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ভূবমকা
সমস্ত প্রিাংসা আ্াহর র্নয আমরা তাাঁর প্রিাংসা কবর তাাঁর বনকট
সাহাযয ও িমা প্রাথজনা কর আর আমালদর নফলসর র্নয িবতকর এমন
সকল খারাবপ এবাং আমালদর সকল প্রকার মন্দ আমল মথলক আ্াহর
বনকট আশ্রয় চাই। সু তরাাং আ্াহ যালক পথ প্রদিজন কলরন তালক
পথভ্রষ্ট করার মকউ মনই আর যালক বতবন পথহারা কলরন তালক পথ
প্রদিজনকারীও মকউ মনই। আর আবম সািয বদবে ময আ্াহ ছাড়া
মকালনা হক্ব ইলাহ মনই বতবন একক তাাঁর মকালনা িরীক মনই এবাং আবম
আরও সািয বদবে ময মুহাম্মদ সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম তাাঁর
বান্দা ও রাসূ ল; আর তাাঁর পবরবার-পবরর্ন সাহাবীগে এবাং বকয়ামলতর
বদন পযজন্ত যারা তাাঁলদর যথাযথ অনু সরে কলরন তালদর ওপর িাবন্ত
ববষজত হউক।
অতোঃপর……
আধু বনককালল এমন অলনক মুসবলম রলয়লছ যারা সালালতর বযাপালর
অমলনালযাগী থালক এবাং তালক ববনষ্ট কলর এমনবক তালদর একবট অাংি
অলসতা ও অবলহলা কলর তা সম্পূ েজরূলপ পবরতযাগ কলর।
আর যখন এই ববষয়বট এমন একবট র্বটল সমসযা ময সমসযার িারা
আর্লকর র্নগে র্র্জবরত এবাং ইসলামী উম্মাহর আবলম ও ইমামগে
প্রাচীন কাল মথলক আধু বনক যু গ পযজন্ত তার বযাপালর মতববলরাধ কলর
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আসলছন তখন আবম এই ববষলয় যথসম্ভব বকছু একটা মলখার ইো
মপাষে কলরবছ।
আর আললাচনাবট দু ইবট পবরলেলদ সাংবিপ্তভালব ববেজত হলব:
প্রথম পবরলেদ: সালাত বর্জনকারীর ববধান প্রসলে
বিতীয় পবরলেদ: সালাত বর্জলনর কারলে অথবা অনয মকালনা কারলে
মুরতাদ (ইসলাম তযাগকারী) হওয়ার পবরলপ্রবিলত প্রলযার্য ববধানাবলী
প্রসলে।
আমরা আ্াহ তা‘আলার কালছ প্রাথজনা কবর যালত আমারা এই বযাপালর
সবিক ববষয়বট তুলল ধরলত পাবর।
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প্রথম পবরলেদ
সালাত বর্জনকারীর ববধান
বনশ্চয় এই ববষয়বট অতযন্ত জ্ঞানপূ েজ ববষয়সমূ লহর মলধয অনযতম বড়
একবট ববষয় যার বযাপালর পূ বজবতজী ও পরবতজী সকল যু লগর আবলমগে
ববতকজ বা মতববলরাধ কলরলছন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহ. বললন
ً
ً
» يقتل إذا لم يتب ويصل، «تارك الصالة اكفر كفرا خمرجا من امللة
“সালাত বর্জনকারী মুসবলম বম্াত মথলক ববহষ্কার হলয় যাওয়ার মত
কাবফর মস তাওবা কলর সালাত আদায় করা শুরু না করলল তালক হতযা
করা হলব।”
আর ইমাম আবূ হাবনফা মাললক ও িালফঈ রহ. বললন: “মস ফাবসক
হলব কাবফর হলব না।”
অতোঃপর তাাঁরা (বতনর্ন) তার িাবস্তর বযাপালর মতববলরাধ কলরলছন;
ইমাম মাললক ও িালফয়ী রহ. বললন: “তালক হদ তথা িরী‘আত
বনধজাবরত িাবস্ত বহলসলব হতযা করা হলব।” আর ইমাম আবূ হাবনফা রহ.
বললন: “তালক তা‘যীরী তথা িাসনমূ লক িাবস্ত প্রদান করা হলব হতযা
করা হলব না।”
আর এই মাসআলাবট (ববষয়বট) যখন একবট ববলরাধপূ েজ মাসআলা তখন
আবিযক হললা এটালক আ্াহ তা‘আলার বকতাব এবাং তাাঁর রাসূ ল
সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্ালমর সু ন্নাহর সামলন মপি করা। মকননা
আ্াহ তা‘আলা বলললছন:

6

ّ َ
ُ َ﴿ َو َما ٱخ َتلَف ُتم فِيهِ مِن َشء ف
]٠١ :حك ُم ُهۥ إِل ٱللهِ ﴾ [الشورا
“আর মতামরা ময ববষলয়ই মতলভদ কর না মকন তার ফয়সালা মতা
আ্াহরই কালছ।” [সূ রা আি-শুরা আয়াত: ১০]
আ্াহ তা‘আলা আলরা বললন:
َ
ُ ُ ُ
ّ َ
ُ َ ََ َ
ُ ّ َ ّ َ ُ ُّ ُ َ
نتم تؤم ُِنون ب ِٱللِ َوٱلَو ِم ٱٓأۡلخ ِِر
ول إِن ك
ِ ﴿فإِن تنزعتم ِِف شء فردوه إِل ٱللِ وٱلرس
َ
َ ا
َ َ َ
]٩٥ :﴾ [النساء٥٩ ذل ِك خير َوأح َس ُن تأوِيًل
“অতোঃপর মকালনা ববষলয় মতামালদর মলধয মতলভদ ঘটলল তা উপস্থাবপত
কর আ্াহ্ ও রাসূ ললর বনকট যবদ মতামরা আ্াহ ও আবখরালত ঈমান
এলন থাক। এ পন্থাই উত্তম এবাং পবরোলম প্রকৃষ্টতর।” [সূ রা আন-বনসা
আয়াত: ৫৯]
তাছাড়া মতলভদকারীগলের একর্লনর কথালক অপরর্লনর র্নয দলীল
বহলসলব মপি করা যায় না। কারে তালদর প্রলতযলকই বনলর্র মতলক
সবিক মলন কলর এবাং তালদর একর্ন মত গ্রহেলযাগযতার বদক মথলক
অপরর্লনর মলতর মচলয় অবধক উত্তম নয়। ফলল এই বযাপালর তালদর
মালে মীমাাংসা করার মত একর্ন মীমাাংসাকারীর বদলক প্রতযাবতজন করা
আবিযক হলয় পলড়; আর মসই মীমাাংসাকারী হললা আ্াহ তা‘আলার
বকতাব ও তাাঁর রাসূ ল সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্ালমর সু ন্নাহ।
আর আমরা যখন এই ববলরাধবটলক কুরআন ও সু ন্নাহর বনকট উপস্থাপন
করব তখন আমরা মদখলত পাব ময কুরআন ও সু ন্নাহর মত িরী‘য়লতর
উভয় উৎসই সালাত বর্জনকারী বযবির কাবফর হলয় যাওয়ার বযাপালর
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বনলদজিনা ও প্রমাে মপি কলর যা এমন মারাত্মক পযজালয়র কুফুরী যা
সাংবিষ্ট বযবিলক মুসবলম বম্াত মথলক খাবরর্ (ববহষ্কার) কলর মদয়।
প্রথমত: আল-কুরআন মথলক দলীল-প্রমাে:
আ্াহ তা‘আলা সূ রা তাওবায় বললন:

ُ ُ َ َ َ َ ّ َُْ َ َ َ َ ّ ْ ُ َََ ْ ُ َ َ
كم ِف ٱ د
]٠٠ :ِين ﴾ [اتلوبة
ل
﴿ فإِن تابوا وأقاموا ٱلصلوة وءاتوا ٱلزكوة فإِخون
ِ
ِ

“অতএব তারা যবদ তাওবা কলর সালাত কালয়ম কলর ও যাকাত মদয়
তলব িীলনর মলধয তারা মতামালদর ভাই।” [সূ রা আত-তাওবাহ আয়াত:
১১] আর সূ রা মারইয়ালম বতবন বললন:
َ َ ََ ّ ْ َُّ َ َ َ ّ ْ ُ َ َ ٌ َ
َ َ َ
ََ َ َ
ت ف َسوف يَلقون َ ايا
ِ ﴿ فخلف مِن َبع ِدهِم خلف أضاعوا ٱلصلوة وٱتبعوا ٱلشهو
َ َ َ َ ُ ُ َ َ ََُْ
َ َ َ
َ َ
َ َ إ َّّل َمن ت٥٩
٦٠ ل ّن َوَّل ُظ ل ُمون شيا
اب َو َء َام َن َو َع ِمل صل ِحا فأولئِك يدخلون ٱ
ِ
]٠١ ،٩٥ :﴾ [مريم

“তালদর পলর আসল অলযাগয উত্তরসূ রীরা তারা সালাত নষ্ট করল এবাং
কুপ্রবৃ বত্তর অনু বতজী হললা। কালর্ই অবচলরই তারা িবতগ্রস্ততার সম্মু খীন
হলব। বকন্তু তারা নয় যারা তাওবা কলরলছ ঈমান এলনলছ ও সৎকার্
কলরলছ; তারা মতা র্ান্নালত প্রলবি করলব। আর তালদর প্রবত মকান
যু লুম করা হলব না।” [সূ রা মারইয়াম আয়াত: ৫৯-৬০]
সু তরাাং সূ রা মারইয়াম মথলক (আললাচয প্রবলে) উব্বখত বিতীয় আয়াত
সালাত বর্জনকারীর কুফুরী এইভালব প্রমাে কলর ময আ্াহ তা‘আলা
সালাত ববনষ্টকারী ও প্রবৃ বত্তর কামনা-বাসনার অনু সরেকারীলদর সম্পলকজ
বললন
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َ َ﴿إ َّّل َمن ت
]٠١ :اب َو َء َام َن﴾ [مريم
ِ
“বকন্তু তারা নয় যারা তাওবা কলরলছ ঈমান এলনলছ।” [সূ রা মারইয়াম
আয়াত: ৬০] সু তরাাং এর িারা বুো যায় ময তারা সালাত ববনষ্ট করার
সময় এবাং মলনর কামনা-বাসনার অনু সরে কালল মুবমন বছল না।
আর সূ রা তাওবা মথলক (আললাচয প্রবলে) উব্বখত প্রথম আয়াত
সালাত বর্জনকারীর কুফুরী এইভালব প্রমাে কলর ময এলত আ্াহ
তা‘আলা আমালদর এবাং মুিবরকলদর মালে ভ্রাতৃলের বেন সাবযস্ত করার
র্নয বতনবট িতজ আলরাপ কলরলছন:
১. বিকজ মথলক তাওবা কলর বফলর আসা
২. সালাত আদায় করা ও
৩. যাকাত প্রদান করা।
সু তরাাং তারা যবদ বিকজ মথলক তাওবা কলর বকন্তু সালাত আদায় না কলর
এবাং যাকাত প্রদান না কলর তাহলল তারা আমালদর ভাই নয়। আর
তারা যবদ সালাত আদায় কলর বকন্তু যাকাত প্রদান না কলর তবুও তারা
আমালদর ভাই নয়।
আর দীনী ভ্রাতৃে তখনই পুলরাপুবরভালব বনবজাবসত হয় যখন মানু ষ দীন
মথলক সম্পূ েজভালব খাবরর্ হলয় যায়। ফালসকী ও মছাট কুফুরীর কারলে
দীনী ভ্রাতৃে খতম হলত পালর না।
তুবম বক মদখ না ময হতযার প্রসলে ববেজত আ্াহ তা‘আলার বােী যালত
বতবন বলললছন:
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َ
َ ُ ََ
َ ََ
َ
ُ َ د
َ
َ ِ ﴿ فم ن ع
:وف َوأدا ٌء إِلهِ بِإِحسن﴾ [ابلقرة
ِ ِف ُلۥ مِن أخِيهِ شءر فٱت َِباع ب ِٱل َمع ُر
]٠٧١

“তলব তার ভাইলয়র পি মথলক মকান িমা প্রদিজন করা হলল যথাযথ
বববধর অনু সরে করা ও সততার সালথ তার রি-বববনময় আদায় করা
কতজবয।” [সূ রা আল-বাকারা আয়াত: ১৭৮] এখালন আ্াহ তা‘আলা
ইোকৃতভালব হতযাকারীলক বনহত বযবির ভাই বলল আখযাবয়ত কলরলছন
অথচ ইোকৃতভালব হতযা করা কবীরা গুনাহসমূ লহর মলধয অনযতম বড়
ধরলের কবীরা গুনাহ। কারে আ্াহ তা‘আলা বলললছন:
َ
َ ُّ َ َ َ َ
َ ّ َ ُ َ َ
َ َ ُّ
ُ ُ
َ
لل َعليهِ َول َع َن ُهۥ
ضب ٱ
ِ ﴿ َومن َظقتل مؤمِنا متع د ِمدا فج َزاؤهُۥ ج َهن ُم خ ِلا فِيها وغ
َ َ
َ
]٥٩ :﴾ [النساء٩٣ َوأ َع ّد ُلۥ َعذاباا َع ِيما
“আর মকউ ইোকৃতভালব মকালনা মুবমনলক হতযা করলল তার িাবস্ত
র্াহান্নাম। মসখালন মস স্থায়ী হলব এবাং আ্াহ তার প্রবত রুষ্ট হলবন
তালক লা‘নত করলবন এবাং তার র্নয মহািাবস্ত প্রস্তুত রাখলবন।” [সূ রা
আন-বনসা আয়াত: ৯৩]
অতোঃপর তুবম মদখ আ্াহ তা‘আলার ঐ বােীর বদলক যালত মুবমনগলের
দু ই দললর মলধয সাংঘবটত পরস্পলরর সলে যু লে বলপ্ত অবস্থা সম্পলকজ
আললাচনা করা হলয়লছ। বতবন বলললছন:
ََ ْ ُ
ََ
ْ
َ
َ
َ ﴿ ِإَون َطائ َف َتان م َِن ٱل ُمؤ ِمن
ِني ٱق َت َتلوا فأصل ُِحوا بَي َن ُه َما فإِن َبغت إِح َدى ُه َما لَع
ِ ِ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ َ ّ
َ ّ ْ ُ ََ
َ
ٱلخ َرى فقت ِلوا ٱل ِِت تب ِِغ َح ِّت ت ِِف َء إِل أم ِر ٱللهِ فإِن فا َءت فأصل ُِحوا بَي َن ُه َما
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َ ُ ُ َّ
َ ون إخ َوة ر فَأَصل ُِحوا ْ َب
َ ِ لل ُُي ُِّب ٱل ُمق
َ ّ بٱل َعدل َوأَقس ُِطوا ْ إ ّن ٱ
ني
ِ  إِنما ٱلمؤمِن٩ س ِطني
ِ
ِ
ِ
ُ َ َ َ
]٠١ ،٥ :أخويك هم ﴾ [احلجرات
“আর মুবমনলদর দু ’দল িলে বলপ্ত হলল মতামরা তালদর মলধয মীমাাংসা
কলর দাও। অতোঃপর তালদর একদল অনয দললর ববরুলে বাড়াবাবড়
করলল যারা বাড়াবাবড় কলর তালদর ববরুলে মতামরা যু ে কর যতিে না
তারা আ্াহর বনলদজলির বদলক বফলর আলস। তারপর যবদ তারা বফলর
আলস তলব তালদর মলধয ইনসালফর সালথ আলপাষ মীমাাংসা কলর দাও
এবাং নযায়ববচার কর। বনশ্চয় আ্াহ্ নযায়ববচারকলদরলক ভালবালসন।
মুবমনগে মতা পরস্পর ভাই ভাই। কালর্ই মতামরা মতামালদর ভাইলদর
মলধয আলপাষ মীমাাংসা কলর দাও।” [সূ রা আল-হুর্ুরাত আয়াত: ৯-১০]
সু তরাাং আ্াহ তা‘আলা সাংস্কারপন্থী গ্রুপ এবাং পরস্পর যু েরত দু ই
দললর মলধয ভ্রাতৃলের বেন অববিষ্ট থাকার কথা মঘাষো কলরলছন অথচ
মুবমন বযবির সালথ লড়াই করা কুফুরী কালর্র অন্তভুজি যা সহীহ হাদীস
িারা প্রমাবেত। ইমাম বুখারী রহ. এবাং অনযানয মুহাবিসগে আবদু ্াহ
ইবন মাসউদ রাবদয়া্াহু ‘আনহু মথলক হাদীস বেজনা কলরন নবী
সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম বলললছন:
.»«سباب املسلم فسوق وقتاهل كفر
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“মুসবলমলক গাবল মদওয়া পাপ কার্ এবাং তার সালথ মারামাবর করা
কুফুরী।”1 বকন্তু তা এমন কুফুরী যা তালক মুসবলম বম্াত মথলক খাবরর্
কলর না। মকননা যবদ তা মুসবলম বম্াত মথলক ববহষ্কারকারী হত
তাহলল তার সালথ ঈমানী ভ্রাতৃলের সম্পকজ অটুট থাকত না অথচ উি
আয়াতবট মারামাবরলত বলপ্ত থাকা সলেও ঈমানী ভ্রাতৃে বহাল থাকা
প্রমাে কলর।
আর এর িারা বুো মগল ময সালাত তযাগ করা এমন কুফুরী কার্ যা
সালাত বর্জনকারী বযবিলক দীন ইসলাম মথলক খাবরর্ কলর মদয়;
মকননা তা যবদ ফালসকী অথবা মযনলতন বনম্নমালনর কুফুরী হত তাহলল
ঈমানী ভ্রাতৃে সালাত বর্জলনর কারলে বনবজাবসত হলয় মযত না
মযমবনভালব তা (ঈমানী ভ্রাতৃে) ববলু প্ত হলয় যায় না মুবমনলক হতযা করা
এবাং তার সালথ মারামাবর করার কারলে।
আর যবদ মকালনা প্রশ্নকারী প্রশ্ন কলর ময আপনারা বক যাকাত আদায় না
করার কারলে মকউ কাবফর হলয় যালব বলল মলন কলরন? মযমনবট সূ রা
তাওবার আয়াত মথলক বুো যায়।

1

সহীহ বু খারী, অধযায়: ঈমান ( )كتاب اإليمان, পবরলেদ: অজ্ঞাতসালর মুবমলনর আমল
নষ্ট হওয়ার আিাংকা ()باب خوف املؤمن من أن حيب ممل ووو  ا ششعر, হাদীস নাং ৪৮;
সহীহ মুসবলম, অধযায়: ঈমান ( )كتاب اإليمان, পবরলেদ: নবী সা্া্াহু ‘আলাইবহ
ওয়াসা্ালমর বােী: মুসবলমলক গাবল মদওয়া গুনাহর কার্ এবাং তার সালথ মারামাবর
ْ
ْ
ٌ
َّ ْ َ َ)باب َبي,
ِّ انل
করা কুফুরী ( ِس َباب الم ْس ِل ِم فسوق َوقِ َتاهل كف ٌر: ِب صىل اهلل ملي وسلم
ِ
ِ ان قو ِل
হাদীস নাং ৬৪।
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র্বালব আমরা বলব: কবতপয় আবললমর মলত যাকাত আদায় না করা
বযবি কাবফর হলয় যালব; আর এটা ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহ. এর
মথলক ববেজত দু ‘বট মলতর একবট।
বকন্তু আমালদর বনকট মর্ারাললা মত হললা মস কাবফর হলব না তলব
তালক ভয়ানক িাবস্তর সম্মু খীন হলত হলব যা আ্াহ তা‘আলা তাাঁর
বকতালবর মলধয আললাচনা কলরলছন আর নবী সা্া্াহু ‘আলাইবহ
ওয়াসা্াম বেজনা কলরলছন তাাঁর সু ন্নাহর মলধয। তন্মলধয আবূ হুরায়রা
রাবদয়া্াহু ‘আনহু মথলক ববেজত হাদীলসর মলধয আলছ তালত নবী
সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম যাকাত দালন ববরত থাকা বযবির িাবস্তর
কথা উল্খ কলরলছন আর মসই হাদীলসর মিষাাংলি রলয়লছ:
ْ َ َّ
َّ ال َةَّنَّ ِة َوم َّما إ ََل
.»انلار
«ثم ي َرى َس ِبيل إِما إَِل
ِ ِ
“অতোঃপর তালক তার পথ মদখালনা হলব- হয় র্ান্নালতর বদলক অথবা
র্াহান্নালমর বদলক।” ইমাম মুসবলম রহ. হাদীসবট “যাকালত
ْ
َ َّ
বাধাদানকারীর অপরাধ” (الزاك ِة
 )باب ِإث ِم َمانِ ِعনামক পবরলেলদ দীঘজ
আকালর বেজনা কলরলছন।”2 আর এই হাদীসবট প্রমাে কলর ময মস
কাবফর হলব না। কারে মস যবদ কাবফর হলয় মযত তাহলল তার র্নয
র্ান্নালত যাওয়ার মকালনা পথ থাকত না।

2

সহীহ মুসবলম, অধযায়: যাকাত ( )كتاب الزاكة, পবরলেদ: যাকালত বাধাদানকারীর
ْ
َ َّ
অপরাধ ( الزاك ِة
)باب ِإث ِم َما ِن ِع, হাদীস নাং ৯৮৭।
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অতএব এই হাদীসবটর সরাসবর বিবয সূ রা তাওবার আয়ালতর
ভাবালথজর ওপর প্রাধানয পালব। কারে সরাসবর বিবয ভাবালথজর ওপর
প্রাধানয পায় মযমনবট র্ানা যায় বফকহ িালের মূ লনীবতমালার মলধয।
বিতীয়ত: আস-সু ন্নাহ মথলক দলীল-প্রমাে:
১. নবী সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম বলললছন:
َ َّ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ِّ َ ْ َ َ
َ ْ «إ َّن َب
َّ ني
»الصال ِة
الرج ِل وبني الِّش ِك والكف ِر ترك
ِ
“মকালনা মলাক এবাং বিকজ ও কুফলরর মলধয পাথজকয হলে সালাত
পবরতযাগ করা।” ইমাম মুসবলম রহ. হাদীসবট বকতাবুল ঈমান অধযালয়
র্াববর ইবন আববদ্াহ রাবদয়া্াহু ‘আনহু মথলক বেজনা কলরলছন।”3
২. বুরাইদা ইবন মহাসাইব রাবদয়া্াহু ‘আনহু মথলক ববেজত বতবন বললন:
আবম রাসূ লু্াহ সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্ামলক বললত শুলনবছ:
.»«العهد اذلي بيةَّنةَّنا وبيةَّنهم الصالة فمن تركها فقد كفر
“আমালদর ও তালদর মালে অেীকার বা চুবি হললা সালালতর সু তরাাং ময
বযবি তা বর্জন করল মস কুফুরী করল।”4

3

সহীহ মুসবলম, অধযায়: ঈমান ( )كتاب اإليمان, পবরলেদ: সালাত পবরতযাগকারীর
َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ْ َ ْ
ََ
উপর কুফর িলের প্রলয়াগ (الصالة
ان ِإطال ِق اس ِم الكف ِر لَع من ترك
ِ )باب بي, হাদীস
নাং ২৫৬।

4

আহমদ: ৫/৩৪৬; বতরবমযী, অধযায়: ঈমান ()كتاب اإليمان, পবরলেদ: সালাত বর্জন
প্রসলে মযসব হাদীস এলসলছ ()باب ما جاء يف ترك الصالة, হাদীস নাং ২৬২১ এবাং
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আর এখালন কুফর ( )الكفرিারা উলিিয হললা এমন কুফুরী যা সাংবিষ্ট
বযবিলক মুসবলম বম্াত (সম্প্রদায়) মথলক মবর কলর মদয়। কারে নবী
সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম মুবমন ও কাবফরলদর মালে সালাতলক
পৃথককারী সূ চক বাবনলয় বদলয়লছন আর এটা সকললর বনকট সু বববদত
ময কাবফর বম্াত এবাং মুসবলম বম্াত এলক অপলরর ববপরীত। ফলল
ময বযবি এই (সালালতর) অেীকার পূ রে করলব না মস কাবফরলদর
অন্তভুজি হলয় যালব।
৩. আর সহীহ মুসবললমর মলধয উম্মু সালামা রাবদয়া্াহু ‘আনহা মথলক
ববেজত আলছ নবী সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম বলললছন:
َ َ َ َ َْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ
ْ َ
ََْ
َ
َ َ
ك ْن َم ْن
ِ «ستكون أم َراء فتع ِرفون َوتةَّن
ِ كرون فمن م َرف ب ِرئ َومن أنك َر س ِلم َول
َ
َّ
َ َ
َ َ ََ َ َ
َ َ ََ
.» « ا َما َصل ْوا:  أفال نقاتِله ْم ؟ قال:  قالوا.»اب َع
ر ِِض وت
“অবচলরই এমন কতক আমীলরর (লনতার) উদ্ভব ঘটলব মতামরা তালদর
বকছু কমজকালের ভাললা-মন্দ বচনলত পারলব আর বকছু কমজকাে অপছন্দ
করলব; সু তরাাং ময বযবিস্বরূপ বচলন বনল (লকালনারূপ সলন্দলহ পবতত না
হলয় তা মথলক বাাঁচার র্নয মকালনা উপায় মবলছ বনল) মস মুবি মপল;
আর ময বযবি তালদরলক অপছন্দ করল মস (গুনাহ মথলক) বনরাপদ
বতবন বলললছন: হাদীসবট হাসান, সহীহ ও গরীব; নাসাঈ, অধযায়: সালাত ( كتاب
)الصالة, পবরলেদ: সালাত বর্জনকারীর ববধান প্রসলে ()باب احلكم يف تارك الصالة,
হাদীস নাং ৪৬৩; ইবন মার্াহ, অধযায়: সালাত কালয়ম করা ( )كتاب إقامة الصالة,
পবরলেদ: সালাত বর্জনকারী বযবি প্রসলে মযসব হাদীস এলসলছ ( باب ما جاء فيمن
)ترك الصالة, হাদীস নাং ১০৭৯।
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হললা; বকন্তু ময বযবি তালদর পছন্দ করল এবাং অনু সরে করল (লস
িবতগ্রস্ত হললা)। সাহাবীগে র্ানলত চাইললন: আমরা বক তালদর ববরুলে
লড়াই করব না? র্বালব রাসূ লু্াহ সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম
বললরন: না যতিে তারা সালাত আদায় করলব।”5
৪. আর সহীহ মুসবললমর মলধয ‘আউফ ইবন মাললক রাবদয়া্াহু ‘আনহু
মথলক ববেজত আলছ নবী সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম বলললছন:
َّ
َ َ ُّ
َ َ ُّ
َ
َّ َ َ
ْ َ ُّ ين
حي ُّبونك ْم َوي َصلون َمليْك ْم َوت َصلون َمليْ ِه ْم
ِ « ِخيار أئِم ِتكم
ِ ُتبونهم َو
ِ َ اذل
َّ
َ
َ َْ
َ
َ ْ
َ
َّ َ َ َو
َ اذل
 ِقيل يَا.»ين تبْ ِغضونه ْم َويبْ ِغضونك ْم َوتل َعةَّنونه ْم َو َيل َعةَّنونك ْم
ِ ِشار أئِم ِتكم
ِ
َ
ََ َّ
َ ََ
َ
َ
ََ َ َ
َ
َّ
َّ اَّلل أفال نةَّنَابذو ْم ب
َ
.»  «  ا ما أقاموا ِفيكم الصالة: السيْ ِف ؟ فقال
ِ رسول
ِ
ِ
“মতামালদর সলবজাত্তম মনতা হলে তারাই যালদরলক মতামরা ভালবাস
এবাং তারাও মতামালদরলক ভালবালস, আর তারা মতামালদর র্নয মদা‘আ
কলর এবাং মতামরাও তালদর র্নয মদা‘আ কর। পিান্তলর মতামালদর
বনকৃষ্ট মনতা হলে তারাই যালদরলক মতামরা ঘৃ ো করা এবাং তারাও
মতামালদরলক ঘৃ ো কলর, আর মতামরা তালদরলক অবভিাপ দাও আর
তারাও মতামালদরলক অবভিাপ মদয়। বলা হললা মহ আ্াহর রাসূ ল!
আমরা বক তালদরলক তরবারী িারা প্রবতহত করব না? তখন বতবন

5

সহীহ মুসবলম, অধযায়: মনতৃে বা প্রিাসন ( )كتاب اإلمارة, পবরলেদ: িরী‘য়ত গবহজত
কালর্ আমীলরর আনু গতয বর্জন করা ওয়াবর্ব, তলব যতিে পযজন্ত তারা সালাত
َ ْ
আদায় করলব, ততিে পযজন্ত তালদর ববরুলে লড়াই করলব না ( ار
ِ وب
ِ باب وج
ِ اإلنك
ََ
َ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َّ
َ َ
َ
َ
)لَع األمرا ِء ِفيما ُيا ِلف الِّشع وتر ِك ِقتال ِ ِهم ما صلوا وَن ِو ذلِك, হাদীস নাং ৪৯০৬।
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বলললন: না যতিে পযজন্ত তারা মতামালদর মলধয সালাত কালয়ম
রাখলব।”6
সু তরাাং এই মিষ দু ‘বট হাদীলসর মলধয একথা প্রমাবেত হয় ময মনতাগে
যখন সালাত কালয়ম করলব না তখন তালদরলক তরবাবর িারা প্রবতহত
করা আবিযক হলব, আর ততিে পযজন্ত তালদর ববরুলে ববলরাহ করা বা
যু ে করা ববধ হলব না যতিে পযজন্ত না তারা প্রকািয কুফুরীলত বলপ্ত
হলব। এ বযাপালর আমালদর বনকট আ্াহ তা‘আলার পি মথলক অকাটয
প্রমাে রলয়লছ। মকননা ওবাদা ইবন সালমত রাবদয়া্াহু ‘আনহু বললন,
َ
َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََْ ََ
َّ
َ َ َ َ
يما أخذ َمليْةَّنَا أن بَاي َعةَّنَا َلَع
اَّلل صىل اهلل ملي وسلم فبايعةَّناه فَكن ِف
ِ «دَعنا رسول
َ َ َ ْ ََ ََْ َ ََََ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
َ َّ َ ْ َّ
ازع
ِ ْسنا وش
ِ السم ِع والطام ِة ِِف منش ِطةَّنا ومكر ِوةَّنا وم
ِ ْسنا وأثر ٍة مليةَّنا وأن  ا نةَّن
َ َ ََْ ََْ
ٌ َ
َّ َ ْ َ ْ ً َ َ ً ْ
ْ َ َ ْ َ َّ
.»اَّلل ِفي ِ ب ْروان
ِ  «إِ ا أن تروا كفرا بواحا ِمةَّندكم ِمن:  قال.» األمر أول
“রাসূ লু্াহ সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম আমালদরলক ডাকললন
তারপর আমরা তাাঁর বনকট বায়‘আত গ্রহে করলাম, বতবন তখন
আমালদরলক ময িপথ গ্রহে করান তার মলধয বছল: আমরা আমালদর
সু লখ ও দু োঃলখ মবদনায় ও আনলন্দ এবাং আমালদর ওপর অনযলক
অগ্রাবধকার বদললও পূ েজেরূলপ মিানা ও মানার ওপর বায়‘আত করলাম।
আলরা (বায়‘আত করলাম) আমরা িমতা সাংক্রান্ত ববষলয় িমতাসীনলদর
সলে সাংঘলষজ বলপ্ত হব না। বতবন বললন: তলব যবদ মতামরা এমন সু স্পষ্ট

6

সহীহ মুসবলম, অধযায়: মনতৃে বা প্রিাসন ( )كتاب اإلمارة, পবরলেদ: উত্তম িাসক ও
َ
َ َ َّ َ
অধম িাসক (ار ِو ْم
ِ ار األئِم ِة و ِِش
ِ )باب ِخي, হাদীস নাং ৪৯১০।
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কুফুরী মদখ ময ববষলয় মতামালদর বনকট আ্াহর পি মথলক সু স্পষ্ট
প্রমাে ববদযমান তাহলল বভন্ন কথা।”7
আর এর ওপর বভবত্ত কলর বলা যায়- তালদর সালাত বর্জন করা সু স্পষ্ট
কুফুরী বলল ববলববচত হলব যার সালথ নবী সা্া্াহু ‘আলাইবহ
ওয়াসা্াম তালদর সালথ তরবারী বনলয় লড়াই করার ববষয়বটলক িতজযুি
কলর বদলয়লছন ময বযাপালর আ্াহর বনকট মথলক আমালদর র্নয জ্বলন্ত
প্রমাে রলয়লছ।
আর কুরআন ও সু ন্নাহর মলধয মকাথাও ববেজত হয় বন ময, সালাত
বর্জনকারী বযবি কাবফর নয় অথবা মস মুবমন; বড়লর্ার এই বযাপালর
(কুরআন ও সু ন্নায়) এমন কতগুললা ভাষয এলসলছ যা তাওহীদ তথা
আ্াহর একেবালদর ফযীলত এবাং এর সাওয়ালবর প্রমাে বহন কলর,
আর মস তাওহীদ হললা: এ কথার সািয প্রদান করা, ময আ্াহ বযতীত
মকালনা সতয ইলাহ মনই আর মুহাম্মাদ সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম
আ্াহর রাসূ ল। তলব এ ভাষযগুললারও রলয়লছ কলয়কবট অবস্থা:

7

সহীহ বু খারী, অধযায়: বফতনা ()كتاب الفنت, পবরলেদ: নবী সা্া্াহু ‘আলাইবহ
ওয়াসা্ালমর বােী: আমার পলর মতামার এমন বকছু মদখলত পালব, যা মতামরা পছন্দ
করলব না ()باب قول انليب صىل اهلل ملي و سلم )سرتون بعدي أمورا تةَّنكرونها, হাদীস নাং
৬৬৪৭; সহীহ মুসবলম, অধযায়: মনতৃে বা প্রিাসন ( )كتاب اإلمارة, পবরলেদ:
পালপর কার্ ছাড়া অনয সব বযাপালর িাসলকর আনু গতয করা র্রুবর, আর পাপ
َْ
ْ َْ
َ َ
ََ
কালর্র বযাপালর তা করা হারাম ( ْي َمع ِص َي ٍة َوُت ِري ِم َها ِِف
ِ باب وج
ِ وب طام ِة األمرا ِء ِِف غ
َ)ال ْ َم ْعصية, হাদীস নাং ৪৮৭৭।
ِ ِ
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* মস সকল ভালষয রলয়লছ এমন বকছু িতজ ময িলতজর কারলেই সালাত
তযাগ করা যায় না,
* অথবা তা এমন এক ববলিষ অবস্থার সালথ সম্পকজযুি হলয় ববেজত
হলয়লছ যালত সালাত তযাগ করার কারলে সাংবিষ্ট বযবিলক মা‘যু র বা
অপারগ বলা মযলত পালর,
* অথবা ভাষযগুললা বযাপক ( )َعمযা সালাত বর্জনকারী কাবফর হওয়ার
দলীলসমূ লহর ওপর প্রলযার্য হলব। কারে, সালাত বর্জনকারী কাবফর
হওয়ার দলীলসমূ হ ববলিষ ( )خاصদলীল, আর খাস (ববলিষ দলীল)
‘আলমর (বযাপকতাপূ েজ দলীললর) ওপর অগ্রাবধকার পালব।
সু তরাাং মকালনা বযবি যবদ বলল: এই কথা বলা বক সবিক হলব না ময
মযসব দলীল সালাত বর্জনকারী কাবফর হওয়া প্রমাে কলর মসগুললা ঐ
বযবির মবলায় প্রলযার্য হলব ময বযবি সালালতর আবিযকতালক
অস্বীকারকারী বহলসলব তা বর্জন কলর?
র্বালব আমরা বলব: এটা সবিক নয়। কারে, তা দু ’বট কারলে বনবষে:
প্রথম কারে: মসই গুে বা বববিষ্টযলক উপলিা করা যালক িরী‘আত
প্রবতজক গুরুোলরাপ কলরলছন এবাং তার সালথ ববধান সাংবিষ্ট কলরলছন।
কারে িরী‘আত প্রবতজক সালাত তযাগ করালকই কুফুরী বলল বসোন্ত
বদলয়লছন যা, সালাত অস্বীকার করার মচলয় বনম্ন পযজালয়র। তাছাড়া
সালাত প্রবতষ্ঠার ওপর দীনী ভ্রাতৃে স্থাবপত হয়, সালালতর আবিযকতার
স্বীকৃবতর প্রদালনর ওপর নয়। কারে, আ্াহ তা‘আলা বললন, সু তরাাং
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তারা যবদ তাওবা কলর এবাং সালালতর আবিযকতালক স্বীকার কলর...,
আর নবী সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্ামও বললন, বনোঃসলন্দলহ বান্দা
এবাং বিকজ ও কুফলরর মলধয পাথজকয হললা সালালতর আবিযকতালক
অস্বীকার করা অথবা বতবন বললন বনোঃসলন্দলহ আমালদর ও তালদর মালে
অেীকার বা চুবি হললা সালালতর আবিযকতার স্বীকৃবত প্রদান করা।
সু তরাাং ময বযবি তার আবিযকতালক অস্বীকার করল মস কুফুরী করল8।
আর যবদ আ্াহ ও তাাঁর রাসূ ললর উলিিয এটা9ই হলতা তাহলল তা
মথলক অনয বদলক প্রতযাবতজন করাটা মসই কথার পবরপবন্থ হত ময বিবয
আল-কুরআনু ল কারীম বনলয় এলসলছ, আ্াহ তা‘আলা বলললছন:
َ َ َ َ د ُد
َ َ َ َ ََّ
]١٥ :ِك شء ﴾ [انلحل
ِ ﴿ ونزلا عليك ٱلكِتب ت ِبينا ل
“আমরা প্রলতযক ববষলয়র স্পষ্ট বযাখযাস্বরূপ মতামার প্রবত বকতাব নাবযল
কলরবছ।” [সূ রা আন-নাহল আয়াত: ৮৯] তাছাড়া আ্াহ তা‘আলা তাাঁর
নবীলক উলিিয কলর বললন,
8

অথজাৎ এটা বললন বন, বরাং আ্াহ বলললছন, মুসবলম ভ্রাতৃলের র্নয িতজ হলে
সালাত প্রবতষ্ঠা করা, আর রাসূ ল সা্া্াহু আলাইবহ ওয়াসা্াম বলললছন, বিকজ ও
কুফবরর মালে পাথজকয হলে সালাত মছলড় মদওয়া; সু তরাাং উপলরাি ববধান সালালতর
আবিযকতা অস্বীকার করার উপর নয়, বরাং সালাত পবরতযাগ করাই হলে কালফর
হওয়ার কারে। [সম্পাদক]

9

‘সালাত কালয়ম করা’ উলিিয না হলয়, ‘সালালতর আবিযকতালক স্বীকার করা’ই
উলিিয হলতা, তাহলল আ্াহ ময কুরআনু ল কারীমলক সববকছু র স্পষ্ট বেজনাকারী
বহলসলব নাবযল কলরলছন বলল র্াবনলয়লছন মসটার ববপরীত হওয়া আবিযক হলয়
পলড়, যা কখলনা হলত পালর না। [সম্পাদক]
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َ َ ُ
َ َ َ َ ََ
َ ك ٱ دلِك َر ِِلُبَ د
ِ ني ل ِّلن
]٤٤ :اس َما ن د ِزل إِل ِهم ﴾ [انلحل
﴿ وأنزلا إِل
ِ
“আর আমরা মতামার প্রবত বযবকর (আল-কুরআন) অবতীেজ কলরবছ
যালত তুবম মানু ষলক সু স্পষ্টভালব বেজনা কলর বুবেলয় বদলত পার মসসব
ববষয় যা তালদর প্রবত অবতীেজ করা হলয়বছল।” [সূ রা আন-নাহল
আয়াত: ৪৪]
বিতীয় কারে: এমন এক গুে বা বববিষ্টযলক ববলবচনায় রাখা যার ওপর
িরী‘আত প্রবতজক মকালনা ববধালনর বভবত্ত রালখন বন।
মকননা পাাঁচ ওয়াি সালালতর অপবরহাযজতালক অস্বীকার করা কুফুরী,
যবদ না মস বযবির পলি এ ববষয়বট না র্ানার মকালনা গ্রহেলযাগয ওযর
না থালক চাই মস সালাত আদায় করুক অথবা তযাগ করুক। অতএব,
যবদ মকালনা বযবি পাাঁচ ওয়াি সালাত আদায় কলর এবাং তার বনধজাবরত
িতজাবলী আরকান (ফরয) ওয়াবর্ব ও মুস্তাহাবসমূ হসহও যথাযথভালব
আদায় কলর বকন্তু মস তার (সালালতর) ফরয হওয়ার ববষয়বটলক ববনা
ওর্লর অস্বীকার কলর তাহলল মস সালাত বর্জন না করা সলেও কাবফর
বলল ববলববচত হলব।
সু তরাাং এর মাধযলম পবরষ্কার হলয় মগল ময উপলর ববেজত (সালাত
তযাগকারী কালফর হওয়া ববষয়ক) িরী‘য়লতর ভাষযসমূ হলক ময বযবি
সালালতর অপবরহাযজতালক অস্বীকার কলর- তার র্নয বনধজারে করা সবিক
নয়; বরাং সবিক কথা হললা (এগুললালক সালাত পবরতযাগকারীর ওপর
প্রলয়াগ করা হলব মস বহলসলব) সালাত বর্জনকারী এমন কাবফর বহলসলব
গেয হলব যা তালক মুসবলম বম্াত মথলক খাবরর্ কলর মদয়, মযমনবট
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পবরষ্কারভালব এলসলছ ইবন আবব হাবতম কতৃজক তাাঁর সু নান ববেজত
হাদীলসর মলধয বতবন ‘উবাদা ইবন সালমত রাবদয়া্াহু ‘আনহু মথলক
বেজনা কলরন বতবন বললন:
  ا تِّشكوا باهلل شيئا و ا ترتكوا الصالة: «أوصانا رسول اهلل صىل اهلل ملي و سلم
.»ممدا فمن تركها متعمدا فقد خرج من امللة
“রাসূ লু্াহ সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম আমালদরলক এই বলল
উপলদি বদলয়লছন: মতামরা আ্াহর সালথ মকান বকছু লক িরীক কলরা
না এবাং ইোকৃতভালব সালাত বর্জন কলরা না। কারে, ময বযবি
ইোকৃতভালব সালাত বর্জন করলব মস বযবি মুসবলম বম্াত মথলক
খাবরর্ হলয় যালব।”
আর আমরা যবদ উপলরাি কুরআন ও হাদীলসর ভাষযসমূ হলক (যালত
সালাত পবরতযাগকারীলক কালফর বলা হলয়লছ) সালালতর আবিযকতা
অস্বীকারকারীর র্নয বনধজারে কবর তাহলল কুরআন ও হাদীলসর বিলবযর
মলধয ববলিষভালব সালাতলকই উল্খ করার মকান অথজ হয় না। কারে,
এই ববধান সাধারেভালব যাকাত সাওম ও হর্লকও িাবমল কলর।
মকননা ময বযবি এগুললার মলধয মকালনা একবটরও আবিযকতালক
অস্বীকারকারী হলয় তা বর্জন করলব মস কাবফর হলয় যালব যবদ না মসটা
না র্ানার বযাপালর তার মকালনা ওযর থালক10।

10

অথজাৎ, ইসলালমর ময মকালনা প্রমাবেত ববষয়লক অস্বীকারকারীই কাবফর, মসটা
সালালতর মচলয় বনম্ন পযজালয়র হললও, যা উম্মলতর সবজসম্মত মত। সু তরাাং যবদ
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আর মযমবনভালব সালাত বর্জনকারীর কাবফর হওয়ার ববষয়বট কুরআন ও
হাদীলসর দলীলসম্মত বিক মতমবনভালব তা জ্ঞান ও যু বিসম্মতও।
কারে, এমন সালাত তযাগ করার পলরও বকভালব মকালনা বযবির ঈমান
থাকলত পালর ময সালাত হলে দীলনর খুবাঁ ট? যার ফযীলত ও মাহালত্মর
বেজনা এমনভালব হলয়লছ যালত প্রলতযক জ্ঞানী মুবমন বযবি তা প্রবতষ্ঠার
র্নয স্বতোঃস্ফূতজভালব অগ্রসর হলব, আর মসই সালাত বর্জন করার
অপরালধ এমন িাবস্তর হুমবক এলসলছ যালত প্রলতযক জ্ঞানী মুবমন বযবি
তা বর্জন ও ববনষ্ট করা মথলক ববরত থাকলব। অতএব, এই পবরবস্থবত
ববদযমান থাকা অবস্থায় সালাত বর্জন করলল বর্জনকারীর ঈমান অববিষ্ট
থাকলত পালর না।
তলব মকালনা প্রশ্নকতজা যবদ প্রশ্ন কলর বলল: সালাত বর্জনকারীর মিলত্র
বযবহৃত কুফর ( )الكفرিেবটর অথজ বক কুফলর বম্াত (দীন অস্বীকার)
না হলয় কুফলর বনয়ামত (বনয়ামলতর অকৃতজ্ঞতা) হওয়ার সম্ভাবনা রালখ
না? অথবা তার অথজ বক বৃ হত্তর কুফুরী না হলয় িুরতর কুফুরী হলত
পালর না? তা বক হলত পালর না নবী সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্ালমর
এই বােীর মত যালত বতবন বলললছন:
উপলরাি কুরআন ও হাদীলসর ভাষযসমূ হলক সালাত পবরতযাগকারীর ওপর বনধজারে
না কলর সালাত অস্বীকারকারীর র্নয বনধজারে করা হয়, তলব সালাতলক বনবদজষ্ট কলর
এ সব ভালষযর মকালনা ববলিষে প্রকাি পায় না। কারে, অনযানয ববষয়
অস্বীকারকারীও যবদ কালফর হলয় যায়, তলব সালালতর বযাপালর কুরআন ও হাদীলসর
এসব ভালষযর প্রলয়ার্ন পলড় না। তাই ববশুে মত হলে, সালাত পবরতযাগকারীর
বযাপালরই এসব ভাষয প্রলযার্য হলব। [সম্পাদক]
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ْ َّ ٌ ْ
ِّ َ ْ َ َ َ َ
ْ َ
َ َّ
َّ «اثْنَتَان ِف
.»ت
ِ انل
ِ ب َوانلِّياحة لَع المي
ِ ِ
ِ  الطعن ِِف النس: اس وما بِ ِهم كفر
“দু ’বট স্বভাব মানু লষর মালে রলয়লছ ময দু ’বট কুফর বলল গেয: (১)
বাংলির প্রবত কটাি করা এবাং (২) উচ্চস্বলর ববলাপ করা।”11 রাসূ লু্াহ
সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম আরও বলললছন:
»«سباب املسلم فسوق وقتاهل كفر
“মুসবলমলক গাবল মদওয়া পাপ কার্ এবাং তার সালথ মারামাবর করা
কুফুরী।”12 অনু রূপ আরও অনযানয হাদীস।
তার র্বালব আমরা বলব: সালাত তযাগকারীর কুফুরীর ববষলয় এ
ধরলের সম্ভাবনা ও উপমা প্রদান কলয়কবট কারলে সবিক নয়:
প্রথমত: নবী সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম সালাতলক কুফর ও
ঈমালনর মালে এবাং মুবমনগে ও কাবফরলদর মালে পৃথককারী সীমানা
বাবনলয় বদলয়লছন। আর সীমানা তার অন্তভুজি এলাকালক অনযানয মিলত্র
সহীহ মুসবলম, অধযায়: ঈমান ( )كتاب اإليمان, পবরলেদ: বাংলির প্রবত কটালির
َ ْ ْ ْ َ
এবাং উচ্চস্বলর ববলালপর ওপর কুফর িলের প্রলয়াগ ( باب إِ ْطال ِق اس ِم الكف ِر َلَع
ِّ َ ْ َ َ َ َ ِّ )الط ْعن ِف النَّ َسب َو,
َّ
ت
হাদীস নাং ২৩৬।
ِ انلياح ِة لَع المي
ِ ِ
ِ
12 সহীহ বু খারী, অধযায়: ঈমান ( )كتاب اإليمان, পবরলেদ: অজ্ঞাতসালর মুবমলনর আমল
11

নষ্ট হওয়ার আিাংকা ()باب خوف املؤمن من أن حيب ممل ووو  ا ششعر, হাদীস নাং ৪৮;
সহীহ মুসবলম, অধযায়: ঈমান ( )كتاب اإليمان, পবরলেদ: নবী সা্া্াহু ‘আলাইবহ
ওয়াসা্ালমর বােী: মুসবলমলক গাবল মদওয়া গুনাহর কার্ এবাং তার সালথ মারামাবর
ْ
ْ
ٌ
ََ
ِّ َّان قَ ْو ِل انل
করা কুফুরী (  « ِس َباب الم ْس ِل ِم فسوق َو ِقتَاهل كف ٌر: ِب صىل اهلل ملي وسلم
ِ باب بي
ِ
»), হাদীস নাং ৬৪।
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মথলক পৃথক কলর এবাং এক এলাকালক অনয এলাকা মথলক মবর কলর
মদয়। কারে, বনধজাবরত মিত্র দু ’বটর একবট অপরবটর ববপরীত যালদর
একবট অপরবটর মলধয অনু প্রলবি করলব না।
বিতীয়ত: সালাত হলে ইসলালমর রুকনসমূ লহর (স্তম্ভসমূ লহর) একবট
অনযতম রুকন। কালর্ই সালাত বর্জনকারীলক যখন কাবফর বলা হলয়লছ
তখন পবরবস্থবতর দাবব কলর ময মসই কুফুরী সাংবিষ্ট বযবিলক ইসলাম
মথলক মবর কলর মদয়। কারে, মস বযবি ইসলালমর রুকনসমূ লহর একবট
রুকনলক ধ্বাংস করল; বকন্তু ময বযবি কুফুরী কমজসমূ লহর মকান কার্
কলর মফলল তার ওপর কুফর িলের প্রলয়াগ করার ববষয়বট এর
(সালালতর ববধালনর) মচলয় বভন্ন রকম।
তৃতীয়ত: এই বযাপালর অলনক দলীল রলয়লছ যা মথলক স্পষ্টই প্রমাবেত
হয় ময সালাত বর্জনকারী এমন কুফুরীলত আক্রান্ত যা তালক ইসলাম
মথলক খাবরর্ কলর মদয়। তাই কুফুরীর মসই অথজই মনয়া আবিযক যা
দীললসমূ হ প্রমাে কলর মযন এসব দলীল এলক অপলরর অনু কুলল এবাং
সবম্মবলতভালব সামঞ্জসযপূ েজ হয়।
চতুথজত: কুফর ( )الكفرিলের বযাখযা বা প্রকাি-রীবত বববভন্ন রকম;
সু তরাাং সালাত বর্জলনর বযাপালর নবী সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম
বলললছন:

َ َّ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ِّ َ ْ َ َ
َ ْ «إ َّن َب
َّ ني
.» الصال ِة
الرج ِل وبني الِّش ِك والكف ِر ترك
ِ
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“বান্দা এবাং বিকজ ও কুফলরর মলধয পাথজকয হলে সালাত পবরতযাগ
করা।”13 এখালন আল-কুফর ( )الكفرিেবট আবলফ লাম ( )الমযালগ
বযবহার করা হলয়লছ যা প্রমাে কলর ময কুফলরর অথজ হলে প্রকৃত
কুফুরী। বকন্তু আবলফ লাম ( )الছাড়া কুফর ( )كفرিেবট যখন নালকরা
َ َ
(অবনবদজষ্ট) বহলসলব বযবহৃত হয় অথবা কাফারা ( ) كف َرিেবট মফল
(বক্রয়া) বহলসলব বযবহৃত হয় তখন তা প্রমাে কলর ময এটা কূফরীর
অন্তভুজি অথবা মস এই কালর্র মিলত্র কুফুরী কলরলছ; আর মসই
সাধারে কুফুরী সাংবিষ্ট বযবিলক ইসলাম মথলক খাবরর্ (লবর) কলর মদয়
না।
িাইখুল ইসলাম ইবন তাইবময়যাহ রহ. (আস-সু ন্নাতুল মুহাম্মাদীয়া
প্রকািনা কতৃজক মুবরত) ‘ইকবতদাউস বসরাবতল মুস্তাকীম’ ( اقتضاء
 )الرصاط املستقيمনামক গ্রলন্থর ৭০ পৃষ্ঠায় এই হাদীলসর বযাখযায় বললন,
ْ
َّ «اثْنَتَان ِف
.» اس و َما بِ ِه ْم كف ٌر
ِ انل
ِ ِ

13

সহীহ মুসবলম, অধযায়: ঈমান ( )كتاب اإليمان, পবরলেদ: সালাত পবরতযাগকারীর
َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ْ َ ْ
ََ
ওপর কুফর িলের প্রলয়াগ (الصالة
ان ِإطال ِق اس ِم الكف ِر لَع من ترك
ِ )باب بي, হাদীস
নাং ২৫৬।
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“দু ’বট স্বভাব মানু লষর মালে রলয়লছ ময দু ’বট তালদর মলধয কুফর বলল
গেয।”14
ইবনু তাইবময়যা রহ. বললন: নবী সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্ালমর বােী:
ْ
»“ «و َما بِ ِه ْم كف ٌرতালদর মধযকার স্বভাব দু ’বট কুফুরী” এর অথজ হললা:
মানু লষর মলধয ববদযমান এই স্বভাব দু ’বট কুফুরী; সু তরাাং এখালন
প্রকৃতপলি স্বভাব দু ’বট কুফুরীর অথজ হললা কার্ দু ’বট কুফুরী যা
মানু লষর মলধয ববদযমান; বকন্তু এর অথজ এই নয় ময ময মকান বযবির
মলধয কুফুরীর মকালনা িাখা পাওয়া যালব মস সম্পূ েজরূলপ কাবফর হলয়
যালব যতিে না তার মলধয প্রকৃত কুফুরী ববদযমান থাকলব। মযমবনভালব
ময মকালনা বযবির মলধয ঈমালনর মকালনা একবট িাখা পাওয়া মগলল
তালতই মসই মুবমন হলত পালর না যতিে পযজন্ত সবতযকার অলথজ তার
মলধয মূ ল ঈমান না আসলব। আর আবলফ লাম ( )الিারা বনবদজষ্টভালব ময
কুফর ( ) كفرিেবট বযবহার করা হলয়লছ, মযমন রাসূ লু্াহ সা্া্াহু
‘আলাইবহ ওয়াসা্ালমর উবি:
.»«ليس بني العبد وبني الِّشك أو الكفر إ ا ترك الصالة
“বান্দা এবাং বিকজ অথবা কুফলরর মলধয পাথজকয হলে শুধু সালাত বর্জন
করা।”15 (এর মধযকার  الসম্ববলত ‘আল-কুফর’ িে) এবাং ময হাাঁ সূ চক
14

সহীহ মুসবলম, অধযায়: ঈমান ( )كتاب اإليمان, পবরলেদ: বাংলির প্রবত কটালির
َ ْ ْ ْ َ
এবাং উচ্চস্বলর ববলালপর উপর কুফর িলের প্রলয়াগ ( باب إِ ْطال ِق اس ِم الكف ِر َلَع
ْ َّ
ِّ َ ْ َ َ َ َ
َ َّ
ت
ِ ب َوانلِّياح ِة لَع المي
ِ )الطع ِن ِِف النس, হাদীস নাং ২৩৬।
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বালকয আবলফ লাম ( )الবযতীত অবনবদজষ্টভালব ময কুফর ( )كفرিেবট
বযবহার করা হলয়লছ- এই দু ’বটর মালে অলনক পাথজকয রলয়লছ।
অতোঃপর যখন উপলরাি দলীলসমূ লহর দাবব অনু যায়ী একথা পবরষ্কার
হলয় মগল ময িরী‘আতসম্মত মকালনা ওযর বযতীত সালাত বর্জনকারী
বযবি মুসবলম বম্াত মথলক খাবরর্ কলর মদওয়ার মত কাবফর বহলসলব
গেয হলব তখন মস মতবটই সবিক যা ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহ.
অবলম্বন কলরলছন; আর এটা ইমাম িালফয়ী রহ. এর দু ’বট মলতর
অনযতম একবট মত মযমনবট ইবন কাছীর রহ. এই আয়ালতর তাফসীলর
উল্খ কলরলছন মযখালন আ্াহ তা‘আলা বলললছন:
ّ ْ ّ َ َ ّ ْ ُ َ َ ٌ َ
ََ َ َ
]٩٥ :ت ﴾ [مريم
ِ ﴿ فخلف ِمن َبع ِدهِم خلف أضاعوا ٱلصلوة َوٱت َب ُعوا ٱلش َه َو
“তালদর পলর আসল অলযাগয উত্তরসূ রীরা তারা সালাত নষ্ট করল এবাং
কুপ্রবৃ বত্তর অনু বতজী হললা।” [সূ রা মারইয়াম আয়াত: ৫৯] আর ইবনু ল
কাইলয়যম রহ. ‘বকতাবুস সালাত’ ( )كتاب الصالةএর মলধয উল্খ
কলরলছন ময এটা হলে ইমাম িালফঈ রহ. এর দু ’বট মলতর অনযতম,
আর ইমাম োহাভী রহ. তা স্বয়াং ইমাম িালফঈ মথলকই বেজনা কলরলছন।

15

সহীহ মুসবলম, অধযায়: ঈমান ( )كتاب اإليمان, পবরলেদ: সালাত পবরতযাগকারীর
َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ْ َ ْ
ََ
উপর কুফর িলের প্রলয়াগ (الصالة
ان ِإطال ِق اس ِم الكف ِر لَع من ترك
ِ )باب بي, হাদীস
নাং ২৫৬।
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আর এই মতামত বা বিলবযর ওপরই অবধকাাংি সাহাবী একমত
বছললন, এমনবক অলনলক এর ওপর সাহাবীলদর ইর্মা সাংঘবটত হওয়ার
কথা উল্খ কলরলছন।
আবদু ্াহ ইবন িাকীক রালহমাহু্াহ বললন:
«اكن أصحاب حممد صىل اهلل ملي و سلم  ا يرون شيئا من األممال ترك كفر
.» غْي الصالة
“মুহাম্মাদ সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্ালমর সাহাবীগে সালাত বযতীত
অনয মকালনা আমল বর্জন করালক কুফুরী বলল মলন করলতন না।”
(ইমাম বতরবমযী ও হালকম রহ. হাদীসবট বেজনা কলরলছন এবাং হালকম
হাদীসবটলক বুখারী ও মুসবললমর িলতজর বভবত্তলত সহীহ বলললছন)।16
প্রখযাত ইমাম ইসহাক ইবন রাহওবয়য়াহ রহ. বললন: “নবী সা্া্াহু
‘আলাইবহ ওয়াসা্াম মথলক ববশুেভালব ববেজত হলয়লছ ময সালাত
বর্জনকারী বযবি কাবফর; আর অনু রূপভালব নবী সা্া্াহু ‘আলাইবহ
ওয়াসা্ালমর যু গ মথলক আমালদর এই যু গ পযজন্ত আবলমগলের মলত
ববনা ওযলর সালাত বর্জনকারী বযবি সালালতর সময় অবতক্রম করলল
কাবফর বলল গেয হলব।”
ইমাম ইবন হাযম রহ. উল্খ কলরন ময (সালাত বর্জনকারী কাবফর)
একথা উমর ফারুক আবদু র রহমান ইবন আউফ মুয়ায ইবন র্াবাল
16

বতরবমযী, অধযায়: ঈমান ( )كتاب اإليمان, পবরলেদ: সালাত পবরতযাগ করার বযাপালর
মযসব হাদীস এলসলছ ()باب ما جاء يف ترك الصالة, হাদীস নাং ২৬২২; হালকম: ১/৭।
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আবূ হুরায়রা রাবদয়া্াহু আনহু প্রমূ খ সাহাবীগে মথলক ববেজত হলয়লছ;
অতোঃপর বতবন বললন: “আমরা এসব সম্মাবনত সাহাবীগলের মলধয মকান
মতববলরাধ পাইবন।” তাাঁর মথলক বেজনাবট আ্ামা মুনলযরী ‘আত-তারগীব
ওয়াত তারহীব’ ( )الرتغيب و الرتويبএর মলধয বেজনা কলরলছন।17 বতবন
আরও কলয়কর্ন সাহাবীর নাম উল্খ কলরন। মযমন, আবদু ্াহ ইবন
মাসউদ আবদু ্াহ ইবন আব্বাস র্াববর ইবন আববদ্াহ এবাং আবূ দ
দারদা রাবদয়া্াহু ‘আনহুম।
তারপর বতবন বললন উপলরাি সাহাবীগে বযতীত অনযানযলদর মলধয যারা
তা বলললছন তারা হললন: ইমাম আহম্মদ ইবন হাম্বল ইসহাক ইবন
রাহওবয়য়াহ আবদু ্াহ ইবনু ল মুবারক নাখ‘য়ী হাকাম ইবন উতাইবা
আইয়ু ব সাখতাইয়ানী আবূ দাউদ আত-তায়ালসী আবূ বকর ইবন আবব
িাইবা যু হাইর ইবন হারব রহ. প্রমূ খ।
অতোঃপর মকালনা প্রশ্নকতজা যবদ প্রশ্ন কলর বলস: মসসব দলীললর কী
র্বাব হলব যা ঐসব মলাকর্ন মপি কলর থালক যালদর মলত: সালাত
বর্জনকারী কাবফর নয়?
তার র্বালব আমরা বলব: (তারা মযসব দলীল মপি কলর থালক) তালত
একথা মনই ময সালাত বর্জনকারী কাবফর হয় না অথবা মস মুবমন মথলক
যায় অথবা মস র্াহান্নালম প্রলবি করলব না অথবা মস র্ান্নালতর মলধয
থাকলব অথবা অনু রূপ বকছু ।
17

‘আত-তারগীব ওয়াত তারহীব’ ( )الرتغيب و الرتويب: ১ / ৪৪৫ - ৪৪৬
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আর ময বযবি এসব দলীল বনলয় গভীরভালব বচন্তা-গলবষো করলব
তাহলল মস মদখলত পালব ময এসব দলীল পাাঁচ প্রকালরর বাইলর নয় যার
মলধয একবট প্রকারও মসসব দলীল ও প্রমালের পবরপন্থী নয় যা প্রমাে
কলর ময সালাত বর্জনকারী বযবি হলে কাবফর।
প্রথম প্রকার: কবতপয় দু বজল ও অস্পষ্ট হাদীস িারা তারা বনর্ মতলক
প্রবতবষ্ঠত করার মচষ্টা কলরলছন বকন্তু তা মকালনা ফলদায়ক নয়।
বিতীয় প্রকার: এমন দলীল যার সলে প্রকৃত মাসআলার মকালনা সম্পকজ
মনই। মযমন, মকউ মকউ আ্াহ তা‘আলার এই বােীর মাধযলম দলীল
মপি কলরলছন:

َ
َ
َ َ َ ُ
َ ّ ﴿إ ّن ٱ
َ ُ لل ََّل َظغف ُِر أن ي
]٤١:ش َ َك بِهِۦ َو َيغف ُِر َما دون ذل ِك ل َِمن يَشا ُء ه﴾ [النساء
ِ
“বনশ্চয় আ্াহ তাাঁর সালথ িরীক করালক িমা কলরন না। এর মছলয়
বনম্ন পযজালয়র অনযানয অপরাধ যালক ইলে বতবন িমা কলরন।” [সূ রা
আন-বনসা আয়াত: ৪৮] মকননা আ্াহ তা‘আলার এ বােীলত উব্বখত
َ َ َ ُ
﴾ ﴿ َما دون ذل ِكএর অথজ হললা: বিকজ মথলক মছাট গুনাহ; তার অথজ এই
নয় ময ‘বিকজ বযতীত অনয সকল গুনাহ’। এই অলথজর স্বপলি দলীল
হললা: ময বযবি আ্াহ ও তাাঁর রাসূ ল সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম ময
সাংবাদ বদলয়লছন তা বমথযা মলন করলব মস বযবি কাবফর এবাং মস
এমনই কুফুরী করল ময যার মকালনা িমা মনই, অথচ তার এই গুনাহবট
বিলকজর অন্তভুজি নয়।
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َ َ َ ُ
আর আমরা যবদ মমলনও মনই ময ﴾ ﴿ َما دون ذل ِكএর অথজ হললা: ‘বিকজ
বযতীত অনযানয গুনাহ’ তাহলল এটা হলব বযাপক অথজপূেজ বােী যালক
মসসব দলীল িারা ববলিষাবয়ত করা হলয়লছ যা প্রমাে কলর ময বিকজ
ছাড়াও কুফুরী হলত পালর এবাং (লসসব দলীল িারা ববলিষাবয়ত) যা
প্রমাে কলর ময ময কুফর কাউলক মুসবলম বম্াত মথলক মবর কলর মদয়
মসবট এমন গুনাহ যা িমা করা হলব না, যবদও তা বিকজ না হয়।
তৃতীয় প্রকার: মযসব দলীল সাধারে অথজ বহন কলর তালক ববলিষাবয়ত
করা হলয়লছ ঐসব হাদীস িারা যা প্রমাে কলর ময সালাত বর্জনকারী
বযবি কাবফর। মযমন মু‘আয ইবন র্াবাল রাবদয়া্াহু ‘আনহু কতৃজক
ববেজত হাদীলসর মলধয নবী সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম বলললছন:
َّ
َ َّ
َ َّ َ َّ َّ َ َ ْ َ ْ
َ
َ
« َما ِم ْن عبْ ٍد شَش َهد أن  ا ِإهلَ ِإ ا اَّلل َوأن حم َّم ًدا عبْده َو َرسوهل ِإ ا َح َّر َم اَّلل َلَع
َّ
.»ار
ِ انل
“ময মকালনা বান্দা সািয বদলব ময আ্াহ ছাড়া মকালনা সতয ইলাহ মনই
এবাং মুহাম্মাদ সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম তাাঁর বান্দা ও রাসূ ল, তলব
আ্াহ তা‘আলা তার ওপর র্াহান্নালমর আগুন হারাম কলর বদলবন”।18

18

সহীহ বু খারী, অধযায়: ইলম বা জ্ঞান ( )كتاب العلم, পবরলেদ: বু েলত না পারার
আিাংকায় ইলম বিিায় মকান এক মগাষ্ঠীলক বাদ বদলয় অনয আলরক মগাষ্ঠীলক
বনবজাচন করা ()باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراوية أن  ا يفهموا, হাদীস নাং ১২৮;
সহীহ মুসবলম, অধযায়: ঈমান ()كتاب اإليمان, পবরলেদ: ময বযবি বনলভজর্াল ঈমান
বনলয় আ্াহর সালথ সািাৎ করলব, মস র্ান্নালত প্রলবি করলব এবাং তার ওপর
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আর এবট উি হাদীলসর এক বেজনার িে, অনু রূপ বেজনা এলসলছ আবূ
হুরায়রা19 ‘উবাদা ইবন সাবমত20 এবাং ‘ইতবান ইবন মাললক21
রাবদয়া্াহু ‘আনহুম কতৃজক ববেজত হাদীলসর মলধযও।
চতুথজ প্রকার: মযসব দলীল ‘আম (বযাপক অথজলবাধক) যা এমন ববষলয়র
সালথ সম্পকজ বা িতজযুি যার সালথ

22

সালাত তযাগ করা সম্ভব নয়।

মযমন, ‘ইতবান ইবন মাললক রাবদয়া্াহু ‘আনহু কতৃজক ববেজত হাদীলসর
মলধয নবী সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম বলললছন:
ْ َّ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َّ َّ َ
َّ َ ْ َ َ َ
.»اَّلل
هل إِ ا اَّلل يَبتَ ِِغ بِذلِك وج
ِ
ِار من قال  ا إ
ِ «فإِن اَّلل قد حرم لَع انل
َّ َّ َ َ َ
“ময বযবি আ্াহলক সন্তুষ্ট করার র্নয ‘লা-ইলাহা ই্াহ’ (هل ِإ ا اَّلل
) ا ِإ
বলল আ্াহ তা‘আলা তার র্নয র্াহান্নালমর আগুন হারাম কলর

19

َ
ََ َ
ٍّ َ ْ َ
َ اَّلل ب
َ َّ ِق
َ ِ باب َم ْن ل
র্াহান্নালমর আগুন হারাম হলয় যালব ( ان َوو َو غْي شاك ِفي ِ دخل
ِ اإليم
ِ ِ
َّ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ
َ ار
ِ )الةَّنة وحرم لَع انل, হাদীস নাং ১৫৭।
সহীহ মুসবলম, অধযায়: ঈমান ( )كتاب اإليمان, হাদীস নাং ১৪৭।

20

সহীহ মুসবলম, অধযায়: ঈমান ( )كتاب اإليمان, হাদীস নাং ১৫১।

21

তার তথযসূ ত্র সামলন আসলছ।

22

অথজাৎ মস িতজগুললার বদলক তাকালল আর সালাত তযাগ করা সম্ভব হয় না। সু তরাাং

মস সব হাদীস সালাত তযাগকারীর কালফর হওয়ার ববপরীলত মপি করা যায় না; বরাং
মস সব হাদীসই প্রমাে কলর ময তালক অবিযই সালাত আদায় করলত হলব।
[সম্পাদক]
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মদন।”23 আর মু‘আয ইবন র্াবাল রাবদয়া্াহু ‘আনহু কতৃজক ববেজত
হাদীলস নবী সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম বলললছন:
«ما من أحد ششهد أن  ا هلإ إ ا اهلل وأن حممدا رسول اهلل صدقا من قلب إ ا حرم
.»اهلل لَع انلار
“ময মকালনা বান্দা আন্তবরকতার সালথ এ সািয বদলব ময, আ্াহ ছাড়া
মকালনা সতয ইলাহ মনই এবাং মুহাম্মাদ সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম
আ্াহর রাসূ ল তার র্নয আ্াহ তা‘আলা র্াহান্নালমর আগুন হারাম
কলর মদলবন।”24 সু তরাাং হাদীলস উব্বখত এই দু ’বট সািযলত ইখলাস
(একবনষ্ঠতা) এবাং অন্তলরর সততার িতজালরাপ করা হলয়লছ যা তালক
সালাত বর্জন করা মথলক ববরত রাখলব; কারে ময মকালনা বযবি সততা

23

সহীহ বু খারী, অধযায়: সালাত ()كتاب الصالة, পবরলেদ: ঘলরর মলধয সালাত
আদালয়র স্থান ( )باب املساجد يف ابليوت, হাদীস নাং ৪১৫; সহীহ মুসবলম, অধযায়:
মসবর্দ এবাং সালাত আদালয়র স্থানসমূ হ ( )كتاب املساجد و مواضع الصالة, পবরলেদ:
িরী‘আত সম্মত কারলে সালালতর র্ামা‘আলত অাংিগ্রহে করা মথলক অবযাহবত
ْ
ُّ َ َّ
ْ
ْ ُّ
َ ال َ َم
প্রসলে (َام ِة ِبعذ ٍر
اتلخل ِف َم ِن
الرخ َص ِة ِِف
)باب, হাদীস নাং ১৫২৮।

24

সহীহ বু খারী, অধযায়: ইলম বা জ্ঞান ( )كتاب العلم, পবরলেদ: বু েলত না পারার

আিাংকায় ইলম বিিায় মকান এক মগাষ্ঠীলক বাদ বদলয় অনয আলরক মগাষ্ঠীলক
বনবজাচন করা ()باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراوية أن  ا يفهموا, হাদীস নাং ১২৮;
সহীহ মুসবলম, অধযায়: ঈমান ()كتاب اإليمان, পবরলেদ: ময বযবি বনলভজর্াল ঈমান
বনলয় আ্াহর সালথ সািাৎ করলব, মস র্ান্নালত প্রলবি করলব এবাং তার উপর
َ
ََ َ
ٍّ َ ْ َ
َ اَّلل ب
َ َّ ِق
َ ِ باب َم ْن ل
র্াহান্নালমর আগুন হারাম হলয় যালব ( ان َوو َو غْي شاك ِفي ِ دخل
ِ اإليم
ِ ِ
َّ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ
َ ار
ِ )الةَّنة وحرم لَع انل, হাদীস নাং ১৫৭।
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ও একবনষ্ঠতার সালথ এই সািয মদলব তার সততা ও একবনষ্ঠতা
অবিযই তালক সালাত আদায় করলত বাধয করলব; মকননা সালাত হলে
ইসলালমর মূ লস্তম্ভ; আর তা হলে বান্দা এবাং তার রলবর (প্রভুর) মালে
সম্পকজ স্থাপলনর মাধযম। সু তরাাং মস যবদ আ্াহর সন্তুবষ্ট লালভ সৎ হয়
তাহলল অবিযই মস এমন কার্ করলব যা তার সন্তুবষ্ট পযজন্ত মপৌঁছায়,
আর এমন কার্ মথলক ববরত থাকলব ময কার্ তার এবাং তার প্রভূ র
মধযকার সম্পলকজর মালে অন্তরায় সৃ বষ্ট কলর। আর অনু রূপভালব ময
বযবি আন্তবরকতার সালথ এ সািয বদলব ময আ্াহ ছাড়া মকালনা সতয
ইলাহ মনই এবাং মুহাম্মাদ সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম আ্াহর
রাসূ ল, তার এই সততা তালক আ্াহর র্নয একবনষ্ঠ হলয় এবাং
রাসূ লু্াহ সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্ালমর অনু সারী হলয় সালাত
আদায় করলত বাধয করলব। কারে, এসব হলে ঐ সতয সালিযর
আবিযকতার অন্তভুজি।
পঞ্চম প্রকার: মসসব দলীল যা এমন অবস্থার সালথ সাংবিষ্ট ময অবস্থায়
সালাত তযাগ করার ওযর-আপবত্ত গ্রহেলযাগয। উদাহরেস্বরূপ ইমাম
ইবন মার্াহ রহ. কতৃজক মহাযায়ফা ইবনু ল ইয়ামান রাবদয়া্াহু ‘আনহু
মথলক ববেজত হাদীস বতবন বললন, রাসূ লু্াহ সা্া্াহু ‘আলাইবহ
ওয়াসা্াম বলললছন:
 وتبِق طوائف من انلاس والشيخ الكبْي....«يدرس اإلسالم كما يدرس ويش اثلوب
 أدركةَّنا آباءنا لَع وذه اللكمة  ا هلإ إ ا اهلل فةَّنحن نقوهلا » فقال هل: والعجوز يقولون
 ما تغين مةَّنهم  ا هلإ إ ا اهلل ووم  ا يدرون ما صالة و ا صيام و ا نسك و ا: صلة
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صدقة ؟ فأمرض مةَّن حذيفة ثم ردوا ملي ثالثا لك ذلك يعرض مةَّن حذيفة ثم
.» «ياصلة ! تةَّنجيهم من انلار » ثالثا: أقبل ملي يف اثلاثلة فقال
“ইসলাম মুলছ যালব মযমবনভালব কাপলড়র নকসা আলস্ত আলস্ত মুলছ
যায়,... “মানু লষর মালে অবত বৃ ে ও অিমলদর একবট দল থাকলব যারা
َّ َ َ
বললব: আমালদর পূ বজ-পূ রুষলদর এই কাললমা ‘লা-ইলাহা ই্াহ’ ( ا إِهلَ إِ ا
َّ
( )اَّللআ্াহ ছাড়া মকালনা সতয ইলাহ মনই) বললত শুলনবছ অতোঃপর
আমরাও তাই বলবছ।” তারপর মসলা রা. নামক সাহাবী তাাঁলক (হুযায়ফা
রাবদয়া্াহু আনহুলক) উলিিয কলর বলললন: শুধু বক ‘লা-ইলাহা ই্াহ’
َ َ َّ َّ ه
( )ال إَِلَ إِال اّللবলাটাই তালদর মুবির র্নয যলথষ্ট হলব, অথচ তারা র্ালন
না ময, সালাত, সাওম, হর্, যাকাত ও সাদকা কী? হুযায়ফা রাবদয়া্াহু
আনহু তালদর বদক মথলক মুখ বফবরলয় বনললন। অতোঃপর বতবন (লসলা
রাবদয়া্াহু আনহু) বতনবার মসই কথার পুনরাবৃ বত্ত করললন, প্রলতযক
বারই হুযায়ফা রাবদয়া্াহু আনহু (উত্তর না বদলয়) মুখ বফবরলয় বনললন।
অতোঃপর বতবন (হুযায়ফা রাবদয়া্াহু আনহু) তাাঁর বদলক বফলর বতনবার
বলললন: মহ মসলা! এই কাললমা তালদরলক র্াহান্নাম মথলক মুবি
বদলব।”25
25

ইবন মার্াহ, আস-সু নান, অধযায়: বফতনা ( )كتاب الفنت, পবরলেদ: কুরআন ও
ইলম ববলীন হলয় যাওয়া ()باب ذواب القرآن والعلم, হাদীস নাং ৪০৪৯; হালকম:
৪/৪৭৩; বু সাইরী আয-যাওয়ালয়দ ( )الزوائدএর মলধয বললন: হাদীসবটর সনদ সহীহ
এবাং তার বেজনাকারীগে ববশ্বস্ত ও বনভজরলযাগয, আর হালকম রহ. বললন: হাদীসবট
ইমাম মুসবলম রহ. এর িলতজ সহীহ।

 36 

অতএব, ঐসব মানু ষ যালদরলক এই কাললমা র্াহান্নাম মথলক মুবি বদল
তারা ইসলালমর ববধানসমূ হ তযালগর বযাপালর বনলদজাষ বছল। কারে, তারা
এই ববষলয় অজ্ঞাত বছল, কালর্ই তারা যতটা পালন কলরলছ ততটাই
তালদর মিষ সামথজ বছল। তালদর অবস্থা বিক মসই মলাকলদর মত যারা
ইসলালমর বববধ-বনলষধ বনধজাবরত হওয়ার পূ লবজই মারা বগলয়লছ অথবা
ববধান পাললনর িবি অর্জলনর পূ লবজই মারা বগলয়লছ। মযমন, মসই বযবি
ময (একেবালদর) সািয মদয়ার পলর িরী‘আলতর বববধববধান পালন
করার সিমতা অর্জলনর পূ লবজই মারা বগলয়লছ অথবা মস কাবফলরর মদলি
ইসলাম গ্রহে করল তারপর িরী‘আলতর বববধববধালনর জ্ঞান লালভর
সু লযাগ পাওয়ার পূ লবজই মারা মগল।
ফলকথা এই ময, যারা সালাত তযাগকারীলক কাবফর মলন কলর না তারা
মযসব দলীল মপি কলর মসসব দলীল যারা সালাত তযাগকারীলক কাবফর
মলন কলর তালদর মদওয়া দলীল-প্রমালের সমকি নয়। কারে, (যারা
কাবফর মলন কলর না) তারা মযসব দলীল মপি কলর থালক মসগুললা
হয়লতা দু বজল ও অস্পষ্ট অথবা তালত মমালটই তার প্রমাে মনই; অথবা
মসগুললা এমন এমন গুলের সালথ সম্পৃ ি যার বতজমালন সালাত তযাগ
করা সম্ভব নয় অথবা মসগুললা এমন অবস্থার সলে সাংবিষ্ট যালত সালাত
তযালগর ওযর গ্রহেলযাগয অথবা হলত পালর মসই দলীলগুললা ‘আম
(বযাপাক অথজলবাধক) যা সালাত বর্জনকারীর কুফুরীর দলীলসমূ হ িারা
খাস (বনবদজষ্ট) করা হলয়লছ।
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সু তরাাং যখন সালাত বর্জনকারী বযবির কাবফর হওয়ার ববষয়বট এমন
ববলষ্ঠ দলীল িারা স্পষ্টভালব প্রমাবেত হলয় মগল ময দলীললর ববরুলে
তার সমতুলয মকালনা দলীল মনই। ফলল তার ওপর কুফুরী ও মুরতাদ
হওয়ার ববধান অবিযই প্রলযার্য হলব। আর সেত কারলেই ববধানবট
তার ই্লতর (কারে বা মহতুর) সালথ ইবতবাচক ও মনবতবাচকভালব
সাংবিষ্ট; অথজাৎ মসই ববধালনর কারে পাওয়া মগলল তা প্রলযার্য হলব আর
যবদ কারে না পাওয়া যায় তলব তার ববধান প্রলযার্য হলব না।

 38 

বিতীয় পবরলেদ
সালাত বর্জলনর কারলে অথবা অনয মকালনা কারলে মুরতাদ (ইসলাম
তযাগকারী) হওয়ার পবরলপ্রবিলত প্রলযার্য ববধানাবলী প্রসলে
মুরতালদর ওপর কবতপয় ইহললৌবকক ও পরললৌবকক ববধান প্রলযার্য
হলয় থালক:
প্রথমত: পাবথজব ববধানসমূ হ:
১. তার অবভভাবক হওয়ার মযাগযতা মিষ হলয় যাওয়া: সু তরাাং তালক
এমন মকালনা কালর্র অবভভাবক বানালনা র্ালয়য হলব না ময কালর্র
র্নয ইসলাম অবভভাবকলের িতজালরাপ কলরলছ। আর এর ওপর বভবত্ত
কলর তালক তার অনু পযু ি সন্তান ও অনযানযলদর ওপর অবভভাবক
(ওলী) বনযু ি করা ববধ হলব না এবাং তার তোবধালন তার মযসব
মমলয়রা বা অনয মকউ রলয়লছ তালদর কাউলক ববলয় বদলত পারলব না।
আর আমালদর বফকহিােববদগে তাাঁলদর সাংবিপ্ত ও ববস্তাবরত
গ্রন্থগুললালত পবরষ্কার ভাষায় বলললছন: যখন মকালনা অবভভাবক মুসবলম
মমলয়লক বববাহ বদলব তখন মসই অবভভাবলকর র্নয িতজ হললা মুসবলম
হওয়া, আর তারা বললন:
. ا و اية لَكفر لَع مسلمة
“মুসবলম মমলয়র ওপর মকালনা কাবফর বযবির অবভভাবকে চললব না।”
আর আবদু ্াহ ইবন আব্বাস রাবদয়া্াহু ‘আনহুমা বললন:
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.»« ا نكاح إ ا بويل مرشد
“মযাগয অবভভাবক বযতীত মকালনা বববাহ চললব না।” আর সবলচলয় বড়
মযাগযতা হললা দীন ইসলামলক গ্রহে করা, আর সবলচলয় মবাকামী বা
মূ খজতা ও অলযাগযতা হলে কুফুরী করা ও ইসলাম মথলক ববমূ খ হওয়া।
আ্াহ তা‘আলা বলললছন:

ّ
ّ
َ
ُ ﴿ َو َمن يَر َغ
]٠٩١ :ب َعن دمِل ِ إِب َر ِه َم إَِّل َمن َسف َِه نف َس ُه هۥ ﴾ [ابلقرة

“আর ময বনলর্লক বনলবজাধ কলরলছ, মস ছাড়া ইবরাহীলমর বম্াত মথলক
আর মক ববমুখ হলব!” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৩০]
২. তার আত্মীয়লদর মীরাস (পবরতযি সম্পদ) মথলক ববঞ্চত হলয়
যাওয়া। মকননা কাবফর বযবি মুসবলম বযবির উত্তরাবধকারী হলত পালর
না, আর মুসবলম বযবি কাবফলরর উত্তরাবধকারী হলত পালর না। কারে,
উসামা ইবন যালয়দ রাবদয়া্াহু ‘আনহুমা মথলক ববেজত হাদীলস নবী
সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম বললন,
ْ
ْ
َ
َ
َْ
َْ
.» « ا يَ ِرث الم ْس ِلم الَكفِ َر َو ا يَ ِرث الَكفِر الم ْس ِل َم
“মুসবলম কাবফলরর ওয়াবরস হলব না এবাং কাবফরও মুসবললমর ওয়াবরস
হলব না।”26

26

সহীহ বু খারী, অধযায়: উত্তরাবধকার বণ্টলনর ববধান ( )كتاب الفرائض, পবরলেদ:
ْ
َ
َْ
মুসবলম কাবফলরর ওয়াবরস হলব না ( )باب  ا يَ ِرث الم ْس ِلم الَك ِف َر, হাদীস নাং ৬৩৮৩;
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৩. তার র্নয মক্কা ও তার হারালমর এলাকায় প্রলবি করা হারাম।
কারে, আ্াহ তা‘আলা বলললছন:
َ
َ ل َر
َ ْ ُ َ َ َ َ ِين َء َام ُنوا ْ إ ّن َما ٱل ُم ُ َ َ َ ر
َ ﴿ َيأ ُّظ َها ٱ ّل
َ ج َد ٱ
ام َبع َد ََع ِم ِهم
ِ
ِ شوُكون جَ فًل ظقربوا ٱلمس
ِ
َ َ
]٨١ :هذا﴾ [اتلوبة
“মহ ঈমানদারগে! মুিবরকরা মতা অপববত্র, কালর্ই এ বছলরর পর তারা
মযন মাসবর্দু ল হারালমর ধালর-কালছ না আলস।” [সূ রা আত- তাওবা
আয়াত: ২৮]
৪. তার িারা যবাইকৃত র্ীবর্ন্তু হারাম, অথজাৎ গৃহপাবলত র্ন্তু উট গরু
ছাগল ইতযাবদ ধরলনর র্ীবর্ন্তু যা হালাল হওয়ার র্নয যলবহ করার
িতজ আলরাপ করা হলয়লছ। কারে, যলবহ করার র্নয অনযতম িতজ হললা
যলবহকারীলক মুসবলম অথবা বকতাবধারী ইয়াহূ দী বা বিষ্টান হওয়া, আর
মুরতাদ মূ বতপূ র্ক অবিপূ র্ক বা অনু রূপ মকালনা বযবি যা যলবহ করলব
তা খাওয়া হালাল হলব না।
প্রখযাত তাফসীরকারক খালযন রহ. তাাঁর তাফসীলরর মলধয বলললছন:
“আবলমগে এই বযাপালর একমত হলয়লছন ময, অবিপূ র্ক আরলবর
মুিবরকগে ও মূ বতপূ র্ারীগেসহ সকল মুিবরক এবাং যালদরলক মকালনা
বকতাব মদওয়া হয় বন, এমন সকল বযবির যবাইকৃত সকল পশু-পাবখ
হারাম।”
সহীহ মুসবলম, অধযায়: উত্তরাবধকার বণ্টলনর ববধান ( )كتاب الفرائض, পবরলেদ:
ْ
َ
َْ
মুসবলম কাবফলরর ওয়াবরস হলব না ( )باب  ا يَ ِرث الم ْس ِلم الَك ِف َر, হাদীস নাং ৪২২৫।
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আর ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহ. বললন:
 ا أملم أحدا خبالف إ ا أن يكون صاحب بدمة
“মকালনা বযবি এর ববপরীত মত মপাষে কলরলছন বলল আমার র্ানা
মনই, তলব হযাাঁ ববদ‘আতপন্থী বযবি হলল বললত পালর।”
৫. তার মৃতুযর পলর তার ওপর র্ানাযার সালাত পড়া এবাং তার র্নয
িমা ও রহমলতর মদা‘আ করা হারাম। কারে, আ্াহ তা‘আলা
বলললছন:

ْ ََ
َ ََ َُ ََ ََ َ ّ ُ ََ ُ َ د ََ َ َ د
ّ
ِ كف ُروا ب ِٱ ّللِ َو َر ُس
ولِۦ
به ِۦ إِن ُهم
ق
ِ ﴿وَّل تص ِل لَع أحد مِنهم مات أبدا وَّل تقم لَع
َ ُ َ ُ ْ ُ
]١٤ : ﴾ [اتلوبة٨٤ َو َماتوا َوهم فسِقون

“আর তালদর মলধয কালরা মৃতুয হলল আপবন কখলনা তার র্নয র্ানাযার
সালাত পড়লবন না এবাং তার কবলরর পালি দাাঁড়ালবন না; তারা মতা
আ্াহ ও তাাঁর রাসূ ললক অস্বীকার কলরবছল এবাং ফালসক অবস্থায়
তালদর মৃতুয হলয়লছ।” [সূ রা আত- তাওবাহ, আয়াত: ৮৪] আ্াহ
তা‘আলা আরও বললন,
َ ُ ُْ ُ َ َ َ
ُ ِين َء َام ُنوا ْ أَن يَس َتغف ُِروا ْ ل ِل
َ ب َوٱ ّل
َ َ َ ّ د
ِني َولو َكنوا أ ْو ِِل قرب مِن َبع ِد َما
شوُك
م
ِ
ِ ِ ﴿ما َكن ل ِلن
َ َ َ ُ َ
ّ
َ َ
َ ني ل َ ُهم َأ ّن ُهم أَص
َ ّ َتَب
ُ ح
َ بٱ
ِيم ِلبِيهِ إَِّل َعن ّموع َِدة
 َو َما َكن ٱست ِغفار إِبره١١٣ حي ِم
ِ ل
َ ّ ََو َع َد َها إيّاهُ فَلَ ّما تَب
ّ َ ني َ ُلۥ َأنّ ُهۥ َع ُد د رو د ِ ّللِ َت
ِيم َلَ ّوهٌ َحل ر
َ بأَ مِن ُهه إ ّن إب َره
:﴾ [اتلوبة١١٤ ِيم
ِ ِ
ِ
]٠٠٤ ،٠٠٩
“আত্মীয়-স্বর্ন হললও মুিবরকলদর র্নয িমা প্রাথজনা করা নবী ও যারা
ঈমান এলনলছ তালদর র্নয সাংগত নয় যখন এটা সু স্পষ্ট হলয় মগলছ ময,
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বনবশ্চতই তারা প্রজ্ববলত আগুলনর অবধবাসী। আর ইবরাহীম তার বপতার
র্নয িমা প্রাথজনা কলরবছল তালক এর প্রবতশ্রুবত বদলয়বছল বলল, তারপর
যখন এটা তার কালছ সু স্পষ্ট হললা ময, মস আ্াহর িত্রু তখন
ইবরাহীম তার সম্পকজ বছন্ন করললন। ইবরাহীম মতা মকামল হৃদয় ও
সহনিীল।” [সূ রা আত- তাওবা আয়াত: ১১৩–১১৪]
আর ময মকালনা কারলেই হউক না মকন, ময বযবি কুফুরীর ওপর মারা
মগল তার র্নয মকালনা মানু লষর পি মথলক িমা ও রহমলতর মদা‘আ
করাটা মদা‘আর মিলত্র এক প্রকার বাড়াবাবড়র িাবমল, আ্াহর সালথ
এক ধরলনর িাট্টা-ববদ্রূপ করা এবাং নবী সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্াম
ও মুবমনগলের পথ মথলক খাবরর্ হলয় যাওয়ার অন্তভুজি।
আর ময বযবি আ্াহ তা‘আলা ও পরকাললর ওপর ববশ্বাস রালখ তার
পলি বকভালব সম্ভব ময মস এমন বযবির র্নয মাগবফরাত ও রহমলতর
মদা‘আ করলব যার মৃতুয হলয়লছ কুফুরী অবস্থায় এবাং মস হলে আ্াহর
িত্রু? মযমনবট আ্াহ তা‘আলা বলললছন:
َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ د د
َ َ َ َ َ َ ّ ّ َ َ ُ در د
ُُ َ
َ
َ كفِر
ين
بيل ومِيك ل فإِن ٱلل عدو ل ِل
ِ ﴿من َكن عدوا ِللِ وملئِكتِهِۦ ورسلِهِۦ و
ِ ج
ِ
]٥١ : ﴾ [ابلقرة٩٨

“ময মকউ আ্াহ তাাঁর বফবরিতাগে, তাাঁর রাসূ লগে এবাং বর্বরীল ও
মীকাঈললর িত্রু হলব, তলব বনশ্চয় আ্াহ কাবফরলদর িত্রু।” [সূ রা আলবাকারাহ, আয়াত: ৯৮] সু তরাাং আ্াহ তা‘আলা এই আয়ালত
সু স্পষ্টভালব বলল বদলয়লছন ময, বতবন স্বয়াং প্রলতযক কাবফলরর িত্রু।
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ফলল প্রলতযক মুবমলনর র্নয অপবরহাযজ হললা প্রলতযক কাবফর মথলক
সম্পকজ বববেন্ন করা। মকননা আ্াহ তা‘আলা বলললছন:
َ ُ َ َ َ
ّ ّ
َ
َ
ّ َ
ّ
َ
َ
 إَِّل ٱلِي ف َط َر ِِن فإِن ُهۥ٢٦ ِيم ِلبِيهِ َوقو ِمهِۦ إِن ِِن بَ َراءر دم ِّما تع ُب ُدون
﴿ِإَوذ قال إِبره
َ َ
]٨٧ ،٨٠ :﴾ [الزخرف٢٧ ِين
ِ سيهد
“আর স্মরে করুন যখন ইবরাহীম তার বপতা এবাং তার সম্প্রদায়লক
বললবছললন, মতামরা মযগুললার ইবাদাত কর বনশ্চয় আবম তালদর মথলক
সম্পকজমুি, তলব বতবন বযতীত বযবন আমালক সৃ বষ্ট কলরলছন, অতোঃপর
বনশ্চয় বতবন িীঘ্রই আমালক সৎপলথ পবরচাবলত করলবন।” [সূ রা আযযু খরুফ আয়াত: ২৬-২৭] আর আ্াহ তা‘আলা আলরা বলললছন:
ُْ َُ ّ
َ ْ ُ َ
ُ َ َ َ َ
َ ِيم َوٱ ّل
َ كم أُس َوةٌ َح َس َن ر ِف إب َره
ِين َم َع ُهۥ إِذ قالوا ل ِقو ِم ِهم إِنا برَٰٓءؤا
﴿قد َكنت ل
ِ ِ
َ ََ
َ ُُ َ ّ َ ُ
ُ َ ََ ََ َ َ ََ ُ
ّ
ُ
ُك ُم ٱل َع َد َوة
ون ٱللِ كفرنا بِكم وبدا بيننا وبين
ِ مِنكم ومِما تعبدون مِن د
َ َ
ُ
ّ ْ
]٤ :َوٱلَغضا ُء أبَ ادا َح ِّت تؤم ُِنوا ب ِٱللِ َوح َدهُ﴾ [املمتحةَّنة
“অবিযই মতামালদর র্নয ইবরাহীম ও তার সালথ যারা বছল তালদর
মলধয রলয়লছ উত্তম আদিজ। যখন তারা তালদর সম্প্রদায়লক বললবছল
মতামালদর সাংলগ এবাং মতামরা আ্াহর পবরবলতজ যার ইবাদাত কর তা
হলত আমরা সম্পকজমুি। আমরা মতামালদরলক অস্বীকার কবর।
মতামালদর ও আমালদর মলধয সৃ বষ্ট হললা িত্রুতা ও ববলিষ বচরকাললর
র্নয, যতিে না মতামরা এক আ্াহলত ঈমান আন।” [সূ রা আলমুমতাবহনাহ আয়াত: ৪] আর এর মাধযলম মস মযন রাসূ লু্াহ সা্া্াহু
‘আলাইবহ ওয়াসা্ালমর অনু সরে ও অনু করে করার ববষয়বট সু বনবশ্চত
করলত পালর, মযলহতু আ্াহ তা‘আলা বলললছন:
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َ لل بَريءر دم َِن ٱل ُمشوُك
َ ّ ل دج ٱلَك َب أَ ّن ٱ
ُ ﴿ َوأَ َذ رن دم َِن ٱ ّللِ َو َر
ّول ِۦ إ َل ٱل
َ اس يَو َم ٱ
ِ
ِ
ِني
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ َو َر ُس
]٩ :ول﴾ [اتلوبة
“আর মহান হলর্র বদলন আ্াহ ও তাাঁর রাসূ ললর পি মথলক মানু লষর
প্রবত এটা এক মঘাষো ময, বনশ্চয় মুিবরকলদর সম্পলকজ আ্াহ দায়মুি
এবাং তাাঁর রাসূ লও।” [সূ রা আত- তাওবা আয়াত: ৩]
আর ঈমালনর সবলচলয় মর্বুত রবি হললা: আ্াহর র্নয ভাললাবাসা
আ্াহর র্নয ঘৃ ো করা আ্াহর র্নয বেুে স্থাপন করা আর আ্াহর
র্নয িত্রুতা করা যালত আপবন আপনার বনলর্র ভাললাবাসার স্বালথজ
ঘৃ োর স্বালথজ বেে স্থাপলন এবাং িত্রুতা প্রদিজলন মহান আ্াহ তা‘আলার
সন্তুবষ্টর সোনী হলয় মযলত পালরন।
৬. মুসবলম নারীলক তার পলি ববলয় করা হারাম: কারে মস কাবফর,
আর কুরআন ও সু ন্নাহর বিবয এবাং ইর্মা তথা মুসবলম বম্ালতর
ঐকযমলতযর িারা প্রমাবেত ময কাবফর বযবির র্নয মুসবলম নারী ববধ
নয়। আ্াহ তা‘আলা বলললছন:
َ َ ُّ ّ ُ ُ َ َ
َ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ّ َ ُّ َ َ
لل أعل ُم
حنوهن ٱ
ِ ج َرت فٱمت
ِ ﴿يأظها ٱلِين ءامنوا إِذا جاءكم ٱلمؤمِنت مه
ّ در
َ ََ َ ُ ّ ُ ُُ َ َ ّ َ
ُ َ
ُ َ ُّ َ ُ
ج ُعوه ّن إِل ٱلكفارِ َّل ه ّن حِل ل ُهم َوَّل هم
ِ بِإِيمن ِ ِهن فإِن عل ِمتموهن مؤمِنت فًل تر
َ َ ُّ َ
]٠١ :ُيِلون ل ُه ّن ﴾ [املمتحةَّنة
“মহ ঈমানদারগে! মতামালদর কালছ মুবমন নারীরা বহর্রত কলর আসলল
মতামরা তালদরলক পরীিা কলরা; আ্াহ্ তালদর ঈমান সম্বলে সমযক
অবগত। অতোঃপর যবদ মতামরা র্ানলত পার ময তারা মুবমন নারী তলব
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তালদরলক কাবফরলদর কালছ মফরত পাবিলয় বদলয়া না। মুবমন নারীগে
কাবফরলদর র্নয ববধ নয় এবাং কাবফরগে মুবমন নারীলদর র্নয ববধ
নয়।” [সূ রা আল-মুমতাবহনাহ আয়াত: ১০]
আল-মুগনী ( )املغينনামক বকতালব (৬/৫৯২) বলা হলয়লছ: “আহলল
বকতাব বযতীত সমস্ত কাবফলরর মমলয়রা এবাং তালদর যবাইকৃত র্ীবর্ন্তু
হারাম হওয়ার বযাপালর আবলমগলের মালে মকালনা মতলভদ মনই।” বতবন
আলরা বললন: “মুরতাদ (ইসলাম তযাগকারী) মমলয়লক ববলয় করা হারাম,
মস ময মকালনা ধলমজর অনু সারীই হউক না মকন। কারে, তার র্নয ঐ
দীলনর অনু সারীর ববধান সাবযস্ত হয় বন, ময দীলন মস পবরববতজত হলয়
মগলছ।”
আর একই গ্রলন্থর মুরতালদর পবরলেলদ (৮/১৩০) বলা হলয়লছ: “যবদ
মস ববলয় কলর তার ববলয় শুে হলব না। কারে, তালক ববলয়র ওপর বস্থর
রাখা যায় না, আর যা ববলয়র ওপর বস্থর রাখলত প্রবতবেকতা সৃ বষ্ট
করলব তা ববলয় সাংঘবটত হওয়ার বযাপালরও প্রবতবেকতা সৃ বষ্ট করলব
মযমন প্রবতবেকতা বতবর হয় কাবফর কতৃজক মুসবলম নারীলক ববলয়
করার সময়।”27

27

হানাফী বকতাব মার্মা‘উল আনহুর (  )املجمع األنهرএর কাবফলরর ববলয় নামক
পবরলেদ (  )باب نكاح الَكفرএর মিলষ (১ / ২০২) রলয়লছ: “মুরতাদ পুরুষ এবাং
মুরতাদ নারীলক ববলয় করা ববধ নয়।” কারে, এই বযাপালর সকল সাহাবীর ঐকযবে
ইর্মা সাংঘবটত হলয়লছ।
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সু তরাাং আপবন মতা মদখলত মপললন ময মুরতাদ মমলয়লক ববলয় করা
পবরষ্কাভালব হারাম করা হলয়লছ; অপরপলি মুরতাদ পুরুলষর সলে
(মুসবলম মমলয়র) ববলয় অশুে। অতএব, বববাহ বেলন আবে হওয়ার
পর যবদ মুরতাদ হলয় যায় তাহলল কী হলত পালর?
আল-মুগনী ( )املغينনামক বকতালব (৬/২৯৮) বলা হলয়লছ: “যখন স্বামী
ও েীর মকালনা একর্ন বাসলরর পূ লবজই মুরতাদ হলয় যায় তখন সালথ
সালথই ববলয় বাবতল হলয় যালব এবাং তালদর একর্ন অপর র্লনর
ওয়াবরস (সম্পলদর উত্তরাবধকারী) হলব না। আর যবদ বাসলরর পলর
মুরতাদ হয় তাহলল এই বযাপালর দু ‘বট মত রলয়লছ: তন্মলধয প্রথম মতবট
হললা: সলে সলে তালদর মধযকার ববলয় বববেন্ন হলয় যালব, আর বিতীয়
মত হললা: ইিত পূ েজ হওয়া পযজন্ত ববলয় স্থবগত হলয় থাকলব (ইিত পূ েজ
হললই ববলয় বাবতল হলয় যালব)।”
আল-মুগনী ( )املغينনামক বকতালব (৬/639) আলরা বলা হলয়লছ:
“বাসলরর পূ লবজ মুরতাদ হওয়ার কারলে ববলয় ববলেদ হলয় যালব- এটা
সকল আবললমর বিবয এবাং এর স্বপলি দলীল মপি করা হলয়লছ।”
আর তালত আলরা বলা হলয়লছ: বাসলরর পর মুরতাদ হলল ইমাম মাললক
ও আবূ হাবনফা রহ.-এর মলত সলে সলে বববাহ ববলেদ হলয় যালব, আর
ইমাম িালফঈ রহ.-এর মলত ইিত পূ েজ হওয়ার পর বববাহ ববলেদ
হলব।
এ কথার দাবব হলে চার ইমালমর ঐকযবে মলতর বভবত্তলত স্বামী ও েীর
মকালনা একর্ন মুরতাদ হলল বববাহ ববলেদ হলয় যালব; বকন্তু যবদ
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বাসলরর পূ লবজ মুরতাদ হয় তাহলল সলে সলে বববাহ ববলেদ হলয় যালব।
আর যবদ বাসলরর পর মুরতাদ হয় তলব ইমাম মাললক ও ইমাম আবূ
হাবনফা রহ.-এর মলত তাৎিবেকভালব বববাহ ববলেদ ঘটলব, আর ইমাম
িালফঈ রহ.-এর মলত ইিত পার হওয়া পযজন্ত অলপিা করলব তারপর
ববলেদ ঘটলব। উপলরাি দু ই মাযহালবর অনু রূপ ইমাম আহমদ ইবন
হাম্বল রহ. মথলক দু ‘বট বেজনা রলয়লছ।
আল-মুগনী ( )املغينনামক গ্রলন্থর ৬৪০ পৃষ্ঠায় বলা হলয়লছ: “স্বামী ও েী
উভলয় যবদ একই সলে মুরতাদ হলয় যায় তাহলল তালদর হুকুমও
অনু রূপ মযমন হুকুম রলয়লছ উভলয়র মধয মথলক মকালনা একর্ন
মুরতাদ হলল, যবদ বাসলরর পূ লবজ মুরতাদ হয় তাহলল সলে সলে বববাহ
ববলেদ হলয় যালব। আর যবদ বাসলরর পর মুরতাদ হয় তলব বক সলে
সলে বববাহ ববলেদ হলয় যালব নাবক ইিত অবতবাবহত হওয়ার পর
বববাহ ববলেদ হলব? এই বযাপালর দু ‘বট বেজনা রলয়লছ: ইমাম িালফঈ
রহ.-এর মলত ইিত অবতবাবহত হওয়ার পর বববাহ ববলেদ হলব। আর
ইমাম আবূ হাবনফা রহ.-এর মলত এই মিলত্র (স্বামী ও েী উভলয় একই
সলে মুরতাদ হলল) ইবস্তহসান ( )استحسانএর বভবত্তলত বববাহ ববলেদ
হলব না। কারে, তালদর উভলয়র ধমজ বভন্ন বভন্ন হলয় যায় বন, আর এটা
বিক মতমনই মযমন দু ‘র্নই যবদ একই সলে ইসলাম গ্রহে কলর।”
অতোঃপর আল-মুগনী ( )املغينনামক গ্রলন্থর মলখক তার (ইমাম আবূ
হাবনফা রহ.-এর) উি বকয়াস-এর ( )طردতথা গিনমূ লক ও ( )مكسবা
ববপরীতমূ খী প্রমাে প্রদালনর মাধযলম খেন কলরলছন।
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আর যখন একথা সু স্পষ্ট হলয় মগল ময মুরতালদর বববাহ মকালনা
মুসবললমর সলে শুে নয় চাই মস নারী হউক বা পুরুষ, আর এটাই
কুরআন ও সু ন্নাহর িারা প্রমাবেত; আর এটাও পবরষ্কার হলয় মগল ময
সালাত বর্জনকারী হলে কাবফর যা কুরআন সু ন্নাহ ও সকল সাহাবীর
বিবয িারা প্রমাবেত। আর এটাও পবরষ্কার হলয় মগল ময মকালনা বযবি
যবদ সালাত আদায় না কলর এবাং মকালনা মুসবলম নারীলক ববলয় কলর
তাহলল তার ববলয় শুে নয় আর এই বেন িারা মসই নারী তার র্নয
হালালও নয়, তলব মস যবদ আ্াহ তা‘আলার বনকট তাওবা কলর এবাং
ইসলালমর বদলক বফলর আলস তাহলল তার ওপর বববাহলক আবার
নবায়ন করা আবিযক হলব। আর অনু রূপ ববধান প্রলযার্য হলব ঐ নারীর
মিলত্রও ময সালাত আদায় কলর না।
আর এটা কাবফরলদর কুফুরী অবস্থায় সাংঘবটত বববাহ মথলক বভন্ন রকম;
মযমন একর্ন কাবফর পুরুষ একর্ন কাবফর মমলয়লক ববলয় করল
অতোঃপর উি েী ইসলাম গ্রহে করল এই পবরবস্থবতলত যবদ মস মমলয়র
ইসলাম গ্রহলের ববষয়বট বাসলরর পূ লবজ হলয় থালক তাহলল বববাহ ববলেদ
হলয় যালব। আর যবদ মস মমলয়র ইসলাম গ্রহলের ববষয়বট বাসলরর পলর
হলয় থালক তাহলল বববাহ ববলেদ হলব না বরাং স্বামীর ইসলাম গ্রহলের
অলপিায় থাকলব। তারপর যবদ ইিত পূ েজ হওয়ার পূ লবজই স্বামী ইসলাম
গ্রহে তাহলল মস মমলয় তারই েীরূলপ বহাল থাকলব। আর যবদ স্বামীর
ইসলালমর পূ লবজই ইিত মিষ হলয় যায় তাহলল মসই স্বামীর র্নয তার
ওপর মকালনা অবধকার থাকলব না। কারে, এখালন পবরষ্কার হলয় মগল
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ময মসই মমলয়র ইসলাম গ্রহে করার সময় মথলকই বববাহ ববলেদ হলয়
মগলছ।
আর নবী সা্া্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসা্ালমর যু লগ কাবফরগে তালদর
েীলদর সলে একই সময় ইসলাম গ্রহে করত এবাং নবী সা্া্াহু
‘আলাইবহ ওয়াসা্াম তালদরলক তালদর বনর্ বনর্ ববলয়র ওপর বস্থর
রাখলতন, তলব যবদ তালদর মলধয ববলয় হারাম হওয়ার কারে ববদযমান
থাকত তাহলল বভন্ন কথা, মযমন স্বামী-েী দু ‘র্নই অবিপূ র্ক এবাং
তালদর উভলয়র মালে এমন আত্মীয়তার সম্পকজ রলয়লছ যার কারলে
তালদর এলক অপলরর সলে ববলয় হারাম। অতএব, যখন তারা দু ‘র্ন
ইসলাম গ্রহে করলব তখন তালদর মলধয ববলয় হারাম হওয়ার কারে
ববদযমান থাকার কারলে তালদর বববাহ ববলেদ কলর মদওয়া হলব।
আর এই মাসআলাবট ঐ মুসবলম বযবির মাসআলার মত নয়, ময সালাত
তযাগ করার কারলে কাবফর হলয়লছ। অতোঃপর মুসবলম নারীলক ববলয়
কলরলছ। কারে, মুসবলম নারী কাবফলরর র্নয হালাল নয় এটা কুরআন
ও হাদীলসর বিবয এবাং ইর্মা িারা প্রমাবেত মযমনবট পূ লবজ আললাবচত
হলয়লছ যবদও মস কাবফরবট মমৌবলকভালব মুরতাদ নয়, আর এই র্নয
যবদ মকালনা কাবফর মকালনা মুসবলম নারীলক ববলয় কলর তাহলল ববলয়বট
বাবতল বলল গেয হলব এবাং তালদর মলধয বববাহ ববলেদ কলর মদয়া
আবিযক (ওয়াবর্ব) হলব। আর যবদ মস ইসলাম গ্রহে কলর এবাং মস
মমলয়লক বফবরলয় বনলত চায় তাহলল আবার নতুন কলর বববাহ বেলন
আবে হওয়া বযতীলরলক তার র্নয এটা সম্ভব হলব না।
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৭. সালাত বর্জনকারী কতৃজক মুসবলম নারীলক ববলয় করার পর র্ন্ম
হওয়া সন্তানলদর ববধান: মালয়র বদলক লিয করলল সবজাবস্থায় সন্তান
হলে মালয়র। আর স্বামীর বদলক লিয করলল যারা সালাত বর্জনকারীলক
কাবফর মলন কলরন না তালদর মলত মসসব সন্তান তার সালথ সম্পৃ ি
হলব; কারে (তালদর মলত) তার বববাহ শুে বছল। আর যারা সালাত
বর্জনকারীলক কাবফর মলন কলরন এবাং এটাই সবিক মযমনবট তার
বযাখযা-ববলিষেসহ প্রথম পবরলেলদ আললাবচত হলয়লছ; আমরা মসই
মলতর ওপর বভবত্ত কলর ববষয়বট পযজাললাচনা কলর মদখব:
* যবদ স্বামী একথা না র্ালন ময তার বববাহ বাবতল বছল অথবা তার
এই ববশ্বাস বছল না ময (সালাত বর্জনকারী কাবফর) তাহলল সন্তানগুললা
তার সন্তান বললই গেয হলব। কারে, এই অবস্থায় তার ধারো মলত েী
বমলন ববধ বছল। সু তরাাং তার এই বমলন সাংিলয়র বমলন বছল যালত
বাংি সাবযস্ত হলয় যালব।
* আর স্বামী যবদ একথা র্ালন ময তার বববাহ বাবতল বছল অথবা তার
এই ববশ্বাস বছল ময (সালাত বর্জনকারী কাবফর) তাহলল সন্তানগুললা
তার সন্তান বলল গেয হলব না। কারে, তার সন্তান এমন বীযজ মথলক সৃ বষ্ট
হলয়লছ যার সম্বলে তার ধারো ও ববশ্বাস বছল তার সহবাস হারাম
হলয়লছ; মকননা তার মসই সহবাস হলয়লছ এমন এক েীর সালথ ময েী
তার র্নয হালাল বছল না।
বিতীয়ত: মুরতালদর মিলত্র প্রলযার্য পরকালীন ববধানসমূ হ:
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১. বফবরিতাগে কতৃজক তালক ধমলকর সু লর বতরস্কার ও আঘাত করা
বরাং তারা তালদর মুখমেলল ও বপলি আঘাত করলব। আ্াহ তা‘আলা
বলললছন:

ْ ُ ُ َ ُ َ َ ََ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ّ ّ َََ
ََ ََ
ضبون وجوههم وأدبرهم وذوقوا
ِ ﴿ولو ترى إِذ ظتوَّف ٱلِين كفروا ٱلملئِك ي
َ
َ ّ د
َ َّ ََّ ُ
َ
َ َ
َ َع َذ
َ اب ٱ
﴾٥١ لل لي ََ ب ِ لم ل ِل َعبِي ِد
 ذل ِك ب ِ َما ق ّد َمت أيدِيكم وأن ٱ٥٠ ِ ل ِري
]٩٠ ،٩١ :[ا انفال

“আর আপবন যবদ মদখলত মপলতন যখন বফবরিতাগে যারা কুফুরী
কলরলছ তালদর প্রাে হরে করবছল, তালদর মুখমেলল ও বপলি আঘাত
করবছল, আর বলবছল মতামরা দহনযন্ত্রো মভাগ কর। এটা মতা মস
কারলে যা মতামালদর হাত আলগ পাবিলয়বছল, আর আ্াহ মতা তাাঁর
বান্দালদর প্রবত অতযাচারী নন।” [সূ রা আল-আনফাল আয়াত: ৫০-৫১]
২. তার হাির হলব কাবফর ও মুিবরকলদর সালথ। মকননা মস তালদরই
একর্ন। কারে, আ্াহ তা‘আলা বলললছন:
َ ُ
َ ّ
َ ُ ُ َ ْ ُ َ ََ ُ َ َ ََ ْ َُ َ َ ّ ْ ُ ُ
ُ
ون ٱللِ فٱه ُدوهم إِل
ِ  مِن د٢٢ ﴿ٱحشوا ٱلِين ظلموا وأزوجهم وما َكنوا ظعبدون
َ صِ َر ِط ٱ
]٨٩ ،٨٨ :﴾ [الصافات٢٣ حي ِم
ِ ل
“(বফবরিতালদরলক বলা হলব) ‘একত্র কর যাবলম ও তালদর
সহচরলদরলক এবাং তালদরলক যালদর ‘ইবাদাত করত তারা আ্াহর
পবরবলতজ। আর তালদরলক পবরচাবলত কর র্াহান্নালমর পলথ।” [সূ রা
আস-সাফ্ফাত আয়াত: ২২-২৩] আর আয়ালত উব্বখত  أزواجিেটزوج
িলের বহুবচন, আর তা হললা ( الصةَّنفলশ্রেী বা প্রকার) অথজাৎ যারা
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যাবলম এবাং তালদর মশ্রেীভুি কাবফর ও যাবলমলদরলক একসালথ
হািলরর ময়দালন একবত্রত করা হলব।
৩. তারা র্াহান্নালম স্থায়ীভালব বচরবদন অবস্থান করলব; মকননা আ্াহ
তা‘আলা বলললছন:
َ
َ َ ََ َّ ّ
َ ّ ََ َ َ
َ
َ
َ ََ َ ّ َُ َ ا
َي ُدون َو ِ دلا َوَّل
ِ  خ ِلِين فِيها أبدا َّل٦٤ ﴿إِن ٱلل لعن ٱلكفِرِين وأعد لهم سعِيا
َ َّ َ ََ ََ َ َ َ ُ َُ ّ
َا
ُ
ُ  يَو َم ُت َق ّل٦٥ نَ ِصيا
لل َوأ َطع َنا ٱ ّلر ُسوَّل
ب ُو ُجوه ُهم ِِف ٱلارِ ظقولون يليتنا أطعنا ٱ
]٠٠ ،٠٤ :﴾ [ا احزاب٦٦

“বনশ্চয় আ্াহ কাবফরলদরলক কলরলছন অবভিপ্ত এবাং তালদর র্নয
প্রস্তুত মরলখলছন জ্বলন্ত আগুন। মসখালন তারা বচরস্থায়ী হলব এবাং তারা
মকান অবভভাবক পালব না মকান সাহাযযকারীও নয়। মযবদন তালদর
মুখমেল আগুলন উলট-পালট করা হলব মসবদন তারা বললব হায়! আমরা
যবদ আ্াহলক মানতাম আর রাসূ ললক মানতাম!” [সূ রা আল-আহযাব
আয়াত: ৬৪-৬৬]
আর এখালনই সমাপ্ত হলয় মগল এই ববরাট মাসআলার বযাপালর আবম যা
বললত মচলয়বছলাম ময সমসযায় বহু মলাকর্ন র্র্জবরত।
* আর ময বযবি তাওবা করলত চায় তার র্নয তাওবার দরর্া মখালা
রলয়লছ। সু তরাাং মহ মুসবলম ভাই! অতীলতর পালপর প্রবত লবিত ও
অনু তপ্ত হলয় একবনষ্ঠতার সালথ আ্াহ তা‘আলার বনকট তাওবা করুন
এবাং দৃ ঢ় বসোন্ত গ্রহে করুন ময আবম আর পালপর কালর্ যাব না এবাং
খুব মববি মববি সৎ কার্ করব। আ্াহ তা‘আলা বলললছন:
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َ
ََُْ َ َُد ُ ُّ د
َ َ
َ َ﴿إ َّّل َمن ت
لل َس ِيات ِ ِهم َح َس َنت
اب َو َء َام َن َو َع ِمل ع َمًل صل ِحا فأولئِك ظبدِل ٱ
ِ
َ َ
ّ َ ُ َُ ُّ َ
َ َ َو َمن ت٧٠ لل ََ ُفورا ّرحِيما
ُ ّ َو ََك َن ٱ
﴾٧١ وب إِل ٱللِ َم َتابا
اب َو َع ِمل صل ِحا فإِنهۥ ظت
]٧١ ،٠٥ :[الفرقان

“তলব ময তাওবা কলর ঈমান আলন ও সৎকার্ কলর ফলল আ্াহ
তালদর গুোহসমূ হ মনক িারা পবরবতজন কলর মদলবন। আর আ্াহ
িমািীল পরম দয়ালু । আর ময তাওবা কলর ও সৎকার্ কলর মস মতা
সম্পূ েজরূলপ আ্াহর অবভমুখী হয়।” [সূ রা আল-ফুরকান আয়াত: ৭০৭১]
মহান আ্াহ তা‘আলার বনকট প্রাথজনা কবর বতবন মযন আমালদরলক স্বীয়
কালর্ মযাগযতা দান কলরন আর আমালদর সকললক তাাঁর সবিক ও
মসার্া পথ প্রদিজন কলরন, তালদর পথ যালদর প্রবত আ্াহ বন‘আমত
দান কলরলছন। তারা হলেন: নবীগে এবাং বসিীক (সতযবাদী) িহীদ ও
সৎকমজিীল বযবিবগজ, যারা অবভিপ্ত ও পথভ্রষ্ট তালদর পলথ নয়।
* আ্াহ তা‘আলার এক নগেয বান্দার কললম মলখা:
মুহাম্মদ সাললহ আল-‘উসাইমীন
২৩/০২/১৪০৭ বহ.
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গ্রন্থকার এ বকতালব সালাত বর্জনকারীর ববধান বেজনা
কলরলছন। বতবন দলীল-প্রমাে বদলয় সাবযস্ত কলরলছন ময,
সালাত বর্জনকারী এমন কাবফর, ময কুফুরীর কারলে দীলনর
গবে মথলক মবর হলয় যায়। তারপর বতবন সালাত বর্জনকারীর
কাবফর হওয়ার কারলে দুবনয়ালত তার সালথ সাংবিষ্ট বববধববধান বেজনা কলরলছন, আর আবখরালত তার পবরেবত মকমন
হলব মসটাও বববৃ ত কলরলছন।
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