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সূরা আল-ফাতিহা-এর
িাফসীর
] Bengali – বাাংলা – [ بنغالي

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল
ওয়াহহাব রহ.


অনু বাদ: মুহাম্মাদ রকীবুদ্দীন হুসাইন
সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকাতরয়া
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অনু বাদরকর কথা
আল্লাহ িা‘আলার কালাম কুরআন মাজীরদর প্রথম ও
সববাত ক রুত্বপূপূ ণ ব এক অাংশ হরলা এ সূ রা আলফাতিহা। এ সূ রা সমগ্র কুরআন মাজীরদর সার-সাংরেপ।
পূ ণ বাঙ্গ সূ রা রূরপ এতিই প্রথম নাতযল হয় এবাং কুরআন
মাজীরদর প্রথরমই এর স্থান তন বারণ  করা হয়। এজনয
এর নাম সূ রা আল-ফাতিহা (প্রারতিক সূ রা) রাখা হরয়রে।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বরলন: (যার হারি
আমার জীবন-মরণ , আতম িাাঁর শপথ করর বলতে, সূ রা
আল-ফাতিহা-এর দৃ ষ্টান্ত িাওরাি, যাবুর, ইতিল প্রভৃতি
ককারনা আসমানী তকিারব কিা কনই, এমনতক পতবত্র
কুরআরনও এর তিিীয় কনই)। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লাম আররা বরলন: (সূ রা আল-ফাতিহা সব করারের
ঔষ তবরশষ।) অপর আররকতি হাদীরস রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
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আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বরলন: “কয বযতি সূ রা আল-ফাতিহা
পরে না িার সালাি হয় না।”1
সূ রা আল-ফাতিহা মূ লি একতি প্রাথবনা তবরশষ, যা আল্লাহ
িা‘আলা মানু ষরক তশো তদরয়রেন। অবতশষ্ট কুরআন
হরলা িাাঁর পে কথরক এর জবাব, যার মর য মানবকুরলর
জনয সহজ-সরল ও সতিক জীবন-পরথর পুণ বাঙ্গ ও
তবোতরি বণ বনা ররয়রে।
শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দু ল ওয়াহহাব রহ.
কিৃবক রতচি সূ রা আল-ফাতিহা-এর এ িাফসীরখানা
অতি সাংতেপ্ত হরলও তিতন এর মর য আল্লাহর সারথ
বান্দার কমানাজাি ও ইবাদারি িাওহীদ -এ দু ’তি তবষয়
অিযন্ত চমৎকার ও যু তিপূ ণ ভ
ব ারব িুরল
হরয়রেন।

পরবিবীকারল

রতচি

ররি সেম

িাফসীররুরলারি

সা ারণ ি: তবষয় দু রিা এমন রুত্বপূসহকারর বণ বনা করা
হয় তন। আল্লাহর সন্তুতষ্ট অজবন ও বাাংলা ভাষী ভাই1

সহীহ বু খারী ও মুসতলম।
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কবানরদর প্রতি দাতয়বপূ পালরনর িাতেরদ বাাংলা ভাষায় সূ রা
আল-ফাতিহা-এর এ িাফসীরখানা অনু বাদ করার
প্ররয়াজনীয়িা অনু ভব কতর। যারা আরবী ভাষায় অজ্ঞ বা
অদে িারা যারি কমপরে ১৭ বার দদতনক সালারি
পতিিবয এ সূ রাতি তস্থরতচরে পরেন এবাং কী তবষরয়
আল্লাহর সারথ কমানাজাি কররেন িার মমবাথব অনু াবরনর
কচষ্টা কররন। আল্লাহ িা‘আলার দরবারর ভুল-ত্রুতির েমা
চাই এবাং িাাঁর পতবত্র কালাম সম্পতকবি এ কখদমিিুকু
কবুল করার প্রাথবনা জানাই।
উরল্লখয, আতম এ অনু বারদর কারজ তরয়াদস্থ তিচাসব কেতনাং
করলরজর কুরআন তশো তবভারের প্র ান ড. ফাহদ ইবন
আব্দু র রহমান ইবন সু লায়মান আল-ত্মী কিৃবক
প্রতিপাতদি ‘িাফসীরর ফাতিহা-এর কতপতি অনু সরণ 
কররতে।
আল্লাহ িা‘আলাই আমারদর িাওফীক দািা।
অনু বাদক
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এক নজরর শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দু ল
ওয়াহ্হাব িামীমী রহ.
শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দু ল ওয়াহহাব রহ.
তহজরী িাদশ শিাব্দীর এক অনযিম

মব সস্কারক

তেরলন। তিতন ১১১৫ তহজরী কমািারবক ১৭০৩ খৃষ্টারব্দ
সউদী আররবর নাজদ এলাকায় আল-‘উয়াইনা নামক
শহরর এক

মবপ্রাণ  ও সম্মাতনি পতরবারর জন্ম গ্রহণ 

কররন। আল ‘উয়াইনা শহরতি সউদী আররবর বিবমান
রাজ ানী তরয়ারদর প্রায় ৭০ তকরলাতমিার উের পতিরম
অবতস্থি।
শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দু ল ওয়াহ্হারবর তপিা তেরলন
আল-‘উয়াইনার একজন তবচারপতি। বাংশেি তদক তদরয়
তিতন তেরলন প্রতসদ্ধ িামীম কোত্রীয়। হাম্বালী মাযহারবর
িৎকালীন একজন খযািনামা আরলম তহরসরবও তিতন
সু পতরতচি তেরলন।
শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দু ল ওয়াহহাব রহ. বার বৎসর
বয়রস পদাপবন করার আরেই পতবত্র কুরআন মাজীদ
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তহফয কররন। এরপর িার তপিাসহ স্থানীয় উলামারদর
কারে তফকহ, িাফসীর ও হাদীস শারের অ যয়ন শুত্
কররন। িারপর তিতন আররা অত ক তবদযাজবরনর উরদ্দরশয
সফরর কবর হন। প্রথরম হজ পালরনর উরদ্দরশয মক্কা
মুকাররামা েমন কররন। কসখারন কথরক মদীনা মুনাওয়ারা
তযয়াররি যান এবাং কসখানকার আরলমেরণ র তনকি কথরক
জ্ঞানাজবন কররন। মদীনায় থাকাকালীন তিতন রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর কবর ও বাকী‘কয়
োরকাদ (বাকী কোরস্থান)-কক ককন্দ্র করর তকেু কলারকর
তবদ‘আি ও অবব তক্রয়া-করমবর প্রতি িার িীব্র কোভ
বযি কররন এবাং িারদর এ জািীয় কাজ কথরক তবরি
থাকার জনয নসীহি কররন। অিঃপর তিতন স্বীয় এলাকা
নাজরদ প্রিযাবিবন কররন। তকেু তদন পর তিতন বসরা
সফরর কবর হন। কসখারন তবদ‘আি ও কুসাংস্কার যা
কদখরি কপরলন িা তেল মদীনা মুনাওয়ারায় সাংঘতিি
কুসাংস্কাররর কচরয়ও অত ক ও মারাত্মক। কসখারন তেল
সতিি কবরসমূ হ, তকেু কলাক এরুরলার িাওয়াফ করি
এবাং বরকি লারভর উরদ্দরশয মারসহ (স্পশব) করি।
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এিিযিীি তেল আররা অরনক তবদ‘আি ও কুসাংস্কার, যা
কদরখ তিতন অিযন্ত মমবাহি হন এবাং কসখানকার
কলাকরদর এ জািীয় কাজ কররি তনরষ কররন।
তকন্তু শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দু ল ওয়াহহারবর তবদ‘আি
তবররা ী এ ভূ তমকা কসখানকার কলারকরা গ্রহণ  কররি
পারর তন। িারা িারক বসরা কথরক কবর করর তদল।
শূ নযপদ, শূ নযহাি ও নগ্নমেরক অসহায় অবস্থায় গ্রীরের
প্রখর করারদর মারে তিতন বসরা কথরক কবর হরয় পরেন।
পতথমর য তপপাসায় মৃিুযমুরখ পতিি হওয়ার উপক্রম হরয়
উরিতেল। আল্লাহর রহমরি জুবায়র বাসীরা িারক আরয়
তদরয় মৃিুযর কবল কথরক রো করর।
কতথি আরে কয, তিতন বসরা িযারের পর তসতরয়া
অতভমুরখ যাওয়ার মনস্থ কররতেরলন; তকন্তু আতথবক
অসু তব ার জনয কসতদরক না তেরয় আল-আহসার পরথ
নাজদ প্রিযাবিবন কররন।
কদরশ তফরর শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দু ল ওয়াহহাব
হারীমলা নামক শহরর তপিার সারথ অবস্থান শুত্ কররন।
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ইতিঃপূ রবব িার তপিা আল-‘উয়াইনা কথরক হারীমলায়
বদতল হরয় যান। তহজরী ১১৫৩ সরন িার তপিা মারা
যান। তপিার মৃিুযর পর তিতন একাই দাওয়াি ও
সাংস্কাররর কারজ সমূ হ বা া-তবপতে কমাকারবলা কররি
থারকন। এ সমরয় তিতন িাওহীরদর ওপর বই তলখা শুত্
কররন। তবতভন্ন তদক কথরক প্রবল তবররাত িা সরবপূও িার
সু নাম ও দাওয়ারির খবর চিুতদবরক েতেরয় পরে।
অিঃপর হারীমলাবাসীরা িার দাওয়াি ও সাংস্কারমূ লক
কারজ একমি হরি না কপরর িারক কসখান কথরক
তবিাতেি করর কদয়। এক পযবারয় িারক হিযা করারও
ষেযন্ত্র করা হরয়তেল। তকন্তু আল্লাহ িা‘আলা িারক রো
কররন। এরপর তিতন আল- ‘উয়াইনায় উপতস্থি হন।
কসখানকার শাসক িারক স্বােি জানান এবাং িার প্রতি
উপযু ি সম্মান প্রদশবন কররন। কসখারন তিতন তবতভন্ন
সমাত র উপর দিতর অরনক েম্বুজ ও নানাতব
কুসাংস্কাররর ককন্দ্ররুরলা ধ্বাংস কররন এবাং খাাঁতি
িাওহীরদর বািবা কলাক সমারজ প্রচার কররি থারকন।
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এখারনও শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দু ল ওয়াহহাব তহাংসু ক
ও সাংস্কার তবররা ী কলাকরদর ষেযন্ত কথরক করহাই পান
তন। অবরশরষ এখান কথরকও িারক তবদায় তনরি হরলা।
অিঃপর তিতন তরয়ারদর তনকবিবী দার‘ইয়া নামক শহরর
উপনীি হন। কসখানকার শাসক আমীর ‘মুহাম্মাদ ইবন
সউদ’ িারক স্বােি জানান এবাং দীরন হরকর প্রচার এবাং
সু ন্নারি রাসূ লরক জীবন্ত ও তবদ‘আি তনমূ বল অতভযারন সব
রকরমর সাহাযয-সহায়িার তনিয়িা প্রদান কররন।
এমতনভারব দার‘ইয়া শহররক ককন্দ্র করর শাইখ মুহাম্মাদ
ইবন আব্দু ল ওয়াহহাব দীরনর দাওয়াি পুনররাদ্দরম শুত্
কররন। তনকিবিবী ও দূ রবিবী এলাকার শাসক, কোত্রীয়
প্র ান ও আরলমবরেবর প্রতি দাওয়াি ও সাংস্কাররর কারজ
িার সারথ কযাে কদওয়ার জনয পত্র তলরখ আহ্বান জানান।
ফরল অরনরকই িার আহ্বারন সাো তদরয় সাংস্কার ও
দাওয়ারির কারজ োতপরয় পরে।
এখারন উরল্লখয, দার‘ইয়া আেমরনর পর আমীর ‘মুহাম্মাদ
ইবন সউদ’ ও শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দু ল ওহ্হারবর
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মর য তহজরী ১১৫৭ সরন দাওয়াি ও সাংস্কাররর কেরত্র
পারস্পতরক সহরযাতেিা ও সাহারযযর কয ঐতিহাতসক চুতি
স্বােতরি হরয়তেল িা ‘দার‘ইয়া চুতি’ নারম পতরতচি।
প্রকৃিপরে এ চুতিতি সাংস্কারমূ লক আরন্দালন এবাং
রাজবনতিক, অথববনতিক ও মবীয় জােররণ  কোিা আরব
উপিীপ িথা আ ু তনক মুসতলম তবরে এক যু োন্তকারী
পদরেপ তেল। তনমবল িাওহীদ ও শরী‘আরির তবত তব ারনর তদরক প্রিযাবিবরনর এ আহ্বান নাজদ এলাকায়
এক মবীয় পুনঃজােররণ র প্রবাহ সৃ তষ্ট করর। যথাযথভারব
সালাি প্রতিষ্ঠা হয়, তবদ‘আি, কুসাংস্কার, তশকব ও অবব
কমবাতদ তবলু প্ত হয় এবাং তদরক তদরক খাাঁতি িাওহীরদর বাণ ী
েতেরয় পরে।
শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দু ল ওয়াহহাব ইিযবসরর
ইবাদাি, িা‘লীম ও ওয়াজ নসীহরি মরনাতনরবশ কররন
এবাং একাত ক রুত্বপূপূ ণ ব বই-পুেক রচনা কররন। িন্মর য
িাওহীদ, ঈমান, ফাযাইরল ইসলাম, কাশফুশ শুবুহাি ও
মাসাইরল জারহতলয়া তেল অনযিম।
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প্রকৃি িাওহীরদর বািবাবাহক, কুসাংস্কাররর তবত্রদ্ধ দু জবয়
কসনা ও শরী‘আরির তবত -তব ান বােবায়রনর আরপাষহীন
সাংগ্রামী এ মহান

মবীয় কনিা শাইখ মুহাম্মাদ ইবন

আব্দু ল ওয়াহহাব রহ. ১২০৬ তহজরী সরন দার‘ইয়ায়
ইরন্তকাল কররন। আল্লাহ িা‘আলা িার ওপর রহমি
বষবণ  কত্ন। আমীন।
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َ
َ ٱلرِنَٰمۡح
َ ٱّلله
ٱلرِهي هم
ِمۡسِب
তপ্রয় পািক! (আল্লাহ িা‘আলা আপনারক িাাঁর আনু েরিযর
পরথ পতরচাতলি কত্ন, আপনারক িাাঁর তহফাযরির
আওিায় পতররবতষ্টি রাখুন এবাং দু তনয়া ও আরখরারি
তিতন আপনার অতভভাবকবপূ গ্রহণ  কত্ন।) কজরন রাখুন,
সালারির প্রাণ  অথবাৎ মূ ল উরদ্দরশয হরলা এর মর য
অন্তররক আল্লাহ িা‘আলার প্রতি তনতবষ্ট রাখা। সু িরাাং
যতদ ককারনা সালাি উপতস্থি ও তনতবষ্ট অন্তর বযতিরররক
আদায় করা হয় িাহরল িা হরব প্রাণ হীন কদরহর মরিা
অসার। এর প্রমাণ  আল্লাহ িা‘আলার বাণ ী:
َ
َ ُ
ُ َ َ
َ ﴿فَ َو ۡيل ل ۡهل ُم َصل
﴾٥ هين ه ۡم َعن َصَلت ه هه ۡم َساهون
 ٱَّل٤ هي
]٥ ،٤ :[املاعون

‘‘কসই সব মুসল্লীরদর জনয ধ্বাংস অতনবাযব, যারা িারদর
সালাি সম্পরকব উদাসীন।’’ [সূ রা আল-মা‘উন, আয়াি:
৪-৫]
এখারন ( السهوউদাসীনিা) এর বযাখযায় যারা বলা হয়;
তন বাতরি সমরয় সালাি আদারয় উদাসীনিা, সালারির
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মর য পালনীয় ওয়াতজব সম্পরকব উদাসীনিা এবাং সালারি
আল্লাহর প্রতি অন্তর হাতযর ও তনতবষ্টিা কররি
উদাসীনিা। সহীহ মুসতলরম বতণ বি একতি হাদীস
উপররাি বযাখযা প্রমাণ  করর। উি হাদীরস রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বরলন:
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
، تِلك صالة المنا ِف ِق، تِلك صالة المنا ِف ِق،«تِلك صالة المنا ِف ِق
ْ
ْ َّ
ْ َّ
َّ
ْ ْ ْ
ْ
 قام،ان
ِ ن الشيط
ِ َي ِلس يرقب الشمس حّت إِذا َكنت بني قر
َّ
ْ
» ل يذكر الل ِفيها إِل ق ِليال،فنقرها أ ْربعا
“এিা মুনাতফরকর সালাি, এিা মুনাতফরকর সালাি, এিা
মুনাতফরকর সালাি, কস সূ রযবর তদরক কচরয় থারক, যখনই
সূ যব অে যাওয়ার সতিেরণ  শয়িারনর তশাংিরয়র ম যবিবী
স্থারন কপৌঁরে, িখন কস দাাঁতেরয় িতেঘতে করর চার রাকাি
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সালাি এমন ভারব পরে কনয় যার মর য কস আল্লাহর
তযতকর অল্পই করর থারক” 2
এখারন (সূ রযবর তদরক কচরয় থারক) িারা সমরয়র অপচয়,
(িতেঘতে করর চার রাকাি সালাি পো) িারা সালারির
ত্কনরুরলা সতিকভারব পালন না করা এবাং (রস আল্লাহর
তযতকর অল্পই করর থরক) িারা তনতবষ্ট ও তস্থরতচে না
হওয়ার প্রতি ইতঙ্গি করা হরয়রে। একথা অনু াবরনর পর
পািক মরহাদয় সালারির অন্তভুবি এক তবরশষ ত্কন ও
ইবাদাি উপলতি করার কচষ্টা কত্ন, আর িা হরলা ‘সূ রা
আল-ফাতিহা’ পো, যারি আল্লাহ িা‘আলা আপনার
সালাি বহুরুণ  সাওয়াব তবতশষ্ট পাপ কমাচনকারী মকবুল
সালারির মর য েণ য করর কনন।
সূ রা আল-ফাতিহা সতিকভারব অনু াবরনর পথ উন্মু ি
করার এক সরববােম সহায়ক হরলা সহীহ মুসতলরম
2.

সহীহ মুসতলম (আল-মাসতজদ); আবু দাউদ (আস-সালাি);
তিরতমযী (মাওয়াকীরি সালাি); নাসাঈ (মাওয়াকীরি সালাি) ও
মুসনারদ আহমদ
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সাংকতলি আবু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু কিৃবক বতণ বি
একতি তবশুদ্ধ হাদীস। তিতন বরলন: আতম রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লামরক বলরি শুরনতে, আল্লাহ িা‘আলা
বরলন: (আতম সালাি (সূ রা আল-ফাতিহা) আমার ও
আমার

বান্দারদর

মর য অর বক অর বক ভাে করর

তনরয়তে, আর আমার বান্দা যা চাইরব িা-ই িারক কদওয়া
হরব।) বান্দা যখন বরল:

َ ٱۡل ۡم ُد ه َّلله َرب ۡٱل َعَٰلَم
َۡ ﴿
]٢ :﴾ [الفاحتة٢ ي
ه
ه

“সমে প্রশাংসা আল্লাহ রাব্বু ল আলামীরনর জনয।’’ [সূ রা
আল-ফাতিহা, আয়াি: ২]
আল্লাহ িা‘আলা িখন বরলন: (আমার বান্দা আমার
প্রশাংসা কররলা।)
যখন বান্দা বরল:
َ ٱلرِنَٰمۡح
َ ﴿
]٣ :﴾ [الفاحتة٣ ٱلرحهي هم
‘‘পরম কত্ণ াময় অতি দয়ালু ।’’ [সূ রা আল-ফাতিহা,
আয়াি: ৩]
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িখন আল্লাহ বরলন: (আমার বান্দা আমার রুণ োন
কররলা।)
যখন বান্দা বরল:

َۡ
َٰ َ
]٤ :﴾ [الفاحتة٤ هين
﴿مل ههك يو هم ٱل ه

‘‘প্রতিফল তদবরসর মাতলক।’’ [সূ রা আল-ফাতিহা, আয়াি:
৪]
িখন আল্লাহ বরলন: (আমার বান্দা আমার মযবাদা বণ বনা
কররলা।)
যখন বান্দা বরল:

َ َاك َن ۡع ُب ُد ِإَوي
َ َ﴿إي
ُ اك ن َ ۡس َتع
]٥ :﴾ [الفاحتة٥ هي
ه

‘‘আমরা কিামারই ইবাদাি কতর এবাং কিামারই কারে
সাহাযয চাই।’’ [সূ রা আল-ফাতিহা, আয়াি: ৫]
িখন আল্লাহ বরলন: (এিা আমার ও আমার বান্দার মর য
তবভি এবাং বান্দার জনয িা-ই ররয়রে যা কস চাইরব।)
অিঃপর যখন বান্দা বরল:
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َ ۡ
ۡ ت َعلَ ۡيه ۡم َغ
َ هين َأ ۡن َع ۡم
َ  صه َر َٰ َط َٱَّل٦ هيم
َ ٱلص َر َٰ َط ٱل ۡ ُم ۡس َتق
ي
﴿ٱهدهنا ه
ه
ه
َ ََ ۡ َۡ َ
ُ ۡ َۡ
َ ٱلضٓال
]٧ ،٦ :﴾ [الفاحتة٧ هي
وب علي ههم ول
ٱلمغض ه
‘‘আমারদর সরল পথ কদখাও। িারদর পথ যারদর িুতম
তন‘আমি তদরয়ে, িারদর পথ নয় যারা েযবপ্রাপ্ত এবাং
পথভ্রষ্ট।’’ [সূ রা আল-ফাতিহা, আয়াি: ৬-৭]
িখন আল্লাহ িা‘আলা বরলন: (এসব কিা আমার বান্দার
জনয এবাং আমার বান্দা যা চাইরব িার জনয িা-ই
ররয়রে।)3 (হাদীস সমাপ্ত)
বান্দা যখন একথা তচন্তা কররব এবাং জানরি পাররব কয,
সূ রা আল-ফাতিহা দু ’ভারে তবভি, প্রথম ভাে إياك نعبد
পযবন্ত আল্লাহর জনয, আর তিিীয় ভাে অথবাৎ িার পর
কথরক সূ রার কশষ পযবন্ত, যা বরল বান্দা কদা‘আ করর, িার
তনরজর জনয এবাং একথাও যখন কস তচন্তা কররব কয,
তযতন এ কদা‘আ িারক তশো তদরয়রেন তিতন হরলন
3.

সহীহ মুসতলম (আস-সালাি); আবু দাউদ (আস-সালাি); তিরতমযী
(িাফসীরর কুরআন) এবাং নাসাঈ (আল-ইফরিিাহ)।
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কলযাণ ময় মহান আল্লাহ। তিতন িারক এ কদা‘আ পোর
এবাং প্রতি রাকারি িা বারবার বযি করার তনরদবশ
তদরয়রেন। আল্লাহ িা‘আলা দয়া ও কত্ণ াবশিঃ এ
কদা‘আ কবুরলর তনিয়িাও তদরয়রেন, যতদ বান্দা তনষ্ঠা ও
উপতস্থি তচরে িা করর থারক, িখন িার কারে স্পষ্ট
হরয় উিরব কয, অত কাাংশ কলাক অবরহলা ও উদাসীনিার
ফরল সালারি তনতহি তক মূ লযবান সম্পদ হাতররয় থারক!
কতবিা:
قد هيؤك ألمر لو فطـــــنت هل
فاربأ بنفسك أن ترىع مـع اهلمل
وأنت يف غفلة عما خلقـــت هل
وأنت يف ققة من وقبة األجــــل
فزك بنفسك مما قد يدنـــــسها
واخرت هلا ما ترى من خالص العمل
أأنت يف سكرة ام أنت مـــــنتبها
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অথব: কিামারক কিা মহৎ কারজর জনয দিরী করররে, হায়!
িুতম যতদ িা আাঁচ করর তনরি। অিএব, ঐসব অবাতিি
কলাকরদর কথরক তনরজরক দূ রর রাখ।
‘িুতম কিামার সৃ তষ্টর উরদ্দশয সম্পরকব উদাসীন এবাং
অরহিুক তবোস কর কয, মৃিুয কিামারক সহরজ পাকোও
কররব না।’
‘যা কিামার আত্মারক কলু তষি কররি পারর িা কথরক
িুতম উহা পতবত্র রাখ এবাং এর মঙ্গরলর জনয খারলে কনক
আমল অজবন কর।’
‘িুতম তক তবরভার না সিকব? তনরাপদ কিামায় প্রবঞ্চনা
তদল, না অতভলাষ কিামারক অমরনারযােী করর কফরলরে?’
তপ্রয় পািক! আতম এ মহান সূ রার তকেু মমবাথব এখারন
কপশ করতে। আশা কতর, আপতন উপতস্থি তচরে সালাি
পেরবন এবাং মুরখ যা বযি কররন িা কযন আপনার
অন্তর উপলতি করর থারক। ককননা মুরখ যা উচ্চাতরি হয়
িা যতদ অন্তর তবোস না করর িাহরল এিা ককারনা কনক
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কাজ তহরসরব পতরেতণ ি হয় না। কযমন আল্লাহ িা‘আলা
বরলন:

ُُ
َ
َ َۡ َ ُ َُ
]١١ :سنت ه ههم َما ل ۡي َس هف قلوب ه هه ۡم﴾ [الفتح
‘‘ ﴿يقولون بهأل هিারা মুরখ
মুরখ এমন কথা বরল যা িারদর অন্তরর কনই।’’ [সূ রা
আল-ফািহ, আয়াি: ১১]
এখন সাংতেপ্তাকারর প্রথরম ‘ইরে‘আযা’ (আউযু তবল্লাহ)
এবাং পরর ‘বাসমালাহ’ (তবসতমল্লাহ)-এর অথবেি বণ বনা
তদরয় সূ রা আল-ফাতিহা-এর বণ বনা শুত্ করতে:
‘ইরে‘আযা’ (আউযু তবল্লাহর িাফসীর)

َّ
ْ َّ
َّ
.يم
ِ ان الر ِج
ِ ِأعوذ ب
ِ اّلل ِمن الشيط

“আতম আরয় গ্রহণ  করতে আল্লাহর কারে তবিাতেি
শয়িান কথরক”।
এর অথব হরলা: আতম আল্লাহর আরয় প্রাথবনা কতর, িাাঁর
দরবারর তনরাপো কামনা কতর এ মানব শত্রু তবিাতেি
শয়িারনর অতনষ্ট কথরক, যারি কস আমার মবীয় বা পাতথবব
ককারনা েতি সা ন কররি না পারর, আতম কয তবষরয়
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আতদষ্ট িা সম্পাদরন কস কযন আমারক বা া তদরি না
পারর এবাং যা তনতষদ্ধ িার প্রতি কস কযন আমারক উিু দ্ধ
কররি না পারর। ককননা যখন বান্দা সালাি, কুরআন
তিলাওয়াি বা অনয ককারনা কলযাণ কর কারজর ইচ্ছা
কপাষণ  করর থারক, িখন এ শয়িান িারক তবভ্রান্ত করার
জনয িৎপর হরয় উরি।
আর িা এ জনয কয, আল্লাহর আরয় প্রাথবনা বযতিরররক
আপনার পরে শয়িানরক দূ র করার ককারনা উপায় কনই।
আল্লাহ িা‘আলা বরলন:

ُ َ ُ ُ
َ
َ َ َ ُ
]٢٧ :﴿ إهن ُهۥ يَ َرىَٰك ۡم ه َو َوقبهيل ُهۥ م ۡهن َح ۡيث ل ت َر ۡون ُه ۡم ﴾ [العراف
ِ

‘‘কস (শয়িান) ও িার দলবল কিামারদর এমনভারব
কদখরি পায় কয, কিামরা িারদর কদখরি পাও না।’’ [সূ রা
আল-আ‘রাফ, আয়াি: ২৭]
সু িরাাং আপতন যখন আল্লাহর কারে শয়িান কথরক আরয়
প্রাথবনা কররবন এবাং িাাঁরক আাঁকরে ররবন িখন িা
সালারির মর য আপনার আন্ততরক উপতস্থতি বা একাগ্রতচে
হওয়ার একতি প্র ান কারণ  হরয় দাাঁোরব। অিএব,
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আপতন এ বারকযর মমবাথব ভারলাভারব অনু াবন কররবন
এবাং অত কাাংশ কলারকর নযায় শু ু মুরখ মুরখ িা বযি
করর োন্ত হরবন না।
‘বাসমালাহ’ (তবসতমল্লাহ-এর িাফসীর)
َ
َ ٱلرِنَٰمۡح
َ ٱّلله
﴾ٱلرحهي هم
‘ ﴿ِمۡسِبতবসতমল্লাহ’ (আল্লাহর নারম) এর
অথব হরলা: আতম এ কারজ -পো, কদা‘আ বা অনয তকেু ই
কহাক তনরয়াতজি হলাম আল্লাহর নারম, আমার শতি
সামরথবযর বরল নয়, বরাং এ কাজ সম্পাদন কররি যাতচ্ছ
আল্লাহ িা‘আলার সাহারযয, িাাঁর কলযাণ ময় ও মহান
নারমর বরকি কামনা করর। দীতন ও পাতথবব প্রতিতি
কারজর প্রাররি এ ‘বাসমালাহ’ পেরি হয়। সু িরাাং যখন
আপতন মরন কররবন কয, আপনার এ পো ককবল
আল্লাহরই সাহাযয তনরয় শুত্ হরচ্ছ, স্বীয় শতি সামরথবর
কিায়াক্কা করর নয়, িখন িা আপনার অন্তররর উপতস্থতি
ও যাবিীয় কলযাণ  লারভর পরথ সমূ হ প্রতিবিক
দূ রীকররণ  প্র ান সহায়ক হরয় থাকরব।
َ ٱلرِنَٰمۡح
َ ﴿ ‘‘পরম কত্ণ াময় অতি দয়ালু ।’’
﴾هيم
ٱلرح ه
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রহমি কথরক উদ্ভুি রুণ বাচক দু ’তি নাম। িন্মর য একতি
অপরতির কচরয় অত কির অথববহ। কযমন, সববজ্ঞ ও অতি
জ্ঞানী। ইবন আব্বাস রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বরলন, এ
রুণ বাচক নাম দু ’তি অতি সূ ক্ষ্ম, িন্মর য একতি অপরতির
কচরয় অত কির সূ ক্ষ্ম অথবাৎ অত ক রহমি সম্পন্ন।
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সূ রা আল-ফাতিহা-এর িাফসীর
সূ রা আল-ফাতিহা সািতি আয়ারির সমতষ্ট। প্রথম তিন
আয়ারি ও চিুথব আয়ারির প্রথমা ব আল্লাহর জনয এবাং
চিুথব আয়ারির তিিীয়া বসহ কশষ তিন আয়াি বান্দার
জনয। সূ রার প্রথম আয়াি:

َ ٱۡل ۡم ُد ه َّلله َرب ۡٱل َعَٰلَم
َۡ ﴿
]٢ :﴾ [الفاحتة٢ ي
ه
ه

‘‘সমে প্রশাংসা আল্লাহর জনয, তযতন সৃ তষ্টকুরলর রব।’’
َ ۡ এর অথব ঐতচ্ছক উপকার সা রনর
কজরন রাখুন, ٱۡل ۡم ُد
উপর কমৌতখক প্রশাংসা বযি করা। কমৌতখক প্রশাংসা বরল
কারজর মা যরম কয প্রশাংসা হয় িা পৃথক করর কদওয়া
হরলা। কারজর মা যরম প্রশাংসা যারক তলসানু ল হাল বা
অবস্থার ভাষা বলা হয়, মূ লি িা কৃিজ্ঞিারই এক
প্রকার। ঐতচ্ছক উপকার বরল এমন কাজই বুোরনা
হরয়রে যা মানু ষ আপন ইচ্ছায় করর থারক। আর কয
উপকার বা উেম কারজ মানু রষর ককারনা হাি কনই, কযমন
প্রাকৃতিক কসৌন্দযব ইিযাতদ, এমন তবষরয়র ওপর প্রশাংসা
করারক হামদ না বরল মাদহ বলা হরয় থারক। হামদ এবাং
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শুকর এিদু ভরয়র মর য পাথবকয হরলা: হামরদর মর য
রুণ াবলী বণ বনাসহ প্রশাংসা করা, িা প্রশাংসাকারীর প্রতি
ককারনা ইহসারনর তবতনমরয় সাত ি কহাক অথবা তবতনময়
োো কহাক। আর শুকর ককবল কৃিরজ্ঞর প্রতি ইহসারনর
তবতনময়ই হরয় থারক। এ তদক তদরয় শুকররর কচরয় হামদ
বযাপক। ককননা হামদ এর মর য রুণ াবলী ও ইহসান
উভয়ই অন্তভুবি।
িাই আল্লাহ িা‘আলার হামদ করা হয় িাাঁর সবব সু ন্দর
নামসমূ হ এবাং পূ ববাপর িাাঁর সমুহ সৃ তষ্টর ওপর। এ জনয
আল্লাহ িা‘আলা বরলন:
َ َ
َ ۡ
َ
َ ۡ ﴿ ‘‘আল্লাহ
]١١١ :ٱۡل ۡم ُد هّلله ٱَّلهي ل ۡم َي َتخهذ َو ٗلا﴾ [الرساء
িা‘আলারই সকল প্রশাংসা তযতন ককারনা সন্তান গ্রহণ 
কররন তন।’’ [সূ রা আল-ইসরা, আয়াি: ১১১]
আল্লাহ িা‘আলা আররা বরলন:
َ َۡ
َ َ ٱۡل ۡم ُد ه َّلله َٱَّلهي َخلَ َق
َۡ ﴿
]١ :ت َوٱۡلۡرض﴾ [النعام
ٱلسمَٰ َو َٰ ه
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‘‘আল্লাহ িা‘আলারই সকল প্রশাংসা তযতন আকাশমণ্ডলী ও
পৃতথবী সৃ তষ্ট করররেন।’’ [সূ রা আল-আন‘আম, আয়াি: ১]
এ প্রসরঙ্গ কুরআন মাজীরদ আররা অরনক আয়াি ররয়রে।
শুকর ককবল দান বা অনু গ্ররহর তবতনমরয়ই হরয় থারক।
িাই এতদক তদরয় এর প্ররয়াে উি হামরদর কচরয়
সীতমি। িরব িার প্ররয়াে অন্তর, হাি ও ভাষার মা যরম
বযি হরি পারর। এ জনয আল্লাহ িা‘আলা বরলরেন:
ُ ۡ
ۡ ُ َ َ َ
]١٣ :‘‘ ﴿ٱع َمل ٓوا َءال د ُاوۥد شك ٗرا﴾ [سباকহ দাউদ বাংশ রেণ !
কৃিজ্ঞিাস্বরূপ কিামরা কনক কাজ করর যাও।’’ [সূ রা
সাবা, আয়াি: ১৩]
পোন্তরর হামদ ককবল অন্তর এবাং ভাষার মা যরমই বযি
করা হয়। এ তদক তদরয় শুকর িার তবতভন্ন প্রকার
অনু সারর অত কির বযাপক এবাং হামদ িার উপলরের
তদক তদরয় অত কির বযাপক।
َ ۡ এর আতলফ ও লাম সাতববক বা বেবীয় অরথব
ٱۡل ۡم ُد
বযবহৃি। অথবাৎ সববতব প্রশাংসা এর অন্তেবি এবাং সবই
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আল্লাহ িা‘আলার জনয, অনয কাররা জনয নয়। এমন সব
কাজ যারি মানু রষর ককারনা হাি কনই, কযমন মানু ষ সৃ তষ্ট,
চেু, অন্তর ইিযাতদ সৃ তষ্ট, আকাশমণ্ডলী ও পৃতথবী সৃ তষ্ট
এবাং জীতবকারাতজ প্রদান ইিযাতদ -এ জািীয় কারজর
ওপর আল্লাহর প্রশাংসা স্পষ্ট। আর কযসব কারজর ওপর
মখলু ক প্রশাংসা কুোয়, কযমন কনক বান্দা ও নাবীরাসূ লেণ  কয সব কারজর জনয প্রশাংতসি হন, এভারব
ককউ ককারনা মঙ্গল কাজ কররল, তবরশষ করর িা যতদ
আপনার উরদ্দরশয করর থারক, এ সমে প্রশাংসাও আল্লাহ
িা‘আলার প্রাপয। িা এ অরথব কয, আল্লাহ িা‘আলাই এ
কিবারক সৃ তষ্ট করররেন, িারক এ কাজ করার উপকরণ 
প্রদান করররেন এবাং িারক এ কারজর ওপর আগ্রহী ও
সমথবয করররেন। এ োো আররা অরনক অনু গ্রহ দান
করররেন যার ককারনা একতির অবিবমারন এ কিবা বযতি
প্রশাংতসি হরি পারর না। এ দৃ তষ্টরিই সমে প্রশাংসা
আল্লাহরই প্রাপয।
َ ‘‘ ﴿ ه َّلله َرب ۡٱل َعَٰلَمআল্লাহর জনয তযতন সৃ তষ্টকুরলর রব।’’
﴾ي
ه
ه
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‘আল্লাহ’ আমারদর মহান ও কলযাণ ময় প্রতিপালরকর
নাম। এর অথব: ইলাহ অথবাৎ মা‘বুদ (উপাসয)।
আল্লাহ িা‘আলা বরলন:
َۡ
َ َ ٱّلل ف
ُ َ “ ﴿ َو ُه َوএবাং তিতনই
ت َو هف ٱۡل ه
]٣ :ۡرض﴾ [النعام
ٱلسمَٰ َو َٰ ه
ه
আল্লাহ আকাশমণ্ডলীরি ও পৃতথবীরি।’’ [সূ রা আলআন‘আম, আয়াি: ৩]
অথবাৎ তিতন মা‘বুদ আকাশমণ্ডলীরি এবাং মা‘বুদ এ
পৃতথবীরি। তিতন অনযত্র বরলন:
َۡ
ُل
ََ
ٗ َ
َ َ َ ك َمن ف
َ ۡرض إ ه َلٓ َءات
ت َوٱۡل ه
 لق ۡد٩٣ ٱلرِنَٰمۡح ع ۡبدا
﴿إهن
ٱلسمَٰو َٰ ه
ه
ه
ٗ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ َٰ َ ۡ َ
]٣٤ ،٣٣ :﴾ [مريم٩٤ أحصىهم وعدهم عدا
“আকাশমণ্ডলী ও পৃতথবীরি এমন ককউ কনই কয, দয়াময়
আল্লাহর তনকি বান্দারূরপ উপতস্থি হরব না। তিতন
িারদররক পতররবষ্টন করর আরেন এবাং িারদররক
তবরশষভারব েণ না করর কররখরেন।” [সূ রা মারয়াম,
আয়াি: ৯৩-৯৫]
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 ربএর অথব প্রভু, প্রতিপালক, তনয়ন্তা।  العاملنيএকবচরন
 العالمমহান কলযাণ ময় আল্লাহ বারদ সব তকেু রক ‘আলম
নারম আখযাতয়ি করা হয়। আল্লাহ বারদ প্ররিযক বাদশাহ,
নবী, মানু ষ, তজন্ন ইিযাতদ প্রতিপাতলি, বশবিবী, তনয়তন্ত্রি,
ফকীর ও মুখারপেী। সবই এক মহান সোর প্রতি
সম্পতকবি -এরি িার ককারনা শরীক কনই। তিতনই
একমাত্র পরমুখারপেীতবহীন সো এবাং িাাঁরই প্রতি সবব
তবষয় সম্পতকবি।4
َۡ
َٰ َ
এরপর আল্লাহ িা‘আলা উরল্লখ কররন: هين
مل ههك يو هم ٱل ه
َ
َۡ
অনয তিরারি আরে: هين
 مل ههك يو هم ٱل هএখারন দ্রষ্টবয কয,
আল্লাহ িা‘আলা কুরআরনর প্রথম সূ রার একই স্থারন
কযভারব উলু তহয়যাহ, ত্বুতবয়যাহ ও মুলরকর বা আত পরিযর
উরল্লখ করররেন, কসভারব কুরআরনর কশষ সূ রায় এরুরলার
উরল্লখ করর তিতন বরলন:

4.

َٰ
ِيم
ِ  ٱلرَّ ۡحم ِن ٱلرَّ حএর অথব তবসতমল্লাহ-এর বযাখযায় দ্রষ্টবয।
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َ
ُ ُ َ ُۡ
َ وذ ب
 إهلَٰهه ٱنلَ ه٢ اس
 َمل ههك ٱنلَ ه١ اس
ب ٱنلَ ه
﴾٣ اس
ر
﴿قل أع ه ه
]٣ ،١ :[انلاس

“বলু ন (রহ রাসূ ল) আতম আরয় গ্রহণ  করতে মানু রষর
ররবর, মানু রষর অত পতির, মানু রষর মা‘বুরদর।” [সূ রা
আন-নাস, আয়াি: ১-৩]

মহান কলযাণ ময় আল্লাহ

কুরআরনর প্রথম তদরক এক স্থারন িাাঁর এ তিনতি রুরণ র
উরল্লখ করররেন, আবার এ রুণ াত্রয় কুরআরনর কশষাাংরশ
এক স্থারন একরত্র উরল্লখ করররেন। সু িরাাং কয বযতি
তনরজর মঙ্গল চায় িার উতচৎ এ স্থানিরয়র প্রতি
মরনারযাে প্রদান করা এবাং এ সম্পরকব েরবষণ া ও
পযবারলাচনায় সরচষ্ট হওয়া। িার আররা জানা উতচৎ কয,
মহাজ্ঞানী আল্লাহ িা‘আলা কুরআরনর প্রথরম, আবার
কুরআরনর কশষাাংরশ একরত্র এরুরলার উরল্লখ একসারথ
করররেন। ককবল এ উরদ্দরশয কয, এরুরলার মমবাথব
অনু াবন করা এবাং এরুরলার পরস্পররর মর য অথবেি
বযব ান সম্পরকব বান্দার অবেি হওয়া অিীব প্ররয়াজন।
প্রতিতি রুরণ র একিা তনতদবষ্ট অথব ররয়রে যা অনযতির মর য
কনই। কযমন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম-এর
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তিনতি রুণ , আল্লাহর রাসূ ল, সববরশষ নবী এবাং আদম
সন্তান। কমািকথা:

এর প্ররিযকতির এক একতি অথব

ররয়রে যা অনযতি কথরক তভন্ন।
যখন এ কথা জানা হরলা কয, ‘আল্লাহ’ অথব ‘ইলাহ’ এবাং
ইলাহ তযতন তিতনই মা‘বুদ। অিঃপর িুতম িারক ডারকা
িাাঁর নারম কুরবানী কররা বা িাাঁর নারম মান্নি কররা,
িখন সতিযকারভারব িুতম তবোস কররল কয, তিতনই
আল্লাহ। আর যতদ ককারনা সৃ তষ্টরক ডারকা ভারলা হউক
আর মন্দ হউক বা িাাঁর নারম কুরবানী বা িাাঁর নারম
মান্নি কররা িাহরল কিামার তবোস হরলা কয এিাই
কিামার আল্লাহ। এভারব যতদ ককারনা বযতি সম্পরকব জানা
যায় কয, কস িার জীবরনর েতণ রকর জনয হরলও
‘শামসান’5 অথবা ‘িাজ’6 কক আল্লাহ তহরসরব তবোস

5.

শামসান: প্রকৃি নাম মুহাম্মাদ ইবন শামসান। িার কেরলরা িার
নারম মান্নি করার জনয কলাকরদর তনরদবশ তদি। কলাক িারক
তবরশষ অলী ও শাফা‘আরির অত কারী তহরসরব তবোস করি।
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করররে, িাহরল কস বনী ইসরাঈরলর পযবারয় পতিি হরব,
যখন িারা কো বৎরসর পূ জা কররতেল। অিঃপর যখন
িারদর কারে িারদর ভ্রাতন্ত রা পেরলা িখন িারা ভীিসন্ত্রে ও অনু িপ্ত হরয় যা বরলতেল আল্লাহ িা‘আলা
কুরআরন িা উরল্লখ করররেন। তিতন বরলন:
َ
َ َ ُ َ َ ََ َ َ ل
َۡ
ٓ ﴿ َول َ َما ُسق َهط ه
ف أيۡدهي هه ۡم َو َرأ ۡوا أن ُه ۡم ق ۡد ضلوا قالوا لئهن ل ۡم يَ ۡرح َنا
َ ۡ َ َ َ ُ ََ ََ ۡ ََۡ ََل
َ خَٰ هِس
]١٤٣ : ﴾ [العراف١٤٩ ين
ربنا ويغفهر نلا نلكونن مهن ٱل
ه
‘‘অিঃপর যখন িারা অনু িপ্ত হরলা এবাং বুেরি পারল
কয, আমরা তনতিিই কোমরাহ হরয় পরেতে, িখন বলরি
লােল, আমারদর প্রতি যতদ আমারদর রব েমা ও কত্ণ া
না কররন িাহরল অবশযই আমরা ধ্বাংস (সববনাশগ্রস্থ)
হরয় যারবা।’’ (সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াি: ১৪৯]
6.

তরয়ারদর অদূ রর ‘আল-খারজ’ এলাকার অত বাসী তেল। কলাক
িারক তবরশষ অলী ও অরনক অরলৌতকক শতির অত কারী বরল
তবোস করি। িার নারম মান্নি জমা করা হি। শাসকবৃ ন্দ িারক
ও িার অনু সারীরদর ভরয় ভীি সন্ত্রে তেল। িাজ ও শামসারনর
িারা নজদ এলাকায় অরনক কলাক তবভ্রান্ত হরয়তেল।
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( )ربএর অথব হরলা মাতলক, তনয়ন্ত। আল্লাহ িা‘আলা সব
তকেু র মাতলক এবাং তিতন সব তকেু র তনয়ন্তা -এতি ধ্রুব
সিয। যারদর তবত্রদ্ধ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লাম যু দ্ধ করররেন, কসই প্রতিমাপূ জকরা আল্লাহর
এ রুণ  স্বীকার করি। আল্লাহ িা‘আলা এ সম্পরকব
কুরআন মাজীরদর একাত ক স্থারন বণ বনা করররেন।
কযমন, সূ রা ইউনু রসর এক আয়ারি বরলন:
َۡ
ٓ َ َ
ُۡ
ُ ُ
َ ۡرض أَ َمن َي ۡمل ُهك
ٱلس َما هء َوٱۡل ه
ٱلس ۡم َع
﴿قل َمن يَ ۡر ُزقكم مهن
ۡ ُ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ
َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ح م َهن ٱل ۡ َمي
َ َ ُير ُج ۡٱل
ح
ه ه
ت ويخ هرج ٱلميهت مهن ٱل ه
وٱۡلبصر ومن ه
َ ُ َ َََ ۡ َُ َُ َ ُ َُ َ َ َ َۡ ۡ ُ َُ َ َ
]٣١ :﴾ [يونس٣١ ٱّلل فقل أفَل ت َتقون
ومن يدبهر ٱۡلمر فسيقولون
“(কহ রাসূ ল) আপতন তজরজ্ঞস কত্ন, কক তরতযক দান
কররন কিামারদররক আকাশ কথরক ও পৃতথবী কথরক?
তকাংবা কক কিামারদর কান বা কচারখর

মাতলক? কক

জীতবিরক মৃরির কভির কথরক কবর কররন, কক-ইবা
মৃিরক জীতবিরদর ম য কথরক কবর করর? কক করর কমব
সম্পাদরনর বযবস্থাপনা? িখন িারা বরল উিরব, আল্লাহ।
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িখন আপতন বলু ন, িারপরও তক কিামরা আল্লাহরক ভয়
কররব না।’’ [সূ রা ইউনু স, আয়াি: ৩১]
সু িরাাং কয বযতি তবপদ মুতি ও প্ররয়াজন সা রনর
উরদ্দরশয আল্লাহরক ডারক এবাং পরর এ উরদ্দরশয ককারনা
মাখলু করকও ডারক, তবরশষ করর মাখলু করক ডাকার সারথ
িার ইবাদারির সারথ তনরজর সম্পকব সাংতিষ্ট করর কফরল,
কযমন কস ডাকার সময় বরল, অমুক কিামার বান্দা বা
অলীর বান্দা বা নবীর বান্দা অথবা যু বাইররর বান্দা. িখন
এর িারা কস কসই মাখলু রকর ত্বুতবয়যাি স্বীকার করর
তনল এবাং সমগ্র তবরের রব তহরসরব আল্লাহরক স্বীকার
করল না; বরাং িার ত্বুতবয়যারির তকেু অাংশ অস্বীকার
করর বসল।
আল্লাহ িা‘আলা কস বান্দারক রহম কত্ন, কয তনরজরক
নসীহি করর এবাং এ জািীয় রুত্বপূপূ ণ ব তবষয়
অনু াবরনর কচষ্টা করর আর এ সম্পরকব সীরারি
মুোকীরমর অনু সারী আরলমেরণ র ভাষয তজরজ্ঞস করর।
িারা সূ রাতির বযাখযা এভারব করররেন তকনা?
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( )امللكশরব্দর বযাখযা একিু পরর আসরে ইনশা-আল্লাহ।
আল্লাহ িা‘আলার বাণ ী:

َۡ
َٰ َ
]٤ :﴾ [الفاحتة٤ هين
﴿مل ههك يو هم ٱل ه

“প্রতিফল তদবরসর মাতলক।” [সূ রা আল-ফাতিহা, আয়াি:
৩] অনয তিরারি:
َ
َۡ
]٤ :﴾ [الفاحتة٤ هين
“ ﴿مل ههك يو هم ٱل هপ্রতিফল তদবরসর
অত পতি।” [সূ রা আল-ফাতিহা, আয়াি: ৩]

উভয় আকারর সকল ভাষযকাররদর তনকি এর অথব িা-ই
যা আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর তনরনাি বাণ ীরি বযি করররেন।
িা হরলা:
َ
َ َٰ َ ۡ َ ٓ َ َ ُ
َ َٰ َ ۡ َ ٓ َ َ
ُ ك َما يَ ۡو
ُ ك َما يَ ۡو
 يَ ۡو َم ل١٨ هين
ٱل
م
ى
ر
د
أ
ا
م
م
ث
١٧
ين
ٱل
ه
م
﴿وما أدرى
ه
ه
َ
ۡ
ۡ
َۡ ُ َ
َ
ۡ
َ
،١٧ :﴾ [النفطار١٩ ت ۡمل هك نفس هنلَفس شيا َوٱۡل ۡم ُر يَ ۡو َمئهذ هّلله
]١٣

“আর, িুতম কমবফল তদবস সম্পরকব তক জান? আবার,
কমবফল তদবস সম্পরকব িুতম তক জান? কসতদন ককউ
কাররা জনয তকেু করার েমিা রাখরব না। কসতদন েমিা
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থাকরব শু ু আল্লাহর হারি ।’’ [সূ রা ইনতফিার, আয়াি:
১৭-১৯]
কয বযতি এ আয়ারির বযাখযা সতিকভারব অনু াবন কররব
এবাং জানরি পাররব কয, কমবফল তদবস ও অনযানয
তদবসসহ সব তকেু র মাতলক আল্লাহ িা‘আলা হওয়া
সরবপূও এ তদরনর (তকয়ামরির) অত কাররক তিতন
তবরশষভারব উরল্লখ করররেন কস উপলতি কররি পাররব
কয, এখারন কসই মহান তবষয়তিরকই খাে করর উরদ্দরশয
করা হরয়রে, যা অনু াবন করর কয জান্নারি যাওয়ার কস
এবাং যা পতরজ্ঞাি না হরয় কয জাহান্নারম যাওয়ার কস
যারব। তবষয়তি অথবাৎ ‘তকয়ামরির তদন সম্পরকব অত কার
একমাত্র আল্লাহ িা‘আলার’ এ অথব কি-ই না মহান, যার
ওপর তবশ বের রর তচন্তা-ভাবনা কররলও এর যথাযথ
হক আদায় সিব হরব না। ককাথায় কস মমবাথব ও এর
প্রতি তবোস এবাং কুরআন কিৃবক স্পষ্টভারব বযি তবষরয়র
ওপর ঈমান আর ককাথায় এ সম্পরকব রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লারমর বাণ ী: (রহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লারমর কনযা ফারিমা! আতম আল্লাহর
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শাতে কথরক কিামারক একিুও বাাঁচারি পারব না।) ককাথায়
আল্লাহ ও িাাঁর রাসূ রলর এ কথা, আর ককাথায় কস
িথাকতথি ‘কাসীদা বুরদা’ নামক োাঁথারি আসা কতব
বূ তসরীর উতি:
 إذا الكريم حتىل باسم...... ولن يضيق رسول الل جاهـــك يب
منتقم
 حممدا وهو أوىف اخللق...… فإن يل ذمة منه بتسمـــــــــييت

باذلمــم

 فضال وإل فقل يا زلة....... إن لم تكن يف معادي آخذا بيدي
القــدم

“কহ রাসূ লাল্লাহ! কিামার মযবাদা আমার জনয সাংরকাতচি
হরব না, যখন আল্লাহ কারীম আমার ওপর প্রতিরশা
তনরি উদযি হরবন।
মুহাম্মাদ নামকররণ  আমার প্রতি দাতয়বপূ ররয়রে িার
ওপর। আর তিতনই হরলন সববাত ক দাতয়বপূ পূ রণ কারী।
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দয়া করর যতদ তিতন হারি রর আমায় উদ্ধার না কররন
িাহরল আমার পদস্খলন তনতিি।”
তনরজর মঙ্গল কামনাকারীর পরে উপররাি কতবিারুচ্ছ ও
িার অথব সম্পরকব েভীর তচন্তা-ভাবনা করা উতচৎ। কয
সকল সা ারণ  মানু ষ ও িথাকতথি আরলমবেব যারা
এরুরলার প্রতি আকৃষ্ট এবাং কুরআন মাজীরদর পতরবরিব
এরুরলার যারা আবৃ তে করর, িারদরও এ বযাপারর তচন্তাভাবনা করর কদখা উতচৎ। ককারনা বান্দার অন্তরর তক এ
কতবিারুরচ্ছর প্রতি তবোস আর আল্লাহ িা‘আলার বাণ ী:
َۡ
ۡ
َۡ ُ َ َ
ۡ َ
َ
﴾ ١٩ ﴿ يَ ۡو َم ل ت ۡمل هك نفس هنلَفس شيا َوٱۡل ۡم ُر يَ ۡو َمئهذ هّلله
]١٣ :[النفطار

“কযতদন ককউ কাররা উপকার কররি পাররব না এবাং
কসতদন সব কিৃববপূ হরব

আল্লাহর।” [সূ রা আল-

ইনতফিার, আয়াি: ১৯] এবাং রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লারমর হাদীস: “কহ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লাম) এর কনযা ফারিমা! আতম আল্লাহর
শাতে কথরক কিামারক একিুও বাাঁচরি পারব না।” এর
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প্রতি তবোস একতত্রি হরি পারর? আল্লাহর শপথ, িা
হরি পারর না, আল্লাহর শপথ, িা হরি পারর না,
আল্লাহর শপথ, িা হরি পারর না। কযমন একতত্রি হরি
পারর না এ কথা বলা কয, -মূ সা আলাইতহস সালাম সিয,
অনু রূপ তফর‘উনও সিয। িদ্রূপ একথা কথা বলা কয,
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম) সরিযর ওপর
প্রতিতষ্ঠি আবার আবু জাহলও সরিযর ওপর প্রতিতষ্ঠি।
কতবিা:
.حّت تشيب مفارق الغربان... ل والل ما استويا ولن يتالقيا
“আল্লাহর শপথ, তবষয় দু ’তি সমান নয়। িা একতত্রি
হরি পারর না, যিেণ  না কারকর মাথা শুভ্র বরণ বর
হরব।”
সু িরাাং কয বযতি এ তবষয়তি অনু াবন কররব এবাং
বুরদার কতবিা ও এর আসি বযতিরদর প্রতি দৃ তষ্ট প্রদান
কররব, কস ভারলা কররই ইসলারমর অসহায়িা উপলতি
কররি পাররব। এতিও উপলতি কররি পাররব কয,
শত্রুিা এবাং আমারদর জানমাল ও নারীরদর হালাল মরন
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করা প্রকৃিপরে আমারদর পে কথরক িারদর কাতফর
বলা বা িারদর সারথ যু দ্ধ করার কাররণ  নয়; বরাং িারাই
(তবররা ীরা) আমারদর ওপর যু দ্ধ ও কুফুরী ফািওয়া শুত্
করররে। শুত্ করররে িখনই যখন আল্লাহ িা‘আলার
তনরনাি বাণ ী িুরল রা হরলা। আল্লাহ িা‘আলা বরলন:
َ
َ ََ َ
ٗ َ َ
َٰ َ ﴿ َوأ َن ٱل ۡ َم
]١١ :﴾ [اجلن١٨ ج َد هّلله فَل ت ۡد ُعوا َم َع ٱّلله أ َحدا
س ه
“সু িরাাং কিামরা আল্লাহর সারথ কাউরক কডরকা না।”
[সূ রা আল-তজন্ন, আয়াি: ১৮]
আল্লাহ িা‘আলা আররা বরলন:
َ ََ ۡ
َ َ ُ
َۡ
َ
َ َٰٓ َ ُ
َ ك َٱَّل
﴾هين يَ ۡد ُعون يَ ۡب َتغون إ ه َٰل َرب ه هه ُم ٱل َوسهيلة أ لي ُه ۡم أق َر ُب
﴿ أولئ ه
]٥٧ :[الرساء

“িারা যারদর আহ্বান করর িারাই কিা িারদর ররবর
দনকিয অনু সিান করর কয, িারদর মর য কক কি
তনকিিম হরি পারর।’’ [সূ রা আল-ইসরা, আয়াি: ৫৭]
তিতন আররা বরলন:
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َ َ ُ َ َۡ َ
َ ُ ۡ َ َ َ َ َۡ ُ َ ۡ َ ُ َ
ُ
يبون ل ُهم
ج
﴿ َلۥ دعوة
ٱۡل هق وٱَّلهين يدعون مهن دونهههۦ ل يست ه
ۡ َ “ ب هসরিযর আহ্বান িাাঁরই, যারা িাাঁরক
]١٤ :َشء﴾ [الرعد
বযিীি অপররক আহ্বান করর িারদর ককারনাই সাো কদয়
না ওরা।’’ [সূ রা আর-রা‘দ, আয়াি: ১৪]
َ
এ হরলা মুফাসতসরেরণ র ঐকমরিয আল্লাহর বাণ ী مَٰل ههك
َۡ
هين
 يو هم ٱل هএর মমবারথবর তকয়দাাংশ। আল্লাহ িা‘আলা স্বয়াং এ
আয়ারির বযাখযা তদরয়রেন সূ রা ইনতফিাররর করয়কতি
আয়ারি, যা ইিঃপূ রবব উরল্লখ করা হরয়রে।
তপ্রয় পািক! (আল্লাহ আপনারক িার আনু েরিযর পরথ
পতরচাতলি কত্ন) কজরন রাখুন, সববদা অসরিযর সারথ
সাংঘরষবর মা যরম সিয স্পষ্ট হরয় উরি। আরবীরি বলা
হয়:  وبضدها تتبني الشياءঅথবাৎ সকল বস্তু িার তবপরীি
বস্তুর মা যরম স্পষ্ট হরয় উরি।
তপ্রয় পািক! উপরর যা বলা হরলা কস তবষরয় ঘন্টার পর
ঘন্টা, তদরনর পর তদন, মারসর পর মাস এবাং বেররর পর
বের তচন্তা-ভাবনা করর কদখুন, তনিয় আপতন সতিকভারব
জানরি পাররবন, আপনার প্রতপিা ইবরাহীম আলাইতহস
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সালারমর তমল্লাি ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লারমর দীন। ফরল, কস পরথ চরল িারদর উভরয়র
সারথ তকয়ামরির তদন একতত্রি হরবন এবাং এ পৃতথবীরি
সিয পথ কথরক দূ রর থাকার কাররণ  কমবফল তদবরস
হাওরয কাওসার কথরক তবদূ তরি হরবন না, কযমন তবদূ তরি
হরব কসই বযতি কয িারদর পরথ কলাকরদর বা া প্রদান
কররতেল।

আশা

কতর,

আপতন

তকয়ামরির

তদন

পুলতসরারির উপর তদরয় তনরাপরদ পার হরবন। আপনার
পদস্খলন ঘিরব না, কযমন ঘিরব ঐ বযতির পৃতথবীরি
িারদর (ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ এর) সীরারি মুোকীম
কথরক যার পদস্খলন ঘরি থাকরব। সু িরাাং আপনার
কিববয সববদা ভয় ও উপতস্থি তচরে এ ফাতিহার কদা‘আ
পাি করা।

َ َاك َن ۡع ُب ُد ِإَوي
َ َ﴿إي
ُ اك ن َ ۡس َتع
]٥ :﴾ [الفاحتة٥ هي
ه

“(কহ আল্লাহ!) আমরা শু ু কিামারই ইবাদাি কতর এবাং
কিামারই সাহাযয কামনা কতর।” [সূ রা আর-ফাতিহা,
আয়াি: ৫]
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ইবাদরির অথব পূ ণ ব মহব্বি, চরম তবনয়, ভয় ও
অবচয়ন। এখারন কমবরক তক্রয়ার পূ রবব (অথবাৎ  نعبدএর
পূ রবব  إياكশব্দরক তনরয় আসা) এবাং তিিীয়বার (إياك
শব্দরক পুনরায়) উরল্লখ করার উরদ্দশয তক্রয়ার প্রতি
অত কির রুত্বপূ প্রদান এবাং তক্রয়ারক করমবর মর য
সীতমি রাখা। অথবাৎ অনয কাররা নয় ককবল কিামারই
َ َإي
ইবাদাি কতর এবাং ককবল কিামার ওপরই ভরসা কতরاك
ه
ُ َن ۡع ُبدঅথবাৎ ইবাদারি ককবল কিামারই িাওহীদ প্রতিষ্ঠা
কতর।
এর অথব: আপতন আপনার ররবর সারথ ওয়াদা ও চুতিবদ্ধ
হরচ্ছন কয, আপতন িাাঁর সারথ িাাঁর ইবাদারি কাউরক
শরীক কররবন না, কহাক না কস তফতরশিা বা নবী বা
অনয ককউ। কযমন, সাহাবীেণ রক উরদ্দশয করর বলা
হরয়রে:
ۡ َ
َ
َ َ َٰٓ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ َ َ
ُ
لئهكة َوٱنلَب ه هي َن أ ۡر َبابًا أيَأ ُم ُركم
﴿ول يأمركم أن تتخهذوا ٱلم
َ
ُ ۡ
ُ َ ك ۡفر َب ۡع َد إ ۡذ أ
]١٨ :﴾ [ال عمران٨٠ نتم لم ۡسل ُهمون
بهٱل
ه
ه
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“এবাং কস কিামারদর তনরদবশ কদয় না কয, কিামরা
তফতরশিা ও নবীেণ রক তনরজরদর রব তহরসরব গ্রহণ  করর
নাও। কিামরা মুসতলম হবার পর কস তক কিামারদর
কুফুরী তশখারব?’’ [সূ রা আরল ইমরান, আয়াি: ৮০]
আয়ািতি অনু াবন কত্ন এবাং স্মরণ  কত্ন, পূ রবব
ত্বুতবয়যাি সম্পরকব আরলাচনায় যা বরলতেলাম। িাজ ও
শামসারনর প্রতি আররাতপি কু-তবোস ও কুসাংস্কার
জািীয় কাজ যতদ সাহাবীেণ  রাসূ লেরণ র সারথ কররল
মুসতলম হওয়ার পর কারফর হরয় কযি, িাহরল কয কলাক
ঐরূপ কাজ িাজ বা িার অনু রূপ কলারকর সারথ করর
কস কী হরি পারর?

َ َ“ ﴿ِإَويএবাং আমরা শু ু কিামারই
ُ اك ن َ ۡس َتع
]٥ :﴾ [الفاحتة٥ هي
সাহাযয কামনা কতর।’’ [সূ রা আল-ফাতিহা, আয়াি: ৫]
َ َ ِإَويএর মর য দু ’তি তবষয় ররয়রে, প্রথম তবষয়ُ اك ن َ ۡس َتع
هي
আল্লাহর কারে সাহাযয প্রাথবনা আর িা হরলা িওয়াক্কুল
করা এবাং স্বীয় শতি সামরথবযর অহতমকা কথরক তবমুি
হওয়া। আর তিিীয় তবষয় হরলা- বােরব আল্লাহর তনকি
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কথরক সাহাযয লারভর িলব কপশ করা। উপরর উরল্লখ
করা হরয়রে কয, এ সাহাযয প্রাথবনা বান্দার ভারে পরে।
َ ۡ
َ ٱلص َر َٰ َط ٱل ۡ ُم ۡس َتق
]٦ :﴾ [الفاحتة٦ هيم
﴿ٱهدهنا ه
“(কহ আল্লাহ!) আমারদর সরল-সহজ পরথ চালাও।” [সূ রা
আল-ফাতিহা, আয়াি: ৬]
এতিই হরলা, আল্লাহর তনকি বান্দার স্পষ্ট কদা‘আ, যা
বান্দার ভারে ররয়রে। এর অথব তবনয়, নম্র, অতবচল হরয়
আল্লাহর তনকি এ প্রাথবনা করা কয, তিতন কযন
প্রাথবনাকারীরক এ মহান মিলব (তসরারি মুোকীম) দান
কররন। এতি এমন মিলব, দু তনয়া ও আরখরারি এর
কচরয় উেম তকেু আল্লাহ কাউরক দান কররন তন। আল্লাহ
িা‘আলা হুদায়তবয়ার সতি নামক তবজরয়র পর িাাঁর তপ্রয়
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লারমর ওপর অনু গ্ররহর
উরল্লখ করর বরলন:

َ َ ََۡ
ٗ ك صه َر َٰ ٗطا لم ۡس َتق
]٢ :هيما﴾ [الفتح
﴿ويهدهي
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“(যারি কিামার) রব কিামারক তসরারি মুেকীরমর পরথ
পতরচাতলি কররন।” [সূ রা আল-ফািহ, আয়াি: ২]
এখারন  اهلدايةবলরি িাওফীক ও পথ প্রদশবন বুেরনা
হরয়রে।
বান্দার পরে উতচৎ উপররাি তবষরয়র প্ররয়াজনীয়িা
সম্পরকব তচন্তা-ভাবনা করা। ককননা তসরারি মুোকীরমর
প্রতি তহদায়ারির মর য ফলপ্রসূ জ্ঞান ও কনক আমল
অন্তভুবি, যারি বান্দা আল্লাহর সারথ সাোৎ (মৃিুয) পযবন্ত
এর ওপর সতিকভারব পতরপূ ণ ব পদ্ধতিরি দৃ ঢ় প্রতিতষ্ঠি
থাকরি পারর।
 الرصاطএর অথব স্পষ্ট পথ। আর  املسقيمএর অথব এমন
পথ যার মর য ককারনা বক্রিা কনই। তসরারি মুোকীম
িারা কসই দীন বুোরনা হরয়রে যা আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর
রাসূ রলর ওপর নাতযল করররেন এবাং এতিই িারদর পথ
যারদর ওপর আল্লাহ তন‘আমি দান করররেন। আর িারা
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হরলন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ও িাাঁর তপ্রয়
সাহাবীেণ ।7
তপ্রয় পািক! আপতন সববদা প্রতি রাকারি এ আয়ারির
মা যরম আল্লাহর কারে কদা‘আ কররেন, তিতন কযন
আপনারক তন‘আমিপ্রাপ্তরদর পরথ পতরচালি কররন।

7.

َ َ َ ََۡۡ َ َ
ت عل ۡي هه ۡم
“ ٱَّلهين أنعمিুতম যারদর ওপর তন‘আমি দান কররে” এর বযাখযায় এখারন িাফসীর ইবন কাসীরর বতণ বি আব্দু র রহমান
ইবন যায়দ ইবন আসলারমর িাফসীর অনু সরণ  করা হরয়রে। িরব
ইবন কাসীরসহ অত কাাংশ মুফাসতসর আব্দু ল্লাহ ইবন আব্বাস
রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুমা-এর িাফসীররক অগ্রাত কার তদরয়রেন। িারা
আয়ারির বযাখযায় এ আয়ারি কপশ কররন:
َ َ َُ َ ََۡ َ َ َ َ َ َ َُ َ ُ َ َ ََ
ٱّلل عل ۡي ههم م َهن ٱنلَب ه هي َن
﴿ َو َمن يُطهعه ٱّلل وٱلرسول فأو َٰٓلئهك مع ٱَّلهين أنعم
ٗ
َ َ َٓ َ َ َ ل
َ َ ُ
َ ٱلصَٰل هح
]٦٣ :﴾ [النساء٦٩ ي َو َح ُس َن أو َٰٓلئهك َرفهيقا
ٱلصدهيقهي وٱلشهداءه و
ه
َو ه
“আর কয বযতি আল্লাহর হুকুম ও িাাঁর রাসূ রলর হুকুম মানয
কররব কস ঐসব কলারকর সাথী হরব যারদর প্রতি আল্লাহ পাক
অনু গ্রহ করররেন, িাাঁরা হরলন, নবী, তসদ্দীক, শহীদ এবাং
সৎকমবশীল কনক বান্দােণ । আর িারদর সাতন্ন য কিই উেম।
[সূ রা আন-তনসা, আয়াি: ৬৯] -অনু বাদক।
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আপনার ওপর কিববয হরচ্ছ আল্লাহ িা‘আলার এ কথা
সিয বরল স্বীকার করা কয, এ পথই হরলা তসরারি
মুোকীম। িাই যখনই ককারনা পদ্ধতি, জ্ঞান বা ইবাদাি
এ পরথর পতরপন্থী হরব িা তসরারি মুোকীম হরি পারর
না, বরাং িা হরব বক্র ও তবভ্রান্ত। এতিই উি আয়ারির
প্রথম দাবী এবাং এরক অন্তর তদরয় তবোস কররিই হরব।
প্ররিযক মুতমনরক অবশযই শয়িারনর এ প্রবঞ্চনা ও
ক াকা কথরক বাাঁচরি হরব, আর িা হরচ্ছ এিা মরন করা
কয, উপররাি তবষরয় কমািামুতিভারব তবোস কররখ
তবোতরি জানা পতরিযাে করা চরল, এ তবোস কথরক
সিকব থাকরি হরব। ককননা সবরচয় বে কারফর মুরিাদ
( মবিযােী) বযতিরাও এ তবোস কপাষণ  করর কয,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সরিযর ওপর
প্রতিতষ্ঠি এবাং যা িাাঁর তবররা ী হরব িা বাতিল। এরপর
িারদর সামরন এমন তকেু আরস যা িারদর প্রবৃ তে চায়
না, িখন িারা ওরদর মরিা হরয় যায়, যারদর প্রসরঙ্গ
আল্লাহ িা‘আলা বরলন:

َ َ ٗ َ
َ ُ ۡ ٗ َ
]٧٨ :﴿ف هريقا كذبُوا َوف هريقا َيق ُتلون﴾ [املائدة
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“িখন িারা এক দলরক অতবোস করর এবাং এক দলরক
িারা হিযা করর।” [সূ রা আল-মারয়দা, আয়াি: ৭০]
আল্লাহর বাণ ী:

َ
َ
َ
ُ ۡ َۡ ۡ َ
َ ٱلضٓال
]٧ :هي﴾ [الفاحتة
وب َعل ۡي هه ۡم َول
ي ٱلمغض ه
“ ﴿غ هিারদর
পরথ নয় যারদর ওপর কিামার েযব পরেরে এবাং
িারদরও নয় যারা পথভ্রষ্ট হরয়রে।” [সূ রা আল-ফাতিহা,
আয়াি: ৭]
َ
ُ ۡ َۡ
وب َعل ۡي هه ۡم
 ٱلمغض هযারদর উপর েযব পরেরে িারা হল
ঐসব আরলম যারা িারদর ইলম কমািারবক আমল করর
তন এবাং ‘ الضالونপথভ্রষ্ট’ ওরাই যারা ইলম বযতিরররক
আমল করর। প্রথমতি হরলা ইয়াহূ দীরদর দবতশষ্টয আর
তিিীয়তি হরলা খৃষ্টানরদর দবতশষ্টয।
অরনক কলারকর অবস্থা হরলা, িারা যখন িাফসীরর কদরখ
ইয়াহূ দীরা েযবপ্রাপ্ত আর খৃষ্টানরা পথভ্রষ্ট, িখন কসই
জারহল কলাকরদর

ারণ া হয় কয, উপররাি রুণ াবলী

ইয়াহূ দী ও খৃষ্টানরদর কবলায়ই প্ররযাজয এবাং এ কথাও
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িারা স্বীকার করর কয, আল্লাহ িা‘আলা িারদর ওপর
ফরয করর তদরয়রেন কযন িারা এ কদা‘আ করর এবাং
উপররাি রুণ  তবতশষ্ট কলাকরদর পথ কথরক আরয় প্রাথবনা
করর।
সু বহানাল্লাহ! কীভারব কস রণ া করর কয, িারক আল্লাহ
িা‘আলা এ তশো তদরলন এবাং িার জনয পেন্দ করর
িার ওপর ফরয করর তদরলন কযন কস সববদা এ কদা‘আ
করর অথচ িার ওপর এ কারজর ককারনা ভয় কনই।
এমনতক কস তচন্তাও করর না কয, কস এমন কাজ কররি
পারর। এতি আল্লাহর ওপর িার কু- ারণ ার অন্তভুবি।
আল্লাহই সববাত ক জারনন। (সূ রা ফাতিহা-এর বযাখযা
এখারনই কশষ)
উরল্লখয কয, আমীন শব্দতি সূ রা আল-ফাতিহা-এর অাংশ
নয়। এতি কদা‘আর ওপর সমথবন সূ চক শব্দ। এর অথব:
‘কহ আল্লাহ! িুতম কবুল কর।’ জারহল কলাকরদর এ
তবষয়তি জাতনরয় কদওয়া কিববয, যারি িারা এ

ারণ া
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কপাষণ 

না করর কয, এ শব্দতি আল্লাহর কালারমর

অন্তভুবি। আল্লাহই সববাত ক জ্ঞাি।
পতররশরষ, দু রূদ ও সালাম জানাই আমারদর তপ্রয় নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম, িাাঁর পতরবারবেব ও
সাহাবীেরণ র প্রতি।
সমাপ্ত

এখারন এমন তকেু তবষয় উরল্লখ করা হরচ্ছ যা শাইখুল
ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আবদু ল ওহহাব রহ. সূ রা ফাতিহা
কথরক চয়ন করররেন:
ْ
১-  إِيَّاك نعبد و ِإيَّاك ن ْست ِعنيএরি আল্লাহর িাওহীদ সাবযে
হরয়রে।

ْ
ْ
اهدنا ر
২- الرصاط الم ْست ِقيم
এরি রাসূ রলর আনু েরিযর
ِ
তবষয়তি সাবযে হরয়রে।
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৩- দীরনর তিনতি ত্কন ররয়রে। ভারলাবাসা, আশা ও
ভয়। প্রথম আয়ারি ররয়রে ভারলাবাসা, তিিীয়তিরি
ররয়রে আশা, আর িৃিীয়তিরি ররয়রে ভয়।
৪- অত কাাংশ মানু ষ প্রথম আয়ারির অথব জানা না থাকার
কাররণ  ধ্বাংস হরয়রে। অথবাৎ যাবিীয় হামদ
(প্রশাংসা) ও যাবিীয় ত্বুতবয়াি বা প্রভুবপূ ককবল
জেিসমূ রহর প্রতিপালক আল্লাহর জনয সাবযে না
করার কাররণ ই ধ্বাংস হরয়রে।
৫- প্রথম যারা তন‘আমিপ্রাপ্ত িারদর সম্পরকব জ্ঞান
অজবন, প্রথম যারা করাষাণ রল পরেরে ও পথভ্রষ্ট
হরয়রে িারদর সম্পরকব জানা।
৬- তন‘আমিপ্রাপ্তরদর উরল্লখ করার মা যরম আল্লাহ কিৃক
ব
িারদর সম্মাতনি করা ও প্রশাংসা করা হরয়রে।
৭- করাষাণ লপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টরদর উরল্লখ কারার মা যরম
মহান আল্লাহর অপার েমিা ও প্রতিপতের তবষয়তি
প্রকাশ লাভ করল।
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৮- সূ রা ফারিহা হরচ্ছ কদা‘আ, িরব এর সারথ সারথ
স্মরণ  রাখরি হরব কয আল্লাহ িা‘আলা অমরনারযােী
অন্তর কথরক কদা‘আ কবুল কররন না।
َّ
ْ
৯- اذلين أنع ْمت عليْ ِه ْم
ِ  ِِصاطএ আয়ািাাংরশর মা যরম
ইজমা‘ িথা উম্মরির ঐকমিয কয প্রমাণ  িা সাবযে
হরলা।
১০- উি বাকয কথরক বুো যায় কয, মানু ষরক যতদ িার
তনরজর ওপর নযে করা হয় িরব কস ধ্বাংস হরয়
যারব।
১১- এ আয়ািসমূ রহ িাওয়াক্কুল িথা আল্লাহর ওপর
িাওয়াক্কুরলর তবষয়তি ফুরি উরিরে।
১২- এ আয়ািসমূ রহর মা যরম প্রমাতণ ি হরলা কয তশকব
অসার তবষয়।
১৩- এ আয়ািসমূ রহর মা যরম তবদ‘আরির অসারিা
প্রমাতণ ি হরলা।
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১৪- সূ রা আল-ফাতিহার ককারনা একতি আয়াি যতদ ককউ
ভারলাভারব জারন িরব কস ফিীহ তহরসরব তবরবতচি
হরব। আর এর প্রতিতি আয়াি তনরয় আলাদা
আলাদা গ্রন্থ রতচি হরি পারর।
আল্লাহ সু বহানাহু ওয়ািা‘আলা সবরচরয় কবতশ জারনন।
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সূ রা আল-ফাতিহা মূ লিঃ একতি প্রাথবনা তবরশষ, যা
আল্লাহ িা‘আলা মানু ষরক তশো তদরয়রেন। অবতশষ্ট
কুরআন হরলা িাাঁর পে কথরক এর জবাব, যার মর য
মানবকুরলর জনয সহজ-সরল ও সতিক জীবন-পরথর
পুণ বাঙ্গ ও তবোতরি বণ বনা ররয়রে। শাইখুল ইসলাম
মুহাম্মাদ ইবন আব্দু ল ওয়াহহাব রহ. কিৃবক রতচি সূ রা
আল-ফাতিহা-এর এ িাফসীরখানা অতি সাংতেপ্ত হরলও
তিতন এর মর য আল্লাহর সারথ বান্দার কমানাজাি ও
ইবাদারি িাওহীদ -এ দু ’তি তবষয় অিযন্ত চমৎকার ও
যু তিপূ ণ বভারব িুরল ররি সেম হরয়রেন।
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