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আল্লাহ তা‘আো বয়েন্, 

نَزَل  بَِما   ََي ُكم لَّم   َوَمن﴿
َ
ُ  أ ْوَلَٰٓئَِك  ٱّللَّ

ُ
َٰفُِرونَ  ُهمُ  فَأ   [٤٤: دةاملائ] ﴾ٱل َك

“আল্লাহ যা অবতীর্ণ কয়রয়েন্ তদনু্যােী যারা হুকুম মদে ন্া, তারাই কাদফর।” [সূরা আে-মায়েদা, আোত: ৪৪] 

এ আোয়ত কারীমাে স্পষ্টভায়ব বদর্ণত হয়েয়ে ময, আল্লাহ তা‘আোর অবতাদরত শরী‘আত বযতীত অন্য মকায়ন্া 

আইন্ দ্বারা হুকুম পদরচােন্া করা কুফুরী। আর এই কুফুরী কখয়ন্া হয়ত পায়র বড় কুফুরী, যা বান্দায়ক মুসদেম 

দমল্লাত মেয়ক বদহষ্কার কয়র মদে। আর কখয়ন্া তা হে মোট কুফুরী যা দমল্লাত মেয়ক বদহষ্কার কয়র ন্া। এ দবটেদট 

দন্ধণাদরত হে হাদকম তো শাসয়কর অবস্থায়ভয়দ। যদদ তার দবশ্বাস এই হে ময, শরী‘আত অনু্যােী হুকুম মদো 

ওোদজব ন্ে। এবং শরী‘আয়তর হুকুম মান্া ও ন্া মান্ার বযাপায়র তার এখদতোর রয়েয়ে, অেবা মস আল্লাহর 

হুকুয়মর প্রদত অপমান্জন্ক কো বয়ে এবং দবশ্বাস কয়র ময, মান্ব রদচত আইন্-কানু্ন্ ও জীবন্ বযবস্থা ইসোমী 

শরী‘আয়তর মচয়ে উত্তম এবং এ যুয়ের জন্য ইসোমী শরী‘আত উপয়যােী ন্ে দকংবা যদদ মস আল্লাহর শরী‘আত 

মেয়ড় অন্য আইয়ন্র ফােসাো দ্বারা কাদফর ও মুন্াদফকয়দর সন্তুদষ্ট অজণয়ন্র ইচ্ছা কয়র, তাহয়ে এসব দকেুই হে 

বড় কুফুরী; দকন্তু যদদ মস আল্লাহর শরী‘আত অনু্যােী ফােসাো করা ফরয বয়ে ময়ন্ কয়র এবং এ দবটয়ে তার 

জান্া োয়ক এতদসয়েও মস উক্ত ফেসাো গ্রহর্ মেয়ক দবরত োয়ক এ স্বীকায়রাদক্তর সায়ে ময, এয়হন্ কায়জর ফয়ে 

মস সাজা পাবার উপযুক্ত। তাহয়ে এমন্ বযদক্ত গুন্াহ্োর ও মোট কুফুরীয়ত দেপ্ত কাদফর বয়ে ের্য হয়ব। পক্ষান্তয়র 

যদদ মকায়ন্া বযদক্ত আল্লাহর হুকুম জান্ার বযাপায়র স্বীে সাধয ও সামেণয অনু্যােী মচষ্টা করা সয়েও তা তার অজ্ঞাত 

োয়ক এবং ভুে ফেসাো দদয়ে বয়স, তাহয়ে এমন্ বযদক্ত ভুেকারী দহসায়ব সাবযস্ত হয়ব এবং মচষ্টা করার ফয়ে মস 

একদট সাওোব পায়ব এবং এ ভুয়ের জন্য মস ক্ষমার মযােয বয়ে দবয়বদচত হয়ব। এ দবধান্ খাস ও বযদক্তেত 

দবটয়ের মক্ষয়ে প্রয়যাজয।  

দকন্তু আম তো বযাপক ও বৃহত্তর মক্ষয়ে এ ধরয়ন্র ফেসাোর হুকুম হয়ব দভন্নতর। শাইখুে ইসোম ইবন্ 

তাইদমেযাহ বয়েন্: হায়কম তো শাসক যদদ দীন্দার হে, অেচ মকায়ন্া এয়েম োড়াই মস হুকুম প্রদান্ কয়র, তাহয়ে 

মস জাহান্নামী। আর যদদ মস আয়েম হে, অেচ ময হক সম্পয়কণ মস জায়ন্ তার দবপরীত মস হুকুম প্রদান্ কয়র, 

তাহয়েও মস জাহান্নামী। যদদ মস মকায়ন্া এয়েম ও ন্যােপরাের্তা োড়াই হুকুম প্রদান্ কয়র, তাহয়ে ও আয়রা 

উত্তমভায়ব মস জাহান্নামী হয়ব। এমন্দট তখন্ই হয়ব, যখন্ মস মকায়ন্া বযদক্তর বযাপায়র হুকুম মদয়ব। দকন্তু যদদ মস 

মুসদেময়দর দীন্ী দবটয়ে মকায়ন্া আম হুকুম প্রদান্ কয়র এবং হকয়ক বাদতে ও বাদতেয়ক হয়ক পদরর্ত কয়র, 

দবদ’আতয়ক সুন্নাত ও সুন্নাতয়ক মবদ’আত বয়ে সাবযস্ত কয়র, ন্যােয়ক অন্যাে এবং অন্যােয়ক ন্যাে বয়ে অদভদহত 

কয়র, আল্লাহ ও তাাঁর রাসূেুল্লাহ ময দন্য়দণশ দদয়েয়েন্ তা মেয়ক দন্য়টধ কয়র, এবং তারা যা মেয়ক দন্য়টধ কয়রয়েন্, 

তা করার দন্য়দণশ মদে, তাহয়ে এ আয়রক ধরয়ন্র মোক যার সম্পয়কণ স্বেং রাবু্বে আোমীন্ ফেসাো মদয়বন্, দযদন্ 
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রাসূেেয়র্র মা‘বুদ, প্রদতদান্ দদবয়সর মাদেক, দুদন্ো ও আদখরায়তর সকে প্রশংসা তাাঁর জন্য দন্য়বদদত। আল্লাহ 

তা‘আো বয়েন্,  
مُ  َوَلُ ﴿ ُك    [٠٧: القصص] ﴾٧٠ تُر َجُعونَ  ِإَوََل هِ  ٱۡل 

“দবধান্ তাাঁরই এবং তাাঁরই দন্কট মতামরা প্রতযাবদতণত হয়ব।” [সূরা আে-কসাস, আোত: ৭০]  
ِي   ُهوَ ﴿ ر َسَل  ٱَّلَّ

َ
َق ِ  َودِينِ  بِٱل ُهَدىَٰ  رَُسوَلُۥ أ ِهَرهُۥ ٱۡل  ِينِ  ََعَ  َِلُظ  ِهۦِ   ٱل 

ِ  َوَكَفَٰ  ُك    [٨٢: الفتح] ﴾٢٨ َشِهيٗدا بِٱّللَّ

“দতদন্ই তাাঁর রাসূেয়ক দহদাোত ও সতয দীন্সহ মপ্ররর্ কয়রয়েন্, যায়ত অন্য সকে দীয়ন্র ওপর এয়ক দবজেী 

কয়রন্। আর সাক্ষী দহয়সয়ব আল্লাহই যয়েষ্ট।” [সূরা আে-ফাতহ, আোত: ২৮] 

শাইখুে ইসোম ইবন্ তাইদমেযাহ আয়রা বয়েন্: এয়ত মকায়ন্া সয়ন্দহ মন্ই ময, শরী‘আত অনু্যােী ফেসাো প্রদান্ 

করায়ক ময বযদক্ত ওোদজব ময়ন্ করয়ব ন্া, মস কাদফর। 

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন্ ইবরাহীম বয়েন্: ময কুফুরীর বযাপায়র বো হয়েয়ে ময, তা বড় কুফুরীর মচয়ে দন্চু স্তয়রর 

কুফুরী, মসদট হয়ো যদদ োেরুল্লাহর কায়ে দবচার প্রােণী হে এ দবশ্বাস দন্য়ে ময, মস এর ফয়ে পাপী হয়ব এবং 

আল্লাহর হুকুমই সদিক। এ ধরয়ন্র বযাপায়র দু একবারই প্রকাশ মপয়ত পায়র। আর ময বযদক্ত রীদতমত আইন্ রচন্া 

কয়র ও তা মময়ন্ চয়ে, তয়ব তার এ কাজদট কুফুরী। যদদও মস ভুে স্বীকার কয়র এবং বয়ে ময, শরী‘আয়তর হুকুম-

ই অদধক ন্যােসংেত। আর এ কুফুরী সংদিষ্ট বযদক্তয়ক মুসদেম দমল্লাত মেয়ক বদহষ্কার কয়র।  

এখায়ন্ শাইখ মুহাম্মাদ ইবন্ ইবরাহীম আংদশক দবধান্ যা প্রদতদন্েত বাস্তবােন্ করা হে ন্া এবং বযাপক দবধান্ যা 

সকে দকংবা অদধকাংশ মক্ষয়ে অনু্সৃত হে- এত-দু-ভয়ের ময়ধয পােণকয কয়রয়েন্ এবং বর্ণন্া কয়রন্ ময, এ 

মশয়টাক্ত কুফুরী মুসদেম দমল্লাত মেয়ক পুয়রাপুদর মবর কয়র মদে। মকন্ন্া ময বযদক্ত ইসোমী শরী‘আত মেয়ক দূয়র 

সয়র দেয়ে মান্ব রদচত আইন্য়ক এর দবকল্প দহয়সয়ব দন্ধণারর্ কয়র মন্ে, তার এ বযাপারদট প্রমার্ বহন্ কয়র ময, 

মস শরী‘আয়তর মচয়ে মান্ব রদচত আইন্য়কই উত্তম ও অদধক উপয়যােী ময়ন্ কয়র। দন্িঃসয়ন্দয়হ এদট কুফুরী, যা 

দমল্লাত মেয়ক মবর কয়র মদে এবং তা তাওহীয়দর পদরপন্থী। 

সমাপ্ত 
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