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ইসলাম িনেয় িব�েপর ভয়�র �বণতা
েয কমরগুেলা স�াদেনর মাধয্েম মানু ষ ইসলােমর গি� েথেক েবিরেয়
যায় এবং জাহা�াম হেয় যায় তার �ায়ী িঠকানা, তার একিট হেলা
আ�াহ, তাঁর রাসূ ল (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া), তাঁর িকতাব
(কুরআন শরীফ) অথবা মুিমনেদর িব�প করা। এ িবষেয় িব�ািরত
আেলাচনার জনয্ �েয়াজন সুপিরসর জায়গা এবং দীঘর্ সময়। তা
আমরা িনেচর কেয়কিট উপিশেরানােম ভাগ কের িবষয়িট সংেক্ষে
আেলাচনার �য়াস পাব ইনশাআ�াহ।
১. িব�েপর সংজ্ এবং এর িকছু দৃ �া�।
২. িব�েপর িবধান, িব�পকারীর কুফেরর �মাণ এবং এ বয্াপাের
আেলমেদর অিভমত।
৩. িব�পকারীর তাওবার িবধান, তা কবুল হেব িক হেব না?
৪. বতর্মা যু েগর িব�েপর িকছু িচ�।
িব�েপর সংজ্ঞ:
আরবী েয ইি�হযা’ শে�র অথর করা হেয়েছ িব�প, তার উ�ব اﺳﺘﻬﺰأ

 �ﺴﺘﻬﺰئশ� েথেক। আরবী এ শে�র ধাতুমূ ল হেলা (ء- ز-)ه, শ�িট

বরাবরই বয্বহ হয় বয�-িব�প ও েখল-তামাশা অেথর। [ইবন ফােরস,

মাকায়ীস : ৬/৫২; রােগব ইসফাহানী, মুফরাদাত : ৫৪০]
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কিতপয় আেলেমর মেত িব�প দু ই �কার। যথা :
১. �তয্কিব�প :
েযমন ওই বয্ে�াি� েয স�েকর্ আয়াত নািযল হেয়িছল। আর তােলা,
মুনািফকেদর বাকয : ‘আমােদর এই পাঠকেদর মেতা আর েদিখ িন,
এরা সবেচ বড় েপটুক। িকংবা এই ধরেনর েয েকােনা কথা যা বয্িব�প িহেসেবই বলা হেয় থােক। েযমন েকউ বলল, েতামােদর এ ধমর্
হেলা প�ম ধমর। অথবা েকউ বলল, েতামােদর ধমর্ কদাকা। িকংবা
সৎ কােজ আেদশ ও অসৎ কােজ িনেষধকারীেক েদেখ েকউ বলল,
েদখ েতামােদর সামেন এক জ�র পরেহযগার এেসেছ। এককথায়
উপহাস ও িব�েপর েহন বাকয্ েনই য এর অ�ভুর্ নয়।
[মাজমু‘আতুত তাওহীদ, পৃ �া : ৪০৯]
শােয়খ ফাওযান রািহমাহু�াহ বেল, এসব কথার মেতাই অিভ� হুকুম
েসই কথাগুেলর বতর্মােন যা অেনেক উ�ারণ কের থােকন। েযমন :
‘আের এই একিবংশ শতা�ীেত ইসলাম অচল’, ‘ইসলাম এক মধয্যুগীয়
বয্ব�’, ‘ইসলাম মােন প�াৎপদতা ও �িতি�য়াশীলতা’, ‘ইসলােমর
দ�িবিধ ও েফৗজদাির িবিধেত রেয়েছ ববর্রতা ও অমানিবকত’, ‘তালাক
ৈবধ কের এবং একািধক িবেয়র অনু মিত িদেয় ইসলাম নারীর ওপর
জুলুম কেরেছ’ ইতয্াকার উি। এসেবর সে� আরও েযাগ করা যায়
িনেচর উি�গুেলােক:
‘শরীয়া বয্ব�ার েচেয় মানব রিচত বয্ব�ায় আমােদর জনয্ অিধক
কলয্াণক’। েকউ িশরক ও কবরপূ জা পিরহার কের তাওহীেদর �িত
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সমিপর্ত হবার আ�ান জানােল তােক এমন বলা, ‘েস একজন
চরমপ�ী’, ‘েস মুসিলম জামােত িবভি� সৃ � করেত চাইেছ’, ‘েস
ওহাবী’, ‘েস েদখিছ প�ম মাজহাব �বতর্ন করেত চাইে’। এককথায়
ইসলাম, মুসিলম ও িবশু� আকীদার �িত িব�পা�ক সব কথাই এর
অ�ভুর্�।[িকতাবুত তাওহীদ, পৃ �া : ৪৭]
২. পেরাক্িব�প :
পেরাক্িব�প বা কটােক্ষর েকােনিনধর্ািরতসীমা বা বাকয্ েনই। েযমন
: পিব� কুরআন িতলাওয়ােতর সময় িকংবা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হাদীস চচর্া বা সৎ কােজ আেদশ ও অসৎ কােজ
িনেষধ করেত েদেখ েচাখ িটেপ েদয়া, িজভ েবর করা, েঠাঁট �লি�ত
করা িকংবা হােত ইশারা কের েভংিচ কাটা ইতয্াি। [মাজমু‘আতুত
তাওহীদ, পৃ �া : ৪০৯]
ইসলাম িনেয় িব�েপর পিরণাম :
ইসলামেক িব�প করা, বয্� বা কটাক্ষ  সরাসির কুফেরর নামা�র।
েয দশিট কােজর মাধয্েম মানুষ ইসলাম েথেক েবিরেয় যায় তার
অনয্তম এ িব�প। তাছাড়া এিট মুনািফকেদর সবেচ বড় ৈবিশ�য। এ
বয্াপাের অেনক �মাণ িবদয্মান। েযমন আ�াহ ‘আলা বেলন,
َۡ
َ
َ
َ
ّ  وَن ل ع ب ۚ ل ب
ُ و�ِۦ ُك
ِ ُ قُۡ أَِٱ�َِ َو َءا�ٰتِهِۦ َو َر ُس
نت ۡم
ََۡ ُ﴿ َول�ِن َس��َ ُه ۡم ُولُنَّ إِ�َّما كُنَّا �َُوض
َ
َ
[٦٥ :﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٦ � ۡس َت ۡهزِ ُءون
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‘আর যিদ তুিম তােদরেক �� কর, অবশয্ তারা বলেব, ‘আমরা
আলাপচািরতা ও েখল-তামাশা করিছলাম। বল, ‘আ�াহ, তাঁর
আয়াতসমূ হ ও তাঁর রাসূ েলর সােথ েতামরা িব�প করিছেল’ ? {সূ রা
আত-তাওবা, আয়াত : ৬৫}
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন,
َ َ َََ ۡ ْ ّ َ
َ ُ َ ۡ َ ْ َُ َ َ ّ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ۡ َ َ ّ ّ
ام ُزون
 �ذا َرُوا ب ِ ِهم �تغ٢ حكون
﴿ ِنَ �َِين أجرموا �نوا مِن �َِين ءامنوا يض
َ ْ َُ َ ُ ۡ َ ٰٓ ْٓ َُ َ َ
َ ّ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ٓ ْ ّ ٓ ٰ ُ َ ٓ َضَآ
َ كه
٣  �ذا رأوهم قالوا ِنَ َؤ�ءِ لُون٣ �
�ِ  �ذا ٱنقلبوا٣
ِ ِ َ أهل ِ ِهم ٱنقلبوا ف
[٣٢ ،٢٩ :�﴾ ]ﻤﻟﻄﻔﻔ
‘িন�য় যারা অপরাধ কেরেছ তারা মুিমনেদরেক িনেয় হাসত। আর
যখন তারা মুিমনেদর পাশ িদেয় েযত তখন তারা তােদরেক িনেয় েচাখ
িটেপ িব�প করত। আর যখন তারা পিরবার-পিরজেনর কােছ িফের
আসত তখন তারা উৎফু� হেয় িফের আসত। আর যখন তারা
মুিমনেদর েদখত তখন বলত, ‘িন�য় এরা পথ��’। {সূ রা আলমুতাফিফফীন, আয়াত : ২৯-৩২}
আ�াহ রা�ু ল আলামীন অনয্� ইরশাদ কের,
ْ ّ
�ۡ ٱل
ف
﴿ ۡلِفُونَ بِٱ�َِّ مَا قَالُواْ وَلَقَدۡ قَالُواْ �َِمَة َ ُفۡرِ وَ� ََرُواْ �َعۡد َ إِسۡ� َٰمِهِمۡ وَهَمُوا
ْ ُ
َ
[74 :ب ِ َما ل ۡم َ� َنال ۚوا ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
‘তারা আ�াহর কসম কের েয, তারা (রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম ও তাঁর সাহাবীেদর জিড়েয় বয্�া�ক িকছ) বেলিন, অথচ
6

তারা কুফরী বাকয বেলেছ এবং ইসলাম �হেণর পর কুফরী কেরেছ।
আর মন� কেরেছ এমন িকছু র যা তারা পায়িন।’ {সূ রা আত-তাওবা,
}আয়াত : ৭৪
এসব আয়াত নািজেলর ে�ক্ষা :
ইবন উমর, মুহা�দ ইবন কা‘ব, যােয়দ ইবন আসলাম ও কাতাদা �মূ খ
রািদআ�াহ আনহু েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
ﻗﺎل رﺟﻞ ﻓ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك ﻣﺎ رأﻳﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﺮاﺋﻨﺎ ﻫﺆﻻء أرﻏﺐ ﺑﻄﻮﻧﺎ وﻻ أ�ﺬب ألﺴﻨﺎ وﻻ
ﺟﻦﺒ ﻋﻨﺪ الﻠﻘﺎء ﻳﻌ� رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ وأﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﻘﺮاء ﻓﻘﺎل ﻟ
ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ ﻛﺬﺑﺖ ولﻜﻨﻚ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺧﺮﺒن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
ﻓﺬﻫﺐ ﻋﻮف ﻰﻟ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﺨﺮﺒه ﻓﻮﺟﺪ اﻟﻘﺮآن ﻗﺪ ﺳﺒﻘﻪ
ﻓﺠﺎء ذلﻚ الﺮﺟﻞ ﻰﻟ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ وﻗﺪ رﺤﺗﻞ ور�ﺐ ﻧﺎﻗﺘﻪ ﻓﻘﺎل
ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ إﻧﻤﺎ ﻛﻨﺎ �ﻮض وﻧﻠﻌﺐ وﻧﺘﺤﺪث ﺣﺪﻳﺚ الﺮ�ﺐ ﻧﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﺎ اﻟﻄﺮ�ﻖ
ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﺄ� أﻧﻈﺮ ﻴﻟﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑنﺴﻌﺔ ﻧﺎﻗﺔ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
و�ن ﺤﻟﺠﺎرة ﻟﻨﻜﺐ رﺟﻠﻴﻪ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل إﻧﻤﺎ ﻛﻨﺎ �ﻮض وﻧﻠﻌﺐ ﻓﻴﻘﻮل ﻟ رﺳﻮل اﷲ
ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ أﺑﺎﷲ وآﻳﺎﺗﻪ رﺳﻮﻪﻟ ﻛﻨﺘﻢ �ﺴﺘﻬﺰؤن ﻣﺎ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻴﻟﻪ وﻣﺎ ﻳﺰ�ﺪ
ﻋﻠﻴﻪ
এক বয্ি গাযওয়ােয় তাবূ েক রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সে� িছল। েস বলল, ‘আমােদর এই পাঠকেদর েচেয় বড়
েপটুক, এেদর েচেয় অিধক িমথয্ভাষী েদিখিন এবং যু ে�র সময় এেদর
েচেয় ভীরু আর কাউেক েদিখি’। েস তার কথার মাধয্েম নবী সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তাঁর পাঠক সাহাবীেদর িদেক ইি�ত করিছল।
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এ কথা শুে আবদু র রহমান ইবন আউফ রািদআ�াহু আনহু েগেল
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ। েদখেলন কুরআন
তাঁর েচেয় আ�বতর্ী হেয়েছ (িতিন বলার আেগই েস িবষেয় কুরআেনর
ওহী নািযল হেয়েছ)। অতপর ওই বয্ি� রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�ােমর স�ু েখ এেলা। ততক্ষেণ িতিন পথ চলেত শুরু কের
এবং তাঁর উটনীর িপেঠ উেঠ বেসেছন। েস বলল, েহ আ�াহর রাসূ ল,
আমরা আলাপচািরতা ও েখল-তামাশা করিছলাম। আর দশজন
আেরাহীর মেতা আমরা গ�-গুজেবর মধয্ িদেয় পথ অিত�
করিছলাম। ইবন রািদআ�াহু আনহু বে, আিম েযন তার েস দৃ শয
অবেলাকন করিছ, েস রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
উটনীর িজেনর েবে�র সে� েলে� আেছ আর তার দু পােয়র সােথ
পাথেরর েঘঁষা লাগেছ। েস বলেছ, আমরা আলাপচািরতা ও েখল-তামাশা
করিছলাম। তখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তার উে�েশ
বলেলন,
َ ُ ُ
َ
َ
ّ ب
ِ ﴿ َِٱ�َِ َو َءا�ٰتِهِۦ َو َر ُس
و�ِۦ ك
[٦٥ :﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٦ نت ۡم � ۡس َت ۡهزِ ُءون
‘আ�াহ, তাঁর আয়াতসমূ হ ও তাঁর রাসূ েলর সােথ েতামরা িব�প
করিছেল’ ? {সূ রা আত-তাওবা, আয়াত : ৬৫} িতিন আর কথা
বাড়ােলন না। তার �িত �েক্ষপও করেলন না[তাফসীর ইবন জারীর
: ১৬৯৭০, পৃ �া নং ৪০৩৬/৫]
শায়খুল ইসলাম ইবন তাইিময়া রহ. বেলন, আ�াহ, তাঁর কুরআেনর
আয়াতসমূ হ ও তাঁর রাসূ লেক কটাক্ষ করা কুফুরী। এর মাধয্েম এক

8

মানু ষ ঈমান আনার পরও কােফর হেয় যায়। [মাজমু‘ ফাতাওয়া :
২৭৩/৭]
ইমাম নাববী রহ. বেলন, যিদ েকউ মেদর পা� আদান-�দােনর সময়
িকংবা বয্িভচােরিল� হবার �া�ােল আ�াহেক তাি�লয্ কের িবসিম�াহ
বেল, তেব েস কােফর হেয় যােব। [রাওদাতুত তািলবীন : ৬৭/১০]
শায়খ মুহা�দ আবদু ল ওয়াহাব রহ. তদীয় �� ‘আত-তাওহীদ’ এ
বেলন, ‘এ অধয্য় তার আেলাচনায় েয আ�াহর িযকর বা কুরআন
অথবা রাসূ লেক তাি�লয্ কে’ : �থম হেলা আর েসিটই সবেচ েবিশ
ভয়াবহ : েয এসবেক িব�প করেব েস কােফর। [আত-তাওহীদ : ৫৮]
শায়খ সু লায়ইমান ইবন আবদু �াহ ইবন মুহা�দ ইবন আবদু ল ওয়াহাব
বেলন, েয এ ধরেনর িকছু বলেব তার কােফর হওয়ার বয্াপাের সকল
আেলম একমত। অতএব েয আ�াহ, তাঁর িকতাব, তাঁর রাসূ ল অথবা
তাঁর দীনেক িব�প করেব, �কৃতই ঠা�া�েল এমন বলেল সবার
ঐকমেতয্ েস কােফর হেয় যােব।[তাইসীরুল আযীিযল হামীদ: ৬১৭]
শায়খ মুহা�দ ইবন ইবরাহীম রহ. েক িজেজ্ঞস করা হেয়ি, েয
দািড়েক ঘৃ ণা করেব এবং বলেব এিট আবজর্ন, েস িক মুরতাদ হেয়
যােব? উ�ের িতিন বেলন, যিদ েস জােন েয রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃর্ক দািড় �মািণ, তাহেল তা রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আনীত দীনেক অ�ীকার করার শািমল
হেব। ফেল তােক মুরতাদ আখয্া েদয়াই হেব যুি�যু�। [ফাতাওয়া
শায়খ মুহা�দ ইবন ইবরাহীম : ১৯৫/১১]
9

েসই বাকয্গুের মাধয্েমও মানুষ ইসলাম েথেক েবর হেয় যায় েয
কুফরী বাকয্গুেলা মুসিলম স�ােন েবেখয়ােল অহরহই উ�ারণ কের
থােকন। ইমাম বুখারী ও মুসিলম রিহমাহুম�ার একিট হাদীস এখােন
তুেল ধরা যায়। আবূ হুরায়রা রািদআ�া আনহু কতৃর্ক বিণ, িতিন
বেলন েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কের,
َ ُ ّ َ ّ ْ َ ْ َ َﺘ َﻠﻜ
ْ ّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ لْﻤَﺮ
َ ﻴﻬﺎ َ� ْﻬ ى
َ � َﺒَ�َ َﻣﺎ
ُ ّ ِﺎﻟْﻠﻜ َﻤﺔ َﻣﺎ َت
» ِنَ اﻟﻌﺒﺪ َﻢ
ﺸ ِق
�� ﺑِﻬﺎ ِﻓ ﻟَﺎرِ أ�ﻌﺪ ﻣﺎ
ِ ِ
ِ
ِ
ِﻮ
ْ ْ
.« َوال َﻤﻐﺮِ ِب
‘িন�য় বা�া অেনক সময় এমন বাকয্ উ�ারণ কে যার অ�িনর্িহত
অথর্ িনেয় েভেব েদখা হয় না। অথচ তা তাে জাহা�ােমর এত িনেচ
িনেক্ষপ কের যার দূর� পূবর্ ও পি�েমর মােঝর দূর� েথেকও েব’
[বুখারী : ৬৪৭৭; মুসিলম : ৭৬৭৩]
িব�পকারীর তাওবা :
িব�পকারীর তাওবা স�েকর্ শায়খ ইবন উসাইমীন র. তদীয় ‘আলকাওলু ল মুফীদ ফী শারিহ িকতািব আত-তাওহীদ’ �ে� বেলন,
 ﻫﻞ ﺗﻘﺒﻞ ﺗﻮ�ﺘﻪ؟ ﻋ:ﺛﻢ اﻋﻠﻢ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻤﻦ ﺳﺐ اﷲ أو ﺳﻮﻪﻟ أو ﻛﺘﺎﺑﻪ
:�ﻗﻮﻟ
� وﻻ ﻳﺼ، ﺑﻞ ﻳﻘﺘﻞ ﻛﻓﺮا، وﻫﻮ ﻤﻟﺸﻬﻮر ﻋﻨﺪ ﺤﻟﻨﺎﺑﻠﺔ، أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ:اﻟﻘﻮل اﻷول
 إﻧﻪ: ولﻮ ﻗﺎل،� و�ﺪﻓﻦ ﻓ �ﻞ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻗﺒﻮر ﻤﻟﺴﻠﻤ، وﻻ ﺪﻰﻋ ﻟ ﺎلﺮﻤﺣﺔ،ﻋﻠﻴﻪ
 ﻻ ﺗﻨﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ،� و�ﺒ، إن ﻫﺬه الﺮدة أمﺮﻫﺎ ﻋﻈﻴﻢ:ﺗﺎب أو إﻧﻪ أﺧﻄﺄ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮلﻮن
.ﺘﻟﻮ�ﺔ
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 وأﻗﺮ ﻋ ﻧﻔﺴﻪ، إﻧﻬﺎ ﺗﻘﺒﻞ؛ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺻﺪق ﺗﻮ�ﺘﻪ ﻰﻟ اﷲ:وﻗﺎل ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ
 وذلﻚ ﻟﻌﻤﻮم اﻷدﻟﺔ، ووﺻﻒ اﷲ ﻌﺎﻰﻟ ﺑﻤﺎ �ﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﺘﻟﻌﻈﻴﻢ،ﺎﺨﻟﻄﺄ
ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ّ َ َﺮ
َُْ َ
ﺳﻓﻮا َﻋ أ�ﻔﺴِﻬِ ْﻢ ﻻ
ﻟَﻳﻦ
ِ  }ﻗﻞ ﻳﺎ ِﻋﺒﺎ ِدي:ﺪﻟاﻟﺔ ﻋ ﻗﺒﻮل ﺘﻟﻮ�ﺔ؛ ﻘﻮﻪﻟ ﻌﺎﻰﻟ
ً َ َ ُ ّ ُ ْ َ َ ّ ّ ّ َ ْ ْ َﻤ
ََُْ
،[٥٣ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ:ﺟﻴﻌﺎ{ ]الﺰمﺮ
ِ �َ ِنَ �َ �ﻐﻔِﺮ ﻟُﻧﻮب
ِ �ﻘﻨﻄﻮا ِﻣﻦ ﺣ ِﺔ
‘অতপর েজেন রাখুন, আ�াহ, রাসূ ল ও কুরআনেক কটাক্ষরীর
তাওবা �হণেযাগয্িক-না এ স�েকর্ আেলমগেণর দুই রকম মত বয্
হেয়েছ :
�থম. তার তাওবা �হণেযাগয্ ন। হা�লীেদর মােঝ এ মতিট অিধক
�িস�। তােক কািফর িহেসেব মৃ তুয্দ� �দান করা হেব। তার জানাযা
পড়া হেব না আর তার জনয্ দ‘আও করা হেব না। মুসিলমেদর
কবর�ান েথেক দূ ের েকাথাও তােক কবর েদওয়া হেব। যিদও বলা হয়
েস তওবা কেরেছ অথবা ভুল কেরেছ। কারণ, তাঁরা বেলন, এই
ধমর্তয্াগ বা েখাদাে�াহীতার বয্াপারিট বড় ভয়াব এর তাওবাও
কাযর্কর হয় না।
ি�তীয়. তেব অপর একদল আেলেমর মেত, তার তাওবা কবুল করা
হেব যখন আমরা জানব েয েস আ�িরকভােব তাওবা কেরেছ, হৃদয়
েথেক ভুল �ীকার কেরেছ এবং আ�াহেক তাঁর যথােযাগয্ িবেশষেণ
িবেশিষত কেরেছ। আর তাঁরা তা বেলেছন তাওবা কবুেলর েঘাষণা
স�িলত আয়াতিট বয্াপক হবার যুি�েত।আ�াহ েযমন বেলেছন,
ْ َۡ َ
ۡ َّ ّ ّ َّۡ
ُ َ ٰٓ َ ْ ُ َ ۡ َ َ ّ َ َ َٰ ۡ ُ
َس ِه ۡم � �ق َن ُطوا مِن َ� ِة �َِۚ ِن
﴿ ۞قل �عِبادِي �َِين أ�فوا
�َ َ�غف ُِر
ِ َ أنف
ً َ َ ُّ
ُ ِيعاۚ َّ ُهۥ ُه َو ۡٱل َغ ُف
ُ
ّ
[٥٢ : ﴾ ]الﺰمﺮ٥ ور لرَحِيم
�ُنوب � ِن
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‘বল, ‘েহ আমার বা�াগণ, যারা িনজেদর ওপর বাড়াবািড় কেরছ
েতামরা আ�াহর রহমত েথেক িনরাশ হেয়া না। অবশয্ আ�াহ সকল
পাপ ক্ষ কের েদেবন। িন�য় িতিন ক্ষমাশ, পরম দয়ালু ’। {সূ রা
আয-যু মার, আয়াত : ৫২} [‘আল-কাওলু ল মুফীদ ফী শারিহ িকতািব
আত-তাওহীদ : ২৬৮/২]
ইদানীং ইসলামেক িব�প ও কটােকর েযসব রূপ আমরা �তয্ক্ষ
তার মেধয্ রেয়েছওই সব কটুি� ও বয্�িচ�যা িবিভ� প�-পি�কা ও
ময্াগািজেন মুি�ত হয়। তথাকিথত মত �কােশর �াধীনতার েদাহাই
িদেয় এসব �কাশ করা হেলও এসেবর প�ােত থােক দীন িবমুখতা ও
ইসলাম েথেক িবে�ােহর মানিসকতা।
একজন এঁেকেছ একিট েমারগ আর তার অনু সরণ করেছ চারিট মুরগী।
এর মাধয্েম েস একািধক িবেয়েক বয্� কেরেছ আেরকজন একিট
�ব� িলেখেছ, যােত িহজাব ও পদর্া িবধােনর ওপর নয্া�ার হামল
চালােনা হেয়েছ। েস বলেছ এিট হেলা প�াৎপদতা ও
�িতি�য়াশীলতার �কাশ। আেরক জনেক েদখা েগেছ েস পিব�
কুরআনেক কিবতা বািনেয় গােনর মেতা বাদয্য� সহেযােগ সুর িদেয়
পড়েছ। আ�াহ আমােদরেক েহফাযত করুন।
আমােদর েজেন রাখা দরকার যারা এসব বয্�িচ� ও কটুি�র সােথ
জিড়ত তী�ভােব তােদর িবরুে� �িতবাদ জানােত হেব। এ কােজর
ভয়াবহ অশুভ পিরণিত স�েকর্ তােদরেক সতকর্ করেত হেব। ঘৃণ
তােদর সে� উঠাবসাও তয্াগ করেত হেব।আ�াহ তা‘আলা বেলন,
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ُ
َ ۡ َ َٰ ۡ
َۡ
ّ
َ
ُۡ
ۡ ُ َۡ َ َّ ۡ ََ
ت �َِ يُ�ف ُر ب ِ َها َو� ُ ۡس َت ۡه َزأ ب ِ َها
ِ ٰ �ب أن إِذا َس ِمعت ۡم َءا
ِ �ِ﴿ وقد َزَل علي�م ِ� ٱلك
ْ ُ ُ َ ّ �َ ۡ ُ َ َ ْ ُ ُ ۡ َ َ َ
ّ ۡ ُُّۡ ٗ ۡ ُ ّ ٓ َۡ
َ
َ ّ َِن
ٰ
�َ َجام ُِع
ف� �قعدوا معهم
ۗ�ه ِۦ ِنَ�م إِذا مِثلهم
ٍ َ �وضوا ِ� حد
ِ � ِيث
َ ۡ َ َٰ ُۡ
َ َّ
ً
َ
[١٤٠ :  ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ ِ� َوٱل�ٰف ِِر�ن ِ� َهَنَم �ِيعا
ٱلم�فِق
‘আর িতিন েতা িকতােব েতামােদর �িত নািযল কেরেছন েয, যখন
েতামরা শুনে আ�াহর আয়াতসমূ হ অ�ীকার করা হে� এবং েসগুেল
িনেয় উপহাস করা হে�, তাহেল েতামরা তােদর সােথ বসেব না,
যতক্ না তারা অনয কথায় িনিব� হয়, তা না হেল েতামরাও তােদর
মত হেয় যােব। িন�য় আ�াহ মুনািফক ও কািফরেদর সকলেক
জাহা�ােম এক�কারী।’ {সূ রা আন-িনসা, আয়াত : ১৪০}
শায়খ আবদু ল আযীয ইবন বায রহ. েক িজেজ্ঞস করা হেয়ি েযসব
খবেরর কাগজ ও ময্াগািজন বা ব-পু�ক নাি�কয্বাদী �ব-িনব� ও
বয্�িচ ছােপ এবং কােফর, ফােসক ও িবশৃ �লাকারীেদর ই�ন
েযাগায়, েসসব েকনা-েবচা এবং তার �চার করা িক জােয়য আেছ?
িতিন উ�র েদন : েযসব পি�কা এ কাজ কের ওয়ািজব হেলা তােদর
বয়কট করা এবং েসগুেলা �য় না করা। আর রা� যি ইসলামী হয়
তাহেল কতর্বয্ হেব  িনিষ� করা। কারণ এসব সমাজ ও মুসিলমেদর
জনয্ এসব ব� ক্ষি। তাই মুসিলমেদর দািয়� হেব এসেবর েকনা
ও েবচা এবং এসেবর েয েকােনা ধরেনর �চার বজর্ন করা আর
মানু ষেক এসব বজর্েন �িত আ�ান জানােনা। এিদেক দািয়�শীলেদর
কতর্বয্ হেব এসবেক এেকবাের িনিষ� েঘাষণা করা [আল-মাওসু ‘
আল-বািযয়া িফল মাসাইিলন িনসাইয়য্া: ১২৭৪/২]
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[মূ ল েলখার সূ � :

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