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শির্কের হাশককত ও তার প্রকারসমূহ কী? 

   

প্রশ্ন: আশম প্রায় পশি “এটা বি শিকে ওটা ছ াট শিকে”, শকন্তু শবষয়গুর্লা আমার শনকট স্পষ্ট নয়, আপশন শক 

আমার্ক শির্কের হাশককত এবং ছ াট ও বি শির্কের মার্ে পার্েকয স্পষ্ট কর্র বলর্বন? এ ফাতওয়ায় তারই 

উত্তর প্রদান করা হর্য়র্ । 

 

উত্তর: আল-হামদুশলল্লাহ, 

মুসশলম শহর্সর্ব প্রর্তযর্কর িনযই শির্কের অর্ে, ভয়াবহতা ও তার প্রকারসমূহ িানা ফরয ও অবিয িরুশর, 

তর্বই তার তাওহীদ পশরপূর্ে, ইসলাম শনরাপদ ও ঈমান শবশুদ্ধ হর্ব। অতএব আল্লাহর ওপর ভরসা কর্র বলশ , 

শতশন আপনার্ক তার শহদায়ার্তর তাওফীক দান করুন। 

ছির্ন রাখুন, শির্কের আশভধাশনক অর্ে অংিীদার সাবযস্ত করা, অর্োৎ কাউর্ক অপর্রর অংিীদার বানার্না। 

সাধারর্ত দু’ির্নর মার্ে ছকার্না বস্তু বণ্টন করা হর্ল বলা হয়: أرشك بينهما ‘ছস তার্দর উভর্য়র মার্ে িরীক 
কর্রর্ ’, অর্বা বলা হয়: أرشك يف أمره غريه ‘ছস তার শবষর্য় অপরর্ক অংিীদার কর্রর্ ’, যখন শবষয়শট দু’ির্নর 
িনয শনধোরর্ করা হয়। 

িরী‘আর্তর পশরভাষায় শিকে: আল্লাহর রুবুশবয়াত অর্বা তার ইবাদত অর্বা তার নাম ও গুর্াবশলর্ত অংিীদার 

বা সমকক্ষ শনধোরর্ করা। 

আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীর্মর বহু আয়ার্ত তার সমকক্ষ ও িরীক গ্রহর্ করর্ত শনর্ষধ কর্রর্ ন, যারা 

তার সমকক্ষ শনধোরর্ কর্র, তার্দর শতশন শনন্দা কর্রর্ ন। ছযমন, শতশন বর্লন: 
ّااََتَۡعلُوا اافََلا﴿ نَداٗداالِّلَ

َ
نُتمۡااأ

َ
 [  ٢٢: ابلقرة] ﴾٢٢اَتۡعلَُمونَااَوأ

“সুতরাং ছতামরা ছির্ন-বুর্ে আল্লাহর িনয সমকক্ষ শনধোরর্ কর্রা না”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২] 

অপর আয়ার্ত শতশন বর্লন: 
ّااوََجَعلُوا ا﴿ نَداٗداالِّلَ

َ
ُّضلُّوا ااأ ۦ ااَعناِّلّ  [  ٠٣: ابراهيم] ﴾٣٠اٱنلَارّااإَّلااَمّصرَيُكمۡاافَإّنَااَتَمَتُعوا ااقُۡلااَسبّيلّهّ

“আর তারা আল্লাহর িনয সমকক্ষ শনধোরর্ কর্র, ছযন তারা তার পর্ ছর্র্ক শবভ্রান্ত করর্ত পার্র। বল, ‘ছতামরা 

ছভাগ করর্ত র্াক, ছকননা, ছতামার্দর গন্তবয ছতা আগুর্নর শদর্ক”। [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩০]  

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশহ ওয়াসাল্লাম বর্লর্ ন: 
 «من مات وهو يدعو من دون اهلل ندا دخل انلار»

“ছয এমতাবস্থায় মারা ছগল ছয, ছস আল্লাহ  ািা ছকার্না সমকক্ষ আহ্বান করত, ছস িাহান্নার্ম প্রর্বি করর্ব”।1 

 

                                                           
1 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪৯৭; সহীহ মুসশলম, হাদীস নং ৯২ 
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শির্কের প্রকার: 

কুরআন ও হাশদর্সর দলীলসমূহ প্রমার্ কর্র ছয, আল্লাহর সার্র্ শিকে ও তার সমকক্ষ শনধোরর্র্র ফর্ল বযশি 

কখর্না দীন ছর্র্ক ছবর হর্য় যায়, কখর্না দীন ছর্র্ক ছবর হয় না। এ িনয আর্লমগর্ শিকের্ক দু’ভার্গ ভাগ 

কর্রর্ ন: বি শিকে ও ছ াট শিকে। শনর্ে প্রর্তযক প্রকার শির্কের সংশক্ষপ্ত পশরশিশত ছপি করা হল: 

 

এক. বি শিকে বা শির্কে আকবার: 

শির্কে আকবার বলা হয়, একমাত্র আল্লাহর হকর্ক আল্লাহ বযতীত কাউর্ক শনর্বদন করা, ছযমন তার রুবুশবয়ার্তর 

ছকার্না অংি অর্বা তার উলুশহয়ার্তর ছকার্না অংি অর্বা তার নাম ও গুর্াবশলর ছকার্না অংির্ক শতশন বযতীত 

কাউর্ক শনর্বদন করা বি শিকে। 

এ িাতীয় শিকে কখর্না হয় প্রকািয, ছযমন ছদবর্দবী ও মূশতে পূিকর্দর শিকে; কবর-মািার, মৃত ও গার্য়বী বযশি 

পূিকর্দর শিকে ইতযাশদ। 

কখর্না হয় অপ্রকািয, ছযমন আল্লাহ বযতীত অনযানয প্রভুর্দর ওপর ভরসাকারীর্দর শিকে অর্বা ছযমন মুনাশফকর্দর 

কুফর ও শিকে, তার্দর শিকে যশদও বি-বযশির্ক দীন ছর্র্ক ছবর কর্র ছদয় এবং তারা শিরশদন িাহান্নার্ম র্াকর্ব, 

তবুও এ শিকের্ক খশফ ও অপ্রকািয শিকে বলা হয়, কারর্ তারা বাশহযকভার্ব ইসলাম প্রকাি কর্র অন্তর্র কুফর 

ও শিকে ছগাপন কর্রর্ , তাই তারা অপ্রকািয মুিশরক, বাশহযকভার্ব নয়। 

এ িাতীয় শিকে কখর্না হয় আশকদাগত, ছযমন শবশ্বাস করা ছয, আল্লাহর সার্র্ ছকার্না সত্তা আর্  ছয সৃশষ্ট কর্র, 

অর্বা িীশবত কর্র, অর্বা মৃতুয ছদয় অর্বা মাশলকানার হকদার অর্বা এ িগর্ত কতৃের্ের অশধকারী। 

অর্বা এরূপ শবশ্বাস করা ছয, অমুক সত্তা আল্লাহর নযায় শনিঃিতে আনুগর্তযর হকদার, ফর্ল ছস ছকার্না বস্তু হালাল 

ও হারাম করার ছক্ষর্ত্র তার ইচ্ছার আনুগতয কর্র, যশদও তা রাসূলর্দর আশনত দীর্নর শবপরীত হয়। 

অর্বা মহব্বত ও সম্মার্নর ছক্ষর্ত্র আল্লাহর সার্র্ শিকে করা। ছযমন, আল্লাহর্ক মহব্বত করার নযায় ছকার্না 

মখলুকর্ক মহব্বত করা। এ িাতীয় শিকে আল্লাহ ক্ষমা করর্বন না, এ শির্কের বযাপার্র শতশন বর্লর্ ন: 
نَداٗدااٱلَِلّااُدونّااّمناَيَتّخذُااَمناٱنلَاّسااَوّمنَا﴿

َ
 [  ٥٦١: ابلقرة] ﴾١٦٥اٱلَِلّهااَكُحِبّااُُيّبُّوَنُهمۡااأ

“আর মানুর্ষর মর্ধয এমনও আর্ , যারা আল্লাহ  ািা অনযর্ক আল্লাহর সমকক্ষরূর্প গ্রহর্ কর্র, তার্দরর্ক 

আল্লাহর্ক ভার্লাবাসার মর্তা ভার্লাবার্স”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৫] 

অর্বা এমন শবশ্বাস করা ছয, ছকার্না সত্তা আর্ ন শযশন আল্লাহর সার্র্ গার্য়ব িার্নন। এ িাতীয় শবশ্বাস সাধারর্ত 

ছগামরাহ ও পর্ভ্রষ্ট দলসমূর্হ ছবশি ছদখা যায়। ছযমন, শিয়া-রার্ফযী, সূফী ও বার্তশন শফরকাসমূহ। শিয়া-

রার্ফশযরা তার্দর ইমামর্দর বযাপার্র শবশ্বাস কর্র তারা গার্য়ব িার্নন, অনুরূপ বার্তশন ও সূফীরা তার্দর 

অলীর্দর বযাপার্র গার্য়ব িানার ধারর্া কর্র অর্বা এরূপ শবশ্বাস করা ছয, ছকার্না সত্তা আর্ ন ছয আল্লাহর নযায় 

অনুগ্রহ প্রদিেন করর্ত পার্রন, ছযমন পাপ ছমািন করা, বান্দার্দর ক্ষমা করা ও তার্দর অপরাধ মাফ করা। 

 

এ িাতীয় শিকে কখর্না হয় কর্া-বাতোয়, ছযমন আল্লাহ বযতীত কার্রা শনকট ছদায়া করা, অর্বা ফশরয়াদ করা, 

অর্বা সাহাযয তলব করা, অর্বা আশ্রয় প্রার্েনা করা, ছহাক ছস নবী অর্বা অলী, অর্বা শফশরিতা অর্বা শিন্ন, 

অর্বা অনয ছকার্না মখলুক। এ সব বি শিকে, মানুষর্ক দীন ছর্র্ক ছবর কর্র ছদয়। 
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অর্বা আল্লাহর দীর্নর সর্ে বযে করা, অর্বা আল্লাহর্ক তার মখলুর্কর সর্ে তুলনা করা, অর্বা আল্লাহর সার্র্ 

শিতীয় কাউর্ক সৃশষ্টকতো, অর্বা শরশিকদাতা, অর্বা পশরকল্পনাকারী জ্ঞান করা। এসবই বি শিকে ও মহাপাপ যা 

ক্ষমা করা হর্ব না। 

 

কখর্না এ িাতীয় শিকে প্রকাি পায় কার্ি, ছযমন আল্লাহ বযতীত কার্রা িনয যর্বহ করা অর্বা সালাত পিা 

অর্বা ছসিদা করা, অর্বা আল্লাহর শবধার্নর নযায় শবধান রিনা কর্র মানুর্ষর উপর িাশপর্য় ছদওয়া এবং তা 

ছমর্ন শনর্ত বাধয করা। অনুরূপ কার্ফরর্দর পক্ষ ছনওয়া ও মুশমনর্দর শবরুর্দ্ধ তার্দরর্ক সাহাযয করা ইতযাশদ 

কমেগুর্লা ছমৌশলক ঈমান পশরপন্থী এবং বযশির্ক ইসলাম ছর্র্ক ছবর কর্র ছদয়। আল্লাহর শনকট এসব শিকে ছর্র্ক 

আমরা ক্ষমা ও শনরাপত্তা িাই। 

 

দুই. ছ াট শিকে: 

ছযসব শিকে বি শির্কের বাহন অর্বা ছযসব শিকের্ক কুরআন ও সুন্নায় ছ াট শিকে বলা হর্য়র্ , যতক্ষর্ না ছসগুর্লা 

বি শির্কের পযোর্য় ছপৌঁর্ , ছ াট শিকে। 

এ িাতীয় শিকে সাধারর্ত দু’ভার্ব হয়: 

১. ছকার্না বস্তুর্ক উপায় শহর্সর্ব গ্রহর্ করা, আল্লাহ যার অনুমশত প্রদান কর্রন শন। ছযমন, হার্তর পাঞ্জা ও পুুঁশত 

ইতযাশদ এ শবশ্বার্স েুশলর্য় রাখা ছয, এগুর্লা শনরাপত্তার উপায় অর্বা নির লাগা প্রশতহত করর্ব অর্ি আল্লাহ 

ছসগুর্লার্ক িরী‘আত ও তাকদীর ছকার্না শবিার্রই উপায় বানান শন। 

২. ছকার্না মহান বস্তুর্ক অশতশরি সম্মান ছদওয়া-যা আল্লাহর রুবুশবয়ার্তর সমান নয়, ছযমন গায়রুল্লাহর নার্ম 

কসম খাওয়া; অর্বা এরূপ বলা ছয, ‘যশদ আল্লাহ ও ছস না র্াকত ...’ ইতযাশদ ছ াট শির্কের অন্তভুেি। আর যশদ 

আল্লাহর রুবুশবয়ার্তর সমপশরমার্ মযোদা ছদওয়া হয় তাহর্ল বি শিকে। 

 

আর্লমগর্ কতক নীশতমালা ততশর কর্রর্ ন, যার িারা কুরআন ও হাশদর্স বশর্েত শিকেগুর্লা ছ াট-বি দু’ভার্গ 

ভাগ করা যায়। ছযমন, 

১. ছকার্না কাির্ক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশহ ওয়াসাল্লাম কতৃেক ছ াট শিকে আখযা ছদওয়া, ছযমন মাহমুদ ইবর্ন 

লাশবদ সূর্ত্র মুসনার্দ আহমর্দ বশর্েত, শতশন বর্লন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশহ ওয়াসাল্লাম বর্লর্ ন: 
ْصَغُر؟ قَاَل »

َ
ُْك األ ِ : َوَما الرشر ْصَغُر . قَالُوا يَا رَُسوَل اَّللَّ

َ
ُْك األ َخاُف َعلَيُْكْم الرشر

َ
ْخوََف َما أ

َ
َ َتبَارََك َوَتَعاََل َيُقوُل يَوْ إِنَّ أ َياء . إِنَّ اَّللَّ  مَ :الرر

ْنيَا فَاْنُظُروا  ْعَماِلُكْم يِف ادلُّ
َ
يَن ُكنْتُْم تَُراُءوَن بِأ ِ ْعَمالِِهْم اْذَهبُوا إََِل اَّلَّ

َ
ُدوَن ِعنَْدُهْم َجَزاء  ُُتَازَى الِْعبَاُد بِأ  «َهْل َُتِ

“শনশ্চয় সবর্ির্য় বি ভয়, যা আশম ছতামার্দর ওপর আিঙ্কা কশর, তা হর্চ্ছ ছ াট শিকে। তারা বলল, ছহ আল্লাহর 

রাসূল, ছ াট শিকে শক? শতশন বলর্লন: ‘শরয়া’, (ছলাক ছদখার্না আমল)। আল্লাহ তা‘আলা (শরয়াকারীর্দর) বলর্বন, 

ছয শদন বান্দার্দরর্ক তার্দর আমর্লর প্রশতদান ছদওয়া হর্ব, ছতামরা তার্দর কার্  যাও, দুশনয়ার্ত যার্দরর্ক 

ছতামরা ছতামার্দর আমল ছদখার্ত, ছদখ তার্দর শনকট ছকার্না প্রশতদান পাও শকনা”।2 

                                                           
2 আলবানী রহ. তার সহীহ হাদীস সমর্গ্র হাদীসশটর্ক সহীহ বর্লর্ ন: (৯৫১) 
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২. কুরআন ও হাশদর্সর ছকার্াও যশদ শিকে িব্দশট অশনশদেষ্টভার্ব তর্া নার্করাহ বযবহৃত হয়, অর্োৎ তার সার্র্ 

আশলফ ও লাম পদাশশ্রত শনর্দেিক দু’শট হরফ সংযুি না র্ার্ক, তাহর্ল সাধারর্ত তার উর্েিয হয় ছ াট শিকে। 

এ প্রকার শির্কের উদাহরর্ অর্নক, ছযমন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশহ ওয়াসাল্লাম বর্লর্ ন: 
 «إن الرىق واتلمائم واتلرَولَة رشك»

“শনশ্চয় োি-ফুক3, তাশবি ও শতওয়ালাহ্ হর্চ্ছ শিকে”।4 এ হাশদর্স رشك িব্দশট পদাশশ্রত শনর্দেিক দু’শট হরফ 

 শবহীন এর্সর্ , তাই এ শিকে িারা উর্েিয ছ াট শিকে, বি শিকে নয়5। ال

তাশমমাহ: মাদুশল িাতীয় বস্তু, যা বদ নির ছর্র্ক সুরক্ষার িনয বাচ্চার্দর গলায় েুলার্না হয়। 

শতওয়ালাহ: এটা তাশমমাহ িাতীয় বস্তু, যা স্ত্রীর্ক স্বামীর শনকট ও স্বামীর্ক স্ত্রীর শনকট শপ্রয়পাত্র বানার্নার িনয 

ছদওয়া হয়। 

৩. কুরআন ও হাশদর্স বযবহৃত শিকে ির্ব্দর অর্ে যশদ সাহাশবগর্ ছ াট শিকে বর্লন, তাহর্ল তার উর্েিয ছ াট 

শিকে। সাহাশবর্দর কর্া আমার্দর িনয দলীল, কারর্ তারা আল্লাহর দীনর্ক সবর্ির্য় ছবশি বুের্তন এবং িরীয়ত 

প্রর্র্তার উর্েিয সবর্ির্য় ছবিী িানর্তন। একশট উদাহরর্, ইমাম আবু দাউদ রাশহমাহুল্লাহ ইবর্ন মাসদউদ 

রাশদয়াল্লাহু ‘আনহু সূর্ত্র বর্েনা কর্রন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশহ ওয়াসাল্লাম বর্লর্ ন: 
َ يُْذِهبُُه بِاتلََّوّكُّ » ُة رِشٌْك ثاَلث ا ، َوَما ِمنَّا إاِل َولَِكنَّ اَّللَّ رَيَ ُة رِشٌْك الطر رَيَ  «الطر

“কুলক্ষর্ ছনওয়া শিকে, কুলক্ষর্ ছনওয়া শিকে, শতনবার। আমার্দর মর্ধয ছকউ ছনই, তর্ব অবিযই [র্স কুলক্ষর্ 

গ্রহর্ কর্র]; শকন্তু তাওয়াকু্কর্লর কারর্র্ আল্লাহ তা দূর কর্র ছদন”।6 

শবজ্ঞ মুহাশেসগর্ বর্লর্ ন এ হাশদর্স َوَما ِمنَّا إاِل ছর্র্ক পরবতেী অংি ইবর্ন মাসউর্দর বার্ী। তার এ কর্া প্রমার্ 
কর্র, শতশন বুর্ের্ ন কুলক্ষর্ ছনওয়া ছ াট শিকে, অনযর্ায় তার কর্া َوَما ِمنَّا إاِل এর অর্ে দাুঁিায় “আমার্দর মর্ধয 

ছকউ ছনই, ছয বি শির্কে পশতত হয় না”, যা বাস্তবতার শবপরীত। শিতীয়ত বি শিকে আল্লাহ তা‘আলা তাওয়াকু্কর্লর 

কারর্র্ দূর কর্রন না, বরং তার িনয তাওবা িরুশর। অতএব, এ হাদীর্স শিকে অর্ে ছ াট শিকে। 

৪. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশহ ওয়াসাল্লাম কতৃেক শিকে অর্বা কুফর ির্ব্দর বযাখযা ছদওয়া ছয, তার িারা ছ াট শিকে 

উর্েিয, বি শিকে নয়, ছযমন ইমাম বুখাশর ও ইমাম মুসশলম যার্য়দ ইবর্ন খাশলদ আল-িুহাশন রাশদয়াল্লাহু ‘আনহু 

সূর্ত্র বর্েনা কর্রন, শতশন বর্লন: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশহ ওয়াসাল্লাম আমার্দর শনর্য় হুদাইশবয়ায় সকার্লর সালাত 

আদায় করর্লন, ছস রার্ত বৃশষ্ট হর্য়শ ল। সালাত ছির্ষ শতশন মানুর্ষর শদর্ক মুখ কর্র বসর্লন, অতিঃপর বলর্লন: 

ْعلَُم . قَاَل »
َ
ُ َورَُسوُُلُ أ ا َمنْ  : َهْل تَْدُروَن َماَذا قَاَل َربُُّكْم ؟ " قَالُوا : اَّللَّ مَّ

َ
ْصبََح ِمْن ِعبَاِدي ُمْؤِمٌن ِِب َوََكفٌِر فَأ

َ
ِ  أ قَاَل ُمِطْرنَا بَِفْضِل اَّللَّ

ا َمْن قَاَل بِنَوِْء َكَذا َوَكَذا فََذلَِك ََكفٌِر ِِب ُمؤْ  مَّ
َ
 «ِمٌن بِالَْكْوَكِب َورَْْحَِتِه فََذلَِك ُمْؤِمٌن ِِب ََكفٌِر بِالَْكْوَكِب َوأ

“ছতামরা শক িান, ছতামার্দর রব শক বর্লর্ ন”? তারা বলল: আল্লাহ ও তার রাসূলই ভার্লা িার্নন। শতশন 

(আল্লাহ) বর্লর্ ন: “আমার কতক বান্দা আমার ওপর ঈমার্নর হালর্ত ছভার কর্রর্ , আর কতক কার্ফর 
                                                           
3 তর্ব সব োুঁি-ফুক শিকে নয়। কুরআর্নর আয়াত ও হাদীর্সর ছদা‘আ বা আগত শিশকৎসা শদর্য় োুঁি-ফুক করার্না িার্য়য। বরং তা 
উত্তম কাি। হাদীর্স ছস োুঁি-ফুকই উর্েিয ছনওয়া হর্য়র্  যার শভশত্ত-কুরআন হাদীস নয়, অর্বা শভন্ন ছকার্না ভাষায় হয়, যার অর্ে 
িানা যায় না। -সম্পাদক 
4 আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৮৮৩। আলবানী রহ. সহীহ হাদীস সমর্গ্র হাদীসশটর্ক সহীহ বর্লর্ ন: (৩৩১) 
5 তর্ব যশদ এগুর্লার্ক সরাসশর কাযেসম্পাদনকারী মর্ন করা হয়, তর্ব তা বি শির্কে পশরর্ত হর্ব। -সম্পাদক 
6 আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৯১০ 
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অবস্থায়। অতএব, ছয বর্লর্ : আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমর্ত বৃশষ্ট লাভ কর্রশ , ছস আমার প্রশত শবশ্বাসী ও 

তারাসমূর্হর (প্রভার্বর) প্রশত অশবশ্বাসী। আর ছয বর্লর্ : অমুক অমুক তারার কারর্র্ বৃশষ্ট লাভ কর্রশ , ছস 

আমার প্রশত অশবশ্বাসী ও তারাসমূর্হর (প্রভার্বর) প্রশত শবশ্বাসী”।7 

এ হাশদর্স কুফর ির্ব্দর অর্ে অপর হাশদর্স এর্সর্ , যা আবু হুরায়রা রাশদয়াল্লাহু ‘আনহু ছর্র্ক বশর্েত, শতশন 

বর্লন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশহ ওয়াসাল্লাম বর্লর্ ন: 
ْصبََح فَِريٌق ِمنْهُ »

َ
ْنَعْمُت لََعَ ِعبَاِدي ِمْن نِْعَمٍة إاِلَّ أ

َ
لَْم تََرْوا إََِل َما قَاَل َربُُّكْم ؟ قَاَل : "َما أ

َ
 «ْم بَِها ََكفِِريَن َيُقولُوَن الَْكَواِكُب َوبِالَْكَواِكِب أ

“ছতামরা শক ছদখশন ছতামার্দর রব শক বর্লর্ ? শতশন বর্লর্ ন: “আশম আমার বান্দার্দর উপর যখনই ছকার্না 

অনুগ্রহ কর্রশ  তখনই তার্দর একদল তা অস্বীকারকারী অবিযই হর্য়র্ , তারা বর্ল তারকা ও তারকা িারা”। 

এখার্ন স্পষ্ট করা হর্য়র্  ছয, বৃশষ্ট বষের্র্ক ছয তারকার সার্র্ সমৃ্পি করল তারকা বৃশষ্ট বষের্র্র কারর্ শহর্সর্ব, 

যশদও আল্লাহ তার্ক বৃশষ্ট বষের্র্র কারর্ বানান শন, তার কুফুরী হর্চ্ছ আল্লাহর শন‘আমত অস্বীকার করার কুফুরী। 

আর নি‘আমর্তর কুফুরী হর্চ্ছ ছ াট কুফুরী। হ্যাঁ, ছয শবশ্বাস কর্র তারকাই িগর্ত কতৃেে কর্র এবং তারকাই 

বৃশষ্ট বষের্ কর্র, তাহর্ল এটা বি শিকে। 

 

ছ াট শিকে কখর্না হয় প্রকািয, ছযমন কশি, তাগা ও তাশবি পশরধান করা প্রকািয ছ াট শিকে। 

আবার ছ াট শিকে কখর্না হয় অপ্রকািয, ছযমন অল্প শরয়া (সামানযতম ছলাকর্দখার্না বা ছলাক ছিানার্নার প্রবর্তা)। 

 

ছ াক শিকে কখর্না হয় শবশ্বার্স, ছযমন ছকউ ছকার্না বস্তু সম্পর্কে শবশ্বাস করল ছয, তা উপকার হাশসল ও অশনষ্ট 

দূরীকরর্র্র উপায়, অর্ি আল্লাহ তার্ক ভার্লা-মর্ন্দর উপায় বানান শন অর্বা ছকার্না বস্তুর্ত বরকর্তর শবশ্বাস 

করল, অর্ি আল্লাহ তার্ত বরকত রার্খন শন। 

 

ছ াক শিকে কখর্না হয় কর্ার কারর্র্, ছযমন ছকউ বলল অমুক অমুক তারার কারর্র্ আমরা বৃশষ্ট হাশসল কর্রশ , 

‘একমাত্র তারাই বৃশষ্ট বষের্ কর্রর্ ’ যশদ এ শবশ্বাস ছপাষর্ না কর্র। অর্বা ছকউ গায়রুল্লাহর নার্ম কসম করল, 

যশদ গায়রুল্লাহর্ক সম্মান ছদওয়া বা আল্লাহর বরাবর করা উর্েিয না হয়। অর্বা ছকউ বলল, যা আল্লাহ ও 

আপশন ছির্য়র্ ন, ইতযাশদ। 

 

ছ াট শিকে কখর্না হয় কমে িারা, ছযমন ছকউ বালা-মুশসবত দূর বা প্রশতর্রাধ করার ির্নয তাশবি লটকার্লা, 

অর্বা আংশট শকংবা তাগা পশরধান করল। কারর্ ছকার্না বস্তুর্ক ছকউ যখন ছকার্না শক ুর উপায় শনধোরর্ কর্র, 

িরীয়ত বা তাকদীর ছকার্না শবর্বিনায় আল্লাহ যা উপায় শনধোরর্ কর্রন শন, ছস আল্লাহর সার্র্ শিকে করল। 

অনুরূপ ছকউ যশদ বরকর্তর আিায় ছকার্না বস্তু স্পিে কর্র, আল্লাহ যার্ত বরকত রার্খন শন। ছযমন, মসশির্দর 

দরিাসমূহ িুমু খাওয়া, তার ছিৌখাট স্পিে করা ও তার মাশট ছর্র্ক ছরাগ মুশি কামনা করা ইতযাশদ কমেসমূহ 

ছ াট শিকে। 

এ হল ছ াট শিকে ও বি শির্কের সংশক্ষপ্তসার, শবস্তাশরত বর্েনা এ সংশক্ষপ্ত উত্তর্র ছদওয়া সম্ভব নয়। 

                                                           
7 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০৩৮; সহীহ মুসশলম, হাদীস নং ৭১ 
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সমাশপ্ত: 

মুসশলর্মর কতেবয হর্চ্ছ ছ াট-বি সব শিকে ছর্র্ক ছবর্ি র্াকা, কারর্ সবর্ির্য় বি নাফরমাশন, যা আল্লাহর সার্র্ 

করা হয় তা হর্চ্ছ শিকে এবং তার অশধকার্র সীমালঙ্ঘন করা, অর্োৎ তার ইবাদত ও আনুগর্তয শিকে করা, অর্ি 

তার ছকার্না িরীক ছনই। এ িনয আল্লাহ তা‘আলা মুিশরকর্দর স্থায়ী শনবাস শনধোরর্ কর্রর্ ন িাহান্নাম। শতশন 

বর্লর্ ন, মুিশরকর্দর শতশন ক্ষমা করর্বন না, তার্দর ওপর িান্নাত হারাম। শতশন বর্লন: 
ناَيۡغفّرُااَلااٱلَِلَااإّنَا﴿

َ
َٰلَّكااُدونَااَمااَوَيۡغفّرُاابّهّۦايُۡۡشَكَااأ ى ااَفَقدّاابّٱلَِلّاايُۡۡشّكۡااَوَمنايََشآُء االَّمناَذ  [  ٨٤:  النساء] ﴾٤٨اَعّظيًمااإّۡثًمااٱۡفََتَ

“শনশ্চয় আল্লাহ তার সার্র্ িরীক করার্ক ক্ষমা করর্বন না। শতশন ক্ষমা কর্রন এ  ািা অনযানয পাপ, যার িনয 

শতশন িান। আর ছয আল্লাহর সার্র্ িরীক কর্র ছস অবিযই মহাপাপ রিনা কর্র”। [সূরয আি-শনসা, আয়াত: ৪৮]  

অপর আয়ার্ত শতশন ইরিাদ কর্রন: 
َٰهُااٱۡۡلََنةَااَعلَۡيهّااٱلَِلُااَحَرمَااَفَقدۡاابّٱلَِلّاايُۡۡشّكۡااَمناإّنَُهۥ﴿ َوى

ۡ
هااَوَمأ نَصار ااّمنۡاالّلَظَٰلّّميَااَوَمااٱنلَاُر

َ
 [  ٢٢: دةاملائ] ﴾٧٢اأ

“শনশ্চয় ছয আল্লাহর সার্র্ িরীক কর্র, তার উপর অবিযই আল্লাহ িান্নাত হারাম কর্র শদর্য়র্ ন এবং তার 

শিকানা আগুন। আর যার্লমর্দর ছকার্না সাহাযযকারী ছনই”। [সূরয আল-মার্য়দা, আয়াত: ৭২] 

অতএব, প্রর্তযক শবর্বকী ও দীনদার বযশির ির্নয অবিয কতেবয শির্কের ভর্য় ভীত র্াকা ও স্বীয় রর্বর শনকট 

আশ্রয় প্রার্েনা করা, শতশন ছযন তার্ক শিকে ছর্র্ক মুশি ছদন, ছযমন ইবরাশহম ‘আলাইশহস সালাম বর্লর্ ন: 
ناَوبَّنَااَوٱۡجُنۡبّناا﴿

َ
ۡصَنامَااَنۡعُبدَااأ

َ
 [  ٠١: ابراهيم] ﴾ا٣٥اٱۡۡل

“আমার্ক ও আমার সন্তানর্দরর্ক মূশতের ইবাদত ছর্র্ক দূর্র রাখুন”। [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪৮] 

ছকার্না সালাফ বর্লর্ ন: ইবরাশহর্মর পর ছক শনর্ির্ক শনরাপদ ভাবর্ত পার্র। 

অতএব, সশতযকার বান্দা শির্কের ভর্য় ভীত র্াকর্ব, শিকে ছর্র্ক মুি র্াকার িনয স্বীয় রর্বর শনকট আকুশত 

করর্ব এটাই স্বাভাশবক। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশহ ওয়াসাল্লাম “শপপিার িলার আওয়াি ছর্র্কও শিকে ছতামার্দর 

মার্ে অশধক অস্পষ্ট, আশম ছতামার্ক একশট শবষয় বলশ , যার ফর্ল আল্লাহ ছতামার ছর্র্ক ছ াট-বি শিকে দূর 

কর্র শদর্বন। তুশম বল: 
  .«امهلل إين أعوذ بك أن أرشك بك وأنا أعلم، وأستغفرك ملا ال أعلم»

“ছহ আল্লাহ, আমার িানাবস্থায় আপনার সার্র্ শিকে করা ছর্র্ক আপনার শনকট আশ্রয় িাই, আর আশম যা িাশন 

না তার িনয আপনার শনকট ক্ষমা িাই”।8 

এ যাবত আমরা শির্কের পশরিয় ও তার দু’শট প্রকার সম্পর্কে সংজ্ঞাসহ আর্লািনা করলাম। 

 

ছ াট শিকে ও বি শির্কের হুকুম:  

বি শিকে বযশির্ক ইসলাম ছর্র্ক ছবর কর্র ছদয়, ফর্ল ছস কাশফর ও মুরতাদ গর্য হয়। 

আর ছ াট শিকে বযশির্ক ইসলাম ছর্র্ক ছবর কর্র ছদয় না, তর্ব ছস বি েুুঁশকর মর্ধয র্ার্ক, কারর্ ছ াট শিকেও 

কশবরা গুনাহ। ইবর্ন মাসউদ রাশদয়াল্লাহু ‘আনহু বর্লন: “গায়রুল্লাহর নার্ম সতয কসম অর্পক্ষা আল্লাহর নার্ম 

শমর্যা কসম আমার শনকট অশধক শপ্রয়”।  

                                                           
8 সহীহ আল-িার্ম, হাদীস নং ৩৭৩১, আলবানী রহ. হাদীসশটর্ক সহীহ বর্লর্ ন। 
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এখার্ন আমরা ছদখশ  শতশন ছ াট শিকে তর্া গায়রুল্লাহর নার্ম কসম খাওয়ার্ক আল্লাহর নার্ম শমর্যা কসম 

অর্পক্ষা অশধক শনন্দনীয় জ্ঞান করর্ ন, আর আমরা িাশন ছয আল্লাহর নার্ম শমর্যা কসম করা কশবরা গুনাহ। 

আল্লাহর শনকট ছদায়া কশর, শতশন আমার্দরর্ক তার দীর্নর উপর প্রশতশিত রাখুন, যতক্ষর্ না আমরা তার সার্র্ 

সাক্ষাত কশর। আমরয তযর নিকট পযিযহ চযই, শতশন ছযন আমার্দরর্ক ছগামরাহ না কর্রন। একমাত্র শতশনই 

শিরঞ্জীব, শতশন কখর্না মারা যার্বন না, এ  ািা শিন্ন ও মানব সবাই মারা যার্ব। আল্লাহ তা‘আলাই ভার্লা 

িার্নন। 
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