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সংকলেন: আ ু ািহল হাদী 

কাবীরা নাহ কােক বেল? 
কবীরা নাহ বলা হয় ঐ সকল বড় বড় পাপকম সমহূেক য েলােত িনে া  কান একিট িবষয় 

পাওয়া যােব: 
 য সকল নােহর ব াপাের ইসলােম শরীয়েত জাহা ােমর শাি র কথা বলা হেয়েছ। 
 য সকল নােহর ব াপাের িনয়ােত িনধািরত দ  েয়ােগর কথা রেয়েছ। 
 য সকল কােজ আ াহ তায়ালা রাগ কেরন।  
 য সকল কােজ আ াহ তায়ালা, নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম ও ফেরশতা ম লী লানত 

দন। 
 য কােজর ব াপাের বলা হেয়েছ, য এমনিট করেব স মসুলমানেদর দলভু  নয়। 
 িকংবা য কােজর ব াপাের আ াহ ও রাসেূলর সােথ স কহীনতার ঘাষণা দয়া হেয়েছ। 
 য কােজ ীন নাই, ঈমান নাই ইত ািদ বলা হেয়েছ। 
 অথবা য কাজেক আ াহ তায়ালা সােথ যু  ঘাষণা করা হয় করা বেল উে খ করা হেয়েছ। 

 
কবীরা নাহ থেক িবরত থাকার মযাদাঃ 

১. মহান আ াহ বেলন: 
  َما ُتْنَھْوَن َعْنُھ ُنَكفِّْر َعنُكْم َسیَِّئاِتُكْم َوُنْدِخْلُكم مُّْدَخًلا َكِریًماَتْجَتِنُبوا َكَباِئَر  ِإن

" য েলা স¤পেক তামােদর িনেষধ করা হেয়েছ যিদ তামরা সসব বড় গানাহ েলা থেক বঁেচ 

থাকেত পার। তেব আিম তামােদর (ছাট) নাহ সমহূ মা কের দব এবং স ান জনক ােন 

তামােদর েবশ করাব।” (সূরা িনসা: ৩১) 
২. রাসলুু াহ সা া  আলাইিহ ওয়া সা াম ইরশাদ কেরন: 

  مكفرات ما بینھن. ورمضان إلى رمضان . والجمعة إلى الجمعة . الخمس  الصلوات
 إذا اجتنب الكبائر 

 “পাচঁ ওয়া  নামায, এক জুমআ থেক আেরক জুমআ এবং এক রামাযান থেক আেরক রামাযান 

এত ভেয়র মােঝ সংঘিটত সম  পাপরাশীর জন  কাফফারা প যায় যিদ কবীরা নাহ সমহূ থেক 

বেঁচ থাকা যায়।” (মসুিলম) 
 
১০০িট কবীরা নাহ: 

1.         আ াহর সােথ িশরক করা 
2.         নামায পিরত াগ কর 
3.         িপতা-মাতার অবাধ  হওয়া 
4.         অন ায়ভােব মানুষ হত া করা 
5.         িপতা-মাতােক অিভস াত করা 
6.         যা - টানা করা 
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7.         এতীেমর স দ আ সাৎ করা 
8.          িজহােদর ময়দান থেক থেক পলায়ন 
9.          সতী-সা ী ম‘ুিমন নারীর িত অপবাদ 
10. রাযা না রাখা 
11. যাকাত আদায় না করা 
12. মতা থাকা সেত ও হ  আদায় না করা 
13. যা র বধতায় িব াস করা 

14. িতেবশীেক ক  দয়া 
15. অহংকার করা 
16. চগুলেখাির করা (ঝগড়া লাগােনার উে েশ  একজেনর কথা আেরকজেনর  িনকট লােগােনা) 
17. আ হত া করা 
18. আ ীয়তা স ক িছ  করা 
19. অৈবধ পেথ উপািজত অথ ভ ণ করা 
20. উপকার কের খাটা দান করা 
21. মদ বা নশা ব  হণ করা 
22. মদ ত ও চাের অংশ হণ করা 
23. জুয়া খলা 
24. তকদীর অ ীকার করা 
25. অদেৃশ র খবর জানার দাবী করা 
26. গণেকর কােছ ধনা দয়া বা গণেকর কােছ অদেৃশ র খবর জানেত চাওয়া 
27. পশাব থেক পিব  না থাকা 
28. রাসলূ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম)এর নােম িমথ া হাদীস বণনা করা 
29. িমথ া  বণনা করা 
30. িমথ া কথা বলা 
31. িমথ া কসম খাওয়া 
32. িমথ া কসেমর মাধ েম পণ  িব য় করা 
33. িজনা-ব িভচাের িল  হওয়া 
34. সমকািমতায় িল  হওয়া 
35. মানুেষর গাপন কথা চুিপসাের শানার চ া করা 
36. িহ া তথা চিু  িভি ক িবেয় করা। 
37. যার জেন  িহলা করা হয় 
38. মানুেষর বংশ মযাদায় আঘাত হানা 
39. মেৃতর উে েশ  উ ের ন করা 
40. মসুিলম সমাজ থেক িবি  থাকা 
41. মসুিলমেক গািল দয়া অথবা তার সােথ লড়ােয় িল  হওয়া 
42. খলার ছেল কান াণীেক িনে প যাগ  অে র ল  ব  বানােনা 
43. কান অপরাধীেক আ য় দান করা 
44. আ াহ ছাড়া অন  কােরা নােম প  জেবহ করা 
45. ওজেন কম দয়া 
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46. ঝগড়া-িববােদ অ ীল ভাষা েয়াগ করা 
47. ইসলামী আইনানসুাের িবচার বা শাসনকায পিরচালনা না করা 
48. জিমেনর সীমানা পিরবতন করা বা পেরর জিম জবর দখল করা 
49. গীবত তথা অসা ােত কােরা দাষ চচা করা 
50. দাতঁ িচকন করা 
51. সৗ েযর উে েশ  মখু ম েলর চলু তেুল ফলা বা চলু উিঠেয়  িচকন করা 
52. অিতির  চলু সংেযাগ করা 
53. পু েষর নারী বশ ধারণ করা 
54. নারীর পু ষ বশ ধারণ করা 
55. িবপরীত িলে র িত কামনার দিৃ েত তাকােনা 
56. কবরেক মসিজদ িহেসেব হণ করা 
57. পিথকেক িনেজর কােছ অিতির  পািন থাকার পেরও না দয়া 
58. পু েষর টাখনুর িনেচ ঝুিলেয় পাশাক পিরধান করা 
59. মুসিলম শাসেকর সােথ কৃত বাইআত বা আনুগেত র শপথ ভ  করা 
60. ডাকািত করা 
61. চিুর করা 
62. সদু লন- দন করা, সদু লখা বা তােত সা ী থাকা 
63. ঘষু লন- দন করা 
64. গিনমত তথা িজহােদর মাধ েম কােফরেদর িনকট থেক া  স দ ব েনর পূেব আ সাৎ করা 
65. ীর পায়ু পেথ যৗন ি য়া করা 
66. জুলুম-অত াচার করা 
67. অ  ারা ভয় দখােনা বা তা ারা কাউেক ইি ত করা 
68. তারণা বা ঠগ বাজী করা 
69. িরয়া বা লাক দখােনার উে েশ  সৎ আমল করা 
70. ণ বা রৗেপ র তির পা  ব বহার করা 
71. পু েষর রশিম পাশাক এবং ণ ও রৗপ  পিরধান করা 
72. সাহাবীেদর গািল দয়া 
73. নামাযরত অব ায় মসুি র সামেন িদেয় গমন করা 
74. মিনেবর িনকট থেক কৃতদােসর পলায়ন 
75. া  মতবাদ জােহলী রীিতনীিত অথবা িবদআেতর িত আহবান করা 
76. পিব  ম া ও মদীনায় কান অপকম বা িৃত করা 
77. কান িৃতকারীেক য় দয়া 
78. আ াহর ব াপাের অনিধকার চচা করা 
79. িবনা েয়াজেন তালাক চাওয়া 
80. য নারীর িত তার ামী অস  
81. ামীর অবাধ  হওয়া 
82. ী কতকৃ ামীর অবদান অ ীকার করা  
83. ামী- ীর িমলেনর কথা জনস েুখ কাশ করা 
84. ামী- ীর মােঝ িববাদ সৃি  করা 
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85. বশী বশী অিভশাপ দয়া  
86. িব াস ঘাতকতা করা 
87. অ ীকার পূরণ না করা 
88. আমানেতর িখয়ানত করা 
89. িতেবশীেক ক  দয়া 
90. ঋণ পিরেশাধ না করা 
91. বদ মজািজ ও এমন অহংকারী য উপেদশ হণ কের না 
92. তািবজ-কবজ, িরং, সতুা ইত ািদ ঝলুােনা 
93. পরী ায় নকল করা 
94. ভজাল পণ  িব য় করা 
95. ই াকৃত ভােব জেন েন অন ায় িবচার করা 
96. আ াহ িবধান ব িতেরেক িবচার-ফয়সালা করা 
97. িনয়া কামােনার উে েশ  দীনী ইলম অজন করা 
98. কান ইলম স েক িজ াসা করা হেল জানা সেত ও তা গাপন করা 
99. িনেজর িপতা ছাড়া অন েক িপতা বেল দাবী করা 
100. আ াহর রা ায় বাধা দয়া 

 (সমা ) 
www.salafibd.wordpress.com 

 


