িক িক কারেণ ঈমান ও ইছলাম ভঙ্গ বা িবনষ্ট হয়?
ইছলাম ভঙ্গ ও িবনষ্টকারী অেনকগুেলা কারণ রেয়েছ। তন্মেধয্ েমৗিলক ও পর্ধান দশিট কারণ হেলা
িনম্নরূপ:(১) ‘ইবাদােত আল্লাহ্র সােথ শরীক বা অংশীদার িনধর্ারণ করা।
এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (0) এ বাণী:ال ِفي
َ ت َو
ِ سَماَوا
َّ ال َيْعَلُم ِفي ال
َ هلل ِبَما
ََّ ن ا
َ ل َأُتَنِّبُئو
ْ هلل ُق
َِّ عْنَد ا
ِ شَفَعاُؤَنا
ُ الِء
َ ن َهُؤ
َ ال َيْنَفُعُهْم َوَيُقوُلو
َ ضُّرُهْم َو
ُ ال َي
َ هلل َما
َِّ ن ا
ِ ن ُدو
ْ ن ِم
َ َوَيْعُبُدو
১

.ن
َ شِرُكو
ْ عَّما ُي
َ حاَنُه َوَتَعاَلى
َ سْب
ُ ض
ِ ألْر
َْ ا

অথর্াৎ- এবং তারা উপাসনা কের আল্লাহ্েক বাদ িদেয় এমন বস্তুর, যা না তােদর েকান ক্ষিতসাধন করেত
পাের না লাভ এবং বেল- “এরা েতা আল্লাহ্র কােছ আমােদর সুপািরশকারী”। আপিন বলুন! েতামরা িক
আছমান ও যমীেনর এমন িবষেয় আল্লাহ্েক অবিহত করছ, েয সম্পেকর্ িতিন অবিহত নন? িতিন পুতঃপিবতর্
ও মহান েস সমস্ত েথেক, যা েতামরা শরীক করেছা।

২

সুতরাং েয বয্িক্ত ‘ইবাদােত আল্লাহ্র সােথ েকান িকছুেক অংশীদার করেব, তার ঈমান িবনষ্ট হেয় যােব
এবং েস ইছলাম বিহভূর্ত; কািফর-মুশিরক বেল গণয্ হেব।
(২) িনেজর ও আল্লাহ্র মেধয্ কাউেক মাধয্ম িনধর্ারণ করা, তার িনকট সুপািরশ পর্াথর্না করা, তােক
আহবান করা, তার উপর ভরসা করা ইতয্ািদ।
েকব্ারাইেশর কািফর-মুশিরকরা এ জাতীয় িশর্েকই িলপ্ত িছল। আল্লাহ্র ৈনকটয্ লােভর জনয্ তারা কতক
মাধয্ম ও সুপািরশকারী সাবয্স্ত কেরিছল। অথচ তারা রুবূিবয়য্াহ্ বা পালনকতৃর্েতব্ আল্লাহ্র একেতব্ িবশব্াসী
িছল। তােদর এ ধরেনর িশর্ক সম্পেকর্ই আল্লাহ্ 7 ইরশাদ কেরেছন:َّ ن ِإ
ن
َ خَتِلُفو
ْ حُكُم َبْيَنُهْم ِفي َما ُهْم ِفيِه َي
ْ هلل َي
ََّ ن ا
َّ هلل ُزْلَفى ِإ
َِّ ال ِلُيَقِّرُبوَنا ِإَلى ا
َّ ن ُدوِنِه َأْوِلَياَء َما َنْعُبُدُهْم ِإ
ْ خُذوا ِم
َ ن اَّت
َ ص َواَّلِذي
ُ خاِل
َ ن اْل
ُ هلل الِّدي
َِّ ال
َ َأ
৩

.ب َكَّفاٌر
ٌ ن ُهَو َكاِذ
ْ ال َيْهِدي َم
َ هلل
ََّ ا

অথর্াৎ- েজেন রাখুন, িনষ্ঠাপূণর্ ‘ইবাদাত আল্লাহ্রই জেনয্। যারা আল্লাহ্ বয্তীত অনয্েক উপাসয্রূেপ গর্হণ
কের এবং বেল েয, আমরা তােদর ‘ইবাদাত এ জেনয্ই কির, েযন তারা আমােদরেক আল্লাহ্র িনকটবতর্ী
কের েদয়, িনশ্চয় আল্লাহ্ তােদর মেধয্ তারা েয িবষেয় মতিবেরাধ করেছ েস বয্াপাের ফায়সালা কের
েদেবন। আল্লাহ িমথয্াবাদী কািফরেক সৎপেথ পিরচািলত কেরন না।

৪

১. ١٨ -سورة يونس
২. ছূরা ইউনুছ- ১৮
৩. ٣ -سورة الزمر
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বতর্মান যুেগও িনেজেদরেক মুছলমান বেল দািবদার এমন কতক েলাক রেয়েছ, যারা জীিবত িকংবা মৃত
িবিভন্ন বয্িক্তবগর্ সম্পেকর্, িকংবা েকান তারকা, নক্ষতর্, গাছ, পাথর ইতয্িদ সম্পেকর্, িকংবা আল্লাহ িভন্ন
তােদর েকান উপােসয্র আদেল (আকৃিতেত) গড়া মূিতর্, পর্িতমা ও ছিব সম্পেকর্ এ ধারণা েপাষণ কের েয,
এগুেলা তােদর জনয্ আল্লাহ্র িনকট সুপািরশকারী, িকংবা জগত পিরচালনায় এেদরও িকছু ক্ষমতা ও কতৃর্তব্
রেয়েছ, এগুেলা তােদর সমসয্ার সমাধান কের িদেত বা পর্েয়াজন পূরণ কের িদেত, িকংবা িবপদ-আপদ
েথেক উদ্ধার করেত সমথর্ ও সক্ষম। এসব কাজ যারা কের, তারা যিদও িনেজেক ঈমানদার ও মুহাম্মাদ
1 এর অনুসারী বেল দািব কের, িকন্তু পর্কৃতপেক্ষ তারা হেলা ইছলাম বিহভূর্ত; কািফর-মুশিরক।
ইছলােমর নাবী মুহাম্মাদ 1 এ জাতীয় িশর্কেক ঘৃণা ও পর্তয্াখয্ান কেরেছন এবং মাক্কার কািফরমুশিরকসহ েগাঁটা মানবজািতেক এ ধরেনর িশর্ক সম্পূণর্রূেপ পিরহার ও বজর্ন করার আহবান জািনেয়েছন।
আল্লাহ্ b ইরশাদ কেরেছন:ْ ك َوَما َلُه ِمْنُهْم ِم
ن
ٍ شْر
ِ ن
ْ ض َوَما َلُهْم ِفيِهَما ِم
ِ ألْر
َْ ال ِفي ا
َ ت َو
ِ سَماَوا
َّ ل َذَّرٍة ِفي ال
َ ن ِمْثَقا
َ ال َيْمِلُكو
َ هلل
َِّ ن ا
ِ ن ُدو
ْ عْمُتْم ِم
َ ن َز
َ عوا اَّلِذي
ُ ل اْد
ِ ُق
৫

.ن َلُه
َ ن َأِذ
ْ ال ِلَم
َّ عْنَدُه ِإ
ِ عُة
َ شَفا
َّ ال َتْنَفُع ال
َ  َو.ظِهيٍر
َ

অথর্াৎ- বলুন! েতামরা তােদরেক আহবান কেরা, যােদরেক উপাসয্ মেন করেত আল্লাহ্ বয্তীত, তারা
নেভামন্ডল ও ভু-মন্ডেলর অণু পিরমাণ েকানিকছুর মািলক নয়, এদু’েয়র মােঝ তােদর েকান অংশও েনই
এবং তােদর েকউ আল্লাহ্র সহায়কও নয়। যার জেনয্ অনুমিত েদয়া হয়, তার জেনয্ বয্তীত আল্লাহ্র কােছ
কারও সুপািরশ ফলপর্সূ হেব না।

৬

অনয্ আয়ােত আল্লাহ 8 ইরশাদ কেরেছন:ضِّرِه
ُ ت
ُ شَفا
ِ ن َكا
َّ ل ُه
ْ ضٍّر َه
ُ هلل ِب
َُّ ي ا
َ ن َأَراَدِن
ْ هلل ِإ
َِّ ن ا
ِ ن ُدو
ْ ن ِم
َ عو
ُ ل َأَفَرَأْيُتْم َما َتْد
ْ هلل ُق
َُّ ن ا
َّ ض َلَيُقوُل
َ ألْر
َْ ت َوا
ِ سَماَوا
َّ ق ال
َ خَل
َ ن
ْ سَأْلَتُهْم َم
َ ن
ْ َوَلِئ
৭

.ن
َ ل اْلُمَتَوِّكُلو
ُ عَلْيِه َيَتَوَّك
َ هلل
َُّ ي ا
َ سِب
ْح
َ ل
ْ حَمِتِه ُق
ْ ت َر
ُ سَكا
ِ ن ُمْم
َّ ل ُه
ْ حَمٍة َه
ْ َأْو َأَراَدِني ِبَر

অথর্াৎ- যিদ আপিন তােদরেক িজেজ্ঞস কেরন, আছমান ও যমীন েক সৃিষ্ট কেরেছন? তারা অবশয্ই বলেবআল্লাহ। বলুন, েতামরা েভেব েদেখছ িক, যিদ আল্লাহ আমার অিনষ্ট করার ইচ্ছা কেরন, তেব েতামরা
আল্লাহ্ বয্তীত যােদরেক ডােকা, তারা িক েস অিনষ্ট দূর করেত পারেব? অথবা িতিন আমার পর্িত রাহ্মাত
করার ইচ্ছা করেল তারা িক েস রাহ্মাত েরাধ করেত (েঠকােত) পারেব? বলুন, আমার জনয্ আল্লাহ্ই
যেথষ্ট। িনভর্রকারীরা তাঁরই উপর িনভর্র কের।

৮

৪. ছূরা আয্ যুমার- ৩
৫. ٢٣-٢٢ -سورة سبا
৬. ছূরা ছাবা- ২২-২৩
৭. ٣٨ -سورة الزمر
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আল্লাহ 0 আেরা ইরশাদ কেরেছন:৯

.ضًّدا
ِ عَلْيِهْم
َ ن
َ ن ِبِعَباَدِتِهْم َوَيُكوُنو
َ سَيْكُفُرو
َ ال
َّ  َك.عًّزا
ِ هلل آِلَهًة ِلَيُكوُنوا َلُهْم
َِّ ن ا
ِ ن ُدو
ْ خُذوا ِم
َ َواَّت

অথর্াৎ- তারা আল্লাহ বয্তীত অনয্ানয্ ইলাহ (উপাসয্) গর্হণ কেরেছ, যােত তারা তােদর জেনয্ সাহাযয্কারী
হয়। কখনই নয়, তারা (উপাসয্রা) তােদর ‘ইবাদাত অসব্ীকার করেব এবং তােদর িবপেক্ষ চেল যােব।

১০

মুছলমান বেল দািবদার অেনকেক েদখা যায় েয, তারাও মুশিরকেদর অনুসরণ ও অনুকরেণ কব্ব্র-মাযারেক
ভিক্ত-শর্দ্ধা ও পূজা করেছ। কব্ব্র ও মাযারবাসীর উেদ্দেশয্ পশু জবাই ও িবিভন্ন পর্কার নয্র-মানত েপশ
করেছ। তােদর িনকট িনেজর সমসয্া সমাধান কের েদয়ার বা পর্েয়াজন পূরণ কের েদয়ার জনয্ পর্াথর্না
করেছ এবং তােদরেক িনেজেদর ও আল্লাহ্র মেধয্ মাধয্ম বেল িবেবচনা করেছ। পর্কৃতপেক্ষ এসব কাজই
হেলা সুস্পষ্ট কুফ্র ও িশর্ক। তাই েয বয্িক্ত এ ধরেনর েকান কাজ করেব, তার ঈমান িবনষ্ট হেয় যােব
এবং েস ইছলাম বিহভূর্ত, কািফর-মুশিরক বেল গণয্ হেব।
(৩) ধমর্তয্াগী মুরতাদ ও মুশিরকেদরেক কািফর-মুশিরক বেল মেন না করা, িকংবা তারা েয কািফরমুশিরক, েস িবষেয় সেন্দহ েপাষণ করা অথবা তােদর পথ ও মতেক সিঠক বেল িবশব্াস করা। এমিনভােব
এ ধরেনর েকান কথা বলা েয, ইয়াহুদী, িখর্ষ্ট, ইছলাম, সব ধমর্ই সিঠক ও সতয্ এবং এসকল পর্িতিট ধমর্ই
তার অনুসারীেক আল্লাহ পযর্ন্ত েপৗঁছায়। তাই যার েয ধমর্ ইচ্ছা ও পছন্দ হয়, েস তা গর্হণ করেত পাের,
তােত েকান অসুিবধা েনই”।
এ ধরেনর কথাবাতর্া ও ‘আকব্ীদাহ-িবশব্াস হেলা ইছলাম িবনষ্টকারী ও ইছলাম েথেক বিহষ্কারকারী সুস্পষ্ট
কুফ্র (আল্লাহ্েক অসব্ীকার করা) ও িশর্ক (আল্লাহ্র সােথ আংশীদার করা)। েকননা আল্লাহ্র একেতব্ িবশব্াস
তথা তাওহীেদর অপিরহর্ায দািব ও শতর্ হেলা দু’িট।
(এক) সকল পর্কার তাগুতেক অসব্ীকার করা। অথর্াৎ আল্লাহ 7 িভন্ন সকল উপাসয্ ও তােদর
উপাসনাকারীেদর অসব্ীকার করা এবং তােদর েথেক িনরাপদ দূের থাকা।
(দুই) এক আল্লাহ্র পর্িত িবশব্াস স্থাপন করা।
আর এটাই হেলা কািলমাহ ‘‘লা-ইলাহা ইল্লালাহ”। (আল্লাহ বয্তীত আর েকান সিতয্কার মা‘বুদ েনই) এর
পর্কৃত অথর্, তাৎপযর্, দািব ও চািহদা। এ সম্পেকর্ আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছন:هلل َكَفْرَنا ِبُكْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم
َِّ ن ا
ِ ن ُدو
ْ ن ِم
َ ن َمَعُه ِإْذ َقاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإَّنا ُبَرآُء ِمْنُكْم َوِمَّما َتْعُبُدو
َ سَنٌة ِفي ِإْبَراِهيَم َواَّلِذي
َح
َ سَوٌة
ْ ت َلُكْم ُأ
ْ َقْد َكاَن
১১

.حَدُه
ْ هلل َو
َِّ حَّتى ُتْؤِمُنوا ِبا
َ ضاُء َأَبًدا
َ اْلَعَداَوُة َواْلَبْغ

৮. ছূরা আয্ যুমার- ৩৮
৯. ٨٢-٨١ -سورة مريم
১০. ছূরা মারইয়াম- ৮১-৮২
১১. ٤ -سورة الممتحنة
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অথর্াৎ- েতামােদর জেনয্ ইবরাহীম ও তাঁর সংঙ্গীগেণর মেধয্ চমৎকার আদশর্ রেয়েছ। তারা যখন তােদর
সম্পর্দায়েক বেলিছেলন- েতামােদর সােথ এবং েতামরা আল্লাহ্র পিরবেতর্ যােদর ‘ইবাদাত কর, তােদর
সােথ আমােদর েকান সম্পকর্ েনই। আমরা েতামােদরেক অসব্ীকার কির। েতামরা এক আল্লাহ্েত িবশব্াস
স্থাপন না করেল েতামােদর ও আমােদর মেধয্ িচরশতর্ুতা ও িবেদব্ষ থাকেব।

১২

আল্লাহ্ 1 আেরা ইরশাদ কেরেছন:سِميٌع
َ هلل
َُّ صاَم َلَها َوا
َ ال اْنِف
َ ك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى
َ س
َ سَتْم
ْ هلل َفَقِد ا
َِّ ن ِبا
ْ ت َوُيْؤِم
ِ غو
ُ طا
َّ ن َيْكُفْر ِبال
ْ ي َفَم
ِّ ن اْلَغ
َ شُد ِم
ْ ن الُّر
َ ن َقْد َتَبَّي
ِ ال ِإْكَراَه ِفي الِّدي
َ
৩১

.عِليٌم
َ

অথর্াৎ- দব্ীেনর বয্াপাের েকান জবরদিস্ত েনই। িনঃসেন্দেহ িহদায়াত গুমরাহী (ভর্ষ্টতা ও িবপথগামীতা) েথেক
পৃথক হেয় েগেছ। সুতরাং েয তাগুতেদরেক অসব্ীকার করেব এবং আল্লাহেত িবশব্াস স্থাপন করেব, েস ধারণ
কের িনেব সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙ্গবার নয়। আল্লাহ্ সবই শুেনন এবং জােনন।

১৪

রাছূল 1 বেলেছন:৫১

.هلل
ِ عَلى ا
َ ساُبُه
َح
ِ  َو، َوَدُمُه،حُرَم َماُلُه
َ ،هلل
ِ نا
ِ ن ُدو
ْ  َوَكَفَر ِبَما ُيْعَبُد َم،هلل
ُ ال ا
َّ ال ِإَلَه ِإ
َ :ل
َ ن َقا
ْ َم

অথর্- েয বয্িক্ত “আল্লাহ বয্তীত আর েকান মা‘বূদ েনই” একথা সব্ীকার কের এবং আল্লাহ্ বয্তীত অনয্ যা
িকছুর উপাসনা করা হয়, েস সবেক অসব্ীকার কের, তাঁর সম্পদ ও পর্াণ িনরাপদ এবং তার িহসাব আল্লাহ্র
িনকট।

১৬

এ হাদীছ েথেক স্পষ্টতঃ বুঝা যায় েয, েয বয্িক্ত আল্লাহ বয্তীত আর েকান মা‘বূদ েনই” একথা মুেখ সব্ীকার
করেলও আল্লাহ বয্তীত যা িকছুর উপাসনা করা হয় েসগুেলােক অসব্ীকার ও বজর্ন কের না, তার জান ও
মাল ইছলামী শারী‘য়ােতর দৃিষ্টেত িনরাপদ নয়। এমিনভােব মুশিরক অথবা আহেল িকতাবেদর (ইয়াহুদীনাসারা সম্পর্দায়েক) কািফর বেল িবশব্াস না করার িকংবা কােরা কািফর হওয়ার িবষয়িট সুস্পষ্ট হওয়া
সেতয্ও তােক কািফর বলা েথেক িবরত থাকার, বা নীরবতা অবলমব্ন করার অথবা যােদর কািফর হওয়ার
িবষয়িট েকব্ারআন ও ছুন্নাহ দব্ারা সুিনধর্ািরত, সুিনিশ্চত ও সুস্পষ্ট, তােদর কািফর হওয়ার বয্াপাের সেন্দহসংশয় েপাষণ করার অথর্ হেলা আল্লাহ্েক (b), তাঁর িকতাবেক ও তাঁর রাছূল মুহম্মাদেক (1) অসব্ীকার
করা এবং সমগর্ মানবজািতর জনয্ রাছূেলর (1) িরছালােতর সামিগর্কতা ও সবর্জনীনতােক (অথর্াৎ

১২. ছূরা আল মুমতািহনাহ- ৪
১৩. ٢٥٦ -سورة البقرة
১৪. ছূরা আল বাকব্ারাহ- ২৫৬
১৫. رواه مسلم
১৬. সাহীহ্ মুছিলম
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রাছূেলর 1 িরছালাত েয সমগর্ মানবজািতর জনয্, একথােক) অসব্ীকার ও িমথয্া পর্িতপন্ন করা।
সমগর্ মুছিলম উম্মাহ এ িবষেয় একমত, েয বয্িক্ত আল্লাহ্েক (0), তাঁর িকতাবেক ও তাঁর রাছূল
মুহম্মাদেক (1) এবং সমগর্ মানবজািতর জনয্ রাছূেলর িরছালােতর সামিগর্কতা ও সবর্বয্াপীতােক
অসব্ীকার ও িমথয্া পর্িতপন্ন কের, েস আর মুছলমান থােক না, বরং েস কািফর-মুশিরেক পিরণত হয়।
“ধমর্ িনরেপক্ষতা”, “মুছিলম-অমুছিলম সবাই ভাই ভাই, সবাই পরস্পর িমতর্”, “জািত-ধমর্ িনিবর্েশেষ
পারস্পিরক েসৗহাদর্য্ ও সাম্পর্দািয়ক সম্পর্ীিত বজায়” ইতয্ািদ িবিভন্ন দািব ও েশ্লাগােনর নােম ইছলাম ভঙ্গ
ও িবনষ্টকারী এ কারণিট বতর্মােন মুছলমানেদর মেধয্ বয্াপকভােব িবরাজমান। তাই পর্েতয্ক মুছলমােনর এ
সব িবষেয় িবেশষভােব সতর্ক ও সাবধান হওয়া অবশয্ কতর্বয্।
(৪) এই িবশব্াস েপাষণ করা েয, রাছূল মুহাম্মাদ (1) এর িনেদর্িশত িহদায়াত তথা শারী‘য়াত েথেক অনয্
পথ বা ধমর্ অিধক পূণর্াঙ্গ ও পিরপূণর্, িকংবা রাছূেলর (1) অনুসৃত ও িনেদর্িশত িবধান (হুক্ম-আহ্কাম ও
িনয়ম-নীিত) েথেক অনয্ কােরা িবধান অিধক উত্তম।
েমাটকথা, রাছূল 1 এর িবধান েথেক অনয্ েকান িবধানেক েবিশ পর্াধানয্ ও মযর্াদা েদয়া ইছলাম ভঙ্গ ও
িবনেষ্টর অনয্তম কারণ। তাই পর্েতয্ক মুছলমােনর এই িবশব্াস েপাষণ করা ওয়ািজব েয, রাছূল 1 এর
যাবতীয় কথা-বাতর্া, কাজ-কমর্ ও সম্মিত হেলা আল্লাহ্র পক্ষ েথেক অহী তথা এক পর্কার পর্তয্ােদশ। অহীর
িদক েথেক রাছূেলর (1) ছুন্নাহ হেলা েকব্ারআেনরই সাথী বা সহযাতর্ী।
এ সম্পেকর্ আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছন:৭১

.حى
َ ي ُيو
ٌح
ْ ال َو
َّ ن ُهَو ِإ
ْ  ِإ.ن اْلَهَوى
ِع
َ ق
ُط
ِ َوَما َيْن

অথর্াৎ- এবং িতিন (মুহাম্মাদ) পর্বৃিত্তর তাড়নায় (মনগড়া) কথা বেলন না। েকব্ারআন হেলা অহী, যা
পর্তয্ােদশ (নািযল করা) হয়।

১৮

এ কারেণই ছালােফ সািলহীন p েকব্ারআন এবং ছুন্নাহ দু’েটােকই অহী বেল আখয্ািয়ত করেতন। সকল
মুছলমানগণও এ িবষেয় একমত েয, রাছূেলর ছুন্নাহ হেলা এক পর্কার অহী।
হাছান ইবনু ‘আিতয়য্াহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন েয, িজবরাঈল 5 রাছূেলর (1) িনকট েযভােব
েকব্ারআন িনেয় অবতরণ করেতন, েতমিন িতিন ছুন্নাহ িনেয়ও রাছূেলর (1) িনকট অবতরণ করেতন।
েকব্ারআন েযমন আল্লাহ্র পক্ষ েথেক অহী, েতমিন ছুন্নাহ্ও হেলা আল্লাহ্র পক্ষ হেত অহী। ছুন্নাহ হেলা
েকব্ারআেনরই বয্াখয্া ও সম্পূরক। এ কথািট পূবর্বতর্ী ও পরবতর্ী ‘উলামােয় িকরাম ও সাধারণ জনগেণর
িনকট সবর্সম্মতভােব সব্ীকৃত।
তাই রাছূেলর (1) ছুন্নাতেক অসব্ীকার বা পর্তয্াখয্ান করা, েকব্ারআনেক অসব্ীকার বা পর্তয্াখয্ান করার
১৭. ٤-٣ -سورة النجم
১৮. ছূরা আন্ নাজম- ৩-৪
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নামান্তর এবং ছুন্নাহ িবেরািধতা করার অথর্ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর িবেরািধতা করা।
রাছূেলর (1) ছুন্নাহ হেলা মানব জািতর জনয্ সেবর্াত্তম িহদায়াত তথা পথ পর্দশর্ক। েযমন- হযরত জািবর
3 েথেক বিণর্ত, রাছূল 1 ইরশাদ কেরেছন:৯১

.حَّمٍد
َ خْير اْلُهَدى ُهَدى ُم
َ  َو،هلل
ِ با
ُ ث ِكَتا
ِ حِدي
َ خْير اْل
َ

অথর্- সেবর্াত্তম বাণী হেলা আল্লাহ্র িকতাব আর সেবর্াত্তম িহদায়াত (পথ িনেদর্শ) হেলা মুহাম্মাদ 1 এর
িহদায়াত।

২০

মুহাম্মাদ 1 এর িনেয় আসা শারী‘য়াত হেলা পূণর্াঙ্গ ও পিরপূণর্, তােত েকানপর্কার কর্িট বা অসম্পূণর্তা
েনই।
আল্লাহ 8 ইরশাদ কেরেছন:১২

.الَم ِديًنا
َس
ْ إل
ِْ ت َلُكُم ا
ُ ضي
ِ عَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر
َ ت
ُ ت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْم
ُ اْلَيْوَم َأْكَمْل

অথর্াৎ- আজ আিম েতামােদর জেনয্ েতামােদর দব্ীনেক পিরপূণর্ কের িদলাম, েতামােদর পর্িত আমার অবদান
সম্পূণর্ কের িদলাম এবং ইছলামেক েতামােদর জেনয্ দব্ীন িহেসেব পছন্দ করলাম।

২২

আল্লাহ্ 0 মানব জািতর উপর মুহাম্মাদ 1 এর অনুসৃত (পালনকৃত) শারী‘য়াত পালন করা ওয়ািজব
কের িদেয়েছন। িতিন মানব জািতেক িনেদর্শ িদেয়েছন, তারা েযন জীবেনর পর্িতিট েক্ষেতর্ আল্লাহ পর্দত্ত এবং
রাছূেলর (1) অনুসৃত ও িনেদর্িশত শারী‘য়াত (িবধান ও িনয়ম-নীিত) অবলমব্ন কের চেল এবং েস
অনুযায়ী ফায়সালা গর্হণ কের।
আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছন:৩২

.عْنُه َفاْنَتُهوا
َ خُذوُه َوَما َنَهاُكْم
ُ ل َف
ُ سو
ُ َما آَتاُكُم الَّر

অথর্াৎ- রাছূল েতামােদরেক যা িদেয়েছন তা েতামরা গর্হণ কেরা এবং যা িকছু েথেক িতিন িনেষধ কেরেছন
তা েথেক িবরত থােকা।

২৪

আল্লাহ 8 আেরা ইরশাদ কেরেছন:১৯. رواه مسلم
২০. সাহীহ্ মুছিলম
২১. ٣ -سورة المائدة
২২. ছূরা আল মা-িয়দাহ- ৩
২৩. ٧ -سورة الحشر
২৪. ছূরা আল হাশর- ৭

৬
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৫২

.سِليًما
ْ سِّلُموا َت
َ ت َوُي
َ ضْي
َ جا ِمَّما َق
ً حَر
َ سِهْم
ِ جُدوا ِفي َأْنُف
ِ ال َي
َ جَر َبْيَنُهْم ُثَّم
َش
َ ك ِفيَما
َ حِّكُمو
َ حَّتى ُي
َ ن
َ ال ُيْؤِمُنو
َ ك
َ ال َوَرِّب
َ َف

অথর্াৎ- তারা ততক্ষণ পযর্ন্ত ঈমানদার হেত পারেব না, েয পযর্ন্ত না আপনােক তােদর পারস্পিরক
িবেরাধপূণর্ িবষেয় চূড়ান্ত িসদ্ধান্ত পর্দানকারী বেল েমেন েনয়। অতঃপর আপনার পর্দত্ত িসদ্ধােন্তর বয্াপাের
তােদর অন্তের েকান সংকীণর্তা েবাধ না কের এবং পিরপূণর্রূেপ আত্মসমপর্ণ কের।

২৬

তাই েয বয্িক্ত রাছূল 1 অনুসৃত ও িনেদর্িশত হুক্ম বা ফায়সালার উপর অথর্াৎ শারী‘য়ােত ইছলািময়য্াহ্র
উপর অনয্ েকান িবধান বা ফায়সালােক পর্াধানয্ েদেব, িকংবা আল্লাহ্র শারী‘য়াতেক অনয্ েকান িবধান িদেয়
পিরবতর্ন করেব অথবা আল্লাহ্র েদয়া শারী‘য়ােতর পিরবর্েত অনয্ েকান শারী‘য়াতেক উত্তম মেন কের গর্হণ
ও অবলমব্ন করেব, েস আল্লাহ্েক অসব্ীকারকারী; কািফর বেল গণয্ হেব।
একথার পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (7) এ বাণী:৭২

.ن
َ ك ُهُم اْلَكاِفُرو
َ هلل َفُأوَلِئ
َُّ ل ا
َ حُكْم ِبَما َأْنَز
ْ ن َلْم َي
ْ َوَم

অথর্াৎ- েযসব েলাক আল্লাহ যা অবতীণর্ কেরেছন, তদনুযায়ী ফয়সালা কের না, তারাই কািফর।

২৮

আল্লাহ্ 0 আেরা ইরশাদ কেরেছন:৯২

.ن
َ سِري
ِ خا
َ ن اْل
َ خَرِة ِم
ِ آل
ْ ل ِمْنُه َوُهَو ِفي ا
َ ن ُيْقَب
ْ الِم ِديًنا َفَل
َس
ْ إل
ِْ غْيَر ا
َ ن َيْبَتِغ
ْ َوَم

অথর্াৎ- েয েলাক ইছলাম ছাড়া অনয্ েকান ধমর্ তালাশ কের, তার িনকট েথেক কিস্মণকােলও তা গর্হণ করা
হেব না এবং আিখরােত েস হেব ক্ষিতগর্স্থেদর অন্তভুর্ক্ত।

৩০

তদর্ুপ েয বয্িক্ত এই ধারণা বা িবশব্াস েপাষণ করেব েয, মুহাম্মাদ 1 এর িনেয় আসা শারী‘য়ােতর (জীবন
িবধােনর) েচেয় অনয্ েকান শারী‘য়াত (তা আছমানী শারী‘য়াত েহাক েযমন- িবকৃত-িববিতর্ত ইয়াহুদী ও
নাসরানী শারী‘য়াত, অথবা মানব রিচত েকান িবধান েহাক) উত্তম িকংবা তা মানব জািতর জনয্ অিধক
কলয্াণকর এবং তােদর জীবন, জীিবকা ও সািবর্ক িনরাপত্তার জনয্ েবিশ উপেযাগী, তা হেল তার ইছলাম
িবনষ্ট হেয় যােব। েস ইছলাম বিহভূর্ত কািফর বেল গণয্ হেব, যিদও েস আল্লাহ্র িবধান অনুযায়ী ফায়সালা
কের এবং বািহয্কভােব আল্লাহ্র িবধান েমেন চেল। এ িবষেয় মুছিলম জািতর সিতয্কার ‘আিলমগণ
সকেলই একমত েপাষণ কেরেছন। েকননা আল্লাহ্ 0 ও তাঁর রাছূেলর (1) পর্িত ঈমােনর দািব হেলা:২৫. ٦٥ -سورة النساء
২৬. ছূরা আন্িনছা- ৬৫
২৭. ٤٤ -سورة المائدة
২৮. ছূরা আল মা-িয়দাহ- ৪৪
২৯. ٨٥ -سورة ال عمران
৩০. ছূরা আ-েল ‘ইমরান- ৮৫

৭
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আল্লাহ্র িনেদর্েশর পর্িত আত্মসমপর্ণ করা, আল্লাহ্র আেদশ-িনেষধ সমূহেক সন্তুষ্টিচেত্ত পালন করা, আল্লাহ্
b ও তাঁর রাছূেলর (1) েদয়া ফায়সালােক কথা-বাতর্ায়, কােজ-কেমর্ ও ‘আকব্ীদাহ-িবশব্ােস
যথাযথভােব েমেন েনয়া এবং জান-মাল িকংবা অিধকার সংকর্ান্ত েয েকান িবষেয় েকান পর্কার দব্ন্দব্-সংঘাত,
িববাদ-িবসমব্াদ বা মতিবেরাধ েদখা িদেল তাৎক্ষিণকভােব আল্লাহ্র িকতাব ও রাছূেলর ছুন্নাহ্র িদেক
পর্তয্াবর্তন করা। েকননা সবর্ িবষেয় আল্লাহ ও তাঁর রাছূেলর (1) েদয়া িসদ্ধান্তই চূড়ান্ত- এ বয্াপাের েকান
মুছলমান িদব্মত বা সংশয় েপাষণ করেত পাের না।
তাই শাসকবেগর্র উপর ওয়ািজব, আল্লাহ্র েদয়া িবধান অনুযায়ী ফায়সালা করা। আর শািসতেদর তথা
সাধারণ জনগেণর উপর ওয়ািজব, সবর্াবস্থায় েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্র আশর্য় গর্হণ করা এবং েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্
র েদয়া িসদ্ধান্তেক সন্তুষ্টিচেত্ত েমেন েনয়া। আল্লাহ্ 0 ইরশাদ কেরেছন:ن َيْكُفُروا ِبِه
ْ ت َوَقْد ُأِمُروا َأ
ِ غو
ُ طا
َّ حاَكُموا ِإَلى ال
َ ن َيَت
ْ ن َأ
َ ك ُيِريُدو
َ ن َقْبِل
ْ ل ِم
َ ك َوَما ُأْنِز
َ ل ِإَلْي
َ ن َأَّنُهْم آَمُنوا ِبَما ُأْنِز
َ عُمو
ُ ن َيْز
َ َأَلْم َتَر ِإَلى اَّلِذي
১৩

.ال َبِعيًدا
ً ال
َض
َ ضَّلُهْم
ِ ن ُي
ْ ن َأ
ُ طا
َ شْي
َّ َوُيِريُد ال

অথর্াৎ- আপিন িক তােদরেক েদেখনিন, যারা দািব কের েয, যা আপনার পর্িত এবং আপনার পূেবর্ যা
অবতর্ীণ করা হেয়েছ তারা েস িবষেয়র উপর ঈমান এেনেছ। তারা (িবেরাধপূণর্ িবষেয়) তব্াগুেতর িসদ্ধান্ত
িনেত চায়, অথচ তােদর পর্িত িনেদর্শ হেয়েছ, যােত তারা তােক (তব্াগুতেক) অমানয্ কের। পক্ষান্তের
শয়তান তােদরেক পর্তািরত কের পথভর্ষ্ট কের েফলেত চায়।

৩২

(৫) শারী‘য়ােত ইছলািময়য্াহ্র েকান িবষেয়র পর্িত ঘৃণা বা িবেদব্ষ েপাষণ করা, ঈমান ও ইছলাম িবনেষ্টর
অনয্তম কারণ।
েয বয্িক্ত মুহাম্মদ 1 এর আনীত শারী‘য়ােতর এবং তাঁর িনেদর্িশত িহদায়ােতর েকান িকছুর পর্িত ঘৃণা বা
িবেদব্ষ েপাষণ করেব, তার ঈমান নষ্ট হেয় যােব এবং েস কািফর হেয় যােব, যিদও েস অসন্তুষ্টিচেত্ত
রাছূেলর (1) পর্দিশর্ত পথ অনুসরণ কের এবং আল্লাহ পর্দত্ত িবধান অনুযায়ী ‘আমাল কের থােক।
এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (b) এ বাণী:৩৩

.عَماَلُهْم
ْ ط َأ
َ حَب
ْ هلل َفَأ
َُّ ل ا
َ ك ِبَأَّنُهْم َكِرُهوا َما َأْنَز
َ َذِل

অথর্াৎ- এটা এজনয্ েয, আল্লাহ যা অবতর্ীণ কেরেছন তারা তা পছন্দ কের না, সুতরাং আল্লাহ 7 তােদর
কমর্ িনষ্ফল কের েদেবন।

৩৪

৩১. ٦٠ -سورة النساء
৩২. ছূরা আন্িনছা- ৬০
৩৩. ٩ -سورة محمد
৩৪. ছূরা মুহাম্মাদ- ৯

৮
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এ জাতীয় কুফ্রীর অন্তভুর্ক্ত িবষয়গুেলা হেলা যথা:(ক) আল্লাহ্র (0) িনেদর্শানুসাের েচােরর হাত কাটা, িববািহত বয্ািভচারীেক পাথর িনেক্ষেপ হতয্া করা
ইতয্ািদ, আল্লাহ্র এসব িবধানেক আধুিনক সভয্তার পিরপিন্থ মেন করা িকংবা এসব িবধানেক অনয্ায়,
অমানিবক, অজ্ঞতা ও ববর্রতার পর্তীক িহসােব িচিহৃত করা।
এমিনভােব একািধক িববােহর শার‘য়ী িবধানেক কুরুিচপূণর্ বেল আখয্ািয়ত করা। একজন পুরুষ সািক্ষর
মুকব্ািবলায় দু’জন মিহলা সািক্ষর িবধানেক নারীেদর অবমূলয্ায়ন, তােদর পর্িত অিবচার ও হীনমনয্তার
পিরচায়ক বলা িকংবা েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্েত বিণর্ত গািয়বী (অদৃশয্) েকান খবরেক যুিক্ত, বাস্তবতা ও জ্ঞানিবজ্ঞােনর পিরপিন্থ বেল আখয্ািয়ত করা ।
(খ) ইছলােমর েকান িবধানেক িনিদ্ধর্ধায় সন্তুষ্টিচেত্ত েমেন না েনয়া, বরং এ িবষেয় অন্তের সংেকাচ েবাধ
করা।
আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছন:৫৩

.سِليًما
ْ سِّلُموا َت
َ ت َوُي
َ ضْي
َ جا ِمَّما َق
ً حَر
َ سِهْم
ِ جُدوا ِفي َأْنُف
ِ ال َي
َ جَر َبْيَنُهْم ُثَّم
َش
َ ك ِفيَما
َ حِّكُمو
َ حَّتى ُي
َ ن
َ ال ُيْؤِمُنو
َ ك
َ ال َوَرِّب
َ َف

অথর্াৎ- িকন্তু না, আপনার পর্িতপালেকর শপথ! তারা মু’িমন হেব না যতক্ষণ পযর্ন্ত তারা তােদর িনেজেদর
িববাদ-িবসমব্ােদর িবচারভার আপনার উপর অপণর্ না কের, অতঃপর আপনার েদয়া িসদ্ধান্ত সম্পেকর্ তােদর
মেন েকান িদব্ধা থােক এবং সবর্ান্তকরেণ উহা েমেন না েনয়।

৩৬

(গ) েকান সাহীহ্ হাদীছেক অসব্ীকার করা। আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছন:৭৩

.عْنُه َفاْنَتُهوا
َ خُذوُه َوَما َنَهاُكْم
ُ ل َف
ُ سو
ُ َما آَتاُكُم الَّر

অথর্াৎ- রাছূল েতামােদর যা পর্দান কেরন, েতামরা তা গর্হণ কর এবং যা হেত েতামােদর িনেষধ কেরন তা
হেত িবরত থাক।

৩৮

‘আল্লামা ইবনু বাত্তব্াহ বেলেছন:- “েকান বয্িক্ত যিদ েকবল একিট িবষয় বয্তীত রাছূেলর (1) িনেয় আসা
সকল িবষেয়র পর্িত ঈমান আেন, তা হেল ঐ বয্িক্ত শুধু একিট িবষয়েক পর্তয্াখােনর কারেণই কািফর বেল
গণয্ হেব। এ বয্াপাের এটাই হেলা ‘উলামােয় িকরােমর সবর্সম্মত অিভমত। িকন্তু েকান বয্িক্ত যিদ অজ্ঞতা

৩৫. ٦٥ -سورة النساء
৩৬. ছূরা আন্িনছা- ৬৫
৩৭. ٧ -سورة الحشر
৩৮. ছূরা আল হাশ্র- ৭

৯
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বশতঃ রাছূেলর (1) েকান ছুন্নাহ অসব্ীকার কের, তাহেল তােক কািফর বলা যােব না। তেব তােক
জানােনার পর এবং হাদীছিট তার িনকট সিঠক পর্মািণত হবার পরও েস যিদ তা অসব্ীকার কের, তাহেল
তার ইছলাম ও ঈমান িবনষ্ট হেয় যােব এবং েস কািফর বেল গণয্ হেব।
েকননা আল্লাহ 8 ইরশাদ কেরেছন:৯৩

.صيًرا
ِ ت َم
ْ ساَء
َ جَهَّنَم َو
َ صِلِه
ْ ن ُنَوِّلِه َما َتَوَّلى َوُن
َ ل اْلُمْؤِمِني
ِ سِبي
َ غْيَر
َ ن َلُه اْلُهَدى َوَيَّتِبْع
َ ن َبْعِد َما َتَبَّي
ْ ل ِم
َ سو
ُ ق الَّر
ِ شاِق
َ ن ُي
ْ َوَم

অথর্াৎ- েয েকউ তার িনকট সরল-সিঠক পথ পর্কাশ হবার পর যিদ রাছূেলর িবরুদ্ধাচরণ কের এবং
মু‘িমনেদর পথ বয্তীত অনয্ পথ অনুসরণ কের, তাহেল আিম তােক েয িদেক েস িফের যায় েস িদেকই
িফিরেয় েদব এবং জাহান্নােম তােক দগ্ধ করব। আর উহা কতই না মন্দ বাসস্থান।

৪০

উেল্লখয্ েয, মানুেষর মেধয্ মানবীয় সব্ভাবজাত িকছু ঘৃণা ও অসন্তুিষ্ট রেয়েছ, অিনচ্ছা সেত্তব্ও যা তার েথেক
পর্কাশ েপেয় থােক। এ ধরেনর ঘৃণা বা অসন্তুিষ্ট যিদ শারী‘য়ােতর মূল িবধােনর পর্িত না হয় অথর্াৎ
শারী‘য়ােতর িবধান বেল েসটােক যিদ েকউ ঘৃণা ও অপছন্দ না কের বরং তা িনছক সব্ভাবজাত হয়, তাহেল
েস ইছলাম বিহভূর্ত কািফর বেল গণয্ হেব না। েযমন েকান স্তর্ীর তার সব্ামীর িদব্তীয় িবেয়েক অপছন্দ করা,
শীেতর িদেন অযূ বা েগাছল করা ইতয্ািদ। দব্ীেন ইছলােমর েকান িবধােনর পর্িত এ ধরেনর অসন্তুিষ্ট
েপাষেণর কারেণ ইছলাম বা ঈমান ভঙ্গ ও িবনষ্ট হেব না। েকননা এটা হেলা মানুেষর সব্ভাবজাত এবং এটা
তার সােধয্র বাইের।
(৬) দব্ীেন ইছলােমর েকান িবষয়েক িনেয় িকংবা আল্লাহ্র ওয়া‘দাকৃত ‘আযাব-গযব, িন‘মাত, দান বা
পুরস্কার িনেয় ঠাট্টা-িবদর্ূপ করা ঈমান ও ইছলাম িবনেষ্টর অনয্তম কারণ।
যিদ েকউ আল্লাহ্েক িনেয়, তাঁর েকান িফিরশতােক িনেয়, েকান নাবী-রাছূলেক (m) িনেয় িকংবা
েকব্ারআেন কারীেমর েকান আয়াতেক িনেয় অথবা দব্ীেন ইছলােমর ফার্য তথা অবশয্ করণীয় বা বজর্নীয়
েকান িবষয়েক িনেয়, িকংবা সিঠক ও অকাটয্ভােব দব্ীন িহসােব পর্মািণত েকান িবষয়েক িনেয় বয্ঙ্গ-িবদর্ূপ,
ঠাটর্া-তামাশা কের, অথবা দব্ীেন ইছলােমর েকান িবষয়েক গালী-গালাজ, তুচ্ছ-তািচ্ছলয্ কের বা
এতদসম্পেকর্ মযর্াদাহানীকর িকছু বেল, তাহেল তার ঈমান ও ইছলাম িবনষ্ট হেয় যােব এবং েস ইছলাম
বিহভূর্ত; কািফর বেল গণয্ হেব। এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (0) এ বাণী:১৪

.ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكْم
َ .ن
َ سَتْهِزُئو
ْ سوِلِه ُكْنُتْم َت
ُ هلل َوآَياِتِه َوَر
َِّ ل َأِبا
ْ ُق

অথর্াৎ- (েহ রাছূল) আপিন বলুন! েতামরা িক ঠাট্টা-তামাশা করিছেল আল্লাহ ও তাঁর আয়াতগুেলা এবং তাঁর
৩৯. ١١٥ -سورة النساء
৪০. ছূরা আন্িনছা- ১১৫
৪১. ٦٦-٦٥ -سورة التوبة
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রাছূল সমব্েন্ধ? এখন আর ‘উয্র েপশ কেরা না। েতামরা ঈমান আনার পর কুফ্রী করেল।

৪২

যারা আল্লাহ্র দব্ীন ও তাঁর আয়াত িনেয় ঠাট্টা-তামাশা কের, আল্লাহ 7 তােদরেক লাঞ্ছনাকর শািস্ত দােনর
ওয়া‘দা িদেয়েছন। আর েকব্ারআেন কারীেম লাঞ্ছনাকর শািস্ত (‘আযােব মুহীন) পর্দােনর কথা শুধুমাতর্
কািফর-মুশিরকেদর েক্ষেতর্ই বলা হেয়েছ।
আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছন:৩৪

.ن
ٌ ب ُمِهي
ٌ عَذا
َ ك َلُهْم
َ خَذَها ُهُزًوا ُأوَلِئ
َ شْيًئا اَّت
َ ن آَياِتَنا
ْ عِلَم ِم
َ َوِإَذا

অথর্াৎ- যখন েস আমার েকান আয়াত অবগত হয়, তখন েসটােক ঠাট্টারূেপ গর্হণ কের। এেদর জনয্ই
রেয়েছ লাঞ্ছনাদায়ক শািস্ত।

৪৪

‘আল্লামা ইবনু হায্ম আন্দালুছী, কব্াযী আবূ ইয়া‘লা হামব্ালী, ইমাম আছ্ছাম‘আনী, শাইখুল ইছলাম ইবনু
তাইিময়াহ, ‘আল্লামা ইবনু কাছীর (p) পর্মুখ পর্খয্াত ‘উলামােয় িকরাম বেলেছন:- েকউ যিদ
ঢালাওভােব সাহাবােয় িকরামেক (4) গাল-মন্দ কের িকংবা তােদর একজনেকও যিদ তাঁর দব্ীন ও
দব্ীনদারীর কারেণ (বয্িক্তগত িবষেয় নয়) বা রাছূেলর (1) সাহচযর্ লােভর (সাহাবী হওয়ার) কারেণ
গালী-গালায কের, তাহেল েস বয্িক্ত কািফর ও ইছলাম পিরতয্াগকারী মুরতাদ বেল গণয্ হেব। এ বয্াপাের
‘উলামােয় িকরাম সবর্সম্মত অিভমত েপাষণ কেরেছন।
এমিনভােব েকউ যিদ েকান েনক্কার; আল্লাহওয়ালা েলােকর সােথ তাঁর েনক্কারী তথা দব্ীনদারীর কারেণ
িকংবা েকান ‘আিলেম দব্ীেনর সােথ তাঁর ‘ইলেম দব্ীেনর কারেণ ঠাটর্া-িবদর্ূপ কের, তা হেল েস কািফর ও
ইছলাম পিরতয্াগকারী মুরতাদ বেল গণয্ হেব।
একদা ইমাম শািফ‘য়ীেক (o) িজেজ্ঞস করা হেয়িছল েয, েয বয্িক্ত আল্লাহ্র েকান আয়াতেক
(িনদশর্নেক) িনেয় উপহাস (ঢং-তামাশা) কের, শারী‘য়ােতর দৃিষ্টেত তার হুক্ম িক ? উত্তের িতিন
বেলেছন:- েস বয্িক্ত কািফর এবং এর পর্মােণ (িতিন ইমাম শািফ‘য়ী o) েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত
েপশ কেরন:৫৪

.ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكْم
َ .ن
َ سَتْهِزُئو
ْ سوِلِه ُكْنُتْم َت
ُ هلل َوآَياِتِه َوَر
َِّ ل َأِبا
ْ ُق

অথর্াৎ- (েহ রাছূল!) আপিন বলুন- েতামরা িক ঠাট্টা-তামাশা করিছেল আল্লাহ ও তাঁর আয়াতগুেলা এবং
তার রাছূল সমব্েন্ধ? এখন আর ‘উয্র েপশ কেরা না। েতামরা ঈমান আনার পর কুফ্রী করেল।

৪৬

৪২. ছূরা আত্ তাওবাহ- ৬৫-৬৬
৪৩. ٩ -سورة الجاثية
৪৪. ছূরা আল জািছয়াহ- ৯
৪৫. ٦٦-٦٥ -سورة التوبة
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ঠাট্টা-িবদর্ূপ দু’ভােব করা হেয় থােকপর্থমতঃ- স্পষ্ট িবদর্ূপাত্মক, তামাশামূলক, অশ্লীল-অশালীন িকংবা তািচ্ছলয্পূণর্ কথা দব্ারা। েযমন- খৃষ্টান
সম্পর্র্দােয়র কথা- “ ‘ঈছা (5) আল্লাহ্র েছেল”। ( )تعالي اهلل عن ذالك علوا كبيراইয়াহুদী সম্পর্দােয়র কথা‘‘আল্লাহ্র হাত রুদ্ধ” (বন্ধ বা আটকােনা), “আল্লাহ অভাবগর্স্ত ও আমরা অভাবমুক্ত” (تعالي اهلل عن ذالك علوا
 )كبيراএবং তথাকিথত আধুিনক বুিদ্ধজীবীেদর কথা- “ইছলাম ধমর্ বতর্মান আধুিনক দুন্ইয়ােত অচলঅনুপেযাগী” ইতয্ািদ।
যিদ েকান মুছলমান েজেন শুেন এ ধরেনর েকান কথা বেল, তাহেল তার ঈমান ও ইছলাম িবনষ্ট হেয় যােব
এবং েস ধমর্তয্াগকারী (মুরতাদ) কািফর বেল গণয্ হেব।
িদব্তীয়তঃ- কাজ-কমর্ বা ইশারা-ইিঙ্গেত বয্ঙ্গ, িবদর্ূপ, ঠাটর্া, তামাশা করা । েযমন- দব্ীেন ইছলােমর েকান
িবষয় িনেয় বয্ঙ্গাত্মক কাটুর্ন বা ছিব আঁকা, েকব্ারআেন কারীেমর িতলাওয়াত শুেন িকংবা রাছূেলর েকান
হাদীছ শুেন অথবা আল্লাহর ‘আযাব-গযব, িন‘মাত-পুরস্কার, জান্নাত, জাহান্নাম, কব্ব্েরর ‘আযাব ইতয্িদর
আেলাচনা শুেন কােন আঙ্গুল ঢুকােনা, উচ্চসব্ের কথা বলা বা েরিডও-িটিভর ভিলয়ম বািড়েয় েদয়া, অথবা
আল্লাহ্র েকান আয়াত বা িনদশর্েনর কথা শুেন েসটােক েহয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ েকানরূপ অঙ্গভিঙ্গ করা।
েযমন- হাত িটপা, েচাঁখ িটপা, িজহব্া েবর করা, মুখ বাঁকােনা ইতয্ািদ। যিদ েকান মুছলমান েজেন-শুেন, বুেঝ
ইচ্ছাপূবর্ক এ ধরেনর েকান কাজ-কমর্ কের, তাহেল েস ইছলাম বিহভূর্ত হেয় পড়েব এবং কািফর ও মুরতাদ
বেল গণয্ হেব।
েমাটকথা, দব্ীেন ইছলােমর েকান িবষয়েক গািল-গালাজ বা তুচ্ছ-তািচ্ছলয্ করা, অথবা দব্ীেন ইছলােমর েকান
িবষয়েক িনেয় ঢং-তামাশা, বয্ঙ্গ-িবদর্ূপ করা হেলা কুফ্র ও িশর্ক; যা ইছলামেক ধব্ংস ও িবনষ্ট কের েদয়
এবং মুছলমানেক ধমর্তয্াগকারী (মুরতাদ) কািফর-মুশিরেক পিরণত কের।
(৭) যাদু। যাদু হেলা ঈমান ও ইছলাম িবনষ্টকারী এবং মুছলমানেক কািফের পিরণতকারী কাজ।
অ◌ািভধািনক অেথর্ যাদু বলা হয়- এমন পর্িতিট িকর্য়াকলাপেক যার কারণ েগাপন ও অস্পষ্ট থােক, িকন্তু
এর পর্ভাব-পর্িতিকর্য়া েদখা বা বুঝা যায়।
শারী‘য়ােতর পিরভাষায় যাদু হেলা- এমন িকছু িগরা, কবচ, ঝাড়-ফুঁক, েতেলসমাতী ও তন্তর্-মেন্তর্র নাম,
যদব্ারা িজন বা শয়তানেক বয্বহােরর মাধয্েম কােরা ক্ষিত করার অপেচষ্টা করা হয়। সাধারণত যাদু মানুেষর
অন্তের, মিস্তেষ্ক িকংবা েদেহর িভতের কাজ কের। তেব েদেহর বাইেরও এর পর্ভাব পেড় থােক।
যাদু দু’িট কারেণ িশর্েকর পযর্ায়ভুক্ত। পর্থমতঃ এেত (যাদুর মেধয্) অিধকাংশ েক্ষেতর্ হারাম ও িনকৃষ্ট
কােজর মাধয্েম িজন ও শয়তােনর সন্তুিষ্ট, ৈনকটয্ ও সাহাযয্ কামনা করা হয়। অথচ আল্লাহ 0 বয্তীত
অনয্ কােরা ৈনকটয্ বা সাহাযয্ কামনা করা হেলা সুস্পষ্ট িশর্ক। এ ছাড়া যাদু হেলা শয়তােনর িশক্ষা এবং
শয়তানী িশক্ষা।
৪৬. ছূরা আত্ তাওবাহ- ৬৫-৬৬
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আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৭৪

.حَر
ْس
ِّ س ال
َ ن الَّنا
َ ن َكَفُروا ُيَعِّلُمو
َ طي
ِ شَيا
َّ ن ال
َّ ن َوَلِك
ُ سَلْيَما
ُ ن َوَما َكَفَر
َ سَلْيَما
ُ ك
ِ عَلى ُمْل
َ ن
ُ طي
ِ شَيا
َّ َواَّتَبُعوا َما َتْتُلو ال

অথর্াৎ- ছুলাইমােনর রাজতব্কােল শয়তানরা যা আবৃিত্ত করত, তারা তাই অনুসরণ করল । ছুলাইমান কুফ্র
(আল্লাহ্েক অিবশব্াস বা অসব্ীকার) কেরনিন; বরং শয়তানরাই কুফ্র কেরিছল। তারা মানুষেক জাদুিবদয্া
িশক্ষা িদত।

৪৮

িদব্তীয়তঃ- এেত গািয়েবর (অদৃশয্ িবষয়াদীর) ‘ইলম দািব করা হয়। যাদুকর বা তার সাহাযয্কারী িজন ও
শয়তানরা িনেজেক গািয়ব সম্পেকর্ অবগত বেল দািব কের। অথচ পর্কৃতপেক্ষ একমাতর্ আল্লাহ 8 বয্তীত
আর েকউই গািয়েবর জ্ঞান রােখ না এবং আল্লাহ বয্তীত আর েকউই গািয়ব সম্পেকর্ অবগত নয়।
আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছন:৯৪

.هلل
َُّ ال ا
َّ ب ِإ
َ ض اْلَغْي
ِ ألْر
َْ ت َوا
ِ سَماَوا
َّ ن ِفي ال
ْ ال َيْعَلُم َم
َ ل
ْ ُق

অথর্াৎ- (েহ নবী!) আপিন বলুন, একমাতর্ আল্লাহ বয্তীত আকােশ ও যমীেন যারা আেছ তারা েকউই গািয়ব
জােন না।

৫০

গািয়েবর জ্ঞান হেলা আল্লাহ্র একক ৈবিশষ্টয্। সুতরাং আল্লাহ বয্তীত কােরা গািয়েবর জ্ঞান দািব করার অথর্
হেলা আল্লাহ্র একক ৈবিশেষ্টয্ অংশীদািরতব্ দািব করা। আর এটাই হেলা সুস্পষ্ট কুফ্র ও িশর্ক।
যাদুর আকষর্ণ ও িবকষর্ণ দু’েটাই কুফরী। যাদুর আকষর্ণ হেলা- অৈবধভােব েকান নর-নারীর মেধয্ যাদু-মন্তর্
দব্ারা একজনেক অপরজেনর পর্িত আকৃষ্ট করা। আর যাদুর িবকষর্ণ হেলা- পরস্পেরর মেধয্ ঘৃণা ও িবেদব্ষ
সৃিষ্ট করা। অথর্াৎ েকান মানুষেক তার আপনজেনর পর্িত িবরাগভাজন বা িবেদব্ষী করা বা পরস্পেরর মেধয্
ঘৃণা সৃিষ্টর অপেচষ্টা করা।
হযরত আবূ হুরায়রাহ 3 েথেক বিণর্ত, রাছূল 1 বেলেছন:১৫

.ك
َ شَر
ْ حَر َفَقْد َأ
َس
َ ن
ْ  َوَم،حَر
َس
َ ث ِفيَها َفَقْد
َ عْقَدًة ُثَّم َنَف
ُ عَقَد
َ ن
ْ َم

অথর্- েয বয্িক্ত িগট েবঁেধ এর উপর ফুঁক িদল েস যাদু করল। আর েয যাদু করল, েস িশর্ক করল।

৫২

৪৭. ١٠٢ -سورة البقرة
৪৮. ছূরা আল বাকব্ারাহ- ১০২
৪৯. ٦٥ -سورة النمل
৫০. ছূরা আন্ নাম্ল- ৬৫
৫১. رواه النسائي
৫২. ছুনানুন্ নাছায়ী
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ইমাম আবু হানীফাহ, ইমাম মািলক ও ইমাম আহ্মাদ ইবনু হামব্াল p যাদু করােক এবং যাদু িশক্ষােক
কুফ্রী বেল অিভিহত কেরেছন।
শাইখ ছুলাইমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ‘আিব্দল ওয়াহ্হাব o বেলেছন:- শয়তােনর মাধয্েম েয যাদু করা
হয়, তা আল্লাহ্র সােথ িশর্ক করা বয্তীত রপ্ত বা আয়ত্ত করা যায় না।
েমাটকথা, সাধারণত যাদুর মেধয্ েমৗিলক েযসব িবষয় বা উপাদান থােক েস গুেলা হেলা িশর্ক। েবিশরভাগ
েক্ষেতর্ যাদুর মেধয্ ঈমােনর পিরপিন্থ কথাবাতর্া ও কাজকমর্ অবলমব্ন করা হয়। তাই যাদু করা, যাদু করােনা
িকংবা যাদু িশক্ষা করা হেলা কুফ্র ও িশর্ক যা ইছলামেক ধব্ংস ও িবনষ্ট কের েদয় এবং মুছলমানেক
ধমর্তয্াগকারী (মুরতাদ); কািফর-মুশিরেক পিরণত কের।
আর যিদ যাদুেত ঈমােনর পিরপিন্থ িকছু অবলমব্ন না করা হয়, তাহেল এ জাতীয় যাদু যিদও কুফ্র বা িশর্
ক বেল গণয্ হেব না তথািপ তা কিঠন শািস্তেযাগয্ অপরাধ। তাই যাদু এবং যাদুর সােথ সকল পর্কার
সম্পৃক্ততা সম্পূণর্রূেপ পিরহার ও বজর্ন করা, আল্লাহ্র একেতব্ িবশব্াসী পর্েতয্ক মুছলমােনর অবশয্ কতর্বয্।
(৮) মুছিলমেদর িবরুেদ্ধ কািফর-মুশিরকেদরেক সাহাযয্, সহেযািগতা করা ঈমান ও ইছলাম িবনেষ্টর
অনয্তম কারণ। েকননা ঈমানদারগণেক আল্লাহ b কািফর-মুশিরকেদর সােথ বন্ধুতব্ না রাখার এবং
তােদরেক সাহাযয্-সহেযািগতা না করার জনয্ অতয্ন্ত কেঠারভােব িনেদর্শ িদেয়েছন। িতিন (আল্লাহ 7)
বেল িদেয়েছন েয, কািফর-মুশিরকেদর সােথ বন্ধুতব্ েপাষণকারীগণ তােদরই দলভুক্ত বেল গণয্ হেব। এ
িবষেয় েকব্ারআেন কারীেম বহু আয়াত বিণর্ত রেয়েছ। েযমন- আল্লাহ 8 ইরশাদ কেরেছন:ال َيْهِدي اْلَقْوَم
َ هلل
ََّ ن ا
َّ ن َيَتَوَّلُهْم ِمْنُكْم َفِإَّنُه ِمْنُهْم ِإ
ْ ض َوَم
ٍ ضُهْم َأْوِلَياُء َبْع
ُ صاَرى َأْوِلَياَء َبْع
َ خُذوا اْلَيُهوَد َوالَّن
ِ ال َتَّت
َ ن آَمُنوا
َ َيا َأُّيَها اَّلِذي
৩৫

.ن
َ ظاِلِمي
َّ ال

অথর্াৎ- েহ মু’িমনগণ, েতামরা ইয়াহুদী ও িখর্ষ্টানেদরেক বন্ধু িহেসেব গর্হণ কেরা না। তারা এেক অপেরর
বন্ধু। েতামােদর মেধয্ েয তােদর সােথ বন্ধুতব্ করেব, েস তােদরই অন্তভুর্ক্ত। আল্লাহ যািলমেদরেক পথ
পর্দশর্ন কেরন না।

৫৪

আল্লাহ 7 আেরা ইরশাদ কেরেছন:৫৫

.ن
َ ظِهيًرا ِلْلَكاِفِري
َ ن
َّ ال َتُكوَن
َ َف

অথর্াৎ- অতএব (েহ রাছূল!) আপিন েকান অবস্থােতই কািফরেদর সাহাযয্কারী হেবন না।

৫৬

৫৩. ٥١ -سورة المائدة
৫৪. ছূরা আল মা-িয়দাহ- ৫১
৫৫. ٨٦ -سورة القصص
৫৬. ছূরা আল কব্াসাস- ৮৬
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মুছলমানেদর িবরুেদ্ধ েকান মুশিরককেক সাহাযয্-সহেযািগতা করার অথর্ হেলা- আল্লাহ্র (0) সােথ,
তাঁর রাছূল 1 ও মু’িমনেদর সােথ িবশব্াসঘাতকতা করা এবং িনেজেক আল্লাহ্র (b) ওয়া‘দাকৃত
‘আযাব ও গযেব িনপিতত করা।
আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:َِّ ن ِبا
هلل
َ  َوَلْو َكاُنوا ُيْؤِمُنو.ن
َ خاِلُدو
َ ب ُهْم
ِ عَلْيِهْم َوِفي اْلَعَذا
َ هلل
َُّ ط ا
َخ
ِس
َ ن
ْ سُهْم َأ
ُ ت َلُهْم َأْنُف
ْ س َما َقَّدَم
َ ن َكَفُروا َلِبْئ
َ ن اَّلِذي
َ َتَرى َكِثيًرا ِمْنُهْم َيَتَوَّلْو
৭৫

.ن
َ سُقو
ِ ن َكِثيًرا ِمْنُهْم َفا
َّ خُذوُهْم َأْوِلَياَء َوَلِك
َ ل ِإَلْيِه َما اَّت
َ ي َوَما ُأْنِز
ِّ َوالَّنِب

অথর্াৎ- আপিন তােদর অেনকেক েদখেবন, তারা কািফরেদর সােথ বন্ধুতব্ কের। তারা িনেজেদর জেনয্ যা
পািঠেয়েছ তা অবশয্ই অিতশয় মন্দ। আর তা এই েয, তােদর পর্িত আল্লাহ েকর্াধািন্নত হেয়েছন এবং তারা
িচরকাল শািস্ত েভাগ করেত থাকেব। যিদ তারা আল্লাহ ও নাবীর পর্িত এবং তাঁর (নাবীর) পর্িত নািযলকৃত
িবষেয়র পর্িত িবশব্াস স্থাপন করত, তেব কািফরেদরেক বন্ধুরূেপ গর্হণ করত না। িকন্তু তােদর মেধয্
অেনেকই দুরাচারী (ফািছকব্)।

৫৮

কািফর-মুশিরকেদর সােথ বন্ধুতব্ েপাষণ করা িকংবা মুছলমােনর িবরুেদ্ধ তােদরেক সাহাযয্-সহেযািগতা
করা হেলা মুনািফকব্েদর ৈবিশষ্টয্। েয বয্িক্ত েসব্চ্ছায়-সব্জ্ঞােন মুছলমানেদর িবরুেদ্ধ কািফর-মুশিরকেদরেক
আিথর্ক, শারীিরক, মানিসক ও অনয্ানয্ভােব সাহাযয্-সহেযািগতা করেব, িকংবা তােদরেক বন্ধুরূেপ গর্হণ
করেব, েস িনঃসেন্দেহ কািফর বেল গণয্ হেব।
আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছন:৯৫

.جِميًعا
َ هلل
َِّ ن اْلِعَّزَة
َّ عْنَدُهُم اْلِعَّزَة َفِإ
ِ ن
َ ن َأَيْبَتُغو
َ ن اْلُمْؤِمِني
ِ ن ُدو
ْ ن َأْوِلَياَء ِم
َ ن اْلَكاِفِري
َ خُذو
ِ ن َيَّت
َ  اَّلِذي.عَذاًبا َأِليًما
َ ن َلُهْم
َّ ن ِبَأ
َ شِر اْلُمَناِفِقي
ِّ َب

অথর্াৎ- েসসব মুনািফকব্েক সুসংবাদ শুিনেয় িদন েয, তােদর জনয্ িনধর্ািরত রেয়েছ েবদনাদায়ক ‘আযাব,
যারা মুছলমানেদর পিরবেতর্ কািফরেদরেক িনেজেদর বন্ধু বািনেয় েনয়। তারা (মুনািফকব্রা) িক তােদর
(কািফরেদর) কােছ সম্মান পর্তয্াশা কের? অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাতর্ আল্লাহ্রই জনয্।

৬০

আল্লাহ 7 আেরা ইরশাদ কেরেছন:১৬

.شيَرَتُهْم
ِع
َ خَواَنُهْم َأْو
ْ سوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباَءُهْم َأْو َأْبَناَءُهْم َأْو ِإ
ُ هلل َوَر
ََّ حاَّد ا
َ ن
ْ ن َم
َ خِر ُيَواُّدو
ِ آل
ْ هلل َواْلَيْوِم ا
َِّ ن ِبا
َ جُد َقْوًما ُيْؤِمُنو
ِ ال َت
َ

৫৭. ٨٢-٨١ -سورة المائدة
৫৮. ছূরা আল মা-িয়দাহ- ৮০-৮১
৫৯. ١٣٩-١٣٨ -سورة النساء
৬০. ছূরা আন্িনছা- ১৩৮-১৩৯
৬১. ٢٢ -سورة المجادلة
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অথর্াৎ- যারা আল্লাহ ও পরকােল িবশব্াস কের, তােদরেক আপিন আল্লাহ ও তাঁর রাছূেলর
িবরুদ্ধাচরণকারীেদর সােথ বন্ধুতব্ করেত েদখেবন না, যিদও তারা তােদর িপতা, পুতর্, ভর্াতা অথবা জ্ঞািতেগাষ্ঠী হয়। তােদর অন্তের আল্লাহ ঈমান িলেখ িদেয়েছন এবং তােদরেক শিক্তশালী কেরেছন তাঁর অদৃশয্
শিক্ত দব্ারা।

৬২

তাই পর্েতয্ক মুছলমােনর উপর ওয়ািজব, েকান কািফর, মুশিরক, মুরতাদ িকংবা আহেল িকতাব তথা
ইয়াহুদী-নাসারােক বন্ধু িহসােব গর্হণ না করা এবং এেদর কাউেক, এমনিক িনেজর একান্ত েকান
আপনজনেকও ইছলাম ও মুছলমােনর িবরুেদ্ধ েকানভােব সাহাযয্-সহেযািগতা না করা।
যিদ েকান মুছিলম ইছলােমর এ িবধান জানা সেত্তব্ও েসব্চ্ছায়-সব্জ্ঞােন েকান কািফর-মুশিরকেক ইছলাম ও
মুছলমােনর িবরূেদ্ধ েকান ভােব সাহাযয্-সহেযািগতা কের, িকংবা তােক বন্ধু িহেসেব গর্হণ কের, বা তার
সােথ আন্তিরকভােব বন্ধুসুলভ আচরণ কের, তা হেল তার ঈমান িবনষ্ট হেয় যােব এবং েস কািফর বেল গণয্
হেব।
েকননা “লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ” এই কািলমাহ্র অপিরহাযর্ দািব হেলা:- আল্লাহর সন্তুিষ্ট লােভর িনিমত্ত
শুধুমাতর্ ঈমানদারগেণর (আল্লাহ্র একেতব্ িবশব্াসীেদর) পর্িত ভােলাবাসা েপাষণ করা, তােদর সােথ
আন্তিরকভােব বন্ধুতব্সুলভ সম্পকর্ বজায় রাখা এবং কািফর-মুশিরকেদর সােথ সম্পকর্ িছন্ন করা।
(৯) ঈমান ও ইছলাম িবনেষ্টর আেরকিট কারণ হেলা- বয্িক্ত িবেশেষর জনয্ ইছলামী িবধান েথেক েবর হেয়
যাওয়া ৈবধ বেল মেন করা, িকংবা বয্িক্ত িবেশষেক ইছলামী িবিধ-িবধােনর উেদ্ধর্ বেল মেন করা।
অথর্াৎ- যিদ েকউ এ িবশব্াস েপাষণ কের েয, “েকান েলােকর জনয্ আল্লাহর (8) পর্বিতর্ত এবং রাছূেলর
(1) িনেদর্িশত িবধান েথেক মুক্ত হেয় যাওয়া তথা শারী‘য়ােত ইছলািময়য্াহ্র অনুসরণ না করা জািয়য”,
িকংবা এ িবশব্াস েপাষণ কের েয, “এমন কতক বয্িক্তবগর্ আেছন যােদর জনয্ আল্লাহ্র িবধান পর্েযাজয্
নয়”, তাহেল তার ঈমান ও ইছলাম িবনষ্ট হেয় যােব এবং েস কািফর হেয় যােব। েযমনিট অেনক ভন্ড
সূফী-সাধক ও বািতব্ল মা‘িরফাতপন্থী েলাক মেন কের।
এ জাতীয় ‘আকব্ীদাহ েপাষেণর অথর্ হেলা েয, ইছলাম সমগর্ মানবজািতর জনয্ তথা িকব্য়ামাত পযর্ন্ত আগত
পর্িতিট বনী আদেমর জনয্ আল্লাহ্র মেনানীত ধমর্ নয় এবং শারী‘য়ােত ইছলািময়য্াহ্’র অনুসরণ ও
অনুশীলন সকেলর জনয্ আবশয্কীয় নয়, িকংবা মুহাম্মাদ 1 এর িরছালাত সবর্ সাধারেণর জনয্ সবর্জনীন
িরছালাত নয়।
এ ধরেণর ‘আকব্ীদাহ-িবশব্াস েপাষণ করা েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্েত বিণর্ত সুস্পষ্ট পর্মাণাদী অসব্ীকার করারই
নামান্তর।
অথচ েকব্ারআন ও ছুন্নাহ দব্ারা অকাটয্ ও সুস্পষ্টরূেপ একথা পর্মািণত েয, ইছলামই হেলা আল্লাহ্র মেনানীত
একমাতর্ সবর্জনীন দব্ীন এবং মুহাম্মাদ 1 হেলন সমগর্ জগেতর পর্িত আল্লাহ্র েপর্িরত সবর্েশষ রাছূল।
৬২. ছূরা আল মুজাদালাহ- ২২
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আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছন:৩৬

অথর্াৎ- আল্লাহ্র িনকট একমাতর্ ধমর্ হেলা ইছলাম।

.الُم
َس
ْ إل
ِْ هلل ا
َِّ عْنَد ا
ِ ن
َ ن الِّدي
َّ ِإ

৬৪

রাছূল মুহাম্মাদ 1 সম্পেকর্ আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৫৬

.شيًرا َوَنِذيًرا
ِ س َب
ِ ال َكاَّفًة ِللَّنا
َّ ك ِإ
َ سْلَنا
َ َوَما َأْر

অথর্াৎ- আিম আপনােক সমগর্ মানবজািতর জেনয্ সুসংবাদদাতা ও সতকর্কারীরূেপ পািঠেয়িছ।

৬৬

আল্লাহ্ 7 আেরা ইরশাদ কেরেছন:৭৬

.جِميًعا
َ هلل ِإَلْيُكْم
َِّ ل ا
ُ سو
ُ س ِإِّني َر
ُ ل َيا َأُّيَها الَّنا
ْ ُق

অথর্াৎ- বেল িদন, েহ মানব জািত! েতামােদর সবার পর্িত আিম আল্লাহ্র েপর্িরত রাছূল।

৬৮

আবূ হুরায়রাহ 3 েথেক বিণর্ত, রাছূল 1 ইরশাদ কেরেছন:৯৬

.ن
َ ي الَّنِبُّيو
َ خِتَم ِب
ُ  َو،ق َكاَّفًة
ِ خْل
َ ت ِإَلى اْل
ُ سْل
ِ ُأْر

অথর্- আমােক সমগর্ সৃিষ্টজগেতর পর্িত রাছূল িহেসেব পাঠােনা হেয়েছ এবং আমােক েপর্রেণর মাধয্েম
নাবুওয়য্ােতর ধারাবািহকতা সমাপ্ত করা হেয়েছ (অথর্াৎ আিমই সবর্েশষ নাবী, আমার পের আর েকান নাবীরাছূল আসেবন না)।

৭০

আল্লাহ b তাঁর রাছূলেক (1) েয দব্ীন বা শারী‘য়াত িদেয় পািঠেয়েছন, তা যথাযথভােব গর্হণ ও পালন
করা এবং সবর্েক্ষেতর্ রাছূেলর ( 1) আনুগতয্ ও অনুসরণ করা পর্িতিট মানুেষর অবশয্ কতর্বয্। েকননা
ইছলােমর িবিধ-িবধান সবর্েতাভােব গর্হণ ও পালন করা বয্তীত এবং জীবেনর সবর্েক্ষেতর্ রাছূেলর (1)
আনুগতয্ ও অনুসরণ বয্তীত আল্লাহ্র সন্তুিষ্ট অজর্ন এবং ইহ-পরকালীন মুিক্ত লােভর অনয্ েকান উপায়
৬৩. ١٩ -سورة ال عمران
৬৪. ছূরা আেল ‘ইমরান- ১৯
৬৫. ٢٨ -سورة سبا
৬৬. ছূরা ছাবা- ২৮
৬৭. ١٥٨ -سورة األعراف
৬৮. ছূরা আল আ‘রাফ- ১৫৮
৬৯. رواه مسلم
৭০. সাহীহ্ মুছিলম
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েনই। েকউ যিদ দব্ীেন ইছলাম বয্তীত অনয্ েকান পথ অনুসরণ কের তাহেল তা আল্লাহর িনকট আেদৗ
গর্হণেযাগয্ হেব না, বরং তা হেব পর্তয্াখয্াত।
আল্লাহ্ 0 ইরশাদ কেরেছন:১৭

.ن
َ سِري
ِ خا
َ ن اْل
َ خَرِة ِم
ِ آل
ْ ل ِمْنُه َوُهَو ِفي ا
َ ن ُيْقَب
ْ الِم ِديًنا َفَل
َس
ْ إل
ِْ غْيَر ا
َ ن َيْبَتِغ
ْ َوَم

অথর্াৎ- আর েয বয্িক্ত ইছলাম বয্তীত অনয্ েকান ধমর্ তালাশ করেব, তেব েসটা তার েথেক গৃহীত হেব না।
আর েস পরকােল ক্ষিতগর্স্তেদর অন্তভুর্ক্ত হেব।

৭২

রাছূেলর (1) আনুগতয্ ও অনুসরণ সম্পেকর্ আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছন:৩৭

.هلل
َُّ حِبْبُكُم ا
ْ هلل َفاَّتِبُعوِني ُي
ََّ ن ا
َ حُّبو
ِ ن ُكْنُتْم ُت
ْ ل ِإ
ْ ُق

অথর্াৎ- (েহ নবী!) আপিন বলুন, যিদ েতামরা আল্লাহ্েক ভােলাবাস তাহেল আমােক অনুসরণ কেরা, আল্লাহ
েতামািদগেক ভােলাবাসেবন।

৭৪

অনয্ আয়ােত আল্লাহ 8 ইরশাদ কেরেছন:৫৭

.ظيًما
ِع
َ سوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا
ُ هلل َوَر
ََّ طِع ا
ِ ن ُي
ْ َوَم

অথর্াৎ- েয েকউ আল্লাহ ও তাঁর রাছূেলর আনুগতয্ কের, েস অবশয্ই এক মহা সাফলয্ অজর্ন করল।

৭৬

আল্লাহ 0 আেরা ইরশাদ কেরেছন:৭৭

.ن
َ ب اْلَكاِفِري
ُّ ح
ِ ال ُي
َ هلل
ََّ ن ا
َّ ن َتَوَّلْوا َفِإ
ْ ل َفِإ
َ سو
ُ هلل َوالَّر
ََّ طيُعوا ا
ِ ل َأ
ْ ُق

অথর্াৎ- বলুন, আল্লাহ্ ও রাছূেলর আনুগতয্ কেরা। বস্তুতঃ যিদ তারা মুখ িফিরেয় েনয়, তাহেল আল্লাহ
কািফরিদগেক ভােলাবােসন না।

৭৮

তাই েকউ যিদ এ ধরেনর েকান িবশব্াস েপাষণ কের েয, রাছূেলর (1) আনুগতয্ ও অনুসরণ ছাড়া অনয্
৭১. ٨٥ -سورة ال عمران
৭২. ছূরা আ-েল ‘ইমরান- ৮৫
৭৩. ٣١ -سورة ال عمران
৭৪. ছূরা আ-েল ‘ইমরান- ৩১
৭৫. ٧١ -سورة األحزاب
৭৬. ছূরা আল আহ্যাব- ৭১
৭৭. ٣٢ -سورة ال عمران
৭৮. ছূরা আ-েল ‘ইমরান- ৩২

১৮
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েকান পন্থায় আল্লাহ্র পেথ চলা বা আল্লাহ্র ৈনকটয্ লাভ করা সম্ভব, িকংবা এ িবশব্াস েপাষণ কের েয,
েকান েলাক েচষ্টা-সাধনা বা আরাধনা কের অসাধারণ মযর্াদার আসেন েপৗঁেছ েগেল তার জনয্ নাবী মুহাম্মাদ
1 ও শারী‘য়ােত ইছলািময়য্াহ্র অনুসরণ করা জরুরী নয়, বরং এ ধরেনর েলােকর জনয্ রাছূেলর (1)
দব্ীন অনুসরণ না করা, িবিভন্ন ফার্য কাজ েছেড় েদয়া এবং নানারকম পাপ কাজ করা জািয়য তথা ৈবধ,
যিদ েকউ এরূপ েকান ধারণা-িবশব্াস েপাষণ কের, তাহেল তার ঈমান ও ইছলাম িবনষ্ট হেয় যােব এবং েস
বয্িক্ত কািফর বেল গণয্ হেব।
েযেহতু উম্মােত মুছিলমাহ্র সকল ইমাম ও‘উলামােয় িকরােমর সবর্সম্মত অিভমত হেলা েয, েয বয্িক্ত
অকাটয্ ও সেন্দহাতীতভােব পর্মািণত েকব্ারআন বা ছুন্নাহ্র একিট িবধানেক অসব্ীকার বা পর্তয্াখয্ান করেব,
েস কািফর হেয় যােব।
সুতরাং েয বয্িক্ত সামিগর্কভােব রাছূেলর (1) িরছালাতেক অসব্ীকার করেব, তার হুক্ম েয িক হেত পাের
তা েতা খুব সহেজই অনুেময়।
শাইখুল ইছলাম ইবনু তাইিময়াহ o বেলেছন- েয বয্িক্ত এ িবশব্াস েপাষণ করেব েয, “মুহাম্মাদ এর
শারী‘য়ােতর অনুসরণ হেত মুক্ত হওয়া কােরা জনয্ ৈবধ” েস কািফর এবং তােক হতয্া করা ওয়ািজব।
িতিন আেরা বেলেছন- েয বয্িক্ত এ িবশব্াস েপাষণ কের েয, “আল্লাহ্র িকছু খাস বান্দাহ আেছন যােদর জনয্
রাছূেলর অনুসরেণর েকান পর্েয়াজন েনই”, েস বয্িক্ত ইছলাম তয্াগকারী; মুরতাদ ও কািফর, এ িবষেয়
সকল ইমাম ঐকমতয্ েপাষণ কেরেছ।
(১০) ঈমান ও ইছলাম িবনেষ্টর অনয্তম আেরকিট কারণ হেলা, ধমর্ েথেক মুখ িফিরেয় েনয়া তথা দব্ীেন
ইছলামেক উেপক্ষা ও বজর্ন করা। আর তা হেলা:- “ইছলােমর েমৗিলক ও অপিরহাযর্ িবষয়াদীর জ্ঞান অজর্ন
েথেক িবরত থাকা। ইছলামী শারী‘য়াত অনুযায়ী ‘আমাল বা অনুশীলন না করা। ইছলাম েয সব িবষয়
অবশয্ পালনীয় বেল িনেদর্শ িদেয়েছ েসগুেলা পালন না করা এবং েয সব িবষয় অবশয্ বজর্নীয় ও হারাম
েঘাষণা কেরেছ েস সবেক বজর্ন না করা। সিঠকভােব দব্ীেন ইছলাম সম্পেকর্ িকংবা ইছলােমর েমৗিলক
িবষয়াদী সম্পেকর্ জানার জনয্ েকানরূপ পর্েচষ্টা না করা, িকংবা ধমর্ীয় েমৗিলক িশক্ষা অজর্ন করার পর্িত
েকানরূপ পর্েয়াজন ও আগর্হেবাধ না করা। বরং শারী‘য়ােত ইছলািময়য্াহ্র চচর্া ও অনুশীলন েথেক দূের
থাকা এবং দব্ীন তথা ইছলাম সম্পেকর্ অজ্ঞ বা জািহল হেয় থাকােত খুিশ ও সন্তুিষ্ট েবাধ করা। আল্লাহ্র
আেদশ-িনেষধ লঙ্ঘন বা অমানয্ করােক েকানরূপ েতায়াক্কা বা পরওয়া না করা এবং আল্লাহ্র আেদশিনেষধ েমেন চলােক আেদৗ গুরুতব্ না েদয়া”।
এসব কাযর্কলাপ স্পষ্টেতা এটাই পর্মাণ কের েয, এ রকম েলাক মুেখ “লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, মুহাম্মাদুর্
রাছূলুল্লাহ” বলেলও মেন-পর্ােণ েস এ শাহাদাতাইনেক (কািলমাহ্েক) সব্ীকার করেছ না, বরং েস আল্লাহ্র
দব্ীনেক উেপক্ষা ও বজর্ন করেছ এবং কাযর্তঃ আল্লাহ্র দব্ীন েথেক মুখ িফিরেয় িনেচ্ছ। আর যারা আল্লাহ্র
দব্ীন েথেক মুখ িফিরেয় েনয় বা ধমর্ িবমুখতা অবলমব্ন কের, তােদর সম্পেকর্ আল্লাহ 7 ইরশাদ
কেরেছন:১৯
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৯৭

.ن
َ ن ُمْنَتِقُمو
َ جِرِمي
ْ ن اْلُم
َ عْنَها ِإَّنا ِم
َ ض
َ عَر
ْ ت َرِّبِه ُثَّم َأ
ِ ن ُذِّكَر ِبآَيا
ْ ظَلُم ِمَّم
ْ ن َأ
ْ َوَم

অথর্াৎ- এবং েসই বয্িক্ত অেপক্ষা অিধক অনাচারী েক, যােক তার পালনকতর্ার আয়াত সমূহ স্মরণ কিরেয়
েদওয়া হয়, অতঃপর েস উহা হেত মুখ িফিরেয় েনয়? আিম এরূপ অপরাধীেদর হেত পর্িতেশাধ িনব”।

৮০

আল্লাহ 0 আেরা ইরশাদ কেরেছন:১৮

.ن
َ ضو
ُ عَّما ُأْنِذُروا ُمْعِر
َ ن َكَفُروا
َ َواَّلِذي

অথর্াৎ- এবং যারা কািফর, তােদরেক েযই িবষেয় ভীিত পর্দশর্ন করা হয়, তারা উহা হেত িবমুখ হেয় থােক
(তারা েসিদেক ভর্ূেক্ষপ কের না)।

৮২

অনয্ আয়ােত আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছন:৩৮

.ن
َ ب اْلَكاِفِري
ُّ ح
ِ ال ُي
َ هلل
ََّ ن ا
َّ ن َتَوَّلْوا َفِإ
ْ ل َفِإ
َ سو
ُ هلل َوالَّر
ََّ طيُعوا ا
ِ ل َأ
ْ ُق

অথর্াৎ- বলুন, আল্লাহ ও রাছূেলর আনুগতয্ কেরা। বস্তুতঃ যিদ তারা মুখ িফিরেয় েনয়, তাহেল আল্লাহ
কািফরিদগেক ভােলাবােসন না।

৮৪

যারা মুেখ ঈমােনর কথা বেল িকন্তু কােজ তা পর্িতফিলত কের না, অথর্াৎ ইছলামী শারী‘য়াত অনুযায়ী
‘আমাল কের না, তােদর সস্পেকর্ আল্লাহ 8 বেলেছন েয, তারা ঈমানদার নয়। আল্লাহ b ইরশাদ
কেরেছন:৫৮

.ن
َ ك ِباْلُمْؤِمِني
َ ك َوَما ُأوَلِئ
َ ن َبْعِد َذِل
ْ ق ِمْنُهْم ِم
ٌ طْعَنا ُثَّم َيَتَوَّلى َفِري
َ ل َوَأ
ِ سو
ُ هلل َوِبالَّر
َِّ ن آَمَّنا ِبا
َ َوَيُقوُلو

অথর্াৎ- তারা বেল, আমরা আল্লাহ ও রাছূেলর পর্িত িবশব্াস স্থাপন কেরিছ এবং আমরা আনুগতয্ কির, িকন্তু
অতঃপর তােদর একদল মুখ িফিরেয় েনয় এবং তারা ঈমানদার নয়।

৮৬

অতএব েয বয্িক্ত শারী‘য়ােতর দৃিষ্টেত গর্হণেযাগয্ েকান ‘উয্র (কারণ) বয্তীত দব্ীেনর েমৗিলক িবষয়াদীর

৭৯. ٢٢ -سورة السجدة
৮০. ছূরা আছ্ ছাজদাহ- ২২
৮১. ٣ -سورة األحقاف
৮২. ছূরা আল আহ্কব্াফ- ৩
৮৩. ٣٢ -سورة ال عمران
৮৪. ছূরা আ-েল ‘ইমরান- ৩২
৮৫. ٤٧ -سورة النور
৮৬. ছূরা আন্নূর- ৪৭

২০
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জ্ঞান অজর্ন েথেক এবং তদনুযায়ী ‘আমল করা েথেক িবরত থাকেব, তার ঈমান ও ইছলাম িবনষ্ট হেয় যােব
এবং েস কািফর বেল গণয্ হেব।

গর্ন্থসূতর্:১) আশ্ শাইখ আল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ছুলা◌্ইমান আত্ তামীমী রিচত “িকতাবুত্ তাওহীদ”।
২) আশ্ শাইখ আল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ছুলা◌্ইমান আত্ তামীমী পর্ণীত “কাশফুশ্ শুবুহাত”।
৩) আশ্ শাইখ আল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ছুলা◌্ইমান আত্ তামীমী রিচত “উসূলুদ্ দব্ীন আল ইছলামী
মা‘আ কব্াওআ‘িয়িদিহল আরবা‘আ”।
৪) আশ্ শাইখ ‘আব্দুল্লাহ ইবনু জারুল্লাহ িবন ইবরাহীম আল জারুল্লাহ্ রিচত “আল ইছলাম ওয়াল ঈমান
ওয়াল ইহছান”।
৫) আশ্ শাইখ ‘আব্দুল আযীয ইবনু ‘আিব্দল্লাহ ইবনু বায সংকিলত “আল ‘আকব্ীদাতুস্ সাহীহাহ ওয়ামা
ইয়ুযা-েদ্দাহা”।
৬) আশ্ শাইখ জামীল যাইনু রিচত “আরকানুল ইছলাম ওয়াল ঈমান ওয়াল ‘আকব্ীদাহ আল ইছলািময়য্াহ।
৭) আশ্ শা◌্ইখ ‘আব্দুল্লাহ ইবনু আহ্মাদ আল হুয়াইল সংকিলত “আত তাওহীদুল মুইয়াছ্ছার”।
৮) আশ্ শাইখ ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আিব্দর্ রাহমান আছ্ ছা‘আদ রিচত “শরহু নাওয়ািকব্িযল ইছলাম”।
৯) আশ্ শা◌্ইখ মুহাম্মাদ ইবনু সািলহ্ আল ‘উছাইমীন রিচত “শারহু ছালাছািতল ঊসূল”।

২১

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

