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

ভূিমকা
আ�াহ তা‘আলার জনয্সকল �শংসা, েযরূপ তার স�ােনরসে�
উপযু �। আিম তার িনেদর্শ েমাতােবক যথাযথ েশাকর জ্ঞা
করিছ, আেরা �ীকার করিছ েয, বা�া তার যথাযথ স�ান
�দশর্েন অক, কারণ তারা তােক জ্ঞা �ারা পূ ণর্রূে েব�ন
করেত পাের িন (যােক জ্ঞা �ারা েব�ন করা যায় না, তার
পিরপূ ণ্ 
র ক ৃতজ্ঞতা আদায় করা স�ব)।
আ�াহ তা‘আলার িনয়ামত অগিণত, যার যথাযথ েশাকর আদায়
করা কখেনা স�ব নয়। িতিন ইহকাল ও পরকােলর মািলক এবং
তার িনকট সবার �তয্াবতর। একমা� িতিন বয্তীত েকােন হ�
ইলাহ েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই, একমা� িতিন বয্তীত
সিতয্কার েকােনা মাবুদ েনই। সালাত ও সালাম পাঠ করিছ
মুহা�দ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর।
অতঃপর
যু ি� ও িবেবক উভেয়র সবেচেয় বড় দাবী হে�, সৃি�কতর্ার
মযর্াদা ও স�া জানা, যাঁর তাওহীেদর েঘাষণা েদয় েগাটা
সৃি�জগত। সকল সৃ ি�জীেব সৃ ি�কতর্ার বড়, মহান সৃ ি�র
কারুকায ও িনখুঁত পিরক�নার �াক্ষ িবদয্মান। যিদ তারা
সকেল িনেজর িদেক মেনািনেবশ কের, িনজ স�ার �িত ভাবনার
3

দৃি� েদয় ও গভীর িচ�া কের, তাহেল অবশয্ই তারা সৃ ি�কতর্ার
মহ� িনেজেদর মােঝ েদখেত পােব। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ُ َ ٓ َ
َ ُ ُۡ َََ ۡ ُ
[٢١ : ﴾ ]ﺬﻟار�ﺎت٢ �ون
ِ � أنفسِ� ۚم أف� �ب
ِ ﴿و
“আর েতামােদর িনেজেদর মেধয্ [িনদশর্ন রেয়ে]। েতামরা িক

চক্ ষু� হেব না? 1 নূ হ আলাইিহস সালাম তার কওমেক বেলন:
َ ُ ََ َ َ
َ ُ َۡ َ ۡ ُ َ ّ
ٗ َون َ ِِّ َوق
[١٤ ،١٣ : ﴾ ]ﻧﻮح١  َوق ۡد خلق� ۡم أ ۡط َو ًارا١ �ار
﴿ َا ل�م � ترج
০F

“েতামােদর িক হল, েতামরা আ�াহর ে��ে�র পেরায়া করছ না?
অথচ িতিন েতামােদরেক নানা�ের সৃি� কেরেছন”।

2
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এ আয়ােতর অথর্ ইব্ন আ�াস ও মুজািহদ বেলন: “েতামরা
আ�াহর মযর্াদার পেরায়া কেরা ন”। 3 ইব্ন আ�াস আেরা
২F

বেলন: “েতামােদর িক হল, েতামরা আ�াহেক যথাযথ মযর্াদা
িদ� না?” 4
৩F

নবী নূ হ আলাইিহস সালাম তার জািতেক �ীয় নফস ও সৃি�র
�রসমূ েহ িচ�ার আ�ান কেরেছন, েযন তারা িনেজেদর উপর
সৃ ি�কতর্ার হক অনু ধাবন করেত সক্ষম হয়এ েথেক �তীয়মান
হয় েয, আ�াহেক স�ান েদওয়া ও তার অিধকার জানার জনয
1

সূ রা যািরয়াত: (২১)

2

সূ রা নূ হ: (১৪-১৫)

3

আদ-দু ররুল মানসু: (৮/২৯০-২৯১)

4

জােমউল বায়ান, িলত তাবাির: (২৩/২৯৬), মা‘আিলমুত তানিযল, িলল বগিভ:

(৫/১৫৬)

4

িনেজর নফস ও সৃ ি�র �রসমূ হ েদখাই যেথ�। আর েয বয্ি�
আসমান ও জিমেন িবদয্মা সকল সৃি�জীেবর উপর িচ�া করেব
তার অব�া েকমন হেব, বলার অেপক্ষা রােখ নামানু ষ আ�াহর
মযর্াদা বুেঝ ন, কারণ তারা তার িনদশর্নসমূহ ভাবনার দৃি�েত
েদেখ না; েদেখ না িচ�া, গেবষণা ও উপেদশ �হেণর গভীর
আ�েহ, তারা েদেখ শুধু উপেভা ও �ত বা অবেহলার দৃি�েত।
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ََ
َ ُ
َ ُ َ َ ّ ّ ََٰٰ َ ۡ َ م
[١٠٤ :﴾ ]ﻳﻮﺳﻒ١ ُرُون َعل ۡي َها َوه ۡم � ۡن َها ُم ۡع ِرضون
َ ﴿ َو��يِّن ّم ِۡن َءايَةٖ ِ� ٱسَ��تِ وٱ�� ِض
“আর আসমানসমূ হ ও জিমেন কত িনদশর্ন রেেছ, যা তারা

অিত�ম কের চেল যায়, অথচ েসগুেলা েথেক তারা িবমুখ”। 5
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িবমুখ অ�র ও গােফল হৃদয়েক এসব িনদশর্ আকৃ� কের না,
মুিজযাসমূ হ তােদর জনয্কলয্ণ বেয় আেন না। একমা� তারাই
আ�াহেক মযর্াদ েদয়, যারা তােক েদেখ, অথবা তার িনদশর্ন
েদেখ ও তার গুণগান জােন। গােল ও িবমুখ অ�ের আ�াহর
মযর্দা মূ লয্হী, ফল�িতেত তার সােথ কুফির ও তার নাফরমািন
করা হয়, কখেনা তােক গািল েদওয়া হয়, তার সােথ উপহাস করা
হয়। মহােনর মহ� স�েকর অজ্ঞতা পিরমাণ ত নাফরমািন করা
হয়, অ�র েথেক েয পিরমাণ তার মযর্াদা ও বড়� �াস পা, েস
পিরমাণ তার কুফির করা হয় ও তার হক অ�ীকার করা হয়।
5

সূ রা ইউসু ফ: (১০৪)

5

আর দু বর্েলর আনুগতয্ তার দুবর্লতা স�ে অজ্ঞর পিরমাণ
অনু যায়ীই করা হয়, অ�ের েয পিরমাণ তার স�ান ও মযর্াদা
বৃ ি� পায়, েস পিরমাণ তার ইবাদত করা হয় ও তােক স�ান
েদওয়া হয়।
আর এ জনয্ই মুশিরকরা মূ িতর্র ইবাদত েরেছ এবং িযিন
পুনরায় জীিবত করেবন তার সােথ কুফির কেরেছ, আ�াহ
তা‘আলা তােদর �িটর বণর্না িদেয় বেল:
ْ َُُۡ َ ّ
َ
َ َ ّ ّ ٓ َُ ْ ُ َ ۡ َ ٞ َ َ َ ُ ُ ّ َ ّ ٰ ٓ
ُ
ِين ت ۡد ُعون مِن دو ِن ٱَِ لن �لقوا
َ�ب مثل فٱست ِمعوا � ۚۥ ِنَ ٱ
ِ ﴿ََ�ُها ٱَاس
ّ
ُ
ُ
ّ
َ
َ
َ
ۡ
ٗ
ّ �ٔا َ � َ ۡستنقِذوهُ م ِۡن ُۚه َض ُعف ٱ
ُ َُذبَ ٗا�ا َولَو ٱ ۡج َت َم ُعوا ْ َ ُ� ۖۥ �ن � َ ۡسل ۡب ُه ُم ٱُب
طَال ُِب
اب ش
ِ
ُ ۡ
ّ ّ ٓ َۡ ّ َ ََ ُ ْ َّ ق
َ
َ
ُ
ّ
ٌ
[٧٤ ،٧٣ : ﴾ ]ﺤﻟﺞ٧  ما قدروا ٱَ ََ قد ِرهۚ ِۦ ِنَ ٱَ َقَوِيٌ ع ِز�ز٧ َوٱل َم ۡطلوب
“েহ মানু ষ, একিট উপমা েপশ করা হল, মেনােযাগ িদেয় তা

েশান, েতামরা আ�াহর পিরবেতর্ যােদরেক ডাক তারা কখেনা
একিট মািছও সৃ ি� করেত পারেব না। যিদও তারা এ উে�েশয্
একি�ত হয়। আর যিদ মািছ তােদর কাছ েথেক িকছু িছিনেয়
েনয়, তারা তার কাছ েথেক তাও উ�ার করেত পারেব না।
অে�ষণকারী ও যার কােছ অে�ষণ করা হয় উভেয়ই দু বর্ল। তারা
আ�াহেক যথাযথ মযর্াদা েদয় না িন�য় আ�াহ মহাক্ষমতাব,
মহাপরা�মশালী। 6
৫F

6

সূ রা হজ: (৭৩-৭৪)
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*

আ�াহ তা‘আলােক স�ান েদওয়ার অনয্তম একিট উপায়
হে�: তার িসফত ও গুণগাের জ্ঞান হািসল ক, তার
িনদশর্নসমূ িচ�া করা, তার িনয়ামত ও অনু �হসমূ হ িনেয়
ভাবা। অতীত জািতগুেলার অব�, সতয্বদী ও িমথয্াবাদ,
মুিমন ও কািফরেদর পিরণিত জানা ও েসগুেলা েথেক
উপেদশ �হণ করা।

*

আ�াহ তা‘আলােক স�ান েদওয়ার অনয্তম একিট উপায়
হে�: তাঁর শরীয়ত, আেদশ-িনেষধগেলা জানা ও স�াদন
করা, তার িবধােনর �িত স�ান �দশর্ন করা ও সাধয্ানুসাের
তার উপর আমল করা। কারণ এগেলা অ�ের ঈমানেক
পুনজর্ীিব কের। েকননা, ঈমােনরও েজয্ািত ওউ�াপ আেছ।
(আপিন যার উপর ঈমান রােখন, িতিন িনেদর্শ কেন ও
িনেদর্শনা �দান কের) িক� িযিন িনেদর্শ�দান করেল তাঁর
িনেদর্শনা অনুসরণ করা হয় ন, িযিন িনেষধ করেল তাঁর
িনেষধ েথেক িবরত থাকা হয় না, তাঁর �িত আপনার
ঈমােনর উ�াপ �াস পােব ও তার েজয্ািত িন�ভ হেব। এ
জনয্ই আ�াহ তা‘আলা হে�র হািদ

৬

7

ও িবিভ� িনদশর্

�সে� বেলন:
7

তামা�ু ও েকরান হজকারীর পক্ষ েথে হারাম এলাকায় যবাই করার পশেক

আরিবেত হািদ বলা হয়।

7

ُ ُۡ َ َۡ
َ ّ ﴿ َ� ٰل َِك َو َمن ُ� َع ّ ِظ ۡم َ� ٓ ٰ َ ّ َإ
[٣٢ :  ﴾ ]ﺤﻟﺞ٣ وب
ۖ
ِ َ�ِر ٱَِ ِ�َها مِن �قوى ٱلقل
“এটাই হল আ�াহর িবধান, েয আ�াহর িনদশর্নসমূহেক স�ান
কের, িনঃসে�েহ তা অ�েরর তাকওয়া েথেকই”।

8
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আেদশ ও িনেষেধর �িত স�ান �দশর্ন মােন হুকুদাতােক
স�ান করা। তাই নাি�কতা, আ�াহেক অ�ীকার করা ও তার
সােথ কুফির করার পূ েবর, তার আেদশ ও িনেষেধর �িত উেপক্ষ
ও তার সােথ তাি�েলয্রআচরণ �কাশ পায়।
আ�াহ ও তার মযর্াদা স�েকর কতক অজ্িবমুখ েলােকর িনকট,
যারা ইেতাপূ েবর্ তার আেদশ ও িনেষ অবজ্ঞকেরেছ, আ�াহেক
গালম� করা, তােক কতক শ� �ারা িবেশষািয়ত ও সে�াধন
করা সাধারণ িবষেয় পিরণত হেয়েছ, িবেশষ কের শাম, 9 ইরাক
৮F

ও আি�কার কতক েদেশ, যা মুিমনেদর মুেখ উ�ারণ করা,
িকংবা তােদর কােন �বণ করা কিঠন েঠেক 10। এ জাতীয় বাকয্
৯F

উ�ারণকারী কতক েলাক আবার িনেজেদর মুসিলম দািব কের,
েযেহতু তারা আ�াহ ও তার রাসূ লেক িব�াস কের। হয়েতা
কতক মুসি� েথেকও এরূপ কথা �কাশ পায়, কারণ শয়তান
8

সূ রা হজ: (৩২)

9

বতর্মান নাম িসিরয়। নবী সা�া�াহু 'আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যু েগ িসিরয়া, জডর্া,

িফিলি�ন ও েলবাননেক শাম বলা হত।
10

বতর্মােন বাংলােদেশ তা বয্াপক মহামাির আকার ধারণ কেরেছ ‘আ�াহর কােছ

আমরা আ�য় চাই’। [স�াদক]

8

তােদর মুেখর উপর এসব চালু কেরেছ এবং েস তােদরেক
�েরাচনা েদয় েয, এ কথার �কৃত অথর্ ও সৃ ি�কতর্াে েহয় করা
উে�শয্ নয়। তােদরেক েস বুঝায় এ জাতীয় কথা অথর্হী, এ
জনয্ জবাবিদিহ করা হয় না! তাই তারা অবলীলায় তা বেল
েবড়ায়।
অতএব সবার সামেন �কাশ করা জরুির েয, সু � িবেবক ও
সকল আসমািন ধমর্ মে এসব কথা �া� ও জঘনয্। এভােব
শয়তােনর �ব�না ব� হেব, মানু ষ আ�াহেক যথাযথ মযর্দা
িদেব ও সকল অেশাভন বাকয্ েথেক তা পিব�তা েঘাষণা
করেব, েয িনয়েত েহাক ও েযভােব েহাক এসব কথা উ�ারণ
েথেক িবরত থাকেব।
সারসংেক্:
ে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, উপহাস কের েহাক,
অথবা অবেহলা ও মূ খর্তা েহাক। এ বয্াপাের উে�শয্ িকংব
িনয়ত িদেয় েকােনা তফাৎ না কের করা যােব না, বরং বািহয্ক
অব�ার উপরই ফয়সালা করা হেব।
***
9

গালমে�র বা�বতা ও গালমে�র অথর
মানু ষ তােদর পিরভাষায় েযসব শ�েক গািল বেল, অথবা উপহাস
বেল, অথবা তাি�লয্ বে, শরীয়েতর দৃ ি�েতও তাই গািল,
উপহাস ও তাি�লয্ বলা হয়। এ েক্ষে� মানুেষর পিরভাই
িবচারক িহেসেব ধতর্বয্ হ, েযমন লানত, অপমান, অ�ীল বাকয
এবং হাত �ারা খারাপ ও অশালীন ইি�ত। িনিদর্� েকােন েদেশ
যা গািল ও উপহাস িহেসেব পিরিচত, শরীয়েতর দৃ ি�েত েসখােন
তাই গািল ও উপহাস িহেসেব গণয, যিদও অনয্ েদেশ ত গািল
নয়।
***

10

আ�াহ তা‘আলােক গালম� করার িবধান
আ�াহেক গািল েদওয়া কুফির, গািলদাতােক হতয্া করাওয়ািজব।
এেত েকােনা মুসিলেমর ি�মত েনই। ি�মত শুধু তার ওবার
েক্ষ, তওবা তােক মৃতুয্দ� েথেকঅবয্াহিতিদেব িক িদেব না,
যিদ েস তওবা কের? এ স�েকর্ দ ’িট মত �িস�।
আ�াহেক গািল েদওয়া ও তাঁর সােথ উপহাস করা, মূ লত তাঁেক
বড় ক� েদওয়া। ক� েদওয়ার শাি� স�েকর্ আ�াহ তা‘আলা
বেলন:
َ ّ
ۡ
َ ُ ُۡ َ ّ ّ
ُ ّ و�ۥ لَ َع َن ُه ُم ٱ
َ ّ ون ٱ
ُ َ َ َو َر ُس
ِ َ ِ� ٱ ُّ� َيا َوٱ�خ َِرة
َأَعَدَ ل ُه ۡم
﴿ ِنَ ٱَِين يؤذ
ّ
ۡ
ۡ
ُ
ََ ْ ُ َ َ ۡ
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
ٗ َع َذ ٗابا ُّه
ۡ
َ ِين يُؤذون ٱل ُمؤ ِمن
َ َ َوٱ٥ ينا
� َما ٱ�تسبوا �ق ِد
ِ ٰ�ِِ� َوٱل ُمؤم
ِ
ِ ت بِغ
ۡ َٰٗ ۡ ُ ْ ُ َ َ ۡ
ٗ
ّ
ٗ
[٥٨ ،٥٧ :  ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٥ ٱحتملوا �ه�نا �ثما ُبِينا
“িন�য় যারা আ�াহ ও তার রাসূ লেক ক� েদয়, আ�াহ তােদরেক
দু িনয়া ও আিখরােত লানত কেরন, এবং িতিন তােদর জনয্ ��ত
েরেখেছন অপমানজনক আযাব। আর যারা মুিমন পুরু ও মুিমন
নারীেদরেক তােদর কৃত েকােনা অনয্ায় ছাড়াই ক� েদ, িন�য়
তারা বহন করেব অপবাদ ও সু �� পাপ”। 11
१० F

আ�াহেক ক� েদয়ার অথর্ তা ক্ষিত করা , কারণ ক�
দু ’�কার: এক �কার ক� ক্ষিত ক, অপর �কার ক� ক্ষি

11

সূ রা আহযাব: (৫৭-৫৮)

11

কের না। আ�াহ তা‘আলােক েকােনা ব� ক্ষিত করেপাের না।
হািদেস কুদিসেত এেসেছ, আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ُ � ْ �ُﻢْ ﻟَﻦ:»ﻳَﺎ ﻋﺒَﺎدي
ّ ُ  َﻀ، ي
«�و
ِ ِ
ِ َُﺒْﻠُﻐﻮا ﺮﺿَِّ �َﺘﺮ

“েহ আমার বা�াগণ, েতামরা িন�য় আমার ক্ষিত পযর্� েপৗঁ
পারেব না েয, আমােক ক্ষিত কর”।
*

12
১১F

েয আ�াহেক ক� েদয় আ�াহ তােক দু িনয়া 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 পরকালীন রহমত। কািফর
বয্তীত কাউেক এ দু ’িট রহমত েথেক বি�ত করা হয় না! এ
িবষয়িট আেরা �� হয় েয, তারপের আ�াহ মুিমন নারী ও
পুরুষেদর ক� েওয়ার কথা উে�খ কেরেছন, তােদর ক�দাতােক
িতিন উভয় জগেত লানত কেরন িন; কারণ, গালম�, লানত ও
অপবাদ �ারা েকউ কাউেক ক� িদেল কািফর বলা হেব না, তেব
এসব বাকয্ বলা �� পাপ  অপবাদ িহেসেব ধতর্বয্ হ, যিদ
না েসটার পেক্ষ েকাে দিলল না থােক।
ি�তীয়ত তাঁেক ক�দাতার জনয্িতিন ‘আযােব মুিহন’ তথা মমর্�দ
শাি�র কথা উে�খ বেলেছন, কুরআনু ল কারীেম িতিন কােফর
বয্তীতঅনয্কােরা জনয এ শাি� উে�খ কেরন িন।
12

মুসিলম: (২৫৭৭)

12

*

আ�াহ তা‘আলােক গালম� করা সকল কুফির অেপক্ষ

বড় কুফির, মূ িতর্পূজকেদ কুফির অেপক্ও বড়, কারণ তারা
আ�াহর �িত তােদর স�ান েথেক পাথরেক স�ান কের। তারা
আ�াহর মতর্বা �াস কের পাথেরর সমকক্ আ�াহেক কের িন,
বরং পাথেরর স�ান বৃ ি� কের তারা পাথরেক আ�াহর সমকক্
কেরেছ। তাই মুশিরকরা জাহা�ােম �েবশ কের বলেব:
َ َۡ
ُ ۡ
َ َ َ
ُ
ّ َ
[٩٨ ،٩٧ : ﴾ ]الﺸﻌﺮاء٩ �َ  إِذ � َس ّوِ��م ب ِ َر ّ ِب ٱل�ٰل ِم٩ �ٍ ِ﴿تٱَِ إِن ُ ّنَا ل ِ� ض�ٰ ٖل ُّب
“আ�াহর কসম! আমরা েতা সু �� পথ��তায় িনমি�ত

িছলাম। যখন আমরা েতামােদরেক সকল সৃ ি�র রেবর সমকক্
বানাতাম”। 13
१२ F

মুশিরকরা পাথরেক আ�াহর সমকক্ করার জনয্ উে� তুেলে,
িক� আ�াহেক পাথেরর সমকক করার জনয্ িনেচ নামায় িন।
তারা তােদর ধারণা মেত, আ�াহর স�ােনর অংশ িহেসেব
পাথরেক স�ান কের, পক্ষা�ে আ�াহেক গালম�কারী তাঁেক
িনেচ নামায়, েযন িতিন তার গািলর কারেণ পাথেরর েচেয়
মূ লয্হীন ন। 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:
ۡ ۡ َ َۢ ۡ َ َ ّ ْ ّ
َ ُ َۡ َ ّ ْ ّ ََ
ّ
ُ
[١٠٨ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم١ ��ٖ � عِل
ِ ﴿ و� َسُبُوا ٱَِين يدعون مِن د
ِ ون ٱَِ َيَسُبُوا ٱَ عدو� بِغ
13

সূ রা আশ-শ‘আরা: (৯৭-৯৮)

13

“আর েতামরা তােদরেক গালম� কেরা না, আ�াহ ছাড়া
যােদরেক তারা ডােক, ফেল তারা গালম� করেব আ�াহেক,
শ�তা েপাষণ কের অজ্ঞতাব”। 14
१३

মুশিরকরা যিদও কািফর, তবু আ�াহ তার নবীেক তােদর
মূ িতর্েদর গালম� করেত িনেষধ কেরেছ, েযন তারা এরেচেয়
বড় কুফিরেত িল� না হয়, অথর্াৎ মুহা�দ সা�া�াহু 'আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর মাবুদেক গািল েদওয়া।
*

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

বড় কুফির, কারণ নাি�ক েতা সৃি�কতর্ ও রেবর অি��েক
অ�ীকার কের, অথর্াৎ তার অব�া বেল: ‘আিম যিদ আ�াহেক
মানতাম, তাহেল অবশয্ই তােক স�ান করতা’।
আর েয আ�াহর �িত ঈমােনর দাবী কের আ�াহেক গালম�
কের, েস তার রবেক �ীকার কেরও তােক গািল েদয়। এটা
�কাশয্অবাধয্তাও চয্ােল ছু েড় েদওয়া।
েকােনা শহের মূ িতর্ �াপন কর, তার চারপােশ 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 অেপক্ষআ�াহর িনকট অিধক সহজ। কারণ
আ�াহেক গালম� করার �ধর্ িশেকরর েচেয়ও মারা�ক, যিদও
14

সূ রা আন‘আম: (১০৮)

14

উভয় কাজ কুফির, তেব মুশিরক আ�াহেক স�ান কের,
গালম�কারী আ�াহেক অস�ান কের। আ�াহ তােদর অস�ান
েথেক পিব�।
*

অনু রূ, েকােনা শহের িযনার ৈবধতা েদওয়া ও তার

�সার করা অেপক্ষা অিধজঘনয্তােত আ�াহেক গালম� করা
ও তার �চার করা, বরং কওেম লু েতর অ�ীলতা ও তার
অনু েমাদন েথেকও েসটা জঘনয্। অ�ীলতােক হালাল মেন করা
হে� এমন কুফির, যােত আ�াহর শরীয়তেক অ�ীকার ও তার
িবধানেক েহয় করা হয়। পক্ষা�ে গালম� করা; েসটা এমন
কুফির, যার লক্ষয্ েখ আ�াহ তা‘আলা, িযিন শরীয়ত �দান
কেরন, আর �য়ং শরীয়তদাতােক গািল েদওয়ার অথর্ই হে, তাঁর
�বিতর্ত যাবতীয় শরীয়তেকই অ�ীকার কর, েসগুেলােক েহয়
জ্ঞান ক। এটা সবেচেয় বড় ও কেঠার; যিদও উভয় কমর্ কুফি,
তেব কুফিরর রেয়েছ অেনক অেধামূ খী �র, েযমন ঈমােনর
রেয়েছ অেনক উ�র্মূখী�র।
*

আ�াহ তা‘আলা নাসারােদর কুফির ও আ�াহর জনয্

স�ান সাবয্� করার মাধয্েম তাঁ গালম� করার িবষয়িট উে�খ
েশেষ, তােদর বড় অপরাধ উে�খ কেরেছন এবং জািনেয়েছন েয,
মূ িতর ও নক্ষ পূ জকেদর িশেকরর েচেয়ও স�ান সাবয্� কের
তােক গালম� করার পাপ অেনক বড়। িতিন বেলন:
15
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[٩٥ ،٨٨ : ﴾ ]مﺮ�ﻢ٩  َ� ُ ُه ۡم َءا�ِيهِ يَ ۡو َم ٱلق َِ�ٰ َمةِ ف ۡردا٩ َعَدَه ۡم ع ّدا
“আর তারা বেল, ‘পরম করুণাময় স�ান �হণ কেরেছ’।
অবশয্ই েতামরা এক জঘনয্ ষেয়র অবতারণা কেরছ। এেত
আসমানসমূ হ

েফেট

পড়ার,

জিমন

িবদীণর্ হওয়ার এবং

পাহাড়সমূ হ চূ ণর-িবচূ ণর্ হেয় পেড় যাওয়ার উপ�ম হেব। কারণ
তারা পরম করুণামেয় স�ান আেছ বেল দাবী কের। অথচ
স�ান �হণ করা পরম করুণামেয়র জনয্ েশাভনীয় নয়। আসমা
ও জিমেন এমন েকউ েনই, েয বা�া িহেসেব পরম করুণামেয়র
কােছ হািযর হেব না। িতিন তােদর সংখয্া জােনন এবং তােদরেক
যথাযথভােব গণনা কের েরেখেছন। আর িকয়ামেতর িদন তােদর
সকেলই তার কােছ আসেব একাকী।

15
১৪F

কারণ আ�াহর স�ান দািব কের তােক েহয় ও গালম� করা
হয়। আ�াহেক গালম� করা অেপক্ষতার সােথ িশকর করা েগৗণ
অপরাধ। মুশিরকরা মখলু কেক উপের তুেল আ�াহর পযর্ােয় িনে
যায়, খৃ�ানরা স�ান সাবয্� কের আ�াহেক মখলু েকর �ােন

15

সূ রা মারইয়াম: (৮৮-৯৫)

16

িনেয় আেস, েযন েসও মখলু ক। মূ িতরপূজায় মখলু কেক উপের
তুেল সৃি�কতর্ার সমকক্ষ করা  তাই মখলু েকর মযর্াদা বৃি�
করা অেপক্ষআ�াহর স�ান �াস করা বড় কুফির।
আ�াহেক গালম� করা বািহয্ক ও আভয্�রী ঈমান পিরপ�ী
এবং অ�েরর �ীকৃিতরও িবপরীত, অথর্াৎ েসটা আ�াহেক িব�াস
করা, তার অি�ে�র উপর ঈমান আনা ও একমা� িতিন
ইবাদেতর হকদার আিকদা পিরপ�ী। অনু রূপ গালম� করা
অ�েরর আমেলরও িবপরীত, অথর্াৎ েসটা আ�াহেক মহ�ত
করা, তােক স�ান ও ��া জানােনার িবপরীত। কারণ, আপিন
যােক গালম� কেরন, তার �িত আপনার স�ােনর ধারণা কখেনা
িঠক নয়। উদাহরণত: আ�াহ ও িপতা-মাতার স�ান, েয িপতামাতার মহ�েতর দািব কের তােদর গালম� ও উপহাস কের, েস
কপট ও িমথয্াবাদী অনু রূভােব আ�াহেক গালম� করা,
বািহয্ক ঈমা তথা কািলমার সাক্ ও অ�-�তয্ে�র আমল
পিরপ�ী।

17

আ�াহেক গালম�কারীর কুফির �সে� আেলমগেণর ঐকমতয
�েতয্ক মযহােবর আেলম, যারা বেলন, ঈমান হে� কথা ও
কােজর নাম, তােদর িনকট আ�াহেক গািল েদওয়া কুফির।
সু ��ভােব গািল েদওয়া বা মানহািনর বয্াপাের গািলদতার
েকােনা অজুহাত �হণেযাগয্ নয়
হারব রহ. তার মাসােয়ল �ে� মুজািহদ েথেক বণর্না কেরেছন ে,
ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহু বেলেছন: “েয আ�াহেক িকংবা েকােনা
16

নবীেক গালম� করল, তােক হতয্া ক”।

১৫

ইব্ন আ�াস রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক মুজািহদ রহ. বণর্না
কেরন: “েয েকােনা মুসিলম আ�াহেক িকংবা েকােনা নবীেক
গালম� করল, েস আ�াহর রাসূ লেক িমথয্ােরাপ কর, এটা তার
ধমর্ তযগ। তার িনকট তওবা তলব করা হেব, যিদ েস িফের
আেস ভাল, অনয্থায় তােক হতয্া করা হেব আর েয চুি�ব�
বয্ি 17 অবাধয্ হল ও আ�াহেক গালম� কর, িকংবা েকােনা
১৬

নবীেক গালম� করল, অথবা গালম� �কাশ করল, েস চুি�
ভ� করল, অতএব েতামরা তােক হতয্া ক”। 18
১৭

16

আস-সােরমুল মাসলু ল: (পৃ.১০২)

17

মুসিলম েদেশ িজযইয়াহ �দােনর শেতর্ বসবাসকারী অমুসিলম বয্ মু‘আিহদ, তােক

িজি�ও বলা হয়।
18

আস-সােরমুল মাসলু ল: (পৃ.১০২)

18

আ�াহেক গালম�কারী স�েকর্ ইমাম আহমদেক িজজ্ঞাসা কর
হেয়িছল, িতিন বেলন: “আ�াহেক গালম�কারী মুরতাদ, তােক
হতয্া করা হে”। 19 তার েছেল আ�ু �াহ তার মাসােয়ল �ে�
१८

এরূই বণর্না কেরেছন
একািধক আেলম গালম�কারীর কুফির ও

তােক হতয্ �সে�

ঐকয্মতয্ েপাষণ কেরে:
ইব্ন রাহাওয়ায়েহ রািহমাহু�াহ বেলন: “সকল মুসিলম একমত
েয, আ�াহেক েয গািল িদল, অথবা তার রাসূ লেক গািল িদল,
অথবা আ�াহর নািযলকৃত েকান ব� �তয্াখয্ান ক, অথবা তার
েকােনা নবীেক হতয্া কর, েস কােফর; যিদও েস আ�াহর
নািযলকৃত অিহ িব�াস কের”। 20
১৯

কািদ ইয়াদ রািহমাহু�হ বেলন: “এ �সে� েকােনা ি�মত েনই
েয, েকােনা মুসিলম আ�াহেক গালম� করেল কািফের পিরণত
হেব, তার র� হালাল”। 21
২০

আেরা অেনক আেলম আ�াহেক গালম�কারীর কুফিরর উপর
ঐকয্মতয েপাষণ কেরেছন, েযমন ইব্ন হাযম �মুখ। অেনক

19
20

আস-সােরমুল মাসলু ল: (পৃ.৪৩১)
আত-তামিহদ িল-ইব্ন আ�ু ল বারর: (৪/২২৬), আল-ইসেতজকার িল-ইব্ন আ�ু ল

বারর: (২/১৫০)
21

আশ-িশফা: (২/২৭০)

19

ইমাম গালম�কারীেক কািফর বেলেছন, েযমন ইব্ন আিব যােয়দ
22
আল-কাইেরায়ানী ও ইব্ন কুদামাহ �মুখ।
२१

সকল আেলম আ�াহেক গালম�কারীর কুফিরর উপর একমত।
তারা গালম�কারীর েকােনা অজুহাত �হণ কেরন িন, কারণ
সামানয্ জ্ঞােনর অিধকারী বয্ি�ও িট গািল ও েকানিট গািল
নয় পাথর্কয্ করেত স, েকানিট �শংসা ও েকানিট কুৎসা
ভােলা কের জােন, তবু ঔ�তয্ �দশর কের গালম� কের।
ইব্ন আিব যােয়দ আল-কায়েরায়ানী আল-মািলিকেক জৈনক বয্ি�
স�েকর িজজ্ঞাসা করা হেয়ি, েয বয্ি� অনয েকােনা বয্ি�েক
লানত করার সােথ আ�াহেকও লানত কের অজুহাত েপশ কেরেছ
েয, আমার ই�া িছল শয়তানেক লানত করা, িক� আমার মুখ
ফসেক েগেছ।
ইব্ন আিব যােয়দ উ�র িদেলন: “�� কুফিরেত িল� হওয়ার
কারেণ তােক হতয্া করা হে, তার েকােনা অজুহাত �হণ করা
যােব না, মশকরা কের বলু ক, অথবা ই�া কের বলু ক”।

23

২২

22

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

আস-সােরমুল মাসলু ল িল ইব্ন তাইিময়াহ: (পৃ.৫১২), আল-ফুরু ি-ইব্ন মুফিলহ:
(৬/১৬২), আল-ইনসাফ িলল-মুরাদাওিয়: (১০/৩২৬), আত-তাজ ওয়াল ইকিলল িললমাওওয়াক: (৬/২৮৮)
23

আশ-িশফা িল-ইয়াদ: (২/২৭১)

20

অনু রূভােব যািহিরয়াহ ও চার মাযহােবর আেলম, িবচারক ও
মুফিতগণ তারা সবার িনকটই বািহয্কঅব�ার উপরই ফেতায়া ও
ফয়সালা েদওয়া হেব, েস বয্ি�র আভয্�রী অব�া আমেল
েনওয়া হেব না, যিদও গালম�কারী বেল তার গালম� করার
ই�া িছল না।
আেলমগণ যিদ সু �� বািহযক শরীয়তিবেরাধী িবষয়গুেলেক,
েগাপেন �কােশয্র িবপরী কথা থাকার দািবসমূ েহর কারেণ,
তয্াগ করেত শুরু ক, তাহেল শরয়ী আহকােমর নাম, িবধান,
শাি� ও হদগুেলাবািতেল পিরণত হেব, মানু েষর েকােনা স�ান ও
অিধকার থাকেব না। েকােনা মুসিলমেক কােফর েথেক, েকােনা
মুনািফকেক মুিমন েথেক পৃথক করা যােব না। কপট ও অ�েরর
বয্ািেত আ�া� েলােকর মুেখ দীন ও দু িনয়া েখলনায় পিরণত
হেব।
***

21

গালম� কুফির যিদও তােত কুফেরর উে�শয্ না থাে
আ�াহেক গালম� করা কুফির, এেত েকােনা ি�মত েনই।
অিন�া অবেহলায় �কাশ েপেয়েছ, আ�াহর স�ােন খারাপ ই�া
িছল না, সাধারণ েলােকর এরূপ অজুহােতরেকােনা মূ লয্ েনই
এরূ অজুহাত অজুহাত�দানকারীর মূ খর্তার �মা, জাহাম ইব্ন
সাফওয়ান ও ক�র মুরিজয়া, যারা বেল: িব�াস ও অ�েরর জ্ঞই
ঈমান, তারা বয্তীত েকউ তা �হণ করার পেক্ষ মত েদয়।
এটাও ঈমান স�েকর্ তােদর অজ্ঞতার �ম, তারা জােন না:
‘কথা ও কেমর্রসম�েয় ঈমান’, অথর্াৎ মুখ ও অ�র �রা কােলমা
শাহাদােতর �ীকৃিত এবং অ�র ও অ�-�তয্� �ার আমল
করােক ঈমান বলা হয়।
ক�র মুরিজয়ােদর দৃ ি�েত বািহয্ক আমল ঈমােন দিলল নয়,
তাই তারা অ�র না েদেখ ঈমান অ�ীকার কের না, বািহয্ক কথার
িবপরীত হেলও তারা অ�েরর দািব িব�াস কের।
ব�ত ঈমােনর রেয়েছ বািহয্ক ওআভয্�রী দু ’িট অংশ। উভেয়র
একিটর সােথ অপরিট সাবয্� হেল ঈমান সাবয্� হ, পক্ষা�ে
দু ’িটর েয েকােনা একিটর অনু পি�িতেত পুেরা ঈমানই নাই হেয়
যােব।
কােফর েযরূপ কুফিরর ই�া ও িনয়েতর কারেণ কািফর হ,
যিদও েস মুেখ উ�ারণ না কের, িকংবা অ�-�তয্� �ারা কােজ
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পিরণত না কের; েসরূপকথার কারেণ বয্ি� কািফ হেব, যিদও
েস কুফিরর িনয়ত না কের, িকংবা অ�-�তয্ �ারা কােজ
পিরণত 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 জনয্ও
পাকড়াও করা হেব, তার অ�েরর িবষয়িট আ�াহর উপর
েসাপদর্ কুফির �কাশ পাওয়ার কারেণ যােক কািফর ফেতায়া
েদওয়া হয়, েস আ�াহর িনকটও কােফর হেব এরূপ জরুির ,
আভয্�রী িবষয়গুেলা আ�াহর উপ েসাপদর, তেব দু িনয়ায়
বািহয্ক েদে বা�ার িবষেয় িস�া� েনওয়া হেব।
েয আ�াহর সােথ, তার িকতােবর সােথ ও তার রাসূ েলর সােথ
উপহাস কের, আ�াহ তােক কািফর বেলেছন, অিন�ার অজুহাত
িতিন �হণ কেরন িন, িতিন ইরশাদ কেরন:
َۡ
َ
ّ
ِ ُوضُ وَنَلۡعَبُۚ قُلۡ أَبِٱ�َِ َو َء َا�ٰتِهِۦ َو َر ُس
و� ِۦ
َ� ﴿ َول�ِن َس��َ ُه ۡم ُولُنَّ إِ�َّمَا كُنَّا
َ ُ ُ
ُ ّ
َ
 َ �َعۡتَذِرُواْ قَدۡ �َفَرۡتُم �َعۡدَ إِي�َٰنِ�ُمۡۚ إِن �َ ۡعف َعن٦ نت ۡم � ۡس َت ۡه ِز ُءون
ك
�َ�ِ
ْ
ٓ
ٓ
َ
ُ
ّ
ۡ
ّ
َ
َ
ُ ّ
َ ِب َطا�ف� َ ُه ۡم �نُوا �رم
ۡ ِن� ۡم ُ� َعذ
َطا�ِفةٖ م
[٩٥ ،٦٥ :﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٦ �ِ
ِ
ِ

“আর যিদ তুিম তােদরেক �� কর, অবশয্ই তারা বলে, ‘আমরা
আলাপচািরতা ও েখল-তামাশা করিছলাম। বল, ‘আ�াহ, তার

আয়াতসমূ হ ও তার রাসূ েলর সােথ েতামরা িব�প করিছেল?
েতামরা ওযর েপশ কেরা না। েতামরা েতামােদর ঈমােনর পর
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অবশয্ই কুফির কেরছ। যিদ আিম েতামােদর েথেক একিট দলেক
ক্ষমা কের ে, তেব অপর দলেক আযাব েদব। কারণ, তারা
হে� অপরাধী”। 24
২৩

িবেবকও বেল মানু ষেক তার কথার কারেণ পাকড়াও করা েহাক।
সু তরাং কাউেক বয্িভচােরর অপবাদ িদেল েসটার শাি� না
েদওয়ার জনয্ ওজর �হণেযাগয্ হেব , অনু রূপভােব েকােনা
শাসকেক গািল ও তােক লা‘নত করেলও েসটা তার উে�শয্ িছল
না বলেলই �হণেযাগয্ থা হেব না! ব�ত: আ�াহ তা‘আলা িবনা
দিলেল িযনার অপবাদদাতােক আিশ েব�াঘাত েদওয়ার িনেদর্
িদেয়েছন, যিদও েস বেল অপবাদ েদওয়ার ই�া িছল না, অনু রূপ
তার ঠা�া ও মশকরার িনয়ত �হণেযাগয্ নয়
ত�প েকােনা শাসক যিদ তার ই�ত িনেয় উপহাস ও
ঠা�াকারীেক িবনা শাি�েত েছেড় েদয়, তাহেল তার ভয় মানু েষর
অ�র েথেক িবদায় িনেব। তাই আপিন েদখেবন এ জাতীয়
অপরােধর কারেণ িতিন মানু ষেক শাি� িদে�ন: তারা ই�ায়
বলু ক বা অিন�ায় বলু ক।
মানু ষেক তার অপরাধ ও জুলেমর কারেণ পাকড়াও করার
িবষয়িট কুরআন ও সু �ার একািধক জায়গায় এেসেছ। িবেবক
এবং কুরআন ও সু �ায় �ীকৃত েয, এ বয্াপাের েসটার বড়� ও
24

সূ রা তওবা: (৬৫-৬৬)

24

যথাযথ মযর্দা জানার েক্ষে� অবেহকারীর েকােনা অজুহাত
�হণ করা হেব না।
সিহ �ে� আবু হুরায়রা রািদয়া�াহ‘আনহু েথেক বিণর, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ ِﻳُﻠْﻲﻘ
َ َﻢُ ﺑِﺎﻟْﻠﻜَِﻤ ﺔ
ﺨَﻂِ ا
َّﻨ
«�َﻬْﻮِي ﺑِﻬَﺎ  ﻲﻓِ ﺟَﻬ َ َﻢ،ًلَﻬﺎ ﺑَﺎﻻ
»�ِ نَّ اﻟْﻌَﺒْﺪَ ﻴﻟ
ِ
ََ ﻣِﻦْ ﺳ َ �َِّ ﻻ
“িন�য় বা�া আ�াহর অপছ�নীয় এমন বাকয উ�ারণ কের,

যার পেরায়া েস কের না, (গুরু� েস েদয় ) তার কারেণ েস
জাহা�ােমর িনিক্ হয়”। 25
२ ४F

এখােন েদখিছ, বা�া তার কথার েকােনা পেরায়া কের িন বা
গুরু� িদেয় বেল , এ জনয্ আ�াহ তােক ছাড় েদ িন, বরং
তার জনয্ িতিন শাি� অবধািরত কেরেছন। অথর্াৎ বা�া তার
কথার মূ লয্ ওিত�তা (স�েকর্ বলার সম) িচ�া কের িন, অথর্
বুঝেত অবেহলা কেরেছ। েস যিদ তার কথা িচ�া করত ও
সামানয েভেব েদখত, তাহেল তার কথার খারািপ েস বুঝত।
েবলাল ইব্ন হােরস নবী সা�া�াহু 'আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক
বণর্ন কেরন, িতিন বেলেছন:
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সিহ বু খাির: (৬৪৭৮), সিহ মুসিলম: (২৯৮৮), সংিক্ষ মূ ল িকতােব এর েশেষ
َ َ َ
� ﺧ ِﺮ�ﻔًﺎ
 ﺳﺒ ِْﻌশ��য় িছল, যার অথর, স�র বছর। িক� এ শ��য় মূ লত বু খারী িকংবা
মুসিলেমর নয়, এিট িতরিমযী হাদীস নং (২৩১৪) েত এেসেছ। তাই উে�খ করা হেলা
না। [স�াদক]
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ْ  ﻣَﺎ �َﻈُﻦُ أَنْ َ�ﺒْﻠُ َﻎ َﻣﺎ ﺑَﻠَ َﻐ،َِّ�ﻣِﻦْ ﺳُﺨْﻂِ ا
ِ» أَﺣَﺪَ�ُﻢْ ﻴ ﻟََﺘَﻠﻜ ََّﻢُ ﺑِﺎﻟْﻠﻜَِﻤَﺔ
ّ
،ﺖ
َ
َ ْﻠ
َّ� ا
«َﻴَﻜْﺘُﺐُ ُ ﻌﺎﻰﻟ َﻠَﻴْﻪِ ﺑِﻬَﺎ ﺳُﺨْﻄَﻪُ إِﻰﻟ ﻳَ ْﻮمِ ﻳَ ﻘ ُﺎه

“িন�য় েতামােদর েকউ আ�াহর েগা�ার এমন বাকয্ উ�ারণ
কের, েস িচ�াও কের না বাকয্িট েযখােন েপৗঁেছে েসখােন
েপৗছেব, ফল�িতেত আ�াহ তার উপর তার সাক্ষােতর িদ
পযর্��ীয় েগা�া অবধািরত কের েদন”। 26
২৫F

অতএব মানু েষর বলা েয, আ�াহ তা‘আলােক গালম� করা,
লানত করা, েহয় করা অথবা অপমান করার ই�া বয্তীত মুেখর
উপর চেল এেসেছ, এ জাতীয় অজুহাত �হণেযাগয্ ন, এটাও
তার এক ধরেণর বাহানা, যা ইবিলস তার অ�ের সৃি� কের।
ইবিলস এভােব তােক কুফিরর উপর অটল রােখ, আ�াহর
নাফরমািন ও অবাধয্তায় তােক সা�না েদয়। ব�ত শয়তান
মানু ষেক যখন কুফিরর �িত উ�ু � কের, েস তার সামেন অসার
অেযৗি�ক কতক অজুহাত ও শরয়ী অপবয্াখয্া ৈতির কের ে,
যা �বৃি� মু� সু � িবেবেকর সামেন িটেক না।
ইবিলেসর �েরাচনা ও সে�হ সৃি�:
মানু ষ যখন েকােনা অপরাধ কের, ইবিলস তার সামেন তার কৃত
ইবাদতগুেলা েপশ কে, যা তার পােপর আফেসাস ও গুনােহ
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মুসনােদ আহমদ: (৩/৪৬৯), হািদস নং: (১৫৮৫২), সিহ ইব্ন িহ�ান: (২৮০)
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কারেণ সৃ � দু ঃখ তার অ�র েথেক দূ র কের েদয়। উদাহরণত
আ�াহেক গালম�কারীেক েস বেল: ‘তুিম শাহাদােতর কােলমাহ
উ�ারণ কর, িপতা-মাতার আনু গতয্ কর ও সালাত আদায় ক,
েতামার এেত সমসয্ হেব না’।
শয়তােনর এরূপ �েরাচনার কারেণ ম�ার মুশিরকরা েগামরাহ
হেয়েছ। তারা আ�াহর সােথ শরীক কেরেছ, আ�াহেক বাদ িদেয়
মূ িতর্র ইবাদত কেরে, আর শয়তান তােদর সামেন হািজেদর
পািন পান করােনা, মসিজেদ হারাম আবাদ করা ও কাবায়
েপাশাক পড়ােনার নয্ায় ভােলা কাজগুেলা েপশ কের, অথচ
িশেকরর েমাকািবলায় এগুেলা আ�াহর িনকট তােদর েকােনা
উপকাের আেস িন। কারণ আ�াহর সােথ কাউেক শরীক করা
তার স�ান পিরপ�ী, 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:
ۡ
َآج
ّ
﴿َجَعَلۡتُمۡ سِقَايَةَ ٱ�ۡ ِّ وَعِمَارَةَ ٱلۡمَسۡج ِدِ ٱ�َۡرَامِ كَمَنۡ ءَامَنَ بِٱ�َِ َوٱ�َ ۡو ِم
َ ُّ
َۡ
َ َٰ�َِرِ و
وَٱ�َ � َ� ۡهدِي ٱلق ۡو َم
َِّۗ�ه دَ �ِ سَبِي لِ ٱ�َِّۚ �َ �َسۡتَوُۥنَ عِندَ ٱ
ّ
َ ل�َٰلِم
[١٩ :﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ١ �
ِ
“েতামরা িক হাজীেদর পািন পান করােনা ও মসিজদু ল হারাম
আবাদ করােক ঐ বয্ি�র মত িবেবচনা ক, েয আ�াহ ও েশষ
27

িদেনর �িত ঈমান এেনেছ এবং আ�াহর পেথ িজহাদ কেরেছ।
তারা আ�াহর কােছ বরাবর নয়। আর আ�াহ যািলম কওমেক
িহদােয়ত েদন না”। 27
২৬

কতক মানু েষর ঈমােনর দাবীই সবর্, তােদর মেধয্ ঈমােনর
েকােনা আলামত েনই। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ُ َُ َ ّ َ َ
َ ول َامَ ّنَا بٱ َِّ َو�ٱ ۡ�َ ۡو ِم ٱ�خِر َو َما ُهم ب ُم ۡؤ ِمن
ِ َ﴿ومِن ٱ
[٨ :﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٨ �ِ
اس من �ق
ِ
ِ
ِ
ِ

“আর মানু েষর মেধয্ িকছু এমন আে, যারা বেল, আমরা ঈমান
এেনিছ আ�াহর �িত এবং েশষ িদেনর �িত, অথচ তারা মুিমন
নয়”।

28
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অতএব আ�াহেক গালম� ও উপহাস কের, তাঁেক স�ান
েদখােনার দাবী ও কােলমা শাহাদাত উ�ারণ করার েকােনা অথর্
হয় না।

27

সূ রা তওবা: (১৯)

28

সূ রা বাকারা: (৮)

28

আ�াহেক গালম�কারীর শাি�
সকল আেলম একমত েয, আ�াহেক েয গালম� করেব, তােক
কুফিরর কারেণ হতয্া করা হে, হতয্ার পর মুসিলমেদর হুকু
তার জনয্ �েযাজয্ হেব , েযমন তার উপর সালাত পড়া, তােক
েগাসল ও কাফন-দাফন েদওয়া, তার জনয্ েদায়া কর ইতয্ািদ।
েস মুসিলম নয়, তাই তার উপর সালাত পড়া হেব না, তােক
েগাসল ও মুসিলমেদর কবর�ােন দাফন করা হেব না এবং তার
জনয্ েদায়া করা ৈবধনয়।
আ�াহেক গালম�কারী যিদ জঘনয্ কথা ও কমর্ েথে তওবা
কের, তার তওবা কুবল করা হেব িকনা এ বয্াপাের আেলমগণ
ি�মত েপাষণ কেরেছন। মৃতুয্দের পূ েবর্ তার েথেক তওবা তলব
করা হেব, না দু িনয়ায় তার তওবার �িত �েক্ষ না কের,
আিখরােত তার আভয্�রী অব�া আ�াহর উপর েসাপদর্ কে,
তােক হতয্া করা হে? এ বয্াপােরদু ’িট মত �িস�:
�থম মত: তার তওবার �িত �েক্ষকরা হেব না, তওবা তলব
করা বয্তীত তােক হতয্া করা ওয়াি, তার তওবা আিখরােত
আ�াহর উপর েসাপদর্।এিট হা�িল মাযহাব ও অনয্ানয্ ফিকহেদ
�িস� অিভমত। ওমর, ইব্ন আ�াস ও অনয্ানয্েদর বািহয
অিভমত তাই, এটা ইমাম আহমেদর �িস� মত।
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কারণ: তওবা বািহয্ক অপরাধ রিহত কের না, মানু েষর সামেন
আ�াহেক গালম� ও তােক উপহাস করার কু-�ভাব অপেনাদন
কের না। তওবা কবুল করা হেল এ জাতীয় অপরাধ মানু ষ িশিথল
মেন করেব। তােদরেক যখন সরকার ও িবচােরর স�ু খীন করা
হেব, তারা তওবা �কাশ করেব, অতঃপর তওবা তয্াগ করেব।
তাই এ সু েযাগ তােদরেক কুফিরর উপর উ�ু � কের গালম�
করার অপরাধেবাধ েগৗণ কের েদয়। অপরাধীেক আদব িশক্ষ
েদওয়া ও অপরাধ েথেক পিব� করা এবং েয তার কথার নয্ায়
কথা বেল, িকংবা তার কেমর্র নয্া কমর্ কের, তােক িবরত রাখা
ইতয্ািদ উে�শয্গু তওবা কবুল করা হেল বয্হত হয়।
ি�তীয় মত: যিদ েস সতয্তওবা কের এবং কখেনা তােত িল� না
হয়, তাহেল �হণ করা হেব, জমহুর ফিকহগণ এ কথ বেলন।
কারণ: গালম� করা কুফির, কুফির েথেক �েতয্ক কািফেরর
তওবা �হণেযাগয, েযমন মুশিরক, মূ িতর্পূজ ও নাি�করা তওবা
কের ইসলােম দািখল হয়। তােদর ইসলাম পূ েবর্কারসকল কুফির
িমিটেয় েদয়। আ�াহ তওবাকারীর তওবা কবুল কেরন ও তােক
ক্ষমা কেরনআ�া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�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক গালম� করার িবষয়
আলাদা, এটা তার অিধকার, তাই এ জনয তােক পাকড়াও করা
হেব, কারণ নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক ক্ষ
কেরনিন, তার মৃতুয হেয় েগেছ।
মূ লনীিত:
রাসূ েলর মহান অিধকার সংরক্ষণ করেত হ, েসটার জনয্
পাকড়াও করেত হেব, রাসূ লেক গালম� করা কুফির, তার হক
উসু ল কের গািলদাতােক হতয্া কর ওয়ািজব।
ি�তীয়ত নবী সা�া�াহু 'আলাইিহ ওয়াসা�ামেক গালম�কারী
মানু েষর অ�ের তার মযর্াদ ক্ ষ কের ও তােক েহয় কের,
পক্ষা� আ�াহেক গালম�কারী িনেজর ক্ষ কের।
মু�াকথা: েয আ�াহেক গালম� কের তােক হতয্া করা ওয়ািজ,
তার তওবা �হণ করা হেব না, তার তওবা আ�াহর িনকট
েসাপদর, েস তার িনয়েতর সােথ আ�াহর সাক্ষাত কর, অতঃপর
আ�াহ তার সােথ ইনসাফ িকংবা ক্ষমার বয্বহার করে
আ�াহেক গালম�কারী যিদ ে�ফতাির পেরায়ানা জাির ও
পাকড়াও করার পূ েবর্ তওবা কের �কাশ কের েদয়, তাহেল
�হণেযাগয, কারণ তার তওবার সতয্তা �কাশ েপেয়েছ তার
হুকুম ে��ায় ইসলােম �েবশকারী কািফরেদর নয্া, তারা
মুসিলম হেয় ইসলাম-পূ েবর্গালম� করার কথা �ীকার করত।
31

গালম� দু ’�কার:
১. �তয্কগালম�: েযমন তােক লানত করা, তার কুৎসা রটনা
করা, তার সােথ উপহাস করা ও তােক েহয় করা। এর হুকুম
পূ েবর্ আেলাচনা করা হেয়েছ। আ�াহেক গালম� করা �ারা এ
�কার উে�শয।
২. পেরাক্ গালম�: েযমন আ�াহ তা‘আলা েযসব িনদশর্ ও
মখলু ক পিরচালনা কেরন, মানু েষর ই�া ও অজর্েন নয্া যােদর
েকান ই�া ও অজর্ েনই, েযমন যু গ, িদন, সময়, মুহূতর, মাস,
বছর এবং তারকা ও তােদর স�রণেক গালম� করা। এ �কার
গালমে�র হুকু পূ েবর্ নয্া নয়, েযমন গালম�কারীর কুফির ও
তােক হতয্া করাওয়ািজব নয়, তেব যিদ গািল �ারা উে�শয্ ��
হয় েয, েস এসেবর পিরচালক ও িনয়�ণকারী, তথা আ�াহেকই
উে�শয্ কেরেছ তহেল েসটার িবধান �তয্ক্ষ গািল েদওয়ার ম
হেব। (অথর্াৎ কুফিরর কারেণ পাকড়াও ও হতয্া করা হ)
আবু হুরায়রা রািদয়া�াহ‘আনহ েথেক বুখাির ও মুসিলেম বিণর্,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু'আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ُ  وَأَﻧَﺎ اﺪﻟَّْﺮُ �ِﻴَﺪِي اﻷَْمْﺮُ أُﻗ،َﺪﻟَّﻫْﺮ
ُ َّ�»َﺎلَ ا
ﻫ
�ﻳ
َﻠِّﺐ
�ْﻦ آدَمَ �َﺴُﺐُّا
ُ  ِا:ﻌﺎﻰﻟ
ََّﻴْﻞ
َ
َ وَاﻨﻟَّﻬ
«ﺎر
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“আ�াহ বেলন: ইবন আদম আমােক ক� েদয়, েস যু গেক গািল
েদয়, অথচ আিমই যু গ, আমার হােত কতৃর�, আিম রাত-িদনেক
পিরবতর্ কির”। 29 অপর বণর্ন আেছ:
ُ َُ َ ُ
ُ ُ َ َ ّ ﻼ  �َﻘُﻮﻟَﻦ
َ ﺎ ﺧَﻴْﺒَﺔ:� ْﻢ
ﻫ
ُ
،اﺪﻟَّﻫْﺮ
َ أﺣ ﺪ
ََ ﻓ،ِ ﺧَﻴْﺒَﺔَ اﺪﻟَّْﺮ
: �ﻘﻮل،ا�ْﻦ آد َم
�ﺆْذ ِﻳ
ِ »ﻳ
ِ
َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ  أُﻗَﻠِّﺐ، ُ ْ
«ﺖ �ﺒَﻀْﺘُ ُﻬ َﻤﺎ
 ﻓﺈِذا ِﺷﺌ،ُ ﻴﻟْﻠﻪ و�ﻬﺎره
ِّ أَﻧَﺎ اﺪﻟَّﻫﺮ
२८

“ইবন আদম আমােক ক� েদয়, েস বেল: েহ যু েগর অিন�।
অতএব েতামােদর েকউ েযন না বেল: েহ যু েগর অিন�, কারণ
আিমই যু গ; আিম তার রাত ও িদন পিরবতর্ন কির। আিম যখন
ই�া করব ঘুিটেয় িনব”। 30
২৯F

নক�সমূ হ; েযমন, চাঁদ-সূ যর্ এব তােদর িনদশর্নসমূ; েযমন,
রাত-িদন ও যু গসমূ হ �াধীন নয়, এগুেলা আ�াহরপিরচালনাধীন,
একমা� আ�াহর ই�ার বাইের েযেত পাের না। তােদর েকােনা
ই�া, উপাজর্ ও পছ� করার ক্ষম েনই। তােদরেক পািথর্ব
িবষয় বয্তীত েকােনা িনেদর্শ েদওয়া হয় , আর এ অব�া েথেক
েবর হওয়ার সু েযাগ তােদর েনই।
অতএব এগুেলােক গালম� করা মূলত তেদর পিরচালক ও
িনেদর্শদাতােক গালম� করা এবং আ�াহর িহকমত ও তার
ই�ায় আপি� করা। এ জনয্ আ�াহ তা‘আলা যু গেক গালম�
29

বু খাির: (৪৮২৬), (৭৪৯১), মুসিলম: (২২৪৬)

30

সিহ মুসিলম: (২২৪৬)
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করােক তাঁর িনেজেক গািল েদওয়া িহেসেব সাবয্� কেরেছন।
কারণ, েসগুেলােক গা-ম� করা আ�াহেক গালম� করা
আবশয্ক কের তুে।
মানু ষেক গালম� করা আ�াহ তা‘আলা িনেজেক গালম� করা
গণয কেরন না, কারণ মানু েষর ই�া ও �াধীনতা রেয়েছ, যা
আ�াহ তােক িদেয়েছন। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ ُٓ ََ ََ
َ َبُ ٱ ۡل َ� ٰلَم
ّ َ
ُ ّ ون ِّ�َٓ أَن � َ َشا ٓ َء ٱ
[٢٩ : ﴾ ]ﺘﻟﻜﻮ�ﺮ٢ �
﴿ وما �شاء
ِ
“আর েতামরা ই�া করেত পার না, যিদ না সৃ ি�কুেলর রব
আ�াহ ই�া কেরন”।
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পক্ষা� নক্ষ�সমূহ েযমন চাঁদ ও সূ, আ�াহ তা‘আলা তােদর
বয্াপাের বেলেছ:
ّٞ ُ َ َ ّ ُ َ ُ ّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ َ َ ُ ۡ ّ َ
ََ
ك
ٖ ﴿� ٱشَمس ي�ب ِ� لها أن تدرِك ٱلقم َر و� ٱ َۡل سابِق ٱَهارِ� و� ِ� فل
َ ُ َ َۡ
[٤٠ :﴾ ]�ﺲ٤ حون
�سب
“সূ েযর্র জনয্ স�ব নয় চাঁেদর নাগাল পাও, আর রােতর জনয্
স�ব নয় িদনেক অিত�ম করা, আর �েতয্েকই কক্ষপেথ েভ
েবড়ায়”।

32
३ १F

31

সূ রা তাকবীর: (২৯)

32

সূ রা ইয়াসীন: (৪০)
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আ�াহ ও তার গুণগানেক স�ান করা ওয়ািজব!
*

আ�াহর স�ান েযমন: তার পিরক�না, আেদশ ও িনেষধেক
স�ান করা ও বা�বায়ন করা, তার িনেদর্শ অি�ম না করা,
যার জ্ঞামানু েষর েনই, েস িবষেয় তােদর ঘাটাঘািট না করা।

*

আ�াহর স�ান েযমন: তােক �রণ করা, তার িনকট �াথর্না
করা এবং দু িনয়ার যাবতীয় কমর্কা� তার সােথ সংি�� করা।
িতিন এ জগেতর ��া ও পিরচালক, তার েকােনা অংশীদার
েনই। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ٗ �َ َ قَ َّ َق ۡدره ِۦ َوٱ ۡ�َ� ُض
ّ ِيعا َ� ۡب َض ُت ُهۥ يَ ۡو َم ٱ ۡلق َِ� ٰ َمةِ َوٱ
َ ّ ﴿ َو َما َق َد ُروا ْ ٱ
سَ َ� ٰ َ� ٰ ُت
ِ
َ ُ ۡ ُ ّ َٰ َٰ َ َ ُ َ ٰ َ ۡ ُ
َ ُۢ ّ ۡ َ
[٦٦ :﴾ ]الﺰمﺮ٦ ��ون
ِ � مطِ�َ ٰت �ِي ِمينِهِۚۦ سب�نهۥ وت�� َمَا
“আর তারা আ�াহেক যথােযাগয্ মযর্াদা ে িন। অথচ
িকয়ামেতর িদন েগাটা পৃিথবীই থাকেব তার মুি�েত এবং
আকাশসমূ হ তার ডান হােত ভাঁজ করা থাকেব। িতিন পিব�,
তারা যােদরেক শরীক কের িতিন তােদর ঊে�র।
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এখােনই আমরা সংিক্ষ� এ পুি�কার সমাি� করিছ। একমা
িতিনই সাহাযয্কারী ও সিঠক পেথ পিরচালনাকার, তার েকােনা
শরীক েনই, তার িনকট ইখলাস ও বয্াপক �সারত আশা করিছ।
আ�াহ তা‘আলা আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর উপর দরূ পাঠ করু, তার পিরবার ও তার
33

সূ রা যু মার: (৬৭)
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সাথীেদর উপর এবং যারা ইহসােনর সােথ িকয়ামত পযর্ তােদর
অনু সরণ করেব, সবার উপর।
েলখক
আবদু ল আযীয ইবন মারযূ ক আত-�ারীফী
২১ মুহাররাম, ১৪৩৪ িহ.
সমা�
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