛ َﺬَﺑ ْﺖُ وَﻻَ ﻛ ُﺬ ِﺑ ْﺖُ ﻣ َﺮ َّﺗ َﻴْﻦ ِ أ وْ ﺛ َﻼَ ﺛ ًﺎ ﺛ ُﻢ
َوَﺟ َﺪُوه ُ ﻓ ِﻲ ﺧ َﺮ ِﺑ َﺔ ٍ ﻓ َﺄَﺗ َﻮ ْا ﺑِﻪِ ﺣ َﺘ َّﻰ وَﺿ َﻌُﻮه ُ ﺑ َﻴْﻦ َ ﻳَﺪ َﻳْﻪِ ﻗ َﺎل
َ
َ
ْ ﻋ ُﺒَﻴْﺪُ اﻟﻠ َّﻪِ وَأ ﻧ َﺎ ﺣ َﺎﺿ ِﺮ ُ ذ َﻟ ِﻚ َ ﻣ ِﻦ ْ أ ﻣ ْﺮ ِﻫ ِﻢ ْ وَﻗ َﻮ ْل ِ ﻋ َﻠِﻲ ٍّ ﻓ ِﻴﻬ ِﻢ
ٌ زَادَ ﻳُﻮﻧ ُﺲ ُ ﻓ ِﻲ ر وَاﻳَﺘِﻪِ ﻗ َﺎلَ ﺑُﻜ َﻴْﺮ ٌ وَﺣ َﺪ َّﺛ َﻨِﻲ ر َﺟ ُﻞ
ِ
ِ ﻋ َﻦ ْ اﺑ ْﻦ
َ
َ
 ﺑﺎب, ﻛﺘﺎب اﻟﺰﻛﺎة, رواه ﻣﺴﻠﻢ. َﺣ ُﻨَﻴْﻦ ٍ أ ﻧ َّﻪُ ﻗ َﺎلَ ر َأ ﻳْﺖُ ذ َﻟ ِﻚ َ اﻷْ َﺳ ْﻮ َد
١٠٦٦ ـﻢ
 رﻗـ: ـﻮارج
ـﻞ اﻟﺨـ
ـﻰ ﻗﺘـ
ـﺾ ﻋﻠـ
‘ – اﻟﺘﺤﺮﻳـহারুিরয়্যাহ’রা যখন েবড় হল, তখন িতিন
(তথা উবাইদুল্লাহ িবন আিব রােফ) আলী রা.-এর সােথ িছেলন। তারা বলেলা: َ ﻻَ ﺣ ُﻜ ْـــــﻢ
‘ – إِﻻَّ ﻟ ِﻠ َّـআল্লাহ ছাড়া েকােনা হুকুমদাতা েনই’। তখন: আলী রা. বলেলন: ‘কথাটা
ِــﻪ
বরহক্ব-সত্য, (িকন্তু) তা বািতল উদ্েদশ্েয ব্যবহৃত হেয়েছ। িনশ্চই রাসুলুল্লাহ ﷺ
(আমােদর কােছ এক শ্েরিণর) মানুেষর ৈবিশষ্ট বর্ণনা কেরিছেলন (েয, িনকট ভিবষ্যেত
তােদর আিবর্ভাব হেব এবং মুসলীম উম্মাহ’র মােঝ িফতনা ঘটােব)। আিম অবশ্যই এইসব
েলাকেদর মধ্েয (েসসব িবেশষ) ৈবিশষ্ট (েদেখ িবলক্ষন) িচেন িনেত পারিছ। তারা তােদর
মুেখ (কুরআেনর) হক্ব কথা বেল বেট, (িকন্তু েসটা) তােদর কােরা এই অংশ অিতক্রম কের না
-একথা বেল িতিন কন্ঠনালীর িদেক ইশারা করেলন। (আেরা বলেলন:) আল্লাহ’র সৃষ্িটর মধ্েয
সবেচেয় ক্রেধর পাত্র তারা। তােদর মধ্েয একজন কােলা ব্যাক্িত হেব, যার এক হােত
েভড়া’র স্তনবৃন্ত বা (নারীর) স্তেনর েবাঁটার মেতা থাকেব’। (এরপর এক সময় যখন
বাস্তেবই তােদর আিবর্ভাব হল এবং) আলী রা. (যুদ্ধ কের) তােদরেক কতল করেলন, তখন
বলেলন: েতামরা (ওই কােলা ব্যাক্িতিটেক) েখাঁেজা’। ফেল (মৃতেদহ গুেলার মধ্েয) তার
েখাঁজ করা হল, িকন্তু (সম্ভাব্য কােরা হােতর মধ্েয েসরকম) িকছুই পাওয়া েগল না। িতিন
বলেলন: ‘েতামরা (ওখােন আবার) িফের যাও, (েস অবশ্যই আেছ)। আল্লাহ’র কসম, আিম িমথ্যা
বিলিন এবং আমােকও িমথ্যা বলা হয়িন’। (একথা িতিন) দুবার বা িতন বার বলেলন। অতপর
(তারা েসখােন আবার িফের িগেয় খুঁজেত লাগেলা। অবেশেষ) তােক তারা (মৃত েদেহর) স্তুেপর
মধ্েয (মড়া অবস্থায় পেড়) েপেলা। তখন তারা তােক এেন এেকবাের তাঁর সামেন েরেখ
িদেলা’। [সিহহ মুসলীম, হািদস ১০৬৬; সুনানুল কুবরা, বাইহাকী– ৮/২৯৬ হািদস ১৬৭০১]

ফায়দা: খােরজীেদর ব্যাপাের বহু হািদস রেয়েছ, যার মধ্য েথেক িকছু গুরুত্বপূর্ণ হািদস
এখােন উল্েলখ করলাম। এসকল হািদেস এবং িনম্েনর মূল হািদসগুেলােত েদখা যায়, সকল
খােরজীেদর একিট িবেশষ common ৈবিশষ্ট রেয়েছ, আর েসটা হল: ‘তারা কুরআন পেড়, িকন্তু
কুরআন তােদর কন্ঠনালী অিতক্রম কের না’। অর্থাৎ, কুরআেনর মর্ম ও আহকােমর সিঠক বুঝ ও
প্রেয়াগিবিধ তােদর হৃদয়ঙ্গম হয় না।
িকন্তু প্রশ্ন হল, খােরজীরা ছাড়াও-েতা অপরাপর জােহল-মূর্খেদর কুরআেনর মর্ম ও
আহকােমর সিঠক বুঝ ও প্রেয়াগিবিধ হৃদয়ঙ্গম হয় না এবং এর ফেল আমরা প্রিতিনয়ত েদখেত
পাই েয, সমােজর সর্বসাধারণ মুসলমানরা সামান্য িকছু আয়াত বা
হািদেসর অনুবাদ পেড়
অথবা অ-মুহাক্েকক আেলমরা কুরআন সুন্নাহ’র উপর অগভীর পড়ােশানার উপর িভত্িত কের -এবং
সােথ িকছুটা িনেজেদর িবেবেকর যুক্িত’েক কােজ লািগেয়- শরীয়েতর েকােনা মাসআলাহ’র
ব্যাপাের অহরহ তর্ক করেছ বা িনেজর মতামত িদচ্েছ, অথচ, বড় আেলমগণ জােনন েয ওগুেলার
একটাও শরয়ী ফাতওয়া/সমাধােনর আওতায় পেড় না, তাহেল ওইসকল সর্বসাধারণ মুসলমান এবং অমুহাক্েকক আেলমরা সবাই িক ‘খােরজী’র হুকুেম পেড়?
এর উত্তর হল: ‘না’। খােরজীেদর কন্ঠনালী িদেয় কুরআেনর মর্ম ও আহকােমর সিঠক বুঝ ও
প্রেয়াগিবিধ হৃদয়ঙ্গম না হওয়ার অর্থ আপনারা েযমনটা বুেঝেছন, ব্যাপার েতমনটা নয়।
খােরজীেদর িবিভন্ন ৈবিশষ্েটর মধ্েয মূল দুিট স্বতন্ত্র ৈবিশষ্ট হল:
(১) সাহাবােয় েকরাম রা., তােবয়ীন, তােব তােবয়ীন, আইম্মােয় মুজতািহদীন ও
মুহাক্িকক

ওলামােয়

েকরামগণ

-যাঁরা

আহলুস

সুন্নাহ

ওয়াল

জামাআহ’র

অন্তুর্ভূক্ত- তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ’র আেলােক নূন্যতম েয েয ৈবিশষ্েটর
অিধকারী নারী ও পুরুষ’েক ‘মুসলীম’-এর মধ্েয গণ্য হওয়ার আক্িবদা েপাষন কেরন
এবং তােদরেক ইসলােমর সীমা েথেক েবড় হেয় েগেছ বেল মর্েম আক্িবদা েপাষন কেরন
না, খােরজীরা তােদরেকই ‘কােফর/মুরতাদ’ হেয় েগেছ মর্েম আক্িবদা েপাষন কের
েখাদ কুরআেনর আয়ােতর দিলল েদিখেয়ই।
ফেল খােরজীেদর মেত, খাঁিট মুসলমান বলেত শুধু তারাই, আর যারা তােদর মতাদর্শ ও
কর্তৃত্ব অস্বীকার কের, তারা ‘কােফর/মুরতাদ’ এবং তােদরেক মুরতাদ িহেসেব কতল
করা হালাল, তােদর ধ্বনসম্পদ ‘মুরতােদর’ গ্রহন করা হালাল ইত্যািদ।
(২) সাহাবােয় েকরাম রা., তােবয়ীন, তােব তােবয়ীন, আইম্মােয় মুজতািহদীন ও
মুহাক্িকক

ওলামােয়

েকরামগণ

-যাঁরা

আহলুস

সুন্নাহ

ওয়াল

জামাআহ’র

অন্তুর্ভূক্ত- তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ’র আেলােক নূন্যতম েয েয ৈবিশষ্েটর
অিধকারী আমীর/খিলফা/শাসক’েক ‘মুসলীম’-এর মধ্েয গণ্য কের তার অনুগত্যাধীেন
থাকােক

সর্বসাধারণ

মুসলমান

নর-নারীর

উপর

ওয়ািজব

মেন

কেরন

এবং

উক্ত আমীর/খিলফা/শাসক’েকর তার অনুগত্য েথেক েবড় হেয় িবদ্েরাহ েঘাষনা করােক
হারাম মেন কেরন, খােরজীরা েসই একই ৈবিশষ্েটর আমীর/খিলফা/শাসক’েক কুরআন েথেক
দিলল িদেয়ই ‘কােফর/মুরতাদ’ গণ্য কের তার অনুগত্যাধীেন থাকােক হারাম ও কুফর
বেল িবশ্বাস কের এবং তার অনুগত্য েথেক েবিড়েয় যাওয়ােক ফরয ও ইমােনর অঙ্গ বেল
িবশ্বাস কের। েয সকল মুসলমান নর-নারী তার অনুগত্য স্বীকার কের, খােরজীরা
তােদরেকও পাইকারী হাের ‘কােফর/মুরতাদ’ হেয় েগেছ মর্েম িবশ্বাস কের।

ফেল খােরজীেদর মেত, এসকল মুরতাদ আমীর/খিলফা/শাসক’-েক উৎখাত করার জন্য তার
িবরুদ্েধ

িজহাদ/িকতাল

করা

হালাল

ও

ফরয,

েসই

িজহাদ/িকতােল

পরািজতেদর

নারীেদরেক দাসী বানােনা ও তােদর সােথ েযৗন-সঙ্গম করা হালাল, তােদরেক দাসদাসী িহেসেব ক্রয়-িবক্রয় করা হালাল, তােদর পিরত্যাক্ত সকলপ্রকার ধ্বনসম্পদ
‘গণীমেতর মাল’ িহেসেব েভাগ করা হালাল ইত্যািদ!!!
মূলতঃ

তারা

উগ্র

জােহল-পন্িডত

হওয়ার

কারেণ

িখলাফত,

িজহাদ/িকতাল,

িকসাস,

হদ্,

অন্যান্য িবচার কার্য প্রভৃিত িবষেয় কুরআন েথেক িনেজেদর উগ্র ভাসা ভাসা বুঝ মেতা
এমন সব ব্যাখ্যা ও আইন ৈতরী কের েসটােক ‘ইসলামী শরীয়ত’ মেন কের চেল, েযগুেলা
বাস্তেব কুরআন িনর্েদিশত ‘ইসলামী শরীয়ত’ নয়। বরং ওটা হল তােদর অপব্যাখ্যা মূলক একটা
কাট্টা ‘খােরজী শরীয়ত’। ‘ইসলামী শরীয়ত’ হল কুরআন-সুন্নাহ’র েসই ব্যাখ্যা ও আইেনর
নাম, যার উপর সাহাবােয় েকরাম েথেক িনেয় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’র আইম্মােয়
মুহাদ্েদসীন, মুজতািহদীন ও মুহাক্িকক আেলেম-দ্বীনগেণর ইজমা (ঐক্যমত) রেয়েছ এবং শরয়ী
ইজিতহােদর আেলােক ইস্েতম্বাত করা হয়।
ফেল তারা কুরআন মানার নােম বাস্তেব পেদ পেদ আল্লাহ’র কুরআেনর িবিভন্ন িনর্েদশ
অমান্য করেত থােক এবং (শরীয়তিশদ্ধ) ‘খিলফা/আমীর/শাসক ও তার অনুগত্যাধীন মুসলীম
উম্মাহ’র’ ইজমায়ী জামাআেতর মােঝ ফাটল ধিরেয় নতুন একটা স্বতন্ত্র পথভ্রষ্ঠ তাকিফির
(অর্থাৎ সামান্য কারেণই কােফর কােফর বলার) েফরকা/দল/Cult ৈতরী কের, আর ভােব েয
তারাই কুরআেনর সাচ্চা অনুসারী ও আল্লাহ’র প্িরয় মুসলীম বান্দা! িকন্তু বাস্তেব
তারাই দ্বীন ইসলাম েথেক িছটেক েবড় হেয় যায় এবং তারাই হল েদাযেখর কুকুর।
িকন্তু এেদর বড় সমস্য হল, এরা একদমই েবােঝ না েয, তারা েবােঝনা। তারা শুধু এতটুকুই
েবােঝ েয, তারাই শুধু েবােঝ। এই জাতীয় ব্যাক্িতেদরেক একথা েবাঝােনা মুশিকল েয, তারা
েবােঝ না এবং ভূল পেথর উপর রেয়েছ।
তােদর মনমগেজ উগ্রতা ও ক্রধধারী এরেরাখা কট্টর মনমানিষকতার অন্ধকার হল কুরআন েবাঝার
পেথ প্রথম অন্তরায়। দ্িবতীয় অন্তরায় হল, তারা কুরআন ও সুন্নাহ’েক ওইসকল মুহাক্িকক
ওস্তাদগেণর কাছ েথেক িশক্ষা করােক জরুরী মেন কের না, েয ধারািটর শুরুেত রেয়েছ
িবশ্বনবী মুহাম্মাদ সা., তারপর সাহাবােয় েকরাম এবং তার পের আহলুস সুন্নাহ ওয়াল
জামাআহ’র অন্তুভূক্ত আইম্মােয় মুহাদ্েদসীন, আইম্মােয় মুজতািহদীন ও মুহাক্েকক আেলেম
দ্বীন, যাঁেদর কাঁেধ থােক ইলেমর ঝান্ডা বহেনর দািয়ত্ব। আর তৃতীয় অন্তরায় হল, িনেজ
কুরআন েথেক যা বুেঝেছ, েসটাই একমাত্র সিহহ বুঝ মেন কের গর্বীত হওয়া, আর েসই বুেঝর
িবপরীত

পােশ

থাকা

সকল

সাহাবােয়

েকরাম,

তােবয়ীন,

তােব

তােবয়ীন,

আইম্মােয়

মুহাদ্েদসীন, আইম্মােয় মুজতািহদীন ও মুহাক্েকক আেলেম দ্বীেনর বুঝ ভুল মেন করা।
চতুর্থ অন্তরায় হল, অন্েযর মেতর কােছ িনেজর মতেক পরািজত হওয়াটােক েমেন িনেত পাের না
-চাই অপরজেনর মতিট যত সিহহই েহাক না েকেনা।

এই খারাপ স্বভাবগুিলেক শয়তান যখন খােরজীেদর িনেজেদর েচােখ সুন্দর, সর্বশ্েরষ্ঠ ও
সিহহ বািনেয় েদয়, তখন েসটার পিরণিত অত্যন্ত ভয়ঙ্করী এক কট্টর রূপ ধারণ কের।
চতুর্থ

খিলফা

আলী

রা.-এর

জামানার

খােরজীরা-

(১)

সকল

সাহাবােয়

েকরাম

ও

তাঁেদর

অনুসারী সাধারণ মুিমন মুসলমানেদর সবাই ‘কােফর/মুরতাদ’ হেয় েগেছন- বেল িবশ্বাস করেতা
এবং শুধু িনেজেদরেক মুসলমান মেন করেতা। (২) এই িবশ্বাস েথেকই তারা খিলফা আলী রা. সহ
তাঁর অিধনস্ত সকল প্রশাসেকর অনুগত্য েথেক েবড় হেয় িগেয় আলাদা েফরকা/দল গঠন কেরিছল।
(৩) এই িবশ্বাস েথেকই তারা সকল সাহাবী ও তােদর অনুসারী সাধারণ মুিমন মুসলমানেদর
িবরুদ্েধ (মােন তােদর মেত কােফরেদর িবরুদ্েধ) িজহাদ করােক ফরয মেন করেতা। (৪)
সাহাবীগেণর েকউ কুরআেনর আয়াত ও সুন্নাহ’র িভত্িতেত িকয়াস কের েকােনা মাসআলায় রায়
َ
িদেল তারা সূরা মােয়দা’র নং ৪৪ আয়াত – ُوَﻣ َﻦ ﻟ َّﻢ ْ ﻳَﺤ ْﻜ ُﻢ ﺑِﻤ َﺎ أ ﻧﺰ َلَ اﻟﻠ َّﻪ
ُ
َ‘ – ﻓ َﺄ وﻟ َٰﺌِﻚ َ ﻫ ُﻢ ُ اﻟ ْﻜ َﺎﻓ ِﺮ ُونআর আল্লাহ’ যা নািজল কেরেছন, যা তা িদেয় িবচার
কের না, তারাই কােফর’ -েতলাওয়াত কের বলেতা েয, এভােব িনেজর রায় েদয়ার কারেণ রায়
দাতা কােফর হেয় েগেছ। (৫) তারা প্রকৃত মুসলমানেদরেক েতা কােফর/মুরতাদ বলেতা, আর
অন্য

িদেক

কুরআেনর

আয়াত

েতলাওয়াত

কের

মুশেরক

কােফরেদর

সমর্থন

করেতা।

ইত্যকার

পথভ্রষ্ঠতা িছল তােদর দ্বীন তােদর শরীয়ত, যার সােথ দ্বীন ইসলাম ও শরীয়েতর েকােনা
সম্পর্ক িছল না। দ্বীন ইসলামেক এেদর েথেক িহফাজত করা িছল সমেয়র অপিরহার্য দাবী।
এজন্য হযরত অালী রা. তাঁর িখলাফত কােল তােদর িবরুদ্েধ িজহাদ কের তােদরেক পাইকারী
হাের কতল কেরন। খােরজীেদর ব্যাপাের েখাদ রাসুলুল্লাহ  ﷺএরশাদ কেরিছেলন- ْ ﻟ َﺌِـــــﻦ
َ
‘ – أ دْر َﻛ ْﺘ ُﻬ ُﻢ ْ ﻷ َﻗ ْﺘ ُﻠ َﻨَّﻬ ُﻢ ْ ﻗ َﺘ ْﻞ َ ﺛﻤﻮدআিম যিদ তােদর সাক্ষাত েপতাম তাহেল
অবশ্য অবশ্যই তােদরেক ছামুদ (জািত)েক (পাইকারী হাের) কতল করার ন্যায় কতল করতাম’।
[সিহহ বুখারী, সিহহ মুসলীম]

খােরজী েগাষ্ঠী’র েদৗরাত্ব েশষ জামানায় দাজ্জাল পর্যন্ত বলবৎ থাকেব
আজ েথেক প্রায় েচাদ্দ’শ বছর আেগ আিমরুল মু’িমিনন হযরত আলী রা.-এর িখলাফেতর জামানায়
খােরজী েগাষ্িঠ’র প্রথম দলবদ্ধ আিবর্ভাব ও গণ পতন হেলও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অন্য
ভিবষ্যৎবাণী

েথেক

েবাঝা

যায়,

খােরজীেদর

উত্তরসূরীেদর

েদৗরাত্ব

িবিভন্ন

জামানায়

প্রকাশ পােব, এমনিক ওেদর েশষাংেশর মধ্েযই ‘মািসহ দাজ্জাল’ -এর আিবর্ভাব হেব।
# হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আস রা. েথেক িনর্ভরেযাগ্য সূত্ের বর্িণত হেয়েছ,
িতিন বেলন- ُ ﻳَﺨﺮج: ُﺳ َﻤ ِﻌْﺖُ رﺳﻮلَ اﻟﻠ َّﻪِ ﺻﻠ َّﻰ اﻟﻠ َّﻪُ ﻋﻠﻴﻪِ وﺳﻠ َّﻢ َ ﻳﻘﻮل
َ  ﻛﻠ َّﻤﺎ ﻗ ُﻄ ِﻊ،  ﻳﻘﺮ َؤونَ اﻟﻘﺮآنَ ﻻ ﻳﺠﺎوِزُ ﺗﺮاﻗﻴَﻬ ُﻢ، ِﻗﻮم ٌ ﻣﻦ ﻗ َﺒَﻞ ِ اﻟﻤﺸﺮق
َ
: اﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻨﺪ. ُﻗﺮن ٌ ﻧﺸﺄ ﻗ َﺮن ٌ ﺣﺘ َّﻰ ﻳﺨﺮ ُجَ ﻓﻲ ﺑﻘﻴَّﺘ ِﻬ ِﻢ ُ اﻟﺪ َّﺟ َّﺎل
; ٨٥٥٨  رﻗﻢ: إﺳﻨﺎده ﺻﺤﻴﺢ ; و اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪرك: و ﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ,٦٩٥٢  رﻗﻢ٦/٤١٣
 رواه اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ وإﺳﻨﺎده ﺣﺴﻦ; و اﺑﻮ داود:٦/٢٣٠ :ﻗﺎل اﻟﻬﻴﺜﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ
٧٦٢٢  رﻗﻢ٨/١١٨:  و رواﺗﻪ ﺛﻘﺎت ﻛﻤﺎ ﻓﻲ إﺗﺤﺎف اﻟﺨﻴﺮة أﻟﺒﻮﺻﻴﺮى٢٢٩٣  رﻗﻢ:– ﻃﻴﺎﻟﺴﻲ

‘আিম রাসুলুল্লাহ ﷺ-েক এরশাদ করেত শুেনিছ: পূর্ব িদক েথেক একিট েগাষ্ঠী েবড় হেব,
তারা কুরঅান পড়েব, (িকন্তু আয়াতগুেলা) তােদর (গলার) কন্ঠনালী অিতক্রম করেব না।
(প্রকৃত অর্থ ও মর্ম কলেব েঢাকা েতা পেরর কথা)। যতবারই (তােদর েদৗরাত্েবর) িশং-েক
েকেট েফলা হেব, (ততবারই তােদর) নতুন িশং গজােব। এমনিক (এভােব চলেত চলেত) তােদর
অবিশষ্ঠাংেশর মধ্েয দাজ্জাল েবড় হেব’। [মুসনােদ আহমাদ-৬/১৫৩ হািদস ৬৯৫২; মুসতাদরােক
হািকম, হািদস ৮৫৫৮; আবু দাউদ তায়ািলসী, হািদস ২২৯৩; ত্বাবরাণী: মাজমাউয যাওয়ায়ীদ,
হাইছামী- ৬/২৩০]
হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রা. েথেক িনর্ভরেযাগ্য সূত্ের বর্িণত হেয়েছ, িতিন বেলন ﻛ ُﻠ َّﻤ َﺎ:ُﺳ َﻤ ِﻌْﺖُ ر َﺳ ُﻮلَ اﻟﻠ َّﻪِ ﺻ َﻠ َّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋ َﻠ َﻴْﻪِ وَﺳ َﻠ َّﻢ َ ﻳَﻘُﻮل
َ
 أ ﻛ ْﺜ َﺮ َ ﻣ ِﻦ ْ ﻋ ِﺸ ْﺮ ِﻳﻦ َ ﻣ َﺮ َّة ً ﺣ َﺘ َّﻰ ﻳَﺨ ْﺮ ُجَ ﻓ ِﻲ, َ ﺧ َﺮ َجَ ﻗ َﺮ ْن ٌ ﻗ ُﻄ ِﻊ
١/٢٦ :” ; وﺻﺤﺤﻪ اﻟﺒﻮﺻﻴﺮي ﻓﻲ “اﻟﺰواﺋﺪ١٧٤ : رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ. ُﻋ ِﺮ َاﺿ ِﻬ ِﻢ ُ اﻟﺪ َّﺟ َّﺎل
 وﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ “ﺻﺤﻴﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، – ‘আিম রাসুলুল্লাহ ﷺ-েক এরশাদ করেত শুেনিছ:
‘যতবারই তােদর (েদৗরাত্েবর) িশং েবড় হেব, (ততবারই তা) েকেট েফলা হেব’। (এই একই কথা
িতিন িবশ বােররও েবিশ বলেলন। তারপর বলেলন:) এমনিক (এভােব চলেত চলেত) তােদর েশষাংেশর
মধ্েয দাজ্জাল েবড় হেব’। [সুনােন ইবেন মাজাহ- ১/৪৭ হািদস ১৭৪]
এই হািদেসও আপনার েদেখেত েপেলন েয, সব খােরজীেদর একিট িবেশষ ৈবিশষ্ট রেয়েছ, আর েসটা
হল: ‘তারা কুরআন পেড় িকন্তু কুরআেনর মর্ম তােদর কন্ঠনালী অিতক্রম কের না’।

েশষ জামানার খােরজী েগাষ্ঠী / েফরকা : আইএস, দােয়শ
আলী রা. েথেক সিহহ সূত্ের বর্িণত হেয়েছ, রাসুলুল্লাহ  ﷺএরশাদ কেরেছন- ُﺳ َـــﻴَﺨ ْﺮ ُج
َ
، ِـﻔ َﻬ َﺎءُ اﻷ َﺣ ْﻼ َم
 ﺳ ُـ،ِـﻨَﺎن
ـﺪ َاث ُ اﻷ َﺳ ْـ
 أ ﺣ ْـ،ِـﺎن
ـﺮ ِ اﻟﺰ َّﻣ َـ
ـﻲ آﺧ ِـ
ـﻮ ْم ٌ ﻓ ِـ
ﻗ َـ
ْ  ﻻ َ ﻳُﺠ َــﺎوِزُ إِﻳﻤ َــﺎﻧ ُﻬ ُﻢ،ِﻳَﻘُﻮﻟ ُــﻮنَ ﻣ ِــﻦ ْ ﺧ َﻴْــﺮ ِ ﻗ َــﻮ ْل ِ اﻟﺒَﺮ ِﻳَّــﺔ
َ  ﻛ َﻤ َﺎ ﻳَﻤ ْﺮ ُق ُ اﻟﺴ َّﻬ ْﻢ ُ ﻣ ِﻦ،ِ  ﻳَﻤ ْﺮ ُﻗ ُﻮنَ ﻣ ِﻦ َ اﻟﺪِّﻳﻦ،ْ ﺣ َﻨَﺎﺟ ِﺮ َﻫ ُﻢ
َ
ْ  ﻓ َﺈِ نَّ ﻓ ِﻲ ﻗ َﺘ ْﻠِﻬ ِﻢ،ْ  ﻓ َﺄ ﻳْﻨَﻤ َﺎ ﻟ َﻘِﻴﺘ ُﻤ ُﻮﻫ ُﻢ ْ ﻓ َﺎﻗ ْﺘ ُﻠ ُﻮﻫ ُﻢ،ِاﻟﺮ َّﻣ ِﻴَّﺔ
َ
 ﻛﺘﺎب اﺳﺘﺘﺎﺑﺔ,  رواه ﺑﺨﺎري. ِأ ﺟ ْﺮ ًا ﻟ ِﻤ َﻦ ْ ﻗ َﺘ َﻠ َﻬ ُﻢ ْ ﻳَﻮ ْم َ اﻟﻘِﻴَﺎﻣ َﺔ
: ﺑﺎب ﻗﺘﻞ اﻟﺨﻮارج واﻟﻤﻠﺤﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ,اﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ واﻟﻤﻌﺎﻧﺪﻳﻦ وﻗﺘﺎﻟﻬﻢ
 ﺣﻤﺰة أﺣﻤﺪ: ﺗﺤﻘﻴﻖ, ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺻﺤﻴﺢ٦١٦  رﻗﻢ١/٤٣١ :; اﺣﻤﺪ١٠٦٦  رﻗﻢ: ; و ﻣﺴﻠﻢ٦٩٣٠ رﻗﻢ
‘ – ;اﻟﺰﻳﻦিশঘ্রই েশষ জামানায় (এমন একিট) েগাষ্ঠীর আিবর্ভাব হেব, (যারা হেব) কাঁচাবয়েসর (সব েছেলপুেল/উর্িত যুবক এবং) জ্ঞান-বুদ্িধেত অপিরপক্ক/িনর্েবাধসূলভ। তারা
কথা বলেব উৎকৃষ্ট কথা (িকন্তু কথাগুেলার সিহহ ব্যাখ্যা না েবাঝার কারেণ তারা
মুর্খতা বসতঃ তা গলত স্থােন প্রেয়াগ করেব)। তারা কুরআন পাঠ করেব, (িকন্তু
আয়াতগুেলা) তােদর (গলার) কণ্ঠনালী অিতক্রম করেব না, (ক্বলেব েঢাকা েতা পেরর কথা)।
তারা দ্বীন (ইসলাম) েথেক (এমনভােব) িছটেক েবড় হেয় যােব, েযভােব তীর িশকার েভদ কের
িছটেক েবড় হেয় যায়। েতামরা তােদরেক েযখােনই সাক্ষাত পােব, কতল কের েফলেব। কারণ, েয
তােদর কতল করেব, িনশ্চই তার জন্য েকয়ামেতর িদন আল্লাহ’র কােছ তােদরেক কতেলর মধ্েয
পুরষ্কার রেয়েছ ’। [সিহহ বুখারী, হািদস ৬৯৩০; সিহহ মুসলীম, হািদস ১০৬৬; মুসনােদ
আহমদ– ১/৪৩১ হািদস ৬১৬; সুনােন আবু দাউদ, হািদস ৪৭৬৭; সুনােন নাসায়ী, হািদস ৪১১৩;
সুনােন িতরিমযী, হািদস ২১৮৮; সুনােন ইবেন মাজাহ, হািদস ১৬৮]
এরা হল েশষ জামানার খােরজী েগাষ্িঠ এবং তােদরও ওই িবেশষ ৈবিশষ্টিট রেয়েছ, অর্থাৎ:
‘তারা কুরআন পেড় িকন্তু কুরআন তােদর কন্ঠনালী অিতক্রম কের না’।

ইমাম হােফজ ইবেন হাজার আসকালানী রহ. ِ– ﻳَﻘُﻮﻟ ُﻮنَ ﻣ ِﻦ ْ ﺧ َﻴْﺮ ِ ﻗ َﻮ ْل ِ اﻟﺒَﺮ ِﻳَّﺔ
‘তারা কথা বলেব উৎকৃষ্ট কথা’ -এর ব্যাখ্যায় িলেখেছন েয, এর অর্থ: কুরআন। [ফাতহুল
বারী, ইবেন হাজার- ৬/৬১৯] অর্থাৎ, এই েশষ জামানার খােরজীরাও কুরআেনর আয়াত িদেয়ই
তােদর

কথা

ও

কােজর

স্বপক্েষ

দিলল

িদেব

বা

মানুষেক

তােদর

িদেক

ডাকেব,

েযমন:

ইসলামী িখলাফত, িকতাল/িজহাদ, েকসাস, শরীয়াহ িভত্িতক িবচার ইত্যািদর কথা বলেব বা
েসিদেক মানুষেক ডাকেব, িকন্তু বাস্তবতা হেব তা-ই যা হযরত আলী রা. বেলিছেলন: ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ
 — ﻳﺮاد ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞকথা সত্য, (িকন্তু) তা বািতল উদ্েদশ্েয ব্যবহৃত।

তেব েশষ জামানার খােরজীেদর েচনার আেরা দুিট িবেশষ ৈবিশষ্েটর কথা উল্েলক করা হেয়েছ
َ
েয, তারা হেব ِ أ ﺣ ْﺪ َاث ُ اﻷْ َﺳ ْﻨَﺎنএবং ِﺳ ُﻔ َﻬ َﺎءُ اﻷ َﺣ ْﻼ َم। এই ৈবিশষ্ট দুিট েশষ
জামানার খােরজী ছাড়া ইিতপূর্েবকার অন্য েকােনা জামানার খােরজীেদর ব্যাপাের েকােনা
হািদেস বর্িণত হেয়েছ মর্েম আমার ক্ষুদ্র েচােখ ধরা পেরিন।
َ
শব্দগুচ্ছ ِ أ ﺣ ْــﺪ َاث ُ اﻷْ َﺳ ْــﻨَﺎن-এর মধ্েয আরবী শব্দ  ﺣــﺪثঅর্থ: নিভস, নতুন,
প্রারম্ভ, আরম্ভ ইত্যািদ যার বহুবচন হল  أﺣـــﺪاث। আর  ﺳـــﻦঅর্থ (বয়স/বৎসর) এবং এর
বহুবচন হল  اﻷﺳــــﻨﺎن। আিম এর বঙ্গানুবাদ কেরিছ: ‘কাঁচা- বয়েসর (সব েছেলপুেল/উর্িত
যুবক)’ । আর শব্দগুচ্ছ ِ ﺳ ُــﻔ َﻬ َﺎءُ اﻷ َﺣ ْﻼ َم-এর মধ্েয আরবী শব্দ  ﺣﻠــﻢঅর্থ: আকল,
আক্েকল-জ্ঞান, িবেবক-েবাধ, বুদ্িধ ইত্যািদ যার বহুবচন হল اﻷﺣﻼم। আর  ﺳ َــــﻔِﻴﻪঅর্থ
িনর্েবাধ, েবউকুফ (stupid), আহাম্মক, বুদ্িধভ্রষ্ট, স্থুলবুদ্িধসম্পন্ন ইত্যািদ এবং
এর বহুবচন হল ُ ﺳ ُـــــــــــــﻔ َﻬﺎء। আিম এর বঙ্গানুবাদ কেরিছ: ‘জ্ঞান-বুদ্িধেত
অপিরপক্ক/িনর্েবাধসূলভ’।
এই েশষ জামানার খােরজী েগাষ্িঠেক েচনা মুসলীম উম্মাহ’র জন্য অপিরহার্য। আর আমরা
‘নবীজীর ভিবষ্যৎবাণী’ িসিরেজ েদিখেয় এেসিছ েয, ‘আমরা িনঃসন্েদেহ েশষ জামানায় ঢুেক
পেড়িছ’। এখন েদখার িবষয়, এই জামানায় এই সবগুেলা ৈবিশষ্েটর েকান েগাষ্িঠ রেয়েছ?
এ জামানার অেনেক িবিভন্ন বই, পত্রপত্িরকা, ওেয়বেপজ ইত্যািদেত মুসলীম উম্মাহ’র মােঝ
িবদ্যমান িবিভন্ন গ্রুপেক েশষ জামানার ‘খােরজী েগাষ্ঠী’ বেল িচহ্িনত করার েচষ্টা

কেরেছন। িকন্তু ওগুেলার েবিশরভাগই এমন েয, তােদর কােরা কােরা মধ্েয খােরজীেদর িবেশষ
ৈবিশষ্েটর কম-েবিশ সাদৃশ্যতা রেয়েছ মর্েম অনুভূত হেলও, তােদরেক আমার মন ‘খােরজী
েফরকা/দল’ বলেত পুেরাপুির সায় েদয় না। সন্েদহ িনেয় িনশ্িচত েকােনা মত েদয়ার প্রশ্নই
ওেঠ না। তেব যােদরেক েকােনা সন্েদহ ছাড়াই েশষ জামানার খােরজী বলা যায় (এবং িবশ্েবর
বহু ওলামােয় েকরাম যােদরেক েশষ জামানার খােরজী বেল মত প্রকাশ কেরেছন,) তারা হল:
ইরাক ও িসিরয়ায় আস্তানা গাড়া ‘আইএসআইএস’ বা ‘দােয়শ’ নামক েসই তাকিফির সন্ত্রাসী
েগাষ্ঠীিট।
আল্লাহ তাআলা আমােদর আইম্মােয় মুহাদ্েদসীেনর কবরেক নূের নূরান্নীত করুন। তাঁরা
আমােদর জন্য সিহহ ও িনর্ভরেযাগ্য সনেদ বর্িণত হািদস ও আছারগুেলােকই শুধু সংরক্ষন
কের যান িন, তাঁেদর অেনেক দূর্বল সনদ বা অতীব দূর্বল সনদ িকংবা জাল সনেদ বর্িণত
হািদস ও আসারগুেলােকও তাঁেদর িকতােব উল্েলখ কের েগেছন, যােত তাঁেদর পরবর্তী মুসলীম
প্রজন্মরা -(১) সনেদর আেলােক যাচাই বাঁছাই কের সম্ভাব্য জাল, িমথ্যা, অিনর্ভরেযাগ্য
সূত্ের

বর্িণত

েরওয়ােয়ত

সমূহ

েথেক

যথাসম্ভব

েবঁেচ

থাকেত

পাের,

(২)

সিহহ

ও িনর্ভরেযাগ্য সূত্ের বর্িণত েরওয়ােয়ত গুেলা েথেক শরীয়ত বুঝেত ও আহকাম ইস্েতম্বাত
করেত পাের, (৩) দূর্বল বা অতীব দূর্বল সনেদ বর্িণত েরওয়ােতরগুেলা েথেক উসূেলর
আেলােক ফায়দা হািসল করেত পাের।
এমনই একজন হেলন, তৎকালীন ইরােকর মুহাদ্েদস ইমাম নুয়াইম িবন হাম্মাদ রহ. (মৃ: ২২৮
িহ:)। ইমাম আহমদ, ইমাম ইবেন মুঈন, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসিলম প্রমূেখর মেত িতিন
‘িসকাহ’ (িনর্ভরেযাগ্য) রাবী। েখাদ সিহহ বুখারী ও সিহহ মুসলীেম তাঁর বর্িণত হািদস
রেয়েছ। তাঁর একিট প্রিসদ্ধ িকতাব হল ـــــــــــﻦ
( اﻟﻔﺘـআল িফতান)। তেব এই িকতােব
িতিন রাসুলুল্লাহ ﷺ, িবিভন্ন সাহাবােয় েকরাম, তােবয়ীন বা তােব তােবয়ীন েথেকমারফু ও
মুরসাল সূত্ের এবং সিহহ, হাসান, ফয়ীফ, মুনকার, মাউযু -সকল প্রকার সনেদ ‘িফতনা’
সম্পর্িকত প্রায় ২০০০ েরওয়ােয়ত উদ্ধৃত কেরেছন, যার মধ্েয এমন িকছু বর্ণনা পাওয়া
যায়, যা িবশ্েবর বহু আেলেম দ্বীেনর মত এই েশষ জামানার কােলা পতাকাধারী আইএস বা
দােয়শ’েদর িদেক ইশারা কের। িনম্েনর েরওয়ােয়ত গুেলার প্রিত লক্ষ্য করুন:ইমাম নুয়াইম িবন হাম্মাদ রহ. (মৃ: ২২৮ িহ:) তাঁর িকতাব ‘আল-িফতান’-এ হাসান সনেদ
হযরত যুহরী রহ. েথেক বর্ণনা কেরেছন েয, িতিন বেলেছন – ِﺣ َﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻋ َﺒْﺪُ اﻟﻠَّﻪ
، ِ ّ ﻋ َﻦ ِ اﻟﺰ ُّﻫْﺮ ِي، ِّ  ﻋ َﻦ ْ ﺳَﻌِﻴﺪِ ﺑ ْﻦ ِ ﻳَﺰ ِﻳﺪَ اﻟﺘَّﻨُﻮﺧ ِﻲ، َﺑ ْﻦ ُ ﻣَﺮ ْوَان
ٌ ﻳَﻘُﻮدُﻫ ُﻢ ْ ر ﺟ َﺎل،  “ ﺗ ُﻘ ْﺒِﻞ ُ اﻟﺮ َّاﻳَﺎتُ اﻟﺴ ُّﻮدُ ﻣ ِﻦ َ اﻟ ْﻤ َﺸ ْﺮ ق: َﻗ َﺎل
ِ ِ
ِ
َ
َ
،  أ ﻧ ْﺴ َـﺎﺑُﻬ ُﻢ ُ اﻟ ْﻘُـﺮ َى، ٍ أ ﺻ ْـﺤ َﺎبُ ﺷ ُﻌُـﻮر، ِﻛ َـﺎﻟ ْﺒُﺨ ْﺖِ اﻟ ْﻤ َﺠ َﻠ َّﻠ َـﺔ
َ
ُ  ﺗ ُﺮ ْﻓ َﻊ ُ ﻋ َﻨْﻬ ُﻢ، َ ﻳَﻔ ْﺘ َﺘ ِﺤ ُﻮنَ ﻣ َﺪ ِﻳﻨَﺔ َ دِﻣ َﺸ ْﻖ، وَأ ﺳ ْﻤ َﺎؤُﻫ ُﻢ ُ اﻟ ْﻜ ُﻨَﻰ
 ﻗﺎل ﻣﺠﺪى,٥٦٤  رﻗﻢ: رواه ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ. ٍاﻟﺮ َّﺣ ْﻤ َﺔ ُ ﺛ َﻼث َ ﺳ َﺎﻋ َﺎت
 اﺳﻨﺎده ﺣﺴﻦ:٥٥٠  رﻗﻢ١٣٤ ص:‘ – ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﺳﻴﺪ اﻟﺸﻮريপূর্বিদেক কােলা পতাকা(ধারী
একিট েগাষ্িঠ)র আিবর্ভাব হেব, (তােদর) পুরুষরা -কাপেড় ঢাকা বুখতী উেটর (কুঁেজর)
মেতা (তােদর মাথা ও মুখেক) েপঁিচেয় রাখেব, তারা হেব (লম্বা) চুলধারী, তােদরেক

সম্েমাধন করা হেব (শহর/গ্রােমর) এলাকার সােথ (সম্পর্কযুক্ত কের), তােদর নামগুেলা
হেব কুিনয়া-যুক্ত (উপনাম িবিশষ্ট), তারা (িসিরয়ার) দােমষ্ক দখল করেব, তােদর (অন্তর)
েথেক িতনিট (িবেশষ) সমেয় দয়া-মায়া উেঠ যােব’। [আল-িফতান, নুআইম িবন হাম্মাদ, আছার
৫৬৪]
এই ভিবষ্যতবাণীিট

িবিশষ্ট তােবয়ী ও হািদেসর িনর্ভরেযাগ্য রাবী ইমাম যুহরী রহ. েথেক

উত্তম সনেদ বর্িণত একিট েরওয়ােয়ত। তেব িতিন কার কাছ েথেক শুেন তা বর্ণনা কেরেছন তার েকােনা উল্েলখ েনই। ইমাম যুহরীর এই বর্ণনার সমর্থন হয় িনম্েনাক্ত েরওয়ােয়ত
েথেক।

ইমাম

নুয়াইম

িবন

হাম্মাদ

রহ.

িনজ

সনেদ

হযরত

আলী

রা.

েথেক

বর্ণনা

কেরেছন

েয,

রাসুলুল্লাহ  ﷺএরশাদ কেরন- ِ  ﻋ َﻦ، ُ  وَرِﺷ ْﺪِﻳﻦ، ُﺣ َﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺣ َﺪَّﺛَﻨَﺎ اﻟْﻮَﻟِﻴﺪ
َ
َ
َ
ِ  ﻋ َﻦ ْ ﻋ َﻠِﻲ ِّ ﺑ ْﻦ، َ ﻋ َﻦ ْ أ ﺑِﻲ ر ُوﻣَﺎن، ٍ  ﻋ َﻦ ْ أ ﺑِﻲ ﻗ َﺒِﻴﻞ، َاﺑ ْﻦ ِ ﻟ ﻬ ِﻴﻌَﺔ
َ
َ
ِ ” إِذ َا ر َأ ﻳْﺘ ُﻢ ُ اﻟﺮ َّاﻳَﺎت: َ ﻗ َﺎل، ُأ ﺑِﻲ ﻃ َﺎﻟِﺐ ٍ ر َﺿ ِﻲ َ اﻟﻠَّﻪُ ﻋ َﻨْﻪ
َ
َ
، ْ  وَﻻ أ ر ْﺟ ُﻠ َﻜ ُﻢ، ْ اﻟﺴ ُّﻮدَ ﻓ َﺎﻟ ْﺰ َﻣ ُﻮا اﻷ َر ْض َ ﻓ َﻼ ﺗ ُﺤ َﺮ ِّﻛ ُﻮا أ ﻳْﺪ ِﻳَﻜ ُﻢ
ْ
ُ
ِ  ﻗ ُﻠ ﻮﺑُﻬ ُﻢ ْ ﻛ َﺰ ُﺑ َﺮ، ْ ﺛ ُﻢ َّ ﻳَﻈ ﻬ َﺮ ُ ﻗ َﻮ ْمٌ ﺿ ُﻌَﻔ َﺎءُ ﻻ ﻳُﺆ ْﺑ َﻪُ ﻟ َﻬ ُﻢ
َ
، ٍ ﻻ ﻳَﻔ ُﻮنَ ﺑِﻌَﻬ ْﺪ ٍ وَﻻ ﻣ ِﻴﺜ َﺎق، ِ ﻫ ُﻢ ْ أ ﺻ ْﺤ َﺎبُ اﻟﺪ َّوْﻟ َﺔ، ِ اﻟ ْﺤ َﺪ ِﻳﺪ
َ
َ
،  أ ﺳ ْﻤ َﺎؤُﻫ ُﻢ ُ اﻟ ْﻜ ُﻨَﻰ، ِﻳَﺪْﻋ ُﻮنَ إِﻟ َﻰ اﻟ ْﺤ َﻖِّ وَﻟ َﻴْﺴ ُﻮا ﻣ ِﻦ ْ أ ﻫ ْﻠِﻪ
 ﺣ َﺘ َّﻰ، ِ وَﺷ ُﻌُﻮر ُﻫ ُﻢ ْ ﻣ ُﺮ ْﺧ َﺎة ٌ ﻛ َﺸ ُﻌُﻮرِ اﻟﻨِّﺴ َﺎء، وَﻧِﺴ ْﺒَﺘ ُﻬ ُﻢ ُ اﻟ ْﻘُﺮ َى
. ُ ﺛ ُﻢ َّ ﻳُﺆ ْﺗ ِﻲ اﻟﻠ َّﻪُ اﻟ ْﺤ َﻖَّ ﻣ َﻦ ْ ﻳَﺸ َﺎء، ْ ﻳَﺨ ْﺘ َﻠِﻔ ُﻮا ﻓ ِﻴﻤ َﺎ ﺑ َﻴْﻨَﻬ ُﻢ
 و إﺳﻨﺎده ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا; و ذﻛﺮاﻟﻤﺘﻘﻲ اﻟﻬﻨﺪي,٥٧٣  رﻗﻢ:رواه ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ
٣١٥٣٠ ـﻢ
 رﻗـ١١/٢٨٣ :ـﺎل
ـﺰ اﻟﻌﻤـ
ـﻲ ﻛﻨـ
‘ – ﻓـযখন েতামরা (পূর্ব িদক েথেক আিবর্ভূত একিট
েগাষ্িঠর হােত) কােলা পতাকা েদখেত পােব, তখন জিমনেক আঁকেড় ধের েথেকা, (েকােনা
অবস্থােতই) েতামােদর হাত’েক নড়াচড়া কেরা না, েতামােদর পা’েকও না। (েতামরা তােদরেক
েকােনা রকম সাহায্য করেব না)। এরপর একিট দূর্বল েগাষ্িঠর আিবর্ভাব হেব, তােদর
েকােনা মূল্য থাকেব না, তােদর অন্তরগুেলা হেব েলাহার টুকড়ার মেতা (শক্ত; দয়া-মায়া
বেল িকছু থাকেব না)। তারা (একিট) রাষ্ট্েরর হর্তাকর্তা (হেয় বসেব)। এরা না েকােনা
ওয়াদা/অঙ্িঘকার পূরণ করেব, আর না েকােনা চুক্িত। তারা আল-হক্ব (আল-কুরআন/দ্বীন
ইসলাম)-এর িদেক আহবান করেব, িকন্তু (বাস্তেব) তারা (িনেজরা) তার ধারকবাহক হেব না,
(তারা

হেব

মূলতঃ

েগামরাহী

ও

িফতনা-ফ্যাসােদ’র

ধারকবাহক)।

তােদর

নামগুেলা

হেব

কুিনয়া-যুক্ত (উপনাম িবিশষ্ট), তােদরেক সম্েমাধন করা হেব (শহর/গ্রােমর) এলাকার সােথ
(সম্পর্কযুক্ত কের), তােদর চুলগুেলা হেব নারীেদর চুেলর মেতা েলপােনা। একসময় তােদর
িনেজেদর মধ্েয দ্বন্দ্ব-িবেরাধ েদখা িদেব। এরপর আল্লাহ যােক ইচ্ছা আল-হক্ব (সত্য
দ্বীেনর বুঝ ও তাঁর কবুিলয়াত) দান করেবন’। [আল-িফতান, নুআইম িবন হাম্মাদ, আছার ৫৭৩;
কাঞ্জুল উম্মাল- ১১/২৮৩ ক্রিমক নং ৩১৫৩০]

# ইমাম নুয়াইম িবন হাম্মাদ রহ. (মৃ: ২২৮ িহ:) তাঁর িকতাব ‘আল-িফতান’-এ িনজ সনেদ আলী
িবন আিব ত্বালহা েথেক বর্ণনা কেরেছন েয, িতিন বেলেছন – ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة ﻋﻦ أﺑﻴﻪ
ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﻠﺤﺔ ﻗﺎل ﻳﺪﺧﻠﻮن دﻣﺸﻖ ﺑﺮاﻳﺎت ﺳﻮد ﻋﻈﺎم ﻓﻴﻘﺘﺘﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺘﻠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ
; ﻗﺎل ﻣﺠﺪى ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ٥٦٥  رﻗﻢ: رواه ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ. ﺷﻌﺎرﻫﻢ ﺑﻜﺶ ﺑﻜﺶ
١١/٢٨٣ : ﻓﻴﻪ ﻣﺠﻬﻮل; و ذﻛﺮاﻟﻤﺘﻘﻲ اﻟﻬﻨﺪي ﻓﻲ ﻛﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل:٥٥١  رﻗﻢ١٣٤ ص:ﺳﻴﺪ اﻟﺸﻮري
٣١٥٢٩ ــﻢ
‘ – رﻗـতারা কােলা পতাকা িনেয় (শাম/িসিরয়ার) দােমশেক ব্যাপক সংখ্যায় প্রেবশ
করেব। পের েসখােন তারা খুনাখুিন ও যুদ্ধিবগ্রেহর মারাত্মক এক ময়দান/েমৗসুম বািনেয়
েফলেব। তােদর পিরচয়-িচহ্ন হেব, (তারা সামান্যেতই বলেব:) হত্যা কেরা, হত্যা কেরা’।
[আল-িফতান, নুআইম িবন হাম্মাদ, আছার ৫৬৫; কাঞ্জুল উম্মাল- ১১/২৮৩ ক্রিমক নং ৩১৫২৯]
# ইমাম নুয়াইম িবন হাম্মাদ রহ. তাঁর িকতাব ‘আল-িফতান’-এ িনজ সনেদ হযরত আবু হুরায়রাহ
রা. েথেক বর্ণনা কেরেছন েয, রাসুলুল্লাহ  ﷺএরশাদ কেরন- ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻌﻄﺎر
ﻋﻦ ﺿﺮار ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻋﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻓﺮوة ﻋﻤﻦ ﺣﺪﺛﻪ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻰ اﻟﻠﻪ
ْ
َ
، ٍ  ﺗ َﺄ ﺗ ِﻴﻜ ُﻢ ْ ﺑ َﻌْﺪ ِي أ ر ْﺑ َﻊ ُ ﻓ ِﺘ َﻦ:ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
 وَاﻟﺜ َّﺎﻧ ِﻴَﺔ ُ ﻳُﺴ ْﺘ َﺤ َﻞ ُّ ﻓ ِﻴﻬ َﺎ، ُاﻷ ُوﻟ َﻰ ﻳُﺴ ْﺘ َﺤ َﻞ ُّ ﻓ ِﻴﻬ َﺎ اﻟﺪِّﻣ َﺎء
، ُ وَاﻟﺜ َّﺎﻟ ِﺜ َﺔ ُ ﻳُﺴ ْﺘ َﺤ َﻞ ُّ ﻓ ِﻴﻬ َﺎ اﻟﺪِّﻣ َﺎء، ُ وَاﻷ َﻣ ْﻮ َال، ُاﻟﺪِّﻣ َﺎء
، ٌ  وَاﻟﺮ َّاﺑِﻌَﺔ ُ ﺻ َﻤ َّﺎءُ ﻋ َﻤ ْﻴَﺎءُ ﻣ ُﻄ ْﺒِﻘ َﺔ، ُ وَاﻟ ْﻔ ُﺮ ُوج، ُوَاﻷ َﻣ ْﻮ َال
َ
ِ ﺣ َﺘ َّﻰ ﻻ ﻳَﺠ ِﺪ َ أ ﺣ َﺪ ٌ ﻣ ِﻦ َ اﻟﻨَّﺎس، ِ ﺗ َﻤ ُﻮر ُ ﻣ َﻮ ْر َ اﻟ ْﻤ َﻮ ْجِ ﻓ ِﻲ اﻟ ْﺒَﺤ ْﺮ
ُ  وَﺗ َﺨ ْﺒ ﻂ، َ  وَﺗ َﻐْﺸ َﻰ اﻟ ْﻌِﺮ َاق، ِ ﺗ ُﻄ ِﻴﻒُ ﺑ ﺎﻟﺸ َّﺎم، ًﻣ ِﻨْﻬ َﺎ ﻣ َﻠ ْﺠ َﺄ
ِ
ِ
ُ
ْ
ِ وَﺗ ُﻌْﺮ َك ُ اﻷ ﻣ َّﺔ ُ ﻓ ِﻴﻬ َﺎ ﺑِﺎﻟ ﺒَﻼء، اﻟ ْﺠ َﺰ ِﻳﺮ َة َ ﺑِﻴَﺪ ِﻫ َﺎ وَرِﺟ ْﻠِﻬ َﺎ
َ
ْ ﻣ َﻪ:  ﺛ ُﻢ َّ ﻻ ﻳَﺴ ْﺘ َﻄ ِﻴﻊ ُ أ ﺣ َﺪ ٌ ﻣ ِﻦ َ اﻟﻨَّﺎسِ ﻳَﻘُﻮلُ ﻓ ِﻴﻬ َﺎ، ِﻋ َﺮ ْك َ اﻷ َدِﻳﻢ
ٍ  ﺛ ُﻢ َّ ﻻ ﻳَﻌْﺮ ِﻓ ُﻮﻧ َﻬ َﺎ ﻣ ِﻦ ْ ﻧ َﺎﺣ ِﻴَﺔ ٍ إِﻻ اﻧ ْﻔ َﺘ َﻘ َﺖْ ﻣ ِﻦ ْ ﻧ َﺎﺣ ِﻴَﺔ، ْﻣ َﻪ
ُ
 اورده, ً اﺳﻨﺎده ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا,٨٩  رﻗﻢ: رواه ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ. أ ﺧ ْﺮ َى
٣١٠٤٧ ـﻢ
 رﻗـ١١/١٦٣ :ـﺎل
ـﺰ اﻟﻌﻤـ
ـﻲ ﻛﻨـ
ـﻲ ﻓـ
‘ – اﻟﻤﺘﻘـআমার পর েতামরা (মুসলমানরা) চারিট
িফতনার সম্মুিখন হেব। প্রথমিটর ক্েষত্ের (মুসলমানেদর) রক্ত’েক হালাল বানােনা হেব।
দ্িবতীয়িটর ক্েষত্ের (মুসলমানেদর) রক্ত ও সম্পদ’েক হালাল বানােনা হেব। তৃতীয়িটর
ক্েষত্ের (মুসলমানেদর) রক্ত, সম্পদ ও লজ্জাস্থান’েক হালাল বানােনা হেব। আর চতুর্থ
(িফৎনা)িট হেব ‘(রােতর ঘন) অন্ধকারময় সমুদ্েরর উত্তাল েঢউেয় (-র েতােড়) রিধর হেয়
দৃষ্িটশক্িতহীন

অবস্থায়

(কখেনা)

এিদক

(কখেনা)

ওিদক

েভেস

যাওয়া(র

ন্যায়

একিট

মারাত্মক িফতনা)। এমনিক (অবস্থা এমন হেব েয,) েলােকরা এ েথেক (িনরাপদ থাকার) েকােনা
আশ্রয় (খুঁেজ) পােব না। এ(িফতনা)িট শাম-এর চার পাশ প্রদক্িষন করেব, আর ইরাক’েক
আচ্ছন্ন কের িনেব। েস তার হাত-পা দ্বারা জািজরাতুল-আরেব যত্রতত্র িবচরন কের েবড়ােব।
(মুসলীম) উম্মাহ’েক এর মধ্েয বালা-মুিসবেতর দ্বারা চামড়া কষােনার মেতা কিষত করা
হেব।

(তখন

জােলমেদর

পক্ষ

েথেক

চাপােনা

বালা-মুিসবত

এত

চরেম

েপৗছেব

েয,

এসব

পিরবর্তেনর জন্য) েকউ েস সময় টুহ্-টাহ্ করার (মেতা) সামর্থ রাখেব না। অতঃপর তারা
এ(িফতনা)িটর এক িদক িচনেত পারেব না – যাবৎ না এর অপর িদকিট উন্মুক্ত করা হয়’। [আলিফতান, নুআইম িবন হাম্মাদ, হািদস ৮৯ ; কাঞ্জুল উম্মাল- ১১/১৬৩ হািদস ৩১০৪৭]

# ইমাম নুয়াইম িবন হাম্মাদ রহ. তাঁর িকতাব ‘আল-িফতান’-এ িনজ সনেদ হযরত আবু হুরায়রাহ
রা. েথেক বর্ণনা কেরেছন েয, িতিন বেলেছন – : ٍ ﻗ َــﺎلَ ﻣُﺤ َﻤَّــﺪُ ﺑ ْــﻦ ُ ﻣُﻬ َــﺎﺟ ِﺮ
ْ  ﻋ َﻦ،  ﻋ َﻦ ْ ﺻ َﻔْﻮَانَ ﺑ ْﻦ ِ ﻋ َﻤْﺮ ٍو، ٍوَﺣ َﺪَّﺛَﻨِﻲ اﻟْﺠ ُﻨَﻴ ْﺪُ ﺑ ْﻦ ُ ﻣَﻴ ْﻤُﻮن
ُ  “ اﻟ ْﻔِﺘ ْﻨَﺔ ُ اﻟﺮ َّاﺑِﻌَﺔ: َ ﻗ َﺎل، ُأَﺑِﻲ ﻫُﺮ َﻳْﺮ َةَ ر َﺿ ِﻲ َ اﻟﻠَّﻪُ ﻋ َﻨْﻪ
ِ ﻻ ﻳَﺒْﻘ َﻰ ﺑ َﻴْﺖٌ ﻣ ِﻦ َ اﻟ ْﻌَﺮ َب، ِ ﻋ َﻤ ْﻴَﺎءُ ﻣ ُﻈ ْﻠِﻤ َﺔ ٌ ﺗ َﻤ ُﻮر ُ ﻣ َﻮ ْر َ اﻟ ْﺒَﺤ ْﺮ
 وَﺗ َﻐْﺸ َــﻰ، ِ ﺗ ُﻄ ِﻴــﻒُ ﺑِﺎﻟﺸ َّــﺎم، وَاﻟ ْﻌَﺠ َــﻢِ إِﻻ ﻣ َﻸ َﺗ ْــﻪُ ذ ُﻻ وَﺧ َﻮ ْﻓ ًــﺎ
ُ  ﺗ ُﻌْـﺮ َك،  وَﺗ َﺨ ْﺒِـﻂ ُ ﺑِـﺎﻟ ْﺠ َﺰ ِﻳﺮ َةِ ﺑِﻴَـﺪ ِﻫ َﺎ وَرِﺟ ْﻠِﻬ َـﺎ، ِﺑِـﺎﻟ ْﻌِﺮ َاق
َ  وَﻳَﺸ ْﺘَﺪُّ ﻓ ِﻴﻬ َﺎ اﻟ ْﺒَﻼءُ ﺣ َﺘ َّﻰ ﻳُﻨْﻜ َﺮ، ِاﻷ ُﻣ َّﺔ ُ ﻓ ِﻴﻬ َﺎ ﻋ َﺮ ْك َ اﻷ َدِﻳﻢ
َ
، ٌ  ﻻ ﻳَﺴ ْﺘ َﻄ ِﻴﻊ ُ أ ﺣ َﺪ، ُ  وَﻳُﻌْﺮ َفَ ﻓ ِﻴﻬ َﺎ اﻟ ْﻤ ُﻨْﻜ َﺮ، ُﻓ ِﻴﻬ َﺎ اﻟ ْﻤ َﻌْﺮ ُوف
ْ  وَﻻ ﻳَﺮ ْﻗ َﻌُﻮﻧ َﻬ َﺎ ﻣ ِﻦ ْ ﻧ َﺎﺣ ِﻴَﺔ ٍ إِﻻ ﺗ َﻔ َﺘ َّﻘ َﺖْ ﻣ ِﻦ، ْ ﻣ َﻪْ ﻣ َﻪ: ُﻳَﻘُﻮل
 وَﻻ ﻳَﻨْﺠ ُﻮ،  ﻳُﺼ ْﺒِﺢُ اﻟﺮ َّﺟ ُﻞ ُ ﻓ ِﻴﻬ َﺎ ﻣ ُﺆ ْﻣ ِﻨًﺎ وَﻳُﻤ ْﺴ ِﻲ ﻛ َﺎﻓ ِﺮ ًا، ٍ ﻧ َﺎﺣ ِﻴَﺔ
ْ  ﺗ َﺪُومُ اﺛ ْﻨَﻲ، ِ ﻣ ِﻨْﻬ َﺎ إِﻻ ﻣ ِﻦ ْ دَﻋ َﺎ ﻛ َﺪُﻋ َﺎءِ اﻟ ْﻐَﺮ َقِ ﻓ ِﻲ اﻟ ْﺒَﺤ ْﺮ
ْ  ﺗ َﻨْﺠ َﻠِﻲ ﺣ ِﻴﻦ َ ﺗ َﻨْﺠ َﻠِﻲ وَﻗ َﺪ ِ اﻧ ْﺤ َﺴ َﺮ َتِ اﻟ ْﻔ ُﺮ َاتُ ﻋ َﻦ، ﻋ َﺸ َﺮ َ ﻋ َﺎﻣ ًﺎ
ِّ ﻛ ُﻞ

َ ﻳُﻘ ْﺘ َﻞ

ﻋ َﻠ َﻴْﻬ َﺎ

َﻓ َﻴَﻘ ْﺘ َﺘ ِﻠ ُﻮن

ٍﺟ َﺒَﻞ ٍ ﻣ ِﻦ ْ ذ َﻫ َﺐ
 رﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎت ﻏﻴﺮ,٦٧٦  رﻗﻢ: رواه ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ. ٌ ﺗ ِﺴ ْﻌَﺔ ٍ ﺳ َﺒْﻌَﺔ
ْ ﻣ ِﻦ

ﺣ َﺘ َّﻰ

،

ﺟﻨﻴﺪ أو ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻟﻢ ﻳُﺘﺮﺟﻢ ﻟﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﺪوﻻﺑﻲ وﺧﺮج ﻟﻪ اﻟﻀﻴﺎء ﻓﻲ
،  ﻓﺎﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ، وﻗﺪ ذﻛﺮ أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ أن ﺑﻘﻴﺔ روى ﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ،اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻣﺤﺘﺠﺎ ﺑﻪ
 وﻗﺪ ورد ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺿﺮار ﺑﻦ ﻋﻤﺮو أﻳﻀﺎ وﺿﺮار،وﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﺤﻤﺼﻲ ﺛﻘﺔ ﺻﺪوق
ﺿﻌﻴﻒ
‘চতূর্থ িফৎনািট হেব ‘(রােতর ঘন) অন্ধকারময় সমুদ্েরর উত্তাল েঢউেয় (-র েতােড় রিধর
হেয় ও) দৃষ্িটশক্িতহীন অবস্থায় (কখেনা) এিদক (কখেনা) ওিদক েভেস যাওয়া(র ন্যায় একিট
মারাত্মক িফতনা, যা) আরব-আজম (অনারব) কােরা ঘরেক এর িজল্লতী (অপদস্থতা) ও ভয়-ভীিতেত
আচ্ছন্ন না কের ছাড়েব না, তা শাম-এর চারপােশ প্রদক্িষন কের েবড়ােব, আর ইরাক’েক
আচ্ছন্ন কের িনেব, েস তার হাত-পা দ্বারা জািজরাতুল-আরেব যত্রতত্র িবচরন কের েবড়ােব।
(মুসলীম) উম্মাহ’েক এর মধ্েয চামড়া কষােনার মেতা কিষত করা হেব, তখন (জােলমেদর পক্ষ
েথেক চাপােনা) বালা-মুিসবত চরেম েপৗছেব। এমনিক েসই িফতনায় (এমন অবস্থা হেব েয,
কুরআন-সুন্নাহ’র িনর্েদিশত বহু) মা’রুফ (ভাল িবষয়)েক মুনকার (অপছন্দনীয়/ঘৃনার্হ)
মেন করা হেব এবং (কুরআন-সুন্নাহ’র দৃষ্িটেত বহু) মুনকার (বািতল/অপছন্দনীয়/ঘৃনার্হ
িবষয়)েক ভাল মেন করা হেব। (এসব পিরবর্তেনর জন্য) েকউ টুহ-টাহ করার (মেতা) সামর্থ
রাখেব না। এ(িফতনা)র এক িদক ঢাকেত েগেল অপর িদক উন্মুক্ত করা ছাড়া তা (পুেরাপুির
আচ্ছািদত) করা যােব না। তখন মানুষ সকাল কাটােব মুিমন অবস্থায়, আর সন্ধা কাটােব
কােফর অবস্থায়। েসই েফতনা েথেক শুধু ওই ব্যাক্িত বাঁচেত পারেব, েয সমুদ্ের ডুবন্ত
অবস্থায় করা েদায়ার ন্যায় (আল্লাহ’েক) ডাক িদেব। এ অবস্থা বার বছর বহাল থাকেব। এটা
গড়ােত গড়ােত (একসময়) ফুরাত নদী (তার বুক িচেড়) স্বর্েণর পাহাড় উন্মুক্ত কের িদেব।
তখন েলাকজন তা িনেয় লড়াই করেব এবং প্রিত নয় জেনর সাতজন মারা পড়েব’। [আল-িফতান,
নুআইম িবন হাম্মাদ, আছার ৬৭৬]

এই েরওয়ােয়ত গুেলােক এবাের ইরাক ও িসিরয়ায় ইসলামী রাষ্ট্েরর দাবীদার আইএস/দােয়শ’েদর
সােথ িমিলেয় েদিখা যাক।
َ
(১) বলা হেয়েছ- َ‘ – إِذ َا ر َأ ﻳْﺘ ُﻢ ُ اﻟﺮ َّاﻳَﺎتِ اﻟﺴ ُّﻮدযখন েতামরা (পূর্ব
িদক

েথেক

আিবর্ভূত

আইএস/দােয়শ’েদর

একিট

েগাষ্িঠর

ঝান্ডা/পতাকার

রং

হােত)

কােলা

কােলা

-একথা

পতাকা

সেচতন

েদখেত

কাউেক

পােব….’।

বুিঝেয়

বলার

প্রেয়াজন েনই।
(২) বলা হেয়েছ- ِ(‘ – ﻳَﻘُﻮدُﻫ ُﻢ ْ رِﺟ َﺎلٌ ﻛ َﺎﻟ ْﺒُﺨ ْﺖِ اﻟ ْﻤ َﺠ َﻠ َّﻠ َﺔতােদর)
পুরুষরা -কাপেড় ঢাকা বুখতী উেটর (কুঁেজর) মেতা (তােদর মাথা ও মুখেক) েপঁিচেয়
রাখেব’। আইএস/দােয়শ’েদর মধ্েয -পুেরা মুখেক কাপড় িদেয় েঢেক শুধু েচাখদুেটােক
েবড় কের রাখার অভ্যাস উল্েলখেযাগ্য মাত্রায় লক্ষনীয়।

(৩) বলা হেয়েছ- ِ‘ – ﺷ ُﻌُــﻮر ُﻫ ُﻢ ْ ﻣ ُﺮ ْﺧ َــﺎة ٌ ﻛ َﺸ ُﻌُــﻮرِ اﻟﻨِّﺴ َــﺎءতােদর
চুলগুেলা হেব নারীেদর চুেলর মেতা েলপােনা’। আইএস/দােয়শ’েদর মধ্েয েমেয়েদর
মেতা েলপােনা লম্বা লম্বা চুল রাখার প্রবণতাও উল্েলখেযাগ্য মাত্রায় লক্ষনীয়।
َ
(৪) বলা হেয়েছ- ‘ – أ ﺳ ْﻤ َﺎؤُﻫ ُﻢ ُ اﻟ ْﻜ ُﻨَﻰতােদর নামগুেলা হেব কুিনয়া-যুক্ত
(উপনাম িবিশষ্ট)’। আইএস/দােয়শ’েদর মধ্েয উল্েলখেযাগ্য ব্যাক্িতেদর নামগুেলা
আজ কুিনয়া/উপনাম (আবু অমুক, আবু অমুক) িদেয়ই সমিধক পিরিচত। েযমন: আবু বকর
আল-বাগদাদী (মূল নাম: ইব্রাহীম

আওআদ ইব্রাহীম আলী), আবু আব্দুর রহমান আল-

বাইলাবী (মূল নাম: আদনান ইসমাঈল), আবু িবলাল আল-মাসহাদানী (মূল নাম: সািমর),
আবু আইমান আল-ইরাকী, আবু আলী আল-আম্বারী, আবু মুসআব আল-আলুস, আবু উমার আশিশসানী, আবু নােসর আল-আমনী

ইত্যািদ।

(৫) বলা হেয়েছ- ‘ – ﻧ ِﺴ ْــــﺒَﺘ ُﻬ ُﻢ ُ اﻟ ْﻘُــــﺮ َىতােদরেক সম্েমাধন করা হেব
(শহর/গ্রােমর)

এলাকার

সােথ

(সম্পর্কযুক্ত

কের)’।

আইএস/দােয়শ’েদর

মধ্েয

উল্েলখেযাগ্য ব্যাক্িতেদর পিরচয় িবিভন্ন শহর বা গ্রাম বা এলাকার সােথ যুক্ত
কের উল্েলখ করা হেয় থােক। েযমন: ইরােকর বাগদাদ শহেরর সােথ সম্মন্ধযুক্ত কের
বলা হয় আবু বকর আল-বাগদাদী।
(৬) বলা হেয়েছ- ِ ‘ – ﻗ ُﻠ ُﻮﺑُﻬ ُﻢ ْ ﻛ َﺰ ُﺑ َﺮ ِ اﻟ ْﺤ َﺪ ِﻳﺪতােদর অন্তরগুেলা হেব

েলাহার টুকড়ার মেতা (শক্ত; দয়া-মায়া বেল িকছু থাকেব না)’। এখােন পাথেরর সােথ
তুলনা না কের তার েথেকও শক্ত পদার্থ েলাহার টুকেড়ার সােথ তুলনা করা হেয়েছ।
তার মােন েলাহার মেতা শক্ত িনর্দয় অন্তেরর প্রমাণ িদেত হেল নারী পুরুষ ও
িশশুেদর সােথ কী পিরমাণ ভয়ঙ্কর দয়ামায়াহীন আেচারণ করেত হেব -একবার েভেব
েদেখেছন? আইএস/দােয়শ’রা িক জঘন্য ভােব নারী পুরুষ ও িশশুেদরেক হত্যা কেরেছ
তার িকছু জ্বলজ্যান্ত িভিডও েদখেল গা িশউের ওেঠ।
َ
(৬) বলা হেয়েছ- ِ‘ – ﻫ ُــﻢ ْ أ ﺻ ْــﺤ َﺎبُ اﻟﺪ َّوْﻟ َــﺔতারা (একিট) রাষ্ট্েরর
হর্তাকর্তা (হেয় বসেব)’। ২০০৬ ইং সােল আইএস/দােয়শ’রা তােদর প্রধান েনতা
আবুবকর

আল-বাগদাদী’র

আিবর্ভােবর

পর

তার

েনতৃত্েব

৮

এপ্িরল

২০১৩

ইং

তািরেখ প্রথম ইসলািমক স্েটট ইন ইরাক অ্যান্ড েলভান্ত (আই এসআইএল) গঠেনর
েঘাষণা েদয়া হয়, পের তারা িসিরয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চেল িবরাট এলাকায় দখলদারী
স্থাপন কের। ২৯ জুন ২০১৪ ইং সােল তােদর দখলকৃত এলাকােক তথাকিথত ‘ইসলামী
িখলাফত’ (ইসলামীক স্েটট/ইসলামী রাষ্ট্র) এবং আবুবকর আল-বাগদাদী’েক ‘খিলফা’
েঘাষণা করা হয়।
(৮) বলা হেয়েছ চতুর্থ িফতনািট- َ ‘ – ﺗ َﻐْﺸ َـﻰ اﻟ ْﻌِـﺮ َاقইরাক’েক আচ্ছন্ন কের
িনেব’। আইএস/দােয়শ’েদর িফতনা’র মূল ঘািটই হল ইরাক। ইরাক দখল করার পরই তারা
েসটােক

‘ইসলামী

িখলাফত’

(ইসলামীক

স্েটট/ইসলামী

রাষ্ট্র)

নাম

িদেয়

তার

হর্তাকর্তা হেয় বেসেছ।
(৯) বলা হেয়েছ চতুর্থ িফতনািট- ِ‘ – ﺗ ُﻄ ِﻴــﻒُ ﺑِﺎﻟﺸ َّــﺎمতা শাম-এর চারপােশ
প্রদক্িষন

কের

েবড়ােব’।

শাম

বলেত

এখােন

‘বালােদ

শাম’

(িসিরয়া,

েলবানন,

িফিলস্িতন, জর্ডান -এর িবিভন্ন এলাকার সামগ্রীক রূপ)ও উদ্েদশ্য হেত পাের,
আবার

শুধু

িসিরয়ার

দােমষ্কও

উদ্েদশ্য

হেত

পাের।

(১)

যিদ

শুধু

িসিরয়ার

দােমষ্ক উদ্েদশ্য হয়, তাহেল িফতনািট তার চারপােশ েঘারা/ প্রদক্িষন করার অর্থ
হয়েতা দােমশেক ঢুকেত না েপের তার চারপােশর িবিভন্ন অঞ্চেল তৎপড় থাকা, েযমনটা
েদখা যাচ্েছ েয, আইএস/দােয়শ’রা বাশার আল-আসােদর কর্তৃত্বাধীন দােমশক ও তার
আেশ

পােশ

অঞ্চলগুেলােক

পূর্বাঞ্চেলর

িবরাট

দখেল

এলাকায়

িনেত

তারা

পাের

দখলদারী

িন,

বাদ

স্থাপন

বািক
কের

িসিরয়ার
িনেয়েছ

ও

উত্তরতৎপড়তা

চালাচ্েছ। (২) আর যিদ ‘বালােদ শাম’ (িসিরয়া, েলবানন, িফিলস্িতন, জর্ডান -এর
িবিভন্ন এলাকার সামগ্রীক রূপ) উদ্েদশ্য হয়, তাহেল হািদসিটর উদ্েদশ্য হয়েতা
এসব এলাকা জুেড় িশয়া-সুন্িন েকন্দ্িরক সৃষ্ট হারাজ ও িফতনা’র িদেক ইংগীত
করা। এ দু’েয়র েয অর্থই িনন না েকেনা তা ওখানকার বাস্তব অবস্থার সােথ দারুন
ভােব িমেল যায়। আল্লাহ’ই ভাল জােনন।
(১০) বলা হেয়েছ চতুর্থ িফতনািট- ﺗ َﺨ ْﺒِـــﻂ ُ ﺑِـــﺎﻟ ْﺠ َﺰ ِﻳﺮ َةِ ﺑِﻴَـــﺪ ِﻫ َﺎ
‘ – وَرِﺟ ْﻠِﻬ َــــﺎেস তার হাত-পা দ্বারা জািজরাতুল-আরেব যত্রতত্র িবচরন কের

েবড়ােব’। রাসুলুল্লাহ সা.- এর সমেয় েযসব আরবী অঞ্চলগুেলােক িনেয় ‘জািররাতুল
আরব’ েবাঝােনা হেতা, তা বর্তমান জামানায় এই েদশগুেলােক অন্তর্ভূক্ত কের িনেয়
িবভক্ত: েসৗিদ আরব, ইয়ােমন, বাহরাঈন, ইউনাইেটড আরব আিমরাত, কাতার, ওমান এবং
কুেয়ত,

যা

আজ

ইউেরািপয়ান

Arabian

েদশগুেলা

Peninsula

িশয়া-সুন্িনর

িহেসেব
রক্েতর

পিরিচত।
উপর

আজ

আেমিরকা,

অস্ত্র-িবজেনস

ইসরাঈল
করার

ও

জন্য

সুন্িন আইিডওলজীর েসৗিদ আরব, কাতার ও ইউনাইেটড আরব আিমরাতেক এেত েমাটা অংেকর
িবিনেয়াগ কিরেয়েছ এবং তারা সন্ত্রসী আইএস/দােয়শেক অস্ত্র, অর্থ, গািড় ও
অন্যান্য সুেযাগ সুিবধা িদচ্েছ। এিদেক িশয়া আইিডওলজীর সন্ত্রসীেদরেক ইরান,
িসিরয়া,

ইরাক,

ইয়ােমন

ও

েলবানন

অর্থ,

ৈসন্য,

অস্ত্র

ইত্যািদ

িদচ্েছ িশয়া আইিডওলজীর সন্ত্রসীেদরেক; আর এর সাথ িদচ্েছ রািশয়া ও িচন। আর
জর্ডােনর িকং আব্দুল্লাহ এই যুদ্ধ েমৗসুেম তার েদেশ খুেল বেসেছ অস্ত্র-েমলা;
ধুিমেয় ব্যবসা কের িনচ্েছ। আেমিরকা ও েসৗিদ আরেবর মধ্েয ৩৫০ িবিলয়ন ডলােরর
অস্ত্র ক্রয়-িবক্রয় চুক্িত হেয়েছ।
(১১) বলা হেয়েছ চতুর্থ িফতনািট- ِﻻ ﻳَﺒْﻘ َـــﻰ ﺑ َﻴْـــﺖٌ ﻣ ِـــﻦ َ اﻟ ْﻌَـــﺮ َب
‘ – وَاﻟ ْﻌَﺠ َﻢِ إِﻻ ﻣ َﻸ َﺗ ْﻪُ ذ ُﻻ وَﺧ َﻮ ْﻓ ًﺎআরব-আজম (অনারব) কােরা ঘরেক এর
িজল্লতী (অপদস্থতা) ও ভয়-ভীিতেত আচ্ছন্ন না কের ছাড়েব না’। আইএস/দােয়শ’েদর
যাবতীয় অকাম-কুকােমর কারেণ পৃিথবীর েকােনা আরব ও অনারব ঘর েনই, যারা তােদরেক
ভয় কের না। তারা েগাটা মুসলীম উম্মাহর মুখেক িবশ্েবর সামেন লজ্িজত কের
িদেয়েছ, তােদরই কারেণ সাধারণ মুসলমানেদরেক পৃিথবীর েকােণ েকােণ িবিভন্ন ভােব
অপদস্থ ও েহনস্ত হেত হচ্েছ।
আমার মেত িবিভন্ন হািদেস েশষ জামানায় ‘িফতনােয় দুহাইমা’ ও ‘হারাজ (খুনাখুিন)’, যা
‘আরব জাহােনর িদেক েধেয় আসেব বেল ইংগীত েদয়া হেয়েছ, েসটা একিট উল্েলখেযাগ্য অংশীদার
হল এই দােয়শ/আইএস/আইএসএল/আইএসআইএস। িনেচর হািদসগুেলার প্রিত লক্ষ্য করুন।
আবু হুরায়রাহ রা. েথেক বর্িণত হেয়েছ,
َّ
ِ اﻟﻠ ﻴْﻞ

َ
ِ ﻛ َﻘِﻄ ﻊ

ﻓ ِﺘ َﻨًﺎ

،

রাসুলুল্লাহ  ﷺএরশাদ কেরন-

َاﻗ ْﺘ َﺮ َب

ْﻗ َﺪ

َ
ٍّ ﺷ ﺮ

ْ ﻣ ِﻦ

ِﻟ ِﻠ ْﻌَﺮ َب

ٌ وَﻳْﻞ

ٌ ﻳَﺒِﻴﻊ ُ ﻗ َﻮ ْم،  ﻳُﺼ ْﺒِﺢُ اﻟﺮ َّﺟ ُﻞ ُ ﻣ ُﺆ ْﻣ ِﻨًﺎ وَﻳُﻤ ْﺴ ِﻲ ﻛ َﺎﻓ ِﺮ ًا، ِاﻟ ْﻤ ُﻈ ْﻠِﻢ
ِ اﻟ ْﻤ ُﺘ َﻤ َﺴ ِّﻚ ُ ﻳَﻮ ْﻣ َﺌِﺬ ٍ ﺑِﺪ ِﻳﻨِﻪ, ٍ دِﻳﻨَﻬ ُﻢ ْ ﺑِﻌَﺮ َضٍ ﻣ ِﻦ َ اﻟﺪُّﻧ ْﻴَﺎ ﻗ َﻠِﻴﻞ
َ
 رواه اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ. ِ  ﻋ َﻠ َﻰ اﻟﺸ َّﻮ ْك: َ أ وْ ﻗ َﺎل، ” ِ ﻛ َﺎﻟ ْﻘ َﺎﺑِﺾِ ﻋ َﻠ َﻰ اﻟ ْﺠ َﻤ ْﺮ
ﻣُﺴ ْﻨَﺪ

ﺑ َﺎﻗ ِﻲ

,ِﻣُﺴ ْﻨَﺪُ اﻟْﻌَﺸ َﺮ َةِ اﻟْﻤُﺒَﺸ َّﺮ ِﻳﻦ َ ﺑِﺎﻟْﺠ َﻨَّﺔ

,اﻟﻤﺴﻨﺪ

ﻓﻲ

 اﺳﻨﺎده٩/٩٥ : و ﻗﺎل ﺣﻤﺰة اﺣﻤﺪ اﻟﺰﻳﻦ,٩٠٤٩  رﻗﻢ: ِاﻟﻤُﻜ ْﺜِﺮ ِﻳﻦ َ ﻣِﻦ َ اﻟﺼ َّﺤ َﺎﺑ َﺔ
ﺣﺴﻦ
‘আরেব’র জন্য দূর্েভাগ; এমন এক (ঘন অন্ধকারময়) মন্দ িফতনা েধেয় আসেছ, (যার এেককটা)
েযন রােতর অন্ধকােরর ফািল/খন্ড। (েস সময়) েলােকর সকাল হেব মুিমন অবস্থায় এবং সন্ধা

হেব কােফর অবস্থায়। (তখন) মানুষ দুিনয়ার সামান্য েকােনা গরেজ তােদর দ্বীনেক িবক্ির
কের

িদেব।

েস

সময়

দ্বীনেক

আঁকেড়-ধারনকারী

ব্যাক্িত

হেব

জ্বলন্ত

কয়লােক

মুষ্িটবদ্ধকারী অথবা বেলেছন শল্যধারনকারী ব্যাক্িতর মেতা’। [মুসনােদ আহমদ, হািদস–
৯/৯৫ হািদস ৯০৪৯]
আব্দুল্লাহ ইবেন আমর রা. েথেক বর্িণত, রাসুলুল্লাহ  ﷺএরশাদ কেরন- ٌ ﺗ َﻜ ُﻮنُ ﻓ ِﺘ ْﻨَﺔ
َ
ْ  اﻟﻠ ِّﺴ َﺎنُ ﻓ ِﻴﻬ َﺎ أ ﺷ َﺪُّ ﻣ ِﻦ،ِﺗ َﺴ ْﺘ َﻨْﻈ ِﻒُ اﻟ ْﻌَﺮ َبَ ﻗ َﺘ ْﻼَ ﻫ َﺎ ﻓ ِﻲ اﻟﻨَّﺎر
 إﺳﻨﺎده ﺻﺤﻴﺢ; و: ﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ,١١/١٧٠ : اﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻨﺪ. ِ وَﻗ ْﻊ ِ اﻟﺴ َّﻴْﻒ
 و ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ و ﻗﺪ ﻗﺎل ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻷﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ٤٢٦٥ :أﺑﻮ داود ﻓﻰ ﺳﻨﻨﻪ
(‘ – ;ﺻﺎﻟـــﺢএমন) িফতনা হেব (যা) আরব’েক এেকবাের গ্রাস/সাবার কের েফলেত চাইেব। (এই
েফতনায় অংশ েনয়া খুিনেদর মেতা)

িনহত ব্যাক্িতও েদাযেখ যােব, (কারণ খুিন ও িনহত

উভয়-ই এেক অপরেক হত্যা করার িনয়েত এই িফতনায় জিড়েয়িছল)। এই (িফতনা’র আগুনেক ভরিকেয়
েদয়ার প্রশ্েন মানুেষর েবসামাল) জবান -তরবারীর আঘােতর চাইেতও অিধক শক্িতশালী (ও
কার্যকরী) ভূিমকা রাখেব’। [মুসনােদ আহমদ– ১১/১৭০; সুনােন আবু দাউদ, হািদস ৪২৬৫;
সুনােন িতরিমযী, হািদস ২১৭৮; সুনােন ইবেন মাজাহ, হািদস ৩৯৬৭; আল-ইবানাতুল কুবরা,
ইবনুল বাত্তাহ- ৩৭৬; তািরেখ দােমশক, ইবনুল আসাকীর- ৩১৪৭০; আল-মুসান্নাফ, ইবনু আিব
শায়বা- ৭/৪৪৮]
# হযরত আবু হুরায়রাহ রা. েথেক বর্িণত, রাসুলুল্লাহ সা. এরশাদ কেরনوﻳﻞ ﻟﻠﻌﺮب ﻣﻦ ﺷﺮ ﻗﺪ اﻗﺘﺮب ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﻋﻤﻴﺎء ﺻﻤﺎء ﺑﻜﻤﺎء اﻟﻘﺎﻋﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ
واﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺷﻲ واﻟﻤﺎﺷﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﻲ وﻳﻞ ﻟﻠﺴﺎﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ
:  ﻗﺎل ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط, ٦٧٠٥  رﻗﻢ١٥/٩٨ :  اﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻪ. ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
إﺳﻨﺎده ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ
‘আরেব’র জন্য দূর্েভাগ; এক অন্ধত্বময় বিধরতাপূর্ণ েবাবা মন্দ িফতনা েধেয় আসেছ। এ
িফতনায় বেস থাকা ব্যাক্িত দাড়ােনা ব্যাক্িতর চাইেত উত্তম হেব, দাড়ােনা ব্যাক্িত
চলমান ব্যাক্িতর চাইেত উত্তম হেব, চলমান ব্যাক্িত েদৗড়ােনা ব্যাক্িতর চাইেত উত্তম
হেব। আর েকয়ামেতর িদন আল্লাহ’র পক্ষ েথেক এ িফতনায় েদৗড়ােনা ব্যাক্িতর জন্য
দূর্েভাগ-দূর্গিত রেয়েছ’। [সিহহ ইবেন িহব্বান– ১৫/৯৮ হািদস ৬৭০৫]
# হযরত আবু মুসা আশআরী রা. েথেক বর্িণত,
َ
َّأ ن

ﻳُﺤ َﺪِّﺛ ُﻨَﺎ

َ وَﺳ َﻠ َّﻢ

ِﻋ َﻠ َﻴْﻪ

রাসুলুল্লাহ  ﷺএরশাদ কেরনُاﻟﻠ َّﻪ

ﺻ َﻠ َّﻰ

ِاﻟﻠ َّﻪ

ُر َﺳ ُﻮل

َﻛ َﺎن

ُ اﻟ ْﻜ َﺬ ِب:  وَﻣ َﺎ اﻟ ْﻬ َﺮ ْجُ ؟ ﻗ َﺎل: َ  ﻗ ِﻴﻞ. َﺑ َﻴْﻦ َ ﻳَﺪ َيْ اﻟﺴ َّﺎﻋ َﺔِ اﻟ ْﻬ َﺮ ْج
َ
َ  إِﻧ َّﻪُ ﻟ َﻴْﺲ: َ أ ﻛ ْﺜ َﺮ َ ﻣ ِﻤ َّﺎ ﻧ َﻘ ْﺘ ُﻞ ُ اﻵْ نَ ؟ ﻗ َﺎل:  ﻗ َﺎﻟ ُﻮا. ُ وَاﻟ ْﻘ َﺘ ْﻞ
ﺣ َﺘ َّﻰ

،

ﺑ َﻌْﻀ ًﺎ

ْ ﺑ َﻌْﻀ ِﻜ ُﻢ

ُ ﻗ َﺘ ْﻞ

ُوَﻟ َﻜ ِﻨَّﻪ

،

َ اﻟ ْﻜ ُﻔ َّﺎر

ْ ﺑِﻘ َﺘ ْﻠِﻜ ُﻢ

َ
، ُـﻪ
ـﻞ َ ﻋ َﻤ َّـ
 وَﻳَﻘ ْﺘ ُـ، ُ ـﺎه
ـﻞ َ أ ﺧ َـ
 وَﻳَﻘ ْﺘ ُـ، ُ ـﺎر َه
ـﻞ ُ ﺟ َـ
ـﻞ َ اﻟﺮ َّﺟ ُـ
ﻳَﻘ ْﺘ ُـ
 ﺳ ُﺒْﺤ َﺎنَ اﻟﻠ َّﻪِ ! وَﻣ َﻌَﻨَﺎ ﻋ ُﻘُﻮﻟ ُﻨَﺎ ؟:  ﻗ َﺎﻟ ُﻮا. ِوَﻳَﻘ ْﺘ ُﻞ َ اﺑ ْﻦ َ ﻋ َﻤ ِّﻪ

َ
َ
 ﺣ َﺘ َّﻰ، ِ إِﻻَّ أ ﻧ َّﻪُ ﻳَﻨْﺰ ِع ُ ﻋ ُﻘُﻮلَ أ ﻫ ْﻞ ِ ذ َاك َ اﻟﺰ َّﻣ َﺎن، َ ﻻ: َﻗﺎل
َ
َ
”  رواه أﺣﻤﺪ ﻓﻲ. ٍﻳَﺤ ْﺴ َﺐ َ أ ﺣ َﺪُﻛ ُﻢ ْ أ ﻧ َّﻪُ ﻋ َﻠ َﻰ ﺷ َﻲ ْءٍ وَﻟ َﻴْﺲ َ ﻋ َﻠ َﻰ ﺷ َﻲ ْء
 رﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎت رﺟﺎل اﻟﺸﻴﺨﻴﻦ ﻏﻴﺮ أﺳ ِﻴﺪ ﺑﻦ، إﺳﻨﺎده ﺻﺤﻴﺢ,١٩٥٢٦  رﻗﻢ١٤/٥٣٤ :اﻟﻤﺴﻨﺪ
 وﺻﺤﺤﻪ، وﺻﺤﺤﻪ اﻟﻤﺤﻘﻘﻮن ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ, وﻫﻮ ﺛﻘﺔ، ﻓﻤﻦ رﺟﺎل اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ،اﻟﻤﺘﺸﻤﺲ
١٦٨٢  رﻗﻢ:اﻟﺸﻴﺦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ” اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
‘রাসুলুল্লাহ সা. আমােদরেক বেলিছেল েয, েকয়ামেতর আেগ আেগ হারজ হেব। িজজ্েঞস করা হল:
হারজ

িক?

িতিন

বলেলন:

(ব্যাপক

হাের)

িমথ্যা

(কথা

ও

প্রচারনা)

ও

হত্যাকান্ড।

েলােকরা িজজ্েঞস করেলা: আজ আমরা (িজহােদ) েযসব (কােফরেদরেক) হত্যা কির (তারা েসই
জামানায়) তার েচেয়ও েবিশ (কােফরেক িজহােদ হত্যা করেব)? িতিন বলেলন: বস্তুত: এটা
েতামােদর (জীহােদ) কােফরেক হত্যা করা (-র মেতা) হত্যাকান্ড নয়। বরং এটা হল েতামােদর
(েসই

জামানার

মুসলমানেদর)

এেক

অন্যেক

(করা)

হত্যাকান্ড।

এমনিক

(এই

িফতনা’র

ক্রমধারায় এমনও হেব েয,) এক ব্যাক্িত তার প্রিতেবিশেক হত্যা করেব, তার ভাইেক হত্যা
করেব, তার চাচােক হত্যা করেব, তার চাচাত ভাইেক হত্যা করেব’। েলােকরা বলেলা: আল্লাহ
পিবত্র!!! ( এমনও ঘটেব)!!! (েস সময় িক) আমােদর (মুসলমানেদর) কােছ িবেবক-েবাধ (বলেত
িকছু)

থাকেব

না?

িতিন

বলেলন:

না

(থাকেব

না)।

েসই

জামানায়

(িবেবকেবােধর

সােথ

উপর্যুপির েখয়ানত করার কারেণ শাস্িত স্বরূপ) মানুষেদর িবেবক-েবাধ উিঠেয় েনয়া হেব।
এমন িক (তখন) েতামােদর (মুসলমানেদর) েকউ (এমনও) মেন করেব েয, েস (েযন েসইরকম েকােনা
সিঠক ও েগৗরবজনক) িকছুর উপর (প্রিতষ্িঠত) রেয়েছ, িকন্তু (বাস্তেব েস আল্লাহ েচােখ)
েকােনা িকছুর উপর (প্রিতষ্িঠত) থাকেব না। (শয়তান তােদর পাপগুেলােক তােদর েচােখ
সুন্দর

ও

েগৗরবজনক

বািনেয়

েধাকা

িদেব)।

[মুসনােদ

আহমদ–

১৪/৫৩৪,

হািদস

১৯৫২৬;

মুসান্নােফ আব্দুর রাজ্জাক, হািদস ২০৭৪৪; মুসনােদ আবু ইয়া’লা, হািদস ৭২৪৭; সিহহ
ইবেন িহব্বান, হািদস ৬৭১০]

اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب و أﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ و
اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﻰ أﻟﻪ و أﻣ ّﺘﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺮ اﻟﻠﻪ و
أﺗﻮب إﻟﻴﻪ

