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সংরিপ্ত বর্ণনা............. 
এ রনবচে ললখক আল্লাহর সচে রশকণ এর প্রসে 
আচলােনা কচরচেন। এচৈ রশচকণর ভোবহৈা, রশচকণর 
রকেু ধরন ও মুশররচকর শারি প্রভৃরৈ রবষে আচলােনা 
করা হচেচে। 
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সবচেচে বড় গুনাহ 

পৃরিবীচৈ যৈ পাপ আচে ৈার মচধে সবচেচে গুরুৈর 
হচলা আল্লাহর সচে কাউচক শরীক করা। পৃরিবীচৈ 
রশচকণর লেচে জঘর্ে আর গুনাহ লনই। লয আল্লাহর দো 
ও অনুগ্রহ োড়া আমাচদর একরি মুহূৈণও কাচি না, 
কাউচক ৈাাঁর সমকি, সমৈুলে বা সমমযণাদাে অরধরিৈ 
করার লেচে বড় অপরাধ আর কী হচৈ পাচর? ৈাই 
আল্লাহ ৈা‘আলা বচলচেন,  

هََّّإِن َّ﴿ ََّّٱّلل  ۡغفِر ََّّله نَّيه
ه
يهۡغفِر ََّّبِهِۦَّي ۡۡشهكهََّّأ اَّوه َٰلِكهََّّد ونهََّّمه نَّذه آء  ََّّلِمه هشه نَّي َّوهمه

ََِّّي ۡۡشِكَّۡ دََِّّبِٱّلل  قه ى ََّّفه ه ِظيًماَّإِۡثًماَّٱۡفَته  [  ٤٨: النساء] ﴾٤٨َّعه

“রনশ্চে আল্লাহ ৈাাঁর সাচি শরীক করাচক িমা কচরন 
না। রৈরন িমা কচরন এ োড়া অনোনে পাপ, যার জনে 
রৈরন োন। আর লয আল্লাহর সাচি শরীক কচর লস 
অবশেই মহাপাপ রেনা কচর”। [সূরা আন-রনসা, আোৈ: 
৪৮] 

আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রারদোল্লাহু ‘আনহু লিচক বরর্ণৈ, 
রৈরন বচলন,  
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ْعَظُم؟ قَاَل: »
َ
نِْب أ يُّ اذله

َ
، أ ِ ا وَُهَو »قُلُْت يَا رَُسوَل اَّلله ِ نِدًّ ْن ََتَْعَل َّلِله

َ
أ

 «َخلََقَك 

“আরম রজচেস করলাম, লহ আল্লাহর রাসূল, সবচেচে বড় 
গুনাহ লকানরি? রৈরন বলচলন, ৈুরম কাউচক আল্লাহর 
সমকি রনধণারর্ করচব; অিে রৈরন লৈামাচক সৃরি 
কচরচেন”।1  

আল্লাহর সচে রশকণ করার অিণ আল্লাহর ইবাদচৈর 
পাশাপারশ অনে কারও ইবাদৈ করা। ৈাাঁর দাসচের 
স্বীকৃরৈর পাশাপারশ অনে কারও দাসেও লমচন লনওো। 
আল্লাহ ৈা‘আলা বচলন,  

وا َّ﴿ هََّّوهٱۡعب د  ََّّٱّلل  له وا ََّّوه ۡۡشِك 
ۡيََّّبِهِۦَّت  [  ٣٦: النساء] ﴾َّا ََّّ  َّشه  

“লৈামরা ইবাদাৈ কর আল্লাহর, ৈাাঁর সাচি লকাচনা 
রকেুচক শরীক কচরা না”। [সূরা আন-রনসা, আোৈ: ৩৬] 

আচরক আোচৈ আল্লাহ বচলন,  

                                                           
1 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০০১; সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ৮৬। 
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ََّّٓق ۡلَّ﴿ ا ِمۡرت ََّّإِن مه
 
نََّّۡأ

ه
ۡعب دهََّّأ

ه
هََّّأ ََّّٓٱّلل  له ۡۡشِكهََّّوه

 
 [  ٣٦: الرعد] ﴾بِهِۦَّأ

“বলুন, আমাচক লকবল আচদশ লদওো হচেচে, লযন আরম 
আল্লাহর ইবাদাৈ করর এবং ৈাাঁর সাচি শরীক না করর”। 
[সূরা আর-রা‘দ, আোৈ: ৩৬] 

আচরক আোচৈ রৈরন বচলন,  

مهن﴿ نهََّّفه وا َََّّكه آءهََّّيهۡرج  ب ِهِۦَّلِقه ۡلََّّره مهََّّفهۡليهۡعمه َّعه اَّل  َٰلِح  ََّّصه له َّي ۡۡشِكََّّۡوه
ةَِّ ب ِهِۦََّّٓبِعِبهاده َۢاَّره ده حه

ه
 [  ١١٠: الكهف] ﴾١١٠َّأ

“সুৈরাং লয ৈার রচবর সািাৎ কামনা কচর, লস লযন 
সৎকমণ কচর এবং ৈার রচবর ইবাদাচৈ কাউচক শরীক 
না কচর”। [সূরা আল-কাহাফ, আোৈ: ১১০]  

রশকণ লয সবচেচে বড় যুলুম ও রনকৃিৈম পাপ ৈা 
কৈভাচবই না আল্লাহ আমাচদর স্মরর্ কররচে রদচেচেন। 

আল্লাহ ৈা‘আলা বচলন,  

َٰن ََّّقهالهََِّّإَوذَّۡ﴿ وهََِِّّلبۡنِهِۦَّل ۡقمه ۥَّوهه  ه  َٰب نه ََّّيهعِظ  ََّّيه ِ ََّّت ۡۡشِكََّّۡله كهََّّإِن ََّّبِٱّلل  ۡ ِ َّٱلۡش 
ۡلم َّ ِظيم ََّّلهظ   [  ١٣: لقمان] ﴾١٣َّعه

“আর স্মরর্ কর, যখন লুকমান ৈার পুত্রচক উপচদশ 
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রদচৈ রিচে বচলরেল, রপ্রে বৎস, আল্লাহর সাচি রশকণ 
কচরা না; রনশ্চে রশকণ হচলা বড় যুলুম”। [সূরা লুকমান, 
আোৈ: ১৩]  

লয রশকণ কচর লস যারলম। কারর্, আল্লাহ ৈাচক সৃরি 
কচরচেন আর লস ইবাদৈ করচে অনে কারও। লস লৈা 
রনমকহারাম; অকৃৈে। আল্লাহ বচলন,  

ونهَّ﴿ ي ۡۡشِك 
ه
اَّأ ََّّمه ۡل ق ََّّله ۡيَََّّيه مََّّۡاَّ  َّشه ونهََّّوهه  ۡلهق  ١٩١ََََّّّي  له ونهََّّوه هۡستهِطيع  مََّّۡي هه  َّل

ا ََّّٓنهۡۡص  له مََّّۡوه ه  سه نف 
ه
ونهََّّأ  [  ١٩٢  ،١٩١: االعراف] ﴾١٩٢ََّّيهنۡص  

“ৈারা রক এমন রকেুচক শরীক কচর, যারা লকাচনা রকেু 
সৃরি কচর না, বরং ৈাচদরচকই সৃরি করা হে? আর ৈারা 
ৈাচদরচক লকাচনা সাহাযে করচৈ পাচর না এবং ৈারা 
রনজচদরচকও সাহাযে করচৈ পাচর না’। [সূরা আল-
আ‘রাফ, আোৈ: ১৯১-১৯২]  

রৈরন ৈাচক রররযক লদন আর লস অনে কারও শুকররো 
আদাে কচর। লস নুন খাে একজচনর আর গুর্ িাে 
আচরকজচনর। আল্লাহ বচলন,  
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ونهَّ﴿ يهۡعب د  ََِّّد ونََِِّّمنَّوه اَّٱّلل  ََّّمه ۡملِك ََّّله مََّّۡيه هه  اَّل ِنهََّّرِۡزق  َََّّٰم  َٰوه مه َّتَِّٱلس 
ۡرِضَّ

ه
ۡيََّّوهٱۡۡل ََّّاَّ  َّشه له ونهََّّوه هۡستهِطيع   [  ٧٣: انلحل] ﴾٧٣َّي

“আর ৈারা আল্লাহ োড়া এমন রকেুর উপসনা কচর, যারা 
আসমানসমূহ ও যমীচন ৈাচদর লকাচনা রররযচকর মারলক 
নে এবং হচৈও পারচব না”। [সূরা আন-নাহল, আোৈ: 
৭৩]  

মুশররচকর শারি:   

রশকণ লযচহৈু বড় গুনাহ, ৈাই আল্লাহ রশকণকারী ৈিা 
মুশররকচক শারিও রদচবন বড় মমণন্তুদ।  

প্রিম শারি:  

আল্লাহ মুশররচকর রসোম, সালাৈ, হজ বা যাকাৈ- 
লকাচনা রকেুই কবুল কচরন না, যাবৎ লস ৈাওবা কচর 
রফচর আচস। আল্লাহ বচলন, 

هوَّۡ﴿ ل وا ََّّوه ك  ۡۡشه
ه
ََّّأ هبِطه مََّله ۡنه  اَّعه ن وا ََّّم  ل ونهَََّّكه ۡعمه  [  ٨٨: االنعام] ﴾٨٨ََّّيه

“আর যরদ ৈারা রশকণ করৈ, ৈারা যা আমল কররেল ৈা 
অবশেই বরবাদ হচে লযৈ”। [সূরা আল-আন‘আম, 
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আোৈ: ৮৮]  

আল্লাহ আরও বচলন,  

دَّۡ﴿ لهقه وِحهََّّوه
 
ۡكهََّّأ ََّّإَِله ِينهََِّّإَوله ۡبلِكهََِّّمنَّٱَّل  ََّّلهئِنََّّۡقه ۡكته ۡۡشه

ه
ن ََّّأ هۡحبهطه ََّله

ل كهَّ مه ونهن ََّّعه هك  َله َِِٰسِينهََِّّمنهََّّوه  [  ٦٥: الزمر] ﴾٦٥ََّّٱۡلخه

“আর অবশেই লৈামার কাচে এবং লৈামার পূবণবৈণীচদর 
কাচে ওহী পাঠাচনা হচেচে লয, ৈুরম রশকণ করচল লৈামার 
কমণ রনষ্ফল হচবই। আর অবশেই ৈুরম িরৈগ্রিচদর 
অন্তভুণক্ত হচব”। [সূরা আয-যুমার, আোৈ: ৬৫]  

রিৈীে শারি:  

ৈাওবা না কচর মারা লিচল আল্লাহ লকাচনা রশকণকারীচক 
িমা করচবন না, যরদও লস রসোম, সালাৈ, হজ ও 
যাকাৈ আদাে কচর এবং রনচজচক মুসরলম রহচসচব দারব 
কচর। আল্লাহ বচলন, 

هََّّإِن َّ﴿ ََّّٱّلل  ۡغفِر ََّّله نَّيه
ه
يهۡغفِر ََّّبِهِۦَّي ۡۡشهكهََّّأ اَّوه َٰلِكهََّّد ونهََّّمه نَّذه آء  ََّّلِمه هشه نَّي َّوهمه

ََِّّي ۡۡشِكَّۡ دََِّّبِٱّلل  قه ى ََّّفه ه ِظيًماَّإِۡثًماَّٱۡفَته  [  ٤٨: النساء] ﴾٤٨َّعه
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“রনশ্চে আল্লাহ ৈাাঁর সাচি শরীক করাচক িমা কচরন 
না। রৈরন িমা কচরন এ োড়া অনোনে পাপ, যার জনে 
রৈরন োন। আর লয আল্লাহর সাচি শরীক কচর লস 
অবশেই মহাপাপ রেনা কচর”। [সূরা আন-রনসা, আোৈ: 
৪৮]  

অৈএব, সব গুনাহই আল্লাহ মাফ করচৈ পাচরন যা 
পররৈোি না কচরই লস মারা লিচে, লকবল রশকণ োড়া। 
রশকণ লিচক ৈাওবা না কচর মারা লিচল ৈার রনিার লনই। 
আল্লাহ রাবু্বল ‘আলামীন বচলন,  

يهۡغفِر َّ﴿ اَّوه َٰلِكهََّّد ونهََّّمه نَّذه آء  ََّّلِمه هشه  [  ٤٨: النساء] ﴾َّي

“রৈরন িমা কচরন এ োড়া অনোনে পাপ, যার জনে রৈরন 
োন”। [সূরা আন-রনসা, আোৈ: ৪৮] 

হাদীচসও লদখুন লসই একই কিার পুনঃর্ধ্ণরন। রশকণ না 
কচর শৈ পাপ কচরও রনিাচরর সম্ভাবনা আচে। রকন্তু 
রশচকণর িমা লনই। আবূ যর (রিফারী) রারদোল্লাহু ‘আনহু 
লিচক বরর্ণৈ, রৈরন বচলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওোসাল্লাম বচলচেন,  
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يُل جِ َعَرَض ِِل » ِ َشيْئًا ْْبِ نهُه َمْن َماَت الَ يُِّْشُِك بِاَّلله
َ
تََك أ مه

ُ
ْ أ ، قَاَل: بَِّشر

َق، َوإِْن َزََن؟ قَاَل: َنَعْم " قَاَل:  يُل، َوإِْن ََسَ َدَخَل اجلَنهَة، قُلُْت: يَا ِجْْبِ
َق، َوإِْن َزََن؟ قَاَل: َنَعْم، َوإِْن ََشَِب اخلَْمرَ    «قُلُْت: َوإِْن ََسَ

“আমার সামচন রজবরীল আরবভূণৈ হচলন। রৈরন বলচলন, 
আপরন আপনার উম্মৈচদর সুসংবাদ রদন, লয বেরক্ত 
আল্লাহর সচে কাউচক শরীক না করা অবস্থাে মারা যাচব, 
লস জান্নাচৈ দারখল হচব। আরম বললাম, যরদও লস রযনা 
কচর এবং েুরর কচর িাচক? রৈরন বলচলন, যরদও লস 
রযনা কচর এবং েুরর কচর িাচক। আরম বললাম, যরদও 
লস রযনা কচর এবং েুরর কচর িাচক? রৈরন বলচলন, 
যরদও লস মদ পান কচর”।2  

ৈৃৈীে শারি:  

আল্লাহ ৈাচক জাহান্নাচম প্রচবশ করাচবন। ৈার সচে 
কাচফচরর অনুরূপ আেরর্ করচবন। যরদও লস রসোম 
পালন কচর, সালাৈ আদাে কচর, হজ সম্পাদন কচর 

                                                           
2 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৪৩; সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ৯৪। 
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এবং যাকাৈ প্রদান আর রনচজচক মুসরলম রহচসচব দারব 
কচর। আল্লাহ বচলন,  

ۥ﴿ نَّإِن ه  ََِّّي ۡۡشِكََّّۡمه دََّّۡبِٱّلل  قه مهََّّفه ر  لهۡيهََِّّٱّلل  ََّّحه َٰه ََّّٱۡۡلهن ةهََّّعه ى وه
ۡ
أ اَّٱنل ار  ََّّوهمه َّوهمه

َٰلِِميهَّ ار ََِّّمنََّّۡلِلظ  نصه
ه
 [  ٧٢: دةاملائ] ﴾٧٢َّأ

“রনশ্চে লয আল্লাহর সাচি শরীক কচর, ৈার ওপর 
অবশেই আল্লাহ জান্নাৈ হারাম কচর রদচেচেন এবং ৈার 
রঠকানা আগুন। আর যারলমচদর লকাচনা সাহাযেকারী 
লনই”। [সূরা আল-মাচেদাহ, আোৈ: ৭২]  

পিান্তচর অন্তৈ রশকণ না কচর লকউ যরদ মারা যাে 
ৈাহচল ৈার জনে পররত্রাচর্র বাৈণা রচেচে। জাচবর ইবন 
আবদুল্লাহ রারদোল্লাহু ‘আনহু লিচক বরর্ণৈ, রৈরন বচলন, 
আরম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লামচক বলচৈ 
শুচনরে, রৈরন বচলন,  

َمْن َماَت اَل يُِّْشُِك بِاهلِل َشيْئًا َدَخَل اجْلَنهَة، َوَمْن َماَت يُِّْشُِك بِاهلِل »
 «َشيْئًا َدَخَل انلهارَ 

“লয বেরক্ত আল্লাহর সচে অংশীদার না কচর ৈাাঁর সচে 
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সািাৎ করচব লস জান্নাচৈ প্রচবশ করচব, আর লয বেরক্ত 
ৈাাঁর সচে লকাচনা অংশীদার সাবেি কচর সািাৎ করচব 
লস জাহান্নাচম প্রচবশ করচব”।3 

েৈুিণ শারি:  

মুশররচকর লিচত্র রফররশৈা, নবী বা মুরমন ৈিা লকাচনা 
সুপাররশকারীই কাচজ আসচব না। পীচরর কিা লৈা বলাই 
বাহুলে। আল্লাহ ৈা‘আলা বচলন,   

ا﴿ مه مََّّۡفه ه  ع  ة ََّّتهنفه َٰعه فه َٰفِعِيهََّّشه  [  ٤٨: املدثر] ﴾٤٨َّٱلش 

“অৈএব সুপাররশকারীচদর সুপাররশ ৈাচদর লকাচনা 
উপকার করচব না”। [সূরা আল-মুদ্দারসসর, আোৈ: ৪৮] 

আবূ হুরােরা রারদোল্লাহু ‘আনহু লিচক বরর্ণৈ, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বচলন, 

ْن ُُيِْرَج بِرمَْحَِتِه َمْن إَِذا فََرغَ »
َ
َراَد أ

َ
ُ ِمَن الَقَضاِء َبْْيَ الِعبَاِد، َوأ  اَّلله

ْن ُُيْرُِجوا ِمَن انلهاِر، َمْن ََكَن اَل 
َ
َمَر الَماَلئَِكَة أ

َ
ْهِل انلهاِر، أ

َ
َراَد ِمْن أ

َ
أ

                                                           
3 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ৯৩। 
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ْن يَرمَْحَُه، ِممه 
َ
ُ أ َراَد اَّلله

َ
ْن أ ِ َشيْئًا، ِممه ْن اَل إََِلَ إاِله يُِّْشُِك بِاَّلله

َ
ْن يَْشَهُد أ

ثََر 
َ
ُكُل انلهاُر اْبَن آَدَم إاِله أ

ْ
ُجوِد، تَأ ثَِر السُّ

َ
، َفيَْعِرفُوَنُهْم ِِف انلهاِر بِأ ُ اَّلله

ُجوِد، َفيَْخرُُجوَن ِمَن  ثََر السُّ
َ
ُكَل أ

ْ
ْن تَأ

َ
ُ لََعَ انلهاِر أ َم اَّلله ُجوِد، َحره السُّ

 «انلهارِ 

“যখন আল্লাহ বান্দাচদর রবোরকাযণ সম্পাদন সম্পন্ন 
করচবন এবং জাহান্নামীচদর লিচক যাচদর প্ররৈ আল্লাহ 
রহমৈ করচৈ ইচ্ছা করচবন, ৈাচদর বোপাচর 
রফররশৈাির্চক রনচদণশ রদচবন লয যারা আল্লাহর সচে 
কাউচক শরীক কচর রন, ৈাচদর লযন জাহান্নাম লিচক লবর 
কচর আনা হে। যাচদর প্ররৈ আল্লাহ দো করচবন, যারা 
সািে রদচেচে লয আল্লাহ োড়া লকাচনা সৈে ইলাহ লনই। 
জাহান্নাচম রফররশৈারা সাজদার রেহ্ন লদচখ ৈাচদর রেনচৈ 
পারচবন। আগুন বনী আদচমর সবই ভষ্ম করচৈ পারচব 
রকন্তু সাজদার রেহ্ন ভির্ করচৈ পারচব না। লকননা 
আল্লাহ জাহান্নাচমর জনে সাজদার রেহ্নগুচলা রমরিচে 
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লদওো হারাম কচর রদচেচেন। ফচল ৈাচদর জাহান্নাম 
লিচক লবর কচর আনা হচব”।4 

পঞ্চম শারি: 

রশকণকারীচদর জনে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম 
সুপাররশ করচবন না। আবূ হুরােরা রারদোল্লাহু ‘আনহু 
লিচক বরর্ণৈ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম 
বচলন,  

ُت ِلُُكر نَِبي »
ْ
َل ُُكُّ نَِبي َدْعَوتَُه، َوإِِّنر اْختَبَأ  َدْعَوٌة ُمْستََجابٌَة، َفتََعجه

ِِت يَْوَم الِْقيَاَمِة، فَِِهَ نَائِلٌَة إِْن َشاَء اهلُل َمْن َماَت  مه
ُ
َدْعَوِِت َشَفاَعًة ِِل

ِِت اَل يُِّْشُِك بِاهلِل َشيْئًا مه
ُ
 «ِمْن أ

“প্রচৈেক নবীর জনে একরি কচর কবুল লদা‘আ রচেচে। 
প্রচৈেক নবীই আচিভাচি লদা‘আ কচর লফচলচেন। আর 
আরম আমার লদা‘আচক লিাপন লরচখচে রকোমচৈর রদন 
আমার উম্মচৈর শাফা‘আচৈর জনে। অৈএব, লসরি 

                                                           
4 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪৩৭। 
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আমার প্রচৈেক উম্মৈই ইনশাআল্লাহ পাচব লয আল্লাহর 
সচে রশকণ না কচর মারা যাচব”।5 

কখচনা মুশররকচদর কমণকাণ্ড সম্পচকণ অেৈা লহৈু 
লকাচনা লকাচনা মুসরলম রশচকণ রলপ্ত হন। লযমন, মূসা 
আলাইরহস সালাচমর সচিাত্রীে সুরনবণারেৈ ললাচকরা 
সমুদ্রডুরব ও রফর‘আউচনর কবল লিচক পররত্রার্ লাচভর 
পর রশচকণ রবভ্রান্ত হে। আল্লাহ ৈাচদর ঘিনা ৈুচল ধচর 
বচলন,  

ۡزنها﴿ َٰوه جه تهۡوا َّفهََّّٱۡۡلهۡحرهََّّإِۡسره ءِيلهََّّبِبهِنََّّٓوه
ه
َََّّٰأ ه ونهََّّقهۡوم َََّّعه ف  ۡعك  ه ََّّيه ۡصنهام َََّّعه

ه
َّأ

ۡم َّ ََّّقهال وا ََّّل ه  َٰم وسه ََّّٓٱۡجعهلَّيه ها اَّنل  َٰه  اَّإِله مه مََّّۡكه هه  ة  ََّّل مََّّۡقهالهََّّءهالِهه َّقهۡوم ََّّإِن ك 
ل ونهَّ ۡهه ٓءََِّّإِن ١٣٨ََََّّّته له تهّب  ََّّهه ؤ  اَّم  مََّّۡم  َِٰطل ََّّفِيهََِّّه  به اَّوه ن وا ََّّم  ل ونهَََّّكه ۡعمه ١٣٩ََّّيه

ۡيهََّّلهَّقها غه
ه
ََِّّأ مََّّۡٱّلل  بۡغِيك 

ه
اَّأ َٰه  وهََّّإِله مََّّۡوهه  لهك  ََّّفهض  ه َٰلهِميهَََّّعه  ﴾١٤٠َّٱۡلعه

 [  ١٤٠  ،١٣٨: االعراف]

“আর বনী ইসরাঈলচক আরম সমুদ্র পার কররচে রদলাম। 
অৈঃপর ৈারা আসল এমন এক কাওচমর কাচে যারা 
                                                           
5 সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ১৯৯। 
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রনজচদর মূরৈণগুচলার পূজাে রৈ রেল। ৈারা বলল, ‘লহ 
মূসা, ৈাচদর লযমন উপাসে আচে আমাচদর জনে লৈমরন 
উপাসে রনধণারর্ কচর দাও। লস বলল, ‘রনশ্চে লৈামরা 
এমন এক কাওম যারা মূখণ। রনশ্চে এরা যাচৈ আচে, ৈা 
র্ধ্ংসশীল এবং ৈারা যা করৈ ৈা বারৈল। লস বলল, 
‘আল্লাহ োড়া আরম রক লৈামাচদর জনে অনে ইলাহ সোন 
করব অিে রৈরন লৈামাচদরচক সকল সৃরির ওপর লেিে 
রদচেচেন?” [সূরা আল-আ‘রাফ, আোৈ: ১৩৮-১৪০] 

একইভাচব রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাচমর 
জীবদ্দশাে লদখা যাে, মুসরলমরা হুনােচনর যুচে লবর হচল 
অোনৈবশৈ ৈারাও নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওোসাল্লাচমর কাচে একই ধরচনর আচবদন কচর বচসন। 
লযমন, আবূ ওোচকদ লাইেী রারদোল্লাহু ‘আনহু লিচক 
বরর্ণৈ, রৈরন বচলন,   

َخرَْجنَا َمَع رَُسوِل اهللِ َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم إََِل ُحنَْْيٍ َوََنُْن ُحَدثَاُء »
ِكَْي ِسْدَرٌة َيْعُكُفوَن ِعنَْدَها، وَينُوُطوَن بَِها  َعْهٍد بُِكْفٍر، ولِلُْمِّْشِ

ْدَرةِ  نَْواٍط. قَاَل: َفَمَرْرنَا بِالسر
َ
ْسِلَحتَُهْم ُيَقاُل لََها َذاُت أ

َ
، َفُقلْنَا: يَا أ
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نَْواٍط. َفَقاَل رَُسوُل 
َ
نَْواٍط َكَما لَُهْم َذاُت أ

َ
رَُسوَل اهلِل اْجَعْل نَلَا َذاَت أ

ِي »اهلِل َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم:  ، قُلْتُْم َواذله ََنُ ، إِنهَها السُّ ْكَْبُ
َ
اهلُل أ

اِئيَل  لٱ﴿ :َنْفِِس بِيَِدهِ َكَما قَالَْت َبنُو إَِْسَ ََّّٓۡجعه ها اَّنل  َٰه  اَّإِله مه مََّّۡكه هه  َّل
ة  َّ مََّّۡقهالهََّّءهالِهه ل ونهََّّقهۡوم ََّّإِن ك  ۡهه َكُبه [١٣٨: االعراف] ﴾َته  َسََنَ َمْن ، لَََتْ

 «ََكَن َقبْلَُكمْ 

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাচমর সচে 
হুনােচনর (যুচের) উচদ্দচশে রওোনা হলাম। আমরা ৈখন 
সচবমাত্র ইসলাম গ্রহর্ কচররে (নওমুসরলম)। একস্থাচন 
লপৌত্তরলকচদর একরি কুলিাে রেল যার োরপাচশ ৈারা 
একান্তভাচব বসৈ এবং ৈাচদর সমরাস্ত্র ঝুরলচে রাখৈ। 
িােরিচক ৈারা ‘যাৈ আনওোৈ’ বলৈ। আমরা একরদন 
একরি কুলিাচের পাশ রদচে যারচ্ছলাম। আমরা ৈখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লামচক বললাম, ‘লহ 
আল্লাহর রাসূল, মুশররকচদর লযমন ‘যাৈু আনওোৈ’ 
আচে আমাচদর জনেও অনুরূপ ‘যাৈু আনওোৈ’ (একরি 
িাে) রনধণারর্ কচর রদন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওোসাল্লাম বলচলন, ‘আল্লাহু আকবার’, লৈামাচদর এ 
দারবরি পূবণবৈণী ললাকচদর রীরৈনীরৈ োড়া আর রকেুই 
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নে। যার হাচৈ আমার জীবন ৈাাঁর কসম কচর বলরে, 
লৈামরা এমন কিাই বচলে যা বনী ইসরাঈল মূসা 
‘আলাইরহস সালামচক বচলরেল। ৈারা বচলরেল, “লহ 
মূসা, মুশররকচদর লযমন মা‘বুদ আচে আমাচদর জনে 
লৈমন মা‘বুদ বারনচে দাও। মূসা ‘আলাইরহস সালাম  
বলচলন, লৈামরা মূচখণর মচৈা কিাবাৈণা বলে”। [সূরা 
আল-আরাফ: ১৩৮] লৈামরা অবশেই লৈামাচদর পূবণবৈণী 
ললাকচদর রীরৈনীরৈই অবলম্বন করে”।6 

রশচকণর রচেচে নানা ধরন ও প্রকরর্। আল্লাহ ৈা‘আলা 
সবগুচলাই স্পি বচল রদচেচেন। আল্লাহ রাবু্বল ‘আলামীন 
বচলন, 

لهََّّوهقهدَّۡ﴿ مَّفهص  اَّلهك  مهََّّم  ر  مََّّۡحه لهۡيك   [  ١١٩: االنعام] ﴾َّعه

                                                           
6 রৈররমযী, হাদীস নং ২১৮; ৈাবরানী, হাদীস নং ৩২৯১; আহমাদ, 
হাদীস নং ২১৯০০। রৈররমযী এ হাদীসরিচক সহীহ বচল 
আখোরেৈ কচরচেন। 
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“...অিে রৈরন লৈামাচদর জনে রবিাররৈ বর্ণনা কচরচেন, 
যা লৈামাচদর ওপর হারাম কচরচেন”। [সূরা আল-
আন‘আম, আোৈ: ১১৯] 

আল্লাহ যা িেিণহীনভাচব হারাম বচল লঘাষর্া রদচেচেন, 
রশকণ করা ৈার অনেৈম। আল্লাহ বচলন,   

هۡوا ََّّق ۡلَّ﴿ ال تۡل ََّّتهعه
ه
اَّأ مهََّّمه ر  مََّّۡحه بُّك  ۡم ََّّره لهۡيك  ََّّعه ل 

ه
وا ََّّأ ۡۡشِك 

ۡيََّّبِهِۦَّت  َّا ََّّ  َّشه
يۡنَِّ َِِٰله بِٱۡلوه ا ََّّوه َٰن  ََّّإِۡحسه له مَّتهۡقت ل ٓوا ََّّوه ك  َٰده ۡوله

ه
ِنََّّۡأ َٰق ََّّم 

ۡن ََّّإِۡمله مَََّّّۡن  َّنهۡرز ق ك 
ۡم َّ ََِّّإَوي اه  له ب وا ََّّوه ََّّتهۡقره َِٰحشه وه اَّٱۡلفه رهََّّمه هه اَّظه اَِّمۡنهه نه ََّّوهمه ََّّبهطه له َّتهۡقت ل وا ََّّوه
َّ مهََّّٱل ِتََّّٱنل ۡفسه ر  ََّّٱّلل  ََّّحه ِ ََّّإِل  مََّّۡبِٱَۡلهق  َٰلِك  مَّذه ىَٰك  مََّّۡبِهِۦَّوهص  ل ك  َّلهعه
 [  ١٥١: االنعام] ﴾١٥١ََّّتهۡعقِل ونهَّ

“বলুন, ‘এচসা, লৈামাচদর ওপর লৈামাচদর রব যা হারাম 
কচরচেন, ৈা রৈলাওোৈ করর লয, লৈামরা ৈার সাচি 
লকাচনা রকেুচক শরীক করচব না এবং মা-বাবার প্ররৈ 
ইহসান করচব আর দাররচদ্রের কারচর্ লৈামাচদর 
সন্তানচদরচক হৈো করচব না। আমরাই লৈামাচদরচক 
রররযক রদই এবং ৈাচদরচকও। আর অশ্লীল কাচজর 
রনকিবৈণী হচব না- ৈা লিচক যা প্রকাশ পাে এবং যা 
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লিাপন িাচক। আর তবধ কারর্ োড়া লৈামরা লসই 
প্রার্চক হৈো কচরা না, আল্লাহ যা হারাম কচরচেন। 
এগুচলা আল্লাহ লৈামাচদরচক রনচদণশ রদচেচেন, যাচৈ 
লৈামরা বুঝচৈ পার”। [সূরা আল-আন‘আম, আোৈ: 
১৫১]  

রশচকণর প্রিম প্রকার:  

আল্লাহর সচে বা ৈাাঁচক োড়াই রফররশৈা বা নবীচদর 
উচদ্দচশে ইবাদৈ করা। লয ৈাচদর ইবাদৈ করচব লস 
আল্লাহর সচে কুফুরী করচব এবং রনজ মুরনচবর সচে 
অংশীদার সাবেিকারী রহচসচব িনে হচব। আল্লাহ বচলন,  

﴿َّ له مََّّۡوه ك  ره م 
ۡ
نَّيهأ

ه
وا ََّّأ ةهََّّتهت ِخذ  ئِكه له  ََّّٱلۡمه ِ ۡربهابًا ََّّنهََّّۧوهٱنل بِي 

ه
مَّأ ر ك  م 

ۡ
يهأ
ه
َّأ

ۡفرَِّ نت مَّإِذََّّۡبهۡعدهََّّبِٱۡلك 
ه
ونهََّّأ ۡسلِم   [  ٨٠: عمران ال] ﴾٨٠ََّّمُّ

“‘আর রৈরন লৈামাচদরচক রনচদণশ কচরন না লয, লৈামরা 
রফররশৈা ও নবীচদরচক রব রূচপ গ্রহর্ কর। লৈামরা 
মুসরলম হওোর পর রৈরন রক লৈামাচদরচক কুফরীর 
রনচদণশ রদচবন”? [সূরা আচল ইমরান, আোৈ: ৮০]  
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রিৈীে প্রকার:  

আল্লাহর সচে বা ৈাাঁচক োড়াই ওলী-বুযুিণাচনর উচদ্দচশে 
ইবাদৈ করা। লয ৈাচদর ইবাদৈ করচব লস রনজ 
মুরনচবর সচে অংশীদার সাবেি করচব। আল্লাহ বচলন, 

ٓوا َّ﴿ هذ  مََّّۡٱَّت  ۡحبهارهه 
ه
مََّّۡأ َٰنهه  ر ۡهبه ۡربهاب اَّوه

ه
ِنَّأ ََِّّد ونََِّّم  ۡريهمهََّّٱۡبنهََّّوهٱلۡمهِسيحهََّّٱّلل  َّمه

َّٓ ا ٓوا ََّّوهمه ِمر 
 
ََّّأ ٓوا ََّّإِل  اََِّلهۡعب د  َٰه  ا ََّّإِله َِٰحد  ََّّٓوه َٰههََّّل  ََّّإِله وه ََّّإِل  ۥَّه  َٰنهه  ۡبحه اَّس  م  َّعه

ونهَّ  [  ٣١: اتلوبة] ﴾٣١َّي ۡۡشِك 

“ৈারা আল্লাহচক লেচড় ৈাচদর পরণ্ডৈির্ ও সংসার-
রবরািী বুযুিণচদর রব রহচসচব গ্রহর্ কচরচে এবং 
মারইোমপুত্র মাসীহচকও। অিে ৈারা এক ইলাচহর 
ইবাদৈ করার জনেই আরদি হচেচে, রৈরন োড়া লকাচনা 
(হক) ইলাহ লনই। ৈারা লয শরীক কচর রৈরন ৈা লিচক 
পরবত্র”। [সূরা আৈ-ৈাওবাহ, আোৈ: ৩১] 

قهال وا َّ﴿ ََّّوه ن ََّّله ر  مََّّۡتهذه تهك  ََّّءهالِهه له ن ََّّوه ر  اَّتهذه د   ََّّوه له ََّّوه وهاع  ََّّس  له غ وثهََّّوه َّيه
يهع وقهَّ اَّوه هِۡس  ن  [  ٢٣: نوح] ﴾٢٣ََّّوه

“আর ৈারা বচল, লৈামরা লৈামাচদর উপাসেচদর বজণন 
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কচরা না; বজণন কচরা না ওোদ, সুওো‘, ইোিূে, 
ইো‘ঊক ও নাসরচক”। [সূরা নূহ, আোৈ: ২৩] 

ওোদ, সুওো‘, ইোিূে, ইো‘ঊক ও নাসর- এচদর 
প্রচৈেচকই রেচলন এচককজন পুর্েবান মানব ও বুযুিণ 
বেরক্তে। আল্লাহর সন্তুরির সচে ৈারা এসব বেরক্তর 
সন্তুরিও খুাঁজৈ ইবাদচৈ। ৈাই বুযুিণচক খুশী করচৈ 
লকাচনা ইবাদচৈর অবকাশ লনই।  

ৈৃৈীে প্রকার: 

আল্লাহর সচে বা ৈাাঁচক োড়াই বৃিরারজ বা ইি-পািচরর 
উচদ্দচশে ইবাদৈ ৈিা ভরক্ত রনচবদন করা। লয এসচবর 
উচদ্দচশে ভরক্ত রনচবদন করচব লস রনজ মুরনচবর সচে 
অংশীদার সাবেি করচব। আল্লাহ বচলন, 

فهرهءهۡيت م َّ﴿
ه
ََّّأ َٰته ىَََّّٰٱلل  ز  ةه١٩َََّّّوهٱۡلع  نهوَٰ ى ََّّٱثل اثِلهةهََّّوهمه ۡخره

 
: انلجم] ﴾٢٠َّٱۡۡل

٢٠  ،١٩  ] 
“লৈামরা লাৈ ও ‘উযো সম্পচকণ আমাচক বল’? আর 
মানাৈ সম্পচকণ, যা ৈৃৈীে আচরকরি?” [সূরা আন-নাজম, 
আোৈ: ১৯-২০]  
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েৈুিণ প্রকার: 

শেৈাচনর উচদ্দচশ ইবাদৈ ৈিা ভরক্ত রনচবদন করা। 
আল্লাহ বচলন, 

همَّۡ﴿ ل
ه
ۡعههدََّّۡأ

ه
مََّّۡأ ۡك  َٰبهِنََّّٓإَِله نَّءهادهمهََّّيه

ه
ََّّأ وا ََّّل  َٰنه ََّّتهۡعب د  ۡيطه ۥإِن ََّّٱلش  مََّّۡه  و  ََّّلهك  د  َّعه

بِي َّ ن٦٠َََِّّّمُّ
ه
أ وِن ََّّوه اَّٱۡعب د  َٰذه ََّّهه َٰط  ۡستهقِيم ََِّّصره  [  ٦١  ،٦٠: يس] ﴾٦١َّمُّ

“লহ বনী আদম, আরম রক লৈামাচদরচক এ মচমণ রনচদণশ 
লদইরন লয, ‘লৈামরা শেৈাচনর উপাসনা কচরা না। 
রনঃসচন্দচহ লস লৈামাচদর প্রকাশে শত্রু? আর আমারই 
ইবাদাৈ কর। এরিই সরল পি”। [সূরা ইোসীন, আোৈ: 
৬০-৬১]  

এক কিাে রহমান আল্লাহ োড়া যার উচদ্দচশেই ভরক্ত-
ইবাদৈ রনচবদন করা হচব ৈা শেৈাচনর জনে বচল ির্ে 
হচব। আল্লাহ ৈা‘আলা বচলন,   

ونهََّّإِن﴿ ََّّٓد ونِهِۦََِّّٓمنَّيهۡدع  اَّإِل  َٰث  ونهََِّّإَونَّإِنه ََّّيهۡدع  اَّإِل  َٰن  ۡيطه اَّشه رِيد  ١١٧ََّّم 
نهه َّ هَّٱَّل عه ن ََّّوهقهالهََّّّلل   ِذه َّت 

ه اَِّعبهادِكهََِّّمنََّّۡۡله اَّنهِصيب  وض  ۡفر  : النساء] ﴾١١٨َّم 
١١٨  ،١١٧  ] 
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“আল্লাহ োড়া ৈারা শুধু নারীমূরৈণচক ডাচক এবং লকবল  
অবাধে শেৈানচক ডাচক। আল্লাহ ৈাচক লা‘নৈ কচরচেন 
এবং লস বচলচে, ‘অবশেই আরম লৈামার বান্দাচদর এক 
রনরদণি অংশচক (অনুসারী রহচসচব) গ্রহর্ করব”। [সূরা 
আন-রনসা, আোৈ: ১১৭-১১৮]  

আবূ লৈাফাচেল রারদোল্লাহু ‘আনহু লিচক বরর্ণৈ, রৈরন 
বচলন,  

َة َبَعَث َخاِِلَ ْبَن الَْوِِلِد  ا َفتَْح رَُسوُل اهللِ َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم َمكه لَمه
تَاَها َخاِِلٌ ا الُْعزهى، فَ إََِل ََنْلٍَة، َوََكنَْت بِهَ 

َ
, َوََكنَْت لََعَ ثاََلِث َسُمَراٍت، أ

ََت انلهِبه َصَّله 
َ
ِي ََكَن َعلَيَْها، ُثمه أ ُمَراِت، وََهَدَم اْْلَيَْت اذله َفَقَطَع السه

ْخَْبَُه، َفَقاَل: 
َ
فَرََجَع , «إِنهَك لَْم تَْصنَْع َشيْئًاارِْجْع فَ »اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم فَأ

َدنَُة وَُهْم َحَجبَ َخاِِلٌ  ا بَُُصَْت بِِه السه ْمَعنُوا ِِف اجْلَبَِل ، فَلَمه
َ
, وَُهْم تَُها، أ

تَاَها َخاِِلٌ  َيُقولُوَن: يَا ُعزهى
َ
ٌة عُ يَا ُعزهى، فَأ

َ
ٌة , فَإَِذا اْمَرأ ْرَيانٌَة, نَاَِشَ

َمَها بِالسه َشْعَرَها ِسَها، َفَعمه
ْ
َاَب لََعَ َرأ يِْف َحَّته َقتَلََها، ُثمه , ََتْتَِفُن الَتُّ

ْخَْبَهُ , َفَقاَل: 
َ
 «تِلَْك الُْعزهى»رََجَع إََِل انلهِبر َصَّله اهلُل َعلَيِْه وََسلهَم فَأ

“মক্কা রবজচের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওোসাল্লাম খাচলদ ইবন ওলীদ রারদোল্লাহু ‘আনহুচক 
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নাখলাহ নামক স্থাচন পাঠাচলন। লসখাচন উজ্জা নাচমর 
মূরৈণ রেল। খাচলদ রারদোল্লাহু ‘আনহু লসখাচন লিচলন। 
লসরি রেল রৈনরি িাচের উপর স্থারপৈ। রৈরন িােগুচলা 
লকচি লফলচলন এবং ৈার ওপচরর ঘর লভচে রদচলন। 
পরবৈণীচৈ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাচমর কাচে 
এচলন এবং এ বোপাররি অবরহৈ করচলন। রৈরন 
বলচলন, ৈুরম রফচর রিচে লদখ, লকাচনা কাজই কচরারন 
ৈুরম। ৈখন খাচলদ রারদোল্লাহু ‘আনহু লসখাচন পুনরাে 
লিচলন। খাচলদ রফচর লিচলন। ৈাচক লদচখ (ঐ 
আেচমর) প্রহরীরা, লহ উজ্জা লহ উজ্জা বচল পাহাচড়র 
আড়াচল পলােন করল। খাচলদ ৈার সামচন লপৌঁো মাত্র 
এক েুল লখালা উলে নারীচক লদখচলন লস রনচজর মািাে 
মারি রনচিপ করচে। রৈরন ৈাচক ৈরবারর রদচে আঘাৈ 
কচর হৈো করচলন। ৈারপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওোসাল্লাচমর কাচে রফচর এচস বৃত্তান্ত ৈুচল ধরচলন। 
শুচন রৈরন বলচলন, লস রেল উজ্জা”।7  

                                                           
7 নাসাঈ, সুনান আল-কুবরা, হাদীস নং ১১৪৮৩। 
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আর লয শেৈাচনর অনুসরর্-ইবাদৈ কচর, শেৈান ৈাচক 
রহমান আল্লাহর সচে রশকণ, কুফর ও রবদ‘আৈ লশখাে। 
আল্লাহ বচলন,  

﴿َّ له ل وا ََّّوه ك 
ۡ
اَّتهأ همََِّّۡمم  رََِّّل ََِّّٱۡسم ََّّي ۡذكه لهۡيهََِّّٱّلل  ۥَّعه َِّإَون ََّّلهِفۡسق  ََِّّإَون ه 
َِٰطيهَّ يه ونهََّّٱلش  ۡوَِلهآئِِهمََّّۡإِله َََّّله وح 

ه
ۡم ََّّأ َِٰدل وك  مََِّّۡإَونَََِّّۡل جه وه  ۡعت م  طه

ه
مََّّۡأ َّإِن ك 

ونهَّ ۡۡشِك  هم   [  ١٢١: االنعام] ﴾١٢١َّل

“আর লৈামরা ৈা লিচক আহার কচরা না, যার ওপর 
আল্লাহর নাম উচ্চারর্ করা হে রন এবং রনশ্চে ৈা 
সীমালঙ্ঘন এবং শেৈানরা ৈাচদর বেুচদরচক প্রচরােনা 
লদে, যাচৈ ৈারা লৈামাচদর সাচি রববাদ কচর। আর যরদ 
লৈামরা ৈাচদর আনুিৈে কর, ৈচব রনশ্চে লৈামরা 
মুশররক”। [সূরা আল-আন‘আম, আোৈ: ১২১]  

শেৈান মানুচষর সচে কিা বচল স্বর ও সূরচৈ এবং 
স্বরূচপ ও রভন্নরূচপ। আল্লাহ ৈা‘আলা বচলন,  
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نََِّّوهٱۡستهۡفزِزَّۡ﴿ ََّّمه ۡعته مَّٱۡستهطه ۡوتِكهََِّّمۡنه  ۡجلِۡبََّّبِصه
ه
أ لهۡيِهمَّوه َِِّبهۡيلِكهََّّعه

رهِجلِكهَّ مََّّۡوه ارِۡكه  َٰلََِِّّفََّّوهشه ۡموه
ه
َٰدََِّّٱۡۡل ۡوله

ه
ۡم ََّّوهٱۡۡل اَّوهِعۡده  م َّيهعِد ََّّوهمه َٰن ََّّه  ۡيطه َّٱلش 

َّ وًراَّإِل  ر   [  ٦٤: االَساء] ﴾٦٤َّغ 

“লৈামার কণ্ঠ রদচে ৈাচদর মচধে যাচক পাচরা প্রচরারেৈ 
কর, ৈাচদর ওপর ঝারপচে পড় লৈামার অশ্বাচরাহী ও 
পদারৈক বারহনী রনচে এবং ৈাচদর ধন-সম্পদ ও সন্তান-
সন্তরৈচৈ অংশীদার হও এবং ৈাচদরচক ওোদা দাও’। 
আর শেৈান প্রৈারর্া োড়া ৈাচদরচক লকাচনা ওোদাই 
লদে না”। [সূরা আল-ইসরা, আোৈ: ৬৪]  

আবূ লৈাফােল রারদোল্লাহু ‘আনহু লিচক বরর্ণৈ, জাচহলী 
যুচির লদবী উজ্জার সমু্মচখ শেৈান আত্মপ্রকাশ কচররেল। 
ৈখন খাচলদ ইবন ওোলীদ রারদোল্লাহু ‘আনহু ৈাচক 
হৈো কচর লফচলন। অৈঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওোসাল্লাচমর কাচে রফচর এচস বৃত্তান্ত ৈুচল ধরচল রৈরন 
বলচলন, লস রেল উজ্জা।8  

                                                           
8 নাসাঈ: প্রাগুক্ত। 
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ইমাম বুখারী দীঘণ এক হাদীচস ঘিনা ৈুচল ধচরন লয আবূ 
হুরােরা রারদোল্লাহু ‘আনহুর কাচে শেৈান এচসরেল এবং 
রৈন রাৈ অবস্থান কচররেল। এ কিা শুচন নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বলচলন,  

بَا ُهَريَْرةَ َتعْ »
َ
َذاَك »، قَاَل: اَل، قَاَل: «لَُم َمْن ُُتَاِطُب ُمنُْذ ثاََلِث َِلَاٍل يَا أ

 «َشيَْطانٌ 
“ৈুরম রক জাচনা রৈন রাৈ ৈুরম কার সচে কিা বচলে লহ 
আবূ হুরােরা? রৈরন বলচলন, জী না। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওোসাল্লাম বলচলন, লস রেল শেৈান”।9 

লমািকিা, শেৈান ৈার কণ্ঠ ও কমণ রদচে মুশররকচদর 
রবভ্রান্ত কচরচে। অিে ৈারা লভচবচে এ বুরঝ লকবল 
একরি রেত্র বা কবরস্থ লকউ। রকোমৈ পযণন্তই লস এভাচব 
েচল-বচল-লকৌশচল মানুষচক পিভ্রি কচর যাচব। 
আমাচদর কৈণবে হচব, সবণদা শেৈাচনর েক্রান্ত ও 
প্রচরােনা সম্পচকণ সৈকণ িাকা। আল্লাহর কাচে রদবারাত্র 

                                                           
9 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩১১। 
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শেৈাচনর কুমন্ত্রর্া ও কূিোল লিচক বাাঁোর জনে প্রািণনা 
করা। আল্লাহ আমাচদরচক সব ধরচনর রশকণ লিচক দূচর 
িাকার ৈাওফীক দান করুন। আমাচদরচক রশকণমুক্ত 
ঈমান রনচে কবচরর যাত্রী বানান। আমীন। 


