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সন্ত্রাসবাদ: ইসলাম কী বলল? 

   

শাসি, দয়া ও করুণার ধমম ইসলাম কখল া সন্ত্রাসী কাযমক্রলমর অ ুমসি দদয়  া। আল কুরআল  দ্ব্যর্মহী  ভাষায় 

এলসলে:  

َيۡنَهىُٰكمُُ﴿ َُُُّلا ينََُُعنُ ُٱّللا ُُيَُقٰت لُوُكمُُۡلَمُُۡٱَّلا  ينُ ُف  ر ُجوُكمَُولَمُُۡٱلد  نُُُيۡ نُد َيٰر ُكمُُۡمد 
َ

وُهمُُۡأ ُطٓوا َُُتََبُّ ۡمُ َُوُتۡقس  ه  َُُإ نُاُإ ََلۡ ُُٱّللا يَُُُُي بُّ ط  ۡقس   ﴾٨ُٱلُۡم
 [  ٨: املمتحنة]

“দীল র বযাপালর যারা দিামালদর সবরুলে যুে কলর স  এবং দিামালদরলক দিামালদর বাসি-ঘর দর্লক দবর কলর 

দদয় স , িালদর প্রসি সদয় বযবহার করলি এবং িালদর প্রসি  যায় সবচার করলি আল্লাহ দিামালদরলক স লষধ 

করলে   া। স শ্চয় আল্লাহ  যায়পরায়ণলদরলক ভাললাবালস ।” [সূরা আল-মুমিাসহ াহ, আয়াি: ৮]  

সমগ্র পৃসর্বীর জ য রহমিস্বরূপ দপ্রসরি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়াসাল্লাম িাাঁর সস যলদরলক  ারী, সশশু 

দোট-বাচ্ছা, বলয়াবৃে বযসিলদর প্রাণ াশ করা দর্লক বারণ কলরলে ।1 

মুসসলমলদর সালর্ চুসি রলয়লে এম  বযসিলক দয হিযা করলব দস দবলহশলির সুগন্ধ পযমি পালব  া বললও সিস  

দঘাষণা সদলয়লে । যসদও এর সুগসন্ধ চসল্লশ বের হাাঁটার পলর্র দূরত্ব দর্লক পাওয়া যায়।2 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওযাসাল্লাম অসিদগ্ধ কলর কাউলক শাসি দদওয়া যালব  া বলল স লদমশ সদলয়লে । এম সক 

সিস  একদা মা ব-হিযালক সমসধক বি গু ালহর িাসলকায় সদ্ব্িীয়  ম্বলর উলল্লখ কলরলে । সিস  হুাঁসশয়ারী উচ্চারণ 

কলর এও বলললে  দয, মা ুলষর মালে সবমপ্রর্ম ই সাফ দদওয়া হলব ঐ বযসিলক যালক মারা হলয়লে হিযা কলর।  

শুধু মা ুলষর প্রসি  য়, একজ  মুসসলমলক পশুপাসখর প্রসিও দয়াবা  হলি বলা হলয়লে। এলদরলক কষ্ট সদলি 

হাদীলস স লষধ করা হলয়লে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়াসাল্লাম বলললে , জন কা মসহলালক এ জ য শাসি 

দদওয়া হলয়লে দয, দস একসট সবিাললক মৃিুয পযমি আটলক দরলখলে। দস যখ  সবিালসটলক আটলক দরলখলে এবং 

খাবার অর্বা পা ীয় দর্লক িালক বসিি কলরলে। মুি হলয় দপাকা-মাকি খালব এ সুলযাগ দর্লকও িালক বসিি 

করা হলয়লে।  

 বী সাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়াসাল্লাম আলরা বলললে , ‘এক বযসি সপপাসসি একসট কুকুরলক পাস  পা  কসরলয়লে, 

এর প্রসিদাল  আল্লাহ িা‘আলা িার গু াহ ক্ষমা কলর সদলয়লে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়াসাল্লামলক 

সজজ্ঞাসা করা হয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা জীবজন্তুর ওপর দয়াশীল হলল সক আমালদরলক পুরসৃ্কি করা হলব? 

প্রিুযত্তলর সিস  বললল , সকল জীলবই সাওয়াব রলয়লে।’  

শুধু িাই  য়, মুসসলম বযসি িার আহালরর প্রলয়াজল  যখ  দকাল া জন্তু যলবহ করলব, যিদূর সম্ভব খুব অল্প 

ভীসিপ্রদশম  ও সবমস ম্ন কষ্ট দপৌঁসেলয় িা সম্পন্ন করার স লদমশ এলসলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইসহ ওয়াসাল্লাম 

                                                           
1 আবু দাউদ হাদীস  ং ২৬১৪ 
2 সহীহ বুখারী হাদীস  ং ৩১৬৬ 
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বলললে , যখ  িুসম জন্তু যলবহ করলব িখ  উত্তম পন্থায় করলব। বযসির উসচি দস দয  যলবহ করার পূলবম ভাললা 

কলর চাকু ধার সদলয় দ য়; যালি জীলবর কষ্ট কম হয়।  

উসল্লসখি বাণীসমূহ ও অ যা য ইসলামী দটক্সলটর আললালক বলা যায় দয, স রস্ত্র দবসামসরক মা ুষলক আিসিি করা, 

মা ুলষর সম্পদ ঘর-বাসি ও স্থাপ াসমূহ ধ্বংস করা, দবামাবাসজ কলর স রপরাধ বযসি,  ারী ও সশশুর অঙ্গলচ্ছদ ও 

পঙু্গ করা, এসবই শাসিময়-দয়ার্দ্ম-ক্ষমাপূণম ধলমমর সচরায়ি আদলশমর সবপরীি। ইসলাম কখল াই এ ধরল র কাযমক্রম 

সমর্ম  কলর  া। বৃহৎ সংখযক মুসসলমলদর দকউই এ ধরল র কাযমকলাপ দমল  দ য়  া, দ ওয়া সম্ভবও  য়। যসদ 

দকাল া বযসি স জ দর্লক দকাল া সন্ত্রাসী কাযমক্রম ঘসটলয় বলস, িলব ইসলালমর সবধা  লঙ্ঘ  করার অপরালধ দস 

অপরাধী বলল সবলবসচি হলব এবং ইসলামী শসরয়লির সুস ধমাসরি সীমা া অসিক্রম কলর পাপীলদর দলভুি হলয়লে 

বলল ধরা হলব। আল্লাহ আমালদর সবাইলক সহফাযি করু । আসম । 

সমাপ্ত 
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