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আত্মঘাতী হামলা কি বৈধ?
প্রশ্নঃ
এিকি মাকিি পকিিায় জানুয়ারী ‘০৪ িংখ্যায় ‘ িাওয়াল- জওয়াৈ ‘ শীর্ষি
কশররানারম ‘ আত্নঘাতী বৈামায় কনহত ৈযকির হুিুম প্রিরে ‘
রাকিয়া খ্াতুন, পীরগঞ্জ, ঠািুরগাাঁও, প্রশ্ন িররন“আমরা জাকন, আত্নহতযািারীর পকরণাম জাহান্নাম। কিন্তু ৈতষমারন অরনি বেরশ
মুজাকহেগণ ইহুেী, খ্ৃষ্টানরের কৈরুরে কজহাে িররত কগরয় কনরজর বেরহ বৈামা
স্থাপন িরর কনরজরি মানৈ বৈামায় পকরণত িরর মার যারেন। এরুপ আত্নঘাতী
বৈামা হামলা শরীয়রতর েৃকষ্টরত জারয়য আরে কি ? আত্নঘাতী বৈামায় কনহত
ৈযকিকি কি আত্নহতযািারী গণয হরৈ ?”
জৈাৈ বেয়া হরয়রে, ” না, এরুপ আত্নঘাতী বৈামায় প্রাণ উৎিগষ শরীয়রত জারয়য
নয়। তা িম্পূণষ হারাম। আত্নঘাতী বৈামায় কনহত ৈযকি অৈশযই আত্নহতযািারী গণয
হরৈ। “
প্রশ্ন হরলা, উি মাকিরির এই জৈাৈ কি িকঠি ?
শত্রুর কৈরুরে আত্নঘাতী হামলা আর আত্নহতযা কি এি ?
যারা ইিলাম ও মুিলমারনর পরে অতযাচারী িারির, মুশকরি, ইহুেীরের কৈরুরে
আত্নঘাতী হামলার পথ কনরে, তারা কি আিরলই জাহান্নারমর পরথ পা ৈাড়ারে?
এ ৈযাপারর মাননীয় মুিতী িারহরৈর মূলযায়ন িী ? কৈস্তাকরত জানরত চাই।

darulilm.org

উত্তরঃ ‘আত্নহতযা ‘ আর ‘ আত্নঘাতী হামলা ‘ এেু’কি কৈর্য় শাকিিভারৈ বযমন
েু’রিম, বতমকন অথষ ও উরেরশযর কেি বথরিও িম্পূণষ কভন্ন। েু’কির শরঈ হুিুমও
কৈপরীতমুখ্ী।
আত্নহতযা হরলা, জীৈরনর উপর অকতষ্ঠ হরয় ( অথৈা বিান িারণ োড়াই )
উরেশযহীনভারৈ কনরজর জনয মৃতুযরি বৈরে বনয়া।
পোন্তরর ‘ আত্নঘাতী হামলা ‘ হরে শত্রু পেরি ঘারয়ল িরার এমন এিকি
বিৌশল, যা অৈলম্বন িররল হামলািারীর জীৈনও হুমিীর মুরখ্ পকতত হয় এৈং
তার মৃতুযও অকনৈাযষ হরয় ওরঠ।
প্রথরমই বজরন রাখ্া ভারলা বয, আত্নঘাতী (আরত্মাৎিগষ) বৈামা হামলার কৈর্য়কি
নতুন হরলও আত্নঘাতী (আরত্মাৎিগষ) হামলার বিৌশল কিন্তু নতুন নয়। ৈরং
ইিলারমর শুরুর যুরগও এর নকযর ররয়রে।
িুরআনুল িারীরমর কনভষররযাগয তািিীরিমূহ, এ কৈর্রয়র হােীি এৈং কিিহ ও
িাতাওয়া গ্রন্থগুরলার িংকিষ্ট অংশ যারা গভীরভারৈ অধযায়ন িরররেন, তারের
ভারলাভাৈই জানা থািরৈ বয,
ইিলারমর শত্রু পেরি ঘারয়ল িরা, শত্রু কশকৈরর আতংি িৃকষ্ট িরা অথৈা অনয
বিানভারৈ মুিলমানরের কৈরশর্ উপিার িাধরনর লরে মৃতুয অনীৈাযষ বজরনও
এিিভারৈ শত্রুর উপর হামলা িরর স্বীয় জীৈন কৈিজষন বেয়া শুধু জারয়যই নয়
ৈরং কৈরাি িকজলত ও িওয়ারৈর িাজও ৈরি।
এ কৈর্রয়র েকলল বথরি িরয়িকি বপশ িরা হরে –
িূরা ৈািারার ১৯৫ নং আয়ারতর তািিীরর ইমাম ৈুখ্ারী িাহাৈী হযরত হুযাইিা
(রাঃ) এর ৈণষনা উরেখ্ িরররেন-
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কতকন ৈরলরেন, আয়াতকি িেিার ৈযাপারর অৈতীণষ হরয়রে। ইমাম িুরতুৈী
ৈরলন, আল ইয়াকযে ইৈরন আৈু হাৈীৈ আিলারমর মাধযরম আৈু ইমরান বথরি
ৈণষনা িরররেন বয, আমরা িুিতুনতাকনয়ার ( ইস্তাম্বুল ) যুরে কেলাম। আৈেুর
রহমান ইৈনুল ওয়ালীে েরলর আমীর কেরলন। বরাম বিনােল ( শত্রু পে )
শহররর বেয়ালরি কপেরন বররখ্ প্রস্তুত কেরলা।
এরই মরধয এিজন মুিলমান শত্রুপরের উপর এিা অতকিষত হামলা িরর
ৈিরলা। তা বেরখ্ কিেু বলাি ৈরল উঠরলা, হায় হায় ! বলািকি কি িররলা ? লা
ইলাহা ইোোহ ! কনরজরি ধ্বংরি পকতত িররলা ( অথষাৎ আত্নহতযা িররলা ) ?
তখ্ন িাহাৈী হযরত আৈু আইউৈ আনিারী (রাঃ) ৈরলন, িুৈাহানাোহ ! …
( বতামরা কনরজরেররি ধ্বংরির মুরখ্ পকতত িররা না )। এ আয়াতকি আমারের
আনিাররের ৈযাপারর অৈতীণষ হরয়রে।
( কতকন ৈরলন, ) ধ্বংরির মুরখ্ কনরজরি কনরেপ িরার মারন হরলা, ধন-িম্পে
কনরয় ৈযস্ত থািা ও কজহাে না িরা। ( তািিীরুল িুরতুৈী – ২/ ৩৬১ )
উপররাি বরওয়ারয়তকি কতরকমযী শরীরিও ৈকণষত হরয়রে। এ বরওয়ারয়রত এিজন
মুজাকহরের এিকি শত্রুপরের কভতর হামলা িররত যাওয়ারি বযখ্ারন তার কিেু
িহরযাো আত্নঘাতী হামলা মরন িরর কচকন্তত হরয়রেন, তার জৈারৈ প্রখ্যাত
িাহাৈী আৈু আইউৈ আনিারী িুস্পষ্টভারৈ জাকনরয় কেরয়রেন, একিও কজহারের
অংশ।
ইয়ামামার যুরে হযরত আনাি ইৈরন মারলরির ভাই ৈারা ইৈরন মারলি তাাঁর
িহরযাোরের ৈলরলন, আমারি বতামরা চামড়ার থরলরত ঢুকিরয় শত্রু েরলর
কভতরর বিরল আরিা, তারা তাই িররলা। হযরত ৈার এিাই তারের িারথ লড়াই
িররলন এৈং েূরগষর বগি খ্ুরল কেরলন।
( তারীরখ্ তাৈারী ও তািিীরর িুরতুৈী – ২ /৩৬৪ )
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তািিীরর িুরতুৈীরত এই মািআলাকি এভারৈ ৈলা হরয়রে, বিান ৈযকি যকে
কনকিত হয় বয,
শত্রু পরের উপর হামলা িররত বগরল বি কনহত হরৈ, কিন্তু এর দ্বারা শত্রু
েকতগ্রস্ত হরৈ অথৈা তারের মরধয এমন প্রভাৈ পড়রৈ, যার দ্বারা মুিলমানগণ
উপিৃত হরৈএিথা বভরৈ যকে বি েুশমরনর েরলর কভতর এিাই হামলা িরর ৈরি, তৈুও
তা জারয়য
(ইমাম িুরতুৈী এ ৈিরৈযর েলীল স্বরুপ ৈরলন) ৈকণষত আরে বয,
“এি িাহাৈী রািূলুোহ িাোোহু আলাইকহ ওয়ািাোমরি ৈলরলন,
আকম যকে আোহর রাস্তায় িওয়ারৈর উরেরশয িৈর িরর কনহত হই, তরৈ
আমার হুিুম কি হরৈ ?
রািূলুু্োহ (িাঃ) জৈারৈ ৈলরলন, ‘ এর কৈকনমরয় তুকম জান্নাত পারৈ। ‘
এ িথা শুরন বলািকি শত্রুেরলর কভতরর ঢুরি পড়রলন এৈং শহীে হরয়
বগরলন।”
( তািিীরুল িুরতুৈী – ২ /৩৬৪ )
ইমাম আৈু হাকনিার প্রখ্যাত শাগররে, হানািী মাযহারৈর বমৌকলি েয়কি কিতারৈর
রচকয়তা ইমাম মুহাম্মে ইৈরন হািান ( রহঃ ) তাাঁর কিতাৈ আি-কিয়ারুল িাৈীরর
এ ধররনর হামলার িুস্পষ্ট অনুরমােন কেরয়রেন।
(আহিামুল িুরআন, ১১/ ২৯০)
“উপমহারেরশর প্রখ্যাত িিীহ ও মুহাকেি িুকৈখ্যাত হােীি ভার্া
ই’লাউিনুমারনর রচকয়তা আোমা জাির আহমে উিমানী ( রহঃ ) তাাঁর কিতারৈ
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(আহিামুল িুরআন ) ৈহু আয়াত, হােীি এৈং ইমামরের ৈিৈয উরেখ্ িরর এ
ধররনর হামলা (মুিলমানরের উপিাররর স্বারথষ আত্নঘাতী হামলা ) বি শুধু
জারয়যই ৈরলনকন ৈরং হামলািারী শাহাোরতর িুউচ্চ মরতৈা পারৈন এ িথাও
িুস্পষ্টভারৈ উরেখ্ িরররেন”
(দ্রষ্টৈযঃ আহিামুল িুরআন – ১১ / ২৯০- ২৯২)
প্ররশ্নাত্তররর এ িংকেপ্ত িরলৈরর এর বচরয় কৈস্তাকরত আরলাচনা িম্ভৈ নয়।
আোহ তা’য়ালা িিলরি িহীহ দ্বীন ৈুঝার ও ৈলার তাওিীি কেন।
জাযািাোহু খ্াইরান।
উত্তর প্রোনঃ
মুিতী আৈুল হািান মুহাম্মে আৈেুোহ,
মুহতাকমম,
মারিাজুদ্ োওয়াকতল ইিলাকময়া ( উচ্চতর ইিলামী কশো ও গরৈর্ণা প্রকতষ্ঠান
) ঢািা, ৈাংলারেশ।
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