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৯/১১ হামলার ব্যাপারর শাইখ নাসির
আল-ফাহরের ফর ায়া
আি িালামু আলাইকুম, আপনার উপর আল্লাহর রহম ও ব্রক ব্সষি হহাক
িম্মাসন শায়খ, সিিা সক শার’ঈ আমান (সনরাপত্তা চুসি) সহরিরব্ গণ্য হরব্?
যসে সিিা শার’ঈ আমান সহরিরব্ গণ্য হয় াহরল হযিব্ মুজাসহেীন অ্যারমসরকার
টুইন টাওয়ারর হামলা চাসলরয়রেন ারা সক শার’ই চুসি িঙ্গকারী সহরিরব্ গণ্য
হরব্ন?
উত্তরঃ আি িালামু আলাইকুম, আপনার উপর আল্লাহর রহম ও ব্রক ব্সষি
হহাক
‘আম্মা ব্া’আে – সিিা শার’ঈ আমান (সনরাপত্তা চুসি) সহরিরব্ গণ্য হরব্ কারন
এটাই ব্ িমারন প্রচসল প্রথা। আর এ চুসি হমরন চলা আব্শযক। সিিা সনরয়
কাসফররের িূসমর প্ররব্শ করা হযরকান ব্যসি কাযি ঐ িূসমর কাসফররের
সনরাপত্তার সনশ্চয় া সেরয়রে, এমনসক যসে হিটা মুিসলমরের সব্রুরে যুের
কাসফররের রাষ্ট্রও হয়। অ্ এব্ এমন ব্যসির জনয এ চুসির পর ারের িারথ
প্র ারণ্া করা সকিংব্া ারের জান-মারলর ক্ষস িাধন করা বব্ধ না। হয চুসি করার
পরও এমন কাজ কররব্ হি আল্লাহর শাসির আশিংকার প্রস সনরজরক উন্মুি করর
হেরব্।
হিরেম্বর ১১ এর অ্সিযানগুরলার ব্যাপারর অ্ব্স্থান হল- হিগুরলা িসিক ও
জারয়জ সেল। কারন অ্যারমসরকা হল ব্ িমান িমরয় কুফররর মাথা, এব্িং যারা
আল্লাহ ও াাঁর রািূরলর  ﷺিব্িাসধক গুরু র পযিারয়র অ্ব্মাননা করররে, াাঁরের
সব্রুরে যুের ররয়রে ও ারের মরধয িব্িসনকৃষ্ট। অ্যারমসরকা িামসষ্টকিারব্ একসট
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িত্ত্বা সহরিরব্ গণ্য হরব্, কারণ অ্যারমসরকার জনগরণ্র িমথিন োড়া হপ্রসিরেন্ট,
হপন্টাগন সকিংব্া আসমি – কাররারই হকান একচ্ছত্র ক ৃিত্ব হনই, িক্ষম া হনই।
যসে ারা (রপ্রসিরেন্ট, হপন্টাগন সকিংব্া আসমি) হকান পসলসির হক্ষরত্র জনগরণ্র
হখয়ালখুসশর িম্পূণ্ি সব্রুরে যায় াহরল জনগন ারের ক্ষম াচুয কররব্। আর
এসট িব্িজনসব্সে । রারষ্ট্রর উপর িরকাররর হকান মরনাপসল ব্া একরচসটয়া সনয়ন্ত্রন
হনই। রাষ্ট্র জনগরণ্র িামসষ্টক মাসলকানার অ্ধীন হযখারন ারের প্রর যরকর
অ্িংশীোসরত্ব আরে। যসে আপসন এ ি য িম্পরকি অ্ব্গ হন াহরল আপনার
কারে পসরষ্কার হরয় যারব্ হয িামসষ্টকিারব্ ারা িকরল (অ্যারমসরকার হপ্রসিরেন্ট,
হপন্টাগন, আসমি, জনগণ্ ই যাসে) আইনগ িারব্ একসট অ্সিন্ন িত্ত্বা (a single
juridical person) ব্রল পসরগসণ্ হরব্।
এব্িং িামসষ্টকিারব্ ারের অ্ব্স্থা কা’ব্ ইব্ন আল-আশরাফ-এর অ্নুরূপ যারক
হ যা করর রািূলুল্লাহ  ﷺাহরীে ও সনরেিশ সেরয়সেরলন। িাহাব্ী মুহাম্মাে ইব্ন
মািলামা রাঃ প্র ারণ্ার আশ্রয় সনরয় কা’ব্রক হব্াকা ব্াসনরয় হ যা কররসেরলন।
স সন ব্াসহযকিারব্ কা’ব্রক আমান (সনরাপত্তার সনশ্চয় া, চুসি) সেরয়সেরলন,
সকন্তু আল্লাহ ও াাঁর রািূরলর  ﷺঅ্ব্মাননার অ্পরারধ পরব্ িীর ারক হ যা
কররসেরলন। কা’ব্ এর অ্পরাধ সনেক মুিসলমরের সব্রুরে যুের থাকার চাইর
গুরু র সেল। কা’ব্ ইব্ন আল-আশরারফর সব্রুরে প্র ারণ্া ব্া হকৌশল
অ্ব্লম্বরনর কারন সেল আল্লাহ ও াাঁর রািূরলর  ﷺঅ্ব্মাননা করা ও চরম
িীমালঙ্ঘন। সনেক যুের হব্ার কাররন ার সব্রুরে এ ধররণ্র হকৌশরলর আশ্রয়
হনয়া হয়সন।
আর ব্ িমারন অ্যারমসরকার অ্ব্স্থা কা’ব্ ইব্ন আল-আশরারফর মর াই।
অ্যারমসরকা হকব্লমাত্র যুের কাসফর না, ব্রিং হি হল এ যুরগ কুফররর ইমাম,
আল্লাহ, াাঁর রািূল  ﷺও মুিসলমরের সব্রুরে যার অ্ব্মাননা ও িীমালঙ্ঘন
অ্ যন্ত চরম মাত্রায় হপৌরে হগরে।
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শায়খ আল-ইিলাম ইব্নু াইসময়যাহ রাসহমাহুল্লাহ ার সক াব্ আি-িসরমুল
মািলুল ‘আলা শাস ম আর-রািূল এর খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭৯ এ ব্রলরেনঃ
“রয পাচজন মুিসলম ারক (কা’ব্) হ যা কররসেরলন – মুহাম্মাে ইব্ন মািলামা,
আব্ু না’ইলাহ, আব্বাে ইব্ন সব্শর, আল-হাসরি ইব্ন আওি এব্িং আব্ু আব্বাি
ইব্ন জাসব্র – রািূলুল্লাহ  ﷺারেররক অ্নুমস সেরয়সেরলন কা’ব্ ইব্ন আলআশরাফরক হ যা করার। রািূলুল্লাহ  ﷺাাঁরের অ্নুমস সেরয়সেরলন – এমন
কথার মাধযরম কা’ব্রক হধাাঁকা হেওয়ার যার করর হি মরন করর ারক সনরাপত্তার
সনশ্চয় া হেওয়া হরয়রে ও ারা (উি পাচজন িাহাব্ী) রািূলুল্লাহর  ﷺব্যাপারর
ার িারথ একম – এব্িং ারপর ারক হ যা করার।
হয ব্যসি হকান কাসফররক প্রকারশয সনরাপত্তার সনশ্চয় া (আমান) হেরব্ ার জনয
ঐ সনশ্চয় াপ্রাপ্ত কাসফররক ার কুফররর জনয হ যা করা বব্ধ না – একথা জ্ঞা ।
ব্স্তু যখন হকান যুের কাসফর সব্শ্বাি করর হয হকান মুিসলম ারক সনরাপত্তার
সনশ্চয় া সেরয়রে এব্িং একথা ার কারে ব্যি করররে, খন হি একজন
মুিা’সমরন (িামসয়ক সনরাপত্তা প্রাপ্ত/রক্ষাপত্র) পসরণ্ হ ।”
অ্ ঃপর ইব্নু াইসময়যাহ মুিা’সমনরক হ যার সনরষধাজ্ঞার ব্যাপারর েসললাসে
উরল্লখ করররেন। ারপর স সন ব্রলরেনঃ
“আল-খাত্তাসব্ যুসি হেসখরয়রেন িাহাব্ীগণ্ রাঃ কা’ব্রক হ যা কররসেরলন কারন
কা’ব্ এ ঘটনার আরগ কৃ চুসি িঙ্গ কররসেল (আল্লাহ ও াাঁর রািূরলর
অ্ব্মাননার মাধযরম) এব্িং ারক হ যার িময় ার হকান সনরাপত্তার চুসি সেল
না। আল-খাত্তাসব্ আররা োসব্ করররেন চুসিব্ে না এমন কাসফররক এিারব্ হ যা
করা বব্ধ, সিক হযমন রাসত্রকালীন হামলা সকিংব্া শত্রুর উপর অ্ কিীর হামলা
করা বব্ধ।
সকন্তু এরক্ষরত্র ব্লা হযর পারর হয, িাহাব্ী মুহাম্মাে ইব্ন মািলামা রাঃ ারক হয
আশ্বাি সেরয়সেরলন ার দ্বারা কা’ব্ মুিা’সমরন পসরণ্ হরয়রে। সনরেনপরক্ষ
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সনরাপত্তার সনশ্চয় ার অ্নুরূপ আশ্বাি ারক হেওয়া হরয়সেল; আর এধররনর
সনশ্চয় া প্রাপ্ত ব্যসিরক হকব্লমাত্র ার কুফররর কাররন হ যা করা জারয়জ না।
কারন আমান (সনরাপত্তার সনশ্চয় া ব্া চুসি) শত্রুর জীব্রনর সনরাপত্তা হেয় আর
এর (আমারনর) চাইর করমও হি মুিা’সমরন পসরণ্ হয়, আর এ সব্ষয়গুরলা
িুসব্সে হযমনটা ইস পূরব্ি উরল্লখ করা হরয়রে। সকন্তু কা’ব্রক ার কুফররর কাররন
নয়, ব্রিং আল্লাহ ও াাঁর রািূরলর  ﷺব্যাপারর ব্যাঙ্গ-সব্দ্রূপ এব্িং অ্ব্মাননার করা
কাররনই হ যা করা হরয়সেল। এমন িকল ব্যসি – যারের রি উি কাররন হালাল
হরয় হগরে – হকান চুসি সকিংব্া আমারনর মাধযরম সনরজরক রক্ষা করর পাররব্
না। যসে হকান মুিসলম এমন হকান ব্যসিরক সনরাপত্তার সনশ্চয় া সকিংব্া আমান
হেয় যার মৃ ুযেন্ড প্রাপয – হযমন একজন োকা (highway robber), অ্থব্া
আল্লাহ ও াাঁর রািূরলর  ﷺসব্রুরে যুের ব্যসি, অ্থব্া এমন ব্যসি হয যমীরন
এমন ফািাে েড়ায় যার কাররন ারক হ যা করা বব্ধ হরয় যায়, অ্থব্া সযনার
কাররন যার উপর রযরমর সব্ধান প্ররযাজয হরয় হগরে এমন ব্যসি, অ্থব্া সরদ্দার
কাররন যার মৃ ুযেন্ড প্রাপয এমন ব্যসি, অ্থব্া দ্বীরনর হকান িম্ভ অ্স্বীকার করার
কাররন যারক হ যা করা বব্ধ এমন ব্যসি – াহরল হযমন হিই আমান ব্া
সনরাপত্তার সনশ্চয় া বব্ধ না, এরক্ষরত্রই ব্যাপারসট অ্নুরূপ।”
ইব্নুল ক্বাইসয়যম রাসহমাহুল্লাহ আহকাম আহলুয-সযম্মায় একই রকম ম ব্যি
করররেন। এখারন পরয়ন্ট হল যুের কাসফররের মরধয একসট সব্রশষ হশ্রনী আরে
যারা কা’ব্ ইব্ন আল-আশরারফর মর া। এধররনর কাসফররের আমান ব্া
সনরাপত্তার সনশ্চয় া সেরয়ও হধাাঁকা হেওয়া যারব্, হযমনটা রািূলুল্লাহ  ﷺও
িাহাব্ীগণ্ রাঃ কা’রব্র হক্ষরত্র করররেন, এব্িং হযমনটা মুজাসহসেন হিরেম্বররর
অ্সিযানগুরলার হক্ষরত্র করররেন।
অ্রনরক মারি হনরম িব্ুজ ঘারির আশায় অ্রনক েূর এসগরয় যায়। এরগার সগরয়
হাসররয় যায়। অ্রনরক ব্রলন মুহাম্মাে সব্ন মািলামা রাঃ কা’ব্ ইব্ন আলআশরারফর িামরন আপা িারব্ কুফর প্রেশিন কররসেরলন। িু রািং এ হথরক ব্লা
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হযর পারর হয এরকম হক্ষরত্র উরদ্দশয হাসিরলর জনয ব্াসহযকিারব্ কুফর প্রেশিন
করা জারয়জ। ারা আররা এসগরয় এও ব্রলন হয, এ হথরক ব্লা যায় – “কা’রব্র
হ যাকারী িাহাব্ীগণ্ রাঃ কা’ব্রক হয সনরাপত্তার আশ্বাি সেরয়সেরলন া আের
(শার’ই) সনরাপত্তার সনশ্চয় া ব্া আমান সহরিরব্ গণ্য হরব্ না কারন ারা হ া
সনরজরের কাসফর সহরিরব্ উপস্থাপন করসেরলন”। স সন এ অ্ব্স্থান উিুরলর সেক
হথরক এব্িং প্রারয়াসগক সেক হথরক ব্াস ল।
েুধররনর মানুষ এ সব্ষরয় িুল করর থারকন।
একসট হশ্রণ্ী হল যারা কাসফররক হেওয়া মুিসলরমর সনরাপত্তার প্রস শ্রুস রক হকান
গুরুত্বই হেন না। ারা মরন কররন জানমারলর সনরাপত্তার প্রস শ্রুস হেওয়ার
পরও একজন মুিসলম প্রস শ্রুস প্রাপ্ত কাসফররক হধাাঁকা সের পারর।
অ্পর হশ্রনী সনরাপত্তার প্রস শ্রুস ব্া আমারনর হক্ষরত্র িব্ কাসফররক একই
পাল্লায় মারপন। যারা কুফররর ইমাম এব্িং যারা আল্লাহ ও রািূলরক  ﷺসনকৃষ্ট িারব্
অ্ব্মাননা করররে ারা ারের অ্ব্স্থা িাধারন কাসফররের িম ুলয ব্া অ্নুরূপ
মরন কররন।
আি িসরমুল মািলুল ‘আলা শাস ম আর-রািূল সক ারব্ শায়খ আল ইিলাম
ইব্নু াইসময়যাহ চুসি ও সনরাপত্তার প্রস শ্রুস র হক্ষরত্র কাসফররের সব্সিন্ন হশ্রনীর
মরধয পাথিকয করররেন। স সন ব্রলরেনঃ
“স সন  ﷺযারা সনেক চুসি িঙ্গকারী কাসফর আর যারা চুসিিরঙ্গর পাশাপাসশ
মুিসলমরের অ্ব্মাননা করররে, ারের মরধয পাথিকয করররেন। যখনই মুিসলমরের
িারথ চুসিব্ে হকান কাসফর ক ৃিক মুিসলমরের অ্ব্মাননার খব্র ার  ﷺকারে
হপৌাঁরেরে, স সন কাউরক না কাউরক হিই অ্ব্মাননাকারীরক হ যার োসয়রত্ব সনযুি
করররেন। অ্থচ যারা শুধু চুসি িঙ্গ করররে ারের অ্রনকরক স সন হকব্ল
সনব্িাসি করররেন, অ্থব্া ক্ষমা করর সেরয়রেন। একইিারব্ িাহাব্ীগণ্ও
োমাস্কারির কাসফররের িারথ চুসি কররসেরলন। কাসফররা চুসিিঙ্গ করায় ারা
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াাঁরের সব্রুরে যুে কররসেরলন। সকন্তু পরব্ িীর সদ্ব ীয় ব্া ৃ ীয়ব্ারও ঐ
কাসফররের িারথ চুসি কররসেরলন। অ্নুরূপ ঘটনা ঘরটসেল সমিরব্ািীর িারথও।
সকন্তু যখনই িাহাব্ীগণ্ রাঃ আমানপ্রাপ্ত এমন হকান কাসফররক পরাসজ করররেন
হয ইিলারমর ব্যাপারর কুৎিা রটনা করররে, হকান মুিসলম নারীর িারথ সযনা
করররে অ্থব্া অ্নুরূপ হকান িীমালঙ্ঘন করররেন, ারা ারক হ যা করররেন।
হকান ব্যস ক্রম োড়াই এধররনর কাসফররের হ যা করার ব্যাপারসট সব্রশষিারব্
আরেশ করা হরয়রে। আর এসট িুসব্সে হয রািূলুল্লাহর  ﷺিাহাব্ীগণ্ রাঃ িাধারন
কাসফর আর এধররনর কাসফররের মরধয পাথিকয করররেন।”[1]
হকউ হয়র া প্রশ্ন করর পাররঃ কা’ব্ ইব্ন আল-আশরারফর ঘটনা হল এমন
এক ব্যসির কথা যার িারথ মুিসলমরের চুসি সেল। যখন হি এই চুসি িঙ্গ কররলা
(অ্ব্মাননা, ব্যারঙ্গাসি ও কুৎিার মাধযরম) খন রািূলুল্লাহ  ﷺারক হধাকা সেরয়
হ যা করার জনয কাউরক হপ্ররণ্ কররলন। সকন্তু আমরা ব্ িমারন যারের কথা ব্লসে
এরা হ া শুরু হথরকই মুিসলমরের সব্রুরে যুের । যারের িারথ মুিসলমরের হকান
চুসিই হনই। াহরল কী করর আপসন এমন কাসফররের হধাাঁকা সেরয় াাঁরের িূসমর
প্ররব্শ করর ারের হ যা করারক জারয়জ মরন কররন?
এর জব্াব্ হলঃ
ক) ইব্নু াইসময়যাহ রাসহমাহুল্লাহ ার আরলাচনায় িুস্পষ্টিারব্ প্রমাণ্ করররেন
চুসি িঙ্গ করার জনয কা’ব্ ইব্ন আল-আশরাফরক হ যা করা হয় সন। ারক হ যা
করা হরয়সেল কারন হি মুিসলমরের সব্রুরে যুে করার জনয অ্নযানয কাসফররের
উরত্তসজ করসেল, মুিসলমরের ব্যাপারর কুৎিা রটাসচ্ছল, মুিসলমরের নারীরের
িম্মানহাসন করসেল।
খ) রািূলুল্লাহ  ﷺএমন কাসফররের হধাাঁকা সেরয় হ যা করার জনয িাহাব্ীরের রাঃ
পাসিরয়সেরলন যারের িারথ ার  ﷺহকান ধররনর চুসির সেল না, সকন্তু যারা ার
 ﷺসব্রুরে যুরের জনয ও ারক  ﷺহ যার জনয অ্নযানযরের উদ্দীপ্ত করসেল। এর
উোহরন হল আব্ু রারফ ইব্ন আসব্ আল হুক্বাইক এর ঘটনা, খাসলে ইব্ন িুসফয়ান
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আল-হুদ্বাসলর ঘটনা এব্িং ইহুেী ইয়াসির ইব্ন রাযযাম এর ঘটনা। আব্দুল্লাহ ইব্ন
রাওয়াহাহ রাঃ ইহুেী ইয়াসির ইব্ন রাযযামরক ফাাঁরে হফরল, হধাাঁকা সেরয় ারক ও
ার ৩০ জন িঙ্গীরক হ যা কররসেল। খাসলে ইব্ন িুসফয়ান আল-হুদ্বাসল আর
ইহুসে ইয়াসির ইব্ন রাযযাম এর ঘটনা পরর আরলাসচ হরব্। আসম এখারন আব্ু
রারফ’র ঘটনা উরল্লখ করসে।
[1] আি িসরমুল মািলুল ‘আলা শাস ম আর-রািূল, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৫২, ও
খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৭৬৯, ৭৮৬। এব্িং আহকাম আহলুয সযম্মা, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪৩৮১৪৪১

darulilm.org

