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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ইছলামক লল কৰা বিদ্ৰূপৰ ভয়ঙ্কৰ প্ৰৱণতা:-বিবিলাক কমম সম্পাদনৰ দ্বাৰা মানু হ ইছলামৰ সীমাৰ পৰা িাবহৰ লহ িায় আৰু
জাহান্নাম ছতওঁৰ কাৰণণ স্থায়ী বিকনা হয়, তাণৰ এটা হ'ল আল্লাহ, আল্লাহৰ
ৰাছু ল (চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লাম), আল্লাহৰ বকতাি (ণকাৰআনু ল কাৰীম)
অথিা মুবমনসকলৰ বিদ্ৰূপ কৰা। এই বিষণয় িহলাই আণলাচনা কবৰিলল বিস্তৃত
িাই আৰু দীৰ্ম সময়ৰ প্ৰণয়াজন। গবতণক আবম তলত ছকইটামান উপবিণৰানামত ভাগ কবৰ বিষয়ণটা সংণেণপ আণলাচনাৰ প্ৰয়াস কবৰম ইন শ্বা
আল্লাহ।
১. বিদ্ৰূপৰ সংজ্ঞা আৰু ইয়াৰ বকছু মান দৃ ষ্টান্ত।
২.বিদ্ৰূপৰ বিধান, বিদ্ৰূপকাৰীৰ কুফৰৰ প্ৰমাণ আৰু এই বিষণয় আবলমসকলৰ
অবভমত।
৩. বিদ্ৰূপকাৰীৰ তাওিাহৰ বিধান, তাওিাহ কিুল হ’ি ছন নহ’ি?
৪. িতমমান িু গৰ বিদ্ৰূপৰ বকছু মান বচত্ৰ।

বিদ্ৰূপৰ সংজ্ঞা :
আৰিী ‘ইবস্তহিা’ িব্দৰ অথম কৰা লহণছ বিদ্ৰূপ, ইয়াৰ উদ্ভৱ استهزأ يستهزئ
িব্দৰ পৰা। আৰিী এই িব্দৰ ধাতুমূ ল হ'ল (ء- ز-)ه, িব্দণটা প্ৰকৃতভাণৱই
িযৱহৃত হয় িযঙ্গ-বিদ্ৰূপ আৰু উপলু ঙা কৰা অথমত। ]ইিণন ফাবৰচ, মাকায়ীচ :
৬/৫২; ৰাগীি ইচফাহানী, মুফৰাদাত : ৫৪০[
বকছু মান আবলমৰ মণত বিদ্ৰূপ দু ই প্ৰকাৰ। ছিণন :

১. প্ৰতযে বিদ্ৰূপ :
ছিণন, এণনকুৱা িযণঙ্গাবি বি সম্পণকম আয়াত অৱতীণম লহবছল। আৰু ছসইণটা
হ'ল, মুনাবফকসকলৰ িাকয : ‘আমাৰ এই পািকসকলৰ দণৰ আৰু ছদখা নাই,
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এওঁণলাক সকণলাতলক ডাঙৰ ছপটুক। নাইিা এণন ধৰণৰ বিণকাণনা কথা, বিণটা
িযঙ্গ-বিদ্ৰূপৰ সু ৰত ছকাৱা হয়। যেনে- ছকাণনািাই ক'ছল, ছতামাণলাকৰ এই ধমম
হ'ল পঞ্চম ধমম। অথবা য ানোিাই ক'ছল, ছতামাণলাকৰ ধমম কদাকাৰ। নাইিা
সৎ কামৰ আণদি আৰু অসৎ কামত বনণষধকাৰীক ছদবখ ছকাণনািাই ক'ছল,
ছচাৱা ছতামাণলাকৰ সন্মু খত এজন ডাঙৰ পৰণহজগাৰ আবহণছ। এক কথাত
উপহাস আৰু বিদ্ৰূপৰ ছহণনা িাকয নাই বি ইয়াৰ অন্তভূ মি নহয়।
]মাজমু‘আতুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা : ৪০৯[
শ্বাইখ ফাওজান ৰাবহমাহুল্লাণহ লকণছ, এই সকণলা কথাৰ দণৰই অবভন্ন হুকুম
ছসই কথাবিলাকণৰা িতমমান বিণিাৰ িহুণত উচ্চাৰণ কবৰ থাণক। ছিণন : ‘ছহৰা!
এই একবিংি িতাব্দীত ইছলাম অচল’, ‘ইছলাম এক মধযিু গীয় িযৱস্থা’,
‘ইছলাম মাণন পশ্চাৎপদতা আৰু প্ৰবতবিয়ািীলতা’, ‘ইছলামৰ দণ্ডবিবধ আৰু
ছফৌজদাৰী বিবধত আণছ িিমৰতা আৰু অমানবৱকতা’, ‘তালাক লিধ কবৰ আৰু
একাবধক বিিাহৰ অনু মবত বদ ইছলাণম নাৰীৰ ওপৰত অনযায় কবৰণছ’ ইতযাবদ
উবিণিাৰ। এই সকণলাণিাৰৰ লসণত আৰু ছিাগ কৰা িায় তলৰ উবিবিলাক :
‘শ্বৰীয়া িযৱস্থাতলক মানৱ ৰবচত িযৱস্থাই আমাৰ িাণি অবধক কলযাণকৰ’।
ছকাণনাণৱ বশ্বকম আৰু কিৰপূ জা পবৰহাৰ কবৰ তাওহীদৰ প্ৰবত সমবপমত ছহাৱাৰ
আহ্বান জনাণল তাক ছকাৱা হয়, ‘ছতওঁ এজন চৰমপন্থী’, ‘ছতওঁ মুছবলম
জামাতত বিভবি সৃ বষ্ট কবৰি বিচাবৰণছ’, ‘ছতওঁ অহািী’, ‘ছতওঁ ছদবখণছা পঞ্চম
মাজহাি প্ৰৱতমন কবৰি বিচাবৰণছ’। এক কথাত ইছলাম, মুছবলম আৰু বিশুদ্ধ
আক্বীদাৰ প্ৰবত বিদ্ৰুপাত্মক সকণলা কথাই ইয়াৰ অন্তভূ ি
ম । ]বকতািুত তাওহীদ,
পৃষ্ঠা : ৪৭[

২. পণৰাে বিদ্ৰূপ :
পণৰাে বিদ্ৰূপ িা কটােৰ ছকাণনা বনধমাবৰত সীমা িা িাকয নাই। ছিণন : পবৱত্ৰ
ছকাৰআন বতলাৱাতৰ সময়ত নাইিা ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ
হাদীছ চচমা িা সৎ কামৰ আণদি আৰু অসৎ কামৰ বনণষধ কৰা ছদবখ চকু বটপ
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বদয়া, বজভা িাবহৰ কৰা, ছিাঁট প্ৰলবিত কৰা নাইিা হাণতণৰ ইংবগত কবৰ
ছভঙু চাবল কৰা ইতযাবদ। ]মাজমু‘আতুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা : ৪০৯[

ইছলামক লল বিদ্ৰূপৰ পবৰণাম:

ইছলামক বিদ্ৰূপ কৰা, িযঙ্গ িা কটাে কৰা প্ৰকৃত কুফৰৰ সদৃ ি। যে দহটা
ামৰ জযৰয়নে মােুহ ইছলামৰ পৰা িাবহৰ লহ িায় তাৰ অনযতম এই
বিদ্ৰূপ। তাণৰাপবৰ এইণটা মুনাবফকসকলৰ আটাইতলক ডাঙৰ লিবিষ্টয। এই
বিষণয় িহুণতা প্ৰমাণ ছপাৱা িায়। যেনে- আল্লাহ তা‘আলাই লকণছ,
َ َ ُ َُ ُ َ َت َ ُ ُت
َت
ُ ُ َ
َ
َ ُ ُ
َ
ِ ب قل أبِٱّللِ َو َء َايَٰتِهِۦ َو َر ُس
نت تم ت تس َت ته ِز ُءون
وِلِۦ ك
﴿ َولئِن َسأۡلَ ُه تم َلَقولن إِنما كنا َنوض ونلع
56 :﴾ [اۡلوبة٦٥

‘আৰু িবদ তুবম বসহঁতক প্ৰশ্ন কৰা, অৱিযই বসহঁণত ক’ি, ‘আবম আলাপআণলাচনা আৰু ছখল-ছধমালী কবৰবছণলা। ছকাৱা, ‘আল্লাহ, আৰু ছতওঁৰ
আয়াতসমূ হ আৰু ছতওঁৰ ৰাছু লৰ লসণত ছতামাণলাণক বিদ্ৰূপ কবৰবছলা’ ? {ছু ৰা
আত-তাওিা, আয়াত : ৬৫}
আল্লাহ তা‘আলাই আৰু লকণছ,
َ َ
َ
َ
َ َ َََ ت
َ ُ َ َ َ َُ َ ت
ُ َ
 ِإَوذا٣٠ ام ُزون
 ِإَوذا َم ُّروا بِهِم يتغ٢٩ حكون
ِين أ تج َر ُموا َكنوا م َِن ٱَّلِين ءامنوا يض
﴿ إِن ٱَّل
َ
َ
ُٓ َ َ َ َ ت ُ ت
َ
َ
َ
َ
َ ُّ َ َ ٓ َ ُ َ ى
ت
َ كه
ُ
ُ
ٱنقلَ ُب ٓوا إ ِ ى
: ﴾ [المطففي٣٢  ِإَوذا رأوهم قالوا إِن هؤَلءِ لضٓالون٣١ ي
ِ ِ ل أهل ِ ِهم ٱنقلبوا ف
٣٢ ،٢٩

‘বনশ্চয় বিসকণল অপৰাধ কবৰণছ বসহঁণত মুবমনসকলক লল হাঁণহ। আৰু ছিবতয়া
বসহঁণত মুবমনসকলৰ ওচণৰবদ িায় ছতবতয়া বসহঁণত মুবমনসকললল চকু বটপ
মাবৰ বিদ্ৰূপ কণৰ। আৰু ছিবতয়া বসহঁণত বনজ পবৰয়ালৰ ওচৰলল উভবত আণহ
ছতবতয়া বসহঁণত উৎফুবল্লত লহ উভবত আণহ। আৰু ছিবতয়া বসহঁণত মুবমনসকলক
ছদণখ ছতবতয়া কয়, ‘বনশ্চয় এওঁণলাক পথভ্ৰষ্ট’। {ছু ৰা আল-মুতাফবফফীন,
আয়াত : ২৯-৩২}
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আল্লাহ ৰাব্বু ল আলামীন আন িাইত লকণছ,
َ
َ ُ ََ َ ُ َ َ ت ُ ت َ َ
َت ُ َ
َ
﴿ َيل ِفون بِٱّللِ َما قالوا َولق تد قالوا َك َِمة ٱلكف ِر َوكف ُروا َب تع َد إ ِ تسل َٰ ِم ِه تم َوه ُّموا
ُ
َ
ب ِ َما ل تم َي َنالوا ﴾ [اۡلوبة47 :
‘বসহঁণত আল্লাহৰ িপত কবৰ কয় ছি, বসহঁণত (ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ
অছাল্লাম আৰু ছতওঁৰ চাহািীসকলক লল িযঙ্গাত্মক) এণকা ছকাৱা নাই, অথচ
ুবসহঁণত কুফৰী িাকয লকণছ আৰু ইছলাম গ্ৰহণৰ বপছত কুফৰী কবৰণছ। আৰ
এণনকুৱা বকছু মানৰ সংকল্প কবৰণছ বিণটা বসহঁণত ছপাৱা নাই।’ {ছু ৰা আত}তাওিা, আয়াত : ৭৪

এইণিাৰ আয়াত অৱতীণম ছহাৱাৰ ছপ্ৰোপট :
ইিণন ওমৰ, মুহাম্মদ ইিণন কা‘ি, জাণয়দ ইিণন আচলাম আৰু কাতাদা প্ৰমূ খ
ৰাবদআল্লাহু আনহুম আজমাঈনৰ পৰা িবণমত ছি,
قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤالء أرغب بطونا وال أكذب ألسنا وال أجبن
عند اللقاء يعني رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك
كذبت ولكنك منافق ألخبرن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فذهب عوف الى رسول اهلل
صلى اهلل عليه و سلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول اهلل صلى
اهلل عليه و سلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول اهلل إنما كنا نخوض ونلعب
ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة
رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض
ونلعب فيقول له رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أباهلل وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن ما
يلتفت اليه وما يزيد عليه
এজন িযবি তািূ ক িু দ্ধৰ সময়ত ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ লগত
আবছল। ছতওঁ ক’ছল, ‘আমাৰ এই পািকসকলতলক ডাঙৰ ছপটুক, ইহঁততলক
অবধক বমছলীয়া ছদখা নাই আৰু িু দ্ধৰ সময়ত ইহঁততলক ভীৰু আন কাণকা
ছদখা নাই’। বস তাৰ কথাৰ দ্বাৰা নিী চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লাম আৰু ছতওঁৰ
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পািক চাহািীসকলৰ ফাণল ইবঙ্গত কবৰবছল। এই কথা শুবন আব্দু ৰ্ ৰহমান
ইিণন আউফ ৰাবদআল্লাহু আনহু ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ
ওচৰলল গ'ল। ছদখা পাণল ছকাৰআন ছতওঁতলক অগ্ৰৱতমী লহণছ (অথমা ছতওঁ
ছকাৱাৰ আগণতই ছসই বিষণয় ছকাৰআনৰ অহী নাবজল লহণছ)। ইয়াৰ বপছত
ছসই িযবি ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ সন্মু খত আবহল। ছসই
সময়ত ছতণখত চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লাম উটৰ বপবিত উবি িািলল আৰম্ভ
কবৰণল। বস ক’ছল, ছহ আল্লাহৰ ৰাছু ল, আবম আলাপ-আণলাচনা আৰু ছধমালীণহ
কবৰবছণলা। আৰু আবম সকণলাণৱ আলাপ-আণলাচনাৰ মাণজণৰ পথ অবতিম
কবৰবছণলা। ইিণন ওমৰ ৰাবদআল্লাহু আনহুণৱ লকণছ, মই ছিন তাৰ ছসই দৃ িয
অৱণলাকন কবৰ আণছা, বস ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ উটৰ
ছিল্টৰ লসণত বলবপট খাই আণছ আৰু তাৰ দু ই ভবৰৰ লসণত বিলৰ ৰ্ঁহবন
লাবগণছ। আৰু বস লক আবছল, আবম আলাপ-আণলাচনা আৰু ছখল-ছধমালীণহ
কবৰবছণলা। ছতবতয়া ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লাণম তাক উণেবিয
ক’ছল-

َ
َ ُ ُ
َ
ِ ﴿ أبِٱّللِ َو َء َايَٰتِهِۦ َو َر ُس
56 :﴾ [اۡلوبة٦٥ نت تم ت تس َت ته ِز ُءون
وِل ِۦ ك

‘আল্লাহ, আৰু ছতওঁৰ আয়াতসমূ হ আৰু ছতওঁৰ ৰাছু লৰ লসণত ছতামাণলাণক
বিদ্ৰূপ কবৰবছলা’ ? {ছু ৰা আত-তাওিা, আয়াত : ৬৫}

ছতওঁ আৰু কথা নিঢ়াণল। োাৰ প্ৰবত ভ্ৰুণেণপা নকবৰণল। ]োফছীৰ ইিণন
জাৰীৰ : ১৬৯৭০, পৃষ্ঠা নং ৪০৩৬/৫[
শ্বাইখুল ইছলাম ইিণন তাইবময়া ৰাবহমাহুল্লাণহ লকণছ, আল্লাহ, আৰু ছতওঁৰ
ছকাৰআনৰ আয়াতসমূ হ আৰু আল্লাহৰ ৰাছু লক কটাে কৰা কুফুৰী। ইয়াৰ
দ্বাৰা এজন মানু হ ঈমান আনাৰ বপছণতা কাবফৰ লহ িায়। ]মাজমু‘ ফাতাৱা :
২৭৩/৭[
ইমাম নািৱী ৰাবহমাহুল্লাণহ লকণছ, িবদ ছকাণনািাই মদ (সু ৰা)ৰ পাত্ৰ আদানপ্ৰদানৰ সময়ত নাইিা িযবভচাৰত বলপ্ত ছহাৱাৰ প্ৰাক্ কালত আল্লাহক তাবিলয
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কবৰ বিছবমল্লাহ িুবল কয়, ছতণনহ’ছল বস কাবফৰ লহ িাি। ]ৰাওদাতুত তাবলিীন
: ৬৭/১০[
শ্বাইখ মুহাম্মদ ইিণন আব্দু ল অহ্হাি ৰাবহমাহুল্লাণহ ‘আত-তাওহীদ’ গ্ৰন্থত লকণছ,
‘এই অধযায় তাৰ বিষণয় বিণয় আল্লাহৰ বজবকৰ, ছকাৰআন অথিা ৰাছু লক
তাবিলয কণৰ’ : এইণটা আটাইতলক ছিবছ ভয়াৱহ : বিণয়ই এইণিাৰক লল
বিদ্ৰূপ কবৰি বস কাবফৰ। ]আত-তাওহীদ : ৫৮[
শ্বাইখ ছু লাইমান ইিণন আব্দু ল্লাহ ইিণন মুহাম্মদ ইিণন আব্দু ল অহ্হাণি লকণছ,
বিণয় এই ধৰণৰ বকিা ক’ি, তাৰ কাবফৰ ছহাৱাৰ বিষয়ত সকণলা আবলম
একমত। গবতণক বিণয় আল্লাহ, আল্লাহৰ বকতাি, আল্লাহৰ ৰাছু ল অথিা ছতওঁৰ
দ্বীনক বিদ্ৰূপ কবৰি, প্ৰকৃত িাট্টা কবৰ এণনলক ক’ছল সকণলাণৰ ঐকযমতত বস
কাবফৰ লহ িাি। ]তাইছীৰুল আিীবিল হামীদ : ৬১৭[
শ্বাইখ মুহাম্মদ ইিণন ইব্ৰাহীম ৰাবহমাহুল্লাহক প্ৰশ্ন কৰা লহবছল, িবদ ছকাণনািাই
দাবিক ৰ্ৃ ণা কণৰ আৰু কয় এইণিাৰ আৱজমনা, ছতণনহ’ছল বস মুৰতাদ লহ িাি
ছনবক? উত্তৰত ছতওঁ ক’’ছল, িবদ বস জাণন ছি ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ
অছাল্লাম কতৃমক দাবি প্ৰমাবণত, ছতণনহ’ছল বস ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ
অছাল্লাণম লল অহা দ্বীনক অস্বীকাৰ কৰাৰ বভতৰত অন্তভূ মি হ’ি। ফলত তাক
মুৰতাদ আখযা বদয়াই িু বিিু ি হ’ি। ]ফাতাৱা শ্বাইখ মুহাম্মদ ইিন ইব্ৰাহীম :
১৯৫/১১[
ছসই িাকযবিলাকৰ দ্বাৰাও মানু হ ইছলামৰ পৰা িবহষ্কাৰ লহ িায় বিণিাৰ কুফৰী
িাকয মুছবলম সন্তানসকণল বখয়াল নকৰালক অহৰহ উচ্চাৰণ কবৰ থাণক। ইমাম
িুখাৰী আৰু ইমাম মুছবলম ৰাবহমাহুল্লাহৰ এটা হাদীছ ইয়াত দাবঙ ধৰা হ'ল।
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আিূ হুৰাইৰা ৰাবদআল্লাহু আনহু কতৃক
ম িবণমত, ছতওঁ লকণছ ছি, ৰাছু লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লাণম লকণছ,
ِيها َيهوى ب َها ف انلار َأب َع َد َما َب َ
«إن ال َعب َد ََلَ َت ََك ُم بال ََك َِم ِة َما يَتَ َب ُ
ي َما ف َ
ي ال َ
ْش ِق
م
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
ب».
والمغرِ ِ
‘বনশ্চয় িান্দাই িহু সময়ত এণনকুৱা িাকয উচ্চাৰণ কণৰ িাৰ অন্তবনমবহত অথমৰ

ফাণল ভাবৱ ছচাৱা নহয়। অথচ বস তাক জাহান্নামৰ ইমান গভীৰলল বনণেপ
কণৰ িাৰ দূ ৰত্ব পূ ৱ আৰু পবশ্চমৰ মাজৰ দূ ৰত্বতলকণয়া ছিবছ।’ ]িুখাৰী :
[৬৪৭৭; মুছবলম : ৭৬৭৩

বিদ্ৰূপকাৰীৰ তাওিা :
বিদ্ৰূপকাৰীৰ তাওিা সম্পণকম শ্বাইখ ইিণন উছাইমীন ৰাবহমাহুল্লাণহ ছতণখতৰ
‘আল-কাওলু ল মুফীদ ফী শ্বাৰবহ বকতাবিত-তাওহীদ’ গ্ৰন্থত লকণছ,
ثم اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن سب اهلل أو رسوهل أو كتابه :هل تقبل توبته؟ ىلع قولني:
القول األول :أنها ال تقبل ،وهو املشهور عند احلنابلة ،بل يقتل اكفرا ،وال يصىل عليه ،وال

يدىع هل بالرمحة ،ويدفن يف حمل بعيد عن قبور املسلمني ،ولو قال :إنه تاب أو إنه أخطأ;
ألنهم يقولون :إن هذه الردة أمرها عظيم ،وكبري ،ال تنفع فيها اتلوبة.

وقال بعض أهل العلم :إنها تقبل؛ إذا علمنا صدق توبته إىل اهلل ،وأقر ىلع نفسه باخلطأ،

ووصف اهلل تعاىل بما يستحق من صفات اتلعظيم ،وذلك لعموم األدلة ادلالة ىلع قبول
ُ َ َ َ ذ َ َ َ ُ ََ َ ُ
َ َ ذ
اّلل إ ذن ذ َ
َ َُ
اّلل
اتلوبة; كقوهل تعاىل{ :قل يا ِعبا ِدي ِ
اَّلين أْسفوا ىلع أنف ِس ِهم ال تقنطوا ِمن رمح ِة ِ ِ
َ
ُّ ُ َ َ
َجيعا} [الزمر :من اآلية،]65
يغ ِف ُر اَّلنوب ِ
‘গবতণক জাবন থওঁক, আল্লাহ, আল্লাহৰ ৰাছু ল আৰু ছকাৰআনক কটােকাৰীৰ
তাওিা গ্ৰহণণিাগয হয় ছন নহয় এই সম্পণকম আবলমসকলৰ দু ই ধৰণৰ মত
আণছ :
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প্ৰথম. তাৰ তাওিা গ্ৰহণণিাগয নহয়। হািলীসকলৰ মাজত এই মতণটা অবধক
প্ৰবসদ্ধ। তাক কাবফৰ বহচাণপ মৃতুযদণ্ড প্ৰদান কৰা হ’ি। তাৰ জানািা পঢ়া নহয়
আৰু তাৰ কাৰণণ দু ‘আও কৰা নহয়। মুছবলমসকলৰ কিৰস্থানৰ পৰা দূ ৰত
তাক কিৰ বদয়া হ’ি। িবদও ছকাৱা হয় বস তওিা কবৰণছ অথিা ভুল কবৰণছ।
কাৰণ, ছতওঁণলাণক কয়, এই ইৰবতদাত িা ধমমতযাগ বিষয়ণটা িৰ ভয়াৱহ।
ইয়াত তাওিাও কািমকৰ নহয়।
বদ্বতীয়. বকন্তু আন বকছু মান আবলমৰ মণত, তাৰ তাওিা কিুল কৰা হ’ি ছিবতয়া
আবম জাবনম ছি, বস আন্তবৰকতাণৰ তাওিা কবৰণছ, হৃদয়ৰ পৰা ভুল স্বীকাৰ
কবৰণছ আৰু আল্লাহক ছতওঁৰ িথাণিাগয বিণিষণণণৰ বিণিবষত কবৰণছ। আৰু
ছতওঁণলাণক তাওিা কিুলৰ ছৰ্াষণা সিবলত আয়াতণটা িযাপক ছহাৱাৰ িু বিত
এই মত ছপাষণ কবৰণছ। ছিণন আল্লাহ তাআলাই লকণছ,
ُّ ُ َ َ ت
ُ َ َ َ ت َ ُ ََى
َ ُت
َ نف ه تم ََل َت تق َن ُطوا مِن ر ت
َ ُٱَّلن
وب
ۡحةِ ٱّللِ إِن ٱّلل يغفِر
﴿ ۞قل يَٰع َِباد َِي ٱَّلِين أۡسفوا
ِ َِع أ س
ً َ
ُ ِيعا إن ُهۥ ُه َو تٱل َغ ُف
ُ ور ٱلرح
٥٢ : ﴾ [الزمر٥٣ ِيم
ِ َج
‘ছকাৱা, ‘ছহ ছমাৰ িান্দাসকল, বিসকণল বনজৰ ওপৰত অনযায় কবৰছা
ছতামাণলাণক আল্লাহৰ ৰহমতৰ পৰা বনৰাি নহ’িা। বনশ্চয় আল্লাণহ সকণলা পাপ
েমা কবৰ বদি। বনশ্চয় ছতওঁ েমািীল, পৰম দয়ালু ’। {ছু ৰা আি-িু মাৰ, আয়াত
: ৫২} ]‘আল-কাওলু ল মুফীদ ফী শ্বাৰবহ বকতাবিত-তাওহীদ : ২৬৮/২[
সাম্প্ৰবতক সময়ত ইছলামক বিদ্ৰূপ আৰু কটাে কৰাৰ বিবিলাক ৰূপ আবম
প্ৰতযে কবৰণছা তাৰ মাজত আণছ ছসইবিলাক কটুবি আৰু িযঙ্গবচত্ৰ বিবিলাক
বিবভন্ন পত্ৰ-পবত্ৰকা আৰু মযাগাবজনত মুবিত হয়। তথাকবথত মত প্ৰকািৰ
স্বাধীনতাৰ ছদাহাই বদ এইবিলাক প্ৰকাি কৰা হণলও এইবিলাকৰ বপছত থাণক
দ্বীন বিমুখতা আৰু ইছলাম বিণিাহৰ মানবসকতা।
এজণন আঁবকণছ এটা মতা কুকুৰা আৰু তাৰ অনু সৰণ কবৰণছ চাবৰটা মুগমী।
ইয়াৰ জবৰয়ণত বস একাবধক বিিাহক িযঙ্গ কবৰণছ। আন এজণন এটা প্ৰৱন্ধ
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বলবখণছ, ি'ত বহজাি আৰু পদমা বিধানৰ ওপৰত আিমণ চণলাৱা লহণছ। বস
লকণছ এইণটা হ'ল পশ্চাৎপদতা আৰু প্ৰবতবিয়ািীলতাৰ প্ৰকাি। আন এজনক
ছদখা লগণছ বস পবৱত্ৰ ছকাৰআনক কবিতা িনাই গাণৰ দণৰ িাদযিন্ত্ৰৰ
সহণিাগত সু ৰ বদ পবঢ়ণছ। আল্লাণহ আমাক সকণলাণক বহফাজত কৰক।
আবম জাবন ছথাৱা উবচত, বিসকণল এইবিলাক িযঙ্গবচত্ৰ আৰু কটুবিৰ লসণত
জবিত, বসহঁতৰ বিৰুণদ্ধ তীব্ৰ প্ৰবতিাদ জণনাৱা উবচত। এই কামৰ ভয়াৱহ
অশুভ পবৰণবত সম্পণকম বসহঁতক সতকম কৰা উবচত। ৰ্ৃ ণা কবৰ বসহঁতৰ লগত
উিা-িহাও তযাগ কবৰি লাবগি। আল্লাহ তা‘আলাই লকণছ,
ُ
ََ
َ ت َ َٰ َ ت
َت
َ
ُت
ََ ت َ َ َ َت ُ ت
ت ٱّللِ يُكف ُر ب ِ َها َوي ُ تس َت ته َزأ ب ِ َها فل
ِ َٰ ب أن إِذا َس ِمعت تم َءاي
ِ ﴿ وقد نزل عليكم ِف ٱلكِت
ُ
ُ ُ َ َٰ َ َ ت ُ ُ َ َ ُ ت
َت
َ ٱّلل َجام ُِع ٱل ت ُم َنَٰفِق
َ
َ ك تم إ ٗذا م تِثلُ ُه تم إن
ِي
ۡيه ِۦٓ إِن
تقعدوا معهم ح
ِ
ِ
ِ ّت َيوضوا ِف حدِيث غ
َ َ ت
ً ين ف َج َهن َم ََج
َ
١٤٠ :  ﴾ [النساء١٤٠ ِيعا
ِ ِوٱلكَٰفِر
‘আৰু ছতওঁ বকতািত ছতামাণলাকৰ প্ৰবত নাবজল কবৰণছ ছি, ছিবতয়া
ছতামাণলাণক শুবনিা আল্লাহৰ আয়াতসমূ হ অস্বীকাৰ কৰা লহণছ আৰু ছসইণিাৰক
লল উপহাস কৰা লহণছ, ছতবতয়া ছতামাণলাণক বসহঁতৰ লসণত নিবহিা,
ছিবতয়াললণক বসহঁণত আন কথাত বলপ্ত নহয়, অনযথা ছতামাণলাণকও বসহঁতৰ
দণৰই লহ িািা। বনশ্চয় আল্লাণহ মুনাবফক আৰু কাবফৰসকলৰ সকণলাণক
জাহান্নামত একত্ৰকাৰী।’ {ছু ৰা আন-বনছা, আয়াত : ১৪০}
শ্বাইখ আব্দু ল আজীজ ইিণন িাজ ৰাবহমাহুল্লাহক প্ৰশ্ন কৰা লহবছল বিণিাৰ
িাতবৰ কাকত আৰু মযাগাবজন িা বকতাপ-পুবথত নাবস্তকযিাদী প্ৰৱন্ধ-বনৱন্ধ
আৰু িযঙ্গবচত্ৰ ছপা হয় আৰু কাবফৰ, ফাবচক আৰু বিিৃ ঙ্খলাকাৰীসকলক ইন্ধন
ছিাগায়, ছসইণিাৰ বকনা-ছিচা নাইিা তাৰ প্ৰচাৰ কৰা জাণয়জ ছন?
ছতণখণত উত্তৰত লকবছল : বিণিাৰ পবত্ৰকাই এইণিাৰ কাম কণৰ তাক িজমন
কৰা ওৱাবজি আৰু ছসইণিাৰ বকবনিও নালাণগ। আৰু িবদ ইছলামী ৰাষ্ট্ৰ হয়
ছতণনহ’ছল তাক বনবষদ্ধ কৰাণটা িাঞ্ছনীয়।

াৰণ এইযবলা

সমাজ আৰু
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াৰনণ েনথষ্ট ক্ষযে ৰ। যসনয়নহ মুছযলমস লৰ দাযয়ত্ব

হ’ি এইবিলাকৰ বকনা-ছিচা আৰু ইয়াৰ বিণকাণনা ধৰণৰ প্ৰচাৰ িজমন কৰা
আৰু মানু হক এইবিলাক িজমনৰ প্ৰবত আহ্বান জণনাৱা। আনহাণত
দাবয়ত্বিীলসকলৰ কতমিয হ’ি এইবিলাক বনবষদ্ধ ছৰ্াষণা কৰা। ]আল-মাওছু ‘
আল-িাবজয়া বফল মাছাইবলন বনছাইয়যা : ১২৭৪/২[

]মূ ল ছলখনীৰ সূ ত্ৰ :

http://www.alukah.net/Sharia/0/35465/#ixzz1bwjjshE0

