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হকের বিজয় সুবিবিত 
শাইখুল হাদীস মুফতী মনসরূুল হক 

পবিত্র কুরআনন কারীনম আল্লাহ তাআলা ইরশাদ কনরন- 

َماِء َماًء فََسالَْت أَْوِدَيٌة بَِقَدِرَها فَاْحَتَمَل ا ْيُل َزبًَدا َرابًِيا َوِمم َا ُيوِقُدوَن عَلَْيِه ِِف الن َاِر ابِْتَغاَء ِحلَْيٍة أَْو َمَتاٍع َزبٌَد ِمثْلُُه َكَذلَِك أَْنَزَل ِمَن الس َ ا  لس َ ُ الَْحق َ َوالَْباِطَل فَأَم َ َيْضِرُب اّلل َ
ا َما َيْنَفُع الن َاَس فََيْمُكُث ِِف اْْلَرْ  بَُد فََيْذَهُب ُجفَفاًء َوأَم َ ُ اْْلَْمثَالَ الز َ  ِض َكَذلَِك َيْضِرُب اّلل َ

বতবন (আল্লাহ) আকাশ থেনক পাবন ির্ষণ কনরনেন, ফনল নদীনালা আপন আপন সামেষয অনুযায়ী প্লাবিত হনয়নে, তারপর পাবনর 
ধারা স্ফীত থফনাসমূহ উপবরভানে তুনল এনননে। এ রকনমর থফনা থসই সময়ও ওনে, যখন থলানক অলংকার িা পাত্র ততবরর 
উনেনশয আগুনন ধাতু উত্তপ্ত কনর। আল্লাহ এভানিই সতয ও বমেযার দষৃ্টান্ত িণষনা কনরনে থয, (উভয় প্রকানর) যা থফনা, তা থতা 
িাইনর পনে বনিঃনশর্ হনয় যায় আর যা মানুনর্র উপকানর আনস তা জবমনত থেনক যায়। এ রকনমরই দষৃ্টান্ত আল্লাহ িণষনা কনর 
োনকন। [সরূা রা‘দ;আয়াত ১৭] 

আনলাচ্য আয়ানত আল্লাহ তা‘আলা দবুি দষৃ্টান্ত িা উপমা থপশ কনরনেন। উনল্লবখত দষৃ্টান্তদ্বনয়র দবুি বদক রনয়নে। একবি হনে 

িাবহযক বদক, আর অপরবি হনে অভযন্তরীন বদক। অবধকাংশ মুফাসবসরীনন থকরাম উনল্লবখত উপমাদ্বনয়র তত্ত্ব, রহসয ও এর 

অভযন্তরীন বদকবিনক গ্রহণ কনরনেন। মুফতী আজম মুফতী শফী সানহি রহ. তার বিখযাত তাফসীর গ্রন্থ ‘তাফসীনর মাআবরফুল 
কুরআন’-এ [সূরা রা‘দ; আয়াত ১৭] সম্পনকষ  িনলন- 

 ہے جاتا اید نکیپھ وہ کار انجام کنیل ہے آتا نظر اوپر کے زیچ یاصل چندے برائے لیکچ لیم ںیم مثالوں ان کہ سایج کہ ہے ہی کا مثالوں دونوں اصل
 اور یباق حق اور ہے جاتا ہو مغلوب اور محو باطل کار آخر کنیل آئے نظر غالب اوپر کے حق روز چند گو طرح یہے،اس یجات رہ زیچ یاصل اور

ہے رہتا ثابت  

এ িক্তনিযর সারমমষ হনলা, আনলাচ্য দ‘ুআয়ানত আল্লাহ তা‘আলা হক ও িাবতনলর দষৃ্টান্ত িণষনা কনরনেন। অেষাৎ ময়লা-আিজষনা 
ও থফনা সামবয়ক সমনয়র জনয মূল বজবননসর উপর প্রাধানয বিস্তার কনর োনক, বকন্তু পবরণানম থসগুনলা সমূনল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় 
এিং প্রকৃত উপকারী িস্তুবিই অিবশষ্ট োনক, অনরুূপভানি বমেযা ও িাবতলনক যবদও কখননা সনতযর উপর প্রাধানয বিস্তার করনত 
থদখা যায়, বকন্তু হকপন্থীেণ হনকর থমহনত ও দাওয়াত বননয় অগ্রসর হনলই আল্লাহর কুদরতী শবক্তর ধাক্কায় বমেযা ও িাবতল অল্প 
সময় পরই পরাস্ত ও বিলুপ্ত হনয় যায় এিং হক ও সতয প্রবতবিত হয়। [ বিস্তাবরত; তাফসীনর ইিনন কাসীর; সূরা রা‘দ; আয়াত ১৭, 
তাফসীনর রুহুল মাআনী; সূরা রা‘দ; আয়াত ১৭] 

আনলাচ্য আয়ানত বনযষাবতত ও বনপীবেত মুসলমাননদর জনয রনয়নে খুবশর সংিাদ। িতষ মানন মুসলমানরা সংখযােবরি থদনশও 

মুসবলম শাসক কতৃষ ক তারা হনে বনযষাবতত। তানদর জান-মাল, ইযযত-আিরূ এমনবক জীিননর অমূলয সম্পদ ঈমান-আকীদার 

থহফাযনতর বনরাপত্তািুকুও তারা পানে না। তানদর মুসবলম শাসকরা ক্ষমতার থমানহ বননজনদর থেৌরিময় অতীত ও থসানালী 

ইবতহাসনক সম্পূণষরূনপ বিস্মতৃ হনয় সম্রাজযিাদীনদর ক্রীেননক পবরণত হনয়নে। তারা ইয়াহুদী-খৃষ্ট থযৌে চ্নক্রর র্েযনের জানল 

আিদ্ধ হনয় পাশ্চাতয ভািধারণায় কুফরী মতিানদর দ্বারা শাসনকাযষ পবরচ্ালনা করনে। অেচ্ আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনন এ 

মনমষ সতকষ িাণী উচ্চারণ কনর িনলনেনিঃ   الُِموَن ُ فَأُولَِئَك ُهُم الظ َ  َوَمْن لَْم َيْحُكْم بَِما أَْنَزَل اّلل َ
যারা আল্লাহর নাবযলকৃত বিধান অনুসানর বিচ্ার কনর না, তারা জাবলম। [সূরা মাবয়দা; আয়াত ৪৫] 

অনুরূপভানি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ কনরনেনিঃ  َ ُ فَأُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُروَن َوَمْن لَْم َيْحُكْم بَِما أ ْنَزَل اّلل َ  

যারা আল্লাহর নাবযলকৃত বিধান অনুসানর বিচ্ার কনর না, তারা কাবফর। [সূরা মাবয়দা; আয়াত : ৪৪]  

বকন্তু মহান আল্লাহ তা‘আলার এ সতকষ িাণী দ্বারা মুসবলম শাসকিৃন্দ বননজনদর মানে থকান প্রকার পবরিতষ ন আননত সক্ষম 
হয়বন। তারা পূিষিতী মানি রবচ্ত আইন দ্বারা থদশ পবরচ্ালনা কনর চ্নলনে। ফনল অশাবন্ত-বিশৃংখলা, হানাহাবন-মারামাবর আনরা 

কত কী! এরূপ অশান্ত পবরনিশ ও তনরাজযকর পবরবিবতর ফনল মুসলমানরা ক্রমশ বনরাশ হনয় পেনে। তনরানশযর কানলা োয়া 

তানদরনক আিদ্ধ কনর থফলনে। অনননক থতা এনকিানর হাল থেনে বদনয় হাত গুবিনয় িনস পনেনে। এমবন মুহূনতষ  বননমাক্ত এ 

আয়াত আশার সঞ্চার কনরনে। ইরশাদ হনে:  ا َما َيْنَفُع الن َاَس فََيْمُكُث ِِف اْْلَْرِض بَُد فََيْذَهُب ُجَفاًء َوأَم َ ا الز َ  فَأَم َ
(উভয় প্রকানর) যা থফনা, তা থতা িাইনর পনে বনিঃনশর্ হনয় যায় আর যা মাননুর্র উপকানর আনস তা জবমনত থেনক যায়। 
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উপনরাক্ত আয়ানত আল্লাহ মসুলমাননদর তনরাশয বিদরূীত কনর আত্মিনল িলীয়ান হনয় তানদর হৃত থেৌরি ও হারাননা ঐবতহযনক 
পুনরুদ্ধানরর জনয ইসলানমর মশাল বননয় অগ্রসর হওয়ার জনয উৎসাবহত কনরনেন। তারা যবদ অগ্রসর হয়, তাহনল সকল কুফরী 

শবক্ত বিতাবেত হনত িাধয। থকননা কুফরী ও িাবতল শবক্ত হনে রবিন চ্াকবচ্কযময় ফানুনসর মত, যা অবচ্নরই বেদ্রকৃত থিলুননর 

নযায় চু্পনস থযনত িাধয। আনলার অিতষ মানন অন্ধকানরর প্রাধানয োনক িনি, বকন্তু রবিন আভা বিস্তার কনর পূিষাকানশ যখন সযূষ 

উঁবক থদয় , তখন অন্ধকার বিলুপ্ত হনত িাধয হয়।  
হে ও িাবতকের েড়াই যুকে যুকে 

হনকর আেমনন িাবতনলর লজ্জাষ্কর বিতােন সংক্রান্ত অসংখয ঘিনায় ইসলানমর ইবতহাস ভরপুর রনয়নে। আমরা থদখনত পাই থয, 
নমরূদ যখন িাবতনলর তাণ্ডি চ্াবলনয় যাবেল সমগ্র বিনে, বেক থসই মুহূনতষ  ইিরাহীম আ. এর হনকর আওয়ানজ তার থসই িাবতল 

শবক্ত বনিঃনশবর্ত হনয় বেনয়বেল। থতমবনভানি থফরআউননর িাবতল শবক্ত বনিঃনশবর্ত হনয়বেল হযরত মসূা আ. হক বননয় আসার 

সনি সনি। তারপর িাবতল যখন িনী ইসরাঈনলর রক্তবপপাসু রূপ বননয় এনসবেল, তখন হযরত ঈসা আ. এর হনকর দাওয়ানত তা 

বিলুপ্ত হনয়নে। িাবতল যখন দদুষণ্ড প্রতানপ সীমা োবেনয় চ্লবেল থরাম সম্রাি ও পারসয সম্রানির রূনপ, বেক তখনই আনখরী নিী 

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর হনকর আওয়ানজ তা বনিঃনশবর্ত হনয়নে।  

বনকি অতীনতর প্রবত লক্ষয করনলও আমরা হক ও িাবতনলর এ ধারািাবহকতা বিদযমান থদখনত পাই। িাবতল যখন হাজ্জাজ ইিনন 

ইউসুনফর রূনপ প্রকাশ থপনয়নে তখন হক প্রকাশ থপনয়নে আব্দলু্লাহ ইিনন যিুানয়র রা. এর রূপ বননয়। িাবতল যখন খলীফা 

মনসূনরর রূনপ প্রকাশ থপনয়নে, তখন হক এনসনে ইমাম আিূ হানীফা রহ. এর থপার্াক পবরধান কনর। যখন িাবতল এনসনে 

মুতাবসম বিল্লাহর রূপ ধারণ কনর তখন হক এনসনে ইমাম আহমাদ ইিনন হাম্বনলর রূনপ। িাবতল জালালুেীন আকিনরর রূপ 

ধারণ কনর আসনল হক এনসবেল হযরত মুজাবেনদ আলনফ সানীর রূপ বননয়। িাবতল যখন ইসনা আশাবরয়যার রূপ বননয় এল 

তখন হক আসল হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাবেনস থদহলিী রহ. এর রূপ ধারণ কনর। িাবতল যখন রাজা রনবজৎ বসং এর আকার 

বননয় এল, তখন হক এল শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ. এর রূপ ধারণ কনর। এভানি িাবতল যখনই তার অবস্তত্ব কানয়ম করার 

অপপ্রয়াস চ্াবলনয়নে, তখনই আল্লাহর কুদরনত হনকর আবিভষ াি ঘনিনে এিং িাবতনলর বিনাশ সাধন কনরনে। আর এভানি 

িাবতনলর সামবয়ক বিজয় ঘিনলও পবরণবতনত তা বিলুপ্তই হনি, বনবক্ষপ্ত হনি আস্তাকুনে।  
মুসোমিকের হৃত গেৌরি বিকর পাওয়ার উপায় 

হনকর বিজয়ী হওয়া এিং িাবতনলর বনমূল হওয়ার জনয শতষ  হল, হকপন্থী মুবমননদর কাবমল মুবমন হনত হনি। আল্লাহ তা‘আলা 

িাবতনলর উপর বিজয়ী হওয়ার জনয থয শতষ সমূহ আনরাপ কনরনেন, থস অনুযায়ী বননজনদরনক থযােয কনর েনে তুলনত হনি। 
আল্লাহ তাআলা আনরা ইরশাদ কনরন থয,  َوََل تَِهُنوا َوََل َتْحَزُنوا َوأَْنُتُم اْْلَعْلَْوَن إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَي 
(থহ মুবমনেণ!) থতামরা হীনিল হনয়া না এিং বচ্বন্তত হনয়া না। থতামরা প্রকৃত মুবমন হনল থতামরাই বিজয়ী হনি। (সূরা আনল 
ইমরান : ১৩৯)  

বিরআউকির ধ্বংকসর ঘটিা 

হযরত মূসা আ. এর আেমননর পূনিষ িনী ইসরাঈল সম্প্রদানয়র প্রবত বফরআউননর অতযাচ্ার সীমা অবতক্রম কনর বেনয়বেল। 
সমগ্র িনী ইসরাঈল বক্রতদানস পবরণত হনয়বেল। তানদর হাজার হাজার বনষ্পাপ বশশুনক হতযা করা হনয়বেল। তানদর আহাজারী 

ও আতষ নানদর কারনণ আল্লাহ পাক হযরত মসূা আ. থক পৃবেিীর িুনক সাহাযযকারী বহনসনি পাোনলন। থয বফরআউন হযরত মূসা 
আ. থক ধ্বংস করার সকল িযিিা পাকানপাক্ত কনরবেল থসই বফরআউননর ঘনরই হযরত মসূা আ. এর লালন-পালননর িযিিা 
করা হল। অিনশনর্ হযরত মূসা আ. এর নিুওয়াত প্রাবপ্তর পর বফরআউননর থসই দাপি বচ্রতনর খিষ হল। িনী ইসরাঈল মুবক্ত 

থপল বফরআউননর বনযষাতন থেনক। শুধ ুতাই নয়, িরং বফরআউননর ভােয বিপযষয় ঘিল। অতযন্ত লজ্জাষ্কর পবরণবত বশকার হনয় 

সকল সিী-সােীসহ থলাবহত সােনরর অথে পাবননত তার সবলল সমাবধ ঘিল।  
সাহািাকের েুরিািী ও িের যুদ্ধ জয় 
ইসলানমর প্রােবমক যুনে সাহািানয় থকরানমর উপর থয অিণষনীয় বনযষাতননর বিমনরালার চ্ালাননা হনয়নে, থয অবিমূনলয তানদরনক 
ঈমাননর পরীক্ষা বদনত হনয়নে, তার হাজার ভানের এক ভােও আমানদর উপর আনসবন। বকন্তু আল্লাহ পানকর থঘার্ণা অনুযায়ী 
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তারা যখন ঈমান-আমল বেক কনর বননয়নেন, তখন তানদর বিজয়ধারা অিযাহতভানি শুরু হনয়নে। আিু জাহল ও আিু লাহানির 

মত ইসলানমর শত্রুরা পযষন্ত পালািার পে পায়বন। িদনরর যনুদ্ধর কো আনজা ইবতহানসর পাতায় স্বণষাক্ষনর বলবখত আনে। 
থকিলমাত্র বতনশত থতরজন অস্ত্রহীন, িমষহীন, কু্ষৎবপপাসা কাতর সাহািানয় থকরাম এক হাজার প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত ও সমরানস্ত্র 
সুসবজ্জত কানফনরর বিরুনদ্ধ লোই কনর থয ঐবতহাবসক অজষন কনরবেনলন, তা আনজা ইবতহানসর এক মহাবিস্ময়।  
ইমাম আিু হািীিা, মাকেে ও আহমাে রহ. এর েুরিািী 

ইবতহানসর পাতা উল্টানল আমরা এই উম্মনতর মানে আনরা দষৃ্টান্ত খুুঁনজ পাই। উসমাবনয়া ও আব্বাবসয়া থখলাফত যুনেও 

মুসলমাননদর উপর কম অতযাচ্ার চ্ালাননা হয়বন। তৎকালীণ উলামা সমাজ ও মসবজদ-মাদরাসার বিরুনদ্ধ তারা হনয় উনেবেল 

খেেহস্ত। ইমাম আিু হানীফা, ইমাম মানলক ইমাম আহমাদ ইিনন হাম্বনলর মত মহামনীর্ীরা পযষন্ত তানদর থসসি বনযষাতন ও 

বনপীেন থেনক থরহাই পানবন। বকন্তু থশর্ পযষন্ত আল্লাহ তা‘আলা হকনকই বিজয়ী কনরনেন। িাবতল সম্পূণষরূনপ বনবশ্চহ্ন হনয় 

থেনে। আজও ইমাম আি ুহাবনফা, মানলক ও আহমাদ রহ. তানদর দীনী কীবতষ র কারনণ অমর হনয় আনেন! 

সকতের বিজয় বিবিত 

ভারতিনর্ষ ইংনরজরা তানদর প্রায় ২০০ িেনরর শাসনামনল মুসলমাননদর উপর কম বনযষাতন কনরবন। হাজার হাজার আনলমনক 

ফাবসকানি েুলাননা হনয়নে। কুরআননর লক্ষ লক্ষ কবপ জ্বাবলনয় থদয়া হনয়নে। এত বকেুর পরও আল্লাহ হকনক বেকই িাবক 

থরনখনেন। আর িাবতলনক সমূনল উৎপাবিত কনরনেন। পূিষযনুের নমরূদ, বফরআউন, কারূন, হামানরা আজ সকনলই ঘৃবণত ও 

অবভশপ্ত। বনকি অতীনতর মীর জাফর, রায়দলুষভ আর ঘনসবি থিেমরাও বধকৃত হনয়নে একইভানি। বকন্তু ইসলাম ও 

মুসলমাননদরনক তারা ধ্বংস করনত পানরবন। ইসলানমর ধারা বনজস্ব েবতনত সম্মুখপানন অগ্রসর হনয়নে।  

সমগ্র বিনের মুসলমান বিনশর্ কনর িাংলানদনশর মুসলমানরা আজ থয চ্রম ক্রাবন্তকাল অবতক্রম করনে, তা িণষনাতীত। আজ এ 
থদনশর মুসলমান ঈমান-আমনলর ইসলাহ কনর পাকা ঈমানদার ও আমলদার হনলই মহান আল্লাহর নসুরত ও মদদ থননম আসনি 
এনদনশ। থদনশর মানুর্ শাবন্ত ও সুনখর প্রাচু্যষ বননয় কালাবতপাত করনি। ইসলাম হনি বিজয়ী ও সুপ্রবতবিত।  
সারেথা 

এ থপ্রবক্ষনত আনলাচ্য আয়াত আমানদর সামনন আশার বদেন্ত উনম্মাচ্ন কনর বদনয়নে। অভয় বদনয় দীপ্ত কনে থঘার্ণা করনে 

‘থতামরা বনরাশ হনয়া না’। কারণ িাবতনলর এ উত্থান সামবয়ক, পাবনর উপর ভাসমান খেকুিার মত হনকর প্রিল থরাত যখন 

প্রিাবহত হনি, তখন সকল িাবতলনক ভাবসনয় বননয় যানি। িাবতনলর থকান অবস্তত্ব তখন খুুঁনজ পাওয়া যানি না। তনি বননজনদর 
ঈমান-আমনলর দিুষলতার কারনণ আল্লাহ পানকর হুকুম-আহকাম পালনন বশবেলতা প্রদশষননর দরুণ সামবয়ক পরীক্ষার সম্মখুীন 
অিশযই হনত হনি। এই পরীক্ষা পূনিষর উম্মতনদর উপরও এনসবেল। তাই বনরাশ না হনয় বননজনদর ঈমান-আমল মজিুবতর কানজ 

আত্মবননয়াে করনত হনি। পাশাপাবশ ইসলানমর পবরবচ্ত সমগ্র বিনের দরিানর থপশ করার জনয সময় থির কনর ময়দানন নামনত 

হনি। এোো দ্বীনী বশক্ষার িযপক প্রচ্ার-প্রসার করনত হনি। এর জনয প্রবতবি গ্রানম-মহল্লায় আদশষ নূরানী মক্তি প্রবতবিত করনত 

হনি এিং এিাই হনি ইসলামী সমাজ িযিিা কানয়নমর জনয সনিষাত্ত প্রস্তুবত মূলত পদনক্ষপ। এোোও দ্বীন িুলন্দীর সমনয়াবচ্ত 

বজহাদী আনন্দালনন উনল্লখনযােয ভূবমকা রাখনত হনি। এভানি দ্বীন কানয়নমর জনয সাবিষক প্রনচ্ষ্টায় আত্মবননয়াে করনত হনি। 
ইনশাআল্লাহ হনকর পনক্ষ এ সামানয থমহননতর বিবনমনয় আল্লাহ তা‘আলা িাবতলনক বনস্তনািুদ কনর বদনিন, হকনক করনিন 
বচ্রউন্নত। 
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