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 باسمه تعايل

বিরক ও বিদ‘আহতর িণথনা 

ঈমান অহপক্ষা মূলযিান রত্ন ও অবতপ্রহয়াজনীয় সামগ্রী জগহত আর থনই। মহন-

প্রাহণ এ অমলূয রহত্নর থেফাযত করা আিিযক এিং এর প্রহয়াজনীয় সামগ্রীহক 

প্রাহণর থচহয়ও অবধ্ক মুোব্বত করা উবচত। 

প্রথম অধ্যাহয় িবণথত আক্বীদাগুহলা হৃদহয়র মহধ্য থগেঁহথ থরহে বিতীয় অধ্যাহয় 

িবণথত ঈমাহনর ৭৭ িাো োবসল করহল, ঈমান অতযন্ত দৃঢ় েহি। আর কতগুহলা 

বজবনস এমন আহে থয, তাহত ঈমান নষ্ট িা ক্ষবতগ্রস্ত েহয় যায়, তার বকেু িণথনা 

এোহন করা েহে। োদীস িরীহফর িণথনা মহত, আবেরী জামানায় ঈমান রক্ষা 

করা কবিন েহি। তথাবপ সািধ্ান! জীিন বদহয় েহলও প্রহতযক মু‘বমনহক তার 

ঈমাহনর থেফাযত করহতই েহি। ঈমান বচরস্থায়ী জাোন্নাম থথহক িােঁচার 

রক্ষাকিচ। 

আল্লাে তা‘আলা ইরিাদ কহরন- ‘যারা সরল পথ [ইসলাহমর বিক্ষা] প্রকাি 

পাওয়ার পর রাসূহলর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম বিরুদ্ধাচরণ করহি এিং 

মুসলমাহনর তবরকা োড়া অনয তরীকা অিলম্বন করহি, আবম তাহদরহক থসই 

পথগামীই করি এিং পবরণাহম জাোন্নাহম বনহক্ষপ করি। জাোন্নাম ভীষণ মন্দ 

জায়গা। আল্লাের সহে িবরক করার পাপ বকেুহতই আল্লাে তা‘আলা ক্ষমা করহিন 

না। এোড়া অনযানয পাপ যার জহনয যতটুকু ইো কহরন, ক্ষমা করহিন। যারা 

আল্লাের সাহথ িরীক কহর, তারা মোপাপী। তারা আল্লােহক থেহড় স্ত্রী জাবতর 

অথথাৎ থদিীহদর এিং থোদার অবভিপ্ত থসই পাবপষ্ঠ িয়তাহনরই পূজা করহে, থয 

মানিজাবতর সৃবষ্টর লহে িহলবেল- আবম মানিজাবতর মধ্য েহত এক দলহক 

বনহজর অনুসারী িাবনহয় তাহদরহক বিপথগামী করি, তাহদরহক নানা দুরািায় 

আক্রান্ত করি, আর তাহদরহক গৃেপাবলত পশুর কান কাটহত আহদি করি। আর 

তা-ই করহি এিং আল্লাের সৃবষ্টহক পবরিতথন করহত [অথথাৎ শ্মশ্রুমুগুণ িা 

দাবড়মুগুণ ইতযাবদ িরী‘আত বিহরাধ্ী কাজ করহত] আহদি করি, তারা তাই 

করহি। িস্তুত যারা আল্লােহক থেহড় িয়তাহনর আহদি পালন করহি, তারা ভীষণ 

ক্ষবতগ্রস্ত েহি। িয়তান তাহদর বনকট ওয়াদা কহর এিং আশ্বাস িাণী থিানায়, 

বকন্তু প্রকৃত প্রস্তাহি িয়তাহনর ওয়াদা ও আশ্বাস িাণী প্রিঞ্চনা িযতীত বকেুই 

নয়”।[সূত্র : সূরা বনসা, আয়াত ১৫-১৬।] 

বিরক, বিদ‘আত, জাবেবলয়যাহতর রসম ও িয়তাহনর পায়রবি থয কত জঘনয 

অনযায়, বনন্দনীয় এিং ঈমাহনর জহনয অবনষ্টকর, উপহরাি আয়াতগুহলা িারা তা 

স্পষ্টই থিাঝা যায়। এসি কাজ করহল তাওেীদ ও বরসালাহতর আক্বীদা নষ্ট েয় 
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এিং ইমাহনর নূর ও রবশ্ম চহল বগহয় তথায় অন্ধকার বিস্তার লাভ কহর। তাই 

ঈমাহনর বিষয়ািলী ও ইসলামী আক্বাবয়দ িণথনা করার পর সাধ্ারহণর মাহঝ 

প্রচবলত বিবভন্ন িদ রসম ও িড় িড় গুনাে [গুনাহে কিীরা] িণথনা কহর থদওয়া 

সমীচীন মহন করবে। ঈমানদারগণ উি বিষয়গুহলা সবিকভাহি থজহন থসগুহলা 

েহত বিরত থথহক বনজ বনজ ঈমাহনর থেফাযত করহত থচষ্টা করহিন িহল আিা 

কবর। 

প্রচবলত িদ রসমসমূহের মহধ্য কতগুহলা কুফর ও বিরক পযথাহয়র, আর 

কতগুহলা কুফর ও বিরক থতা নয়, বকন্তু কুফর ও বিরহকর কাোকাবে, আর 

কতগুহলা বিদ‘আত ও থগামরােী এিং কতগুহলা োরাম, মাকরূে ও গুনাহে 

কিীরা। সিগুহলা থথহকই থিেঁহচ থাকা আিিযক। তহিই ঈমান গ্রেণীয় ও সিথােীণ 

সুন্দর েহি। 

বিরক কাজসমেূ 

বনম্নবলবেত কাজগুহলা বিরক। এসি েহত দূহর থাকা অপবরোযথ কতথিয- 

 ১. থকান িুযুগথ িা পীর সম্বহন্ধ এ রকম আক্বীদা রাো থয, বতবন সিসময় 

আমাহদর সি অিস্থা জাহনন। ২. থজযাবতবিথদ, গণক, িাকুরহদর বনকট অদৃহষ্টর 

কথা বজহেস করা। ৩. থকান পীর-িুযগুথহক দূরহদি থথহক ডাকা এিং মহন করা 

থয, বতবন তা শুনহত থপহয়হেন। ৪. থকান পীর-িুযগুথ, বজন-পরী িা ভূত-ব্রাহ্মণহক 

লাভ-থলাকসাহনর মাবলক মহন করা। ৫. থকান পীর িুযহুগথর কিহরর বনকট 

আওলাদ িা অনয থকান উহেহিযর কথা জাবনহয় প্রাথথনা করা। ৬. পীর িা কিরহক 

বসজদা করা। ৭. থকান পীর-িুযহুগথর নাহম বিরবন, সদকা িা মান্নত মানা। ৮. 

থকান পীর-িুযহুগথর দরগাে িা কিহরর চতুবদথক বদহয় তওয়াফ করা। ৯. আল্লাের 

হুকুম থেহড় অনয কাহরা আহদি িা সামাবজক প্রথা পালন করা। ১০. কাহরা 

সামহন মাথা বনচু কহর সালাম করা িা োত থিেঁহধ্ বনস্তব্ধ দােঁবড়হয় থাকা। ১১. 

মুোররহমর সময় তাবজয়া িানাহনা। ১২. থকান পীর-িুযহুগথর নাহম জাহনায়ার 

যহিে করা িা কাহরা থদাোই থদওয়া। ১৩. পীহরর িাবড়র িা থকান িুযুহগথর দরগাে 

িা তীথথহক, কােঁিা িরীহফর মহতা আদি িা তা’বযম করা। ১৪. থকান পীর-িুযগুথ িা 

অনয কাহরা নাহম থেহলর নাক, কান বেদ্র করা, আংবট পরান, চুল রাো, বটবক রাো 

ইতযাবদ ১৫. আলী িেি, থোসাইন িেি ইতযাবদ নাম রাো। ১৬. থকান বজবনহসর 

িা িযারাম-পীড়ার েুত লাহগ িহল বিশ্বাস করা। ১৭. মুেররম মাহস পান না 

োওয়া, বনরাবমষ োওয়া, বেচুবড় োওয়া ইতযাবদ। ১৮. নক্ষহত্রর তাবের মানা িা 

বতবথ পালন করা। ১৯. ভাহলা-মন্দ িা িার তাবরে বজহেস করা। থযমন, অহনহক 

বজহেস কহর, এই চােঁহদ বিিাে শুভ বক-না? থকান বদন নতুন ঘহর থযহত েয়? 

থরািিাহর িােঁি কাটা যায় বক-না? ইতযাবদ। ২০. গণহকর বনকট িা যার ঘাহড় বজন 
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সওয়ার েহয়হে, তার বনকট োত থদবেহয় অদৃষ্ট বজহেস করা। ২১. থকান বজবনস 

েহত কু-লক্ষণ ধ্রা িা কুযাত্রা মহন করা। থযমন, যাত্রামুহে থকউ োেঁবচ বদহল 

অহনহক থসটাহক কু-যাত্রা মহন কহর থাহক। ২২. থকান বদহক যাত্রা করার সময় 

ঘহরর দুয়াহর মা োবক িহল সালাম কহর বিদায় গ্রেণ করা। ২৩. থকান বদন িা 

মাসহক অশুভ মহন করা। ২৪. থকান িুযহুগথর নাম ওজীফার মহতা জপ করা। ২৫. 

এ রকম িলা থয, আল্লাে ও রাসূহলর মবজথ থাকহল এ কাজ েহি, িা আল্লাে-রাসূল 

যবদ চান, তহি এ কাজ েহি। ২৬. এ রকম, িলা থয, উপহর থোদা, বনহচ আপবন। 

২৭. কাহরা নাহমর কসম োওয়া িা বযবকর করা। কাউহক ‘পরম পূজনীয়’ 

সহম্বাধ্ন কহর থলো, ‘কষ্ট না করহল থকষ্ট পাওয়া যায় না’ িলা, ‘জয়কালী 

থনগােিান’ ইতযাবদ িলা। ২৮. থতমাথা পহথ থভট থদওয়া, পূজা উপলহক্ষ কমথ িন্ধ 

রাো, থদাল-পূজায় আবির মাোহনা, বিষকরম পূজায় োতু োওয়া, থপৌষ মাস 

সংক্রাবন্তহত গরু থদৌড়াহনা, থঘাড়া থদৌড়াহনা, আবশ্বন মাস সংক্রাবন্তহত গাবি, 

থগাফাগুহণ পূজা উপলহক্ষ আহমাদ উৎসি, নতুন কাপড় ক্রয়, পািথণী থদয়া, মনসা 

পূজা িা জন্মাষ্টমী উপলহক্ষ থনৌকা থদৌড়াহনা। বেন্দহুদর আড়হে, বমবেহল, উৎসহি 

যাওয়া। ২৯. েবি, ফহটা িা মূবতথ রাো, বিহিষ কহর থকান িুযহুগথর ফহটা 

তা’বযহমর জনয রাো। 

 

বিদ’আহতর িণথনা 

বনম্নবলবেত কাজগুহলা বিদ‘আত। এগুহলা থথহক দূহর থাকা কতথিয। 

১. থকান িুযহুগথর মাযাহর ধু্মধ্াহমর সাহথ উরস করা, থমলা িসাহনা, িাবত 

জ্বালাহনা। ২. থমহয়হলাহকর বিবভন্ন দরগায় যাওয়া। ৩. কিহরর ওপর চাদর, 

আগরিাবত, থমামিাবত ও ফুল থদওয়া। ৪. কির পাকা করা। ৫. থকান িুযুগথহক 

সন্তুষ্ট করার জহনয িরী‘আহতর সীমাহরোর থিবি তাবযম করা। ৬. কিহর চুহমা 

োওয়া। ৭. কিহর বসজদা করা। ৮. িীহনর িা দুবনয়ার কাহজর ক্ষবত কহর 

দরগায়-দরগায় থিড়াহনা। ৯. থকান থকান অে থলেক আজমীর িরীফ, 

িাহজহিাস্তান, পীরাহন কাবলথয়ার ইতযাবদহক মুসলমানহদর তীথথস্থান িহল উহল্লে 

কহরহে, তা থদহে তীথথ গমহনর নযায় থসসি স্থাহন যাওয়া। ১০.। উেঁচু উেঁচু কির 

িানাহনা। ১১. কির সাজাহনা, থসোহন ফুহলর মালা থদওয়া। ১২. কিহর গম্বজু 

িানাহনা। ১৩. কিহর পাথর থোদাই কহর বকেু বলহে লাগাহনা। ১৪. কিহর চাদর, 

িাবময়ানা ইতযাবদ টানাহনা। ১৫. মাযাহর বমিাই নজরানা থদওয়া। 

 

জাবেবলয়যাহতর রসহমর িণথনা 

বনম্নবলবেত কাজগুহলা জাবেলী িদরসম। এ থথহক দূহর থাকা কতথিযঃ 
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১. থেহলহমহয়হদরহক কুরআন ও ইলহম িীন বিক্ষা না বদহয় মূেথ িাবনহয় রাো িা 

কু-বিক্ষায়, কু-সংসহগথ বলপ্ত েহত সোয়তা করা। ২. বিধ্িা বিিােহক দূষণীয় মহন 

করা। ৩. বিিাহের সময় সামথথয না থাকা সহেও সমস্ত থদিাচার-রসম পালন 

করা। ৪. বিিাহে নাচ-গান করাহনা। ৫. বেন্দহুদর উৎসহি থযাগদান করা। ৬. 

আসসালামু আলাইকুম না িহল আদাি নমষ্কার িলা। ৭. মুরুবব্বহক আসসালামু 

আলাইকুম িলহল থিআদবি মহন করা। ৮. থমহয়হলাকহদর থদির, ভাসুর, মামাত, 

ফুফাত, োলাত, চাচাত ভাইহদর িা ভেীপবত, থিয়াই, নন্দাই ইতযাবদর সহে 

োবস-মিকরা করা িা তাহদর সহে সাক্ষাৎ করা বকংিা পহথ-ঘাহট থিড়াহনা। ৯. 

গান-িাদয থিানা। ১০. জাবর যাত্রা, সংকীতথন, গাজীর গীত, বথহয়টার, িায়হকাপ, 

থরসহকাসথ ইতযাবদহত থযাগদান করা। ১১. সারে, থিোলা, োরহমাবনয়াম, 

গ্রাহমাহফান ইতযাবদ িাজাহনা িা থিানা। ১২. গান-গীত গাওয়া, বিহিষত 

োজািািার উরহসর নাহম গান করা িা থিানাহক সওয়াহির কাজ মহন করা। ১৩. 

নসি িা িংহির থগৌরি করা। ১৪. থকান িুযুহগথর িংিধ্র িা মুরীদ েহল, বতবনই 

পার কহর বদহিন-এরূপ মহন কহর বনহজর আমল-আেলাক দুরুস্ত না কহর িহস 

থাকা। ১৫. কাহরা জাত-িংি িা নসহি থকান থদাষ-ত্রুবট থাকহল তা েুেঁহজ থির 

করা এিং তা বনহয় থোটা থদওয়া, গীিত করা। ১৬. বভক্ষািৃবি অিলম্বন করা। 

১৭. থকান োলাল থপিাহক অপমাহনর বিষয় মহন করা। থযমন, দপ্তবরর কাজ 

করা, মাবঝবগবর িা দবজথবগবর করা, মাে বিবক্র করা, থতল িা নুহনর থদাকান করা, 

মজুবর কহর পয়সা উপাজথন কহর জীবিকা বনিথাে করা ইতযাবদ থপিাহক োরাপ 

মহন করা। ১৮. আসসালামু আলাইকুম িলাহক থিআদবি মহন করা িা িলহল 

উির বদহত লজ্জাহিাধ্ করা। ১৯. বচবিহত কাউহক পরহমশ্বর, পরম পূজনীয় 

থলো। ২০. নাহমর আহগ ‘শ্রী’ থলো িা আল্লাের নাম না বলহে বচবির উপবরভাহগ 

‘োিীি সোয়’ থলো। ২১. সাক্ষাহত কাহরা তাবরফ করা িা িরী‘আহতর 

সীমালঙ্ঘন কহর িড়হলাহকর প্রিংসা করা। ২২. বিিাে-িাদীহত অযথা অপচয় ও 

অপিযয় করা এিং বেন্দুহদর রসম পালন করা; থযমন, ফুল, কুলা িারা থিৌ িরণ 

কহর থনওয়া। ২৩. ঢাকুন পাবড়হয় যাওয়া। ২৪. ভরা মজবলহস থিৌ-এর মুে 

থদোহনা। ২৫. গীত থগহয় স্ত্রী পুরুষ একবত্রত েহয় ির-কহনহক থগাসল থদয়া। ২৬. 

পণ দাবি করা; [েযােঁ, থমহয়র বিিাহে িংি অনুসাহর মের ধ্াযথ কহর তা িতথ 

অনুযায়ী উসূল করা জাবয়য, বকন্তু তা থমহয়র পাওনা, িাপ-ভাইহয়র নয়।] ২৭. 

বিিাহের সময় থজার-জিরদবস্ত কহর দাওয়াত গ্রেণ করা, িা দাওয়াত না বদহল 

অসন্তুবষ্ট প্রকাি করা। ২৮. মাতুহলর টাকা িা োবতহর টাকা লওয়া। ২৯. নওিাহক 

[দুলোহক] িরী‘আহতর থেলাফ থলিাস-থপািাক পরাহনা। ৩০. পুরুষহদর জহনয 

থসানার আংবট পরা িা পরাহনা। ৩১. পুরুষহদর জহনয োহত পাহয় িা নহে থমহেবদ 

লাগাহনা। [বকন্তু থমহয়হলাহকর জহনয থমহেবদ লাগাহনা মুস্তাোি।] ৩২. আতিিাজী 
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করা। ৩৩. বিিাহে কাগজ থকহট িা কলাগাে থগহড় মােবফল সাজাহনা। ৩৪. 

মােরাম-গায়হর মােরাম থভদাহভদ না কহর থমহয়হলাকহদর মহধ্য জামাই িা অনয 

থলাক যাওয়া এিং থমহয়হলাকহদর গীত গাওয়া। ৩৫. থকউ মহর থগহল বচৎকার 

কহর, মুে িুক বপবটহয় িা মৃত িযবির গুণািলী িণথনা কহর ক্রন্দন করা। ৩৬. মৃত 

িযবির িযিহৃত কাপড়-থচাপড়হক দূষণীয় িা োরাপ মহন করা। ৩৭. থিবি 

সাজসজ্জা, ফযািন িা িািুবগবরহত বলপ্ত েওয়া। ৩৮. সাদাবসধ্া থিি-ভূষাহক ঘৃণা 

করা, লম্বা বঢলা বপরোন, টােনুর উপহর পায়জামা পরা ও টুবপ পরাহক অিো 

করা, বিহিষত: এসি থদহে উপোস করা। ৩৯. তসবির ও েবি লটবকহয় ঘহরর 

িা কামরার থসৌন্দযথ িৃবদ্ধ করা। ৪০. পুরুহষর থরিমী থলিাস পরা, থসানার আংবট, 

থসানার থচইন, থসানার ঘবড় িা থসানার থেহমর চিমা ইতযাবদ িযিোর করা। ৪১. 

পাতলা কাপড়, ধু্বত, োফপযান্ট িা পযান্ট িা েযাট থকাট পরা। ৪২. থমহয়হদর 

িাজনাওয়ালা থযওর িযিোর করা। ৪৩. কাবফরহদর অথথাৎ বেন্দ ুিা ইংহরজহদর 

থিি-ভূষা, ফযািন অিলম্বন করা। ৪৪. বেন্দহুদর পূজা উপলহক্ষ িা থকান পীহরর 

দরগায় থয থমলা িহস, তাহত থযাগদান করা। ৪৫. থিটা থেহলহদর থযওর 

পরাহনা। ৪৬. দাবড় এক মুবি থথহক কামাহনা, োটাহনা িা উপড়াহনা। ৪৭. থমাচ 

িাড়াহনা, এলহফট রাো। ৪৮. টােনুর বনচ পযথন্ত পায়জামা িা লুবে পরা। ৪৯. 

পুরুষ েহয় স্ত্রীহলাহকর িা স্ত্রী েহয় পুরুহষর থিি ধ্ারণা করা। ৫০. শুধ্ু থসৌন্দহযথর 

জহনয িা ফযািহনর জহনয কামরার োহদ িা থদয়াহল চােঁহদায়া লটবকহয় রাো। ৫১. 

কাহলা থেযাি লাগাহনা। ৫২. থকান জীিহক িা বজবনসহক অশুভ মহন করা। থযমন, 

থপেঁচা ঘহর ঢুকহল ঘর উজাড় েহয় যাহি, িাটোরায় পা লাগহল কারিাহর িরকত 

থাকহি না, বতল োবড় মাবটহত স্পিথ করহল বতহল বিো লাগহি, ধ্ান িুহন খে 

ভাজহল ধ্ান জ্বহল যাহি, জাল বডোহল জাহল মাে পড়হি না ইতযাবদ অলীক 

ধ্ারণা থপাষণ করা। ৫৩. বেন্দু িাস্ত্র মহত একবট রাত এমন িতথ অনুযায়ী উসূল 

করা জাবয়য রহয়হে, যাহত চুবর করহল পাপ থনই। থসই রাহত মুসলমানহদর 

থসরূপ করা। ৫৪. িরীহর সূেঁহচর িারা থোদাই কহর িযাঘ্র িা বনজ মূবতথ বকংিা অনয 

থকান েবি অঙ্কন করা। ৫৫. পাকা চুল িা দাবড় উপবড়হয় থফলা। ৫৬. 

িােওয়াহতর সাহথ কাহরা সহে থকালাকুবল-গলাগবল করা িা োত বমলাহনা। ৫৭. 

িতরঞ্জ, তাস, পািা, কবড় ইতযাবদ থেলায় বলপ্ত েওয়া। ৫৮. বটবভ, বসহনমা, 

িায়হকাপ ও বথহয়টার থদো। ৫. যাত্রা, জাবর, মারফবত ইতযাবদ গান থিানা। ৬০. 

সাকথাস থদো। ৬১. েবরদদাহরর সহে থধ্ােঁকািাজী করা িা মাল থদহে, থস মাল 

ক্রয় না করহল তাহক মন্দ িলা। ৬২. িরী‘আহতর থেলাফ ঝাড়-ফুেঁক িা তাবিয-

তুমার করা। ৬৩. অনুমান কহর িরী‘আহতর মাসআলা িাতাহনা। ৬৪. বেন্দহুদর 

বনকট থথহক তাবিয িা পাবন-সূতা পবড়হয় থনওয়া। ৬৫. থদাকান শুরু করহত, 
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থনৌকা েুলহত িা জাল থফলহত থনিা থদওয়া িা থনৌকার গলুহয় পাবনর বেটা 

থদওয়া ইতযাবদ। 

মূেথতািিত সমাহজ এরূপ আহরা অহনক কুসংকাহরর অনুপ্রহিি ঘহটহে। 

আহলমহদর কাহে বজহেস কহর থসসিও পবরতযাগ করা একান্ত আিিযক। 

 

কিীরা গুনাহের িণথনা 

কিীরা গুনাে করহল ঈমান অতযন্ত কমহজার েহয় পহড় এিং অহনক বদহনর 

ইিাদত-িহন্দগীর িারা অবজথত নূর নষ্ট েহয় যায়। আর এর ভয়ািেতা এমন থয, 

একবট গুনাহে কিীরাই মানুষহক জাোন্নাহম থনয়ার জহনয যহথষ্ট। তাওিা োড়া 

গুনাহে কিীরা মাফ েয় না। কিীরা গুনােহক জাবয়য িা োলাল মহন করহল ঈমান 

চহল যায়। 

 

এোহন কতগুহলা কিীরা গুনাহের তাবলকা থদওয়া েহলা। প্রহতযহকরই এসি গুনাে 

েহত থিেঁহচ বনজ বনজ ঈমাহনর থেফাযত করা অিিয কতথিয। 

১. বিরক করা। ২. মা-িাপহক কষ্ট থদয়া। ৩. বযনা করা। ৪. এবতহমর মাল 

োওয়া। ৫. জুয়া থেলা। ৬. বিনা প্রমাহণ কাহরা ওপর তুেমত লাগাহনা। ৭. বজোদ 

েহত অথথাৎ কাবফরহদর সাহথ থয ধ্মথযুদ্ধ েয়, তা থথহক পলায়ন করা। ৮. মদ 

[িরাি] পান করা। ৯. থকান থলাহকর ওপর অতযাচার করা। ১০. গীিত করা অথথাৎ 

অসাক্ষাহত কাহরা বনন্দা করা। ১১. কাহরা প্রবত িদহগামানী করা, অথথাৎ অনথথক 

কাউহক মন্দ মহন করা। ১২. বনহজহক ভাহলা মহন করা। ১৩. অন্তহর আল্লাের ভয় 

না রাো িা আল্লাের রেমত থথহক বনরাি েহয় যাওয়া। ১৪. ওয়াদা কহর তা পূরণ 

না করা। ১৫. পাড়া-প্রবতহিিীর বঝ-থিৌহক কু-নজহর থদো। ১৬. আমানহতর 

থেয়ানত করা। ১৭. ফরয কাজ না করা, থযমন নামায না পড়া, রমযাহনর থরাযা 

না রাো, যাকাত না থদওয়া, েজ্জ না করা ইতযাবদ। ১৮. কুরআন িরীফ পহড় 

ভুহল যাওয়া। ১৯. সতয সাক্ষয থগাপন করা। ২০. বমথযা কথা িলা। ২১. বমথযা 

কসম োওয়া। ২২. কাহরা জাহনর, মাহলর িা ইজ্জহতর োবন করা। ২৩. আল্লাে 

িযতীত অনয কাউহক বসজদা করা। ২৪. জুমু‘আর নামায না পড়া। ২৫. ওয়াবিয়া 

নামায না পড়া। ২৬. থকান মুসলমানহক কাবফর িলা। ২৭. কাহরা গীিত করা িা 

থিানা। ২৮. চুবর করা। ২৯. জাবলম-অতযাচারীহদর থতািাহমাদ করা। ৩০. সুদ িা 

ঘুষ োওয়া। ৩১. অনযায় বিচার করা। ৩২. থকান বজবনস থমহপ বদহত কম থদওয়া 

এিং থনওয়ার সময় থিবি থনওয়া। ৩৩. দাম বিক কহর পহর থজার-জিরদবস্ত কহর 

কম থদওয়া। ৩৪. িালকহদর সাহথ কু-কমথ করা। ৩৫. োবয়য ও বনফাস অিস্থায় 

িা মলিাহর স্ত্রী সেিাস করা। ৩৬. ধ্ান-চাউহলর অবধ্ক দর থদহে েুবি েওয়া। 

৩৭. থিগানা স্ত্রীহলাকহক থদো িা তার সাহথ কথািাতথা িলা িা তার বনকহট একা 
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একা িসা। থতমবনভাহি মবেলাহদর জহনয থিগানা পুরুষহক থদো িা তার সহে 

থিপদথা কথা িলা িা থদো থদওয়া। ৩৮. গরু-িােুহরর সাহথ কু-কমথ করা। ৩৯. 

কাবফরহদর রীবত-নীবত পেন্দ করা। ৪০. গণহকর কথা বিক মহন করা। ৪১. 

বনহজহক িড় মুসবল্ল ও িড় পরহেযগার িহল দাবি করা। ৪২. বপ্রয়জহনর বিহয়াহগ 

বসনা বপবটহয় বচৎকার কহর ক্রন্দন করা। ৪৩. োওয়ার বজবনসহক মন্দ িলা। ৪৪. 

নাচ থদো। ৪৫. থলাক থদোহনার জহনয ইিাদত করা। ৪৬. গান-িাদয থিানা। ৪৭. 

অহনযর ঘহর বিনা অনুমবতহত প্রহিি করা। ৪৮. অবিধ্ কাজ করহত থদহে ক্ষমতা 

থাকা সহেও নবসেত না করা। ৪৯. োবস-িাট্টা কহর কাউহক অপমাবনত করা। 

৫০. কাহরা থদাষ অহেষণ করা। ৫১. জবমহনর আইল িা লাইন থভহে সীমানা 

পবরিতথন করা। ৫২. মানুষ েুন করা। ৫৩. কুরআন-সুন্নাের বিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ 

করা। ৫৪. বভবডও, বটবভ বভবসআর ক্রয় এিং তা ঘহর রাো ও থদো। ৫৫. বসহনমা 

েল প্রবতষ্ঠা করা, পবরচালনা করা িা বসহনমা থদো। ৫৬. নাটয ও নৃতয অনুষ্ঠাহনর 

িযিস্থা করা িা থদো। ৫৭. সুন্দরী প্রবতহযাবগতার িযিস্থা করা িা তাহত অংিগ্রেণ 

করা। ৫৮. পবততালয় প্রবতষ্ঠা করা িা তার সেহযাবগতা করা। ৫৯. প্রহমাদিালার 

থপিা গ্রেণ করা। ৬০. োজািািা িা জাবরগাহনর আসর িসাহনা িা তাহত 

অংিগ্রেণ করা। ৬১. সািালকহদর োফপযান্ট পহর চলাহফরা করা িা থেলাধ্লুা 

করা। ৬২. গান ও নৃতয বিক্ষা করা িা বিক্ষা থদওয়া। ৬৩. িীমা, ইন্স্ুযহরহন্স্ 

অংিগ্রেণ করা। উহল্লেয থয, প্রচবলত সকল প্রকার িীমা ও ইন্স্ুযহরন্স্ সুদ ও 

জুয়ার মহধ্য িাবমল। ৬৪. দািা থেলা। ৬৫. িরী‘আত িবজথত থিয়ার িযিসা করা। 

৬৬. লটাবরর বটহকট ক্রয়-বিক্রয় ও তার পুরষ্কার গ্রেণ করা। ৬৭. মূবতথ-ভাকযথ 

খতবর করা িা ক্রয়-বিক্রয় করা। ৬৮. স্মৃবত থেহসহি অবেবিো জ্বাবলহয় রাো, 

মেল প্রদীপ জ্বালাহনা িা বিজাতীয় প্রথা পালন করা। ৫৯. থজযাবতষ বিদযার 

মাধ্যহম ভাগয বনণথয় করা, ভবিষযহতর েির িলা িা তাহদর কাহে এসি বজোসা 

করা। ৭০. মবন্দহর, ওরহস িা থকান বিরক-বিদ‘আহতর কাহজ আবথথক সাোযয 

করা। ৭১. নাইট ক্লাি প্রবতষ্ঠা করা িা তাহত অংিগ্রেণ করা। ৭২. যুিক-

যুিতীহদর সেবিক্ষার িযিস্থা চালু করা িা থসোহন থিপদথা েহয় পড়াহিানা করা। 

৭৩. মহডবলং করা। 

কবতপয় কিীরা গুনাহের বিস্তাবরত বিিরণ 

আল্লাে তা‘আলা পবিত্র কুরআহন ইরিাদ কহরন: 

ئَاتِكُمْ
ِ
ْر عَنْكُمْ سَي 

ِ
  إِنْ تَجْتَنِبُوا كََبائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَْنهُ نُكَف 

থতামারা যবদ বনবষদ্ধ িড় িড় পাপগুহলা েহত বিরত থাক, তহি থতামাহদর থোট 

থোট পাপগুহলাহক আবম মাফ কহর থদি। [সতূ্র: সূরা বনসা, আয়াত ৩১।] 
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এ আয়াহতর আহলাহক এোহন কবতপয় গুনাহে কিীরার সবিস্তাহর আহলাচনার 

আিা করবে, যাহত থসসি বিস্তাবরতভাহি থজহন থসই সকল পাপকাজ েহত 

আত্মরক্ষা করা সেজ েয়। 

১. বিরক: এটা সিথাহপক্ষা মোপাপ। এর বিপরীত তাওেীদ। দুবনয়ার জীিহনই 

তাওিা কহর তাওেীদ গ্রেণ না কহর এই পাহপর থিাঝা বনহয় মৃতুযিরণ করহল 

বিরক পাহপর িাবস্ত স্থায়ী জাোন্নাম েহত িােঁচার অনয থকান উপায় থনই। 

২. হুককুলু ওয়াবলদাইন: অথথাৎ মা-িািার নাফরমাবন কহর মা-িািার মহন কষ্ট 

থদওয়া। এটা অনযতম কিীরা গুনাে। এর বিপরীত বিররুল ওয়াবলদাইন। অথথাৎ 

মা-িািার বেদমত করা অহনক িড় থনকী। 

৩. ক্বাত‘ই থরহেম: অথথাৎ এক মাহয়র থপহটর ভাই-থিানহদর সহে অসিযিোর 

করা। মাহয়র থপহটর িলহত দাদীর থপহটর চাচা, ফুফ,ু নানীর থপহটর মামা, োলা 

এিং ভাই-থিানহদর থেহলহমহয়, ভাবতজা, ভাবতজী, ভাহে ভােী, সিাইহকই 

থিাঝায়। অথথাৎ রহির সম্পহকথর আত্মীয়-স্বজন| থয যত থিবি বনকটিতথী, তার 

েক তত থিবি। ক্বাত‘ই থরহেমী করা কিীরা গুনাে। এর বিপরীত বসলাে থরেমী িা 

আত্মীয়তা সম্পকথ িজায় রাো অহনক িড় সাওয়াহির কাজ। 

৪. বযনা: অথথাৎ নারীর সতীত্ব নষ্ট করা, পুরুহষর চবরত্র নষ্ট করা, িযবভচার করা, 

এটা অতযন্ত জঘনয কিীরা গুনাে। এর বিপরীত নারীর সতীত্ব রক্ষা করা ও 

পুরুহষর চবরত্রহক পবিত্র রাো ফরয। নারীর সতীত্ব ও পুরুহষর  চবরত্র পবিত্র 

রাোর জনযই আল্লাে  তা‘আলা কুরআন িরীহফর মহধ্য পদথা বিধ্ান কহরহেন এিং 

থিপদথার প্রবত বনহষধ্াো আহরাপ কহরহেন। নারী জাবতর জনয পদথা অিলম্বন 

ফরয এিং উহিজনা িধ্থনকারী, থযৌন আহিদন সৃবষ্টকারী যািতীয় বজবনস থযমন 

অশ্লীল েবি, নাটক বথহয়টার, বসহনমা, িাহয়াহকাপ, বটবভ, বভবসআর ইতযাবদ থদো 

োরাম। তদ্রূপ িালকহদর সহে কু-কমথ করা বযনার থচহয়ও িড় পাপ এিং এর 

িাবস্তও ভয়ানক। বিিাবেত অিস্থায় বযনা করহল এিং তা স্বীকার করহল অথিা 

চারজন সতযিাদী সাক্ষীর িারা তা প্রমাবণত েহল ইসলামী হুকুমহত তার িাবস্ত 

রজম অথথাৎ পাথর থমহর প্রাহণ িধ্ কহর থফলা। 

আর অবিিাবেত অিস্থায় বযনা প্রমাবণত েহল তার িাবস্ত একিত থিত্রাঘাত। আর 

িালকহদর সাহথ কুকমথকারীর িাবস্ত েহে তাহক আগুণ বদহয় জ্বাবলহয় থদওয়া। 

েযরত ঈসা আ. একবদন ভ্রমণকাহল থদেহত থপহলন-একবট কিহরর মহধ্য 

একজন মানুষহক আগুণ িারা জ্বালাহনা েহে। বতবন আল্লাের বনকট এর থভদ 

জানহত চাইহল আল্লাের বনহদথহি থসই থলাকবট িলহলা, এই আগুণ থসই িালকবট, 
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যাহক আবম ভাহলািাসতাম। তারপর ক্রমােহয় আবম িালকবটর সহে কুকমথ কহর 

িসলাম। থস কারহণ বকয়ামত পযথন্ত আমাহক এরূপ িাবস্ত থভাগ করহত েহি। 

৫. চুবর করা কিীরা গুনাে। সাধ্ারণ চুবরর থচহয় বিশ্বাহসর বিশ্বাসঘাতকতা কহর 

চুবর করা অথথাৎ আমানহতর বেয়ানত করা অহনক থিবি পাপ। 

৬. অনযায়ভাহি থয থকান মানুষ েুন করা কিীরা গুনাে। ইসলামী রাহের আনগুতয 

স্বীকারকারী সংেযালঘুহক েুন করা, তার মাল চুবর করা ও তার নারীর সতীত্ব েরণ 

করা এক সমান পাপ এিং এক সমান িাবস্ত।   

বতন কারণ িযতীত থকান মানুহষর জীিনহক িধ্ করা যায় না। যথা-ক. মানুষ েুন 

করহল। ে. বিিাবেত অিস্থায় অনয নারীর সতীত্ব েরণ করহল। গ. মুরতাদ েহয় 

থগহল অথথাৎ মুসলমান েহয় ইসলাম ধ্হমথর বিরুহদ্ধ থকান কথা িলহল। অিিয এ 

িাবস্ত জাবর করার অবধ্কার একমাত্র ইসলামী হুকুমহতর প্রিাসকহদর। 

৭. বমথযা তুেমত লাগাহনা। এটাও কিীরা গুনাে। সিহচহয় িড় তুেমত েহে 

বযনার তুেমত। কাহরা ওপর বযনার তুেমত বদহল আবেরাহত তার থদাযহের িাবস্ত 

োড়াও দুবনয়ার িাবস্ত এই থয, তাহক আবিবট দুররা মারহত েহি। এতিযতীত 

অনযানয তুেমত ও অশ্লীল গাবলর িাবস্ত বিচারক ও সমাজহনতার বিচার অনুসাহর 

কমহিবি েহি। িাবস্তর িারা সমাজ পবিত্র েয়।  

৮. বমথযা সাক্ষয থদয়া। এটা অতযন্ত মারাত্মক কিীরা গুনাে। এরও িাবস্ত বিধ্ান 

করা রাহের ও সমাহজর কতথিয। বমথযা িলা মোপাপ। এই পাহপর প্রবত সমাহজর 

ঘৃণা থাকা দরকার। খিিহি বিশুরা যাহত বমথযায় অভযস্ত না েয়, থসবদহক 

অবভভািকহদর অতযন্ত তীক্ষ্ণ দৃবষ্ট রাো দরকার।  

৯. যাদু কহর কাহরা ক্ষবত সাধ্হনর থচষ্টা করা কিীরা গুনাে। অহনক দুষ্ট প্রকৃবতর 

থলাক িয়তান-বজহনর সাধ্না কহর মাে, থগািত পবরতযাগ কহর পাক-োফ ও 

ফরয থগাসল পবরতযাগ কহর, কালীর সাধ্না কহর, যাদুবিদযা োবসল কহর, মূেথ 

সমাহজ পীর িা ফবকর নাহম পবরবচত েহয় থগাপহন থগাপহন কাহরা মাথার চুল 

থকহট বনহজ, কাহরা কাপহড়র থকানা থকহট, কাহরা ঘহরর দুয়াহর শ্মিাহনর কয়লা, 

শ্মিাহনর োহড়র তাবিজ পুেঁহত, কাউহক িান থমহর মানুহষর ক্ষবত সাধ্হনর থচষ্টা 

কহর, এহকই যাদু িহল। িরী‘আত অনুসাহর এটা অতযন্ত জঘনয পাপকাজ। এরূপ 

িযবিহক ধ্রহত পারহল তার িাবস্ত বিধ্ান করা সমাহজর ও রাহের কতথিয। 

আবেরাহতর িাবস্ত থতা পহর েহি, দুবনয়ার িাবস্ত এোহনই েওয়া দরকার। বিনা 

সাক্ষীহত বিনা প্রমাহণ কাহরা ওপর থকাহনারূপ [চুবর ইতযাবদর] থদাষাহরাপ করা 

এই বভবিহত থয, সূরা ইয়াসীন পহড় থলাটা ঘুরাহনাহত িা িাবট চালাহনা, েুর 
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চালান থদওয়াহত অমহুকর নাম উহিহে, এটাও এক প্রকার যাদুর অন্তগথত। 

ইসলাম এরূপ নীবতেীন-বভবিেীন থদাষাহরাপহক বকেুহতই অনুহমাদন কহর না। 

১০. অেীকার ভে করা, ওয়াদা থেলাফ করা, কথা বদহয় বিনা উজহর তা বিক না 

রাো, এগুহলাও মারাত্মক কিীরা গুনাে।  

১১. আমানহতর বেয়ানত করা কিীরা গুনাে। আমানত অহনক রকহমর আহে। 

টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পবির আমানত, কথার আমানত, কাহজর আমানত, 

দাবয়হত্বর আমানত ইতযাবদ।  

১২. গীিত করা তথা কাহরা অসাক্ষাহত তার িদনাম ও বনন্দা করা। [যবদও তা 

সতয েয়] কিীরা গুনাে।  

১৩. বিহদ্রােী িানাহনা অথথাৎ স্বামীর বিরুহদ্ধ স্ত্রীহক, মবনহির বিরুহদ্ধ চাকরহক, 

উস্তাহদর বিরুহদ্ধ িাগবরদহক, রাজার বিরুহদ্ধ প্রজাহক, কতথার বিরুহদ্ধ কমথচারীহক 

থক্ষবপহয় থতালাও কিীরা গুনাে। োদীস িরীহফ আহে, ‘থকান চাকরহক তার প্রভুর 

বিরুহদ্ধ অথিা স্ত্রীহক তার স্বামীর বিরুহদ্ধ থয উকানী থদয়, থস আমাহদর দলভুি 

নয়।’  

১৪. থনিাযুি বজবনস পান করা কিীরা গুনাে। থযমন মদ, গােঁজা বেহরাইন, 

থফনবসবডল ইতযাবদ। থনিার িারা উহেিয, যা পান করহল থব্রহনর স্বাভাবিক কমথ 

িযােত েয়।  

১৫. থযৌন উহিজনা সৃবষ্ট করা। মহদর িারা থযমন থনিা েয়, মদযপাহন থযমন, 

মানুষ বিহিক-িুবদ্ধ োবরহয় উন্মাদ েহয় যায়, তার থচহয়ও মানুহষর মহধ্য িড় থনিা 

েহলা থযৌন উহিজনার থনিা এিং থযৌন উহিজনা েহল মানুষ িুবদ্ধ োবরহয় 

বেতাবেত োনিূনয েহয় যায়। পুরুষ জাবতর এই থযৌন কু্ষধ্াহক যারা উহিবজত 

কহর অথথাৎ নারী জাবত যেন যুিক পুরুষহদর সামহন তাহদর রূপ-সজ্জা থদবেহয় 

থিড়ায়, থমবক রূপ, অেভবে কহর িা থনহচ থনহচ থদোয় িা নেমুবতথ, উলে েবি 

তাহদর সামহন তুহল ধ্রা েয়, [থযমন বটবভ, বভবসআর ও বসহনমায় অশ্লীল েবি 

থদোহনা েয়], তেন যুিকহদর থযৌনকু্ষধ্া উহিবজত েহয় তারা বেতাবেত োনিূনয 

েহয় পশুর নযায় আচরণ কহর িহস এিং তাহদর স্বাস্থয, সম্পবি, সময় ও স্বে 

মহনর এিং সুস্থ বিহিহকর ভীষণ ক্ষবত েয়। এজনয মোন আল্লাে পবিত্র কুরআহন 

ইরিাদ কহরন, “থতামরা বযনার ধ্াহর-কাহেও থযও না”। [সতূ্র: সরূা িনী ইসারাঈল, 

আয়াত ৩২।] অথথাৎ থয কাহজ বযনার উপক্রম েহত পাহর িা থযৌন চাবেদার সৃবষ্ট 

েহত পাহর, থস কাজ কহরা না। এই ক্ষবত যাহদর িারা েয়, তারাও মোপাপী। 

১৬. জুয়া থেলা ও লটাবর ধ্রা এটাও কিীরা গুনাে। এর থনিাও মহদর থনিা ও 

কাবমনী-কাঞ্চহনর থনিা অহপক্ষা কম নয়। জুয়া থেলা অহনক রকহমর আহে। থঘাড় 
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থদৌড়, কুকুর থদৌড়, পািা থেলা, তাস থেলা, সতরঞ্জ থেলা িা বটহকট ধ্রা-এ 

সিই জুয়া। অথথাৎ যাহত িাবজ ধ্রা আহে, তা-ই জুয়া। জুয়া থেলা মোপাপ। 

সমাহজ ও রাহে এর প্রসার িন্ধ করার বদহক তীক্ষ্ণ দৃবষ্ট থাকা দরকার। 

১৭. সুদ োওয়া কিীরা গুনাে। সুদ অহনক প্রকাহরর আহে। থযমন, সরল সুদ, 

চক্রিৃবদ্ধ সুদ, িযাংহকর সুদ, িীমা-ইন্স্ুযহরহন্স্র সুদ ইতযাবদ। সিথ প্রকাহরর সুদই 

মোপাপ। প্রচবলত সকল িীমা ইন্স্ুযহরন্স্ সুদ িা জুয়ার মহধ্য িাবমল। আর 

স্বাভাবিকভাহি থয িাড়বত সুবিধ্া পাওয়া যায়, তাও সুহদর মহধ্য িাবমল। সুতরাং, 

িীমা ও ইন্স্ুযহরন্স্ থথহক পরহেজ করা ফরয। সরকারী আইহনর কারহণ থকউ 

অপারগ েহল থস অিস্থার হুকুম থকান মুফতীর বনকট থথহক থজহন বনহি। 

আল্লাে তা‘আলা িহলহেন, “আল্লাের অটল বিধ্ান, সুহদর িারা আহস ধ্বংস, আর 

যাকাত, েয়রাত ও দাহনর িারা আহস িরকত”। [সতূ্র: সূরা িাকারা, আয়াত ২৭৬।] 

সুদ োড়া িযাংক চলহত পাহর। কাহজই এরূপ মহন করা উবচত নয় থয, সুদ না 

েহল িযাংক কীভাহি চলহি? আর িযাংক না থাকহল িযিসা-িাবণহজযই িা চলহি 

কীভাহি? সুদ োওয়া আর থদওয়া উভয়ই কিীরা গুনাে। তহি সুদ োওয়া 

সিথািস্থায়ই মোপাপ। বকন্তু জানমাহলর থেফাযহতর জনয অপারগ েহয় সুদ থদওয়া 

মোপাহপর অন্তভুথি নয়।  

১৮. বরিওয়াত। অথথাৎ ঘুষ োওয়া কিীরা গুনাে। ঘুহষর মাধ্যহম অবিধ্ভাহি কাযথ 

উদ্ধার করা মোপাপ। যাহদর সরকারী থিতন ধ্াযথ করা আহে, তারা কতথিয কাহজ 

অবতবরি যা বকেু গ্রেণ করহি, সিই ঘুষ িহল বিহিবচত েহি। চাই একবট 

বসগাহরট থোক িা এক কাপ চা বকংিা এক বেবল পান অথিা একবট ডািই থোক 

এিং যবদও দাতা তা েুবি েহয় থদয়। আর যাহদর থকান থিতন ধ্াযথ করা থনই, 

তারা যবদ চুবির মাধ্যহম মজুরী বনধ্থারণ কহর থকান কাজ কহর এিং মজুরী গ্রেণ 

কহর, তহি তা ঘুষ নয়। যারা সরকাহরর থিতনহভাগী কমথকতথা-কমথচারী নয়, 

তাহদর থকান মেৎ কাহজ উিুদ্ধ েহয় সম্মান অথিা ভাহলািাসার বনদিথনস্বরূপ যবদ 

তাহদর জনয থকান উপহঢৌকন থদওয়া েয়, তহি থসটা ঘুষ নয়। িরং এরূপ 

উপহঢৌকনহক িলা েয় োবদয়া। বকন্তু এরূপ দাহনর মহধ্য দাতার পহক্ষ থকানরূপ 

কাহযথাদ্ধাহরর বনয়ত িা গ্রেীতার পহক্ষ থকানরূপ আিা থাকহল তা আর োবদয়া 

থাকহি না। িরং থসটাও এক প্রকার বরিওয়াহতর অন্তভুথি েহয় যাহি। শুধু্ 

সুপাবরি কহর বিবনময় গ্রেণ করা, সতয সাক্ষযদাহনর বিবনময় গ্রেণ করা, নযায় 

বিচাহরর বিবনময় গ্রেণ করা, থমৌবেকভাহি মাসআলা িহল, কুরআন পাি কহর 

সাওয়াি থরসানীর বিবনময় গ্রেণ করা, তারািীে নামাহয কুরআন শুবনহয় বিবনময় 

গ্রেণ করা, মুরীদ কহর, িীহনর সিক িহল বদহয়, নবসেত কহর বিবনময় গ্রেণ 

করা-এসিও বরিওয়াহতর অন্তভুথি। অিিয নযায় বিচার করার জনয, িীবন সিক 
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বিক্ষা থদওয়ার জনয এিং নবসেত িারা চবরত্র গিন করার জনয বকেু ভাতা বনধ্থারণ 

কহর বদহল, তা োরাম িা বরিওয়াত েহি না। 

১৯. থজার-জুলুম কহর অথথ িা অতবকথতভাহি থকান মুসলমান িা থকান সংেযালঘুর 

থোট বকংিা িড় স্থাির-অস্থাির সম্পবি েরণ করা িা থভাগ দেল করা কিীরা 

গুনাে।  

২০. অনাথ এবতহমর মাল িা বনরাশ্রয় বিধ্িার মাল োওয়া কিীরা গুনাে। 

এবতমও বিধ্িার মাল োওয়া থযমন মোপাপ, তদ্রূপ একমাত্র আল্লাের ওয়াহস্ত 

বিধ্িার থেদমত করা মোপুহণযর কাজ।  

২১. আল্লাের ঘর বযয়ারতকারী তথা েজ্জ যাত্রীহদর সাহথ দুিথযিোর করা কিীরা 

গুনাে।  

২২. বমথযা কসম োওয়া কিীরা গুনাে।  

২৩. থকান মুসলমানহক গাবল থদওয়া, মুসলমাহন মুসলমাহন গালাগাবল করা 

কিীরা গুনাে। কারণ বমথযা তুেমত ও অশ্লীল কথািাতথা প্রহয়াগ-এই দু’বট পাহপর 

িারা গাবল খতবর েয়। োদীহস আহে,“থকান মুসলমানহক থয গাবল বদহি, থস 

ফাবসক েহয় যাহি।”        

২৪. বজোহদর ময়দান েহত পলায়ন করা কিীরা গুনাে। বজোহদর আসল অথথ-

আল্লাের িীন প্রচাহরর জনয প্রাণপণ থচষ্টা করা। এমনবক যবদ িীহনর িত্রুহদর সাহথ 

যুদ্ধ কহর প্রাণ বদহত েয়, তাহতও কুন্ঠাহিাধ্ না করা। িীহনর দুিমনরা সতয ধ্মথহক 

দুবনয়া থথহক মুহে থফলার জনয অহনক দূর থথহক অহনক সূক্ষ্ণ কূটবনবতক থচষ্টা-

তদবির কহর থসগুহলা উদ্ধার কহর। থসসহির প্রবতকার করা বজোহদর পযথায়ভুি। 

আর থয জামানায় খিধ্ থয উপাহয় িীন জাবর করা যায় এিং িীহনর দুিমনহদরহক 

দুিথল করা যায়, থস জামানায় থসই কাজই বজোহদর অন্তভুথি। থসরূপ িীহনর 

বেদমত েহতও পলায়ন করা বজোহদর ময়দান েহত পলায়ন করার িাবমল ও 

সমতুলয গুনাের কাজ।       

২৫. থধ্ােঁকা থদওয়া বিহিষত িাসনকতথা ও বিচারকতথা কতৃথক জনসাধ্ারণহক থধ্ােঁকা 

থদওয়া মারাত্মক কিীরা গুনাে। কারিাহরর মহধ্য, থিচা-থকনার মহধ্য থধ্ােঁকা 

থদয়াও মোপাপ। বকন্তু িাসক িা বিচারক েহয় থধ্ােঁকা থদওয়ার তুলনা থনই।  

২৬. অেংকার করা কিীরা গুনাে। পহদর অেবমকা িা ধ্ন-সম্পহদর থগৌরহি 

গবরিহদরহক তুে মহন করা িা উচ্চ িংহি জন্মগ্রেণ করায় অনয থকান িংিীয় 

থলাকহদরহক থেকারত িা তুে োন করা, থযমন যারা কাপড় িুহন, তাহদরহক 

থজালা িহল তুে করা, যারা থতল উৎপাদন কহর তাহদরহক থতবল িহল তুে করা, 
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যারা কৃবষকাজ কহর, তাহদরহক চাষা িহল থেকারত করা, যারা আরিীহত 

ধ্মথবিদযা চচথা কহর তাহদরহক থমাল্লা িহল তুে করা ইতযাবদ অেংকার-তাকাব্বুরও 

কিীরা গুনাে িা মোপাহপর অন্তভুথি।        

২৭. িাদয-িাজনাসে নাচ-গান করা কিীরা গুনাে। েযরত নিী কারীম সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম িহলহেন, ‘িিথরতার যুহগর কু-প্রথা ও কু-সংকারসমূে 

বনবিহ্ন কহর থফলার জনয আল্লাে তা‘আলা আমাহক দুবনয়াহত পাবিহয়হেন। 

থযমন-িােঁবি, িাদযযন্ত্র ইতযাবদ।[সতূ্র: আলকাহমল বফজু্জআফা েণ্ড-৬, পষৃ্ঠা-৪১১৮]         

২৮. ডাকাবত করা, লুন্ঠন করা কিীরা গুনাে। প্রহতযক মুসলমাহনর এিং ইসলামী 

রাহের অনুগত প্রহতযক অমুসলমান নাগবরহকর জান-মাল ও ইজ্জত পবিত্র 

আমানত। এ আইন ভে কহর কাহরা জান-মাল িা ইজ্জত েরণ করা কিীরা গুনাে।         

২৯. স্বামীর নাফরমাবন করা কিীরা গুনাে। েযরত নিী কারীম সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম িহলহেন, “বতন প্রকার থলাহকর ইিাদত-িহন্দগী থযমন 

নামায-থরাযা ইতযাবদ কিুল েয় না। যথা-ক. ক্রীতদাস, যবদ তার প্রভুর বনকট 

েহত পলায়ন কহর, ে. স্ত্রী, যবদ তার স্বামীহক নারাজ রাহে, গ. মদহোর, থয থনিা 

পান কহর”। [সতূ্র: সেীহে ইিহন েুজাইমা, েণ্ড-২, পষৃ্ঠা-৬৯, োদীস-৯৪০]  

একজন থমহয়হলাক স্বামীর েক সম্পহকথ বজহেস করহল তাহক েযরত নিী কারীম 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম িলহলন,“েিরদার, সািধ্ান থাক!সিসময় লক্ষয 

থরে, স্বামীর মহনর মহধ্য তুবম আে বক না? থজহন থরে, পবতই সতীর গবত। 

স্বামীই স্ত্রীর থিহেিত অথিা থদাযে।” 

েযরত আহয়িা বসেীক রাবয. িণথনা কহরন, “থে কনযাসকল! থতামরা নারী জাবত। 

থতামরা যবদ থতামাহদর স্বামীর েক সম্পহকথ জানহত, তহি প্রহতযক নারী তার 

স্বামীর পাহয়র ধু্লা-কাদা মুহের িারা সাফ করহতা।” 

েযরত নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম িহলহেন, “আল্লাে তা‘আলার 

আইহন যবদ কাহরা জনয থকান মানুষহক বসজদা করা জাবয়য েহতা, তহি আবম 

প্রহতযক স্ত্রীহক আহদি করতাম, তার স্বামীহক বসজদা করার জনয।”[সতূ্র: বতরবমযী 

িরীফ, েণ্ড-১, পষৃ্ঠা-২১৯ ও তািারানী কািীর েণ্ড, োদীস-৫১১৭]   

স্বামীর েক স্ত্রীর ওপর এত থিবি। প্রহতযক স্ত্রীর ওপর ওয়াবজি-োয়া-িরম 

সেকাহর স্বামীর সামহন চকু্ষ বনচু কহর রাো এিং স্বামীর প্রহতযকবট আহদি পালন 

করা এিং স্বামী যেন কথা িহলন, তেন চুপ কহর থাকা। যেনই স্বামী িাবড় 

আহসন, তেনই তার কাহে এহস তার প্রবত সম্মান করা এিং থয সমস্ত কাহজ স্বামী 

অসন্তুষ্ট েন, থসই সমস্ত কাজ থথহক দূহর থাকা। আর যেন স্বামী িাইহর যান, 

তেন তার যািতীয় বনহদথি মুতাবিক কাজ সমাধ্া করা। স্বামী যেন িয়ন কহরন, 
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তেন বনহজহক তার সামহন থপি করা এিং স্বামীর অনুপবস্থবতহত তার ঘর-িাবড়, 

ধ্ন-সম্পদ, তার সন্তান-সন্তবত ও স্বীয় ইজ্জত-আব্রু থেফাযত করা, তাহত আহদৌ 

থকানরূপ বেয়ানত না করা। সুগবন্ধ িযিোর কহর স্বামীর সামহন আসা এিং মুে, 

িরীর, কাপড় থযন থকানরূপ দুগথন্ধযুি না েহত পাহর, থসবদহক তীক্ষ্ণ দৃবষ্ট রাো। 

স্বামীর উপবস্থবতহত সাজ-সজ্জা করা ও তার অনুপবস্থবতহত সাজ-সজ্জা না করা, 

স্বামীর ভাই-থিানহদর ভাহলািাসা, তাহদরহক আদর-যত্ন ও ইজ্জত সম্মান করা। 

স্বামী যা বকেু এহন থদয়, তাহতই সন্তুষ্ট থাকা, থিাকর করা। স্বামীর িাবড়র িাইহর 

না যাওয়া। যবদ প্রহয়াজনিিত থকাথাও থযহত েয়, তহি স্বামীর অনুমবত বনহয় 

যাওয়া এিং ময়লা কাপড় পবরধ্ান কহর ও ময়লাযুি থিারকা পবরধ্ান কহর 

যাওয়া। োদীস িরীহফ ইরিাদ েহয়হে- “থয থমহয়হলাক তার স্বামীর িাবড় েহত 

স্বামীর বিনা অনুমবতহত িাইহর যায়, তােঁর ওপর থফহরিতাগণ লানত করহত 

থাহকন।” 

ইসলাম ধ্হমথর ও মানি কলযাহণর অহনক িত্রু আহে। তারা িহল থাহক থয, 

পুরুষরা নারীহদরহক পরাধ্ীন কহর থরহেহে। এ কথা সমূ্পণথ বমথযা ও ভ্রান্ত। স্বয়ং 

সৃবষ্টকতথা আল্লােই স্ত্রীহক স্বামীর তাহিদাবর কহর চলহত বনহদথি বদহয়হেন। কুরআন 

িরীহফ ইরিাদ েহয়হে, “পুরুষরা নারীহদর অবভভািক।” [সতূ্র: সরূা বনসা, আয়াত-

৩৪] 

ইসলাম থযমন নারীহদরহক স্বামীর পূণথ তাহিদাবর করার হুকমু কহরহে, তদ্রূপ 

স্বামীহদরহকও বনহদথি বদহয়হে, বনজ স্ত্রীর প্রবত সিযিোর করার জনয। দুিথযিোর 

িা জুলুম করহত অবত কহিারভাহি বনহষধ্ কহরহে। তাহদরহক িীবন বিক্ষা বদহত 

এিং যথাসম্ভি তাহদর ভুল-ত্রুবটহক মাফ করহত কহিার তাবগদ কহরহে। আল্লাে 

তা‘আলা বনহদথি বদহয়হেন, “থতামরা স্ত্রীহদর সাহথ সিযিোর কহরা।”        

৩০. জায়গা-জবমর সীমানা নষ্ট করা কিীরা গুনাে। েযরত নিী কারীম সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম িহলহেন, “জায়গা-জবমর সীমানা থয নষ্ট করহি, তার 

ওপর লানত।”   

োদীহস আহরা িবণথত আহে, “থয িযবি জায়গা-জবমর সীমানা নষ্ট কহর অহনযর 

এক বিঘত জবম েরণ করহি, বকয়ামহতর বদন তার কহন্ধ এই পবরমাণ সাত তিক 

জবমন চাবপহয় থদওয়া েহি।” [সতূ্র: মুসবলম িরীফ, েণ্ড-২, পষৃ্ঠা-৩২]        

৩১. শ্রবমহকর মজুবর কম থদওয়া কিীরা গুনাে। েযরত নিী কারীম সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম িহলহেন, “থয থলাক শ্রবমহকর শ্রহমর পূণথ মজুবর থদয় না 

িা পূণথ মজুবর বদহত টাল-িাোনা কহর, বকয়ামহতর বদন আবম তার বিরুহদ্ধ িাদী 

েহয় আল্লাের দরিাহর দােঁড়াি।” েযরত নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া 

সাল্লাম রাোনুগত সংেযালঘুর ওপর জুলুমকারী সম্পহকথও এরূপ উবি কহরহেন। 
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৩২. মাহপ কম থদওয়া কিীরা গুনাে। পবিত্র কুরআহন ইরিাদ েহয়হে-“যারা 

মাহপ কম বদহি, তাহদর জনয ওয়াহয়ল নামক থদাযে বনধ্থাবরত রহয়হে।”        

৩৩. দ্রিয সামগ্রীহত থভজাল বমবশ্রত করা কিীরা গুনাে।        

৩৪. েবরোরহক থধ্ােঁকা থদওয়া কিীরা গুনাে। োদীস িরীহফ আহে- “থয থধ্ােঁকা 

বদহি, থস আমার উম্মত নয়।”        

৩৫. স্ত্রীহক বতন তালাক বদহয়, িহতথর সাহথ বেলা কহর পুনরায় তাহক বনহয় ঘর-

সংসার করা কিীরা গুনাে। এহক থতা তালাক কথাটাই এমন, যা অতযন্ত ঘৃবণত। 

থকিলমাত্র জরুরহতর কারহণ এটাহক জাবয়য রাো েহয়হে। নতুিা এর থচহয় 

জঘনয কাজ আর থনই। তাই োদীস িরীহফ িলা েহয়হে- “যত রকহমর জাবয়য 

বজবনস আহে, তন্মহধ্য সিহচহয় োরাপ বজবনস েহে তালাক।” [সূত্র : আিু দাউদ 

িরীফ েণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯৬] তারপর একসহে বতন তালাক বদহয় থফলা, এটা আহরা 

োরাপ। আিার বতন তালাহকর িারা থয স্ত্রী োরাহম থমাগাল্লাযা েহয় থগহে, তাহক 

িতথ কহর বেলার মাধ্যহম ঘহর রাো েুিই জঘনয িযাপার। এজনযই োদীস িরীহফ 

উভহয়র ওপর লানত িবষথত েহি িহল উহল্লে করা েহয়হে। েযরত নিী কারীম 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম িহলহেন, “থয বেলা করহি এিং যার জনয বেলা 

করা েহি, উভহয়র ওপরই লানত িবষথত েহি।”  [সতূ্র: বমিকাত িরীফ।]   

েযরত উমর রাবয. এর যুহগ আইন বেল, যবদ থকউ এভাহি বেলা করহতা, তহি 

তাহক সহেসার করা েহতা অথথাৎ পাথর বনহক্ষপ কহর তাহক থমহর থফলা েহতা। 

েযরত আব্দুল্লাে ইিহন উমহরর বনকট বজহেস করা েহয়বেল থয, এক িযবি তার 

চাচাত থিানহক বিিাে কহর থক্রাহধ্র িিিতথী েহয় তাহক বতন তালাক বদহয়হে, 

এেন আিার বেলা কহর তাহক স্ত্রীরূহপ রােহত চায়। বতবন ফাতাওয়া বদহয়বেহলন, 

থতামার চাচাত ভাই একসহে বতন তালাক বদহয় আল্লােপাহকর নাফরমাবন 

কহরহে। আল্লাে তাহক এই িাবস্ত বদহয়হেন। থস িয়তাহনর তাহিদাবর কহরহে, 

তাই আল্লােপাক তার জনয আর থকান পথ িাবক রাহেন বন। সকল ইমামগহণর 

ফাতাওয়াই এরূপ থয, িতথ কহর বেলা করা োরাম ও গুনাহে কিীরা। 

৩৬. দাইয়ুবসয়াত অথথাৎ বনহজর স্ত্রী, থিান িা কনযাহক পরপুরুহষর সাহথ অিাহধ্ 

থদো-সাক্ষাত, থমলা-থমিা করহত থদওয়া, পরপুরুহষর বিোনায় থযহত থদওয়া 

জঘনয কিীরা গুনাে ও োরাম। এটা জাবেবলয়যাহতর যুহগর একবট জঘনয পাপ, যা 

ইউহরাপ-আহমবরকার িিথরতা ও আধু্বনক সভযতার যুহগ আিার চালু েহয়হে। এটা 

অবত জঘনয পাপপ্রথা ও ভয়ািে কিীরা গুনাে।    

৩৭. থঘাড় থদৌড় িা থরস থেলা কিীরা গুনাে। থযহেতু এহত িাবজ ধ্রা েহয়হে। 

আর যাহত িাবজ ধ্রা আহে, তা জুয়া। অতএি, এটা োরাম ও মোপাপ।     
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৩৮. বসহনমা, বটবভ ইতযাবদ থদো কিীরা গুনাে। কারণ, এর মহধ্য উহিজনামূলক 

েবি থদোহনা েয়, যোরা যুিকহদর স্বাস্থয নষ্ট, সময় নষ্ট, সম্পদ নষ্ট, স্বভাি নষ্ট ও 

মাতৃজাবতর অিমাননা করা েয় এিং োয়া-িরম যা িীহনর ওপর কাবয়ম থাকার 

জনয অপবরোযথ, তা এহকিাহর ধ্বংস েহয় যায়। এজনয এটা জঘনয পাপ। 

বসহনমার পাটথ ও থে করা, বসহনমার িযিসা করা, এর এডভাটথাইবজং করা সিই 

কিীরা গুনাে ও মোপাপ।     

৩৯. থপিাি কহর পাবন না থনওয়া ও পাক-পবিত্র না েওয়া কিীরা গুনাে। 

থপিাহির বেেঁটা-থফাটা থথহক থিেঁহচ না থাকার দরুন কির আযাি েয়।েযরত নিী 

কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম আমাহদরহক এ বিষহয় সহচতন কহর 

বগহয়হেন। েৃষ্টানরা থপিাি কহর পাবন িযিোর কহর না। পশুর মহতা দােঁবড়হয় 

থপিাি কহর। তাহদর থদোহদবে যারা তদ্রূপ কহর তারা িড়ই েতভাগয।    

৪০. থচাগলেুরী করা ও কূটনামী করা কিীরা গুনাে। 

৪১. গণহকর কাহে যাওয়া মোপাপ ও কিীরা গুনাে। 

৪২. মানুহষর িা অনয কাহরা জীহির ফহটা আদর-যত্নসেকাহর ঘহর রাো িা 

টাোহনা কিীরা গুনাে। 

৪৩. পুরুহষর জনয থসানার আংবট পরা কিীরা গুনাে। 

৪৪. পুরুহষর জনয থরিমী থপািাক পরা কিীরা গুনাে। 

৪৫. থমহয়হলাহকর জনয িরীহরর রূপ প্রকাি পায়, এমন পাতলা থলিাস পরা 

কিীরা গুনাে। থতমবন থকান অহের অংিবিহিষ থির কহর সংবক্ষপ্ত থপািাক পরা 

িা অহের পবরবধ্ ফহুট ওিার মহতা আেঁটসােঁট থপািাক পরাও কিীরা গুনাে। 

৪৬. পুরুহষর জনয লুবে, পায়জামা ও পযান্ট পাহয়র বগরার বনহচ পরা কিীরা 

গুনাে। আল্লাে তা‘আলা কুরআন িরীহফ ইরিাদ কহরহেন, “মাবটর উপর বদহয় 

গিথভহর বিচরণ কহরা না।” বতবন আহরা িহলহেন, “আল্লাের বনকট মানুহষর 

অেংকার ও ফের অতযন্ত অপেন্দনীয়।” 

োদীস িরীহফ েযরত নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম ইরিাদ 

কহরহেন, বতন িযবির বদহক আল্লােপাক বকয়ামহতর বদন রেমহতর দৃবষ্ট বদহিন 

না। তাহদর সাহথ থমহেরিাবনর কথা িলহিন না এিং তাহদরহক পবিত্রও করহিন 

না। তারা েহলা-১.থয অেংকাহরর সাহথ লুবে-পায়জামা টােনুর বনহচ ঝুবলহয় 

পরহি, ২.থয উপকার কহর থোেঁটা বদহি, ৩.থয বমথযা কসম থেহয় বজবনস বিক্রয় 

করহি।   

৪৭. িংি পবরিতথন করা অথথাৎ িাহপর নাম িদবলহয় থদওয়া (হয থকান মতলি 

োবসল করার উহেহিয) কিীরা গুনাে। 
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৪৮. ঝগড়া-বিিাদ কহর বমথযা মুকােমা দাহয়র করা কিীরা গুনাে। বমথযা 

মুকােমার তদবির করা জাবয়য আহে, বকন্তু থজহন-শুহন বমথযা মুকােমা করা িা 

তার পায়রবি করা বকংিা বমথযা পরামিথ বদহয় বমথযা মুকােমা সাবজহয় থদওয়া 

কিীরা গুনাে। সতয বমথযা না থজহন মুকােমার তদবির করাও দুরস্ত নয় এিং 

মুকােমায় বজবতহয় বদি-এই চবুিহত মুকােমার তদবির করা জাবয়য নয়। 

৪৯. মৃত িযবির জাবয়য ওসীয়ত পালন না করা কিীরা গুনাে। অিিয ওসীয়ত 

িরী‘আত সম্মত েওয়া চাই। িরী‘আতবিহরাধ্ী ওসীয়ত করাও কিীরা গুনাে এিং 

তা পালন করাও কিীরা গুনাে। 

৫০. থকান মুসলমানহক থধ্ােঁকা থদওয়া কিীরা গুনাে। 

৫১. জাসূসী করা অথথাৎ মুসলমান সমাজ ও রাহের থগাপন কথা িা দুিথল 

পহয়হন্টর কথা অনয সমাহজর থলাহকর কাহে, অনয রাহের কাহে প্রকাি করা 

মোপাপ ও কিীরা গুনাে। 

৫২. নর েহয় নারীর থিি ধ্ারণ করা এিং নারী েহয় নহরর থিি ধ্ারণ করাও 

কিীরা গুনাে। শুধ্ু থিি নয়, নারী েহয় নহরর সমান অবধ্কাহরর দাবি কহর 

দরিাহর, মাহি-ময়দাহন এিং োহট-িাজাহর অিাধ্ বিচরণ করা, আর নর েহয় 

অক্ষম থসহজ ঘহর িহস থাকা-এটাও এরই পযথায়ভুি। 

েযরত নিী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম আমাহদরহক সতকথ কহর 

বদহয় িহলহেন, “থসসি নারীর ওপর আল্লাের অবভিাপ, যারা নহরর থিি ধ্ারণ 

করহি এিং থসসি নহরর ওপর যারা নারীর থিি ধ্ারণ করহি।” 

৫৩. টাকা িা থনাট জাল করা কিীরা গুনাে। 

৫৪. অন্তর এত িি করা থয, গবরি-দুঃেীর সীমােীন দুঃে-কষ্ট থদহেও দরদ 

লাহগ না, এটাও কিীরা গুনাে। 

৫৫. ইসলামী রাহের সীমান্ত পাোরায় ত্রুবট করা এিং থদহির জরুরী রসদ, োদয 

িা োবতয়ার থচারাচালান িা পাচার করা কিীরা গুনাে। 

৫৬. রাস্তা-ঘাহট িা োয়াদার ফলদার িৃহক্ষর বনহচ পায়োনা করা কিীরা গুনাে। 

৫৭. ঘরিাবড় ও তার পাশ্বথিতথী জায়গা, আসিািপত্র, থালা-িাসন, কাপড়-থচাপড়, 

ইতযাবদ থনাংরা িা গান্ধা কহর রাো কিীরা গুনাে। 

৫৮. োবয়য-বনফাস অিস্থায় স্ত্রী-সেিাস করা কিীরা গুনাে। 

৫৯. যাকাত না থদওয়া কিীরা গুনাে। 

৬০. ইো কহর এক ওয়াি নামাযও কাযা করা কিীরা গুনাে। 

৬১. মাহে রমাযাহনর একবদহনরও থরাযাও বিনা ওজহর থভহে থফলা িা না রাো 

মোপাপ ও কিীরা গুনাে। 
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৬২. জনগহণর কষ্ট েওয়া সহেও দাম িাড়াহনার জনয জীবিকা বনিথাহোপহযাগী 

োদয-দ্রিয থগালাজাত কহর আটক কহর রাো কিীরা গুনাে। 

৬৩. ষােঁড় িারা গাভীর িা পােঁিার িারা োগীর পাল বদহত না থদওয়া কিীরা গুনাে। 

৬৪. পড়িীহক কষ্ট থদওয়া (যবদও থস বভন্ন জাবতর েয়) কিীরা গুনাে। 

৬৫. যার মাল আহে, যার মাল উপাজথন করার িবি আহে, এমন থলাহকর 

থলাহভর িিীভূত েহয় দান প্রাথথী েওয়া অথথাৎ বভক্ষা করা কিীরা গুনাে। এরূপ 

থপিাদার বভকু্ষকহক থজহনশুহন বভক্ষা থদওয়াও কিীরা গুনাে। 

৬৬. জনগণ চায় না, তা সহেও তাহদর ইমামত ও থনতৃত্ব করা কিীরা গুনাে। 

৬৭. বনহজর থদাষ না থদহে পহরর থদাষ থদহে থিড়াহনা এিং গহিথর সাহথ বনহজর 

প্রিংসা করা কিীরা গুনাে। 

৬৮. িদগুমানী করা অথথাৎ বিনা সাক্ষয-প্রমাহণ অনয মুসলমাহনর প্রবত োরাপ 

ধ্ারণা থপাষণ করা কিীরা গুনাে। 

৬৯. ইলহম িীনহক তুে মহন কহর ইলহম িীন োবসল না করা িা োবসল কহর 

আমল না করা মোপাপ ও কিীরা গুনাে। থতমবনভাহি সন্তানহদরহক ইলহম িীন 

বিক্ষা না থদওয়া কিীরা গুনাে। 

৭০. বিনা জরুরহত থলাহকর সামহন সতর থোলা কিীরা গুনাে। পুরুহষর সতর 

নাবভ েহত োেঁটু পযথন্ত এিং স্ত্রীহলাহকর সতর থিগানা পুরুহষর সামহন মাথা েহত 

পা পযথন্ত সমস্ত িরীর। আর বনহজর মােরাহমর সামহন িুক েহত োেঁটু পযথন্ত সতর। 

তাই মােরাহমর সামহন নারীর থপট এিং বপিও থোলা থাকহত পারহি না। 

৭১. থমেমাহনর োবতর, আদর-যত্ন ও অভযথথনা না করা কিীরা গুনাে। 

৭২. থেহলহদর সহে কু-কমথ করা তথা পুংবমথুন করা মোপাপ। এটা অতযন্ত 

মারাত্মক কিীরা গুনাে। 

৭৩. আমানতদার থযাগয সৎকমথীহক বনযুি, বনিথাবচত িা মহনানীত না কহর 

আত্মীয়তা, দলীয় িা অনয থকান স্বাহথথর িিিতথী েহয় িা জনস্বাহথথ অমহনাহযাগী 

েহয় অহযাগয, অসৎ ও অকমথাহক বনযুি, বনিথাবচত িা মহনানীত করা কিীরা 

গুনাে। 

৭৪. বনহজ ইো কহর িা দাবি কহর অথিা থজার কহর থকান পদ গ্রেণ করা কিীরা 

গুনাে। 

৭৫. ইসলামী রাহের বিহরাধ্ী িা বিহদ্রােী েওয়া কিীরা গুনাে। 

৭৬. বনহজর বিবি-িাচ্চার েির-িাতথা না বনহয় তাহদরহক দুবনয়াবি িযাপাহর কহষ্ট 

থফলা, বকংিা পরকালীন িযাপাহর োরাপ ও নষ্ট েহত থদওয়া কিীরা গুনাে। 
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৭৭. েতনা না করা কিীরা গুনাে। 

৭৮. অসৎ ও অনযায় কাজ েহত থদহে িবি-সামথথয অনুযায়ী িাধ্া না থদওয়া, 

বকেু না িলা কিীরা গুনাে। অন্তহর তার প্রবত ঘৃণা এিং তা প্রবতহরাহধ্র বফবকর না 

করা ঈমাহনর পবরপন্থী। 

৭৯. অনযাহয়র সমথথন করা কিীরা গুনাে। অনযাহয়র প্রবত সন্তুবষ্ট প্রকাি করা 

মারাত্মক কিীরা গুনাে ও কুফর। 

৮০. আত্মেতযা করা কিীরা গুনাে। 

৮১. স্ত্রী সেিাস কহর থগাসল না করা কিীরা গুনাে। 

৮২. থপিাি-পায়োনা কহর বঢলা িা পাবন িারা পবিত্রতা োবসল না কহর অপবিত্র 

থাকা কিীরা গুনাে। 

৮৩. পুরুষ-মবেলার নাভীর বনহচর পিম, িগহলর পিম, নে ইতযাবদ িবধ্থত কহর 

রাো কিীরা গুনাে। থতমবনভাহি পুরুহষর জনয দাবড় মুবিহয় থমহয়হলাক সাজা 

এিং স্ত্রীহলাহকর জনয মাথার চুল থকহট পুরুষ সাজা কিীরা গুনাে। পুরুষহদর 

দাবড় লম্বা রাো এিং স্ত্রীহলাকহদর মাথার চুল লম্বা রাো ওয়াবজি। নারী-পুরুষ 

উভহয়র নাভীর বনহচর পিম ও িগহলর পিম পবরষ্কার কহর থফলা ওয়াবজি। 

৮৪. উস্তাদ ও পীহরর সহে থিয়াদবি করা, কুরআন ও োদীহসর আহলম 

বিহিষভাহি কুরআহনর োহফহযর অমযথাদা করা কিীরা গুনাে। বযবন কুরআন-

োদীহসর আধ্যাবত্মক তে কাযথকরীভাহি বিক্ষা থদন, তাহকই পীর িহল। আর 

উস্তাদ িহল, বযবন কুরআন-োদীহসর িাবেযক অথথ বিক্ষা থদন। উস্তাদ ও পীর 

উভহয়রই িড় েক। এরূহপ যারা কুরআন িরীফ বেফয কহর োহফয েন িা 

কুরআন-োদীহসর অথথ ও মমথ আসল আরিী ভাষায় পাি কহর িুহঝ আমল কহরন 

এিং মানুষহক তদানুযায়ী আমল করহত উপহদি থদন, তােঁরা অহনক মযথাদার 

অবধ্কারী। তােঁহদর প্রবত যারা আন্তবরক মযথাদা প্রদিথন কহর না, তারা মোপাপী। 

৮৫. িূকহরর থগািত োওয়া মোপাপ ও কিীরা গুনাে। এ কথা িলার দরকার 

বেল না, থযমন দরকার থনই এ কথা িলার থয, মল-মূত্র ভক্ষণ করা মোপাপ। 

বকন্তু থযহেতু থিানা যায় থয, যারা ইংলযাি-আহমবরকায় যায়, তারা নাবক 

মুসলমান েওয়া সহেও থকউ থকউ িূকহরর থগািত থেহত পহরায়া কহর না। 

থসজনয এ কথাটাও থলোর প্রহয়াজন অনুভূত েহয়হে। 

৮৬. েস্তবমথুন করা মোপাপ ও কিীরা গুনাে। 

৮৭. ষােঁড়, কিুতর িা থমারগ ইতযাবদ লড়াইহয়র আহয়াজন করা এিং তামািা 

থদো কিীরা গুনাে। 

৮৮. কুরআন িরীফ পহড় ভুহল যাওয়া। 
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৮৯. থকান জীিন্ত ও জানদার জীিহক আগুন বদহয় জ্বালাহনা কিীরা গুনাে। তহি 

সাপ, বিেু, ভীমরুল, িল্লা ইতযাবদ দুষ্ট ও কষ্টদায়ক জীি েহত িােঁচার যবদ থকান 

উপায় না থাহক, তহি আগুন িারা জ্বাবলহয় বদহয় আত্মরক্ষার িযিস্থা করায় আিা 

করা যায় থয, থকান গুনাে েহি না। 

৯০. আল্লাের রেমত েহত বনরাি েহয় যাওয়া কিীরা গুনাে। 

৯১. আল্লাের আযাি েহত বনভথীক েওয়া কিীরা গুনাে। 

৯২. োলাল জাহনায়ারহক আল্লাের নাহম যহিে না কহর অনয উপাহয় থমহর োওয়া 

িা থয জীি বনয়মতাবন্ত্রক যহিে িযতীত থকান আঘাহত িা অনয থকান উপাহয় মহর 

থগহে, উি মতৃ জীি োওয়া কিীরা গুনাে। 

৯৩. অপচয় িা অপিযয় করা কিীরা গুনাে। 

৯৪. কৃপণতা ও িবেবল করা কিীরা গুনাে। 

৯৫. আসবতয় ক্ষমতা োহত থাকা সহেও ইসলামী আইন প্রিতথন িা জাবর না করা, 

গণতন্ত্র িা সমাজতন্ত্র অথিা ধ্মথবনরহপক্ষতার নাহম অবনসলাবমক আইন সমথথন 

করা িা জাবর করা কিীরা গুনাে। 

৯৬. ইসলাহমর আইন মুতাবিক আইন-কানুন জাবর েওয়া সহেও ইসলামী রাহের 

থকান আইন অমানয করা িা রােহদ্রাবেতা করা কিীরা গুনাে।  

৯৭. ডাকাবত করা, লুটতরাজ করা িা পহকট থকহট িা েিাৎ থচাহের আড়াহল 

অসতকথতার সুহযাহগ মাল চবুর িা বেনতাই করা কিীরা গুনাে। 

৯৮. থোট জাত, থোট থপিাদার িহল িা থজালা, থতবল, বিকারী, কামার, কুমার, 

িান্দীর িাচ্চা ইতযাবদ িহল কাউহক থেকারত করা িা োহটা কহর থদো কিীরা 

গুনাে। 

৯৯. বিনা ইজাযহত কাহরা িাবড়র বভতহর িা ঘহরর বভতহর িা োস কামরায় 

প্রহিি করা কিীরা গুনাে। ইজ্জহতর জনয সালাম বদহয় সালাহমর উির না পাওয়া 

থগহল বফহর আসহত েহি। 

১০০. পহরর থদাষ তালাি কহর থিড়াহনা কিীরা গুনাে। 

১০১. মানুহষর কষ্ট েয়, এমন োদযমূলয িৃবদ্ধ থদহে েুবি েওয়া কিীরা গুনাে। 

১০২. সুরত-থিহকহলর কারহণ িা গবরি েওয়ার কারহণ থকান মুসলমানহক 

বটটকাবর িা িাট্টা-বিদ্রূপ করা কিীরা গুনাে। 

১০৩. বিদ‘আত কাজ করা িা বিদ‘আত জাবর করা কিীরা গুনাে। েযরত আবয়িা 

রাবয. েহত িবণথত আহে, েযরত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম 

িহলহেন, থকান িযবি যবদ আমাহদর িীহনর মহধ্য এমন থকান নতুন বিষয় 

অন্তভুথি কহর যা িীহনর মহধ্য িাবমল নয়, তহি ঐ ‘নতুন বিষয়’ প্রতযােযাত েহি। 
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অথথাৎ থসই িযবির কথা গ্রেণ করা জাবয়য েহি না।[সতূ্র: বমিকাত িরীফ, পষৃ্ঠা ৩৪। 

িুোরী িরীফ েণ্ড-১ পষৃ্ঠা-৩৭১] 

১০৪. দুবনয়া োবসহলর জনয ইলহম িীন বিক্ষা করা কিীরা গুনাে। েযরত আিু 

হুরাইরা রাবয. েহত িবণথত আহে েযরত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া 

সাল্লাম িহলহেন, “থয ইলম িারা আল্লােপাহকর বরয়া ও সন্তুবষ্ট লাভ করা েয়, 

এমন ইলমহক থয িযবি দুবনয়ার তুে সম্পদ োবসল করার উহেহিয বিক্ষা 

করহি, থস জান্নাহতর সুগবন্ধও পাহি না।”[সূত্র: বমিকাতুল মাসািীে, পষৃ্ঠা ৩৪। আিুদ 

দাউদ িরীফ েণ্ড ২ পষৃ্ঠা-৫১৫] 

১০৫. ইলম থগাপন করা কিীরা গুনাে। েযরত আিু হুরাইরা রাবয. েহত িবণথত 

আহে, েযরত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম ইরিাদ কহরহেন- 

“কাহরা বনকট ইলমী বিষহয় থকান প্রশ্ন করহল, উি বিষয়বট জানা থাকা সহেও 

যবদ থস তা থগাপন কহর, তহি বকয়ামহতর বদন তাহক আগুহনর লাগাম পরাহনা 

েহি।”[সতূ্র : বমিকাত িরীফ, পষৃ্ঠা ৩৪। আিু দাউদ িরীফ েণ্ড ২, পষৃ্ঠা ৫১৫] 

উপহরাি োদীহস িবণথত ‘ইলমী বিষয়’ িারা কুরআন োদীস ও িীবন মাসআলার 

কথা থিাঝাহনা েহয়হে। অথথাৎ িীবন বিষয় জানা থাকা সহেও যবদ থস তা থগাপন 

কহর, তহি বকয়ামহতর বদন তাহক আগুহনর লাগাম পরাহনা েহি।[সতূ্র: বমিকাত 

িরীফ, পষৃ্ঠা ৩৪।] 

১০৬. জাল োদীস িণথনা করা কিীরা গুনাে। েযরত আিু হুরাইরা রাবয. থথহক 

িবণথত আহে, “েযরত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম িহলহেন, থয 

িযবি ইোকৃতভাহি আমার ওপর বমথযা আহরাপ কহর অথথাৎ জাল োদীস িণথনা 

কহর, থস থযন থদাযহে বনহজর বিকানা িাবনহয় থনয়।” 

১০৭. গুনাহের কাহজ মান্নত মানা কিীরা গুনাে। গুনাহের কাহজ মান্নত মানা 

থযমন গুনাে, তা পূরণ করাও গুনাে। তথাবপ যবদ থকউ থকান গুনাের মান্নত থমহন 

থাহক, তােহল তার কতথিয েহে, থস থযন তা পূরণ না কহর, িরং কাফফারা 

আদায় কহর থদয়। তার কাফফারা কসহমর কাফফারার মহতা। 

১০৮. প্রজাহদর অবধ্কার েিথ করা। জনগহণর েক আদায় না করা কিীরা গুনাে। 

েযরত মা‘কাল বিন ইয়াোর রাবয. েহত িবণথত আহে, েযরত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম িহলহেন, “মুসলমানহদর মধ্য েহত থকউ জনগহণর িাসক 

েওয়ার পর যবদ এমন অিস্থায় মৃতুযিরণ কহর থয, থস স্বীয় জনগহণর অবধ্কার 

েিথকারী বেল অথথাৎ তাহদর িীন ও দুবনয়াবি কলযাহণর িযিস্থা কহরবন, তহি 

আল্লােপাক অিিযই তার জনয জান্নাত োরাম কহর বদহিন।”  [সতূ্র: বমিকাত িরীফ, 

পষৃ্ঠা-৩২১। িুোরী িরীফ, েণ্ড-২, পষৃ্ঠা-১০৫৯] 
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১০৯. অবিধ্ টযাক্স আদায় করা কিীরা গুনাে। েযরত উকিা বিন আহমর রাবয. 

েহত িবণথত আহে, “অবিধ্ টযাক্স আদায়কারী জান্নাহত প্রহিি করহি না।” 

িরী‘আহতর দৃবষ্টহত কাষ্টম চাজথ, নগর শুল্ক ও আয়কর (ইনকাম টযাক্স) ইতযাবদ 

আদয় করা জাবয়য নয়। 

১১০. ঋণী অিস্থায় মৃতুযিরণ করা কিীরা গুনাে। েযরত আিদুল্লাে ইিহন উমর 

রাবয. েহত িবণথত, েযরত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম ইরিাদ 

কহরন, “ঋণ িযতীত িেীহদর যািতীয় গুনাে ক্ষমা কহর থদওয়া েয়।”[সতূ্র: 

বমিকাত িরীফ, পষৃ্ঠা-২৫২। মসুবলম িরীফ, েণ্ড-২, পষৃ্ঠা-১৩৫] 

উপহরাি োদীহসর মমথ এই থয, থকান িযবি যবদ ঋণ কহর এিং সামথথয থাকা 

সহেও তা পবরহিাধ্ না কহর িা পবরহিাহধ্র থকান িযিস্থাও না কহর িাোদত িরণ 

কহর, তহি িাোদহতর কারহণ তার যািতীয় গুনাে মাফ কহর থদওয়া েহলও তার 

ঋণ ক্ষমা করা েহি না। কারণ থসটা িান্দার েক। 

১১১. দু’মুহো স্বভাি ইেবতয়ার করা কিীরা গুনাে। েযরত আম্মার রাবয. েহত 

িবণথত, েযরত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম ইরিাদ কহরন, 

“দুবনয়াহত যার দু’মুহো স্বভাি থাকহি, বকয়ামহতর বদন তার বজহ্বা েহি 

আগুহনর”।[সতূ্র: বমিকাত িরীফ, পষৃ্ঠা-৪১৩, সনুাহন দাহরমী, েণ্ড-২, পষৃ্ঠা-৪০৫] 

১১২. মবেলাহদর েুিিু লাবগহয় থির েওয়া কিীরা গুনাে। েযরত আিু মূসা 

আিআরী রাবয. েহত িবণথত, েযরত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম 

ইরিাদ কহরন, “গাইহর মােরাম িা পরপুরুষহক দিথনকারী সকল চকু্ষই 

িযবভচাবরণী। আর মবেলার যবদ েুিিু লাবগহয় থকান মজবলহসর পাশ্বথ বদহয় গমন 

কহর, তহি থস এরূপ [এরূপ িলার িারা িযবভচাবরণী থিাঝাহনা উহেিয]”। [সতূ্র: 

আত তারগীি ওয়াত তারেীি, েণ্ড-৩, পষৃ্ঠা-৮৪] 

সুতরাং মবেলাহদর বিহিষ জরুরহত পদথা সেকাহর থির েওয়া জাবয়য থাকহলও 

েুিিু থমহে থির েওয়া জাবযয নয়। 

১১৩. বিজাবতহদর অনুকরণ করা কিীরা গুনাে। েযরত আিদুল্লাে ইিহন উমর 

রাবয. েহত িবণথত, েযরত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম িহলহেন, 

“থয িযবি অনয থকান কওহমর অথথাৎ অমসুবলমহদর রীবত-নীবতর অনুকরণ 

করহি, থস তাহদর মহধ্য গণয েহি”। 

অথথাৎ থয িযবি কমথ, বিশ্বাস ও আমল-আেলাহকর থক্ষহত্র বিজাতীয় ধ্যান-ধ্ারণা, 

কৃবষ্ট-কালচার, সভযতা ও সংকৃবতর অনুসরণ করহি, থস তাহদর দলভুি িহল 

গণয েহি এিং বকয়ামহত তাহদর সাহথ োির েহি। 
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১১৪. থগােঁফ িড় কহর রাো কিীরা গুনাে। েযরত যাহয়দা বিন আরকাম রাবয. 

েহত িবণথত, েযরত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম ইরিাদ কহরন, 

“থয িযবি স্বীয় থগােঁফ োটহি না, থস আমাহদর দলভুি নয়”। 

যারা িড় িড় থগােঁফ রাহে এিং থোট করাহক মযথাদার থেলাফ মহন কহর, তারা 

উভয় োদীস েহত বিক্ষা গ্রেণ করুক। উহল্লেয, থমাচ িড় িড় রাো বেন্দয়ুানী 

সংকবৃত। 

১১৫. কৃবত্রম চুল িযিোর করা কিীরা গুনাে। েযরত আিদুল্লাে ইিহন উমর রাবয. 

েহত িবণথত, েযরত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম অবভিাপ 

কহরহেন, (বনহজ িা অহনযর িারা কৃবত্রম) চুল সংহযাজনকাবরণীর ওপর এিং বনহজ 

িা অপহরর িারা িরীর থোদাই কহর িা নকিা িা েবি অংকনকাবরণীর ওপর । 

[সতূ্র: আত তারগীি ওয়াত তারেীি, েণ্ড-৩, পষৃ্ঠা-১২০] 

আজকাল আমাহদর থদহি বকেু মবেলা ও পুরুষহদরহক থদো যায় থয, তারা কৃবত্রম 

চুল িযিোর কহর থাহক। যারা এরূপ করহি তারা উপহরাি োদীহসর িবণথত 

অবভিাহপর অন্তভুথি েহি। 

১১৬. অবভিাপ থদয়া কিীরা গুনাে। েযরত আিদুল্লাে ইিহন উমর রাবয. েহত 

িবণথত, েযরত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম িহলহেন, “মু‘বমন 

কেহনা অবভসম্পাতকারী েহত পাহর না”। [সতূ্র: বমিকাত িরীফ, পষৃ্ঠা-৪১৩। বতরবমযী 

িরীফ, েণ্ড-২, পষৃ্ঠা-২২] 

১১৭. অহেতুক কুকুর থপাষা কিীরা গুনাে। েযরত আিু তালো রাবয. েহত িবণথত, 

েযরত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম িহলহেন, “এমন ঘহর 

রেমহতর থফহরিতা প্রহিি কহর না, থয ঘহর কুকুর িা প্রাণীর েবি আহে”। [সতূ্র: 

িুোরী িরীফ, েণ্ড-২, পষৃ্ঠা-৮৮০, বমিকাত িরীফ, পষৃ্ঠা-৩৮৫।] 

১১৮. েবি খতবর করা কিীরা গুনাে। েযরত আিদুল্লাে বিন মাসউদ রাবয. েহত 

িবণথত, েযরত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম িহলহেন, 

“আল্লােপাহকর কাহে সিথাবধ্ক িাবস্তহযাগয অপরাধ্ী িযবি েহলা, বচত্র অংকনকারী 

িা েবি খতবরকারী”।  [সতূ্র: মসুবলম িরীফ, েণ্ড-২, পষৃ্ঠা-১৯৯, বমিকাত িরীফ, পষৃ্ঠা-

৩৮৫।] 

িরী‘আত সম্মত প্রহয়াজন িযবতহরহক োহত েবি অংকন করা িা কযাহমরা িারা েবি 

থতালা অথথাৎ থয থকান উপাহয় থকান প্রাণীর েবি খতবর করা িা করাহনা সমূ্পণথ 

োরাম। তহি িৃক্ষ, ফলফুল, পাোড়, মসবজদ ইতযাবদ েবি খতবর করা োরাম নয়। 

১১৯. মাতম ও থিাক প্রকাি করা কিীরা গুনাে। েযরত আিদুল্লাে বিন মাসউদ 

রাবয. েহত িবণথত, েযরত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম িহলহেন, 
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“থসই িযবি আমাহদর দলভুি নয়, থয কাহরা মৃতুযহত মাতম কহর, মুহে আঘাত 

কহর, জামা বেেঁহড় থফহল এিং জাবেবলয়যাহতর অথথাৎ জাবেলী যুহগর উি প্রথাহক 

অনুসরণ কহর এিং তা সকহলই কহর িহল থদাোই থদয়”। [ সতূ্র: বমিকাত িরীফ, 

পষৃ্ঠা-১৫০। িুোরী িরীফ, েণ্ড-১, পষৃ্ঠা-৪৯৯] 

১২০. একাবধ্ক স্ত্রীহদর মহধ্য সমতা রক্ষা না করা কিীরা গুনাে। েযরত আিু 

হুরাইরা (রাবয.) েহত িবণথত, েযরত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম 

িহলহেন, “থকান িযবির যবদ একাবধ্ক স্ত্রী থাহক, আর থস তাহদর মহধ্য সমতা 

রক্ষা না কহর, তহি বকয়ামহতর বদন থস অধ্থাে অিি অিস্থায় োবজর েহি”।[সতূ্র: 

বমিকাত িরীফ, পষৃ্ঠা-২৭৯।] 

১২১. সাোিাহয় বকরাহমর সমাহলাচনা করা কিীরা গুনাে। েযরত আিদুল্লাে 

ইিহন উমর রাবয. েহত িবণথত, েযরত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম  

িহলহেন, “যেন থতামরা সাোিাহয় বকরাহমর সমাহলাচনাকারীহদর থদেহি, তেন 

তাহদরহক িল সাোিা ও থতামাহদর মহধ্য যারা বনকৃষ্ট, তাহদর ওপর 

আল্লােপাহকর লানত থোক”। [সূত্র: বমিকাত িরীফ, পষৃ্ঠা-৫৫৪। বতরবমযী িরীফ, েণ্ড-২, 

পষৃ্ঠা-২২৫] 

এ কথা স্পষ্ট থয, সাোিাহয় বকরাম ও তাহদর সমাহলাচকহদর মহধ্য 

সমাহলাচকরাই বনকৃষ্ট। সুতরাং সমাহলাচকহদর ওপর লানত িবষথত েহি।  

১২২. েক্কানী উলামাহয় বকরাহমর সাহথ বিহিষভাি থপাষণ করা কিীরা গুনাে। 

েযরত আিু হুরাইরা রাবয. এর িণথনা থথহক জানা যায়, েযরত রাসূলুল্লাে 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম ইরিাদ কহরন, আল্লাে তাআলা িহলন, “থয 

িযবি আমার থকান িনু্ধর সাহথ িত্রুতা রাহে আবম তার সহে যুদ্ধ থঘাষণা 

করবে”।[সতূ্র : বমিকাত িরীফ, পষৃ্ঠা-১৯৭।] 

থয সকল িযবি ইেলাহসর সাহথ িীহনর ইলম ও আমহলর মহধ্য বলপ্ত তারাই 

আল্লােওয়ালা ও আল্লাের িনু্ধ। আল্লাে তা‘আলার খনকটযভাজন িযবিহদর সহে 

িত্রুতা থপাষণ করা চরম দুভথাহগযর কথা। আল্লােপাক স্বয়ং এই জাতীয় থলাকহদর 

সহে যুদ্ধ থঘাষণা কহরহেন। েযরত মাওলানা রিীদ আেমদ গােুেী রে. বলহেহেন 

থয, আহলম বিহিষীহদর কিহর রাোর পর তাহদর থচোরা বকিলার বদক থথহক 

বফবরহয় থদওয়া েয়।  [সতূ্র : মা‘আবরহফ আকাবির, পষৃ্ঠা-৪০১] 

১২৩. বিনা দাওয়াহত আোর করা কিীরা গুনাে। েযরত আিদুল্লাে বিন উমর 

রাবয. েহত িবণথত, েযরত রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম ইরিাদ 

কহরন, “কাউহক দাওয়াত করা েহল, থস যবদ বিনা উজহর তা কিুল না কহর, 

তহি থস আল্লাে ও তার রাসূহলর নাফরমানী করহলা। আর থয িযবি দাওয়াত 
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োড়া এহস োনায় অংিগ্রেণ কহর, থস থযন থচার েহয় ঘহর প্রহিি করহলা এিং 

ডাকাত েহয় থির েহয় থগল”।[সূত্র : বমিকাত িরীফ, পষৃ্ঠা-২৭৮।] 

উহল্লেয, বিহয়র সময় থমহয়র িাহপর িাবড়হত িহরর সাহথ ২/৪ জন থলাক 

োওয়াহত অংিগ্রেণ করা দূষণীয় বকেু নয়। বকন্তু িতথমাহন প্রথা প্রচবলত েহয়হে 

থয, িহরর সাহথ িহুসংেযক থলাকজন িতথ কহর থমহয়র িাহপর িাবড়হত োওয়ার 

মহধ্য িরীফ েয় এিং অহনক থক্ষহত্র থমহয়র বপতা জবম বিবক্র কহর িা জবম িন্ধক 

থরহে িা সুহদর ওপর ঋণ গ্রেণ কহর দাওয়াহতর আহয়াজন কহর থাহক। থমহয়র 

িাহপর িাবড়হত এ ধ্রহনর োিার মজবলহসর থকান প্রমাণ কুরআন ও োদীহস 

পাওয়া যায় না। এিং এ ধ্রহনর অনুষ্ঠাহনর োনাহক িুযগুথাহন িীন ডাকাবতর োনা 

বেহসহি আেযাবয়ত কহরহেন। এর থথহক পরহেজ করা জরুরী। স্মরণ রােহত েহি 

থয, থকান মুসলমাহনর মাল তার অন্তহরর পুহরাপুবর সন্তুবষ্ট োড়া অহনযর জনয 

কেহনা োলাল েয় না। 

 

পাপ কাহজ দুবনয়ার ক্ষবত 

থনক কাজ করার আসল উহেিয েহে-আল্লাে তা‘আলাহক সন্তুষ্ট করা ও 

আবেরাহতর সুে লাভ করা এিং পাপকাজ েহত থিেঁহচ থাকার আসল উহেিয েহে 

আবেরাহতর আযাি ও থোদার গযি েহত মুবিলাভ করা। বকন্তু আজকাল 

সাধ্ারণত থলাহকরা দুবনয়ার লাভ থলাকসানটাহকই থিবি িুহঝ। তাই পাপ করহল 

দুবনয়াহত বক বক ক্ষবত েয় এিং থনক কাজ করহল দুবনয়াহত বক বক লাভ েয়, তার 

বকেু িণথনা এোহন থদয়া েল। আিা করা যায় থয, থলাহকরা অন্তত দুবনয়ার 

লাহভর আিায় বকেু থনক কাজ করহি এিং দুবনয়ার থলাকসাহনর ভহয় পাপ 

কাজগুহলা তযাগ করহি। 

পাপ করার দরুন থযসি ক্ষবত েয় তা বনম্নরূপ 

১. িীনী ইলম েহত মােরূম ও িবঞ্চত থাকহত েয়। ২. কামাই থরাযগাহরর িরকত 

উহি যায়। ৩. থোদার প্রবত মুোব্বত থাহক না। ৪. সৎহলাহকর কাহে থযহত ইো 

েয় না। ৫. কাহজ-কহমথ অহনক িাধ্া-বিঘ্ন এহস পহড়। ৬. অন্তর কাল েহয় যায়। 

৭. হৃদহয়র িল থাহক না। ৮. থনক কাজ েহত মােরূম থাকহত েয়। ৯. োয়াত 

কাটা যায়। ১০. এক গুনাহের পর অনয গুনাে সংঘবটত েহত থাহক, তওিা করিার 

ইো ক্রমি কমহজার েহত থাহক। ১১. বকেু বদন পর পাহপর প্রবত থয একটা ঘৃণা 

বেল, থসটাও চহল যায়। ১২. মন্দ কাহজ নমরূদ, িাোদ, বফরআউন, আিু জােল 

প্রমুে আল্লাের দুিমনহদর উিরাবধ্কারী ও সেগামী েহত েয়। ১৩. আল্লাের 

বনকট মান-সম্মান বকেুই থাহক না। ১৪. অনযানয জীিজন্তু পাহপর দরুন কষ্ট থপহয় 

পাপীর প্রবত লা‘নত কহর। ১৫. োন-িুবদ্ধ হ্রাস থপহত থাহক। ১৬. রাসূলুল্লাে 
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সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম এর িদ দু‘আর ভাগী েহত েয়। ১৭. 

থফহরিতাহদর থনক দু‘আ েহত মােরূম থাকহত েয়। ১৮. থদহির িসয-

ফসলাবদহত িরকত থাহক না। ১৯. িরম-ভরম চহল যায়। ২০. আল্লাে তা‘আলার 

ভবি অন্তর েহত উহি যায়। ২১. আল্লাের থনয়ামত েহত মােরূম েহয় যায়। 

২২.িালা-মুসীিত নাবযল েয়। ২৩. তােঁহক প্রিংসাস্থহল বনন্দা করা েয়। ২৪. 

িয়তান তার বচরসাথী েহয় যায়। ২৫. তার বদল থপহরিান থাহক। ২৬. মৃতুযকাহল 

তার মুে বদহয় কাবলমা থির েয় না। ২৭. থোদা তা‘আলার রেমত েহত বনরাি 

েহয় অিহিহষ তাওিা িযবতহরহকই তার মৃতুয েয় ইতযাবদ। 

থনক কাহজ দুবনয়া লাভ 

১. থনক কাজ করার ফহল কামাই থরাযগাহর িরকত েয় । ২.কষ্ট ও অিাবন্ত দূর 

েয়। ৩. বদহলর মকসুদ সেহজ পুরা েয় । ৪. জীিহন িাবন্ত পাওয়া যায়। ৫. থদহি 

রীবতমত িৃবষ্ট েয়। ৬. অবত িৃবষ্ট িা অনািৃবষ্ট েয় না। ৭. িালা মুসীিত দূর েয়। ৮. 

আল্লাে তা‘আলা সকল কাহজ মদদগার েন। ৯. থনক থলাহকর অন্তর থনক কাহজর 

প্রবত মজিুত রাোর জনয থফহরিতাহদর হুকুম করা েয়। ১০. োেঁবট সম্মান পাওয়া 

যায় এিং মযথাদা িৃবদ্ধ েয়। ১১. থলাহকর অন্তহর মুোব্বত সৃবষ্ট েয়। ১২. কুরআন 

িরীফ তার জনয রেমত েয়। ১৩. জাহনর িা মাহলর ক্ষবত েহল তার পবরিহতথ 

উিম বজবনস পাওয়া যায়। ১৪. ক্রমি থনয়ামত িৃবদ্ধ থপহত থাহক, মালও িাড়হত 

থাহক ১৫. বদহল িাবন্ত আহস। ১৬. আওলাহদর মহধ্যও এর প্রভাি পহড়। ১৭. 

জীবিত অিস্থায়ই গাইি েহত সুসংিাদ পাওয়া যায়। ১৮. মৃতুযকাহল থফহরিতাগণ 

সুসংিাদ শুনান। ১৯. অভাহির সময় মদদ পাওয়া যায়। ২০. অন্তহরর বিিৃঙ্খল 

বচন্তা-ভািনা দূর েয়। ২১. রাজত্ব ও কতৃথত্ব স্থায়ী েয়। ২২. আল্লাের গজি দূর 

েয়। ২৩. আয়ু িৃবদ্ধ পায়। ২৪. অনাোর ও অধ্থাোহরর কষ্ট েহত মুবি পাওয়া 

যায়। ২৫. অল্প বজবনহস থিিী িরকত েয় ইতযাবদ। 

 

তাওিার িয়ান 

আল্লাে তা‘আলা ইরিাদ কহরন, “থে মুবমনগণ! থতামরা আল্লাের বনকট োেঁবটভাহি 

তাওিা কর”।  [ সূত্র: সূরা তােরীম, আয়াত-৭] 

রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবে ওয়া সাল্লাম িহলন, “গুনাে থথহক তাওিাকারী 

এমন পবিত্র েহয় যায় থয, থযন তার থকান গুনােই থনই”। [সতূ্র: ইিহন মাজাে, পষৃ্ঠা-

৩১৩] 

োবলস তাওিা কাহক িহল? জবনক িুযগুথ অবত সংহক্ষহপ তাওিার িযােযা এভাহি 

প্রদান কহরহেন, “গুনাহের কারহণ মহনর বভতর অনুতাহপর আগুণ জ্বলাহকই 

তাওিা িহল”। 
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ইিহন মাসউদ রাবয. িহলন:, “অনুতপ্ত েওয়াই তাওিা”। [সতূ্র: ইিহন মাজাে, পৃষ্ঠা-

৩১৩]  

োবলস তাওিার জনয কহয়কবট িতথ আহে : ১. গুনাহের কাজ স্মরণ কহর মহন 

মহন লবজ্জত েওয়া এিং মহনর মহধ্য দুঃে অনুভি করা। ২. সহে সহে ঐ অনযায় 

কাজ তরক কহর থদয়া। ৩. ভবিষযহতর জনয মহন মহন দৃঢ় প্রবতো করা থয, আর 

কেহনা এমন কাজ করি না এিং নফস যেন আিার থসই কাজ করার োহয়ি 

েয়, তেন তাহক দমন কহর রাো। আর থোদার কাহে এমন কাকুবত-বমনবত কহর 

মাফ চাওয়া, থযমবনভাহি মাফ থচহয় থাহক থকান চাকর যেন থস তার মাবলহকর 

বনকট অপরাধ্ কহর থফহল। থস কাকুবত-বমনবত কহর মাবলহকর োত জবড়হয় ধ্হর, 

একিাহরর জায়গায় দিিার কহর মাফ চায়। তাই থোদার কাহে অন্তত এতটুক ু

থতা করা উবচত।  

আর উি ত্রুবটর জনয তাওিার সাহথ সাহথ িরী‘আহত িবণথত পদ্ধবতহত প্রবতকার 

শুরু কহর থদয়া উবচত। থযমন, নামায, থরাযা, যাকাত ইতযাবদ আদায় না কহর 

থাকহল, থসগুহলা বেহসি কহর আদায় করা উবচত। বকন্তু থসগুহলার চূড়ান্ত বেসাি 

করা সম্ভি না েহল, মহনর প্রিল ধ্ারণার বভবিহত বেসাি কহর বপেহনর সিগুহলার 

কাযা আদায় শুরু কহর থদয়া কতথিয। কাযা আদায় থিষ েওয়ার পূহিথ মৃতুয এহস 

থগহল থসগুহলা আদায় করার জনয ওসীয়ত কহর যাওয়া িাঞ্ছনীয়।  

আল্লাে না করুন, কাহরা থথহক কাবলমাহয় কুফর িা বিরক প্রকাি থপহল তার জনয 

কাবলমা পহড় নতুনভাহি ঈমান আনহত েহি এিং বিিাে থদােরাহত েহি। থকউ 

যবদ অহনযর অথথ অবিধ্ভাহি বনহয় থাহক, তােহল থস অথথ বনহজর প্রিল ধ্ারণার 

বভবিহত থয পবরমাণ েয়, তা মূল মাবলকহক থপৌেঁহে বদহি। মাবলক না থাকহল, 

তার ওয়াবরসহদরহক থপৌেঁবে বদহি। তাহদরহকও না থপহল মূল মাবলকহক সাওয়াি 

থপৌেঁোহনার বনয়হত গরীি বমসকীনহদরহক দান কহর বদহি। 

এসি বিষয় োবলস তাওিার জনয একান্ত জরুরী। এরকম োবলস তাওিা করহল 

আল্লাের ওয়াদা আহে থয, বনিয়ই বতবন তাওিা কিুল কহর বনহিন এিং 

তাওিাকারীহক ক্ষমা কহর মুোব্বত করহিন। 

তাওিা কিুবলয়াত সম্পহকথ আল্লাে পাক িহলন, 

لَى الل َِه لِل َذِيَن يَعْمَلُونَ الس ُوءَ بِجَهَالٍَة ثُم َ يَُتوبُونَ مِْن قَرِيٍب فَأُولَئِكَ يَتُوُب الل َُه إِن َمَا الت َوْبَُة عَ
ئَاتِ حَت َى إِذَا حَضَرَ 

ِ
 عَلَيْهِمْ وَكَانَ الل َُه عَلِيمًا حَكِيمًا   وَلَيْسَتِ الت َوْبَُة لِل َذِينَ يَعْمَلُوَن الس َي 

ي تُبْتُ اْلََْن َوَلَ ال َذِينَ يَمُوتُوَن وَهُمْ كُف َاٌر أُولَئَِك َأعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًاأَحَدَهُمُ الْ
ِ
مَوْتُ قَاَل إِن 
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“অিিযই আল্লাে তাহদর তাওিা কিুল করহিন, যার ভুলিিত মন্দ কাজ কহর 

অনবতবিলহম্ব তাওিা কহর। এরাই েল থস সি থলাক যাহদরহক আল্লাে ক্ষমা কহর 

থদন। আল্লাে মোোনী, সিথে। আর এমন থলাকহদর জনয থকান ক্ষমা থনই, যার 

মন্দ কাজ করহতই থাহক, এমন বক যেন তাহদর কাহরা মাথার উপর মৃতুয 

উপবস্থত েয়, তেন িলহত থাহক: আবম এেন তাওিা করবে। আর তাওিা থনই 

তাহদর জনয, যারা কাবফর অিস্থায় মৃতুযিরণ কহর। আবম তাহদর জনয 

যন্ত্রণাদায়ক িাবস্ত প্রস্তুত কহর থরহেবে”। [সতূ্র: সূরা বনসা, আয়াত ১৭-১৮] 

 

 

সমাপ্ত 

 

 

েযরতওয়ালার “বকতািুল ঈমান” বকতাহির ৪থথ অধ্যায় থথহক সংকবলত 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.islami_jindegi
../../../../../../05.%20AMAR%20KAAAJ/1st%20Priority/esho_taqwa/Done/www.darsemansoor.com
https://itunes.apple.com/us/app/islami-jindegi/id1271205014

	Button1: 


