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সংরিপ্ত বর্ণনা............. 
ঈ াভনর রবপরীত অবস্থানভক কুফুরী বো হয়। 
মকননা কুফুরী হভে আল্লাহ ও রাসূভের প্ররত ঈ ান 
না রাখা, চাই তাভদরভক র থ্যা প্ররতপন্ন করা মহাক 
রকংবা না মহাক। কুফুরী  ুসরে  বযরিভক  ুসরে  
র ল্লাত মথ্ভক মবর কভর মদয়। বিয ার্ প্রবভে 
কুফুরীর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ রনভয় আভোকপাত করা 
হভয়ভে। 
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কুফুরীর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ 
কুফুরীর সংজ্ঞা: কুফুরীর আরেধারনক অথ্ণ আবৃত করা ও 
ম াপন করা। আর শরী‘আভতর পররোষায় ঈ াভনর 
রবপরীত অবস্থানভক কুফুরী বো হয়। মকননা কুফুরী হভে 
আল্লাহ ও রাসূভের প্ররত ঈ ান না রাখা, চাই তাভদরভক 
র থ্যা প্ররতপন্ন করা মহাক রকংবা না মহাক; বরং তাভদর 
বযাপাভর মকাভনা প্রকার সংশয় ও সভেহ, উভপিা রকংবা 
ঈষণা, অহংকার মপাষর্ করা রকংবা রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আোইরহ ওয়াসাল্লাভ র অনুসরর্ না কভর প্রবৃরির 
অনুসরর্ ইতযারদ সবই স ান  াভপর কুফুরী। যরদও 
সরাসরর র থ্যা প্ররতপন্নকারীরা বড় কারফর রহভসভব 
রবভবরচত।  
অনুরূপোভব ঐ অস্বীকারকারীও বড় কারফর, ময অন্তভর 
রাসূে ভর্র সতযতার প্ররত রবশ্বাস রাখা সভেও 
রহংসাবশতঃ তাভদরভক র থ্যা সাবযস্ত কভর থ্াভক। 
কুফুরীর প্রকারভেদ: কুফুরী দুই প্রকার। যথ্া:  
প্রথ্  প্রকার: বড় কুফুরী 
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এ প্রকাভরর কুফুরী  ুসরে  বযরিভক  ুসরে  র ল্লাত 
মথ্ভক মবর কভর মদয়। এরি আবার পাাঁচ োভ  রবেি:  
১. র থ্যা প্ররতপন্ন করার কুফুরী: 
এর দেীে আল্লাহর বার্ী: 

لَمۡ َۡوَمنۡ ﴿ ظ 
َ
نِۡۡأ ََتَىۡ ِۡممَّ ۡۡٱف  ََِۡۡعَ وۡ َۡكِذبًاۡٱّللَّ

َ
َبۡۡأ َق َِۡۡكذَّ اۡبِٱۡل  َۡجا ۡۡلَمَّ ۥ   َۡءه 

لَي َسۡ
َ
 [ ٦٨: العنكبوت] ﴾٦٨ۡل ِل َك فِرِينََۡۡمث ٗوىَۡجَهنَّمَِۡۡفۡۡأ

“ময আল্লাহ সম্পভকণ র থ্যা কথ্া রচনা কভর, অথ্বা তার 
কাভে সতয আসার পর তাভক অস্বীকার কভর, তার মচভয় 
অরধক যারে  আর মক? জাহান্না ই রক এসব কারফভরর 
আবাস নয়?” [সূরা আে-‘আনকাবূত, আয়াত: ৬৮] 
২.  ভন রবশ্বাস মরভখও অস্বীকার অহংকারশতঃ কুফুরী:  
এর দেীে আল্লাহর বার্ী:  

وا ۡۡلِل َمَلَٰٓئَِكةِۡق ل َناِۡإَوذۡ ﴿ د  ج  ا ۡۡٓأِلَدمَۡۡٱس  و  َبۡ ۡإِب لِيَسۡۡإِّلَّ ۡۡفََسَجد 
َ
ۡأ

َبَۡ َتك   [ ٣٤: ابلقرة] ﴾٣٤ۡٱل َك فِرِينَِۡۡمنََۡۡوََكنََۡۡوٱس 

“যখন আ রা রফররশতাভদর বেো , আদ ভক সাজদাহ 
কর, তখন ইবেীস বযতীত সকভেই সাজদাহ করে, মস 
অ ানয করে ও অহংকার করে। সুতরাং মস কারফরভদর 
অন্তেুণি হভয় ম ে।” [সূরা আে-বাকারাহ, আয়াত: ৩৪]  
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৩. সংশয়জরনত কুফুরী: 
এভক ধারর্াজরনত কুফুরীও বো হয়। এর দেীে আল্লাহ 
তা‘আোর বার্ী: 

ۥَۡوَدَخَلۡ﴿ وََۡۡجنََّته  ِسهِۦَۡظالِمۡ َۡوه  َف  ِ نۡ َۡما ۡۡقَاَلّۡۡل  ظ 
َ
نۡأ

َ
بَٗداَۡه ِذهِۦ ۡۡتَبِيدَۡۡأ

َ
ۡأ

نۡ َۡوَما ٣٥ۡۡ ظ 
َ
اَعةَۡۡأ ۡۡإَِلۡ ۡر دِدت َۡۡولَئِنۡقَا ئَِمةٗۡۡٱلسَّ ِ ِجَدنََّۡۡرب 

َ
اََۡل ٗ ِن َهاَۡخۡي  ۡم 

نَقَلٗبا ۥََۡل ۥۡقَاَل٣٦ۡۡۡم  وََۡۡصاِحب ه  ۡۥ َۡوه  ه  َاوِر  َكَفر َتُۡۡي 
َ
ِيۡأ َۡخلََقَكۡۡبِٱَّلَّ

َفة ِۡۡمنۡث مَّۡۡت َراب ِۡۡمن ى َكۡۡث مَّۡۡن ط  ٗلَۡۡسوَّ وَۡۡلَّ ِكنَّا ٣٧ۡۡۡرَج  ۡ ۡه  ۡۡٱّللَّ ِ َۡوَّلۡ َۡرب 
ِكۡ  ۡش 

 
ۡ ۡأ ِ َحٗداۡبَِرب 

َ
 [ ٣٨ ،٣٥: الكهف] ﴾٣٨ۡأ

“রনভজর প্ররত যুেু  কভর মস তার বা াভন প্রভবশ করে। 
মস বেে, আ ার  ভন হয় না ময, এ বা ান কখনও 
ধ্বংস হভয় যাভব। আর আর   ভন করর না ময, রকয়া ত 
অনুরিত হভব। আর যরদ আ ার রভবর কাভে আ াভক 
মপৌঁভে মদওয়া হয়ই, তভব মতা আর  রনশ্চয় এর মচভয় 
উৎকৃষ্ট স্থান পাব। তদুিভর তার সাথ্ী তাভক বেে, তুর  
রক তাভক অস্বীকার করে, রযরন মতা াভক সৃরষ্ট কভরভেন 
 ারি মথ্ভক, অতঃপর পূর্ণাঙ্গ কভরভেন মতা াভক 
 ানবাকৃরতভত? রকন্তু আল্লাহই আ ার রব এবং আর  
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কাউভক আ ার রভবর সাভথ্ শরীক করর না।” [সূরা 
কাহফ, আয়াত: ৩৫-৩৮] 
৪. উভপিা প্রদশণন ও  ুখ রফররভয় মনওয়ার কুফুরী: 
এর দেীে আল্লাহর বার্ী: 

ِينَۡۡ﴿ وا َۡۡوٱَّلَّ ا َۡۡكَفر  وا َۡۡعمَّ نِذر 
 
ونَۡۡأ رِض  ع   [ ٣: االحقاف] ﴾٣ۡۡم 

“আর কারফররা ময রবষভয় তাভদরভক সতকণ করা হভয়ভে, 
তা মথ্ভক  ুখ রফররভয় মনয়।” [সূরা আে-আহকাফ, 
আয়াত: ৩]  
৫. রনফাকী ও কপিতার কুফুরী:  
এর দেীে হভো:  

مۡ َۡذ لَِكۡۡ﴿ نَّه 
َ
وا ۡۡث مََّۡۡءاَمن وا ۡۡبِأ بِعََۡۡكَفر  ۡ َۡفط  مۡ ۡق ل وبِِهمۡ ََۡعَ ونََّۡۡلَۡۡفه  َقه  َۡيف 

 [ ٣: املنافقون] ﴾٣ۡ

“এিা এজভনয ময, তারা ঈ ান আনবার পর কুফুরী 
কভরভে। ফভে তাভদর অন্তভর ম াহর ম ভর মদওয়া 
হভয়ভে। অতএব, তারা বুভে না”। [সূরা আে- ুনারফকূন, 
আয়াত: ৩]  
রিতীয় প্রকার: মোি কুফুরী 
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এ প্রকাভরর কুফুরী  ুসরে  র ল্লাত মথ্ভক বরহসৃ্কত কভর 
না। এভক ‘আ েী কুফুরী’ ও বো হয়। মোি কুফুরী িারা 
মসসব ম ানাভহর কাজভকই বুোভনা হভয়ভে, কুরআন ও 
সুন্নাহ’য় যাভক কুফুরী নাভ  অরেরহত করা হভয়ভে। এ 
ধরভনর কুফুরী বড় কুফুরীর স পযণাভয়র নয়। ময ন, 
আল্লাহর রন‘আ ভতর অকৃতজ্ঞতা ও কুফুরী করা যা 
রনভনাি আয়াভত উভল্লখ করা হভয়ভে, 

ۡ َۡوََضََبۡ﴿ َيةَٗۡۡمَثٗلۡۡٱّللَّ ۡۡقَر  َمئِنَّةَٗۡۡءاِمَنةََٗۡۡكنَت  ط  تِيَهاۡم 
 
َهاۡيَأ ۡرََغٗداۡرِز ق 

ِن مِۡۡفََكَفَرت َۡۡمََكنۡ ۡك  ِۡۡم  ن ع 
َ
ِۡۡبِأ َذ َقَهاۡٱّللَّ

َ
ۡ ۡفَأ ۡٱۡل  وعِِِۡۡلَاَسۡۡٱّللَّ

َو ِفۡ َنع ونَََۡۡكن وا ۡۡبَِماَۡوٱۡل   [ ١١٢: انلحل] ﴾١١٢ۡيَص 

“আল্লাহ দৃষ্টান্ত রদভয়ভেন এ ন এক জনপভদর, যা রেে 
রনরাপদ ও রনরশ্চন্ত। তথ্ায় প্রভতযক স্থান হভত আসত 
প্রচুর রররযক ও জীরবকা। অতঃপর মস জনপভদর 
মোভকরা আল্লাহর রন‘আ ভতর প্ররত অকৃতজ্ঞা প্রকাশ 
করে।” [সূরা আন-নাহে, আয়াত: ১১২] 
এক  ুসরে  অপর  ুসরেভ র সাভথ্ যুভে রেপ্ত হওয়াও এ 
ধরভনর কুফুরীর অন্ত ণত। আবু্দল্লাহ ইবন  াসউদ 
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রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথ্ভক বরর্ণত, রতরন বভেন, রাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আোইরহ ওয়াসাল্লা  বভেন, 

ْسِلمِ  ِسبَاب  » وٌق، الم  ْفرٌ  َوقِتَال    ف س   «ك 
“মকাভনা  ুসরে ভক  ারে মদওয়া ফাভসকী কাজ। আর 
তার সাভথ্ যুে করা কুফুরী”।1  
রতরন আভরা বভেন: 

وا الَ » اًرا، َبْعِدي تَرِْجع  فَّ مْ  يَْْضِب   ك  ك   «َبْعض   ِرقَاَب  َبْعض 

“আ ার পর মতা রা পুনরায় কারফর হভয় মযও না, যাভত 
মতা রা এভক অপভরর  দণান উরড়ভয় রদভব”।2 
 ায়রুল্লাহর নাভ  কস ও এ কুফুরীর অন্তেুণি। 
রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইরহ ওয়াসাল্লা  বভেন,  

ِ  بَِغْيِ  َحلََف  َمنْ  » ْشَ  َفَقدْ  اّللَّ
َ
 « كَ أ

                                                           
1 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮, ৬০৪৪, ৭০৭২; সহীহ  ুসরে , 
হাদীস নং ৬৪। 

2 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২১, ১৭৪১; সহীহ  ুসরে , হাদীস নং 
৬৫, ৬৬। 
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“ময বযরি  ায়রুল্লাহর নাভ  কস  করে, মস কুফুরী 
রকংবা রশকণ করে”।3  
কবীরা ম ানাভহ রেপ্ত বযরিভক আল্লাহ  ুর ন রহভসভব  র্য 
কভরভেন। রতরন বভেন, 

َها﴿ ي 
َ
أ ِينََۡۡيَٰٓ تَِبَۡۡءاَمن وا ۡۡٱَّلَّ مۡ ۡك  َۡۡعلَي ك  : ابلقرة] ﴾ٱل َقت َلىِۡۡفۡۡٱل قَِصاص 
١٧٨ ] 

“মহ ঈ ানদার র্! মতা াভদর ওপর রনহতভদর বযাপাভর 
রিসাস গ্রহর্ করা ফরয করা হভয়ভে।” [সূরা আে-
বাকারাহ, আয়াত: ১৭৮]  
এখাভন হতযাকারীভক ঈ ানদারভদর দে মথ্ভক মবর কভর 
মদওয়া হয় রন; বরং তাভক রিসাভসর অেী তথ্া রিসাস 
গ্রহর্কারীর োই রহভসভব  র্য করা হভয়ভে। আল্লাহ 
বভেন, 

ِفََۡۡفَمنۡ ۡ﴿ ِخيهِِۡۡمنۡ ََۡل ۥۡع 
َ
ء ۡۡأ وِفۡۡفَٱت َِباع  ََۡۡش  ر  َدا ءۡ ۡبِٱل َمع 

َ
ۡإََِل هَِۡۡوأ

 ۡ َس ن   [ ١٧٨: ابلقرة] ﴾ۡبِإِح 

                                                           
3 সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২৫১। 
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“অতঃপর হতযাকারীভক তার (রনহত) োইভয়র তরফ 
মথ্ভক যরদ রকেুিা  াফ কভর মদওয়া হয়, তভব (রনহভতর 
ওয়াররস র্) প্রচরেত রনয়ভ র অনুসরর্ করভব এবং 
(হতযাকারী) উি োভব তাভক তা প্রদান করভব।” [সূরা 
আে-বাকারাহ, আয়াত: ১৭৮] 
রনঃসভেভহ োইিারা এখাভন দীনী োই বুোভনা উভেশয। 
অনয আয়াভত আল্লাহ বভেন, 

ِمنِيَِۡۡمنََۡۡطا ئَِفَتانِِۡۡإَون﴿ ؤ  َتَتل وا ۡۡٱل م  وا ۡۡٱق  لِح  ص 
َ
َما ۡۡفَأ : احلجرات] ﴾بَي نَه 

٩ ] 
“ ুর নভদর দুই দে িভে রেপ্ত হভে মতা রা তাভদর  ভধয 
 ী াংসা কভর দাও।” [সূরা আে-হুজুরাত, আয়াত: ৯] 
এর পভরর আয়াভত আল্লাহ বভেন, 

ِمن ونَۡۡإِنََّما﴿ ؤ  َوة ۡۡٱل م  وا ۡۡإِخ  لِح  ص 
َ
َۡۡفَأ ۡ َۡبي  م  َخَوي ك 

َ
 [ ١٠: احلجرات] ﴾ۡأ

“ ুর নরা মতা পরস্পর োই-োই। অতএব, মতা রা 
মতা াভদর দু’োইভয়র  ভধয  ী াংসা কর।” [সূরা আে-
হুজুরাত, আয়াত: ১০]  
সারকথ্া:  
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১. বড় কুফুরী ইসো ী র ল্লাত মথ্ভক মবর কভর মদয় এবং 
আ েস ূহ নষ্ট কভর মদয়। পিান্তভর মোি কুফুরী 
ইসো ী র ল্লাত মথ্ভক মবর কভর না এবং আ ে ও নষ্ট 
কভর না। তভব তা তদনুযায়ী আ ভে ত্রুরি সৃরষ্ট কভর 
এবং রেপ্ত বযরিভক শারস্তর  ুভখা ুরখ কভর। 
২. বড় কুফুরীভত রেপ্ত বযরি রচরস্থায়ী োভব জাহান্নাভ  
অবস্থান করভব; রকন্তু মোি কুফুরীর কাভজ রেপ্ত বযরি 
জাহান্নাভ  প্রভবশ করভেও তাভত রচরস্থায়ীোভব অবস্থান 
করভব না; বরং কখভনা আল্লাহ তাভক ি া কভর রদভত 
পাভরন। ফভে মস ম াভিই জাহান্নাভ  প্রভবশ করভব না।  
৩. বড় কুফুরীভত রেপ্ত হভে বযরির জান- াে  ুসরে ভদর 
জনয ববধ হভয় যায়। অথ্চ মোি কুফুরীভত রেপ্ত হভে 
জান- াে ববধ হয় না।  
৪. বড় কুফুরীর ফভে  ুর ন ও এ কুফুরীভত রেপ্ত বযরির 
 ভধয প্রকৃত শত্রুতা সৃরষ্ট হওয়া অপররহাযণ হভয় যায়। তাই 
মস বযরি যত রনকিাত্বীয়ই মহাক না মকন, তাভক 
োভোবাসা ও তার সাভথ্ বেত্ব স্থাপন করা  ুর নভদর 
জনয কখভনাই ববধ নয়। পিান্তভর মোি কুফুরীভত রেপ্ত 
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বযরির সাভথ্ বেুত্ব স্থাপভন মকাভনা বাধা মনই; বরং তার 
 ভধয যতিুকু ঈ ান রভয়ভে মস পরর ার্ তাভক োভোবাসা 
ও তার সাভথ্ বেুত্ব করা উরচৎ এবং যতিুকু নাফর ানী 
তার  ভধয আভে, তার প্ররত ততিুকু পরর ার্ ঘৃর্া ও 
রবভিষোব মপাষর্ করা মযভত পাভর।  

 
স াপ্ত 


