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শির্কের হাশককত ও তার প্রকারসমূ হ 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-হামদু শলল্লাহ,
মুসশলম শহর্সর্ব প্রর্তযর্কর িনযই শির্কের অর্ে, ভয়াবহতা ও তার প্রকারসমূ হ িানা ফরয ও অবিয িরুশর,
তর্বই তার তাওহীদ পশরপূ র্ে, 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 بينهماছস তার্দর উভর্য়র মার্ে িরীক
কর্রর্ ’, অর্বা বলা হয়: ‘ أرشك يف أمره غريهছস 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 কুরআনু ল 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:

َ َ َ ُ ََ ٗ َ َ َ ُ َ َۡ ََ
]٢٢ :﴾ [ابلقرة٢٢ونا
نت ۡامات ۡعل ُم ا
لِلّاأندادااوأ
لاَتعلوااا ّ ا
﴿ف ا

“সু তরাং ছতামরা ছির্ন-বুর্ে আল্লাহর িনয সমকক্ষ শনধোরর্ কর্রা না”। [সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ২২]
অপর আয়ার্ত শতশন বর্লন:

َ َُ َ َ َ َََُ ُۡ
ُّ ُ ِ ٗ َ َ َ ُ َ َ َ
]٠٣ :﴾ [ابراهيم٣٠ارّا
لاٱنلَ ا
ريك ۡاماإ ّ ا
نام ّص
لاتمتعوااافإ ّ ا
ضلوااا َعنا َسبّيلّهّۦااق ا
﴿وجعلوااا ّ ا
ّ لِلّاأنداداا ّّل

“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”। [সূ রা 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 বু খারী, হাদীস নং ৪৪৯৭; সহীহ মুসশলম, হাদীস নং ৯২

শির্কের হাশককত ও তার প্রকারসমূ হ কী?

2

শির্কের প্রকার:
কুরআন ও হাশদর্সর দলীলসমূ হ 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 উলু শহয়ার্তর 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 মূ শতে পূ িকর্দর শিকে; কবর-মািার, মৃত ও গার্য়বী বযশি
পূ িকর্দর 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 সৃ শষ্ট 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 আনু গর্তযর হকদার, ফর্ল ছস ছকার্না বস্তু হালাল
ও হারাম করার ছক্ষর্ত্র তার ইচ্ছার আনু গতয কর্র, যশদও তা রাসূ লর্দর আশনত দীর্নর শবপরীত হয়।
অর্বা মহব্বত ও সম্মার্নর ছক্ষর্ত্র আল্লাহর সার্র্ শিকে করা। ছযমন, আল্লাহর্ক মহব্বত করার নযায় ছকার্না
মখলু কর্ক মহব্বত করা। এ িাতীয় শিকে আল্লাহ ক্ষমা করর্বন না, এ শির্কের বযাপার্র শতশন বর্লর্ ন:
ُ
َ ِ ُ َ ۡ ُ َ ُّ ُ ٗ َ َ َ
ُ
]٥٦١ :﴾ [ابلقرة١٦٥ٱلِلّها
با ا
ٱلِلّاأندادااُيّبونه اماكح ّا
ونا ا
ّذامّناد ّا
اسا َمنا َي َتخ ا
ّناٱنلَ ّ ا
﴿ َوم َا
“আর মানু র্ষর মর্ধয এমনও আর্ , যারা আল্লাহ

ািা অনযর্ক আল্লাহর সমকক্ষরূর্প গ্রহর্ কর্র, তার্দরর্ক

আল্লাহর্ক ভার্লাবাসার মর্তা ভার্লাবার্স”। [সূ রা 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 দলসমূ র্হ ছবশি ছদখা যায়। ছযমন, শিয়া-রার্ফযী, সূ ফী ও বার্তশন শফরকাসমূ হ। শিয়ারার্ফশযরা তার্দর ইমামর্দর বযাপার্র শবশ্বাস কর্র তারা গার্য়ব িার্নন, অনু রূপ বার্তশন ও সূ ফীরা তার্দর
অলীর্দর বযাপার্র গার্য়ব িানার ধারর্া কর্র অর্বা এরূপ শবশ্বাস করা ছয, ছকার্না সত্তা আর্ ন ছয আল্লাহর নযায়
অনু গ্রহ 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 মখলু ক। এ সব বি শিকে, মানু ষর্ক দীন ছর্র্ক ছবর কর্র ছদয়।
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অর্বা আল্লাহর দীর্নর সর্ে বযে করা, অর্বা আল্লাহর্ক তার মখলু র্কর সর্ে তুলনা করা, অর্বা আল্লাহর সার্র্
শিতীয় কাউর্ক সৃ শষ্টকতো, 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 মানু র্ষর উপর িাশপর্য় ছদওয়া এবং তা
ছমর্ন শনর্ত বাধয করা। অনু রূপ 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।
দু ই. ছ াট শিকে:
ছযসব শিকে বি শির্কের বাহন অর্বা ছযসব শিকের্ক কুরআন ও সু ন্নায় 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 অনু মশত প্রদান কর্রন শন। ছযমন, হার্তর পাঞ্জা ও পুশুঁ ত
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 সূ র্ত্র মুসনার্দ আহমর্দ বশর্েত, শতশন বর্লন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশহ ওয়াসাল্লাম বর্লর্ ন:
َ ُ ْ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ر ْ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َّ َ َ ر
ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ َّ
األ ْص َغ ُر؟ قَ َال ر
ار َك َوت َعاَل يقول يَ ْو َم
 إِن اَّلل تب. الر َياء:
 وما الرشك: اَّلل
ِ  قالوا يا رسول. « ِإن أخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر
َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُّ
ْ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َُ
ُ ْ َ
ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ اذ َهبُوا إ ََل
»ُت ُدون ِعن َده ْم َج َزاء
ُتازى ال ِعباد بِأعمال ِ ِهم
ِ
ِ
ِ اَّلين كنتم تراءون بِأعما ِلكم ِيف ادلنيا فانظروا هل
“শনশ্চয় সবর্ির্য় বি ভয়, যা আশম ছতামার্দর ওপর আিঙ্কা কশর, তা হর্চ্ছ ছ াট শিকে। তারা বলল, ছহ আল্লাহর
রাসূ ল, 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, দু শনয়ার্ত 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 সংযু ি না র্ার্ক, তাহর্ল সাধারর্ত তার উর্েিয হয় ছ াট শিকে।
এ প্রকার শির্কের উদাহরর্ অর্নক, ছযমন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশহ ওয়াসাল্লাম বর্লর্ ন:

َ ر
»واتل َولة رشك
«إن الرىق واتلمائم

“শনশ্চয় োি-ফুক3, তাশবি ও শতওয়ালাহ্ হর্চ্ছ শিকে”।4 এ হাশদর্স  رشكিব্দশট পদাশশ্রত শনর্দেিক দু ’শট হরফ
 الশবহীন এর্সর্ , তাই এ শিকে িারা উর্েিয ছ াট শিকে, বি শিকে নয়5।
তাশমমাহ: মাদু শল িাতীয় বস্তু, যা বদ নির ছর্র্ক সু রক্ষার ি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 সূ র্ত্র বর্েনা কর্রন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশহ ওয়াসাল্লাম বর্লর্ ন:
ُّ َّ ُ ُ ْ ُ َ َّ َّ َ َ
َ ٌ ْ ََُ ر ََُ ْ ٌ ر
َّ َ
»اتل َوّك
ِ  َوما ِمنا إِال ول، «الطرية ِرشك الطرية ِرشك ثالثا
ِكن اَّلل يذ ِهبه ب
“কুলক্ষর্ ছনওয়া শিকে, কুলক্ষর্ ছনওয়া শিকে, শতনবার। আমার্দর মর্ধয ছকউ ছনই, তর্ব অবিযই [র্স কুলক্ষর্
গ্রহর্ কর্র]; শকন্তু তাওয়াক্কুর্লর কারর্র্ আল্লাহ তা দূ র কর্র ছদন”।6
َّ
শবজ্ঞ মুহাশেসগর্ বর্লর্ ন এ হাশদর্স  َو َما ِمنا إِالছর্র্ক পরবতেী অংি ইবর্ন মাসউর্দর বার্ী। তার এ কর্া প্রমার্
َّ
কর্র, শতশন বুর্ের্ ন কুলক্ষর্ ছনওয়া ছ াট শিকে, অনযর্ায় তার কর্া  َو َما ِمنا ِإالএর অর্ে দাুঁিায় “আমার্দর মর্ধয
ছকউ ছনই, ছয বি শির্কে পশতত হয় না”, যা বাস্তবতার শবপরীত। শিতীয়ত বি শিকে আল্লাহ তা‘আলা তাওয়াক্কুর্লর
কারর্র্ দূ র 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
সূ র্ত্র বর্েনা কর্রন, শতশন বর্লন: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশহ ওয়াসাল্লাম আমার্দর শনর্য় হুদাইশবয়ায় সকার্লর সালাত
আদায় করর্লন, ছস রার্ত বৃ শষ্ট হর্য়শ ল। সালাত ছির্ষ শতশন মানু র্ষর শদর্ক মুখ কর্র বসর্লন, অতিঃপর বলর্লন:
ُ َ
ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ ٌ َ َ
َّ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َّ
ْ ُ ُّ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ
ٌ ُْ
اَّلل
ِ  أصبح ِمن ِعبا ِدي مؤ ِمن ِِب وَك ِفر فأما من قال م ِطرنا بِفض ِل:  قال.  اَّلل ورسوُل أعلم: «هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ " قالوا
َ ْ َ ْ ٌ ْ ُ ٌ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ٌ َ
ٌ ُْ َ ََ َََْ
»ب
ك
ِ ب وأما من قال بِنو ِء كذا وكذا فذلِك َكفِر ِِب مؤ ِمن بِالكو
ِ ورْح ِت ِه فذلِك مؤ ِمن ِِب َكفِر بِالكوك
“ছতামরা শক িান, ছতামার্দর রব শক বর্লর্ ন”? তারা বলল: আল্লাহ ও তার রাসূ লই 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 অনু গ্রহ ও রহমর্ত বৃ শষ্ট লাভ কর্রশ , ছস আমার প্রশত শবশ্বাসী ও
তারাসমূ র্হর (প্রভার্বর) প্রশত অশবশ্বাসী। আর ছয বর্লর্ : অমুক অমুক তারার কারর্র্ বৃ শষ্ট লাভ কর্রশ , ছস
আমার প্রশত অশবশ্বাসী ও তারাসমূ র্হর (প্রভার্বর) প্রশত শবশ্বাসী”।7
এ হাশদর্স কুফর ির্ব্দর অর্ে অপর হাশদর্স এর্সর্ , যা আবু হুরায়রা রাশদয়াল্লাহু ‘আনহু ছর্র্ক বশর্েত, শতশন
বর্লন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইশহ ওয়াসাল্লাম বর্লর্ ন:
َ ْ َ ُ ََ ْ َ ُ َُ َ
َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
َ َ ْ ُ ْ ٌ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ ْ
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َك
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 "ما أنعمت: «ألم تروا إَِل ما قال ربكم ؟ قال
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
“ছতামরা শক ছদখশন ছতামার্দর রব শক বর্লর্ ? শতশন বর্লর্ ন: “আশম আমার বান্দার্দর উপর যখনই ছকার্না
অনু গ্রহ কর্রশ তখনই তার্দর একদল তা অস্বীকারকারী অবিযই হর্য়র্ , তারা বর্ল তারকা ও তারকা িারা”।
এখার্ন স্পষ্ট করা হর্য়র্ ছয, বৃ শষ্ট বষের্র্ক ছয তারকার সার্র্ সম্পৃ ি করল তারকা বৃ শষ্ট বষের্র্র কারর্ শহর্সর্ব,
যশদও আল্লাহ তার্ক বৃ শষ্ট 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
বৃ শষ্ট 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
দূ রীকরর্র্র 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 বৃ শষ্ট হাশসল কর্রশ ,
‘একমাত্র তারাই বৃ শষ্ট 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 দূ র 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।
অনু রূপ ছকউ যশদ বরকর্তর আিায় ছকার্না বস্তু স্পিে কর্র, আল্লাহ যার্ত বরকত রার্খন শন। ছযমন, মসশির্দর
দরিাসমূ হ িুমু খাওয়া, তার ছিৌখাট স্পিে করা ও তার মাশট ছর্র্ক ছরাগ মুশি কামনা করা ইতযাশদ কমেসমূ হ
ছ াট শিকে।
এ হল ছ াট শিকে ও বি শির্কের সংশক্ষপ্তসার, শবস্তাশরত বর্েনা এ সংশক্ষপ্ত উত্তর্র ছদওয়া সম্ভব নয়।
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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 আনু গর্তয 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:
َ
َ ََ َ
ۡ َ َ َ ۡ ۡ ُ َ َ ُ ٓ َ َ َ َ َٰ َ َ ُ َ ُ ۡ َ َ
ً َتىااإ ۡث ًماا َع
َ َ ٱف
َ ۡ ُ لا َي ۡغف ُاّراأناي
]٨٤ : ﴾ [النساء٤٨ظّيماا
ٱلِلّافق ّادا
كاب ّ ا
ۡش ا
وناذل ا
كابّهّۦاويغف اّرامااد ا
ۡش َا
ٱلِلا ا
نا ا
﴿إ ّ ا
ّ
ّ ّكال ّمنايشا اءاومناي
“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:

ۡ َ ۡ َۡ َ َُ َ َ ۡ ََ َ ۡ ُۡ َ َُ
َ
َ َ ّناأ
َ ٱلِلاعلي اهّا
]٢٢ :﴾ [املائدة٧٢نصاراا
يام ۡا
ار ها َو َماال ّلظَٰل ّ ّم َا
ٱۡل َن اةا َو َمأ َوى َٰ ُاهاٱنلَ ُا
ٱلِلّافق اداح َر اما ا
كاب ّ ا
ۡش ا
ّ ﴿إّنهۥامناي

“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:
َۡ
َ َ َ ََ ُۡۡ َ
]٠١ :ا﴾ [ابراهيم٣٥اما
ناأنان ۡع ُب َاداٱۡل ۡص َن َا
ناوب ّ ا
﴿اوٱجنب ّ ا
“আমার্ক ও আমার সন্তানর্দরর্ক মূ শতের ইবাদত ছর্র্ক দূ র্র রাখুন”। [সূ রা 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 দূ র
কর্র শদর্বন। তুশম বল:
.» وأستغفرك ملا ال أعلم،«امهلل إين أعوذ بك أن أرشك بك وأنا 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”।
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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
িার্নন।

ািা শিন্ন ও মানব সবাই মারা যার্ব। আল্লাহ তা‘আলাই ভার্লা
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