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সূচীপত্র 
 

ক্র রশকরানাম পৃষ্ঠা 
১ ভূরমকা  
২ কবীরা গুনাহ কী?  
৩ ১ নাং কবীরা গুনাহ:  আল্লাহর সাকে কাউকক শরীক করা’  
৪ ২ নাং কবীরা গুনাহ: মানুষ হত্যা করা  
৫ ৩ নাং কবীরা গুনাহ: যাদু  
৬ ৪ নাং কবীরা গুনাহ: সালাত্ ত্যাগ করা  
৭ ৫ নাং কবীরা গুনাহ: যাকাত্ আদাে না করা  
৮ ৬ নাং কবীরা গুনাহ: সঙ্গত্ কারণ ছাড়া রমযাকনর সাওম 

ভঙ্গ করা বা না রাখা 
 

৯ ৭ নাং কবীরা গুনাহ: সামে্য োকা সকেও হজ না করা  
১০ ৮ নাং কবীরা গুনাহ: মাত্া-রপত্ার অবাধ্য হওো  
১১ ৯ নাং কবীরা গুনাহ: আত্মীেত্ার সম্পক্ রছন্ন করা এবাং 

রনকট আত্মীেকদর পররত্যাগ করা 
 

১২ ১০ নাং কবীরা গুনাহ: বযরভচার করা  
১৩ ১১ নাং কবীরা গুনাহ: পুাং মমেুন এবাং স্ত্রীর মলদ্বাকর সঙ্গম 

করা 
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১৪ ১২ নাং কবীরা গুনাহ: সুদ খাওো  
১৫ ১৩ নাং কবীরা গুনাহ: ইোত্ীকমর সম্পদ ভক্ষণ করা  
১৬ ১৪ নাং কবীরা গুনাহ: আল্লাহ এবাং ত্াাঁর রাসূকলর ওপর 

রমেযাকরাপ করা 
 

১৭ ১৫ নাং কবীরা গুনাহ: যুকের মেদান থেকক পলােন করা  
১৮ ১৬ নাং কবীরা গুনাহ: শাসক বযরি কতৃ্্ক প্রজাকদরকক 

থধ্াকা থদওো এবাং ত্াকদর ওপর অত্যাচার করা 
 

১৯ ১৭ নাং কবীরা গুনাহ: গব্, অহাংকার, আত্মম্ভররত্া, হট-
ধ্রম্ত্া 

 

২০ ১৮ নাং কবীরা গুনাহ:  রমেযা সাক্ষী থদওো’  
২১ ১৯ নাং কবীরা গুনাহ: মাদক দ্রবয থসবন করা  
২২ ২০ নাং কবীরা গুনাহ: জুো থখলা  
২৩ ২১ নাং কবীরা গুনাহ: সত্ী-সাধ্বী নারীর প্ররত্ বযরভচাকরর 

অপবাদ থদওো  
 

২৪ ২২ নাং কবীরা গুনাহ: গনীমকত্র মাল আত্মসাৎ করা  
২৫ ২৩ নাং কবীরা গুনাহ: চুরর করা  
২৬ ২৪ নাং কবীরা গুনাহ: ডাকারত্ করা  
২৭ ২৫ নাং কবীরা গুনাহ: রমেযা শপে  
২৮ ২৬ নাং কবীরা গুনাহ: যুলুম, অত্যাচারা করা  
২৯ ২৭ নাং কবীরা গুনাহ: চাাঁদাবাজী ও অনযাে থটাল আদাে  
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৩০ ২৮ নাং কবীরা গুনাহ: হারাম খাওো, ত্া থয থকাকনা উপাকে 
থহাক না থকন 

 

৩১ ২৯ নাং কবীরা গুনাহ: আত্মাহত্যা করা  
৩২ ৩০ নাং কবীরা গুনাহ: অরধ্কাাংশ সমে রমেযা বলা  
৩৩ ৩১ নাং কবীরা গুনাহ: মানব ররচত্ রবধ্াকন থদশ পররচালনা 

ও রবচার ফেসালা করা 
 

৩৪ ৩২ নাং কবীরা গুনাহ: রবচার ফেসালার থক্ষকত্র ঘুষ গ্রহণ 
করা 

 

৩৫ ৩৩ নাং কবীরা গুনাহ: মরহলা পুরুকষর থবশ ধ্ারণ করা 
এবাং পুরুকষর মরহলার থবশ ধ্ারণ করা 

 

৩৬ ৩৪ নাং কবীরা গুনাহ: আপন স্ত্রীকক বযরভচাকর সুকযাগ 
থদওো 

 

৩৭ ৩৫ নাং কবীরা গুনাহ: হালালকারী এবাং যার জনয হালাল 
করা হে উভকে গুনাহগার 

 

৩৮ ৩৬ নাং কবীরা গুনাহ: থপশাব থেকক থবাঁকচ না োকা  
৩৯ ৩৭ নাং কবীরা গুনাহ: চতু্ষ্পদ জন্তুর থচহারা রবকৃরত্ করা  
৪০ ৩৮ নাং কবীরা গুনাহ: দুরনো অজ্কনর লকক্ষয ইলকম দীন 

রশক্ষা করা এবাং সকত্যকক থগাপন করা 
 

৪১ ৩৯ নাং কবীরা গুনাহ: রখোনত্ করা  
৪২ ৪০ নাং কবীরা গুনাহ:  থখাটা থদওো  
৪৩ ৪১ নাং কবীরা গুনাহ: ত্াকদীরকক অস্বীকার করা  
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৪৪ ৪২ নাং কবীরা গুনাহ: মানুকষর রনকট অকনযর থগাপন ত্েয 
ফাাঁস করা 

 

৪৫ ৪৩ নাং কবীরা গুনাহ: পররনন্দা করা  
৪৬ ৪৪ নাং কবীরা গুনাহ: অরভশাপ করা  
৪৭ ৪৫ নাং কবীরা গুনাহ: গাদ্দারী করা, ওোদা পালন না করা  
৪৮ ৪৬ নাং কবীরা গুনাহ: গণক ও থজযারত্রব্দকদর রবশ্বাস করা  
৪৯ ৪৭ নাং কবীরা গুনাহ: স্বামীর অবাধ্য হওো  
৫০ ৪৮ নাং কবীরা গুনাহ: কাপড় , থদওোল ও পাের 

ইত্যারদকত্ প্রাণীর ছরব আাঁকা 
 

৫১ ৪৯ নাং কবীরা গুনাহ: থশাক প্রকাশাকে্ থচহারার উপর 
আঘাত্ করা, মাত্ম করা, কাপড় থছড়া, মাো মুণ্ডাকনা বা 
চুল উঠাকনা, রবপকদর সমে ধ্বাংকসর জনয থদা‘আ করা 

 

৫২ ৫০ নাং কবীরা গুনাহ: অনযােভাকব রবকদ্রাহ করা  
৫৩ ৫১ নাং কবীরা গুনাহ:  দুব্ল, চাকর-চাকরানী, স্ত্রী ও 

চতু্ষ্পদ জন্তুর ওপর অত্যাচার করা 
 

৫৪ ৫২ নাং কবীরা গুনাহ: প্ররত্কবশীকদর কষ্ট থদওো  
৫৫ ৫৩ নাং কবীরা গুনাহ: মুসরলমকদর কষ্ট থদওো ও গারল 

থদওো 
 

৫৬ ৫৪ নাং কবীরা গুনাহ: অহাংকার ককর লুরঙ্গ কাপড় ইত্যারদ 
ঝুরলকে পররধ্ান করা 

 

৫৭ ৫৫ নাং কবীরা গুনাহ: স্বণ্ থরৌকপযর পাকত্র পানাহার করা  
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৫৮ ৫৬ নাং কবীরা গুনাহ: পুরুকষর স্বণ্ ও থরশমী কাপড় 
পররধ্ান করা 

 

৫৯ ৫৭ নাং কবীরা গুনাহ: থগালাকমর পলােন করা  
৬০ ৫৮ নাং কবীরা গুনাহ: আল্লাহ বযত্ীত্ অনয কাকরা উকদ্দকশ 

পশু যকবহ করা 
 

৬১ ৫৯ নাং কবীরা গুনাহ: থজকন শুকন অনযকক রপত্া বকল 
স্বীকৃরত্ থদওো 

 

৬২ ৬০ নাং কবীরা গুনাহ: ত্ক্-রবত্্ক, ঝগড়া এবাং শত্রুত্া 
থপাষণ করা 

 

৬৩ ৬১ নাং কবীরা গুনাহ: প্রকোজকনর অরত্রি পারন দান 
করকত্ অস্বীকার করা 

 

৬৪ ৬২ নাং কবীরা গুনাহ: ওজকন ও মাকপ কম থদওো  
৬৫ ৬৩ নাং কবীরা গুনাহ: আল্লাহর পাকড়াও থেকক রনরিত্ 

হওো 
 

৬৬ ৬৪ নাং কবীরা গুনাহ: মৃত্ জন্তু, প্রবরহত্ রি এবাং শুককরর 
থগাশত্ খাওো 

 

৬৭ ৬৫ নাং কবীরা গুনাহ: জুমু‘আর সালাত্ ও জামা‘আত্ থচকড় 
রদকে রবনা কারকণ একা একা সালাত্ আদাে করা 

 

৬৮ ৬৬ নাং কবীরা গুনাহ: আল্লাহর রহমত্ থেকক রনরাশ হওো  
৬৯ ৬৭ নাং কবীরা গুনাহ: মুসরলমকক কারফর বকল আখযারেত্ 

করা 
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৭০ ৬৮ নাং কবীরা গুনাহ: ষড়যন্ত্র করা এবাং থধ্াক থদওো  
৭১ ৬৯ নাং কবীরা গুনাহ: মুসরলমকদর ত্রুরট-রবচুযরত্ ত্ালাশ 

করা এবাং ত্াকদর থগাপন ত্েয প্রকাশ করা 
 

৭২ ৭০ নাং কবীরা গুনাহ:  থকাকনা সাহাবীকক গারল থদওো  
৭৩ ৭১ নাং কবীরা গুনাহ: অনযাে রবচার  
৭৪ ৭২ নাং কবীরা গুনাহ: ঝগড়া করার সমে অরত্ররি গারল 

থদওো 
 

৭৫ ৭৩ নাং কবীরা গুনাহ: থকাকনা বাংশ বা ত্ার থলাককদর 
খারাপ গুকণ অরভরহত্ করা 

 

৭৬ ৭৪ নাং কবীরা গুনাহ: মৃত্ বযরির জনয আনুষ্ঠারনক ও উচ্চ 
শকে কান্নাকারট করা 

 

৭৭ ৭৫ নাং কবীরা গুনাহ: যমীকনর সীমানা উরঠকে থফলা বা 
পররবত্্ন করা 

 

৭৮ ৭৬ নাং কবীরা গুনাহ: অপসাংসৃ্করত্ ও কু-প্রোর প্রচলন 
করা অেবা রবভ্রারির রদকক আহ্বান করা 

 

৭৯ ৭৭ নাং কবীরা গুনাহ: নারী অকনযর চুল বযবহার করা, 
শরীকর উলরক আকা, ভ্রু উপড়াকনা, দাত্ ফাক করা 

 

৮০ ৭৮ নাং কবীরা গুনাহ: ধ্ারাকলা অস্ত্র রদকে কাকরা রদকক 
ইশারা করা 

 

৮১ ৭৯ নাং কবীরা গুনাহ: হারাম শরীকফ ধ্ম্কদ্রাহী কাজ করা  
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ভূরমকা 
 

রবসরমল্লারহর রাহমারনর রারহম 

সকল প্রশাংসা একমাত্র আল্লাহর জনয। আমরা শুধ ু

তাঁাঁরই প্রশাংসা করর এবাং ত্াাঁর রনকট সাহাযয প্রাে্না 
করর ও ত্াাঁর রনকট ক্ষমা চাই। আল্লাহ যাকক রহদাোত্ 
রদকবন থকউ ত্াকক থগামরাহ করকত্ পারকব না। আর 
আল্লাহ যাকক থগামরাহ ককরন ত্াকক থকউ পে থদখাকত্ 
পাকর না এবাং আমরা সাক্ষয রদরি থয, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত্ 
থকাকনা উপাসয থনই। রত্রন একক, ত্ার থকাকনা শরীক 
থনই। আকরা সাক্ষয রদরি থয, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওোসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।  

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন, 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َ  ٱتذُقوا   َءاَمُنوا   ٱَّلذ نُتم إِلذ  َتُموُتنذ  َوَل  ُتَقاتِهِۦ َحقذ  ٱّللذ

َ
 َوأ

ۡسلُِمونَ  [  ٢٠١: عمران ال] ﴾١٠٢ مُّ  
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“থহ ঈামনদারগণ! থত্ামরা যোযেভাকব আল্লাকক ভে কর 
আর সাবধ্ান, মুসরলম না হকে মারা থযও না।” [সূরা 
আকল ইমরান, আোত্: ১০২] 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِي َربذُكمُ  ٱتذُقوا   ٱنلذاُس  َيَٰٓ ِن َخلََقُكم ٱَّلذ  َوَِٰحَدة   نذۡفس   م 
ا ٗ ا ِمۡنُهَما َوَبثذ  َزۡوَجَها ِمۡنَها وََخلَقَ  َ  َوٱتذُقوا   َونَِسآء    َكثرِي  ِي ٱّللذ  ٱَّلذ

رَۡحاَم   بِهِۦ تََسآَءلُونَ 
َ
َ  إِنذ  َوٱۡۡل : النساء] ﴾١ َرقِيب ا َعلَۡيُكمۡ  ََكنَ  ٱّللذ

٢] 

“থহ মানব সমাজ! থত্ামরা থত্ামাকদর রবকক ভে কর, 
রযরন থত্ামাকদরকক এক বযরি থেকক সৃরষ্ট ককরকছন এবাং 
রযরন ত্ার থেকক ত্ার সঙ্গীনীকক সৃরষ্ট ককরকছন আর 
রবস্তার ককরকছন ত্াকদর দু’জন থেকক অগরণত্ পুরুষ ও 
নারী, আর আল্লাহকক ভে কর, যার নাকম থত্ামরা একক 
অপকরর রনকট যাচনা ককর োক এবাং আত্মীে- জ্ঞাত্ীকদর 
বযাপাকর সত্ক্ত্া অবলম্বন কর। রনিে আল্লাহ 
থত্ামাকদর বযাপাকর সকচত্ন।” [সূরা আন-রনসা, আোত্: 
১] 

আল্লাহ ত্া‘আলা আকরা বকলন,  
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َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َ  ٱتذُقوا   َءاَمُنوا   ٱَّلذ ا قَۡول   َوقُولُوا   ٱّللذ  يُۡصلِحۡ  ٧٠ َسِديد 
ۡعَمَٰلَُكمۡ  لَُكمۡ 
َ
َ  يُِطعِ  َوَمن ُذنُوَبُكۡم   لَُكمۡ  َوَيۡغفِرۡ  أ  َورَُسوََلُۥ ٱّللذ
 [٠٢  ،٠٠: االحزاب] ﴾٧١ َعِظيًما فَۡوًزا فَازَ  َفَقدۡ 

“থহ ঈমানদারগণ! আল্লাহকক ভে কর এবাং সরঠক সত্য 
কো বল, রত্রন থত্ামাকদর আমল সাংকশাধ্ন করকবন এবাং 
থত্ামাকদর পাপসমূহ ক্ষমা করকবন। থয থকউ আল্লাহ ও 
ত্ার রাসূকলর আনুগত্য ককর থস অবশযই মহা সাফলয 
অজ্ন করকব।” [সূরা আল-আহযাব, আোত্: ৭০-৭১] 

রনিে সকব্াত্তম কো হকলা আল্লাহর রকত্াব। আর 
সকব্াত্তম আদ্শ হকলা রাসূকলর আদশ্। আর সব্ রনকৃষ্ট 
রবষে হকলা মনগড়া ও নব প্রবরত্্ত্ রবষে ত্ো রবদ‘আত্, 
আর প্ররত্রট রবদ‘আত্ই হকলা থগামরাহী। আর প্ররত্রট 
থগামরাহীর পররণাম জাহান্নাম।  

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন, 

ِرۡ  َعۡنهُ  ُتۡنَهۡونَ  َما َكَبآئِرَ  ََتَۡتنُِبوا   إِن﴿ ِ  َعنُكمۡ  نَُكف   اتُِكمۡ َسي 
ۡدَخل   َونُۡدِخلُۡكم ا مُّ  [  ١٢: النساء] ﴾٣١ َكرِيم 
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“থয সকল বড় গুনাহ সম্পকক্ থত্ামাকদর রনকষধ্ করা 
হকেকছ যরদ থত্ামরা থস সব বড় গুনাহ থেকক থবকচ 
োককত্ পার, ত্কব আমরা থত্ামাকদর ত্রুরট রবচুযরত্গুকলা 
ক্ষমা ককর রদব এবাং সম্মানজনক স্থাকন থত্ামাকদর প্রকবশ 
করাব।” [সূরা আন-রনসা, আোত্: ৩১] 

উরল্লরখত্ আোকত্ আল্লাহ ত্া‘আলা যারা কবীরা গুনাহ 
থেকক থবকচ োককব ত্াকদরকক দো ও অনুগ্রকহ জান্নাকত্ 
প্রকবশ করাকনার দারেত্ব রনকেকছন। কারণ, সগীরা গুনাহ 
রবরভন্ন থনক আমল থযমন, সালাত্, সাওম, জুমু‘আ, 
রমযান ইত্যারদর মাধ্যকম মাফ হকে যাকব।  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 رمضان إيل ورمضان اجلمعة إىل واجلمعة اخلمس الصلوات»
 .«الكبائر اجتنبت إذا بينهن ملا مكفرات

“পাচ ওোি সালাত্, এক জুমু‘আ থেকক অনয জুমু‘আ 
এবাং এক রমযান থেকক অনয রমযান মধ্যবত্্ী সমকের 
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গুনাহগুকলাকক ক্ষমা কররকে থদে, যরদ বড় গুনাহ থেকক 
থবকচ োকা যাে।”1

 

উরল্লরখত্ হাদীকসর দ্বারা স্পষ্টভাকব বুঝা যাকি থয, কবীরা 
গুনাহ থেকক থবকচ োকা অত্ীব জরুরর। যরদও জ্ঞানীরা 
বকলন, ত্াওবা ও ক্ষমা প্রাে্নার ফকল থকাকনা কবীরা 
গুনাহ অবরশষ্ট োকক না। আর একই গুনাহ বার বার 
করকল ত্া সগীরা োকক না। 

অত্এব, কবীরা গুনাহ থেকক থবকচ োককত্ হকল ত্া 
সম্পকক্ আমাকদর সরঠক ধ্ারণা োকা অত্যি প্রকোজন। 

হুযাইফা ইবনুল ইোমন রারদোল্লাহু ‘আনহু বকলন, 
থলাককরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লামকক ভাকলা 
ভাকলা রবষেগুকলা রজজ্ঞাসা করত্ এবাং আরম খারাপ 
রবষেগুকলা সম্পকক্ রজজ্ঞাসা করত্াম এজনয থয, যাকত্ 
আমাকক খারাপ রবষেগুকলা স্পশ্ করকত্ না পাকর। করব 
বকলন, 

                                                           
1 সহীহ মুসরলম। 
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 تلوقيه لكن للرش ال الرش عرفت

 فيه يقع الرش من اخلري يعرف لم ومن

“আরম খারাপ সম্পকক্ থজকনরছ ত্া করার উকদ্দকশ নে, 
বরাং খারারপ থেকক রক্ষা থপকত্। কারণ, থয থলাক মন্দ 
সম্পকক্ থকাকনা ধ্ারণা রাকখ না থস ত্াকত্ পরত্ত্ হে।” 

রবষেটাকক অত্যি গুরুত্ব পূণ্ মকন ককর থয সব কবীরা 
গুনাহ হাকফয ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী ত্ার প্ররসে 
রকত্াব “আল-কাবাকের” এ উকল্লখ ককরকছন থসগুকলাসহ 
আকরা রকছু কবীরা গুনাকহর আকলাচনা করা হকেকছ।  

এসব কবীরা গুনাহ সম্পকক্ জানা োককল হেত্ এ গুনাহ 
থেকক থবকচ োকাও সম্ভব হকব। 

এখাকন প্ররত্রট কবীরা গুনাকহর আকলাচনার সাকে একরট 
বা দু’রট ককর কুরআন ও হাদীকসর রবশুে প্রমাণ উকল্লখ 
করা হকেকছ এবাং প্রকোজন অনুসাকর থকাকনা থকাকনা 
স্থাকন রবষেরটর সাংরক্ষপ্ত বযাখযা রবকেষণ করা হকেকছ। 
আল্লাহর রনকটই আমরা সাহাযয প্রাে্না করর। 
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আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ এবাং মহৎ গুণাবলীর মাধ্যকম 
প্র্ােনা কররছ থয, এই ররসালার মকধ্য থয রবষেগুকলা 
রকেকছ ত্ার দ্বারা আমাকক এবাং সমস্ত মুসরলমকক 
প্ররত্দান রদকবন ঐ রদন থয রদন থকাকনা ধ্ন সম্পদ ও 
সিান কাকরা উপকাকর আসকব না। একমাত্র ঐ বযরি 
উপকৃত্ হকব থয আল্লাহর রনকট সরল মন রনকে উপরস্থত্ 
হকবন। আর এই আমল সহ অনয সমস্ত আমল একমাত্র 
আল্লাহর জনয। রত্রন ত্ার সন্তুরষ্ট অজ্ন ও কুরআন, 
হাদীকসর অনুসৃত্ পে রনকদ্শনা অনুসলরণ করার 
ত্াওফীক রদন। 

 .العاملني رب هلل احلمد ان دعوانا وآخر
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কবীরা গুনাহ কী? 

অকনককই মকন ককরন, কবীরা গুনাহ মাত্র সাত্রট যার 
বণ্না একরট হাদীকস একসকছ। মূলত্ঃ কোরট রঠক নে। 
কারণ, হাদীকস বলা হকেকছ, উরল্লরখত্ সাত্রট গুনাহ 
কবীরা গুনাকহর অি্ভুি। এ কো উকল্লখ করা হে রন 
থয, থকবল এ সাত্রট গুনাহই কবীরা গুনাহ, আর থকাকনা 
কবীরা গুনাহ থনই। 

একারকণই আেুল্লাহ ইবন আব্বাস রারদোল্লাহু ‘আনহুমা 
বকলন, কবীরা গুনাহ সাত্ হকত্ সত্তর পয্ি (ত্াবারী 
রবশুে সনকদ)।  

ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বকলন, উি হাদীকস কবীরা 
গুনাকহর রনরদ্ষ্ট সাংখযা উকল্লখ করা করা হে রন। 

শাইখুল ইসলাম ইবন ত্াইরমেযা রহ. বকলন, কবীরা 
গুনাহ হকলা: থয সব গুনাকহর কারকণ দুরনোকত্ আল্লাহ 
ত্া‘আলা কতৃ্্ক শারস্তর রবধ্ান আকছ এবাং আরখরাকত্ 
শারস্তর ধ্মক থদওো হকেকছ।  
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রত্রন আকরা বকলন, থয সব গুনাকহর কারকণ কুরআন ও 
হাদীকস ঈমান চকল যাওোর হুমরক বা অরভশাপ ইত্যারদ 
একসকছ ত্াককও কবীরা গুনাহ বকল। 

উলামাকে রকরাম বকলন, ত্াওবা ও ক্ষমা প্রাে্নার ফকল 
থকাকনা কবীরা গুনাহ অবরশষ্ট োকক না আবার একই 
সগীরা গুনাহ বার বার কারার কারকণ ত্া সগীরা (কছাট) 
গুনাহ োকক না।  

উলামাকে রকরাম কবীরা গুনাকহর সাংখযা সত্তররটর অরধ্ক 
উকল্লখ ককরকছন। যা রনকচ তু্কল ধ্রা হকলা: 

১ নাং কবীরা গুনাহ 

باهلل الرشك  ‘আল্লাহর সাকে কাউকক শরীক করা’ 

রশক্ দুই প্রকার: 

১. রশকক ্আকবার, আল্লাহর সাকে আল্লাহ বযত্ীত্ অনয 
থকাকনা রকছুর ইবাদত্ করা। অেবা থয থকাকনা প্রকাকরর 
ইবাদত্কক আল্লাহ ছাড়া অনয রকছুর জনয রনকবদন করা 
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থযমন, আল্লাহ ছাড়া অনয কাকরা উকদ্দকশয প্রাণী যকবহ 
করা ইত্যারদ।  

যরদ থকাকনা বযরি ইবাদকত্র রকছু অাংকশ গাইরুল্লাহকক 
শরীক করার মুহূকত্্ আল্লাহর ইবাদত্ ককর ত্বুও ত্া 
রশক্। 

দলীল: আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

َ  إِنذ ﴿ ن َيۡغفِرُ  َل  ٱّللذ
َ
َٰلَِك  ُدونَ  َما َوَيۡغفِرُ  بِهِۦ يُۡۡشَكَ  أ  ﴾يََشآُء   لَِمن َذ

 [٨٤: النساء]

“রনঃসকন্দকহ আল্লাহ ত্া‘আলা ত্ার সাকে রশক্ করাকক 
ক্ষমা করকবন না। ত্কব রশক্ ছাড়া অনযানয গুনাহ যাকক 
ইিা ক্ষমা করকবন।” [সূরা আন-রনসা, আোত্: ৪৮] 

২. রশকক ্ আসগার বা থছাট রশক্: ররো অে্াৎ থলাক 
থদখাকনার উকদ্দশয রনকে আমল করা ইত্যারদ।  

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

ِينَ  ٤ ل ِۡلُمَصل ِيَ  فََوۡيل  ﴿ ِينَ  ٥ َساُهونَ  َصَلتِِهمۡ  َعن ُهمۡ  ٱَّلذ  ُهمۡ  ٱَّلذ
 [ ٦  ،٨: املاعون] ﴾٦ يَُرآُءونَ 
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“অত্এব, দুকভ্াগ থস সব মুসল্লীর যারা ত্াকদর সালাত্ 
সম্পকক্ থব-খবর যারা ত্া থলাক থদখাকনার জনয ককর।” 
[সূরা আল-মা‘উন, আোত্: ৪-৬] 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন, আল্লাহ 
ত্া‘আলা বকলন, 

 يغري فيه ميع ارشك عمال عمل من الرشك عن الرشاكء أغىن أٍنا»
 .«ورشكه تركته

“আরম অাংরশদাররত্ব থেকক সমূ্পণ্ মুি। থয বযরি থকাকনা 
কাজ ককর আর ঐ কাকজ আমার সাকে অনয কাউকক 
শরীক ককর, আরম ঐ বযরিকক ত্ার রশকক্ থছকড় থদই।”2  

২ নাং কবীরা গুনাহ 

‘মানুষ হত্যা করা’ انلفس قتل 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন, 

                                                           

2 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৫৩০০। 
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ِينَ ﴿ ٓ  َوٱَّلذ نَفُقوا   إَِذا
َ
وا   َولَمۡ  يُۡۡسِفُوا   لَمۡ  أ َٰلَِك  َبۡيَ  َوََكنَ  َيۡقُُتُ اقَ  َذ  ٦٧ َوام 

ِينَ  ِ  َمعَ  يَۡدُعونَ  َل  َوٱَّلذ مَ حَ  ٱلذِت  ٱنلذۡفَس  َيۡقُتلُونَ  َوَل  َءاَخرَ  إَِلًَٰها ٱّللذ  رذ
 ُ َٰلَِك  َيۡفَعۡل  َوَمن يَۡزنُوَن   َوَل  بِٱۡۡلَق ِ  إِلذ  ٱّللذ ا يَۡلقَ  َذ ثَام 

َ
 يَُضََٰعۡف  ٦٨ أ

 َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن إِلذ  ٦٩ ُمَهانًا فِيهِۦ َوَيۡخُلۡ  ٱۡلقَِيََٰمةِ  يَۡومَ  ٱۡلَعَذاُب  ََلُ 
ا َعَمل   وََعِمَل   [٦٦  ،٦٦: الفرقان] ﴾٧٠ َصَٰلِح 

“এবাং যারা আল্লাহর সাকে অনয উপাকসযর ইবাদত্ ককর 
না, আল্লাহ যার হত্যা অববধ্ ককরকছন সঙ্গত্ কারণ 
বযত্ীত্ ত্াকক হত্যা ককর না এবাং বযরভচার ককর না। 
আর যারা এসব কাজ ককর ত্ারা শারস্তর সমু্মখীন হকব। 
রকোমত্ রদবকস ত্াকদর শারস্ত রদ্বগুণ হকব এবাং লারিত্ 
অবস্থাে থসোে ত্ারা রচরকাল বসবাস করকব। রকন্তু ত্ারা 
নে, যারা ত্াওবা ককর রবশ্বাস স্থাপন ককর এবাং সৎকম্ 
ককর।” [সূরা আল-ফুরকান, আোত্: ৬৬-৭০] 

উরল্লরখত্ আোকত্ আল্লাহ ত্া‘আলা হত্যা করকত্ রনকষধ্ 
ককরকছন। আর যারা হত্যা ককর ত্াকদর জনয করঠন 
শারস্তর কো উকল্লখ ককরকছন। সুত্রাাং শরী‘আত্ 
অনুকমারদত্ কারণ ছাড়া মানুষ হত্যা করা কবীরা গুনাহ।  
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৩ নাং কবীরা গুনাহ 

 ’যাদু‘ السحر

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন, 

َيَِٰطيَ  َوَلَِٰكنذ ﴿ ۡحرَ  ٱنلذاَس  ُيَعل ُِمونَ  َكَفُروا   ٱلشذ ِ : ابلقرة] ﴾ٱلس 
٢٠١] 

“রকন্তু শেত্াকনরা কুফুরী ককর মানুষকক যাদু রশক্ষা 
রদত্।” [সূরা আল-বাকারাহ, আোত্: ১০২] 

আবু হুরােরা রারদোল্লাহু ‘আনহু থেকক বরণ্ত্ রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন, 

 اليت فسانل وقتل والسحر باهلل الرشك املوبقات السبع اجتنبوا»
 ميو واتلويل ايلتيم مال وأكل الرباء وأكل باحلق إال اهلل حرم

 .«الغافالت املؤمنات املحصنات وقذف الزحف

“থত্ামরা সাত্রট ধ্বাংসাত্মক রবষে থেকক থবকচ োককব 
সাহাবাকে থকরাম রজজ্ঞাসা করকলন: ইো রাসূলুল্লাহ্! ঐ 
ধ্বাংসাত্মাক রবষেগুকলা কী? রত্রন জবাকব বকলন, (১) 
আল্লাহর সাকে শরীক করা, (২) যাদু করা, (৩) 
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অনযােভাকব কাউকক হত্যা করা, যা আল্লাহ ত্া‘আলা 
হারাম ককর রদকেকছন, (৪) সুদ খাওো, (৫) ইোত্ীকমর 
সম্পদ আত্মসাৎ করা, (৬) রজহাকদর মেদান থেকক 
পলােন করা, (৭) সত্ী-সাধ্বী মুরমন মরহলাকক অপবাদ 
থদওো।”3

 

৪ নাং কবীরা গুনাহ 

الصالة ترك   বা (সালাত্ ত্যাগ করা) 

আল্লাহ ত্া‘আলা পরবত্র কুরআকন বকলন,  

َضاُعوا   َخۡلف   َبۡعِدهِمۡ  ِمن   فََخلََف ﴿
َ
ةَ  أ لَوَٰ َِٰت   َوٱتذَبُعوا   ٱلصذ َهَو  ٱلشذ

ا وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن إِلذ  ٥٩ َغيًّا يَۡلَقۡونَ  فََسۡوَف   ﴾٦٠ َصَٰلِح 
 [ ٦٠  ،٩٦: مريم]

“ত্াকদর পর আসকলা (অপদাে্) বাংশধ্র। ত্ারা সালাত্ 
নষ্ট করল ও লালসার বশবত্্ী হকলা। সুত্রাাং ত্ারা 
অরচকরই কু-ককম্র শারস্ত প্রত্যক্ষ করকব; রকন্তু ত্ারা নে 

                                                           

3 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ২৫৬। 
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যারা ত্াওবা ককরকছ, ঈমান একনকছ ও থনক কাজ 
ককরকছ।” [সূরা মারইোম, আোত্: ৫৯-৬০] 

হাদীকস বরণ্ত্ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম 
বকলন, 

 . «الصالة ةرك والكفر الرشك وبني الرجل بني»

“থকাকনা মুরমন বযরি এবাং রশক্ ও কুফকরর মকধ্য পাে্কয 
হকলা সালাত্ ত্যাগ করা।”4  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«كفر فقد تركها فمن الصالة وبينهم بيننا اذلي العهد»

“আমাকদর ও ত্াকদর মকধ্য পাে্কয হল সালাত্, থয ত্া 
পররত্যাগ করল থস কাকফর হকে থগল।”5

 

৫ নাং কাবীরা গুনাহ 

الزاكة منع  বা যাকাত্ আদাে না করা 

                                                           
4 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১১৬। 
5 আহমদ, হাদীস নাং ২১৮৫৯। 
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আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

ِينَ  ََيَۡسَبذ  َوَل ﴿ ٓ  َيۡبَخلُونَ  ٱَّلذ َُٰهمُ  بَِما ُ  َءاتَى ا ُهوَ  فَۡضلِهِۦ ِمن ٱّللذ  َخرۡي 
ذُهم   ذُهۡم   َش    ُهوَ  بَۡل  ل ِ  ٱۡلقَِيََٰمةِ   يَۡومَ  بِهِۦ ََبِلُوا   َما َسُيَطوذقُونَ  ل ُُ مِ  َوّلِلذ َٰ  يََٰ

َمََٰوَٰتِ  ۡرِض   ٱلسذ
َ
ُ  َوٱۡۡل  [٢٤٠: عمران ال] ﴾١٨٠ َخبرِي   َتۡعَملُونَ  بَِما َوٱّللذ

“আর আল্লাহ রনজ অনুগ্রকহ ত্াকদর যা দান ককরকছন, 
ত্াকত্ যারা কৃপণত্া ককর। এই কাপ্ণয ত্াকদর জনয 
মঙ্গলজনক হকব বকল ত্ারা থযন ধ্ারণা না ককর, বরাং 
এটা ত্াকদর পকক্ষ একািই ক্ষরত্কর হকব। যাকত্ ত্ারা 
কাপ্ণয করকব থস সকল ধ্ন সম্পদ রকোমকত্র রদকন 
ত্াকদর গলাে থবড়ী বারনকে পরাকনা হকব।” [সূরা আকল 
ইমরান, আোত্: ১৮০] 

৬নাং কবীরা গুনাহ 

 عذر بال رمضان من يوم إفطار

সঙ্গত্ কারণ ছাড়া রমযাকনর সাওম ভঙ্গ করা বা না 
রাখা 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  
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 رسول حممدا وأن اهلل إال هلإ ال أن شهادة مخس ىلع اإلسالم بين»
 .«رمضان وصوم ابليت وحج الزاكة وإيناء الصلوة وإقام اهلل

“ইসলাম পাাঁচরট রভরত্তর ওপর প্ররত্রষ্ঠত্ হকেকছ। (১) এ 
কোর সাক্ষয থদওো থয, আল্লাহ ছাড়া আর থকাকনা 
সরত্যকার উপাসয থনই এবাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওোসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, (২) সালাত্ প্ররত্ষ্ঠা করা, (৩) 
যাকাত্ থদওো, (৪) হজ করা, (৫) রামযান মাকসর সাওম 
রাখা।”6

 

৭ নাং কবীরা গুনাহ 

 عليه القدرة مع احلج ترك

সামেয্ োকা সকেও হজ না করা 

আল্লাহ রাবু্বল আলামীন বকলন,  

﴿ ِ  َفرَ كَ  َوَمن َسبِيل    إََِلۡهِ  ٱۡسَتَطاعَ  َمنِ  ٱۡۡلَۡيِت  ِحجُّ  ٱنلذاِس  ََعَ  َوّلِلذ
َ  فَإِنذ   [٦٠: عمران ال] ﴾ٱۡلَعَٰلَِميَ  َعنِ  َغِني  ٱّللذ

                                                           

6 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৭। 
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“আর এ ঘকরর হজ করা থস সকল মানুকষর জনয অবশয 
কত্্বয যারা থসোে যাওোর সামে্য রাকখ। আর থয 
প্রত্যাখযান করকব থস থজকন রাখুক আল্লাহ সারা রবকশ্বর 
থকাকনা রকছুরই মকখাকপক্ষী নে।” [সূরা আকল ইমরান, 
আোত্: ৯৭] 

৮ নাং কবীরা গুনাহ 

الوادلين عقوق  ‘মাত্া-রপত্ার অবাধ্য হওো’ 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন, 

 قولو الوادلين وعقوق باهلل اإلرشاك الكبائر بأكرب أنيئكم اال»
 .«الزور

“আরম রক থত্ামাকদরকক সবকচকে বড় গুনাহ রক ত্া বকল 
রদব না? আর ত্া হকলা আল্লাহর সাকে শরীক করা, মাত্া-
রপাত্ার অবাধ্য হওো এবাং রমেযা কো বলা।”7

 

                                                           

7 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬৪৬। 



 

 

 
 25  

৯ নাং কবীরা গুনাহ 

 األرحام وتقطيع األقارب هجر

আত্মীেত্ার সম্পক্ রছন্ন করা এবাং রনকট আত্মীেকদর 
পররত্যাগ করা 

 আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

ُۡتمۡ  إِن َعَسۡيُتمۡ  َفَهۡل ﴿ ن تََوَلذ
َ
ۡرِض  ِف  ُتۡفِسُدوا   أ

َ
ُعٓوا   ٱۡۡل ِ  َوُتَقط 

رَۡحاَمُكمۡ 
َ
َلَٰٓئَِك  ٢٢ أ و 

ُ
ِينَ  أ ُ  لََعَنُهمُ  ٱَّلذ ُهمۡ  ٱّللذ َصمذ

َ
ۡعَمَٰٓ  فَأ

َ
بَۡصََٰرُهمۡ  َوأ

َ
 أ

 [  ١١  ،١١: حممد] ﴾٢٣

“ক্ষমত্া লাকভর পর সম্ভবত্ঃ থত্ামরা পৃরেবীকত্ ফাসাদ 
করকব এবাং আত্মীেত্ার বন্ধন রছন্ন করকব। একদর প্ররত্ই 
আল্লাহ অরভসম্পাত্ ককরন, অত্ঃপর ত্াকদরকক বরধ্র ও 
দৃরষ্টহীন ককরন।” [সূরা মুহাম্মাদ, আোত্: ২২-২৩] 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«رحم قاطع اجلنة اليدخل»
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“আত্মীেত্ার রছন্নকারী জান্নাকত্ প্রকবশ করকব না।”8  

১০ নাং কবীরা গুনাহ 

 ’বযরভচার করা‘ الزنا

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

َِنَٰٓ   َتۡقَرُبوا   َوَل ﴿ َِٰحَشة   ََكنَ  إِنذُهۥ ٱلز  : االرساء] ﴾٣٢ َسبِيل   َوَسآءَ  َف
١١] 

“থত্ামরা বযরভচাকরর কাকছও থযও না। রনিে এটা অেীল 
কাজ ও অরত্ মন্দ পে।” [সূরা আল-ইসরা, আোত্: ৩২] 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 قلعأ فإذا اكلظلة رأسه ىلع فاكن اإليمان منه خرج العبد زىن إذا»
 «إيله رجع

“যখন থকাকনা মানুষ বযরভচাকর রলপ্ত হে, ত্খন ত্ার থেকক 
ঈমান থবর হকে যাে। ঈমান ত্ার মাোর উপর ছাোর 

                                                           
8 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৪৬৩৩। 
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মকত্া অবস্থান ককর যাখন থস রবরত্ োকক ঈমান আবার 
রফকর আকস।”9

 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 نانفالعي حمالة ال ذلك مدرك الزنا من نصيبه آدم ابن ىلع كتب»
 الالكم زناهما واللسان االستماع زناهما واألذنان انلظر زناهما
 ىنويتم يهوي والقلب اخلطى زناهما والرجل ابلطش زناهما وايلد

 .«الفرج ذلك ويصدق

“আদম সিাকনর ওপর বযরভচাকরর রকছু অাংশ রলরপবে 
হকেকছ থস অবশযই ত্ার মকধ্য রলপ্ত হকব। দুই চকু্ষর 
বযরভচার হকলা দৃরষ্ট এবাং ত্ার দুই কাকনর বযরভচার শ্রবণ, 
মুকখর বযরভচার হকলা কো বলা, হাকত্র বযরভচার হকলা 
স্পশ্ করা ও পাকের বযরভচার হকলা পদকক্ষপ আর অিকর 
বযরভচাকরর আশা ও ইিার সিার হে, অবকশকষ 
লজ্জাস্থান একক সকত্য অেবা রমেযাে পররণত্ ককর।”10  

                                                           

9 রত্ররমযী, হাদীস নাং ২৫৪৯। 
10 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৪৮০২। 
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১১ নাং কবীরা গুনাহ 

 ادلبر يف املرأة وإتيان اللواط

পুাং মমেুন এবাং স্ত্রীর মলদ্বাকর সঙ্গম করা 

 আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

تُونَ  لَِقۡوِمهِۦٓ  قَاَل  إِذۡ  َولُوًطا﴿
ۡ
تَأ
َ
َحد   ِمنۡ  بَِها َسَبَقُكم َما ٱۡلَفَِٰحَشةَ  أ

َ
 أ

ِنَ  تُونَ  إِنذُكمۡ  ٨٠ ٱۡلَعَٰلَِميَ  م 
ۡ
ِن َشۡهَوة   ٱلر َِجاَل  ََلَأ  بَۡل  ٱلن َِسآءِ   ُدونِ  م 

نُتمۡ 
َ
ۡۡسِفُونَ  قَۡوم   أ  [٤٢  ،٤٠: االعراف] ﴾٨١ مُّ

“এবাং লূত্ককও পারঠকেরছলাম, থস ত্ার সম্প্রদােকক 
বকলরছল, ‘থত্ামরা এমন অেীল কাজ করছ যা থত্ামাকদর 
পূকব্ রবকশ্ব থকউ ককর রন। থত্ামরা থত্া কাম-তৃ্রপ্তর জনয 
নারীকক বাদ রদকে পুরুকষর রনকট গমন কর, থত্ামরা 
থত্া সীমালঙ্গনকারী সম্প্রদাে’।” [সূরা আল-আ‘রাফ, 
আোত্: ৮০-৮১] 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«واملفعول الفاعل فاقتلوا لوط قوم عمل يعمل وجدتموه من»
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“থত্ামরা কাউকক লূত্ সম্প্রদাকের কাজ (সমকাম) করকত্ 
থদখকল থয ককর এবাং যার সাকে করা হে উভেকক হত্যা 
কর।”11

 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম আকরা বকলন, 

 .«ادلبر يف إمرآة او رجال اىت رجل إىل اهلل ينظر ال»

“আল্লাহ ত্া‘আলা ঐ বযরির প্ররত্ দৃরষ্ট রদকবন না, থয 
থকাকনা পুরুকষর সাকে সমাকারমত্াে রলপ্ত হে অেবা 
থকাকনা মরহলার রপছকনর রাস্তা রদকে সহবাস ককর।”12  

১২ নাং কবীরা গুনাহ 

الربا أكل  ‘সুদ খাওো’ 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন, 

ِينَ ﴿ ُكلُونَ  ٱَّلذ
ۡ
ا   يَأ َِبوَٰ ِي َيُقومُ  َكَما إِلذ  َيُقوُمونَ  َل  ٱلر   َيَتَخبذُطهُ  ٱَّلذ
ۡيَطَٰنُ  ِ   ِمنَ  ٱلشذ  [١٠٩: ابلقرة] ﴾ٱلَۡمس 

                                                           

11 রত্ররমযী, হাদীস নাং ১২৭৬। 
12 রত্ররমযী, হাদীস নাং ১৮৬, সহীহ আল-জাকম। 
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“যারা সুদ খাে ত্ারা দাাঁড়াকব ঐ বযরির নযাে যাকক 
শেত্ান স্পশ্ দ্বারা পাগল ককর থদে।” [সূরা আল-
বাকারাহ, আোত্: ২৭৫] 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলকছন: 

 أرىب إنو أمه الرجل ينكح أن مثل أيرسها بابا وسبعون ثالثة الربا»
 .«املسلم الرجل عرض الريب

“সুকদর গুনাকহর ৭৩রট স্তর রকেকছ। যার মকধ্য সবকচকে 
হাল্কা হকলা রনজ মাত্াকক রববাহ করা। সব্রনম্ন স্তর হকলা 
থকাকনা মুসরলকমর ইজ্জত্ সম্ভ্রম হরণ করা।”13

 

১৩ নাং কবীরা গুনাহ 

ايلتيم مال أكل  ‘ইোত্ীকমর সম্পদ ভক্ষণ করা’ 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

ِينَ  إِنذ ﴿ ُكلُونَ  ٱَّلذ
ۡ
ََٰل  يَأ ۡمَو

َ
ُكلُونَ  إِنذَما ُظۡلًما ٱَۡلََتََٰمَٰ  أ

ۡ
 مۡ ُبُطونِهِ  ِف  يَأ

ا   ا َوَسَيۡصلَۡونَ  نَار   [  ٢٠: النساء] ﴾١٠ َسعرِي 

                                                           

13 হাককম, সহীহ আল-জাকম। 
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“যারা ইোত্ীকমর অে্-সম্পদ অনযােভাকব খাে, ত্ারা 
রনকজকদর থপকট আগুনই ভরত্্ ককরকছ এবাং সত্তরই ত্ারা 
অরিকত্ প্রকবশ করকব।” [সূরা আন-রনসা, আোত্: ১০] 

১৪ নাং কবীরা গুনাহ 

 رسوهل وىلع وجل عز اهلل ىلع الكذب

আল্লাহ এবাং ত্াাঁর রাসূকলর ওপর রমেযাকরাপ করা 

 আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

ِينَ  تََرى ٱۡلقَِيََٰمةِ َوَيۡومَ ﴿ ِ  ََعَ  َكَذبُوا   ٱَّلذ ة    وُُجوُهُهم ٱّللذ ۡسَودذ  ﴾مُّ
 [٦٠: الزمر]

“যারা আল্লাহর প্ররত্ রমেযা আকরাপ ককর রকোমকত্র রদন 
আপরন ত্াকদর মুখ কাকলা থদখকবন।” [সূরা আয-যুমার, 
আোত্: ৬০] 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«انلار من مقعده فليتبوأ متعمدا يلع كذب من»
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“থয বযরি ইিাকৃত্ভাকব আমার প্ররত্ রমেযাকরাপ ককর 
থস থযন ত্ার অবস্থান জাহান্নাম ককর থনে।”14  

হাসান রহ. বকলন, স্মরণ রাখকত্ হকব, থয বযরি আল্লাহ 
ও ত্ার রাসূল যা হারাম ককরন রন ত্া হারাম করল, আর 
যা হালাল বকলন রন ত্া হালাল বলল, থস আল্লাহ ও ত্ার 
রাসূল এর প্ররত্ রমেযাকরাপ করল এবাং কুফুরী করল।” 

১৫ নাং কবীরা গুনাহ 

الزحف من الفرار   ‘যুকের মেদান থেকক পলােন করা’ 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

ۥٓ  يَۡوَمئِذ   يَُول ِِهمۡ  َوَمن﴿ ا إِلذ  ُدبَُرهُ ِف  ِقَِتال   ُمَتَحر 
وۡ  ل 

َ
ا أ ً ِ  ََئة  فِ  إَِلَٰ  ُمَتَحّي 

ِنَ  بَِغَضب   بَآءَ  َفَقدۡ  ِ  م  َٰهُ  ٱّللذ َوى
ۡ
 ﴾١٦ ٱلَۡمِصريُ  َوبِۡئَس  َجَهنذُم   َوَمأ

 [  ٢٦: االنفال]

“আর থয বযরি লড়াইকের মেদান থেকক রপছু হকট যাকব 
থস আল্লাহর গযব সাকে রনকে প্রত্যাবত্্ন করকব অবশয 

                                                           

14 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১০৭। 
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থয লড়াইকের থকৌশল পররবত্্ন করকত্ রকাংবা রনজ 
মসনযকদর রনকট স্থান রনকত্ আকস থস বযত্ীত্।” [সূরা 
আল-আনফাল. আোত্: ১৬] 

অত্যি পররত্াকপর রবষে বত্্মান যুকগ মুসরলমরা শুধু্ 
যুকের মেদান থেকক পলােন ককর না, বরাং আল্লাহর 
রাস্তাে রজহাকদ থকাকনা ধ্রকনর অাংশই রনকত্ই চাে না। 
আল্লাহ আমাকদরকক ক্ষমা করুন। 

১৬নাং কবীরা গুনাহ 

 هلم وظلمه للرعية اإلمام غش

শাসক বযরি কতৃ্ক্ প্রজাকদরকক থধ্াকা থদওো এবাং 
ত্াকদর ওপর অত্যাচার করা 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

بِيُل  إِنذَما﴿ ِينَ  ََعَ  ٱلسذ ۡر ِف  َوَيۡبُغونَ  ٱنلذاَس  َيۡظلُِمونَ  ٱَّلذ
َ
 بَِغرۡيِ  ِض ٱۡۡل

  ِ َلَٰٓئَِك  ٱۡۡلَق  و 
ُ
َِلم   َعَذاب   لَُهمۡ  أ

َ
 [٨١: الشورا] ﴾٤٢ أ

“শুধু্ ত্াকদর রবরুকে বযবস্থা গ্রহণ করা হকব, যারা 
মানুকষর ওপর অত্যাচার চালাে এবাং পৃরেবীকত্ 
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অনযােভাকব রবকদ্রাহ ককর থবড়াে। ত্াকদর জনয রকেকছ 
যন্ত্রনাদােক শারস্ত।” [সূরা আশ-শূরা, আোত্: ৪২] 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন, 

 «منا فليس غشنا من»

“থয আমাকদরকক থধ্াকা থদে থস আমাকদর অিভুি 
নে।”15

 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম আকরা বকলন,  

 .«القيامة يوم ظلماة الظلم»

“অত্যাচার রকোমকত্র রদন চরম অন্ধকার হকব।”16
 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  
 .«انلار يف فهو رعيته غش راع أيما»

                                                           

15 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৪৮৬৭। 
16 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ২২৬৭। 
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“থয শাসক ত্ার অধ্ীনস্থকদর থধ্াকা থদে, ত্ার রঠকানা 
জাহান্নাম।”17  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 خلتهم دون فاحتجت شيئا املسلمني أمنور من ويل من»
 دون القيامة يوم عنه اهلل احجتب وفاقتهم وفقرهم وحاجتهم

 .«وفاقته خلته

“থয বযরি থকাকনা রবষকে মুসরলমকদর প্ররত্রনরধ্ত্ব করার 
দারেত্ব পান, অত্ঃপর থস ত্াকদর অভাব-অনটন ও 
প্রকোজকনর সমে রনকজকক থগাপন ককর রাকখ, আল্লাহ 
ত্া‘আলা রকোমকত্র রদন ত্ার অভাব দূর করকণর প্ররত্ 
লক্ষয রাখকবন না।”18

 

বত্্মাকন আমাকদর অবস্থা অত্যি দুঃখজনক। কারণ, 
আমরা আমাকদর ক্ষমত্ার অপবযবহার করর। আর 

                                                           

17 ইবন আসারকর, সহীহ আল-জাকম। 
18 আবু দাউদ, হাদীস নাং ২৫৫৯। 
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বারত্কলর বযাপাকর এককবাকরই রনিুপ, রনরব্কার এবাং 
অনযাকের থকাকনা প্ররত্কার থনই। 

১৭ নাং কবীরা গুনাহ 

গব,্ অহাংকার, আত্মম্ভররত্া, হট-ধ্রমত্্া 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

 [١١: انلحل] ﴾ٱلُۡمۡسَتۡكِِبِينَ  َُيِبُّ  َل  إِنذُهۥ﴿

“রনিে আল্লাহ অহাংকারীকক পছন্দ ককরন না”। [সূরা 
আন-নাহল, আোত্: ২৩] 

থয বযরি সকত্যর রবরুকে অহাংকার ককর ত্ার ঈমান ত্ার 
থকাকনা উপকার করকত্ পাকর না। ইবরলকসর অবস্থা এর 
জ্বলি প্রমাণ।  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 نإ رجل قال كرب، من ذرة مثقال قلبه يف اكن من اجلنة اليدخل»
 اهلل صىل قال حسنة؟ ونعله حسنا ثوبه يكون أن حيب الرجل
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 مطوغ احلق بطر الكرب اجلمال، حيب مجيل اهلل فإن: وسلم هليه
 .«انلاس

“যার অিকর এক রবনু্দ পররমান অহাংকার রকেকছ থস 
জান্নাকত্ প্রকবশ করকব না। জবনক বযরি বলকলন, থকাকনা 
বযরি চাে ত্ার জামা-কাপড়, জুত্া-কসকেল সুন্দর থহাম 
ত্াহকল এটাও রক অহাংকার? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইরহ ওোসাল্লাম উত্তর রদকলন, আল্লাহ রনকজ সুন্দর 
এবাং রত্রন থসৌন্দয্কক পছন্দ ককরন। (অে্াৎ এগুকলা 
অহাংকাকরর অি্ভুি নে) অহাংকার হকলা সত্যকক থগাপন 
করা আর মানূষকক অবজ্ঞা করা।”19

 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

ِرۡ  َوَل  ﴿ كَ  تَُصع  ۡرِض  ِف  َتۡمِش  َوَل  لِلنذاِس  َخدذ
َ
َ  إِنذ  َمرًَحا   ٱۡۡل  َل  ٱّللذ

 [  ٢٤: لقمان] ﴾ ١٨ فَُخور   ُُمَۡتال   ُكذ  َُيِبُّ 

“অহাংকার বকশ তু্রম মানুকক অবজ্ঞা ককরা না এবাং 
পৃরেবীকত্ অহাংকাকরর সাকে পদচারণা ককরা না। কখকনা 

                                                           
19 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১৩১। 
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আল্লাহ থকাকনা দারম্ভক অহাংকারীকক পছন্দ ককরন না।” 
[সূরা থলাকমান, আোত্: ১৮] 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 منف ردايئ والكربياء إزاري العظمة: وتعاىل تبارك اهلل يقول»
 .«انلار يف القيته فيهما نازعين

“আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন, মহত্ব আমার পররচে আর 
অহাংকার আমার চাদর, থয বযরি এ দু’রট রনকে টানা 
থহচাড়া করকব আরম ত্াকক জাহান্নাকম রনকক্ষপ করকবা।”20  

১৮ নাং কবীরা গুনাহ 

الزور شهادة  ‘রমেযা সাক্ষী থদওো’ 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

ِينَ ﴿ ورَ  يَۡشَهُدونَ  َل  َوٱَّلذ  [27:الفرقان] ﴾ٱلزُّ

“ত্ারা রমেযা ও বারত্ল কাকজ থযাগদান ককর না।” [সূরা 
আল-ফুরকান, আোত্: ৭২] 

                                                           
20 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৬৪৬০। 
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রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 قولو الوادلين وعقوق باهلل اإلرشاك الكبائر؟ بأكرب أنبئكم أال»
 .«الزور

“আরম রক থত্ামাকদরকক সবকচকে বড় গুনাহ সম্পকক ্
অবগত্ করব না? ত্া হকলা আল্লাহর সাকে রশক্ করা, 
মাত্-রপত্ার অবাধ্য হওো, রমেযা সাক্ষয প্রদান করা।”21

 

১৯ নাং কবীরা গুনাহ 

اخلمر رشب  মাদক দ্রবয থসবন করা 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ نَصاُب  َوٱلَۡمۡيِۡسُ  ٱۡۡلَۡمرُ  إِنذَما َءاَمُنٓوا   ٱَّلذ

َ
ۡزَلَٰمُ  َوٱۡۡل

َ
 َوٱۡۡل

ِنۡ  رِۡجس   ۡيَطَٰنِ  َعَملِ  م   ﴾٩٠ ُتۡفلُِحونَ  لََعلذُكمۡ  فَٱۡجَتنُِبوهُ  ٱلشذ
 [ ٦٠: دةاملائ]

“থহ মুরমনগণ! এই থয মদ, জুো, প্ররত্মা এবাং ভাগয 
রনধ্ারক শরসমূহ, এসব শেত্াকনর অপরবত্র কাজ ছাড়া 

                                                           

21 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬৪৬০। 



 

 

 
 40  

আর রকছু নাে। অত্এব, এগুকলা থেকক থবাঁকচ োক, যাকত্ 
থত্ামরা কলযাণপ্রাপ্ত হও।” [সূরা আল-মাকেদাহ, আোত্: 
৯০] 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«حرام مخر ولك مخر مسكر لك»

“প্রকত্যক থনশা জাত্ীে দ্রবয থহাল মদ আর সকল প্রকার 
মদ হারাম।”22  

 هاواعرص ومتبائعنا وبائعها سافيها وشاربها اخلمر اهلل لعن»
 .«ثمنها وآكل إيله واملحمولة وحاملها ومعترصها

“আল্লাহ মদ পানকারী, রবকক্রত্া, থক্রত্া, প্রস্তুত্কারী, 
বহনকারী এবাং যার জনয বহন করা হে সকলকক 
অরভসম্পাত্ রদকেকছন।”23

 

                                                           

22 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৩৭৩৪। 
23 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৩১৮৯। 
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২০নাং কবীরা গুনাহ 

 জুো থখলা القمار

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ نَصاُب  َوٱلَۡمۡيِۡسُ  ٱۡۡلَۡمرُ  إِنذَما َءاَمُنٓوا   ٱَّلذ

َ
ۡزَلَٰمُ  َوٱۡۡل

َ
 َوٱۡۡل

ِنۡ  رِۡجس   ۡيَطَٰنِ  َعَملِ  م   ﴾٩٠ ُتۡفلُِحونَ  لََعلذُكمۡ  فَٱۡجَتنُِبوهُ  ٱلشذ
 [٦٠: دةاملائ]

“থহ মুরমনগণ! এই থয মদ, জুো, প্ররত্মা এবাং ভাগয 
রনধ্ারক শরসমূহ, এসব শেত্াকনর অপরবত্র কাজ ছাড়া 
আর রকছু নে। অত্এব, থত্ামরা এগুকলা থেকক থবকচ 
োক, যাকত্ থত্ামরা কলযাণপ্রাপ্ত হও।” [সূরা আল-
মাকেদাহ, আোত্: ৯০] 

২১নাং কবীরা গুনাহ 

 املحصنات قذف

সত্ী-সাধ্বী নারীর প্ররত্ বযরভচাকরর অপবাদ থদওো 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  
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ِينَ  إِنذ ﴿ َِٰت  ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت  يَۡرُمونَ  ٱَّلذ  ۡنَياٱلُّ  ِف  لُِعُنوا   ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت  ٱۡلَغَٰفَِل
 [١١: انلور] ﴾٢٣ َعِظيم   َعَذاب   َولَُهمۡ  َوٱٓأۡلِخَرةِ 

“যারা সত্ী-সাধ্বী ঈমানদার নারীকদর প্ররত্ অপবাদ 
আকরাপ ককর, ত্ারা ইহকাল ও পরকাকল অরভশপ্ত এবাং 
ত্াকদর জনয রকেকছ মহা শারস্ত।” [সূরা আন-নূর, আোত্: 
২৩]  

থকাকনা সত্ী-সাধ্বী নারীকক বযরভচাকরর অপবাদ 
থদওোকক কযফ বকল (قذف) বকল।  

২২ নাং কবীরা গুনাহ 

 لغنيمةالغلول من ا

গনীমকত্র মাল আত্মসাৎ করা 

থয বযরি গনীমকত্র মাল পাওনাকদরকদর মকধ্য বন্টন পূকব্ 
থকাকনা রকছু আত্মসাৎ ককর ককর, থস রকোমকত্র রদন ঐ 
সম্পদকক বহন করা অবস্থাে উপরস্থত্ হকব।  

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  
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تِ  َيۡغلُۡل  َوَمن﴿
ۡ
 [٢٦٢: عمران ال] ﴾ٱۡلقَِيََٰمةِ   يَۡومَ  َغلذ  بَِما يَأ

“আর থয বযরি গনীমাকত্র মাকল থখোনত্ করল থস 
রকোমকত্র রদবকস থসই থখোনত্কৃত্ বস্তু বহন ককর 
উপরস্থত্ হকব।” [সূরা আকল ইমরান, আোত্: ১৬১]  

শুধু্ যুেলব্ধ সম্পকদ নে এমন সকল সম্পদ যাকত্ অকনযর 
অরধ্কার আকছ ত্া আত্মসাৎ বা ত্াকত্ থখোনত্ এ শারস্তর 
অিভু্ি হকব। 

২৩ নাং কবীরা গুনাহ 

قةالرس  চুরর করা 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন, 

ارُِق ﴿ ارِقَةُ  َوٱلسذ يِۡدَيُهَما فَٱۡقَطُعٓوا   َوٱلسذ
َ
َٰل   َكَسَبا بَِما َجَزآَء   أ ِنَ  نََك  م 

  ِ ُ  ٱّللذ   [١٤: دةاملائ] ﴾٣٨ َحِكيم   َعزِيز   َوٱّللذ

“থয পুরুষ চুরর ককর এবাং থয নারী চুরর ককর ত্াকদর 
হাত্ থককট দাও এটা ত্াকদর কৃত্ককম্র ফল ও আল্লাহর 
রনধ্্াররত্ আদশ্ দণ্ড, আল্লাহ পরাক্রাি জ্ঞানমে।” [সূরা 
আল-মাকেদাহ, আোত্: ৩৮] 
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২৪ নাং কবীরা গুনাহ 

الطريق قطع  ডাকারত্ করা 

অে্াৎ মানুকষর সম্পদ রছনত্াই এবাং চুরর করা অেবা বল 
প্রকোকগর মাধ্যকম ত্াকদর থেকক রনকে থনওো বা ত্াকদর 
রপছু রনকে ত্াকদর ইজ্জত্ সভ্রম রবনষ্ট করা।  

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

ُؤا   إِنذَما﴿ ِينَ  َجَزَٰٓ َ  َُيَارُِبونَ  ٱَّلذ ۡرِض  ِف  َويَۡسَعۡونَ  َورَُسوََلُۥ ٱّللذ
َ
 ٱۡۡل

ن فََساًدا
َ
وۡ  ُيَقتذلُٓوا   أ

َ
وۡ  يَُصلذُبٓوا   أ

َ
عَ  أ يِۡديِهمۡ  ُتَقطذ

َ
رُۡجلُُهم أ

َ
ِنۡ  َوأ َٰ  م   ف  ِخَل

وۡ 
َ
ۡرِض   ِمنَ  يُنَفۡوا   أ

َ
َٰلَِك  ٱۡۡل ۡنَيا   ِف  ِخۡزي   لَُهمۡ  َذ  ٱٓأۡلِخَرةِ  ِف  َولَُهمۡ  ٱلُّ

 [١١: دةاملائ] ﴾٣٣ َعِظيم   َعَذاب  

“আর যারা আল্লাহ, ত্ার রাসূকলর রবরুকে যুে ককর এবাং 
থদকশ হাঙ্গামা সৃরষ্ট ককরকত্ সকচষ্ট হে, ত্াকদর শারস্ত হকি, 
ত্াকদরকক হত্যা করা হকব অেবা কু্রশরবে করা হকব 
অেবা ত্াকদর হস্তপদসমূহ রবপরীত্ রদক থেকক থককট 
থদওো হকব রকাংবা থদশাির করা হকব। এটা হকলা ত্াকদর 
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পারেব্ লাঞ্ছনা, আর পরকাকলর ত্াকদর জনয রকেকছ মহা 
শারস্ত।” [সূরা আল-মাকেদাহ, আোত্: ৩৩]  

২৫ নাং কবীরা গুনাহ 

 রমেযা শপেسايلمني الغمو 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 افيه وهو مسلم امرئ مال بها يقطع صرب يمني ىلع خلف من»
 «غضبان عليه وهو اهلل ليق فاجر

“থয বযরি রমেযা শপে ককর এবাং ত্া দ্বারা থকাকনা 
মুসরলকমর সম্পদকক অনযােভাকব আত্মসাৎ ককর থস 
আল্লাহর সাকে সাক্ষাৎ করকব এমন অবস্থাে থয, আল্লাহ 
ত্ার ওপর থক্রাধ্ারিত্।”24  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 منيوايل انلفس وقتل الوادلين وعقوق باهلل اإلرشاك:  الكبائر»
 .«الغموس

                                                           

24 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬৬৪৭। 
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“কবীরা গুনাহ হকলা আল্লাহর সাকে শরীক করা । মাত্া-
রপত্ার নাফরমানী করা, হত্যা করা ও রমেযা শপে 
করা”।25  

২৬ নাং কবীরা গুনাহ 

لمالظ  যুলুম, অত্যাচারা করা 

যুলুম রবরভন্ন ভাকব হকত্ পাকর। মানুকষর সম্পদ অনযাে 
ভাকব ভক্ষণ করা অনযােভাকব প্রহার করা, গারল থদওো, 
ত্াকদর ওপর বাড়াবারড় করা, দুব্লকদর ওপর চড়াও 
হওো ও অনযানয থয সকল কাকজ মানুষ ক্ষরত্গ্রস্ত হে ত্া 
সবই যুলুম। আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

ِينَ  َوَسَيۡعلَمُ ﴿ يذ  َظلَُمٓوا   ٱَّلذ
َ
 [١١٠: الشعراء] ﴾يَنَقلُِبونَ  ب  ُمنَقلَ  أ

“অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানকব ত্াকদর গিবয স্থল থকাোে।” 
[সূরা আশ-শু‘আরা, আোত্: ২২৭।) 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

                                                           

25 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬১৮২। 



 

 

 
 47  

 .«القيامة يوم فانه الظلم واتقا»

“থত্ামরা যুলুম করা থেকক থবকচ োক। কারণ, যুলুম 
রকোমকত্র রদন গভীর অন্ধকার পররণরত্ হকব”।26  

২৭ নাং কবীরা গুনাহ 

ساملاك  চাাঁদাবাজী ও অনযাে থটাল আদাে 

বাস্তরবক পকক্ষ এরট এক ধ্রকনর ডাকারত্। কারণ, একত্ 
মানুকষর ওপর এক ধ্রকনর জররমানা রনধ্্ারণ করা হে। 
চাাঁদা উসূলকারী, থলখক এবাং গ্রহণকারী গুনাকহর মকধ্য 
সমানভাকব শারমল। এরা সবাই হারাম ভক্ষণকারী 
চাাঁদাবাজ মূলত্ঃ যুলুকমর বড় সহকযারগ শুধু্ ত্াই নে বরাং 
থস যুলুমকারী ও অত্যাচারী।  

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন, 

بِيُل  إِنذَما﴿ ِينَ  ََعَ  ٱلسذ ۡر ِف  َوَيۡبُغونَ  ٱنلذاَس  َيۡظلُِمونَ  ٱَّلذ
َ
 بَِغرۡيِ  ِض ٱۡۡل

  ِ َلَٰٓئَِك  ٱۡۡلَق  و 
ُ
َِلم   َعَذاب   لَُهمۡ  أ

َ
 [  ٨١: الشورا] ﴾٤٢ أ

                                                           

26 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৪৬৭৫। 
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“বযবস্থা থনওো হকব শুধু্ ত্াকদর রবরুকে যারা মানুকষর 
ওপর অত্যাচার চালাে এবাং পৃরেবীকত্ অনযােভাকব 
রবকদ্রাহ ককর ককর থবড়াে। ত্াকদর জনয রকেকছ 
যন্ত্রনাদােক শারস্ত।” [সূরা আশ-শূরা, আোত্: ৪২]  

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 امةالقي يوم يأيت من أميت من املفلس إن ؟ املفلس من أتدرون»
 مال وأكل هذا وقذف هذا شتم وقد ويأيت وزاكة وصيام بصالة

 من وهذا حسناته من هذا فيعطي هذا ورضب هذا دم وسفك هذا
 خطايا نم أخذ عليه ما يقىض أن قبل حسناته فنيت فان حسناته

 .«انلار يف طرح ثم عليه فطرحت هم

“থত্ামরা রক জান প্রকৃত্ দররদ্র থক আমার উম্মকত্র 
মকধ্য? প্রকৃত্ দররদ্র ঐ বযরি, থয রকোমকত্র রদন অকনক 
সালাত্, সাওম, যাকাত্, রনকে উপরস্থত্ হকব। ত্কব থস 
দুরনোকত্ কাউকক হত্যা ককরকছ, রমেযা অপবাদ রদকেকছ, 
কাউকক গাল-মন্দ ককরকছ, কাকরা সম্পদ আত্মসাৎ 
ককরকছ, কাউকক থমকরকছ অেবা কাউকক প্রহার ককরকছ। 
রকোমকত্র রদন এ বযরির থনক আমল বা সাওোব 
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ত্াকদর (ত্ার দ্বারা যারা ক্ষরত্গ্রস্ত হকেকছ) থদওো হকব। 
যরদ ত্ার থনক আমকলর সাওোব পাওনাদারকদর পাওনা 
পররকশাধ্ করার পূকব্ই থশষ হকে যাে ত্াখন ত্াকদর 
গুনাহগুকলাকক ত্ার উপর চারপকে থদওো হকব এবাং ত্ার 
পর ত্াককর জাহান্নাকম রনকক্ষপ করা হকব।”27

 

২৮ নাং কবীরা গুনাহ 

 اكن وجه أي ىلع وتناوهل احلرام الك

হারাম খাওো, ত্া থয থকাকনা উপাকে থহাক না থকন 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

ُكلُٓوا   َوَل  ﴿
ۡ
َٰلَُكم تَأ ۡمَو

َ
 [٢٤٤: ابلقرة] ﴾بِٱۡلَبَِٰطلِ  بَۡيَنُكم أ

“থত্ামরা একক অকনযর সম্পদ অনযােভাকব ভক্ষণ ককরা 
না।” [সূরা আল-বাকারাহহ, আোত্: ১৮৮] 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলকছন:  

                                                           

27 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৭৬৮৬। 
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 رب يا رب يا السماء إىل يده يمد أغرب أشعث السفر يطيل الرجل»
 فأىن باحلرام وغذي حرام وملبسه حرام ومرشبه حرام ومطعمه
 .«ذللك يستجاب

“থকাকনা বযরি দীঘ্ পে অরত্ক্রম করকলা, রবরক্ষপ্ত চুল, 
ধূ্লা-বারলযুি শরীর, দুই হাত্ আসমাকনর রদকক উরঠকে 
থদা‘আ করকত্ োকক আর বলকত্ োকক: থহ আমার রব! 
থহ আসার রব! অেচ ত্ার খাদয হারাম, পানীে হারাম, 
থপাশাক হারাম এবাং হারাম দ্বারা শরি সিে করা 
হকেকছ। ত্াহকল কীভাকব ত্ার থদা‘আ কবুল করা 
হকব?”28  

 

২৯ নাং কবীরা গুনাহ 

راالنتحا   আত্মাহত্যা করা 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

                                                           

28 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১৬৮৬। 
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نُفَسُكۡم   َتۡقُتلُٓوا   َوَل ﴿
َ
َ  إِنذ  أ ا بُِكمۡ  ََكنَ  ٱّللذ  َيۡفَعۡل  َوَمن ٢٩ رَِحيم 

َٰلَِك  ا ُعۡدَوَٰن ا َذ ا   نُۡصلِيهِ  فََسۡوَف  َوُظۡلم  َٰلَِك  َوََكنَ  نَار  ِ  ََعَ  َذ  رًيايَسِ  ٱّللذ
 [١٠  ،١٦: النساء] ﴾٣٠

“থত্ামরা রনকজকদর হত্যা ককরা না, রনিে আল্লাহ 
ত্া‘আলা থত্ামাকদর প্ররত্ দোলু আর থয থকউ সীমালাংঘন 
রকাংবা যুলুকমর বশবত্্ী হকে এরূপ করকব ত্াকক খুব শীঘ্র 
আগুকন রনকক্ষপ করা হকব।” [সূরা আন-রনসা, আোত্: 
২৯-৩০] 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 نار يف طنهب يف به يتوجأ يده يف فحديدته حبديد نفسه قتل من»
 ساهيتح فهو نفسه فقتل سما رشب ومن أبدا، خمدلا خادلا جهنم

 فقتل جبل من تردى ومن أبدا، فيها خمدلا خادلا جهنم نار يف
 .«أبدا فيها خمدلا خادل جهنم نار يف يرتدى فهو نفسه

“থয বযরি ধ্ারাকলা অস্ত্র দ্বারা রনকজকক হত্যা ককর থস 
উি অস্ত্র দ্বারা জাহান্নাকমর আগুকন রনকজর থপকট আঘাত্ 
করকত্ োককব। থস রচররদন এই জাহান্নাকম অবস্থান 
করকব। থয রবষ পান ককর রনকজকক হত্যা করল থস 
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রচররদন জাহান্নাকম অবস্থানকাকল হত্যা করকত্ োককব। 
আর থয রনকজকক পাহাড় থেকক থফকল রদকে হত্যা করকব 
থসও রচররদন জাহান্নাকম অবস্থান করকব এবাং পাহাড় 
থেকক রনরক্ষপ্ত হকত্ োককব”।29  

৩০ নাং কবীরা গুনাহ 

 أقواهلالكذب يف اغلب 

অরধ্কাাংশ সমে রমেযা বলা 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  
 وإن انلار، إىل يهدي الفجور وإن الفجور، إىل يهدي الكذب وإن»

 .«كذابا اهلل عند يكتب حىت يلكذب الرجل

“রমেযা পাপাচাকরর রদকক পে থদখাে। আর পাপাচার 
জাহান্নাকম রনকে যাে। মানুষ রমেযা বলকত্ োককল 
আল্লাহর রনকট রমেুযক রহকসকব ত্ার নাম থলখা হে।”30  

                                                           
29 সহীহ মসরলম, হাদীস নাং ১৫৮। 

30 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৫৬২৯। 
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আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

ِ  لذۡعَنَت  َفَنۡجَعل﴿ َِٰذبِيَ  ََعَ  ٱّللذ  [٦٢: عمران ال] ﴾ٱۡلَك

“এবাং ত্াকদর প্ররত্ আল্লাহর অরভসম্পাত্ যারা 
রমেযাবাদী।” [সূরা আকল ইমরান, আোত্: ৬১] 

৩১ নাং কবীরা গুনাহ 

 اهلل أنزل ما بغري احلكم

মানব ররচত্ রবধ্াকন থদশ পররচালনা ও রবচার ফেসালা 
করা 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

ٓ  ََيُۡكم لذمۡ  َوَمن﴿ نَزَل  بَِما
َ
ُ  أ َلَٰٓئَِك  ٱّللذ و 

ُ
َٰفُِرونَ  ُهمُ  فَأ : دةاملائ] ﴾ٱۡلَك

٨٨] 

“এবাং যারা আল্লাহর রবধ্ান অনুসাকর রবচারকায ্
পররচালনা ককর না ত্ারা কারফর।” [সূরা আল-মাকেদাহ, 
আোত্: ৪৪] 

রত্রন আকরা বকলন,   
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ٓ  ََيُۡكم لذمۡ  َوَمن﴿ نَزَل  بَِما
َ
ُ  أ َلَٰٓئَِك  ٱّللذ و 

ُ
َٰلُِمونَ  ُهمُ  فَأ : دةاملائ] ﴾ٱلظذ

٨٩] 

এবাং যারা আল্লাহর রবধ্ান অনুসাকর রবচারকায্ পররচালনা 
ককর না ত্ারা যারলম।” [সূরা আল-মাকেদা, আোত্: ৪৪] 

রত্রন আকরা বকলন, 

ٓ  ََيُۡكم لذمۡ  َوَمن﴿ نَزَل  بَِما
َ
ُ  أ َلَٰٓئَِك  ٱّللذ و 

ُ
: دةاملائ] ﴾ٱۡلَفَِٰسُقونَ  ُهمُ  فَأ

٨٠  ] 

“যারা আল্লাহর রবধ্ান অনুসাকর রবচারকায্ পররচালনা 
ককর না ত্ারা ফাকসক।” [সূরা আল-মাকেদা, আোত্: 
৪৭]  

৩২ নাং কবীরা গুনাহ 

 كمأخذ الرشوة ىلع احل

রবচার ফেসালার থক্ষকত্র ঘুষ গ্রহণ করা 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন, 
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ُكلُٓوا   َوَل ﴿
ۡ
َٰلَُكم تَأ ۡمَو

َ
ٓ  َوتُۡدلُوا   بِٱۡلَبَِٰطلِ  بَۡيَنُكم أ مِ  إَِل  بَِها  ٱۡۡلَُّكذ

ُكلُوا  
ۡ
ا َِلَأ ِنۡ  فَرِيق  َٰلِ  م  ۡمَو

َ
ثۡمِ  ٱنلذاِس  أ نُتمۡ  بِٱۡۡلِ

َ
 ﴾١٨٨ َتۡعلَُمونَ  َوأ

 [  ٢٤٤: ابلقرة]

“থত্ামরা অনযােভাকব একক অপকরর সম্পদ থভাগ ককরা 
না এবাং জনগকণর সম্পকদর রকেদাাংশ থজকন-শুকন 
অনযােভাকব গ্রাস করার উকদ্দকশয রবচারকগকণর কাকছ 
থপশ ককরা না।” [সূরা আল-বাকারাহ আোত্: ১৮৮]  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«واملرتيش الرايش ىلع اهلل لعنة»

“আল্লাহ ত্া‘আলা ঘুষ দাত্া ও গ্রহীত্া উভকের উপর 
অরভশাপ ককরকছন।”31  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন, 

 بابا أىت فقد منه فقبلها هدية هل فأهدى شفاعة ألخيه شفع من»
 .«الربا أبواب من عظيما

                                                           
31 আহমদ। 
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“যরদ থকাকনা বযরি ত্ার ভাইকের জনয থকাকনা রবষে 
সুপাররশ ককর, পকর ত্ার জনয হারদো বা উপকটাকন 
থপ্ররণ করা হে, থস ত্া গ্রহণ ককর। ত্াহকল উি বযরি 
এক মারাত্মক ধ্রকনর সুকদর দ্বাকর প্রকবশ করল।”32  

৩২ নাং কবীরা গুনাহ 

بالنساء الرجال وتشبه بالرجال النساء تشبه  

মরহলা পুরুকষর থবশ ধ্ারণ করা এবাং পুরুকষর মরহলার 
থবশ ধ্ারণ করা 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন:  

 لرجالا من واملتشبهني بالرجال النساء من املتشبهات اهلل لعن»
 .«بالنساء

                                                           

32 আহমদ, হাদীস নাং ৬৬৮৯। 
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“আল্লাহ ত্া‘আলা পুরুকষর থবশ ধ্ারণকারী মরহলাকদরকক 
অরভশাপ ককরকছন এবাং মরহলাকদর থবশ ধ্ারনকারী 
পুরুকষর উপর অরভশাপ ককরকছন।”33  

৩৪ নাং কবীরা গুনাহ 

 أهله ىلعادليوث املستحسن 

আপন স্ত্রীকক বযরভচাকর সুকযাগ থদওো  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 وادليوث والعاق اخلمر مدمن اجلنة عليهم اهلل حرم قد ثالثة»
 .«اخلبث أهله يف يقر اذلي

“রত্ন বযরির জনয আল্লাহর জনয জান্নাত্ হারাম ককরকছন, 
(১) থয মদ মত্রী ককর (২) থয মাত্া-রপত্ার নাফরমানী 
ককর (৩) ঐ চররত্রহীন বযরি থয রনজ স্ত্রীকক অেীলত্া ও 
বযরভচাকর করকত্ সুকযাগ থদে।”34  

                                                           

33 আবু দাউদ, হাদীস নাং  ৩৫৭৪। 

34 আহমদ , হাদীস নাং ৫৮৩৯। 
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দাইউস ঐ বযরিকক বকল থয ত্ার স্ত্রী অেীল কাজ বা 
বযরভচার করকল থস ভাকলা মকন ককর গ্রহণ ককর অেবা 
প্ররত্বাদ না ককর চুপ োকক। 

৩৫ নাং কবীরা গুনাহ 

 هلاملحلل واملحلل 

হালালকারী এবাং যার জনয হালাল করা হে উভকে 
গুনাহগার 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«هل واملحلل املحلل اهلل لعن»

“হালালকারী এবাং যার জনয হালাল করা হে উভকের 
প্ররত্ আল্লাহ অরভশাপ ককরকছন।”35  

এর বযাখযা হকলা: থকউ কাকরা রত্ন ত্ালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকক এ 
শকত্্ রববাহ ককর থয, থস সহবাস ককর আবার ত্ালাক 

                                                           

35 আহমদ, হাদীস নাং ৭৯৩৭। 
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রদকে রদকব, যাকত্ প্রেম স্বামী পুণরাে রববাহ করকত্ 
পাকর, এই বযরিকক মুহারল্লল বা হালালকারী বকল।  

৩৬ নাং কবীরা গুনাহ 

ابلول من اتلزنهعدم   থপশাব থেকক থবাঁকচ না োকা 

ইবন আব্বাস রারদোল্লাহু ‘আনহু থেকক বরণ্ত্, রত্রন 
বকলন,  

 وما انيلعذب إنهما فقال بقربين وسلم عليه اهلل صىل انليب مر»
 راآلخ وأما ابلول من اليسةةر فاكن أحدهما أما كبري يف يعذبان

 .«انلميمة يميش فاكن

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম দু’রট কবকরর পাশ 
রদকে অরত্ক্রম ককরন এবাং বকলন, এ দুই কবরবাসীকক 
শারস্ত থদওো হকি। রকন্তু থকাকনা বড় বড় ধ্রকনর কাকজর 
জকনয শারস্ত থদওো হকি না। ত্াকদর একজকনর অভযাস 
রছল থস প্রসাব থেকক পরবত্রত্া অজ্ন করকত্া না। আর 
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অনযজন মানুকষর একজকনর থদাষ অকনযর কাকছ বকল 
থবড়াত্।”36  

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন, 

ِرۡ  َوثَِيابََك ﴿  [٨: املدثر] ﴾٤ َفَطه 

“এবাং থত্ামার কাপড়কক তু্রম পরবত্র করা।” [সূরা আল-
মুদ্দাসরসর, আোত্: ৪]  

অত্এব, আপনাকদর কাপকড় ও শরীকর থযন থপশাব না 
জড়াে। যরদ থকাকনা কারকণ জরড়কেও যাে ত্াহকল ত্া 
সাকে সাকে পরবত্র ককর রনকবন। 

আমরা আমাকদর রনকজর জনয ও আপনাকদর জনয এই 
রবপদ থেকক মহান আল্লাহর দো ও রহমকত্র দ্বারা 
পররত্রাণ কামনা কররছ।  

  

                                                           
36 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৬১১। 
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৩৭ নাং কবীরা গুনাহ 

 وجهمن وسم دابة يف ال

চতু্ষ্পদ জন্তুর থচহারা রবকৃরত্ করা 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 يف رضبها أو وجهها يف ابلهيمة وسم من لعنت أين بلغكم أما»
 «وجهها

“থত্ামাকদর রনকট রক থপৌকছ নাই থয, থয বযরি চতু্ষ্পদ 
জন্তুর থচহারা রবকৃত্ ককর অেবা থচহারার উপর আঘাত্ 
ককর আরম ত্ার উপর অরভশাপ কররছ।”37

 

৩৮ নাং কবীরা গুনাহ 

 العلم وكتمان لدلنيا اتلعلم

দুরনো অজক্নর লকক্ষয ইলকম দীন রশক্ষা করা এবাং 
সকত্যকক থগাপন করা 

                                                           

37 আবু দাউদ, হাদীস নাং ২২০১। 
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আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন, 

ِينَ  إِنذ ﴿ ٓ  يَۡكُتُمونَ  ٱَّلذ نَزنۡلَا َما
َ
 َما َبۡعدِ  ِمن   َوٱلُۡهَدىَٰ  ٱۡۡلَي َِنَِٰت  ِمنَ  أ

َٰهُ  َلَٰٓئَِك  ٱۡلِكَتَٰبِ  ِف  لِلنذاِس  َبيذنذ و 
ُ
ُ  يَۡلَعُنُهمُ  أ َٰعِنُ  َوَيۡلَعُنُهمُ  ٱّللذ  ١٥٩ ونَ ٱللذ

ِينَ  إِلذ  ۡصلَُحوا   تَابُوا   ٱَّلذ
َ
َلَٰٓئَِك  َوبَيذُنوا   َوأ و 

ُ
تُوُب  فَأ

َ
نَا َعلَۡيِهمۡ  أ

َ
 َلذوذاُب ٱ َوأ

 [٢٦٠  ،٢٩٦: ابلقرة] ﴾١٦٠ ٱلرذِحيمُ 

“আমরা থয সব স্পষ্ট রনদশ্ন ও পে-রনকদ্শ অবত্ীণ্ 
ককররছ মানুকষর জনয রকত্াকব ত্া স্পষ্টভাকব বযি করার 
পরও যারা ত্া থগাপন রাকখ আল্লাহ ত্াকদর অরভসম্পাত্ 
থদন এবাং অরভশাপকারীরাও ত্াকদর অরভশাপ থদে। রকন্তু 
যারা ত্াওবা ককর ও রনকজকদর সাংকশাধ্ন ককর আর 
সত্যকক সুস্পষ্টভাকব বযি ককর। ত্াকদরই প্ররত্ আরম 
ক্ষমাশীল, পরম দোলু।” (সূরা আল-বাকারাহহ, আোত্: 
১৫৯-১৩০।) 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন, 

 رصفي أو السفهاو به يماري أو العلماء به يلبايه العلم تعلم من»
 «جهنم اهلل أدخله إيله انلاس وجوه به
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“থয বযরি জ্ঞানীকদর ওপর প্রধ্ানয রবস্তার করার লকক্ষয 
অেবা মূকখ্র সাকে রবত্কক্র উকদ্দকশয অেবা মানুকষর 
দৃরষ্ট ত্ার প্ররত্ আকৃষ্ট করার জনয ধ্ম্ীে জ্ঞান অজ্ন ককর 
আল্লাহ ত্াকক জাহান্নাকম প্রকবশ করাকবন।”38  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 به يلصيب اال يةعلمه ال اهلل وجه به يغتيب مما علما علمت من»
 .«القيامة يوم اجلنة عرف جيد لم ادلنيا من عرضا

“থয বযরি দীরন ইলম রশক্ষা করল ধ্ন সম্পদ লাকভর 
উকদ্দকশয, থস রকোমকত্র রদন জান্নাকত্র ঘ্রাণও পাকব না।” 
(আবু দাউদ, হাদীস নাং ৩১৭৯।)  

৩৯ নাং কবীরা গুনাহ 

نةاخليا   রখোনত্ করা 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

                                                           
38 ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ২৫৬। 
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َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َ  ََتُونُوا   َل  َءاَمُنوا   ٱَّلذ َمََٰنَٰتُِكمۡ  َوََتُونُٓوا   َوٱلرذُسوَل  ٱّللذ

َ
 أ

نُتمۡ 
َ
 [ ١٠: االنفال] ﴾٢٧ َتۡعلَُمونَ  َوأ

“ঈমানদারগণ আল্লাহ ও ত্ার রাসূকলর সাকে থখোনত্ 
ককরা না এবাং থজকন-শুকন রনকজকদর পারস্পররক 
আমানকত্র থখোনত্ ককরা না।” [সূরা আল-আনফাল, 
আোত্: ২৭] 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«هل عهد ال ملن دين وال هل، امانة ال ملن الايمان»

“যার আমানত্দারী থনই, ত্ার ঈমান থনই, আর যার 
প্ররত্জ্ঞা পূরণ থনই ত্ার ধ্ম্ থনই।”39

 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 خصلة فيه اكنت ومن خالصا ممنافقا اكن فيه كن من أربع»
 .«خان ائتمن اذا يدعها، حىت انلفاق من خصلة فيه اكنت منهن

                                                           

39 আহমদ, হাদীস নাং ১১৯৩৫। 
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“চাররট থদাষ যার মকধ্য পাওো যাকব থস হকব প্রকৃত্ 
মুনারফক। আর যার মকধ্য এর একরট পাওো যাকব ত্ার 
মকধ্য রনফাককর একরট থদাষ পাওো থগল, যত্ক্ষণ না থস 
ঐ থদাষ বজ্ন করকব যখন ত্ার রনকট আমানত্ রাখা 
হে থস ত্া থখোনত্ ককর।”40  

৪০ নাং কবীরা গুনাহ 

املن   থখাটা থদওো 

 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َٰتُِكم ُتۡبِطلُوا   َل  َءاَمُنوا   ٱَّلذ َذىَٰ  بِٱلَۡمن ِ  َصَدَق

َ
 ﴾َوٱۡۡل

 [١٦٨: ابلقرة]

“থহ ঈমানদারগণ! থত্ামরা অনুগ্রকহর কো প্রকাশ ককর 
এবাং কষ্ট রদকে রনকজকদর দান-সদকা ধ্াংস ককরা না।” 
[সূরা আল-বাকারাহ, আোত্: ২৬৪] 

                                                           

40 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৩৩। 



 

 

 
 66  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 يزكيهم وال إيلهم ينظر وال القيامة يوم اهلل يكلمهم ال ثالثة»
 الا شيئا يعطي ال اذلي واملنان إزاره املسبل أيلم، عذاب وهلم
 .«الكذب باحللف سلعته املنفق منه،

“রত্ন বযরির সাকে আল্লাহ ত্া‘আলা রকোমকত্র রদন 
থকাকনা কো বলকবন না, ত্াকদর প্ররত্ অনুগ্রকহর দৃরষ্ট 
রদকবন না, ত্াকদরকক গুনাহ থেকক পরবত্র করকবন না 
এবাং ত্াকদর জকনয রকেকছ যন্ত্রদােক শারস্ত। (১) থয বযরি 
পররকধ্ে কাপড় টখনু-রগরার রনকচ ঝুরলকে থদে, (২) 
থখাটাদানকারী, থয থকাকনা রকছূ দান ককর থখাটা থদে (৩) 
থয রমেযা শপে ককর দ্রবযসামগ্রী রবরক্র ককর।”41  

৪১ নাং কবীরা গুনাহ 

بالقدراتلكذيب   ত্াকদীরকক অস্বীকার করা 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

                                                           

41 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১৫৫। 
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 غري وهو لعذبهم وأرضيه سماواته أهل عذب تعاىل اهلل ان لو»
 للرج ولواكن أعماهلم من هلم خريا رمحته اكنت ولورمحهم هلم ظالم
 زوجلع اهلل يقبله ال اهلل سبيل يف ينفقه ذهبا احد مثل أو أحد
 يكن لم أصابه ما أن ويعلم رشه خريه بالقدر يؤمن حىت منه

 اهذ غري ىلع مت إن وإنك يلصيبه يكن لم أخطأه وما يلخظئه
 .«انلار ادخلت

“যরদ আল্লাহ ত্া‘আলা আসামান ও যমীকনর সকল 
অরধ্বাসীকক আযাব থদন ত্াহকল ত্ার আযাব থদওোটা 
থকাকনা প্রকার অনযাে হকব না। আর যরদ দো ককরন 
ত্কব ত্া ত্াকদর আমকলর তু্লনাে অকনক থবরশ হকব। 
যারদ থকাকনা বযরির রনকট ওহুদ পাহাড় পররমাণ স্বণ্ 
োকক এবাং ত্া আল্লাহর রাস্তাে বযে ককর আল্লাহ ত্ার এ 
দান রবনু্দ পররমাণও গ্রহণ করকবন না, যত্ক্ষন পয্ি না 
থস ত্াকদীকরর প্ররত্ ঈমান আনেন করকব আর এ কো 
রবশ্বাস করকব থয, থকাকনা বযরি সরঠক কাজ করল থস 
ত্া ত্কদীর অনুযােী ককরকছ এট ভুল করা ত্ার জনয 
রনধ্্াররত্ রছল না। আর থয ভুল করল এটা সরঠকভাকব 
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করা ত্ার পকক্ষ সম্ভব রছল না। যরদ তু্রম এ রবশ্বাকসর 
বাইকর মারা যাও ত্াহকল জাহান্নাকম প্রকবশ করকব।”42  

৪২ নাং কবীরা গুনাহ 

 يرسونهاملتسمع ىلع انلاس ما 

মানুকষর রনকট অকনযর থগাপন ত্েয ফাাঁস করা 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

ُسوا   َل  وَ ﴿  [٢١: احلجرات] ﴾ََتَسذ

“থত্ামরা মানুকষর ত্রুরট রবচুযরত্ খুকজ থবড়াকব না।” [সূরা 
আল-হুজরাত্, আোত্: ১২] 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 يف صب منه يفرون أو اكرهون هل وهم قوم حديث اىل استمع من»
 ينفخ ان ولكف عذب صورة صور ومن القيامة يوم االنك أذنه
 نيب يعقد ان لكف يره لم حيلم حتلم ومن بنافخ وليس فيها

 .«يفعل ولن شعريتني

                                                           
42 রকত্াবুস সুন্নাহ: ইবন আবী আরসম আশ-শােবানী 



 

 

 
 69  

“থয বযরি থকাকনা সম্প্রদাকের থলাককর কো শ্রবণ করার 
থচষ্টা ককর ত্াকদর অনরিা সকেও, ত্াহকল রকোমকত্র 
রদন ত্ার কাকন গরলত্ শীশা ঢালা হকব, আর থয বযরি 
থকাকনা জীবজন্তুর ছরব অাংকন ককর ত্াকক করঠন শারস্ত 
থদওো হকব। ত্াকক বলা হকব তু্রম এ ছরবকত্ প্রাণ সিার 
কর, রকন্তু থস পারকব না। আর থয বযরি এমন স্বপ্ন বণ্না 
করল যা থস থদকখ রন ত্াকক শারস্ত রহকসকব দু’রট যকবর 
দানাকক এককত্র থজাড়া লাগাকত্ বলা হকব, রকন্তু ত্া থস 
থমাকটই পারকব না।”43  

৪৩ নাং কবীরা গুনাহ 

ةانلميم  পররনন্দা করা 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

ف   ُكذ  تُِطعۡ  َوَل ﴿ ِهي   َحلذ از   ١٠ مذ آء   َهمذ شذ : القلم] ﴾١١ بَِنِميم   مذ
٢٢  ،٢٠] 

                                                           

43 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬৫২০। 
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“থয থবরশ শপে ককর এবাং থয পিাকত্ রনন্দা ককর 
এককর কো অপকরর রনকট লারগকে রফকর আপরন ত্ার 
আনুগত্য করকব না।” [সূরা আল-ক্বালম, আোত্: ১০-
১১] 

নমীমাহ বলা হয, থয বযরি এককর কো অপকরর রনকট 
বকল থবড়াে পারস্পররক ঝগড়া-ফাসাদ সৃরষ্ট করার 
উকদ্দকশ। আেুল্লাহ ইবন আব্বাস রারদোল্লাহু ‘আনহুমা 
বকলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম দু’রট 
কবকরর কাছ রদকে যারিকলন এবাং বলকলন: এ 
কবরবাসীকদর শারস্ত থদওো হকি। ত্কব থকাকনা বড় 
বযাপাকর নে, ত্াকদর একজন এমন বযরি থয এককর কো 
অকনযর রনকট লাগাকত্া। (সহীহ বুখারী)  

৪৪ নাং কবীরা গুনাহ 

ناللع  অরভশাপ করা 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«كفر وقتاهل فسوق املسلم سباب»
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“মুসরলমকদর অরভশাপ করা অনযাে এবাং ত্াকক হত্যা 
করা কুফর।”44  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 بوابأ فتغلق السماء اىل اللعنة صعدت شيئ لعن اذا العبد ان»
 أخذت ثم دونها أبوابها فتغلق األرض اىل تهبط ثم دونها السماء

 ذللك ناك فان لعن اذلي اىل رجعت مسااغ جتد لم فاذا وشاال يمينا
 .«قائلها اىل رجعت واال أهال

“থকাকনা থলাক যখন অনয কাউকক অরভশাপ ককর ত্েন 
অরভশাপরট আকাকশ উঠকত্ থচষ্টা ককর। রকন্তু ত্ার জনয 
আকাকশর দরজাগুকলা বন্ধ হকে যাে। অত্ঃপর যমীকনর 
রদকক অবত্রণ ককর। রকন্তু যমীকনর দরজাগুকলাও বন্ধ 
হকে যাে। অহত্ঃপর অরভশাপরট ডাকন বাকম ঘুরকত্ 
োকক। থকাোও যাওোর সুকযাগ না থপকে যার উপর করা 

                                                           

44 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৪৬। 
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হকলা ত্ার রনকট যাে, যরদ থস অরভশাকপর উপযুি হে। 
অনযোে অরভশাপকারীর উপর প্রত্যাবত্্ন ককর।”45  

থয কারকণই থহাক থকাকনা মুসরলম ভইকের ওপর 
অরভশাপ করা সমূ্পণ্ হারাম। খারাপ থদাকষ দুষ্ট বযরিকদর 
ওপর ত্াকদর থদাষ উকল্লখ ককর অরভশাপ করা যাে। 
থযমন, অত্যাচারীকদর ওপর আল্লাহর অরভশাপ, 
কারফরকদর ওপর আল্লাহর অরভশাপ, প্রাণীর ছরব 
অাংকনকারীকদর ওপর আল্লাহর অরভশাপ ইত্যারদ।  

৪৫ নাং কবীরা গুনাহ 

 بالعهد الوفاء وعدم الوفاء

গাদ্দারী করা, ওোদা পালন না করা 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

                                                           

45 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৬৫৯। 
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 هنمن خصلة فيه اكنت ومن خالصا ممنافقا ان فيه كن من أربع»
 وإذا خان ائتمن إذا يدعها حىت انلقثاق من خصلة فيه اكنت

 .«فجر خاصم واذا غدر اعهد وإذا كذب حدث

“চাররট থদাষ যার মকেয পাওো যাকব থস খাাঁরট মুনারফক 
হকব। আর যার মকধ্য এর একরট পাওো যাকব ত্ার মকধ্য 
মুনারফককর একরট চররত্র পাওো থগল। যত্ক্ষণ পয্ি থয 
উি অভযাস ত্যাগ না ককর। যখন আমানত্ রাখার হে 
থস থখোনত্ ককর আর যখন কো বকল রমেযা বকল, যখন 
প্ররত্জ্ঞা ককর ত্খন গাদ্দারী ককর আর যখন ঝগড়া ককর 
ত্খন গারল থদে।”46  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 اغدر وال أال غدرةه، بقدر هل يرفع القيامة، يوم لواء اغدر للك»
 .«اعمة أمري من غدرا أعظم

                                                           

46 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৩৩। 
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“প্রকত্যক ওোদা অঙ্গকারীর জকনয রকোমকত্র রদন একরট 
রনদশ্ন োককব ত্ার গাদ্দারীর পররমাণ অনুযােী ত্াকক 
উচ্চ করা হকব। ত্কব জনগকণর সাকে প্রত্ারণাকারী 
শাসকক থচকে বড় গাদ্দার আর থকউ হকব না।”47  

৪৬ নাং কবীর গুনাহ 

 واملنجم تصديق الاكهن

গণক ও থজযারত্রবদ্কদর রবশ্বাস করা 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 ىلع أنزل بما كفر فقد يقول يما فصدقه اكهنا أو عرافا اىت من»
 .«حممد

“থয বযরি গণক বা থজযারত্ষীর রনকট আসকলা এবাং ত্ারা 
যা বলকলা ত্া সত্য বকল গ্রহণ করকলা থস মূলত্ঃ মুহাম্মাদ 

                                                           

47 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৩২৭২। 
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সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাকমর ওপর যা নরযল করা 
হকেকছ ত্াককই অস্বীকার করকলা।”48  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 «لةيل أربعني صالة هل قبلت لم شيئ عن فاسأهل عرافا ىتأ من»

“থয বযরি থকাকনা গণককর রনকট আসকলা ত্ার পর ত্াকক 
ভাগয সম্পকক্ রকছু রজজ্ঞাসা করল চরল্লশ রদন পয্ি ত্ার 
সালাত্ কবুল হকব না।”49  

৪৭ নাং কবীরা গুনাহ 

 স্বামীর অবাধ্য হওোزوجها ىلع املرأة نشوز 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

                                                           

48 আহমদ, হাদীস নাং ১২৫। 
49 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৪১৩৭। 



 

 

 
 76  

َِٰت ﴿  ٱلَۡمَضاِجعِ  ِف  َوٱۡهُجُروُهنذ  فَعُِظوُهنذ  نُُشوزَُهنذ  ََتَافُونَ  َوٱلذ
َطۡعَنُكمۡ  فَإِنۡ  َوٱۡۡضُِبوُهنذ  

َ
َ  إِنذ  َسبِيًل   َعلَۡيِهنذ  َتۡبُغوا   فََل  أ  نَ ََك  ٱّللذ

ا َعلِي  ا  [١٨: النساء] ﴾َكبرِي 

“আর ত্াকদর স্ত্রীকদর মকধ্য অবাধ্যত্ার আশাংকা কর 
ত্াকদর সদুপকদশ দাও ত্াকদর শযযা ত্যাগ ককরা এবাং 
প্রহার কর। যরদ ত্াকত্ ত্ারা অনুগত্ হকে যাে ত্কব 
ত্াকদর জকনয থকাকনা পে অনুসন্ধান ককরা না। রনিে 
আল্লাহ সবার ওপর থশ্রষ্ঠ।” [সূরা আন-রনসা, আোত্: 
৩৪]  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 هاعلي غضبان فباتت فأبت فراشه اىل امرأته الرجل داع اذا»
 .«تصبح حىت املالئكة لعنتها

“যরদ থকাকনা পুরুষ ত্ার স্ত্রীকক রবছানাে আহ্বান ককর 
আর স্ত্রী অস্বীকার করার ফকল স্বামী রাগারিত্ অবস্থাে 
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রারত্রযাপন ককর ত্খন ঐ স্ত্রীর ওপর রফররশত্ারা 
অরভশাপ করকত্ োকক।”50  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 تسجد أن املرأة آلمرت اهلل لغري يسجد أن أحدا آمر كنت لو»
 ؤديت حىت ربها حق املرأة تؤدي ال بيده حممد نفس واذلي لزوجها

 .«تمنعه لم قتب ىلع ويه نفسها سأهلا لو لكه زوجها حق

“যরদ ত্াকদরকক আল্লাহ ছাড়া অনয কাউকক সাজদাহ 
করার আকদশ রদত্াম ত্াহকল নারীকদর প্ররত্ আকদশ 
রদত্াম আরা থযন ত্াকদর স্বামীকদর সাজদাহ ককর। ঐ 
সত্তার শপে ককর বলরছ যার হাকত্ আমার জীবন, 
মরহলারা ঐ পয্ি আল্লাহর হক আদাে করকত্ পাকর না 
যত্ক্ষণ পয্ি থস স্বামীর হক আদাে না ককর, এমনরক 
স্বামী যরদ যাত্রা পকে থঘাড়ার পৃকষ্ঠও ত্াককও আহ্বান 
ককর ত্খনও ত্াকক বাধ্া না থদে।”51  

                                                           

50 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ২৯৯৮। 
51 আহমদ, হাদীস নাং ১০৭৯। 
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সুত্রাাং ত্াকদরকক আল্লাহর ছাড়া অনয কাউকক সাজদাহ 
করার আকদশ রদত্াম ত্াহকল নারীকদর প্ররত্ আকদশ 
রদত্াম ত্ারা থযন ত্াকদর স্বামীকদর সাজদাহ ককর। ঐ 
সত্তার শপে ককর বলরছ, যার হাকত্ আমার জীবন, 
মরহলারা ঐ পয্ি আল্লাহর হক আদাে করকত্ পাকর না 
যত্ক্ষণ পয্ি থস স্বামীর হক আদাে না ককর, এমনরক 
স্বামী যরদ যাত্রা পকে থঘাড়ার রপকঠও ত্াকক আহ্বান ককর 
ত্খনও ত্াকক বাধ্া না থদে।”52  

সুত্রাাং নারীকদর কত্্বয, ত্ারা সব্াবস্থাে স্বামীর সন্তুরষ্ট 
অজ্কন সকচষ্ট হকব এবাং ত্ার অসন্তুরষ্ট থেকক থবকচ 
োককব, কখকনা স্বামীকক মজরবক চারহদা পূরকণ বাধ্া থদকব 
না। ত্কব যরদ শর‘ঈ থকাকনা আপরত্ত োকক ত্কব থযমন, 
হাকেয রনফাস অেবা ফরয সাওম ইত্যারদ অবস্থাে শুধু্ 
সহবাস থেকক রনকষধ্ করকত্ পাকর। মরহলাকদর জনয 
কত্্বয হল সব্দা স্বামীর রনকট লজ্জাবত্ী হওো, ত্ার 

                                                           

52 আহমদ, সহীহ আল-জাকম। 
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আকদকশর আনুগত্য করা, ত্ার সকল প্রকার অপছন্দনীে 
কাজ হকত্ রবরত্ োকা।  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 نلارا يف واطلعت الفقراء أهلها أكرثها فرأيت اجلنة يف اطلعت»
 .«النساء أهلها أكرث فرايت

“আরম জান্নাকত্ উরক থমকর থদরখ, জান্নাকত্ অরধ্কাাংশ 
অরধ্বাসী দররদ্র এবাং জাহান্নাকম উরক থমকর থদরখ, ত্ার 
অরধ্কাাংশ অরধ্বাসী মরহলা।”53

 

অত্র হাদীকসর বযাখযাে ইমাম হাকফয শামসুদ্দীন আয-
যাহাবী বকলন, মরহলাকদর আল্লাহ ও ত্ার রাসূকলর প্ররত্ 
আনুগকত্যর অভাব। স্বামীর অবাধ্যত্া এবাং পদ্াহীনত্াই 
এর মূল কারণ। মরহলারা যখন ঘর থেকক থবর হে ত্খন 
সকব্াচ্চ সুন্দর থপাশাক পকর রবকশষ সাজ-সজ্জা অবলম্ভন 
ককর, যা মানুষকক রফৎনাে পড়কত্ বাধ্য ককর। থস রনকজ 
রনরাপকদ োককলও মানুষ ত্ার থেকক রনরাপদ োকক না।  

                                                           

53 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৩০০২। 
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রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 «الشيطاناملرأة عورة، فإذا خرجت استرشفها »

“মরহলারা আবরণীে, রকন্তু যখন ত্ারা রাস্তাে থবর হে 
ত্খন শেত্ান ত্াকক মাো উাঁচু ককর থদকখ।”54  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 إنهاو الشيطان، اسبرشفها بيتها من خرجت إذا وإنها عورة، املرأة»
 .«بيتها قعر يف منها اهلل اىل أقرب تكون ال

“মরহলারা হকলা আবরণীে, ত্ারা যখন ঘর হকত্ থবর হে 
ত্খন শেত্ান ত্াকদরকক মাো উচু ককর থদকখ। ত্ারা যত্ 
থবরশ ঘকরর থকাকণ অবস্থান করকব ত্ত্ই আল্লার মনকটয 
লাভ করকব।”55  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

                                                           

54 রত্ররমযী, হাদীস নাং ১০৯৩। 
55 রত্ররমযী, হাদীস নাং ১০৯৩; সহীহ আল-জাকম। 
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 .«النساء من الرجال ىلع أرض فتنة انلاس يف بعدي تركت ما»

“আমার পকর পুরুষকদর ওপর মরহলাকদর মকত্া ক্ষরত্কর 
আর থকাকনা রফৎনা আরম থরকখ যাই রন।”56

 

মরহলাকদর জনয সবকচকে রনরাপদ ত্ার ঘর অবস্থান 
করা। আল্লাহর ইবাদত্, স্বামীর আনুগত্য, ত্ার অরধ্কার 
সম্প্কক সকচত্ন োকা, স্বামীর ওপর থকাকনা প্রকার 
বাড়াবারড় না করা এবাং আপন চররকত্র থকাকনা প্রকার 
কলঙ্ক না জড়াকনা।  

উরল্লরখত্ প্ররত্রট হাদীকস স্ত্রীর কাকছ স্বামীর অরধ্কার থয 
কত্ বড় ত্া বুঝাকনা হকেকছ। বাস্তরবক পকক্ষ এ রবষেরট 
রবকেষণ করার কারকণ বত্্মাকন এরট মরহলাকদর জকনয 
মহা প্রলোংকারী রবপকদ পররণত্ হকেকছ।  

থহ মুসরলম ভাইকেরা! আপনাকদর প্ররত্ আমার রবনীত্ 
উপকদশ এই থয, আপনারা এমন নারীকদর রববাহ করকবন 
যারা মুরমনা, পদ্ানশীল, স্বামীর অনুগত্, আপনার ধ্ন 

                                                           

56 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৭৪০৬। 
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স্পদ রক্ষাকাররণী এবাং থস পদ্াহীনভাকব সাজ-সজ্জা গ্রহণ 
ককর রাস্তাে থবর হকব না, আর আপনার আনুগত্য করকব।  

যরদ আপনার স্ত্রী মুরমনা ও অনুগত্া মরহলা হে ত্াহকল 
আপরন রহত্াকাঙ্খী হকবন, ত্ার সাকে থকাকনা রককমর 
হঠকাররত্াপূণ্ আচরণ করকবন না।  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 وجأع وان ضلع، من خلقت املرأة فإن خريا، بالنساء استوصوا»
 لم هتركت وان كرسته، تقيمه ذهبت فإن أعاله، الضلع يف شيئ
 .«خريا بالنساء فاستوصوا أعوج، يزل

“থত্ামরা থমকেকদর সাকে ভাকলা বযবহার করকব। 
ত্াকদরকক বাম পাজকরর হাড় হকত্ সৃরষ্ট করা হকেকছ। 
আর পাজকরর হাড় সবকচকে বাকা হে, যরদ তু্রম থসাজা 
করকত্ থচষ্টা কর থভকঙ্গ যাকব, আর যরদ থছকড় ত্াও 
ত্াহকল সব্দা বাকা ত্াককব। সুত্রাাং ত্াকদর সাকে সৎ 
বযবহার করকত্ োক।”57  

                                                           

57 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৩০৮৪। 
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ত্াকদর সাকে সৎ বযবহার হকলা, আল্লাহর আকদকশর 
আনুগত্য করার রনকদ্শ থদওো এবাং রনকষধ্ কাজ থেকক 
রবরত্ োককত্ আকদশ করা। এগুকলা ত্াকদরকক 
জান্নাকত্র পকের রনকে যাে।  

৪৮ নাং কবীরাগুনাহ 
 غريهاتلصوير يف اثلياب واحليطان واحلجر و

কাপড় , থদওোল ও পাের ইত্যারদকত্ প্রাণীর ছরব 
আাঁকা 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

: مهل يقال القيامة، يوم يعذبون الصور هذه يصنعون اذلين إن»
 .«خلقتم ما أحيوا

“যারা রচত্রাাংকন ককর ত্াকদরকক রকোমকত্র রদন শারস্ত 
থদওো হকব। আর ত্াকদরকক বলা হকব থত্ামরা যা সৃরষ্ট 
ককররছকল ত্াকদর আত্মা ও জীবন দান কর।”58  

                                                           

58 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৪৭৮৩। 
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আকেশা রারদোল্লাহু ‘আনহা থেকক বরণ্ত্, রত্রন বকলন,  

 يل ةسهو سرتت وقد:  وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول يلع دخل»
 أشد: ةاعئش يا قال وجهه، وتلون هتكه، رآه فلما تماثيل، فيه بقرام

: ئشةاع قالت اهلل، خبلق يضاهون اذلين القيامة يوم عذابا انلاس
 «وسادتني أو وسادة فقطعناه،

“একরদন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম 
আমার ঘকর প্রকবশ করকলন। ত্খন ঘকরর দরজাে এমন 
একরট পদ্া টানাকনা রছল যার মকধ্য প্রাণীর ছরব আকা 
রছল। রত্রন থদখা মাত্র পদ্ারট রছকড় থফলকলন ও ত্ার 
থচহারার রববণ্ হকে থগল। রত্রন বলকলন, থহ আকেশা! 
রকোমকত্র রদন সবকচকে থবরশ শারস্ত থদওো হকব ঐ সব 
থলাককদর যারা আল্লাহর সৃরষ্টর সাকে সাদৃশ্ অবলম্বন 
ককর রকছু মত্রর ককর। আকেশা রারদোল্লাহু ‘আনহা 
বকলন, আরম উি পদ্া থককট একরট অেবা দু’রট বারলশ 
মত্রর করর।”59  

                                                           

59 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৫৪৯৮। 



 

 

 
 85  

৪৯ নাং কবীরা গুনাহ 

 لبالوي وادلاعء فهتون الرأس وحلق اثلوب وشق وانلياحة اللطم
 املصيبة عند واثلبور

থশাক প্রকাশাকে্ থচহারার উপর আঘাত্ করা, মাত্ম 
করা, কাপড় থছড়া, মাো মুণ্ডাকনা বা চুল উঠাকনা, 

রবপকদর সমে ধ্বাংকসর জনয থদা‘আ করা 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন, 

 .«اجلاهلية بدعوى وداع اجليوب وشق اخلدود لطم من منا ليس»

“থশাক প্রকাশ করকত্ থযকে থয থচহারার উপর প্রহার 
ককর এবাং কাপড় রছকড় থফকল এবাং জাকহরলেযাকত্র 
অভযাকসর অনুসরন ককর থস আমার উম্মকত্র অি্ভুি 
নে।”60  

৫০ নাং কবীরা গুনাহ 

 অনযােভাকব রবকদ্রাহ করা ابليغ

                                                           

60 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১২১২। 
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আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

بِيُل  إِنذَما﴿ ِينَ  ََعَ  ٱلسذ ۡر ِف  َوَيۡبُغونَ  ٱنلذاَس  َيۡظلُِمونَ  ٱَّلذ
َ
 بَِغرۡيِ  ِض ٱۡۡل

  ِ َلَٰٓئَِك  ٱۡۡلَق  و 
ُ
َِلم   َعَذاب   لَُهمۡ  أ

َ
 [٨١: الشورا] ﴾٤٢ أ

“বযবস্থা থনওো হকব থকবল ত্াকদর রবরুকে যারা মানুকষর 
ওপর অত্যাচার ককর এবাং পৃরেবীকত্ অনযােভাকব 
রবকদ্রাহককর থবড়াে, ত্াকদর জনয রকেকছ করঠন শারস্ত। “ 
[সূরা আশ-শূরা, আোত্: ৪২] 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 الو أحد، ىلع أحد يفخر ال حىت تواضعوا أن إيل اوىح اهلل ان»
 .«أحد ىلع أحد يبيغ

“আল্লাহ ত্া‘আলা আমার রনকট অহী থপ্ররণ ককরন থয, 
থত্ামরা রবনেী হও, থকউ থযন কাকরা ওপর গব্ না ককর 
আর থকাউ থযন কাকরা ওপর অনযােভাকব রবকদ্রাহ না 
ককর।”61  

                                                           

61 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪২৫০। 
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রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 دلنياا يف العقوبة لصاحبه تعاىل اهلل يعجل أن أجدر ذنب من ما»
 .«الرحم وقطيعة ابليغ من االخرة يف هل يدخره ما مع

“আত্মীেত্া রছন্ন করা এবাং অনযাে ভাকব রবকদ্রাহ করা 
এমন দু’রট মারাত্বক অপরাধ্ যার শারস্ত আকখরাকত্ 
রনধ্্াররত্ োকা সকত্বও দুরনোকত্ থদওো হকব।”62  

৫১ নাং কবীরা গুনাহ 

 وادلابة والزوجة واجلارية واململوك الضعيف ىلع االسةطالة

দুবল্, চাকর-চাকরানী, স্ত্রী ও চতু্ষ্পদ জন্তুর ওপর 
অত্যাচার করা 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«هيعتق أن كفارته فان لطمه، أو يأته، لم حدا هل غالما رضب من»

                                                           

62 আহমদ, হাদীস নাং ৪২০১। 
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“থয বযরি ত্ার থগালামকক শারস্ত রদল এমন থকাকনা 
অরভকযাকগ যা থস ককর নাই, ত্ার প্ররত্কার হকলা ত্াকক 
মুি ককর থদওো।”63  

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«ادلنيا يف انلاس يعذبون اذلين يعذب اهلل ان»

“আল্লাহ ত্া‘আলা ঐ সব থলাককদর শারস্ত রদকবন যারা 
দুরনোকত্ মানুষকদর কষ্ট রদত্।”64  

৫২ নাং কবীরা গুনাহ 

اجلارأذى   প্ররত্কবশীকদর কষ্ট থদওো 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«بوائقه جاره يأمن ال من اجلنة اليدخل»

                                                           

63 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৩১৩১। 
64 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৪৭৩৪। 



 

 

 
 89  

“ঐ বযরি জান্নাকত্ প্রকবশ করকব না যার প্ররত্কবশী ত্ার 
অত্যাচার থেকক রনরাপদ োকক না।”65  

৫৩ নাং কবীরা গুনাহ 

 وشتمهم املسلمني أذى

মুসরলমকদর কষ্ট থদওো ও গারল থদওো 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

ِينَ ﴿  َفَقدِ  ٱۡكتََسُبوا   َما بَِغرۡيِ  َوٱلُۡمۡؤمَِنَِٰت  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  يُۡؤُذونَ  َوٱَّلذ
ا ٱۡحَتَملُوا   ا ُبۡهَتَٰن  ا ِإَوثۡم  بِين   [٩٤: االحزاب] ﴾٥٨ مُّ

“যারা রবনা অপরাকধ্ মুরমন পুরুষ ও মুরমন নারীকদর কষ্ট 
থদে, ত্ারা রমেযা অপবাদ ও প্রকাশয পাকপর থবাঝা বহন 
ককর।” [সূরা আল-আহযাব, আোত্: ৫৮]  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

                                                           

65 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৬৬। 
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 تقاءا انلاس تركه من القيامة يوم منـزلة اهلل عند انلاس الرش إن»
 «رشه

“রকোমকত্র রদন আল্লাহর কাকছ মযা্দার রদকক রদকে ঐ 
বযরি সব্ রনকৃষ্ট, যাকক মানুষ ত্ার অরনষ্টত্া থেকক বাাঁচার 
লকক্ষয এরড়কে চকল।”66  

৫৪ নাং কবীরা গুনাহ 

 وحنوهإسبال اإلزار واثلوب تعززا وخيالو 

অহাংকার ককর লুরঙ্গ কাপড় ইত্যারদ ঝুরলকে পররধ্ান 
করা 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«انلار يف اإلزار من الكعبني من أسفل ما»

“থগাড়ারলর রনকচ থয কাপড় পরা হকব, ত্া জাহান্নাকম 
যাকব।”67  

                                                           

66 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৫৫৭২। 
67 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৫৩৪১। 
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রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«بطرا إزاره جر من إىل اهلل الينظر»

“রকোমকত্র রদন আল্লাহ ত্া‘আলা ঐ বযরির রদকক 
রহমকত্র দৃরষ্ট রদকবন না থয অহাংকার ককর কাপড় 
পররধ্ান ককর।”68

 

বত্্মাকন এ বযরধ্ এককবাকর সাধ্ারণ হকেকছ। প্রাে সবার 
মকধ্য এ সমসযারট পররলরক্ষত্ হকি। অকনককই থদখা যাে 
ত্ারা থগাড়ারলর রনকচ কাপড় পররধ্ান ককর, অকনক সমে 
মারট পয্ি কাপড় ঝুরলকে থদওো। আল্লাহ ত্া‘আলা 
আমাকদর সকলকক রবপদ থেকক রক্ষা করুন। অবশয এ 
রনকষধ্াজ্ঞা পুরুষকদর জনয।  

৫৫ নাং কবীরা গুনাহ 

 الفضة أو اذلهب آنية يف والرشب األكل

স্বণ ্থরৌকপযর পাকত্র পানাহার করা 

                                                           

68 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৫৩৪২। 
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রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 يف جيرجر إنما الفضة أو اذلهب إناء يف يرشب أو يأكل اذلي إن»
 .«جهنم نار بطنه

“থয বযরি স্বণ্ ও রূপার থেকট খাে বা পান ককর থস 
মূলত্ঃ ত্ার থপকট জাহান্নাকমর আগুনককই স্থান থদে।”69  

৫৯ নাং কবীরা গুনাহ 

 للرجال واذلهب احلرير لبس

পুরুকষর স্বণ ্ও থরশমী কাপড় পররধ্ান করা 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«اآلخرة يف هل خالق ال من ادلنيا يف احلرير يلبس انما»

“দুরনোকত্ থয বযরি থরশমী কাপড় পকর ত্ার জকনয 
আরখরাকত্ থকাকনা অাংশই থনই”।70  

                                                           
69 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৫২০৩। 
70 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬০৫৫। 
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৫৭ নাং কবীরা গুনাহ 

العبدإباق   থগালাকমর পলােন করা 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«صالة هل يقبل لم العبد أبق إذا»

“থগালাম যখন পলােন ককর ত্খন ত্ার থকাকনা সালাত্-
ই গ্রহণ করা হে না।”71

 

অনয বণ্নাে আকছ, যত্ক্ষণ না থস ত্ার মরনকবর রনকট 
প্রত্যাবত্্ন ককর।  

৫৮ নাং কবীরা গুনাহ 

 وجل عز اهلل لغري اذلبح

আল্লাহ বযত্ীত্ অনয কাকরা উকদ্দকশ পশু যকবহ করা 

 রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

                                                           

71 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১০৩। 
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 «اهلل لغري ذبح من اهلل لعن»

“থয বযরি গাইরুল্লাহর জনয যকবহ ককর ত্ার ওপর 
আল্লাহর অরভশাপ।”72

 

গাইরুল্লাহর জনয যকবহ করা দৃষ্টাি থযমন, থকউ যকবহ 
করার সমে বকল, আরম শেত্াকনর নাকম যকবহ করারছ 
অেবা থদব-কদবীর নাকম অেবা পীর সাকহবকদর নাকম 
যকবহ কররছ ইত্যারদ।  

৫৯ নাং কবীরা গুনাহ 

 يعلم وهو أبيه غري إىل ادىع من

থজকন শুকন অনযকক রপত্া বকল স্বীকৃরত্ থদওো 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«حرام عليه فاجلنة يعلم، وهو أبيه غري إىل ادىع من»

                                                           

72 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৩৬৫৭। 
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“থয বযরি থজকন শুকন রনকজর রপত্াকক বাদ রদকে অনযকক 
রপত্া বকল থঘাষণা থদে ত্ার ওপর জান্নাত্ হারাম করা 
হকেকছ।”73  

৬০ নাং কবীরা গুনাহ 

 والدل واملراء اجلدل

ত্ক-্রবত্্ক, ঝগড়া এবাং শত্রুত্া থপাষণ করা 

অে্াৎ কাকরা কোর ভুল-ভ্রারি প্রকাকশর থদাষ ত্ালাশ 
করা । একরট দীঘ্ হাদীকস বরণ্ত্ আকছ,  

 حىت اهلل سخط يف يزل لم يعلمه وهو باطل يف خاصم من»
 «ينـزع

“থয বযরি অনে্ক থকাকনা রবষকে থজকন-শুকন রবত্্ক ককর 
থস ঐ পয্ি আল্লাহর অসন্তুরষ্ট জীবন যাপন ককর যত্ক্ষণ 
না থস রবত্্ক থেকক রফকর আকস।”74  

                                                           
73 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৩৯৮২। 
74 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৩১২৩। 
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রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«اجلدال أوتو إال عليه اكنوا هدي بعد قوم ضل ما»

“থকাকনা জারত্ সরঠক পকের ওপর োকার পর পেভ্রষ্ট 
হে নাই, রকন্তু যখনই ত্ারা রবত্কক্ রলপ্ত হকেকছ ত্খনই 
পেভ্রষ্ট হকযকছ।”75  

অে্াৎ সত্য অকিষণ বা উদঘাটকনর জনয নে, রবত্ক্ 
করার জনয রবত্কক্ রলপ্ত হে। 

৬১ নাং কবীরা গুনাহ 

 املاءمنع فضل 

প্রকোজকনর অরত্রি পারন দান করকত্ অস্বীকার করা 

 রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন, 

 .«القيامة يوم فضله اهلل منعه أوالك ماء فضل منع من»

                                                           
75 রত্ররমযী, হাদীস নাং ৩১৭; সহীহ আল-জাকম। 



 

 

 
 97  

“থয বযরি অরত্ররি পারন ও অরত্ররি ঘাস দান করা 
থেকক রবরত্ োকক আল্লাহ ত্াকক রকোমকত্র রদন দো 
ও সাওোকবর রদকত্ অস্বীকার করকবন।”76  

৬২ নাং কবীরা গুনাহ 

املزيانالكيل و  نقص   ওজকন ও মাকপ কম থদওো 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

ِفِيَ  َوۡيل  ﴿  [٢: املطففني] ﴾١ ل ِۡلُمَطف 

“যারা মাকপ কম থদে ত্াকদর জনয দুকভাগ্।” [সূরা আল-
মুত্াফরফফীন, আোত্: ১] 

৬৩ নাং কবীরা গুনাহ 

 اهللاألمن من مكر 

আল্লাহর পাকড়াও থেকক রনরিত্ হওো 

                                                           

76 আহমদ, হাদীস নাং ৬৩৮২উ 
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রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম এ কোরট থবরশ 
বলকত্ন-  

 اهلل ولرس يا هل فقيل دينك ىلع قلوبنا ثبت القلوب مقلب يا»
 أصابع نم إصبعني بني القلوب إن:  اهلل رسول فقال علينا أختاف
 .«يشاء كيف يقبلها. الرمحن

“থহ অির পররবত্্নকারী! আপরন আমাকদর অিরকক 
আপনার দীকনর ওপর অটল রাখুন । অত্ঃপর ত্াকক 
রজজ্ঞাসা করা হকলা, থহ আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওোসাল্লাম আপরন রক আমাকদর ঈমাকনর 
বযাপাকর আশাংকা ককরন? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওোসাল্লাম উত্তর রদকলন, মানুকষর অির দোমে 
আল্লাহরই দুই আঙু্গকলর মাকঝ, রত্রন থযভাকব ইিা ককরন 
থসভাকব পররবত্্ন ককরন।”77

 

সুত্রাাং থহ মুসরলম ভাইকেরা! আপনাকদর ঈমান, আমল, 
সালাত্ ও সকল প্রকার থনক আমল যত্ই থবরশ ও সুন্দর 
থহাক না থকন অহাংকার করকবন না। কারণ, এগুকলা 
                                                           
77 রত্ররমযী, হাদীস নাং ২০৬৬ 
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আল্লাহর দো ছাড়া আর রকছু নে। যরদ থকাকনা না থকাকনা 
সমে রত্রন এগুকলা আপনার থেকক রছরনকে রনকে যান 
ত্খন আপরন উকটর থপকটর থচকেও থবরশ খালী হকে 
যাকবন। আপরন আপনার আমকলর কারকণ গব্ করা থেক 
রবরত্ োকুন এবাং এমন কো বলকবন না যা অজ্ঞ ও 
মূখ্রা বকল, থযমন আমরা অমুককর থচকে ভাকলা। আমার 
আল্লাহ থত্া মানুকষর অিকরর থগাপন প্রকাশয সকল 
রবষকে অবগত্। আপনার দুব্লত্া, গুনাকহর আরধ্কয, 
আমল কম হওোর অনুভুরত্ অিকর স্থান রদকে সব্দা 
আল্লাহর ভকে ভীত্ োকুন এবাং এমন একরট অবস্থাে 
োকুন থয অবস্থার বণ্না রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওোসাল্লাম হাদীকস রদকেকছন: 

রত্রন বকলন,  

 .«خطيئتك ىلع وابك بيتك، وليسعك لسانك، عليك أملك»
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“থত্ামার সাংসাকর বযস্তাত্া সকেও তু্রম রজহবাকক সাংযত্ 
রাখকব, গুনাকহর কাকজর ওপর কান্নাকারট করকব।”78  

ঐসব থলাককদর মকত্া হকো না যাকদর সম্পকক্ আল্লাহ 
ত্া‘আলা বকলন, 

ِمُنوا  ﴿
َ
فَأ
َ
ِ   َمۡكرَ  أ َمنُ  فََل  ٱّللذ

ۡ
ِ  َمۡكرَ  يَأ ونَ  ٱۡلَقۡومُ  إِلذ  ٱّللذ  ﴾٩٩ ٱۡلَخَِٰۡسُ

 [ ٦٦: االعراف]

“ত্ারা রক আল্লাহর পাকড়াও-এর বযাপাকর রনভ্ে হকে 
থগকছ?  ক্ষরত্গ্রস্ত থলাকজন বযত্ীত্ থকউ আল্লাহর 
পাকড়াও থেকক রনভ্ে হে না।” [সূরা আল-আ‘রাফ, 
আোত্: ৯৯] 

বস্তুত্ঃ আল্লাহর রনকট ক্ষমা প্রােনা কর এবাং সব্দা এ 
কোগুকলা বলকত্ োক-  

 .«دينك ىلع قلوبنا ثبت القلوب مقلب يا»

                                                           
78 রত্ররমযী। 
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“থহ অিকরর পররবত্্কারী! তু্রম আমাকদর অিরকক 
থত্ামার দীকনর ওপর অটল অরবচল রাখ।” 

৬৪ নাং কবীরা গুনাহ 

 اخلزنيرالك امليتة وادلم وحلم 

মৃত্ জন্তু, প্রবরহত্ রি এবাং শুককরর থগাশত্ খাওো 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন, 

ٓ  قُل﴿ ِجدُ  لذ
َ
ٓ  ِف  أ وِحَ  َما

ُ
ًما إَِلذ  أ َٰ  ُُمَرذ ۥٓ  َطاِعم   ََعَ ٓ  َيۡطَعُمُه ن إِلذ

َ
 أ

وۡ  َمۡيَتةً  يَُكونَ 
َ
ا أ ۡسُفوًحا َدم  وۡ  مذ

َ
 ﴾رِۡجس   فَإِنذُهۥ ِخزنِير   َۡلۡمَ  أ

 [٢٨٩: االنعام]

“আপরন বকল রদন, থয রবধ্ান অহীর মাধ্যকম আমার কাকছ 
থপৌকছকছ, ত্ন্মকধ্য আরম থকাকনা ভক্ষণকারীর জকনয 
থকাকনা হারাম খাদয পাই রন। মৃত্ ও প্রবারহত্ রি এবাং 
শুককরর থগাশত্ বযত্ীত্। এটা অপরবত্র।” [সূরা আল-
আন‘আম, আোত্: ১৪৫] 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  
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 .«دمهو اخلنـزير حلم يف يده صبغ فكأنما بالرندشري، لعب من»

“থয বযরি চওসর (দাবা জাত্ীে) থখলাে প্রবৃত্ হে, থস 
থযন ত্ার হাত্কক শুককরর রকি ররিত্ করার মকত্া 
অনযাে ককর।”79  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম শুককরর রি 
ও থগাশত্ হাকত্ থনওোকক গুনাহ সাবযস্ত ককরকছন। শুধু্ 
ত্াই নে বরাং বড় গুনাহ বকল অরভরহত্ ককরকছন। 
সুত্রাাং শুককরর থগাশত্ খাওো থয কাত্ বড় গুনাহ ত্া 
সহকজই অনুমান করা যাে। আল্লাহ আমাকদর সকলকক 
এ রবপদ থেকক রাক্ষা করুন।  

৬৫ নাং কবীর গুনাহ 

 عذر غري من وحده فيصىل واجلماعة اجلمعة صالة تارك

জুমু‘আর সালাত্ ও জামা‘আত্ থচকড় রদকে রবনা কারকণ 
একা একা সালাত্ আদাে করা 

                                                           

79 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৪১৯৪। 
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 রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 ثم همقلوب ىلع اهلل يلختمن أو اجلمعات ودعهم عن أقوام يلتهني»
 .«الغافلني من يلكونن

“যরদ মানুষ জুমু‘আর সালাত্ পররত্যাগ করা থেকক রবরত্ 
না োকক ত্াহকল আল্লাহ ত্াকদর অিকর থমাহর থমকর 
রদকবন যার ফকল ত্ারা অলস বযরিকদর অিভু্ি 
হকব।”80  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 «.عذر من اال هل صالة فال يأته فلم انلداء سمع من»

“থয বযরি আযান শুনল অেচ থকাকনা প্রকার ওযর ছাড়া 
সালাকত্র জামা‘আকত্ উপরস্থত্ হকলা না ত্ার সালাত্ 
আল্লাহর রনকট কবুল হে না।”81  

                                                           
80 দাকরমী, হাদীস নাং ১৫২৪। 
81 ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৭৮৫। 
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৬৬ নাং কবীরা গুনাহ 

 والقنوطايلأس من روح اهلل تعاىل 

আল্লাহর রহমত্ থেকক রনরাশ হওো 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  
ۡوحِ  ِمن ُسوا  تَا ۡي  َوَل ﴿ ِ   رذ ۡوحِ  ِمن ُس يَا ۡي  َل  إِنذُهۥ ٱّللذ ِ  رذ  إِلذ  ٱّللذ

َِٰفُرونَ  ٱۡلَقۡومُ   [٤٠: يوسف] ﴾ٱۡلَك

“থত্ামরা আল্লার রহমত্ থেকক রনরাশ হকো না। রনিে 
আল্লাহ রহমত্ থে একমাত্রকক কারফর সম্প্রাদােই রনরাশ 
হে।” [সূরা ইউসুফ, আোত্: ৮৭]  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«باهلل الظن حيسن وهو إال أحدكم اليموتن»

“থত্ামাকদর থকউ থযন আল্লাহর প্ররত্ ভাকলা ধ্ারণা থপাষণ 
ছাড়া মারা না যাে।”82  

                                                           

82 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৫১২৫। 
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৬৭ নাং কবীরা গুনাহ 

 املسلمتكفري 

মুসরলমকক কারফর বকল আখযারেত্ করা 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«أحدهما بها باء فقد اكفر ألخيه قال من»

“থয বযরি ত্ার থকাকনা মুসরলম ভাইকক বকল, থহ কারফর! 
এর পররণাম ত্াকদর থকাকনা না থকাকনা একজকনর ওপর 
বত্্াকবই।”83  

৬৮ নাং কবীরা গুনাহ 

ষড়যন্ত্র করা এবাং থধ্াক থদওো  واخلديعةاملكر 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

ي ِئُ  ٱلَۡمۡكرُ  ََيِيقُ  َوَل ﴿ ۡهلِهِۦ   إِلذ  ٱلسذ
َ
 [٨١: فاطر] ﴾بِأ

                                                           

83 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৫২৩৮। 



 

 

 
 106 

 

“কুচকক্রর শারস্ত কারও ওপর পরত্ত্ হে না, কুচক্রীর 
ওপরই পরত্ত্ হে।” [সূরা ফারত্র, আোত্: ৪৩] 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«انلار يف اواخلديعة املكر»

“কুচক্র এবাং থধ্াকাবাজীর স্থান জাহান্নাম।”84  

৬৯ নাং কবীরা গুনাহ 

 عوارتهم ىلع ودل املسلمني ىلع جتسس من

মুসরলমকদর ত্রুরট-রবচুযরত্ ত্ালাশ করা এবাং ত্াকদর 
থগাপন ত্েয প্রকাশ করা 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

ف   ُكذ  تُِطعۡ  َوَل ﴿ ِهي   َحلذ از   ١٠ مذ آء   َهمذ شذ : القلم] ﴾١١ بَِنِميم   مذ
٢٢  ،٢٠ ] 

                                                           

84 বােহাকী, রসলরসলাতু্ত্ সহীহাহ। 
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“আপরন আনুগত্য করকবন না ঐ বযরির থয কোে কোে 
শপে ককর, থয লারঞ্ছত্, থয অনযকক থদাষাকরাপ ককর ও 
পিাকত্ রনন্দা ককর, থয এককর কো অপকরর রনকট বকল 
থবড়াে।” [সূরা আল-ক্বালম, আোত্: ১০-১১] 

একরট দীঘ্ হাদীকস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওোসাল্লাম বকলন,  

 حىت اخلبال ردغه اهلل أسكنه فيه، ليس ما مؤمن يف قال ومن»
 .«خبارج وليس قال، ما خيرج

“থয বযরি থকাকনা মুরমন সম্পকক্ এমন থদাষ বণ্না ককর 
যা ত্ার মকধ্য আকদৌ থনই, আল্লাহ জাহান্নামীকদর রনগ্ত্ 
পচা গলা পুকজর মকধ্য ত্ার স্থান রনধ্্ারন ককর রদকবন। 
থস যা বকলকছ ত্া থবর ককর রদকত্ চাকব, রকন্তু পারকব 
না”।85  

  

                                                           
85 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৩১২৩। 
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৭০ নাং কবীরা গুনাহ 

 عليهم اهلل رضوان الصحابة من احد سب

থকাকনা সাহাবীকক গারল থদওো 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 أحد ثلم أحدكم أنفق لو بيده نفيس فواذلي أصحايب، التسبوا»
 .«والنصيفه أحدهم مد بلغ ما ذهبا

“থত্ামরা আমার সাহাবীকদরকক গারল রদও না। যরদ 
থত্ামাকদর থকউ ওহুদ পাহাড় পররমাণ আল্লাহর রাস্তাে 
দান ককর ত্বুও ত্াকদর কাকরা একরট মুরট বা আধ্া মুরট 
পররমাণ দাকনর সমান হকব না।”86  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«أمجعني وانلاس املالئكة و اهلل لعنة فعليه أصحايب سب من»

                                                           

86 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৩৩৯৮। 
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“থয বযরি আমার সাহাবীকক গারল থদে ত্ার ওপর আল্লাহ 
ত্া‘আলা, রফররশত্া এবাং সমস্ত মানুকষর অরভশাপ।”87

 

৭১ নাং কবীরা গুনাহ 

السوء القضاء   অনযাে রবচার 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 فهو هب فقىض احلق عرف قاض اجلنة، يف وقاض انلار يف قاضيان»
 فهما لمع بغري قىض أو متعمدا فجار احلق عرف وقاض اللجنة، يف
 .«انلار يف

“দু’জন রবচারক জাহান্নাকম যাকব এবাং একজন রবচারক 
জান্নাকত্ যাকব। থয রবচারক মূল সত্যকক উদঘাটন ককর 
এবাং ত্দনুসাকর রবচার ককর থস জান্নাকত্ যাকব। আর 
একজন রবচারকাকয্ সত্যকক উদঘাটন করার পর থজকন-

                                                           

87 ত্াবারানী, সহীহ আল-জাকম। 
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শুকন অনযােভাকব রবচার করকছ থস জাহান্নাকম যাকব অেবা 
থয না থজকন-শুকন রবচার ককর থস জাহান্নাকম যাকব।”88  

৭২ নাং কবীরা গুনাহ 

 اخلصومةالفجور عند 

ঝগড়া করার সমে অরত্ররি গারল থদওো 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন, 

 خصلة فيه اكنت ومن خالصا، منافقا اكن فيه كن من أربع»
 خان ائتمن إذا: يدعها حىت انلفاق من خصلة فيه اكنت منهن

 .«فجر وإذاخاصم. غدر اعهد وإذا كذب حدث وإذا

“চাররট থদাষ যার মকধ্য পাওো যাকব থসই প্রকৃত্ 
মুনারফক। যার মকধ্য এর একরট পাওো যাকব ত্ার রনকট 
মুনারফককর একরট চররত্র পাওো থগল। যখন আমানত্ 
রাখা হে থস থখোনত্ ককর, যখন কো বকল রমেযা বকল, 

                                                           
88 জাকম রত্ররমযী, হাদীস নাং ১২৪৪। 
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যখন চুরি ককর ত্া ভঙ্গ ককর আর যখন ঝগড়া ককর 
গাল-মন্দ ককর।”89  

৭৩ নাং কবীরা গুনাহ 

 األنسابالطعن يف 

থকাকনা বাংশ বা ত্ার থলাককদর খারাপ গুকণ অরভরহত্ 
করা 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 احةانلي و األنساب يف الطعن: كفر بهم هما انلاس يف اثنتان»
 .«امليت ىلع

“দু’রট থদাষ মানুকষর মকধ্য কুফর সমতু্লয । (১) বাংকশর 
কুৎসা রটাকনা। (২) মৃত্ বযরির জনয আনুষ্ঠারনক 
কান্নাকারট করা।”90

 

                                                           

89 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৩৩। 
90 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১০০। 
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৭৪ নাং কবীরা গুনাহ 

 امليت ىلع انلياحت

মৃত্ বযরির জনয আনুষ্ঠারনক ও উচ্চ শকে কান্নাকারট 
করা 

থযমন পূকব্র হাদীকস এ সম্পকক্ পকরাপুরর রনকষধ্ 
একসকছ।  

৭৫ নাং কবীরা গুনাহ 

 االرضتغيري منار 

যমীকনর সীমানা উরঠকে থফলা বা পররবত্ন্ করা 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 .«األرض منار غري من اهلل لعن»

“আল্লাহর অরভশাপ ককরকছন ঐ বযরির ওপর থয 
যমীকনর সীমানা পররবত্্ন ককর।”91  

                                                           

91 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৩৬৫৭। 
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৭৬ নাং কবীরা গুনাহ 

 ضاللة اىل داع أو سيئة سنة سن من

অপসাংসৃ্করত্ ও কু-প্রোর প্রচলন করা অেবা রবভ্রারির 
রদকক আহ্বান করা 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 هاب عمل من ووزر وزرها فعليه سيئة سنة اإلسالم يف سن ومن»
 .«شيئ أوزارهم من ينقص أن غري من بعده من

“থয বযরি ইসলাকমর মকধ্য থকাকনা কু-প্রো বা রবদ‘আত্ 
চালু করল থস রনকজকত্া গুনাহগার হকবই এবাং ত্ার পকর 
থয বযরি ঐ কু-প্রোর ওপর আমল কররকব ত্ার গুনাহ 
ও ত্ার ওপর বত্্াকব, ত্কব এ কারকণ ঐ বযরির গুনাকহর 
অাংশ রবনু্দ পররমাণ ও কমাকনা হকব না।”92

 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

                                                           

92 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১৬৯১। 
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 تبعه من آثام مثل اإلثم يف عليه اكن ضاللة، إىل داع ومن»
 .«شيئا آثامهم من ذلك الينقص

“থয বযরি থকাকনা থগামরাহীর প্ররত্ মানুষকক আহ্বান 
ককর ঐ বযরি গুনাকহর মকধ্য ঐ পররমাণ অাংশীদার হকব 
থয পররমাণ গুনাহ ঐ থগামরাহীর অনুসারীকদর হকব। ত্কব 
এ কারকণ ত্াকদর গুনাকহর পররমাণ একটু ও কমাকনা 
হকব না”।93

 

৭৭ নাং কবীরা গুনাহ 

 والواشمة واملةفلجة واملةنمصة وانلامصة لشعرها الواصلة

নারী অকনযর চুল বযবহার করা, শরীকর উলরক আকা, 
ভ্রু উপড়াকনা, দাত্ ফাক করা 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 واملتنمصات وانلامصات واملستوشمات الواشمات اهلل لعن»
 .«اهلل خلق املغريات للحسن واملتفلجات

                                                           

93 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৪৮৩১। 
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“আল্লাহ ত্া‘আলা অরভশাপ ককরন এমন সব নারীকদর 
যারা অকনযর অঙ্গ থখাদাই ককর রনকজর শরীকর ত্া করাকত্ 
চাে, যারা ভ্রু উরঠকে থফকল এবাং যারা থসৌন্দকয্র জনয 
দাত্ সরু ও উহার ফাক বড় ককর, যারা আল্লাহর সৃরষ্টকক 
বদকল থনে।”94  

রত্রন আকরা বকলন, 

 .«واملسةوشمة والواشمة واملسةوصلة الواصلة اهلل لعن»

“থস নারীর ওপর আল্লাহর অরভশাপ থয অনয নারীর 
মাোে কৃরত্রম চুল স্থাপন ককর রকাংবা রনজ মাোে থমকী 
চুল স্থাপন ককর এবাং থয অকনযর গাকত্র উরল্ক ককর অেবা 
রনকজর গাকত্র উরল্ক করাে।”95

 

  

                                                           

94 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৩৯৬৬। 
95 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৫৪৭৭। 
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৭৮ নাং কবীরা গুানাহ 

 حبديدةأشار إىل أخيه 

ধ্ারাকলা অস্ত্র রদকে কাকরা রদকক ইশারা করা 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 أخاه اكن وإن تلعنه، املالئكة فإن حبديدة، إخيه إىل أشار من»
 .«وأمه ألبيه

“থয বযরি ত্ার থকাকনা ভাইকের রদকক ধ্ারাকলা অস্ত্র দ্বারা 
ইশারা ককর রফররশত্াগণ ত্ার ওপর অরভশাপ করকত্ 
োকক, যরদও থস ত্ার আপন ভাই হে।”96  

অনয একরট হাদীকসর ককঠার ধ্মরকর কারণ বযাখযা রদকত্ 
রগকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 يف فيقع يده يف ينـزع الشيطان لعل أحدكم يدري ال فإنه»
 .«انلار من حفرة

                                                           

96 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৪৭৪১। 
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“হকত্ পাকর শেত্ান ত্ার হাকত্ থেকক অস্ত্র রনকে বযবহার 
করকব। ফকল থস জাহান্নাকমর গুহাে রনপরত্ত্ হকব।”97

 

৭৯ নাং কবীরা গুনাহ 

 احلرماإلحلاد يف 

হারাম শরীকফ ধ্মক্দ্রাহী কাজ করা 

আল্লাহ ত্া‘আলা বকলন,  

ِينَ  إِنذ ﴿ ونَ  َكَفُروا   ٱَّلذ ِ  َسبِيلِ  َعن َوَيُصدُّ  ٱۡۡلََرامِ  َوٱلَۡمۡسِجدِ  ٱّللذ
ِي  إِۡۡلَاد  بِ  فِيهِ  يُرِدۡ  َوَمن َوٱۡۡلَادِ   فِيهِ  ٱۡلَعَِٰكُف  َسَوآءً  لِلنذاِس  َجَعۡلَنَٰهُ  ٱَّلذ
َِلم   َعَذاب   ِمنۡ  نُِّذۡقهُ  بُِظۡلم  

َ
 [١٩: احلج] ﴾٢٥ أ

“এবাং মসরজকদ হারাম যা আমরা ককররছ স্থােী ও 
বরহরাগত্ সককলর জনয সমান। আর ত্াকত্ থয 
অনযােভাকব থকাকনা ধ্ম্কদ্রাহী কাজ করার ইিা ককর, 
আরম ত্াকক যন্ত্রনাদােক শারস্ত আস্বাদান করাকবা।” [সূরা 
আল-হাজ, আোত্: ২৫] 

                                                           

97 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৪৮৪২। 
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এ রবষে যা আকলারচত্ হকলা এগুকলা মারাত্বক কবীরা 
গুনাহ, যা পরবত্র কুরআনর হাদীকসর আকলাকক উলামাকে 
রকরাম উকল্লখ ককরকছন এবাং রবকশষ ককর ইমাম হাকফয 
শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রহ, আল-কাবাকের রকত্াকব 
সাংকলন ককরকছন। আল্লাহ থযন এ সকল গুনাহ থেকক 
থবকচ োককত্ সাহাযয ককরন এবাং আমাকদরকক ত্াওফীক 
রদকবন, থয সব কাজ রত্রন পছন্দ ককরন না এবাং সন্তুষ্ট 
হন না, এসব কাজ থেকক থবকচ োককত্ এবাং আমরা ঐ 
সব গুনাহ যা আমাকদর থেকক প্রকাশ থপকেকছ আল্লাহ 
থযন আমাকদর ঐ সকল পাপ ক্ষমা ককরন এবাং আল্লার 
রনকট প্রাে্না করর রত্রন থযন আমাকদর ঐসব থলাককদর 
অি্ভুি না ককরন যাকদর সম্পকক্ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইরহ ওোসাল্লাম বকলন,  

 ةالقيام يوم يأيت من أميت من املفلس إن املفلس من اتدرون»
 .«هذا وقذف هذا وقدشتم ويأيت وزاكة وصيام بصالة

“থত্ামরা রক জান আমার উম্মকত্র মকধ্য দররদ্র থক? মকন 
রাখকব আমার উম্মকত্র মকধ্য রদরদ্র হকলা ঐ থলাক থয 
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রকোমকত্র রদন অকনক সালাত্, সাওম ও যাকাত্ রনকে 
উপরস্থত্ হকব অেচ থস দুরনোকত্ কাউকক গারল রদকেকছ, 
কাউকক অপবাদ রদকেকছ, কাকরা সম্পদ ভক্ষণ ককরকছ 
আবার কাউকক রিাি বা প্রহার ককরকছ, অত্ঃপর 
আল্লাহ ত্ার পুণয হকত্ ত্ার দ্বারা ক্ষরত্গ্রস্ত, অত্যাচাররত্ 
বযরিকদর পাওনা আদাে ককর রদকবন। যখন 
পাওনাদারকদর পাওনা পররকশাধ্ করার পূকবই্ ত্ার পুণয 
থশষ হকে যাকব, ত্খন ত্াকদর পাপগুকলা ত্ার ওপর 
চারপকে থদওো হকব, ত্ারপর ত্াকক জাহান্নাকম রনকক্ষপ 
করা হকব।”98 

সমাপ্ত  

                                                           
98 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৭৬৮২। 
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কবীরা গুনাহ: ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহবী সাংকরলত্ 

প্ররসে গ্রন্থ মুখত্াসার আল-কাবাকের, যা বাাংলা ভাষাে 

অনুবাদ ককর নাম থদওো হকেকছ কবীরা গুনাহ। এ বইরট 

মানুকষর মাকঝ বযাপক সাড়া জারগকেকছ। বড় বড় গুনাহ 

রচরিত্ করা ও থসগুকলা থেকক থবাঁকচ োকার থক্ষকত্র এ 

বইরট একরট গুরুত্বপূণ্ পে-রনকদ্শক। 
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