
        

2 

 
-   



        

1 

 
-   

 

 

 

 

 

 

 

আবু্দল্লাহ সিরাজী অনূসিত 

 

 

 

 

 

 

 

: -   
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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 (يحذرون لعلهم إليهم رجعوا إذا قومهم ولينذروا الدين في ليتفقهوا طائفة منهم فرقة كل من نفر فلوال)

 

       “তাদের প্রদতেক েদের একাাংশ ককন কের হয়না, যাদত তারা েীদনর গভীর জ্ঞান অর্জন 

করদত পাদর, এোং তাদের সম্প্রোয়দক ভীততপ্রেশজন করদত পাদর যখন তারা তাদের কাদে 

তিদর আসদে, যাদত তারা সতকজ হয়৷”  

 

 

 

 

ঈমান ভঙ্গকারী তেষয়গুদো কত প্রকার? 

ককন র্াততসাংঘদক তাগতূ তহদসদে গণ্ে করা হয়? 

কাদিরদের ভূখণ্ডসমহূ কত প্রকার? 

কীদসর তভতিদত ককান ভূখণ্ড 'োরুে কিুর'-এ পতরণ্ত হয়? 

কাদিদরর রক্ত কখন তনরাপে তেদেতিত হয়? 

িতুক্তেদ্ধ কাদিদরর িতুক্ত কীদসর দ্বারা কভদঙ্গ যায়? 

িতুক্তভঙ্গকারী কাদিদরর তেধান কী? 

একর্দনর েেোয় তক একাতধক েেতক্ত কেদক তকসাস কনয়া হদে? 

তকসাস কখন মাি হদয় যায়? 

যদুদ্ধ র্তিত েে ও তেদরাহকারী েদের মাদে পােজকে কী? 

শরীয়া পােদন তেরত েে ককানতি? 

শরীয়াহ কেদক তেরত োকা ো তা পতরতোগ করা কীভাদে সােেস্ত হয়? 

শরীয়াহ পতরতোগকারী ো তা পােদন তেরত েদের তেধান কী? 

 

__________ 
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তাওহীে ও তকতাদের েরস 

শাইখ মরু্াতহে হাদরস তেন গাযী আন নাযারী রহ.  

(িতুেজ েরস) 

 

 

... 

 

 

 

(কয সকে কারদণ্ মসুেমাদনর রক্তপাত বেধ হদয় যায়( 

 

 

 

 وبركاته، اهلل ورحمة عليكم السالم

 على وبارك إبراهيم، آل وعلى إبراهيم على صليت كما محمد آل وعلى محمد على صلّ  اللهم العالمين، رب هلل الحمد

 بعد، أما. مجيد حميد إنك العالمين في إبراهيم آل وعلى إبراهيم على باركت كما محمد آل وعلى محمد

 

গত েরদস আদোিনা তেে, এমন কাদিদরর েোপাদর যার রক্তপাত ঘিাদনা বেধ নয়৷ 

কাদির মেূত মুোহুে েম )তো যার রক্তপাত ঘিাদনা বেধ) তকন্তু তকেু অেস্থা এমন আদে, 

যখন তার রক্ত ও সম্পে সাংরতিত হদয় যায়৷ কতা কযসকে অেস্থায় কাদিদরর রক্ত ও সম্পে 

তনরাপে ও সাংরতিত হদয় যায় তা হে যখন কস তযম্মী হয়, তকাংো তনরাপিাপ্রাপ্ত ো িুতক্তেদ্ধ 

কাদির হয়৷  

আর্দকর আদোিনা হে মুসেমাদনর েোপাদর, যার রক্ত মূেত সরুতিত, যা েরাদনা 

বেধ নয়৷ তকন্তু তকেু অেস্থায় তেধান এর েেততক্রম হয়৷ একর্ন মুসেমান কয কাদেমার সািে 

তেদয় ইসোদম প্রদেশ কদর, তার রক্ত পতেত্র, সরুতিত৷ তকন্তু তকেু অেস্থা এমন আদে যখন 

এই মুসেমাদনর রক্ত েরাদনা ওয়াতর্ে হদয় যায়৷ নেী করীম সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম 

েদেদেন, কযমন র্াদের ইেদন আেদুল্লাহ রা. এর সদূত্র হােীদস আদে, তততন েদেন, আতম 

রাসূেুল্লাহ সা. কক েেদত শুদনতে: "আতম কোকর্দনর সাদে েিাই করার তনদেজশপ্রাপ্ত হদয়তে 

যতিণ্ না তারা এ কোর সািে কেয়, ো ইোহা ইল্লাল্লাহ )আল্লাহ োিা ককান ইোহ কনই(, 
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অতএে তারা যতে ো ইোহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার কদর কনয় তদে তারা আমার হাত কেদক তাদের 

রক্ত ও সম্পে সরুতিত কদর তনে, তকন্তু কাদেমার অতধকার েেতীত৷ আর তাদের প্রকৃত তহসাে 

তনকাশ আল্লাহর োতয়দে এোং নেী সা. র্াতনদয় তেদয়দেন, কযসকে অেস্থায় ককান মুসতেদমর 

রক্ত প্রোতহত করা হাোে হদয় যায় তা হে, এক. তেোতহত েেতক্ত তযনা করদে, অনোয়ভাদে 

কাউদক হতো করদে এোং দ্বীন ইসোম তোগ করদে, মুসেমানদের েে তোগ করদে৷ 

আর্দকর আদোিনা হে তেোতহত তযনাকারী এোং অনোয়ভাদে কাউদক হতোকারী 

মুসতেম সম্পদকজ৷ এখাদন আদরা তকেু অেস্থাও আদে, যার আদোিনা ইনশাআল্লাহ পদর 

আসদে৷ কযমন, তেদরাহকারী েে, শরীয়ত পতরতোগকারী েে এোং যদু্ধরত েে ইতোতে৷ তকন্তু 

আর্দকর আদোিনা শুধু ওই সকে কেনী সম্পদকজ যাদেরদক রাসূে সা. উদল্লতখত এই এক 

হােীদস একতত্রত কদরদেন৷ 

এই সকে কেণ্ী যাদের রক্ত প্রোতহত করা বেধ তন্মদধে প্রেম হে, তেোতহত তযনাকারী৷ 

আর তেোতহত তযনাকারী েেতক্তর েদণ্ডর তেষয়তি সতুেতেত৷ অেজাৎ তাদক প্রস্তরাঘাদত হতো করা 

হদে৷ মৃতুের আগ পযজন্ত তাদক পাের তনদিপ করা হদে৷  

এতি একতি ইর্মায়ী মাসআো তো সেজসম্মতক্রদম ঐকেমতেপূণ্জ তেধান কয, তেোতহত 

তযনাকারী েেতক্তদক মৃতেু পযজন্ত পাের তনদিদপ হতো করা হদে৷ ইেদন রর্ে হাম্বেী রহ. 

েদেন, " তেোতহত েেতক্তর তযনা-েেতভিার এ কতা এমন এক তেষয় যার েদণ্ডর েোপাদর 

মুসেমানগণ্ একমত কয, তার শাতস্ত হে- মৃতেু পযজন্ত প্রস্তরাঘাত৷ এই কোতি তততন "র্াতমউে 

উেূতম ওয়াে তহকাম" গ্রদে উদল্লখ কদরদেন৷ 

তদে "রর্ম" )প্রস্তরাঘাদত হতো( তনতিত হওয়ার র্নে তকে ুশতজাতে আদে যা অেশেই 

পাওয়া কযদত হদে৷ িারতি শতজ৷ তেোতহত হওয়া োিাও আদরা িারতি শতজ৷ উোমাদয় ককরাম 

এই িারতির েোপাদর একমত কপাষণ্ কদরদেন৷ এই িারতি শতজ তিকমদতা না পাওয়া কগদে 

কসদিদত্র অপরাধী েেতক্তদক রর্ম করা হদেনা, েরাং িােুদকর আঘাত করা হদে৷  

কসই িারতি শতজ হে :  োদেগ (প্রাপ্ত েয়স্ক( হওয়া,  সসু্থতেদেক সম্পন্ন হওয়া, োসোসী 

না হওয়া, তেশুদ্ধ তেোদহর মাধেদম সহোস সম্পন্ন হওয়া৷  

হানািী এোং মাদেকী িকীহগণ্ স্ত্রীর কিদত্র ইসোদমর শতজ েৃতদ্ধ কদরদেন৷ অেজাৎ স্ত্রীদক 

মুসতেমা হদত হদে৷ আহদে তকতাে হদে িেদেনা৷ শুধু হানািীগণ্ কশদষ আদরকতি শতজ কযাগ 

কদরদেন, তা হে- উপদরাতল্লতখত সেগুতে শতজ স্ত্রীর র্নে শতজাদরাপ কদরদেন৷ অেজাৎ ককান 
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পুরুষ পতরপূণ্জ অদেজ তেোতহত হওয়ার র্নে শতজ হে, তার স্ত্রী সসু্থতেদেকসম্পন্ন, প্রাপ্তেয়স্কা, 

স্বাধীনা এোং মুসতেমা হদত হদে৷ সতুরাাং যখন এই শতজগুদো একসাদে পাওয়া যাদে এোং 

তযনা সাংঘতিত হদে তখনই ককেে আমৃতেু প্রস্তরাঘাদতর েণ্ড ওয়াতর্ে হদে৷  

তদ্বতীয় প্রকার হে, প্রাদণ্র েেোয় প্রাণ্৷ তকসাদসর তেধান৷ আল্লাহ সেুহানাহু ওয়া 

তা'আো েদেন, "তকসাদসর মাদে আদে কতামাদের র্নে প্রাণ্ কহ েুতদ্ধমান সম্প্রোয়, যাদত 

কতামরা কখাোভীরুতা অেেম্বন করদত পাদরা৷" 

আল্লাহ তা'আো েদেন, "পতেত্র মাদসর েেোয় পতেত্র মাস৷ যার পতেত্রতা অোংঘনীয় 

তার অেমাননা তকসাদসর অন্তভূজক্ত৷ কাদর্ই কযদকউ কতামাদের আক্রমণ্ করদে কতামরাও 

তাদক অনুরূপ আক্রমণ্ করদে৷ এোং কতামরা তাক্বওয়া অেেম্বন কদরা৷ আর কর্দন করদখা, 

তনিয়ই আল্লাহ মুিাকীদের সাদে আদেন৷ 

 

তকসাস 

"তকসাস" এর  আতভধাতনক অেজ:  

তকসাস শব্দতি "কাসসুন" মূেধাত ুকেদক গতিত৷ যার অেজ হে, পেদরখা অনুসন্ধান করা৷ 

তিকদহ ইসোমীর পতরভাষায় তকসাদসর কেশ ক'তি সাংজ্ঞা রদয়দে৷ তন্মদধে একতি হে, তকসাস 

হদে শরীয়ত তনধজাতরত এক েণ্ডতেতধ৷ যা স্বয়াং শরীয়ত (কুরআন ও সনু্নাহ) তনধজারণ্ কদর 

তেদয়দে৷  

তকসাসদক ওয়াতর্েকারী ইোকৃত হতোকাদণ্ডর অপরাধীদক মৃতুেেণ্ড প্রোদনর মাধেদম এই 

তকসাস সম্পন্ন হয়৷ এই হে তকসাদসর প্রেম অেস্থা৷ পিান্তদর তকসাসদক আেশেককারী খনু 

েেতীত অনোনে আক্রমণ্মূেক অপরাদধর কেোয় আক্রান্ত েেতক্তর সাদে কৃত অপরাদধর 

মাত্রাদভদে অপরাধীর শাতস্ত তনতণ্জত হদে৷ অেজাৎ প্রাণ্হতোর েেোয় মৃতেুেণ্ড৷ আর এর নীদির 

স্তদরর আঘাদতর েেোয় অনুরূপ আঘাত৷ কযমনতি আল্লাহ তা'আো ইরশাে কদরদেন, "যার 

পতেত্রতা অোংঘনীয় তার অেমাননা তকসাদসর অন্তভূজক্ত৷ কাদর্ই কযদকউ কতামাদের আক্রমণ্ 

করদে কতামরাও তাদক অনুরূপ আক্রমণ্ করদে৷"  
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তকসাদসর শতজসমহূ: 

প্রেম শতজ: হতোকারী েেতক্ত মুকাল্লাি (যার উপর শরীয়দতর তেধানােেী প্রদযার্ে এমন) 

হদত হদে৷ অেজাৎ কস প্রাপ্ত েয়স্ক এোং েুতদ্ধ-তেদেিনাদোধসম্পন্ন হদত হদে৷ অতএে যতে খুনী 

প্রাপ্তেয়স্ক অেো েুতদ্ধ-তেদেিনাদোধসম্পন্ন না হয় তদে ককান তকসাস কনই৷ সতুরাাং পাগে 

েেতক্ত এই তেধাদনর অন্তভূজক্ত নয়৷ পিান্তদর কনশাগ্রস্ত েেতক্ত, কয কনশা গ্রহণ্ কদর তারপর 

হতোকাণ্ড ঘিায়, কয কসই মুহূদতজ তেদেকশনূে োদক কস তক এই তেধাদনর অন্তভূজক্ত হদে? খুতনর 

েোপাদর তক এরকম ককান শতজ আদে কয, কস মাতাে ো কনশাগ্রস্ত হদত পারদেনা? অেজাৎ ককান 

মানুষ যখন কাউদক খুন করদত িায় তখন কস কনশা গ্রহণ্ কদর তারপর খুন কদর, যাদত কদর 

কস এর মাধেদম খুদনর শাতস্ত কেদক পার কপদয় কযদত পাদর; তকন্তু এরকম েেতক্ত তক আসদেই 

মুতক্ত পাদে? এর উির হে, না৷ িুকাহাদয় ককরামগণ্ কনশাদখার েেতক্তর উপর োয় িাপার 

েোপাদর একমত কপাষণ্ কদরদেন, যখন কস তকসাসদক আেশেককারী ককান অপরাদধ তেপ্ত হয়৷ 

এোং র্ুমহুর উোমা তো সাংখোগতরষ্ঠ হানািী, শাদিয়ী, মাদেকী এোং হাম্বেী িকীহগদণ্র 

মতও এিাই৷  

তাহদে প্রেম শতজ হে, খুনী েেতক্ত শরীয়দতর মুকাল্লাি তো প্রাপ্ত েয়স্ক এোং সসু্থ 

তেদেকেুতদ্ধ সম্পন্ন হওয়া৷ আর কনশাগ্রস্ত েেতক্ত এ শদতজর েেততক্রম নয়৷ 

তদ্বতীয় শতজ হে, খুনী েেতক্ত তনহদতর তপতা হদত পারদেনা৷ তপতা যখন আপন সন্তানদক 

খুন কদর, তাদক তক এর েেোয় হতো করা হদে? না, এর েেোয় তাদক হতো করা হদেনা৷ 

সাংখোগতরষ্ঠ িুকাহাদয় ককরাম তো হানািী, শাদিয়ী ও হাম্বেী িকীহগণ্ এ মতই কপাষণ্ 

কদরদেন৷ 

ততৃীয় শতজ,  হতোকারী ইোকৃত হতো করদত হদে৷ অেজাৎ অনেকাদরা িাদপর মুদখ ো 

োধে হদয় নয়৷ তকন্তু িাদপর মদুখ ো োধে হদয় েেদত েুোয় উপায়ান্তরহীন অেস্থা৷ 

উোহরণ্স্বরূপ, কাউদক আদরকর্দনর উপর কিদে তেদয় হতো করা৷ কয অেস্থায় তার ভূতমকা 

োদক ককান যদের মদতা৷ তাদক আদরকর্দনর উপর ধাক্কা তেদয় কিো হয়, যার িদে অপর 

েেতক্তর মৃতেু ঘদি৷ এখন তক এই েেতক্তদক -কয োস্তদেই তনরুপায় রকদমর োধে তেে- তাদক 

তক এর েেোয় হতো করা হদে? আসদে কতা -আল্লাহই ভাে র্াদনন- এই অেস্থাদক োস্ততেক 

অদেজ োধে করাও েো যায়না৷ েরাং এদক েেদত হয় ককান মানুষদক যদের মদতা েেেহার 

করা৷ তকন্তু কযদিদত্র ককান েেতক্তদক এই েদে হুমতক কেয়া হয় কয, ততুম যতে তাদক খুন না কর 

তাহদে কতামাদক হতো করা হদে- এদিদত্র এই ধরদনর োধেকরণ্ অগ্রহণ্দযাগে৷ ককন এই 
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োধেকরণ্ অগ্রহণ্দযাগে? ককননা হতোকারীর র্ান তনহত েেতক্তর প্রাদণ্র কিদয় কেশী োতম ও 

গুরুেপণূ্জ নয়৷ কযদহত ুএখাদন উদেশে হে, উপায়ান্তরহীন োধেকরণ্৷ অেজাৎ কযখাদন একর্ন 

মানুষ পতরপণূ্জ যদে পতরণ্ত হদে৷ পিান্তদর তার সামদন যখন এখততয়ার োদক কয, ততুম যতে 

অমুকদক হতো না কর তাহদে আমরা কতামাদক এই এই করে; এ ধরদনর িাপ প্রদয়াগ মূেত 

োধেকরণ্ তহদসদে গ্রহণ্দযাগে নয়৷ 

িতেুজ শতজ:  তনহত েেতক্ত খুনী েেতক্তর সমকি হদত হদে৷ আর এই সমকিতা িারতি 

তেদেিনায় হয়৷ যতেও এই িার তেদেিে তেষদয় তকেুিা মতপােজকে আদে৷ তোতপ আমরা 

িাদরাতি তেষয় উদল্লখ কদর এর মদধে কেদক অগ্রাতধকারদযাগে তেষয়তিও উদল্লখ করদো৷  

প্রেম তেদেিে, ধদমজর কিদত্র সমকিতা:  সতুরাাং ককান মুসতেমদক ককান কাতিদরর 

েেোয় হতো করা যাদেনা৷ কারণ্ মুসতেম এোং কাতির ধদমজর কিদত্র সমকি নয়৷ অতএে 

ককান মুসতেমদক ককান তযম্মী ো তনরাপিাপ্রাপ্ত কাতিদরর েেোয় হতো করা যাদেনা৷ কযদহত ু

হারেী কাতিদরর কমৌতেকভাদেই ককান তেয়েত )রক্তপণ্( এোং তকসাস কনই৷ েরাং তাদক হতো 

করা মুস্তাহাে তকাংো ওয়াতর্ে অেো মুোহ (বেধ)৷ এতিই র্ুমহুর শাদিয়ী, হাম্বেী এোং 

কততপয় মাদেকী ও যাদহরী িকীহদের মত৷  

েেীে: হযরত আে ুর্ুহাইিা সদূত্র েতণ্জত মারিূ' হােীস৷ তততন েদেন, আতম আেী রা. 

কক তর্দজ্ঞস করোম, আপনার কাদে তক এমন তকেু আদে যা কুরআদন কনই? তখন তততন 

েেদেন, ঐ সোর কসম! তযতন োনা তেেীণ্জ কদরন এোং প্রাণ্ী সতৃি কদরন- আমার কাদে 

কুরআদন যা আদে এর োইদর তকেুই কনই৷ আর আদে ওই েুেশতক্ত যা ককান েেতক্তদক 

আল্লাহর তকতাে কুরআদনর েোপাদর োন করা হয় এোং এই পুতস্তকায় যা আদে তাই৷ আতম 

েেোম, কী আদে পুতস্তকায়? তততন েেদেন, তেয়েত )রক্তপণ্), েন্দীমুতক্ত তেষয়ক তেধানােেী 

এোং এই নীতত- মুসতেম েেতক্তদক ককান কাদিদরর েেোয় হতো করা হদেনা৷ 

অতএে, ককান মুসতেমদক ককান কাদিদরর েেোয় হতো করা যাদেনা৷ তকন্তু এ েোপাদর 

হানািী িকীহগণ্ কী েদেন? ইমাম আে ুহানীিা রহ. একতি যঈি হােীস তেদয় প্রমাণ্ কপশ 

কদর েদেন, তযম্মী কাদিদরর েেোয় মুসতেমদক হতো করা হদে৷ ইমাম মাতেক রহ. েদেন, 

মুসতেমদক কাদিদরর েেোয় হতো করা যাদেনা৷ তদে ককেেমাত্র একতি অেস্থায় তা করা 

যাদে৷ তা হে, যতে কস তাদক "গীো" কদর হতো কদর৷ 
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"গীো" মাদন কী? ইেদন রুশে রহ. এ েোপাদর 'তেোয়াতুে মুর্তাতহে' তকতাদে তেদখন, 

গীো হতো হে- (ককান তযম্মী অেো তনরাপিাপ্রাপ্ত কাদিরদক( কাত কদর শুইদয় যোই কদর 

হতো কদর তার ধন-সম্পে েদুি কনয়া৷ ইমাম মাদেক রহ. এর মাযহাে হে, এদিদত্র ওই 

হতোকারী মুসতেমদক এই তযম্মী কাদিদরর েেোয় হতো করা হদে৷ তদে এিা খুেসম্ভে 

তা'যীর ইতোতে হদে৷ আল্লাহই ভাে র্াদনন৷ তকন্তু অনুসরদণ্র র্নে সহীহ হােীসই এদিদত্র 

অগ্রাতধকারদযাগে৷ সহীহ হােীদস আদে, ককান মসুতেমদক কাদিদরর েেোয় হতো করা হদেনা৷  

এতি হে প্রেম তেদেিে তেষয়৷ ধদমজর কিদত্র সমকি হওয়া৷ 

তদ্বতীয় তেদেিে: স্বাধীনতার কিদত্র সমকিতা, অতএে কগাোদমর তেতনমদয় স্বাধীন 

েেতক্তদক হতো করা যাদেনা৷ িাই তনহত েেতক্ত তার তনদর্র কগাোম কহাক ো অদনের৷ এ 

অতভমতই েেক্ত কদরদেন শাদিয়ী এোং হাম্বেী িকীহগণ্৷ তকন্তু মাদেক রহ. এদিদত্র তকেুিা 

তভন্ন মত কপাষণ্ কদরদেন৷ তততন েদেন, এ প্রকাদরর হতো যতে "গীো" কদর হদয় োদক তদে 

কগাোদমর তেতনমদয় স্বাধীন হতোকারীদক হতো করা হদে৷ কযমনিা তততন অনোনে কিদত্রও 

েদেদেন৷ 

ততৃীয় তেদেিে: তেদঙ্গর কিদত্র সমকিতা, ককান পুরুষদক তক ককান নারীর েেোয় হতো 

করা যাদে? হোাঁ, পুরুষদক নারীর েেোয় হতো করা যাদে৷ এ অতভমতই েেক্ত কদরদেন 

সাংখোগতরষ্ঠ হানািী, শাদিয়ী, মাদেকী এোং সাংখোগতরষ্ঠ হাম্বেী িকীহগণ্৷ এোং এ মততিই 

অগ্রাতধকারদযাগে৷ 

িতেুজ তেদেিে: সাংখোয় সমকিতা, অেজাৎ একাতধক েেতক্ত কযমন দুই, ততন অেো পাাঁি 

তকাংো েশর্ন কোক যতে এক েেতক্তদক হতোর র্নে একমত হয়, তকাংো তারা সকদে এক 

েেতক্তর হতোয় শরীক হয় তাহদে তক ওই এক েেতক্তর েেোয় এদের সকেদক হতো করা 

হদে? হোাঁ, তাদের সকেদকই তার েেোয় হতো করা হদে৷ এ মতই কপাষণ্ কদরদেন 

সাংখোগতরষ্ঠ িুকাহাদয় ককরাম তো হানািী, শাদিয়ী, মাদেকী এোং হাম্বেী িুকাহাদয় ককরাম৷ 

এ মদতর উপরই সাহাো রাতদ্বয়াল্লাহু আনহুদমর ইর্মা )ঐকেমতে( প্রততষ্ঠা হদয়দে৷ কযমনতি 

ঘদিতেে ওমর ইেদন খািাে রা. এর যামানায়৷ কসতি প্রায় অদনকিা ইর্মায়ী (ঐকেমতেপূণ্জ) 

মাসআোর রূপ তনদয়তেে৷ আল্লাহই ভাে র্াদনন৷ 

তকসাস উসেূ করার পদ্ধতত, কীভাদে তকসাস কাযজকর করা হদে? 

এখাদন দু'তি অতভমত আদে: 
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প্রেম অতভমততি হানািীদের:  তারা েদেন, তরোরী োিা ককান তকসাস কনই৷ সতুরাাং 

যতে ককান েেতক্ত কাউদক হতো কদর, -হতোর ধরন কযমনই কহাক- এর শাতস্ত হে তরোরী দ্বারা 

খুনীর গেজান উতিদয় কেয়া হদে৷ 

তদ্বতীয় অতভমত হে: না, প্রদতেক খনুীদক একইভাদে হতো করা হদেনা৷ েরাং প্রদতেক 

খুনীদক কস কযভাদে হতো কদরদে তাদকও কসভাদেই হতো করা হদে৷ যতে কস আগুদন পুতিদয় 

হতো কদর তাহদে আমরাও তাদক আগুদন পুতিদয় হতো করদো৷ আর যতে কস পাতনদত ডুতেদয় 

খুন কদর তাহদে আমরাও তাদক পাতনদত ডুতেদয়ই হতো করদো৷ অেজাৎ কস কযভাদে হতো 

করদে কসইভাদেই তাদক হতো করা হদে৷ 

অতএে েুো কগে, তকসাস কাযজকদরর দুই পদ্ধততর কযদকান পদ্ধতত এখততয়ারাধীন৷ খনুী 

কযভাদে খুন কদরদে কসভাদেই তাদক হতো করা হদে তকাংো িাইদে তরোতর তেদয় তার 

তশদরাদেে করা হদে৷ এতি শাদিয়ীদের মত এোং হাম্বেীদের কেদক েতণ্জত দু'তি মদতর একতি 

মত এর অনুরূপ, তাোিা মাদেকীদের মতও এরকম৷ তদে মাদেকীরা এখাদন একতি েোপার 

আোো কদর উদল্লখ কদরন৷ তা হে, যতে খুনী হারাম উপাদয় কাউদক খুন কদর, কযমন, খুদনর 

ইোয় ককউ কাউদক এমন অতততরক্ত মে পান করাদো কয, কস মারা কগে; এমতােস্থায়  

আমরাও তক এই খুতনদক ধদর এদন কস মরা পযজন্ত তাদক মে পান করাদত োকদো? উির হে, 

না৷ ককন? কযদহত ুএিা একিা হারাম পদ্ধতত৷ সতুরাাং পদ্ধতত যখন হারাম হয় কসদিদত্র খনুীদক 

হুেহু তার পদ্ধততদত হতো করা হদেনা৷ 

এখন কো হে, অপরাধীদক হুেহু তার হতোর পদ্ধততদত হতো করার েতেে কী? এর 

েতেে হে, মহান আল্লাহর োণ্ী- (আয়াদতর অেজ) "যতে কতামরা শাতস্ত োও তদে তিক ততখাতন 

শাতস্ত কেদে যতখাতন অনোয় কতামাদের প্রতত করা হদয়দে৷" 

আনাস তেন মাদেক রা. কেদক েতণ্জত আদে, এক োতেকাদক কেখা কগে কয, তার মাো 

দুই পােদরর মাদে কেতদে কেয়া হদয়দে৷ কোকর্ন তাদক তর্দজ্ঞস করে, কক কতামার এমন 

েশা কদরদে? অমুক, অমুক? এভাদে এক পযজাদয় তারা এক ইহুেীর নাম তনদে কস মাো 

োাঁতকদয় তাদের কোয় সায় তেে৷ তারপর ইহুেী কোকতিদক ধরা হদে কস অপরাদধর কো 

স্বীকার করে৷ তখন নেী করীম সা. তনদেজশ তেদেন, তার মাোও কযন পাের তেদয় এভাদে 

কেতদে কেয়া হয়৷ হােীসতি সহীহ মুসতেদম আদে৷ অেজাৎ অপরাধীর সদঙ্গ তদ্রুপ আিরণ্ করা 

হদে কযমনতি কস আক্রান্ত েেতক্তর সদঙ্গ কদরদে৷  
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তকসাস তক মাি হদত পাদর? হোাঁ, তকসাস মাি হদত পাদর৷ 

তকসাস কখন মাি হয়? 

তকসাস তনদনাক্ত অেস্থাগুতের ককান অেস্থায় মাি হদয় যায়: 

প্রেম অেস্থা, তকসাদসর পাত্র হাতোিা হদয় যাওয়া৷ কযমন, অপরাধীদক কগ্রিতার করার 

আদগই, তকাংো তাদক আোেদত উিাদনার আদগ, অেো তকসাস কাযজকর করার আদগই কস 

মারা কগে৷ 

এভাদে পাত্র হাতোিা হদয় যাওয়ার কারদণ্ তকসাস মাি হদয় যায়৷ তকন্তু তখন তার 

তেষয়তি আল্লাহ তা'য়াোর হাদত নেস্ত হদয় যায়৷  

তদ্বতীয় অেস্থা, িমা কদর কেয়া৷ অেজাৎ আক্রান্ত আহত েেতক্ত তকাংো তনহদতর পতরোর 

অপরাধীদক িমা কদর কেয়া, উোরতা প্রেশজন করা, তার অতধকার কেদি কেয়া৷  

ততৃীয় অেস্থা: আদপাষ করা৷ অপরাধী এোং আক্রান্ত েেতক্ত পরস্পদর আদপাষ কদর 

কনয়া৷ 

িমা করা এোং আদপাষ কদর কনয়ার মাদে পােজকে কী? 

িমা করা এোং আদপাষ কদর কনয়ার মাদে পােজকে হে, িমা করা হে তেতনময়হীন, 

পিান্তদর আদপাষ করািা কখদনা বেষতয়ক তেতনময় ইতোতের মাধেদম হদয় োদক৷ কতা এই 

ততনতি তেষয় তকসাসদক অকাযজকর কদর কেয়৷ এক. তকসাদসর পাত্র হাতোিা হদয় যাওয়া৷ দুই. 

িমা কদর কেয়া৷ ততন. আদপাষ কদর কনয়া৷ এই হে মৃতেুেণ্ডদক ওয়াতর্ে কদর এমন অপরাদধ 

র্তিত মুসতেদমর সাংতিপ্ত তেধানােেী৷ 

আমরা আল্লাহ তা'য়াোর কাদে প্রােজনা কতর, তততন কযন আমাদের তার আনুগদতের 

তওতিক োন কদরন এোং তার অোধেতার কমজকাণ্ড কেদক তিতরদয় রাদখন৷ তনিয়ই তততন 

সেজশতক্তমান৷ আসসাোমু আোইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাতহ ওয়া োরাকাতুহু৷ 

********************************** 

 

পতরদশদষ, আে-আেতাে তমতডয়াকত কমজরত আপনাদের ভাইদের শুদভো ও অতভনন্দন 

গ্রহণ্ করদেন৷ 


