তাগুততর কুফর সম্পতকে সতেহ ও সংশয়?
তাগুততের মতযে যারা নিতেতেরতক মুসনিম বতি পনরচয় নেতয় থাতক তাতের
কুফতরর বোপাতর অতিতকর অতযে সতেহ ও সংশয় কাে কতর। এ কারতিই
তাগুততের অবস্থা সাযারণ েিত াষ্ঠীর কাতে অস্পষ্ট হতয় পতেতে। নবতশষত
এ কারতি যয, তারা ইসিাতমর বহু নবষয় যযমি: হজ্জ , সািাত, মসনেে
নিমোণ, কুরআি নতিাওয়াত, সাোকাহ নবতরণ ইতোনে নবষয়গুতিা আোয়
কতর থাতক।
যারা তাতের কাতফর য াষণা কতর িা তারা নতি যেণীর হতয় থাতক :
১। যারা তাগুততেরতক সাহাযে সহতযান তা কতর। তাগুততর আইতির
আিু তে কতর, আল্লাহর আইিতক অবতহিা কতর, তারা আল্লাহ ও তার
িুরতক নিনিতয় নেতত যচষ্টা কতর এবং এই দ্বীতির রক্ষাকারী আল্লাহর
আউিীয়াতের সাতথ িোই কতর। এরা তাগুততর য ািাম এবং তাগুততর
মুখপাত্র, যারা নকিা মািুষতক তাগুততর ইবােততর নেতক আহ্বাি কতর। এরা
হি যসকুিানরষ্ট ও ণতন্ত্রীরা এবং তাতের আনখরাতত যকাি অংশ যিই। এই
যেণীর যিাতকর কুফতরর বোপাতর যকাি সতেহ যিই।
২। যারা এই তাগুততের স্বািানবক অবস্থা সম্পতকে অজ্ঞ। এই তাগুততরা
যকাি যকাি কুফতর পনতত হতয়তে এবং যসগুতিার শতে সম্পতকে এ যেণীর
মািুষ অজ্ঞ। ততব এই নবষতয় আল্লাহ তাআিা যা বতিতেি যসটা তারা নবশ্বাস
কতর। এতের সনিক আনিো আতে এবং তারা গুিাহ ার িয়, বরং তাতের
এই অবস্থা হি মূিত অজ্ঞতা। এই নবষতয় একনট উোহরণ হতিা: এক বোনি

নবশ্বাস কতর যয, যকাি বেনি াতয়তবর জ্ঞাি রাখার োনব করতি ঐ বেনি
কানফর। নকন্তু যস োতিিা যয অমুক অমুক বেনি াতয়ব জ্ঞাি রাখার োনব
কতরতে। এই বেনিতের কুফতরর বোপাতর যস অজ্ঞ।
এটা তার ক্ষনত করতবিা বা তার ঈমািতক প্রিানবত করতব িা।
৩। যারা তাগুততর কাযেক্রম সম্পতকে োতি এবং তারা যযসব ঈমাি িঙ্গকারী
নবষয় ও কুফরীতত পনতত হতয়তে যসটাও োতি, নকন্তু তারা তাকনফর করা
যথতক যবতচ থাতক। এই যেণীতত েুই যরতির যিাক পাওয়া যায় :
ক) তারা নবশ্বাস কতর যয এই তাগুততরা কুফর কতরতে, এবং নবশ্বাস কতর
যয তারা িুি পতথ আতে এবং তারা এটাতক ৃণা কতর। নকন্তু প্রকাতশে
তাকনফর কতর িা।
এই প্রকাতরর মাতে নিতনাি যিাতকরা রতয়তে :
যারা েুবেি ও যাতের যকাি সুরক্ষা বা উপায় যিই। আল্লাহর সামতি তাতের
ওের আতে ইিশাআল্লাহ, যতনেি তাতের েুবেিতা থাকতব। তাতের অবস্থা
এই আয়াততর অন্তিুেি:
ات لَ ْم َت ْعل َُّمو ُّه ْم أَن َت َط ُّئو ُّه ْم
ٌ ون َونِ َسا ٌء ُّم ْؤ ِم َن
َ َو ل َْو ََل ِر َجا ٌل ُّم ْؤ ِم ُّن

ْي عِل ْم
ِ ْ هْن َم َع َر ٌة ِب َغ
ُّ ْ يبكُّم ِم
َ فَ ُّت ِص

“যনে

মক্কায় নকেুসংখেক ঈমািোর পুরুষ ও ঈমািোর িারী িা থাকত,
যাতেরতক যতামরা োিতত িা। অথোৎ তাতের নপষ্ট হতয় যাওয়ার আশংকা িা
থাকত, অতঃপর তাতের কারতণ যতামরা অজ্ঞাতসাতর ক্ষনতগ্রস্ত হতত, ততব
সব নকেু চুনকতয় যেয়া হত” (সুরা ফাতহ:২৫)

যারা এই তাগুততের কুফর করার বোপারনট নবশ্বাস কতর এবং তাতের
কুফর নচিতত পাতর নকন্তু তাতের উপর তাকনফর কতর িা। যনেও তারা েুবেি
িা এবং তাতের সুরক্ষা রতয়তে। এরা হি প্রতারিাকারী এবং এরা এই
আয়াততর অযীতি পতে –
]٦٨:[٩ ون
َ ِن ف َُّي ْد ِه ُّن
ُّ َودُّوا ل َْو ُّت ْده
“তারা চায় যনে আপনি িমিীয় হি,ততব তারাও িমিীয় হতব”। [সুরা আি-

কািাম, ৯]
তাতের বোপাতর হুকুম হি গুিাহ ারতের অিুরূপ এবং তাতের অবস্থা,
যপ্রক্ষাপট ও এমি কাতের কারণ অিুযায়ী তাতের গুিাহর মাত্রা নিযোনরত
হতব। শায়খ সুিাইমাি ইবিু আব্দুল্লাহ আহিুশ শায়খ বতিি –
“যনে যস তাতের কুফরতক স্বীকার কতর নকন্তু তাকনফর করার মাযেতম তাতের

নবতরানযতা িা কতর, তাহতি যস হি প্রতারণাকারী এবং যস আল্লাহর এই
আয়াততর অযীতি পেতব, “তারা চায় যনে আপনি িমিীয় হি,ততব তারাও
িমিীয় হতব”। এমি যিাতকর বোপাতর হুকুম হতব গুিাহ ারতের অিুরূপ।”
যারা বতি “অিোিেরা (তাগুততরা) কুফতর পনতত হতয়তে। নকন্তু এই
বেনি কুফর কতরতে এটা আনম বিতবা িা, যনেও তারা কুফতরর নেক যথতক
সমাি।” এিাতব এমি বেনিরা সম্পূণেিাতব তাগুততের ওপর তাকনফর
যথতক নবরত থাতক। নিঃসতেতহ এযরতির যিাকতের ইসিাতমর উপর িের
যেওয়া প্রতয়ােি হতয় পতে, কারণ কুফর ও ইসিাতমর মাোমানে আর নকেু
যিই। ইসিাম যা নকেুতক কুফর বতিতে অথবা কুফফার বতিতে, যস কানফর
এবং এ বোপাতর যকাি সতেহ যিই, যকাি তাউয়ীতির সুতযা যিই। বস্তুত
এই যেণী আল্লাহর হুকুম তাতের কাতে স্পষ্ট হতয় যাবার পর যসটাতক

প্রতোখোি কতরতে।শায়খ মুহাম্মাে ইবিু আবেুি ওয়াহাব (রানহমাহুল্লাহ)
বতিতেি,
“কুফর

নবত তাগুততর অথে হি, আল্লাহ বোতীত যা নকেুর ইবােত করা হয়
– যযমি নেি, মািুষ, াে, পাথর ইতোনে – তুনম তাতের নমথো হবার উপর
নবশ্বাস রাখতব। তুনম এর কুফতরর বোপাতর সাক্ষে যেতব এবং সাক্ষে যেতব যয
এতের পথ হি বানতি পথ এবং যয যকউ এ পতথর অিুসরণ, তুনম তাতক
ৃণা করতব, চাই যস যতামার বাবা যহাক নকংবা িাই। যারা বতি আনম যকবি
আল্লাহরই ইবােত করতবা নকন্তু যাতের আল্লাহর অংশীোর সাবেস্ত করা হয়
তাতের নবতরানযতা করতবা িা, তারা িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ-এর উপর নমথোর
কতরতে। এবং তারা িা আল্লাহর উপর নবশ্বাস রাতখ আর িা তাগুততক
অনবশ্বাস কতর।”
খ) যারা তাগুততের অবস্থা সম্পতকে োতি এবং তারা যয ঈমাি িঙ্গকারী
নবষয় ও কুফতর পনতত হতয়তে তার বোপাতর োতি, তাতের বানতি হওয়া
সম্পতকে ওয়ানকবহাি এবং মতি মতি তাতের ৃণা কতর। নকন্তু তারা বতি যয,
কােনট কুফর নকন্তু বেনির উপর তততাক্ষণ তাকনফর করা হতব িা যততাক্ষি
িা হুজ্জাহ কাতয়ম হতে এবং তাকনফতরর শতেসমূহ পূণে হতে এবং
প্রনতবন্ধকগুতিা অপসানরত হতে। অথবা তারা তাকনফতরর বোপাতর
সংশয়তবায কতর কারণ তারা এমি যিাকতের মাযেতম নবভ্রান্ত হতয়তে যারা
ইিতমর োনব কতর, অথবা এই কারতণ যয তারা যকাি নিনেেষ্ট শায়খ বা তাতের
িেতর সম্মানিত যকাি বেনির তাকনিে কতর, অথবা এই কারতণ যয তারা
মতি কতর এই বোপাতর যকাি তাউয়ীি আতে, অথবা এই কারতণ যয তারা
আনিমতের বিবে িুিিাতব বুতেতে ও বোখো কতরতে যা তাতেরতক ঐসব
তাগুততের তাকনফতরর বোপাতর নবরত কতরতে যারা নিতেতের মুসনিম োনব
কতর।

এমি বেনিতের শুরুততই তাকনফর করা হতব িা, এবং হুজ্জাহ প্রনতষ্ঠা করার
আত ও তাতের সকি সতেহ েূর করার আত এমি বেনিতের তাকনফর
করার অিুতমােি যিই। এ বোপাতর ইেমা আতে।

