
পরম ক ণাময় এবং অসীম দয়াল ুআ া  র নােম  করিছ 

স ঃ “আ াহর িবধান অ া কারী কােফর” আয়ােতর ব াখ া।  

আনসা াহ বাংলা টীম কতকৃ অনিূদত 

ঃ       

নবী করীম সা. বেলেছনঃ “ তামােদর েত েকই দািয় শীল। িনজ িনজ দািয়  স েক সকলেকই িজে স করা 
হেব। একজন িপতা গাটা পিরবােরর দািয় শীল,  িনজ দািয়  স েক তােক (মৃতু র পর) িজে স করা 
হেব।” 

“আ াহর আেদশ িব  সকল িকছ ুঅ া ” াগান তেুল বতমান কােলর ‘মুরিজয়া’ স দায় আমােদরেক 
ি ধা ে  ফেল িদেয়েছ। কারআেন কারীেম আ াহ পাক ঐশী িবধান অ া কারীেক কােফর বেল আখ ািয়ত 
কেরেছন। তাহেল একজন িপতা যিদ ঘেরায়া িবষয় িনেয় অলসতার পিরচয় দন,  তেব আ াহর আেদেশ 
অলসতা কেরেছন বেল তােকও কােফর বলা সিঠক হেব..!! 

 মুসিলম িবে র সা িতক শাসকেগা ী স েক আপনােদর দাবী য,  তারা আ াহ ণীত িবধানেক িবকৃত ও 
িববতন কের ফেলেছ (িবধায় তারা কােফর হেয় গেছ)। িঠক তমিন একজন িপতা যিদ ত াজ  স দ ব টন বা 
দাড়ী মু েনর ে  আ াহর িবধান বাদ িদেয় মিজমত কাজ কের,  তেব সই িপতােক িক “আ াহর িবধান 
অ া কারী” িহেসেব কােফর বলা যােব না..?! !  

 মেহাদয় সমীেপ ামাণ  জবাব আশা করিছ। 

  

  কারী 
  লা ইযযাতা ই া িবল িজহাদ 

  

উ রঃ 

  

 الرحیم الرحمن اهللا بسم

 وبعد ، أجمعین وصحبھ آلھ وعلى الكریم نبیھ على اهللا وصلى ، العالمین رب هللا الحمد

  

ভ  এই “মুরিজয়া” স দায় তােদর া  মতবাদ মােণ িনভরেযাগ  কান দিলল আিব ার করেত না পের 
শরয়ী পিরভাষা িনেয় খলতামাশা ও িবকৃতকরেণর মত জঘ  অপরােধর আ য় িনেয়েছ। া  এ সকল 



ি ধা ে র আদেল তারা “ খাদা ণীত িবধান” ক পিরবতন করেত চাইেছ। যােত “আমল” এবং “িবিধ 
িবধান”এর মােঝ কান ফারা  অবিশ  না থােক। আর তখনই ছাট বড় নােহ িল  হওয়া িতিট মুসলমানেক 
“কােফর” বেল আখ িয়ত করা যােব। এটাই মূলত অিভশ  “খােরজী” স দােয়র মাযহাব। 

" খােরজী” স দায় িনেজেদর মূখতা ও তার বশবতী হেয় সকল অ ায়কারীেকই কােফর বেল থােক। 
“আমল” এবং “িবিধ িবধান”এর মােঝ পাথক  িনণয় কের না। “আ াহর িবধান অমা কারী কােফর” 
আয়াতিটেক তারা ঢাল িহেসেব ব বহার কের। 

 আহেল াত ওয়াল জামাত উলামােদর সবস ত মতা যায়ী নােহ িল  কান মুসলমানেক কােফর বলা 
যােব না বা অপরাধ করার কারেণ তােক অমুসিলম আখ া দয়া যােব না। 

  সমসামিয়ক “খােরজী” দর মতামত খ েন আমরা বলবঃ-  

“আ াহর িবধান অ া কারী” এক িবষয় এবং অেঘািষত পথৃক নােহ িল  হওয়া অ  িবষয় (যিদ না স 
ব াপাের কান  দিলল পাওয়া যায়)। থমিট সরাসির ইসলাম থেক বিহ ার কের দয়,  কারণ,  এ 

ি েত শরীয়েত  দিলল িবদ মান। ি তীয়িট দিললিভি ক না হওয়ায় কতা সরাসির ইসলাম থেক 
বিহ তৃ হেব না। 

“আমল” এবং “িবিধ িবধান”এর মােঝ ফারা  করেত গেল “িবধান”এর মূল অথিট আেগ বেুঝ িনেত হেবঃ-  

এখােন িবিধ িবধান বলেত রা ীয় িবচারব ব া উে ,  যার দািয় শীল হে ন মুসিলম শাসকবগ। তরাং 
িবিধ িবধান সং া  যাবতীয় কায েমর ে  শাসক ও িবচারকগণই দায়ী থাকেবন। আরবীেত “ ম” তথা 
িবিধ িবধান শ িট শরীয়েত এই অেথই নয়া হেয়েছ। কারআেন কারীেম একশেতরও বিশ আয়ােত “ ম” 
বলেত এটাই বঝুােনা হেয়েছ। সব েলা আয়ােতই আ াহ পাক মুসিলম খলীফা,  শাসক ও িবচারকবৃ েক 
সে াধন কেরেছন। সবসাধারণ এসব আয়ােতর সে ািধত নয়;  একারেণই সবসাধারণ “যারা আ াহর 
নািযলকৃত িবধানমেত িবচার কেরিন,  তারাই কৃত কােফর” আয়ােতর অ ভূ  হেব না। কারণ,  ম তথা 
িবচারব ব া তােদর হােত নয়;  িবচারকেদর হােত। 

অপরিদেক নবী করীম সা.এর বাণী-  “ শােন রােখা! তামােদর েত েকই দািয় শীল এবং েত কেকই িনজ 
িনজ দািয়  স েক (কাল িকয়ামেত) িজে স করা হেব” এর মাধ েম “খােরজী” স দায় শরীয়ত িনেয় খলা 
করার একিট েযাগ কােজ লািগেয়েছ। 

উপেরা  হািদেসর ব াখ ায় ইব ল আছীর রহ. বেলন-  অথাৎ েত েকই আমানতদার এবং র ণশীল। 
আশপােশর িতিট ব েক র ণােব ণ করা তারই দািয় । (আে হায়া ফী গারীিবল আছার-  ২/৫৮১) 

ইমাম নববী রহ. বেলন-  “এখােন দািয়  বলেত াধীন িবষেয়র পণূ র ণােব ণ এবং িব তােক বঝুােনা 
হেয়েছ। কােরা দিৃ েত কানিকছু পড়েল এে ে  তােক ায়স ত ফায়সালা করেত হেব,  িনয়া- আেখরােতর 
সফলতার কথা মাথায় রেখ িবচার করেত হেব। (শারেহ মুসিলম-  ১২/২১৩) 

 ইবেন বা াল রহ. বেলন-  “ তরাং দাস মিনেবর স েদর ে  দািয় শীল হেব। িবনা অ মিতেত মিনেবর 
স েদ হ ে প করেল খয়ানতকারী িবেবিচত হেব। (শারেহ সহী ল বখুারী িলইবিন বা াল-  ৬/৫৩১) 



তরাং হািদেসর মমাথ হে  য,  পু ষ,  মিহলা,  দাস,  মিনব,  িবচারক,  জা সকেলই িনজ িনজ ােন 
াধীন িবষেয় দািয় শীল। 

ইবেন হাজার রহ. বেলন-  “খা াবী রহ.এর ভা মেত-  দািয় শীল িহেসেব পু ষ,  মিহলা,  রাজা- জা 
সকেলই সমান। িবচারেকর দািয়  হে  আ াহর িবিধ িবধান মেত শাসনকায পিরচালনা করা। একজন পু েষর 
দািয়  হে  তার পিরবার পিরজন এবং ী- স ােনর অিধকার েলা যথাযথ আদায় করা। একজন ঘরণীর 
দািয়  হে  স ানেদর লালন- পালন,  সবা ষা এবং ঘেরায়া কাজ েলা সিঠকভােব স াদন করা। 
একজন কমচারীর দািয়  হে  তার অধীেন থাকা সকল িবষয়েক পিরপণূ েপ আ াম দয়া। (ফাত ল বারী-  
১৩/১১৩) 

এক কথায় শাসেকর দািয়  জনসাধারেণর িবচার,  পু েষর িবেশষ দািয়  পিরবার পিরচালনা এবং একজন 
মিহলার দািয়  ঘেরায়া পিরেবশ দখা না। 

এ কারেণই পিরবার কতােক আমরা িবচারক বিল না;  িতিন পিরবার কতা- ই। সািবক িবেবচনায় সকেলই 
ােন দািয় শীল আর িবেশষ িবেবচনায় পথৃক দািয় শীল। এভােব িচ া করেলই সকল সে েহর অবসান 

ঘটেব ইনশা াহ। ( আ াহই ভাল জােনন,  সকল শংসা একমা  তাঁরই)      

  উ র দােন…  

  শখ আব ূমুনিযর শানকীতী  

  সদ   

  িমনবার শরীয়াহ বাড  

 


