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িবসিম�ািহর রহমািনর রহীম 

 

ইসলাম িবন�কারী িবষয় 

 

েজেন রাখুন, ইসলাম িবন�কারী িবষয় দশিট: 
 
১। আ�াহর ইবাদেত েকান িকছুেক শরীক করা। আ�াহ তাআলা 
বেলন: 

﴿ َّ ن ِ  َ َّ َ َ�ۡغفنرُ  َ�  �
َ
نهۦن �ُۡ�َكَ  أ ََ  َما َوَ�ۡغفنرُ  ب نَك  ُدو نَمن َ�ٰل ۚ  ل : النسيء[ ﴾�ََشآُء

٤٨  [ 
“িন�য় আ�াহ তাঁর সােথ শরীক করা কমা কেরন না, তা বযতীত 
অনযানয অ রার যােক ই া কমা কেরন।” [সূরা আন-িনসা: ৪৮] 
আরও বেলন,  

ُّهۥ﴿ ن  �ُۡ�نكۡ  َمن َِن َّ ن� ّرمَ  َ�َقدۡ  ب ََ  ُ َّ َّةَ  َعلَۡيهن  � َ ۡۡ َوٮٰهُ  �
ۡ
ۖ  َوَمأ ٰلنمن�َ  َوَما �َّاُر َّ نل  ل

ََصارٖ  مننۡ 
َ
 ]  ٧٢: دة اليئ[ ﴾ ٧ أ

“িন�য় েকউ আ�াহ র সােথ শরীক করেল আ�াহ তার জনয 
জা�াত অবশযই হারাম কের িদেয়েছন এবং তার আবাস হেব 
জাহা�াম। আর যােলমেদর জনয েকান সাহাযযকারী েনই।”[সূরা 
আল-মােয়দা: ৭২] 
আ�াহ বযতীত অনয কারও উেউেশয যেবহ করা এর অ�ভুর্। 
েযমন, েকউ যিদ ি�েনর উেউেশয বা কবেরর উেউেশয যেবহ 
কের। 
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২। েয বযি্ আ�াহ ও তাঁর মােে অনযেদরেক মারযম িহসােব 
�হণ কের ও তােদর কােছ �াথরনা জানায়, তােদর িনকট সু ািরশ 
কামনা কের এবং তােদর উ র ভরসা কের, েস আেলমেদর 
সবরস�িততেম কােফর। 
 
৩। মুশিরকেদরেক কােফর বেল িব�াস না করেল, বা তােদর 
কুফরীেত সে�হ ে াষণ করেল, অথবা তােদর রমরমতেক সিিক 
বেল ম�বয করেল েস-বযি্ কােফর হেয় যােব। 
 
৪। েয বযি্ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জীবন �িতর 
েচেয় অনয  থ- �িতেক  ির ূণর বেল িব�াস কের; িকংবা নবীর 
িবরােনর েচেয় অনয কারও িবরানেক উ�ম বেল মেন কের, তেব 
েস-বযি্ কােফর। েযমন, যিদ েকান বযি্ তাঁর আনীত িবরােনর 
উ র তাগেতর (মানব রিচত) িবরানেক অ�ািরকার েদয়— তেব 
েস বযি্ কােফর। 
 
৫। েয বযি্ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আনীত 
েকােনা িবরােনর �িত ঘৃণা-িবে�ষ ে াষণ করেব, েস যিদ ঐ 
িবরােনর উ র আমল কেরও, তবুও েস কােফর। 
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৬। েয বযি্ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �ীেনর 
অ�ভুর্ সামানয েকােনা িবষয়, আ�াহ  �দ� সওয়াব-�িতদান 
িকংবা তাঁর েকােনা শাি�র িবরােনর �িত িা�া-িব�  কের, েস 
বযি্ কােফর হেব। এর দলীল আ�াহ  তা‘আলার বাণী: 

ن  قُۡل ﴿ َّ ن� ب
َ
نهۦن أ ۦن َوَءاَ�ٰت ََ  ُكَُتمۡ  َورَُسو�ن ْ  َ�  ٦ �َۡسَتۡهزنُءو ُروا  َ�َفۡرتُم قَدۡ  َ�ۡعَتذن

 ]  ٦٦  ،٦٥: الو� [ ﴾ِنيَ�َٰنُ�مۚۡ  َ�ۡعدَ 
“বলুন, ‘েতামরা িক আ�াহ, তাঁর িনদশরন ও তাঁর রাসূলেক িনেয় 
িব�  করিছেল? েতামরা আর অজুহাত ে শ কেরা না, েতামরা 
েতা ঈমান আনার  র কােফর হেয় েগছ।” [সূরা আত-তাওবা: 
৬৫-৬৬] 
 
৭। জাদু করা। িবকষর্ণ  ণ  কষর্ণ ক ক ণ র জণ যি  ণ
ক ক ণ এ ণ অ�ভুর ্� সুতরাং েয জাদু করেব অথবা জাদু 
করার �িত স�� থাকেব, েস কােফর হেব। এর দলীল আ�াহ 
তাআলার বাণী: 

َن  َوَما﴿ نَما دٍ  مننۡ  ُ�َعّل ََ َ
ٰ  أ َّ ََّما َ�ُقوَ�ٓ  ََ ن ََةٞ  َ�ۡنُ  ِ ۖ  فََ�  فنۡت  ]  ١٠٢: القمة[ ﴾ تَۡ�ُفۡر

“তারা কাউেক (জাদু) িশকা িদত না যতকণ-না এ কথা বলত 
েয, আমরা  রীকাষা ; সুতরাং তুিম কুফরী কর না।” [সূরা 
আল-বাকারা: ১০২] 
 
৮। মুসিলমেদর িবরে� মুশিরকেদর সাহাযয করা। এর দলীল: 
আ�াহ তা‘আলা বেলন, 
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ُّهۥ ّمنَُ�مۡ  َ�َتَولُّهم َوَمن﴿ َن َُۡهۡمۗ  فَِ َّ  من ن ِ  َ َّ ٰلنمن�َ  �ۡلَقۡومَ  َ�ۡهدني َ�  � َّ : دة اليئ[ ﴾�ل
٥١  [ 

“েতামােদর মেরয েকউ তােদরেক ববুাে  �হণ করেল েস 
তােদরই একজন হেব। িন�য় আ�াহ যািলম স�দায়েক সৎ েথ 
 িরচািলত কেরন না”। [সূরা আল-মািয়দাহ: ৫১] 
 
৯। েয বযি্ এ-িব�াস কের েয, িখিযেরর  েক েযমিনভােব মূসা 
আলাইিহসসালােমর শরীয়েতর বাইের থাকা স�ব িছল, 
েতমিনভােব েকােনা মানুেষর জনয মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর শরীয়ত েথেক েবর হেয় যাওয়ার অনুমিত আেছ— 
তেব েস-বযি্ও কােফর।  
 
১০। আ�াহ  তা‘আলার �ীন ‘ইসলাম’েক উে কা করা বা তা 
েথেক মুখ িফিরেয় রাখা— �ীেনর জান অজরনও কের না, আর তা 
অনুযায়ী আমলও কের না (এমন বযি্ কােফর)। এর দলীল: 
আ�াহ তাআলা বেলন, 

ۡظلَمُ  َوَمنۡ  ﴿
َ
نهۦن َ�ٰتن � ّكنرَ ذُ  ِنّمن أ ۡعَرَض  ُُمّ  َرّ�

َ
ٓۚ  أ ََۡها ّا َ�  �لُۡمۡجرنمن�َ  مننَ  َِن

 ََ  ]  ٢٢: السجدة[ ﴾ ٢ ُمََتقنُمو
“েয বযি্ তার রেবর িনদশরনাবিল �ারা উ িদ� হওয়ার  র তা 
হেত মুখ িফিরেয় েনয়, তার েচেয় অিরক যািলম আর েক আেছ? 
আমরা অবশযই অ রারীেদর শাি� িদেয় থািক”। [সূরা আস 

িসজদা: ২২] 
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উে�িখত িবষয়গেলা িা�া েল েহাক, উেউশযমূলকভােব েহাক 
িকংবা ভয়ভীিতর কারেণ েহাক— (কােফর হওয়ার) িবরােনর িদক 
েথেক েকােনা  াথরকয হেব না; যিদ-না কাউেক েজার ূবরক বারয 
করা হয়।  
এ-িবষয়গেলার �িতিটই খুবই িব �নক, আর তা অেনেকর 
জীবেন অহরহ সংঘিটত হেয় থােক। অতএব �িতিট মুসিলেমর 
উিচত এ িবষয়গেলা েথেক সতকর থাকা ও িনেজেক বাঁিচেয় রাখা। 
আমরা আ�াহ র কােছ তাঁর েতার ও কিিন শাি�র কারণগেলােত 
 িতত হওয়া েথেক আ�য় �াথরনা কির। 
আর আ�াহ  �শংসা করন ও শাি� বষরণ করন তাঁর ে�  সৃি� 
মুহা�াদ, তার  িরবার- িরজন ও সকল সাহাবীগেণর উ র। 


