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আল-কুরআনের সংক্ষিপ্ত তাফসীর: ৩য় পর্ব 

   

সূরা আল-র্াকারা 
 

৮৩ আয়াত মেনক ১৪১ আয়াত পর্বন্ত অেবসহ সংক্ষিপ্ত র্যাখ্যা 
يَْطاِن الرَِّجيمِ ا َُعوُْذ بِاهللِ ِمَن الشَّ  َ

 بِْسِم اهللِ الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
আল্লাহর কানে আশ্রয় চাই অক্ষিশপ্ত শয়তাে মেনক; পরম করুণাময় মমনহরর্াে আল্লাহর োনম শুরু করক্ষে। 

نَا ِإَوذ  ﴿ َخذ 
َ
َِٰٓءيَل  بَِني  ِميَثَٰقَ  أ َر ُبُدونَ  َل  إِس  َ  إِلَّ  َتع  ي نِ  ٱهللَّ َِِٰلَ َساٗنا َوبِٱل َو َبَٰ  َوذِي إِح  ََتََٰمَٰ  ٱل ُقر  ْ  َوٱل َمَسَِٰكيِ  َوٱۡل  ٗناحُ  لِلنَّاِس  َوقُولُوا ْ  س  قِيُموا

َ
 َوأ

ةَ  لَوَٰ ْ  ٱلصَّ ةَ  َوَءاتُوا َكوَٰ ِنُكم   قَلِيٗل  إِلَّ  تََوۡلَّ ُتم   ُثمَّ  ٱلزَّ   م 
َ
رُِضونَ  نُتمَوأ ع   [ ٣٨: ابلقرة] ﴾ ٨٣ مُّ

৮৩. আর স্মরণ কর, র্খ্ে আমরা র্েী ইসরাঈনলর অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম মর্, মতামরা আল্লাহ োড়া কানরা 
ইর্াদাত করনর্ ো, সদাচার করনর্ ক্ষপতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজে, ইয়াতীম ও ক্ষমসকীেনদর সানে। আর মােুষনক 
উত্তম কো র্ল,১০৮ সালাত কানয়ম কর এর্ং র্াকাত প্রদাে কর। অতঃপর মতামানদর মধ্য মেনক স্বল্প সংখ্যক 
োড়া১০৯ মতামরা ক্ষফনর মেনল। আর মতামরা (স্বীকার কনর অতঃপর তা মেনক) ক্ষর্মুখ্ হও।   
 

১০৮. এখ্ানে রনয়নে একমাত্র আল্লাহর উনেনশ ইর্াদানতর সকল অেুিূক্ষত, তা র্াস্তর্ায়ে করার তাক্ষেদ, মাতা-

ক্ষপতার প্রক্ষত সদাচার, আত্মীয়-পক্ষরজে, ইয়াতীম, অসহায়নদর সানে উত্তম র্যর্হার এর্ং জাক্ষত-ধ্মব-র্ণব ক্ষেক্ষর্বনশনষ 

সর্ মােুনষর সানে সদাচার, েম্র র্যর্হার ও িানলা কো র্লার তাক্ষেদ; তনর্ সদাচানরর অজুহানত কারও মিনত্রই 

দীনের র্যাপানর োড় মদওয়া র্ানর্ ো। এমেকী মকউ ক্ষফরআউে তুলয হনলও ক্ষর্েম্র িাষায় দীনের আদশব প্রচানর 

সর্বাত্মক সাধ্ো চাক্ষলনয় মর্নত হনর্। প্রনয়াে করনত হনর্ তানক রু্ঝানত সকল পে ও পদ্ধক্ষত।   

১০৯. এরা তাওরানতর একক্ষেষ্ঠ অেুসারী ক্ষেনলে এর্ং আল্লাহ তানদরনক সনতযর ওপর প্রক্ষতক্ষষ্ঠত মরনখ্ক্ষেনলে। 

 
نَا ِإَوذ  ﴿ َخذ 

َ
فُِكونَ  َل  ِميَثََٰقُكم   أ يَءُكم   تَس  نُفَسُكم ُُت رُِجونَ  َوَل  دَِما

َ
ِن أ ُتم   ُثمَّ  دَِيَٰرُِكم   م  ق َرر 

َ
نُتم   أ

َ
َهُدونَ  َوأ  [  ٣٨: ابلقرة] ﴾٨٤ تَش 

৮৪. আর র্খ্ে আক্ষম মতামানদর অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম মর্, মতামরা ক্ষেজনদর রক্ত প্রর্াক্ষহত করনর্ ো এর্ং 

ক্ষেজনদরনক মতামানদর েৃহসমূহ মেনক মর্র করনর্ ো। অতঃপর মতামরা স্বীকার কনর ক্ষেনল। আর মতামরা তার 

সািয প্রদাে করক্ষেনল।   

 

১০০. মাের্ হতযা আসমােী ধ্নমব ক্ষেক্ষষদ্ধ। র্েী ইসরাঈলনদর কাে মেনকও আল্লাহ তা‘আলা মাের্ হতযা ো করার 

অক্ষঙ্গকার ক্ষেনয়ক্ষেনলে। মকর্ল রু্নদ্ধর ময়দানে র্তটুকু ো হনলই েয় এর্ং শরী‘আনতর ক্ষর্ধ্াে মমাতানর্ক ক্ষকসাস 

ও হুদূদ র্াস্তর্ায়নের জেযই, সীক্ষমত মিনত্র, রক্তপানতর বর্ধ্তা রনয়নে।  
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نُتم   ُثمَّ ﴿
َ
ُؤَليءِ  أ ُتلُونَ  َهَٰٓ نُفَسُكم   َتق 

َ
ِنُكم فَرِيٗقا َوُُت رُِجونَ  أ ِن م  ث مِ  َعلَي ِهم تََظََٰهُرونَ  دَِيَٰرِهِم   م  ِ

َوَٰنِ  بِٱۡل  تُوُكم   ِإَون َوٱل ُعد 
 
َسََٰرىَٰ  يَأ

ُ
 أ

م   وَُهوَ  تَُفَُٰدوُهم   َراُجُهم    َعلَي ُكم   ُُمَرَّ ِمُنونَ  إِخ  َفُتؤ 
َ
ِض  أ ُفُرونَ  ٱل ِكَتَٰبِ  بَِبع  يءُ  َفَما بَِبع ض    َوتَك  َعُل  َمن َجَزا َٰلَِك  َيف  ي   إِلَّ  ِمنُكم   َذ  ِف  ِخز 

ةِ  ََيوَٰ ن َيا   ٱۡل  َشد ِ  إَِلَٰٓ  يَُردُّونَ  ٱل قَِيََٰمةِ َوَيو مَ  ٱِلُّ
َ
ُ  َوَما ٱل َعَذاِب   أ ا بَِغَٰفِل   ٱهللَّ َملُونَ  َعمَّ  [ ٣٨: ابلقرة] ﴾٨٥ َتع 

৮৫. অতঃপর মতামরাই মতা তারা, র্ারা ক্ষেজনদরনক হতযা করে এর্ং মতামানদর মধ্য মেনক একক্ষট দলনক তানদর 

েৃহ মেনক মর্র কনর ক্ষদচ্ছ; পাপ ও সমীলঙ্ঘনের মাধ্যনম তানদর ক্ষর্রুনদ্ধ সহায়তা করে। আর তারা র্ক্ষদ র্ন্দী 

হনয় মতামানদর ক্ষেকট আনস, মতামরা মুক্ষক্তপণ ক্ষদনয় তানদরনক মুক্ত কর। অেচ তানদরনক মর্র করা মতামানদর 

জেয হারাম ক্ষেল।১১০ মতামরা ক্ষক ক্ষকতানর্র ক্ষকেু অংনশ ঈমাে রাখ্ আর ক্ষকেু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং 

মতামানদর মনধ্য র্ারা তা কনর লাঞ্ছো োড়া তানদর কী প্রক্ষতদাে হনত পানর? দুক্ষেয়ার জীর্নে। আর ক্ষকয়ামনতর 

ক্ষদনে তানদরনক কক্ষিেতম আর্ানর্ ক্ষেনিপ করা হনর্।১১১ আর মতামরা র্া কর, আল্লাহ মস সম্পনকব োক্ষফল েে।  

১১০. এ র্যাপারক্ষট রু্ঝনত একটু বধ্নর্বযর সানে তৎকালীে মপ্রিাপট সম্পনকব সংক্ষিপ্ত ধ্ারণা মেওয়া 

দরকার।  মদীোর আওস ও খ্ার্রাজ োনম দু’ক্ষট মোত্র পরস্পর শত্রু ক্ষেল, তাই তানদর মনধ্য রু্দ্ধ মলনেই 

োকত। মদীোর উপকনে র্াস করত র্েী কুরায়র্া ও র্েী োর্ীর োনমর দু’ক্ষট ইয়াহূদী মোত্র। র্েী কুরায়র্া ক্ষেল 

আওস মোনত্রর ক্ষমত্র; অপরক্ষদনক খ্ার্রাজ মোনত্রর ক্ষমত্র ক্ষেল র্েী োর্ীর।  

র্েী কুরায়র্ার মলাকনদরনক  হতযা ও র্ক্ষহষ্কার করার মপেনে খ্ার্রাজ মোনত্রর ক্ষমত্র র্েী োর্ীনরর সক্ষিয় িূক্ষমকা 

োকত। অেুরূপিানর্ র্েী োর্ীরনক হতযা ও র্ক্ষহষ্কানর ইন্ধে মর্াোনতা আওস মোনত্রর ক্ষমত্র র্েী কুরায়র্া। তনর্ 

একক্ষট র্যাপানর উিয় ইয়াহূদী মোত্র ক্ষেল এক ও অক্ষিন্ন। তাহল, ইয়াহূদী মোত্রদ্বনয়র  মকউ র্ক্ষদ অেয মোনত্রর 

কানরা হানত র্ন্দী হনতা, তাহনল ক্ষেজ ক্ষমত্রনদর অনেব তানক মুক্ষক্তপণ ক্ষদনয় োক্ষড়নয় ক্ষেত। মকউ এ র্যাপানর প্রশ্ন 

করনল তারা র্লত, র্ন্দী মুক্তকরণ আমানদর ওপর ওয়াক্ষজর্। আর্ার আরর্ মোত্রদ্বনয়র পরস্পনরর ক্ষর্রুনদ্ধ রু্নদ্ধ 

সাহার্য করার র্যাপানর প্রশ্ন করা হনল তারা র্লত, ক্ষমত্রনদর সাহার্য করা মেনক ক্ষর্রত োকা লজ্জার র্যাপার!  

তাই এ-আয়ানত আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহূদীনদর এ-ক্ষদ্বমুখ্ী আচরনণর ক্ষেন্দা কনরনেে এর্ং খু্নল ক্ষদনয়নেে তানদর 

ঘৃণয কূট-নকৌশনলর মুনখ্াশ। 

১১১. এ-হল সর্বকানলর সর্বরু্নের মাের্নোক্ষষ্ঠর জনেয আসমােী ক্ষর্ধ্াে। অেবাৎ র্ারা ক্ষকতানর্র সুক্ষর্ধ্াজেক 

অংশগুনলানক ক্ষর্শ্বাস কনর ও মানে, আর ক্ষেনজনদর তোকক্ষেত দুক্ষেয়ার্ী স্বানেবর সানে সাংঘক্ষষবক ক্ষর্ষয়গুনলানক 

েল-চাতুরীর মাধ্যনম অের্া স্পষ্টিানর্ অক্ষর্শ্বাস ও অমানেয কনর, তানদর পক্ষরণক্ষত হনলা কক্ষিেতম আর্ার্ র্ানত 

তারা ক্ষেক্ষিপ্ত হনর্।   
ْوَلَٰٓئَِك ﴿
ُ
ِينَ  أ ْ  ٱَّلَّ ُوا ََتَ ةَ  ٱش  ََيوَٰ ن َيا ٱۡل  ُف  فََل  بِٱٓأۡلِخَرةِ   ٱِلُّ ونَ  ُهم   َوَل  ٱل َعَذاُب  َعن ُهمُ  ُُيَفَّ  [ ٣٨: ابلقرة] ﴾٨٦ يُنََصُ

৮৬. তারা আক্ষখ্রানতর ক্ষর্ক্ষেমনয় দুক্ষেয়ার জীর্েনক খ্ক্ষরদ কনরনে।১১২ সুতরাং তানদর মেনক আর্ার্ হালকা করা 

হনর্ ো এর্ং তারা সাহার্যপ্রাপ্তও হনর্ ো। 

 

১১২. অেচ র্া হওয়া উক্ষচৎ, তা মহাে আল্লাহ তা‘আলা র্নলনেে এিানর্: ক্ষেশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা মুক্ষমেনদর কাে 

মেনক তানদর জাে-মাল জান্নানতর ক্ষর্ক্ষেমনয় ক্ষকনে ক্ষেনয়নেে। মদখু্ে: সূরা আত-তাওর্াহ, আয়াত ১১১। 
ي َنا ٱل ِكَتََٰب  ُموَس  َءاتَي َنا َولََقد  ﴿ ِدهِۦ ِمن   َوَقفَّ َيمَ  ٱب نَ  ِعيَس  َوَءاتَي َنا بِٱلرُُّسِل   َبع  َي َِنَِٰت  َمر  َنَٰهُ  ٱۡل  يَّد 

َ
فَُكَّ  ٱل ُقُدِس   بُِروحِ  َوأ

َ
يَءُكم   َماأ  َجا

َوىَٰٓ  َل  بَِما رَُسوُل   نُفُسُكمُ  َته 
َ
ُتم   أ ََب  َتك  ب ُتم   َفَفرِيٗقا ٱس  ُتُلونَ  َوفَرِيٗقا َكذَّ  [٣٨: ابلقرة] ﴾ ٨٧ َتق 
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৮৭. আর আমরা ক্ষেশ্চয় মূসানক ক্ষকতার্ ক্ষদনয়ক্ষে এর্ং তার পনর এনকর পর এক রাসূল মপ্ররণ কনরক্ষে এর্ং 

মারইয়াম পুত্র ঈসানক ক্ষদনয়ক্ষে সুস্পষ্ট ক্ষেদশবেসমূহ।১১৩ আর তানক শক্ষক্তশালী কনরক্ষে পক্ষর্ত্র আত্মার১১৪ মাধ্যনম। 

তনর্ ক্ষক মতামানদর ক্ষেকট র্খ্েই মকানো রাসূল এমে ক্ষকেু ক্ষেনয় এনসনে, র্া মতামানদর মেঃপূত েয়, তখ্ে 

মতামরা অহঙ্কার কনরে, অতঃপর (ের্ীনদর) একদলনক মতামরা ক্ষমেযার্াদী র্নলে আর একদলনক হতযা কনরে।  

 

১১৩. ‘সুস্পষ্ট ক্ষেদশবোর্লী’র দ্বারা মসই উজ্জ্বল আলামত ও ক্ষচহ্নগুনলানক রু্ঝানো হনয়নে, র্া মদনখ্ প্রক্ষতক্ষট সতযক্ষপ্রয় 

ও সতযােুসক্ষন্ধৎসু মােুষ ঈসা আলাইক্ষহস সালামনক আল্লাহর ের্ী ক্ষহনসনর্ ক্ষচেনত পানর।      

১১৪. ‘পক্ষর্ত্র রূহ’ র্লনত এখ্ানে ক্ষজর্রীল আলাইক্ষহস সালামনক রু্ঝানো হনয়নে।  

 
﴿ ْ ُ  لََّعَنُهمُ  بَل َ  ُغل ُف   قُلُوُبَنا َوقَالُوا رِهِم   ٱهللَّ ا َفَقلِيٗل  بُِكف  ِمُنونَ  مَّ  [٣٣: ابلقرة] ﴾ ٨٨ يُؤ 

৮৮. আর তারা র্লল, আমানদর অন্তরসমূহ আচ্ছাক্ষদত; ১১৫ র্রং তানদর কুফুরীর কারনণ আল্লাহ তানদরনক লা‘েত 

কনরনেে। অতঃপর তারা খু্র্ কমই ঈমাে আনে।১১৬  

 

১১৫. ইয়াহূদীরা রু্ঝানত চায় মর্, তানদর অন্তরগুনলা দৃঢ় আচ্ছাদে ক্ষদনয় সুরক্ষিত; তা পক্ষরর্তবনের জনেয মকানো 

রু্ক্ষক্ত র্া প্রমাণ -এমে ক্ষক আল্লাহর আয়াতসমূনহর র্ক্তনর্যর আনলানক মচষ্টা করনলও তানত মকানো প্রিার্ পনড় 

ো। এক্ষট তানদর ক্ষেনরট একগুুঁনয়ক্ষম, অজ্ঞতা, মুখ্বতা ও ক্ষর্নদ্বষপ্রসুত একধ্রনণর হিকারী মােক্ষসকতার 

র্ক্ষহঃপ্রকাশ। র্স্তুতঃ তারা তানদর ক্ষকতানর্ উক্ষল্লক্ষখ্ত পরর্তবী ের্ী আেমনের পূর্বািাষ অেুর্ায়ী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লামনক সুস্পষ্টিানর্ ক্ষচেনত মপনরও সনচতেিানর্ তাুঁনক অস্বীকার কনরনে।  

এোড়া র্তবমাে ক্ষর্কৃত তাওরাত ও র্াইনর্নলর কনয়কক্ষট উদৃ্ধক্ষত হুর্হু এখ্ানে তুনল মদওয়া হনলা মর্খ্ানে মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লানমর আেমে ক্ষর্ষনয় িক্ষর্ষযৎর্াণী রনয়নে: 

 

প্রকৃত ও েকল ের্ী 
১৮আক্ষম ওনদর জেয ওনদর িাইনদর মধ্য মেনক মতামার মনতা এক ের্ীর উদ্ভর্ ঘটার্ ও তার মুনখ্ আমার র্াণী 

মরনখ্ মদর্; আক্ষম তানক র্া ক্ষকেু আজ্ঞা করর্, তা মস তানদর র্লনর্।১৯ আর আমার োনম মস আমার মর্ সকল 

র্াণী র্লনর্, মসই র্াণীনত মকউ র্ক্ষদ কাে ো মদয়, তনর্ তার কানে আক্ষম জর্ার্ক্ষদক্ষহ চাইর্। 

তাওরাত: ক্ষদ্বতীয় ক্ষর্র্রণ, অধ্যায় ১৮, মলাক ১৮-১৯ 

       ×××    ×××     ×××                     ×××   ×××    ××× 

ক্ষর্দায় উপনদশ 

সহায়ক পক্ষর্ত্র আত্মার আেমে, ক্ষশষযনদর আেন্দ 
৫এখ্ে ক্ষকন্তু আক্ষম তাুঁরই কানে র্াক্ষচ্ছ ক্ষর্ক্ষে আমানক পাক্ষিনয়নেে, অেচ মতামানদর মকউ আমানক ক্ষজজ্ঞাসা করনে 

ো, আপক্ষে মকাোয় র্ানচ্ছে? ৬ক্ষকন্তু এ সমস্ত মতামানদর র্নলক্ষে ক্ষর্ধ্ায়ই মতামানদর মে দুঃনখ্ িনর মেনে। ৭তা 

সনেও আক্ষম মতামানদর সতযকো র্লক্ষে: আমার চনল র্াওয়াটা মতামানদর পনি িানলা। কারণ, আক্ষম চনল ো 
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মেনল মসই সহায়ক মতামানদর কানে আসনর্ে ো; র্রং র্ক্ষদ র্াই, তাহনল আক্ষম তাুঁনক মতামানদর কানে পািার্ 
৮আর ক্ষতক্ষে এনস জেৎনক পানপর ক্ষর্ষনয় মদাষী র্নল সার্যস্ত করনর্ে, (এর্ং র্যক্ত করনর্ে)  

       ×××    ×××     ×××            ×××   ×××    ××× 

ধ্মবময়তা ও ক্ষর্চার কী। 
১২মতামানদর কানে আমার আরও অনেক ক্ষকেু র্লার আনে, ক্ষকন্তু মতামরা এখ্ে তা সহয করনত পার ো। ১৩তনর্ 

ক্ষতক্ষে র্খ্ে আসনর্ে, মসই সতযময় আত্মা, ক্ষতক্ষেই পূণব সনতযর মনধ্য মতামানদর চালো করনর্ে। কারণ, ক্ষতক্ষে 

ক্ষেনজ মেনক ক্ষকেুই র্লনর্ে ো; ক্ষকন্তু মর্ সমস্ত কো মশানেে, ক্ষতক্ষে তা-ই র্লনর্ে; র্া র্া ঘটর্ার, তাও ক্ষতক্ষে 

মতামানদর র্নল মদনর্ে। ১৪ক্ষতক্ষে আমানক মেৌরর্াক্ষিত করনর্ে, কারণ র্া আমার, তা-ই তুনল ক্ষেনয় ক্ষতক্ষে তা 

মতামানদর র্নল মদনর্ে।  

র্াইনর্ল: মর্াহে-রক্ষচত সুসমাচার, অধ্যায় ১৬, মলাক ৫-৮ এর্ং ১২-১৪ 

১১৬. অেবাৎ ইয়াহূদীরা তানদর ের্ব-অহংকানরর কারনণ মনে কনর মর্, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লানমর 

র্ক্তর্য এমেই মর্, তা মকানো জ্ঞােী মলানকর অন্তনর প্রনর্শ করনত পানর ো; অেচ প্রকৃত র্যাপার এর সমূ্পণব 

ক্ষর্পরীত। ক্ষেঃসনন্দনহ ের্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লানমর উপস্থাপো পুনরাপুক্ষর অহী-ক্ষিক্ষত্তক, অতযন্ত সারেিব 

ও হৃদয়গ্রাহী। ক্ষকন্তু তানদর কুফুরী ও হিকাক্ষরতার ফনল মহাে আল্লাহ তানদর অন্তনরর উপর অক্ষিশম্পাত র্ষবণ 

কনরনেে, আর তাই মকানো রু্ক্ষক্তপূণব ও জ্ঞােময় কো মনে-প্রানণ গ্রহণ করার মকানো মর্ােযতাই তানদর আর 

অর্ক্ষশষ্ট মেই।   

 
ا﴿ يَءُهم   َولَمَّ ِن   كَِتَٰب   َجا ِ  ِعندِ  م  ق   ٱهللَّ ِ ْ  َمَعُهم   ل َِما ُمَصد  تُِحونَ  َقب ُل  ِمن َوََكنُوا َتف  ِينَ  ََعَ  يَس  ْ  ٱَّلَّ ا َكَفُروا يَءُهم فَلَمَّ ا َجا ْ  مَّ ْ  َعَرفُوا  َكَفُروا
َنةُ  بِهۦِ   ِ  فَلَع  َِٰفرِينَ  ََعَ  ٱهللَّ  [٣٨: ابلقرة] ﴾ ٨٩ ٱل َك

৮৯. আর র্খ্ে তানদর কানে, তানদর সানে র্া আনে, আল্লাহর পি মেনক তার সতযায়েকারী১১৭ ক্ষকতার্ আসনলা, 

আর তারা (এর মাধ্যনম) পূনর্ব কাক্ষফরনদর ওপর ক্ষর্জয় কমো করত।১১৮ সুতরাং র্খ্ে তানদর ক্ষেকট আসল র্া 

তারা ক্ষচেত১১৯ তখ্ে তারা তা অস্বীকার করল। অতএর্, কাক্ষফরনদর ওপর আল্লাহর লা‘েত। 

  

১১৭. কুরআে মাজীদনক তাওরানতর ‘মুসাক্ষেক’ র্া সতযায়েকারী এজেয র্লা হনয়নে মর্, তাওরানত মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লানমর আক্ষর্িবার্ এর্ং কুরআে োক্ষর্ল সম্পনকব মর্সর্ িক্ষর্ষযদ্বাণী করা হনয়ক্ষেল, 

কুরআনের মাধ্যনম মসগুনলার সতযতা প্রমাক্ষণত হনয়নে। তাই তাওরাতনক র্ারা মানে, তারা ক্ষকেুনতই কুরআে 

অমােযকারী হনত পানর ো। মকেো কুরআে মাজীদনক অস্বীকার করা প্রকারান্তনর তাওরাতনক অমােয করার 

োমান্তর। এ োড়া তাওরানতর অক্ষর্কৃত অংশগুনলা আল্লাহর অহী হওয়ার ক্ষর্ষয়ক্ষটও কুরআে সতযায়ে কনরনে। 

তনর্ আল কুরআনের পর মকর্ল আল-কুরআে অেুর্ায়ী আমল হনর্।  

১১৮. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লানমর আক্ষর্িবানর্র পূনর্ব ইয়াহূদীরা অক্ষস্থরতার সানে তাুঁর আেমনের 

প্রতীিায় ক্ষেল। কারণ তানদর ের্ীেণ সর্বনশষ ের্ীর আেমে সম্পনকব িক্ষর্ষযদ্বাণী কনরক্ষেনলে এর্ং তারা এ মনমব 

আল্লাহর কানে মদা‘আও করনতে মর্, মশষ ের্ীর আেমে মর্ে তাড়াতাক্ষড় হয়, তাহনল কাক্ষফরনদর প্রিার্-প্রক্ষতপক্ষত্ত 

খ্র্ব হনর্ এর্ং পুণরায় তানদর উত্থানের রু্ে শুরু হনর্। 
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মদীোর্াসীেণ এ-কোর সািী মর্, তানদর প্রক্ষতনর্শী ইয়াহূদীরা প্রায়শই র্নল মর্ড়াত মর্, ‘মতামানদর র্ার র্ার 

মে চায় আমানদর ওপর অতযাচার চাক্ষলনয় র্াও, আনখ্রী ের্ী র্খ্ে আসনর্ে, তখ্ে আমরা মসসর্ অতযাচারীনদর 

মদনখ্ োড়র্’। মদীোর অক্ষধ্র্াসীেণ এসর্ কো শুেনতে এর্ং তাই র্খ্ে তাুঁরা ের্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম 

সম্মনন্ধ অর্েত হনলে, তখ্ে তাুঁরা ক্ষেনজনদর মনধ্য র্লার্ক্ষল করনতে, মদনখ্া! ইয়াহূদীরা মর্ে আমানদর আনে এ 

ের্ীর দীে গ্রহণ কনর র্াক্ষজনত ক্ষজনত ো র্ায়! চনলা, আমরাই প্রেনম এ ের্ীর উপর ঈমাে আক্ষে; ক্ষকন্তু তানদর 

কানে ক্ষর্স্মনয়র র্যাপার হনলা, মর্ ইয়াহূদীরা এতক্ষদে ের্ীর আেমনের প্রতীিায় ক্ষদে গুণত, তারাই মস ের্ীর 

আক্ষর্িবার্ হর্ার পর তাুঁর সর্নচ’ র্ড় শত্রুনত পক্ষরণত হনলা!  

১১৯. এর অসংখ্য প্রমাণ রনয়নে। এখ্ানে একক্ষট অতযন্ত ক্ষেিবরনর্ােয ঘটো উনল্লখ্ করা হনলা। আর তা তুনল 

ধ্নরনেে ের্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লানমর সহধ্ক্ষমবেী উমু্মল মুক্ষমেীে  সাক্ষফয়াহ রাক্ষদয়াল্লাহু আেহা। ক্ষতক্ষে 

ক্ষেনজ ক্ষেনলে মদীোর উত্তরাঞ্চনলর ক্ষর্খ্যাত ইয়াহূদী মোত্র র্েী োর্ীনরর মেতৃস্থােীয় এক আনলম হুয়ায় ইর্ে 

আখ্তার্-এর মমনয় এর্ং আনরকজে র্ড় মানপর ইয়াহূদী আনলনমর ভ্রাতুষু্পত্রী। ক্ষতক্ষে তার ইসলাম গ্রহনণর আনের 

এ ঘটোক্ষট এিানর্ র্ণবো কনরনেে মর্, ের্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লানমর মদীোয় আেমনের পর আমার র্ার্া 

ও চাচা দু’জেই তাুঁর সানে সািাত করনত ক্ষেনয়ক্ষেনলে। দীঘবিণ তাুঁর সানে কোর্াতবা র্লার পর তারা ঘনর ক্ষফনর 

আনসে। এ সময় আক্ষম ক্ষেনজর কানে তানদরনক এিানর্ আলাপ করনত শুক্ষে: 

চাচা: আমানদর ক্ষকতানর্ মর্ ের্ীর খ্র্র মদওয়া হনয়নে, ইক্ষে ক্ষক সক্ষতযই মসই ের্ী? 

ক্ষপতা: আল্লাহর কসম, ইক্ষেই মসই ের্ী! 

চাচা: এ র্যাপানর তুক্ষম ক্ষক এনকর্ানর ক্ষেক্ষশ্চত? 

ক্ষপতা: হযাুঁ। 

চাচা: তাহনল এখ্ে ক্ষক করনত চাও? 

ক্ষপতা: র্তিণ মদনহ প্রাণ আনে, এর ক্ষর্নরাক্ষধ্তা কনর র্ার্। এনক সফলকাম হনত মদর্ ো।  

(সূত্র: সীরানত ইর্ে ক্ষহশাম, ২য় খ্ণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৫, আধু্ক্ষেক সংস্করণ)  
ْ  بِئ َسَما﴿ ا و  ََتَ نُفَسُهم   بِهِۦي  ٱش 

َ
ن أ

َ
ْ  أ ُفُروا ي  يَك  نَزَل  بَِما

َ
ُ  أ ًيا ٱهللَّ ن َبغ 

َ
َِل  أ ُ  ُيَن  لِهِۦ ِمن ٱهللَّ َٰ  فَض  يءُ  َمن ََعَ يُءو ِعَبادِهۦِ   ِمن   يََشا ِ  َفَبا َٰ  َغَضب  ب  ََعَ

َٰفِرِينَ  َغَضب    هِي   َعَذاب   َولِل َك  [٨٩: ابلقرة] ﴾ ٩٠ مُّ

৯০. র্ার ক্ষর্ক্ষেমনয় তারা ক্ষেজনদরনক ক্ষর্িয় কনরনে১২০ তা কত জঘেয (তা এই) মর্, আল্লাহ র্া োক্ষর্ল কনরনেে 

তা তারা অস্বীকার কনরনে এই ক্ষজনদর র্শর্তবী হনয় মর্, আল্লাহ তাুঁর র্ান্দানদর মধ্য মেনক র্ানক ইচ্ছা তার ওপর 

তাুঁর অেুগ্রহ োক্ষর্ল কনরনেে।১২১ সুতরাং তারা মিানধ্র ওপর মিানধ্র উপরু্ক্ত হনয় মেল। আর কাক্ষফরনদর জেয 

রনয়নে লাঞ্ছোকর আর্ার্।১২২   

 

১২০. অেবাৎ ক্ষেনজনদর কলযাণ, শুি পক্ষরণাম ও পরকালীে মুক্ষক্তনক জলাঞ্জক্ষল ক্ষদনয়নে। 

১২১. ইয়াহূদীনদর আশা ক্ষেল মর্, মশষের্ী তানদর অেবাৎ ইসরাঈল র্ংনশ জন্মগ্রহণ করনর্ে; ক্ষকন্তু র্খ্ে ক্ষতক্ষে র্েী 

ইসরাঈনলর র্াইনর ইসমাঈলী র্ংশধ্ারায় মপ্রক্ষরত হনলে, র্ানদরনক তারা ক্ষেনজনদর মমাকাক্ষর্লায় তুচ্ছ-জ্ঞাে করত, 

তখ্ে তারা তাুঁনক শুধু্মাত্র তানদর একগুুঁনয়ক্ষম ও হিকাক্ষর মােক্ষসকতার কারনণ অস্বীকার করনত উদযত 

হনলা। তানদর মনোিার্ এমেই মর্ে, আল্লাহ তানদরনক ক্ষজনজ্ঞস কনর ের্ী পািানলে ো মকে! আল্লাহ র্খ্ে 
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তানদরনক ক্ষজনজ্ঞস ো কনর ক্ষেনজর অেুগ্রনহ ক্ষেজ পেন্দ অেুর্ায়ী ের্ী পািানলে, তখ্ে তারা ক্ষর্েনড় ক্ষেনয় তাুঁনক 

সুস্পষ্টিানর্ ক্ষচেনত মপনরও সর্বাত্মক ক্ষর্নরাক্ষধ্তা করনত শুরু কনর। 

১২২. ‘লাঞ্ছোদায়ক শাক্ষস্ত’ কাক্ষফরনদর জনেযই ক্ষেক্ষদবষ্ট। র্ারা ঈমােদার, তনর্ গুোহোর (দয়াময় আল্লাহ তানদরনক 

িমা কনর মদনর্ে) আর র্ক্ষদ ক্ষতক্ষে তানদরনক শাক্ষস্ত মদে, তনর্ তা হনর্ তানদর পাপমুক্ত করার লনিয, লাক্ষঞ্ছত 

করার উনেনশয েয়। 

 
ْ  لَُهم   قِيَل  ِإَوَذا﴿ ي  َءاِمُنوا نَزَل  بَِما

َ
ُ  أ ْ  ٱهللَّ ِمنُ  قَالُوا ي  نُؤ  نزَِل  بَِما

ُ
ُفُرونَ  َعلَي َنا أ يَءهُۥ بَِما َوَيك  َقُّ  َوُهوَ  َوَرا ٗقا ٱۡل  ِ ُتلُ  فَلِمَ  قُل   َمَعُهم    ل َِما ُمَصد   ونَ َتق 

يءَ  ۢنبَِيا
َ
ِ  أ ِمنِيَ  ُكنُتم إِن َقب ُل  ِمن ٱهللَّ ؤ   [ ٨٩: ابلقرة] ﴾ ٩١ مُّ

৯১. আর র্খ্ে তানদরনক র্লা হয়, ‘আল্লাহ র্া োক্ষর্ল কনরনেে মতামরা তার প্রক্ষত ঈমাে আে’। তারা র্নল, 

‘আমানদর প্রক্ষত র্া োক্ষর্ল হনয়নে আমরা তা ক্ষর্শ্বাস কক্ষর’। আর এর র্াইনর র্া আনে তারা তা অস্বীকার কনর।১২৩ 

অেচ তা সতয, তানদর সানে র্া আনে তার সতযায়েকারী। র্ল, ‘তনর্ মকে মতামরা আল্লাহর ের্ীনদরনক পূনর্ব 

হতযা করনত, র্ক্ষদ মতামরা মুক্ষমে হনয় োক?’  

 

১২৩. এখ্ানে ইয়াহূদীনদর উদৃ্ধত র্ক্তনর্য রনয়নে কুফর ও তানদর অন্তনরর ক্ষহংসা-ক্ষর্নদ্বনষর প্রমাণ। মর্সর্ আসমােী 

ক্ষকতার্ তানদর প্রক্ষত োক্ষর্ল হয় ক্ষে, মসগুনলানক অস্বীকার কনর তারা কুফুরী কনরনে। মর্মে, আমানদর ঈমানের 

একক্ষট অেযতম শতব হনলা, পূর্বর্তবী সর্ আসমােী ক্ষকতার্সমূনহর ওপর ক্ষর্শ্বাস (নদখু্ে: সূরা আল-র্াকারা, আয়াত 

৪)। 

এখ্ানে আল্লাহ তা‘আলা তানদর সামনে ক্ষেননাক্ত রু্ক্ষক্তগুনলা তুনল ধ্নরনেে: 

ক. অেযােয গ্রনের সতযতার অকাটয রু্ক্ষক্ত োকা সনেও মসগুনলা অস্বীকার করার মকানো কারণ োকনত 

পানর ো। 

খ্. কুরআে মাজীদও অেযােয আসমােী ক্ষকতানর্র অন্তিুবক্ত একক্ষট ক্ষকতার্। এটা তাওরানতর 

সতযায়েকারীও র্নট। তাই কুরআে মাজীদনক অস্বীকার করা তাওরাতনক অস্বীকার করার োমান্তর। 

ে. সর্ আসমােী ক্ষকতার্ মনতই মহাে ের্ী-রাসূলনদরনক হতযা করা কুফুরী। ইয়াহূদীরা  ের্ীনদরনক হতযা 

কনরনে, অেচ তাুঁরা, ক্ষর্নশষ কনর, তাওরানতর ক্ষশিাই প্রচার করনতে। তাই আসনল তানদর তাওরানতর 

উপর ঈমাে আোর দার্ীটাই অসার।      
يَءُكم َولََقد  ﴿ وَسَٰ  َجا َي َِنَِٰت  مُّ ُتمُ  ُثمَّ  بِٱۡل  َذ  َل  ٱُتَّ ِدهِۦ ِمن   ٱل عِج  نُتم   َبع 

َ
 [٨٩: ابلقرة] ﴾ ٩٢ َظَٰلُِمونَ  َوأ

৯২. আর অর্শযই মূসা মতামানদর ক্ষেকট সুস্পষ্ট ক্ষেদশবেসমূহ ক্ষেনয় এনসনে১২৪! অতঃপর মতামরা তার পনর 

র্ােুরনক (উপাসযরূনপ) গ্রহণ করনল। আর মতামরা মতা র্াক্ষলম।   

১২৪. মূসা আলাইক্ষহস সালামনক মহাে আল্লাহ তা‘আলা ৯ক্ষট সুস্পষ্ট ক্ষেদশবে ক্ষদনয়ক্ষেনলে। মহাে আল্লাহ তা‘আলা 

র্নলে: ‘আক্ষম মূসানক েয়ক্ষট প্রকাশয ক্ষেদশবে দাে কনরক্ষে’ (মদখু্ে: সূরা র্েী ইসরাঈল, আয়াত ১০১)। এগুনলার 

র্ণবো রনয়নে সূরা আল-আ‘রাফ ও সূরা আর্-রু্খ্রুফ-এ।  
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نَا ِإَوذ  ﴿ َخذ 
َ
َنا ِميَثََٰقُكم   أ ورَ  فَو َقُكمُ  َوَرَفع  ْ  ٱلطُّ ي  ُخُذوا ة   َءاَتي َنَُٰكم َما ْ   بُِقوَّ َمُعوا ْ  َوٱس  َنا قَالُوا ْ  وََعَصي َنا َسِمع  ُِبوا ۡش 

ُ
َل ٱل   قُلُوبِِهمُ  ِف  َوأ  عِج 

رِهِم    ُمرُُكم بِئ َسَما قُل   بُِكف 
 
ِمنِيَ  ُكنُتم إِن إِيَمَُٰنُكم   بِهِۦي  يَأ ؤ   [  ٨٨: ابلقرة] ﴾ ٩٣ مُّ

৯৩. আর স্মরণ কর, র্খ্ে আমরা মতামানদর প্রক্ষতশ্রুক্ষত গ্রহণ কনরক্ষেলাম এর্ং মতামানদর উপর তূরনক 

উক্ষিনয়ক্ষেলাম, (র্নলক্ষেলাম) ‘আমরা মতামানদরনক র্া ক্ষদনয়ক্ষে তা শক্তিানর্ ধ্র এর্ং মশাে’। তারা র্নলক্ষেল, 

‘আমরা শুেলাম এর্ং অমােয করলাম১২৬! আর তানদর কুফুরীর কারনণ তানদর অন্তনর পাে করানো হনয়ক্ষেল মো 

র্ােুনরর প্রক্ষত আকষবণ। র্ল, ‘মতামানদর ঈমাে র্ার ক্ষেনদবশ মদয় কত মন্দ তা! র্ক্ষদ মতামরা মুক্ষমে হনয় োক’।  

 

১২৬. অেচ মুক্ষমনের র্ক্তর্য হওয়া উক্ষচৎ: আমরা শুেলাম এর্ং মমনে ক্ষেলাম। ‘আমরা শুেলাম এর্ং অমােয 

করলাম’ এ-ধ্রনের কো আল্লাহর প্রক্ষত ধৃ্ষ্টতা প্রদশবেকারী কানফররাই মকর্ল র্লনত পানর। 

  
ارُ  لَُكمُ  ََكنَت   إِن قُل  ﴿ ِ  ِعندَ  ٱٓأۡلِخَرةُ  ٱِلَّ ِن َخالَِصةٗ  ٱهللَّ ْ  ٱنلَّاِس  ُدونِ  م   [٨٨: ابلقرة] ﴾ ٩٤ َصَِٰدقِيَ  ُكنُتم   إِن ٱل َمو َت  َفَتَمنَُّوا

৯৪. র্ল, ‘র্ক্ষদ আল্লাহর ক্ষেকট আক্ষখ্রানতর আর্াস মতামানদর জেযই ক্ষেক্ষদবষ্ট োনক অেযােয মােুষ োড়া। তনর্ 

মতামরা মৃতুয কামো কর১২৭, র্ক্ষদ মতামরা সতযর্াদী হনয় োক’।  

 

১২৭. ইয়াহূদীনদর দুক্ষেয়া-প্রীক্ষতর প্রক্ষত এক্ষট সূক্ষ্ম ক্ষর্দ্রুপ ক্ষর্নশষ। আক্ষখ্রানতর জীর্ে সম্পনকব র্ারা সনচতে এর্ং 

তারা কখ্নো পাক্ষেবর্ মলাি-লালসায় ক্ষেমক্ষজ্জত জীর্ে র্াপে করনত  পানর ো; ক্ষকন্তু ইয়াহূদীনদর অর্স্থা এর সমূ্পণব 

ক্ষর্পরীত ক্ষেল এর্ং এখ্নো আনে। 
   

هُ  َولَن﴿ بََد ا َيَتَمنَّو 
َ
َمت   بَِما أ ي ِديِهم    قَدَّ

َ
ُ  أ َٰلِِميَ  َعلِيُم   َوٱهللَّ  [٨٨: ابلقرة] ﴾ ٩٥ بِٱلظَّ

৯৫. আর তারা কখ্নো তা কামো করনর্ ো, তানদর হাত র্া পাক্ষিনয়নে তার কারনণ। আর আল্লাহ র্াক্ষলমনদর 

সম্পনকব অক্ষধ্ক জ্ঞাত।   

 
َرَص  َوََلَِجَدنَُّهم  ﴿ ح 

َ
َٰ  ٱنلَّاِس  أ ة   ََعَ ِينَ  َوِمنَ  َحَيوَٰ ْ   ٱَّلَّ ُكوا َ ۡش 

َ
َحُدُهم   يََودُّ  أ

َ
رُ  لَو   أ ل َف  ُيَعمَّ

َ
زِِحهِۦ ُهوَ  َوَما َسَنة   أ ن ٱل َعَذاِب  ِمنَ  بُِمزَح 

َ
َر   أ  ُيَعمَّ

 ُ َملُونَ  بَِما بَِصُي   َوٱهللَّ  [٨٨: ابلقرة] ﴾ ٩٦ َيع 

৯৬. আর তুক্ষম তানদরনক পানর্ জীর্নের প্রক্ষত সর্বাক্ষধ্ক মলািী মােুষরূনপ।১২৮ এমেক্ষক তানদর মেনকও র্ারা ক্ষশকব 

কনরনে। তানদর মর্ মকউই কামো কনর, র্ক্ষদ হাজার র্ের তানক জীর্ে মদওয়া হত! অেচ দীঘবজীর্ী হনলই তা 

তানক আর্ার্ মেনক ক্ষেষৃ্কক্ষত ক্ষদনত পারনর্ ো। আর তারা র্া কনর আল্লাহ মস সম্পনকব সমযক দ্রষ্টা।   

 

১২৮. আল-কুরআনের মূল শনে এখ্ানে حياة ىلع  র্লা হনয়নে। এর মানে, মকানো ো মকানোিানর্ মর্ুঁনচ োকা; 

তা মর্ মকানো ধ্রনের জীর্ে মহাক ো মকে, সম্মানের ও মর্বাদার র্া হীেতার, দীেতার, লাঞ্ছো-অর্মােোর মহাক 

ো মকে, তার প্রক্ষতই তানদর মলাি।  
     

ا ََكنَ  َمن قُل  ﴿ ِيَل  َعُدو ٗ ََلُۥ فَإِنَُّهۥ ل ِـِجَب  َٰ  نَزَّ ِ  بِإِذ نِ  قَل بَِك  ََعَ ٗقا ٱهللَّ ِ َ  ل َِما ُمَصد  ىَٰ  َوُهٗدى يََدي هِ  َبي  َ ِمنِيَ  َوبُۡش   [٨٨: ابلقرة] ﴾ ٩٧ لِل ُمؤ 
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৯৭. র্ল, ‘মর্ ক্ষজর্রীনলর শত্রু  হনর্১২৯ (নস অেুনশাচোয় মরুক) মকেো ক্ষেশ্চয় ক্ষজর্রীল তা আল্লাহর অেুমক্ষতনত 

মতামার অন্তনর োক্ষর্ল কনরনে১৩০, তার সামনে োকা ক্ষকতানর্র সমেবক১৩১, ক্ষহদায়াত ও মুক্ষমেনদর জেয 

সুসংর্াদরূনপ’।১৩২   

 

১২৯. ইয়াহূদীরা মকর্ল ের্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম এর্ং তাুঁর ওপর র্ারা ঈমাে এনেক্ষেল তানদরনকই 

োলমন্দ করত ো, র্রং তারা আল্লাহর ক্ষপ্রয় মহাে ক্ষফক্ষরশতা ক্ষজর্রাঈল আলাইক্ষহসসালামনকও শত্রু  র্নল োক্ষল 

ক্ষদত।  

১৩০. এ জনেযই তানদর োলমন্দ ক্ষজর্রাঈল আলাইক্ষহস সালানমর ওপর েয়, আল্লাহর মহাে সত্তার ওপর 

আনরাক্ষপত হয়। 

১৩১. ক্ষজর্রাঈল আলাইক্ষহস সালাম এ কুরআে মাজীদ র্হে কনর এনেনেে র্নলই তারা তানক োলমন্দ কনর। 

অেচ কুরআে সরাসক্ষর তাওরানতর সতযতা সমেবে করনে। ফনল তানদর এ ক্ষর্নষাদোর তাওরানতর ক্ষর্রুনদ্ধও 

উচ্চাক্ষরত হনচ্ছ। 

১৩২. এখ্ানে সূক্ষ্মিানর্ একক্ষট আনিনপর র্যাপার তুনল ধ্রা হনয়নে মর্, ইয়াহূদীনদর সর্ অসন্তুক্ষষ্ট হনচ্ছ ক্ষহদায়াত 

ও সতয-সহজ পনের ক্ষর্রুনদ্ধ। ক্ষেনর্বানধ্র মনতা তারা লড়নে মহাের্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লানমর ক্ষরসালনতর  

ক্ষর্রুনদ্ধ।  অেচ এই  ক্ষরসালত মমনে মেওয়ার মনধ্যই ক্ষেক্ষহত ক্ষেল তানদর ইহ-পরকালীে মুক্ষক্ত ও কলযাণ। 

  
ا ََكنَ  َمن﴿ ِ  َعُدو ٗ َّ ِ ِيَل  َورُُسلِهِۦ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ هلل  ََٰل  وَِجَب  َ  فَإِنَّ  َوِميَكى َٰفِرِينَ  َعُدو    ٱهللَّ  [٨٣: ابلقرة] ﴾ ٩٨ ل ِل َك

৯৮. ‘মর্ শত্রু  হনর্ আল্লাহর, তাুঁর ক্ষফক্ষরশতানদর, তাুঁর রাসূলেনণর, ক্ষজর্রীনলর ও মীকাঈনলর, তনর্ ক্ষেশ্চয় 

আল্লাহ কাক্ষফরনদর শত্রু’।  

 
ي  َولََقد  ﴿ َا نَزنل 

َ
ُفرُ  َوَما َبي َِنَٰت    َءاَيَٰت   إَِۡل َك  أ ي  يَك   [٨٨: ابلقرة] ﴾ ٩٩ ٱل َفَِٰسُقونَ  إِلَّ  بَِها

৯৯. আর আমরা অর্শযই মতামার প্রক্ষত সুস্পষ্ট ক্ষেদশবেসমূহ োক্ষর্ল কনরক্ষে, ফাক্ষসকরা োড়া১৩৩ অেয মকউ তা 

অস্বীকার কনর ো।   

 

১৩৩. আল্লাহর আনদশ-ক্ষেনষধ্ ও পে-ক্ষেনদবশসমূহ অগ্রাহয ও অমােযকারী।  

      
وَ ﴿
َ
ْ  ُُكََّما أ ََٰهُدوا ٗدا َع ِن ُهم   فَرِيق   نََّبَذهُۥ َعه  ََثُُهم   بَل   م  ك 

َ
ِمُنونَ  َل  أ  [٩٩٩: ابلقرة] ﴾ ١٠٠ يُؤ 

১০০. তনর্ ক্ষক র্খ্েই তারা মকাে ওয়াদা কনরনে, তখ্েই তানদর মধ্য মেনক মকানো এক দল তা েুনড় মমনরনে? 

র্রং তানদর অক্ষধ্কাংশ ঈমাে রানখ্ ো। 

 
ا﴿ يَءُهم   َولَمَّ ِن   رَُسول   َجا ِ  ِعندِ  م  ق   ٱهللَّ ِ ِنَ  فَِريق   َنَبذَ  َمَعُهم   ل َِما ُمَصد  ِينَ  م  ْ  ٱَّلَّ وتُوا

ُ
ِ  كَِتََٰب  ٱل ِكَتََٰب  أ يءَ  ٱهللَّ نَُّهم   ُظُهورِهِم   َوَرا

َ
لَُمونَ  َل  َكأ  َيع 

 [  ٩٩٩: ابلقرة] ﴾١٠١
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১০১. আর র্খ্ে তানদর ক্ষেকট আল্লাহর কাে মেনক একজে রাসূল আসল, তানদর সানে র্া আনে তা সমেবে 

কনর, তখ্ে আহনল ক্ষকতানর্র১৩৪ একক্ষট দল আল্লাহর ক্ষকতার্নক তানদর মপেনে মফনল ক্ষদল, (এিানর্ মর্) মনে 

হয় মর্ে তারা জানে ো।   

১৩৪. পূর্বর্তবী আসমােী ক্ষকতার্সমূহ তো তাওরাত ও ইক্ষঞ্জনলর অেুসারীরৃ্ন্দ। 
  

﴿ ْ ْ  َما َوٱتََّبُعوا َيَِٰطيُ  َتت لُوا َٰ  ٱلشَّ َيَِٰطيَ  َوَلَِٰكنَّ  ُسلَي َمَٰنُ  َكَفرَ  َوَما ُسلَي َمََٰن   ُمل ِك  ََعَ ْ  ٱلشَّ رَ  ٱنلَّاَس  ُيَعل ُِمونَ  َكَفُروا ح  ِ ي  ٱلس  ن َوَما
ُ
 ََعَ  زَِل أ

 ِ َحد   ِمن   ُيَعل َِمانِ  َوَما َوَمَُٰروَت   َهَُٰروَت  بَِبابَِل  ٱل َملََكي 
َ
َٰ  أ ُفر    فََل  فِت َنة   ََن نُ  إِنََّما َيُقوَلي  َحّتَّ ِقُونَ  َما ِمن ُهَما َفَيَتَعلَُّمونَ  تَك  ِ  ُيَفر  َ  هِۦب  َبي 

ِينَ  ُهم َوَما َوَزو ِجهۦِ   ٱل َمر ءِ  ير  َحد   ِمن   بِهِۦ بَِضا
َ
ِ   بِإِذ نِ  إِلَّ  أ ْ  َولََقد   يَنَفُعُهم    َوَل  يَُُضُُّهم   َما َوَيَتَعلَُّمونَ  ٱهللَّ َٰهُ  لََمنِ  َعلُِموا ى ََتَ  ِف  ََلُۥ َما ٱش 

ْ  َما َوَۡلِئ َس  َخَلَٰق    ِمن   َرةِ ٱٓأۡلخِ  ا و  نُفَسُهم    بِهِۦي  َۡشَ
َ
ْ  لَو   أ لَُمونَ  ََكنُوا  [٩٩٩: ابلقرة] ﴾ ١٠٢ َيع 

১০২. আর তারা১৩৫ অেুসরণ কনরনে, র্া শয়তােরা১৩৬ সুলাইমানের রাজনে পাি করত। আর সুলাইমাে কুফুরী 

কনর ক্ষে; র্রং শয়তােরা কুফুরী কনরনে। তারা মােুষনক র্াদু ক্ষশখ্াত১৩৭ এর্ং (তারা অেুসরণ কনরনে) র্া োক্ষর্ল 

করা হনয়ক্ষেল র্ানর্নলর দুই ক্ষফক্ষরশতা হারূত ও মারূনতর ওপর। আর তারা কাউনক (র্াদু) মশখ্াত ো মর্ পর্বন্ত 

ো র্লত মর্, ‘আমরা মতা পরীিা, সুতরাং মতামরা কুফুরী কনরা ো’।১৩৮  

এরপরও তারা এনদর কাে মেনক ক্ষশখ্ত, র্ার মাধ্যনম তারা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মনধ্য ক্ষর্নচ্ছদ ঘটাত।১৩৯ অেচ 

তারা তার মাধ্যনম কানরা মকাে িক্ষত করনত পারত ো আল্লাহর অেুমক্ষত োড়া। আর তারা ক্ষশখ্ত র্া তানদর 

িক্ষত করত, তানদর উপকার করত ো এর্ং তারা ক্ষেশ্চয় জােত মর্, মর্ র্যক্ষক্ত তা িয় করনর্, আক্ষখ্রানত তার 

মকাে অংশ োকনর্ ো। আর তা ক্ষেক্ষশ্চতরূনপ কতই-ো মন্দ, র্ার ক্ষর্ক্ষেমনয় তারা ক্ষেজনদরনক ক্ষর্িয় কনরনে। 

র্ক্ষদ তারা রু্ঝত।    

 

১৩৫. র্েী ইসরাঈল র্া ইসরাঈল প্রজন্ম। 

১৩৬. এখ্ানে ‘শায়াতীে’ র্লনত ক্ষজন্ন ও মােুষ উিনয়ই অন্তিুবক্ত  হনত পানর।  

১৩৭. ইসরাঈল মোনত্রর মনধ্য র্খ্ে চরম বেক্ষতক অধ্ঃপতে মদখ্া ক্ষদল; মোলাক্ষম, মূখ্বতা, অজ্ঞতা, দাক্ষরদ্র, লাঞ্ছো 

ও হীেতার ফনল র্খ্ে তানদর জাক্ষতেত মনোর্ল ও উচ্চাকাঙ্খার ক্ষর্লুক্ষপ্ত ঘটল, তখ্ে তারা র্াদু-নটাো, তার্ীজ-

তুমার, মটাটকা ইতযাক্ষদর প্রক্ষত আকৃষ্ট হনত োকল। তারা এমে সর্ পোর অেুসন্ধাে করনত লােল র্ানত মকানো 

পক্ষরশ্রম ও সংগ্রাম-সাধ্ো োড়াই ঝাড়-ফুুঁক ও তন্ত্র-মনন্ত্রর মজানর সাফলয লাি করা র্ায়। তখ্ে শয়তােরা 

তানদরনক প্রনরাচো ক্ষদনত লােল। তানদরনক রু্ঝানত োকনলা মর্, সুলাইমাে আলাইক্ষহস সালানমর ক্ষর্শাল রাজে 

ও তার ক্ষর্স্ময়কর িমতা মতা আসনল ক্ষকেু মন্ত্র-তন্ত্র ও কনয়কটা আুঁচড়, েকশা তো তার্ীনজর ফল। তারা 

তানদরনক মসগুনলা ক্ষশক্ষখ্নয় মদওয়ার দাক্ষয়ে ক্ষেল। আর র্েী ইসরাঈল জাক্ষত প্রতযাক্ষশত মহামূলযর্াে সম্পদ মনে 

কনর এনত ঝাুঁক্ষপনয় পড়ল।  

১৩৮. সমগ্র র্েী ইসরাঈল জাক্ষত র্খ্ে র্যাক্ষর্লনে র্ন্দী ও মোলাক্ষমর জীর্ে র্াপে করক্ষেল, মহাে আল্লাহ তখ্ে 

তানদর পরীিার উনেনশয দু'জে ক্ষফক্ষরশতানক মােুনষর মর্নশ পাক্ষিনয়ক্ষেনলে। লূত জাক্ষতর কানে মর্মে ক্ষফক্ষরশতারা 

ক্ষেনয়ক্ষেনলে সুদশবে র্ালনকর মর্নশ মতমক্ষে র্েী ইসরাঈনলর কানে হয়নতা তারা দরনর্শ ও ফকীনরর েদ্মনর্নশ 

হাক্ষর্র হনয় োকনর্ে। তারা তানদর ক্ষফক্ষরশতাসুলি বর্ক্ষশষ্টয অিুন্ন মরনখ্ই মসখ্ানে মােুষনক আল্লাহর ক্ষেনদবশ 

অেুর্ায়ী জ্ঞাে দাে কনরক্ষেনলে। তানদর ক্ষশখ্ানো জ্ঞাে ক্ষেল ক্ষেঃসনন্দনহ জানয়র্, উপকারী এর্ং কার্বকরী। তারা 
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মলাকনদর এই মনমব সতকবও কনর ক্ষদনয়নেে মর্, মদনখ্া, আমরা ক্ষকন্তু মতামানদর জেয পরীিাস্বরূপ। কানজই 

ক্ষেনজনদর পরকাল েষ্ট কনরা ো, অেবাৎ মকােরূপ অসৎ ও িক্ষতকর উনেনশয এর র্যর্হার কনরা ো। ক্ষকন্তু 

ইয়াহূদীরা তানদর চরম চাক্ষরক্ষত্রক ক্ষর্কৃক্ষত ক্ষেনয় তা ক্ষশনখ্ক্ষেল খ্ারাপ উনেনশয এর্ং তার প্রনয়ােও করনতা ক্ষেকৃষ্টতম 

লনিয। ফনল মসই উপকারী জ্ঞাে তানদর কানে র্াদু ও র্াদুকরী ক্ষর্দযায় পক্ষরণত হনলা। আর এর প্রক্ষত তারা এতই 

ঝুুঁনক পড়ল মর্, আল্লাহর ক্ষকতানর্র সানে তানদর আর মকানো সম্পকবই রইল ো। আর র্ানদর সানে োমমাত্র 

সম্পকব ক্ষেল, তাও শুধু্মাত্র ‘আমল ও তার্ীজ’ পর্বানয় সীক্ষমত ক্ষেল।  

 ১৩৯. অেবাৎ মসই র্াজানর সর্ মেনক মর্ক্ষশ চাক্ষহদা ক্ষেল এমে জাদু-নটাোর, র্ার সাহানর্য এক র্যক্ষক্ত অেয 

একজনের স্ত্রীনক তার স্বামীর কাে মেনক ক্ষর্ক্ষচ্ছন্ন কনর ক্ষেনজর প্রক্ষত আকৃষ্ট করনত পানর। তানদর মনধ্য মর্ বেক্ষতক 

পতে মদখ্া ক্ষদনয়ক্ষেল এক্ষট ক্ষেল তার ক্ষেকৃষ্টতম পর্বায়।   

 
نَُّهم   َولَو  ﴿

َ
ْ  أ ْ  َءاَمُنوا ا ِن   لََمُثوَبة   َوٱتََّقو  ِ  ِعندِ  م  ْ  لَّو   َخي     ٱهللَّ لَُمونَ  ََكنُوا  [٩٩٨: ابلقرة] ﴾ ١٠٣ َيع 

১০৩. আর র্ক্ষদ তারা ঈমাে আেত এর্ং তাকওয়া অর্লম্বে করত, তনর্ অর্শযই আল্লাহর পি মেনক (তানদর 

জেয) প্রক্ষতদাে উত্তম হত। র্ক্ষদ তারা জােত।  

 
َها﴿ يُّ

َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ْ  ٱَّلَّ ْ  َل  َءاَمُنوا ْ  َرَِٰعَنا َتُقولُوا نَا َوقُولُوا ْ   ٱنُظر  َمُعوا َٰفِرِينَ  َوٱس  ِۡلم   َعَذاب   َولِل َك

َ
 [ ٩٩٨: ابلقرة] ﴾ ١٠٤ أ

১০৪. মহ মুক্ষমেেণ,১৪০ মতামরা ‘রাইো’ র্নলা ো; র্রং র্ল, ‘উেজুরো’১৪২ আর মশাে,১৪৩ কাক্ষফরনদর জেয রনয়নে 

র্ন্ত্রণাদায়ক আর্ার্।  

 

১৪০. এই আয়াতক্ষটর মমবােব রু্ঝনত সংনিনপ মসই মপ্রিাপটক্ষট সামনে রাখ্া দরকার মর্, র্খ্ে ের্ী করীম সাল্লাল্লাহু 

আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম মক্কা মেনক ক্ষহজরত কনর মদীোয় আেমে করনলে এর্ং মদীোর চারপানশ ইসলানমর 

আহ্বাে েক্ষড়নয় পড়নত লােল, তখ্ে ইয়াহূদীরা স্থানে স্থানে মুসক্ষলমনদরনক ধ্মবীয় ক্ষর্তনকব জক্ষড়নয় তানদরনক র্যস্ত 

রাখ্ার অপনচষ্টা অর্যাহত রাখ্ল। তানদর উনল্লখ্নর্ােয র্াধ্া-দােকারী কার্বিমগুনলা ক্ষেল ক্ষেনরূপ: 

ক. তুচ্ছ র্যাপারনক মকন্দ্র কনর তুলকালাম কাণ্ড ঘটানো 

খ্. গুরুেহীে ক্ষর্ষয়নক অক্ষধ্ক গুরুে ক্ষদনয় সূক্ষ্মাক্ষতসূক্ষ্ম ক্ষর্ষনয়র অর্তারণা করা 

ে. অপপ্রচানরর মাধ্যনম ের্য মুক্ষমেনদর অন্তনর সনন্দহ-সংশয় সৃক্ষষ্ট করার মচষ্টা 

ঘ. প্রনশ্নর ওপর অেেবক প্রশ্ন কনর কুরআে ও মহাের্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লানমর র্ক্তর্যনক 

দূনর্বাধ্য কনর মতালা 

ঙ. ের্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লানমর মজক্ষলনস র্নস প্রতারণামূলক কোর্াতবা র্নল মোলনর্াে সৃক্ষষ্ট 

করা  

এই রুকু হনত পরর্তবী রুকুগুনলানত মহাের্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লানমর অেুসারী তো মুক্ষমেনদরনক এসর্ 

অক্ষেষ্টকর কাজ মেনক ক্ষর্রত োকনত র্লা হনয়নে, র্া তানদর ক্ষর্রুনদ্ধ ইয়াহূদীরা করক্ষেল। মসসর্ সনন্দহ-সংশনয়র 

জর্ার্ও মদওয়া হনয়নে, মর্গুনলা তারা মুসক্ষলমনদর অন্তনর সৃক্ষষ্টর মচষ্টা করক্ষেল। 
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১৪১. এ শেক্ষটর  অেব ‘আমানদর একটু সুনর্াে ক্ষদে’। ক্ষকন্তু  ইয়াহূদীনদর িাষায় এর অেব ‘মশানো, তুক্ষম র্ক্ষধ্র 

হনয় র্াও’। ইয়াহূদীরা র্খ্ে মুসক্ষলমনদরনক মহাের্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লানমর কো িানলা কনর রু্নঝ 

মেওয়ার উনেনশ র্যর্হার করনত মদখ্ল, তখ্ে তারা এটানক সুনর্াে ক্ষহনসনর্ েণয কনর তানদর িাষায় র্যর্হৃত 

োক্ষলর অনেব  শেক্ষটনক প্রনয়াে করনত লােল। আর্ার কখ্নো র্া তারা শেক্ষটর উচ্চারণ একটু মটনে ‘রাইো’ 

 ও র্লার মচষ্টা করনত লােল, র্ার অেব ‘ওনহ আমানদর রাখ্াল’! এর সর্ক্ষকেুর মূল উনেশয ক্ষেল রাহমাতুক্ষল্লল(َراِعيَنَا)

আলামীেনক তুচ্ছজ্ঞাে ও অপদস্ত করা। ইয়াহূদীনদর এই েলচাতুক্ষর র্ন্ধ করার জেয আল্লাহ তা‘আলা মুক্ষমেনদরনক 

‘রাইো’ র্জবে করনত র্লনলে। এর একােবনর্াধ্ক শে ‘উেরু্রো’ অেবাৎ আমানদর প্রক্ষত েজর ক্ষদে র্লনত ক্ষেনদবশ 

ক্ষদনলে। শে প্রনয়ানের মিনত্র সার্ধ্ােতার ক্ষর্ষয়ক্ষট আমরা এ আয়াত মেনক রু্ঝনত পাক্ষচ্ছ।    

১৪২. তাই মুক্ষমেনদরনক র্োর্ে কুলুষমুক্ত ক্ষশষ্টাচার ক্ষশিা ক্ষদনয় ক্ষেনদবশ মদওয়া হনলা ঐ শেক্ষট র্নলা ো, র্রং 

র্নলা ‘উেরু্রো’। র্ার অেব ‘আমানদর প্রক্ষত লিয করুে’ র্া ‘আমানদর প্রক্ষত দৃক্ষষ্ট ক্ষদে’ অের্া ‘আমানদরনক একটু 

রু্ঝনত ক্ষদে’। 

১৪৩. কারণ মহাের্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লানমর আনলাচো বশক্ষেনলযর সানে মশাোর প্রশ্নই উনি ো, তানত 

র্রং কো মশাোর মাঝখ্ানে সম্ভার্ো োনক ক্ষেনজনদর ক্ষচন্তাজানল র্ার র্ার জক্ষড়নয় পড়ার। ফনল িুল রু্ঝার এর্ং 

প্রনশ্নর পর প্রশ্ন করার অর্কাশ সৃক্ষষ্ট হয়, র্া প্রায়ই ঘটত ইয়াহূদীনদর মিনত্র। তাই মুক্ষমেনদর র্যাপার সমূ্পণব 

ক্ষিন্ন, তানদরনক আনলার পনে চলার পানেয় শুেনত হনর্ স্বতঃসু্ফতব আগ্রহ ও েিীর মনোনর্ানের সানে, আর 

মােনত হনর্ খু্ক্ষশ মনে, তৃক্ষপ্তর সানে। 

  
ا﴿ ِينَ  َودُّ يَ  مَّ ْ  ٱَّلَّ لِ  ِمن   َكَفُروا ه 

َ
ِكِيَ  َوَل  ٱل ِكَتَٰبِ  أ ن ٱل ُمۡش 

َ
َل  أ ِن   َعلَي ُكم ُيَنَّ ِن َخي    م  ب ُِكم    م  ُ  رَّ َتِهِۦ َُي َتصُّ  َوٱهللَّ يُء   َمن بِرَْح  ُ َوٱ يََشا  هللَّ

لِ  ُذو  [  ٩٩٨: ابلقرة] ﴾ ١٠٥ ٱل َعِظيمِ  ٱل َفض 

১০৫. আহনল ক্ষকতার্১৪৪ ও মুশক্ষরকনদর১৪৫ মধ্য মেনক র্ারা কুফুরী কনরনে, তারা চায় ো মর্, মতামানদর রনর্র 

পি মেনক মতামানদর উপর মকাে কলযাণ োক্ষর্ল মহাক। আর আল্লাহ র্ানক ইচ্ছা তানক তাুঁর রহমত দ্বারা খ্াস 

কনরে এর্ং আল্লাহ মহাে অেুগ্রনহর অক্ষধ্কারী।   

 

১৪৪. পূনর্ব অর্তীণব আসমােী ক্ষকতার্সমূনহর অেুসারী। 

১৪৫. র্ারা আল্লাহর সানে অেযকাউনক শরীক কনর অের্া আল্লাহর ইর্াদানতর সানে অেয কারও ইর্াদাত কনর।  

 
و   َءايَة   ِمن   نَنَسخ   َما﴿

َ
تِ  نُنِسَها أ

 
ي    نَأ

ي  ِِبَ ِن َها و   م 
َ
ي   أ لَم   ِمث لَِها

َ
لَم   أ نَّ  َتع 

َ
َ  أ َٰ  ٱهللَّ ء   ُك ِ  ََعَ  [ ٩٩٨: ابلقرة] ﴾ ١٠٦ قَِدير   ََش 

১০৬. আমরা মর্ আয়াত রক্ষহত কক্ষর ক্ষকংর্া িুক্ষলনয় মদই, তার মচনয় উত্তম ক্ষকংর্া তার মনতা১৪৬ আেয়ে কক্ষর। 

তুক্ষম ক্ষক জাে ো মর্, আল্লাহ সর্ ক্ষকেুর ওপর িমতার্াে। 

 

১৪৬. এখ্ানে একক্ষট ক্ষর্নশষ সনন্দনহর জর্ার্ মদওয়া হনয়নে, র্া মুসক্ষলমনদর অন্তনর সৃক্ষষ্টর জেয ইয়াহূদীরা মচষ্টা 

চালাত। তানদর অক্ষিনর্ােগুনলা ক্ষেল ক্ষেনরূপ: 
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ক. পূর্বর্তবী ক্ষকতার্গুনলা র্ক্ষদ আল্লাহর পি মেনক এনস োনক এর্ং এ-কুরআেও তাুঁর পি মেনকই 

এনস োনক, তাহনল ঐ ক্ষকতার্গুনলার ক্ষকেু ক্ষর্ধ্ানের মিনত্র এখ্ানে ক্ষিন্নতর ক্ষেনদবশো মদওয়া হনয়নে 

মকে? 

খ্. একই আল্লাহর পি মেনক ক্ষর্ক্ষিন্ন সময় ক্ষর্ক্ষিন্ন ক্ষর্ধ্াে কীিানর্ আসনত পানর? 

ে. আর্ার কুরআে দাক্ষর্ করনে মর্, ইয়াহূদী ও খৃ্ষ্টােরা তানদরনক মদওয়া ক্ষশিার ক্ষকেু অংশ িুনল মেনে। 

আল্লাহপ্রদত্ত ক্ষশিা হানফর্নদর মে মেনক ক্ষক কনর মুনে মর্নত পানর? 

ক্ষহদায়াত অেুসন্ধানের উনেনশয েয় র্রং আল-কুরআে মর্ মহাে আল্লাহর পি মেনক অর্তীণব, এ র্যাপানর 

মুসক্ষলমনদর মনে সনন্দহ সৃক্ষষ্টর লনিযই তারা এগুনলা করনতা। 

এর জর্ানর্ মহাে আল্লাহ র্লনেে, ক্ষতক্ষেই মাক্ষলক, তাুঁর িমতা সীমাহীে, ক্ষতক্ষে তাুঁর মর্ মকাে ক্ষেনদবশনক ইচ্ছা 

কনর রক্ষহত কনর মদে র্া মর্ মকানো ক্ষর্ধ্ােনক ক্ষর্লুপ্ত কনরে; ক্ষকন্তু র্া ক্ষতক্ষে রক্ষহত র্া ক্ষর্লুপ্ত কনরে, তার মচনয় 

উওম অের্া কমপনি সমতুলয কলযাণময় ও উপনর্ােী ক্ষর্ধ্াে মসখ্ানে স্থলাক্ষিক্ষষক্ত কনরে। আর ক্ষর্ধ্াে প্রদানে 

মূল লিয হনলা আেুেনতযর পরীিা মেওয়া। তাই ক্ষতক্ষে ক্ষর্ক্ষিন্ন সময় ক্ষর্ক্ষিন্ন ক্ষর্ধ্াে ক্ষদনয় র্ান্দানদরনক পরীিা 

করনত পানরে। এনত সনন্দহ করার ক্ষকেুই মেই।     

 
لَم   ﴿
َ
لَم   أ نَّ  َتع 

َ
َ  أ َمََٰوَٰتِ  ُمل ُك  ََلُۥ ٱهللَّ ۡرِض   ٱلسَّ

َ ِن لَُكم َوَما َوٱۡل  ِ  ُدونِ  م   [  ٩٩٨:  ابلقرة] ﴾ ١٠٧ نَِصي   َوَل  َوِل    ِمن ٱهللَّ
১০৭. তুক্ষম ক্ষক জাে ো মর্, ক্ষেশ্চয় আসমােসমূহ ও র্মীনের রাজে আল্লাহর। আর আল্লাহ োড়া মতামানদর মকানো 

অক্ষিিার্ক ও সাহার্যকারী মেই।   

 
م   ﴿
َ
ن تُرِيُدونَ  أ

َ
ْ تَس   أ لِ  َوَمن َقب ُل   ِمن ُموَسَٰ  ُسئَِل  َكَما رَُسولَُكم   لُوا رَ  يَتََبدَّ يَمَٰنِ  ٱل ُكف  ِ

يءَ  َضلَّ  َفَقد   بِٱۡل  بِيلِ  َسَوا :  ابلقرة] ﴾ ١٠٨ ٱلسَّ
٩٩٣  ] 

১০৮. োক্ষক মতামরা চাও মতামানদর রাসূলনক প্রশ্ন করনত, মর্মে পূনর্ব মূসানক প্রশ্ন করা হনয়ক্ষেল?১৪৭ আর মর্ 

ঈমােনক কুফনর পক্ষরর্তবে করনর্, মস ক্ষেশ্চয় মসাজা পে ক্ষর্চুযত হনলা। 

  

১৪৭. আরু্ হুরায়রা রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক র্ক্ষণবত, ক্ষতক্ষে র্নলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম 

সাহার্ীনদর উনেনশয এক িাষনণ র্লনলে: ‘ক্ষেশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা মতামানদর জেয হজ ফরর্ কনরনেে’। তখ্ে 

মস উপক্ষস্থক্ষত মেনক একজে (আকরা ইর্ে হানর্স) দাুঁক্ষড়নয় ক্ষজনজ্ঞস করনলে: ‘মহ আল্লাহর রাসূল! প্রক্ষত র্েরই 

ক্ষক হজ ফরর্’? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম তার কোর উত্তর ো ক্ষদনয় চুপ োকনলে। এমেক্ষক মলাকক্ষট 

ক্ষতের্ার এ প্রশ্ন করল। পনর ের্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম র্লনলে: ‘আক্ষম র্ক্ষদ হযাুঁ র্লতাম তাহনল 

মতামানদর জেয অর্শযই প্রক্ষত র্ের হজ্জ ফরর্ হনয় মর্ত। তখ্ে তা মতামরা পালে করনত সিম হনত ো’। 

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম র্লনলে: ‘আক্ষম র্তিে ক্ষকেু ো র্ক্ষল, ততিণ মতামরাও 

আমানক ক্ষকেু ক্ষজনজ্ঞস কনরা ো। অক্ষতক্ষরক্ত প্রশ্ন কনর শরী‘আতনক কক্ষিে কনরা ো। মতামানদর পূর্বর্তবী জাক্ষতরাও 

এিানর্ তানদর ের্ীনদরনক অক্ষধ্ক প্রশ্ন কনর এর্ং মস র্যাপানর ক্ষেনজরা মতানেকয কনর ধ্বংস হনয়নে। সুতরাং 
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র্খ্ে আক্ষম মতামানদরনক ক্ষকেু করার ক্ষেনদবশ মদই, সাধ্যােুসানর তা পালে কনরা; আর র্খ্ে ক্ষকেু মেনক ক্ষর্রত 

োকনত র্ক্ষল, তা মতামরা পক্ষরতযাে কনরা’।  (সহীহ মুসক্ষলম) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম র্নলনেে: ‘মুসক্ষলমনদর মনধ্য সর্নচনয় র্ড় অপরাধ্ী ঐ র্যক্ষক্ত, মর্ এমে 

ক্ষজক্ষেস সম্পনকব প্রশ্ন করল র্া হারাম ক্ষেল ো, ক্ষকন্তু তার প্রনশ্নর কারনণ তা হারাম হনয় মেল’। রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম আনরা র্নলে: ‘মতামরা র্ানজ কো, সম্পদ ক্ষর্েষ্ট করা এর্ং মর্ক্ষশ প্রশ্ন করা মেনক ক্ষর্রত 

োনকা’। (সহীহ আল-রু্খ্ারী) 

 
ِن   َكثِي   َودَّ ﴿ لِ  م  ه 

َ
ونَُكم لَو   ٱل ِكَتَٰبِ  أ ِن   يَُردُّ دِ  م  اًرا إِيَمَٰنُِكم   َبع  ِن   َحَسٗدا ُكفَّ نُفِسِهم ِعندِ  م 

َ
ِن   أ دِ  م  َ  َما َبع  َقُّ   لَُهمُ  تَبَيَّ ْ  ٱۡل  ُفوا  فَٱع 

 ْ َفُحوا َٰ  َوٱص  ِتَ  َحّتَّ
 
ُ  يَأ رِهِۦي   ٱهللَّ م 

َ
َ  إِنَّ  بِأ َٰ  ٱهللَّ ء   ُك ِ  ََعَ  [  ٩٩٨: ابلقرة] ﴾ ١٠٩ قَِدير   ََش 

১০৯. আহনল ক্ষকতানর্র অনেনকই চায়, র্ক্ষদ তারা মতামানদরনক ঈমাে আোর পর কাক্ষফর অর্স্থায় ক্ষফক্ষরনয় ক্ষেনত 

পারত! সতয স্পষ্ট হওয়ার পর তানদর পি মেনক ক্ষহংসার্শত (তারা এরূপ কনর োনক)। সুতরাং মতামরা িমা 

কর এর্ং এক্ষড়নয় চল,১৪৮ র্তিণ ো আল্লাহ তাুঁর ক্ষেনদবশ মদে। ক্ষেশ্চয় আল্লাহ সর্ ক্ষকেুর ওপর িমতার্াে।    

 

১৪৮. ক্ষর্নরাধ্ীনদর ক্ষহংসা-ক্ষর্নদ্বষ মদনখ্ মুক্ষমে র্যক্ষক্তরা উনত্তক্ষজত হনয় পড়নর্ ো, িারসাময হাক্ষরনয় মফলনর্ ো। 

বধ্নর্বযর সানে আল্লাহর স্মরণ, তাুঁর ওপর তাওয়াকু্কল (িরসা) ও সৎকনমব তৎপর োকনর্। ক্ষর্নরাধ্ীনদর কোয় 

উৎকক্ষিত ো হনয় তা র্রং এক্ষড়নয় র্ানর্। 

মহাে আল্লাহ র্নলে: ক্ষেশ্চয় তারা িীষণ মকৌশল করনে। আর আক্ষমও িীষণ মকৌশল করক্ষে। অতএর্,  

কাক্ষফরনদরনক ক্ষকেুটা অর্কাশ দাও, ক্ষকেু সমনয়র তানদরনক অর্কাশ দাও। (মদখু্ে: সূরা আত-তাক্ষরক, আয়াত 

১৫-১৭) 

  
﴿ ْ قِيُموا

َ
ةَ  َوأ لَوَٰ ْ  ٱلصَّ ةَ   َوَءاتُوا َكوَٰ ْ  َوَما ٱلزَّ ُموا ِ نُفِسُكم ُتَقد 

َ
ِن   ِۡل ِ   ِعندَ  ََتُِدوهُ  َخي    م  َ  إِنَّ  ٱهللَّ َملُونَ  بَِما ٱهللَّ  [ ٩٩٩: ابلقرة] ﴾ ١١٠ بَِصي   َتع 

১১০. আর মতামরা সালাত কানয়ম কর ও র্াকাত দাও এর্ং মর্ মেক আমল মতামরা ক্ষেজনদর জেয আনে পািানর্, 

তা আল্লাহর ক্ষেকট পানর্।১৪৯ মতামরা র্া করে ক্ষেশ্চয় আল্লাহ তার সমযক দ্রষ্টা।  

১৪৯. পরকানলর প্রস্তুক্ষত সম্পনকব আনরা পড়নত ক্ষিক করুে ক্ষেননর দুক্ষট ক্ষলংক: 

http://www.islamhouse.com/p/41497 http://www.islamhouse.com/p/41478 

  
﴿ ْ ُخَل  لَن َوقَالُوا َنَّةَ  يَد  و   ُهوًدا ََكنَ  َمن إِلَّ  ٱۡل 

َ
َمانِيُُّهم    تِل َك  نََصََٰرىَٰ   أ

َ
ْ  قُل   أ َهََٰنُكم   َهاتُوا  [  ٩٩٩: ابلقرة] ﴾ ١١١ َصَِٰدقِيَ  ُكنُتم   إِن بُر 

১১১. আর তারা র্নল, ইয়াহূদী ক্ষকংর্া োসারা োড়া অেয মকউ জান্নানত প্রনর্শ করনর্ ো। এটা তানদর ক্ষমেযা 

আশা।১৫০ র্ল, ‘মতামরা মতামানদর প্রমাণ ক্ষেনয় আস, র্ক্ষদ মতামরা সতযর্াদী হনয় োক’।  

  

১৫০. এক্ষট মুসক্ষলমনদরনক ক্ষর্ভ্রান্ত করার জেয ইয়াহূদী ও খৃ্ষ্টােনদর আনরকক্ষট প্রনরাচো। তানদর র্ক্তর্য হনচ্ছ মর্, 

োজাত তো পরকানল মুক্ষক্তর পে হনলা ইয়াহূদী অের্া খৃ্ষ্টাে ধ্মব গ্রহণ করা। তানদর দাক্ষর্ অেুর্ায়ী এ দু’ক্ষটই 

আল্লাহ প্রদত্ত এর্ং তা ক্ষর্দযমাে োকা অর্স্থায় েতুে মকানো জীর্ে-র্যর্স্থার প্রনয়াজে মেই।  

http://www.islamhouse.com/p/41497
http://www.islamhouse.com/p/41478


 

 

আল কুরআনের সংক্ষিপ্ত তাফসীর: ৩য় পর্ব  14  

এখ্ানে লিযণীয় মর্, তারা পরস্পর চরম শত্রু হওয়া সনেও  ইসলানমর ক্ষর্নরাধ্ীতায় তারা ঐকযর্দ্ধ, র্া মুসক্ষলমনদর 

ক্ষর্নরাধ্ীনদর ক্ষচরাচক্ষরত বর্ক্ষশষ্টয। 
       

لَمَ  َمن   بََلَٰ  ﴿ س 
َ
َهُهۥ أ ِ  وَج  ۥي  ُُم ِسن   َوُهوَ  هلِلَّ ُرهُۥ فَلَُه ج 

َ
 [٩٩٩: ابلقرة] ﴾ ١١٢ ََي َزنُونَ  ُهم   َوَل  َعلَي ِهم   َخو ف   َوَل  َرب ِهِۦ ِعندَ  أ

১১২. হযাুঁ, মর্ ক্ষেজনক আল্লাহর কানে মসাপদব কনরনে এর্ং মস সৎকমবশীলও, তনর্ তার জেয রনয়নে তার রনর্র 

ক্ষেকট প্রক্ষতদাে। আর তানদর মকানো িয় মেই এর্ং তারা দুঃক্ষখ্তও হনর্ ো।১৫১ 

 

১৫১. অেবাৎ পরকানল মুক্ষক্ত ও জান্নাত প্রাক্ষপ্তর জেয ইয়াহূদী র্া খৃ্ষ্টাে েয়, র্রং প্রকৃত অনেব আল্লাহর জেয হনত 

হনর্ সমক্ষপবত, মুসক্ষলম। সানে োকনত হনর্ ইহসাে অেবাৎ:   

ক. পূণব ক্ষেষ্ঠা, সততা ও মহাে আল্লাহর িয় এর্ং আশা রু্নক ধ্ারণ কনর শরী‘আনতর ক্ষর্ক্ষধ্-ক্ষেনষধ্ পালনে 

সনচষ্ট হওয়া।  

খ্. মলাক-নদখ্ানো মকানো উনেনশয েয়, র্রং শুধু্মাত্র আল্লাহর সন্তুক্ষষ্ট অজবনের লনিযই মকর্ল ইর্াদাত-

র্নন্দেী আদায় করা।  

ে.  ক্ষপ্রয়ের্ী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লানমর প্রদক্ষশবত সুন্নাহ  অেুসরণ কনর সকল কমব 

র্োেবরূনপ সম্পাদে করা।  

র্ারা এিানর্ ইর্াদাত ও আেুেনতযর জীর্েধ্ারা েনড় তুলনর্, তানদর জেয তানদর প্রক্ষতপালনকর কানে রনয়নে 

ক্ষেক্ষশ্চত প্রক্ষতদাে। তানদর মকানো শঙ্কা র্া িনয়র কারণ মেই।  

মহাে আল্লাহ র্নলে: 

(ক্ষেশ্চয় র্ারা র্নল, ‘আল্লাহই আমানদর রর্’ অতঃপর  অক্ষর্চল োনক, ক্ষফক্ষরশতারা তানদর কানে োক্ষর্ল হয় (এর্ং 

র্নল,) ‘মতামরা িয় মপনয়া ো, দুক্ষশ্চন্তা কনরা ো এর্ং মসই জান্নানতর সুসংর্াদ গ্রহণ কর মতামানদরনক র্ার ওয়াদা 

মদওয়া হনয়ক্ষেল’।  

আমরা দুক্ষেয়ার জীর্নে মতামানদর র্নু্ধ এর্ং আক্ষখ্রানতও। মসখ্ানে মতামানদর জেয োকনর্ র্া মতামানদর মে 

চাইনর্ এর্ং মসখ্ানে মতামানদর জেয আনরা োকনর্ র্া মতামরা দাক্ষর্ করনর্।) (মদখু্ে: সূরা হা-মীম আস-সাজ দাহ, 

আয়াত ৩০-৩১) 
    

َُهودُ  َوقَالَِت ﴿ َٰ  ٱنلََّصََٰرىَٰ  لَي َسِت  ٱۡل  ء   ََعَ َُهودُ  لَي َسِت  ٱنلََّصََٰرىَٰ  َوقَالَِت  ََش  َٰ  ٱۡل  ء   ََعَ ِينَ  قَاَل  َكَذَٰلَِك  ٱل ِكَتََٰب   َيت لُونَ  وَُهم   ََش   َل  ٱَّلَّ
لَُمونَ  لِِهم    ِمث َل  َيع  ُ  قَو  ْ  فِيَما ٱل قَِيََٰمةِ يَو مَ  بَي َنُهم   ََي ُكمُ  فَٱهللَّ  [٩٩٨: ابلقرة] ﴾ ١١٣ َُي َتلُِفونَ  فِيهِ  ََكنُوا

১১৩. আর ইয়াহূদীরা র্নল, ‘োসারানদর মকানো ক্ষিক্ষত্ত মেই’ এর্ং োসারারা র্নল ‘ইয়াহূদীনদর মকানো ক্ষিক্ষত্ত মেই’। 

অেচ তারা ক্ষকতার্ পাি কনর। এিানর্ই, র্ারা ক্ষকেু জানে ো,১৫২ তারা তানদর কোর মনতা কো র্নল। সুতরাং 

আল্লাহ ক্ষকয়ামনতর ক্ষদে মর্ ক্ষর্ষনয় তারা মতক্ষর্নরাধ্ করত মস ক্ষর্ষনয় তানদর মনধ্য ফয়সালা করনর্ে।   

 

১৫২. মুশক্ষরক (অংশীর্াদী) ও োক্ষস্তনকরা।  
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لَمُ  َوَمن  ﴿ ظ 
َ
ن أ َنعَ  ِممَّ ِ  َمَسَِٰجدَ  مَّ ن ٱهللَّ

َ
َكرَ  أ ُمُهۥ فِيَها يُذ  ي   ِف  َوَسَعَٰ  ٱس  ْوَلَٰٓئَِك  َخَرابَِها

ُ
ن لَُهم   ََكنَ  َما أ

َ
ي  أ ُخلُوَها يئِفَِي   إِلَّ  يَد   ن َياٱِلُّ  ِف  لَُهم   َخا

ي    [ ٩٩٨: ابلقرة] ﴾ ١١٤ َعِظيم   َعَذاب   ٱٓأۡلِخَرةِ  ِف  َولَُهم   ِخز 

১১৪. আর তার মচনয় অক্ষধ্ক র্ানলম মক, মর্ আল্লাহর মাসক্ষজদসমূনহ তাুঁর োম স্মরণ করা মেনক র্াধ্া প্রদাে 

কনর এর্ং তা ক্ষর্রাণ করনত মচষ্টা কনর? তানদর মতা উক্ষচৎ ক্ষেল িীত হনয় তানত প্রনর্শ করা।১৫৩ তানদর জেয 

দুক্ষেয়ায় রনয়নে লাঞ্ছো আর আক্ষখ্রানত তানদর জেয রনয়নে মহা আর্ার্।  

 

১৫৩. ইর্াদাতেৃহগুনলা কখ্নো র্ানলম (অক্ষধ্কার হরণকারী)-মদর কতৃবে ও পক্ষরচালোধ্ীনে োকনত পানর ো। 

র্রং ঐ ক্ষর্নশষ দীেী প্রক্ষতষ্ঠােগুনলার রিণানর্িণ ও শাসে-কতৃবনে োকনত হনর্ এমে সর্ মলাক, র্ারা মহাে 

আল্লাহনক িয় কনর এর্ং সনর্বাতিানর্ তাুঁর প্রক্ষত অেুেত। তাহনল দুষৃ্কক্ষতকারীরা মসখ্ানে উপক্ষস্থত হনলও দুষ্কমব 

করার সাহস পানর্ ো। কারণ তারা জােনর্, মসখ্ানে ক্ষেনয় মকানো রু্লুনমর কাজ করনল তানদর শাক্ষস্ত মপনত হনর্।  

মহাে আল্লাহ আল-কুরআনের অপর স্থানে র্নলে: “মুশক্ষরকনদর অক্ষধ্কার মেই মর্, তারা আল্লাহর মসক্ষজদসমূহ 

আর্াদ করনর্, ক্ষেজনদর উপর কুফুরীর সািয মদওয়া অর্স্থায়। এনদরই আমলসমূহ র্রর্াদ হনয়নে এর্ং আগুনেই 

তারা স্থায়ী হনর্।” (মদখু্ে: সূরা আত-তাওর্াহ, আয়াত: ১৭-১৮) 

  
﴿ ِ ُِق  َوهلِلَّ رُِب   ٱل َمۡش  َنَما َوٱل َمغ  ي 

َ
ْ  فَأ هُ  َفَثمَّ  تَُولُّوا ِ   وَج  َ  إِنَّ  ٱهللَّ  [  ٩٩٨: ابلقرة] ﴾ ١١٥ َعلِيم   َوَِٰسع   ٱهللَّ

১১৫. ১৫৪আর পূর্ব ও পক্ষশ্চম আল্লাহরই। সুতরাং মতামরা মর্ ক্ষদনকই মুখ্ ক্ষফরাও, মস ক্ষদনকই আল্লাহর মচহারা।১৫৫ 

ক্ষেশ্চয় আল্লাহ প্রাচুর্বময়, সর্বজ্ঞ।১৫৬ 

 

১৫৪. এ আয়াতক্ষট ‘ক্ষকর্লা পক্ষরর্তবে’ তো র্ায়তুল মুকাোস মেনক র্ায়তুল্লাহ (কা‘র্া শরীফ)-এর ক্ষদনক ক্ষকর্লা 

পক্ষরর্তবনের পর অর্তীণব হয়। মহাের্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম মদীোয় ক্ষহর্রনতর ১৬/১৭ মাস পর এই 

ক্ষেনদবশ মদওয়া হয় এিানর্: 

(আকানশর ক্ষদনক র্ার র্ার মতামার মুখ্ ক্ষফরানো আক্ষম অর্শযই মদখ্ক্ষে। অতএর্, আমরা অর্শযই মতামানক এমে 

ক্ষকর্লার ক্ষদনক ক্ষফরার্, র্া তুক্ষম পেন্দ কর। সুতরাং মতামরা মচহারা মাসক্ষজদুল হারানমর ক্ষদনক ক্ষফরাও এর্ং 

মতামরা মর্খ্ানেই োক, তার ক্ষদনকই মতামানদর মচহারা ক্ষফরাও। আর ক্ষেশ্চয় র্ারা ক্ষকতার্প্রাপ্ত হনয়নে, তারা 

অর্শযই জানে মর্, তা তানদর রনর্র পি মেক সতয এর্ং তারা র্া কনর, মস র্যাপানর আল্লাহ োক্ষফল েে।)  

(মদখু্ে: সূরা আল-র্াকারা, আয়াত: ১৪৪) 

 

ক্ষকর্লা পক্ষরর্তবনের এ র্যাপারক্ষটনক ক্ষেনয় ক্ষর্নরাধ্ী-অক্ষর্শ্বাসীরা মর্ ক্ষর্ভ্রাক্ষন্ত সৃক্ষষ্টর মচষ্টা করক্ষেল, তার জর্ানর্ এই 

আয়াতক্ষট অর্তীণব হয়। (আনরা জােনত মদখু্ে: সূরা আল-র্াকারা, আয়াত: ১৪২, ১৪৫; সূরা আনল ইমরাে, আয়াত: 

৯৬-৯৭; সূরা আল-মানয়দা, আয়াত: ৯৭) 

১৫৫. অেবাৎ মহাে আল্লাহ সর্ ক্ষদক ও স্থানের মাক্ষলক। কানজই তাুঁর ক্ষেনদবশ মনতা মর্ মকানো ক্ষদনক মুখ্ কনর 

ইর্াদাত করনল তাুঁর উনেনশই ইর্াদত সমক্ষপবত হনর্।  
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১৫৬. অেবাৎ মহাে আল্লাহ সীমার্দ্ধতা মেনক মুক্ত, ক্ষতক্ষে অসীম, অেন্ত। মকানো মকানো ক্ষর্ভ্রান্ত মােুষ তাুঁনক 

ক্ষেনজনদর মনতা মিনর্ োকনত পানর! ক্ষকন্তু সর্বশক্ষক্তমাে আল্লাহর কতৃবে ক্ষর্শাল ও ক্ষর্সৃ্তত এর্ং তাুঁর অেুগ্রহ দানের 

মিত্র অতযন্ত র্যাপক। তাুঁর মকানো র্ান্দা মকাোয় মকাে সময় ক্ষক উনেনশয তাুঁনক স্মরণ করনে, তা ক্ষতক্ষে 

সার্বিক্ষণকিানর্ জানেে।  

 
﴿ ْ َذَ  َوقَالُوا ُ  ٱُتَّ ا   ٱهللَّ ۥ   َوَِلٗ ُۥ بَل ُسب َحََٰنُه َمََٰوَٰتِ  ِف  َما َلَّ ۡرِض   ٱلسَّ

َ ُۥ ُك    َوٱۡل  َٰنُِتونَ  َلَّ  [ ٩٩٨: ابلقرة] ﴾ ١١٦ َق

১১৬. আর তারা র্নল, আল্লাহ সন্তাে গ্রহণ কনরনেে। ক্ষতক্ষে পক্ষর্ত্র মহাে; ১৫৭ র্রং আসমােসমূহ ও র্মীনে র্া 

ক্ষকেু আনে তা তাুঁরই। সর্ তাুঁরই অেুেত।  

 

১৫৭. আেুল্লাহ ইর্ে আব্বাস রাক্ষদয়াল্লাহু আেহুমা ের্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম মেনক র্ণবো কনরনেে। 

ক্ষতক্ষে (ের্ী সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম) র্নলনেে, মহাে আল্লাহ র্নলে: মােুষ আমানক ক্ষমেযা প্রক্ষতপন্ন কনর, 

অেচ তানদর জেয এটা উক্ষচৎ েয়। আর মােুষ আমানক োক্ষল মদয়, অেচ এটা তার জেয উক্ষচৎ েয়। তানদর 

আমানক ক্ষমেযা প্রক্ষতপন্ন করার অেব হনলা, তারা র্নল, আক্ষম তানদরনক (মৃতুযর পনর) জীক্ষর্ত কনর আনের মনতা 

করনত সিম েই। আর তানদর আমানক োক্ষল মদওয়া হনলা, তারা র্নল মর্, আমার পুত্র আনে। অেচ স্ত্রী র্া সন্তাে 

রাখ্ার মনতা ক্ষর্ষয় মেনক আক্ষম পক্ষর্ত্র। (মদখু্ে: সহীহ আল-রু্খ্ারী, ৪েব খ্ণ্ড, হাদীস েং ৪১২৪) 
      

َمََٰوَٰتِ  بَِديعُ ﴿ ۡرِض   ٱلسَّ
َ ٗرا قََضَٰٓ  ِإَوَذا َوٱۡل  م 

َ
َما أ  [  ٩٩٨: ابلقرة] ﴾ ١١٧ َفَيُكونُ  ُكن ََلُۥ َيُقوُل  فَإِنَّ

১১৭. ক্ষতক্ষে আসমােসমূহ ও র্মীনের স্রষ্টা। আর র্খ্ে ক্ষতক্ষে মকাে ক্ষর্ষনয়র ক্ষসদ্ধান্ত মেে, তখ্ে মকর্ল র্নলে ‘হও’ 

ফনল তা হনয় র্ায়।  

 
ِينَ  َوقَاَل ﴿ لَُمونَ  َل  ٱَّلَّ َل  َيع  ُ  يَُكل ُِمَنا لَو  و   ٱهللَّ

َ
ي  أ تِيَنا

 
ِينَ  قَاَل  َكَذَٰلَِك  َءايَة    تَأ ِث َل  َقب لِِهم ِمن ٱَّلَّ لِِهم    م   ٱٓأۡلَيَِٰت  ابَيَّنَّ  قَد   قُلُوُبُهم    تََشََٰبَهت   قَو 

م    [  ٩٩٣: ابلقرة] ﴾ ١١٨ يُوقُِنونَ  لَِقو 

১১৮. আর র্ারা জানে ো, তারা র্নল, ‘মকে আল্লাহ আমানদর সানে কো র্নলে ো ক্ষকংর্া আমানদর কানে মকাে 

ক্ষেদশবে আনস ো’?১৫৮ এিানর্ই, র্ারা তানদর পূনর্ব ক্ষেল তারা তানদর কোর মনতা কো র্নলনে।১৫৯ তানদর 

অন্তরসমূহ একই রকম হনয় ক্ষেনয়নে। আমরা মতা আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট কনর ক্ষদনয়ক্ষে এমে কাওনমর জেয, র্ারা 

দৃঢ় ক্ষর্শ্বাস রানখ্।১৬০ 

 

১৫৮. এখ্ানে পেভ্রষ্টনদর দুক্ষট অক্ষিনর্াে: 

ক. আল্লাহ ক্ষেনজ এনস তানদর সানে কো র্নলে ো মকে? 

খ্. তানদর কানে মকানো ক্ষেদশবে (sign) আনস ো মকে?  

১৫৯. অেবাৎ আজনকর পেভ্রষ্টরা মকানো েতুে অক্ষিনর্াে র্া দাক্ষর্ উত্থাপে কনর ক্ষে, র্া এর আনের ক্ষর্নরাধ্ীরা 

কনরক্ষে। প্রাচীে রু্ে মেনক আজ পর্বন্ত পেভ্রষ্টতার স্বরূপ ও প্রকৃক্ষত অপক্ষরর্ক্ষতবত রনয়নে। র্ার র্ার একই ধ্রনের 

সংশয়, সনন্দহ, অক্ষিনর্াে, দাক্ষর্ ও প্রনশ্নর পুেরারৃ্ক্ষত্তই তারা কনর চলনে। 
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১৬০. প্রেম অক্ষিনর্ােক্ষট এনতা মর্ক্ষশ অেবহীে মর্, তার জর্ার্ মদওয়া অপ্রনয়াজেীয়। এখ্ানে শুধু্ ক্ষদ্বতীয় প্রশ্নক্ষটর 

জর্ানর্ র্লা হনয়নে, ক্ষেদশবে মতা রনয়নে অেক্ষণত, ক্ষকন্তু মর্ মােনতই চায় ো, প্রকৃক্ষতেত র্িতা র্ানক গ্রাস কনর 

ক্ষেনয়নে, পরম সনতযর প্রক্ষত ক্ষর্শ্বাস করানক মর্ সর্নে পাশ কাক্ষটনয় মর্নত সদা তৎপর, তারই মুনখ্ একো মাোয়! 
    

ي ﴿ ر َسل َنََٰك  إِنَّا
َ
َق ِ  أ َحَٰبِ  َعن   ُل تُس   َوَل  َونَِذيٗرا   بَِشٗيا بِٱۡل  ص 

َ
َِحيمِ  أ  [  ٩٩٨: ابلقرة] ﴾ ١١٩ ٱۡل 

১১৯. ক্ষেশ্চয় আমরা মতামানক মপ্ররণ কনরক্ষে সতযসহ, সুসংর্াদদাতা ও সতকবকারীরূনপ১৬১ এর্ং মতামানক আগুনের 

অক্ষধ্র্াসীনদর সম্পনকব প্রশ্ন করা হনর্ ো।১৬২ 

 

১৬১. অেবাৎ অসংখ্য ক্ষেদশবনের মনধ্য এক অেযতম ও উজ্জ্বল প্রতীক হনচ্ছে স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম, তাুঁর জীর্ে ও তাুঁর র্যক্ষক্তে। মর্ মদশ ও জাক্ষতনত তাুঁর জন্ম হনয়ক্ষেল তার তৎকালীে অর্স্থা, 

মর্িানর্ ক্ষতক্ষে প্রক্ষতপাক্ষলত হে, তাুঁর ৪০ র্েনরর েরু্য়তপূর্ব জীর্ের্াপে এর্ং ের্ী হর্ার পনর ক্ষতক্ষে মর্ মহাে, 

ক্ষর্ষ্ময়কর ও রু্োন্তকারী কার্বার্ক্ষল সম্পাদে কনরে, এসর্ ক্ষকেুই মােুনষর জেয সুস্পষ্ট ক্ষেদশবে।  

১৬২. আল্লাহ রাবু্বল আলামীে আল-কুরআনের অপর স্থানে আনরা র্নলে: 
َُهودُ  َعنَك  تَر َضَٰ  َولَن﴿ َٰ  ٱنلََّصََٰرىَٰ  َوَل  ٱۡل  ِ  ُهَدى إِنَّ  قُل   ِملََّتُهم    تَتَّبِعَ  َحّتَّ َت  َولَئِنِ  ٱل ُهَدىَٰ   ُهوَ  ٱهللَّ يَءُهم ٱتََّبع  َوا ه 

َ
دَ  أ ِي َبع  يَءكَ  ٱَّلَّ  نَ مِ  َجا

ِ  ِمنَ  لََك  َما ٱل عِل مِ   [٩٩٩: ابلقرة] ﴾ ١٢٠ نَِصي   َوَل  َوِل    ِمن ٱهللَّ

১২০. আর ইয়াহূদী ও োসারারা কখ্নো মতামার প্রক্ষত সন্তুষ্ট হনর্ ো, র্তিণ ো তুক্ষম তানদর ক্ষমল্লানতর অেুসরণ 

কর।১৬৩ র্ল, ‘ক্ষেশ্চয় আল্লাহর ক্ষহদায়াতই ক্ষহদায়াত’ আর র্ক্ষদ তুক্ষম তানদর প্ররৃ্ক্ষত্তর অেুসরণ কর মতামার কানে 

মর্ জ্ঞাে এনসনে তার পর, তাহনল আল্লাহর ক্ষর্পরীনত মতামার মকানো অক্ষিিার্ক ও সাহার্যকারী োকনর্ ো।  

 

১৬৩. তানদর অসন্তুক্ষষ্টর কারণ এ েয় মর্, ইয়াহূদী ও খৃ্ষ্টােরা র্োেবই সতযসন্ধােী, অেচ ের্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইক্ষহ 

ওয়াসাল্লাম প্রকৃত সতযনক তানদর সামনে সুস্পষ্ট কনর তুনল ধ্রনত পানরে ক্ষে! র্রং তাুঁর প্রক্ষত তানদর অসন্তুক্ষষ্ট 

এজেয মর্, তারা তানদর ধ্মবনক ইনচ্ছমত ক্ষর্কৃক্ষতর মাধ্যনম মুোনফকী কনর মর্িানর্ লাির্াে হনয় আসক্ষেল; মর্িানর্ 

েল-চাতুরী, প্রতারণা এর্ং অন্তঃসারশূেয মস্বচ্ছাচারী প্রদশবেীমূলক কমবকাণ্ডনক ধ্মব ক্ষহনসনর্ চাক্ষলনয় আসক্ষেল, 

মহাের্ী সাল্লাল্লাহু আলাক্ষহ ওয়াসাল্লাম েরু্ওয়ানতর দাক্ষয়ে পালে করনত ক্ষেনয় তানদর মস ভ্রষ্টতাগুনলানক উনন্মাচে 

কনরে, র্ানত তানদর িীষণ স্বােবহােী ঘনট এর্ং তানদরনক সর্বনশষ আসমােী ক্ষকতার্ তো আল-কুরআনের অেুসারী 

হর্ার আহ্বাে জাোে, র্ার সর্ই তানদর জেয ক্ষেল চরম অসহেীয়।  

 
ِينَ ﴿ ْوَلَٰٓئَِك  تَِلَوتِهِۦي  َحقَّ  َيت لُونَُهۥ ٱل ِكَتََٰب  َءاَتي َنَُٰهمُ  ٱَّلَّ

ُ
ِمُنونَ  أ ۦ   يُؤ  ُفر   َوَمن بِهِ ْوَلَٰٓئَِك  بِهِۦ يَك 

ُ
ونَ  ُهمُ  فَأ  [٩٩٩: ابلقرة] ﴾ ١٢١ ٱل َخَِِٰسُ

১২১. র্ানদরনক আমরা ক্ষকতার্ ক্ষদনয়ক্ষে, তারা তা পাি কনর র্োেবিানর্। তারাই তার প্রক্ষত ঈমাে আনে।১৬৪ আর 

মর্ তা অস্বীকার কনর, তারাই িক্ষতগ্রস্ত।  

 

১৬৪. এখ্ানে আহনল ক্ষকতার্নদর অন্তেবত ক্ষকেু সৎনলাকনদর প্রক্ষত ইক্ষঙ্গত করা হনয়নে। তারা সততা ও 

দাক্ষয়েশীলতার সানে আল্লাহর ক্ষকতার্ পনড়। তাই আল্লাহর ক্ষকতানর্র দৃক্ষষ্টনত র্া সতয তানকই তারা সক্ষিক র্নল 

মমনে মেয়।  
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ََٰبِني ﴿ َٰٓءِيَل  َي َر ْ  إِس  َمِّتَ  ٱذ ُكُروا ُت  ٱلَِّّتي  نِع  ن َعم 

َ
ن ِ  َعلَي ُكم   أ

َ
ل ُتُكم   َوأ  [ ٩٩٩: ابلقرة] ﴾ ١٢٢ ٱل َعَٰلَِميَ  ََعَ  فَضَّ

১২২. মহ র্েী ইসরাঈল,১৬৫ মতামরা আমার ক্ষে‘আমতনক স্মরণ কর, র্া আক্ষম মতামানদরনক ক্ষদনয়ক্ষে। আর ক্ষেশ্চয় 

আক্ষম মতামানদরনক মশ্রষ্ঠে ক্ষদনয়ক্ষে সৃক্ষষ্টকুনলর ওপর।  

  

১৬৫. ক্ষর্েত ৫৬-১২১ আয়াতমালায় মহাে আল্লাহ তা‘আলা র্েী ইসরাঈলনক সনম্বাধ্ে কনর তানদর ঐক্ষতহাক্ষসক 

অপরাধ্সমূহ এর্ং আল-কুরআে োক্ষর্ল হর্ার সমনয় তানদর মর্ অর্স্থা ক্ষেল, তা পর্বায়িনম র্ণবো কনরনেে। 

এখ্াে মেনক আনরকক্ষট ধ্ারার্াক্ষহক র্ক্তর্য শুরু হনচ্ছ, র্া সক্ষিকিানর্ অেুধ্ার্ে করনত হনল ক্ষেনর্ক্ষণবত ক্ষর্ষয়গুনলা 

মনে রাখ্নত হনর্: 

এক. েূহ আলাইক্ষহস সালানমর পনর ইর্রাহীম আলাইক্ষহস সালাম প্রেম ের্ী ক্ষেনলে। মহাে আল্লাহ তানক ইসলানমর 

শাশ্বত আহ্বাে েক্ষড়নয় মদওয়ার দাক্ষয়নে ক্ষেরু্ক্ত কনরক্ষেনলে। প্রেনম ক্ষতক্ষে ক্ষেনজ স্বশরীনর ইরাক মেনক ক্ষমশর পর্বন্ত 

এর্ং ক্ষসক্ষরয়া ও ক্ষফক্ষলস্তীে মেনক ক্ষেনয় আরনর্র মরু অঞ্চনলর ক্ষর্ক্ষিন্ন স্থাে পর্বন্ত র্েনরর পর র্ের সফর কনর 

মােুষনক আল্লাহর আেুেনতযর তো ইসলানমর ক্ষদনক আহর্াে করনত োনকে। এরপর এ ক্ষমশে সর্বত্র মপৌঁনে 

মদওয়ার লনিয ক্ষর্ক্ষিন্ন স্থানে প্রক্ষতক্ষেক্ষধ্ ক্ষেরু্ক্ত কনরে। পূর্ব জদবানে ক্ষেনজর ভ্রাতুষু্পত্র  লূত আলাইক্ষহস সালামনক 

ক্ষেরু্ক্ত কনরে। ক্ষসক্ষরয়া ও ক্ষফক্ষলস্তীনে ক্ষেরু্ক্ত কনরে ক্ষেনজর পুত্র  ইসহাক আলাইক্ষহস সালামনক এর্ং আরনর্র 

অিযন্তনর ক্ষেরু্ক্ত কনরে ক্ষেনজর র্ড় পুত্র হর্রত ইসমাঈল আলাইক্ষহস সালামনক। তারপর মহাে আল্লাহর ক্ষেনদবনশ 

মক্কায় কার্ােৃহ ক্ষেমবাণ কনরে এর্ং আল্লাহর আনদশ অেুর্ায়ী এক্ষটনকই এই ক্ষমশনের মকন্দ্র েণয কনরে। 
  
দুই. ইর্রাহীম আলাইক্ষহস সালানমর র্ংশধ্ারা দুক্ষট র্ড় র্ড় শাখ্ায় ক্ষর্িক্ত হয়। একক্ষট হনলা  ইসমাঈল আলাইক্ষহস 

সালানমর সন্তাে-সন্তক্ষতর্েব। তাুঁরা আরনর্ র্সর্াস করনতে। কুরাইশ ও আরনর্র আনরা কক্ষতপয় মোত্র এ ধ্ারারই 

অন্তিুবক্ত ক্ষেল। আর মর্সর্ আরর্ মোত্র ইসমাঈল আলাইক্ষহস সালানমর র্ংশধ্ারািুক্ত ক্ষেল ো তারাও তাুঁর প্রচাক্ষরত 

ধ্নমব কমনর্শী প্রিাক্ষর্ত ক্ষেল র্নল তাুঁর সানেই ক্ষেনজনদর সম্পকব জুড়নতা।  

ক্ষদ্বতীয় শাখ্াক্ষট  ইসহাক আলাইক্ষহস সালানমর সন্তাের্নেবর। এই শাখ্ায় ইয়াকুর্ আলাইক্ষহস সালাম, ইউসুফ 

আলাইক্ষহস সালাম,  মূসা আলাইক্ষহস সালাম,  দাউদ আলাইক্ষহস সালাম, সুলাইমাে আলাইক্ষহস সালাম, ইয়াহইয়া 

আলাইক্ষহস সালাম,  ঈসা আলাইক্ষহস সালাম প্রমুখ্ অসংখ্য ের্ী জন্মগ্রহণ কনরে। ইক্ষতঃপূনর্বই আমরা মজনেক্ষে, 

মর্নহতু  ইয়াকুর্ আলাইক্ষহস সালানমর আনরক োম ক্ষেল ‘ইসরাঈল’, তাই তাুঁর র্ংশ ‘র্েী ইসরাঈল (ইসরাঈল 

প্রজন্ম)’ োনম পক্ষরক্ষচত হয়।  

ক্ষতে. ইর্রাহীম আলাইক্ষহস সালানমর প্রধ্াে কাজ ক্ষেল তাওহীদী আদনশবর মোড়াপত্তে করা। তাওহীদাক্ষশ্রত 

জেনোষ্ঠী েনড় মতালা র্ারা একক্ষেষ্ঠ হনয় আল্লাহর ইর্াদত চচবার পাশাপাক্ষশ অেযনদরনকও আল্লাহপ্রদত্ত দীে ও 

আদনশবর প্রক্ষত আহ্বাে করনর্। এই মহাে ও ক্ষর্রাট কমবকানণ্ডর মপ্রক্ষিনতই তাুঁনক তাওহীদী জেতার ক্ষপতা ক্ষহনসনর্ 

অক্ষিক্ষষক্ত করা হয়। তারপর তাুঁর র্ংশধ্ারা মেনক মর্ শাখ্াক্ষট মর্র হনয় ইসহাক আলাইক্ষহস সালাম ও ইয়াকুর্ 

আলাইক্ষহস সালানমর োনম অগ্রসর হনয় ‘র্েী ইসরাঈল’ োম ধ্ারণ কনর মসই শাখ্াক্ষট তাুঁর এ দাক্ষয়নের  

উত্তরাক্ষধ্কার লাি কনর। এই শাখ্ায় ের্ীনদর জন্ম হনত োনক এর্ং তাুঁনদরনক সতয-সক্ষিক পনের জ্ঞােদাে করা 

হয়। ক্ষর্নশ্বর জাক্ষতসমূহনক সতয-সক্ষিক পনের সন্ধাে মদওয়ার উনেনশ র্েী ইসরাইলনক েিে করার কার্বিম চালু 
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োনক। তনর্ দুঃনখ্র র্যাপার হনলা র্েী ইসরাঈনলর মলানকরা ক্ষেনজরাই তাওহীদ ও তাওহীদী আদনশবর ওপর 

প্রক্ষতক্ষষ্ঠত োকার র্যাপানর র্যেবতার পক্ষরচয় ক্ষদনয়নে। র্ার ফনল আল্লাহ তা‘আলা র্েী ইসরাঈনলর সানে তার 

অঙ্গীকার কতবে কনরে। এর্ং  র্েী ইসমাঈল (ইসমাঈল র্ংশধ্ারায়) এ দাক্ষয়ে অপবে কনরে। তাওহীদ চচবা ও 

ক্ষর্শ্বময় তাওহীদী আদশব প্রচানরর জেয মর্সর্ মর্ােযতার প্রনয়াজে র্েী ইসমাঈলনক আরনর্র ক্ষর্রাে িূক্ষমনত মরনখ্ 

মসসর্ মর্ােযতা অজবনের জেয আল্লাহ তা‘আলা র্যর্স্থা কনরে।  

ক্ষেনচর আয়াতগুনলানত ইর্রাহীম আলাইক্ষস সালানমর তাওহীদ চচবা, তাওহীদ প্রচার এর্ং খ্াোয় কার্া পূেঃক্ষেমবাণ, 

পূেঃক্ষেমবানণর লিয উনেশয ইতযাক্ষদ ক্ষেনয় আনলাচো করা হনয়নে।   
  

﴿ ْ س   ََت زِي لَّ  يَو ٗما َوٱتَُّقوا س   َعن َنف  َبُل  َوَل  اَشي   نَّف  ل   ِمن َها ُيق  ونَ  ُهم   َوَل  َشَفََٰعة   تَنَفُعَها َوَل  َعد   [  ٩٩٨: ابلقرة] ﴾ ١٢٣ يُنََصُ

১২৩. আর মতামরা িয় কর মসক্ষদেনক, মর্ক্ষদে মকউ কানরা মকাে কানজ আসনর্ ো এর্ং মকানো র্যক্ষক্ত মেনক 

ক্ষর্ক্ষেময় গ্রহণ করা হনর্ ো আর মকাে সুপাক্ষরশ তার উপকানর আসনর্ ো এর্ং তারা সাহার্যপ্রাপ্তও হনর্ ো। 

  
ُهنَّ   بَِكلَِمَٰت   َربُُّهۥ مَ إِب َرَِٰه  ٱب َتَلَٰٓ  ِإَوذِ ﴿ َتمَّ

َ
ِيَِّّت   َوِمن قَاَل  إَِماٗما   لِلنَّاِس  َجاِعلَُك  إِن ِ  قَاَل  فَأ ِدي َيَناُل  َل  قَاَل  ُذر  َٰلِِميَ  َعه   ﴾ ١٢٤ ٱلظَّ

 [  ٩٩٨: ابلقرة]

১২৪. আর স্মরণ কর, র্খ্ে ইর্রাহীমনক তার রর্ কনয়কক্ষট র্াণী ক্ষদনয় পরীিা করনলে,১৬৬ অতঃপর মস তা পূণব 

করল। ক্ষতক্ষে র্লনলে, ‘আক্ষম মতামানক মােুনষর জেয মেতা র্াোর্’। মস র্লল, ‘আমার র্ংশধ্রনদর মেনকও’? 

ক্ষতক্ষে র্লনলে, ‘র্াক্ষলমরা আমার ওয়াদাপ্রাপ্ত হয় ো’।১৬৭  

 

১৬৬. মর্সর্ কক্ষিে পরীিার মধ্য ক্ষদনয় অগ্রসর হনয়  ইর্রাহীম আলাইক্ষহস সালাম তাুঁনক ক্ষর্শ্বমাের্তার মেতৃনের 

পনদ অক্ষধ্ক্ষষ্ঠত করার মর্ােয প্রমাক্ষণত কনরক্ষেনলে কুরআে মজীনদর ক্ষর্ক্ষিন্ন স্থানে মসগুনলার ক্ষর্স্তাক্ষরত ক্ষর্র্রণ 

এনসনে। সনতযর আনলা তাুঁর সামনে সুস্পষ্টরূনপ প্রক্ষতিাত হর্ার পর মেনক মৃতুয পর্বন্ত তাুঁর সমগ্র জীর্ে ক্ষেল 

কুরর্ােী আর তযানের মূতব প্রতীক। দুক্ষেয়ার র্া ক্ষকেুনক মােুষ িানলার্াসনত পানর, এমে প্রক্ষতক্ষট র্স্তুনক  ইর্রাহীম 

আলাইক্ষহস সালাম মহাে আল্লাহর ক্ষেনদবশ মমাতানর্ক সনতযর জেয কুরর্ােী কনরক্ষেনলে। দুক্ষেয়ার মর্ সর্ ক্ষর্পদনক 

মােুষ িয় কনর, সনতযর খ্াক্ষতনর তার প্রনতযকক্ষটনক ক্ষতক্ষে র্রণ কনর ক্ষেনয়ক্ষেনলে। 

১৬৭. অেবাৎ এ অঙ্গীকারক্ষট ইর্রাহীম আলাইক্ষহস সালানমর সন্তােনদর মকর্লমাত্র মসই অংশক্ষটর সানে সম্পক্ষকবত 

র্ারা সদাচারী, সতযক্ষেষ্ঠ ও সৎকমবশীল। তানদর মধ্য মেনক র্ারা র্াক্ষলম (অক্ষধ্কার হরণকারী ও সীমালঙ্ঘেকারী), 

তানদর জেয এ অঙ্গীকার েয়। এ মেনক সুস্পষ্ট হনয় র্ায় মর্, পেভ্রষ্ট ইয়াহূদীরা ও মুশক্ষরক র্েী ইসরাঈলরা এ 

অঙ্গীকানরর আওতায় পনড় ো। 
  

َي َت  َجَعل َنا ِإَوذ  ﴿ ٗنا ل ِلنَّاِس  َمَثابَةٗ  ٱۡل  م 
َ
ْ  َوأ ُِذوا َقامِ  ِمن َوٱُتَّ    مَ إِب َرَِٰه  مَّ

ي  ُمَصل ٗ نَا َمَٰعِيَل  مَ إِب َرَِٰه  إَِلَٰٓ  وََعِهد  ن ِإَوس 
َ
َِرا أ يئِفِيَ  بَي ِّتَ  َطه  ا  لِلطَّ

عِ  َوٱل َعَِٰكفِيَ  كَّ ُجودِ  َوٱلرُّ  [  ٩٩٨: ابلقرة] ﴾ ١٢٥ ٱلسُّ

১২৫. আর স্মরণ কর, র্খ্ে আমরা কা‘র্ানক মােুনষর জেয ক্ষমলেনকন্দ্র ও ক্ষেরাপদ স্থাে র্াোলাম১৬৮ এর্ং (আনদশ 

ক্ষদলাম মর্,) ‘মতামরা মাকানম ইর্রাহীমনক সালানতর স্থােরূনপ গ্রহণ কর’।১৬৯ আর আক্ষম ইর্রাহীম ও ইসমাঈলনক 
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দাক্ষয়ে ক্ষদনয়ক্ষেলাম মর্, ‘মতামরা আমার েৃহনক তাওয়াফকারী, ইক্ষতকাফকারী ও রুকূকারী-সাজদাকারীনদর জেয 

পক্ষর্ত্র কর’।১৭০  

 

১৬৯. মাকানম ইর্রাহীম মস-ই জান্নাতী পাের, র্ার উপর দাুঁক্ষড়নয় ইর্রাহীম আলাইক্ষহস সালাম কার্া ঘর ক্ষেমবাণ 

কনরক্ষেনলে। জানর্র ক্ষর্ে আেুল্লাহ রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক র্ক্ষণবত এক দীঘব হাদীনসর এক পর্বানয় ক্ষতক্ষে র্নলে: 

র্খ্ে মহাের্ী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাক্ষহ ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ মশষ কনরে, তখ্ে  উমর রাক্ষদয়াল্লাহু 

‘আেহু তাুঁনক ক্ষজনজ্ঞস কনরে: এটা ক্ষক আমানদর ক্ষপতার (হর্রত ইর্রাহীম আলাইক্ষহস সালানমর) মাকাম? ক্ষতক্ষে 

জর্ানর্ র্নলে: হযাুঁ। তারপর উমার রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আেহু আর্ার ক্ষজনজ্ঞস কনরে: আমরা ক্ষক এখ্ানে সালাত পড়নর্া 

ো? তখ্ে আল-কুরআনের এই আয়াতক্ষট োক্ষর্ল হয়: 
﴿  ْ ُِذوا َقامِ  ِمن َوٱُتَّ    مَ إِب َرَِٰه  مَّ

 [  ٩٩٨: ابلقرة] ﴾ُمَصل ٗ

“মতামরা মাকানম ইর্রাহীমনক সালানতর স্থাে র্াক্ষেনয় োও।” 

আোস ইর্ে মানলক রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আেহু মেনক র্ক্ষণবত, উমার রাক্ষদয়াল্লাহু ‘আেহু র্নলে, আক্ষম ক্ষতে ক্ষর্ষনয় আমার 

রনর্র সানে ক্ষকংর্া আমার রর্ ক্ষতে ক্ষর্ষনয় আমার সানে একমত হনয়নেে। এর একক্ষট হনচ্ছ, আক্ষম র্ললাম: ‘ইয়া 

রাসূলুল্লাহ! আপক্ষে র্ক্ষদ মাকানম ইর্রাহীনম সালাত পড়নতে’! তখ্ে ঐ আয়াতক্ষট োক্ষর্ল হয় মর্, মতামরা মাকানম 
ইর্রাহীমনক সালানতর স্থাে র্াক্ষেনয় োও। এক্ষট একক্ষট র্ড় হাদীনসর অংশ ক্ষর্নশষ। (মদখু্ে: সহীহ আল-রু্খ্ারী, 

৪েব খ্ণ্ড, হাদীস েং ৪১২৫) 

১৭০. পাক-পক্ষর্ত্র রাখ্ার অেব শুধু্ ময়লা-আর্জবো মেনক পক্ষরষ্কার রাখ্া েয়। আল্লাহর ঘনরর আসল পক্ষর্ত্রতা 

হনলা, মসখ্ানে আল্লাহর োড়া আর কানরার োম উচ্চাক্ষরত হনর্ ো। মর্ র্যক্ষক্ত আল্লাহর ঘনর র্নস আল্লাহ োড়া 

আর কাউনক মাক্ষলক, প্রিু, মা‘রু্দ, অিার্পূরণকারী র্া ফক্ষরয়াদ শ্রর্ণকারী ক্ষহনসনর্ ডানক, মস আসনল তানক 

োপাক ও অপক্ষর্ত্রই কনর মদয়। 

  
ِ  مُ إِب َرَِٰه  قَاَل  ِإَوذ  ﴿ َعل   َرب  ا َهََٰذا ٱج  ُزق   َءاِمٗنا بَََلً لَُهۥ َوٱر  ه 

َ
ِ  ِمن ُهم َءاَمنَ  َمن   ٱثلََّمَرَٰتِ  ِمنَ  أ َو مِ  بِٱهللَّ َمت ُِعُهۥ َكَفرَ  َوَمن قَاَل  ٱٓأۡلِخرِ   َوٱۡل 

ُ
 فَأ

ۥي  ُثمَّ  قَلِيٗل  هُ َطرُّ ض 
َ
 [  ٩٩٨: ابلقرة] ﴾ ١٢٦ ٱل َمِصيُ  َوبِئ َس  ٱنلَّارِ   َعَذاِب  إَِلَٰ  أ

১২৬. আর স্মরণ কর, র্খ্ে ইর্রাহীম র্লল, ‘মহ আমার রর্, আপক্ষে এনক ক্ষেরাপদ েেরী র্াোে এর্ং এর 

অক্ষধ্র্াসীনদরনক ফল-মুনলর ক্ষরয্ক ক্ষদে১৭১ র্ারা আল্লাহ ও আক্ষখ্রাত ক্ষদর্নস ঈমাে এনেনে’। ক্ষতক্ষে র্লনলে, ‘মর্ 

কুফুরী করনর্, তানক আক্ষম স্বল্প মিানোপকরণ ক্ষদর্।১৭২ অতঃপর তানক আগুনের আর্ানর্ প্রনর্শ করনত র্াধ্য 

করর্। আর তা কত মন্দ পক্ষরণক্ষত’।  

 

১৭১. পক্ষর্ত্র মসই েেরীনত শাক্ষন্ত, ক্ষেরাপত্তা ও আহার্ব ক্ষেক্ষশ্চত কনর মহাে আল্লাহ আল-কুরআনের অেযত্র র্নলে:   

১৭২.  ইর্রাহীম আলাইক্ষহস সালাম র্খ্ে মাের্জাক্ষতর মেতৃে সম্পনকব মহাে আল্লাহ তালানক ক্ষজনজ্ঞস কনরক্ষেনলে, 

জর্ানর্ তানক র্লা হনয়ক্ষেল, তার সন্তােনদর মধ্য মেনক একমাত্র মুক্ষমে ও সতযক্ষেষ্ঠরাই এ পনদর অক্ষধ্কারী হনর্, 

র্াক্ষলমনদর এ অক্ষধ্কার মেই। এখ্ানে ক্ষতক্ষে র্খ্ে ক্ষরক্ষর্নকর জেয প্রােবো করনলে, তখ্ে আনের ফরমােক্ষটনক 

সামনে মরনখ্ মকর্লমাত্র ক্ষেনজর মুক্ষমে সন্তাে ও র্ংশধ্রনদর জেয মদায়া করনলে। ক্ষকন্তু এখ্ানে মহাে আল্লাহ 
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জাক্ষেনয় ক্ষদনলে, সতযক্ষেষ্ঠ মেতৃে এক কো, আর ক্ষরক্ষর্ক ও আহার্ব দাে ক্ষিন্ন ক্ষর্ষয় র্া এই দুক্ষেয়ায় মু'ক্ষমে ও 

কাক্ষফর ক্ষেক্ষর্বনশনষ সর্াইনক মদওয়া হনর্। এ মেনক সুস্পষ্ট হয় মর্, কানরার অেব-সম্পনদর প্রাচুর্ব মদনখ্ এ ধ্ারণার 

কারণ মেই মর্, আল্লাহ তার প্রক্ষত সন্তুষ্ট আনেে এর্ং আল্লাহর পি মেনক মস-ই মেতৃে লানির অক্ষধ্কারী।  

 
َي ِت  ِمنَ  ٱل َقَواِعدَ  مُ إِب َرَِٰه  يَر َفعُ  ِإَوذ  ﴿ َمَٰعِيُل  ٱۡل  ي   َتَقبَّل   َربََّنا ِإَوس  نَت  إِنََّك  ِمنَّا

َ
ِميعُ  أ  [  ٩٩٨: ابلقرة] ﴾ ١٢٧ ٱل َعلِيمُ  ٱلسَّ

১২৭. স্মরণ কর, র্খ্ে ইর্রাহীম ও ইসমাঈল কার্ার ক্ষিতগুনলা উিাক্ষচ্ছল (এর্ং র্লক্ষেল,) মহ আমানদর রর্, 

আমানদর পি মেনক করূ্ল করুে। ক্ষেশ্চয় আপক্ষে সর্বনশ্রাতা, সর্বজ্ঞােী।  

 
َعل َنا َربََّنا﴿ ِ  َوٱج  لَِمي  ي  َوِمن لََك  ُمس  ِيَّتَِنا ةٗ  ُذر  مَّ

ُ
لَِمةٗ  أ س  رِنَا لََّك  مُّ

َ
ي   َوتُب   َمَناِسَكَنا َوأ َنا نَت  إِنََّك  َعَلي 

َ
اُب  أ  [  ٩٩٣: ابلقرة] ﴾ ١٢٨ ٱلرَِّحيمُ  ٱَلَّوَّ

১২৮. মহ আমানদর রর্, আমানদরনক আপোর অেুেত করুে এর্ং আমানদর র্ংশধ্নরর মধ্য মেনক আপোর 

অেুেত কাওম র্াোে।১৭৩ আর আমানদরনক আমানদর ইর্াদানতর ক্ষর্ক্ষধ্-ক্ষর্ধ্াে মদক্ষখ্নয় ক্ষদে এর্ং আমানদরনক 

িমা করুে। ক্ষেশ্চয় আপক্ষে িমাশীল, পরম দয়ালু।  

১৭৩. সন্তাে-সন্তক্ষতর প্রক্ষত মায়া-মমতা শুধু্মাত্র স্বিার্েত ও সহজাত প্ররৃ্ক্ষত্তই ো; র্রং তা আল্লাহ তা‘আলার 

ক্ষেনদবশও র্নট। ইর্রাহীম আলাইক্ষহস সালাম সন্তােনদর দুক্ষেয়া ও আক্ষখ্রানতর কলযানণর জেয মহাে আল্লাহর কানে 

মদায়া কনরনেে, আর এিানর্ প্রােবো করার জেয ক্ষতক্ষে মহাে আল্লাহ কতৃবক ক্ষেনদবক্ষশত হনয়ক্ষেনলে। আল-কুরআনের 

অপর স্থানে ক্ষতক্ষে মদা‘আ কনরে এিানর্: 
﴿ ِ َعل ِن  َرب  ةِ  ُمقِيمَ  ٱج  لَوَٰ ِيَِّّت   َوِمن ٱلصَّ  [  ٨٩: ابراهيم] ﴾ ٤٠ ُدََعيءِ  َوَتَقبَّل   َربََّنا ُذر 

 “মহ আমার রর্! আমানক সালাত কানয়মকারী র্াক্ষেনয় ক্ষদে এর্ং আমার সন্তােনদর মনধ্য মেনকও। মহ আমানদর 
পালেকতবা! আমার মদা‘আ করু্ল করুে”। (মদখু্ে: সূরা ইর্রাহীম, আয়াত: ৪০)  
     

ِن ُهم   رَُسوٗل  فِيِهم   َوٱب َعث   َربََّنا﴿ ْ  م  َمةَ  ٱل ِكَتََٰب  َوُيَعل ُِمُهمُ  َءاَيَٰتَِك  َعلَي ِهم   َيت لُوا ِك  ِيِهم    َوٱۡل  نَت  إِنََّك  َوُيَزك 
َ
َِكيمُ  ٱل َعزِيزُ  أ : ابلقرة] ﴾ ١٢٩ ٱۡل 

٩٩٨ ] 

১২৯. মহ আমানদর রর্, তানদর মনধ্য তানদর মেনক একজে রাসূল মপ্ররণ করুে, মর্ তানদর প্রক্ষত আপোর 

আয়াতসমূহ ক্ষতলাওয়াত করনর্১৭৪ এর্ং তানদরনক ক্ষকতার্ ও ক্ষহকমত১৭৫ ক্ষশিা ক্ষদনর্ আর তানদরনক পক্ষর্ত্র 

করনর্।১৭৬ ক্ষেশ্চয় আপক্ষে পরািমশালী, প্রজ্ঞাময়।১৭৭   

 

১৭৪. ক্ষতলাওয়ানতর মূল অেব অেুসরণ করা। শেক্ষট কুরআে মাজীদ ও অেযােয আসমােী ক্ষকতার্ পাি করার 

মিনত্রই র্যর্হৃত হনয়নে। মাের্রক্ষচত মকানো গ্রে পানি এ শেক্ষট প্রনয়াে করা হয় ক্ষে। তাই আল্লাহর ক্ষকতার্ 

অেুধ্ার্ে-অেুসরনণর উনেশয োড়া শুধু্ আরৃ্ক্ষত্ত করনল ক্ষতলাওয়ানতর হক আদায় হয় ো। 

১৭৫. এখ্ানে ‘ক্ষকতার্’ র্লনত আল্লাহ কতৃবক অর্তীণব ক্ষকতার্নক রু্ঝানো হনয়নে। আর ‘ক্ষহকমাহ’ শে ক্ষদনয় রু্ঝানো 

হনয়নে সনতয উপেীত হওয়া, েযায় ও সুক্ষর্চার এর্ং জ্ঞাে ও প্রজ্ঞা ইতযাক্ষদ। পক্ষরিাষাক্ষট আল্লাহর সানে সমৃ্পক্ত 

হনল অেব দাুঁড়ায় র্াস্তর্ ও অেক্ষস্তনের সর্ র্স্তুর পূণবাঙ্গ জ্ঞাে এর্ং অসীম ও সুদৃঢ় উদ্ভার্েী শক্ষক্ত। আর অনেযর 

মিনত্র র্যর্হৃত হনল এর অেব হয় ক্ষর্দযমাে সর্ র্স্তুর ক্ষর্শুদ্ধ জ্ঞাে এর্ং সৎকমব, েযায় ও সুক্ষর্চার, সতয কো 

ইতযাক্ষদ। আল-কুরআনে ক্ষহকমাহ র্নল সুন্নাহনকও রু্ঝানো হনয় োনক। 
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১৭৬. পক্ষরশুদ্ধ ও পক্ষর্ত্র করার অেব জীর্েনক সতয, সক্ষিক ও পক্ষরচ্ছন্ন মে-মােক্ষসকতা, ক্ষচন্তা-নচতো, আচার-

আচরণ, চক্ষরত্র-নেক্ষতকতা, সমাজ-সংসৃ্কক্ষত, রাজেীক্ষত, অেবেীক্ষতসহ সামক্ষগ্রকিানর্ উন্নত দৃক্ষষ্টিঙ্গীর আনলানক 

সুসক্ষজ্জত কনর েনড় মতালা।  

১৭৭. এখ্ানে একো রু্ঝানোই উনেশয মর্, মহাের্ী  মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লানমর আক্ষর্িবার্ আসনল 

ইর্রাহীম আলাইক্ষহস সালানমর ঐ মদা‘আর প্রতুু্ত্তর! 
   

ِلَّةِ َعن يَر َغُب  َوَمن﴿ َسُهۥ   َسفِهَ  َمن إِلَّ  مَ إِب َرَِٰه  م  َطَفي َنَٰهُ  َولََقدِ  َنف  ن َيا   ِف  ٱص  َٰلِِحيَ  لَِمنَ  ٱٓأۡلِخَرةِ  ِف  ِإَونَُّهۥ ٱِلُّ  [  ٩٨٩: ابلقرة] ﴾ ١٣٠ ٱلصَّ

১৩০. আর মর্ ক্ষেজনক ক্ষেনর্বাধ্ র্াক্ষেনয়নে, মস োড়া মক ইর্রাহীনমর আদশব মেনক ক্ষর্মুখ্ হনত পানর? আর অর্শযই 

আমরা তানক দুক্ষেয়ানত মর্নে ক্ষেনয়ক্ষে এর্ং ক্ষেশ্চয় মস আক্ষখ্রানত মেককারনদর অন্তিুবক্ত োকনর্।  

 
ۥي  ََلُۥ قَاَل  إِذ  ﴿ ُه لِم    َربُّ س 

َ
ُت  قَاَل  أ لَم  س 

َ
ِ  أ  [  ٩٨٩: ابلقرة] ﴾ ١٣١ ٱل َعَٰلَِميَ  لَِرب 

১৩১. র্খ্ে তার রর্ তানক র্লনলে, তুক্ষম আত্মসমপবণ কর।১৭৮ মস র্লল, 'আক্ষম সকল সৃক্ষষ্টর রনর্র কানে ক্ষেজনক 

সমপবণ করলাম।  

 

১৭৮. মর্ আল্লাহর অেুেত হয়, আল্লাহনক ক্ষেনজর মাক্ষলক, প্রিু ও মা‘রু্দ ক্ষহনসনর্ গ্রহণ কনর, ক্ষেনজনক পুনরাপুক্ষর 

আল্লাহর হানত মসাপদব কনর মদয় এর্ং দুক্ষেয়ায় তাুঁর মদওয়া ক্ষর্ধ্াে অেুর্ায়ী জীর্ে র্াপে কনর, মস-ই মুসক্ষলম। 

এই ক্ষর্শ্বাস, প্রতযয়, দৃক্ষষ্টিঙ্গী ও কমবপদ্ধক্ষতর োম ‘ইসলাম’। মাের্ জাক্ষতর সৃক্ষষ্টলগ্ন মেনক শুরু কনর ক্ষর্ক্ষিন্ন সমনয় 

দুক্ষেয়ার ক্ষর্ক্ষিন্ন মদনশ ও জাক্ষতনত মর্সর্ ের্ী ও রাসূল এনসনেে, এক্ষটই ক্ষেল তাুঁনদর সর্ার এক ও অক্ষিন্ন দীে, 

জীর্ে পদ্ধক্ষত, আহর্াে ও ক্ষমশে।  

    
﴿ َٰ ي  َوَوّصَّ ُقوُب  بَنِيهِ  مُ إِب َرَِٰه  بَِها ََٰبِنَّ  َوَيع  َ  إِنَّ  َي َطَفَٰ  ٱهللَّ ِينَ  لَُكمُ  ٱص  نُتم إِلَّ  َتُموُتنَّ  فََل  ٱِل 

َ
لُِمونَ  َوأ س   [  ٩٨٩: ابلقرة] ﴾ ١٣٢ مُّ

১৩২. আর এরই উপনদশ ক্ষদনয়নে ইর্রাহীম তার সন্তােনদরনক এর্ং ইয়াকূর্ও১৭৯ (মর্,) মহ আমার সন্তানেরা, 

ক্ষেশ্চয় আল্লাহ মতামানদর জেয এই দীেনক চয়ে কনরনেে।১৮০ সুতরাং মতামরা মুসক্ষলম হওয়া োড়া মারা মর্নয়া 

ো। 

 

১৭৯. র্েী ইসরাঈল (ইসরাঈল প্রজন্ম) সরাসক্ষর হর্রত ইয়াকূর্ আলাইক্ষহস সালানমর র্ংশধ্র হর্ার কারনণ 

ক্ষর্নশষিানর্ তার োম এখ্ানে উনল্লখ্ করা হনয়নে। 

১৮০. ‘দীে’ ক্ষর্শ্বাস ও আচরনণর ক্ষকেু মমৌলেীক্ষত র্ার পক্ষরক্ষধ্ ইহনলৌক্ষকক জীর্নের পুনরা অঞ্চল জুনড় সুক্ষর্সৃ্তত। 

দীে আলাদািানর্ উনল্লখ্ োকনল দীে ও শরী‘আহ উিয়টানকই রু্ঝানর্। আর দীে ও শক্ষরয়া একনত্র উক্ষল্লক্ষখ্ত 

হনল, দীনের অেব হনর্ মমৌক্ষলক ক্ষর্শ্বাস ও ইর্াদত র্া সকল তাওহীদী উম্মতনকই পালে করনত হনতা। আর 

শরী‘আহর অেব হনর্ ক্ষর্ধ্ােমালা র্া জাক্ষত ক্ষর্নশনষ ক্ষিন্ন ক্ষিন্ন হনতা। 
  

م  ﴿
َ
يءَ  ُكنُتم   أ ُقوَب  َحَُضَ  إِذ   ُشَهَدا ُبُدونَ  َما ِۡلَنِيهِ  قَاَل  إِذ   ٱل َمو ُت  َيع  ِدي   ِمن   َتع  ْ  َبع  ُبدُ  قَالُوا يئَِك  ِإَوَلَٰهَ  إَِلََٰهَك  َنع  َمَٰعِيَل  مَ إِب َرَِٰه  َءابَا  ِإَوس 

َحَٰقَ  لُِمونَ  ََلُۥ َوََن نُ  َوَِٰحٗدا إَِلَٰٗها ِإَوس   [  ٩٨٨: ابلقرة] ﴾ ١٣٣ ُمس 
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১৩৩. োক্ষক মতামরা সািী ক্ষেনল, র্খ্ে ইয়াকূনর্র ক্ষেকট মৃতুয উপক্ষস্থত হনয়ক্ষেল? র্খ্ে মস তার সন্তােনদরনক 

র্লল, আমার পর মতামরা কার ইর্াদাত করনর্? তারা র্লল, আমরা ইর্াদাত করর্ আপোর ইলানহর, আপোর 

ক্ষপতৃপুরুষ ইর্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহানকর ইলানহর, ক্ষর্ক্ষে এক ইলাহ। আর আমরা তাুঁরই অেুেত।  

 
ة   تِل َك ﴿ مَّ

ُ
ا َولَُكم َكَسَبت   َما لََها َخلَت    قَد   أ ا لُونَ تُس   َوَل  َكَسب ُتم    مَّ ْ  َعمَّ َملُونَ  ََكنُوا  [ ٩٨٨: ابلقرة] ﴾ ١٣٤ َيع 

১৩৪. মসটা এমে এক উম্মত র্া ক্ষর্েত হনয়নে। তারা র্া অজবে কনরনে তা তানদর জেযই, আর মতামরা র্া অজবে 

কনরে তা মতামানদর জেযই। আর তারা র্া করত মস সম্পনকব মতামানদরনক ক্ষজজ্ঞাসা করা হনর্ ো।  
﴿ ْ ْ  َوقَالُوا و   ُهوًدا ُكونُوا

َ
ْ   نََصََٰرىَٰ  أ تَُدوا ِكِيَ  ِمنَ  ََكنَ  َوَما َحنِيٗفا   مَ إِب َرَِٰه  ِملَّةَ  بَل   قُل   َته   [  ٩٨٨: ابلقرة] ﴾ ١٣٥ ٱل ُمۡش 

১৩৫. আর তারা র্নল, মতামরা ইয়াহূদী ক্ষকংর্া োসারা হনয় র্াও, ক্ষহদায়াত মপনয় র্ানর্। র্ল, র্রং আমরা 

ইর্রাহীনমর ক্ষমল্লানতর অেুসরণ কক্ষর, মর্ একক্ষেষ্ঠ ক্ষেল এর্ং মর্ মুশক্ষরকনদর অন্তিুবক্ত ক্ষেল ো।১৮১ 

 

১৮১. এই জর্ার্ক্ষটর মমবােব রু্ঝনত দু’ক্ষট ক্ষর্ষয় সামনে রাখ্া দরকার: 

এক. খৃ্ষ্টপূর্ব ৩য়-৪েব শতনক ইয়াহূদীর্াদ আর ঈসা আলাইক্ষহস সালানমর সময়কানলর মর্শ ক্ষকেুকাল পনর 

খৃ্ষ্টর্ানদর অিুযদয় ঘনট। তাই প্রশ্ন জানে, ইয়াহূদী র্া খৃ্ষ্টর্াদ গ্রহণ করাই র্ক্ষদ সক্ষিকপে লানির ক্ষিক্ষত্ত হয়, তাহনল 

এর শত শত র্ের আনে জন্মগ্রহণকারী ইর্রাহীম আলাইক্ষহস সালামসহ অেযােয ের্ীেণ ও সৎর্যক্ষক্তর্েব, র্াুঁনদরনক 

এরাই সৎপেপ্রাপ্ত র্নল স্বীকার কনর, তাুঁরা সৎপেপ্রাপ্ত হনলে ক্ষকিানর্? আসল কো হনলা, ক্ষর্শ্বর্যাপী রু্নে রু্নে 

প্রনয়াজে অেুর্ায়ী মহাে আল্লাহর পি মেনক মপ্রক্ষরত ের্ী-রাসূলনদর মাধ্যনমই মােুষ ক্ষর্শ্বাস ও ক্ষদক-ক্ষেনদবশোর 

অক্ষিন্ন উপাদানের ক্ষিক্ষত্তনত ক্ষচরন্তে, শাশ্বত ও সহজ-সতয পনের সন্ধাে লাি কনরনে। 

দুই. ইয়াহূদী ও খৃ্ষ্টােনদর ধ্মবগ্রেগুনলাই ইর্রাহীম আলাইক্ষহস সালানমর এক আল্লাহ োড়া আর কানরার ইর্াদাত-

র্নন্দেী, উপাসো-আরাধ্ো, প্রশংসা ও আেুেতয ো করার সািয মদয়। মহাে আল্লাহর গুণ-বর্ক্ষশনষ্টযর সানে আর 

কাউনক শরীক ো করাই ক্ষেল তাুঁর ক্ষমশে। কানজই সনন্দহাতীতিানর্ র্লা র্ায়, ইর্রাহীম আলাইক্ষহস সালাম মর্ 

ক্ষচরন্তে সতয-সরল একের্াদী পনের ওপর প্রক্ষতক্ষষ্ঠত ক্ষেনলে, ইয়াহূদী ও খৃ্ষ্টর্াদ তা মেনক সুস্পষ্টিানর্ ক্ষর্চুযত 

হনয়নে। কারণ তানদর উিনয়র মনধ্য ঘনটনে ক্ষশনকবর প্রকাশয ক্ষমশ্রণ।  
         

﴿ ْ ِ  َءاَمنَّا قُولُويا ي  بِٱهللَّ نزَِل  َوَما
ُ
ي  إَِۡل َنا أ نزَِل  َوَما

ُ
َمَٰعِيَل  مَ إِب َرَِٰه  إَِلَٰٓ  أ َحَٰقَ  ِإَوس  ُقوَب  ِإَوس  َباِط  َوَيع  س 

َ ي  َوٱۡل  وِتَ  َوَما
ُ
ي  وَِعيَسَٰ  ُموَسَٰ  أ وِتَ  َوَما

ُ
 أ

ب ِِهم   ِمن ٱنلَّبِيُّونَ  ُِق  َل  رَّ َ  ُنَفر  َحد   َبي 
َ
ِن ُهم   أ لُِمونَ  ََلُۥ َوََن نُ  م   [  ٩٨٨: ابلقرة] ﴾ ١٣٦ ُمس 

১৩৬. মতামরা র্ল, ‘আমরা ঈমাে এনেক্ষে আল্লাহর উপর এর্ং র্া োক্ষর্ল করা হনয়নে আমানদর ওপর ও র্া 

োক্ষর্ল করা হনয়নে ইর্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূর্ ও তানদর সন্তােনদর ওপর আর র্া প্রদাে করা হনয়নে 

মূসা ও ঈসানক এর্ং র্া প্রদাে করা হনয়নে তানদর রনর্র পি হনত ের্ীেণনক। আমরা তানদর কানরা মনধ্য 

তারতময কক্ষর ো। আর আমরা তাুঁরই অেুেত’।১৮২ 

 

১৮২. ের্ীনদর মনধ্য পােবকয ো করার অেব হনচ্ছ, তাুঁনদর মকউ সনতযর ওপর প্রক্ষতক্ষষ্ঠত ক্ষেনলে আর মকউ তার 

উপর কানয়ম ক্ষেনলে ো অের্া কাউনক মাক্ষে আর কাউনক মাক্ষে ো আমরা তানদর মনধ্য এিানর্ পােবকয কক্ষর ো। 

আল্লাহর পি মেনক আেত সর্ ের্ীই রু্নে রু্নে একই ক্ষচরন্তে সতয ও একই সরল-নসাজা পনের ক্ষদনক আহ্বাে 
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জাক্ষেনয়নেে। কানজই র্োেব সতযক্ষপ্রয় কানরা পনি সর্ ের্ীনক সতযপেী ও সনতযর ওপর প্রক্ষতক্ষষ্ঠত র্নল মমনে 

মেওয়াই স্বািাক্ষর্ক। ক্ষর্ক্ষে এক ের্ীনক মানেে আর অেয ের্ীনক কনরে অস্বীকার, ক্ষতক্ষে আসনল মর্ ের্ীনক মানেে 

তাুঁরও অেুোমী েে। কারণ মূসা আলাইক্ষহস সালাম, ঈসা আলাইক্ষহস সালাম ও অেযােয ের্ীেণ মর্ ক্ষর্শ্বর্যাপী 

ক্ষচরন্তে সহজ-সতয পে মদক্ষখ্নয়ক্ষেনলে ক্ষতক্ষে আসনল তার সন্ধাে পাে ক্ষে, র্রং ক্ষতক্ষে ক্ষেেক র্াপ-দাদার অেুসরণ 

কনর ক্ষেনজর পেন্দমত একজে ের্ীনক মােনেে। তার আসল ধ্মব হনয় পড়নে র্ণবর্াদ, র্ংশর্াদ অের্া মকানো 

মিৌেক্ষলক জাতীয়তার্াদ সংিক্ষমত এর্ং র্াপ-দাদার অন্ধ অেুসরণ, মকানো ের্ীর অেুোক্ষমতা েয়।   
   

ْ  فَإِن  ﴿ ي  بِِمث لِ  َءاَمُنوا ْ   َفَقدِ  بِهِۦ َءاَمنُتم َما َتَدوا ْ  ِإَّون ٱه  ا ِفيَكُهمُ  ِشَقاق    ِف  ُهم   فَإِنََّما تََولَّو  ُ   فََسَيك  ِميعُ  َوُهوَ  ٱهللَّ : ابلقرة] ﴾١٣٧ ٱل َعلِيمُ  ٱلسَّ
٩٨٨  ] 

১৩৭. অতএর্, র্ক্ষদ তারা ঈমাে আনে, মতামরা মর্রূনপ তার প্রক্ষত ঈমাে এনেে, তনর্ অর্শযই তারা ক্ষহদায়াতপ্রাপ্ত 

হনর্। আর র্ক্ষদ তারা ক্ষর্মুখ্ হয় তাহনল তারা রনয়নে মকর্ল ক্ষর্নরাক্ষধ্তায়, তাই তানদর ক্ষর্পনি মতামার জেয 

আল্লাহ র্নেষ্ট। আর ক্ষতক্ষে সর্বনশ্রাতা, সর্বজ্ঞ।১৮৩ 

 

১৮৩. মহাে আল্লাহ আল-কুরআনের অেয এক আয়ানত র্নলে: 
﴿ ُ لَمُ  َوٱهللَّ ع 

َ
يئُِكم    أ َدا ع 

َ
ِ  َوَكَفَٰ  بِأ ِ  َوَكَفَٰ  َوِۡل ٗا بِٱهللَّ  [ ٨٨: النساء] ﴾ ٤٥ نَِصٗيا بِٱهللَّ

“আল্লাহ মতামানদর শত্রুনদর িানলা কনরই জানেে এর্ং মতামানদর সাহার্য-সমেবনের জেয আল্লাহই র্নেষ্ট”। 

(মদখু্ে: সূরা আে-ক্ষেসা, আয়াত: ৪৫) 
ِ  ِصب َغةَ ﴿ َسنُ  َوَمن   ٱهللَّ ح 

َ
ِ  ِمنَ  أ َٰبُِدونَ  ََلُۥ َوََن نُ  ِصب َغٗة   ٱهللَّ  [  ٩٨٣: ابلقرة] ﴾ ١٣٨ َع

১৩৮. (র্ল,) আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করলাম। ১৮৪ আর রং এর ক্ষদক ক্ষদনয় আল্লাহর মচনয় মক অক্ষধ্ক সুন্দর? 

আর আমরা তাুঁরই ইর্াদাতকারী।   

 

১৮৪.   ِصبَْغة ‘ক্ষসর্োহ’ শনের অেব রং র্া র্ণব, colour, dye, stain; পাক্ষরিাক্ষষক অনেব ‘র্া ধ্ারণ করা হয়’ র্া 

‘ধ্মব’ অের্া ‘দীে’ অেবাৎ religion, creed, doctrine, belief আয়াতক্ষটর অেব হনর্ আমরা আল্লহর দীে 

ইসলামনক ধ্ারণ করলাম।  

ক্ষিষ্টােনদর  মনধ্য একক্ষট ক্ষর্নশষ রীক্ষতর প্রচলে ক্ষেল। মকউ তানদর ধ্মব গ্রহণ করনল তানক মোসল করানো হনতা। 

আর এ মোসনলর অেব ক্ষেল, তার সর্ গুোহ মর্ে ধু্নয়-মুনে মেনলা এর্ং তার জীর্ে েতুে এক রং ধ্ারণ করনলা। 

তানদর কানে এর পাক্ষরিাক্ষষক োম হনচ্ছ ‘ইসক্ষতর্াে’ র্া ‘রঙ্গীে করা’ (র্যাপক্ষটজম: debut, launching or 

initiation)। তানদর ধ্নমব র্ারা প্রনর্শ কনর মকর্ল তানদরনকই র্যাপটাইজড র্া খৃ্ষ্ট ধ্নমব রক্ষঞ্জত র্নল ধ্ারণা 

করা হয়। এমেক্ষক খৃ্ষ্টােনদর ক্ষশশুনদরনকও র্যাপটাইজড করা হয়।  

এ র্যাপানরই আল-কুরআে র্লনে, এ মলাকাচারমূলক ‘রক্ষঞ্জত’ হর্ার মর্ৌক্ষক্তকতা মকাোয়? র্রং মহাে আল্লাহর 

রনঙ্গ রঙ্গীে হও। র্া মকানো পাক্ষে ক্ষদনয় হওয়া র্ায় ো; র্রং তাুঁর র্নন্দেীর পে অর্লম্বে কনরই এ রনঙ্গ রঙ্গীে 

হওয়া র্ায়।   
   

وَنَنا قُل  ﴿ يجُّ ُُتَا
َ
ِ  ِف  أ ي  َوَربُُّكم   َربَُّنا َوُهوَ  ٱهللَّ َمَٰلَُنا َونَلَا ع 

َ
َمَٰلُُكم   َولَُكم   أ ع 

َ
 [  ٩٨٨: ابلقرة] ﴾ ١٣٩ ُُم لُِصونَ  ََلُۥ َوََن نُ  أ
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১৩৯. র্ল, মতামরা ক্ষক আমানদর সানে আল্লাহর র্যাপানর ক্ষর্তকব করে অেচ ক্ষতক্ষে আমানদর রর্ ও মতামানদর 

রর্?১৮৫ আর আমানদর জেয রনয়নে আমানদর আমলসমূহ এর্ং মতামানদর জেয রনয়নে মতামানদর আমলসমূহ 

এর্ং আমরা তাুঁর জেযই একক্ষেষ্ঠ।১৮৬ 

 

১৮৫. ইয়াহূদী ও খৃ্ষ্টােনদর পি মেনক আল্লাহ তা‘আলা সম্পনকব মুক্ষমেনদর সানে ক্ষর্র্াদ করার ক্ষকেু মেই। র্রং 

ক্ষর্তকব র্ক্ষদ করারই োনক তনর্ তা হনত পানর মুক্ষমেনদর তরফ মেনকই, মকেো তারাই মতা মহাে আল্লাহর সানে 

অেযনদরনক ইর্াদানতর মর্ােয র্াক্ষেনয় ক্ষেনয়নে, মুক্ষমনেরা েয়! 

১৮৬. অেবাৎ ক্ষর্নরাধ্ীতাকারীনদর কানজর জেয তারা দায়ী, আর মুক্ষমেনদর কানজর জেয মুক্ষমেরা দায়র্দ্ধ। তারা 

র্ক্ষদ তানদর র্নন্দেীনক ক্ষর্িক্ত কনর োনক এর্ং অেয কাউনক আল্লাহর সানে শরীক কনর আরাধ্ো-উপাসো ও 

আেুেতয কনর, তাহনল মস িমতা তানদর মদওয়া হনয়নে। ক্ষকন্তু তার পক্ষরণাম তানদরনকই মিাে করনত হনর্। 

মুক্ষমেরা র্লপূর্বক তানদরনক ঐ কাজ মেনক ক্ষর্রত রাখ্নত চায় ো। তনর্ তাুঁরা ক্ষেনজনদর র্নন্দেী, আেুেতয ও 

উপাসো-আরাধ্ো সর্ক্ষকেুই একমাত্র আল্লাহর জেযই একমুখ্ী হনয় ক্ষেক্ষদবষ্ট কনর ক্ষেনয়নে। র্ক্ষদ ক্ষর্নরাধ্ীরা একো 

স্বীকার কনর মেয় মর্, মুক্ষমেনদরও এক আল্লাহর ইর্াদাত করার িমতা ও অক্ষধ্কার আনে, তাহনল মতা সর্ 

ক্ষর্র্াদই ক্ষমনট র্ায়!  

 
م  ﴿
َ
َمَٰعِيَل  مَ إِب َرَِٰه  إِنَّ  َتُقولُونَ  أ َحَٰقَ  ِإَوس  ُقوَب  ِإَوس  َباَط  َوَيع  س 

َ ْ  َوٱۡل  و   ُهوًدا ََكنُوا
َ
نُتم   قُل   نََصََٰرىَٰ   أ

َ
لَمُ  َءأ ع 

َ
مِ  أ

َ
ُ   أ لَمُ  َوَمن   ٱهللَّ ظ 

َ
ن أ  َكَتمَ  ِممَّ

ِ   ِمنَ  ِعنَدهُۥ َشَهََٰدةً  ُ  َوَما ٱهللَّ ا بَِغَِٰفل   ٱهللَّ َملُونَ  َعمَّ  [  ٩٨٩: ابلقرة] ﴾ ١٤٠ َتع 

১৪০. োক্ষক মতামরা র্লে, ‘ক্ষেশ্চয় ইর্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূর্ ও তানদর সন্তানেরা ক্ষেল ইয়াহূদী ক্ষকংর্া 

োসারা? র্ল, ‘মতামরা অক্ষধ্ক জ্ঞাত োক্ষক আল্লাহ’?১৮৭ আর তার মচনয় অক্ষধ্ক র্াক্ষলম মক, মর্ আল্লাহর পি মেনক 

তার কানে মর্ সািয রনয়নে তা মোপে কনর?১৮৮ আর মতামরা র্া কর, আল্লাহ মস সম্পনকব োক্ষফল েে।   

 

১৮৭. ইয়াহূদী ও খৃ্ষ্টাে জেতার মনধ্য র্ারা অজ্ঞতা ও মূখ্বতার্শত মনে করত মর্, এই র্ড় র্ড় মহাে ের্ীনদর 

সর্াই ইয়াহূদী অের্া খৃ্ষ্টাে ক্ষেনলে, তানদরনক সনম্বাধ্ে কনর এখ্ানে একো র্লা হনয়নে। 

১৮৮. এখ্ানে সনম্বাধ্ে করা হনয়নে ইয়াহূদী ও খৃ্ষ্টাে আনলমনদরনক। 

 
ة   تِل َك ﴿ مَّ

ُ
ا َولَُكم َكَسَبت   َما لََها َخلَت    قَد   أ ا لُونَ تُس   َوَل  َكَسب ُتم    مَّ ْ  َعمَّ َملُونَ  ََكنُوا  [  ٩٨٩: ابلقرة] ﴾ ١٤١ َيع 

১৪১. মসটা ক্ষেল একক্ষট উম্মত, র্ারা ক্ষর্েত হনয়নে। তারা র্া অজবে কনরনে, তা তানদর জেয আর মতামরা র্া 

অজবে কনরে তা মতামানদর জেয। আর তারা র্া করত, মস সম্পনকব মতামানদরনক ক্ষজজ্ঞাসা করা হনর্ ো।১৮৯   

১৮৯. এ র্ক্তর্যক্ষট এই সূরার ১৩৪ েং আয়ানতর অেুরূপ।  

সমাপ্ত 
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