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রহমােনর বা�ােদর গুাববল 
َّۡحِ�ٰ  ٱ وَِعَباُد ﴿ ِيَن َ�ۡمُشوَن َ�َ ٱر �ِض َهۡوٗنا �َذا َخاَطَبُهُم ٱَّ

َ
لَۡ�ِٰهلُوَن قَارُواْ َسَ�ٰٗما ٱۡ�

ٗدا َوقَِ�ٰٗما ٱ وَ ٦ َّ ِِِّهۡم ُس ََ ِ ُُوَن ر ِيَن يَِِت َّّنا ٱ وَ ٦َّ ََ ورُوَن  ُُ ِيَن َ� ّنا َعَذاَب ٱَّ ََ  ۡۡ
ِ ۡۡ

اًما  ََ اٗما ٦َهَهّنَم  ِِّن َعَذاَ�َها َ�َن َغ َُ � َوُم َِٗ َُ َُ َها َسآَءۡت ُمۡس َّ ِ واْ رَۡم ٱ وَ ٦ ِ ُُ نَف
َ
ِيَن َِِذآ أ َّ

واْ َوَ�َن َ�ۡ�َ َ�ٰرَِك قََواٗما  ُ�ُ ُۡ ِيَن َ� يَۡدُعوَن َمَع ٱ وَ ٦�ُۡ�ِفُواْ َورَۡم َ� ََ َوَ� ٱَّ ِ َِِ�ًٰها َءاَخ َّ

ُُلُوَن  ُۡ َم ٱَّۡفَس ٱَ� َّ ِِ َح ُ ِِّ� بِ ٱّل ثَاٗما ٱَّ
َ
 ٦ۡ�َِقِ َوَ� يَۡزنُوَنۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰرَِك يَلَۡق �

 ِِّ� َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل ٦ ُمَهانًا ۦلَُِۡ�َٰمةِ َوَ�ۡخُ�ۡ �ِتهِ ٱلَۡعَذاُب يَۡوَم ٱيَُ�َٰعۡف َ�ُ 
ُل  ٰ�َِك ُ�َبِدِ ََ ْو

ُ
ا فَُ ٗٗ ِ ٰل ََ  ٗٗ َم اتِِهۡم َحَسَ�ٰٖت� َوَ�َن ٱََ ُ َسِ�ِ َٔ َِّحتٗما ٱَّ  � َٗ ُفو ََ  ُ َّ٧ 

ا فَِِنّهُ  ٗٗ ِ ٰل ََ ُُوُب َِِ� ۥَوَمن تَاَب وََعِمَل  َُاٗ�ا ٱ َ� ِ َم ِيَن َ� �َۡشَهُدوَن ٱ وَ ٧َّ ََ �َذا ٱَّ رّزو
واْ بِ  َّ اٗما ٱَم ََ واْ كِ َّ وِ َم ۡۡ ا ٱ وَ ٧رّل واْ َعلَۡتَها ُصِمٗ َّ ِ ََ ِِِّهۡم رَۡم  ََ َٰهَ�ِٰت  واْ ِِا َُ ِيَن َِِذا ُذِكِ َّ

َٗا  ۡمَتا َُ ُ�ٖ وَ ٱ وَ ٧َو َۡ َ
ةَ أ َّ َُِٰنا قُ ّّ ِ َِ ِٰهَنا َوُذ َٰ �ۡ

َ
َا ِمۡن أ ََ َّّنا َهۡ   ََ ورُوَن  ُُ ِيَن َ� ۡهَعلَۡنا ٱَّ

َُُِّ� َِِماًما  ٰ�َِك ُ�َۡزۡوَن ٧رِلُۡم ََ ْو
ُ
ِّتٗة وََسَ�ًٰما ٱ أ ََ ۡوَن �ِتَها  ُّ واْ َوُ�لَ ُ َُ فََة َِِما َص َۡ ُۡ  ٧لۡ

اٗما  َُ � َوُم َِٗ َُ َُ ۡد ٧َ�ِٰ�ِيَن �ِتَهاۚ َحُسَنۡت ُمۡس َُ ِ�ِ رَۡوَ� ُدَ�ٓؤُُ�ۡم  َ� ََ  قُۡل َما َ�ۡعَبُؤاْ ُِِ�ۡم 
َۡ يَُ�وُن رَِزاَمۢ�  ُُۡم فََسۡو ا]ا٧٦،اا٦٢ا[للامقيب:ا﴾ ٧َكّذۡ�

অথর:- রাহমান-এর বা�া তারাই যারা জমলেনর উপর িবনয়ল হেয় 

চবােফরা কের এবং তােদর সােথ যখন মূখররা কথা বেব তারা বেব 

‘সাবাম’। এবং যারা রাত কাটায় তােদর রেবর উে�েশয  সজদাবনত 

হেয় ও দাঁিড়েয়। এবং যারা বেব  হ আমােদর রব - পাবনকতরা! 
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আমােদর কাছ  থেক জাহা�ােমর শাি�েক সিরেয় দাও। িন�য় এর 

শাি� িনরবি��। বসবাস ও আবাস�ব িহেসেব এিট কতইনা িনকৃ�! 

এবং তারা যখন খরচ কের তখন অপচয় কের না , কৃপুতাও কের না 

বরং এতদুভেয়র মাঝামািঝ ভারসামযপূুর এবং যারা আ াহর সােথ 

অনযেকান ইবােহর ইবাদত কের না। আ াহ যার হতযা অ বৈ কেরেছ 

স�ত কারু বযতলত তােক হতযা কের না এবং বযিভচার কের না। যারা 

এ কাজ কের তারা শাি�র স�ুখলন হেব। িকয়ামেতর িদন তােদর শাি� 

ি�গু করা হেব এবং তথায় বািিত অব�ায় িচরকাব বসবাস করেব। 

তেব যারা তাওবা কের , ঈমান আেন এবং  নক আমব কের আ াহ 

তােদর অপরাৈগেবােক পূুয �ারা পিরবতরন কের  দেবন। আ াহ 

কমাশলব, পরম দয়াবু।  য তাওবা কের ও  নক আমব কের  স 

সিতযকার অেথর আ াহর িদেক িফের আেস এবং যারা িমথযা সাকয  দয় 

না এবং যখন অথরহলন ও অনথরক কাজকেমরর স�ুখলন হয় তখন িনজ 

স�ান-মযরাদা রকা  কর ভরভােব চেব যায় এবং যােদরেক তােদর 

পাবনকতরার আয়াতসমূহ  রু কিরেয়  দয়া হেব বিৈর ও অেের মত 

আচরু কের না। এবং যারা বেব  হ আমােদর �ভু! আমােদর �ল ও 

স�ানেদরেক আমােদর  চােখর শলতবতা�রপ বািনেয় দাও এবং 

আমেদরেক মু�াকলেদর  নতা বািনেয় দাও। তােদরেক তােদর ৈৈেযরর 
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�িতদান জা�ােতর কক �দান করা হেব।  সখােন তারা িচরকাব 

বসবাস করেব। বসবাস ও আবাস�ব িহেসেব তা কতইনা উ�ম! বব! 

আমার �ভু  তামােদরেক পেরায়া কেরন না যিদ  তামরা তােক না 

ডাক,  তামরা িমথযা ববছ। অতএব শলী  তামরা স�ুখলন হেব অিনবাযর 

শাি�র।’ (৬৩-৭৭ : ফুরকান)  

 

�াসি�ক কথা :  

সূরা ‘ফুরকান’ ম�ল সূরা। এর আয়াত সংখযা ৭৭িট। সুরািটেত 

আকলদার সােথ সংি�� িবষেয়  জার  দয়া হেয়েছ। কুরআন ও রাসূব 

সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা ােমর �িত ম�ার মুশিরকেদর সে�হ ও 

সংশেয়র অপেনাদন করা হেয়েছ।  

কুরআন মজলেদর আেবাচনা িদেয়ই সূরািট শু হেয়েছ। মুশিরকরা 

কখেনা ববেতা এিট �াচলন যুেগর ক�কািহনল , আবার কখেনা ববেতা 

এিট মুহা�েদর বানােনা িকছু কথা। কখেনা বা ববেতা এিট  তা সু�� 

যাদু। আ াহ তােদর এসব ৈারুােক খ�ন কের জানােবন  য , এিট 

িতিনই তাঁর বা�ার উপর নািযব কেরেছন। এিট ফুরকান- সতয-িমথযা , 
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নযায়-অনযােয়র মেৈয পাথরকয িনরপুকারল। সূরার মােঝ মােঝ আ াহর 

কমতা ও কতৃরেরর আেবাচনা করা হেয়েছ। আেবাচনা করা হেয়েছ 

কেয়কজন নবল-রাসূেবর ও তাঁেদর জািতর। নবল-রাসূবেদর অবাৈযতা 

করায় তােদর  য ভয়াবহ পিরুিত হেয়িছব তার বুরনাও  দয়া হেয়েছ।  

সূরার  শষ িদেক আেবাচনা করা হেয়েছ আ াহর  নক বা�াহেদর 

ৈবিশ�য ও গুাববল।  

 

মূব আেবাচনা :  

সূরােয় ‘ফুরকােন’র  শষ ১৫িট আয়ােত আ াহর  নক বা�ােদর 

গুাববল ও তােদর পুররােরর আেবাচনা করা হেয়েছ। িনেে পযরায়ােম 

আয়াতসমুেহর সংিক্ আেবাচনা  পশ করা হেবা:  

আ াহ তা‘আবা এরশাদ কেরেছন :  

َيِهةُوَباقَيرُولاَسَالًمي
ْ
ُمالل ُُ اَ ََ ي ََ ََلا ِِ ََ اَهْومًيا ِِ

ْْ َ الْْ َ ََ ْمُنوَبا َْ ِ َنا
ن
 ََِباَيُ الرمنْحَِنالي

শ�াথর :  ِباَي ُا  বা�াগু (এক বচন باد বা�া)  لرمنْحَِنا  দয়াবু, 

কুুাময়   ْمُنوبَا َْ  তারা চবােফরা কের ا ِِ ْْ
َ ْ
পৃিথবল لْ , জিমন  َهْومًي 
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ন�তা, িবনয়, يَطا بََ  কথা বেব , সে�াৈন কের  َيِهةُوبَا
ْ
 মূখররা (একلل

বচন جيهل মূখ) َسَالًمي শাি�।  

‘এবং রাহমান-এর বা�া তারাই , যারা জিমেনর উপর িবনয়ল হেয় 

চবােফরা কের এবং তােদর সােথ যখন মূখররা কথা বেব তখন তারা 

বেব ‘সাবাম’।  

আয়ােতর শুেত ববা হেয়েছ- ََِباَيُ الرمنْحَِنا    রাহমান এর বা�ারা। 

আরবল ‘ইবাদ’ শ�িট ‘আবদ’ এর বহবচন। ‘আবদ’ শ�িটর মূব অথর 

 গাবামল ও দাসর করা। আর  য দসর ও  গাবামল কের  স হে� 

‘আিবদ’। ‘আবদ’ শ�িটও এ অেথর বযাপকভােব বযবযত হয়। মােন 

আবদ হে� দাস ও  গাবাম। আ াহ তাঁর অনুগতেদর ‘আবদ’ বেব 

সে�াৈন করেত ভাববােসন। কুরআন মজলেদ যত জায়গায় ‘আবদ’ ও 

এর বহবচন ‘ইবাদ’ শ�িটর বযবহার হেয়েছ সকব জায়গােতই 

আ াহর ভাববাসার সু�� ছাপ ফুেট উেঠেছ। িতিন তাঁর সবেচেয় ি�য় 

মানুষ মুহা�দ সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা ামেক সাতিট জায়গায় 

‘আবদ’ বেব সে�াৈন কেরেছন।  কাথায়ও বেবেছন ‘আবদুহ- তাঁর 
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বা�া’  কাথাও বেবেছন ‘আবদানা- আমার বা�া ’। িতিন তাঁর ি�য় 

বা�ােদরেকই আবদ ও ইবাদ বেব সে�াৈন কেরেছন। িতিন মুিমনেদর 

স�েকর বেবেছন , ‘ইবাদল- আমার বা�ারা। ’  কাথাও িতিন তােদরেক 

সে�াৈন কেরেছন ‘ইয়া ইবাদল’ বেব- মােন ‘ হ আমার বা�ারা’।  

সংিক্ এ আেবাচনা  থেক বুঝা  গব  য , ‘আবদ’ ও ‘ইবাদ’ শে�র 

বযবহার খুবই স�ানজনক। এর বযবহার তােদর জনযই করা হয় যারা 

আ াহর খুব ি�য়। এখােন باي الهللا আ াহর বা�া না বেব ِباَيُ الرمنْحَِنا 

রাহমান এর বা�া ববার কারু , স�বত এিট  য , এর দুই আয়াত 

আেগ আ াহ এরশাদ কেরেছন :  

� � رَُهمُ  �ِتَل  �َذا ﴿ َّ ْ  رِل َّۡحَ�ٰنُ  َوَما قَارُوا  ]اا٥٩:اللامقيبا[﴾ٱر

‘যখন তােদরেক ববা হেবা রাহমান-এর উে�শয িসজদা কর। তখন 

তারা ববব, রাহমান আবার কল? 

কািফর- মুশিরকরা আ াহেক ‘রাহমান’ িহেসেব মানেত অ�লকৃিত 

জানােব আ াহ এখােন তাঁর ি�য় বা�ােদর পিরচয় িদেবন  َعِبَل ُاللَّْحْمَبِ  

রাহমান এর বা�া িহেসেব।  
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এখােন মুিমনেদর গুাববল ও ৈবিশ�য আেবাচনার শুেত মুিমনেদর 

পিরচেয় ববা হেয়েছ ‘ইবাদুর রহমান- রাহমান-এর বা�াগু ’। 

আয়ােতর এ অংেশর বযাখযায় ইমাম কুরতুবল বেবন,  

َكما َكماباي  اللؤمغ�اَ َكماجُيل اللش��اََعغُماااللقم باَلباو ا ليا

َأهيفُما عاباو   �اشش�ايالماكمياقيل:اسانيبالي اأسىانعاد افمنا فاي ُما

َشالاسمع�اَصه اَرسيم�اَقةا�انمياأمم افُوالي ا�س نقالسما َباد ا أَيعالهللا

 للعاو  ةاَمناكبانعذااهملاشمة�اقوعا عيعاأَك اكْمعيمانلاهماأهل.

(ইেতাপূেবরর আয়াতগেবােত) মুশিরকেদর অজতা এবং কুরআন ও 

(মুহা�দ সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা ােমর) নবুওয়াতেক আামু 

িবষেয়র আেবাচনার পর (আ াহ) তাঁর মুিমন বা�া ও তােদর গুাববলর 

আেবাচনা কেরেছন এবং তােদর �িত স�ান ও মযরাদা  দিখেয় 

তােদরেক িনেজর বা�াহ িহেসেব অিভিহত কেরেছন ,  যমনিট িতিন 

(তাঁর রাসূব স�েকর) বেবেছন , ‘পিব� ঐ স�া িযিন তাঁর বা�ােক 

রােতর  ববায় �মু কিরেয়েছন। ’  য আ াহর আনুগতয কের , তাঁর 

দাসর কের এবং কান ,  চাখ, িজহবা ও যদয়েক আ াহ  য িবষেয় 

আেদশ কেরেছন  স িবষেয় বয� রােখ , ‘বা�া’ নামিটর �েয়াগ তার 
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 কে�ই �েযাজয। আর  য এর িবপরলত  স আ াহর বাুল ‘তারা 

চতু�দ জ�। শৈু তাই নয়, বরং তার  চেয়ও অৈম’ এর অ�ভুর্।  

(তাফসলের কুরতবল, খ: ১৩, পৃ: ৬৭)  

বুঝা  গব সকব মানুষ এমনিক সকব মুিমন আ াহর বা�া নয়। 

আ াহর বা�া তারাই যারা কান ,  চাখ, মুখ ও অ�র িদেয় আ াহর 

িবৈান মােন। যারা আ াহর যথাযথ আনুগতয ও দাসর কের। আর 

আ াহর বা�া হওয়া সিতযই স�ােনর ও বড় ভােগযর বযাপার। আ াহর 

বা�াহেদর অেনক ৈবিশে�যর মেৈয একিট ৈবিশ�য হেবা :  

اَهْومًي� ِِ ْْ
َ ْ
الْ َ ََ ْمُنوَبا َْ� 

‘তারা জমলেনর উপর িবনয়ল হেয় চবােফরা কের।’  

�শ�িটর অথর �শা هوب , ৈলরি�রতা, িনরহংকািরতা। আ াহর ি�য় 

বা�া যখন হাঁটেব তখন  স িবনয়ল হেয় হাঁটেব। তার পথ চবায় থাকেব 

না  কান ৈরেুর অহংকার ও আ��িরতা।  

আ ামা ইবেন কাসলর বেবেছন :  
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اأ اسسذيغةاََقيْامنا� اجب�ةاَلالس ذايْ.

অথরাা �শাি� ও আ�মযরাদার সােথ , দ� ও অহংকােরর সােথ নয়। 

(তাফসলের ইবন কাসলর, খ: ৩, পৃ: ৩৩৪)  

তেব এর অথর এ নয়  য , অসু� ও দুবরব  রােকর মত পথ চবেব। 

আ�মযরাদার সােথ িবনয়ল হেয় হাঁটা চবা আর কৃি�ম িবনয় এক িজিনস 

নয়। কৃি�ম িবনয়েক ইসবাম অপছ� কের। বরং এিটও এক ৈরেনর 

িরয়া অথরাা �দশরেন�া।  

ওমর রা. এক যুবকেক  দখেবন  য ,  স খুবই আে� আে� হাঁটেছ। 

িতিন তােক  ডেক িজেজস করেবন  য ,  তামার হেয়েছ কল ? তুিম 

অসু�? যুবকিট ববব , না,  হ আমলুব মুেমনলন। ওমর রা. তােক 

 ব�াঘাত কের  জাের হাঁটার আেদশ করেবন। (তাফসলের ইবেন 

কাসলর, খ: ৩, পৃ: ৩৩৪)  

িযিন রাহমান-এর বা�া হেবন িতিন িবনয়ল হেয় হাঁটা-চবা করেবন। 

তেব তার এ িবনেয় আ�মযরাদা থাকেব। থাকেব না অহংকার ও দ�। 
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অনুরপ থাকেব না  কান ৈরেনর দুবরবতা ও হলনতা। আ াহ দ�ভের 

পথ চবেত িনেষৈ কেরেছন।  

ا﴿
ً
ول َُ اَيَلا ِ

ْ
الل ََ ََاْةُ لَْنا ََ ا َِ ْْ

َ ْ
الْ ََ ِْم

َ
اَممًَ يا ِمنَ الَْناَ ِِ ْْ

َ ْ
ََْمِفاِاالْ ا

َ
ل ََ37﴾ 

‘জমলেন দ�ভের পদচারুা কেরা না। িন�য় তুিম  তা কখেনা জমলনেক 

িবদলুর করেত পারেব না। এবং উউতায় কখেনা পাহাড়সম হেত পারেব 

না।’ (৩৭ : বনল ইসরাঈব)  

ا ٍْ يٍلافَُخو
اُ�ْ َ ن ُُ ا اُبِ ل

َ
ال َ ال ن اَممًَ يا ِبن ِِ ْْ

َ ْ
ََْمِفاِاالْ ا

َ
ل ََ ا َِ ارِةغني ََ دن ََ ّعْما ََ ا ُ

َ
ل ََ

﴿18﴾ 

‘জমলেন গবরভের পদচারুা কেরা না। িন�য় আ াহ দাি�ক- 

অহংকারলেক পছ� কেরন না।’ (১৮:  বাকমান)  

আ াহর ি�য় বা�ার পথচবায়  কান ৈরেনর দ� ও অহংকার থাকেব 

না। অনুরপ থাকেব না  কান ৈরেনর হলনমনযতা , ভলুতা ও জড়তা। 

বরং তার মেৈয থাকেব িবনয় , শাবলনতা আ�মযরাদা। এিট রহমান-এর 

বা�ােদর �থম ৈবিশ�য।  

তােদর ি�তলয় ৈবিশ�য হেবা-  
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َيِهةُوَباقَيرُولاَسَالًمي�
ْ
ُمالل ُُ اَ ََ ي ََ ََلا ِِ ََ� 

‘তােদর সােথ যখন মূখররা কথা ববেব, তখন তারা ববেব ‘সাবাম’।  

আ াহর বা�া বিব� বযি্র ও আ�মযরাদার সােথ পথ চবেব। পথ 

চবেত িগেয় মূখর ও িনেবরাৈেদর সােত  কান ৈরেনর আেবাচনায় জিড়েয় 

িনেজর সময় ন� করেব না। তােদর সােথ  কান ৈরেনর িবতেকর 

জিড়েয় পড়েব না। যিদ এ ৈরেনর  কউ গােয় পেড় তার সােথ িবতেকর 

িব্ হয় এবং তােক  কান ৈরেনর ম� কথা বেব ,  স তােক অনুরপ 

ম� ববেব না, বরং ববেব ‘সাবাম’। এ সাবােমর অথর কল? 

তাফসলের ফতহব কাদলের এ �সে� ববা হেয়েছ- 

َالمُااَهَملالَيَْاا َمياللَنْسِةيمِااِمنَاالرسن َن َعَمُبااََُقوُلااللَنَسةلمِااِمنَااُهوَاا ِ
ْ
 ْا:اَسَالًميالل

َ
اشََسةلًمي:اأ

 ْااِمغَْ ،
َ
اِمغَْ ا.انََملَء ًا:اأ

এই ‘সাবাম’ অথর সাবাম  দয়া নয় বরং এর অথর িনরাপেদ এিড়েয় 

যাওয়া। আরবরা বেব থােক ‘সাবাম’- মােন আিম  তামার  থেক দূের 

সের পড়বাম। (ফতহব কাদলর, খ: ৪, পৃ: ৮৫)  

ইমাম ইবেন কাসলর আয়ােতর এ অংেশর বযাখযায় বেবন-  
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 َلاسا�ابةيُماللُيلانيلقولالرسءارما قينةوهمابةي�انمثة�انلا عاوباَ�َانوبا

 َلا قوروبا لاَ ل.

মূখর ও িনেবরাৈরা যিদ আ াহর বা�ােদর সােথ ম� কথা বেব , আ াহর 

বা�ারা তােদর সােথ অনুরপ ম� কথা বেব না। বরং কমা কের  দয় 

ও তােদর �িত উদারতা  দখায়। ম� কথার পিরবেতর তারা বরং ভাব 

কথাই বেব।  

এরপর ইমাম ইবেন কাসলর ইমাম আহমােদর সূে� একিট হাদলস বুরনা 

কেরেছন। হাদলসিট হেবা : রাসূব সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা ােমর 

সামেন এক  বাক আেরক  বাকেক গািব িদব। যােক গািব  দয়া হেবা 

 স গািব  দয়া  বাকিটেক উে�শয কের ববব ,  তামার উপর শাি� 

বিষরত  হাক। রাসূব সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা াম ববেবন : 

‘ তামােদর দু ’জেনর মােঝ একজন  ফেরশতা অব�ান করিছেবন। 

যখিন এ  বাকিট  তামােক গািব িদি�ব  ফেরশতা  তামার পক হেয় 

তােক ববিছেবন বরং এ গািব  তামারই �াপয। আর যখন তুিম তােক 

ববেব,  তামার উপর শাি� বিষরত  হাক তখন িতিন ( ফেরশতা) 
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ববেবন, না বরং শাি�  তামারই উপর বিষরত  হাক। শাি�  তামারই 

�াপয।’  

(তাফসলের ইবন কাসলর, খ: ৩, পৃ: ৩২৪-৩২৫)  

আ াহর বা�া মূখর ও িনেবরাৈ  বাকেদর সােথ িনজ  থেক  তা  কান 

ৈরেনর বাক-িবত�ায় জড়ােব না , এমনিক তারা যিদ গােয় পেড় তার 

সােথ ঝগড়া কের তার সােথ অশাবলন কথা বেব অভর আচরু কের , 

তাহেব এ  কে� তার করুলয় হেবা তােদরেক এিড়েয় চবা। আর এ 

এিড়েয় চবা  মােটই দুবরবতা �দশরন নয় , বরং এর মাৈযেম স�ান ও 

মযরাদা রকা পায় আর অনথরক সময় ন� হয় না। আ াহ তাঁর সবরািৈক 

ি�য় বা�াহ মুহা�দ সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা ামেক এ  হদােয়তই 

িদেয়িছেবন :  

يًالا﴿ ًملاَجِ ْْ ْمُهْماَه ُْ لْه ََ ُقورُوَبا َْ اَميا َ ََ ا لْفِبْ ََ10﴾ 

‘তারা (কােফররা) যা বেব তােত তুিম ৈৈযর ৈারু কর এবং সু�রভােব 

তােদরেক পিরহার কের চব।’ (১০ : মুযযাি�ব)  
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রাসূব সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা ামেক আ াহ  য  হদােয়ত িদেয়েছন , 

তা তার অনুসারলেদর জনযও �েযাজয। তাই যারাই আ াহর পেথ চেব 

আ াহর ি�য় বা�া হওয়ার মযরাদা অজরন করেত চায় , তারা তােদর 

িবেরাৈলেদর কেঠার সমােবাচনা , অপবাদ, িন�া, অশাবলন কথা , 

িব�প, সাজােনা িভি�হলন কথায় ৈৈযর ৈারু করেব ও তােদর এ 

ৈরেনর আামুেক এিড়েয় চবেব।  

ِ�يَيًميا﴿ ََ ًدلا ْن ْماُس ُِ وَبارَِمّص
ِ َنا َِري ُ

ن
لي غنياَبَملَبا64ََ ََ ا ْْ ِ

ْْ صنغَيال َْ ُقورُوَبا َْ ِ َنا
ن
لي ََ ﴾ا

ياَكَباَ�َملًميا﴿ َُ ََ اَبَمل غنَما ِبن َُ ُمَقيًمي65َج ََ ياَسيَءْ اُمْس ََقّملا َُ َن  ﴾ا ِ

শ�াথর : َِري ُوبَا  তারা রাত কাটায় مْا ُِ ًدل তােদর �ভুর উে�েশয رَِمّص ْن  ُس

 সজদাবনত হেয় لِ�يَيمًا  দাঁড়ােনা অব�ায় ُقورُوبَا َْ    তারা বেব صنغَي , َْ  হ 

আমােদর পাবনকতরা ا ْْ ِ
ْْ   ��অিবি  َ�َملًمي �শাি َبَملَبا  সিরেয় দাও ل

  অব�ান �ব।ُمَقيًمي অব�ান �ব  ُمْس ََقّمل ম� হেয়েছ َسيَءْ ا

‘এবং যারা রাত কাটায় তােদর রেবর উে�েশয  সজদাবনত হেয়ও 

দাঁিড়েয় এবং যারা বেব,  হ আমােদর রব- পাবনকতরা! আমােদর  থেক 
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জাহা�ােমর শাি�েক সিরেয় দাও। িন�য় এর শাি� িনরবি��। বসবাস 

ও আবাস�ব িহেসেব এিট কতইনা িনকৃ�!’  

এ আয়াতগেবার ব্েবযর সােথ পূবরবতরল আয়ােতর ব্েবযর স�কর 

িবষেয় শহলদ সাইেয়যদ কুতুব রহ. বেবন-  

هملامُيْهماماالبيَ،افيميالةُمافُوالوقوى،اَمملقاةالهللا،اَلرنعوْاالالع،ا

امنابملن�.ا اَللْو

এেতা তােদর (আ াহর বা�ােদর) িদেনর  ববায় মানুেষর সােথ 

স�কর। আর তােদর রােতর  ববা- তা  তা কােট আ াহভলিত , আ াহ 

(তােরদ সবিকছু) পযরেবকু করেছন- এ অনুভূিত , আ াহর মহে�র 

অনুভূিত ও তার শাি�  থেক ভয়- ভলিতর মাৈযেম।  

(ফল িযবািবব কুরআন, খ: ৫, পৃ: ২৫৭৮)  

এ আয়াতগেবােত রাহমান- এর বা�ােদর দু ’িট ৈবিশে�যর উে খ করা 

হেয়েছ। একিট হেবা তারা  সজদাবনত হেয় ও দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় রাত 

কাটায়। আেরকিট হেবা তারা জাহা�ােমর শাি�  থেক আ াহর কােছ 

পির�াু চায়।  
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‘এবং যারা রাত কাটায় তােরদ ‘রব’ (�ভুর) উে�েশয  সজদাবনত 

হেয় ও দাঁিড়েয়। ’ তােদর িদেনর  ববা কােট আ াহর আনুগেতযর 

মাৈযেম। িবনেয়র মাৈযেম তারা রাতও কাটায় আ াহর অনুগত হেয়। 

িসজদার মাৈযেম। আ াহর দরবাের দাঁিড়েয়  থেক। িসজদা ও দাঁড়ােনা 

ববেত নামায বুঝােনা হেয়েছ। সরাসির নামায না বেব িসজদা ও 

দাঁড়ােনা ববা হব  কন? এ �সে� শহলদ সাইেয়যদ কুতুব রহ. বেবন :  

সাবাত (নামায)- এর পিরবেতর িসজদা ও দাঁড়ােনা ববা হেয়েছ। রােতর 

গভলের মানুষ যখন ঘুিমেয় থােক তখন রাহমান- এর বা�ােদর 

নড়াচড়ােক িচ�ািয়ত করার জনয। এরা এমন  বাক যারা তােদর �ভুর 

উে�েশয িসজদা কের ও দাঁিড়েয় রাত কাটায়। তােদর বকয একমা� 

তােদর রব। শৈু তাঁর উে�েশযই তারা দাঁড়ায়। শৈু তার জনযই তারা 

িসজদাবনত হয়। তারা এমন  বাক যারা সুেখর িনরা বাদ িদেয় 

তারেচেয়ও  বিশ সুখ ও মজার িবষয় িনেয় বয�।  

তারা তােদর �ভুর �িত একিন� হওয়ােত বয�। তারা তােদর আ�া ও 

অ�-�তয�সহ আ াহর সােথ স�ৃ্ হেত বয�। মানুষ ঘুমায় অথচ 

তারা দ�ায়মান ও িসজদাবনত। মানুষ ভূ-পৃে� অব�ান করেছ অথচ 
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তােদর দৃি� মিহমাি�ত কুুামেয়র আরেশর িদেক। (ফল িযবািবব 

কুরআন, খ: ৫, পৃ: ২৫৭৮)  

বা�া নানামুখল কমরবয�তার মৈযিদেয় িদেনর সময় কাটােব। রােতর 

িন��তায় তার মহান �ভুর সামেন একা�িচে� দাঁড়ােব। তাঁর সামেন 

মাথা নত করেব। তাঁেক িসজদা করেব। এিট আ াহর ি�য় বা�ােদর 

উে খেযাগয ৈবিশ�য। কুরআন মজলেদর িবিভ� জায়গায় এ ৈবিশে�যর 

উে খ করা হেয়েছ :  

غِْاُقوَبا ُْ َزْ�غَيُهْما َْ يا ِممن ََ َمًعيا ََ ََ ْوفًيا ََ ْما ُُ صن َْ ْماَبِنالرَْمَايِجِاا َْدُبوَبا ُُ يَ اُجغُوُص َْ َ ََ

﴿16﴾ 

‘তােদর পা�রেদহ িবছানা  থেক আবাদা থােক। তারা তােদর �ভুেক 

ডােক ভেয় ও আশায় এবং আিম তােদরেক  য িরযক িদেয়িছ তা  থেক 

খরচ কের।’ (১৬ : িসজদা)  

ّص�ِا َْ َ�مُْجواَْْحََةا ََ َمَ ا َِ َ
ْ
الَ ُْ قَيمًِمياَبَْم ََ ْماَمْناُهَواقَيمَِآا َمَيَءالرةنيِْلاَسيِجًدلا

َ
ا(سوْ الرزمماأ

 )9:ا
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‘ য বযি্ রােতর  ববা িসজদার মাৈযেম অথবা দাঁিড়েয় ইবাদত কের , 

পরকাবেক ভয় কের এবং তার রেবর রহমত �তযাশা কের ( স িক 

তার সমান  য এরপ কের না)।’ (৯: যুমার)  

ُعوَبا﴿ َْ ُْ َْ اُهْما�َْس َْاِاُمََبا﴿17َكمُولاقَِةيًالاِمَنالرةنيِْلاَميا ِْ ْسَني
َ ْ
صِيْ ََ  ﴾18﴾ا

‘তারা তােদর সামানয অংশই িনরা  যত। রােতর  শষ �হের তারা 

(আ াহর কােছ) কমা �াথরনা করত।’ (১৭-১৮ : যািরয়াত)  

রােতর  ববা ঘুম  থেক উেঠ নামায পড়া , গনাহ  থেক ইি�গফার করা 

(কমা চাওয়া) , কা�াকািট করা আ াহর কােছ খুবই ি�য়। রাসূব 

সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা ামেক উে�শয কের আ াহ বেবন :  

صلَ اَمَقيًمياَ�ُْموً لا﴿ َْ اَْعثََ ا َْ ْبا
َ
اأ ََ ْدانِِ�امَيفِةًَةارََ اَب ْن َُ َ ََ ِمَنالرةنيِْلا ََ79﴾ 

‘রােতর িকছু অংশ কুরআন পাঠসহ জা�ত থাক। এিট  তামার জনয 

অিতির্।  তামার রব-�ভু  তামােক উ�ম মযরাদায় অিৈি�ত করেবন।’ 

(৯৭ : বনল ইসরাঈব)  
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রাসূব সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা াম িনয়িমত রাে� জাগেতন ও নামায 

আদায় করেতন। এ �সে� আয়শা রা. বেবেছন : 

َسةما قومامنالرةيلا  ا  ارماقدمي ،افقةآاعارما َغاا كبالبصافاالهللابةي�ا

ْسولالهللا؟اَقدا�امر اميا قدمامناَما اَمياميَم،اقيل:اأفالاأ�وبابادلا هملا يا

اشذوْل.ا(م اقابةي�)ا

রাসূব সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা াম রােতর  ববায় নামােয (এত দলঘর 

সময়) দাঁিড়েয় থাকেতন  য , তার পা দু ’ টা   যন  ফেট  যত। আিম 

তােক বববাম ,  হ আ াহর রাসূব! আপিন এমনিট করেছন  কন ? 

অথচ আপনার পূবর ও পেরর সব গনাহ মাফ হেয় িগেয়েছ। িতিন 

ববেবন, ‘আিম িক (আ াহর) কৃতজ বা�াহ হব না ?’ (বুখারল ও 

মুসিবম)  

রােতর নামােযর ফজলবত ও মযরাদা স�েকর অেনক হাদলস আেছ। 

এখােন কেয়কিট হাদলস উে খ করা হেবা :  

َسةم:ااأفالا ْسولالهللافاالهللابةي�ا بناأ اهم�م اْضالهللابغ�اقيلا:اقيلا

َأفالالرَال انعداللام�اةافال الرةيل.ا لرَييمانعداْمايباشُمالهللاللنمم،ا

ا(َْل امسةم)ا
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আবু  হারাইরা রা.  থেক বিুরত , রাসূব সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা াম 

বেবেছন : ‘রমযােনর পর সেবরা�ম  রাযা আ াহর মাস মহররেম  রাযা 

ও ফরজ নামােযর পর সেবরা�ম নামায রােতর নামায।’ (মুসিবম)  

َسةماقيلا:اأ ُيالبيَا بنابادالهللانناسالماْضالهللابغ�اأبالبصافاالهللابةي�ا

ْ يم،اَفةولاَلبيَامييم،ا دَةولاللغةا َأَعمولاللرعيم،اَفةولالْ أفنولالرسالم،ا

انـسالم.ا(َْل اللتمم )ا

আবদু াহ ইবন সাবাম  থেক বিুরত  য , রাসূব সা া াহ আবাইিহ 

ওয়াসা াম বেবেছন : ‘ হ  বাকসকব!  তামরা সাবােমর �সার ঘটাও , 

খাবার খাওয়াও, আ�লয়তার স�কর রকা কর এবং মানুষ যখন ঘুিমেয় 

থােক তখন নামায পড়। (এগেবা কের)  তামরা িনরাপেদ জা�ােত 

�েবশ কর।’ (িতরিমযল) 

ْ مالهللا َسةما:ا ْسولالهللافاالهللابةي�ا بناأ اهم�م اْضالهللابغ�اقيل:اقيلا

ْ مالهللا َجُُيالليء،ا َأ قاالممأ �،اف باأنآامايااا ْجالاقيمامنالرةيلافَاا

َجُ�الليء.ا(َْلا َجُي،اف باأ امانآااا َأ قزآاز لممأ اقيمآامنالرةيلافَةآا

َ )ا اأنو ل
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আবু  হারাইরা রা.  থেক বিুরত  য , রাসূব সা া াহ আবাইিহ 

ওয়াসা াম বেবেছন : ‘আ াহ কুুা কুন ঐ বযি্র উপর,  য রােত 

উেঠ নামায পেড় এবং তার �লেক জািগেয়  দয়। �ল যিদ উঠেত না চায় 

তাহেব তার মুখম�েব পািন িছিটেয়  দয়। আ াহ কুুা কুন ঐ 

নারলর �িত ,  য রােত উেঠ নামায পেড় এবং তার �ামলেক জািগেয় 

 দয়। �ামল যিদ উেঠেত না চায় তাহেব তার মুখম�েব পািন িছিটেয় 

 দয়।’ (আবু দাউদ)  

ْجلاميما َسةما َكمابغدالبصافاالهللابةي�ا بنالننامسعو اْضالهللابغ�اقيلا

ْجلانيلالرنيريباااأَمي�.اأَاقيلا:اااأَم�.ا(م اقا لةةا  اأفاياقيل:اَلَا

ابةي�)

ইবন মাসউদ  থেক বিুরত  য , রাসূব সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা ােমর 

কােছ এমন একজন  বােকর আেবাচনা করা হব  য , বযি্ সকাব 

পযর� ঘুমায়। িতিন ববেবন, ‘এ  বাকিট  তা এমন  বাক, শয়তান যার 

কােন ��াব কেরেছ। (বুখারল ও মুসিবম)  

আ াহর ি�য় বা�ারা পুেরা রাত ঘুিমেয় কাটায় না। তারা ঘুমায় ঘুম 

 থেক উেঠ আ াহর দরবাের দাঁিড়েয় যায়। নামায পেড়। িবনয়ল হেয় 
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আ াহর দরবাের �াথরনা কের। রােত  য  কান সময় নামায পড়া যায়। 

তেব সেবরা�ম সময় হে� রােতর  শষ তৃতলয় �হর। এ অংশিট খুবই 

মযরাদার। রােতর এ অংশ স�েকর রাসূব সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা াম 

বেবন :  

ْجلامسةما�سيلالهللا عيعاَ لامناأمماللمييا  با الرةيلارسيبةالا ولفقُيا

َْم ا لاأبري ا  ي .ا(َْل امسةمابناجينماْضالهللا) اَل

‘রােত এমন একিট সময় আেছ  য সময়িটেত  কান মুসবমান বযি্ 

আ াহর কােছ দুিনয়া ও আিখরােতর  কান কবযাু চাইেব আ াহ তােক 

 সিট �দান কেরন।’ (মুসিবম)  

আর এ পিব� ও মযরাদাপূুর সময়িট হে�  শষ তৃতলয় �হর।  

اَ عيعاُا َسةماقيل:ا ل لاْصغيا ايَْ ْسولالهللافاالهللابةي�ا بناأ اهم�م اأبا

ََمافيقولا:امنا دبو افيس ْي اع،ا لةةا عالرسميءاللمييا �ا اقاثةثالرةيلال

امنا�سيل افيبري�،امنا�س اام افي�امع.ا(َْل النخيْ )ا

হযতর আবু  হারাইরা রা.  থেক বিনরত  য , রাসূব সা া াহ আবাইিহ 

ওয়াসা াম বেবেছন : ‘‘আমােদর মহান �ভু �িতরােত িনেচর আকােশ 
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অবতরু কেরন , যখন রােতর  শষ তৃতলয়াংশ বাকল থােক। িতিন 

বেবন,  ক আছ আমােক ডাক , আিম সাড়া  দব।  ক আছ আমার 

কােছ চাও , আিম তােক (যা চায় তাই)  দব।  ক আছ আমার কােছ 

কমা চাও, আিম তােক কমা করব।’ (বুখারল)  

 য আ াহর ি�য় বা�া হেত চায় ,  স এমন মযরাদাপূুর সমেয় ঘুিমেয় 

থাকেত পাের না। িব� জাহােনর মািবক ও �ভু যখন পৃিথবলর আকােশ 

অবতরু কের তার বা�ােদর  ডেক  ডেক তাঁর কােছ চাইেত বেব , 

তাঁর কােছ কমা �াথরনা করেত বেব আর িতিন তােদর আ�� কেরন 

 য, িতিন  বা�ার ডােক সাড়া  দেবন, যা চায় তাই  দেবন, কমা কের 

 দেবন, তখন তাঁর  কান বা�া িক ঘুিমেয় থাকেত পাের?  

রাহমান- এর বা�ারা এ সমেয় উঠেব। তােদর �ভুর উে�েশয দাঁড়ােব। 

 সজদাবনত হেব। তাঁেক ডাকেব। িতিন তােদর ডােক সাড়া  দেবন। 

তাঁর কােছ দুিনয়া-আিখরােতর সকব ৈরেনর কবযাু চাইেব , িতিন 

তােদরেক তা  দেবন। সকব ৈরেুর গনাহ , ভুব-�িট  থেক কমা 

চাইেব। িতিন তােদরেক কমা কের  দেবন। রাহমান- এর বা�া হঠাা 
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কের  কান এক রােতর  শষ তৃতলয়াংেশ নয় বরং �িতরােতই জাগেব। 

 কননা তার �ভু  তা �িতরােতই িনেচর আকােশ অবতরু কেরন আর 

ডােকন  ক আেছা আমােক ডাক , আিম সাড়া  দব।  ক আেছা আমার 

কােছ চাও, আিম  দব।  ক আেছা আমার কােছ কমা চাও , আিম কমা 

কের  দব।  

রাহমান- এর বা�ারা রােত উেঠ তােদর �ভুর সামেন দাঁড়ায়। তাঁেক 

িসজদা কের। শধু ুতাই নয়, তারা বেব, ‘ হ আমােদর রব- পাবনকতরা। 

আমােদর  থেক জাহা�ােমর শাি�েক সিরেয় দাও।’  

তারা তােদর মহান �ভুর একা� অনুগত হওয়া সে�ও জাহা�ােমর 

শাি�েক তারা ভয় পায়। তারা জাহা�াম কখেনা  দেখিন। তবু তারা 

জাহা�াম িব�াস কের। জাহা�ােমর কিঠন ও িনমরম শাি�েক িব�াস 

কের। তােদর মহান �ভুর মহান িকতােব জাহা�ােমর  য িচ� তুেব ৈরা 

হেয়েছ,  স িচ� তােদরেক ভলত- স�� কের  তােব তাই তারা ফিরয়াদ 

জানায়, ‘ হ আমােদর �ভু! আমােদর  থেক জাহা�ােমর শাি�েক সয়েয় 

দাও।’ তারা বেব , ‘আমােদরেক জা  হা�ােমর শাি�  থেক রকা কর। ’ 

তারা বেব, ‘  হ আ াহ জাহা�ােমর শাি�  থেক  তামার আ�য় চাই।’ 
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আ াহর সিতযকার বা�া কখেনা িনেজর  নক আমেবর উপর িনভরর 

কের িনেজেক জাহা�াম  থেক িনরাপদ মেন কের না। তার িব�াস  স 

যতই  নক আমব কুন , এ  নক আমেবর পিরমাু যত  বিশই  হাক 

না  কন আ াহর অনু�হ ও  মেহরবাুল ছাড়া জাহা�াম  থেক বাঁচা 

স�ব নয়। তাই  স আ াহর একা� অনুগত হেয়ও জাহা�ােমর কিঠন 

শাি�েক ভয় পায়। জাহা�াম  থেক বাঁচার জনয আ াহর আ�য় চায়। 

জাহা�াম  থেক বাঁচার জনয আ াহর কােছ ফিরয়াদ কের।  

মুিমন আ াহর কােছ যতটা জা�াত  পেত চায় তার  চেয় অেনক  বিশ 

চায় জাহা�ােমর শাি�  থেক বাঁচেত। কুরআন মজলেদ মুিমনেক 

জাহা�াম  থেক বাঁচার জনয  দায়ার ভাষা  সখােনা হেয়েছ ,  কাথাও 

জা�াত ( বেহশত) চাওয়ার  দওয়া  শখােনা হয়িন।  

আেবাচয আয়ােত বেবেছ, 

غنَما َُ غنياَبَملَباَج ََ ا ْْ ِ
ْْ صنغَيال َْ 

‘ হ আমােদর �ভু! জাহা�ােমর আযাবেক আমােদর  থেক সিরেয় 

দাও।’  
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অনয জায়গায় ববা হেয়েছ,  

ََم ا سغةاَقغيابملبالبيْ� ا.�ْصغيا  غياااللمييا سغةاَ ال

‘ হ আমােদর �ভু! আমােদরেক দুিনয়ােত কবযাু দাও , আিখরােতও 

কবযাু দাও এবং আমােদরেক জাহা�ােমর আযাব  থেক রকা কর।’  

এখােন বকুলয়  য , �থম আয়াতিটেত ববা হেয়েছ ‘জাহা�ােমর 

আযাবেক আমােদর কাছ  থেক সিরেয় দাও। ’ মােন আমােদরেক 

এভােব চবার  যাগযতা দাও  যন আমােদর অব�ান পযর� জাহা�াম 

এিগেয় আসেত না পাের। জাহা�াম  যন আমােদর কাছ  থেক অেনক 

দূের থােক। আমরা  যন জাহা�াম  থেক িনরাপদ দূরের থাকেত পাির।  

আর ি�তলয় আয়ােত ববা হেয়েছ ‘আমােদরেক জাহা�ােমর আযাব 

 থেক রকা কর। ’ মােন আমরা যিদ অসতকর হেয় পথ চবেত চবেত 

জাহা�াম পযর�  পপেছ যাই , তুিম এ অব�ায় আমােদরেক জাহা�াম 

 থেক রকা কর। তুিম যিদ রকা না কর, তাহেব জাহা�াম  থেক বাঁচার 

 কান উপায়  নই।  
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রাসূব সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা ামও জাহা�াম  থেক আ াহর আ�য় 

�াথরনার জনয  দায়া িশিখেয়েছন এবং নামােয তাশাহূযেদর পর এ  দায়া 

পড়ার জনয তাকলদ িদেয়েছন।  

ن امنابملباجُغم،اَمنابملباللقب،اَمناف غةاللنيياَللمي ،ا ل�ا عاأبَو

اَمنافاف غةاللسيياللجيل.ا

‘ হ আ াহ! আিম  তামার কােছ আ�য় চাই জাহা�ােমর শাি�  থেক , 

কবেরর আযাব  থেক। জলবন ও মৃতুযর ক�  থেক এবং দাাােবর 

সংকেটর অিন�তা  থেক।’ (মুসিবম)  

মুিমন জাহা�ােমর শাি�  থেক বাঁচার জনয শৈু মা�  দায়াই করেব না , 

 স কেমরর মাৈযেম িনজেক ও িনজ পিরবােরর  বাকেদরেক জাহা�াম 

 থেক বাঁচােনার  চ�া করেব। এ িবষেয় আ াহ মুিমনেদরেক িনেদরশ 

িদেয় ববেছন,  

يا َُ ُ اَبةَيْ َْ ي َْ ِ
ْ
لل ََ ا َُ قُوُ َهيالبني ََ لا ًْ ْهِةيُ�ْمامَي

َ
أ ََ َُْاَسُ�ْما

َ
ِ َنا ََمغُولاقُولاأ

ن
يالي َُ ْل

َ
 َياَ

َ�ْاَعةُوَباَميا ُْؤَمُمََبا﴿ ََ َمَمُهْما
َ
اَمياأ َ وَبال ن َُ ْع َْ ا

َ
اِشَدلَ ال ٌَ  ﴾6َمَالمَِ�َةاِ�َال
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‘ হ ঈমানদারগু  তামরা িনেজেদরেক এবং  তামােদর পিরবার-

পিরজনেক (জাহা�ােমর) আগন  থেক রকা কর , যার �াবানল হেব 

মানুষ ও পাথর , যার উপর বেস আেছ িনমরম কেঠার  ফেররাগু , 

আ াহ তােদরেক  য আেদশ কেরন তারা তা অমানয কের না এবং 

তােদরেক যা আেদশ করা হয় তারা তাই কের।’ (৬ : তাহরলম)  

রাহমান- এর বা�াগু , িনেজেদরেক জাহা�াম  থেক রকা করার জনয 

সেচ� থােক। তার পরও তােদর মেন ভয় ও শ�া  থেকই যায়। তাই 

তারা রােতর  শষ �হের উেঠ �ভুর উে�েশয দাঁড়ায়, িসজদা কের আর 

জাহা�াম  থেক বাঁচােনার জনয তাঁর মহান দরবাের আকুিত জানায়।  স 

�চেক জাহা�াম  দেখিন। তেব  স কুরআন মজলদ ও রাসূব সা া াহ 

আবাইিহ ওয়াসা ােমর সু�াহেত জাহা�ােমর িচ�  দেখেছ । জাহা�ােমর 

 য ভয়াবহ িচ� তার সামেন ফুেট উেঠেছ তােত তার এ িব�াস সৃি� 

হেয়েছ  য, জাহা�ােমর শাি� িনরবি��। জাহা�াম খুবই িনকৃ� আবাস।  

ََرَِ اقََولًمي� ا َ�ََْ َ�َبا ََ َلا ْقُتُ َْ رَْما ََ فُولا ِ
ْْ ُ ََْاُقولارَْما�

َ
ََلاأ ِ َنا ِ

ن
لي ََ� 
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শ�াথর : نَا ِ
ن
ََلي   এবং যারা ََْاُقول

َ
فُول তারা খরচ কের أ ِ

ْْ ُ  তারা رَْما�

অপচয় কের না َل   ْقُتُ َْ তারা কৃপুতা কের না। رَْما ََْ�َا    মােঝ   قََولًمي   

ভারসামযপূুর।  

‘এবং তারা যখন খরচ কের তখন অপচয় কের না , কৃপুতাও কের না 

বরং (তােদর খরচ হয়) এতদুভেয়র মােঝ ভারসামযপূুর।’ 

রাহমােনর বা�াগু দাঁিড়েয় ও িসজদাবনত হেয় রাত কাটােব। জাহা�াম 

 থেক বাঁচােনার জনয তাঁর কােছ ফিরয়াদ করেব। এর অথর এই নয়  য , 

 স দুিনয়া িবমুখ হেব। অথর স�েদর �িত তার  কান আ�হ থাকেব 

না,  স দুিনয়াদারল মেন কের এগেবােক এিড়েয় চবেব। আ াহর 

সিতযকার বা�াগু আ াহর সােথ মজবুত স�কর রাখেব , জাহা�ােমর 

বযাপাের তােদর মেন ভয় ও শংকা থাকেব। িক� তারা দুিনয়া িবমুখ 

হেব না। তােদরেক আ াহ  য অথর- স�দ িদেয়েছন ,  স অথর 

স�েদর  কে� তারা আ াহর  হদােয়ত অনুসরু করেব। তােদর 

মািবকানাৈলন অথর-স�েদর  কে� তারা এ ৈারুা  মােটই  পাষু 

করেব না  য , এ অথর- স�েদর মািবক  যেহতু তারা , তাই তারা 
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�াৈলনভােব খরচ করার এখিতয়অর রােখ। বরং তারা তা খরচ কের 

মৈযমপপায়। না তারা অপচয় কের আর না কৃপুতা।  

এ আয়ােতর বযাখযায় ইমাম ইবেন কািসর বেবন  

ليسولامامْ�نااا مايقُم،افيهفوبافوَالليجة،اَلا الءاَاأهةُم،افيقهَبا

َسرُي ََ لالْموْاأ ََ ل،ا ااا قُم،افالا �اومُمانلابدلا

তারা খরেচ অপচয়ল নয় , তাই �েয়াজেনর  চেয়  বিশ খরচ কের না 

আবার তারা তােদর পিরবার পিরজেনর  কে� খরেচ কৃপুও নয় বরং 

তারা ভারসাময রকাকারল। আর মৈযমপপাই উ�ম পপা। (তাফসলের 

ইবন কাসলর, খ: ৩ পৃ: ৩২৫)  

অপচয় ও কৃপুতা- এর  কানিটই ইসবাম সমথরন কের না। খরেচর 

 কে� ইসবােমর িবৈান হে� মৈযম পপায় খরচ। এ বযাপাের কুরআন 

মজলেদর আেরক আয়ােত ববা হেয়েছ।  

ًْلا ََ َْقُعَداَمةُوًمياَ�ُْسو رَْسِطا
ْ
الل ن ُُ يا َُ ا َرُْسْر

َ
ل ََ غُِقَ ا َُ ا

َ
اَمْاةُولًَةا ِع ََ َْعْلا ََد

َ
اع
َ
ل ََ

﴿29﴾ 
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‘তুিম  তামার হাতেক  তামার গবার সােথ আটিকেয়  রেখা না (অথরাা 

বযয়কুু হেয়া না) আবার তা এেকবাের �শ� কেরও িদও না (অথরাা 

খরেচর  কে� হাতেক �সািরত কেরও িদও না) তাহেব তুিম িতররৃত , 

িনঃ� হেয় বেস থাকেব।’ (২৯ : বনল ইসরাঈব)   

ا
َ
ل ََ َّقا

ْ
انِيل

ن
ا ِل ُ َمال ن ِراَ من

ْق ُةُوَبالبنْاَااللن َْ ا
َ
ل ََ َما ََ َ يا  ًُ َ ا ِر ِ ا َْدُبوَباَمَاال ن

َ
ِ َنال

ن
لي ََ

ثَيًميا﴿
َ
ََرَِ ا َةَْقاأ ْاَعْلا َْ َمْنا ََ َِيِ�ا68 َْزمُوَبا ا ْ�ُْ�َ ََ ِقيَيَمِةا

ْ
َعَملُبا َْوَمالل

ْ
ُالل
َ
اع ْْ ََ ﴾ا َُاي

يمًي َُ  .ُم

শ�াথর : ا َْدُبوبَا
َ
مَا সােথ َماَا তারা ডােকনা ل ََ َ   অনয َلَلا ََْ ُلَُبَا  তারা 

হতযা কের না ا َْزمُوبَا
َ
  َةَْقا  য কের   َمَبْا َْْعَلْ তারা েযনা- বয্িভার কের নাاَل

স�ুখলন হেব ثَيًمي
َ
ا �শাি أ ْْ ََ يمًي ায়ল হেব�  َ�ُْ�ْا ি�গু করা হেব  َُاي َُ  ُم

বািিত, অপমািুত।  

‘এবং যারা আ াহর সােথ অনয  কান ইবােহর ইবাদত কের না। আ াহ 

যার হতযা অ বৈ কেরেছন স�ত কারু বযতলত তােক হতযা কের না 

এবং বযিভচার কের না।  য একাজ করেব  স শাি�র স�ুখলন হেব। 

িকয়ামেতর িদন তার শাি� ি�গন করা হেব এবং তথায়  স বািিত 

অব�ায় িচরকাব বসবাস করেব।’ 
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আেবাচনার এ অংেশর সােথ পূেবরর অংেশর স�কর িবষেয় ইমাম 

কুরতবল রহ. বেবন  

ما َمل العاي  اللؤمغ�امنافاي ا قوعا عيعاَلي نالا دبوباماالهللا لياَ 

َ� اَر امناللزةما لل�ام ا اباي  ُمالَْثيب،اَق ةُمالبااانوأ النغي ا

اَلل� ييلاَللايْل ،اَمنالرز الي اكبابغدهماماي ي.ا

‘ যারা আ াহর সােথ অনয  কান ইবােহর ইবাদত কের না’  

ব্েবযর মাৈযেম আ াহ তার মুিমন বা�ােদরেক কািফরেদর ৈবিশ�য 

 থেক মু্ কেরেছন। আর  সগেবা হেবা তােদর মূিতর পূজা ,  মেয়েদর 

জলব� পঁূেত  ফবার মাৈযেম বা অনয  কান উপােয় অনযায়ভােব কাউেক 

হতযা করা , গ্ হতযা , অনযায়ভােব কােরা উপর আামু ,  যনা- 

বযিভচার- যা তােদর কােছ ৈবৈ িছব। (তাফসলের কুরতবল , খ. ১৩ পৃ: 

৭৫)  

আ াহর খাঁিট বা�ােদর ৈবিশ�যসমূেহর আেবাচনার শুেত তােদরেক 

স�ান ও মযরাদার উউাসেন �িতি�ত করা হেয়েছ। এর পর তােদর 

 �� গুাববলর আেবাচনা করা হেয়েছ। এখােন আেবাচনা করা হেয়েছ 

এমন সব জঘনয অপরােৈর  যগেবা  থেক তারা স�ূুর মু্। রাহমান- 
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এর বা�ারা একািৈক উ�ম ৈবিশ�যসমূেহর অিৈকারল। আেরকিদেক 

তারা িশকর, হতযা, বযিভচার এ সব জঘনয অপরাৈ  থেক মু্। আয়ােত 

উে লখত এ িতনিট অপরাৈেক হাদলেসও জঘনয অপরাৈ িহেসেব িচ   �ত 

করা হেয়েছ।  

ْسولالهللاأّ اليم اأ�بابغدالهللا؟اقيلا:اأبا بنابادالهللاننامسعو اقيل:اقةآا يا

  بواهللامدلاَهواَةق .اقيلا:اثماأ ؟اقيلاأبا فةلاَلَا�يفةاأبا رعماقيلاثما

.ا اأ ؟اأبا زلعا ةيةةاجيَْ

আ�ু াহ ইবন মাসউদ রা.  থেক বিুরত  য আিম বববাম ,  হ আ াহর 

রাসূব! আ াহর কােছ সবেচেয় বড় গনাহ  কানিট ? িতিন ববেবন , 

‘আ াহর সােথ শরলক করা অথচ িতিন  তামােক সৃি� কেরেছন। ’ িতিন 

ববেবন, তারপর  কানিট? ববেবব, ‘ তামেদর স�ােক এ আশ�ায় 

হতযা করা  য ,  স খােব! (অভাব ও দািরেরর ভেয় হ�া করা)। িতিন 

ববেবন, তারপর  কানিট ? ববেবন, ‘ তামার �িতেবিশর �লর সােথ 

বযিভচার করা। (মুসিবম)  
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এ িতনিট গনাহ সবেচেয় বড় গনাহ। একিটর স�কর আ াহর সােথ 

আর বাকল দু ’িটর স�কর মানুেষর সােথ। আ াহর সােথ স�িকরত 

গনাহিট হে� িশকর । িশকরেক কুরআন মজলেদ ‘জুবেম আজলম ’ ববা 

হেয়েছ।  বাকমান আ. িনজ  ছেবেক উপেদশ িদেয় বেবেছন। 

الَُزةَْماَبِزيَما﴿ ََ الرّشْ ا ِبن ِ انِي ن َْ اشُْشِ
َ
ال ن ََ َُ  ﴾13 َيا

‘ হ আমার  �েহর  ছেব আ াহর সােথ কাউেক শরলক করেব না। 

 কননা িশকর জুবেম আজলম’। (১৩ :  বাকমান)  

‘জুবেম আজলম’ অথর হেবা বড় ৈরেনর অিবচার। কুরআন মজলদ আর 

 কান অনযায় ও অপরাৈেক ‘জুবেম আজলম’ িহেসেব অিভিহত কেরিন। 

পুেরা কুরআেন এ একিট অপরাৈেকই ‘জুবেম আজলম ’- বড় ৈরেনর 

অিবচার ববা হেয়েছ। আর রাসূব সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা াম এিটেক 

বেব ছন সবেচেয় বড় গনাহ হওয়ার কারু হে� িশরেকর মাৈযেম 

আ াহর অিৈকার বি�ত হয়। ‘িশকর’ না করা বা�ার উপর আ াহর 

অিৈকার। রাসূবু াহ সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা াম বেবেছন,  
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َ قاللعاي اَالهللاأبالا عمبا َ اَلا�ش�ولان�اشي،ي،ا  قالهللاَاللعاي اأبا عاد

امنالا�شَان�اشي،ي.

‘বা�ার উপর আ াহর ‘হক’ হে�,  স  কবব তাঁরই ইবাদত করেব, 

তার সােথ কাউেক শরলক করেব না, আর আ াহর উপর বা�ার হক 

হে�,  য তাঁর সােথ  কােনা িকছুেক শিরক করেব না তােক শাি� না 

 দয়া।’ (বুখারল ও মুসিবম)  

িশরেকর মাৈযেম আ াহর িৈকার ব�ন হয় বেবই িশকর জঘনয 

অপরাৈ। িশকর সবেচেয় বড় গনাহ, িশকর অমাজরনলয় অপরাৈ।  

আ াহ তা‘আবা এরশাদ কেরন,  

ََرَِ ارَِمْنا�ََنيءُا َ�ْاِاُماَمياُ ََبا ََ انِِ�ا ََ ْبا�ُْشَ
َ
ْاِاُماأ َْ ا

َ
ال َ ال ن   ِبن

‘আ াহ তাঁর সােথ িশকর করােক কমা করেবন না। এছাড়া অনয 

অপরাৈ িতিন যােক ই�া কমা করেবন।’ (৪৮ ও ১১৬ : িনসা)  

�থম আয়ােত অথরাা ৪৮ ন�র আয়ােত ‘িশকর’  য অমাজরনলয় অপরাৈ 

তার কারু িহেসেব ববা হেয়েছ,  
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َتَىا ِْ�ًمياَبِزيًمي َْ َقِدال ََ ا ِ انِي ن َْ َمْنا�ُْشِ ََ 

‘  য আ াহর সােথ িশকর করব  স  তা ম�বড় অপরাৈ করব। ’ এ 

জঘনয অপরােৈ আ াহ এতেবিশ অস�� হেয় পেড়ন  য , আ াহ তা 

কমা কেরন না। ১১৬ ন�র আয়ােত ববা হেয়েছ,  

انَِعيًدل
ً
اَهَالل َقْداَهلن ََ ا ِ انِي ن َْ َمْنا�ُْشِ ََ 

‘  য িশকর করব  স  তা গমরাহল ও পথ��তায় অেনক দূর গিড়েয় 

 গব।’  কননা িশরেকর উপর আর  কান গমরাহল  নই। আর িশকর 

এতবড় অপরাৈ ও জঘনয গমরাহল  কনই বা হেব না ?  য ‘িশকর’ কের 

 স খােবক-��ার সােথ তাঁর  কান দুবরব সৃি�েক শিরক কের। মােন 

সৃি�েক ��ার সােথ তাঁর অংশলদার বানায়। আ াহর জনয সলমাবব 

িবষয়েক িছিনেয় িনেয় তাঁর  কান মাখবুক তথা সৃি�েক  দয়। আর এ 

মাখবুেকর সৃি� , ি�িত, ভাব-ম� সব আ াহরই এখিতয়াের।  য 

মাখবুকেক  স আ াহর মযরাদায় আসলন কের তার  তা অকবযাু ও 

কিত হেত পাের। অথচ আ াহ এর উে�র। এিমাখবুক িনঃেশষ ও িববিন 
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হেয় যােব , অথচ আ াহ িচর�লব , তাঁর মৃতুয  নই। িতিন কখেনা 

িনঃেশষ হেয় যােবন না। িতিন িছেবন, আেছন ও থাকেবন।  

ََُهْماُ�ْةَُقوَبا﴿ اَ�ْةُُقاَشيْ،ًيا
َ
ُ�وَباَميال �ُْشِ

َ
ا191أ

َ
ل ََ لا ْمامَْهً ُُ َ ا�َْس َِريُعوَبار

َ
ل ََ ﴾ا

ََبا﴿ غُْهُ َْ ْما ُُ َُْاَس
َ
 ا﴾192أ

‘ তামরা িক (আ াহর সােথ) তােদরেক শিরক বানা� যারা িকছুই সৃি� 

করেত পাের না। তদুপির তারা িনেজরাই (আ াহর) সৃ� আর তারা 

িনেজেদর সাহাযযও করেত পাের না।’ (১৯১-১৯২ : আ’রাফ)  

িশকর  য অমাজরনলয় অপরাৈ শৈু তাই নয় বরং িশকর এতটা ভয়াবহ  য , 

িশকর যাবতলয় আমব ন� কের  দয়। তাই কােরা মেৈয িশকর থাকেব 

তার  কান আমব আ াহর কােছ �হুেযাগয হেব না।  স আমব যত 

বড় ৈরেুর ও যত গুরপূুর আমবই  হাক না  কন। আ াহ তাঁর 

ি�য়তম বযি্ সবরে�� রাসূব সা া াহ আবাইিহ ওয়অসা ামেক উে�শয 

কের বেবেছন :  

اِمَنا ََنن َوَُذو ََ َمةَُ ا ََ ا َآاَلَْناََرنن
ْ
� ْفَ
َ
اأ ْ َِ
ِ َناِمْناَ�اِْةَ الَ

ن
الي
َ
ِِع ََ ا َِلَْ ا َِكَ

ُ
لََقْداأ ََ

�َنا﴿ َيِسِ
ْ
 ﴾65لل
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‘ তামার কােছ এবং  তামার পূবরবতরলেদর কােছ এ িবষেয় আিম ওহল 

পািঠেয়িছ  য , তুিম যিদ িশকর কর তাহেব  তামার যাবতলয় আমব 

বরবাদ হেয় যােব ,  আর তখন তুিম হেব িনি�ত কিত��েদর 

একজন।’ (৬৫ : যুমার)  

এ আয়াত  থেক এ িবষয়িট সু�� হব  য , সৃি�র সূচনা ব�  থেকই 

িশকর হে� এমন একিট মারা�ক বযিৈ যা মানুেষর  নক আমবেক ন� 

কের  দয়। আ াহ আমােদর রাসূব সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা ােমর 

পূেবরর সকব নবল রাসূবেক ওহলর মাৈযেম এ িবষেয় সতকর কেরেছন। 

সবরেশষ রাসূব মুহা�াদ সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা ামেকও এ িবষেয় 

সতকর করা হেয়েছ  য , িশকর তাঁর আমবেক ন� কের  দেব। আর তাঁর 

আমব হে� সেবরা�ম ও সবরে��। তা হব  রসাবােতর দািয়র পাবন। 

‘আমব ন� হেয় যােব ’ শৈু এতটুকু বেবই  শষ করা হয়িন। বরং 

আেরা ববা হেয়েছ , ‘তুিম হেব িনি�ত কিত��েদর একজন। ’ এ 

কথার অথর খুবই ��। িশকর যিদ সব  নক আমবেক ন� কের  দয় , 

তাহেব আর িকছুই বািক থাকব না। আর এ অব�ায় কিত  তা 
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অিনবাযর। এখােন রাসূব সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা ামেক  য িবষেয় 

সতকর করা হেয়েছ এ িবষয়িট তাঁর উ�ােতর জনযও �েযাজয।  

িশকর জা�াতেক মুিমেনর জনয হারাম কের  দয়। অপরিদেক তাওহলদ 

মুিমেনর জনয জাহা�ামেক হারাম কের  দয়।  

রাসূব সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা াম বেবেছন :  

َج�الهللا.ا  ف بالهللا مماَالبيْامناقيلالا ا لالهللا ر غانمر ا

‘আ াহর সে�াষ অজরেনর জনয  য ‘বা ইবাহা ই া াহ ’ (আ াহ ছাড়া 

আর  কােনা হ� ইবাহ  নই) বেব , আ াহ তােক জাহা�ােমর জনয 

হারাম কের  দন। (মােন জাহা�াম  থেক তার মুি্ সুিনি�ত কের 

 দন।)’ (বুখারল ও মুসিবম)  

َ قاللعاي اَالهللاأبالا عمبامنالا�شَان�ا َجيءااا د ثامعيَانناجالا

 شي،ي.

মু‘আজ ইবন জাবাব  থেক বিুরত হাদলেস এেসেছ , ‘আ াহর উপর 

বা�াহর হক হব ,  য তার সােথ ‘িশকর’ করেব না , তােক শাি� না 

 দয়া!’ (বুখারল ও মুসিবম) 
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িশকর এর পিরুাম ও পিরুিত এর স�ূুর িবপরলত। িশকর জা�াতেক 

হারাম কের  দয়। আ াহ তা‘আবা এরশাদ কেরন :  

ا ٍْ ي
ََ مْ
َ
يرِِمَ�اِمْناأ َميارِةزن ََ ا ُْ لُ البني ََ

ْ
َمي ََ َغنَةا

ْ
اَبةَيِْ�الل ُ َمال ن َقْداَ من ََ ا ِ انِي ن َْ ُ�اَمْنا�ُْشِ

 ِمن

﴿72﴾ 

‘ য আ াহর সােথ ‘িশকর’ করেব, আ াহ তার উপর জা�াতেক হারাম 

কের  দেবন। আর তার আবাস হেব জাহা�াম। জােবমেদর  কান 

সাহাযযকারল  নই।’ (৭২ : মােয়দা)  

এেতা হেবা আিখরােত িশরেকর পিরুাম , দুিনয়ােত িশরেকর পিরুাম 

হেবা িশকর বা�াহেক  ংস ও িবপযরেয়র িদেক  ঠেব  দয়। আকলদা 

িব�াস, মন-মানিসকতা, িচ�া- চতনায় তার পতন ঘেট।  স িব�ােসর 

সলমাহলন িদগে� িডগবািজ খায়। িনেজর আতমমযরাদা ও বযি্র িবসজরন 

িদেয় যা তার আজাবহ হয়। যােক তােক পূজনলয় বরুলয় মেন কের। 

ফেব তার শি্শাবল বযি্র ও সুদৃৃ মানিসকতা গেড় ওেঠ না। আ াহ 

তা‘আবা এরশাদ কেরন,  
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وِ انِِ�الرّم�ُياِااَمَكٍبا ُْ ََ ا َْ
َ
اأ ُ ْ ََ َْخَرُاُ�اللرن َميِءا اِمَنالرسن من ََ َميا َن

َ
افََذا ِ انِي ن َْ َمْنا�ُْشِ ََ

 ﴾31َسِنيٍقا﴿

‘ য আ াহর সােথ িশকর কের  স  যন আকাশ  থেক িছকেট পেড় আর 

(মৃতেভাজল) পািখ তােক  ছাঁ  মের িনেয় যায় অথবা বাতাস তােক 

উিড়েয় িনেয়  কান দূরবতরল �ােন িনেকপ কের  দয়।’ (৩১ : হ�)  

এ আয়ােতর বযাখযা এভােব হেত পাের ,  য িশকর কের  স আকলদা-

িব�াস িচ�া-দশরেন এতটা দুবরব ও অসহায়  য ,  য  কউ তােক 

আজাবহ ও অনুগত বািনেয় তার স�ান , ভি্-�বা, পূজা-অচরনা 

সহেজই আদায় কের িনেত পাের। আর এর বা�ব িচ� আমরা 

আমােদর চারপােশ িনয়িমত �তযক করিছ।  

আ াহর ি�য় বা�ােদর ৈবিশ�যসমূেহর আেবাচনার এ অংেশ িশকর ছাড়া 

আরও দু ’িট বড় ৈরেনর অপরােৈর কথা ববা হেয়েছ , একিট হে� 

হতযা, আেরকিট  যনা-বযিভচার। �থমিটর স�কর জলবেনর সােথ 

অপরিটর স�কর স�ান ও সসেমর সােথ। আর এ দু ’িটই মানুেষর 

কােছ খুব মূবযবান ও গুরপূুর।  য  কান মানুেষর জলবন ও সসম তার 
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কােছ খুবই গুরপূুর। �িতিট মানুেষরই বাঁচার ও সসম রকার 

অিৈকার রেয়েছ। তাই ইসবাম মানুেষর জলবন ও স�ােনর িনরাপ�া 

িনি�ত কেরেছ।  

অনযায়ভােব কাউেক হতযা করেত িনেষৈ করা হেয়েছ,  

َّقا
ْ
انِيل

ن
ا ِل ُ َمال ن ِراَ من

ََْق ُةُولالبنْاَااللن ا
َ
ل ََ 

‘আ াহ যার হতযা অ বৈ কেরেছন যথাযথ কারু বযতলত  তামরা তােক 

হতযা কেরা না।’ (১৫১ : আনআম ও ৩৩ : বনল ইসরাঈব)  

ইসবাম একিট হতযােক  গাটা মানবতার হতযা বেব িবেবচনা কের। 

আ াহ তা‘আবা এরশাদ কেরন,  

َمْنا� ََ يًعيا اَجِ ََ َمياَ� ََلالبني َن
َ
افََذا ِِ ْْ

َ ْ
افََسيٍ اِاالْ َْ

َ
ََْاٍااأ ا ْاًسيانَِاْ ِ

ََ َمْناَ� ََلا

يًعي اَجِ ََ ْ يَيالبني
َ
َمياأ َن
َ
ْ يَيَهيافََذا

َ
 �أ

‘ য কাউেক  কােনা �ােুর িবিনময় অথবা পৃিথবলেত অরাজতা সৃি�র 

(অপরাৈ) ছাড়া হতযা করব  স  যন সব মানুষেকই হতযা করব , আর 
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 য কারও জলবন রকা করব  স  যন সকব মানুেষর জলবন রকা 

করব।’ (৩২ : মােয়দা) 

মানুেষর জলবেনর মযরাদা ও তার িনরাপ�া িনি�ত করার  কে� 

ইসবােমর অব�ান বুঝার জনয এ একিট আয়াতই যেথ�। একিট 

হতযােক  গাটা মানবতােক হতযা বেব অিভিহত করা হেয়েছ একজন 

মানুেষর জলবন রকােক  গাটা মানব জািতর জলবন রকা িহেসেব িচ   ি�ত 

করা হেয়েছ।  

 কউ অনযায়ভােব কাউেক হতযা করেব ইস বাম হ তযাকারলেক হতযার 

শাি�র িবৈান িদেয়েছ। ইসবামল শরলয়ােতর পিরভাষায় এেক ববা হয় 

‘িকসাস’ আর এ িকসাসেক ইসবাম বেবেছ জলবন। আ াহ তা ‘আবা 

এরশাদ কেরেছন,  

ََ نُقوَبا﴿ َيِبالََعةنُ�ْما
ْ
ن
َ ْ
َِاالْ

ُ
يِحاَ يَيَ ا َياأ ََ ِق

ْ
لَُ�ْماِاالل ََ179﴾ 

‘আর  তামােদর জনয িকসােস রেয়েছ জলবন ,  হ বুিবস��  বাকগু! 

 যন  তামরা সাবৈান হেত পার।’ (১৭৯ : বাকারা)  
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অনযায়ভােব  য কাউেক হতযা করেব , তােক এ হতযার শাি� িহেসেব 

হতযা করা হেব- এিটেক কুরআেনর পিরভাষায় ‘িকসাস’ ববা হেয়েছ। 

জান-বুিব স��  বাকেদর উে�েশয ববা হেয়েছ  য , িকসােসর মেৈযই 

জলবন। হতযাকারলেক হতযা করা হেব  স আর কাউেক হতযার সুেযাগ 

পােব না। আর যারা এ শাি�  দখেব ও শনেব তারা কাউেক হতযা 

করার সাহস করেব না। এভােবই রকা পােব অেনক জলবন তাই 

কুরআন হতযাকারলর হতযা (িকসাস)  ক জলবন বেবেছ।  

ইসবাম হতযােক একিট মানবতা িবেরাৈল অপরাৈ িহেসেব িচ   �ত কের 

এবং অপরােৈর কিঠন শাি�র িবৈান কের মানুেষর জলবেনর মযরাদােক 

�িতি�ত কেরেছ। মানুেষর জলবেনর িনরাপ�ােক িনি�ত কেরেছ।  

হতযার সােথ আেরকিট অপরােৈর উে খ করা হেয়েছ ,  সিট হেবা 

 যন- বযািভচার। এিটেকও ইসবাম জঘনয অপরাৈ িহেসেব িচ   �ত 

কেরেছ। ইসবাম আ াহর কাছ  থেক আসা একমা� পিরপূুর �লন। 

মানুেষর ��া িহেসেব মানুেষর �কৃিত ও �ভাব স�েকর আ াহই 

সবেচেয়  বিশ জােনন। তাই তাঁর কাছ  থেক আসা ইসবাম একিট 

�ভাবস�ত �লন। এেত �ভাব ও �কৃিত িবেরাৈল  কান িবৈান  নই। 

মানুেষর  যৗন চািহদা একিট �ভাবস�ত চািহদা। এ চািহদা পূরেুর 
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ৈবৈ উপায় হে� নারল- পুুেষর ৈববািহক স�কর। ইসবাম িববাহেক 

শৈু ৈবৈই কেরিন বরং িববােহর জনয উাসািহত কেরেছ। নারল- 

পুুেষর ৈববািহক স�করেক আ াহ তাঁর িনদশরন িহেসেব িচ   �ত 

কেরেছন :  

ً ا َََجَعَلانَيْغَُ�ْماَموَ ن يا َُ لًجياِلََْسُذغُولا َِلْ ََ ْز
َ
َُْاِسُ�ْماأ

َ
ةََقالَُ�ْماِمْناأ ََ ْبا

َ
ِمْنا َ َي ِِ�اأ ََ

ُمََبا﴿ َْ ََاذن َ َيٍ اِلَقْوٍما
َ
ََرَِ اَ اِاا َْْحًَةا ِبن ََ21﴾ 

‘আর তার িনদশরনসমূেহর মেৈয (একিট িনদশরন) হেবা  তামােদর জনয 

 তামােদর মৈয  থেক  তামােদর �লেদর সৃি� করা হেয়েছ যােত  তামরা 

তােদর কােছ �শাি� পাও এবং িতিন  তামােদর মেৈয পার�িরক 

স�লিত ও দয়া সৃি� কেরেছন। িনমচয় এেত িচ�াশলব  বাকেদর জনয 

রেয়েছ িনদশরনাববল।’ (২১ : রম)  

 ৈবৈভােব িববােহর মাৈযেম �িতি�ত �ামল-�লর স�কর আ াহর একিট 

িনদশরন। পুুষ ও নারলর  যৗন চািহদা পূরেনর এিটই ৈবৈ মাৈযম। এর 

বাইেরর  কান মাৈযমেক ইসবাম ৈবৈতা  দয় না। এর বাইেরর সকব 

উপায়েক ইসবাম অ�লবতা িহেসেব িচ    �ত কেরেছ। িববাহ বিহভূরত 

 যৗনতােক ইসবাম হারাম  ঘাষুা কেরেছ। আ াহ এিটেক এত অপছ� 
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কেরন  য , িতিন এ জঘনয কাজিটর ৈাের কােছ  যেতও িনেষৈ 

কেরেছন এবঙ বেবেছন  য এিট অ�লব ও িনকৃ� কাজ।  

َََسيَءاَسِريًالا﴿ ْقَمُصولالرّزمَيا ِمنُ�اَكَبافَيِ َنًةا
ََ ا
َ
ل ََ32﴾ 

‘আর  তামরা  যনা (বযািভচােরর ) কা  ছ  যও না। িন�য় এিট অ�লব 

কাজ ও ম�পথ।’(৩২:বনল ইসরাঈব)  

এ কাজিট যতটা ঘৃুয ও িন�নলয় তার শাি�ও ততটা কিঠন। যিদ 

অিববািহত বা অিববািহতা হয় তাহেব একশত চাবুেকর আঘাত আর 

যিদ িববািহত বা িববািহতা হয় তাহেব রজম- মােনর পাথর িনেকপ 

কের মৃতুয কাযরকর করা। আর এ শাি� কাযরকর করা হেব জনস�ুেখ , 

 গাপেন নয়। এ শাি� কাযরকর করার সময় তােদর �িত  কান 

সহানুভূিত ও সহিমমরত  দখােনা যােব না। আ াহ তা ‘আবা এরশাদ 

কেরন,  

فََةاِااِ  ِنا
ْ
َْأ َميا ُِ ْمانِ

ُُ ْم َُ
ْ
ا َي
َ
ل ََ ٍ ا َ

ْ
َمياِم،ََةاَج� ُُ لِ ٍداِمغْ ََ ا ن ُُ َلا لِفافَيْجِ�ُ لرزن ََ َِيَُةا ل لرزن

يمَِاَةاِمَنالرُْمْؤِمِغَ�ا﴿ ََ َميا ُُ ََ ْداَبَمل َُ يَْن
ْ
ل ََ ِما َِ َ

ْ
َْوِمالَ

ْ
لل ََ ا ِ ا ِْباُكغْ ُْما ُْؤِمغُوَبانِي ن ِ  ﴾2ل ن
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‘বযিভচািরনল নারল আর বযিভচারল পুুষ তােদর �েতযকেক একশত 

চাবুেকর আঘাত কর আর আ াহর �লন (িবৈান) কাযরকর করেু তােদর 

�িত  যন  তামােদর মেৈয  কান অনুক�ার উেরক না হয় , যিদ 

 তামরা আ াহ ও পরকােবর �িত িব�াসল হেয় থাক। আর 

মুসবমানেদর একিট দব  যন তােদর শাি� �তযক কের।’(২: নূর)  

এ আয়ােত দু ’িট িবষয় �িনৈানেযাগয একিট হেবা বযিভচাের 

অিভযু্েদর শাি� যখন কাযরকর করা হেব তখন যারা আ াহ ও 

আিখরােত িব�াসল হেব তােদর মেন অপরাৈলর �িত  কান ৈরেনর 

অনুক�া ও সহানুভূিত আসেব না। আেরকিট হেবা বযিভচােরর শাি� 

 গাপেন কাযরকরা করা যােব না বরং জনস�ুেখ এ শাি� কাযরকর 

করেত হেব। কারু এ শাি�র উে�শয শৈু অপরাৈলেদর শাি�  দয়া নয় 

বরং এর মূব উে�শয মুিমন সমাজেক পিব� ও কবুষতা মু্ করা। 

যারা এ অপমানজনক ও কিঠন শাি�  দখেব তারা সতকর হেয় যােব। 

কখেনা তােদর মেন এ অপরােৈর িচ�া আসেব সােথ সােথ শাি�র 

ভয়াবহ দৃশযও তার মানসপেট  ভেস আসেব আর তােক অপরাৈ  থেক 

িবরত রাখেব। এভােব মুিমন সমাজ অ�লবতা মু্ একিট পিব� সমােজ 

পিরুত হেব।  
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িশকর, হতযা ও  যন- বযিভচার এ িতনিট বড় বড় গনােহর পরই ববা 

হেয়েছ,  

ثَيًميا﴿
َ
ََرَِ ا َةَْقاأ ْاَعْلا َْ َمْنا يمًيا68ََ َُ َِيِ�اُم ا ْ�ُْ�َ ََ ِقيَيَمِةا

ْ
َعَملُبا َْوَمالل

ْ
ُالل
َ
اع ْْ ََ ﴾ا َُاي

 ﴾ا69﴿

‘ য এ কাজ কের  স শাি�র স�ুখলন হেব। িকয়ামেতর িদন তার শাি� 

ি�গু করা হেব এবং তথায়  স বািিত অব�ায় িচরকাব বসবাস 

করেব।’  

�থম আয়ােত ববা হেয়েছ ,  য এ কাজ করেব  স শাি�র স�ুখলন 

হেব। স�বত এখােন  য শাি�র কথা ববা হেয়েছ তা দুিনয়ার শাি�। 

 কননা পরবতরল আয়ােত আিখরােতর শাি�র কথা উে খ করা হেয়েছ। 

িশকর, হতযা ও বযিভচােরর শাি�  য আিখরােত হেব শৈু তাই নয়। 

দুিনয়ােতও এ সব জঘনয অপরােৈর শাি� হেব। িশকর  য কের  স 

মুশিরক। ইসবামল রা� মুশিরকেদর সামেন ইসবােমর দাওয়াত  পশ 

করেব। তার এ দাওয়াত �হু না করার স�ূুর �াৈলনতা তার থাকেব। 

যিদ  স এ দাওয়াত �হু না কের তাহেব তােক অবশযই ইসবামল 

রাে�র আনুগতয �লকার কের ‘িজিযয়া’ �দান করেত হেব। তার আদশর 
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ও  চতনা িবেরাৈল একিট আদিশরক রাে�র অৈলন হেয় থাকা এবং 

‘িজিযয়া’ �দান করা এটা তার জনয অবশযই একিট শাি�।  

অনয িদেক  কউ যিদ ইসবাম �হেুর পর �কােশয িশকর কের তাহেব 

ইসবামল রা� মুরতাদ িহেসেব িচ   �ত কের তােক শাি�  দেব। আর এ 

শাি� হেবা মৃতুযদ�।  

হতযার শাি� হেবা হতযাকারলেক হতযা করা  

 য শাি� হেবা চাবুেকর আঘাত অথবা পাথর িনেকপ কের মারা। 

ইেতাপূেবর এ িবষেয় আেবাচনা করা হেয়েছ। ইসবামল রা� অবশযই এ 

শাি�গেবা কাযরকর করেব। এেতা হেবা এসব অপরােৈর পািথরক শাি�। 

আিখরােতর শাি� স�েকর ববা হেয়েছ , ‘িকয়ামেতর িদন তার শাি� 

ি�গু করা হেব এবং বািিত অব�ায় িচরকাব বসবাস করেব।’  

দুিনয়া ও আিখরােতর কিঠন শাি�র পরই ববা হেয়েছ তাওবা, ঈমান ও 

 নক আমেবর কথা। আ াহ তা‘আবা এরশাদ কেরন,  

ا ُ َ�َبال ن ََ ْماَ َسغَيٍ ا ُِ ي ِ
اَسيّ،َ ُ اَّدُلال ن ُْ ََكَِ ا

ُ
َمًالاَفيِلًيافَي ََ َََبِمَلا ََ ََمَنا اَمْنا َيَبا

ن
 ِل

َِْ يًميا﴿ ًْلا اَم َينًيا﴿70َ�ُاو ِ ال ن
َ
َْ ُوُبا ِع  ِمنُ�ا

َََبِمَلاَفيِلًيافَ َمْنا َيَبا ََ ﴾71﴾ا  
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শ�াথর : َمْنا َيَبا   য তাওবা কেরেছ  ََمنَا  ঈমান এেনেছ َبِمَلا  আমব 

কেরেছ بَمل আমব, কাজ َفيِلًي  নক, সা اَّدُلا ُْ  পিরবতরন করেবَسيّ،َيِ ا 

অপরাৈসমূহ (এক বচন سي،ة অপরাৈ, অনযায়) َسغَيٍ ا َ পূুযসমূহ (এক 

বচন سغة   পূুয, কবযাু) ُوُبا َْ   স �তযাবতরন কের।  

‘তেব যারা তাওবা কের , ঈমান আেন এবং  নক আমব কের আ াহ 

তােদর অপরাৈগেবােক পূুয �ারা পিরবতরন কের িদেবন। আ াহ 

কমাশলব, পরম দয়াবূ।  য তাওবা কের ও  নক আমব কের  স 

সিতযকার অেথর আ াহর িদেক িফের আেস।’  

রহমান- এর বা�ােদর ৈবিশ�য িবষেয়র আেবাচনায় ববা হেয়েছ  য , 

তারা  য শৈু ভাব কাজ কের তাই নয় , তারা আ াহর নাফরমানল 

 থেকও িবরত থােক। এ পযরােয় িতনিট বড় বড় নাফরমানলর উে খ 

করা হেয়েছ। িশকর , হতযা ও  যনা- বযিভচার নাফরমানলগেবার পরই 

ববা হেয়েছ যারা এসব নাফরমানল ও অপরাৈ করেব তােদর জনয 

রেয়েছ ি�গু শাি�। শাি�র পিরমাু  য ভয়াবহ হেব শৈু তাই নয়। এ 
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শাি� হেব অপমানজনক ও বািনাকর। এ শাি�  থেক বাঁচেত পারেব 

তারাই যারা তাওবা করেব , ঈমান আনেব ও  নক আমব করেব। 

িকয়ামেতর কিঠন ও বািনাকর শাি�  থেক বাঁচেত হেব িতনিট িজিনস 

�েয়াজন তাওবা , খাঁিট ঈমান ও  নক আমব। এর  কান একিট নয় , 

দুিটও নয়। িতনিটই �েয়াজন। শৈু তাওবা নয় , তাওবার সােথ থাকেত 

হেব কাঁিট ঈমান আর তার সােথ থাকেত হেব আমেব সােবহ-  নক 

আমব। আর যােদর মেৈয এ িতনিট ৈবিশ�য থাকেব তােদর বযাপাের 

ববা হেয়েছ,  

ٰ�َِك ﴿ ََ ْو
ُ
ُل  فَُ ُ  ُ�َبِدِ َّ اتِِهمۡ  ٱ  ]اا٦٩:اللامقيبا[﴾َحَسَ�ٰٖت�  َسِ�ِ َٔ

‘আর তারাই (এমন  বাক) যােদর অপরাৈগেবােক আ াহ পূুয �ারা 

পিরবতরন কের  দেবন।’  

এই  য পাপ ও অপরাৈেক পূুয �ারা পিরবতরন  করা হেব এ িবষেয় 

ইমাম ইবেন কাসলর (রহ.) বেবন-  

ْماَ َسغَيٍ ااامع اقوعا( ُِ ي ِ
اَسيّ،َ ُ اَّدُلال ن )اقولباأ دهمياأمُماندرولامكبابملاُْ

لرسي،ي انعملاللسغي .اقيلاَانناأ اَةنةابنالننابايَا الَ ةاقيلا:اهما
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للؤمغوباكمولامناقالا  ميمُماَالرسي،ي ،افم� الهللانُمابنالرسي،ي افنولما عا

للسغي افيندلمامكبالرسي،ي الليهيةا غقة انغااالووصةالبَوحا سغي اَميا

 َلَا لاْم�ا ميا مكماميامنامدماَلستجااَلس اامافيغقة اليم اَيبة.

তােদর অপরাৈগেবােক আ াহ পূুয �ারা পিরবতরন কের িদেবন এর 

অেথর দু ৈরেনর ব্বয রেয়েছ। একিট হেবা তারা  নক কােজর মাৈযেম 

অনযায় কােজর পিরবতরন কেরেছ (মােন আেগ তারা  যখােন অ�ায় 

কাজ করত এখন  সখােন তারা ভাব কাজ করেছ)। আয়ােতর অেথর 

আবল ইবন আিব তাবহা আ�ু াহ ইবন আববাস  থেক বুরনা কেরন  য 

িতিন বেবেছন, এরা ঐসব মুিমন যারা তােদর ঈমােনর আেগ অ�ায় ও 

অপরাৈমূবক কাজ করত। আ াহ তােদরেক অনযায় ও অপরাৈ  থেক 

িফিরেয়  নক ও কবযােুর িদেক এেন িদেয়েছন। এভােব িতিন 

তােদরেক ম� ও অনযায়  থেক  নক ও কবযােু পিরবতরন কের 

িদেয়েছন।  

আর ি�তলয়িট হেবা, খাঁিট তাওবার কারেু তােদর অতলত অপরাৈগেবা 

 নক ও কবযােু পিরবিতরত হে� আর তা এভােব  য , যখিন  স তার 

অতলতেক  রু কের  স অনুত্ হয় , আ াহর িদেক িফের আেস ও 

কমা চায়, আর এভােব তার গনাহ পূেুয পিরবিতরত হয়।  
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ঈমাম ইবেন কাসলর আয়ােতর বযাখযায় এ দু ’ টা ব্বয  পশ করার পর 

একিট হাদলস বুরনা কেরেছন। হাদলসিট আবু জার (রাঃ)- এর সূে� 

ঈমাম মুসিবম (রা.) বুরনা কেরেছন,  

َجيامنالبيْا ماأهلالبيْاَم اَ  ْبْم َسةما:ا عا ْسولالهللافاالهللابةي�ا قيلا

َسةو ابنا ماأهلاللغةا َولا عاللغة،ا ؤ�انمجلافيقولا�ّولابغ�اكايْاَموص�ا  ََ

َبمةآا وماكملاكملاَ�ملا فايْهي،اقيلافيقيلاعا:ابمةآا وماكملاكملاَ�ملا

فيقولا:امعمالا�س ريااأبا غذمامناَر اشي،يافيقيلا:اف بار ان�لاسي،ةا سغةا

ْسولالهللافاالهللابةي�ا فيقولا:ا يْبابمةآاأشييءالاأْلهياهُغي.اقيل:افان ا

 َسةم.ا  اند امولجم .ا(مسةم)ا

রাসূব সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা াম বেবেছন , ‘জাহা�াম  থেক 

সবরেশষ  বর হওয়া ও  বেহশেত সবরেশষ �েবশ করা বযি্েক আিম 

সবেচেয় ভাব জািন। একজন  বাকেক হািজর করা হেব। আ াহ 

( ফেরশতােদর) ববেবন , তার  থেক তার বড় বড় গনাহগেবা দূের 

সিরেয়  রেখ তােক  ছাট  ছাট গনাহ স�েকর িজজাসা কর। অতঃপর 

তােক ববা হেব , তুিম অমুক িদন এিএই কাজ কেরছ এবং অমুক িদন 

এই এই কাজ কেরছ।  স ববেব , হযাঁ। আসেব  স  কান িকছুই 
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অ�লকার করেত পারেব না। তারপর তােক ববা হেব ,  তামার �িতিট 

অপরােৈর িবিনমেয়  তামার জনয রেয়েছ পূুয ও কবযাু। তখন  স 

বেব উঠেব,  হ আমার রব- �ভু! আিম  তা এমন অেনক (ম�) কাজ 

কেরিছ  যগেবা এখােন  দখেত পাি� না। ’ বুরনাকারল সাহাবল আবু 

জার রা. বেবন  য, রাসূব সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা াম (একথা বেব) 

এমনভােব হাসেবন  য , তার  ভতেরর দাঁত পযর�  দখা  গব। 

(তাফসলের ইবেন কাসলর, খ : ৩ পৃ: ৩২৭)  

আয়ােতর  শষাংেশ ববা হেয়েছ :  

َِْ يًميا﴿ ًْلا اَ�ُاو ُ َ�َبال ن ََ70﴾ 

‘আ াহ কমাশলব, পরম দয়াবূ’। কুরআন মজলেদ (ًْل  ’কমাশলব‘  (َ�ُاو

শ�িট  মাট একানববই বার এেসেছ। অিৈকাংশ �ােন শ�িটর পর 

َِْ يًمي) ) ‘দয়াবু’ শ�িট উে খ করা হেয়েছ।  

কমা ও দয়া শ� দুিটর মেৈয রেয়েছ অিবে�দয স�কর। কমা  সই 

করেত পাের যার মেৈয দয়া আেছ। যার মেৈয দয়া  নই ,  স কমা 



 

57 

করেত পাের না। কুরআন মজলেদ বার বার ববা হেয়েছ ‘আ াহ 

কমাশলব, পরম দয়াবু, বা�াহেক আ াহ কমা কেরন , কারু িতিন  য 

পরম দয়াবু।  

পরবতরল আয়ােত ববা হেয়েছ , ‘  য তাওবা কের ও  নক আমব কের 

 স সিতযকার অেথর আ াহর িদেক িফের আেস।’  

  য বযি্  কান অপরাৈ কের অনুত্ হেয় আ াহর কােছ তাওবা 

কের, শৈু তাওবা নয়  নক আমবও কের, আ াহ তার �িত স�� হেয় 

তােক কমা কের  দন। তাওবা ও  নক আমব দু ’িটেক একে� উে খ 

কের স�বত এ িদেক ইি�ত করা হেয়েছ  য, বা�ার জনয যা  শাভনলয় 

নয়, যা অনযায় , অপরাৈ ও পাপ তা  স  ছেড়  দেব , তার জনয  স 

বিাত ও অনুত্ হেব। আর যা তার করা উিচত যা তার জনয 

কবযাুকর, যার পিরুাম ও পিরুিত শভ  স তা করেব। গনাহ ও 

অপরাৈ করেবই  য তাওবা করেত হয় তা নয় বরং সব সময়ই 

আ াহর কােছ তাওবা করেত হয়। তাওবা িনেজই একিট ইবাদত। 

রাসূব সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা ােমর আেগ পেরর সব গনাহ আ াহ 

কমা কের িদেয়িছেবন তারপরও িতিন তাওবা করেতন।  
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َسةما قولا:ا ْسولالهللافاالهللابةي�ا بناأ اهم�م اْضالهللابغ�اقيلاسمعآا

َأ وبا ل�ا اللوماأ�ثامناساع�امم .ا(َْل النخيْ )ا ْس اامالهللا  َلهللا عا

আবু  হারাইরা রা.  থেক বিুরত, িতিন বেবন  য, আিম রাসূব সা া াহ 

আবাইিহ ওয়াসা ামেক ববেত শেনিছ , ‘আ াহর কসম! আিম িদেন 

স�র বােরর অিৈক আ াহর কােছ কমা চাই ও তার কােছ তাওবা 

কির।’(বুখাির)  

বা�াহ গনাহ কের আ াহর কােছ কমা চাইেব- এিট আ াহ খুব পছ� 

কেরন। আবু  হারায়রা রা.  থেক বিুরত আেরকিট হাদলেস রাসূব 

সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা াম বেবন,  

َلي اماسانيد اروارما مماولايه الهللا عيعان�ماَليءانقوما مماوبا

 فيس اامَبالهللا عيعافيااملم.ا(َْل امسةم)ا

‘  সই স�ার শপথ যার হােত আমার �াু!  তামরা যিদ গনাহ না 

করেত আ াহ তায়াবা  তামােদর সিরেয় িনেতন। অতঃপর অনয এক 

জািতেক িনেয় আসেতন যারা গনাহ করত অতঃপর আ াহর কােছ 

কমা চাইত, আর িতিন তােদরেক কমা কের িদেতন।’ (মুসিবম)  
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আ াহ কমাসলব। বা�াহ যিদ গনাহই না করব তাহেব তার এগু ও 

ৈবিশে�যর কাযরকািরতা থাকত না। তাই  তা িতিন চান বা�াহ ও গনাহ 

করেব আর তার কােছ কমাও চাইেব। িতিন বা�াহেক কমা করেবন। 

এভােবই তাঁর কমাশলবতার �কাশ ঘটেব। বা�াহর অপরাৈ ও গনাহর 

পিরমাু যত  বিশই  হাক না  কন তাওবা করেব িতিন বা�াহেক কমা 

করেবন বেব আ�� কেরেছন,  

َسةما قولا:ا ْسولالهللافاالهللابةي�ا بناأ ااْضالهللا عيعابغ�اقيلاسمعآا

قيلالهللا عيعا:ا يالننا  ماروانةاآاَموص ابغيبالرسميءاثمالس اام  ا�ام ار ا

 َلاأنيل.ا(َْل اللتمم )

আনাস রা.  থেক বিুরত। আিম রাসূব সা া াহ আবাইিহ ওয়াসা ামেক 

ববেত শেনিছ িতিন বেবন, ‘আ াহ তাআবা বেবন,  হ আদম স�ান ! 

 তামার পােপর পিরমাু যিদ আকাশচু�লও হয় আর তুিম যিদ আমার 

কােছ কমা চাও , আিম  তামােক কমা কের  দব। এ বযাপাের আিম 

পেরায়াই করব না।’ (িতরিমযল)  

উপেরর সংিক্ আেবাচনা  থেক বুঝা  গব তাওবা ও ইসেতগফার 

করেব আ াহ খুিশ হন। তাই আ াহ  নক বা�াগেুর উে খেযাগয 
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ৈবিশ�য হেবা  য তারা তাওবা ও ইে�গফার কেরন। আ াহ তাঁর 

সফবতা �া্ বা�াহেদর ৈবিশ�য তুেব ৈেরেছন এভােব,  

ا ِْ َِمُمََبانِيرَْمْعُمَ
ْ
يِجُدََبالَ لِكُعوَبالرسن ُوَبالرمن ُِ ي َيِمُدََبالرسن

ْ
َعينُِدََبالل

ْ
لونيمِاُوَبالل

الرُْمْؤِمِغَ�ا﴿ سَّشِ ََ ا ِ
َِ ال ن َيفُِزوَباِلُُد

ْ
ََلل لبنيُهوَباَبِنالرُْمغَْذِما ََ112﴾ 

‘তারা তাওবাকারল , ইবাদতকারল, (আ াহর) �শংসাকারল , (আ াহর 

উে�েশয) �মুকারল , ুকুকারল, িসজদাকারল, সাকােজর আেদশ 

দানকারল, ম� কাজ  থেক িনবৃতকারল , এবং আ াহর সলমাসমূেহর 

িহফাজতকারল। সুসংবাদ দাও মুিমনেদরেক।’ (১১২ : তাওবা)  

ِْا﴿ ْسَني
َ ْ
لرُْمْس َْاِاِم�َنانِيْ ََ لرُْمغِْاِقَ�ا ََ َقيمََِِ�ا

ْ
لل ََ يِ ِ�َ�ا َن لر ََ ينِِم�َنا َن  ﴾17لر

‘তারা ৈৈযরযৈারুকারল, সতযবাদল, িবনেয়র সােথ িনেদরশ স�াদনকারল , 

খরচকারল এবং  শষ রােত কমা �াথরনাকারল।’ (১৭: আেব ইমরান)  

আ াহর  নক বা�াগু বড় ৈরেনর  কান অপরাৈ কের না। করেবও 

তারা সােথ সােথ অনুত্ ও বিাত হেয় আ াহর কােছ কমা চায়। 
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তারা অপরাৈ করেবই  য কমা চায় , শৈু তাই নয় , কমা চাওয়াই 

তােদর ৈবিশ�য।  

তােদর আেরকিট ৈবিশ�য হেবা , তারা িমথযা সাকয  দয় না এবং 

অথরহলন কাজ কমরেক ভরভােব এিড়েয় যায়। আ াহপাক এরশাদ 

কেরেছন:  

َلاِكَملًمي َلانِيرةنْاِواَممل ََلاَممل ِِ ََ ا
َْ َ ُدََبالرزل َُ ا�َْن

َ
ِ َنال

ن
لي ََ. 

শ�াথর: ُدَبَا َُ ا�َْن
َ
َْا তারা সাকয  দয় না ل َ িমথযা لرزل , অনযায় َل  َممل

অিতাম কের  َِِْلللَّغঅথরহলন ِكَملًمي স�ান-মযরাদা।  

‘এবং যারা িমথযা সাকয  দয় না এবং যখন অথরহলন ও অনথরক কাজ 

কেমরর স�ুখলন হয় তখন স�ান- মযরাদা রকা কের ভরভােব চেব 

যায়।’  

আয়ােত উি িখত ( َْا َ ُدََبالرزل َُ ا�َْن
َ
 এর দুিট অথর। একিট হেবা ‘তারা (ل

সাকয  দয় না ’ আেরকিট হেবা ‘তারা উপি�ত থােক না। ’ 

َْا) َ শ�িটরও একািৈক অথর রেয়েছ। িমথযা(لرزل , অনযায়, িমথযা সাকল , 
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িশকর, নাচ-গােনর অনু�ান ইতযািদ। তাহেব ( َْا َ ُدََبالرزل َُ ا�َْن
َ
 এর (ل

একািৈক অথর হেত পাের। আ াহর  নক বা�াগু িমথযা সাকয  দয় না , 

কারু এেত অেনযর নযায়স�ত অিৈকার খবর হয়। অপরিদেক অনযায়েক 

সাহাযয করা হয়। অনযায় ও িমথযার চচরা হয় এমন  কান �ােন তারা 

কখেনা উপি�ত হয় না। িশকর হয় এমন  কান অনু�ােন তারা উপি�ত 

থােক না। তারা গান- বাজনা ও নােচর অনু�ােন যায় না।  

আ�ু াহ ইবন আববাস (َْا َ   - এর অথর কেরেছন (لرزل

   م�اأبيي اللش��

অথরাা- (َْا َ  যূর’ হে� মুশিরকেদর ৈমরলয় উাসবািদ। (কুরতবল খঃ‘ (لرزل

১৩ পৃঃ৭৯) তাঁর এ বযাখযা অনুযায়ল আয়ােতর অথর হেব আ াহর  নক 

বা�াগু অমুসিবমেদর ৈমরলয়- অনু�ানািদেত যায়না। তারা  য িমথযা 

সাকয  দয়না , অ নিতক  কান কাজ কের না ও অেশাভনলয়  কান 

আচার অনু�ােন উপি�ত হয় না শৈু তাই নয় , যিদ কখেনা এসেবর 

কাছ িদেয়  যেত হয় তাহেব তারা খুবই সতকরতার সােথ এসব এিড়েয় 

চেব।  

َلاِكَملًمي َلانِيرةنْاِواَممل ََلاَممل ِِ ََ. 
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‘যখন তারা অথরহলন  কান কােজর পাশ িদেয় যায় তখন স�ান ও 

মযরাদা রকা কের তা অিতাম কের।’  

 শ�িটর অথর অথরহলন কথা বা কাজ। এমন কথা ও কাজ যার (لاو)

 কান ৈরেনর গুর  নই। মুিমন  কান ৈরেনর অথরহলন কথা ববেত 

পাের না, অথরহলন কাজ করেত পাের না। এিট সফব মুিমেনর অনযতম 

ৈবিশ�য। এ স�েকর আ াহ তাআবা বেবন-  

فْةََيالرُْمْؤِمغُوَبا﴿
َ
يِشُعوَبا﴿1قَْداأ ََ ْما ُِ ِ َناُهْماِااَفَال ِ

ن
ِ َناُهْماَبِنالرةنْاِوا2﴾الي

ن
لي ََ ﴾ا

 ﴾3ُمْعمُِهوَبا﴿

‘মুিমনগু সফবকাম হেয়েছ। যারা িনেজেদর নামােয িবনয়ল আর যারা 

অথরহলন কথা ও কাজ  থেক িবরত।’ (১-৩ : মুিমনুন)  

মুিমন িনজেক কখেনা অনথরক ও গুরহলন  কান িবষেয় জড়ায়না। 

মুিমন  তা তার সমেয়র  �� বযবহার করেব। সময় নামক মূবযবান 

পঁূিজর সেবরা�ম িবিনেয়াগ করেব। এমন কথা ও কােজ সময় খরচ 

করেব যা তার জনয কবযাু বেয় আনেব দুিনয়া ও আিখরােত।  স 

অতয� দািয়রশলবতার সােথ তার সময়েক কােজ বাগােব।  
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রহমান- এর বা�ােদর আেরকিট ৈবিশ�য হেবা :  

ْميَيمًي َُ ََ ياُفّميا َُ َلاَبةَيْ مل ْمارَْماَ�ِ ُِ ّص َْ ّكُمَلانََِ َيِ ا
َُ ََلا ِ َنا ِ

ن
لي ََ. 

শ�াথর : َكمَل  তােদর  রু কিরেয়  দয়া হেয়েছ আয়াতসমূহ    ي   , 

িনদশরনাববল (এক বচন ة  -আয়াত, িনদশরন) رما�مَل তারা ঝুঁেক পেড় 

নাفمي  বিৈর بمييب অে।  

‘এবং যােদরেক তােদর রব (পাবন কতরার) আয়াতসমূহ  রু কিরেয় 

 দয়া হেব বিৈর ও অেের মত তােত ঝুঁেক পেড় না।’  

এ আয়ােতর বযাখযায় তাফসলর ‘ফাতহবকাদলের’ ববা হেয়েছ,  

َبمييمي،اَرذغُماأ�اولابةيُياسيمع�اماه�نا رما قعولابةيُيا يلاكومُمافميا

 َلم اعولانُي،ارما  ايفةولابغُي.ا

আ াহর আয়াতসমূেহর উপর তােদর অব�ান বিৈর ও অেের মত নয় 

এবং তারা তােত ঝুঁেক পেড় এবং অব�ায়  য তারা  শােন ,  দেখ এবং 

তা  থেক উপকৃত হয়। আয়াতসমূেহর বযাপাের তারা  মােটই গােফব 

নয়। (খ: ৪ পৃ: ৮৮)  
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মুিমনেদর অব�া এমন হেত পাের না  য , তােদরেক আ াহর আয়াত 

 রু করােনা হেব। আর তােদর মেৈয তা  কান �ভাব  ফবেব না। 

মুিমন যখন আ াহর মহান িকতাব- কুরআন পড়েব তখন  স তা গভলর 

মেনােযাগ সহকাের পড়েব। কুরআন বুঝেব , বুঝার  চ�া করেব , 

কুরআেনর আয়াতসমূহ িনেয় গেবষুা করেব। কুরআন পড়েব অথচ 

কুরআন বুঝার  চ�া করেব না , কুরআন িনেয় গেবষুা করেব না , 

এেতা মুিমেনর ৈবিশ�য নয়। এিট  তা এমন  বাকেদর ৈবিশ�য যােদরেক 

আ াহ অিভস�াত কেরন।   

يَُْهْما﴿ ََ نْ
َ
َ�اأ َْ

َ
أ ََ ْما ُُ َفمن

َ
افَي ُ ُمال ن ُُ ِ َنالََعغَ

ن
ََكَِ الي

ُ
ْما23أ

َ
ُقْم ََباأ

ْ
َْ ََدننُمََبالل فََالا

َ
﴾اأ

يا﴿ َُ ُ ْ�َاير
َ
اقُةُوٍباأ َ ََ24﴾ 

‘এেদর �িতই আ াহ অিভস�াত কেরন , অতঃপর তােদর বিৈর ও 

দৃি� শি্হলন কেরেছন। তারা িক কুরআন িনেয় গভলর িচ�া কের না। 

না তােদর অ�রসমূহ তাবাবব? (২৩-২৪ মুহা�দ)  

এ আয়াত  থেক বুঝা  গব  য , কুরআন িনেয় গেবষুা না করা 

আ াহর অিভস�াত�া্ অে-বিৈরেদর ৈবিশ�য।  
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আ াহর মহান িকতাব- কুরআেনর আয়াত একিদেক আ াহর  নক 

বা�াহেদর ঈমান বািড়েয়  দয়। অপরিদেক যােদর অ�ের রেয়েছ 

অিব�াস ও কপটতা তােদর মেনর অপিব�তা বৃিব কের। এ �সে� 

আ াহ তা‘আবা এরশাদ কেরন-  

ْما ُُ َْ ْما َ َي ُُ�اَزلَ  ُِ
ََلا ُِةيَْآاَبةَيْ ِِ ََ ْما

ُُ ََِجةَْآاقُةُوُص ا ُ َُِكَمال ن ََلا ِ َنا ِ
ن
َميالرُْمْؤِمغُوَبالي َن ِ 

وَبا﴿
ُ َن َْ ََو ْما ُِ ّص َْ ا

َ ََ ََ  ﴾2 ِ َميمًيا

‘তারাই  তা মুিমন যােদরেক আ াহর  রু কয়েয়  দয়া হেব তােদর 

অ�র ভলত হেয় পেড়। আর যখন তােদর সামেন তাঁর আয়াত পাঠ করা 

হয় তখন তা তােদর ঈমানেক বৃিব কের । আর তারা তােদর �িুর উপর 

িরসা কের।’ (২ : আনফাব)  

ا﴿
َ
ِْْجًسيا ِع ْما ُُ َْ افََزلَ  َِ ْماَمَم ُِ ِ َناِااقُةُوصِ

ن
يالي من

َ
 ﴾125ََأ

‘যােদর অ�ের বযািৈ রেয়েছ এিট তােদর (অ�েরর) কবুষতার সােথ 

আেরা কবুষতা বৃিব করেছ।’ (১২৫ : তাওবা)  
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সূরা ফুরকােনর  শষাংেশ উি িখত রাহমান- কুুাময় আ াহর 

বা�ােদর ৈবিশ�যসমূেহর মেৈয সবরেশষ ৈবিশ�য হে� , তারা তােদর �ল 

ও স�ানেদর জনয  দায়া কের।  

لْجَعةْغَيارِةُْم نِقَ�ا َِميًمي ََ ا ٍ�ُ
َْ َ اأَ �ني ِغَياقُمن ّْ َُ ََ لِجغَيا ََ ْز

َ
صنغَياَهْ اَبَياِمْناأ َْ ُقورُوَبا َْ ِ َنا

ن
لي ََ. 

শ�াথর : ُقورُوبَا َْ  তারা বেব َهْ ا  দান কর لِ اআমােদর জনয َبَي  ََ ْز
َ
 ামল� أ

বা �লগু (এক বচন  َز �ামল বা �ল)  ني� ّْ َُ  স�ানবৃ� (একবচন ة�َْ 

স�ান) قُمن َا শলতবতা ٍا�ُ َْ
َ
 لْجَعةْغَي (চাখ  - ب� এক বচন) চাখ সমূহ   أ

আমােদরেক বািনেয় দাও।  

‘এবং যারা ববেছ  হ আমােদর �ভু! আমােদর �ল ও স�ানেদরেক 

আমােদর  চােখর শলতবতা�রপ বািনেয় দাও এবং আমােদরেক 

মু�াকলেদর ঈমাম বািনেয় দাও।’  

আ াহর বা�গু িনেজরাই শৈু উ�ম ৈবিশ�য ও গুাববলর অিৈকারল 

হেব তা নয়, তারা চায় তােদর  

স�ানরাও  যন এ ৈরেনর ৈবিশ�য ও গুাববল অজরন কের। তারা চায় 

তােদর �লগু  যন তােদর মত উ�ম ৈবিশে�যর অিৈকারল হয় তাহেব 
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মন আনে� ভের যােব। আর এ আনে�  য মানিসক �শাি� ও তৃি্ 

পাওয়া যােব না। আনে�  চাখ জুিড়েয় যােব।  

আ াহর  নক বা�াগেুর আকা�া তােদর স�ান ও �লগু  যন 

আ াহেক যারা ভয় কের চেব তােদর জনয অনুসরুলয় আদশর হয়। 

তারা তােদর আকা�া পূরেুর জনয আ াহর কােছ ফিরয়াদ জানায়। 

আ াহর কােছ �াথরনা কের আ াহ  যন তােদর �ল ও স�ানেদর এমন 

ৈবিশ�য ও গুাববলর অিৈকারল বািনেয়  দয় যােত তােদর  চাখ জুিড়েয় 

যায়। আ াহ  যন তােদরেক মু�াকলেদর ঈমাম ( নতা) বািনেয়  দয়।  

�ল- স�ানেদর উ�ম গুাববলর অিৈকারল কের  চােখর শলতবতারেপ 

বানােনা ও তােদরেক মু�াকলেদর জনয অনুসরুলয় আদশর বানােনার জনয 

 দায়া করােকও আ াহ তাঁর  নক বা�ােদর একিট ৈবিশ�য িহেসেব 

উে খ কেরেছন। কারু �ল- স�ানরা হে� একজন  বােকর সবেচেয় 

কােছর মানুষ। এেদর স�কর সবেচেয়  বশল জবাবিদহল করেত হেব। 

�ল ও স�ান যিদ আ াহর অনুগত হেয় চেব তাহেব একজন মুিমেনর 

জনয এর  চেয় বড় �শাি� আর িকছু  নই। আর যিদ তারা আ াহর 

অবাৈয হয় তাহেব এর  চেয় বড়  বদনার িকছু  নই।  
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আয়ােত  চােখর শলতবতা ববেত রপ ,  সৗ�যর, পািথরব  মৈা,  যাগযতা 

ও সফবতােক বুঝােনা হয়িন। বরং এর �ারা বুঝােনা হেয়েছ আ াহর 

আনুগতয ও বাৈযতা। আ ামা ইবেন কাসলর এ আয়ােতর বযাখযায় বেবন,  

َ د ا  ع الي نا�سيروبالهللاأبا�م امناأفالنُمامناَْ�ي ُمامنا ريع�اَ�عاد ا

 لاف� اع.

অথরাা যারা আ াহর কােছ �াথরনা কের  য , িতিন  যন তােদর ঔরশ 

 থেক এমন স�ান সৃি� কেরন ,  য তাঁর আনুগতয করেব ও শৈু-মা� 

তারই ইবাদত করেব। তার  কান শরলক  নই। (তাফসলর ইবেন কাসলর 

খঃ ৩ পৃঃ ৩২৯)  

এ আয়াত স�েকর হাসান বসরলেক �� করা হেব িতিন বেবন,  

لاَلهللالاش اأقمالع�اللسةمامناأبا مىاَللاأَاَلاَلاأَاأَياأَاحيميامريعيا

 هللابزاَاجل.ا

আ াহর শপথ , স�ান, স�ােনর স�ান , ভাই অথবা বেুেক আ াহর 

অনুগত  দখেব মুসবমােনর  চাখেক ঠা�া ও শলতব করার জনয এর 
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 চেয় উ�ম  কান িবষয়  নই। (তাফসলের ইবেন কাসলর , খ. ৩ পৃ: 

৩২৯)  

কুরআন ও হাদলেস স�ানেক আমব-মােন ‘কমর’ িহেসেব িচ   �ত করা 

হেয়েছ। আ াহ তা ‘আবা নূহ (আঃ)  ক তার এক স�ান স�েকর 

বেবন,  

اَفيِلٍيا َمَلاَ�ْ ُ ََ ْهِةَ ا ِمنُ�ا
َ
  َيامُوُحا ِمنُ�الَيَْااِمْناأ

‘ হ নূহ! িন�য়  স  তামার পিরবারভু্ নয়। িন�য়ই  স অসা কমর। ’ 

(৪৬ : হূদ)  

অপরিদেক হাদলেস  নক স�ান স�েকর ববা হেয়েছ,  

ع،اأَابةما ل ااا  َلامي الننا  مالمقراابغ�ابمة�ا لامناثالث:اَلافيليا دبو

 ن�امنانعد ،اأَافدقةاجيْ�ة.ا

‘‘আদম স�ান (মানুষ) যখন মারা যায় তখন তার সকব আমব (কমর 

বে হেয় যায়। তেব িতনিট কমর অবযাহত থােক। আর  সগেবা হব 
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 নক স�ান  য তার জনয  দায়া কের, এমন জান- যা িদেয় তার পেরর 

 বাকজন উপকৃত হয়, আর সদকােয় জািরয়া।’ (মুসিবম)  

উপেরর আেবাচনা  থেক এ িবষয়িট সু�� হেবা  য আ াহর ি�য় 

বা�া হেত হেব শৈু িনেজ ভাব গু ও ৈবিশে�যর অিৈকারল হেবই 

চবেব না, �ল ও স�ানেদরেক ভাবগু ও ৈবিশে�যর অিৈকারল বানােনার 

জনয  চ�া করেত হেব।  

রাহমান- কুুামেয়র বা�াহেদর ৈবিশ�য আেবাচনার পর তােদর 

পুররােরর কথা ববা হেয়েছ এভােব-  

َََسَالًميا﴿ ينًةا ِ
َ
ياَ َُ َِي ْوَبا ُ�ةَقن ََ َلا ُاْمفََةانَِمياَفَبُ

ْ
َبالل َْ َْز َُ ََكَِ ا

ُ
يا75أ َُ َِي يِلِ َنا ََ ﴾ا

ُمَقيًمي ََ  َ ُسغَْآاُمْس ََقّملا

শ�াথর : ََكَِ ا
ُ
بَا তারাأ َْ َْز َُ  তােদরেক �িতদান  দয়া হেব ُاْمفَةَا

ْ
 কক।  لل

َل ينةًا তারা ৈৈযর ৈেরেছ َفَبُ ِ
َ
َ  অিভবাদন ُسغَْآا َ উ�ম হেয়েছ।  

‘তােদরেক পুররার  দয়া হেব (জা�ােতর) কক তােদর ৈৈেযরর 

�িতদােন। তােদরেক  সখােন অিভবাদন ও সাবাম িদেয় অভযথরনা 



 

72 

জানােনা হেব।  সখােন তারা িচরকাব বসবাস করেব। বসবাস ও 

আবাস�ব িহেসেব তা কতই না উ�ম।’  

ববা হেয়েছ ‘তােদরেক পুররার  দয়া হেব (জা�ােতর) কক ।’ 

যােদরেক পুররৃত করা হেব তারা কারা ? তারা রাহমান- পরম 

কুুাময় আ াহর বা�া। যারা পূেবরর আয়াতসমূেহ উি িখত ৈবিশ�য ও 

গুববলর অিৈকারল।  

তােদরেক পুররৃত করা হেব , ‘তারা  য ৈৈযরৈারু কেরিছব তার 

�িতদােন।’ এর  থেক বুঝা  গব রাহমান- এর বা�াহেদর  যসব 

ৈবিশ�য ও গুাববলর উে খ করা হেয়েছ এসব গুাববল অজরন স�ব 

নয়, নফস- �বৃি�র বাগামহলন কামনা- বাসনােক দমন কের কেঠার 

সাৈনার মাৈযেম এ গুাববল অজরন করেত হেব। দৃৃ িসবা� ও �বৃি�র 

উপর কেঠার িনয়�ু থাকেবই এসব গু ও ৈবিশ�য অজরন করা স�ব।  

আ াহর  নক বা�াহেদর জা�ােত সাবাম ও শেভ�ার মাৈযেম অভযথরনা 

জানােনা হেব। তােদরেক এ অভযথরনা জানােব জা�ােতর দািয়ের 

িনেয়ািজত  ফেরশতাগু। আ াহ তা‘আবা এরশাদ কেরেছন :  
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ْما ُُ َ قَيَلار ََ يا َُ َُ نَْول
َ
فُِ َنْآاأ ََ ََلاَجيُءََهيا ا ِ َغنِةاُزَمًملاَ  ن

ْ
الل
َ
ْما ِع ُُ صن َْ َقْولا َن ِ َنال

ن
ََِسيَقالي

يِلِ َنا﴿ ََ ةُوَهيا َُ اْ ُْمافَيْ  َِ ياَسَالَماَبةَيُْ�ْما َُ ُ ََ َز ََ73﴾ 

‘যারা তােদর রব (�ভুেক) ভয় করত তােদরেক দেব দেব জা�ােতর 

িদেক িনেয় যাওয়া হেব। যখন তারা জা�ােতর কােছ  পপছেব- আর 

জা�ােতর দরজাগেবা আগ  থেকই  খাবা থাকেব- তখন জা�ােতর 

রকলগু ববেব ,  তামােদর �িত সাবাম ,  তামরা সুেখ থাক ,  তামরা 

�ায়লভােব থাকার জনয জা�ােত �েবশ কর।’ (৭৩ : যুমার)  

রাহমান- এর বা�াহেদর �ায়ল আবাস হেব জা�াত) জা�ােতর পিরচেয় 

ববা হেয়েছ     ُمَقيًميا ََ  বসবাস ও আবস�ব িহেসেব‘  َ ُسغَْآاُمْس ََقّملا

তা কতই না উ�ম। ’ িঠক এর িবপরলত কথা ববা হেয়েছ জাহা�াম 

স�েকর।’  য জাহা�াম  থেক রাহমান- এর বা�ারা বাঁচেত চায়।  

 ( مُياسيء امس قملاَمقيمي)اا

‘বসবাস ও আবস�ব িহেসেব এিট কতই না িনকৃ�।’  
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িনকৃ� আবাস- জাহা�াম  থেক বাঁচার জনয রাহমান- এর বা�াগু তাঁর 

দরবাের আকুিত জানায় , শৈু আকুিতই নয় এর  থেক বাঁচার জনয 

�েয়াজনলয় গুাববল ও ৈবিশ�যসমূহ অজরন কের। আর এভােবই তারা 

উ�ম আবাস- জা�ােতর �ায়ল বািস�া হওয়ার  যাগযতা অজরন কের।  

আ াহ তার ি�য় বা�ােদর ৈবিশ�য ও তােদর সেবরা�ম পুররার ও 

�িতদান  ঘাষুার পর বেবন, 

ا َُ�وُبارَِزلًمي. َْ َْ ُْمافََسْو َقْداَكمن ََ ْما ُُ ُُ ََ اُ 
َ
ّ ارَْول َْ انُِ�ْما

ُ
ْعاَي َْ  قُْلاَميا

‘বব! আমার �ভু  তামােদরেক পেরায়া কের না যিদ  তামরা তােক না 

ডাক।  তামরা িমথযা ববছ। অতএব শলী  তামরা স�ুখলন হেব অিনবাযর 

শাি�র।’ 

এ আয়ােতর তাফসলের ইবন কাসলর রহ. বেবন:  

َ ا َ اَ�و د َ ،اف م�ا ممياَةقاللةقالعاد لا ايعاَلا �تثان�ما َلارما عاد

َأفيالا(فقداكمن م)اأ ُيالركفمَبا( ا َُ�وُبارَِزلًميَ�سانو ان�م ا َْ افََسْو )افسْو

َ ميْ�ما ا  �وبا �م ا�مارزلميال�ما ع امق اييالعملن�ماَهالك�ما

َْم .  للميياَل
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যিদ  তামরা (আ াহর) ইবাদত না কর তাহেব িতিন  তামােদর  কান 

পেরায়া কেরন না।  কননা িতিন তাঁর ইবাদত ও তাঁর একা�তা 

�লকােরর জনয এবং সকাব সেযায় তার পিব�তা বুরনার জনয িবেশষ 

সৃি�েক সৃি� কেরেছন।  

 হ কােফররা ( তামরা িমথযা ববছ) আর  তামােদর এ িমথযাই 

 তামােদরেক আিখরােত শাি� এবং দুিনয়ায়  ংস ও িবপযরেয়র িদেক 

 ঠেব  দেব। (তাফসলের ইবন কাসলর খঃ ৩ পৃঃ ৩৩০)  

এ আয়ােতর মূব ব্বয হে� আ াহ  য বা�াহেদরেক তার একক 

�ভুর ও িনর�ুশ সাবরেভৗমর �লকার কের বা�ব জলবেন তাঁর দাসর 

মানার জনয আেদশ কেরন। এিট এ জনয নয়  য , িতিন এর �েয়াজন 

 বাৈ কেরন। বরং আ াহ তার  গাটা সৃি�র আনুগতয ও দাসর  থেক 

মুখােপকলহলন। আ াহেক মানা ও তাঁর দাসর ও  গাবামল করা 

মানুেষরই দািয়র, এেত তােদরই কবযাু দুিনয়ােত ও আিখরােত।  

সূরােয় ফুরকােনর  শষাংেশ রাহমান- এর বা�ােদর  যসব গু ও 

ৈবিশে�যর আেবাচনা করা হেয়েছ সংেকেপ  সগেবা হেবা :  

১. িবনয় ২. ৈৈযরয ও সহনশলবতা ৩. তাহাাুদ আদায় ৪. জাহা�ােমর 

ভয় ও তা  থেক বাঁচার জনয আ াহর কােছ �াথরনা করা ৫. অপবযয় ও 
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কৃপুতা না করা ৬. িশকরমু্ থাকা ৭.  যনা বযিভচার ও হতযার সােথ 

জিড়ত না হওয়া ৮. তাওবা করা ৯. িমথযা  থেক   বঁেচ থাকা ও 

অথরহলন কাজেক এিড়েয় চবা, ১০. কুরআেনর আয়াত অনুৈাবন করা ও 

তা  থেক িশকা �হু করা। ১১. �ল ও স�ান  যন আ াহর অনুগত 

হয়- এ জনয তাঁর কােছ �াথরনা করা।  

আ াহ এসব গুাববল অজরন কের আমােদরেক জা�ােতর �ায়ল বািস�া 

হওয়ার তাওিফক িদন।  

সমা্  

 

ا


