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আ�াহেক স�ান েদওয়া ও তােক গালম�কারীর িবধান 

ভূিমকা 
আ�াহ তা‘আলার জনয সকল �শংসা, েযরূ তার স�ােনর সে� 

উূযু�। আিম তার িনেদরশ েমাতােবক যথাযথ েশাকর জাূন 

করিছ, আেরা �ীকার করিছ েয, বা�া তার যথাযথ স�ান 

�দশরেন অঅম, কারণ তারা তােক জান �ারা ূূণররেূ েব�ন 

করেত ূাের িন (যােক জান �ারা েব�ন করা যায় না, তার 

ূিরূূণর কক তজতা আদায় করা সাব নয়)। 
আ�াহ তা‘আলার িনয়ামত অগিণত, যার যথাযথ েশাকর আদায় 

করা কখেনা সাব নয়। িতিন ইহকাল ও ূরকােলর মািলক এবং 

তার িনকট সবার �তযাবতরন। একমা� িতিন বযতীত েকােনা হ� 
ইলাহ েনই, তারঁ েকােনা শরীক েনই, একমা� িতিন বযতীত 

সিতযকার েকােনা মাবুদ েনই। সালাত ও সালাম ূাঠ করিছ 

মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উূর। 

অতঃূর 

যুি� ও িবেবক উভেয়র সবেচেয় বড় দাবী হে�, সকি�কতরার 

মযরাদা ও স�ান জানা, যারঁ তাওহীেদর েঘাষণা েদয় েগাটা 

সকি�জগত। সকল সকি�জীেব সকি�কতরার বড়�, মহান সকি�র 

কারকাযর ও িনখঁুত ূিরক�নার �াঅর িবদযমান। যিদ তারা 

সকেল িনেজর িদেক মেনািনেবশ কের, িনজ স�ার �িত ভাবনার 
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দকি� েদয় ও গভীর িচ�া কের, তাহেল অবশযই তারা সকি�কতরার 

মহ� িনেজেদর মােঝ েদখেত ূােব। আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

نُفِسُ�مۚۡ  َوِ�ٓ  ﴿
َ
فََ�  أ

َ
ونَ ُ�بۡ  أ  ]  ٢١: هللالهللارييت[ ﴾ ٢ ِ�ُ

“আর েতামােদর িনেজেদর মেধযও [িনদশরন রেয়েছ]। েতামরা িক 
চঅুষান হেব না?০F

1 নূহ আলাইিহস সালাম তার কওমেক বেলন: 

ا ﴿ ِ  ُجونَ تَرۡ  َ�  لَُ�مۡ  َّ ّ طۡ  َخَلَقُ�مۡ  َوقَدۡ  ١ �َوقَارٗ  ِِ
َ
 ]  ١٤  ،١٣: ذوح[ ﴾ ١ َواًراأ

“েতামােদর িক হল, েতামরা আ�াহর ে��ে�র ূেরায়া করছ না? 

অথচ িতিন েতামােদরেক নানা�ের সকি� কেরেছন”।१F

2  

এ আয়ােতর অথর ইব ন আ�াস ও মুজািহদ বেলন: “েতামরা 

আ�াহর মযরাদার ূেরায়া কেরা না”।২F

3 ইব ন আ�াস আেরা 

বেলন: “েতামােদর িক হল, েতামরা আ�াহেক যথাযথ মযরাদা 

িদ� না?”৩F

4 

নবী নূহ আলাইিহস সালাম তার জািতেক �ীয় নফস ও সকি�র 

�রসমূেহ িচ�ার আ�ান কেরেছন, েযন তারা িনেজেদর উূর 

সকি�কতরার হক অনুধাবন করেত সঅম হয়। এ েথেক �তীয়মান 

হয় েয, আ�াহেক স�ান েদওয়া ও তার অিধকার জানার জনয 
                                                           
1 সূরা যািরয়াত: (২১) 
2 সূরা নূহ: (১৪-১৫) 
3 আদ-দুররল মানসুর: (৮/২৯০-২৯১) 
4 জােমউল বায়ান, িলত তাবাির: (২৩/২৯৬), মা‘আিলমুত তানিযল, িলল বগিভ: 

(৫/১৫৬) 
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িনেজর নফস ও সকি�র �রসমূহ েদখাই যেথ�। আর েয বযি� 

আসমান ও জিমেন িবদযমান সকল সকি�জীেবর উূর িচ�া করেব 

তার অব�া েকমন হেব, বলার অেূঅা রােখ না। মানুষ আ�াহর 

মযরাদা বুেঝ না, কারণ তারা তার িনদশরনসমূহ ভাবনার দকি�েত 

েদেখ না; েদেখ না িচ�া, গেবষণা ও উূেদশ �হেণর গভীর 

আ�েহ, তারা েদেখ শধু উূেভাগ  ও �ত বা অবেহলার দকি�েত। 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

يِّن﴿
َ
ِنۡ  َوَ�� ٰ ٱ ِ�  َءايَةٖ  َّ ٰ سّسَ�  ٱوَ  تِ َ�

َ
ّرونَ  ِض �ۡ� ُُ عۡ  َهاَ�نۡ  َوُهمۡ  َهاَعلَيۡ  ََ  ]  ١٠٤: روسف[ ﴾١ رُِضونَ َُ

“আর আসমানসমূহ ও জিমেন কত িনদশরন রেয়েছ, যা তারা 

অিত�ম কের চেল যায়, অথচ েসগেলা েথেক তারা িবমুখ”।४F

5 

িবমুখ অ�র ও গােফল হদয়েক এসব িনদশরন আকক � কের না, 

মুিজযাসমূহ তােদর জনয কলযাণ বেয় আেন না। একমা� তারাই 

আ�াহেক মযরাদা েদয়, যারা তােক েদেখ, অথবা তার িনদশরন 

েদেখ ও তার গণগান জােন। গােফল ও িবমুখ অ�ের আ�াহর 

মযরাদা মূলযহীন, ফল�িতেত তার সােথ কুফির ও তার নাফরমািন 

করা হয়, কখেনা তােক গািল েদওয়া হয়, তার সােথ উূহাস করা 

হয়। মহােনর মহ� স�েকর অজতা ূিরমাণ তার নাফরমািন করা 

হয়, অ�র েথেক েয ূিরমাণ তার মযরাদা ও বড়�  াস ূায়, েস 

ূিরমাণ তার কুফির করা হয় ও তার হক অ�ীকার করা হয়। 
                                                           
5 সূরা ইউসুফ: (১০৪) 



 

6 

আর দুবরেলর আনুগতয তার দুবরলতা স�েকর অজতার ূিরমাণ 

অনুযায়ীই করা হয়, অ�ের েয ূিরমাণ তার স�ান ও মযরাদা 

বকি� ূায়, েস ূিরমাণ তার ইবাদত করা হয় ও তােক স�ান 

েদওয়া হয়। 
আর এ জনযই মুশিরকরা মূিতরর ইবাদত কেরেছ এবং িযিন 

ূুনরায় জীিবত করেবন তার সােথ কুফির কেরেছ, আ�াহ 

তা‘আলা তােদর �িটর বণরনা িদেয় বেলন: 

﴿ ٰ َهاََ َّ َ
َثلٞ  ُ�َِب  َّاُس ٱ � ْ سۡ ٱفَ  ََ ُعوا ُِ ِينَ ٱ ِِنّ  ۥٓۚ َ�ُ  َت ِ ٱ ُدونِ  َِن ُعونَ تَدۡ  َّ ْ َ�ۡ  َلن ِّ  ُلُقوا

ْ جۡ ٱ َوسَوِ  اُذبَا�ٗ  ُعوا َُ بَاُب ٱ ُهمُ لُبۡ �َسۡ  �ن ۥۖ َ�ُ  َت الُِب ٱ َضُعَف  هُۚ َِنۡ  تَنقُِذوهُ �َسۡ  ّ�  ا ٔٗ َشۡ�  َّ َّ  ل
ۡ ٱوَ  َۡ س ا ٧ لُوُب َُ ََ  ْ َ ٱ قََدُروا ِّ  َّ ِ قَدۡ  ََ َ ٱ ِِنّ  ۦٓۚ رِه ِّ  ٌّ  ]  ٧٤  ،٧٣:  هللالج[ ﴾٧ َعزِ�زٌ  َلَقوِ

“েহ মানুষ, একিট উূমা েূশ করা হল, মেনােযাগ িদেয় তা 

েশান, েতামরা আ�াহর ূিরবেতর যােদরেক ডাক তারা কখেনা 

একিট মািছও সকি� করেত ূারেব না। যিদও তারা এ উে�েশয 

একি�ত হয়। আর যিদ মািছ তােদর কাছ েথেক িকছু িছিনেয় 

েনয়, তারা তার কাছ েথেক তাও উ�ার করেত ূারেব না। 

অে�ষণকারী ও যার কােছ অে�ষণ করা হয় উভেয়ই দুবরল। তারা 

আ�াহেক যথাযথ মযরাদা েদয় না। িন�য় আ�াহ মহাঅমতাবান, 

মহাূরা�মশালী।৫F

6 

                                                           
6 সূরা হজ: (৭৩-৭৪) 
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* আ�াহ তা‘আলােক স�ান েদওয়ার অনযতম একিট উূায় 

হে�: তার িসফত ও গণগােনর জান হািসল করা, তার 

িনদশরনসমূহ িচ�া করা, তার িনয়ামত ও অনু�হসমূহ িনেয় 

ভাবা। অতীত জািতগেলার অব�া, সতযবাদী ও িমথযাবাদী, 
মুিমন ও কািফরেদর ূিরণিত জানা ও েসগেলা েথেক 

উূেদশ �হণ করা। 

* আ�াহ তা‘আলােক স�ান েদওয়ার অনযতম একিট উূায় 

হে�: তারঁ শরীয়ত, আেদশ-িনেষধগেলা জানা ও স�াদন 

করা, তার িবধােনর �িত স�ান �দশরন করা ও সাধযানুসাের 

তার উূর আমল করা। কারণ এগেলা অ�ের ঈমানেক 

ূুনজরীিবত কের। েকননা, ঈমােনরও েজযািত ও উ�াূ আেছ। 
(আূিন যার উূর ঈমান রােখন, িতিন িনেদরশ কেরন ও 

িনেদরশনা �দান কেরন) িক� িযিন িনেদরশ �দান করেল তাঁর 

িনেদরশনা অনুসরণ করা হয় না, িযিন িনেষধ করেল তাঁর 

িনেষধ েথেক িবরত থাকা হয় না, তারঁ �িত আূনার 

ঈমােনর উ�াূ  াস ূােব ও তার েজযািত িন�ভ হেব। এ 

জনযই আ�াহ তা‘আলা হে�র হািদ৬

7 ও িবিভ� িনদশরন 

�সে� বেলন: 

                                                           
7 তামা�ু ও েকরান হজকারীর ূঅ েথেক হারাম এলাকায় যবাই করার ূশেক 

আরিবেত হািদ বলা হয়। 
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﴿  ٰ �َ ۖ ن سَِك ََ مۡ  َو َعّظِ َُ  ٰ ََ ِ ٱ �ِرَ َش َها ِّ َّ ِ  ]  ٣٢:  هللالج[ ﴾ ٣ ُقلُوِب لۡ ٱ َوىَ�قۡ  َِن َفِ

“এটাই হল আ�াহর িবধান, েয আ�াহর িনদশরনসমূহেক স�ান 

কের, িনঃসে�েহ তা অ�েরর তাকওয়া েথেকই”।७ F

8 

আেদশ ও িনেষেধর �িত স�ান �দশরন মােন হকুমদাতােক 

স�ান করা। তাই নাি�কতা, আ�াহেক অ�ীকার করা ও তার 

সােথ কুফির করার ূূেবর, তার আেদশ ও িনেষেধর �িত উেূঅা 

ও তার সােথ তাি�েলযর আচরণ �কাশ ূায়। 

আ�াহ ও তার মযরাদা স�েকর কতক অজ িবমুখ েলােকর িনকট, 

যারা ইেতাূূেবর তার আেদশ ও িনেষধ অবজা কেরেছ, আ�াহেক 

গালম� করা, তােক কতক শ� �ারা িবেশষািয়ত ও সে�াধন 

করা সাধারণ িবষেয় ূিরণত হেয়েছ, িবেশষ কের শাম,৮F

9 ইরাক 

ও আি�কার কতক েদেশ, যা মুিমনেদর মুেখ উ�ারণ করা, 

িকংবা তােদর কােন �বণ করা কিঠন েঠেক৯F

10। এ জাতীয় বাকয 
উ�ারণকারী কতক েলাক আবার িনেজেদর মুসিলম দািব কের, 

েযেহতু তারা আ�াহ ও তার রাসূলেক িব�াস কের। হয়েতা 

কতক মুসি� েথেকও এরূ কথা �কাশ ূায়, কারণ শয়তান 
                                                           
8 সূরা হজ: (৩২) 
9 বতরমান নাম িসিরয়া। নবী সা�া�াহ 'আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যুেগ িসিরয়া, জডরান, 

িফিলি�ন ও েলবাননেক শাম বলা হত।  
10 বতরমােন বাংলােদেশ তা বযাূক মহামাির আকার ধারণ কেরেছ। ‘আ�াহর কােছ 

আমরা আ�য় চাই’। [স�াদক] 
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তােদর মুেখর উূর এসব চালু কেরেছ এবং েস তােদরেক 

�েরাচনা েদয় েয, এ কথার �কক ত অথর ও সকি�কতরােক েহয় করা 

উে�শয নয়। তােদরেক েস বুঝায় এ জাতীয় কথা অথরহীন, এ 

জনয জবাবিদিহ করা হয় না! তাই তারা অবলীলায় তা বেল 

েবড়ায়। 
অতএব সবার সামেন �কাশ করা জরির েয, সু� িবেবক ও 

সকল আসমািন ধমর মেত এসব কথা �া� ও জঘনয। এভােব 

শয়তােনর �ব�না ব� হেব, মানুষ আ�াহেক যথাযথ মযরাদা 

িদেব ও সকল অেশাভন বাকয েথেক তার ূিব�তা েঘাষণা 

করেব, েয িনয়েত েহাক ও েযভােব েহাক এসব কথা উ�ারণ 

েথেক িবরত থাকেব। 

সারসংেঅূ: 

েযসব কথা বা কমর �ারা আ�াহেক খােটা ও েহয় করা হয় তাই 

গালম�, তাই কুফির। এেত েকােনা মুসিলেমর ি�মত েনই, 

ই�ায় েহাক, অথবা েখল-তামাশায় েহাক, উূহাস কের েহাক, 

অথবা অবেহলা ও মূখরতায় েহাক। এ বযাূাের উে�শয িকংবা 

িনয়ত িদেয় েকােনা তফাৎ না কের করা যােব না, বরং বািহযক 

অব�ার উূরই ফয়সালা করা হেব। 
 

* * * 
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গালমে�র বা�বতা ও গালমে�র অথর 

মানুষ তােদর ূিরভাষায় েযসব শ�েক গািল বেল, অথবা উূহাস 

বেল, অথবা তাি�লয বেল, শরীয়েতর দকি�েতও তাই গািল, 

উূহাস ও তাি�লয বলা হয়। এ েঅে� মানুেষর ূিরভাষাই 

িবচারক িহেসেব ধতরবয হেব, েযমন লানত, অূমান, অ�ীল বাকয 

এবং হাত �ারা খারাূ ও অশালীন ইি�ত। িনিদর� েকােনা েদেশ 
যা গািল ও উূহাস িহেসেব ূিরিচত, শরীয়েতর দকি�েত েসখােন 

তাই গািল ও উূহাস িহেসেব গণয, যিদও অনয েদেশ তা গািল 

নয়। 

* * * 
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আ�াহ তা‘আলােক গালম� করার িবধান 

আ�াহেক গািল েদওয়া কুফির, গািলদাতােক হতযা করা ওয়ািজব। 

এেত েকােনা মুসিলেমর ি�মত েনই। ি�মত শধু তার তওবার 

েঅে�, তওবা তােক মকতুযদদ েথেক অবযাহিত িদেব িক িদেব না, 

যিদ েস তওবা কের? এ স�েকর দু’িট মত �িস�। 

আ�াহেক গািল েদওয়া ও তাঁর সােথ উূহাস করা, মূলত তাঁেক 

বড় ক� েদওয়া। ক� েদওয়ার শাি� স�েকর আ�াহ তা‘আলা 

বেলন: 

ِينَ ٱ ِِنّ  ﴿ َ ٱ ُذونَ يُؤۡ  َّ ُ ٱ لََعَنُهمُ  ۥَورَُسوَ�ُ  ِّ َۡ ٱ ِ�  ِّ ِ �ٱوَ  َياُّ َعدّ  ِخَرة
َ
 سَُهمۡ  َوأ

ِهينٗ  اَعَذابٗ  ِينَ ٱوَ  ٥ اُّ ۡ ٱ ُذونَ يُؤۡ  َّ ؤۡ س ۡ ٱوَ  َِنِ�َ ُُ ؤۡ س ا بَِغۡ�ِ  ِت ََِ�ٰ ُُ ْ �ۡ ٱ ََ  َ�َقدِ  تََسُبوا
ْ َۡ ٱ لُوا َُ بِينٗ  اُٗ �ثۡ  انٗ َ�ٰ ُ�هۡ  َت  ]  ٥٨  ،٥٧:  هللاالح هللاب[ ﴾ ٥ اَّ

“িন�য় যারা আ�াহ ও তার রাসূলেক ক� েদয়, আ�াহ তােদরেক 

দুিনয়া ও আিখরােত লানত কেরন, এবং িতিন তােদর জনয ��ত 

েরেখেছন অূমানজনক আযাব। আর যারা মুিমন ূুরষ ও মুিমন 

নারীেদরেক তােদর কক ত েকােনা অনযায় ছাড়াই ক� েদয়, িন�য় 

তারা বহন করেব অূবাদ ও সু�� ূাূ”।१०F

11 

আ�াহেক ক� েদয়ার অথর তার অিত করা নয়, কারণ ক� 

দু’�কার: এক �কার ক� অিত কের, অূর �কার ক� অিত 

                                                           
11 সূরা আহযাব: (৫৭-৫৮) 
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কের না। আ�াহ তা‘আলােক েকােনা ব� অিত করেত ূাের না। 

হািদেস কুদিসেত এেসেছ, আ�াহ তা‘আলা বেলন: 
وِ� : رَي ِعبَيِدي« ّ ُُ ،ي، َترَ َّ َُ َلبُغُُاوهللا   »�ِذُْ�ُم لَ

“েহ আমার বা�াগণ, েতামরা িন�য় আমার অিত ূযর� েূ ছেত 

ূারেব না েয, আমােক অিত করেব”।১১F

12 

* েয আ�াহেক ক� েদয় আ�াহ তােক দুিনয়া ও 

আিখরােত লা‘নত কেরেছন। লা‘নত অথর বা�ােক রহমত েথেক 

িবতািড়ত করা। এ আয়াত �মাণ কের ক�দাতা দু’িট রহমত 

েথেক বি�ত: ইহকালীন রহমত ও ূরকালীন রহমত। কািফর 

বযতীত কাউেক এ দু’িট রহমত েথেক বি�ত করা হয় না! এ 

িবষয়িট আেরা �� হয় েয, তারূের আ�াহ মুিমন নারী ও 

ূুরষেদর ক� েদওয়ার কথা উে�খ কেরেছন, তােদর ক�দাতােক 

িতিন উভয় জগেত লানত কেরন িন; কারণ, গালম�, লানত ও 

অূবাদ �ারা েকউ কাউেক ক� িদেল কািফর বলা হেব না, তেব 

এসব বাকয বলা �� ূাূ ও অূবাদ িহেসেব ধতরবয হেব, যিদ 

না েসটার ূেঅ েকােনা দিলল না থােক। 
ি�তীয়ত তােঁক ক�দাতার জনয িতিন ‘আযােব মুিহন’ তথা মমর�দ 

শাি�র কথা উে�খ বেলেছন, কুরআনুল কারীেম িতিন কােফর 

বযতীত অনয কােরা জনয এ শাি� উে�খ কেরন িন। 
                                                           
12 মুসিলম: (২৫৭৭) 
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* আ�াহ তা‘আলােক গালম� করা সকল কুফির অেূঅা 

বড় কুফির, মূিতরূূজকেদর কুফির অেূঅাও বড়, কারণ তারা 

আ�াহর �িত তােদর স�ান েথেক ূাথরেক স�ান কের। তারা 
আ�াহর মতরবা  াস কের ূাথেরর সমকঅ আ�াহেক কের িন, 

বরং ূাথেরর স�ান বকি� কের তারা ূাথরেক আ�াহর সমকঅ 

কেরেছ। তাই মুশিরকরা জাহা�ােম �েবশ কের বলেব: 

ِ ٱتَ ﴿ ّنا ِِن ِّ ٰ  َلِ�  ُُ بِ�ٍ  لٖ َضَ� ٰ لۡ ٱ بَِرّبِ  �َُسّوِ�ُ�م ِِذۡ  ٩ َّ �َ َ� ُِ   ] ٩٨  ،٩٧:  هللالشا�هللا [ ﴾٩ َل

“আ�াহর কসম! আমরা েতা সু�� ূথ��তায় িনমি�ত 

িছলাম। যখন আমরা েতামােদরেক সকল সকি�র রেবর সমকঅ 

বানাতাম”।१२F

13 

মুশিরকরা ূাথরেক আ�াহর সমকঅ করার জনয উে� তুেলেছ, 

িক� আ�াহেক ূাথেরর সমকঅ করার জনয িনেচ নামায় িন। 

তারা তােদর ধারণা মেত, আ�াহর স�ােনর অংশ িহেসেব 

ূাথরেক স�ান কের, ূঅা�ের আ�াহেক গালম�কারী তাঁেক 

িনেচ নামায়, েযন িতিন তার গািলর কারেণ ূাথেরর েচেয় 

মূলযহীন হন। মুশিরকরা তােদর �ভুেক েখলার ছেলও গািল েদয় 

না, কারণ তারা �ভুেক স�ান কের। তাই যারা তােদর �ভুেক 

গািল েদয়, তােদরেক তারা গািল েদন। আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ْ  َوَ�  ﴿ ينَ ٱ ََُسّبوا ِ ِ ٱ ُدونِ  َِن ُعونَ يَدۡ  َّ ِّ  ْ َ ٱ فََيُسّبوا  ]  ١٠٨: هللاالذايم[ ﴾ ١ ٖ�� ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َوۢ َعدۡ  ِّ
                                                           
13 সূরা আশ-শ‘আরা: (৯৭-৯৮) 
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“আর েতামরা তােদরেক গালম� কেরা না, আ�াহ ছাড়া 

যােদরেক তারা ডােক, ফেল তারা গালম� করেব আ�াহেক, 

শ�তা েূাষণ কের অজতাবশত”।१३

14 

মুশিরকরা যিদও কািফর, তবু আ�াহ তার নবীেক তােদর 

মূিতরেদর গালম� করেত িনেষধ কেরেছন, েযন তারা এরেচেয় 

বড় কুফিরেত িল� না হয়, অথরাৎ মুহা�দ সা�া�াহ 'আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর মাবুদেক গািল েদওয়া। 

* আ�াহেক গালম� করার কতক শ� নাি�কতার েচেয়ও 

বড় কুফির, কারণ নাি�ক েতা সকি�কতরা ও রেবর অি��েক 

অ�ীকার কের, অথরাৎ তার অব�া বেল: ‘আিম যিদ আ�াহেক 

মানতাম, তাহেল অবশযই তােক স�ান করতাম’। 
আর েয আ�াহর �িত ঈমােনর দাবী কের আ�াহেক গালম� 

কের, েস তার রবেক �ীকার কেরও তােক গািল েদয়। এটা 

�কাশয অবাধযতা ও চযােলল ছুেড় েদওয়া। 
েকােনা শহের মূিতর �াূন করা, তার চারূােশ তওয়াফ করা, 

তােক েসজদা েদওয়া ও তার েথেক বরকত হািসল করা; েস 

শহেরর অিলেত-গিলেত, রা�ায়, বাজাের ও মজিলেস আ�াহর 

গালম� �চার করা অেূঅা আ�াহর িনকট অিধক সহজ। কারণ 
আ�াহেক গালম� করার �ধরা িশেকরর েচেয়ও মারা�ক, যিদও 
                                                           
14 সূরা আন‘আম: (১০৮) 



 

15 

উভয় কাজ কুফির, তেব মুশিরক আ�াহেক স�ান কের, 

গালম�কারী আ�াহেক অস�ান কের। আ�াহ তােদর অস�ান 

েথেক ূিব�। 

* অনুরূ, েকােনা শহের িযনার ৈবধতা েদওয়া ও তার 

�সার করা অেূঅা অিধক জঘনয তােত আ�াহেক গালম� করা 

ও তার �চার করা, বরং কওেম লুেতর অ�ীলতা ও তার 

অনুেমাদন েথেকও েসটা জঘনয। অ�ীলতােক হালাল মেন করা 

হে� এমন কুফির, যােত আ�াহর শরীয়তেক অ�ীকার ও তার 

িবধানেক েহয় করা হয়। ূঅা�ের গালম� করা; েসটা এমন 
কুফির, যার লঅয েখাদ আ�াহ তা‘আলা, িযিন শরীয়ত �দান 

কেরন, আর �য়ং শরীয়তদাতােক গািল েদওয়ার অথরই হে�, তাঁর 

�বিতরত যাবতীয় শরীয়তেকই অ�ীকার করা, েসগেলােক েহয় 

জান করা। এটা সবেচেয় বড় ও কেঠার; যিদও উভয় কমর কুফির, 
তেব কুফিরর রেয়েছ অেনক অেধামূখী �র, েযমন ঈমােনর 

রেয়েছ অেনক উ�রমূখী �র। 

* আ�াহ তা‘আলা নাসারােদর কুফির ও আ�াহর জনয 

স�ান সাবয� করার মাধযেম তাঁেক গালম� করার িবষয়িট উে�খ 

েশেষ, তােদর বড় অূরাধ উে�খ কেরেছন এবং জািনেয়েছন েয, 

মূিতর ও নঅ� ূূজকেদর িশেকরর েচেয়ও স�ান সাবয� কের 

তােক গালম� করার ূাূ অেনক বড়। িতিন বেলন: 
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﴿ ْ َذَ ٱ َوقَاسُوا َۡ ٱ َّ ٗ  نُ َ�ٰ سّر َُ ٰ ٱ تََ�ادُ  ٨ اِِدّٗ  ا ًٔ َشۡ�  ُتمۡ ِجئۡ  لَّقدۡ  ٨ اَو ٰ سّسَ� رۡ  ُت َ� َّ َتَف  نَ ََ
َّ  هُ َِنۡ  ََ  ٱ َوتَش

َ
ِرّ  ُض �ۡ� ََ ن ٩ َهّدا َباُل �ِۡ ٱ َو

َ
ْ َدَعوۡ  أ ٗ  سِلّر� ا َُ ا ٩ اَو ََ  َبِ� يَ� َو

ن سِلّر�
َ
ّتِخذَ  أ ا ََ ً َُ ّ  ِِن ٩ َو ن ُُ ٰ ٱ ِ�  ََ ٰ سّسَ�  ٱوَ  تِ َ�

َ
 ٩ ادٗ َ�بۡ  سّر�ٱ َءاِ�  ِِّ�ٓ  ِض �ۡ�

َۡ  لَّقدۡ 
َ
ٰ أ ُّهمۡ  ٩ اَعدّٗ  وََعّدُهمۡ  ُهمۡ َصٮ ُُ ةِِقَ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َءا�ِيهِ  َو  ]  ٩٥  ،٨٨: م�يم[ ﴾ ٩ ًدافَرۡ  َُ

“আর তারা বেল, ‘ূরম করণাময় স�ান �হণ কেরেছন’। 

অবশযই েতামরা এক জঘনয িবষেয়র অবতারণা কেরছ। এেত 
আসমানসমূহ েফেট ূড়ার, জিমন িবদীণর হওয়ার এবং 

ূাহাড়সমূহ চূণর-িবচূণর হেয় ূেড় যাওয়ার উূ�ম হেব। কারণ 

তারা ূরম করণামেয়র স�ান আেছ বেল দাবী কের। অথচ 

স�ান �হণ করা ূরম করণামেয়র জনয েশাভনীয় নয়। আসমান 

ও জিমেন এমন েকউ েনই, েয বা�া িহেসেব ূরম করণামেয়র 

কােছ হািযর হেব না। িতিন তােদর সংখযা জােনন এবং তােদরেক 

যথাযথভােব গণনা কের েরেখেছন। আর িকয়ামেতর িদন তােদর 

সকেলই তার কােছ আসেব একাকী।১৪F

15 

কারণ আ�াহর স�ান দািব কের তােক েহয় ও গালম� করা 

হয়। আ�াহেক গালম� করা অেূঅা তার সােথ িশকর করা েগৗণ 

অূরাধ। মুশিরকরা মখলুকেক উূের তুেল আ�াহর ূযরােয় িনেয় 

যায়, খক�ানরা স�ান সাবয� কের আ�াহেক মখলুেকর �ােন  

                                                           
15 সূরা মারইয়াম: (৮৮-৯৫) 



 

17 

িনেয় আেস, েযন েসও মখলুক। মূিতরূ ূজায় মখলুকেক উূের 
তুেল সকি�কতরার সমকঅ করা হয়। তাই মখলুেকর মযরাদা বকি� 

করা অেূঅা আ�াহর স�ান  াস করা বড় কুফির। 
আ�াহেক গালম� করা বািহযক ও আভয�রীণ ঈমান ূিরূ�ী 

এবং অ�েরর �ীকক িতরও িবূরীত, অথরাৎ েসটা আ�াহেক িব�াস 

করা, তার অি�ে�র উূর ঈমান আনা ও একমা� িতিন 

ইবাদেতর হকদার আিকদা ূিরূ�ী। অনুরূ গালম� করা 

অ�েরর আমেলরও িবূরীত, অথরাৎ েসটা আ�াহেক মহ�ত 

করা, তােক স�ান ও ��া জানােনার িবূরীত। কারণ, আূিন 

যােক গালম� কেরন, তার �িত আূনার স�ােনর ধারণা কখেনা 

িঠক নয়। উদাহরণত: আ�াহ ও িূতা-মাতার স�ান, েয িূতা-

মাতার মহ�েতর দািব কের তােদর গালম� ও উূহাস কের, েস 

কূট ও িমথযাবাদী। অনুরূভােব আ�াহেক গালম� করা, 

বািহযক ঈমান তথা কািলমার সাঅয ও অ�-�তযে�র আমল 

ূিরূ�ী। 
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আ�াহেক গালম�কারীর কুফির �সে� আেলমগেণর ঐকমতয 

�েতযক মাযহােবর আেলম, যারা বেলন, ঈমান হে� কথা ও 

কােজর নাম, তােদর িনকট আ�াহেক গািল েদওয়া কুফির। 

সু��ভােব গািল েদওয়া বা মানহািনর বযাূাের গািলদাতার 

েকােনা অজুহাত �হণেযাগয নয়। 

হারব রহ. তার মাসােয়ল �ে� মুজািহদ েথেক বণরনা কেরেছন েয, 

ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলেছন: “েয আ�াহেক িকংবা েকােনা 

নবীেক গালম� করল, তােক হতযা কর”।১৫

16 

ইব ন আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক মুজািহদ রহ. বণরনা 

কেরন: “েয েকােনা মুসিলম আ�াহেক িকংবা েকােনা নবীেক 

গালম� করল, েস আ�াহর রাসূলেক িমথযােরাূ করল, এটা তার 

ধমর তযাগ। তার িনকট তওবা তলব করা হেব, যিদ েস িফের 

আেস ভাল, অনযথায় তােক হতযা করা হেব। আর েয চুি�ব� 

বযি�১৬

17 অবাধয হল ও আ�াহেক গালম� করল, িকংবা েকােনা 

নবীেক গালম� করল, অথবা গালম� �কাশ করল, েস চুি� 

ভ� করল, অতএব েতামরা তােক হতযা কর”।১৭

18 

                                                           
16 আস-সােরমুল মাসলুল: ( কূ.১০২) 
17 মুসিলম েদেশ িজযইয়াহ �দােনর শেতর বসবাসকারী অমুসিলম বযি� মু‘আিহদ, তােক 

িজি�ও বলা হয়। 
18  আস-সােরমুল মাসলুল: ( কূ.১০২) 
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আ�াহেক গালম�কারী স�েকর ইমাম আহমদেক িজজাসা করা 

হেয়িছল, িতিন বেলন: “আ�াহেক গালম�কারী মুরতাদ, তােক 

হতযা করা হেব”।१८

19 তার েছেল আ�ু�াহ তার মাসােয়ল �ে� 

এরূই বণরনা কেরেছন। 

একািধক আেলম গালম�কারীর কুফির ও  তােক হতযা �সে� 

ঐকযমতয েূাষণ কেরেছন: 

ইব ন রাহাওয়ায়েহ রািহমাহ�াহ বেলন: “সকল মুসিলম একমত 

েয, আ�াহেক েয গািল িদল, অথবা তার রাসূলেক গািল িদল, 

অথবা আ�াহর নািযলকক ত েকান ব� �তযাখযান করল, অথবা তার 

েকােনা নবীেক হতযা করল, েস কােফর; যিদও েস আ�াহর 

নািযলকক ত অিহ িব�াস কের”।১৯

20 

কািদ ইয়াদ রািহমাহ�াহ বেলন: “এ �সে� েকােনা ি�মত েনই 

েয, েকােনা মুসিলম আ�াহেক গালম� করেল কািফের ূিরণত 

হেব, তার র� হালাল”।২০

21 

আেরা অেনক আেলম আ�াহেক গালম�কারীর কুফিরর উূর 

ঐকযমতয েূাষণ কেরেছন, েযমন ইব ন হাযম �মুখ। অেনক 

                                                           
19  আস-সােরমুল মাসলুল: ( কূ.৪৩১) 
20 আত-তামিহদ িল-ইব ন আ�ুল বারর: (৪/২২৬), আল-ইসেতজকার িল-ইব ন আ�ুল 

বারর: (২/১৫০) 
21 আশ-িশফা: (২/২৭০) 
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ইমাম গালম�কারীেক কািফর বেলেছন, েযমন ইব ন আিব যােয়দ 

আল-কাইেরায়ানী ও ইব ন কুদামাহ �মুখ।२१

22 

সকল আেলম আ�াহেক গালম�কারীর কুফিরর উূর একমত। 

তারা গালম�কারীর েকােনা অজুহাত �হণ কেরন িন, কারণ 

সামানয জােনর অিধকারী বযি�ও েকা  িট গািল ও েকা  িট গািল 

নয় ূাথরকয করেত সঅম, েকা  িট �শংসা ও েকা  িট কুৎসা 

ভােলা কের জােন, তবু ঔ�তয �দশরন কের গালম� কের। 

ইব ন আিব যােয়দ আল-কায়েরায়ানী আল-মািলিকেক জৈনক বযি� 

স�েকর িজজাসা করা হেয়িছল, েয বযি� অনয েকােনা বযি�েক 

লানত করার সােথ আ�াহেকও লানত কের অজুহাত েূশ কেরেছ 

েয, আমার ই�া িছল শয়তানেক লানত করা, িক� আমার মুখ 

ফসেক েগেছ। 

ইব ন আিব যােয়দ উ�র িদেলন: “�� কুফিরেত িল� হওয়ার 

কারেণ তােক হতযা করা হেব, তার েকােনা অজুহাত �হণ করা 

যােব না, মশকরা কের বলুক, অথবা ই�া কের বলুক”।২২

23 

                                                           
22 আল-মুহা�া িল-ইব ন হাযম: (১১/৪১১), আল-মুগিন িল-ইব ন কুদামাহ: (৯/৩৩), 

আস-সােরমুল মাসলুল িল ইব ন তাইিময়াহ: ( কূ.৫১২), আল-ফুর িল-ইব ন মুফিলহ: 

(৬/১৬২), আল-ইনসাফ িলল-মুরাদাওিয়: (১০/৩২৬), আত-তাজ ওয়াল ইকিলল িলল-

মাওওয়াক: (৬/২৮৮) 
23 আশ-িশফা িল-ইয়াদ: (২/২৭১) 
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অনুরূভােব যািহিরয়াহ ও চার মাযহােবর আেলম, িবচারক ও 

মুফিতগণ তারা সবার িনকটই বািহযক অব�ার উূরই ফেতায়া ও 

ফয়সালা েদওয়া হেব, েস বযি�র আভয�রীণ অব�া আমেল 

েনওয়া হেব না, যিদও গালম�কারী বেল তার গালম� করার 

ই�া িছল না। 

আেলমগণ যিদ সু�� বািহযক শরীয়তিবেরাধী িবষয়গেলােক, 

েগাূেন �কােশযর িবূরীত কথা থাকার দািবসমূেহর কারেণ, 

তযাগ করেত শর কেরন, তাহেল শরয়ী আহকােমর নাম, িবধান, 

শাি� ও হদগেলা বািতেল ূিরণত হেব, মানুেষর েকােনা স�ান ও 

অিধকার থাকেব না। েকােনা মুসিলমেক কােফর েথেক, েকােনা 

মুনািফকেক মুিমন েথেক কূথক করা যােব না। কূট ও অ�েরর 

বযািধেত আ�া� েলােকর মুেখ দীন ও দুিনয়া েখলনায় ূিরণত 

হেব। 
* * * 
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গালম� কুফির যিদও তােত কুফেরর উে�শয না থােক 

আ�াহেক গালম� করা কুফির, এেত েকােনা ি�মত েনই। 

অিন�া অবেহলায় �কাশ েূেয়েছ, আ�াহর স�ােন খারাূ ই�া 

িছল না, সাধারণ েলােকর এরূ অজুহােতর েকােনা মূলয েনই। 

এরূ অজুহাত অজুহাত�দানকারীর মূখরতার �মাণ, জাহাম ইব ন 

সাফওয়ান ও ক�র মুরিজয়া, যারা বেল: িব�াস ও অ�েরর জানই 

ঈমান, তারা বযতীত েকউ তা �হণ করার ূেঅ মত েদয় িন। 
এটাও ঈমান স�েকর তােদর অজতার �মাণ, তারা জােন না: 

‘কথা ও কেমরর সম�েয় ঈমান’, অথরাৎ মুখ ও অ�র �ারা কােলমা 

শাহাদােতর �ীকক িত এবং অ�র ও অ�-�তয� �ারা আমল 

করােক ঈমান বলা হয়। 
ক�র মুরিজয়ােদর দকি�েত বািহযক আমল ঈমােনর দিলল নয়, 

তাই তারা অ�র না েদেখ ঈমান অ�ীকার কের না, বািহযক কথার 

িবূরীত হেলও তারা অ�েরর দািব িব�াস কের। 

ব�ত ঈমােনর রেয়েছ বািহযক ও আভয�রীণ দু’িট অংশ। উভেয়র 

একিটর সােথ অূরিট সাবয� হেল ঈমান সাবয� হেব, ূঅা�ের 

দু’িটর েয েকােনা একিটর অনুূি�িতেত ূুেরা ঈমানই নাই হেয় 

যােব। 

কােফর েযরূ কুফিরর ই�া ও িনয়েতর কারেণ কািফর হয়, 

যিদও েস মুেখ উ�ারণ না কের, িকংবা অ�-�তয� �ারা কােজ 
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ূিরণত না কের; েসরূ কথার কারেণ বযি� কািফর হেব, যিদও 

েস কুফিরর িনয়ত না কের, িকংবা অ�-�তয� �ারা কােজ 

ূিরণত না কের। তাই েয কুফির কাজ কের, েসও কািফর, যিদও 

েস অ�ের কুফিরর ই�া না কের, িকংবা মুেখ না বেল। 

শরীেরর েকােনা অ� হারাম কােজ িল� হেল, তােক েসটার জনযও 

ূাকড়াও করা হেব, তার অ�েরর িবষয়িট আ�াহর উূর 

েসাূদর। কুফির �কাশ ূাওয়ার কারেণ যােক কািফর ফেতায়া 

েদওয়া হয়, েস আ�াহর িনকটও কােফর হেব এরূ জরির নয়, 

আভয�রীণ িবষয়গেলা আ�াহর উূর েসাূদর, তেব দুিনয়ায় 

বািহযক েদেখ বা�ার িবষেয় িস�া� েনওয়া হেব। 

েয আ�াহর সােথ, তার িকতােবর সােথ ও তার রাসূেলর সােথ 

উূহাস কের, আ�াহ তােক কািফর বেলেছন, অিন�ার অজুহাত 

িতিন �হণ কেরন িন, িতিন ইরশাদ কেরন: 

ۡ�َُهۡم ﴿
َ
ِ َولَ�ِن َس� ِّ بِٱ

َ
ُوُض َونَۡلَعُبۚ قُۡل أ ََ ّنا  ُُ ا  َُ َّ ِ َُقولُّن ِ َوَءاَ�ٰتِهِۦ َورَُسوِ�ِۦ  َُ

نُتۡم ََۡسَتۡهزُِءوَن  ۡعُف َعن  ٦ُُ َّ ْ قَۡد َ�َفۡرتُم َ�ۡعَد ِِيَ�ٰنُِ�ۡمۚ ِِن  َ� َ�ۡعَتِذُروا
ۡب َطآ�َِف�  َطآ�َِفةٖ  ََُعّذِ ِنُ�ۡم  َّ �ََِ ُهۡم َ�نُواْ ُ�ۡرِ َّ َ

 ]  ٩٥  ،٦٥: هللالو� [ ﴾٦بِ�

“আর যিদ তুিম তােদরেক �� কর, অবশযই তারা বলেব, ‘আমরা 

আলাূচািরতা ও েখল-তামাশা করিছলাম। বল, ‘আ�াহ, তার 

আয়াতসমূহ ও তার রাসূেলর সােথ েতামরা িব�ূ করিছেল? 

েতামরা ওযর েূশ কেরা না। েতামরা েতামােদর ঈমােনর ূর 
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অবশযই কুফির কেরছ। যিদ আিম েতামােদর েথেক একিট দলেক 

অমা কের েদই, তেব অূর দলেক আযাব েদব। কারণ, তারা 

হে� অূরাধী”।২৩

24 

িবেবকও বেল মানুষেক তার কথার কারেণ ূাকড়াও করা েহাক। 
সুতরাং কাউেক বযিভচােরর অূবাদ িদেল েসটার শাি� না 

েদওয়ার জনয ওজর �হণেযাগয হেব না, অনুরূভােব েকােনা 

শাসকেক গািল ও তােক লা‘নত করেলও েসটা তার উে�শয িছল 

না বলেলই �হণেযাগয কথা হেব না! ব�ত: আ�াহ তা‘আলা িবনা 

দিলেল িযনার অূবাদদাতােক আিশ েব�াঘাত েদওয়ার িনেদরশ 

িদেয়েছন, যিদও েস বেল অূবাদ েদওয়ার ই�া িছল না, অনুরূ 

তার ঠা�া ও মশকরার িনয়ত �হণেযাগয নয়। 

ত�ূ েকােনা শাসক যিদ তার ই�ত িনেয় উূহাস ও 

ঠা�াকারীেক িবনা শাি�েত েছেড় েদয়, তাহেল তার ভয় মানুেষর 

অ�র েথেক িবদায় িনেব। তাই আূিন েদখেবন এ জাতীয় 

অূরােধর কারেণ িতিন মানুষেক শাি� িদে�ন: তারা ই�ায় 

বলুক বা অিন�ায় বলুক। 

মানুষেক তার অূরাধ ও জুলেমর কারেণ ূাকড়াও করার 

িবষয়িট কুরআন ও সু�ার একািধক জায়গায় এেসেছ। িবেবক 

এবং কুরআন ও সু�ায় �ীকক ত েয, এ বযাূাের েসটার বড়� ও 
                                                           
24 সূরা তওবা: (৬৫-৬৬) 
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যথাযথ মযরাদা জানার েঅে� অবেহলাকারীর েকােনা অজুহাত 

�হণ করা হেব না।  

সিহ �ে� আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
» َ

َ
َابَُد ل

ُ
ّْ هللال ْغمَ َونِ ََ ِِ َج ي  ََ وِي نِ َُ ، َه

 
ي نَيال ََ َ ِ  ل

ُ
 رُغ

َ
َُ َسَ ِ� هللاْ ِ ال َِمِ  ِ  ََ

ُ
ُْم نِيل ََ  »رَ

“িন�য় বা�া আ�াহর অূছ�নীয় এমন বাকয উ�ারণ কের, 

যার ূেরায়া েস কের না, (গর� েস েদয় না) তার কারেণ েস 

জাহা�ােমর িনিঅ� হয়”।२४F

25 

এখােন েদখিছ, বা�া তার কথার েকােনা ূেরায়া কের িন বা 

গর� িদেয় বেল িন, এ জনয আ�াহ তােক ছাড় েদন িন, বরং 

তার জনয িতিন শাি� অবধািরত কেরেছন। অথরাৎ বা�া তার 

কথার মূলয ও িত�তা (স�েকর বলার সময়) িচ�া কের িন, অথর 

বুঝেত অবেহলা কেরেছ। েস যিদ তার কথা িচ�া করত ও 

সামানয েভেব েদখত, তাহেল তার কথার খারািূ েস বুঝত। 

েবলাল ইব ন হােরস নবী সা�া�াহ 'আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক 

বণরনা কেরন, িতিন বেলেছন: 

                                                           
25 সিহ বুখাির: (৬৪৭৮), সিহ মুসিলম: (২৯৮৮), সংিঅ�। মূল িকতােব এর েশেষ 

ي بُِا�َ سَ  َخِ�يف   শ��য় িছল, যার অথর, স�র বছর। িক� এ শ��য় মূলত বুখারী িকংবা 

মুসিলেমর নয়, এিট িতরিমযী হাদীস নং (২৩১৪) েত এেসেছ। তাই উে�খ করা হেলা 

না। [স�াদক] 
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ُّ َلبُغَُغ َ ي نَغََاُت، «
َ
َّ م ، َ ي َهُي َُ ُسُ ِ� هللاْ ِ َِمِ  ِ  ََ

ُ
ُْم نِيل ََ َرَ

َ
َحَدُلُم ل

َ
ّْ م َونِ

ُُ هللاْ ُ  رُ ُْ َقيهُ  تايل َتمَ
ُ
 رَُوِم رَغ

َ
ي ُسُ َرُه �ِل ََ  »َعغَمُِه نِ

“িন�য় েতামােদর েকউ আ�াহর েগা�ার এমন বাকয উ�ারণ 

কের, েস িচ�াও কের না বাকযিট েযখােন েূ েছেছ েসখােন 

েূ ছেব, ফল�িতেত আ�াহ তার উূর তার সাঅােতর িদন 

ূযর� �ীয় েগা�া অবধািরত কের েদন”।২৫F

26 

অতএব মানুেষর বলা েয, আ�াহ তা‘আলােক গালম� করা, 

লানত করা, েহয় করা অথবা অূমান করার ই�া বযতীত মুেখর 

উূর চেল এেসেছ, এ জাতীয় অজুহাত �হণেযাগয নয়, এটাও 

তার এক ধরেণর বাহানা, যা ইবিলস তার অ�ের সকি� কের। 
ইবিলস এভােব তােক কুফিরর উূর অটল রােখ, আ�াহর 

নাফরমািন ও অবাধযতায় তােক সা�না েদয়। ব�ত শয়তান 

মানুষেক যখন কুফিরর �িত উ�ু� কের, েস তার সামেন অসার 

অেযৗি�ক কতক অজুহাত ও শরয়ী অূবযাখযা ৈতির কের েদয়, 

যা �বকি� মু� সু� িবেবেকর সামেন িটেক না। 

 

ইবিলেসর �েরাচনা ও সে�হ সকি�:  

মানুষ যখন েকােনা অূরাধ কের, ইবিলস তার সামেন তার কক ত 

ইবাদতগেলা েূশ কের, যা তার ূােূর আফেসাস ও গনােহর 
                                                           
26 মুসনােদ আহমদ: (৩/৪৬৯), হািদস নং: (১৫৮৫২), সিহ ইব ন িহ�ান: (২৮০) 
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কারেণ সক� দুঃখ তার অ�র েথেক দূর কের েদয়। উদাহরণত 
আ�াহেক গালম�কারীেক েস বেল: ‘তুিম শাহাদােতর কােলমাহ 

উ�ারণ কর, িূতা-মাতার আনুগতয কর ও সালাত আদায় কর, 

েতামার এেত সমসযা হেব না’। 
শয়তােনর এরূ �েরাচনার কারেণ ম�ার মুশিরকরা েগামরাহ 

হেয়েছ। তারা আ�াহর সােথ শরীক কেরেছ, আ�াহেক বাদ িদেয় 

মূিতরর ইবাদত কেরেছ, আর শয়তান তােদর সামেন হািজেদর 

ূািন ূান করােনা, মসিজেদ হারাম আবাদ করা ও কাবায় 

েূাশাক ূড়ােনার নযায় ভােলা কাজগেলা েূশ কেরেছ, অথচ 

িশেকরর েমাকািবলায় এগেলা আ�াহর িনকট তােদর েকােনা 

উূকাের আেস িন। কারণ আ�াহর সােথ কাউেক শরীক করা 

তার স�ান ূিরূ�ী, তারা বায়তু�াহেক স�ান কের তার রেবর 

সােথ কুফির কেরেছ। অথচ রেবর কারেণ বায়তু�াহ স�ািনত 

হেয়েছ, বায়তু�াহর কারেণ রব স�ািনত হয় িন। আ�াহ তা‘আলা 

বেলন: 

َۡوِم ﴿ ُۡ ِ َوٱ ِّ َن بِٱ ََ ۡن َءا َُ َُ ََراِم  ۡۡ ِد ٱ ِِ ۡس َُ ۡ اَرةَ ٱس َُ ِّّ وَِع ٓ ا َ ۡۡ َجَعۡلُتۡم ِسَقايََة ٱ
َ
أ

ۡهِدٌ ٱۡلَقۡوَم  ََ  �َ ُ ِّ ِ  َوٱ ِّ ِۚ َ� �َۡسَتوُۥَن ِعنَد ٱ ِّ ٱ�ِخرِ َوَهَٰهَد ِ� َسلِيِل ٱ
 �َ ُِ ِ ٰل َّ  ]  ١٩: و� هللال[ ﴾١ٱل

“েতামরা িক হাজীেদর ূািন ূান করােনা ও মসিজদুল হারাম 

আবাদ করােক ঐ বযি�র মত িবেবচনা কর, েয আ�াহ ও েশষ 
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িদেনর �িত ঈমান এেনেছ এবং আ�াহর ূেথ িজহাদ কেরেছ। 

তারা আ�াহর কােছ বরাবর নয়। আর আ�াহ যািলম কওমেক 

িহদােয়ত েদন না”।২৬

27 

কতক মানুেষর ঈমােনর দাবী ই সবর�, তােদর মেধয ঈমােনর 

েকােনা আলামত েনই। আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َِنَ ﴿ ن َّاِس ٱ َو ُقوُل  ََ ّنا ََ ََ ِ  َءا ِ ٱب ِّ  ِ َ ٱَو� ا ِخرِ �ٱ مِ وۡ ُۡ ََ ؤۡ  ُهم َو ُُ ِ  ]  ٨: هللالق�ة[ ﴾٨ َِنِ�َ ب

“আর মানুেষর মেধয িকছু এমন আেছ, যারা বেল, আমরা ঈমান 

এেনিছ আ�াহর �িত এবং েশষ িদেনর �িত, অথচ তারা মুিমন 

নয়”।२७F

28 

অতএব আ�াহেক গালম� ও উূহাস কের, তাঁেক স�ান 

েদখােনার দাবী ও কােলমা শাহাদাত উ�ারণ করার েকােনা অথর 

হয় না। 

 

                                                           
27 সূরা তওবা: (১৯) 
28 সূরা বাকারা: (৮) 
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আ�াহেক গালম�কারীর শাি� 

সকল আেলম একমত েয, আ�াহেক েয গালম� করেব, তােক 

কুফিরর কারেণ হতযা করা হেব, হতযার ূর মুসিলমেদর হকুম 

তার জনয �েযাজয হেব না, েযমন তার উূর সালাত ূড়া, তােক 

েগাসল ও কাফন-দাফন েদওয়া, তার জনয েদায়া করা ইতযািদ। 

েস মুসিলম নয়, তাই তার উূর সালাত ূড়া হেব না, তােক 

েগাসল ও মুসিলমেদর কবর�ােন দাফন করা হেব না এবং তার 

জনয েদায়া করা ৈবধ নয়। 
আ�াহেক গালম�কারী যিদ জঘনয কথা ও কমর েথেক তওবা 

কের, তার তওবা কুবল করা হেব িকনা এ বযাূাের আেলমগণ 

ি�মত েূাষণ কেরেছন। মকতুযদেদর ূূেবর তার েথেক তওবা তলব 

করা হেব, না দুিনয়ায় তার তওবার �িত �েঅূ না কের, 

আিখরােত তার আভয�রীণ অব�া আ�াহর উূর েসাূদর কের, 

তােক হতযা করা হেব? এ বযাূাের দু’িট মত �িস�: 

�থম মত: তার তওবার �িত �েঅূ করা হেব না, তওবা তলব 

করা বযতীত তােক হতযা করা ওয়ািজব, তার তওবা আিখরােত 

আ�াহর উূর েসাূদর। এিট হা�িল মাযহাব ও অনযানয ফিকহেদর 

�িস� অিভমত। ওমর, ইব ন আ�াস ও অনযানযেদর বািহযক 

অিভমত তাই, এটা ইমাম আহমেদর �িস� মত। 
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কারণ: তওবা বািহযক অূরাধ রিহত কের না, মানুেষর সামেন 

আ�াহেক গালম� ও তােক উূহাস করার কু-�ভাব অূেনাদন 

কের না। তওবা কবুল করা হেল এ জাতীয় অূরাধ মানুষ িশিথল 

মেন করেব। তােদরেক যখন সরকার ও িবচােরর স�ুখীন করা 

হেব, তারা তওবা �কাশ করেব, অতঃূর তওবা তযাগ করেব। 

তাই এ সুেযাগ তােদরেক কুফিরর উূর উ�ু� কের গালম� 

করার অূরাধেবাধ েগৗণ কের েদয়। অূরাধীেক আদব িশঅা 

েদওয়া ও অূরাধ েথেক ূিব� করা এবং েয তার কথার নযায় 

কথা বেল, িকংবা তার কেমরর নযায় কমর কের, তােক িবরত রাখা 

ইতযািদ উে�শযগেলা তওবা কবুল করা হেল বযাহত হয়। 

ি�তীয় মত: যিদ েস সতয তওবা কের এবং কখেনা তােত িল� না 

হয়, তাহেল �হণ করা হেব, জমহর ফিকহগণ এ কথা বেলন। 

কারণ: গালম� করা কুফির, কুফির েথেক �েতযক কািফেরর 

তওবা �হণেযাগয, েযমন মুশিরক, মূিতরূূজক ও নাি�করা তওবা 

কের ইসলােম দািখল হয়। তােদর ইসলাম ূূেবরকার সকল কুফির 

িমিটেয় েদয়। আ�াহ তওবাকারীর তওবা কবুল কেরন ও তােক 

অমা কেরন। আ�াহেক গালম�কারী তার অিধকাের �িট কের, 

আ�াহ মুশিরক ও তােক গালম�কারীর তওবা কবুল কেরন, 

অতএব তার তওবাও কবুল করেবন এটাই �াভািবক। 
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তেব নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক গালম� করার িবষয় 

আলাদা, এটা তার অিধকার, তাই এ জনয তােক ূাকড়াও করা 

হেব, কারণ নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক অমা 

কেরনিন, তার মকতুয হেয় েগেছ। 
মূলনীিত: 

রাসূেলর মহান অিধকার সংরঅণ করেত হেব, েসটার জনয 

ূাকড়াও করেত হেব, রাসূলেক গালম� করা কুফির, তার হক 

উসুল কের গািলদাতােক হতযা করা ওয়ািজব।  
ি�তীয়ত নবী সা�া�াহ 'আলাইিহ ওয়াসা�ামেক গালম�কারী 

মানুেষর অ�ের তার মযরাদা অুষ কের ও তােক েহয় কের, 

ূঅা�ের আ�াহেক গালম�কারী িনেজর অিত কের। 
মু�াকথা: েয আ�াহেক গালম� কের তােক হতযা করা ওয়ািজব, 

তার তওবা �হণ করা হেব না, তার তওবা আ�াহর িনকট 

েসাূদর, েস তার িনয়েতর সােথ আ�াহর সাঅাত করেব, অতঃূর 

আ�াহ তার সােথ ইনসাফ িকংবা অমার বযবহার করেবন। 

আ�াহেক গালম�কারী যিদ ে�ফতাির ূেরায়ানা জাির ও 

ূাকড়াও করার ূূেবর তওবা কের �কাশ কের েদয়, তাহেল 

�হণেযাগয, কারণ তার তওবার সতযতা �কাশ েূেয়েছ। তার 

হকুম ে��ায় ইসলােম �েবশকারী কািফরেদর নযায়, তারা 

মুসিলম হেয় ইসলাম-ূূেবর গালম� করার কথা �ীকার করত। 
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গালম� দু’�কার: 

১. �তযঅ গালম�: েযমন তােক লানত করা, তার কুৎসা রটনা 

করা, তার সােথ উূহাস করা ও তােক েহয় করা। এর হকুম 

ূূেবর আেলাচনা করা হেয়েছ। আ�াহেক গালম� করা �ারা এ 

�কার উে�শয। 
২. ূেরাঅ গালম�: েযমন আ�াহ তা‘আলা েযসব িনদশরন ও 

মখলুক ূিরচালনা কেরন, মানুেষর ই�া ও অজরেনর নযায় যােদর 

েকান ই�া ও অজরন েনই, েযমন যুগ, িদন, সময়, মুহূতর, মাস, 

বছর এবং তারকা ও তােদর স�রণেক গালম� করা। এ �কার 
গালমে�র হকুম ূূেবরর নযায় নয়, েযমন গালম�কারীর কুফির ও 

তােক হতযা করা ওয়ািজব নয়, তেব যিদ গািল �ারা উে�শয �� 

হয় েয, েস এসেবর ূিরচালক ও িনয়�ণকারী, তথা আ�াহেকই 

উে�শয কেরেছ তাহেল েসটার িবধান �তযঅ গািল েদওয়ার মতই 

হেব। (অথরাৎ কুফিরর কারেণ ূাকড়াও ও হতযা করা হেব) 

আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বুখাির ও মুসিলেম বিণরত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ 'আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  
ََ هللاْ ُ « ُُ : تايلََي ََغ،

ُ
ُمُ� م

َ ُ
ُ� ِِمَِدي هللاْ ُْ ّْ ذَي هللا

َ
َ�، َوم ُْ ّْ ُّ هللا َُ �َدَم َُّا ُِ ُِِارِن هللا رُ

يرَ  ََ َْ  »هللالغْمَُ  َوهللا
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 “আ�াহ বেলন: ইবন আদম আমােক ক� েদয়, েস যুগেক গািল 

েদয়, অথচ আিমই যুগ, আমার হােত কতক র�, আিম রাত-িদনেক 

ূিরবতরন কির”।२८

29 অূর বণরনা আেছ:  
» َُ َُ �َدَم، َهُقو ُِ ُِِارِن هللا َحُدُلمُ : رُ

َ
َْ م ََ َهُقولَ ََ ،�ِ ُْ ّْ ِ�، : رَي َخمُبََ  هللا ُْ ّْ رَي َخمُبََ  هللا
َمي َُ يرَهُ، ََإَِاهللا ِشئُُت َ�بَُضرُ

ََ ُغَُه َوَ�
َ
ُُ ل ََغ،

ُ
ُ�، م ُْ ّْ ذَي هللا

َ
َ، م  »ََإِ

“ইবন আদম আমােক ক� েদয়, েস বেল: েহ যুেগর অিন�। 
অতএব েতামােদর েকউ েযন না বেল: েহ যুেগর অিন�, কারণ 

আিমই যুগ; আিম তার রাত ও িদন ূিরবতরন কির। আিম যখন 

ই�া করব ঘুিটেয় িনব”।২৯F

30 

নঅ�সমূহ; েযমন, চাঁদ-সূযর এবং তােদর িনদশরনসমূহ; েযমন, 

রাত-িদন ও যুগসমূহ �াধীন নয়, এগেলা আ�াহর ূিরচালনাধীন, 

একমা� আ�াহর ই�ার বাইের েযেত ূাের না। তােদর েকােনা 

ই�া, উূাজরন ও ূছ� করার অমতা েনই। তােদরেক ূািথরব 

িবষয় বযতীত েকােনা িনেদরশ েদওয়া হয় না, আর এ অব�া েথেক 

েবর হওয়ার সুেযাগ তােদর েনই। 

অতএব এগেলােক গালম� করা মূলত তােদর ূিরচালক ও 

িনেদরশদাতােক গালম� করা এবং আ�াহর িহকমত ও তার 

ই�ায় আূি� করা। এ জনয আ�াহ তা‘আলা যুগেক গালম� 

                                                           
29 বুখাির: (৪৮২৬), (৭৪৯১), মুসিলম: (২২৪৬) 
30 সিহ মুসিলম: (২২৪৬) 
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করােক তাঁর িনেজেক গািল েদওয়া িহেসেব সাবয� কেরেছন। 

কারণ, েসগেলােক গাল-ম� করা আ�াহেক গালম� করা 

আবশযক কের তুেল। 
মানুষেক গালম� করা আ�াহ তা‘আলা িনেজেক গালম� করা 

গণয কেরন না, কারণ মানুেষর ই�া ও �াধীনতা রেয়েছ, যা 

আ�াহ তােক িদেয়েছন। আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ا ﴿  ََ ٓ  َو ا ََ َ ن ِِّ�ٓ  ُءونَ َ
َ
ٓ  أ ا ََ َ ُ ٱ ءَ � ٰ لۡ ٱ َرّب  ِّ �َ َ� ُِ  ]  ٢٩: هللالْوي�[ ﴾ ٢ لَ

“আর েতামরা ই�া করেত ূার না, যিদ না সকি�কুেলর রব 

আ�াহ ই�া কেরন”।३०F

31 

ূঅা�ের নঅ�সমূহ েযমন চাঁদ ও সূযর, আ�াহ তা‘আলা তােদর 

বযাূাের বেলেছন: 

ُۡ ٱ َ� ﴿ َّ ٓ  َبِ� يَ� ُس س ن سََها
َ
رَ لۡ ٱ رِكَ تُدۡ  أ َُ ۡ ٱ َوَ�  َق َُ  ُل ُّ ِ � ٱ َساب  فَلَٖك  ِ�  َوُ�ّٞ  ََّهارِ

 ]  ٤٠: ّس[ ﴾٤ َبُحونَ �َسۡ 

“সূেযরর জনয সাব নয় চাঁেদর নাগাল ূাওয়া, আর রােতর জনয 

সাব নয় িদনেক অিত�ম করা, আর �েতযেকই কঅূেথ েভেস 

েবড়ায়”।३१F

32 

 

 

                                                           
31 সূরা তাকবীর: (২৯) 
32 সূরা ইয়াসীন: (৪০) 
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আ�াহ ও তার গণগানেক স�ান করা ওয়ািজব ! 

* আ�াহর স�ান েযমন: তার ূিরক�না, আেদশ ও িনেষধেক 

স�ান করা ও বা�বায়ন করা, তার িনেদরশ অিত�ম না করা, 

যার জান মানুেষর েনই, েস িবষেয় তােদর ঘাটাঘািট না করা। 

* আ�াহর স�ান েযমন: তােক �রণ করা, তার িনকট �াথরনা 

করা এবং দুিনয়ার যাবতীয় কমরকাদ তার সােথ সংি�� করা। 

িতিন এ জগেতর ��া ও ূিরচালক, তার েকােনা অংশীদার 

েনই। আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ا﴿ ََ ْ  َو َ ٱ َقَدُروا ِّ  َّ ِ َقدۡ  ََ  ٱوَ  ۦرِه
َ
ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۥَضُتهُ َ�بۡ  اَ�ِيعٗ  ُض �ۡ� ةِِقَ� ٰ ٱوَ  َُ ٰ سّسَ�  ُت َ�

 َۡ ََ ٰ ينِهِ  ُتۢ وِّ� ُِ ٰ  ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ۦۚ �َِي ا َ�ٰ َوتََ� ُّ   ] ٦٦: هللال م�[ ﴾٦ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�

“আর তারা আ�াহেক যথােযাগয মযরাদা েদয় িন। অথচ 

িকয়ামেতর িদন েগাটা কূিথবীই থাকেব তার মুি�েত এবং 

আকাশসমূহ তার ডান হােত ভাঁজ করা থাকেব। িতিন ূিব�, 

তারা যােদরেক শরীক কের িতিন তােদর ঊে�র।३२F
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এখােনই আমরা সংিঅ� এ ূুি�কার সমাি� করিছ। একমা� 

িতিনই সাহাযযকারী ও সিঠক ূেথ ূিরচালনাকারী, তার েকােনা 

শরীক েনই, তার িনকট ইখলাস ও বযাূক �সারতা আশা করিছ। 

আ�াহ তা‘আলা আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর উূর দরদ ূাঠ করন, তার ূিরবার ও তার 
                                                           
33 সূরা যুমার: (৬৭) 
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সাথীেদর উূর এবং যারা ইহসােনর সােথ িকয়ামত ূযর� তােদর 

অনুসরণ করেব, সবার উূর। 

েলখক 

আবদুল আযীয ইবন মারযূক আত-�ারীফী 

২১ মুহাররাম, ১৪৩৪ িহ.  

সমা� 


