
 

 

 

 

 হামােসর পালর্ােম� 
সদসয্েদর িপছেন  

নামায পড়ার িবধান �স�। 
  

ফেতায়া : ৫ 



 
 
 
 

؟  الربملانيني محاس نواب خلف الصالة حكم  
 القسم : العقيده   293رقم السؤال:
اللجنة الشرعية يف املنرباجمليب:   10/10/2009 تاريخ النشر:  

 نص السؤال: 
 النواب هؤالء من ألماما أن يري عندما املشايخ بعض رأيت فلقد ؟ الربملانيني محاس نواب خلف الصالة حكم عن تفيدين أن شيخ يا أمكن إذا ..عليكم السالم

؟ بيته يف يصلي أو آخر ملسجد إما املسجد ويغادر اجلماعة يرتك  
  املقدسي محزة أبو السائل: 

* * *  
 اجلواب:

هللا رسول على والسالم والصالة هلل احلمد  
 لدين وفقا التشريع يوه واحدة النيابة حقيقة مادامت ، الباب هذا يف غريهم أو السلفية أدعياء نواب أو اإلخوان نواب أو فتح نواب أو محاس نواب بني فرق ال

 التشريعات مجيع حيرتم القسم هلذا جةنتي فالعضو ؛ التشريعية الوظيفة يف الشروع قبل هلا والوالء احرتامها على والقسم ، الوضعية القوانني إىل والتحاكم الدميقراطية
.. )اجلماهري حاكمية( ميقراطيةالد دين حقيقة وهذه ذلك على أقسم ألنه عليها يوافق أو تشريعها يف يشارك مل ولو حىت األكثرية وتقرها ستشرعها اليت الكفرية  

 املكفرة البدعة هبذه ختلط من خلف يصلى أن جيوز ال ؛ألنه الصواب عني هو النواب هؤالء خلف الصالة ترك من سؤالك يف ذكرهتم الذين املشايخ يفعله وما
.. فيه يشاركون الذي الدميقراطية ودين املذكور عملهم حقيقة يعرف مادام خلفهم يصلي أن له حيل فال بأعيا�م يكفرهم مل من حىت  

 مل إن اجلهمية بدعة شناعة عن لتق ال املشرعني الدميوقراطني بدعة أن ظين ويف ، أعيا�م يكفر يكن مل أنه مع اجلهمية خلف الصالة برتك يفيت كان أمحد فاإلمام
.. نواهبا ميارسه مبا وجلهله هبا جلهله الدميقراطية ببدعة يستهني من إال هذا كالمي يستنكر وال عليها تزد  

 تأته فال النواب هؤالء أحد فيه يؤم املسجد أن تعرف كنت وإذا ، غريهم من أو فتح من أو محاس من كانوا سواء نواهبا خلف تصلي أن لك حيل فال وعليه
 ألقصوهم ودينهم همتوحيد فقهوا ولو وتقديرا هلم إكراما النواب يقدمون حني الناس بعض يفعله كما فجأة للصالة ُقدم إن أما ، آخر مسجد يف وصل ؛ ابتداء

 صالة ترتك ال ىتح األوىل هي آخر مسجد يف وصالتك بيتك يف تصلي أن ولو املسجد من تنسحب أن فلك هذا مبثل تفاجأت فإن ، قدموهم وملا وأخروهم
.خري لكل هللا وفقك .. املسجد يف اجلماعة  

 
جابة الشيخ: أبو حممد املقدسيإ  

 

 

 

 

  



হামােসর পালর্ােম� সদস্যেদর িপছেন নামায পড়ার িবধান �স� 
��: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�াহ..। 

শায়খ! হামােসর পালর্ােম� সদসয্েদর িপছেন নামায পড়ার িবধান জানেত চাি�। আিম েকান েকান শােয়খেক েদেখিছ, তারা েকান 

মসিজেদ এ ধরেণর েকান পালর্ােম� সদসয্েক নামায পড়ােত েদখেল জামাত েছেড় েদন, অত:পর হয়েতা অনয্ েকান মসিজেদ চেল যান 

অথবা ঘের নামায পেড়ন।  

��কারী: আবূ হামযাহ আল মাকিদসী 
 

উৎতর:  
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

এ মাসআলার ে�ে� হামাস, ফাতাহ, ইখওয়ানুল মুসিলমীন বা অনয্ েযেকান দেলর পালর্ােম� সদসয্েদর িবধান একই রকম হেব, যতিদন 

পযর্� পালর্ােমে� জন�িতিনিধ� করার অথর্ হেব- “গণতাি�ক �ীন েমাতােবক িবধান �ণয়ন করা, মানব রিচত িবধানাবলী �ারা িবচারকাযর্ 

পিরচালনা করা, পালর্ােমে�র অিধেবশন শরু হওয়ার পূেবর্ই গণতে�র �িত ��া�াপন করা এবং গণতে�র পে� কাজ করার লে�য্ 

শপথ �হণ করা”। সুতরাং এ শপথ �হেণর ফেল �েতয্ক পালর্ােম� সদসয্ মানব রিচত এই কুফরী আইনগেলার �িত ��াশীল �মািণত 

হয়, যার কাযর্�ম অিচেরই তারা শরু করেব এবং তােদর অিধকাংশ সদসয্ েযগেলােক সমথর্ন করেব। এমনিক যিদ েকান অিধেবশেন েস 

উপি�ত না থােক বা েকান আইন �ণয়েন অিধকাংেশর সােথ েস একমত েপাষণ নাও কের তবুও তার এই ��াশীলতা বজায় থাকেব। 

েকননা শপথ বােকয্র মাধয্েমই েস এর �ীকৃিত িদেয় িদেয়েছ। আর এটাই হে� গণতে�র �রপ। 

সুতরাং ঐ সকল শােয়খগেণর পালর্ােম� সদসয্েদর িপছেন নামায না পড়ার েয িবষয়িট আপিন উে�খ কেরেছন, তা স�ূণর্ই সিঠক। 

েকননা এমন বয্ি�র িপছেন নামায পড়া ৈবধ হেব না, েয িনেজেক এই কুফরী মতবােদর সােথ যু� েরেখেছ। এমনিক এমন েকউও যিদ 

হয়, যার বয্াপাের শােয়খগণ সুিনধর্ািরতভােব কােফর হওয়ার ফতওয়া েদন না, তেব তার িপছেনও নামায পড়া ৈবধ হেব না, যিদ তােদর 

এসব কাযর্াবলী স�েকর্  জানা থােক এবং গণতাি�ক বয্ব�া স�েকর্  ধারণা থােক (যার মেধয্ তারা আজ িল�)।  

েকননা ইমাম আহমদ িবন হা�ল রহ. জাহিময়য্া স�দােয়র িপছেন নামায না পড়ার ফেতায়া িদেতন, অথচ িতিন তােদর �েতয্কেক 

আলাদাভােব কােফর ফাতওয়া িদেতন না। আমার ধারণামেত, আজেকর এই আইন �ণয়নকারী গণতাি�ক মতবাদ, জাহিময়য্া মতবােদর 

েচেয় জঘনয্ না হেলও তার েচেয় কম হেব না। আমার এ ব�বয্েক েকবল তারাই �তয্াখয্ান করেত পাের, যারা গণতাি�ক বয্ব�ােক 

হালকা মেন কের। আর এটা হে� তােদর গণত� স�েকর্  অ�তা এবং ঐ সম� জন�িতিনিধেদর কাযর্�ম স�েকর্  অ�তার ফল।  

সুতরাং আপনার জনয্ এেদর িপছেন নামায পড়া ৈবধ হেব না, চাই তারা হামাস, ফাতাহ্ বা অনয্ েযেকান দেলর েহাক না েকন। যখন 

আপিন েকান মসিজেদর বয্াপাের জানেবন েয, েসখােনর ইমাম এেদর েকউ, তখন �থম েথেকই আপিন েসখােন যােবন না, বরং অনয্ 

েকান মসিজেদ নামায পড়েবন। িক� যিদ েকাথাও এ ধরেণর কাউেক অ�তয্ািশতভােব সামেন বািড়েয় েদয়া হয়, েযমন অেনেক েকান 

পালর্ােম� সদসয্েক েদখেল স�ান কের সামেন বািড়েয় েদয়, অথচ তারা যিদ এেদর তাওহীদ ও �ীেনর অব�া স�েকর্  জানেতা তাহেল 

অবশয্ই এেদরেক িপছেন েঠেল িদত, কখেনাই সামেন িদত না, যিদ আপিন অ�তয্ািশতভােব এ ধরেণর পিরি�িতর স�ুখীন হেয় পেড়ন, 

তাহেল আপনার জনয্ েস মসিজদ েথেক চেল আসা এবং বািড়েত নামায পড়া ৈবধ হেব। তেব অনয্ েকান মসিজেদ নামায পড়া উৎতম 

হেব, যােত মসিজেদ জামােতর সিহত নামায ছুেট না যায়। আ�াহ আপনােক সকল ভাল কােজর েতৗিফক দান করুন।  

উৎতরদাতা: আবূ মুহা�দ আল মাকিদসী 

অনুবাদ: মাওলানা আমীন। 
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