
ওযু করার পর িকছ� কাজ কর�ল �যমন ওযু ন� হ�য় যায়, িঠক �তমিন ঈমানআনার পর িকছ� কথা, কাজ ও িব�াসআ�ছ, যা স�াদন
কর�ল বা �পাষণ কর�ল ঈমান ন� হ�য় যায়। নত�ন ক�র তাওবা ক�র পুনরায় কা�লমা প�ড় ইসলা�ম দািখল হ�ত হয়৷ ঈমান ভ��র
কারণ��লা মূলত ৩ �কার। িব�াসগত, কম�গত এবং উি�গত।আিলমগণ এ ব�াপা�র অ�নক িবশদআ�লাচনা ক�র�ছন।

আ�লমগণ �স��লা�ক দশিট প�য়�� সািজ�য়�ছন।

এক. আ�াহর স�� িশরক করা / কাউ�কআ�াহর অংশীদার বানা�না

‘িন�য়আ�াহ তাঁর স�� অংশীদার করা �মা ক�রন না। তা ব�তীত অন�ান� অপরাধ যা�ক ই�া �মা ক�রন; এবং �য �কউআ�াহর স��
িশরক ক�র �স এক মহাপাপ ক�র।’ [সরুা িনসা ৪ : ৪৮]

‘�কউআ�াহর স�� িশরক কর�ল অবশ�ই আ�াহ তার জন� জা�াত হারাম কর�বন এবং তার আবাস জাহা�াম।আরজািলম�দর জন�
�কা�না সাহায�কারী �নই।’ [সরুা মািয়দা, ৫ : ৭২]

দইু. আ�াহ এবং বা�ার ম�ধ� কাউ�ক মধ��তাকারী বানা�না

‘তারা আ�াহ�ক ব�তীত যার ইবাদাত ক�র তা তা�দর �িতও কর�ত পা�র না, উপকারও কর�ত পা�র না। তারা ব�ল, এরা আ�াহর িনকট
আমা�দর সপুািরশকারী। বল, �তামরা িকআ�াহ�ক আকাশম�িল ও পৃিথবীর এমন িকছ�র সংবাদ িদ�, যা িতিন জা�নন না? িতিন মহান,
পিব� এবং তারা যা�ক শিরক ক�র তা হ�ত িতিন ঊ���।’ [সরুা ইউনুস, ১০ : ১৮]

‘�জ�ন রাখ, অিবিম�আনুগত� আ�াহরই �াপ�। যারা আ�াহর পিরব�ত� অন��ক অিভভাবক��প �হণ ক�র তারা ব�ল, ‘আমরা �তা এ�দর
পূজা এজন�ই কির �য, ইহারা আমা�দরআ�াহর সাি��ধ� িন�য় যা�ব।’ তারা �য িবষ�য় িন�জ�দর ম�ধ� মত�ভদ কর�ছ আ�াহ তার
ফয়সালা ক�র িদ�বন। �য িমথ�াবাদী ও কািফরআ�াহ তা�ক সৎপ�থ পিরচািলত ক�রন না।’ [সরুা যুমার, ৩৯ : ৩]

িতন. মুশিরক-কািফর�দর কািফর ম�ন না করা

এমন কািফর, যার কুফিরর ব�াপা�র আহলুস স�ুাহ একমত। �সটাআসিল কািফর হ�ত পা�র—�যমন ই�িদ, খৃ�ান ও িহ�ু
স�দায়—আবার মুরতাদ, িযনিদকও হ�ত পা�র, �যমন �কা�শ� আ�াহ, রাসলু বা দী�নর �কা�না অকাট� ব�াপার িন�য় কট� ি�কারী; যা�দর
কুফিরর ব�াপা�র হকপি�আিলমগণ একমত।

চার. নিব (সা.)’র ফয়সালার ত�লনায় অন� কারও ফয়সালা�ক উ�ম ম�ন করা/ অন� �কান িবচার-আইন�ক উ�ম ভাবা

‘আপিন িক তা�দর �দ�খনিন, যারা দািব ক�র �য, যা আপনার �িত অবতীণ� হ�য়�ছ এবংআপনার পূ�ব� যা অবত�ণ হ�য়�ছ, আমরা তার
ওপর ঈমান এ�নিছ। তারা িবচার-ফয়সালা িন�য় �য�ত চায় তা��তর কা�ছ, অথচ তা�দর �িত িন�দ� শ হ�য়�ছ, যা�ত তারা তা�ক মান� না
ক�র। প�া��র শয়তান তা�দর �তািরত ক�র পথ�� ক�র �ফল�ত চায়।’ [সরুা িনসা, ৪ : ৬০]

পাঁচ. মুহা�াদ (সা.) আনীত �কা�না িবধান/আইন�ক অপছ�করা; এ যু�গ কায�কর নয় ভাবা

‘অতএব, �তামার পালনকত� ার কসম, �স �লাক ঈমানদার হ�ব না, যত�ণ না তা�দর ম�ধ� স�ৃ িববা�দর ব�াপা�র �তামা�ক িবচারক ব�ল
ম�ন না ক�র। এরপর �তামার মীমাংসার ব�াপা�র িন�জর ম�ন �কা�না রকম সংকীণ�তা পা�ব না এবং তা স��িচ�� কবুল ক�র �ন�ব।’ [সরুা
িনসা, ৪ : ৬৫]

ছয়. আ�াহর �দয়া �কা�না িবধান িন�য় ঠা�া-িব�প করা / আ�াহরআইন�ক বব�র, মানবতা িব�রাধী ব�ল কটা� করা

“ত� িম তা�দর �� কর�ল তারা িন�য়ই বল�ব, ‘আমরা �তা আলাপ-আ�লাচনা ও �ীড়া-�কৗত�ক করিছলাম।’ ব�লা , ‘�তামরা িকআ�াহ,
তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসলু�ক িব�প করিছ�ল?’ �তামরা অযুহাত �দয়ার �চ�া ক�রা না। �তামরা �তা ঈমানআনার পর কুফির ক�রছ।”
[সরুা তাওবা, ৯ : ৬৫-৬৬]

সাত. জাদ-ু�টানা করা / তাি��কর কা�ছ সাহায� চাওয়া / গণ�কর কা�ছ ভিবষ�ৎ জান�ত চাওয়া / গণক�ক িব�াস করা
‘সলুাইমান কুফির ক�রিন, কুফির �তা ক�রিছল শয়তানরাই। তারা মানুষ�ক জাদু িশ�া িদত…।’ [সরুা বাকারা, ২ : ১০২]

আট. মুসিলম�দর িব��� কা�ফর/মুশিরক�দর সমথ�ন ও সাহায� করা / মুসিলম-কা�ফর যু�� কা�ফর�দর প� �নয়া

‘�হ মুিমনগণ! �তামা�দর িপতা ও ভাইও যিদ ঈমা�নর িবপরী�ত কুফির�ক �ব�ছ �নয়, ত�ব তা�দর অ�র���প �হণ ক�রা না। �তামা�দর
ম�ধ� যারা তা�দর অ�র���প �হণ ক�র, তারাই সীমাল�নকারী।’ [সরুা তাওবা, ৯ : ২৩]

‘�হ মুিমনগণ! �তামরা ই�িদ ও খৃ�ান�দর ব�ু��প �হণ ক�রা না। তারা পর��রর ব�ু। �তামা�দর ম�ধ� �কউ তা�দর ব�ু��প �হণ
কর�ল �স তা�দরই একজন ব�ল গণ� হ�ব। িন�য়ইআ�াহ পাপাচারী স�দায়�ক সৎপ�থ পিরচািলত ক�রন না।’ [সরুা মািয়দা, ৫ : ৫১]

নয়. কাউ�ক দীন-শিরয়�তর ঊ��� ম�ন করা / ইসলা�মর �কুম তার জন� ��যাজ� নয় ম�ন করা

‘আজআিম �তামা�দর জন� �তামা�দর দীন পূণ�া� করলাম ও �তামা�দর �িতআমার অনু�হ স�ূণ� করলাম এবং ইসলাম�ক �তামা�দর
দীন িহ�স�ব ম�নানীত করলাম।’ [সরুা মািয়দা, ৫ : ৩]

দশ: দীন / ইসলাম �থ�ক মুখ িফির�য় �নয়া

‘�য ব�ি� তার �িতপাল�কর িনদশ�নাবিল �ারা উপিদ� হ�য়ও তা হ�ত মুখ িফির�য় �নয় তার অ�প�াঅিধক অপরাধী আর �ক? আিম
অবশ�ই অপরাধী�দর শাি� িদ�য় থািক।’ [সরুা সাজদা, ৩২ : ২২]


