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সংশিপ্ত বর্েনা.............
শিকে একশি

ারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ তা‘আো

শির্কের ম ানাহ কখনও ি া করর্বন না। এ ছাড়া
যত ম ানাহ আর্ছ ইচ্ছা করর্ে শতশন ি া কর্র
শদর্বন। এ প্রবর্ে শির্কের সংজ্ঞা ও প্রকারর্েদ শনর্য়
আর্োচনা করা হর্য়র্ছ।
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শির্কের সংজ্ঞা ও প্রকারর্েদ
শির্কের সংজ্ঞা: রব ও ইোহ শহর্সর্ব আল্লাহর সার্ে আর
কাউর্ক িরীক সাবযস্ত করার না ই শিকে। অশধকাংি
মির্ে উেু শহয়যাত তো ইোহ শহর্সর্ব আল্লাহর সার্ে
িরীক করা হয়। ময ন, আল্লাহর সার্ে অনয কার্রা শনকি
মদা‘আ করা শকংবা শবশেন্ন প্রকার ইবাদাত ময ন যর্বহ,
ান্নত, েয়, আিা,

হব্বত ইতযাশদর মকার্না শকছু

ায়রুল্লাহর উর্ের্িয শনর্বদন করা।
শনম্ন শেশখত কারর্র্ শিকে সবর্চর্য় বড় ম ানাহ শহর্সর্ব
শবর্বশচত:
১. এর্ত ‘ইোহ’-এর গুর্াবেী ও ববশির্যয খার্েক তো
সৃ শযকতোর সার্ে াখেু ক তো সৃ য বস্তুর তুেনা করা হয়।
মকননা ময বযশি আল্লাহর সার্ে কাউর্ক িরীক করর্ো,
মস প্রকারান্তর্র তার্ক আল্লাহর অনু রূপ ও স কি বর্ে
শির করর্ো। আল্লাহ বর্েন,

ۡ ُ ۡ ِ
]١٣ :﴾ [لقمان١٣ََّّٱلّشكََّّلظلمََّّعظِيم
ِ ََّّ﴿إِن
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“শনশ্চয় আল্লাহর সার্ে িরীক করা হা অনযায়।” [সূ রা
মোক ান, আয়াত: ১৩]
যু েু বো হয় মকার্না বস্তুর্ক তার আসে জায় া মের্ক
সশরর্য় অনয জায় ায় রাখা। সু তরাং ময

ায়রুল্লাহর

ইবাদত কর্র, মস ূ েতঃ ইবাদতর্ক তার আসে িার্ন না
মরর্খ ইবাদত পাওয়ার উপযু ি নয় এ ন কার্রা উর্ের্িয
তা শনর্বদন কর্র। আর এিা হর্ো সবর্চর্য় বড় যু েু
এবং অনযায়।
২. আল্লাহ তা‘আো দ্ব্যেেহীন োষায় বর্ে শদর্য়র্ছন, শিকে
করার পর ময বযশি তা মের্ক তাওবা করর্ব না, শতশন
তার্ক ি া করর্বন না। আল্লাহ তা‘আো বর্েন,
ٓ
ۡ
ۡ
ۡ
ُ
﴾َّ﴿َّإِنََّّٱّللََّّلََّّيغف َُِّرَّأنَّيُّشكََّّبِهِۦَّويغف َُِّرَّماَّدونََّّذَٰل ِكََّّل ِمنَّيشا َُّء
]٤٨ :[النساء

“শনশ্চয় আল্লাহর তাাঁর সার্ে িরীক করার পাপ ি া
কর্রন না। এতদ্ব্যতীত অনযানয অপরাধ শতশন ি া কর্রন,
যার জনয শতশন ইচ্ছা কর্রন।” [সূ রা আন-শনসা, আয়াত:
৪৮]
৩. আল্লাহ এও বর্েন ময, শতশন
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ু িরীকর্দর জনয

জান্নাতর্ক হারা কর্র শদর্য়র্ছন এবং তারা শচরিায়ীোর্ব
জাহান্নার্ অবিান করর্ব। শতশন বর্েন,
ۡ
ۡ
ۡ ُۡ
ُ
َّارَّوما
َُّ ٱّللَّعل ۡي َّهَِّٱۡلنةََّّومأوى َٰ َُّهَّٱنل
َُّ ََّّٱّللَِّفق َّۡدَّحَّرم
َّ ِ كَّب
َّ ّش
ِ ﴿إِنهۥَّمنَّي
]٧٢ :﴾ [املائدة٧٢ََِّّنَّأنصار
َّۡ ل ِلظَٰل ِ ِميََّّم
“শনশ্চয় ময বযশি আল্লাহর সার্ে িরীক কর্র, আল্লাহ তার
জর্নয জান্নাত হারা কর্র মদন এবং তার বাসিান হর্ব
জাহান্না । অতযাচারীর্দর মকার্না সাহাযযকারী মনই।”
[সূ রা আে- ার্য়দাহ, আয়াত: ৭২]
৪. শিকে সকে আ ের্ক নয ও শনষ্ফে কর্র মদয়। আল্লাহ
তা‘আো বর্েন,

ُ ۡ
ُ
ُ
]٨٨ :﴾ [االنعام٨٨ََّّ﴿ول َّۡوَّأۡشكواَََّّلبِطََّّع ۡن ُهمَّماََّكنواََّّي ۡعملون

“যশদ তারা শিকে করত, তর্ব তার্দর কাজক ে শনষ্ফে
হর্য় মযত।” [সূ রা আে-আন‘আ , আয়াত: ৮৮]
আল্লাহ তা‘আো আর্রা বর্েন,
ُ
ۡ ۡ ۡ
ََّّن َّأۡشكتَّ ََّل ۡحبطن
َّ ِ وح َّإ ِ َۡلكَّ َِّإَولَّ َّٱَّلِينَّ َّمِن َّق ۡبل ِكَّ َّلئ
َّ ِ ﴿ولق َّۡد َّأ
ۡ
ُ
ُ
.]٦٥ :﴾ [الزمر٦٥ََِّّسين
ِ ِ َٰعملكََّّوَلكوننََّّمِنََّّٱلخ
“আপনার প্রশত এবং আপনার পূ বেবতেীর্দর প্রশত অহী
মপ্ররর্ করা হর্য়র্ছ যশদ আল্লাহর িরীক শির কর্রন, তর্ব
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আপনার ক ে শনষ্ফে হর্ব এবং আপশন িশতগ্রস্তর্দর
একজন হর্বন।” [সূ রা আয-যু ার, আয়াত: ৬৫]
৫. ু িশরক বযশির রি (তো প্রার্ সংহার) ও ধন-সম্পদ
মকর্ড় মনওয়া উেয়ই হাোে। আল্লাহ তা‘আো বর্েন,
ُُۡ
ۡ ُۡ
ُ
ُ ُ ُ ۡ
ُ ُ ُ ۡ ُ ُ ُّ
َُّصوه َّۡم
خذوه َّۡم َّوٱح
َّ ث َّوجدتموه َّم َّو
َّ ّشك ِيَّ َّح ۡي
ِ ﴿فٱقتلواَّ َّٱلم
ُ
ۡ
]٥ :كَّم ۡرصدَّ﴾ [اتلوبة
َّ َّوٱق ُع ُدواََّّل ُه َّۡم
“অতঃপর ু িশরকর্দরর্ক হতযা কর মযখার্ন তার্দর পাও,
তার্দরর্ক বন্দী কর এবং অবর্রাধ কর। আর প্রর্তযক
ঘাাঁশির্ত তার্দর সোর্ন ওাঁৎ মপর্ত বর্স োক।” [সূ রা
আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫]
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লা বর্েন,
َ ُ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ
َ َ ال إ
َل
ِ : ف ِإذا قالوا،« أ ِمرت أن أقاتِل انلاس حَّت يقولوا ال ِإَل ِإال اَّلل
ي َ َ ُ َ ْ َ َّ ي
ُ َّ إ َّال
» اءه ْم َوأم َوال ُه ْم ِإال ِِبَق َها
اَّلل َع َص ُموا ِمِّن ِدم
ِ
“আল্লাহ ছাড়া আর মকার্না হক া‘বুদ মনই, একো বো
পযেন্ত মোকজর্নর সার্ে ের্ড় যাওয়ার জনয আ ার্ক
আর্দি করা হর্য়র্ছ। অতঃপর যখনই তারা এই বার্ী
উচ্চরর্ করে, আ ার হাত মের্ক তার্দর জান- াে তারা
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রিা কর্র শনে। অবিয এ বার্ীর দাবী অনু যায়ীকৃত
দন্ডনীয় অপরার্ধর সাজা মপর্তই হর্ব”।1
৬. কবীরা ম ানাহস ূ র্হর

র্ধয শিকে সবর্চর্য় বড়

ম ানাহ। রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লা বর্েন,
َ َ َّ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ً َ َ
ُ َُ َ َُي
َ َ َ ك ْم بأَ ْك
: قال،اَّلل
«أال أنبئ
ِ  بَل يا رسول: قالوا،َب الكبائِ ِر؟» ثالثا
ِ ِ
ُ
ُ
ُ
َّ
ُ َ ْ «
َ الو
»اِليْ ِن
ِ َ  َوعقوق،اَّلل
ِ ِاإلْشاك ب
ِ
“আশ শক মতা ার্দরর্ক সবর্চর্য় বড় কবীরা ম ানার্হর
সংবাদ শদব না? তারা বেে- জ্বী, অবিযই মহ আল্লাহর
রাসূ ে! শতশন বের্েন: আল্লাহর সার্ে শিকে করা এবং
শপতা- াতার অবাধয হওয়া”।2
ইবনু ে কাইর্য়য রহ. বর্েন, আল্লাহ জাশনর্য় শদর্য়র্ছন
ময, স স্ত জ র্তর সৃ শয এবং এর ওপর কতৃের্ের উর্েিয
হর্ো- আল্লাহ তা‘আোর্ক মযন তার না ও গুর্াবশেসহ
জানা যায় ও শুধু তাাঁরই ইবাদত করা হয়। তাাঁর সার্ে
1

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৭২৮৪; সহীহ ু সশে , হাদীস নং ২১।

2

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ২৬৫৪, ৫৯৭২; সহীহ ু সশে , হাদীস নং
৮৭।
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আর কার্রা িরীক করা না হয়। আর

ানু ষ মযন

শনর্জর্দর র্ধয নযায় ও ইনসাফ কার্য় কর্র। নযায় ও
ইনসাফ হর্ো মসই শনশি যদ্ব্ারা আস ান ও জ ীন
প্রশতষ্ঠত। ময ন, আল্লাহ তা‘আো বর্েন,
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ُ
ََّّ﴿لق َّۡدَّأ ۡرسلناَّ ُر ُسلناَّبِٱۡل ِيِنَٰتََِّّوأنزنلاَّمع ُه َُّمَّٱلكِتَٰبََّّوٱل ِمزيانََّّ َِلقوم
ۡ ُ
]٢٥ :ط﴾ [احلديد
َّ ِ اسَّبِٱلق ِۡس
َّ ٱنل
“শনশ্চয় আ রা আ ার রাসূ ে র্র্ক মপ্ররর্ কর্রশছ, স্পয
প্র ার্সহ এবং তার্দর সর্ে শদর্য়শছ শকতাব ও নযায়নীশত,
যার্ত ানু ষ সু শবচার প্রশতষ্ঠা কর্র।” [সূ রা আে-হাদীদ,
আয়াত: ২৫]
এখার্ন আল্লাহ জাশনর্য় শদর্য়শছন ময, শতশন তাাঁর
রাসূ ে র্র্ক মপ্ররর্ কর্রর্ছন এবং স্বীয় গ্রন্থস ূ হ নাশযে
কর্রর্ছন, যার্ত

ানু ষ ‘শিসত’ তো ইনসাফ হর্চ্ছ

তাওহীদ, বরং তাওহীদ হর্চ্ছ ‘আদে ও ইনসার্ফর ূ ে
স্তম্ভ। পিান্তর্র শিকে হর্ো স্পয যু েু ও অনযায়। ময ন,
আল্লাহ তা‘আো বর্েন,

ۡ ُ ۡ ِ
]١٣ :﴾ [لقمان١٣ََّّٱلّشكََّّلظلمََّّعظِيم
ِ ََّّ﴿َّإ ِن
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“শনশ্চয়ই শিকে একশি বড় যু েু ।” [সূ রা েু ক ান, আয়াত:
১৩]
অতএব, শিকে হর্চ্ছ সবর্চর্য় বড় যু েু

এবং তাওহীদ

হর্চ্ছ সর্বোত্ত ‘আদে ও ইনসাফ। আর যা শবশ্ব সৃ শযর
এই উর্ের্িযর সবর্চর্য় মবশি পশরপন্থী, তাই সবর্চর্য় বড়
কবীরা ম ানাহ। এ বযাপার্র ইবনু ে কাইর্য়

আর্রা

বর্েন, যখন শিকেই হর্ো এ উর্ের্িযর পশরপন্থী, তাই
সবের্তাোর্ব এশিই সবর্চর্য় বড় কবীরা ম ানাহ। আল্লাহ
প্রর্তযক ু িশরর্কর ওপর জান্নাতর্ক হারা কর্র শদর্য়র্ছন
এবং

তার

জান- াে

ও

পশরবার-পশরজনর্ক

তাওহীদপন্থীর্দর জনয হাোে কর্র শদর্য়র্ছন। তদু পশর
তার্দরর্ক দাস শহর্সর্ব গ্রহর্ করার ও অনু শত শদর্য়র্ছন,
মকননা তারা আল্লাহর ইবাদত ও দাসর্ের কাজ আদায়
করা মের্ক শবরত মের্কর্ছ। আল্লাহ

ু িশরক বযশির

মকার্না কাজ কবুে করর্ত, আশখরার্ত তার বযাপার্র
মকার্না সু পাশরি গ্রহর্ করর্ত ও তার মকার্না মদা‘আ
কবুে করর্ত এবং তার মকার্না আিা বাস্তবায়ন করর্ত
অস্বীকৃশত জ্ঞাপন কর্রর্ছন। প্রকৃতপর্ি ু িশরক বযশি
8

আল্লাহ সম্পর্কে সবর্চর্য় অজ্ঞ। মকননা মস সৃ শযর কাউর্ক
আল্লাহর স কি শির কর্র। অেচ এ হর্ো চূ ড়ান্ত
অজ্ঞতা এবং সর্বোচ্চ পযোর্য়র যু েু । যশদও বস্তশবকোর্ব
ু িশরক বযশি তার রব আল্লাহ তা‘আোর ওপর যু েু
কর্র না, বরং মস শনর্জর ওপরই যু েু কর্র োর্ক।
৭. শিকে হর্ো এ ন ত্রুশি ও মদাষ যা মের্ক আল্লাহ
তা‘আো শনর্জর্ক পশবে বর্ে মঘাষর্া কর্রর্ছন। অতএব,
ময বযশি আল্লাহর সার্ে িরীক করর্ো, মস আল্লাহর জনয
ওিাই সাবযস্ত করর্ো যা মের্ক শতশন শনর্জর্ক পশবে বর্ে
মঘাষর্া শদর্য়র্ছন। আর তাই শিকে হর্ো আল্লাহর পশরপূ র্ে
নাফর ানী, চূ ড়ান্ত হঠকাশরতা ও তাাঁর্ক কয মদওয়ারই
না ান্তর।
শির্কের প্রকারর্েদ
শিকে দু ই প্রকার:
১. শির্কে আকরার (বড় শিকে): যা বান্দার্ক শ ল্লার্তর ণ্ডী
মের্ক মবর কর্র মদয়। এ ধরর্নর শির্কে শেপ্ত বযশি যশদ
শির্কের ওপরই ারা যায় এবং তা মের্ক তাওবা না কর্র
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োর্ক, তাহর্ে মস শচরিায়ীোর্ব জাহান্নার্

অবিান

করর্ব।
শির্কে আকবর হর্ো

ায়রুল্লাহ তো আল্লাহ ছাড়া ময

মকার্না বযশি, প্রার্ী বা বস্তুর উর্ের্িয মকার্না ইবাদত
আদায় করা, ায়রুল্লাহ’র উর্ের্ি কুরবানী করা, ান্নত
করা, মকার্না ৃ ত বযশি শকংবা শজ্বন অেবা িয়তান কার্রা
িশত করর্ত পার্র শকংবা কাউর্ক অসু ি করর্ত পার্র, এ
ধরর্নর েয় পাওয়া, প্রর্য়াজন ও চাশহদা পূ র্ে করা এবং
শবপদ দূ র করার নযায় ময সব বযাপার্র আল্লাহ ছাড়া আর
মকউ ি তা রার্খ না মসসব বযাপার্র আল্লাহ ছাড়া আর
কার্রা কার্ছ আিা করা।
আজকাে আওশেয়া ও বুযু াে র্ন দীর্নর কবরস ূ হর্ক
মকন্দ্র কর্র এ ধরর্নর শির্কের প্রচুর চচো হর্চ্ছ। এশদর্ক
ইিারা কর্র আল্লাহ বর্েন,
ُ ُ
ُ ُّ ُ
ُ
ََُّّضه َّۡم َّولَّ َّينف ُع ُه َّۡم َّويقولون
ٱّللِ َّما َّلَّ َّي
َّ َّ ون
َِّ ﴿وي ۡع ُب ُدونَّ َّمِن َّد
ُ َٰٓ ُ ِ ٓ ُ َٰٓ
]١٨ :ٱّللِ﴾ [يونس
َّ ََّّعؤناَّعِند
هؤلءََّّشف
“তারা আল্লাহর পশরবর্তে এ ন বস্তুর ইবাদত কর্র, যা না
তার্দর মকার্না িশত সাধন করর্ত পার্র, না করর্ত
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পার্র, মকার্না উপকার। আর তারা বর্ে, এরা মতা
আল্লাহর কার্ছ আ ার্দর সু পাশরিকারী।” [সূ রা ইউনু স,
আয়াত: ১৮]
২. শির্কে আস ার (র্ছাি শিকে): শিকে আস ার বান্দার্ক
ু সশে শ ল্লার্তর ণ্ডী মের্ক মবর কর্র মদয় না, তর্ব
তার একেবার্দর আকীদায় ত্রুশি ও ক শতর সৃ শয কর্র।
এশি শির্কে আকবার্র শেপ্ত হওয়ার অসীো ও কারর্। এ
ধরর্নর শিকে দু ‘প্রকার:
প্রে প্রকার: স্পয শিকে
এ প্রকার্রর শিকে কো ও কার্জর মির্ে হর্য় োর্ক।
কোর মির্ে শির্কের উদাহরর্:
আল্লাহর বযতীত অনয শকছু র কস

ও িপে করা।

রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লা বর্েন,
َّ ْ َ َ َ َ ْ َ
َ ْ َاَّلل َف َق ْد أ
»ْش َك
ِ ْي
ِ «من حلف بِغ
“ময বযশি ায়রুল্লাহ’র কস করে, মস কুফুরী শকংবা
শিকে করে”।3
3

সু নান আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৩২৫১।
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অনু রূপোর্ব এ ন কো বো ময, আল্লাহ এবং তুশ ময ন
َ ْالل َوشئ
ُ اء
َ  َما َشককোন ো এক ব্যক্তি রোসূ লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু
মচর্য়ছ ت
ِ
‘আোইশহ ওয়াসাল্লা র্ক “আল্লাহ এবং আপশন ময ন
মচর্য়র্ছন” কোশি বের্ে শতশন বের্েন,
ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ ً ْ َ َّ َ ْ َ َ
»اَّلل َوح َد ُه
 بل ما شاء،َّلل عدال
ِ ِ «جعلت ِِّن
‘‘তুশ শক আ ার্ক আল্লাহর সার্ে স কি শির করর্ে?
বরং বে, আল্লাহ এককোর্ব যা মচর্য়র্ছন”।4
আর একোও বো ময, যশদ আল্লাহ ও অ ু ক বযশি না
َ ُ ُ َ َْ
োকত الل َوفالن
 لوالউপর্রাি মিেদ্ব্র্য় শবশুদ্ধ হর্ো
ক্ত ম্নরূনে ব্লো- আল্লাহ মচর্য়র্ছন, অতঃপর অ ু ক ময ন
َ ُ ُ ُ َ َ َ
মচর্য়র্ছ الل ث َّم فالن
 ماشاءযশদ আল্লাহ না োকর্তন,
َ ُ ُ ُ َ َْ
অতঃপর অ ু ক বযশি না োকত الل ث َّم فالن
 لوالমকননা
ُ
আরবীর্ত ( ث َّمযোর অর্থ: তোরের ব্ো অতঃের) অব্যয়টি ক্তব্লনে

েযথোয়ক্রক্তিক অনর্থর জ য ব্যব্হৃত হয়। তোই ‘এবং’ ির্ের বদর্ে
‘তারপর’ শকংবা ‘অতঃপর’ ির্ের বযবহার বান্দার
4

ু সনাদ আহ াদ, হাদীস নং ২৫৬১।
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ইচ্ছার্ক আল্লাহর ইচ্ছার অধীনস্ত কর্র মদয়। ময ন,
আল্লাহ তা‘আো বর্েন,
ۡ ُّ ُ
ٓ
ٓ
ٓ
]٢٩ :﴾ [اتلكوير٢٩ََّّبَّٱلعَٰل ِمي
َّ ٱّللَّر
َّ ََّّلَّأنَّيشاء
َّ ِ ﴿وماَّتشا ُءونََّّإ
“মতা রা শবশ্বজ র্তর রব আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া মকার্না
শকছু রই ইচ্ছা করর্ত পার না।” [সূ রা আত-তাকবীর,
আয়াত: ২৯]
পিান্তর্র আরবী  واوযার অেে ‘এবং’ অবযয়শি দু ’শি সত্তা
বা বস্তুর্ক একেীকরর্ ও উের্য়র অংিীদাশরে অেে
প্রদার্নর জনয বযবহৃত হয়। এর দ্ব্ারা পযোয়ক্রশ ক অেে
শকংবা পরবতেী পযোর্য় সংঘশিত অেে বুঝা যায় না। ময ন,
একো বো ময, ‘আ ার জনয মতা মকবে তুশ

এবং

আল্লাহ আছ’ ও ‘এর্তা আল্লাহ এবং মতা ার বরকর্ত
হর্য়র্ছ’।
আর কার্জর মির্ে শির্কের উদাহরর্:
ময ন শবপদাপদ দূ র করার জনয কশড় শকংবা দা া বাাঁধা,
বদনজর মের্ক বাাঁচার জনয তাবীজ ইতযাশদ েিকার্না।
এসব বযাপার্র যশদ এ শবশ্বাস োর্ক ময, এগুর্ো বাোু সীবত দূ র করার াধয ও উপকরর্, তাহর্ে তা হর্ব
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শির্কে আস ার। মকননা, আল্লাহ এগুর্োর্ক মস উপকরর্
শহর্সর্ব সৃ শয কর্রন শন; পিান্তর্র কার্রা যশদ এ শবশ্বাস
হয় ময, এসব বস্তু স্বয়ং বাো- ু সীবত দূ র কর্র, তর্ব তা
হর্ব শিকে আকবর। মকননা এর্ত ায়রুল্লাহ’র প্রশত মসই
ি তা অপের্ করা হর্য়র্ছ যা শুধু াে আল্লাহর জনয
শনশদেয।
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শদ্ব্তীয় প্রকার: ম াপন শিকে
এ প্রকার শির্কের িান হর্ো ইচ্ছা, সংকল্প ও শনয়র্তর
র্ধয। ময ন, মোক মদখার্নার উর্ের্িয ও প্রশসশদ্ধ
অজের্নর জনয মকার্না আ ে করা। অেোৎ আল্লাহর
বনকিয অজেন করা যায় এ ন মকার্না কাজ কর্র তা দ্ব্ারা
ানু র্ষর প্রিংসা োর্ের ইচ্ছা করা। ময ন, সু ন্দরোর্ব
সাোত আদায় করা শকংবা সদকা করা এ উর্ের্িয ময,
ানু ষ তার প্রিংসা করর্ব, অেবা সির্ে শযশকর-আযকার
পড়া ও সু কর্ে শতোওয়াত করা যার্ত তা শুর্ন মোকজন
তার গুর্ ান কর্র। যশদ মকার্না আ র্ে শরয়া তো মোক
মদখার্নার উর্েিয সংশ শিত োর্ক, তাহর্ে আল্লাহ
তা‘আো তা বাশতে কর্র মদন। আল্লাহ বর্েন,
ٗ
ٓ
ۡ ۡ
ۡ ُۡ
ٗ
َّك
َّ ّش
َّ ل َّعم
َّ ﴿فمن ََّكنَّ َّي َّۡر ُجواَّ َّل ِقاءَّ َّر ِبِهِۦ َّفلي ۡعم
ِ ل َّصَٰل ِحا َّولَّ َّي
]١١٠ :﴾ [الكهف١١٠َّبِعِباد َّة َِّر ِبِه َِّۦَّٓأحدَۢا
“অতএব, ময বযশি তার পােনকতোর সািাত কা না
কর্র, মস মযর্না সৎক ে সম্পাদন কর্র এবং তার
পােনকতোর ইবাদর্ত কাউর্ক িরীক না কর্র।” [সূ রা
আে-কাহাফ, আয়াত: ১১০]
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নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লা বর্েন,
َ ْ ُ ْ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ي
ْ  َو َما ي:اْل ْص َغ ُر قَالُوا
الِّش ُك
« ِإن أخوف ما أخاف عليكم الِّشك
َ َُ َ َ ْ َْ
 ي:لل؟ قَ َال
ُ الر َي
»اء
ِ اْلصغ ُر يا رسول ا
“মতা ার্দর ওপর আশ ময শজশনর্সর েয় সবর্চর্য় মবশি
করশছ তা হর্ো শির্কে আস র। সাহাবী র্ শজর্জ্ঞস
করর্েন: ইয়া রাসূ োল্লাহ! শির্কে আস র কী? শতশন
বের্েন: শরয়া (র্োক মদখার্নার উর্ের্িয আ ে করা)”।5
পাশেেব মোর্ে পর্ড় মকার্না আ ে করাও এ প্রকার
শির্কের অন্ত েত। ময ন, মকার্না বযশি শুধু

াে-সম্পদ

অজের্নর জর্নযই হজ কর্র, আযান মদয় অেবা মোকর্দর
ই া শত কর্র শকংবা ির‘ঈ জ্ঞান অজেন কর্র বা শজহাদ
কর্র।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইশহ ওয়াসাল্লা বর্েন,
ْ ُ ْ
َ  َو َعبْ ُد اخلَم،اِل ْر َهم
 َو َعبْ ُد ي،اِلينَار
«تَع َس َعبْ ُد ي
 إِن أع ِط َي،يص ِة
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
ْ
َ ِ َر
» َو ِإن ل ْم يع َط َس ِخ َط،ِض
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“দীনার, শদরহা

এবং খাশ সা-খাশ ো (তো উত্ত

মপািাক-পশরচ্ছদ)-এর যারা দাস, তার্দর ধ্বংস। তার্ক
মদওয়া হর্ে মস সন্তুয হয়, আর না মদওয়া হর্ে অসন্তুয
হয়”।6
ই া ইবনু ে কাইর্য়য রহ. বর্েন, সংকল্প ও শনয়র্তর
শিকে হর্ো এ ন এক সা র সদৃ ি যার মকার্না কূেশকনারা মনই। খুব ক মোকই তা মের্ক বাাঁচর্ত পার্র।
অতএব, ময বযশি তার আ ে দ্ব্ারা আল্লাহর সন্তুশয ছাড়া
অনয শকছু ও

ায়রুল্লার কার্ছ ঐ আ র্ের প্রশতদান

প্রতযািা কর্র, মস ূ েতঃ উি আ ে দ্ব্ারা তার শনয়ত ও
সংকল্প শনয়ত খার্েসোর্ব আল্লাহর সন্তুশযর উর্ের্িয
করা। এিাই হর্ো সতযপন্থা তো ইবরাহীর্ র শ ল্লাত, যা
অনু সরর্ করার জনয হান আল্লাহ তাাঁর সকে বান্দার্দর
শনর্দেি শদর্য়র্ছন এবং এতদ্ব্যতীত শতশন কার্রা কাছ মের্ক
অনয শকছু কবুে করর্বন না। আর এ সতয পন্থাই হর্ো
ইসোর্ র হাকীকত।
6
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ۡ ۡ
ۡ
ُ
ََّّف َّٱٓأۡلخِرَّة َِّمِن
َّ ِ َّ َّٱۡل ۡسل َٰ َِّم َّد ِٗينا َّفلن َّ ُيقبلَّ َّم ِۡن َُّه َّوهو
َّ ﴿ومن َّي ۡبت َِّغ َّغ
ِ َّ ي
ۡ
]٨٥ :﴾ [ال عمران٨٥ََِّّسين
ِ ِ َٰٱلخ
“মকউ ইসো

ছাড়া অনয মকার্না দীন গ্রহর্ করর্ত

চাইর্ে তা কখনও কবুে করা হর্ব না এবং মস হর্ব
আশখরার্ত িশতগ্রস্তর্দর অন্তেূ েি।” [সূ রা আর্ে ই রান,
আয়াত: ৮৫]
উপর্রর বিবয মের্ক স্পয বার্ব বুঝা যার্চ্ছ ময, শির্কে
আকবার ও শির্কে আস ার্রর র্ধয শকছু পােেকয রর্য়র্ছ।
মসগুর্ো হর্ো:
১. মকার্না বযশি শির্কে আকবার্র শেপ্ত হর্ে মস ু সশে
শ ল্লাত মের্ক মবর হর্য় যায়; পিান্তর্র শির্কে আস ার্রর
ফর্ে মস ু সশে শ ল্লাত মের্ক মবর হয় না।
২. শির্কে আকবর্র শেপ্ত বযশি শচরকাে জাহান্নার্ অবিান
করর্ব; পিান্তর্র শির্কে আস ার্র শেপ্ত বযশি জাহান্নার্
ম র্ে শচরকাে মসখার্ন অবিান করর্ব না।
৩. শির্কে আকবার বান্দার স স্ত আ ে নয কর্র মদয়,
শকন্তু শির্কে আস ার সব আ ে নয কর্র না; বরং শরয়া
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ও দু শনয়া অজের্নর উর্ের্িয কৃত আ ে শুধু তৎসংশিয
আ ের্কই নয কর্র।
৪. শির্কে আকবার্র শেপ্ত বযশির জান- াে ু সশে র্দর
জনয হাোে; পিান্তর্র শির্কে আস ার্র শেপ্ত বযশির জানাে কার্রা জনয হাোে নয়।
স াপ্ত
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