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ইসলাম িনেয় িব�েপর ভয়�র �বণতা 

েয কমরগেলা স�াদেনর মাধযেম মানুষ ইসলােমর গি� েথেক েবিরেয় 
যায় এবং জাহা�াম হেয় যায় তার �ায়ী িঠকানা, তার একিট হেলা 
আ�াহ, তাঁর রাসূল (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম), তাঁর িকতাব 
(কুরআন শরীফ) অথবা মুিমনেদর িব�প করা। এ িবষেয় িব�ািরত 
আেলাচনার জনয �েয়াজন সুপিরসর জায়গা এবং দীীর সময়। তাই 
আমরা িনেচর কেয়কিট উপিশেরানােম ভাগ কের িবষয়িট সংেকেপ 
আেলাচনার �য়াস পাব ইনশাআ�াহ।  

১. িব�েপর সংজা এবং এর িকছু দৃ�া�।  

২. িব�েপর িবধান, িব�পকারীর কুফেরর �মাণ এবং এ বযাপাের 
আেলমেদর অিভমত।  

৩. িব�পকারীর তাওবার িবধান, তা কবুল হেব িক হেব না? 

৪. বতরমান যুেগর িব�েপর িকছু িচ�।  

িব�েপর সংজা :  

আরবী েয ইি�হযা ’ শে�র অথর করা হেয়েছ িব�প, তার উ�ব  ءتهزاأ
) শ� েথেক। আরবী এ শে�র ধাতুমূল হেলা �سهزائ  শ�িট ,( -ز -ه
বরাবরই বযববত 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 দুই �কার। যথা :  

১. �তযক িব�প : 

েযমন ওই বযে�ািি েয স�েকর আয়াত নািযল হেয়িছল। আর তা হেলা, 
মুনািফকেদর বাকয : ‘আমােদর এই পাঠকেদর মেতা আর েদিখ িন, 
এরা সবেচ বড় েপটুক। িকংবা এই ধরেনর েয েকােনা কথা যা বয�-
িব�প  িহেসেবই বলা হেয় থােক। েযমন েকউ বলল, েতামােদর এ ধমর 
হেলা প�ম ধমর। অথবা েকউ বলল, েতামােদর ধমর কদাকার। ি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 বাকয েনই যা এর অ�ভুরি নয়। 
[মাজমু‘আতুত তাওহীদ, পৃ�া : ৪০৯]  

শােয়খ ফাওযান রািহমাহ�াহ বেলন, এসব কথার মেতাই অিভ� হকুম 
েসই কথাগেলার বতরমােন যা অেনেক উ�ারণ কের থােকন। েযমন : 
‘আের এই একিবংশ শতা�ীেত ইসলাম অচল’, ‘ইসলাম এক মধযযুগীয় 
বযব�া’, ‘ইসলাম মােন প�াৎপদতা ও �িতি�য়াশীলতা’, ‘ইসলােমর 
দ�িবিধ ও েফৗজদাির িবিধেত রেয়েছ ববররতা ও অমানিবকতা’, ‘তালাক 
ৈবধ কের এবং একািধক িবেয়র অনুমিত িদেয় ইসলাম নারীর ওপর 
জুলুম কেরেছ’ ইতযাকার উিি। এসেবর সে� আরও েযাগ করা যায় 
িনেচর উিিগেলােক :  

‘শরীয়া বযব�ার েচেয় মানব রিচত বযব�ায়ই আমােদর জনয অিধক 
কলযাণকর’। েকউ িশরক ও কবরপূজা পিরহার কের তাওহীেদর �িত 
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সমিপরত হবার আআান জানােল তােক এমন বলা, ‘েস একজন 
চরমপ�ী’, ‘েস মুসিলম জামােত িবভিি সৃ� করেত চাইেছ’, ‘েস 
ওহাবী’, ‘েস েদখিছ প�ম মাজহাব �বতরন করেত চাইেছ’। এককথায় 
ইসলাম, মুসিলম ও িবশু আকীদার �িত িববপাাক সব কথাই এর 
অ�ভুরি। [িকতাবুত তাওহীদ, পৃ�া : ৪৭]  

২. পেরাক িব�প :   

পেরাক িব�প বা কটােকর েকােনা িনধরািরত সীমা বা বাকয েনই। েযমন 
: পিব� কুরআন িতলাওয়ােতর সময় িকংবা রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হাদীস চচরা 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 ইতযািদ। [মাজমু‘আতুত 
তাওহীদ, পৃ�া : ৪০৯] 

ইসলাম িনেয় িব�েপর পিরণাম :  

ইসলামেক িব�প করা, বয� বা কটাক করা সরাসির কুফেরর নামা�র। 
েয দশিট কােজর মাধযেম মানুষ ইসলাম েথেক েবিরেয় যায় তার 
অনযতম এ িব�প। তাছাড়া এিট মুনািফকেদর সবেচ বড় ৈবিশ�য। এ 
বযাপাের অেনক �মাণ িবদযমান। েযমন আ�াহ তা ‘আলা বেলন,   

ۡ�َُهۡم ﴿
َ

رَُسوِ�ِۦ ُكنُتۡم َولَ�ِن َس� ِ َوَءاَ�ٰتِهِۦ َو َّ �ِِ
َ
َ ۡۡ ُُ  ُُ ََ ۡۡ َ ُُ َوَ و ُ ََ ولُّن َِّمَا  ُكّن   ُُ َ َُ

   ]٦٥: ر�ةءل[ ﴾٦�َۡسَتۡهزُِءوَن 
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‘আর যিদ তুিম তােদরেক �� কর, অবশযই তারা বলেব, ‘আমরা 
আলাপচািরতা ও েখল-তামাশা করিছলাম। বল, ‘আ�াহ, তাঁর 
আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূেলর সােথ েতামরা িব�প করিছেল’ ? {সূরা 
আত-তাওবা, আয়াত : ৬৫}  

আ�াহ তা ‘আলা আরও বেলন,  

ينَ  َِنّ  ﴿ ِ َّ �  ْ ۡجَرُموا
َ

َ  ْ نَ  َ�َُوا نَ  ِم ي ِ َّ �  ْ ْ  �َذا ٢ نَ يَۡضَحُكو َءاَمُنوا ونَ  ِِِهمۡ  َمّروا  َ�َتَغ َمُز
ْ  �َذا ٣ َُۡبٓوا َُ َ�  ٰ ََ ِ ۡهِِۡهمُ  َ

َ
َ  ْ َُۡبوا َُ ۡوُهمۡ  �َذا ٣ فَِكِه�َ  �َ

َ
ْ  َرَ ُؤَ�ٓءِ  َِنّ  َُ لُٓوا ٰ  ٣ لََضلّلونَ  ََ

   ]٣٢  ،٢٩: ءلوفف�[ ﴾

‘ি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��’। {সূরা আল-
মুতাফিফফীন, আয়াত : ২৯-৩২}  

আ�াহ রা�ুল আলামীন অনয� ইরশাদ কেরন, 

ِٰاِهۡم َوَهّاواْ  ﴿ ََ ََ َِۡس َۡ ََ  ْ ُروا ََ ََ رِ َو َۡ ُُ ََ �ۡل َِا ََ  ْ َۡ َُ لُوا َُ ْ َولَ ِ َم  َُ لُوا َّ وَن ِِ� َُ ِ ۡ ۡ َۡ 
  ْ َۡم َ�َن لُوا    ]74: ر�ةءل[ ﴾ َِِا  ل

‘তারা আ�াহর কসম কের েয, তারা (রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম ও তাঁর সাহাবীেদর জিড়েয় বয�াাক িকছু) বেলিন, অথচ 
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তারা কুফরী বাকয বেলেছ এবং ইসলাম �হেণর পর কুফরী কেরেছ। 
আর মন� কেরেছ এমন িকছুর যা তারা পায়িন।’ {সূরা আত-তাওবা, 
আয়াত : ৭৪} 

এসব আয়াত নািজেলর ে�কাপট : 

ইবন উমর, মুহা�দ ইবন কা‘ব, যােয়দ ইবন আসলাম ও কাতাদা �মূখ  
রািদআ�াহ আনহম েথেক বিণরত, িতিন বেলন,  

 وس أغسغي أ�ذب وس نورني أةغب هؤس  قمءئغي مثل ةأيغي مي ربرك غاو  ف ةجل قيل
 ل فقيل ءلقمء  وأصحينه تةم و عةيه ءهللا ص� ءهللا ةترل يع� ءغةقي  عغد أجب
 تةم و عةيه ءهللا ص� ءهللا ةترل خطبن مغيفق وغكغك كذنت ميغك نن عرف

 تبقه قد ءلقمآن فرجد لربه تةم و عةيه ءهللا ص� ءهللا ةترل ءل عرف فذهب
 فقيل نيقهه وة�ب ءةتل وقد تةم و عةيه ءهللا ص� ءهللا ةترل إل ءغمجل ذغك فجي 

 ءلوم�ق عغي نه نقوع ءغم�ب حديث ونهحدث ونةعب �رض كغي إنمي ءهللا ةترل يي
 تةم و عةيه ءهللا ص� ءهللا ةترل نيقة ننسعة مهعةقي إله مأنظ كأ� عمم ءنن قيل
 ءهللا ةترل ل فيقرل ونةعب �رض كغي إنمي يقرل وهر ةجةيه لغكب ءلجية  و�ن
 يا�د ومي ءله يةهفت مي �سهزاؤن كغهم وةترل وآييره أنيهللا تةم و عةيه ءهللا ص�
  عةيه

এক বযিি গাযওয়ােয় তাবূেক রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর সে� িছল। েস বলল, ‘আমােদর এই পাঠকেদর েচেয় বড় 
েপটুক, এেদর েচেয় অিধক িমথযাভাষী েদিখিন এবং যুেুর সময় এেদর 
েচেয় ভীর আর কাউেক েদিখিন’। েস তার কথার মাধযেম নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তাঁর পাঠক সাহাবীেদর িদেক ইি�ত করিছল। 
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এ কথা শেন আবদুর রহমান ইবন আউফ রািদআ�াহ আনহ েগেলন 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ। েদখেলন কুরআন 
তাঁর েচেয় আ�বতরী হেয়েছ (িতিন বলার আেগই েস িবষেয় কুরআেনর 
ওহী নািযল হেয়েছ)। অতপর ওই বযিি রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর স�ুেখ এেলা। ততকেণ িতিন পথ চলেত শর কেরেছন 
এবং তাঁর উটনীর িপেঠ উেঠ বেসেছন। েস বলল, েহ আ�াহর রাসূল, 
আমরা আলাপচািরতা ও েখল-তামাশা করিছলাম। আর দশজন 
আেরাহীর মেতা আমরা গ�-গজেবর মধয িদেয় পথ অিত�ম 
করিছলাম। ইবন রািদআ�াহ আনহ বেলন, আিম েযন তার েস দৃশয 
অবেলাকন করিছ, েস রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 
উটনীর িজেনর েবে�র সে� েলে� আেছ আর তার দু পােয়র সােথ 
পাথেরর েীঁষা লাগেছ। েস বলেছ, আমরা আলাপচািরতা ও েখল-তামাশা 
করিছলাম। তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তার উেেেশ 
বলেলন,  

ۡهزُِءوَن  ﴿ �َۡسَت َورَُسوِ�ِۦ ُكنُتۡم  ِ َوَءاَ�ٰتِهِۦ  َّ �ِِ
َ

   ]٦٥: ر�ةءل[ ﴾٦َ

‘আ�াহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূেলর সােথ েতামরা িব�প 
করিছেল’ ? {সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ৬৫} িতিন আর কথা 
বাড়ােলন না। তার �িত �েকপও করেলন না। [তাফসীর ইবন জারীর 
: ১৬৯৭০, পৃ�া নং ৪০৩৬/৫] 

শায়খুল ইসলাম ইবন তাইিময়া রহ. বেলন, আ�াহ, তাঁর কুরআেনর 
আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলেক কটাক করা কুফুরী। এর মাধযেম একজন 
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মানুষ ঈমান আনার পরও কােফর হেয় যায়। [মাজমু‘ ফাতাওয়া : 
২৭৩/৭]  

ইমাম নাববী রহ. বেলন, যিদ েকউ মেদর পা� আদান-�দােনর সময় 
িকংবা বযিভচাের িল� হবার �া�ােল আ�াহেক তাি�লয কের িবসিম�াহ 
বেল, তেব েস কােফর হেয় যােব। [রাওদাতুত তািলবীন : ৬৭/১০] 

শায়খ মুহা�দ আবদুল ওয়াহাব রহ. তদীয় �� ‘আত-তাওহীদ’ এ 
বেলন, ‘এ অধযায় তার আেলাচনায় েয আ�াহর িযকর বা কুরআন 
অথবা রাসূলেক তাি�লয কের’ : �থম হেলা আর েসিটই সবেচ েবিশ 
ভয়াবহ : েয এসবেক িব�প করেব েস কােফর। [আত-তাওহীদ : ৫৮] 

শায়খ সুলায়ইমান ইবন আবদু�াহ ইবন মুহা�দ ইবন আবদুল ওয়াহাব 
বেলন, েয এ ধরেনর িকছু বলেব তার কােফর হওয়ার বযাপাের সকল 
আেলম একমত। অতএব েয আ�াহ, তাঁর িকতাব, তাঁর রাসূল অথবা 
তাঁর দীনেক িব�প করেব, �কৃতই ঠা�া�েল এমন বলেল সবার 
ঐকমেতয েস কােফর হেয় যােব। [তাইসীরল আযীিযল হামীদ : ৬১৭] 

শায়খ মুহা�দ ইবন ইবরাহীম রহ. েক িজেজস করা হেয়িছল, েয 
দািড়েক ীৃণা করেব এবং বলেব এিট আবজরনা, েস িক মুরতাদ হেয় 
যােব? উ�ের িতিন বেলন, যিদ েস জােন েয রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃরক দািড় �মািণত, তাহেল তা রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আনীত দীনেক অঅীকার করার শািমল 
হেব। ফেল তােক মুরতাদ আখযা েদয়াই হেব যুিিযুি। [ফাতাওয়া 
শায়খ মুহা�দ ইবন ইবরাহীম : ১৯৫/১১]  
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েসই বাকযগেলার মাধযেমও মানুষ ইসলাম েথেক েবর হেয় যায় েয 
কুফরী বাকযগেলা মুসিলম স�ােনরা েবেখয়ােল অহরহই উ�ারণ কের 
থােকন। ইমাম বুখারী ও মুসিলম রিহমাহমা�ার একিট হাদীস এখােন 
তুেল ধরা যায়। আবূ হরায়রা রািদআ�াহ আনহ কতৃরক বিণরত, িতিন 
বেলন েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন,  

َعبْدَ  إننّ  «
ْ
ّمُ  ءل ََ ََه

َ
نَمةن  ل ََ

ْ
َّيةن  فن  ننَزي َ�ْزرنى �نيَزي َمي يَََبَّ�ُ  َمي ننيل ْ�َعدَ  ء

َ
قن  َ�ْ�َ  َمي أ َمْشن

ْ
 ءغ

َمْامنبن 
ْ
 .» َوءغ

‘িন�য় বা�া অেনক সময় এমন বাকয উ�ারণ কের যার অ�িনরিহত 
অথর িনেয় েভেব েদখা হয় না। অথচ তা তােক জাহা�ােমর এত িনেচ 
িনেকপ কের যার দূরূ পূবর ও পি�েমর মােমর দূরূ েথেকও েবিশ।’ 
[বুখারী : ৬৪৭৭; মুসিলম : ৭৬৭৩]  

িব�পকারীর তাওবা :  

িব�পকারীর তাওবা স�েকর শায়খ ইবন উসাইমীন রহ. তদীয় ‘আল-
কাওলুল মুফীদ ফী শারিহ িকতািব আত-তাওহীদ’ �ে� বেলন,  

 ع رر�هه؟ رقبل هل: كهينه أو ةترل أو ءهللا تب فيمن ءطهةفرء ءلعةمي  أن ءعةم ثم
 :قرل�

 يص� وس كفمء، يقهل نل ءلغينةة، عغد ءلشزرة وهر رقبل، س أنزي: ءخول ءلقرل
 إنه: قيل وغر ءلسةم�، قبرة عن نعيد �ل ف و�دفن نيغمحة، ل يدع وس عةيه،
 فيزي رغفع س و�ب�، عظيم، أممهي ءغمد  هذه إن: يقرغرن خنزم؛ أطوأ إنه أو ريب

 .ءلر�ة
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 نفسه ع وأقم ءهللا، إل رر�هه صدق عةمغي إذء رقبل؛ إنزي: ءلعةم أهل نعض وقيل
 ءخدلة لعمرم وذغك ءلعظيم، صفيت من �سهحق نمي رعيل ءهللا ووصف نيلوأ،
َي  يَي قُْل {: رعيل كقرل؛ ءلر�ة قبرل ع ءلءلة بَيدن ينَ  عن ن

ّ
فُرء ءَ ْسَ

َ
مْ  َعَ  أ زن ْ�ُفسن

َ
 س أ

نْ  َ�ْقغَُورء ن  ةَْحَةن  من َّ َ  إننّ  ء َّ مُ  ء نُرَب  َ�ْافن َّ يعيً  ء  ،]٥٣ءآلية من: ءغامم[} َجن

‘অতপর েজেন রাখুন, আ�াহ, রাসূল ও কুরআনেক কটাককারীর 
তাওবা �হণেযাগয িক-না এ স�েকর আেলমগেণর দুই রকম মত বযি 
হেয়েছ :  

�থম. তার তাওবা �হণেযাগয নয়। হা�লীেদর মােম এ মতিট অিধক 
�িসু। তােক কািফর িহেসেব মৃতুযদ� �দান করা হেব। তার জানাযা 
পড়া হেব না আর তার জনয দু‘আও করা হেব না। মুসিলমেদর 
কবর�ান েথেক দূের েকাথাও তােক কবর েদওয়া হেব। যিদও বলা হয় 
েস তওবা কেরেছ অথবা ভুল কেরেছ। কারণ, তাঁরা বেলন, এই 
ধমরতযাগ বা েখাদাোাহীতার বযাপারিট বড় ভয়াবহ। এর তাওবাও 
কাযরকর হয় না।  

ি�তীয়. তেব অপর একদল আেলেমর মেত, তার তাওবা কবুল করা 
হেব যখন আমরা জানব েয েস আ�িরকভােব তাওবা কেরেছ, বদয়  
েথেক ভুল অীকার কেরেছ এবং আ�াহেক তাঁর যথােযাগয িবেশষেণ 
িবেশিষত কেরেছ। আর তাঁরা তা বেলেছন তাওবা কবুেলর েীাষণা 
স�িলত আয়াতিট বযাপক হবার যুিিেত। আ�াহ েযমন বেলেছন,  

﴿  ۡۡ يَ  ۞ُُ ينَ  َ�ََِٰب دِ ِ َّ �  ْ فُوا َ�ۡ
َ

َ  ٰ َ ِسهِ  ََ َُ َ
َ
ْ  َ�  مۡ َ َنُطوا ُۡ َِ  ِمن َ� ِ   رّۡ�َ َّ َ  َِنّ  � َّ رُ  �  َ�ۡغَِ

َُوَب  َّ �    ًَ ورُ  ُهوَ  ََُِّهۥ َ�ِي َُ مُ  �ۡلَغ  ]  ٥٢: ءغامم[ ﴾ ٥ �لرِّحي
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‘বল, ‘েহ আমার বা�াগণ, যারা িনজেদর ওপর বাড়াবািড় কেরছ 
েতামরা আ�াহর রহমত েথেক িনরাশ হেয়া না। অবশযই আ�াহ সকল 
পাপ কমা কের েদেবন। িন�য় িতিন কমাশীল, পরম দয়ালু’। {সূরা 
আয-যুমার, আয়াত : ৫২} [‘আল-কাওলুল মুফীদ ফী শারিহ িকতািব 
আত-তাওহীদ : ২৬৮/২]  

ইদানীং ইসলামেক িব�প ও কটােকর েযসব রপ আমরা �তযক কির 
তার মেধয রেয়েছ ওই সব কটুিি ও বয�িচ� যা িবিভ� প�-পি�কা ও 
মযাগািজেন মুিাত হয়। তথাকিথত মত �কােশর অাধীনতার েদাহাই 
িদেয় এসব �কাশ করা হেলও এসেবর প�ােত থােক দীন িবমুখতা ও 
ইসলাম েথেক িবোােহর মানিসকতা।  

একজন এঁেকেছ একিট েমারগ আর তার অনুসরণ করেছ চারিট মুরগী। 
এর মাধযেম েস একািধক িবেয়েক বয� কেরেছ। আেরকজন একিট 
�ব� িলেখেছ, যােত িহজাব ও পদরা িবধােনর ওপর নযা�ার হামলা 
চালােনা হেয়েছ। েস বলেছ এিট হেলা প�াৎপদতা ও 
�িতি�য়াশীলতার �কাশ। আেরক জনেক েদখা েগেছ েস পিব� 
কুরআনেক কিবতা বািনেয় গােনর মেতা বাদযযয সহেযােগ সুর িদেয় 
পড়েছ। আ�াহ আমােদরেক েহফাযত করন।  

আমােদর েজেন রাখা দরকার যারা এসব বয�িচ� ও কটুিির সােথ 
জিড়ত তী�ভােব তােদর িবরেু �িতবাদ জানােত হেব। এ কােজর 
ভয়াবহ অশভ পিরণিত স�েকর তােদরেক সতকর করেত হেব। ীৃণায় 
তােদর সে� উঠাবসাও তযাগ করেত হেব। আ�াহ তা‘আলা বেলন,  
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﴿  َۡ مۡ  َل ََزّ  َوَُ ُُ ُِ  ِ�  َعَۡۡي ٰ �َ نۡ  �ۡلِك
َ
مۡ  ََِذا َ ُت َۡ ِ  َءاَ�ٰتِ  َسِا َّ رُ  � ََ ُۡ ُ   َِِه  ي

ُ
 َِِه  َو�ُۡسَتۡهَزَ

ْ  فََ�  وا َُ َُ ُۡ ُهمۡ  َ� ََ ٰ  َم َّ ْ  َح وُضوا يٍث  ِ�  َ�ُ َِ مۡ  َ�ۡ�ِهِۦٓ  َح ُُ ّ ۡثُُۡهۡمۗ  َِٗذا ََِ َ  َِنّ  ّمِ َّ ِمعُ  �  َج 
 َ�ُِ ِر�نَ  �لُۡاَ�َِٰ ًَ  َجَهّنمَ  ِ�  َو�ۡلَ�َِٰ     ]١٤٠:  ءلنسي [ ﴾ ١ َ�ِي

‘আর িতিন েতা িকতােব েতামােদর �িত নািযল কেরেছন েয, যখন 
েতামরা শনেব আ�াহর আয়াতসমূহ অঅীকার করা হে� এবং েসগেলা 
িনেয় উপহাস করা হে�, তাহেল েতামরা তােদর সােথ বসেব না, 
যতকণ 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।’ {সূরা আন-িনসা, আয়াত : ১৪০}  

শায়খ আবদুল আযীয ইবন বায রহ. েক িজেজস করা হেয়িছল েযসব 
খবেরর কাগজ ও মযাগািজন বা বই-পু�ক নাি�কযবাদী �ব�-িনব� ও 
বয�ি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 েসগেলা �য় না করা। আর রাা যিদ ইসলামী হয় 
তাহেল কতরবয হেব তা িনিষু করা। কারণ এসব সমাজ ও মুসিলমেদর 
জনয এসব বব কিতকর। তাই মুসিলমেদর দািয়ূ হেব এসেবর েকনা 
ও েবচা এবং এসেবর েয েকােনা ধরেনর �চার বজরন করা আর 
মানুষেক এসব বজরেনর �িত আআান জানােনা। এিদেক দািয়ূশীলেদর 
কতরবয হেব এসবেক এেকবাের িনিষু েীাষণা করা। [আল-মাওসু‘ 
আল-বািযয়া িফল মাসাইিলন িনসাইয়যা : ১২৭৪/২]  
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[মূল েলখার সূ� : 
Uhttp://www.alukah.net/Sharia/0/35465/#ixzz1bwjjshE0 U ] 

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

