েসই ফেতায়ায় িক আেছ?

েসই ফেতায়ায় িক আেছ?
ঢাকা অিফস: সন্ত্রাস ও জঙ্িগবাদেক হারাম ও অৈবধ বেল লক্ষািধক
আেলম ওলামা সাক্ষিরত একিট ফেতায়া প্রকাশ কেরেছ বাংলােদশ জিময়তুল
উলামা।
শিনবার (১৮জুন) প্রকািশত এ ফেতায়ায় দশিট প্রশ্ন উত্থাপন
হেয়েছ, পাশাপিশ এ প্রশ্নগুেলার জবাবও েদওয়া হেয়েছ।

করা

‘মানব কল্যােণ শান্িতর ফেতায়া’ শীর্ষক ফেতায়ার মূল উদ্েযাক্তা
সংগঠনিটর েচয়ারম্যান ও েশালািকয়া ঈদগাহ এর প্রধান ইমাম আল্লামা
ফরীদ উদ্দীন মাসউদ।
লক্ষািধক আেলেমর মধ্েয উল্েলখেযাগ্য হেলন- হাটহাজারী মাদ্রাসার
প্রধান মুফিত আব্দুস সালাম, েহফাজেত ইসলােমর মহাসিচব মওলানা
জুনােয়দ বাবুনগরী, ইসলািমক িরসার্চ েসন্টার বসুন্ধরার মুফিত
এনামুল হক প্রম◌ুখ।
ফেতায়ার দশিট প্রশ্ন হেলাএক. মহান শান্িতর ধর্ম ইসলাম িক সন্ত্রাস ও আতঙ্কবাদী
কর্মকাণ্ডেক সমর্থন কের?
এ প্রশ্েনর জবােব বলা হেয়েছ,‘ইসলাম কখেনা সন্ত্রাস সমর্থন কের
না। অিধকন্তু সন্ত্রাস, হানাহািন, িনর্মূল করার জন্যই ইসলােমর
আিবর্ভাব। ইসলাম শান্িত ও ভােলাবাসার ধর্ম।’
এর সমর্থেন এখােন ১০িট েকারােনর আয়াত ও ৯িট হািদস উল্েলখ করা
হেয়েছ। এর মধ্েয একিট হািদেসর এভােব অনুবাদ েদওয়া হেয়েছ, ‘মুসিলম
হেলা েসই যার েথেক সকল মানুষ িনরাপদ থােক’।
দুই. নবী রাসুলগণ িবেশষ কের প্িরয় নবীজী (সা.) িক এ ধরেনর িহংস্র

ও বর্বর পথ অবলম্বন কের ইসলাম কােয়ম কেরেছন?
জবােব বলা হেয়েছ,‘নবী রাসুলগণ িবেশষ কের প্িরয় নবীজী (সা.) ইসলাম
প্রিতষ্ঠার ক্েষত্ের কস্িমনকােলও সন্ত্রাস িনর্মম বর্ববরতার পথ
অবলম্বন কেরনিন। ইসলাম প্রিতষ্ঠার পথ হেলা দাওয়াত ও মহব্বেতর
পথ।’
‘সন্ত্রাসীরা কখেনা ইসলাম, মুসিলম উম্মাহর বন্ধু নয়।
সুস্পষ্ট শক্র। এেদর ব্যাপাের সতর্ক থাকা সবার কর্তব্য।’

এরা

এর সমর্থেন চারিট েকারােনর আয়াত ও একিট হািদেসর উদ্ধৃিত েদওয়া
হেয়েছ।
িতন. ইসলােম িজহাদ আর সন্ত্রাস িক একই িজিনস?
জবােব বলা হেয়েছ,‘িজহাদ ও সন্ত্রাস একই িজিনস নয়। িজহাদ হেলা
ইসলােমর অন্যতম একটা িনর্েদশ। পক্ষান্তের সন্ত্রাস হেলা হারাম ও
অৈবধ। িজহাদ হেলা িনেজর এবং পিরেবেশ ও সমােজ শান্িত ,িনরাপত্তা
এবং সর্বকালীন
যাওয়া।’

কল্যাণ

প্রিতষ্ঠার

জন্য

িনরন্তর

প্রয়াস

চািলেয়

এখােন িতনিট েকারােনর আয়াত ও কেয়কিট হািদেসর সূত্র উল্েলখ করা
হেয়েছ।
চার. সন্ত্রাস সৃষ্িটর পথ িক েবেহশত লােভর পথ? না জাহান্নােমর
পথ?
‘সন্ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্িট করা েযেহতু হারাম এবং িনিষদ্ধ সুতরাং
তা কখেনা েবেহশত যাওয়ার পথ হেত পাের না। এ েতা জাহান্নােমর পথ।
যারা েবহশত লােভর জন্য বর্তমােন সন্ত্রাস ও জঙ্িগবােদর সঙ্েগ
জিড়েয় পেড়েছ তােদর যিদ েবহশত লাভ করেত হয় তেব সন্ত্রাসবােদর মেতা
জাহান্নােমর পথ েথেক অিবলম্েব তওবা কের শান্িত ও েহদােয়েতর পেথ
িফেরআসেত হেব’ বেল ওই প্রশ্েনর জবােব বলা হেয়েছ।
এখােন িতনিট েকারােনর আয়াত তুেল ধরা হেয়েছ।
পাঁচ. আত্মঘাতী সন্ত্রাসীর মৃত্যু িক শহীদী মৃত্যু বেল গণ্য হেব?
এ প্রশ্েনর জবােব বলা হেয়েছ,‘আত্মহত্যা ও আত্মঘাত ইসলােমর
দৃষ্িটেত হারাম। িনেজেক মানবেবামা বািনেয় উিড়েয় েদওয়া কখেনা ৈবধ
নয়।’

এখােনও একিট েকারােনর আয়াত ও কেয়কিট হািদেসর উল্েলখ করা হেয়েছ।
ছয়. ইসলােমর দৃষ্িটেত গণহত্যা িক ৈবধ?
এ প্রশ্েনর জবােব বলা হেয়েছ,‘ইসলােম িনরাপরাধ মানুষেক গণহাের
হত্যা ৈবধ নয়। এমনিক সন্েদেহর বশবর্তী হেয়ও কাউেক হত্যা করা
িনেষধ।’
এর সমর্থেন কেয়কিট হািদেসর কথা বলা হেয়েছ।
সাত. িশশু নারী বৃদ্ধ িনর্িবেশেষ িনর্িবচাের হত্যাকাণ্ড ইসলাম িক
সমর্থন কের?
‘িশশু নারী বৃদ্ধ দুর্বল,যারা যুদ্েধ শিরক নয়, েসই ধরেনর মানুষেক
হত্যা করা কেঠারভােব িনিষদ্ধ। এমনিক যুদ্ধ চলাকােলও তা জােয়জ নয়।
িকতাল বা সশস্ত্র যুদ্েধর উদ্েদশ্েয যখন মুসিলম দল েবর হেতা তখন
নবীজী (সা.) িবেশষ কের এই িবষেয় কেঠার ভােব সতর্ক করেতন’ বেল এ
প্রশ্েনর জবােব বলা হেয়েছ।
এখােন দুিট হািদেসর সূত্র েদওয়া হেয়েছ।
আট. ইবাদতরত মানুষেক হত্যা করা িক ধরেনর অপরাধ?
এ প্রশ্েনর জবােব বলা হেয়েছ, ‘েয েকােনা অবস্থায় খুন করা অপরাধ।
ইবাদত বা উপসনারত কাউেক হত্যা করা সবেচেয় জঘন্য এবং মারাত্মক
অপরাধ।’
এর সমর্থেন িতনিট েকারােনর আয়াত ব্যবহার করা হেয়েছ।
নয়. অমুসিলমেদর উপাসনালয় যথা িগর্জা, মন্িদর,প্যােগাডা ইত্যািদেত
হামলা করা িক ৈবধ?
এ প্রশ্েনর জবােব বলা হেয়েছ, ‘মুসিলম সমােজ বসবাসকারী অমুসিলমেক
যিদ েকউ হত্যা কের েস েবেহশেতর গন্ধও পােব না। অমুসিলমগেণর
িগর্জা, প্যােগাডা, মন্িদর ইত্যািদ উপাসনালেয় হামলা করা ইসলােমর
দৃষ্িটেত হারাম ও অৈবধ। এিট কেঠার শাস্িতেযাগ্য অপরাধ।’
এখােন একিট েকারােনর আয়াত ও কেয়কিট হািদস ব্যবহার করা হেয়েছ।
দশ. সন্ত্রাসী ও আতঙ্কবাদীেদর িবরুদ্েধ সামািজক প্রিতেরাধ গেড়
েতালা ইসলােমর দৃষ্িটেত সকেলর কর্তব্য িকনা?

এ প্রশ্েনর জবােব বলা হেয়েছ,‘অন্যায় ও দুষ্কর্েমর িবরুদ্েধ
সামািজক ও ব্যক্িতগত প্রিতেরাধ গেড় েতালা সবার কর্তব্য। বর্তমােন
সন্ত্রাস ও আতঙ্কবাদ সারা পৃিথবীেত ইসলাম ও মুসিলমেদর িবকৃতভােব
উপস্থাপন করেছ। বদনাম করেছ। এসব দুষ্কর্ম ইসলাম ও মুসলমানেদর
িবরুদ্েধ মারাত্মক শয়তািন বই িকছুই নয়। সুতরাং এর িবরুদ্েধ শক্িত
সামর্েথর আেলােক সামািজক ও ব্যক্িতগত প্রিতেরাধ গেড় েতালা সকেলর
জরুির ধর্মীয় কর্তব্য। চুপ কের থাকার অবকাশ েনই।’
এখােন একিট েকারােনর আয়াত ও একিট হািদেসর কথা বলা হেয়েছ।

