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প্রবিবি রাষ্ট্র য়ি দারু আাম বব নয়ি দারু কুফর বব। এ বযাপাবর জুমহুর উম্মবির 

ঐকমি ববদযমান। ককান রাষ্ট্র দারু আাম নয় অবার দারু কুফর নয় িা কখনআ 

বি পাবর না।  

অল্লামা কাানী রঃ ববনঃ- 

 

ًُ  دَاسَُ اىذَّاسُ  رَِصٞشُ  ُْٗ إْسََل َ  م فْشُ  دَاسَُ أ

‚দার‛ য়ি দারু আাম বব নয়ি দারু কুফর বব ...... (বাদাআউ ানাবয়’, 

পবরবেদঃ বকিাবু বয়ার ধ্যায়ঃ মা’নাদ দারাআন দাবর আাম য়া দাবর কুফর)  

যাাঁ িবব দারু কুফর অবার কমৌবক ২ ভাবগ ববভক্তঃ- 

(১) দারু ারব। (যাবদর াবে মুবমবদর ককান বি বা চুবক্ত কনআ) 

(২) দারু অাদ। (যাবদর াবে মুবমবদর বি বা চুবক্ত অবে) 

 আববন অব্বা রাবদঃ ববনঃ- 

 دشة إٔو ٍششمٜ مبّ٘ا ٗاىَؤٍِْٞ، ٗسيٌ ػيٞٔ هللا صيٚ اىْجٜ ٍِ ٍْضىزِٞ ػيٚ اىَششمُ٘ مبُ"

 "ٝقبريّ٘ٔ ٗال ٝقبريٌٖ ال ػٖذ إٔو ٍٗششمٜ ٗٝقبريّ٘ٔ، ٝقبريٌٖ
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রাু াল্লাল্লাহু অাআব য়া াল্লাম  মুবমনবদর কাবে মুলবরবদর বস্থান বে দুধ্রবের। 

বকেু মুলবরক বে যুদ্ধরি। রাু াল্লাল্লাহু অাআব য়া াল্লাম িাবদর ববরুবদ্ধ যুদ্ধ 

করবিন িারা িাাঁর ববরবদ্ধ যুদ্ধ করবিা। অর বকেু মুলবরক বে চুবক্তবদ্ধ। বিবন িাবদর 

ববরুবদ্ধ যুদ্ধ করবিন না িারা িাাঁর ববরুবদ্ধ যুদ্ধ করি না। (ী বুখারী, বকিাবুি িাাক, 

ধ্যায়ঃ বনকাহু মান অামা বমনা মুলবরকাি ...,)  

উপবরাক্ত বেণীি াদী কেবক দারু কুফর দুভাবগ ববভক্ত য়া স্পষ্ট রূবপ বুবে অব। 

আবনু কাআবয়যম রঃ ববনঃ- 

 

 ػٖذ إٔو ٗإٍب دشة إٔو إٍب ٗاىنفبس

কুফফার য়ি যুদ্ধরি বব নয়ি চুবক্তবদ্ধ বব। (অকামু অবয বযম্মা, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-

৪৭৫) 

দারু কুফর কখন দারু আাম য়? 

দারু কুফর কখন দারু আাম বব এ বযাপাবর ানাফী ফুকাাগবনর মাবে ককান বিমি 

ববদযমান কনআ। বকন্তু দারু আাম কখন দারু কুফর য় এ বযাপাবর বিমি ববদযমান।  

অল্লামা কাানী রঃ ববনঃ-  
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َُِ ِخََلفَُ اَلُ ْٞ َُُّ فِٜ أَْصَذبثَِْب ثَ َ ًُ  دَاسَُ رَِصٞشُ  اْىن ْفشُِ دَاسَُ أ ٖ ٘سُِ إْسََل ًُِ ثِظ  ًُِ أَْدَنب ْسََل ب اْْلِ َٖ ا فِٞ اْخزَيَف٘   فِٜ َٗ
ًُِ دَاسُِ ْسََل ب ، اْْلِ َٖ برَا إَّّ ََ  ؟ اْىن ْفشُِ دَاسَُ رَِصٞشُ  ثِ

 

অমাবদর ফুকাাবদর মাবে এ বযাপাবর ককান বিমি কনআ কয, দারু কুফর শুধু্মাত্র 

আাবমর অকাম বাস্তবায়বনর মাধ্যবমআ দারু আাবম পবরেি য়। িবব িাবদর বিমি 

বে- দারু আাম কীভাবব দারু কুফর য় ক কেবত্র। (বাদাআউ ানাবয়’- পবরবেদঃ 

বকিাবু বয়ার- ধ্যায়ঃ মা’নাদ দারাআন দাবর আাম য়া দাবর কুফর)  

ফািয়াবয় ববিয়াবি একআ মি উবল্লখ করা বয়বেঃ- 

 

ٌُْ َُُّ اْػيَ َ ًُِ دَاسُ  رَِصٞشُ  اْىَذْشةُِ دَاسَُ أ ْسََل اِدذُ  ثَِشْشغُ  اْْلِ َٗ ، َُ٘  ٕ َٖبسُ  َٗ ٌُِ إْظ ْن ًُِ د  ْسََل َٖب اْْلِ  فِٞ

মবন রাখবব, দারু রব শুধু্মাত্র একমাত্র লবিণ দারু আাবম পবরেি বব, অর িা 

বে, কখাবন আাবমর অআন বাস্তবাবয়ি োকা। (ফািায়াবয় অামবগরী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-

২২৩) 

অাউদ্দীন াকাফী রঃ অদ-দুররু মুখিাবরর মবধ্য বববেনঃ- 

 

 فٖٞب اْلسَلً إٔو أدنبً ثئجشاء اْلسَلً داس رصٞش اىذشة ٗداس
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দারু ারব দারু আাবম পবরেি য়, কখাবন আাবমর অআন জাবর করার মাধ্যবম। 

(কদখুনঃ- ফািায়াবয় লামী, বকিাবু বজাদ, বাবু মুিাবমন )  

এ বযাপাবর পুবরা উম্মবির আজমা ববদযমান, দারু কুফর শুধু্মাত্র আামী অআন বাস্তবায়বনর 

মাধ্যবমআ দারু আাম বব। উপমাবদলবক উামাবয় বি দারু ারব ফািয়া 

বদবয়বেন। যা কবআ জাবন। ককউ যবদ কআ ফািয়াবক বিক বব কমবন কনয় িাব 

িাবক উম্মবির এআ আজমা অবলযকীয় ভাবব মানবি বব কয- "আামী অআন বাস্তবায়বনর 

অগ পযণন্ত উপমাবদবলর ককান রাষ্ট্র দারু আাম বাবব পবরগবেি বব না। " 

দারু আাম কযভাবব দারু কুফর য়-আমাম অবূ ানীফা রঃ এর মিঃ  

দারু আাম কখন দারু কুফর বব গেয বব, এ বযাপাবর অমাবদর আমামবদর মাবে 

বিমি অবে। এ বযাপাবর আমাম অবূ ানীফা রঃ ববনঃ-  

ب َٖ ُ اْىن ْفشُِ دَاسَُ رَِصٞشُ  اَلُ إَّّ َٕب ، َشَشائِػَُ ثِضَََلسُِ إالَّ ٖ ٘سُ  : أََدذ  ًُِ ظ  ب اىْن ْفشُِ أَْدنَب َٖ َّبِّٜ فِٞ اىض َٗ : ُُْ َ َُُ أ  رَن ٘

خ ُ ََ زَبِخ اىضَّبِىشُ  اْىن ْفشُِ ِىذَاسُِ ٍ  َٗ : ُُْ َ ب َْٝجقَٚ اَلُ أ َٖ ٌُ  فِٞ ْسِي اَلُ ٍ  َٗ  ُٜ ِ ٍ ْ ب ِر ٍِ ُُِ آ ب ٍَ َ هُِ ثِبْْل َّٗ َ  اْْل

বিনবি লবিণ দারু আাম দারু কুফবর পবরেি বব। 

এক, িাবি কুফরী ববধ্ান নাবফয োকা।  

দুআ, দারু কুফবরর পার্শ্ণবিণী য়া। (েণাৎ পাবল ককান দারু আাম না োকা)  

বিন, মুবম  বজবম্মরা পূববণ প্রদান কৃি বনরাপত্তার নযায় বনরাপদ না য়া। (আামী 
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লান োকা বস্থায় কযমন বনরাপদ বে কিমন বনরাপদ না য়া) (বাদাআউ ানাবয়’-

পবরবেদঃ বকিাবু বয়ার - ধ্যায়ঃ মা’নাদ দারাআন দাবর আাম য়া দাবর কুফর)  

আমাম অবু ানীফা রঃ দারু কুফবর পবরেি বার কয বিনবি লিণ বেণনা কবরবেন িার 

প্রবিবি লিণ বিণমান প্রায় ক মুবম ধু্যবি রাবষ্ট্র পায়া যায়। ককননা এমস্ত রাষ্ট্র 

কুফফারবদর ববধ্ান িারা পবরচাবি। অর আামী বখাফাি বা লান োকা বস্থায় 

মুবমরা কয বনরাপত্তার মবধ্য বে িার লি ভাবগর এক ভাগ বনরাপত্তার মবধ্য মুবমগে 

কনআ। যা বদবাবাবকর উজ্জ্ব ূবযণর নযায় স্পষ্ট। িবব বদবনর কবা ককউ চেু বি কবর 

োকব িা বভন্ন কো। অর অমাবদর পার্শ্ণবিণী এমন ককান রাষ্ট্র কনআ যা আামী অআন 

িারা পবরচাবি। িাআ ককউ যবদ আমাম অবু ানীফা রঃ এর মিবক গ্রে কবর িোবপ এ 

ধ্রবের রাষ্ট্রবক দারু আাম বা দারু অমান বার ুবযাগ কনআ।  

অমাবদর অনাফ ফুকাাবয়র মি বে, মুবম মুজাবদীন যবদ ককান দারু কুফবর 

অক্রমে চাায়-  িঃপর কাবফরবদর পরাজয় ঘবি, মুজাবদীনরা ববজয় াভ করব 

আামী অআন বাস্তবায়বনর অগ পযণন্ত িা দারু আাবম পবরেি বব না। দারু আাম 

বার এক মাত্র লিণ বে, িীন কাবয়ম করবি বব। িীন কাবয়বমর অবগ িা দারু আাম 

বব না। 

আমাম অবূ ানীফা  অবূ আয়ূুফ রঃ এর মবি, দারু কুফবর গবনমি বণ্টন জাবয়জ 

কনআ। বকন্তু কদখা যায় রাূ াল্লাল্লাহু অাআব য়া াল্লাম খায়বার ববজবয়র পর কখাবনআ 
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গবেমি বণ্টন কবরবেন। এআ মাঅা অবাচনা করবি বগবয় লামু অবয়ম্মা আমাম 

ারাখী রঃ ববনঃ-  

 ٗقسٌ اىَذْٝخ فٜ اىقسَخ ثَْضىخ فٖٞب اىقسَخ فنبّذ دنَٔ فٖٞب ٗجشٙ اْلسض افززخ فئّٔ خٞجش ٗأٍب
 ثأجشاء إسَلً داس ٗصٞشٕب ثيذح افززخ إرا اْلٍبً أُ دىٞو ٕزا ففٜ ٍْٖب ٝخشط أُ قجو فٖٞب اىغْبئٌ
 ػيٞٔ هللا صيٚ هللا سس٘ه ٍقبً غبه ٗقذ فٖٞب اىغْبئٌ ٝقسٌ أُ ىٔ ٝج٘ص فئّٔ فٖٞب اْلسَلً أدنبً

 اْلسَلً داس ٍِ فنبّذ فٖٞب اْلسَلً أدنبً ٗأجشٙ اىفزخ ثؼذ ثخٞجش ٗسيٌ

অর খায়বাবরর বযাপারবি বে- রাূ াল্লাল্লাহু অাআব য়া াল্লাম খায়বার ববজয় 

কবরবেন। কখাবন িাাঁর ববধ্ান (আামী ববধ্ান) জাবর কবরবেন। িাআ কখাবন গবেমি বণ্টন 

মবদনায় বণ্টবনর নুরূপ। খায়বাবর গবেমি বণ্টন কেবক প্রমাবেি য়, যখন আমাম ককান 

ঞ্চ ববজয় করববন এবং আামী লান জাবর করার মাধ্যবম িাবক দারু আাবম 

পবরেি করববন, িখন আমাবমর জনয কখাবন গবেমি বণ্টন করা জাবয়জ। খায়বার ববজবয়র 

পর রাু াল্লাল্লাহু অাআব য়া াল্লাম কোয় দীঘণ ময় বস্থান কবরবেন এবং কখাবন 

আামী ববধ্ান জাবর কবরবেন। ফব িা দারু আাবম পবরেি বয়বে। (অ-মাবূি, 

খণ্ড-১০, ধ্যায়ঃ বকিাবু বয়ার-গবেমবির বণ্টন)  

আয়ামাবনর নুজাআর ঞ্চ ববজবয়র বযাপাবর লামু অবয়ম্মা আমাম ারাখী রঃ ববনঃ- 

 ثؼذ فٖٞب االسَلً ادنبً رجش ٗىٌ فزذ٘ا إٌّٖ
 اسَلً داس رصٞش ال االسَلً ادنبً اجشاء قجو اىفزخ ٗثَجشد

াাবাবয় ককরাম নুজাআর ববজয় কবরবেন। বকন্তু ববজবয়র পর পবরআ (াাযযকারী পর 

বাবনী যুক্ত বার অবগ) কখাবন আামী ববধ্ান বাস্তবায়ন কবরনবন। অর শুধু্মাত্র ববজবয়র 
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মাধ্যবম, আামী লান জাবর করার পূববণ ককান রাষ্ট্র দারু আাম য় না। (অ-মাবূি, 

খণ্ড-১০, ধ্যায়ঃ বকিাবু বয়ার-গবেমবির বণ্টন)  

কনািঃ উামাবয় বি উপমাাবদলবক দারু ারব কঘাো কবর বেবন। ুিরাং দারু 

ারব িখন পযণন্ত দারু আাম ববনা যিেে না কখাবন আামী লান বাস্তবাবয়ি য়। 

যবদ মুবমগে যুদ্ধ কবর েবা নয ককান ভাবব ককান ঞ্চ বনবজবদর ধ্ীবন কনয় িা 

দারু আাবম পবরেি বব না যিেে না কখাবন আামী ববধ্ান বাস্তবায়ন করা য়। 

এিাআ বফকব ানাফীর গ্রেবযাগয মি।  

জুমহুবরর বভমি  

জুমহুর ফুকাা রঃ এর বভমি বে, দারু কুফর কযভাবব আামী অআন প্রবিষ্ঠার 

মাধ্যবম দারু আাম য় একআ ভাবব দারু আাম, দারু কুফবর পবরেি য় কুফরী 

অআন বাস্তবায়বনর মাধ্যবম। লাফী মাযাববর ককউ ককউ বভন্নমি কপাে কবরন, িাবদর মি 

বে ককান রাষ্ট্র একবার দারু আাম ব অর কখবনা দারু কুফর বব না। কিা 

দারু আাম বাববআ গেয বব। বফকব লাফীর নুারী নয ফকী অবার িাবদর এআ 

মবির ববপরীি মি প্রকাল কবরবেন।  

জুমহুর অবয়ম্মাবয়র বনকি, রাষ্ট্র কয অআন িারা পবরচাবি বব কিা কআ রাষ্ট্র বাববআ গেয 

বব, আামী অআন িারা ব দারু আাম। কুফরী অআন িারা পবরচাবি ব দারু 

কুফর।  

https://www.facebook.com/hashtag/জুমহুরের_অভিমত?source=feed_text&epa=HASHTAG
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অনাফ রঃ কদর বভমিঃ 

আমাম অবূ আয়ূুফ  মুাম্মাদ রঃ এর বভমি- 

আমাম কাানী রঃ ববনঃ  

قَبهَُ َٗ  ٘ س فَُ أَث ذ ُ ٝ٘  ََّ َذ  ٍ ب - َٗ ََ  ٖ ََ ب : ّللاَّ ُ َسِد َٖ ٖ ٘سُِ اْىن ْفشُِ دَاسَُ رَِصٞشُ  إَّّ ًُِ ثِظ  َٖب اْىن ْفشُِ أَْدَنب  فِٞ

অর আমাম অবূ আয়ূুফ  মুাম্মাদ রঃ এর মি বে, কুফবর ববধ্ান নাবফবযর মাধ্যবম 

দারু আাম দারু কুফবর পবরেি বব। (বাদাআউ ানাবয়’- বকিাবু বয়ার- ধ্যায়ঃ 

মা’নাদ দারাআন দাবর আাম য়া দাবর কুফর) 

ফািাাবয় অমবগরীবি াববাআবনর এআ মিবকআ গ্রাবধ্কার কদয়া বয়বেঃ – 

قَبهَُ َٗ  ٘ س فَُ أَث ذ ُ ٝ٘  ََّ َذ  ٍ ب - َٗ ََ  ٖ ََ اِدذُ  ثَِشْشغُ  - رَؼَبىَٚ ّللاَّ ُ َسِد ْٞشَُ اَلُ َٗ َُ٘ ، َغ  ٕ َٖبسُ  َٗ ًُِ إْظ  ، اْىن ْفشُِ أَْدَنب

َُ٘  ٕ  اْىِقَٞبطُ  َٗ

অর অবূ আয়ূুফ  মুাম্মাদ রঃ ববন- ‚শুধু্মাত্র একিা লিণআ প্রবযাজয নয ককান লবিণর 

প্রবয়াজন কনআ। অর িা বে কুফরী অআন কাযণকর করা।‛ অর এআ মিিাআ যুবক্তযুক্ত। 

(ফািয়াবয় লামী, বকিাবু বজাদ, ধ্যায়ঃ ফী-মা িাীরু ববী দারু আাম য়া দারু 

ারব) 

আমাম ারাখী রঃ ববাআবনর মবির বযাখযা এভাবব বদবয়বেনঃ  

https://www.facebook.com/hashtag/আহনাফ_রহঃ?source=feed_text&epa=HASHTAG
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 فبىق٘ح اىششك دنٌ فٞٔ ظٖش ٍ٘ظغ فنو ٗاىغيجخ اىق٘ح ثبػزجبس إىٌٖٞ أٗ اىْٞب رْست اَّب اىجقؼخ الُ
 فٞٔ فبىق٘ح االسَلً دنٌ فٞٔ اىظبٕش مبُ ٍ٘ظغ ٗمو دشة داس فنبّذ ىيَششمِٞ اىَ٘ظغ رىل فٜ

 ىيَسيَِٞ

ককান ঞ্চ অমাবদর াবে মৃ্পক্ত ধ্রা বব নাবক কাবফরবদর াবে মৃ্পক্ত ধ্রা বব িা 

বনধ্ণাবরি বব লবক্ত  কিৃণবের প্রবি েয কবর। ককান রাবষ্ট্র যবদ বলরবকর ববধ্ান কাযণকর 

োবক কখাবন মুলবরকরা লবক্তলাী বব বববববচি বব। ফব িা দারু ারব বব। ককান 

রাবষ্ট্র যবদ আামী ববধ্ান কাযণকর োবক কখাবন মুবমরা লবক্তলাী বব বববববচি বব। 

(অ-মাবূি, বকিাবু বজাদ, ধ্যায়ঃ মুয়ামাািু জাআবল কুফফার) 

আমাম ারাখী রঃ এর মবির বাস্তব বভজ্ঞিার মবধ্য অমরা বদন পার করবে। এ কদবলর 

ংখযাগবরষ্ঠ জনগে মুবম বকন্তু ববধ্ান চবে বলরক  কুফবরর। যার ফব অমাবদর 

হৃদবয়র স্পিন মুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অাআব য়া াল্লাবমর আজ্জি রোবেণ রাজপবে নামব 

অমাবদর বুবক কধ্বয় অবে বুবি। অমাবদর উপর বববফাবরি বে কগ্রবনড। আবিাবক 

বনস্তব্ধ কবর এমন জঘনয  নগ্ন ভাায় মুাম্মাবদ অরাবীর আজ্জবি অক্রমেকারীর 

িযাকারীবদর লাবস্ত বে ফাাঁব। অর জঘনয কআ মুরিাদ বে ‚বিিীয় মুবক্তযুবদ্ধর প্রেম 

লীদ‛। িাআ ববধ্ান চব যাবদর লবক্ত  কিৃণে বাস্তববআ িাবদর।  

আমাম মাবক রঃ এর মিঃ 

আমাম মাবক রঃ মক্কা ববজয় য়ার পূববণর হুকুম বেণনা করবি বগবয় ববন- 

 ٍٝ٘ئز ظبٕشح مبّذ اىجبٕيٞخ أدنبً ْلُ دشة داس ٍٝ٘ئز اىذاس ٗمبّذ

https://www.facebook.com/hashtag/ইমাম_মালিক_রহঃ_এর_মতঃ?source=feed_text&epa=HASHTAG
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িখন ঐ ঞ্চ (মক্কা) দারু ারব বে। ককননা িখন (মক্কায়) জাববয়যাবির বববধ্ববধ্ানআ 

ববজয়ী বে। (অ-মুদাউনািু কুবরা, ধ্যায়ঃ ফী অবীবদ দাবর ারব আউবমুনা ফী-

দাবর ারব) 

মক্কা ববজবয়র পূববণ আমাম মাবক রঃ মক্কাবক দারু ারব অখযাবয়ি করবিবেন। অর এর 

কারে বাবব উবল্লখ করবিবেন ‘মক্কা জাববয়যাবির ববধ্াবনর ধ্ীবন োকা’। বফকব 

মাববকর নুারী নযানয ফুকাা রঃ একআ মি বযক্ত কবরবেন।  

ফুকাাবয় ানাববা রঃ  

কাজী অবূ আয়া’া রঃ ববনঃ-  

 

 اىنفشح داس فٖٜ اْلسَلً أدنبً دُٗ اىنفش ْلدنبً فٖٞب اىغيجخ مبّذ داس مو

কয দাবরর মবধ্য আামী অআবনর কচবয় কুফবর অআন প্রকি বব িা দারু কুফর বাববআ 

ববববচয বব। (অ-মুিামাদ ফী উুবদ িীন-২৭৬) 

আমাম আবনু কাআবয়যম রঃ ববনঃ 

 ػيٞٔ رجش ىٌ ٍٗب اْلسَلً، أدنبً ػيٖٞب ٗجشد اىَسيَُ٘ ّضىٖب اىزٜ ٕٜ اْلسَلً داس :اىجَٖ٘س قبه

 داس رصش ٗىٌ جذا ٍنخ إىٚ قشٝجخ اىطبئف فٖزٓ الصقٖب، ٗإُ إسَلً داس ٝنِ ىٌ اْلسَلً أدنبً
 اىسبدو ٗمزىل ٍنخ ثفزخ إسَلً

https://www.facebook.com/hashtag/ফুকাহায়ে_হানাবেলা_রহঃ?source=feed_text&epa=HASHTAG
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জুমহুবরর বভমি বে- দারু আাম বে ঐ রাষ্ট্র যার বধ্বাীরা মুবম এবং িাবি 

আামী ববধ্ান বাস্তবাবয়ি। কয রাবষ্ট্র আামী ববধ্ান বাস্তবাবয়ি কনআ িা দারু আাম নয় 

যবদ বা িা দারু আাবমর পার্শ্ণবিণী রাষ্ট্র য় না ককন। িবয়ফ মক্কার বি বনকবির 

একবি ঞ্চ বকন্তু মক্কা ববজবয়র পর িা দারু আাবম পবরেি য়বন। একআভাবব 

াব। (অকামু অবয বযম্মা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৬) 

লাবয়খ মানূর অ-বুূিী রঃ ববনঃ 

 اىنفش دنٌ فٖٞب ٝغيت ٍب ٕٗٚ اىذشة ثذاس دْٝٔ إظٖبس ػِ ٝؼجض ٍِ ػيٚ اىٖجشح ٗرجت

দারু ারবব কয বনবজর িীনবক প্রকাল করবি েম িার উপর বজরি য়াবজব। অর 

দারু ারব বে কযখাবন কুফরী ববধ্ান প্রব। (কাললাফু ককনা’, বকিাবু বজাদ-প্রেম 

ধ্যায়)  

অল্লামা আববন মুফব রঃ অ-াম্বাী ববনঃ- 

 ٗال اىنفش، فذاس اىنفبس أدنبً ػيٖٞب غيت ٗإُ اْلسَلً، فذاس اىَسيَِٞ أدنبً ػيٖٞب غيت داس فنو
 ىغٞشَٕب داس

কয রাবষ্ট্রর মবধ্য মুবমবদর ববধ্ান বাস্তবাবয়ি িা দারু আাম অর কয রাবষ্ট্রর মবধ্য 

কুফরী ববধ্ান বাস্তবাবয়ি িা দারু কুফর। এআ দুআবয়র বাআবর ককান দার (রাষ্ট্র) কনআ। 

(অ-অদাবুল লরআয়য়যা, ধ্যায়ঃ ফী-িাকীবক দাবর আাম য়া দাবর কুফর)  

অল্লামা অাউদ্দীন অ-মারদাবী রঃ ববনঃ 
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 اىنفش دنٌ فٖٞب ٝغيت ٍب اىذشة ٗداس

দারু ারব বে ঐ রাষ্ট্র যা কুফরী অআন িারা লাবি। (অ-আনাফ, বকিাবু বজাদ-

প্রেম ধ্যায়)  

মকাীন আাবমক বচন্তাববদ  

াবয়যদ কুিুব রঃ ববনঃ  

 ٗرشَو إسَلً، داس اْلٗه :ىَٖب صبىش ال قسَِٞ إىٚ اىَسيٌ اػزجبس ٗفٜ اْلسَلً ّظش فٜ اىؼبىٌ ْٝقسٌ

 مبُ أٗ ٍسيَِٞ، ميٌٖ إٔئ مبُ س٘اء اْلسَلً ششٝؼخ ٗرذنَٔ اْلسَلً، أدنبً فٞٔ رطجق ثيذ مو
 اْلسَلً، أدنبً فٞٔ ٝطجقُ٘ ٍسيَُ٘ دنبٍٔ ٗىنِ رٍِٞٞ ميٌٖ إٔئ مبُ أٗ ٗرٍِٞٞ، ٍسيَِٞ إٔئ

 اْلسَلً، ْلدنبً رطجٞقٔ ٕ٘ إسَلً داس ٍب ثيذ اػزجبس فٜ مئ فبىَذاس .. اْلسَلً ثششٝؼخ ٗٝذنَُ٘

  .اْلسَلً ثششٝؼخ ٗدنَٔ

 مبئْب ُ اْلسَلً، ثششٝؼخ ٝذنٌ ٗال اْلسَلً، أدنبً فٞٔ رطجق ال ثيذ مو ٗرشَو دشة، داس :اىضبّٜ

 اػزجبس فٜ مئ فبىَذاس مفبس، أٌّٖ أٗ مزبة إٔو أٌّٖ أٗ ٍسيَُ٘، إٌّٖ :قبى٘ا س٘اء مبّ٘ا، ٍب إٔئ

 اْلسَلً، ثششٝؼخ دنَٔ ٗػذً اْلسَلً، ْلدنبً رطجٞقٔ ػذً ٕ٘ دشة داس ٍب ثيذ

আাবমর দৃবষ্টবি  মুববমর ববববচনায় ববর্শ্ দুভাবগ ববভক্ত। যার িৃিীয় ককান ভাগ কনআ।  

প্রেমঃ দারু আাম। অর িা বে ঐ রাষ্ট্র- কযোয় আামী অআন বাস্তবাবয়ি। আামী 

লরীয়ি িারা পবরচাবি। চাআ িার ক জনগে মুবম কাক। বা মুবম  বযবম্ম উভয় 

বমবি কাক। েবা ক জনগে বযবম্ম কাক বকন্তু লাক কাক মুবমরা। যারা কোয় 

https://www.facebook.com/hashtag/সমকালীন_ইসলামিক_চিন্তাবিদ?source=feed_text&epa=HASHTAG
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আামী অআন বাস্তবায়ন কবর। আামী লরীয়ি িারা ফায়াা কবর। দারু আাম 

বনধ্ণারবের কেবত্র মূ ববববচয ববয় বে, আামী অআন বাস্তবাবয়ি য়া  আামী 

লরীয়ি িারা ববচার ফায়াা করা।  

বিিীয়ঃ দারু ারব। অর িা বে প্রবিযক এমন ভূখণ্ড কযোয় আামী অআন বাস্তবাবয়ি 

নয়। যা আামী লরীয়ি িারা পবরচাবি য় না। চাআ িার জনগে যারাআ কাক না ককন। 

চাআ িারা বব- িারা মুবম। বা িারা অব বকিাব েবা িারা (নয) কাবফর। ককান 

রাষ্ট্রবক দারু ারব বনধ্ণারবের কেবত্র মূ ববববচয ববয় বে, আামী অআন বাস্তবাবয়ি না 

োকা। আামী লরীয়ি িারা ববচার ফায়াা না করা। (িাফীর ফী-বযাব কুরঅন, ূরা 

মাবয়দা-২৭-৪০ অয়াবির িাফীর কদখুন)  

মুাম্মাদ কুিুব রঃ ববনঃ  

 ػِ اىْظش ثصشف أٛ ـ ػيٖٞب اْلدنبً غيجخ ٍِ ٗصفٖب رأخز اىذاس أُ اىؼيَبء جَٖ٘س ػيٞٔ ٗاىزٛ
 غٞش سنبّٖب أغيت مبُ ٗى٘ إسَلً، داس فٖٜ هللا ششٝؼخ رذنَٖب اىزٜ فبْلسض ـ إٔيٖب ػقبئذ
 ػجبد اىَج٘ط سنبّٖب ٗأغيت اْلسَلٍٜ، اىذنٌ ٍِ قشُٗ صَبّٞخ خَله اىْٖذ مبّذ مَب ٍسيَِٞ،

 ٍسيَِٞ، سنبّٖب أغيت مبُ ٗى٘ دشة داس فٖٜ هللا ششٝؼخ رذنَٖب ال اىزٜ اْلسض مزىل .اىجقش

জুমহুর উামার মি বে, দার বনধ্ণাবরি বব িা ককান ববধ্ান িারা লাবি িার প্রবি েয 

কবর। েণাৎ ঐ ভূখবণ্ডর মানু ককান ববর্শ্াবর িা ববববচয বব না। কয রাষ্ট্র অল্লাহ্ িায়াার 

লরীয়ি লাবি বব িা দারু আাম যবদ বা িার বধ্কাংল বধ্বাী মুবম য়। 

কযমন ষ্টম লিাব্দীবি আামী লানকাব বিুস্তাবনর বস্থা বে। বধ্কাংল জনগে বে 
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কগা-পূজারী মাজুী। নুরূপ কয রাষ্ট্র অল্লাহ্ িায়াার লরীয়ি িারা লাবি নয় িা দারু 

ারব। যবদ িার বধ্কাংল জনগে মুবম য়। (য়া’ককউনা মুয়াবর ( اىؼبصش ٗاقؼْب ) 

,পৃষ্ঠা-৪২৭)  

উস্তায অবু্দ কাবদর অউদা রঃ এর বভমিঃ 

 فٖٞب رظٖش أٗال اىَسيَِٞ، سيطبُ رذذ رذخو ال اىزٜ اْلسَلٍٞخ غٞش اىجَلد مو رشَو اىنفش داس
 أُ ٗٝسز٘ٛ ٍزؼذدح، دٗه رذنَٖب أٗ ٗادذح، دٗىخ رذنَٖب اىجَلد ٕزٓ أمبّذ س٘اء اْلسَلً، أدنبً
 إظٖبس ػِ ػبجضِٝ اىَسيَُ٘ ٍبداً ٝنُ٘، أٗال ٍسيَُ٘ دائَخ إقبٍخ اىَقَِٞٞ سنبّٖب ثِٞ ٝنُ٘

 اْلسَلً أدنبً

 

দারু কুফর বে এমন ক আাবমক ঞ্চ মূ যা মুবমবদর ধ্ীবন কনআ। 

েবা কযোয় আামী ববধ্ান কাযণকর নয়। চাআ উক্ত ঞ্চ মূ ককান এক রাষ্ট্র িারা 

লাবি কাক েবা একাবধ্ক রাষ্ট্র িারা। চাআ কখাবনর স্থায়ী বধ্বাী মুবম কাক বা 

মুবম। যিেে পযণন্ত মুবমগে আামী ববধ্ান কাযণকর করা কেবক পারগ য়। 

(অি-িালবর’উ বজনায়ী অ-আামী- اْلسَلٍٜ اىجْبئٜ اىزششٝغ , খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭৫) 

উম্মবির বনভণরবযাগয মুজিাবদ উামা-ফুকাা রঃ এর বকিাব ধ্যয়বনর পর, অমরা 

দারু আাম  দারু কুফবরর উপবরাক্ত পবরচয় পাআ। িাআ অমরা আাআ গ্রন কবর  

ববর্শ্া কবর। লরয়ী ককান বদ্ধান্ত বনজ প্রবৃবত্ত কেবক অমদাবন না কবর লরীয়বির মাদার 

কেবক অরে কবর। অমাবদর অরবে যবদ ককান ভু বয় যায়, অল্লাহ্ রাবু্ব আজ্জাবির 



 

 

দারু আাম  দারু কুফর- উস্তাদ অমাদ নাবব াবফজাহুল্লা 

17 

 

কাবে েমা চাআ। প্রবৃবত্তর নুরে কেবক পানা চাআ। ককান ভাআ! যবদ লরয়ী দী িারা 

অমাবদর ভু ধ্বরবয় কদন আনলাঅল্লাহ্ অমারা প্রস্থ হৃদবয় িা গ্রে করব। কারে অমরা 

ককান বযবক্ত-মবির পুজাবর না বরং লরীয়বির নুারী। অমরা আনলাঅল্লাহ্ হৃদয় কেবক ঐ 

ভাআবয়র জনয দুয়া করব। 

দারু মুয়াদায়া(داس اىَ٘ادػخ) /দারু অাদ (ذ ْٖ  দারু /(داس اىؼَ

অমান (ٍِداس اْل) 

দারু কুফর যবদ মুবমবদর াবে চুবক্তবদ্ধ না য় িাব িা ারবী রাষ্ট্র বা দারু ারব 

বাববআ গেয বব। অর চুবক্ত বা বি োকব িা 'দারু অাদ' (চুবক্তবদ্ধ রাষ্ট্র) বব গেয 

বব।  

ফুকাাবয় অনাফ মুবমবদর াবে চুবক্তবদ্ধ দারু কুফর এর কেবত্র ‘দারু মুয়াদায়া’ 

(বির অিাধ্ীন রাষ্ট্র) পবরভাা বযবার কবরবেন। (কদখুনঃ লারহু বয়ারী কাবীর, খণ্ড-৫, 

ধ্যায়ঃ বাবু মুয়াদায়া। বাদাবয়উ ানাবয়’, বকিাবু বয়ার, ধ্যায়ঃ মা আয়া’িাবরদু 

বমনা অবাবব মুাররমা ব-বকিা) 

‚দারু অমান‛ লব্দবি পবরভাা বাবব মুিাকাবদ্দমীন মুিায়াখবখরীন মুজিাবদ ফুকাাগন 

বযবার কবরনবন। িবব বিণমান বনকবক এআ পবরভাা বযবার করবি কদখা যায়। যবদ 

‚দারু অমান‛ পবরভাাবি িারা উবদ্দলয য় ‘দারু মুয়াদায়া’ বা ঐ দারু কুফর যার 

াবে মুবমবদর বি বা চুবক্ত অবে িাব কিা িা বিক অবে। বকন্তু যবদ িা িারা উবদ্দলয 
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য় বভন্ন বকেু িাব িাবদর জনয জরুরী বব এর পবে লরয়ী বনভণরবযাগয দী কপল 

করা।  

মুরিাদ লানাধ্ীন রাবষ্ট্রর াবে চুবক্ত 

মুরিাদ যবদ ককান আামী রাষ্ট্র েমিা গ্রে কবর লান কবর িাব িা দারু কুফবর 

পবরেি বব। িবব িাবদর াবে বি/চুবক্ত করা যাবব বকনা এআ বযাপাবর ফুকাাবদর মাবে 

বিমি অবে, বনবক বি করবি বনবধ্ কবরবেন --- 

অল্লামা মায়ারদী রঃ ববনঃ 

 

 إٍشأح ٍْٔ رْنخ ٗال رثٞذزٔ، رؤمو ٗال ػٖذ، ٗال ثجضٝخ سدرٔ ػيٚ اىَشرذ إقشاس ٝج٘ص ٗال

 

বজবযয়া বা চুবক্তর মাধ্যবম মুরিাদবক স্বীকৃি কদয়া ববধ্ নয়। িার জবব খায়া যাবব না। 

িার াবে ককান কমবয়র বববা জাবয়য কনআ। (অ-অকামু ুিাবনয়যা) 

িবব যবদ িাবদর াবে যুবদ্ধর লবক্ত না োবক িাব ানাফী ফুকাাবদর বনকি বনবদণষ্ট 

মবয়র জনয চুবক্ত জাবয়য। অর লবক্ত োকব জাবয়য নয়। আমাম াকাফী রঃ ববনঃ 

 

 ػيٚ ٝغيج٘ا ٗإال ٍبه ثَل خٞشا ى٘ دشة داس داسٌٕ ٗصبسد ثيذح ػيٚ غيج٘ا ى٘ اىَشرذِٝ ّصبىخ ٗ

 .ٝج٘ص ال :ٗرىل اىشدح ػيٚ اىَشرذِٝ رقشٝش فٞٔ الُ (ال) ثيذح
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মুরিাদরা যবদ ককান ঞ্চ কবজা কবর কনয় িবব ঐ দখকৃি ঞ্চ দারু ারব বয় 

যায়। যবদ কযাে কদবখ িাব অমরা িাবদর াবে বি করব। ককান েণ োড়া। অর যবদ 

িারা ককান ঞ্চ দখ করবি না পাবর িাব িাবদর াবে চুবক্ত করা যাবব না। ককননা 

চুবক্তর মাধ্যবম মুরিাদবক িাবদর বরদ্দার কেবত্র স্বীকৃবি কদয়া বব অর এিা জাবয়য কনআ। 

(অদ দুররু মুখিার, বকিাবু বজাদ, খণ্ড-৪,পৃষ্ঠা-৩১০) 

লামু অবয়ম্মা ারাখী রঃ ববনঃ- 

 

 قزبىٌٖ ػيٚ ىيَسيَِٞ ق٘ح ال ْلّٔ داسٌٕ ػيٚ غيج٘ا اىزِٝ اىَشرذِٝ ثَ٘ادػخ اىذبىخ ٕزٓ فٜ ثأط ٗال
 ىٌٖ خٞشا ُ اىَ٘ادػخ فنبّذ

 

এআ বস্থায় (দুবণিার ময়) মুরিাদবদর াবে বি করবি ককান মযা কনআ। যারা 

িাবদর ঞ্চ কবজা কবর বনবয়বে। ককননা িাবদর াবে যুবদ্ধর লবক্ত মুবমবদর কনআ। 

িাআ িাবদর াবে চুবক্ত করাআ কযােকর বব। (লারহু বয়ারী কাবীর, বাবু মুয়াদায়া, 

খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪ ) 

আমাম ারাখী রঃ অর ববনঃ 
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 ٍبىٌٖ ٝنُ٘ ػيٌٖٞ اىظٖ٘س ٗقغ إرا دزٚ اىذشة داس داسٌٕ صبسد فقذ داسٌٕ ػيٚ غيج٘ا ٍب ٗثؼذ
 ىيَسيَِٞ غَْٞخ

 

মুরিাদরা যখন বনজ এাকায় অবধ্পিয ববস্তার কবর িখন িাবদর ঞ্চ দারু ারবব 

পবরেি য়। অর যখন অবার িাবদর ববরুবদ্ধ ববজয় জণন বব িখন িাবদর মা গবেমবি 

পবরেি বব।(লারহু বয়ারী কাবীর, বাবু মুয়াদায়া, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪ ) 

আমাম কাানী রঃ ববনঃ 

 

 غبئيزٌٖ رؤٍِ ٗىٌ ، ٌٍْٖ ٗخٞف ، اْلسَلً دٗس ٍِ داس ػيٚ غيج٘ا إرا اىَشرذِٝ ٍ٘ادػخ ٗرج٘ص
 ، ىيذبه اىشش دفغ ٍصيذخ ٍِ فٞٔ ىَب

মুরিাদরা যবদ মুবমবদর ককান ভূখণ্ড দখব কনয়। িঃপর িাবদর কেবক ববপবদর 

অলংকা করা য়  িাবদর ববপযণয় কেবক বনরাপদ না োকা যায়, িাব িাবদর াবে চুবক্ত 

জাবয়য অবে। ককননা এর মাবে িাৎেবেক ববপদ প্রবিবির কযাে বনবি। (বাদাআউ 

ানাবয়’, বকিাবু বয়ার, ধ্যায়- ফী-বায়ানী মা আয়া’িাবরদু বমনা অবাবব মুাররমা 

ব-বকিা)  

কনািঃ 

(১) মুরিাদরা মুবমবদর ককান ঞ্চ কবজা করব িা দারু কুফর বয় যাবব। 
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(২) মুবমবদর দুবণিার ময় িাবদর াবে চুবক্ত  বিবি অা অনাবফর বনকি 

জাবয়য।  

যুদ্ধ না কবর বির লিণ 

কাবফর  মুরিাদবদর াবে যুদ্ধ না কবর ামবয়ক চুবক্তর কেবত্র অু আম কবল 

কবয়কবি লিণ উবল্লখ কবরবেন। যার মাবে বকেু লবিণর বযাপাবর িারা মুত্তাবফক (ঐকমি) 

বকেু লবিণর বযাপাবর মুখিাবফ (বভন্নবভন্ন মি কপােকারী)। অমরা এখাবন শুধু্ কবয়কবি 

গুরুেপূেণ লিণ বফকব ানাফীর অবাবক উবল্লখ করব আনলাঅল্লাহ্।  

প্রেম লিণঃ 

মুবমরা দুবণ বি বব। যুদ্ধ করার লবক্ত না োকবি বব। যুবদ্ধর লবক্ত োকব বি বা 

চুবক্ত করা যাবব না। 

আমাম ারাখী রঃ ববনঃ 

 

 ْلُ ق٘ح ػيٌٖٞ ثبىَسيَِٞ مبُ إرا اىششك إٔو ٍ٘ادػخ ْٝجغٜ ال : - ػْٔ هللا سظٜ - دْٞفخ أث٘ قبه

 - هللا قبه دبجخ غٞش ٍِ ٝفؼئ أُ ىألٍٞش ْٝجغٜ ال ٍَب ٗرىل رأخٞشٓ أٗ ثٔ اىَأٍ٘س اىقزبه رشك فٞٔ

الَُ } : - رؼبىٚ ا َٗ  ْ٘ ِٖ َ الَُ ر ا َٗ ٌُ  رَْذَضّ٘  أَّز  َٗ َُُ ْ٘ ٌ  إُِ اْلَْػيَ َُِ م ْز ِْٞ ٍِ ْؤ  139 االٝخ اْلّفبه { ٍُّ
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অবু ানীফা রাবদঅল্লাহু অনহু ববনঃ- মুলবরকবদর াবে বি করা যাবব না, যখন 

মুবমরা মুলবরকবদর িুনায় লবক্তলাী বব। ককননা বির মাধ্যবম অল্লাহ্ িায়াার 

বনবদণবলি ববধ্ান বকিা িরক করবি য়। েবা ববম্ব করবি য়। অর ককান অমীবরর 

জনয প্রবয়াজন োড়া এিা করা যাবব না। অল্লাহ্ িায়াা ববনঃ 

‚অর কিামরা বনরাল বয়া না এবং দুঃখ কবরা না। যবদ কিামরা মুবমন  িবব, কিামরাআ 

জয়ী বব‛। (লারহু বয়ারী কাবীর, বাবু মুয়াদায়া, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩) 

বিিীয় লিণঃ 

বি করার মাধ্যবম বজাদ িযাগ উবদ্দলয বব না। বরং বজাবদর জনয অর কবলী লবক্ত 

জণবনর জনযআ বি করবি বব। যাবি বজাবদর জনয ভাবাভাবব প্রস্তুি বার বকাল 

পায়া যায়। 

আমাম কাানী রঃ ববনঃ 

 

 ق٘ح ٗثبىنفشح ، ظؼف ثبىَسيَِٞ مبُ ثأُ ، اىقزبه اسزؼذاد ظشٗسح ٕٜٗ ، اىعشٗسح ٗششغٖب
 ، اىَفشٗض اىقزبه رشك اىَ٘ادػخ ْلُ ؛ اىعشٗسح ػذً ػْذ رج٘ص فَل ، آخشِٝ قً٘ إىٚ اىَجبٗصح

 ؛ اىقزبه إىٚ ٗسٞيخ ٝقغ دبه فٜ إال ٝج٘ص فَل

বির লিণ বে, জরুরি। েণাৎ ‘বকিাবর জনয প্রস্তুি বার প্রবয়াজন’িা ামবন চব 

অা। েণাৎ মুবমরা যবদ দুবণ য়। অর কাবফরবদর নয ম্প্রদাবয়র উপর অক্রমবের 
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লবক্ত োবক। ককননা বির মাধ্যবম ফরয বকিা িরক করা য়। িাআ বি শুধু্ কআ 

কপ্রোপবি জাবয়য বব যা বকিা পযণন্ত কপৌঁোর মাধ্যম বব। (বাদাআউ ানাবয়’, বকিাবু 

বয়ার, ধ্যায়- ফী-বায়ানী মা আয়া’িাবরদু বমনা অবাবব মুাররমা ব-বকিা)  

 

িৃিীয় লিণঃ 

অজীববনর জনয করা যাবব না। বরং িা বনবদণষ্ট একিা ময় পযণন্ত বি বব। এআ মবয়র 

বযাপাবর ফুকাাবদর মাবে বিমি অবেন। ককউ বববেন ৪ মা। ককউ ২ বের, ককউ ১০ 

বের ববণাচ্চ। িবব বফকব ানাফীর গ্রেবযাগয মি বে িিবদন রাখা যাবব যি বদন এর 

মাবে মুবমবদর কযাে োকবব। 

আববন হুমাম রঃ ববনঃ 

 

اَلُ ٌُ  َْٝقزَِصشُ  َٗ ْن َُ٘ اْىذ   ٕ اصُ  َٗ َ٘ ادَػَخُِ َج َ٘  َ ذَّحُِ َػيَٚ اْى  َ ْزم َ٘سحُِ اْى ََ َُٜ اْى ِٕ َُِ َػْششُ  َٗ ْؼَْٚ ِىزَؼَذ ِٛ ِسِْٞ ََ  اىَِّزٛ اْى
ُِٔ َٕب َػيَّوَُ ثِ اَص َ٘ َُ٘ ، َج  ٕ َُِ َدبَجخ ُ َٗ ٞ َِ ْسِي  َ ُْٗ اْى َ دُ  أ ٌُْ ص ج٘  ِٖ ْصيََذزِ ُُ  قَذُْ فَئَِّّٔ ُ ٍَ ب ثِِخََلفُِ ثِأَْمضَشَُ َٝن ٘ ٌُْ إرَا ٍَ  ىَ

ُِْ ادََػخ ُ رَن  َ٘  َ ُْٗ اْى َ ذَّح ُ أ  َ بح ُ اْى ََّ َس  َ ا اْى ْٞش  َُِ َخ ٞ َِ ْسِي  َ ٘صُ  اَلُ فَئَِّّٔ ُ ِىْي  َٝج 

বি জাবয়য বার হুকুম উবল্লবখি ১০ বের মবয়র মাবেআ ীমাবদ্ধ বব না। কয কারবে 

বি জাবয়জ করা বয়বে িার উপর বভবত্ত কবর চুবক্ত বারান-কমাবনা যাবব। িবব লিণ বে, 

মুবমবদর জরুরি  িাবদর কযাে ববদযমান োকা। িাআ কখন ময় কবলী বি 

পাবর। িবব যবদ বি বা উবল্লবখি ময় মুবমবদর জনয কযােকর না য় িাব িা 
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জাবয়য বব না। (ফািহু কাদীর, পবরবেদঃ বকিাবু বয়ার, ধ্যায়ঃ বাবু মুয়াদায়া) 

বুরানুদ্দীন মারবগনানী রঃ ববনঃ 

 

 ٗقبريٌٖ إىٌٖٞ ّجز أّفغ اىصيخ ّقط سأٙ صٌ ٍذح صبىذٌٖ ٗإُ

যবদ িাবদর াবে একিা বনবদণষ্ট ময় পযণন্ত বি করা য় িঃপর কদখা যায় চুবক্ত কভবে 

কফািাআ উত্তম িাব িাবদরবক চুবক্ত কভবে কফার ংবাদ কপৌঁোবব। এবং িাবদর াবে 

যুদ্ধ করবব। (অ-কদায়া, বকিাবু বয়ার, বাবু মুয়াদায়া) 

কনািঃ  

লরীয়বির মবধ্য অ বে ারবীবদর াবে বকিা করা। িবব লিণ াবপবে কখবনা 

কখবনা বি করা জাবয়য অবে। বির মূ উবদ্দলয বে বজাবদর জনয যাবি মুবমগে 

প্রস্তুবি কনবার বকাল পায়। 

চুবক্তবদ্ধ কাবফরবক ামবরক ায়িাঃ 

আমাম আববন হুমাম রঃ ববনঃ 

اَلُ ْْجَِغٜ َٗ َٝ ُُْ َ ََلحُ  ٝ جَبعَُ أ ُِْ اىس ِ وُِ ٍِ ْٕ َ اَلُ اْىَذْشةُِ أ َّٖضُ  َٗ ٌُْ ٝ َج ِٖ ْٞ َُُّ إىَ َ َُّٜ ِْل ُِٔ اىَّْجِ ْٞ ََلح ُ َػيَ ًُ  اىصَّ اىسَََّل َٗ َٖٚ َّ 
ُِْ ْٞغُِ َػ ََلحُِ ثَ ُِْ اىس ِ وُِ ٍِ ْٕ َ ُِٔ اْىَذْشةُِ أ ِي َْ َد َٗ ٌُْ ِٖ ْٞ َُُّ ، إىَ َ ِْل َٗ ُِٔ ٌُْ فِٞ  ٖ َ َٝز ِ٘ َُِ قِزَبهُِ َػيَٚ رَْق ٞ َِ ْسِي  َ َْغُ  اْى َْ ُِْ فَٞ   رَِىلَُ ٍِ

َمزَا ب اْىن َشاع  َٗ ََ َّب ِى مَزَِىلَُ ، ثََّْٞ ََلحُِ أَْصوُ  ِْلََّّٔ ُ اْىَذِذٝذ ُ َٗ َمزَا ، اىس ِ ادََػخُِ ثَْؼذَُ َٗ َ٘  َ َٖب ؛ اىْ  َشَشفُِ َػيَٚ ِْلََّّ
ُْٗ اىَّْْقِطُ َ ِّْقَعبءُِ أ ا ااِل َْْٞب َدْشث ب فََنبّ٘   ، ػَيَ
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ারবীবদর বনকি স্ত্র বববক্র করা িাবদরবক বস্ত্র বজ্জি করা যাবব না। ককননা রাু 

াল্লাল্লাহু অাআব য়া াল্লাম ারবীবদর বনকি স্ত্র বববক্র করবি  রপ্তাবন করবি বনবধ্ 

কবরবেন। ককননা এর িারা মুবমবদর ববরুবদ্ধ যুবদ্ধ িাবদরবক লবক্তলাী করা বব। িাআ 

িা বনবধ্। একআ ভাবব কঘাড়া, কাা ককননা বস্ত্রর মূ কিাআ।  

নুরূপ বির পর জাবয়য কনআ। ককননা বি ভবে কগব বা কভবে বদব িারা অমাবদর 

ববরুবদ্ধআ যুদ্ধ করবব। (ফািহু কাদীর, পবরবেদঃ বকিাবু বয়ার, ধ্যায়ঃ বাবু 

মুয়াদায়া) 

আমাম ারাখী রঃ ববনঃ 

 

 مبّ٘ا ٗإُ دشة إٔو ْلٌّٖ ٗاىذذٝذ ٗاىسَلح اىنشاع إال إىٌٖٞ اىزجبساد دَو ٍِ اىزجبس َْٝغ ٗال
 ىيَسيَِٞ دشثب ٝؼ٘دُٗ اىَذح ٍعٜ ثؼذ أٌّٖ رشٙ أال ٍ٘ادػِٞ

বযবায়ীবদরবক দারু অবদর বধ্বাীবদর কাবে বযবায়ী পেয রপ্তাবন করবি বনবধ্ করা 

বব না। িবব কঘাড়া স্ত্র কাা রপ্তাবন করবি পারবব না। ককননা িারা ারবী। যবদ এখন 

চুবক্তবদ্ধ। িুবম বক জাননা! ময় কল বার পর িারা পুনরায় মুবমবদর ববরুবদ্ধ যুবদ্ধ বপ্ত 

বব। (অ-মাবূি, বকিাবু বয়ার খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৮৮) 

--------------------- 


