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সংনিপ্ত বর্ণিা............. 
 ুিানফে ইসোক র সবকেকয় বড় শত্রু, রাসুে 
সাল্লাল্লাহু আোইনহ ওয়াসাল্লাক র যুকে  ুিানফেকদর 
অহীর  াধ্যক  নেনিত েরা হকয়কে। আজও 
 ুিানফেকদর েনরত্র বতণ াি স াকজ রকয়কে। নদি 
নদি এ সংখ্যা মবকড়ই েকেকে। বিয ার্ প্রবকে 
নিফাকের সংজ্ঞা, প্রোরকেদ ও এর িনতের 
নদেগুকো নিকয় েুরআি ও সুন্নাহ’র আকোকে 
সনবস্তার আকোেিা েরা হকয়কে। 
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নিফাকের সংজ্ঞা ও প্রোরকেদ 
   

নিফাকের সংজ্ঞা: 
আনেধ্ানিেোকব নিফাে শব্দনি نافق ক্রিয়ার মাসদার বা 

মূলধাতু। বলা হয়-  ََقةً نَاَفَق، ُينَافُِق، نَِفاقًا َوُمنَاف  শব্দনি انلَافَِقاء 
থেকে গৃহীত যার অেথ ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর গকতথ র অকেেগুকলা মুকের 

এেটি মুে। তাকে থোকো এে মুে ক্রদকয় থোঁজা হকল অেয মুে ক্রদকয় থস 

থবর হকয় যায়। 
এও বো হকয় থাকে ময, নিফাে শব্দনি   نفق থেকে গৃহীত যার 

অেথ- মসই সুড়ঙ্গ পথ যাকত েুনেকয় থাো যায়।  
শরী‘আকতর পনরোষায় নিফােীর অথণ হকো- মেতকর 
েুফুরী ও খ্ারাবী েুনেকয় মরকখ্ বানহকর ইসো  যানহর 
েরা। একে নিফাে িা েরকর্র োরর্ হকো মস এে 
দরজা নদকয় শরী‘আকত প্রকবশ েকর অিয দরজা নদকয় 
মবর হকয় যায়। এ জিযই এ বযাপাকর আল্লাহ তা‘আো 
সতেণবার্ী উচ্চারর্ েকরকেি, 

 [ ٦٧: اتلوبة] ﴾٦٧َّٱۡلف  ِسُقون ََُّّهمََُّّفِقِي َّٱلُۡمن  ََّّإِن َّ﴿

“নিশ্চয়  ুিানফেরাই ফানসে-পাপোরী।” [সূরা আত-
তাওবাহ, আয়াত: ৬৮] 
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এখ্াকি ফানসে  াকি হকো- শরী‘আকতর সী ািা মথকে 
যারা মবর হকয় যায়। আল্লাহ  ুিানফেকদরকে োনফরকদর 
মেকয়ও নিেৃষ্ট বকে ের্য েকরকেি।  

ۡركََِِّّفََّّٱلُۡمن  فِقِي ََّّإِن َّ﴿ لََِّّٱدل  ۡسف 
 
ل نَّٱنل ارََِِّّمن ََّّٱۡۡل ِد ََّّو 

َّن ِصرًياَّل ُهمَََّّۡت 
 [١٤٥: النساء] ﴾١٤٥

“নিিঃসকেকহ  ুিানফেরা থােকব জাহান্নাক র সবণনিম্ন 
স্তকর। তাকদর জিয তুন  মোকিা সাহাযযোরী পাকব িা।” 
[সূরা আি-নিসা, আয়াত: ১৪৫] 
অিয এে আয়াকত আল্লাহ তা‘আো বকেি, 

ِين ََّّٱّلل  ََّّون َّيُخ  ِدعَُّ﴿ ُنوا ََّّو ٱَّل  اَّء ام  ُعون ََّّو م  ۡد  اَََّّي  ُهمََّّۡإِّل  نُفس 
 
اَّأ َّو م 

وبِهِمَِّف٩َََّّّي ۡشُعُرون َّ
ََّّقُلُ ر ض  اد ُهمََُّّم  ََُّّف ز  ر ٗضا ََّّٱّلل  ل ُهمََّّۡم  ََّّو  اب  ذ  ِِلُم ََّّع 

 
َّأ

ا نُوا ََّّبِم   [١٠ ،٩: ابلقرة] ﴾١٠َّي ۡكِذبُون َََّّك 

“তারা আল্লাহ এবং ঈ ািদারের্কে প্রতানরত েরকত 
োয়। অথে তারা ময নিকজকদরকে োড়া অিয োউকে 
প্রতানরত েকর িা, তা তারা বুঝকত পাকর িা। তাকদর 
অন্তকর বযানধ্ রকয়কে। আর আল্লাহ তাকদর বযানধ্ আকরা 
বানড়কয় নদকয়কেি। বস্তুতিঃ তাকদর জিয রকয়কে েষ্টদায়ে 
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শানস্ত োরর্ তারা ন থযাোর েকর মবড়াত।” [সূরা আে-
বাোরাহ, আয়াত: ৯-১০] 
নিফােীর প্রোরকেদ: 
নিফােী দুই প্রোর: 
প্রথ  প্রোর: ইকতক্বাদ বা নবশ্বাকসর মিকত্র নিফােী: 
একে বড় নিফােী বো হয়। একত  ুিানফে বযনি 
বানহযেোকব ইসো কে যানহর েকর এবং েুফুরীকে 
মোপি রাকখ্। এ প্রোকরর নিফােী বযনিকে 
পুকরাপুনরোকব দীি মথকে মবর েকর মদয়। উপরন্তু মস 
জাহান্নাক র সবণনিম্ন স্তকর মপৌঁকে যায়।  
আল্লাহ তা‘আো এ প্রোকরর  ুিানফেকদরকে যাবতীয় 
নিেৃষ্ট গুর্াবেীকত অনেনহত েকরকেি। েখ্কিা োনফর 
বকেকেি, েখ্কিা মবঈ াি বকেকেি, েখ্কিা দীি ও 
দীিদার মোেকদর প্রনত ঠাট্রা-নবদ্রুপোরী নহকসকব 
তাকদরকে বর্ণিা েকরকেি এবং এও বকেকেি ময, তারা 
দীি-ইসোক র শত্রুকদর প্রনত পুকরাপুনরোকব আসি, 
মেিিা তারা ইসোক র শত্রুতায় োনফরকদর সাকথ 
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অংশগ্রহর্ েকর থাকে। এরা সব যুকেই নবদয াি, নবকশষ 
েকর যখ্ি ইসোক র শনি প্রবেোকব প্রোশ পায়।  
মযকহতু এ অবস্থায় তারা প্রোকশয ইসোক র ম াোকবো 
েরকত সি  িয়, তাই তারা যানহর েকর ময, তারা 
ইসোক র  কধ্য আকে, মযি ইসো  ও  ুসনে কদর 
নবরুকে নেতকর নেতকর ষড়যন্ত্র পাোকত পাকর এবং 
 ুসনে কদর সাকথ ন কেন কশ মথকে নিকজকদর জাি- াকের 
নহফাযত েরকত পাকর। 
অতএব,  ুিানফে বানহযেোকব আল্লাহ, তাাঁর নফনরশতাের্, 
নেতাবস ূহ, রাসূেের্ ও আনখ্রাত নদবকসর প্রনত ঈ াি 
আিার ম াষর্া নদকেও অন্তকর এসব নেেু মথকেই মস 
 ুি, বরং এগুকোকে মস ন থযা প্রনতপন্ন েকর। আল্লাহর 
প্রনত তার ঈ াি মিই এবং এ নবশ্বাসও মিই ময, নতনি 
তাাঁর এে বাোর ওপর পনবত্র োো  িানযে েকরকেি, 
তাকে  ািুকষর প্রনত রাসূে েকর পানঠকয়কেি, আল্লাহর 
হুেুক  নতনি তাকদরকে নহদায়াত েরকবি, তাাঁর প্রতাপ 
সম্পকেণ তাকদরকে সতেণ েরকবি এবং তাাঁর শানস্তর েয় 
প্রদশণি েরকবি। পনবত্র েুরআকি আল্লাহ তা‘আো এসব 
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 ুিানফেকদর স্বরূপ উকম্মােি েকরকেি, তাকদর রহসয 
উদ ািি েকর নদকয়কেি এবং বাোকদর সা কি তাকদর 
 ু‘আক ো স্পষ্ট েকর নদকয়কেি, যাকত তারা এসব 
 ুিানফেকদর বযাপাকর সতেণ থাকে।  
আল্লাহ তা‘আো সূরা বাোরাহ’র শুরুকত নতি মেনর্র 
মোেকদর েথা বর্ণিা েকরকেি:  ুন ি, োনফর এবং 
 ুিানফে।  ুন িকদর সম্পকেণ োরনি আয়াত, োনফরকদর 
সম্পকেণ দু‘নি আয়াত এবং  ুিানফেকদর সম্পেণ মতকরানি 
আয়াত উকল্লখ্ েকরকেি। সংখ্যায়  ুিানফেকদর আনধ্েয, 
 ািুকষর  কধ্য তাকদর নিফােীর বযাপে সম্প্রসারর্ এবং 
ইসো  ও  ুসনে কদর ওপর তাকদর েীষর্ নফতিা সৃনষ্টর 
োরকর্ই তাকদর বযাপাকর এত মবনশ আকোেিা েরা 
হকয়কে।  ুিানফেকদর োরকর্ ইসোক র ওপর অকিে 
মবনশ বাো- ুসীবত মিক  আকস। মেিিা ইসোক র 
প্রেৃত শত্রু হওয়া সকেও তারা  ুসনে  নহকসকব পনরনেত 
এবং তাকদরকে ইসোক র সাহাযযোরী ও বেু োবা হয়। 
তারা িািা উপাকয় ইসোক র শত্রুতা েকর থাকে। ফকে 
অজ্ঞ মোকেরা োকব ময, এ হকো তাকদর দীিী ইে  ও 
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সংস্কার োকজর বনহিঃপ্রোশ। অথে প্রোরান্তকর তা 
তাকদর  ূখ্ণতা এবং ফাসাদ সৃনষ্টরই িা ান্তর। 
এ প্রোকরর নিফােী আবার েয় োকে নবেি: 
১. রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইনহ ওয়াসাল্লা কে ন থযা 
সাবযস্ত েরা।  
২. রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহ ‘আোইনহ ওয়াসাল্লাক র আিীত 
শরী‘আকতর মোকিা অংশকে ন থযা প্রনতপন্ন েরা। 
৩. রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহ ‘আোইনহ ওয়াসাল্লাকর  প্রনত 
নবকেষ মপাষর্ েরা।  
৪. তাাঁর আিীত দীকির নেয়দংকশর প্রনত নবকেষ রাখ্া।  
৫. তাাঁর আিীত দীকির পতকি খু্শী হওয়া।  
৬. তাাঁর আিীত দীকির নবজকয় অখু্শী হওয়া এবং েষ্ট 
অিুেব েরা।  
নেতীয় প্রোর: আ কের নিফােী  
এ প্রোকরর নিফােী হকো- অন্তকর ঈ াি রাখ্ার 
পাশাপানশ  ুিানফেকদর মোকিা োকজ নেপ্ত হওয়া। এ 
নিফােীর ফকে বযনি ইসো ী ন ল্লাকতর েণ্ডী মথকে মবর 
হয় িা, তকব মবর হওয়ার রাস্তা সুে  হকয় যায়। এ 
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ধ্রকির মোেকদর  কধ্য ঈ াি ও নিফােী উেকয়র 
অনস্তত্বই রকয়কে। নিফােীর পাল্লা োরী হকে মস পূর্ণ 
 ুিানফকে পনরর্ত হয়। এ েথার দেীে হকো িবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আোইনহ ওয়াসাল্লাক র বার্ী, 

ْرَبع  َمْن ُكنَّ ِفيِه ََكَن ُمنَافًِقا َخالًِصا، َوَمْن ََكنَْت ِفيِه َخْصلَة  »
َ
أ

ِمنُْهنَّ ََكنَْت ِفيِه َخْصلَة  ِمَن انلَِّفاِق َحَّتَّ يََدَعَها: إَِذا اْؤتُِمَن َخاَن، 
 « َث َكَذَب، َوإَِذا ََعَهَد َغَدَر، َوإَِذا َخاَصَم فََجرَ َوإَِذا َحدَّ 

“োরনি স্বোব যার  কধ্য থােকব মস খ্াাঁনি  ুিানফে। আর 
যার  কধ্য এ োরনি স্বোকবর মোকিা এেনি থােকব তার 
 কধ্য নিফাকের এেনি স্বোব থােকব ময পযণন্ত িা মস তা 
পনরহার েকর। যখ্ি তাকে আ ািতদার েরা হয়, মস 
নখ্য়ািত েকর। যখ্ি মস েথা বকে, ন থযা বকে। যখ্ি 
েুনি েকর, নবশ্বাস  াতেতা েকর, আর যখ্ি ঝেড়া-
নববাদ েকর, অশ্লীে োষা প্রকয়াে েকর”।1 

                                                           
1 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস িং ৩৪, ২৪৫৯; সহীহ  ুসনে , হাদীস িং 
৫৮। 
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অতএব, যার  কধ্য এ োরনি স্বোব এেনত্রত হয় তার 
 কধ্য সেে প্রোর অসততার সনম্মেি  কি এবং 
 ুিানফেকদর সব গুর্াবনেই তার  কধ্য প্রেৃষ্টোকব পাওয়া 
যায়। আর যার  কধ্য মসগুকোর ময মোকিা এেনি পাওয়া 
যায় তার  কধ্য নিফােীর এেনি স্বোব নবদয াি। মেিিা 
বাোর  কধ্য েখ্কিা এোধ্াকর উত্ত  ও  ে স্বোবস ূহ 
এবং ঈ াি ও েুফুরী-নিফােীর স্বোবস ূকহর স াহার 
 কি থাকে। এর ফেশ্রুনতকত তার োকো ও  ে োজ 
অিুযায়ী মস সাওয়াব ও শানস্তর উপযুি হয়। 
আ েী নিফাকের  কধ্য রকয়কে-  সনজকদ জা া‘আকতর 
সাকথ সাোত আদাকয় অেসতা েরা। মেিিা এনি 
 ুিানফেকদরই এেনি গুর্।  
ম ািেথা নিফােী অতীব খ্ারাপ ও নবপজ্জিে এেনি 
স্বোব। সাহাবীের্ একত নেপ্ত হওয়ার েকয় শনিত 
থােকতি। ইবি আনব  ুোইো বকেি, 

ْدَرْكُت ثَ »
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ُُكُُّهْم أ ْصَحاِب انلَِِّبِّ َصَّلَّ اَّللَّ

َ
ََلِثنَي ِمْن أ

 «ََيَاُف انلَِّفاَق لََعَ َنْفِسهِ 
“আন  রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইনহ ওয়াসাল্লাক র 
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নত্রশজি সাহাবীর মদখ্া মপকয়নে যারা প্রকতযকেই নিকজর 
বযাপাকর নিফাকে পনতত হওয়ার েয় েরকতি।”2 
বড় নিফােী ও মোি নিফােীর  কধ্য পাথণেয: 
১. বড় নিফােী বাোকে ইসো ী ন ল্লাকতর েণ্ডী মথকে 

মবর েকর মদয়। পিান্তকর মোি নিফােী (আ েী 
নিফােী) ন ল্লাত মথকে মবর েকর িা।  

২. বড় নিফােীর  কধ্য আেীদার মিকত্র মেতকর ও 
বানহকর (বাকতি ও যাকহর) দু‘রে  থাকে। আর মোি 
নিফােীর  কধ্য আেীদাহ িয়; বরং শুধু্ আ কের 
মিকত্র অন্তরথ-বানহর দু‘রে  থাকে। 

৩. বড় নিফােী মোকিা  ুন ি মথকে প্রোশ পায় িা; নেন্তু 
মোি নিফােী েখ্কিা  ুন ি মথকে প্রোশ মপকত 
পাকর।  

৪. বড় নিফােীকত নেপ্ত বযনি সাধ্ারর্তিঃ তওবা েকর িা। 
আর তাওবা েরকেও তার গ্রহর্কযােযতা সম্পকেণ 
 তকেদ রকয়কে। অথে মোি নিফােীকত নেপ্ত বযনি 

                                                           
2 সহীহ বুখ্ারী (১/১৮) অিুকেদ দ্রষ্টবয। 
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অকিে স য়ই তাওবা েকর থাকে এবং আল্লাহ ও 
তার তাওবা েবুে েকরি।  

শাইখু্ে ইসো  ইবি তাইন য়যাহ রহ. বকেি, ‘অকিে 
স য়  ুন ি বাো নিফােীর মোকিা োকজ নেপ্ত হকয় 
পকড়। অতিঃপর আল্লাহ তা‘আো তার তাওবা েবুে েকর 
মিি। েখ্কিা তার অন্তকর এ ি নবষকয়র উদয় হয় যা 
নিফােীর োরর্ হকয় দাাঁড়ায়; নেন্তু আল্লাহ ঐ নবষয়কে 
তার অন্তর মথকে দূর েকর মদি।  ুন ি বাো েখ্কিা 
শয়তাকির প্রকরােিায় এবং েখ্কিা েুফুরীর েু ন্ত্রিায় 
পকড় যায়। একত তার হৃদয় সংেীর্ণতার সৃনষ্ট হয়। ময ি, 
সাহাবীের্ রানদয়াল্লাহু ‘আিহু  বকেনেকেি,  

َماِء » ِخرَّ ِمَن السَّ
َ
ْن أ

َ
ُث َنْفِِس بِاْْلَِديِث، ََل َحدِّ

ُ
يَا رَُسوَل اهلِل، إِِّنِّ أ

يَمان يُح اْْلِ تََكلََّم بِِه، قَاَل: َذلَِك ََصِ
َ
ْن أ

َ
َحبُّ إََِلَّ ِمْن أ

َ
 «أ

“মহ রাসূেুল্লাহ! আ াকদর  কধ্য মেউ মেউ তার অন্তকর 
এ ি নেেু অিুের েকর, যা বযি েরার মেকয় আস াি 
মথকে জ ীকির উপর পকড় যাওয়াই মস অনধ্ে োে  কি 
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েকর। এেথা শুকি নতনি বেকেি: এিা ঈ াকিরই স্পষ্ট 
আো ত”।3 
অিয বর্ণিায় একসকে: ‘‘অন্তকরর েথানি  ুকখ্ বযি েরাকে 
মস খু্বই গুরুতর ও নবপজ্জিে  কি েকর।” তখ্ি িবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আোইনহ ওয়াসাল্লা  বেকেি, 

« ِ ِي رَدَّ َكيَْدُه إََِل الْوَْسوََسةِ اْْلَْمُد َّلِلَّ  « اَّلَّ
“স স্ত প্রশংসা আল্লাহর, নযনি এে ষড়যন্ত্রকে েু ন্ত্রর্ায় 
পনরর্ত েকরকেি।’’4 এেথার অথণ হকো প্রবে অপেে 
হওয়া সকেও এ ধ্রকির েু- ন্ত্রর্া সৃনষ্ট হওয়া এবং হৃদয় 
মথকে তা দূরীেূত হওয়া ঈ াকির স্পষ্ট নিদশণি। আর বড় 
নিফােীকত নেপ্ত বযনিকদর সম্পকেণ আল্লাহ তা‘আো 
বকেি, 

ُهمََُّّۡعۡم ََّّبُۡكم ََُّّصم  َّ﴿ ََّّف   [١٨: ابلقرة] ﴾١٨َّي ۡرِجُعون ََّّّل 

                                                           
3 সহীহ  ুসনে , হাদীস িং ১৩০, ১৩২;  ুসিাদ আহ াদ, হাদীস িং 
৯১৫৬। 

4 সহীহ  ুসনে , হাদীস িং ১৩২। 
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“তারা বনধ্র,  ূে, অে, সুতরাং তারা নফকর আসকব িা।” 
[সূরা আে-বাোরাহ, আয়াত: ১৮]  
অথণাৎ তারা অন্তকরর নদে নদকয় ইসোক  নফকর আসকব 
িা। একদর সম্পকেণ আল্লাহ আকরা বকেি:  

﴿َّ ّل  و 
 
ۡون ََّّأ ن ُهمََّّۡي ر 

 
م ََُّّكََُِِّّفََُّّيۡفت ُنون ََّّأ ةًَََّّع  ر  وََّّۡم 

 
ت ۡيََِّّأ ر  ََُّّثم ََّّم  ُتوُبون ََّّّل  َّي 

َّ ّل  ُرون ََُّّهمََّّۡو  ك   [١٢٦: اتلوبة] ﴾١٢٦َّي ذ 

“তারা নে মদকখ্ িা ময, প্রনত বের তারা এেবার নে 
দুইবার নবপযণস্ত হকে? এর পরও তারা তাওবা েকর িা 
এবং উপকদশ গ্রহর্ েকর িা।” [সূরা আত-তাওবাহ, 
আয়াত: ১২৬]  
শাইখু্ে ইসো  ইবি তাইন য়যাহ রহ. বকেি, 
প্রোকশযোকব তাকদর তাওবা েবুে হওয়ার বযাপাকর 
আকে কদর  তানিেয রকয়কে। মেিিা তাকদর অন্তকরর 
অবস্থা সম্পকেণ অবনহত হওয়া সম্ভব হয় িা। োরর্, তারা 
মতা সব স য়ই ইসো  যানহর েকর থাকে। 

স াপ্ত 


