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অথর:- রাহমান-এর বা�া তারাই যারা জমীেনর উপর িবনয়ী হেয়
চলােফরা কের এবং তােদর সােথ যখন মূ খর্রা কথা বেল তারা বেল
এবং যারা রাত কাটায় তােদর রেবর উে�েশয্ েসজদাবনত
!্- পালনকতর

‘সালাম’।

হেয় ও দাঁিড়েয়। এবং যারা বেল েহ আমােদর রব
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আমােদর কাছ েথেক জাহা�ােমর শাি�েক সিরেয় দাও। িন�য় এর
শাি� িনরবি��। বসবাস ও আবাস�ল িহেসেব এিট কতইনা িনকৃ�!
এবং তারা যখন খরচ কের তখন অপচয় কের না

,

কৃপণতাও কের না

বরং এতদু ভেয়র মাঝামািঝ ভারসাময্পূণর্ এবং যারা আ�াহর সাে
অনয্েকান ইলােহর ইবাদত কের না। আ�াহ যার হতয্া অৈবধ কেরে
স�ত কারণ বয্তীত তােক হতয্া কের না এবং বয্িভচার কের না। যা
এ কাজ কের তারা শাি�র স�ু খীন হেব। িকয়ামেতর িদন তােদর শাি�
ি�গুণ করা হেব এবং তথায় লাি�ত অব�ায় িচরকাল বসবাস করেব।
তেব যারা তাওবা কের

,

ঈমান আেন এবং েনক আমল কের আ�াহ

তােদর অপরাধগুেলােক পূণয্ �ারা পিরবতর্ন কের েদেবন। আ�
ক্ষমাশ, পরম দয়ালু । েয তাওবা কের ও েনক আমল কের েস
সিতয্কার অেথর্ আ�াহর িদেক িফের আেস এবং যারা িমথয্া সাক্ষয
না এবং যখন অথর্হীন ও অনথর্ক কাজকেমর্র স�ুখীন হয় তখন ি
স�ান-মযর্াদা রক্ষা েকর ভ�ভােব চেল যায় এবং যােদরেক তাে
পালনকতর্ার আয়াতসমূহ �রণ কিরেয় েদয়া হেল বিধর ও অে�র মত
আচরণ কের না। এবং যারা বেল েহ আমােদর �ভু! আমােদর �ী ও
স�ানেদরেক আমােদর েচােখর শীতলতা�রূপ বািনেয় দাও এবং
আমেদরেক মু�াকীেদর েনতা বািনেয় দাও। তােদরেক তােদর ৈধেযর্র
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�িতদান জা�ােতর কক্ষ �দান করা হেব। েসখােন তারা িচরকা
বসবাস করেব। বসবাস ও আবাস�ল িহেসেব তা কতইনা উ�ম! বল!
আমার �ভু েতামােদরেক পেরায়া কেরন না যিদ েতামরা তােক না
ডাক, েতামরা িমথয্া বলছ। অতএব শী� েতামরা স�ুখীন হেব অিনবাযর
শাি�র।’ (৬৩-৭৭ : ফুরকান)

�াসি�ক কথা :
সূ রা

‘ফুরকান’

ম�ী সূ রা। এর আয়াত সংখয্া৭৭িট। সু রািটেত

আকীদার সােথ সংি�� িবষেয় েজার েদয়া হেয়েছ। কুরআন ও রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িত ম�ার মুশিরকেদর সে�হ ও
সংশেয়র অপেনাদন করা হেয়েছ।
কুরআন মজীেদর আেলাচনা িদেয়ই সূ রািট শুরু হেয়েছ। মুশিরকর
কখেনা বলেতা এিট �াচীন যু েগর ক�কািহনী

,

আবার কখেনা বলেতা

এিট মুহা�েদর বানােনা িকছু কথা। কখেনা বা বলেতা এিট েতা সু ��
যাদু । আ�াহ তােদর এসব ধারণােক খ�ন কের জানােলন েয

,

এিট

িতিনই তাঁর বা�ার উপর নািযল কেরেছন। এিট ফুরকান- সতয-িমথয্
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,

নয্া-অনয্ােয়র মেধয্ পাথর্কয্ িনরূপণকারী। সূরার মােঝ মােঝ আ
ক্ষমতা ও কতৃর্ে�র আেলাচনা করা হেয়েছ। আেলাচনা করা হেয়
কেয়কজন নবী-রাসূ েলর ও তাঁেদর জািতর। নবী-রাসূ লেদর অবাধয্তা
করায় তােদর েয ভয়াবহ পিরণিত হেয়িছল তার বণর্নাও েদয়া হেয়েছ।
সূ রার েশষ িদেক আেলাচনা করা হেয়েছ আ�াহর েনক বা�াহেদর
ৈবিশ�য্ ও গুণাবলী

মূ ল আেলাচনা :
সূ রােয়

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

গুণাবলী ও তােদর পুর�ােরর আেলাচনা করা হেয়েছ। িনে� পযর্ায়�ে
আয়াতসমুেহর সংিক্ষ� আেলাচনা েপশ করা হে:
আ�াহ তা‘আলা এরশাদ কেরেছন :
َ َر
ﻦ
َ َ ُ َ َ ُ َ ْ  ُﺒَﻬ ﻢ
�
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دُ الﺮَّﻤﺣَْﻦِ اﺬﻟَِّﻳ َ�ﻤْﺸُﻮ ن
َِْ ﻰﻠﻋَاﻷْ ض
َ
শ�াথর্:
করুণাময়

ُ
 ِﻋﺒَﺎدবা�াগণ (এক বচন

 ﻋﺒﺪবা�া)

َ ْ ﺮَّﻤ
ﺣ ِﻦ

দয়ালু ,

َْ
َ ُ ْ َ
ً َ
 �ﻤﺸﻮنতারা চলােফরা কের  اﻷ ْر ِضপৃ িথবী , জিমন ﻫ ْﻮﻧﺎ
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َ ُ َْ
َ  َﺧকথা বেল , সে�াধন কের ﻮن
ন�তা, িবনয়, ﺎطب
ﺠﻟﺎ ِﻫﻠমূ খর্রা(এক
َ
বচন  ﺟﺎﻫﻞমূ খ)  َﺳﻼ ًﻣﺎশাি�।

‘এবং রাহমান-এর বা�া তারাই ,

যারা জিমেনর উপর িবনয়ী হেয়

চলােফরা কের এবং তােদর সােথ যখন মূ খর্রা কথা বেল তখন তারা
বেল ‘সালাম’।
আয়ােতর শুরুেত বলা হেয়-

َ ْ ﻋِﺒﺎدُ الﺮَّﻤ
ﺣ ِﻦ
َ

রাহমান এর বা�ারা।

আরবী ‘ইবাদ’ শ�িট ‘আবদ’ এর বহুবচন। ‘আবদ’ শ�িটর মূ ল অথর্
েগালামী ও দাস� করা। আর েয দস� ও েগালামী কের েস হে�

‘আিবদ’। ‘আবদ’

শ�িটও এ অেথর্ বয্াপকভােব বয্বহৃত হয়। ম

‘আবদ’

আবদ হে� দাস ও েগালাম। আ�াহ তাঁর অনু গতেদর
সে�াধন করেত ভালবােসন। কুরআন মজীেদ যত জায়গায়
এর বহুবচন

‘ইবাদ’

বেল

‘আবদ’

ও

শ�িটর বয্বহার হেয়েছ সকল জায়গােতই

আ�াহর ভালবাসার সু �� ছাপ ফুেট উেঠেছ। িতিন তাঁর সবেচেয় ি�য়
মানু ষ মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক সাতিট জায়গায়

‘আবদ’

বেল সে�াধন কেরেছন। েকাথায়ও বেলেছন
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‘আবদু হ- তাঁর

বা�া’ েকাথাও বেলেছন

‘আবদানা- আমার বা�া ’।

িতিন তাঁর ি�য়

বা�ােদরেকই আবদ ও ইবাদ বেল সে�াধন কেরেছন। িতিন মুিমনেদর
স�েকর্ বেলেছ , ‘ইবাদী- আমার বা�ারা। ’ েকাথাও িতিন তােদরেক
সে�াধন কেরেছন ‘ইয়া ইবাদী’ বেল- মােন ‘েহ আমার বা�ারা’।
সংিক্ষ� এ আেলাচনা েথেক বুঝা েগল 

, ‘আবদ’

ও ‘ইবাদ’ শে�র

বয্বহার খুবই স�ানজনক। এর বয্বহার তােদর জনয্ই করা হয় যা
َ ْ ﺒﺎدُ الﺮَّﻤ
আ�াহর খুব ি�য়। এখােন  ﻋﺒﺎد اﷲআ�াহর বা�া না বেল ﺣ ِﻦ
َ
রাহমান এর বা�া বলার কারণ

,

স�বত এিট েয

,

এর দু ই আয়াত

আেগ আ�াহ এরশাদ কেরেছন :

َ َ
ّ ِلرَ� قَالُوا ْ َو َما
ّ � ِيل ل َ ُه ُم
  [٥٩ :لرَ ۡح َ� ٰ ُن﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن
� ﴿ �ذا

‘যখন তােদরেক বলা হেলা রাহমান-এর উে�শয্ িসজদা কর। তখন
তারা বলল, রাহমান আবার কী?
কািফর- মুশিরকরা আ�াহেক

‘রাহমান’

িহেসেব মানেত অ�ীকৃিত

জানােল আ�াহ এখােন তাঁর ি�য় বা�ােদর পিরচয় িদেলনَِعِبَادُ الرَّحْمَن
রাহমান এর বা�া িহেসেব।
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এখােন মুিমনেদর গুণাবলী ও ৈবিশ�য্ আেলাচনার শুরুেত মুিমন

‘ইবাদু র রহমান- রাহমান-এর বা�াগণ

পিরচেয় বলা হেয়েছ

’।

আয়ােতর এ অংেশর বয্খয্ায় ইমাম কুরতুবী বেল,
 ﺮ ﺟﻬﺎﻻت اﻤﻟﺮﺸ�� وﻃﻌﻨﻬﻢ ﻲﻓ اﻟﻘﺮآن واﻨﻟﺒﻮة ذﻛﺮ ﻋﺒﺎده اﻤﻟﺆﻣﻨ� وذﻛﺮ
 ﺤﺎن اﺬﻟي أﺮﺳى ﺑﻌﺒﺪه ﻓﻤﻦ:ﺗﻬﻢ وأﺿﺎﻓﻬﻢ إﻰﻟ ﻋﺒﻮدﻳﺘﻪ �ﺮﺸ�ﻔﺎ ﻬﻟﻢ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل
ﺎع اﷲ وﻋﺒﺪه وﺷﻐﻞ ﺳﻤﻌﻪ و�ﺮﺼه ولﺴﺎﻧﻪ وﻗﻠﺒﻪ ﺑﻤﺎ أمﺮه ﻓﻬﻮ اﺬﻟي �ﺴﺘﺤﻖ اﺳﻢ
.دﻳﺔ وﻣﻦ ﺎﻛن ﺑﻌﻜﺲ ﻫﺬا ﺷﻤﻠﻪ ﻗﻮﻪﻟ ﺗﻌﺎﻰﻟ أوﺌﻟﻚ ﺎﻛﻷﻧﻌﺎم ﺑﻞ ﻫﻢ أﺿﻞ
(ইেতাপূ েবর্র আয়াতগুেলা) মুশিরকেদর অজ্ঞতা এবং কুরআন
(মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম) নবুওয়াতেক আ�মণ
িবষেয়র আেলাচনার পর (আ�াহ) তাঁর মুিমন বা�া ও তােদর গুণাবলীর
আেলাচনা কেরেছন এবং তােদর �িত স�ান ও মযর্াদা েদিখেয়
তােদরেক িনেজর বা�াহ িহেসেব অিভিহত কেরেছন
(তাঁর রাসূ ল স�েকর) বেলেছন

,

েযমনিট িতিন

, ‘পিব� ঐ স�া িযিন তাঁর বা�ােক

রােতর েবলায় �মণ কিরেয়েছন।
দাস� কের এবং কান

,

’

েয আ�াহর আনু গতয্ কে

,

তাঁর

েচাখ, িজহবা ও হৃদয়েক আ�াহ েয িবষেয়

আেদশ কেরেছন েস িবষেয় বয্� রাে
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, ‘বা�া’

নামিটর �েয়াগ তার

েক্ষে�ই �েযাজয্। আর েয এর িবপরীত েস আ�াহর বা

‘তারা

চতু�দ জ�। শুধু তাই ন, বরং তার েচেয়ও অধম’ এর অ�ভুর্�।
(তাফসীের কুরতবী, খ: ১৩, পৃ : ৬৭)
বুঝা েগল সকল মানু ষ এমনিক সকল মুিমন আ�াহর বা�া নয়।
আ�াহর বা�া তারাই যারা কান

,

েচাখ, মুখ ও অ�র িদেয় আ�াহর

িবধান মােন। যারা আ�াহর যথাযথ আনু গতয্ ও দাস� কের। আর
আ�াহর বা�া হওয়া সিতয্ই স�ােনর ও বড় ভােগয্র বয্াপার। আ�া
বা�াহেদর অেনক ৈবিশে�য্র মেধয্ একিট ৈবিশ�য্ হে:
َْ ََ
ً َ
� ﻤْﺸُﻮنَ ﻰﻠﻋ اﻷ ْر ِض ﻫ ْﻮﻧﺎ
�

‘তারা জমীেনর উপর িবনয়ী হেয় চলােফরা কের।’
 ﻫﻮنশ�িটর অথর্ �শা

,

ধীরি�রতা, িনরহংকািরতা। আ�াহর ি�য়

বা�া যখন হাঁটেব তখন েস িবনয়ী হেয় হাঁটেব। তার পথ চলায় থাকেব
না েকান ধরেণর অহংকার ও আ��িরতা।
আ�ামা ইবেন কাসীর বেলেছন :
10

.ي �ﺴﻜﻴﻨﺔ ووﻗﺎر ﻣﻦ ﻏ� ﺟﺮﺒ�ﺔ وﻻ اﺳﺘﻜﺒﺎر
অথর্াৎ �শাি� ও আ�মযর্াদার সা

,

দ� ও অহংকােরর সােথ নয়।

(তাফসীের ইবন কাসীর, খ: ৩, পৃ : ৩৩৪)
তেব এর অথর্ এ নয় ে

,

অসু � ও দু ব্ল
র েরােকর মত পথ চলেব।

আ�মযর্াদার সােথ িবনয়ী হেয় হাঁটা চলা আর কৃি�ম িবনয় এক িজিনস
নয়। কৃি�ম িবনয়েক ইসলাম অপছ� কের। বরং এিটও এক ধরেনর
িরয়া অথর্াৎ �দশর্েন�া
ওমর রা. এক যু বকেক েদখেলন েয

,

িতিন তােক েডেক িজেজ্ঞস করেলন 

েস খুবই আে� আে� হাঁটেছ।

,

েতামার হেয়েছ কী

?

তুিম

অসু �? যু বকিট বলল , না, েহ আমীরুল মুেমনীন। ওমর র. তােক
েব�াঘাত কের েজাের হাঁটার আেদশ করেলন। (তাফসীের ইবেন
কাসীর, খ: ৩, পৃ : ৩৩৪)
িযিন রাহমান-এর বা�া হেবন িতিন িবনয়ী হেয় হাঁটা-চলা করেবন।
তেব তার এ িবনেয় আ�মযর্াদা থাকেব। থাকেব না অহংকার ও দ�।
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অনু রূপ থাকেব না েকান ধরেনর দুবর্লতা ও হীনতা। আ�াহ দ�ভে
পথ চলেত িনেষধ কেরেছন।
َر
ً ُ َ َ ْ ﺒْﻠُﻎ
َْ ضِ مَﺮَﺣًﺎ إِﻧَّﻚ
اﺠﻟﺒﺎل
﴾37﴿  ﻃﻮﻻ
 �َﻤْﺶِ ﻲ ِﻓ اﻷَْر
ِ َ َ� ْﻟَﻦْ ﺨﺗَْﺮِق َاﻷْْضَ وَﻟَﻦ

‘জমীেন দ�ভের পদচারণা কেরা না। িন�য় তুিম েতা কখেনা জমীনেক
িবদীণর্ করেত পারেব না। এবং উ�তায় কখেনা পাহাড়সম হেত পারেব
না।’ (৩৭ : বনী ইসরাঈল)
ُ َﻻ
ُ َ َُْ
ﺧ ّكَ لِﻠﻨ
ﻮر
ُ �ُِﺐ ﻞ ﻛ
ََّ� �َﻤْﺶِ ﻲﻓِ اﻷَْرْضِ مَﺮَﺣًﺎ إِنَّ ا
ََّﺎسِ وَﻻ
َﻌِّﺮْ َﺪ
ّ
ٍ َّ �ﺘ
ٍ ﺎل ﻓﺨ
﴾18 ﴿

‘জমীেন গবর্ভের পদচারণা কেরা না। িন�য় আ�াহ দাি�অহংকারীেক পছ� কেরন না।’ (১৮: েলাকমান)
আ�াহর ি�য় বা�ার পথচলায় েকান ধরেনর দ� ও অহংকার থাকেব
না। অনু রূপ থাকেব না েকান ধরেনর হীনমনয্

,

ভীরুতা ও জড়তা।

বরং তার মেধয্ থাকেব িবন , শালীনতা আ�মযর্াদা। এিট রহমা-এর
বা�ােদর �থম ৈবিশ�য্।
তােদর ি�তীয় ৈবিশ�য্ হেল-
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َ َ ُ َ َ ُ َ ْ  ُﺒَﻬ ﻢ
� �َ ذَِا ﺧَﺎﻃَ ُ اﺠﻟﺎ ِﻫﻠﻮن ﻗﺎل
� ﻮا ﺳﻼ ًﻣﺎ

‘তােদর সােথ যখন মূ খর্রা কথা বলে,

তখন তারা বলেব ‘সালাম’।

আ�াহর বা�া বিল� বয্ি�� ও আ�মযর্াদার সােথ পথ চলেব। প
চলেত িগেয় মূ খর্ ও িনেবর্াধেদর সােত েকান ধরেনর আেলাচনায় জিড়ে
িনেজর সময় ন� করেব না। তােদর সােথ েকান ধরেনর িবতেকর্
জিড়েয় পড়েব না। যিদ এ ধরেনর েকউ গােয় পেড় তার সােথ িবতেকর্
িল� হয় এবং তােক েকান ধরেনর ম� কথা বেল

,

েস তােক অনু রূপ

ম� বলেব না, বরং বলেব ‘সালাম’। এ সালােমর অথর্ ক?
তাফসীের ফতহুল কাদীের এ �সে� বলা হেয়েًﻤﺎ

ُّّ َ ُ َ َ تَّﺴَﻠُّ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ ً َ ْ َﺴَﻠ
ْ ّ َ ُ َ ََّ ْ َ َ َ ﺴ
: أي:ِﻢ �ﻘﻮل اﻟﻌﺮب ﺳﻼﻣﺎ
ﻴﻢ ِ�َﻤﺎ ﻫﻮ ِﻣﻦ
ِ ﻟيﺲ ﻫﺬا ل ﻼم ِﻣﻦ ﻟتَﺴ ِﻠ
َ ْ ًَ ََ ْ َ َ ْ
.اءة ِﻣﻨﻚ
 ﺑﺮ: أي،ِﻣﻨﻚ

এই ‘সালাম’ অথর্ সালাম েদয়া নয় বরং এর অথর্ িনরাপেদ এিড়ে
যাওয়া। আরবরা বেল থােক ‘সালাম’- মােন আিম েতামার েথেক দূ ের
সের পড়লাম। (ফতহুল কাদী, খ: ৪, পৃ : ৮৫)
ইমাম ইবেন কাসীর আয়ােতর এ অংেশর বয্াখয্ায় বে13

 ا ﺳﻔﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺠﻟﻬﺎل ﺑﺎﻟﻘﻮل الﻲﺴء لﻢ ﻳﻘﺎﺑﻠﻮﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﺑﻞ ﻳﻌﻔﻮن و�ﺼﻔﺤﻮن
.وﻻ ﻳﻘﻮلﻮن إﻻ ﺧ�ا
মূ খর্ ও িনেবর্াধরা যিদ আ�াহর বা�ােদর সােথ ম� কথা ব , আ�াহর
বা�ারা তােদর সােথ অনু রূপ ম� কথা বেল না। বরং ক্ষমা কের ে
ও তােদর �িত উদারতা েদখায়। ম� কথার পিরবেতর্ তারা বরং ভাল
কথাই বেল।
এরপর ইমাম ইবেন কাসীর ইমাম আহমােদর সূ ে� একিট হাদীস বণর্না
কেরেছন। হাদীসিট হেলা : রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
সামেন এক েলাক আেরক েলাকেক গািল িদল। যােক গািল েদয়া হেলা
েস গািল েদয়া েলাকিটেক উে�শয্ কের বল

,

েতামার উপর শাি�

বিষর্ত েহাক। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেল:

‘েতামােদর দু ’জেনর মােঝ একজন েফেরশতা অব�ান করিছেলন।
যখিন এ েলাকিট েতামােক গািল িদি�ল েফেরশতা েতামার পক্ষ হে
তােক বলিছেলন বরং এ গািল েতামারই �াপয্। আর যখন তুিম তােক
বলেল, েতামার উপর শাি� বিষর্ত েহাক তখন িতিন(েফেরশতা)
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বলেলন, না বরং শাি� েতামারই উপর বিষর্ত েহাক। শাি� েতামারই
�াপয্’
(তাফসীের ইবন কাসীর, খ: ৩, পৃ : ৩২৪-৩২৫)
আ�াহর বা�া মূ খর্ ও িনেবর্াধ েলাকেদর সােথ িনজ েথেক েতা েকা
ধরেনর বাক-িবত�ায় জড়ােব না , এমনিক তারা যিদ গােয় পেড় তার
সােথ ঝগড়া কের তার সােথ অশালীন কথা বেল অভ� আচরণ কের

,

তাহেল এ েক্ষে� তার করণীয় হেলা তােদরেক এিড়েয় চলা। আর
এিড়েয় চলা েমােটই দু বর্লতা �দশর্ন

,

বরং এর মাধয্েম স�ান ও

মযর্াদা রক্ষা পায় আর অনথর্ক সময় ন� হয় না। আ�াহ তাঁর সবর্
ি�য় বা�াহ মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক এ েহদােয়তই
িদেয়িছেলন :
ً َ
اﻫْﺠُﺮْﻫُﻢْ ﻫَﺠ
ْ
َ ِْﺮﺒ
﴾10﴿ ﺮًا ﻤﺟﻴﻼ
َ ﻰﻠﻋَ ﻣَﺎ �َﻘُﻮلُﻮنَ و
ِ ْ

‘তারা (কােফররা) যা বেল তােত তুিম ৈধযর্ ধারণ কর এবং সু�রভােব
তােদরেক পিরহার কের চল।’ (১০ : মুযযাি�ল)
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রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক আ�াহ েয েহদােয়ত িদেয়েছ

,

তা তার অনু সারীেদর জনয্ও �েযাজয্। তাই যারাই আ�াহর পেথ চে
আ�াহর ি�য় বা�া হওয়ার মযর্াদা অজর্ন করেত চ
িবেরাধীেদর কেঠার সমােলাচনা

,

,

তারা তােদর

অপবাদ, িন�া, অশালীন কথা

,

িব�প, সাজােনা িভি�হীন কথায় ৈধযর্ ধারণ করেব ও তােদর এ
ধরেনর আ�মণেক এিড়েয় চলেব।
ﻦ
َ ُ
َ  �َﻨَّﺎ ﻋ َﺬ
َ
ً َ َ َﻟِّﻳﻦَ ﻳَبِﻴﺘُﻮنَ لِﺮ َ�ِّﻬِﻢْ ﺳُﺠَّ ًﺪ
اب
ْْ�َّﻨَﺎ اﺮﺻ
ِّﻳ َ�ﻘُﻮلﻮنَ ر
َ َﺬﻟ64 ﴿ ا و ِ�ﻴﺎﻣﺎ
ِف
َ َ َ
ً ا و ُﻣ َﻘ
ً  ﻏ َﺮ
ّ
َ ًإِ�َّﻬَﺎ ﺳَﺎءَتْ مُﺴْﺘَﻘَﺮ
ﺎﻣﺎ
65﴿ اﻣﺎ
َﻨَّﻢَ إِنَّ ﻋَﺬَا�َﻬَﺎ ﺎﻛن
َ
ّ তােদর �ভুর উে�েশয্ ُﺠَّ ًﺪا
শ�াথর্:  ﻳَ ِبﻴﺘُﻮنতারা রাত কাটায় ِﺮَ�ِ ِﻬ ْﻢ
َ ُ َُ
ً َ �ﻴদাঁড়ােনা অব�ায় ﻮن
েসজদাবনত হেয় ﺎما
�ﻘﻮل
তারা বেল , َ�َّﻨَﺎেহ
ِ
ْ ْ
َ  َﻋ َﺬশাি� اﻣﺎ
ً  َﻏ َﺮঅিবি��
আমােদর পালনকতর্া ﺮﺻف
সিরেয় দাও اب
ِ

ْ َ َ
ً ﻣ َﻘঅব�ান
ُ
ّ
ﺎءت
 ﺳম� হেয়েছ ُﺴْﺘَﻘَﺮًا
অব�ান �ল ﺎﻣﺎ
�ল।

‘এবং যারা রাত কাটায় তােদর রেবর উে�েশয্ েসজদাবনত হেয়ও
দাঁিড়েয় এবং যারা বেল , েহ আমােদর রব- পালনকতর্! আমােদর েথেক
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জাহা�ােমর শাি�েক সিরেয় দাও। িন�য় এর শাি� িনরবি��। বসবাস
ও আবাস�ল িহেসেব এিট কতইনা িনকৃ�!’
এ আয়াতগুেলার ব�েবয্র সােথ পূবর্বতর্ী আয়ােতর ব�েবয্র
িবষেয় শহীদ সাইেয়য্দ কুতুব র. বেলন، والﺸﻌﻮر ﺠﺑﻼﻪﻟ، ومﺮاﻗﺒﺔ اﷲ، ﻓﺄﻣﺎ ﻴﻟﻠﻬﻢ ﻓﻬﻮ اﺘﻟﻘﻮى،ﻬﺎرﻫﻢ ﻣﻊ اﻨﻟﺎس
.اﺨﻟﻮف ﻣﻦ ﻋﺬاﺑﻪ
এেতা তােদর (আ�াহর বা�ােদর) িদেনর েবলায় মানু েষর সােথ
স�কর্। আর তােদর রােতর েবল- তা েতা কােট আ�াহভীিত
(তােরদ সবিকছু ) পযর্েবক্ষণ কর- এ অনু ভূিত

,

,

আ�াহ

আ�াহর মহে�র

অনু ভূিত ও তার শাি� েথেক ভয়- ভীিতর মাধয্েম।
(ফী িযলািলল কুরআন, খ: ৫, পৃ : ২৫৭৮)
এ আয়াতগুেলােত রাহমা- এর বা�ােদর দু ’িট ৈবিশে�য্র উে�খ করা
হেয়েছ। একিট হেলা তারা েসজদাবনত হেয় ও দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় রাত
কাটায়। আেরকিট হেলা তারা জাহা�ােমর শাি� েথেক আ�াহর কােছ
পির�াণ চায়।
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‘এবং যারা রাত কাটায় তােরদ
হেয় ও দাঁিড়েয়।

’

‘রব’ (�ভুর) উে�েশয্ েসজদাবনত

তােদর িদেনর েবলা কােট আ�াহর আনু গেতয্র

মাধয্েম। িবনেয়র মাধয্েম তারা রাতও কাটায় আ�াহর অনুগত হেয়
িসজদার মাধয্েম। আ�াহর দরবাের দাঁিড়েয় েথেক। িসজদা ও দাঁড়ােনা
বলেত নামায বুঝােনা হেয়েছ। সরাসির নামায না বেল িসজদা ও
দাঁড়ােনা বলা হল েকন? এ �সে� শহীদ সাইেয়য্দ কুতুব র. বেলন :
সালাত (নামায)- এর পিরবেতর্ িসজদা ও দাঁড়ােনা বলা হেয়েছ। রােতর
গভীের মানু ষ যখন ঘুিমেয় থােক তখন রাহমান- এর বা�ােদর
নড়াচড়ােক িচ�ািয়ত করার জনয্। এরা এমন েলাক যারা তােদর �ভুর
উে�েশয্ িসজদা কের ও দাঁিড়েয় রাত কাটায়। তােদর লক্ষয্ এক
তােদর রব। শুধু তাঁর উে�েশয্ই তারা দাঁড়ায়। শুধু তার জনয্ই ত
িসজদাবনত হয়। তারা এমন েলাক যারা সু েখর িন�া বাদ িদেয়
তারেচেয়ও েবিশ সু খ ও মজার িবষয় িনেয় বয্�।
তারা তােদর �ভুর �িত একিন� হওয়ােত বয্�। তারা তােদর আ�া ও
অ�-�তয্�সহ আ�াহর সােথ স�ৃ� হেত বয্�। মানুষ ঘুমায় অথ
তারা দ�ায়মান ও িসজদাবনত। মানু ষ ভূ -পৃ ে� অব�ান করেছ অথচ
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তােদর দৃ ি� মিহমাি�ত করুণামেয়র আরেশর িদেক।(ফী িযলািলল
কুরআন, খ: ৫, পৃ : ২৫৭৮)
বা�া নানামুখী কমর্বয্�তার মধয্িদেয় িদেনর সময় কাটােব। রাে
িন��তায় তার মহান �ভুর সামেন একা�িচে� দাঁড়ােব। তাঁর সামেন
মাথা নত করেব। তাঁেক িসজদা করেব। এিট আ�াহর ি�য় বা�ােদর
উে�খেযাগয্ ৈবিশ�য্। কুরআন মজীেদর িবিভ� জায়গায় এ ৈবিশে�য
উে�খ করা হেয়েছ :
َ ُ ُْ ُ ْ َ
ُ ََﺠَﺎﻰﻓ
َ
ُ ﺟُﻨ
ﻢْ ﻋَﻦِ الْﻤَﻀﺎﺟِﻊ ﻳَﺪْﻋُﻮنَ رَ�َّﻬُﻢْ ﺧَ ﻃ
ﻤَﻌًﺎ وَمِﻤَّﺎ ر َز�ﻨَﺎﻫ ْﻢ �ﻨ ِﻔﻘﻮن
ََﻮْﻓًﺎ و
ﻮ�ُﻬ
ِ
﴾16 ﴿

‘তােদর পা�র্েদহ িবছানা েথেক আলাদা থােক। তারা তােদর �ভুেক
ডােক ভেয় ও আশায় এবং আিম তােদরেক েয িরযক িদেয়িছ তা েথেক
খরচ কের।’ (১৬ : িসজদা)
َ َ
ّ
َ
َ ﺧِﺮَة
َ َْ الﻠَّﻴْﻞِ ﺳَﺎﺟِﺪًا وَﻗﺎﺋِﻤًﺎ �َْﺬَرُ اﻵ
َ
 ﺮْﺟُﻮ رَﻤﺣَْﺔَ رَ�ِ ِﻪ )ﺳﻮرة الﺰمﺮ
�َو
ْ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻗﺎﻧِﺖٌ آﻧَﺎء
(9 :
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‘েয বয্ি� রােতর েবলা িসজদার মাধয্েম অথবা দাঁিড়েয় ইবাদত ক ,
পরকালেক ভয় কের এবং তার রেবর রহমত �তয্াশা কের(েস িক
তার সমান েয এরূপ কের ন)।’ (৯: যু মার)
ْ
َ
َ ُ َ ْ َ َ ْ ََّﻧُﻮا ﻗَﻠِﻴﻼً ﻣِﻦَ  ﻠ
ُ َ َْْ َ
﴾18 ﴿ ﺎر ﻫ ْﻢ � َ ْﺴﺘَﻐ ِﻔ ُﺮون
ِ ﴾ و�ِﺎﻷﺳﺤ17﴿ ال ﻴ ِﻞ ﻣﺎ �ﻬﺠﻌﻮن

‘তারা তােদর সামানয্ অংশই িন�া েযত। রােতর েশষ �হের তারা
(আ�াহর কােছ) ক্ষমা �াথর্না ক’ (১৭-১৮ : যািরয়াত)
রােতর েবলা ঘুম েথেক উেঠ নামায পড়া , গুনাহ েথেক ইি�গফার করা
(ক্ষমা চাও)

,

কা�াকািট করা আ�াহর কােছ খুবই ি�য়। রাসূ ল

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক উে�শয্ কের আ�াহ বেল:
َ
ً َْ ً َ َ َ
﴾79﴿ ﺎﻣﺎ � ُﻤﻮدا
 أَنْ �َﺒْﻌَﺜَﻚَ رَ�ُّﻚ ﻣﻘ
َ َﻦ الﻠَّﻴْﻞِ �َﺘَﻬَﺠَّﺪْ ﺑِﻪِ ﻧَﺎﻓِﻠَﺔً لَﻚ ﻋَﻰﺴ

‘রােতর িকছু

অংশ কুরআন পাঠসহ জা�ত থাক। এিট েতামার জনয্

অিতির�। েতামার রব-�ভু েতামােক উ�ম মযর্াদায় অিধি�ত করেবন ’

(৯৭ : বনী ইসরাঈল)
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রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িনয়িমত রাে� জাগেতন ও নামায
আদায় করেতন। এ �সে� আয়শা রা. বেলেছন :
  ﻓﻘﻠﺖ ﻪﻟ لﻢ ﺗﺼﻨﻊ،ﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮم ﻣﻦ الﻠﻴﻞ ﺣﻰﺘ ﺗﺘﻔﻄﺮ ﻗﺪﻣﺎه
  أﻓﻼ أ�ﻮن ﻋﺒﺪا: ﻗﺎل،ﻫﺬا ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ؟ وﻗﺪ ﻏﻔﺮلﻚ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻚ وﻣﺎ ﻧﺄﺧﺮ
( )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.ﺷﻜﻮرا
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম রােতর েবলায় নামােয(এত দীঘর্
সময়) দাঁিড়েয় থাকেতন েয

,

তার পা দু ’েটা েযন েফেট েযত। আিম

তােক বললাম , েহ আ�াহর রাসূ ল! আপিন এমনিট করেছন েকন

?

অথচ আপনার পূ বর্ ও পেরর সব গুনাহ মাফ হেয় িগেয়েছ। িতি
বলেলন, ‘আিম িক (আ�াহর) কৃতজ্ঞ বা�াহ হব 

?’ (বুখারী ও

মুসিলম)
রােতর নামােযর ফজীলত ও মযর্াদা স�েকর্ অেনক হাদীস আেছ
এখােন কেয়কিট হাদীস উে�খ করা হেলা :
  أﻓﻀﻞ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:  أﻰﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
. وأﻓﻀﻞ الﺼﻼة ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮ�ﻀﺔ ﺻﻼة الﻠﻴﻞ،لﺼﻴﺎم ﺑﻌﺪ رمﻀﺎن ﺷﻬﺮ اﷲ اﻤﻟﺤﺮم
()رواه مﺴﻠﻢ
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আবু েহারাইরা রা. েথেক বিণর্ত , রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন : ‘রমযােনর পর সেবর্া�ম েরাযা আ�াহর মাস মহররেম েরাযা
ও ফরজ নামােযর পর সেবর্া�ম নামায রােতর নামায’ (মুসিলম)
  ﻳﻬﺎ اﻨﻟﺎس: ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻼم رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
 ﺗﺪﺧﻠﻮا اﺠﻟﻨﺔ، وﺻﻠﻮا واﻨﻟﺎس ﻧﻴﺎم، وﺻﻠﻮا اﻷرﺣﺎم، وأﻃﻌﻤﻮا اﻟﻄﻌﺎم،ﺸﻮا الﺴﻼم
( )واه اﻟﺮﺘﻣﺬي.ﺑـﺴﻼم
আবদু �াহ ইবন সালাম েথেক বিণর্ত ে

,

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম বেলেছন : ‘েহ েলাকসকল! েতামরা সালােমর �সার ঘটাও ,
খাবার খাওয়াও, আ�ীয়তার স�কর্ রক্ষা কর এবং মানুষ যখন ঘুিম
থােক তখন নামায পড়। (এগুেলা কে) েতামরা িনরাপেদ জা�ােত
�েবশ কর।’ (িতরিমযী)
 رﺣﻢ اﷲ:  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: أﻰﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
 رﺣﻢ اﷲ، ﻓﺈن أﺑﺖ ﻧﻀﺢ ﻲﻓ وﺟﻬﻬﺎ اﻤﻟﺎء،ﻼ ﻗﺎم ﻣﻦ الﻠﻴﻞ ﻓﺼ� وأﻳﻘﻆ امﺮأﺗﻪ
  )روا. ﻓﺈن أﻰﺑ ﻧﻀﺤﺖ ﻲﻓ وﺟﻬﻪ اﻤﻟﺎء،أة ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ الﻠﻴﻞ ﻓﺼﻠﺖ وأﻳﻘﻈﺖ زوﺟﻬﺎ
(أﺑﻮداود
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,

আবু েহারাইরা রা. েথেক বিণর্ত ে

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম বেলেছন : ‘আ�াহ করুণা করুন ঐ বয্ি�র  , েয রােত
উেঠ নামায পেড় এবং তার �ীেক জািগেয় েদয়। �ী যিদ উঠেত না চায়
তাহেল তার মুখম�েল পািন িছিটেয় েদয়। আ�াহ করুণা করুন
নারীর �িত , েয রােত উেঠ নামায পেড় এবং তার �ামীেক জািগেয়
েদয়। �ামী যিদ উেঠেত না চায় তাহেল তার মুখম�েল পািন িছিটেয়
েদয়।’ (আবু দাউদ)
اﺑﻦ مﺴﻌﻮد رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ذﻛﺮ ﻋﻨﺪ اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ رﺟﻞ ﻧﺎم
 )ﻣﺘﻔﻖ. ﻓ أذﻧﻪ:  أو ﻗﺎل. اك رﺟﻞ ﺑﺎل الﺸﻴﻄﺎن ﻲﻓ أذﻧﻴﻪ:ﻠﺔ ﺣﻰﺘ أﺻﺒﺢ ﻗﺎل
(ﻋﻠﻴﻪ
ইবন মাসউদ েথেক বিণর্ত ে , রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
কােছ এমন একজন েলােকর আেলাচনা করা হল েয

,

বয্ি� সকাল

পযর্� ঘুমায়। িতিন বলেল, ‘এ েলাকিট েতা এমন েলাক, শয়তান যার
কােন ��াব কেরেছ। (বুখারী ও মুসিলম)
আ�াহর ি�য় বা�ারা পুেরা রাত ঘুিমেয় কাটায় না। তারা ঘুমায় ঘুম
েথেক উেঠ আ�াহর দরবাের দাঁিড়েয় যায়। নামায পেড়। িবনয়ী হেয়
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আ�াহর দরবাের �াথর্না কের। রােত েয েকান সময় নামায পড়া যায়।
তেব সেবর্া�ম সময় হে� রােতর েশষ তৃতীয় �হর। এ অংশিট খুবই
মযর্াদার। রােতর এ অংশ স�েকর্ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�
বেলন :
 ﻰﻓ الﻠﻴﻞ لﺴﺎﻋﺔ ﻻ ﻳﻮاﻓﻘﻬﺎ رﺟﻞ مﺴﻠﻢ �ﺴﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﺧ�ا ﻣﻦ أمﺮ اﺪﻟﻧﻴﺎ
( )واه مﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ رﻲﺿ اﷲ.واﻷﺧﺮة إﻻ أﻋﻄﺎه إﻳﺎه

‘রােত এমন একিট সময় আেছ েয সময়িটেত েকান মুসলমান বয্ি�
আ�াহর কােছ দু িনয়া ও আিখরােতর েকান কলয্াণ চাইেল আ�াহ তােক
েসিট �দান কেরন।’ (মুসিলম)
আর এ পিব� ও মযর্াদাপূণর্ সময়িট হে� েশষ  তৃতীয় �হর
  ﺘل ر�ﻨﺎ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻰﻟ ﻞﻛ:ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة أن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
، ﻦ ﻳﺪﻋﻮ� ﻓﺄﺳﺘﺠﻴﺐ ﻪﻟ:  إﻰﻟ الﺴﻤﺎء اﺪﻟﻧﻴﺎ ﺣ� ﻳﺒﻰﻘ ﺛﻠﺚ الﻠﻴﻞ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﻘﻮل
( )واه اﺒﻟﺨﺎري. ﻣﻦ �ﺴﺘﻐﻔﺮ� ﻓﺄﻏﻔﺮﻪﻟ،ﻦ �ﺴﺄﻟ� ﻓﺄﻋﻄﻴﻪ
হযতর আবু েহারাইরা রা. েথেক বিনর্ত ে
ওয়াসা�াম বেলেছন :

,

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ

‘‘আমােদর মহান �ভু �িতরােত িনেচর আকােশ
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অবতরণ কেরন , যখন রােতর েশষ তৃতীয়াংশ বাকী থােক। িতিন
বেলন, েক আছ আমােক ডাক

,

আিম সাড়া েদব। েক আছ আমার

কােছ চাও , আিম তােক (যা চায় তাই) েদব। েক আছ আমার কােছ
ক্ষমা চ, আিম তােক ক্ষমা কর’ (বুখারী)
েয আ�াহর ি�য় বা�া হেত চায়

,

েস এমন মযর্াদাপূণর্ সমেয় ঘুিমে

থাকেত পাের না। িব� জাহােনর মািলক ও �ভু যখন পৃ িথবীর আকােশ

,

অবতরণ কের তার বা�ােদর েডেক েডেক তাঁর কােছ চাইেত বেল
তাঁর কােছ ক্ষমা �াথর্না করেত বেল আর িতিন তােদর আ�� কে

েয, িতিন বা�ার ডােক সাড়া েদেবন , যা চায় তাই েদেবন , ক্ষমা কে
েদেবন, তখন তাঁর েকান বা�া িক ঘুিমেয় থাকেত পাের?
রাহমান- এর বা�ারা এ সমেয় উঠেব। তােদর �ভুর উে�েশয্ দাঁড়ােব।
েসজদাবনত হেব। তাঁেক ডাকেব। িতিন তােদর ডােক সাড়া েদেবন।
তাঁর কােছ দু িনয়া-আিখরােতর সকল ধরেনর কলয্াণ চাইে
তােদরেক তা েদেবন। সকল ধরেণর গুনা

,

,

িতিন

ভুল-�িট েথেক ক্ষম

চাইেব। িতিন তােদরেক ক্ষমা কের েদেবন। রাহম- এর বা�া হঠাৎ
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কের েকান এক রােতর েশষ তৃতীয়াংেশ নয় বরং �িতরােতই জাগেব।
েকননা তার �ভু েতা �িতরােতই িনেচর আকােশ অবতরণ কেরন আর
ডােকন েক আেছা আমােক ডাক

,

আিম সাড়া েদব। েক আেছা আমার

কােছ চাও , আিম েদব। েক আেছা আমার কােছ ক্ষমা চ , আিম ক্ষম
কের েদব।
রাহমান- এর বা�ারা রােত উেঠ তােদর �ভুর সামেন দাঁড়ায়। তাঁেক
িসজদা কের। শুধু তাই নয় , তারা বেল , ‘েহ আমােদর রব- পালনকতর্া।
আমােদর েথেক জাহা�ােমর শাি�েক সিরেয় দাও।’
তারা তােদর মহান �ভুর একা� অনু গত হওয়া সে�ও জাহা�ােমর
শাি�েক তারা ভয় পায়। তারা জাহা�াম কখেনা েদেখিন। তবু তারা
জাহা�াম িব�াস কের। জাহা�ােমর কিঠন ও িনমর্ম শাি�েক িব�াস
কের। তােদর মহান �ভুর মহান িকতােব জাহা�ােমর েয িচ� তুেল ধরা
হেয়েছ, েস িচ� তােদরেক ভীত- স�� কের েতােল তাই তারা ফিরয়াদ
জানায়, ‘েহ আমােদর �ভু! আমােদর েথেক জাহা�ােমর শাি�েক সয়েয়
দাও।’ তারা বেল , ‘আমােদরেক জা হা�ােমর শাি� েথেক রক্ষা ক
তারা বেল,

‘

েহ আ�াহ জাহা�ােমর শাি� েথেক েতামার আ�য় চাই।’
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’

আ�াহর সিতয্কার বা�া কখেনা িনেজর েনক আমেলর উপর িনভর্
কের িনেজেক জাহা�াম েথেক িনরাপদ মেন কের না। তার িব�াস েস
যতই েনক আমল করু , এ েনক আমেলর পিরমাণ যত েবিশই েহাক
না েকন আ�াহর অনু �হ ও েমেহরবাণী ছাড়া জাহা�াম েথেক বাঁচা
স�ব নয়। তাই েস আ�াহর একা� অনু গত হেয়ও জাহা�ােমর কিঠন
শাি�েক ভয় পায়। জাহা�াম েথেক বাঁচার জনয্ আ�াহর আ�য় চায়।
জাহা�াম েথেক বাঁচার জনয্ আ�াহর কােছ ফিরয়াদ কের।
মুিমন আ�াহর কােছ যতটা জা�াত েপেত চায় তার েচেয় অেনক েবিশ
চায় জাহা�ােমর শাি� েথেক বাঁচেত। কুরআন মজীেদ মুিমনেক
জাহা�াম েথেক বাঁচার জনয্ েদায়ার ভাষা েসখােনা হেয়ে

,

েকাথাও

জা�াত (েবেহশত) চাওয়ার েদওয়া েশখােনা হয়িন।
আেলাচয্ আয়ােত বেলে,
ََّّﺎ ﻋَﺬَابَ ﺟَﻬَﻨ
َﻢ
ّﻨَﺎ اﺮﺻِْفْ �َﻨ

‘েহ আমােদর �ভু! জাহা�ােমর আযাবেক আমােদর েথেক সিরেয়
দাও।’
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অনয্ জায়গায় বলা হেয়ে,
�. �ﺎ آﺗﻨﺎ ﻲﻓ اﺪﻟﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ و� اﻵﺧﺮة ﺣﺴﻨﺔ وﻗﻨﺎ ﻋﺬاب اﻨﻟﺎر

‘েহ আমােদর �ভু! আমােদরেক দু িনয়ােত কলয্াণ দা ,

আিখরােতও

কলয্াণ দাও এবং আমােদরেক জাহা�ােমর আযাব েথেক রক্ষা ’
এখােন লক্ষণীয় 

,

�থম আয়াতিটেত বলা হেয়েছ

আযাবেক আমােদর কাছ েথেক সিরেয় দাও।

’

‘জাহা�ােমর

মােন আমােদরেক

এভােব চলার েযাগয্তা দাও েযন আমােদর অব�ান পযর্� জাহা�া
এিগেয় আসেত না পাের। জাহা�াম েযন আমােদর কাছ েথেক অেনক
দূ ের থােক। আমরা েযন জাহা�াম েথেক িনরাপদ দূ রে� থাকেত পাির।

‘আমােদরেক জাহা�ােমর আযাব

আর ি�তীয় আয়ােত বলা হেয়েছ

েথেক রক্ষা ক ’ মােন আমরা যিদ অসতকর্ হেয় পথ চলেত চলেত
জাহা�াম পযর্� েপৗঁেছ য

,

তুিম এ অব�ায় আমােদরেক জাহা�াম

েথেক রক্ষা কর। তুিম যিদ রক্ষা ন, তাহেল জাহা�াম েথেক বাঁচার
েকান উপায় েনই।
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রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামও জাহা�াম েথেক আ�াহর আ�য়
�াথর্নার জনয্ েদায়া িশিখেয়েছন এবং নামােয তাশাহূয্েদর পর এ েদা
পড়ার জনয্ তাকীদ িদেয়েছন।
، وﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﻤﻟﺤﻴﺎ واﻤﻟﻤﺎت، وﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻘﺮﺒ،إ� أﻋﻮذﺑﻚ ﻣﻦ ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ
. ﺮﺷ ﻓﺘﻨﺔ اﻤﻟﺴﻴﺢ اﺪﻟﺟﺎل

‘েহ আ�াহ! আিম েতামার কােছ আ�য় চাই জাহা�ােমর শাি� েথেক ,
কবেরর আযাব েথেক। জীবন ও মৃ তুয্র ক� েথেক এবং দা�ােলর
সংকেটর অিন�তা েথেক।’ (মুসিলম)
মুিমন জাহা�ােমর শাি� েথেক বাঁচার জনয্ শু ধু মা� েদায়াই করেব 

,

েস কেমর্র মাধয্েম িনজেক ও িনজ পিরবােরর েলাকেদরেক জাহা�া
েথেক বাঁচােনার েচ�া করেব। এ িবষেয় আ�াহ মুিমনেদরেক িনেদর্শ
িদেয় বলেছন,
ﻦ
ُ
َْ َ َُ َ ْ
  ﻋﻠﻴ َﻬﺎ
�ُّﻬَﺎ اﺬﻟَِّﻳ َآﻣَﻨُﻮا ﻗُﻮا أَ�ْﻔُﺴَ�ُﻢْ وَأَﻫْﻠِﻴ�ُﻢْ ﻧَﺎرًا وَﻗُﻮدﻫَﺎ اﻨﻟَّﺎسُ وَاﺤﻟِﺠﺎرة
َ
ْ
َ
َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َّ�  ََﻼَﺋِ�َﺔٌ ﻏِﻼَظ  ﺷِﺪَادٌ ﻻَ �َﻌْﺼُﻮن
﴾6﴿  و َ�ﻔ َﻌﻠﻮن َﻣﺎ ﻳُﺆ َم ُﺮون
ا ﻣﺎ أمﺮﻫﻢ
ٌ
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‘েহ ঈমানদারগণ েতামরা িনেজেদরেক এবং েতামােদর পিরবারপিরজনেক (জাহা�ােমর) আগুন েথেক রক্ষা
মানু ষ ও পাথর

,

,

যার �ালানী হেব

যার উপর বেস আেছ িনমর্ম কেঠার েফের�াগ

,

আ�াহ তােদরেক েয আেদশ কেরন তারা তা অমানয্ কের না এবং
তােদরেক যা আেদশ করা হয় তারা তাই কের।’ (৬ : তাহরীম)
রাহমান- এর বা�াগণ , িনেজেদরেক জাহা�াম েথেক রক্ষা করার জন
সেচ� থােক। তার পরও তােদর মেন ভয় ও শ�া েথেকই যায়। তাই
তারা রােতর েশষ �হের উেঠ �ভুর উে�েশয্ দাঁড়া , িসজদা কের আর
জাহা�াম েথেক বাঁচােনার জনয্ তাঁর মহান দরবাের আকুিত জানায়। েস
�চেক্ষ জাহা�াম েদেখিন। তেব েস কুরআন মজীদ ও রাসূল সা�া�া
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু �াহেত জাহা�ােমর িচ� েদেখেছ । জাহা�ােমর
েয ভয়াবহ িচ� তার সামেন ফুেট উেঠেছ তােত তার এ িব�াস সৃ ি�
হেয়েছ েয, জাহা�ােমর শাি� িনরবি��। জাহা�াম খুবই িনকৃ� আবাস।
َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ لَﻢْ �َﻘْﺮ
ً ﻚ ﻗَ َﻮ
� اﻣﺎ
ْ� َﻟِّﻳﻦَ إِذَا أَ�ْﻔَﻘُﻮا لَﻢْ �ُﺮﺴ
ِ ِﻓُﻮا وَ ﺘوا و�ن �� ذل
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ْ
َ ِ َّ اﺬﻟএবং যারা  أَ ْ� َﻔ ُﻘﻮاতারা খরচ কের َﻢْ �ُﺮﺴﻓُﻮا
শ�াথর্: ﻳﻦ
তারা
ِ
ً ﻗَ َﻮ
َ ْ �َ মােঝ اﻣﺎ
ُ ُ  َﻢْ �َﻘْﺮতারা কৃপণতা কের না। �
অপচয় কের না ﺘوا
ভারসাময্পূণর্

‘এবং তারা যখন খরচ কের তখন অপচয় কের না ,

কৃপণতাও কের না

বরং (তােদর খরচ হয়) এতদু ভেয়র মােঝ ভারসাময্পূণর’
রাহমােনর বা�াগণ দাঁিড়েয় ও িসজদাবনত হেয় রাত কাটােব। জাহা�াম
েথেক বাঁচােনার জনয্ তাঁর কােছ ফিরয়াদ করেব। এর অথর্ এই নয়  ,
েস দু িনয়া িবমুখ হেব। অথর্ স�েদর �িত তার েকান আ�হ থাকেব
না, েস দু িনয়াদারী মেন কের এগুেলােক এিড়েয় চলেব। আ�াহর
সিতয্কার বা�াগণ আ�াহর সােথ মজবুত স�কর্ রাখ

,

জাহা�ােমর

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

,

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

েস অথর্

স�েদর েক্ষে� তারা আ�াহর েহদােয়ত অনুসরণ করেব। তােদ
মািলকানাধীন অথর-স�েদর েক্ষে� তারা এ ধারণা েমােটই েপাষ
করেব না েয

,

এ অথর- স�েদর মািলক েযেহতু তারা
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,

তাই তারা

�াধীনভােব খরচ করার এখিতয়অর রােখ। বরং তারা তা খরচ কের
মধয্মপ�ায়। না তারা অপচয় কের আর না কৃপণতা।
এ আয়ােতর বয্াখয্ায় ইমাম ইবেন কািসর বেল
  ﻓﻴﻘﺮﺼون، وﻻ ﺨﺑﻼء ﻰﻠﻋ أﻫﻠﻬﻢ، ﻓﻴﺮﺼﻓﻮن ﻓﻮق اﺤﻟﺎﺟﺔ،ﺒﺬر�ﻦ ﻲﻓ إﻧﻔﺎﻗﻬﻢ
 وﺧ�ا اﻷمﻮر أوﺳﻄﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳ�ﻔﻮﻧﻬﻢ ﺑﻞ ﻋﺪﻻ وﺧ�ا،ﻓ ﺣﻘﻬﻢ
তারা খরেচ অপচয়ী নয়

,

তাই �েয়াজেনর েচেয় েবিশ খরচ কের না

আবার তারা তােদর পিরবার পিরজেনর েক্ষে� খরেচ কৃপণও নয় বর
তারা ভারসাময্ রক্ষাকারী। আর মধয্মপ�াই উ�ম প(তাফসীের
ইবন কাসীর, খ: ৩ পৃ : ৩২৫)
অপচয় ও কৃপণতা- এর েকানিটই ইসলাম সমথর্ন কের না। খরেচর
েক্ষে� ইসলােমর িবধান হে� মধয্ম প�ায় খরচ। এ বয্াপাে র কু
মজীেদর আেরক আয়ােত বলা হেয়েছ।
َ َ
َ ً ُ َ َ ُ ََْ ْ َْ
ُ
َ
ً ﺎ �ْ ُﺴ
َ َﻐْﻠُﻮﻟَﺔً إِﻰﻟَ �ُﻨﻘِﻚ
 ﻮرا
َّ اﻟبﺴ ِﻂ �ﺘﻘﻌﺪ مﻠﻮﻣ
ُوَﻻ ﺗَبْﺴُﻄْﻬَﺎ ﻞﻛ
ﻞْ ﻳَﺪَكَ ﻣ
 ﺠﺗْﻌ
﴾29﴿
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‘তুিম েতামার হাতেক েতামার গলার সােথ আটিকেয় েরেখা না (অথর্াৎ
বয্য়ক ু� হেয়া ন) আবার তা এেকবাের �শ� কেরও িদও না (অথর্াৎ
খরেচর েক্ষে� হাতেক �সািরত কেরও িদও ) তাহেল তুিম িতর�ৃ ত ,
িনঃ� হেয় বেস থাকেব।’ (২৯ : বনী ইসরাঈল)
ََ ّ
َ
َ
َ  �َﻘْﺘُﻠُﻮن اﻨﻟَّﻔْﺲَ اﻟَّﻲﺘِ ﺣَﺮ
َ َّم
 وﻻ
ِ ا�ُّ إِﻻَّ ﺑِﺎﺤﻟَْﻖ
َ َﻻ ﻳَﺪْﻋُﻮن ﻣَﻊَ ا�َِّ إِلَﻬًﺎ آَﺧَﺮَ وَﻻ
َ َ َْ َْ ْ ََ َ َُْ
ﻒ
ً َﻚ ﻳَﻠْ َﻖ أَﺛ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ َْ� ﻳُﻀَﺎ
ْ ُ ْ َ َ ﺎﻣﺔ
 �ﻴ ِﻪ
68 ﴿ ﺎﻣﺎ
ِ �� و
ِ ﻳﺰﻧﻮن وﻣﻦ �ﻔﻌﻞ ذل
ِ  ﻪﻟ اﻟﻌﺬاب ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴ
ً
.ُم َﻬﺎﻧﺎ
َ ْ َ
َ
শ�াথর্:  ﻻ ﻳَﺪ ُﻋﻮنতারা ডােকনা  َﻣ َﻊসােথ  آَﺧ َﺮঅনয্
ََلَا يَقْتُلُون
َ ُ َ
হতয্া কের ন  َﻻ ﻳَ ْﺰﻧﻮنতারা েযনা- বয্িভচা কের ْلনাَ َمَنْ يَفْعেয কের
َُْ
َ َ ُ
ً َ أَﺛশাি� ﺎ� ْﻒ
স�ু খীন হেব ﺎﻣﺎ
 ﻳﻀি�গুণ করা হেব �ْ � �ায়ী হেব

তারা
ْ
ﻳَﻠ َﻖ
ً
ُم َﻬﺎﻧﺎ

লাি�ত, অপমািণত।

‘এবং যারা আ�াহর সােথ অনয্ েকান ইলােহর ইবাদত কের না। আ�াহ
যার হতয্া অৈবধ কেরেছন স�ত কারণ বয্তীত তােক হতয্া কের
এবং বয্িভচার কের না। েয একাজ করেব েস শাি�র স�ুখীন হেব।
িকয়ামেতর িদন তার শাি� ি�গুন করা হেব এবং তথায় েস লাি�ত
অব�ায় িচরকাল বসবাস করেব।’
33

আেলাচনার এ অংেশর সােথ পূ েবর্র অংেশর স�কর্ িবষেয় ইমা
কুরতবী রহ. বেলন
 ﺗﻌﺎﻰﻟ واﺬﻟﻳﻦ ﻻ ﻳﺪﻋﻮن ﻣﻊ اﷲ إﻬﻟﺎ آﺧﺮ إﺧﺮاج ﻟﻌﺒﺎده اﻤﻟﺆﻣﻨ� ﻣﻦ ﺻﻔﺎت
 وﻗﺘﻠﻬﻢ اﻨﻟﻔﺲ ﺑﻮأد اﺒﻟﻨﺎت وﻏ� ذلﻚ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ،ﻔﺮة ﻰﻓ ﻋﺒﺎدﺗﻬﻢ اﻷوﺛﺎن
. وﻣﻦ الﺰ� اﺬﻟي ﺎﻛن ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺒﺎﺣﺎ،ﻻﻏﺘﻴﺎل واﻟﻐﺎرات

‘

যারা আ�াহর সােথ অনয্ েকান ইলােহর ইবাদত কের ন’

ব�েবয্র মাধয্েম আ�াহ তার মুিমন বা�ােদরেক কািফরেদর ৈবিশ�
েথেক মু� কেরেছন। আর েসগুেলা হেলা তােদর মূিতর্ পূ

,

েমেয়েদর

জীব� পূ ঁেত েফলার মাধয্েম বা অনয্ েকান উপােয় অনয্ায়ভােব কাউ
হতয্া কর

,

গু� হতয

,

অনয্ায়ভােব কােরা উপর আ�ম

বয্িভচা- যা তােদর কােছ ৈবধ িছল। (তাফসীের কুরতবী

,

,

েযনা-

খ. ১৩ পৃ :

৭৫)
আ�াহর খাঁিট বা�ােদর ৈবিশ�য্সমূেহর আেলাচনার শুরুেত তােদর
স�ান ও মযর্াদার উ�াসেন �িতি�ত করা হেয়েছ। এর পর তােদর
ে�� গুণাবলীর আেলাচনা করা হেয়েছ। এখােন আেলাচনা করা হেয়েছ
এমন সব জঘনয্ অপরােধর েযগুেলা েথেক তারা স�ূণর্ মু�। রাহ34

এর বা�ারা একািধক উ�ম ৈবিশ�য্সমূেহর অিধকারী। আেরকিদেক
তারা িশকর, হতয্, বয্িভচার এ সব জঘনয্ অপরাধ েথেক মু�। আয়াে
উে�ীখত এ িতনিট অপরাধেক হাদীেসও জঘনয্ অপরাধ িহেসেব ি �ত
করা হেয়েছ।
  أن:  ﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أيّ اﺬﻟﻧﺐ أ�ﺮﺒ ﻋﻨﺪ اﷲ ؟ ﻗﺎل:ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ مﺴﻌﻮد ﻗﺎل
 ﻢ أي؟ ﻗﺎل أن ةﻓﺔل وﺪﻟك �ﺎﻓﺔ أن ﻳﻄﻌﻢ ﻗﺎل ﺛﻢ:  ﻗﺎل.ةدﻋﻮ ﷲ ﻧﺪا وﻫﻮ ﺧﻠﻘﻚ
.أي؟ أن ﺗﺰا� ﺣﻠﻴﻠﺔ ﺟﺎرك
আ�ু �াহ ইবন মাসউদ রা. েথেক বিণর্ত েয আিম বললা
রাসূ ল! আ�াহর কােছ সবেচেয় বড় গুনাহ েকানি

?

,

েহ আ�াহর

িতিন বলেলন ,

‘আ�াহর সােথ শরীক করা অথচ িতিন েতামােক সৃ ি� কেরেছন। ’

িতিন

বলেলন, তারপর েকানিট ? বলেলব, ‘েতামেদর স�ােক এ আশ�ায়
হতয্া করা ে , েস খােব! (অভাব ও দািরে�র ভেয় হ�া করা)। িতিন
বলেলন, তারপর েকানিট

?

বলেলন, ‘েতামার �িতেবিশর �ীর সােথ

বয্িভচার করা।(মুসিলম)
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এ িতনিট গুনাহ সবেচেয় বড় গুনাহ। একিটর স�কর্ আ�াহর সা
আর বাকী দু ’িটর স�কর্ মানুেষর সােথ। আ�াহর সােথ স�িকর্
গুনাহিট হে� িশক । িশকর্েক কুরআন মজীেদ ‘জুলেম আজীম ’ বলা
হেয়েছ। েলাকমান আ. িনজ েছেলেক উপেদশ িদেয় বেলেছন।
إ
َ ْنَّ الﺮﺸِ َك ﻟَ ُﻈﻠ
ََّ ﻻ
ْ ّ
﴾13 ﴿ ٌﻢٌ ﻋ ِﻈﻴﻢ
ِ َِّ�� َ �ُﺮﺸِْكْ ﺑِﺎ

‘েহ আমার ে�েহর েছেল আ�াহর সােথ কাউেক শরীক করেব না।
েকননা িশকর্ জুলেম আজী’। (১৩ : েলাকমান)

‘জুলেম আজীম ’

অথর্ হেলা বড় ধরেনর অিবচার। কুরআন মজীদ আর

েকান অনয্ায় ও অপরাধেক ‘জুলেম আজীম ’ িহেসেব অিভিহত কেরিন।
পুেরা কুরআেন এ একিট অপরাধেকই

‘জুলেম আজীম ’-

বড় ধরেনর

অিবচার বলা হেয়েছ। আর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এিটেক
বেলৈছন সবেচেয় বড় গুনাহ হওয়ার কারণ হে� িশরেকর মাধয্ে
আ�াহর অিধকার লি�ত হয়।

‘িশকর’

না করা বা�ার উপর আ�াহর

অিধকার। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
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 وﺣﻖ اﻟﻌﺒﺎد ﻰﻠﻋ اﷲ أن ﻻ ﻳﻌﺬب،ﻰﻠﻋ اﻟﻌﺒﺎد أن ﻳﻌﺒﺪوه وﻻ �ﺮﺸ�ﻮا ﺑﻪ ﺷيﺌﺎ
.ﻦ ﻻ �ﺮﺸك ﺑﻪ ﺷيﺌﺎ

‘বা�ার উপর আ�াহর ‘হক’

হে�, েস েকবল তাঁরই ইবাদত করেব,

তার সােথ কাউেক শরীক করেব না, আর আ�াহর উপর বা�ার হক
হে�, েয তাঁর সােথ েকােনা িকছু েক শিরক করেব না তােক শাি� না
েদয়া।’ (বুখারী ও মুসিলম)
িশরেকর মাধয্েম আ�াহর িধকার ল�ন হয় বেলই িশকর্ জঘন
অপরাধ। িশকর্ সবেচেয় বড় গুন, িশকর্ অমাজর্নীয় অপরাধ
আ�াহ তা‘আলা এরশাদ কেরন,
َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َّ ا�ََّ ﻻَ �َﻐْﻔِﺮُ أَنْ �ُﺮ
ُ ﻚ ل ِ َﻤ ْﻦ � َ َﺸ
ﺎء
ِ ﺸك ﺑِ ِﻪ و�ﻐ ِﻔﺮ ﻣﺎ دون ذل

‘আ�াহ তাঁর সােথ িশকর্ করােক ক্ষমা করেবন না। এছাড়া অ
অপরাধ িতিন যােক ই�া ক্ষমা করেব’ (৪৮ ও ১১৬ : িনসা)
�থম আয়ােত অথর্াৎ৪৮ ন�র আয়ােত
তার কারণ িহেসেব বলা হেয়েছ,
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‘িশকর’

েয অমাজর্নীয় অপরাধ

َ ً ْ َ َ �ْﺮ
ً ﺎ ﻋﻈ
ﻴﻤﺎ
ِ َﻦْ �ُﺮﺸِْكْ ﺑِﺎ�َِّ �َﻘَﺪِ  ا ﺘى إِ�ﻤ

‘

েয আ�াহর সােথ িশকর্ করল েস েতা ম�বড় অপরাধ করল

জঘনয্ অপরােধ আ�াহ এতেবিশ অস�� হেয় পেড়ন ে

,

’

এ

আ�াহ তা

ক্ষমা কেরন না১১৬ ন�র আয়ােত বলা হেয়েছ,
ً َﻦْ �ُﺮﺸِْكْ ﺑِﺎ�َِّ �َﻘَﺪْ ﺿَﻞَّ ﺿ َﻼ ًﻻ ﺑَﻌ
َ
ﻴﺪا
ِ

‘

েয িশকর্ করল েস েতা গুমরাহী ও পথ��তায় অেনক দূর গিড়ে

েগল।’ েকননা িশরেকর উপর আর েকান গুমরাহী েনই। আর িশকর
এতবড় অপরাধ ও জঘনয্ গুমরাহী েকনই বা হেব  ? েয ‘িশকর’ কের
েস খােলক-��ার সােথ তাঁর েকান দু বর্ল সৃি�েক শিরক কের। মােন
সৃ ি�েক ��ার সােথ তাঁর অংশীদার বানায়। আ�াহর জনয্ সীমাব�
িবষয়েক িছিনেয় িনেয় তাঁর েকান মাখলু ক তথা সৃ ি�েক েদয়। আর এ
মাখলু েকর সৃ ি�

,

ি�িত, ভাল-ম� সব আ�াহরই এখিতয়াের। েয

মাখলু কেক েস আ�াহর মযর্াদায় আসীন কের তার েতা অকলয্াণ
ক্ষিত হেত পাের। অথচ আ�াহ এর উে�র্। এিমাখলুক িনঃেশষ ও িবল
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হেয় যােব , অথচ আ�াহ িচর�ীব

,

তাঁর মৃ তুয্ েনই। িতিন কখেনা

িনঃেশষ হেয় যােবন না। িতিন িছেলন, আেছন ও থাকেবন।
ََ ً ْ
ﻻَ �َﺴْﺘَﻄِﻴﻌُﻮنَ لَﻬ
ا وﻻ
ُﻢْ ﻧَﺮﺼ
َ و191

َ ُ َ ْ ُ ُ َ ً ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ�ُﺮ
﴿ ﺎ وﻫ ْﻢ �ﻠﻘﻮن
ﺸ�ﻮن ﻣﺎ ﻻ �ﻠﻖ ﺷيﺌ
ِ
َ ُ ُ
َ�ْﻔُﺴَﻬ
﴾192﴿ ُﻢْ �َﻨْﺮﺼون

‘েতামরা িক (আ�াহর সােথ) তােদরেক শিরক বানা� যারা িকছু ই সৃ ি�
করেত পাের না। তদু পির তারা িনেজরাই (আ�াহর) সৃ � আর তারা
িনেজেদর সাহাযয্ও করেত পাের না’ (১৯১-১৯২ : আ’রাফ)
িশকর্ েয অমাজর্নীয় অপরাধ শুধু তাই নয় বরং িশকর্ এতটা ভয়াব

,

িশকর্ যাবতীয় আমল ন� কের েদয়। তাই কােরা মেধয্ িশকর্ থাক
তার েকান আমল আ�াহর কােছ �হণেযাগয্ হেব না। েস আমল যত
বড় ধরেণর ও যত গুরু�পূণর্ আমলই েহাক না েকন। আ�াহ তা
ি�য়তম বয্ি� সবর্� রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়অসা�ামেক উে�শয
কের বেলেছন :
َ وَ�ِﻰﻟَ  ﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻣ
َ
َ  ﻟَﻦﺌِْ أ
ََ ﻠُﻚ
َ َ ﺮﺷَْ�ْﺖ
وﻲﺣَِ إِﻴﻟَْﻚ
َ
ِ ﻦْ �َﺒْﻠِﻚ
ا
 ﻴﻟَﺤْﺒَﻄَﻦَّ �َﻤ وَﺘﻟَﻜُﻮ�َﻦَّ  ِﻣ َﻦ
َ ﻟَْﺎﺮﺳ
﴾65﴿ �ﻦ
ِ ِ

39

‘েতামার কােছ এবং েতামার পূ বর্বতর্ীেদর কােছ এ িবষেয় আিম ওহ
পািঠেয়িছ েয , তুিম যিদ িশকর্ কর তাহেল েতামার যাবতীয় আমল
বরবাদ হেয় যােব

,

আর তখন তুিম হেব িনি�ত ক্ষিত��েদ

একজন।’ (৬৫ : যু মার)
এ আয়াত েথেক এ িবষয়িট সু �� হল েয

,

সৃ ি�র সূ চনা ল� েথেকই

িশকর্ হে� এমন একিট মারা�ক বয্িধ যা মানুেষর েনক আমলেক ন
কের েদয়। আ�াহ আমােদর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
পূ েবর্র সকল নবী রাসূলেক ওহীর মাধয্েম এ িবষেয় সতকর্ কেরেছ
সবর্েশষ রাসূল মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেকও এ িবষে
সতকর্ করা হেয়েছ ে , িশকর্ তাঁর আমলেক ন� কের েদেব। আর তাঁর
আমল হে� সেবর্া�ম ও সবর্ে��। তা হল েরসালােতর দািয়� পালন

‘আমল ন� হেয় যােব ’

শুধু এতটুকু বেলই েশষ করা হয়িন। বরং

, ‘তুিম হেব িনি�ত ক্ষিত��েদর একজ ’

এ

কথার অথর্ খুবই ��। িশকর্ যিদ সব েনক আমলেক ন� কের ে

,

আেরা বলা হেয়েছ

তাহেল আর িকছু ই বািক থাকল না। আর এ অব�ায় ক্ষিত েত
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অিনবাযর্। এখােন রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েয িবষে
সতকর্ করা হেয়েছ এ িবষয়িট তাঁর উ�ােতর জনয্ও �েযাজয
িশকর্ জা�াতেক মুিমেনর জনয্ হারাম কের েদয়। অপরিদেক তাওহী
মুিমেনর জনয্ জাহা�ামেক হারাম কের েদয়।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
.اﷲ ﺣﺮم ﻰﻠﻋ اﻨﻟﺎر ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ � إﻻ اﷲ ﻳبﺘﻲﻐ ﺑﺬلﻚ وﺟﻪ اﷲ

‘আ�াহর সে�াষ অজর্েনর জনয্ ে ‘লা ইলাহা ই�া�াহ ’ (আ�াহ
আর েকােনা হ� ইলাহ েনই) বেল

,

ছাড়া

আ�াহ তােক জাহা�ােমর জনয্

হারাম কের েদন। (মােন জাহা�াম েথেক তার মুি� সু িনি�ত কের
েদন।)’ (বুখারী ও মুসিলম)
  ﻲﻓ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ وﺣﻖ اﻟﻌﺒﺎد ﻰﻠﻋ اﷲ أن ﻻ ﻳﻌﺬب ﻣﻦ ﻻ �ﺮﺸك ﺑﻪ
.ﺷيﺌﺎ
মু‘আজ ইবন জাবাল েথেক বিণর্ত হাদীেস এেসে
বা�াহর হক হল

,

েয তার সােথ

‘িশকর’

েদয়া!’ (বুখারী ও মুসিলম)
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, ‘আ�াহর উপর

করেব না , তােক শাি� না

িশকর্ এর পিরণাম ও পিরণিত এর স�ূণর্ িবপরীত। িশকর্ জা�াত
হারাম কের েদয়। আ�াহ তা‘আলা এরশাদ কেরন :
َ
ََ
َ َْ ْ َ
ْ
ﺎر
ٍ ﻦْ �ُﺮﺸِْك ﺑِﺎ�َِّ �َﻘَﺪْ ﺣﺮّمَ ا�َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﺠﻟَْﻨَّﺔَ وﻣَﺄْوَاهُ اﻨﻟَّﺎرُ وَﻣَﺎ لِﻠﻈَّﺎل ِ ِﻤ� ِﻣﻦ أﻧﺼ
﴾72﴿

‘েয আ�াহর সােথ ‘িশকর’

করেব, আ�াহ তার উপর জা�াতেক হারাম

কের েদেবন। আর তার আবাস হেব জাহা�াম। জােলমেদর েকান
সাহাযয্কারী েনই’ (৭২ : মােয়দা)
এেতা হেলা আিখরােত িশরেকর পিরণাম

,

দু িনয়ােত িশরেকর পিরণাম

হেলা িশকর্ বা�াহেক �ংস ও িবপযর্েয়র িদেক েঠেল েদয়। আকীদ
িব�াস, মন-মানিসকতা, িচ�া-েচতনায় তার পতন ঘেট। েস িব�ােসর
সীমাহীন িদগে� িডগবািজ খায়। িনেজর আতমমযর্াদা ও বয্ি�� িবসজর
িদেয় যা তার আজ্ঞাবহ হয়। যােক তােক পূজনীয় বরণীয় মেন কের
ফেল তার শি�শালী বয্ি�� ও সুদৃঢ় মানিসকতা গেড় ওেঠ না। আ�াহ
তা‘আলা এরশাদ কেরন,
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َ
َ
َ  ﺑِﺎ�َِّ ﻓَﻜَ�َ�َّﻤ
ْ
َ
ّ ﻣِﻦَ الﺴّﻤَﺎءِ �َﺘَﺨْﻄَﻔُﻪُ اﻟﻄَّ�ُْ أَوْ �َﻬْﻮِي ﺑِﻪِ الﺮِّ�ﺢُ ﻲﻓِ ﻣَﺎ ﻜ ٍن
ﺎ ﺧَﺮ
ﺮﺸِْك
َ
﴾31 ﴿ ﻴﻖ
ٍ ﺳ ِﺤ

‘েয আ�াহর সােথ িশকর্ কের েস েযন আকাশ েথেক িছকেট পেড় আর
(মৃ তেভাজী) পািখ তােক েছাঁ েমের িনেয় যায় অথবা বাতাস তােক
উিড়েয় িনেয় েকান দূ রবতর্ী �ােন িনেক্ষপ কের ে’ (৩১ : হ�)
এ আয়ােতর বয্াখয্া এভােব হেত পা

,

েয িশকর্ কের েস আকীদ-

িব�াস িচ�া-দশর্েন এতটা দুবর্ল ও অসহায় 
আজ্ঞাবহ ও অনুগত বািনেয় তার স�

,

,

েয েকউ তােক

ভি�-��া, পূ জা-অচর্না

সহেজই আদায় কের িনেত পাের। আর এর বা�ব িচ� আমরা
আমােদর চারপােশ িনয়িমত �তয্ক্ষ করি
আ�াহর ি�য় বা�ােদর ৈবিশ�য্সমূেহর আেলাচনার এ অংেশ িশকর্ ছাড়
আরও দু ’িট বড় ধরেনর অপরােধর কথা বলা হেয়েছ

,

একিট হে�

হতয্, আেরকিট েযনা-বয্িভচার। �থমিটর স�কর্ জীবেনর সাে
অপরিটর স�কর্ স�ান ও স�েমর সােথ। আর এ দ

’িটই মানু েষর

কােছ খুব মূ লয্বান ও গুরু�পূণর্। েয েকান মানুেষর জীবন ও স�ম
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কােছ খুবই গুরু�পূণর্। �িতিট মানুেষরই বাঁচার ও স�ম রক
অিধকার রেয়েছ। তাই ইসলাম মানু েষর জীবন ও স�ােনর িনরাপ�া
িনি�ত কেরেছ।
অনয্ায়ভােব কাউেক হতয্া করেত িনেষধ করা হেয়,
َ ﺘُﻠُﻮا اﻨﻟَّﻔْﺲَ اﻟَّﻲﺘِ ﺣَﺮ
ّ
َ َّم
ِإِﻻَّ ﺑِﺎﺤﻟَْﻖ
ُّ� ا

‘আ�াহ যার হতয্া অৈবধ কেরেছন যথাযথ কারণ বয্তীত েতামরা তাে
হতয্া কেরা না’ (১৫১ : আনআম ও ৩৩ : বনী ইসরাঈল)
ইসলাম একিট হতয্ােক েগাটা মানবতার হতয্া বেল িবেবচনা কের
আ�াহ তা‘আলা এরশাদ কেরন,
َ َ ّﻤ
َ
َ
َ َ
ً  ﻤﺟ
َ ﻴﻌ
ﺎ و َﻣ ْﻦ
ِ َ��ﺘَﻞَ �ﻔْﺴًﺎ ﺑِﻐَ�ِْ �َﻔْﺲٍ أَوْ ﻓﺴَﺎدٍ ﻲﻓِ  اﻷَْرْضِ ﻓَﻜَ�� َﺎ �َﺘَﻞَ اﻨﻟَّﺎس
َ َ َ َ ّﻤ
َ
ً  ﻤﺟ
� ﻴﻌﺎ
ِ َﻴﺎﻫَﺎ ﻓﻜَ�� َﺎ أَﺣْﻴَﺎ اﻨﻟَّﺎس

‘েয কাউেক েকােনা �ােণর িবিনময় অথবা পৃ িথবীেত অরাজতা সৃ ি�র
(অপরাধ) ছাড়া হতয্া করল েস েযন সব মানুষেকই হতয্া ক
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,

আর

েয কারও জীবন রক্ষা করল েস েযন সকল মানুেষর জীবন রক
করল।’ (৩২ : মােয়দা)
মানু েষর জীবেনর মযর্াদা ও তার িনরাপ�া িনি�ত করার েক্ষ
ইসলােমর অব�ান বুঝার জনয্ এ একিট আয়াতই যেথ�। একিট
হতয্ােক েগাটা মানবতােক হতয্া বেল অিভিহত করা হেয়েছ একজ
মানু েষর জীবন রক্ষােক েগাটা মানব জািতর জীবন রক্ষা িহেসে ি�ত
করা হেয়েছ।
েকউ অনয্ায়ভােব কাউেক হতয্া করেল 

লাম হ তয্কারীেক হতয্ার

শাি�র িবধান িদেয়েছ। ইসলামী শরীয়ােতর পিরভাষায় এেক বলা হয়

‘িকসাস’

আর এ িকসাসেক ইসলাম বেলেছ জীবন। আ�াহ তা

‘আলা

এরশাদ কেরেছন,
َ
َ ُ
َ
﴾179﴿ َﻴَﺎةٌ ﻳﺎ أُو�ِ اﻷَْﺒﻟَْﺎبِ ﻟَﻌ َﻠّ�ُﻢْ �َﺘَّﻘﻮن
�ُﻢْ ﻲﻓِ اﻟْﻘِﺼَﺎصِ ﺣ

‘আর েতামােদর জনয্ িকসােস রেয়েছ জীব ,

েহ বুি�স�� েলাকগণ!

েযন েতামরা সাবধান হেত পার।’ (১৭৯ : বাকারা)
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অনয্ায়ভােব েয কাউেক হতয্া কর

,

তােক এ হতয্ার শাি� িহেসেব

হতয্া করা হে- এিটেক কুরআেনর পিরভাষায়

‘িকসাস’

জ্ঞ-বুি� স�� েলাকেদর উে�েশয্ বলা হেয়েছ ে

,

বলা হেয়েছ।

িকসােসর মেধয্ই

জীবন। হতয্াকারীেক হতয্া করা হেল েস আর কাউেক হতয্ার সুেয
পােব না। আর যারা এ শাি� েদখেব ও শুনেব তারা কাউেক হতয্
করার সাহস করেব না। এভােবই রক্ষা পােব অেনক জীবন তা
কুরআন হতয্াকারীর হতয্(িকসাস) েক জীবন বেলেছ।
ইসলাম হতয্ােক একিট মানবতা িবেরাধী অপরাধ িহেসেব ি �ত কের
এবং অপরােধর কিঠন শাি�র িবধান কের মানু েষর জীবেনর মযর্াদােক
�িতি�ত কেরেছ। মানু েষর জীবেনর িনরাপ�ােক িনি�ত কেরেছ।
হতয্ার সােথ আেরকিট অপরােধর উে�খ করা হেয়ে

,

েসিট হেলা

েযন- বয্ািভচার। এিটেকও ইসলাম জঘনয্ অপরাধ িহেসেব 

�ত

কেরেছ। ইসলাম আ�াহর কাছ েথেক আসা একমা� পিরপূ ণর্ �ীন।
মানু েষর ��া িহেসেব মানু েষর �কৃিত ও �ভাব স�েকর্ আ�াহই
সবেচেয় েবিশ জােনন। তাই তাঁর কাছ েথেক আসা ইসলাম একিট
�ভাবস�ত �ীন। এেত �ভাব ও �কৃিত িবেরাধী েকান িবধান েনই।
মানু েষর েযৗন চািহদা একিট �ভাবস�ত চািহদা। এ চািহদা পূ রেণর
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ৈবধ উপায় হে� নারী- পুরুেষর ৈববািহক স�কর্। ইসলাম িববাহে
শুধু ৈবধই কেরিন বরং িববােহর জনয্ উৎসািহত কেরেছ। নাপুরুেষর ৈববািহক স�কর্েক আ�াহ তাঁর িনদশর্ন িহেসেব

�ত

কেরেছন :
َ َ
ُ
ً
ﻣِﻦْ آَﻳَﺎﺗِﻪِ أَنْ ﺧَﻠﻖ ﻟَ�ُﻢْ ﻣِﻦْ أَ�ْﻔُﺴِ�ُﻢْ أَزْوَاﺟًﺎ ﻟِتَﺴْﻜُﻨﻮا إِﻴﻟَْﻬَﺎ وَﺟَﻌَﻞَ ﺑَيْﻨَ�ُﻢْ مَﻮَدَّة
َ
َ ُ
﴾21﴿ ﻳَﺎتٍ ﻟِﻘَﻮْمٍ �َﺘَﻔَﻜَّﺮون
َﻤﺣ َْﺔً إِنَّ ﻲﻓِ ذَلِﻚَ ﻵ

‘আর তার িনদশর্নসমূেহর মেধয(একিট িনদশর্) হেলা েতামােদর জনয্
েতামােদর মধয্ েথেক েতামােদর �ীেদর সৃি� করা হেয়েছ যােত েতামরা
তােদর কােছ �শাি� পাও এবং িতিন েতামােদর মেধয্ পার�িরক
স�ীিত ও দয়া সৃ ি� কেরেছন। িনম্চয় এেত িচ�াশীল েলাকেদর জনয
রেয়েছ িনদশর্নাবলী’ (২১ : রূ)
ৈবধভােব িববােহর মাধয্েম �িতি�ত �াম-�ীর স�কর্ আ�াহর একিট
িনদশর্ন। প ুরুষ ও নারীর েযৗন চািহদা পূরেনর এিটই ৈবধ মাধয্ম।
বাইেরর েকান মাধয্মেক ইসলাম ৈবধতা েদয় না। এর বাইেরর সকল
উপায়েক ইসলাম অ�ীলতা িহেসেব িচ

�ত কেরেছ। িববাহ বিহভূ র্ত

েযৗনতােক ইসলাম হারাম েঘাষণা কেরেছ। আ�াহ এিটেক এত অপছ�
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কেরন েয

,

িতিন এ জঘনয্ কাজিটর ধাের কােছ েযেতও িনেষধ

কেরেছন এবঙ বেলেছন েয এিট অ�ীল ও িনকৃ� কাজ।
َ
ً
َ َ َ
َ  و َﺳ
َ ﺎﺣ َﺸ ًﺔ
﴾32﴿ ﺎء َﺳ ِبﻴﻼ
ِ َ �ﻘْﺮَ�ُﻮا الﺰِّﻧَﺎ إِﻧَّﻪُ ﺎﻛن ﻓ

‘আর েতামরা েযনা (বয্ািভচাের

) কা েছ েযও না। িন�য় এিট অ�ীল

কাজ ও ম�পথ।’(৩২:বনী ইসরাঈল)
এ কাজিট যতটা ঘৃ ণয্ ও িন�নীয় তার শাি�ও ততটা কিঠন। যিদ
অিববািহত বা অিববািহতা হয় তাহেল একশত চাবুেকর আঘাত আর
যিদ িববািহত বা িববািহতা হয় তাহেল রজম- মােনর পাথর িনেক্ষ
কের মৃ তুয্ কাযর্কর করা। আর এ শাি� কাযর্কর করা হেব জনস�

,

েগাপেন নয়। এ শাি� কাযর্কর করার সময় তােদর �িত েকান
সহানু ভূিত ও সহিমমর্ত েদখােনা যােব না। আ�াহ ত

‘আলা এরশাদ

কেরন,
�ْﻻَ ﺗَﺄْﺧُﺬ
اﺣِﺪٍ ﻣِﻨْﻬ
َ
ﻳﻦ
ُ
َُﻤَﺎ ﻣِﺌَﺔَ ﺟَ�َْةٍ و
َا�ِﻴَﺔُ وَالﺰّا�ِ ﻓَﺎﺟْ�ُِوا ﻞﻛَُّ و
ِ ﻢْ ﺑِﻬِﻤَﺎ رَأْﻓَﺔٌ ﻲﻓ
ِ
ِ  د
ْ َْْ
َ ﺎ ﻃﺎﺋ َﻔﺔٌ ﻣ َﻦ ال ْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ  اﻵَﺧﺮ
﴾2﴿ �
ِِّ إِنْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗُﺆْﻣِﻨُﻮنَ ﺑِﺎ�َِّ وَاﻴﻟﻮم
ِ ِ  وﻟيﺸﻬﺪ ﻋﺬا�ﻬﻤ
ِِ
ِ ِ
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‘বয্িভচািরনী নারী আর বয্িভচারী পুরুষ তােদর �েতয্কেক এ
চাবুেকর আঘাত কর আর আ�াহর �ীন (িবধান) কাযর্কর করেণ তােদর
�িত েযন েতামােদর মেধয্ েকান অনুক�ার উে�ক না হ

,

যিদ

েতামরা আ�াহ ও পরকােলর �িত িব�াসী হেয় থাক। আর
মুসলমানেদর একিট দল েযন তােদর শাি� �তয্ক্ষ ক’(২: নূ র)
এ আয়ােত দু

’িট িবষয় �িনধানেযাগয্ একিট হেলা বয্িভচাে

অিভযু �েদর শাি� যখন কাযর্কর করা হেব তখন যারা আ�াহ ও
আিখরােত িব�াসী হেব তােদর মেন অপরাধীর �িত েকান ধরেনর
অনু ক�া ও সহানু ভূিত আসেব না। আেরকিট হেলা বয্িভচােরর শাি�
েগাপেন কাযর্করা করা যােব না বরং জনস�ুেখ এ শাি� কাযর্ক
করেত হেব। কারণ এ শাি�র উে�শয্ শু ধু অপরাধীেদর শাি� েদয়া ন
বরং এর মূ ল উে�শয্ মুিমন সমাজেক পিব� ও কলুষতা মু� করা।
যারা এ অপমানজনক ও কিঠন শাি� েদখেব তারা সতকর্ হেয় যােব।
কখেনা তােদর মেন এ অপরােধর িচ�া আসেল সােথ সােথ শাি�র
ভয়াবহ দৃ শয্ও তার মানসপেট েভেস আসেব আর তােক অপরাধ েথেক
িবরত রাখেব। এভােব মুিমন সমাজ অ�ীলতা মু� একিট পিব� সমােজ
পিরণত হেব।
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িশকর, হতয্া ও েয- বয্িভচার এ িতনিট বড় বড় গুনােহর পরই বল
হেয়েছ,
َ َ ََْْ ْ ََ
ً
ﻒ
ً َﻚ ﻳَﻠْ َﻖ أَﺛ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ َْ� ﻳُﻀَﺎ
ْ ُ ْ َ َ ﺎﻣﺔ
  �ﻴ ِﻪ ُم َﻬﺎﻧﺎ
68 ﴿ ﺎﻣﺎ
ِ �� و
ِ وﻣﻦ �ﻔﻌﻞ ذل
ِ  ﻪﻟ اﻟﻌﺬاب ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴ
﴾69﴿

‘েয এ কাজ কের েস শাি�র স�ু খীন হেব। িকয়ামেতর িদন তার শাি�
ি�গুণ করা হেব এবং তথায় েস লাি�ত অব�ায় িচরকাল বসবাস
করেব।’
�থম আয়ােত বলা হেয়েছ

,

েয এ কাজ করেব েস শাি�র স�ু খীন

হেব। স�বত এখােন েয শাি�র কথা বলা হেয়েছ তা দু িনয়ার শাি�।
েকননা পরবতর্ী আয়ােত আিখরােতর শাি�র কথা উে�খ করা হেয়েছ।
িশকর, হতয্া ও বয্িভচােরর শাি� েয আিখরােত হেব শুধু তাই ন
দু িনয়ােতও এ সব জঘনয্ অপরােধর শাি� হেব। িশকর্ েয কের ে
মুশিরক। ইসলামী রা� মুশিরকেদর সামেন ইসলােমর দাওয়াত েপশ
করেব। তার এ দাওয়াত �হণ না করার স�ূ ণর্ �াধীনতা তার থাকেব।
যিদ েস এ দাওয়াত �হণ না কের তাহেল তােক অবশয্ই ইসলামী
রাে�র আনু গতয্ �ীকার কের ‘িজিযয়া’ �দান করেত হেব। তার আদশর্
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ও েচতনা িবেরাধী একিট আদিশর্ক রাে�র অধীন হেয় থাকা এবং

‘িজিযয়া’

�দান করা এটা তার জনয্ অবশয্ই একিট শাি�

অনয্ িদেক েকউ যিদ ইসলাম �হেণর পর �কােশয্ িশকর্ কের তাহ
ইসলামী রা� মুরতাদ িহেসেব িচ �ত কের তােক শাি� েদেব। আর এ
শাি� হেলা মৃ তুয্দ�।
হতয্ার শাি� হেলা হতয্াকারীেক হতয্া ক
েয শাি� হেলা চাবুেকর আঘাত অথবা পাথর িনেক্ষপ কের মারা
ইেতাপূ েবর্ এ িবষেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। ইসলামী রা� অবশয্ই
শাি�গুেলা কাযর্কর করেব। এেতা হেলা এসব অপরােধর পািথর্ক শাি
আিখরােতর শাি� স�েকর্ বলা হেয়ে

, ‘িকয়ামেতর িদন তার শাি�

ি�গুণ করা হেব এবং লাি�ত অব�ায় িচরকাল বসবাস করেব’
দু িনয়া ও আিখরােতর কিঠন শাি�র পরই বলা হেয়েছ তাওবা , ঈমান ও
েনক আমেলর কথা। আ�াহ তা‘আলা এরশাদ কেরন,
ُ َّ�وَﻋَﻤِﻞ �َﻤَﻼً ﺻَﺎﺤﻟًِﺎ ﻓَﺄُوﺌﻟَِﻚَ �ُﺒَﺪِّلُ ا�َُّ ﺳَيِّﺌَﺎﺗِﻬِﻢْ ﺣَﺴَﻨَﺎتٍ وَ�َنَ  ا
َ
َ ََﻦْ ﺗَﺎبَ و
آَﻣَﻦ
َّ�  ََ  ﺻَﺎﺤﻟًِﺎ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ �َﺘُﻮبُ إِﻰﻟ
ً ا رﺣ
َ ً َُ
﴾71﴿ ا ِ َﻣﺘَﺎﺑًﺎ
ﻣَﻦْ ﺗَﺎبَ وَﻋَﻤِﻞ70﴿ ﻴﻤﺎ
ِ �ﻔﻮر
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َ َ َﻣ ْﻦ ﺗেয তাওবা কেরেছ
শ�াথর্: ﺎب

َ
 آ ََﻣ َﻦঈমান এেনেছ  َﻋ ِﻤﻞআমল

ّ
َّ
َ আমল, কাজ  َﺎﺤﻟًﺎেনক, সৎ ُﺒَﺪِ ُل
পিরবতর্ন করেﺎت
কেরেছ ﻋﻤﻞ
ِ
ِ َيِﺌ
َ َ َ
অপরাধসমূ হ (এক বচন  ﺳيﺌﺔঅপরাধ, অনয্া) ﺎت
ٍ  ﺣﺴﻨপূ ণয্সমূহ(এক
ُ ُ َ�ﺘেস �তয্াবতর্ন কের
বচন  ﺣﺴﻨﺔপূ ণয, কলয্া) ﻮب

‘তেব যারা তাওবা কের ,

ঈমান আেন এবং েনক আমল কের আ�াহ

তােদর অপরাধগুেলােক পূণয্ �ারা পিরবতর্ন কের িদেবন। আ�
ক্ষমাশ, পরম দয়ালূ । েয তাওবা কের ও েনক আমল কের েস
সিতয্কার অেথর্ আ�াহর িদেক িফের আে’
রহমান- এর বা�ােদর ৈবিশ�য্ িবষেয়র আেলাচনায় বলা হেয়েছ ে
তারা েয শুধু ভাল কাজ কের তাই ন

,

তারা আ�াহর নাফরমানী

েথেকও িবরত থােক। এ পযর্ােয় িতনিট বড় বড় নাফরমানীর উে�খ
করা হেয়েছ। িশকর

,

হতয্া ও েযন- বয্িভচার নাফরমানীগুেলার পর

বলা হেয়েছ যারা এসব নাফরমানী ও অপরাধ করেব তােদর জনয্
রেয়েছ ি�গুণ শাি�। শাি�র পিরমাণ েয ভয়াবহ হেব শু ধু তাই নয়।
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,

শাি� হেব অপমানজনক ও লা�নাকর। এ শাি� েথেক বাঁচেত পারেব
তারাই যারা তাওবা করেব

,

ঈমান আনেব ও েনক আমল করেব।

িকয়ামেতর কিঠন ও লা�নাকর শাি� েথেক বাঁচেত হেল িতনিট িজিনস
�েয়াজন তাওবা , খাঁিট ঈমান ও েনক আমল। এর েকান একিট নয়

,

দু িটও নয়। িতনিটই �েয়াজন। শুধু তাওবা ন , তাওবার সােথ থাকেত
হেব কাঁিট ঈমান আর তার সােথ থাকেত হেব আমেল সােলহ- েনক
আমল। আর যােদর মেধয্ এ িতনিট ৈবিশ�য্ থাকেব তােদর বয্াপা
বলা হেয়েছ,

َ ٰ ٓ �َْأ و
َ َ َ ۡ ٔ َ ّ �َ َس
ُ ّ ك ُ� َب ّد ُِل
  [٦٩ :ت﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن
�ٖ ٰ��ات ِ ِهم حس
ِ
ِ �َ ُ ﴿

‘আর তারাই (এমন েলাক) যােদর অপরাধগুেলােক আ�াহ পূণয্ �ার
পিরবতর্ন কের েদেবন’
এই েয পাপ ও অপরাধেক পূ ণয্ �ারা পিরবতর্ন  করা হেব এ িবষে
ইমাম ইবেন কাসীর (রহ.) বেলনَ َ َ ْ َّ
ﺎت ( ﻮﻻن أﺣﺪﻫﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﺑﺪلﻮا مﺎﻜن ﻋﻤﻞ
ٍ  ﻣﻌ� ﻗﻮﻪﻟ ) َﺪِّلُ ا�َُّ ﺳَيِﺌﺎﺗِ ِﻬﻢ ﺣﺴﻨ
 ﻫﻢ:  ﻰﻠﻋ ﺑﻦ أﻰﺑ ﻃﻠﺤﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻰﻓ اﻵﻳﺔ ﻗﺎل.لﺴيﺌﺎت ﺑﻌﻤﻞ اﺤﻟﺴﻨﺎت
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  ﻓﺮﻏﺐ اﷲ ﺑﻬﻢ ﻋﻦ الﺴيﺌﺎة ﻓﺤﻮﻬﻟﻢ إﻰﻟ،ﻮن ﺎﻛﻧﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﻰﻠﻋ الﺴيﺌﺎت
 ة ﻓﺄﺑﺪﻬﻟﻢ مﺎﻜن الﺴيﺌﺎة اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﺘﻟﻮ�ﺔ اﻨﻟﺼﻮح ﺣﺴﻨﺎت وﻣﺎ
.إﻻ ﻷﻧﻪ ﻠﻛﻤﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﺎ مﻰﻀ ﻧﺪم واﺳﺮﺘﺟﻊ واﺳﺘﻐﻔﺮ ﻓﻴﻨﻘﻠﺐ اﺬﻟﻧﺐ ﻃﺎﻋﺔ
তােদর অপরাধগুেলােক আ�াহ পূণয্ �ারা পিরবতর্ন কের িদেবন
অেথর্ দু ধরেনর ব�বয্ রেয়েছ। একিট হেলা তারা েনক কােজর মাধয্
অনয্ায় কােজর পিরবতর্ন কেরে(মােন আেগ তারা েযখােন অ�ায়
কাজ করত এখন েসখােন তারা ভাল কাজ করেছ)। আয়ােতর অেথর্
আলী ইবন আিব তালহা আ�ু �াহ ইবন আববাস েথেক বণর্না কেরন েয
িতিন বেলেছন, এরা ঐসব মুিমন যারা তােদর ঈমােনর আেগ অ�ায় ও
অপরাধমূ লক কাজ করত। আ�াহ তােদরেক অনয্ায় ও অপরাধ েথেক
িফিরেয় েনক ও কলয্ােণর িদেক এেন িদেয়েছন। এভােব িতিন
তােদরেক ম� ও অনয্ায় েথেক েনক ও কলয্ােণ পিরবতর্ন ক
িদেয়েছন।
আর ি�তীয়িট হেলা , খাঁিট তাওবার কারেণ তােদর অতীত অপরাধগুেলা
েনক ও কলয্ােণ পিরবিতর্ত হে� আর তা এভােব 
অতীতেক �রণ কের েস অনু ত� হয়

,

,

যখিন েস তার

আ�াহর িদেক িফের আেস ও

ক্ষমা চ, আর এভােব তার গুনাহ পূেণয্ পিরবিতর্ত হ
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ঈমাম ইবেন কাসীর আয়ােতর বয্াখয্ায় এ  ’েটা ব�বয্ েপশ করার পর
একিট হাদীস বণর্না কেরেছন। হাদীসিট আবু জার(রাঃ)- এর সূ ে�
ঈমাম মুসিলম (রা.) বণর্না কেরেছ,
  ﻷﻋﺮف آﺧﺮ أﻫﻞ اﻨﻟﺎر ﺧﺮوﺟﺎ ﻣﻦ اﻨﻟﺎر: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 ﻳﺆ� ﺑﺮﺟﻞ ﻓﻴﻘﻮل �ّﻮا ﻋﻨﻪ ﻛﺒﺎر ذﻧﻮ�ﻪ وﺳﻠﻮه ﻋﻦ،ﺮ أﻫﻞ اﺠﻟﻨﺔ دﺧﻮﻻ إﻰﻟ اﺠﻟﻨﺔ
  ﻋﻤﻠﺖ ﻳﻮم ﻛﺬا ﻛﺬا و�ﺬا وﻋﻤﻠﺖ ﻳﻮم ﻛﺬا ﻛﺬا و�ﺬا:  ﻗﺎل ﻓﻴﻘﺎل ﻪﻟ،ﻐﺎرﻫﺎ
 ﻓﺈن لﻚ ﺑ�ﻞ ﺳيﺌﺔ ﺣﺴﻨﺔ:  ﻧﻌﻢ ﻻ �ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻨﻜﺮ ﻣﻦ ذلﻚ ﺷيﺌﺎ ﻓﻴﻘﺎل: ﻓﻴﻘﻮل
  ﻓﻀﺤﻚ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ: ﻗﺎل. ﻳﺎرب ﻋﻤﻠﺖ أﺷﻴﺎء ﻻ أراﻫﺎ ﻫﻬﻨﺎ: ﻓﻴﻘﻮل
( )مﺴﻠﻢ. ﻰﺘ ﺑﺪت ﻧﻮاﺟﺬه.وﺳﻠﻢ
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ

, ‘জাহা�াম েথেক

সবর্েশষ েবর হওয়া ও েবেহশেত সবর্েশষ �েবশ করা বয্ি�েক আ
সবেচেয় ভাল জািন। একজন েলাকেক হািজর করা হেব। আ�াহ
(েফেরশতােদর) বলেবন , তার েথেক তার বড় বড় গুনাহগুেলা দূে
সিরেয় েরেখ তােক েছাট েছাট গুনাহ স�েকর্ িজজ্ঞাসা কর। অত
তােক বলা হেব , তুিম অমুক িদন এিএই কাজ কেরছ এবং অমুক িদন
এই এই কাজ কেরছ। েস বলেব

,
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হয্াঁ। আসেল েস েকান িকছুই

অ�ীকার করেত পারেব না। তারপর তােক বলা হেব

,

েতামার �িতিট

অপরােধর িবিনমেয় েতামার জনয্ রেয়েছ পূণয্ ও কলয্াণ। তখন
বেল উঠেব , েহ আমার রব- �ভু! আিম েতা এমন অেনক (ম�) কাজ
কেরিছ েযগুেলা এখােন েদখেত পাি� না

’

বণর্নাকারী সাহাবী আবু

জার রা. বেলন েয , রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম(একথা বেল)
এমনভােব হাসেলন েয

,

তার েভতেরর দাঁত পযর্� েদখা েগল।

(তাফসীের ইবেন কাসীর, খ : ৩ পৃ : ৩২৭)
আয়ােতর েশষাংেশ বলা হেয়েছ :
ً ا رﺣ
َ ً ُ َ ُ َّ�  َ�َن
﴾70﴿ ﻴﻤﺎ
ِ َ ا �ﻔﻮر

‘আ�াহ ক্ষমাশ ,

َ
ً )� ُﻔ
পরম দয়ালূ ’। কুরআন মজীেদ (ﻮرا

‘ক্ষমাশ’

শ�িট েমাট একানববই বার এেসেছ। অিধকাংশ �ােন শ�িটর পর
ً )رﺣ
َ
(ﻴﻤﺎ
ِ ‘দয়ালু ’ শ�িট উে�খ করা হেয়েছ।
ক্ষমা ও দয়া শ� দুিটর মেধয্ রেয়েছ অিবে�দয্ স�কর্। ক্ষ
করেত পাের যার মেধয্ দয়া আেছ। যার মেধয্ দয়া ে
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,

েস ক্ষম

‘আ�াহ

করেত পাের না। কুরআন মজীেদ বার বার বলা হেয়েছ

ক্ষমাশ, পরম দয়ালু , বা�াহেক আ�াহ ক্ষমা কে , কারণ িতিন েয
পরম দয়ালু ।
পরবতর্ী আয়ােত বলা হেয়ে ,

‘

েয তাওবা কের ও েনক আমল কের

েস সিতয্কার অেথর্ আ�াহর িদেক িফের আে’
েয বয্ি� েকান অপরাধ কের অনুত� হেয় আ�াহর কােছ তাওবা
কের, শুধু তাওবা নয় েনক আমলও কে, আ�াহ তার �িত স�� হেয়
তােক ক্ষমা কের েদন। তাওবা ও েনক আমল 

’িটেক একে� উে�খ

কের স�বত এ িদেক ইি�ত করা হেয়েছ েয , বা�ার জনয্ যা েশাভনীয়
নয়, যা অনয্া , অপরাধ ও পাপ তা েস েছেড় েদেব

,

তার জনয্ েস

লি�ত ও অনু ত� হেব। আর যা তার করা উিচত যা তার জনয্
কলয্াণক, যার পিরণাম ও পিরণিত শুভ েস তা করেব। গুনাহ
অপরাধ করেলই েয তাওবা করেত হয় তা নয় বরং সব সময়ই
আ�াহর কােছ তাওবা করেত হয়। তাওবা িনেজই একিট ইবাদত।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আেগ পেরর সব গুনাহ আ�া
ক্ষমা কের িদেয়িছেলন তারপরও িতিন তাওবা করেতন
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:  أﻰﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل
( )واه اﺒﻟﺨﺎري.إ� ﻷﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ وأﺗﻮب إﻴﻟﻪ ﻰﻓ اﻴﻟﻮم أ�ﺮﺜ ﻣﻦ ﺳﺒﻌ� مﺮة
আবু েহারাইরা রা. েথেক বিণর্, িতিন বেলন েয, আিম রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শুেনি

, ‘আ�াহর কসম! আিম িদেন

স�র বােরর অিধক আ�াহর কােছ ক্ষমা চাই ও তার কােছ তাওব
কির।’(বুখাির)
বা�াহ গুনাহ কের আ�াহর কােছ ক্ষমা চা- এিট আ�াহ খুব পছ�
কেরন। আবু েহারায়রা রা. েথেক বিণর্ত আেরকিট হাদীেস রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
  ﻧﻔﻲﺴ ﺑﻴﺪه لﻮ لﻢ ﺗﺬﻧﺒﻮا ﺬﻟﻫﺐ اﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﺑ�ﻢ وﺠﻟﺎء ﺑﻘﻮم ﻳﺬﻧﺒﻮن
( )رواه مﺴﻠﻢ.ﺴﺘﻐﻔﺮون اﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﻓﻴﻐﻔﺮﻬﻟﻢ

‘

েসই স�ার শপথ যার হােত আমার �াণ! েতামরা যিদ গুনাহ না

করেত আ�াহ তায়ালা েতামােদর সিরেয় িনেতন। অতঃপর অনয্ এক
জািতেক িনেয় আসেতন যারা গুনাহ করত অতঃপর আ�াহর কােছ
ক্ষমা চা, আর িতিন তােদরেক ক্ষমা কের িদেত’ (মুসিলম)
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আ�াহ ক্ষমাসীল। বা�াহ যিদ গুনাহই না করল তাহেল তার এগু
ৈবিশে�য্র কাযর্কািরতা থাকত না। তাই েতা িতিন চান বা�াহ ও গুন
করেব আর তার কােছ ক্ষমাও চাইেব। িতিন বা�াহেক ক্ষমা করে
এভােবই তাঁর ক্ষমাশীলতার �কাশ ঘটেব। বা�াহর অপরাধ ও গুনা
পিরমাণ যত েবিশই েহাক না েকন তাওবা করেল িতিন বা�াহেক ক্ষম
করেবন বেল আ�� কেরেছন,
:  أ�ﺲ رﻲﺿ اﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل
  ﻳﺎ اﺑﻦ آدم لﻮ ﺑﻠﻐﺖ ذﻧﻮ�ﻚ ﻋﻨﺎن الﺴﻤﺎء ﺛﻢ اﺳﺘﻐﻔﺮﺗ� ﻏﻔﺮت لﻚ: ﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ
( )واه اﻟﺮﺘﻣﺬي.ﻻ أﺑﺎﻲﻟ
আনাস রা. েথেক বিণর্ত। আিম রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামে
বলেত শুেনিছ িতিন বেল , ‘আ�াহ তাআলা বেলন , েহ আদম স�ান !
েতামার পােপর পিরমাণ যিদ আকাশচু�ীও হয় আর তুিম যিদ আমার
কােছ ক্ষমা চ

,

আিম েতামােক ক্ষমা কের েদব। এ বয্াপাের আ

পেরায়াই করব না।’ (িতরিমযী)
উপেরর সংিক্ষ� আেলাচনা েথেক বুঝা েগল তাওবা ও ইসেতগফা
করেল আ�াহ খুিশ হন। তাই আ�াহ েনক বা�াগেণর উে�খেযাগয্
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ৈবিশ�য্ হেলা েয তারা তাওবা ও ইে�গফার কেরন। আ�াহ তাঁর
সফলতা �া� বা�াহেদর ৈবিশ�য্ তুেল ধেরেছন এভাে,
ْ َ ُ
 َﻮنَ الﺮَّاﻛِﻌُﻮن
ْ َْ َ
وف
ُِِﺒُﻮنَ اﻟْﻌَﺎﺑِﺪُونَ اﺤﻟَْﺎﻣِﺪُونَ الﺴَّﺎﺤﺋ
ِ الﺴَّﺎﺟﺪون اﻵ َ ِم ُﺮون ﺑِﺎلﻤﻌ ُﺮ
ِ
ّ َ
َ ﺮﺸِ ال ْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
َ َ
﴾112﴿ �
ِِ
ِ �َﺎﻫُﻮنَ ﻋَﻦِ الْﻤُﻨْﻜَﺮِ واﺤﻟْﺎﻓِﻈُﻮنَ ﺤﻟُِﺪُودِ ا�َِّ و

‘তারা তাওবাকারী ,

ইবাদতকারী,

উে�েশয) �মণকারী

,

(আ�াহর) �শংসাকারী , (আ�াহর

রুকুকার, িসজদাকারী, সৎকােজর আেদশ

দানকারী, ম� কাজ েথেক িনবৃ তকারী

,

এবং আ�াহর সীমাসমূ েহর

িহফাজতকারী। সু সংবাদ দাও মুিমনেদরেক।’ (১১২ : তাওবা)
َ َْْ َ َْ ْ ُْ َ َ ْ ُْ َ َ َْ َ َ
ا
﴾17﴿ ﺎر
ِ َﺼَّﺎﺑِﺮِ�ﻦَ وَلﺼ
ِ ّﺎد ِ�� واﻟﻘﺎﻧِتِ� والﻤﻨ ِﻔ ِﻘ� والﻤﺴﺘﻐ ِﻔ ِﺮ�ﻦ ﺑِﺎﻷﺳﺤ

‘তারা ৈধযর্য্ধারণকা ,

সতয্বাদ, িবনেয়র সােথ িনেদর্শ স�াদনকার ,

খরচকারী এবং েশষ রােত ক্ষমা �াথর্নাকা’ (১৭: আেল ইমরান)
আ�াহর েনক বা�াগণ বড় ধরেনর েকান অপরাধ কের না। করেলও
তারা সােথ সােথ অনু ত� ও লি�ত হেয় আ�াহর কােছ ক্ষমা চায়
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,

তারা অপরাধ করেলই েয ক্ষমা চ

শুধু তাই ন

,

ক্ষমা চাওয়া

তােদর ৈবিশ�য্।
তােদর আেরকিট ৈবিশ�য্ হেল

,

তারা িমথয্া সাক্ষয্ েদয় না

অথর্হীন কাজ কমর্েক ভ�ভােব এিড়েয় যায়। আ�াহপাক এরশা
কেরেছন:
ً ﺪُونَ الﺰُّورَ و�ِذَا مَﺮُّوا ﺑِﺎلﻠَّﻐْﻮِ مَﺮُّوا ﻛ َﺮ
َ ِّﻳﻦَ ﻻَ �َﺸْﻬ
َ
.اﻣﺎ
ِ
ْ َ
َ
শ�াথর:  ﻻ �َﺸ َﻬ ُﺪونতারা সাক্ষয্ েদয়

َ
لﺰُّور
িমথয্

,

অনয্া َﺮُّوا

ً  ﻛ َﺮস�ান-মযর্াদা।
অিত�ম কেরِِاللَّغْوঅথর্হীনاﻣﺎ
ِ

‘এবং যারা িমথয্া সাক্ষয্ েদয় না এবং যখন অথর্হীন ও অনথর্
কেমর্র স�ুখীন হয় তখন স�া- মযর্াদা রক্ষা কের ভ�ভােব চ
যায়।’
َ
আয়ােত উি�িখত ( الﺰُّور
সাক্ষয্ েদয়

’

 ََ �َﺸْﻬَﺪُون

) এর দু িট অথর্। একিট হেলা ‘তারা

আেরকিট হেলা

‘তারা উপি�ত থােক না।

َ
()لﺰُّورশ�িটরও
একািধক অথর্ রেয়েছ। িমথয ,
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’

অনয্া, িমথয্া সাক ,

িশকর, নাচ-গােনর অনু �ান ইতয্ািদ। তাহেল

 ََ �َﺸْﻬَﺪُون
َ
( الﺰُّور
) এর

একািধক অথর্ হেত পাের। আ�াহর েনক বা�াগণ িমথয্া সাক্ষয্ ে ,
কারণ এেত অেনয্র নয্ায়স�ত অিধকার খবর্ হয়। অপরিদেক অনয্া
সাহাযয্ করা হয়। অনয্ায় ও িমথয্ার চচর্া হয় এমন েকান �ােন ত
কখেনা উপি�ত হয় না। িশকর্ হয় এমন েকান অনু�ােন তারা উপি�ত
থােক না। তারা গান- বাজনা ও নােচর অনু �ােন যায় না।
َ
আ�ু �াহ ইবন আববাস ()لﺰُّور
এর অথর্ কেরেছন��ﻪ أﻋﻴﺎد اﻤﻟﺮﺸ
َ
অথর্া- ()لﺰُّور
‘যূ র’ হে� মুশিরকেদর ধমর্ীয় উৎসবািদ।(কুরতবী খঃ
১৩ পৃ ঃ৭৯) তাঁর এ বয্াখয্া অনুযায়ী আয়ােতর অথর্ হেব আ�াহর ে
বা�াগণ অমুসিলমেদর ধমর্ী- অনু �ানািদেত যায়না। তারা েয িমথয্া
সাক্ষয্ েদ , অৈনিতক েকান কাজ কের না ও অেশাভনীয় েকান
আচার অনু �ােন উপি�ত হয় না শুধু তাই ন

,

যিদ কখেনা এসেবর

কাছ িদেয় েযেত হয় তাহেল তারা খুবই সতকর্তার সােথ এসব এিড়েয়
চেল।
ً ِذَا مَﺮُّوا ﺑِﺎلﻠَّﻐْﻮِ مَﺮُّوا ﻛ َﺮ
.اﻣﺎ
ِ
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‘যখন তারা অথর্হীন েকান কােজর পাশ িদেয় যায় তখন স�ান ও
মযর্াদা রক্ষা কের তা অিত�ম ক’
( )ﻟﻐﻮশ�িটর অথর্ অথর্হীন কথা বা কাজ। এমন কথা ও কাজ যা
েকান ধরেনর গুরু� েনই। মুিমন েকান ধরেনর অথর্হীন কথা বল
পাের না , অথর্হীন কাজ করেত পাের না। এিট সফল মুিমেনর অনয্ত
ৈবিশ�য্। এ স�েকর্ আ�াহ তাআলা বেْ
َ
َ ْ َ َ
َ ْ ْ ََْ َْ
َاﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻋَﻦِ  الﻠَّﻐ ِﻮ2 ﴿ ﺎﺷ ُﻌﻮن
1 ﴿ ﻗﺪ أﻓﻠ َﺢ ال ُﻤﺆ ِﻣﻨُﻮن
ِ ﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻫُﻢْ ﻲﻓ ﺻﻼﺗِ ِﻬﻢ ﺧ
ِ
َ
ْ
﴾3 ﴿ ُﻣﻌ ِﺮ ُﺿﻮن

‘মুিমনগণ সফলকাম হেয়েছ। যারা িনেজেদর নামােয িবনয়ী আর যারা
অথর্হীন কথা ও কাজ েথেক িবরত’ (১-৩ : মুিমনু ন)
মুিমন িনজেক কখেনা অনথর্ক ও গুরু�হীন েকান িবষেয় জড়ায়ন
মুিমন েতা তার সমেয়র ে�� বয্বহার করেব। সময় নামক মূলয্বা
পূ ঁিজর সেবর্া�ম িবিনেয়াগ করেব। এমন কথা ও কােজ সময় খরচ
করেব যা তার জনয্ কলয্াণ বেয় আনেব দুিনয়া ও আিখরােত। ে
অতয্� দািয়�শীলতার সােথ তার সময়েক কােজ লাগােব।
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রহমান- এর বা�ােদর আেরকিট ৈবিশ�য্ হেলা:
ً ُ َ ّ
.ﺎ و� ْﻤﻴَﺎﻧﺎ
ًِّﻳﻦَ إِذَا ذُﻛِّﺮُوا ﺑِﺂَﻳَ ﺎتِ رَ�ِّﻬِﻢْ لَﻢْ �َِﺮُّوا ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﺻُﻤ
শ�াথর্:  ذﻛﺮواতােদর �রণ কিরেয় েদয়া হেয়েছ

 آﻳﺎتআয়াতসমূ হ ,

িনদশর্নাবলী(এক বচন آﻳﺔ-আয়াত, িনদশর্)  لﻢ �ﺮواতারা ঝুেঁ ক পেড়
না ﺻﻤﺎবিধর  ﻋﻤﻴﺎنঅ�।

‘এবং যােদরেক তােদর রব (পালন কতর্া) আয়াতসমূ হ �রণ কিরেয়
েদয়া হেল বিধর ও অে�র মত তােত ঝুঁেক পেড় না।’
এ আয়ােতর বয্াখয্ায় তাফসী‘ফাতহুলকাদীে’ বলা হেয়েছ,
 ولﻜﻨﻬﻢ أ�ﺒﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﻣﻌ� ﻣﺒﺮﺼ�ﻦ،ﻢ ﻳﻘﻌﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎل ﻛﻮﻧﻬﻢ ﺻﻤﺎ وﻋﻤﻴﺎﻧﺎ
. لﻢ ﻳﺘﻐﺎﻓﻠﻮا ﻋﻨﻬﺎ،واﻧﺘﻔﻌﻮا ﺑﻬﺎ
আ�াহর আয়াতসমূ েহর উপর তােদর অব�ান বিধর ও অে�র মত নয়
এবং তারা তােত ঝুঁেক পেড় এবং অব�ায় েয তারা েশােন , েদেখ এবং
তা েথেক উপকৃত হয়। আয়াতসমূ েহর বয্াপাের তারা েমােটই গােফল
নয়। (খ: ৪ পৃ : ৮৮)
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মুিমনেদর অব�া এমন হেত পাের না েয

,

তােদরেক আ�াহর আয়াত

�রণ করােনা হেব। আর তােদর মেধয্ তা েকান �ভাব েফলেব না।
মুিমন যখন আ�াহর মহান িকতাব- কুরআন পড়েব তখন েস তা গভীর
মেনােযাগ সহকাের পড়েব। কুরআন বুঝেব

,

বুঝার েচ�া করেব

,

কুরআেনর আয়াতসমূ হ িনেয় গেবষণা করেব। কুরআন পড়েব অথচ
কুরআন বুঝার েচ�া করেব না

,

কুরআন িনেয় গেবষণা করেব না

,

এেতা মুিমেনর ৈবিশ�য্ নয়। এিট েতা এমন েলাকেদর ৈবিশ�য্ যােদরে
আ�াহ অিভস�াত কেরন।
َ َ ُْ َ ُ
ُ َ َ َْ َ ْ ََ ْ ُ
ُ َِﻚَ اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻟَﻌَ َﻨ
 أَﻓَﻼَ �َﺘَﺪَﺑَّﺮون اﻟﻘ ْﺮآ َن أ ْم
23 ﴿ ﺎرﻫ ْﻢ
ﻬُﻢ ا�َُّ ﻓَﺄَﺻَﻤَّﻬﻢ وأ�� أﺑﺼ
ُ ََْ ُُ ََ
﴾24﴿ ﻮب أ�ﻔﺎل َﻬﺎ
ٍ ﻋ ﻗﻠ

‘এেদর �িতই আ�াহ অিভস�াত কেরন ,

অতঃপর তােদর বিধর ও

দৃ ি� শি�হীন কেরেছন। তারা িক কুরআন িনেয় গভীর িচ�া কের না।
না তােদর অ�রসমূ হ তালাব�? (২৩-২৪ মুহা�দ)
এ আয়াত েথেক বুঝা েগল েয

,

কুরআন িনেয় গেবষণা না করা

আ�াহর অিভস�াত�া� অ�-বিধরেদর ৈবিশ�য্।
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আ�াহর মহান িকতাব- কুরআেনর আয়াত একিদেক আ�াহর েনক
বা�াহেদর ঈমান বািড়েয় েদয়। অপরিদেক যােদর অ�ের রেয়েছ
অিব�াস ও কপটতা তােদর মেনর অপিব�তা বৃ ি� কের। এ �সে�
আ�াহ তা‘আলা এরশাদ কেরনَ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ َّ�  َا ذُﻛِﺮ
َْ ُُ
 ﻋﻠﻴْ ِﻬ ْﻢ آ َﻳَﺎﺗﻪ َزاد� ُﻬ ْﻢ
ا  و ِﺟﻠﺖ ﻗﻠﻮ�ﻬﻢ و ِ�ذا ﺗ ِﻠﻴﺖ
َّﻤَﺎ الْﻤُﺆْﻣِﻨُﻮنَ اﺬﻟَِّﻳﻦَ إِذ
َ ُّ
َ
﴾2﴿  رَ�ِّﻬِﻢْ �َﺘَﻮَ� َﻮن
ََﺎﻧًﺎ وَﻰﻠﻋ

‘তারাই েতা মুিমন যােদরেক আ�াহর �রণ কয়েয় েদয়া হেল তােদর
অ�র ভীত হেয় পেড়। আর যখন তােদর সামেন তাঁর আয়াত পাঠ করা
হয় তখন তা তােদর ঈমানেক বৃ ি� কের । আর তারা তােদর �ভু র উপর
ভরসা কের।’ (২ : আনফাল)
َ
ّﺎ اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻲﻓِ ﻗُﻠُﻮ�ِﻬِﻢْ مَﺮَضٌ ﻓَﺰَادَ�ْﻬ
﴾125﴿ ُﻢْ رِﺟْﺴًﺎ إِﻰﻟ
َ

‘যােদর অ�ের বয্ািধ রেয়েছ এিট তােদর(অ�েরর) কলু ষতার সােথ
আেরা কলু ষতা বৃ ি� করেছ।’ (১২৫ : তাওবা)
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সূ রা ফুরকােনর েশষাংেশ উি�িখত রাহমান- করুণাময় আ�াহর
বা�ােদর ৈবিশ�য্সমূেহর মেধয্ সবর্েশষ ৈবিশ�য্

,

তারা তােদর �ী

ও স�ানেদর জনয্ েদায়া কের।
ً � إ َﻣ
َ َّذُرِّ�َﺎﺗِﻨَﺎ ﻗُﺮَّةَ أَ�ْ�ٍُ وَاﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ لِﻠْﻤُﺘ
ّ َﻳﻦَ �َﻘُﻮلُﻮنَ رَ�َّﻨَﺎ ﻫَﺐْ ﻨﻟََﺎ ﻣِﻦْ أَزْوَاﺟِﻨَﺎ و
.ﺎﻣﺎ
ِ ِﻘ
َ
َ ُ َُ
ْ َ
َْ
শ�াথর্:  �ﻘﻮلﻮنতারা বেল  ﻫﺐদান কর  ﻟَﺎআমােদর জনয اج
ِ � أز َوামী
বা �ীগণ (এক বচন � زوجামী বা �ী)  رِّ�َّﺎتস�ানবৃ � (একবচন ذر�ﺔ
َ
َْ َ ْ
ُْ َ
স�ান)  ُﺮَّةশীতলতা �
ٍ � أেচাখ সমূ হ (এক বচন � ﻋ- েচাখ) اﺟﻌﻠﻨﺎ
আমােদরেক বািনেয় দাও।

‘এবং যারা বলেছ েহ আমােদর �ভু! আমােদর �ী ও স�ানেদরেক
আমােদর েচােখর শীতলতা�রূপ বািনেয় দাও এবং আমােদরেক
মু�াকীেদর ঈমাম বািনেয় দাও।’
আ�াহর বা�গণ িনেজরাই শুধু উ�ম ৈবিশ�য্ ও গুণাবলীর অিধকা
হেব তা নয়, তারা চায় তােদর
স�ানরাও েযন এ ধরেনর ৈবিশ�য্ ও গুণাবলী অজর্ন কের। তারা চ
তােদর �ীগণ েযন তােদর মত উ�ম ৈবিশে�য্র অিধকারী হয় তাহেল
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মন আনে� ভের যােব। আর এ আনে� েয মানিসক �শাি� ও তৃি�
পাওয়া যােব না। আনে� েচাখ জুিড়েয় যােব।
আ�াহর েনক বা�াগেণর আকা�া তােদর স�ান ও �ীগণ েযন
আ�াহেক যারা ভয় কের চেল তােদর জনয্ অনুসরণীয় আদশর্ হয়
তারা তােদর আকা�া পূ রেণর জনয্ আ�াহর কােছ ফিরয়াদ জানায়।
আ�াহর কােছ �াথর্না কের আ�াহ েযন তােদর �ী ও স�ানেদর এমন
ৈবিশ�য্ ও গুণাবলীর অিধকারী বািনেয় েদয় যােত তােদর েচাখ জুিড়ে
যায়। আ�াহ েযন তােদরেক মু�াকীেদর ঈমাম (েনতা) বািনেয় েদয়।
�ী- স�ানেদর উ�ম গুণাবলীর অিধকারী কের েচােখর শীতলতারূে
বানােনা ও তােদরেক মু�াকীেদর জনয্ অনুসরণীয় আদশর্ বানােনার জন
েদায়া করােকও আ�াহ তাঁর েনক বা�ােদর একিট ৈবিশ�য্ িহেসেব
উে�খ কেরেছন। কারণ �ী- স�ানরা হে� একজন েলােকর সবেচেয়
কােছর মানু ষ। এেদর স�কর্ সবেচেয় েবশী জবাবিদহী করেত হেব।
�ী ও স�ান যিদ আ�াহর অনু গত হেয় চেল তাহেল একজন মুিমেনর
জনয্ এর েচেয় বড় �শাি� আর িকছু েনই। আর যিদ তারা আ�াহর
অবাধয্ হয় তাহেল এর েচেয় বড় েবদনার িকছু েনই।
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আয়ােত েচােখর শীতলতা বলেত রূ , েসৗ�যর, পািথর্ব েমধ , েযাগয্তা
ও সফলতােক বুঝােনা হয়িন। বরং এর �ারা বুঝােনা হেয়েছ আ�াহর
আনু গতয্ ও বাধয্তা। আ�ামা ইবেন কাসীর এ আয়ােতর বয্াখয্ায় ,
 ﻌ� اﺬﻟﻳﻦ �ﺴﺄلﻮن اﷲ أن �ﺮج ﻣﻦ أﺻﻼﺑﻬﻢ ﻣﻦ ذر�ﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻄﻴﻌﻪ و�ﻌﺒﺪه وﺣﺪه
.ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ
অথর্াৎ যারা আ�াহর কােছ �াথর্না কের 
েথেক এমন স�ান সৃ ি� কেরন

,

,

িতিন েযন তােদর ঔরশ

েয তাঁর আনু গতয্ করেব ও শু -মা�

তারই ইবাদত করেব। তার েকান শরীক েনই। (তাফসীর ইবেন কাসীর
খঃ ৩ পৃ ঃ ৩২৯)
এ আয়াত স�েকর্ হাসান বসরীেক �� করা হেল িতিন বেল,
  ﻻ ﺷﺊ أﻗﺮ ﻟﻌ� اﻤﻟﺴﻠﻢ ﻣﻦ أن ﻳﺮى وﺪﻟا أو وﺪﻟ وﺪﻟ أو أﺧﺎ أو ﻤﺣﻴﻤﺎ ﻣﻄﻴﻌﺎ
.ﷲ ﻋﺰ و ﺟﻞ
আ�াহর শপথ , স�ান, স�ােনর স�ান , ভাই অথবা ব�ুেক আ�াহর
অনু গত েদখেব মুসলমােনর েচাখেক ঠা�া ও শীতল করার জনয্ এর
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েচেয় উ�ম েকান িবষয় েনই। (তাফসীের ইবেন কাসীর

,

খ. ৩ পৃ :

৩২৯)
কুরআন ও হাদীেস স�ানেক আমল-মােন

‘কমর’

িহেসেব িচ �ত করা

হেয়েছ। আ�াহ তা ‘আলা নূ হ (আঃ) েক তার এক স�ান স�েকর্
বেলন,
َ َ َ ُ
َ �
ُ ْ � ٌ
 ﺻﺎ ِﻟ ٍﺢ
ﺎ ﻧُﻮحُ إِﻧَّﻪُ ﻟَيْﺲَ ﻣِﻦْ أَﻫْﻠِﻚَ إِﻧَّﻪ �ﻤﻞ

‘েহ নূ হ! িন�য় েস েতামার পিরবারভু� নয়। িন�য়ই েস অসৎ কমর্ ’
(৪৬ : হূ দ)
অপরিদেক হাদীেস েনক স�ান স�েকর্ বলা হেয়ে,
  أو ﻋﻠﻢ ﻳنﺘﻔﻊ، ﺪﻟ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮ ﻟ:إذا ﻣﺎت اﺑﻦ آدم اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﻠﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺛﻼث
. أو ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎر�ﺔ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه

‘‘আদম স�ান (মানু ষ) যখন মারা যায় তখন তার সকল আমল (কমর্
ব� হেয় যায়। তেব িতনিট কমর্ অবয্াহত থােক। আর েসগুেলা
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েনক স�ান েয তার জনয্ েদায়া কে, এমন জ্ঞ- যা িদেয় তার পেরর
েলাকজন উপকৃত হয়, আর সদকােয় জািরয়া।’ (মুসিলম)
উপেরর আেলাচনা েথেক এ িবষয়িট সু �� হেলা েয আ�াহর ি�য়
বা�া হেত হেল শুধু িনেজ ভাল গুণ ও ৈবিশে�য্র অিধকারী হে
চলেব না, �ী ও স�ানেদরেক ভালগুণ ও ৈবিশে�য্র অিধকারী বানােনা
জনয্ েচ�া করেত হেব।
রাহমান- করুণামেয়র বা�াহেদর ৈবিশ�য্ আেলাচনার পর তােদ
পুর�ােরর কথা বলা হেয়েছ এভােবَ � ﻳﻦ
 ﻴﻬﺎ
ِ ِ َ ﺧ75
ِ َ ﺎﺪﻟ

ْ
َ َ ً َِّﻴ
ْو
َ
﴿  و َﺳﻼ ًﻣﺎ
ﻓَﺔَ ﺑِﻤَﺎ ﺻﺮﺒَُوا وَ�ُﻠَﻘَّﻮْنَ �ِﻴﻬَﺎ ﺤﺗَ ﺔ
َِﻚَ �ُْﺰَ َن اﻟْﻐُﺮ
ً ا و ُﻣ َﻘ
ّ
َ ًَﺴُﻨَﺖْ مُﺴْﺘَﻘَﺮ
ﺎﻣﺎ

ََ ُْ
َ َ
َ ُْ
শ�াথর্: ُوﺌﻟﻚতারা
 � َﺰ ْونতােদরেক �িতদান েদয়া হেব  اﻟﻐ ْﺮﻓﺔকক্ষ
ِ
ْ َ ُ َ
ُ َ  َﺮতারা ৈধযর্ ধেরেছ َِﻴَّ ًﺔঅিভবাদন ﺖ
ﺒوا
 ﺣﺴﻨউ�ম হেয়েছ।

‘তােদরেক পুর�ার েদয়া হেব (জা�ােতর) কক্ষ তােদর ৈধেযর
�িতদােন। তােদরেক েসখােন অিভবাদন ও সালাম িদেয় অভয্থর্ন
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জানােনা হেব। েসখােন তারা িচরকাল বসবাস করেব। বসবাস ও
আবাস�ল িহেসেব তা কতই না উ�ম।’
বলা হেয়েছ

‘তােদরেক পুর�ার েদয়া হেব (জা�ােতর) কক

যােদরেক পুর�ৃ ত করা হেব তারা কারা

?

।’

তারা রাহমান- পরম

করুণাময় আ�াহর বা�া। যারা পূেবর্র আয়াতসমূেহ উি�িখত ৈবিশ�য্
গুণবলীর অিধকারী।
তােদরেক পুর�ৃ ত করা হেব

, ‘তারা েয ৈধযর্ধারণ কেরিছল তার

�িতদােন।’ এর েথেক বুঝা েগল রাহমান- এর বা�াহেদর েযসব
ৈবিশ�য্ ও গুণাবলীর উে�খ করা হেয়েছ এসব গুণাবলী অজর্ন
নয়, নফস- �বৃ ি�র লাগামহীন কামনা- বাসনােক দমন কের কেঠার
সাধনার মাধয্েম এ গুণাবলী অজর্ন করেত হেব। দৃঢ় িস�া� ও �বৃি
উপর কেঠার িনয়�ণ থাকেলই এসব গুণ ও ৈবিশ�য্ অজর্ন করা স�
আ�াহর েনক বা�াহেদর জা�ােত সালাম ও শুেভ�ার মাধয্েম অভয্থর
জানােনা হেব। তােদরেক এ অভয্থর্না জানােব জা�ােতর দািয়ে
িনেয়ািজত েফেরশতাগণ। আ�াহ তা‘আলা এরশাদ কেরেছন :
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َ َ َ َ َُ ََْ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ
َ َ
ﺎ وﻗﺎل ل ُﻬ ْﻢ
ﺬﻟَِّﻳﻦَ ا�َّﻘﻮْا ر�َّﻬُﻢْ إِﻰﻟَ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ زُمَﺮًا ﺣَﻰﺘَّ إِذا ﺟﺎءوﻫﺎ وﻓ ِﺘﺤﺖ أﺑﻮا�ﻬ
َ ﺎﺪﻟ
﴾73﴿ ﻳﻦ
ِ ِ ََﺰَ� َﺘُﻬَﺎ ﺳَﻼَمٌ ﻋَﻠَﻴْ�ُﻢْ ﻃِﺒْﺘُﻢْ ﻓَﺎدْﺧُﻠُﻮﻫَﺎ ﺧ

‘যারা তােদর রব (�ভুেক) ভয় করত তােদরেক দেল দেল জা�ােতর
িদেক িনেয় যাওয়া হেব। যখন তারা জা�ােতর কােছ েপৗঁছে- আর
জা�ােতর দরজাগুেলা আগ েথেকই েখালা থাকে- তখন জা�ােতর
রক্ষীগণ বল , েতামােদর �িত সালাম , েতামরা সু েখ থাক , েতামরা
�ায়ীভােব থাকার জনয্ জা�ােত �েবশ কর’ (৭৩ : যু মার)
রাহমান- এর বা�াহেদর �ায়ী আবাস হেব জা�াত) জা�ােতর পিরচেয়
বলা হেয়েছ

ً ا و ُﻣ َﻘ
ّ
َ ًَﺴُﻨَﺖْ مُﺴْﺘَﻘَﺮ
 ﺎﻣﺎ

তা কতই না উ�ম।

’

‘বসবাস ও আবস�ল িহেসেব

িঠক এর িবপরীত কথা বলা হেয়েছ জাহা�াম

স�েকর্’ েয জাহা�াম েথেক রাহমান- এর বা�ারা বাঁচেত চায়।
  ()إﻧﻬﺎ ﺳﺎءت مﺴﺘﻘﺮا وﻣﻘﺎﻣﺎ

‘বসবাস ও আবস�ল িহেসেব এিট কতই না িনকৃ�।’
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িনকৃ� আবাস- জাহা�াম েথেক বাঁচার জনয্ রাহমা- এর বা�াগণ তাঁর
দরবাের আকুিত জানায়

,

শুধু আকুিতই নয় এর েথেক বাঁচার জনয

�েয়াজনীয় গুণাবলী ও ৈবিশ�য্সমূহ অজর্ন কের। আর এভােবই তা
উ�ম আবাস- জা�ােতর �ায়ী বািস�া হওয়ার েযাগয্তা অজর্ন কের
আ�াহ তার ি�য় বা�ােদর ৈবিশ�য্ ও তােদর সেবর্া�ম পুর�ার
�িতদান েঘাষণার পর বেলন,
� ﺒَﺄُ ﺑِ�ُﻢْ رَ�ِّ لَﻮْﻻَ دُﺎﻋ ؤ
ُ ُ َ َْ َ َ ُْْ
ً ﻮن ل َﺰ
.اﻣﺎ
ْْ ﻣَﺎ �َﻌ
ِ �َُُﻢْ �َﻘَﺪْ ﻛَﺬَّ�ﺘﻢ ﻓﺴﻮف ﻳ

‘বল! আমার �ভু েতামােদরেক পেরায়া কের না যিদ েতামরা তােক না
ডাক। েতামরা িমথয্া বলছ। অতএব শী� েতামরা স�ুখীন হেব অিনবাযর
শাি�র।’
এ আয়ােতর তাফসীের ইবন কাসীর রহ. বেলন:
  ﻓﺈﻧﻪ إﻧﻤﺎ ﺧﻠﻖ اﺨﻟﻠﻖ ﻴﻟﻌﺒﺪوه و�ﻮﺣﺪوه،ﺎﻰﻟ وﻻ ﻳ�ﺮﺘث ﺑ�ﻢ إذا لﻢ ﺗﻌﺒﺪوه
ُ ُ َ َْ َ َ
ً ﻮن ل َﺰ
 اﻣﺎ( ﻓﺴﻮف
ِ �و�ﺴﺒﺤﻮه ﺑ�ﺮة وأﺻﻴﻼ )ﻓﻘﺪ ﻛﺬﺑﺘﻢ( ﻳﻬﺎ الﺎﻜﻓﺮون ) ﻓﺴﻮف ﻳ
 �ﻮن ﺗ�ﺬﻳﺒ�ﻢ لﺰاﻣﺎ ﻟ�ﻢ ﻳﻌ� ﻣﻘﺘﻀﻴﺎ ﻟﻌﺬاﺑ�ﻢ وﻫﻼﻛ�ﻢ ودﻣﺎر�ﻢ ﻰﻓ
.ﺪﻟﻧﻴﺎ واﻷﺧﺮة
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যিদ েতামরা (আ�াহর) ইবাদত না কর তাহেল িতিন েতামােদর েকান
পেরায়া কেরন না। েকননা িতিন তাঁর ইবাদত ও তাঁর একা�তা
�ীকােরর জনয্ এবং সকাল স�য্ায় তার পিব�তা বণর্নার জনয্ িব
সৃ ি�েক সৃ ি� কেরেছন।
েহ কােফররা (েতামরা িমথয্া বল) আর েতামােদর এ িমথয্াই
েতামােদরেক আিখরােত শাি� এবং দু িনয়ায় �ংস ও িবপযর্েয়র িদেক
েঠেল েদেব। (তাফসীের ইবন কাসীর খঃ ৩ পৃ ঃ ৩৩০)
এ আয়ােতর মূ ল ব�বয্ হে� আ�াহ েয বা�াহেদরেক তার একক
�ভু� ও িনর�ু শ সাবর্েভৗম� �ীকার কের বা�ব জীবেন তাঁর দাস�
মানার জনয্ আেদশ কেরন। এিট এ জনয্ নয় 

,

িতিন এর �েয়াজন

েবাধ কেরন। বরং আ�াহ তার েগাটা সৃ ি�র আনু গতয্ ও দাস� েথেক
মুখােপক্ষীহীন। আ�াহেক মানা ও তাঁর দাস� ও েগালামী কর
মানু েষরই দািয়�, এেত তােদরই কলয্াণ দুিনয়ােত ও আিখরােত।
সূ রােয় ফুরকােনর েশষাংেশ রাহমান- এর বা�ােদর েযসব গুণ ও
ৈবিশে�য্র আেলাচনা করা হেয়েছ সংেক্ষেপ েসগুেলা হ:
১. িবনয় ২. ৈধযর্য্ ও সহনশীলত৩. তাহা�ু দ আদায় ৪. জাহা�ােমর
ভয় ও তা েথেক বাঁচার জনয্ আ�াহর কােছ �াথর্না কর৫. অপবয্য় ও
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কৃপণতা না করা ৬. িশকর্মু� থাকা৭. েযনা বয্িভচার ও হতয্ার সাে
জিড়ত না হওয়া ৮. তাওবা করা ৯. িমথয্া েথেক েবঁেচ থাকা ও
অথর্হীন কাজেক এিড়েয় চল , ১০. কুরআেনর আয়াত অনু ধাবন করা ও
তা েথেক িশক্ষা �হণ করা১১. �ী ও স�ান েযন আ�াহর অনু গত
হয়- এ জনয্ তাঁর কােছ �াথর্না করা
আ�াহ এসব গুণাবলী অজর্ন কের আমােদরেক জা�ােতর �ায়ী বািস�
হওয়ার তাওিফক িদন।
সমা�
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