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আল-কুরআশনর সংদ্বিপ্ত তাফসীর 
(দ্বিতীয় পারা) 

 

َفَهآءَُُُسَيُقوُلُ﴿ َها ََُُكنُوا ُُٱلَِّتُُقِب لَتِِهمَُُُعنَُولَّىُٰهمُ َُماُٱنلَّاِسُُِمنَُُٱلسُّ ُُِقُلَُعلَي  َّ ِ ُِقُُِّلل ُٱل َمۡش 
رُِبُ  ِديَُوٱل َمغ  َتِقيمُ ُِصَرٰط ُُإَِلُُٰيََشآءَُُُمنَُيه  س   [  ٢٤١: ابلقرة] ﴾١٤٢ُمُّ

“অদ্বিশরই দ্বনশিবাধ সলাশকরা িলশি, ‘দ্বকশস তাশদরশক তাশদর দ্বকিলা সেশক 
দ্বফরাল, যার ওপর তারা দ্বিল?’ িল, ‘পূিব ও পদ্বিম আল্লাহরই। দ্বতদ্বন যাশক িান 
সসাজা পে সদখান।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৪২]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর : মূখব ও কম িুদ্বিসম্পন্ন ইহুদী ও তাশদর সমমনারা দ্বিদ্রূপ ও 
সমাশলািনা কশর অদ্বিশরই িলশি, এই মুসদ্বলমরা ইসলাশমর সূিনাযুশে সয 
দ্বকিলার দ্বদশক (িাইতুল মুকাদ্দাস) দ্বফশর সালাত আদায় করত তা সেশক তাশদর 
দ্বকশস সফরাল? সহ রাসূল আপদ্বন তাশদর িলুন, পূিব দ্বদেন্ত ও পদ্বিম দ্বদেন্ত 
এিং উতদুভশয়র মধযিতবী যা আশি তার সিই আল্লাহর মাদ্বলকানাধীন। তাই 
সকাশনা দ্বদকই তাাঁর রাজশের িাইশর নয়। তাাঁর িান্দাশদর মশধয যাশক িান দ্বতদ্বন 
তাশক সরল সসাজা পশের সন্ধান সদন। এশত িুঝাশনা হশে সয দ্বনশদবে পালশনর 
সিশত্র সিবময় িমতা ও কৃদ্বতেও তাাঁর। অতএি দ্বতদ্বন আমাশদর সযদ্বদশকই 
সফরান আমরা সসদ্বদশক দ্বফরশত িাধয।  

ةُ َُجَعل َنُٰكمُ َُوَكَذٰلَِكُ﴿ مَّ
ُ
اُأ َُكونُوا َُُوَسط  ِ ُُُشَهَدآءَُُّلل ا َُُعلَي ُكمُ ُٱلرَُّسوُلَُُويَُكونَُُٱنلَّاِسََُُعَ َُشهِيد 

َُُعَلي َهآُُُكنَتُُٱلَِّتُُٱل ِقب لَةََُُجَعل َناَُوَما لَمَُُإِّلَّ نُٱلرَُّسوَلُُيَتَّبِعَُُُمنُنِلَع  ُُٰيَنَقلُِبُُِممَّ ُِإَونَُعِقَبي هُِ ََُعَ
ُ ُُلََكبرَِية ََُُكنَت  ُُإِّلَّ ِينَََُُعَ ُ َُُهَدىُٱَّلَّ ََُُُكنََُُوَماُٱِّلَّ ُ ُِِلُِضيعَُُٱِّلَّ َُُإِنَُُّإِيَمَٰنُكم  ُُبِٱنلَّاِسُُٱِّلَّ ُلََرُءوف 
 [  ٢٤١: ابلقرة] ﴾١٤٣ُُرَِّحيمُ 

“আর এভাশিই আদ্বম সতামাশদরশক মধযপন্থী উম্মত িাদ্বনশয়দ্বি, যাশত সতামরা 
মানুশষর ওপর সািী হও এিং রাসূল সািী হন সতামাশদর ওপর। আর সয 
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দ্বকিলার ওপর তুদ্বম দ্বিশল, তাশক সকিল এ জনযই দ্বনধবারণ কশরদ্বিলাম, যাশত 
আমরা সজশন সনই সয, সক রাসূলশক অনুসরণ কশর এিং সক তার সপিশন দ্বফশর 
যায়। যদ্বদও তা অদ্বত কদ্বিন (অনযশদর কাশি) তাশদর িাড়া যাশদরশক আল্লাহ 
দ্বহদায়াত কশরশিন এিং আল্লাহ এমন নন সয, দ্বতদ্বন সতামাশদর ঈমানশক দ্বিনষ্ট 
করশিন। দ্বনিয় আল্লাহ মানুশষর প্রদ্বত অতযন্ত সেহেীল, পরম দয়ালু।” [সূরা 
আল-িাকারা, আয়াত: ১৪৩] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর : সহ মুসদ্বলমেণ, সতামাশদরশক আদ্বম সযমন দীশনর িযাপাশর 
সদ্বিক পে সদদ্বখশয়দ্বি, সতমদ্বন সতামাশদরশক সশিবাত্তম ও নযায়দ্বনষ্ঠ উম্মত 
িাদ্বনশয়দ্বি। যাশত পরকাশল সতামরা এ িযাপাশর সািয দ্বদশত পার সয তাশদর 
রাসূলেণ তাশদর রশির িাতবা সপৌঁশি দ্বদশয়শিন। সতমদ্বন আদ্বখরাশত রাসূলও 
সতামাশদর ওপর সািয হশিন সয দ্বতদ্বন সতামাশদর কাশি তাাঁর রশির দীন সপৌঁশি 
দ্বদশয়শিন। আর সহ রাসূল, আপদ্বন সয ‘িাইতুল মুকাদ্দাশস’র দ্বকিলামুখী দ্বিশলন 
আর আদ্বম তা সেশক আপনাশক মক্কাস্থ কা‘িার দ্বদশক দ্বফরালাম, এটা কশরদ্বিলাম 
সকিল ‘আযশল’ আদ্বম যা সজশনদ্বি তা িাস্তিায়শনর লশিয। সয জানার সশে 
সমৃ্পক্ত পুরস্কার ও দ্বতরস্কাশরর দ্বিষয়দ্বট। যাশত আদ্বম সয আপনার আনুেতয ও 
অনুসরণ কশর, আপদ্বন সয দ্বদশকই সফশরন সস দ্বদশক মুখ সফরায় আর সয দুিবল 
ঈমানদ্বিদ্বেষ্ট, আপন সশন্দহ ও কপটতার দরুণ সয মুরতাদ হশয় হশয় যায়। আর 
এ অিস্থা যাশত মুসদ্বলমরা দ্বনশজর সালাশত িাইতুল মুকাদ্দাস সেশক কা‘িার 
দ্বদশক দ্বফশরন, তা আল্লাহর যাশদর দ্বহদায়াত দ্বদশয়শিন এিং তাশদর প্রদ্বত ঈমান 
ও তাকওয়া দ্বদশয় অনুগ্রহ কশরশিন তারা িাড়া অনযশদর জনয িড় ভাদ্বর ও 
কদ্বিন। আল্লাহ সতামাশদর তাাঁর প্রদ্বত ঈমান এিং তাাঁর রাসূশলর অনুসরণ িৃো 
করশিন না। পূিবতন দ্বকিলার সালাতগুশলাশক িাদ্বতল করশিন না। দ্বনিয় 
আল্লাহ সুিহানাহু ওয়াতা‘আলা মানুশষর প্রদ্বত অতযন্ত সেহেীল, পরম দয়ালু।  

ِهَكَُُتَقلَُّبُُنََرىُُٰقَدُ ﴿ َمآءِ ُُِفُُوَج  َنََّكُُٱلسَّ ِ ُُِتَر َضىَٰها ُُقِب لَةُ ُفَلَُنَوِلل َهَكُُفََولل رَُُوَج  ِجدَُُِشط  ُٱل َمس 
ََراِم ُ
ُۥ ُوُُجوَهُكمُ ُفََولُّوا ُُُكنُتمُ َُماُوََحي ُثُُٱۡل  َرهُ ِينَُُِإَونََُُّشط  وتُوا ُُٱَّلَّ

ُ
لَُمونَُُٱل ِكَتَٰبُُأ نَّهَُُُِلَع 

َ
َقُُُّأ ُٱۡل 

بلِِهم  ُُِمن َُُُوَماُرَّ اُبَِغٰفِلُ ُٱِّلَّ َملُونََُُعمَّ  [  ٢٤٤: ابلقرة] ﴾١٤٤َُيع 
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“আকাশের দ্বদশক িার িার সতামার মুখ দ্বফরাশনা আদ্বম অিেযই সদখদ্বি। অতএি 
আদ্বম অিেযই সতামাশক এমন দ্বকিলার দ্বদশক দ্বফরাি, যা তুদ্বম পিন্দ কর। 
সুতরাং সতামার সিহারা মাসদ্বজদুল হারাশমর দ্বদশক দ্বফরাও এিং সতামরা 
সযখাশনই োক, তার দ্বদশকই সতামাশদর সিহারা দ্বফরাও। আর দ্বনিয় যারা 
দ্বকতািপ্রাপ্ত হশয়শি, তারা অিেযই জাশন সয, তা তাশদর রশির পি সেশক সতয 
এিং তারা যা কশর, সস িযাপাশর আল্লাহ োদ্বফল নন।” [সূরা আল-িাকারা, 
আয়াত: ১৪৪] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ রাসূল, দ্বকিলা পদ্বরিতবন সংক্রান্ত ওহী নাদ্বযশলর প্রতীিায় 
আদ্বম আপনার আসমান পাশন এশকর পর এক মুখ দ্বফরাশনা সদশখদ্বি। তাই 
িাইতুল মুকাদ্দাশসর দ্বদক সেশক আদ্বম আপনাশক এমন এক দ্বকিলার দ্বদশক 
দ্বফরাি যা আপদ্বন পিন্দ কশরন এিং যাশত আপদ্বন সন্তুষ্ট হশিন। আর তা হশলা 
মক্কার মসদ্বজশদ হারাশমর দ্বকিলা। অতএি আপদ্বন সসদ্বদশক দ্বনশজর মুখ দ্বফরান। 
আর সহ মুসদ্বলমেণ, সযখাশনই সালাশতর ইশে কর না সকন সতামরা মসদ্বজশদ 
হারাশমর দ্বদশক সফর। আর ইহুদী ও দ্বিস্টানশদর মশতা আল্লাহ যাশদরশক 
দ্বকতাশির ইলম দান কশরশিন, তারা দ্বনদ্বিতভাশি জাশন সয কা‘িার দ্বদশক 
আপনার মুখ দ্বফরাশনা প্রসেদ্বট তাশদর দ্বকতাশি প্রমাদ্বণত। এই সংেয়িাদী 
সমাশলািনাকারীশদর িযাপাশর আল্লাহ উদাসীন নন; এর দ্বতদ্বন তাশদরশক 
প্রদ্বতদান সদশিন। 

َتي َتَُُولَئِنُ ﴿
َ
ِينَُُأ وتُوا ُُٱَّلَّ

ُ
ُُِٱل ِكَتَٰبُُأ اَُءايَة ُُبُِكلل ُُٓقِب لََتَك ُُتَبُِعوا ُُمَّ نَتَُُوَما

َ
ُ ُبَِتابِعُ ُأ َُوَماُقِب لََتُهم 

ُضُهم ُ ُقِب لَةَُُبَِتابِعُ َُبع  َتَُُولَئِنَُُِبع ض  َبع  َوآَءُهمُٱتَّ ه 
َ
ِنُ ُأ دُُِمل اُإِنََّكُُٱل عِل مُُِِمنََُُجآَءكََُُماَُبع  َِّمنَُُإِذ  ُل

ٰلِِميَُ    [  ٢٤١: ابلقرة] ﴾١٤٥ُٱلظَّ

“আর যাশদরশক দ্বকতাি সদয়া হশয়শি তুদ্বম যদ্বদ তাশদর দ্বনকট সি দ্বনদেবন দ্বনশয় 
আস, তারা সতামার দ্বকিলার অনুসরণ করশি না আর তুদ্বমও তাশদর দ্বকিলার 
অনুসরণকারী নও এিং তারা এশক অপশরর দ্বকিলার অনুসরণকারী নয়। আর 
যদ্বদ তুদ্বম তাশদর প্রিৃদ্বত্তর অনুসরণ কর সতামার দ্বনকট জ্ঞান আসার পর, তশি 
দ্বনিয় তুদ্বম তখন যাদ্বলমশদর অন্তভুবক্ত।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৪৫]  
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সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ রাসূল, যাশদরশক তাওরাত ও ইদ্বিল দ্বকতাি সদওয়া 
হশয়শি আপদ্বন যদ্বদ তাশদর সামশন এ িযাপাশর সি প্রমাণ ও দলীল দ্বনশয় 
আশসন সয সালাশত আপনার দ্বকিলামুখী হিার দ্বিষয়দ্বট আল্লাহর পি সেশক 
সতয, তদুপদ্বর দ্বিশিষ ও অহদ্বমকা সহতু তারা আপনার অনুসরণ করশি না। আর 
পুনরায় আপদ্বনও তাশদর দ্বকিলার অনুসারী হশিন না। আর এশক অপশরও 
সকউ কাশরা দ্বকিলার অনুসারী হশি না। আর আপদ্বন যদ্বদ আপনার কাশি 
আপদ্বনই সদ্বিক এিং তারা সিদ্বিক মশমব ইলম আসার পরও দ্বকিলা িা অনয 
দ্বিষশয় তাশদর প্রিৃদ্বত্তর অনুসরণ কশরন, তশি সস সিশত্র আপদ্বন দ্বনশজর ওপর 
যুলুমকারী িশল েণয হশিন। এই সশবাধনদ্বট সকল উম্মশতর জনয। আর এদ্বট 
ইসলামী েরী‘আ দ্বিশরাধীশদর অনুসরণ যারা করশত িায় তাশদর জনয ধমক ও 
সতকবিাণী।  

ِينَُ﴿ رِفُونَُهۥُٱل ِكَتَٰبَُُءاَتي َنُٰهمُُُٱَّلَّ رِفُونََُُكَماَُيع  ُ َُيع  ب َنآَءُهم 
َ
اُِإَونَُُّأ ِن ُهمُ ُفَرِيق  ُتُمونَُُمل َقََُُِّلَك  ُٱۡل 

لَُمونََُُوُهمُ   [  ٢٤١: ابلقرة] ﴾١٤٦َُيع 

“যাশদরশক আদ্বম দ্বকতাি দ্বদশয়দ্বি, তারা তাশক দ্বিশন, সযমন দ্বিশন তাশদর 
সন্তানশদরশক। আর দ্বনিয় তাশদর মধয সেশক একদ্বট দল সতযশক অিেযই 
সোপন কশর, অেি তারা জাশন।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৪৬]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর ইহুদী পাদ্রী ও দ্বিস্টান যাজকশদর মশধয আদ্বম যাশদর 
তাওরাত ও ইদ্বিশলর জ্ঞান দ্বদশয়দ্বি, তারা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইদ্বহ ওয়াসাল্লামশক তাশদর দ্বকতাশি উদ্বল্লদ্বখত তিদ্বেষ্টযসমূশহর আশলাশক 
এমনভাশি সিশন, সযভাশি তারা সিশন দ্বনশজশদর সন্তানশক। আর তাশদর একদ্বট 
দল সততা ও তার তিদ্বেশষ্টযর প্রমাণ পািার পরও সতযশক আড়াল কশর।    

َقُُّ﴿ بلَِكُُِمنُٱۡل  ََتِينَُُِمنَُُتَُكوَننَُُّفََلُُرَّ  [  ٢٤١: ابلقرة] ﴾١٤٧ُٱل ُمم 

“সতয সতামার রশির পি সেশক। সুতরাং তুদ্বম কখশনা সশন্দহ সপাষণকারীশদর 
অন্তভুবক্ত হশয়া না।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৪৭] 
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সংদ্বিপ্ত তাফসীর : সহ নিী, আপনার রশির পি সেশক যা আপনার প্রদ্বত 
নাদ্বযল করা হশয়শি তা সতয। অতএি আপদ্বন কখশনা এ দ্বনশয় সংেয়িাদীশদর 
কাতাশর যাশিন না। এখাশন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্বহ ওয়াসাল্লামশক সশবাধন 
করা হশলও এর িারা উশদ্দেয সকল উম্মত।  

﴿ ُ
َهةُ َُولُِكل َها ُُُهوَُُوِج  ِ تَبُِقوا ُُُمَوِلل َي َرِٰتُ ُفَٱس  نَُُٱۡل  ي 

َ
تُُِتَُكونُوا َُُماُأ

 
ُُُبُِكمُُُيَأ ا ُُٱِّلَّ َُُإِنَََُُّجِيع  ُٱِّلَّ

ُٰ ء ُُُكلََُُِعَ  [  ٢٤١: ابلقرة] ﴾١٤٨ُُقَِديرُ ََُش 

“আর প্রশতযশকর রশয়শি একদ্বট দ্বদক, সযদ্বদশক সস সিহারা দ্বফরায়। সুতরাং 
সতামরা কলযাণকশমব প্রদ্বতশযাদ্বেতা কর। সতামরা সযখাশনই োক না সকন, আল্লাহ 
সতামাশদর সিাইশক দ্বনশয় আসশিন। দ্বনিয় আল্লাহ সি দ্বকিুর ওপর 
িমতািান।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৪৮]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: প্রশতযক জাদ্বতরই একদ্বট দ্বকিলা রশয়শি, সযদ্বদশক দ্বফশর তারা 
সালাত আদায় কশর। অতএি সহ মু’দ্বমনেণ, সতামরা সৎ কমবসমূশহ সদ্বক্রয় হও 
আল্লাহ যা দীশন ইসলাশম সতামাশদর জনয প্রিতবন কশরশিন। আর সতামরা 
সযখাশনই োক আল্লাহ দ্বকয়ামশতর দ্বদন সতামাশদর একত্র করশিন। সশন্দহ সনই 
আল্লাহ সি দ্বকিুর ওপর িমতািান। 

َتَُُحي ُثَُُوِمنُ ﴿ َُُِخرَج  َهَكُُفََولل رَُُوَج  ِجدَُُِشط  ََراِمُ ُٱل َمس 
بلَِك ُُِمنُلَل َحقُُُِّإَونَُّهۥُٱۡل  َُُُوَماُرَّ ُٱِّلَّ

اُبَِغٰفِلُ  َملُونََُُعمَّ  [  ٢٤١: ابلقرة] ﴾١٤٩َُتع 

“আর তুদ্বম সযখান সেশকই সির হও, সতামার সিহারা মাসদ্বজদুল হারাশমর দ্বদশক 
দ্বফরাও। আর দ্বনিয় তা সতয সতামার রশির পি সেশক এিং সতামরা যা কর, 
আল্লাহ তা সেশক োদ্বফল নন।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৪৯] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর সহ নিী, আপদ্বন সযখাশনই সফশর সির হন না সকন, 
সালাত আদায় করশত িাইশল আপনার সিহারাশক মাসদ্বজদুল হারাম অদ্বভমুখী 
করুন। আর আপনার সসদ্বদশক সফরাটা আপনার রশির পি সেশক প্রমাদ্বণত 
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সতয। আর সতামরা যা আমল করি আল্লাহ সস সম্পশকব উদাসীন নন এিং 
দ্বতদ্বন সসসশির প্রদ্বতদান সদশিন।  

َتَُُحي ُثَُُوِمنُ ﴿ َُُِخرَج  َهَكُُفََولل رَُُوَج  ِجدَُُِشط  ََراِم ُُٱل َمس 
ُوُُجوَهُكمُ ُفََولُّوا ُُُكنُتمُ َُماُوََحي ُثُُٱۡل 

َرهُۥ َُُشط  ةُ َُعلَي ُكمُ ُلِلنَّاِسُُيَُكونَُُِِلَلَّ ُُُحجَّ ِينَُُإِّلَّ ِنََُُت َشو ُهمُ ُفََلُُِمن ُهمُ َُظلَُموا ُُٱَّلَّ َشو  َُوٱخ 
تِمَُّ
ُ
َمِتَُُوِِل َتُدونََُُولََعلَُّكمُ َُعلَي ُكمُ ُنِع   [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٥٠َُته 

“আর তুদ্বম সযখান সেশকই সির হও, সতামার সিহারা মাসদ্বজদুল হারাশমর দ্বদশক 
দ্বফরাও এিং সতামরা সযখাশনই োক, তার দ্বদশক সতামাশদর সিহারা দ্বফরাও, 
যাশত সতামাশদর দ্বিপশি মানুশষর দ্বিতকব করার দ্বকিু না োশক। তশি তাশদর 
মধয সেশক যারা যুলম কশরশি, তারা িাড়া। সুতরাং সতামরা তাশদরশক ভয় 
কশরা না, আমাশক ভয় কর। আর যাশত আদ্বম আমার দ্বনআমত সতামাশদর ওপর 
পূণব করশত পাদ্বর এিং যাশত সতামরা দ্বহদায়াতপ্রাপ্ত হও।” [সূরা আল-িাকারা, 
আয়াত: ১৫০] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর : সহ নিী, আপদ্বন সযখান সেশকই সির হন ন সকন, আপনার 
সিহারাশক মাসদ্বজদুল হারাম অদ্বভমুখী করুন। আর সহ মুসদ্বলমেণ, সতামরা সয 
ভূখশেই অিস্থান কর না সকন মাসদ্বজদুল হারাশমর দ্বদশক সতামাশদর সিহারা 
সফরাও। যাশত সসদ্বদশক সফরার পর সতামাশদর দ্বিরুি সলাকশদর সকাশনা তকব-
দ্বিতশকবর মওকা না োশক। তশি তাশদর মশধয যারা অনযায় ও দ্বহংসা 
সপাষণকারী তাশদর কো দ্বভন্ন। তারা সতা তাশদর দ্বিিাদ ও দ্বিশরাদ্বধতা িাদ্বলশয় 
যাশিই। অতএি তাশদর সকাশনা পশরায়া কশরা না। িরং আমার আশদে ও 
দ্বনশষধ পালশনর মাধযশম আমাশকই ভয় কশরা। যাশত কশর সিশি পূণবাে দীন 
িািাইশয়র মধয দ্বদশয় আদ্বম সতামাশদর ওপর আমার দ্বনয়ামতসম্ভারশক পূণবতা 
দ্বদশত পাদ্বর। আর যাশত সতামরা হক ও সশতযর পে খুাঁশজ পাও।  

﴿ُٓ ر َسل َناَُكَما
َ
ُُفِيُكمُ ُأ ِنُكمُ ُرَُسوّل  ِيُكمُ َُءاَيٰتَِناَُعلَي ُكمُ َُيت لُوا ُُمل ُٱل ِكَتَٰبَُُوُيَعللُِمُكمَُُُوُيَزكل
َمةَُ ِك  اَُوُيَعللُِمُكمَُوٱۡل  لَُمونَُُتَُكونُوا ُُلَمُ ُمَّ  [  ٢١٢: ابلقرة] ﴾١٥١َُتع 
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“সযভাশি আদ্বম সতামাশদর মশধয একজন রাসূল সপ্ররণ কশরদ্বি সতামাশদর মধয 
সেশক, সয সতামাশদর কাশি আমার আয়াতসমূহ দ্বতলাওয়াত কশর, সতামাশদরশক 
পদ্বিত্র কশর এিং দ্বকতাি ও দ্বহকমত দ্বেিা সদয়। আর সতামাশদরশক দ্বেিা সদয় 
এমন দ্বকিু যা সতামরা জানশত না।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৫১] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আদ্বম কা‘িাশক সতামাশদর দ্বকিলা িাদ্বনশয় সযমন দ্বন‘আমতধনয 
কশরদ্বি, সতমদ্বন সতামাশদর মাশঝ একজন রাসূল সপ্ররণ কশরদ্বি দ্বযদ্বন সতামাশদর 
সামশন দ্বমেযা সেশক সতযশক সুস্পষ্টকারী আয়াতসমূহ দ্বতলাওয়াত কশরন। 
সতামাশদরশক দ্বেরশকর সনাংরামী এিং অসৎ িদ্বরত্র সেশক পদ্বিত্র কশরন। 
সতামাশদরশক কুরআন, সুন্নাহ ও েরী‘আশতর দ্বিদ্বধ-দ্বিধান দ্বেিা সদন এিং 
সতামাশদরশক নিীশদর সংিাদ ও পূিবিতবী জাদ্বতগুশলার ঘটনািদ্বল সম্পশকব জ্ঞান 
দান কশরন যা সতামরা জানশত না।  

ذ ُكر ُكمُ ُفَٱذ ُكُروِنُٓ﴿
َ
ُكُروا ُُأ ُفُرونَُُِوَّلُُِلَُُوٱش   [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٥٢ُتَك 

“অতএি, সতামরা আমাশক স্মরণ কর, আদ্বম সতামাশদরশক স্মরণ করি। আর 
আমার সোকর আদায় কর, আমার সশে কুফরী কশরা না।” [সূরা আল-িাকারা, 
আয়াত: ১৫২]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আল্লাহ মু’দ্বমনশদর দ্বনশদবে দ্বদশয়শিন তাাঁশক স্মরণ করার। এর 
জনয দ্বতদ্বন সিবশেষ্ঠ দ্বিদ্বনমশয়র প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বদশয়শিন। আর তা হল ‘মালাশয় 
আলা’য় তাাঁর স্মরণ করা হশি। আর সহ মু’দ্বমনেণ কো ও কশমব একমাত্র 
আমারই প্রেংসা কর। সতামাশদর প্রদ্বত সদওয়া দ্বন‘আমশতর অস্বীকৃদ্বত জাদ্বনও 
না।  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينََُُيَٰٓ َتعِيُنوا َُُءاَمُنوا ُُٱَّلَّ ُُِٱس  ب  ِ ُُبِٱلصَّ لَٰوة َُُإِنََُُّوٱلصَّ ِٰبِينََُُمعَُُٱِّلَّ  [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٥٣ُٱلصَّ

“সহ মু’দ্বমনেণ, তধযব ও সালাশতর মাধযশম সাহাযয িাও। দ্বনিয় আল্লাহ 
তধযবেীলশদর সশে আশিন।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৫৩]   
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সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ মু’দ্বমনেণ, সতামরা প্রদ্বতদ্বট দ্বিষশয় সকিল আল্লাহর কাশিই 
সাহাযয প্রােবনা কর। আর তা করশি দ্বিপদ-আপশদ তধযবয ধারণ এিং পাপ ও 
গুনাহ িজবশনর মাধযশম। আর িাওয়াি ও সনকীর কাজগুশলায় এিং সালাশত 
তধযবয অিলবশনর মাধযশম। যার িারা অন্তর প্রোন্ত হয় এিং যা যািতীয় অশ্লীল 
ও মন্দ কাজ সেশক দ্বিরত রাশখ। আর আপন সাহাযয, তাওফীক ও দ্বহদায়াশতর 
মাধযশম আল্লাহ তধযবযেীলশদর সশে আশিন। আয়াশত আল্লাহ মু’দ্বমনশদর সশে 
আশিন িশল জানাশনা হশয়শি, সয সম্পশকব পূশিব আশলািনা হশয়শি। তশি 
সাধারণভাশি সাহাযয ও রহমশতর মাধযশম সিার সশে োকার দ্বিষয়দ্বট সকল 
সৃদ্বষ্টর সিশত্রই প্রশযাজয।  

َتُلُُلَِمنَُتُقولُوا َُُوَّلُ﴿ َُُِسبِيلُُِِفُُُيق  َوُٰتُ ُٱِّلَّ م 
َ
ُُُۚ أ َيآء ُُبَل  ح 

َ
َُُوَلِٰكنُأ ُعُرونَُُّلَّ : ابلقرة] ﴾١٥٤ُتَش 

٢١٤  ] 

“যারা আল্লাহর রাস্তায় দ্বনহত হয়, তাশদরশক মৃত িশলা না; িরং তারা জীদ্বিত; 
দ্বকন্তু সতামরা অনুভি করশত পার না।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৫৪]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ মু’দ্বমনেণ, যারা আল্লাহর পশে লড়াই কশর জীিন দ্বদশয়শি 
তাশদরশক মৃত িশলা না; িরং তারা জীদ্বিত। কিশর তারা দ্বিশেষ এক জীিন 
লাভ কশরশিন। যার প্রকৃত অিস্থা সকিল আল্লাহই জাশনন; দ্বকন্তু সতামরা তা 
অনুভি কর না। এ আয়াশত কিশর দ্বন‘আমশতর একদ্বট প্রমাণ দ্বিদযমান।   

ء َُُونَلَب لَُونَُّكم﴿ ِنَُُبََِش  َو ِفُُمل ُوعُُِٱۡل  َُُوٱۡل  ص  ِنََُُوَنق  َوٰلُُِمل م 
َ نُفِسُُٱِل 

َ َُُِوٱثلََّمَرِٰتُ َُوٱِل  ِ َُوبَۡشل
ِٰبِينَُ  [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٥٥ُٱلصَّ

“আর আদ্বম অিেযই সতামাশদরশক পরীিা করি দ্বকিু ভয়, িুধা এিং জান-মাল 
ও ফল-ফলাদ্বদর স্বল্পতার মাধযশম। আর তুদ্বম তধযবেীলশদর সুসংিাদ দাও।” 
[সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৫৫]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: অিেযই আদ্বম সতামাশদরশক খাদ্বনক ডর-েঙ্কা, িুৎ-দ্বপপাসা 
দ্বদশয় পরীিা করি। পরীিা করি সম্পদ হ্রাস িা তা িশয়র মাধযশম, মৃতুয িা 
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আল্লাহর পশে োহাদাশতর মাধযশম, ফলন কম িা নষ্ট হওয়ার মাধযশম এিং 
সখজুর, আেুর ও িীজ স্বল্পতার িারা। আর সহ নিী, যারা এসি এিং এ ধরশনর 
আপশদ তধযব ধরশি তাশদরশক দুদ্বনয়া ও আদ্বখরাশত খুদ্বে ও সশন্তাষজনক 
সুপদ্বরণাশমর সুসংিাদ দ্বদন।  

ِينَُ﴿ ُُٓٱَّلَّ َصَٰبت ُهمُإَِذا
َ
ِصيَبة ُُأ ُُِإِنَّاُقَالُٓوا ُُمُّ ُُِِّٓلَّ  [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٥٦َُرِٰجُعونَُُإَِِل هُُِِإَونَّا

“যারা, তাশদরশক যখন দ্বিপদ আক্রান্ত কশর তখন িশল, দ্বনিয় আমরা আল্লাহর 
জনয এিং দ্বনিয় আমরা তাাঁর দ্বদশক প্রতযািতবনকারী।” [সূরা আল-িাকারা, 
আয়াত: ১৫৬] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর এই তধযবেীলশদর তিদ্বেষ্টয হল তারা অদ্বপ্রয় দ্বকিু হশত 
সদখশল িশল, আমরা আল্লাহর মাদ্বলকানাধীন দাস, যারা মাদ্বলশকর ইো ও 
িাদ্বহদামাদ্বফক পদ্বরিাদ্বলত হয়। ফশল দ্বতদ্বন আমাশদর যা ইশে তা-ই করশত 
পাশরন। আর মৃতুয অতপর দ্বহসাি ও প্রদ্বতদাশনর জনয পুনরুত্থাশনর মধয দ্বদশয় 
তারই কাশি আমরা প্রতযািদ্বতবত হি।  

َلَٰٓئَِكُ﴿ و 
ُ
ِنَُصلََوٰتُ َُعلَي ِهمُ ُأ بلِِهمُ ُمل َة  ُُرَّ َلَٰٓئَِكَُُورَۡح  و 

ُ
َتُدونَُُُهمَُُُوأ  [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٥٧ُٱل ُمه 

“তাশদর ওপরই রশয়শি তাশদর রশির পি সেশক মােদ্বফরাত ও রহমত এিং 
তারাই দ্বহদায়াতপ্রাপ্ত।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৫৭] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর এই তধযবেীলশদর জনযই রশয়শি তাশদর রশির পি 
সেশক দ্বিোল রহমত ও প্রেংসা এিং এরাই সদ্বিক পশের সন্ধান লাভকারী।  

َفاُإِنَُّ﴿ َوةَُُٱلصَّ ِ َُُشَعآئِرُُِِمنَُوٱل َمر  َي َتَُُحجََُُّفَمنُ ُٱِّلَّ وُُِٱۡل 
َ
َتَمرَُُأ نَُعَلي هُُُِجَناحَُُفََلُُٱع 

َ
وََّفُُأ َُيطَّ

عََُُوَمنُبِِهَما ُ اَُتَطوَّ َُُفَإِنََُُّخري    [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٥٨َُعلِيمُ َُشاكِرُ ُٱِّلَّ

“দ্বনিয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর দ্বনদেবনসমূশহর অন্তভুবক্ত। সুতরাং সয 
িাইতুল্লার হজ করশি দ্বকংিা উমরা করশি তার সকাশনা অপরাধ হশি না সয, সস 
এগুশলার তাওয়াফ করশি। আর সয স্বতঃসূ্ফতবভাশি কলযাণ করশি, তশি দ্বনিয় 
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আল্লাহ ভাশলা কাশজর পুরস্কারদাতা, সিবজ্ঞ।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: 
১৫৮]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর : দ্বনিয় সাফা ও মারওয়া (পূিবদ্বদশক কািার কািাকাদ্বি দুদ্বট 
সিাট পাহাড়) হশলা আল্লাহর প্রকােয দ্বনদেবনসমূশহর অনযতম, আল্লাহ সয দুই 
পাহাশড়র মধযখাশন সদৌড়ািার দ্বিধান িালু কশরশিন। অতএি, সয হজ িা উমরা 
করশত দ্বেশয় কািা অদ্বভমুখী হয়, তার জনয এতদুভশয়র মশধয সাঈ করায় 
সকাশনা সমসযা নাই। িরং তার জনয তা ওয়াদ্বজি। আর সয মশনাতুদ্বষ্টর সশে 
একমাত্র আল্লাহশক সন্তুষ্ট করার মানদ্বসকতায় ইিাদত কশর, আল্লাহ তার 
পুরস্কারদাতা। দ্বতদ্বন অশল্পর জনয সিদ্বে প্রদান কশরন এিং দ্বতদ্বন তাাঁর িান্দাশদর 
কাযবকলাপ সম্পশকব জাশনন। ফশল দ্বতদ্বন তা দ্বিফশল সযশত সদশিন না এিং দ্বতল 
পদ্বরমাণও কাশরা সলাকসান ঘটাশিন না।  

ِينَُُإنَُّ﴿ ُتُمونَُُٱَّلَّ َاَُمآُُيَك  نَزنل 
َ
َيلَِنِٰتُُِمنَُُأ دُُِِمنُ َُوٱل ُهَدىُُٰٱۡل  ٰهَُُُماَُبع  ُٱل ِكَتٰبُُِِفُُلِلنَّاِسَُُبيَّنَّ

َلَٰٓئَِكُ و 
ُ
ُُُيَل َعُنُهمُُُأ ِٰعُنونََُُوَيل َعُنُهمُُُٱِّلَّ  [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٥٩ُٱللَّ

“দ্বনিয় যারা সোপন কশর সুস্পষ্ট দ্বনদেবনসমূহ ও দ্বহদায়াত যা আদ্বম নাদ্বযল 
কশরদ্বি, দ্বকতাশি মানুশষর জনয তা স্পষ্টভাশি িণবনা করার পর, তাশদরশক 
আল্লাহ লা‘নত কশরন এিং লা‘নতকারীেণও তাশদরশক লা‘নত কশর।” [সূরা 
আল-িাকারা, আয়াত: ১৫৯]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইদ্বহ ওয়াসাল্লাশমর নিুওয়াত এিং 
তাাঁর আনীত দীশনর প্রমাণিাহী সুস্পষ্ট দ্বনদবেনািদ্বলশক যারা সোপন কশর, সযমন 
ইহুদী যাজক, দ্বিস্টান পাদ্রী ও অনয যারা তাওরাত ও ইদ্বিশল মানুশষর জনয 
প্রকাে করা আল্লাহর নাদ্বযলকৃত দ্বিষয় সোপন কশর, আল্লাহ তাশদরশকই তাাঁর 
রহমত সেশক দূশর সদ্বরশয় সদশিন এিং সকল মাখলূক তাশদর ওপর লা‘নত 
কশর। 

﴿ُ ِينَُُإِّلَّ لَُحوا ُُتَابُوا ُُٱَّلَّ ص 
َ
َلَٰٓئَِكَُُوَبيَُّنوا َُُوأ و 

ُ
تُوُبُُفَأ

َ
نَاَُعَلي ِهمُ ُأ

َ
اُبَُُوأ : ابلقرة] ﴾١٦٠ُٱلرَِّحيمُُُٱّلَّوَّ

٢١١  ] 
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“তারা িাড়া, যারা তাওিা কশরশি, শুধশর দ্বনশয়শি এিং স্পষ্টভাশি িণবনা 
কশরশি। অতএি, আদ্বম তাশদর তাওিা কিূল করি। আর আদ্বম তাওিা 
কিূলকারী, পরম দয়ালু।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৬০]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: তশি যারা দ্বনশজশদর গুনাহসমূহর জনয আল্লাহর কাশি িমা 
প্রােবনা কশর দ্বফশর এশসশি, দ্বনশজশদর ভুল-ভ্রাদ্বন্তসমূহ শুধশর দ্বনশয়শি এিং 
দ্বনশজশদর সোপন করা দ্বিষয় প্রকাে কশর দ্বদশয়শি তারা িাড়া। কারণ আদ্বম 
তাশদর তাওিা কিূল কদ্বর এিং মােদ্বফরাশতর মাধযশম আদ্বম তাশদর প্রদ্বতদান 
সদই। আমার িান্দাশদর মশধয যারা তাওিা কশর আদ্বম তাশদর তাওিা 
কিূলকারী। আর আদ্বম তাশদর প্রদ্বত দয়ািান। কারণ, আদ্বম তাশদরশক তাওিার 
সুশযাে দ্বদশয়দ্বি এিং তাশদর তাওিা কিূল কশরদ্বি। 

ِينَُُإِنَُّ﴿ ارُ ُوَُهمُ َُوَماتُوا َُُكَفُروا ُُٱَّلَّ َلَٰٓئَِكُُُكفَّ و 
ُ
َنةَُُُعلَي ِهمُ ُأ ُُِلَع  َعِيََُُوٱنلَّاِسَُُوٱل َمَلَٰٓئَِكةُِٱِّلَّ َج 

َ
ُأ

 [  ٢١٢: ابلقرة] ﴾١٦١

“দ্বনিয় যারা কুফুরী কশরশি এিং কাদ্বফর অিস্থায় মৃতুযিরণ কশরশি, তাশদর 
ওপর আল্লাহ, সফশরেতােণ ও সকল মানুশষর লা‘নত।” [সূরা আল-িাকারা, 
আয়াত: ১৬১]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সশন্দহ নাই যারা ঈমান আনশত অস্বীকৃদ্বত জাদ্বনশয়শি, সতযশক 
সোপন কশরশি এিং মৃতুয অিদ্বধ তারা এ অিস্থায় িহাল সেশকশি, রহমত 
সেশক দূশর সদ্বরশয় সদিার মাধযশম তাশদর ওপর আল্লাহ, সফশরেতািেব এিং 
সকল মানুশষর অদ্বভোপ।  

ُفَُُّلُُفِيَهاَُخِِٰلِينَُ﴿  [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٦٢ُيُنَظُرونَُُُهمُ َُوَّلُُٱل َعَذاُبَُُعن ُهمُُُُُيَفَّ

“তারা সসখাশন স্থায়ী হশি। তাশদর সেশক আযাি হালকা করা হশি না এিং 
তাশদরশক অিকােও সদয়া হশি না।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৬২]  



 

 

আত-তাফসীর আল মুইয়াসসার (দ্বিতীয় পারা) 
 13  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: লা‘নত ও অদ্বিশত োকশি তারা অনন্তকাল, তাশদর ‘আযাি 
কমাশনা িা লঘু করা হশি না। আর তাশদরশক সকাশনা ওজর-আপদ্বত্ত উত্থাপশনর 
অিকাে সদওয়া হশি না।  

ُ ُإَِلٰه ُُِإَوَلُٰهُكمُ ﴿ َُُٓوِٰحد  ُُإَِلٰهَُُّلَّ َمٰنُُُُهوَُُإِّلَّ  [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٦٣ُٱلرَِّحيمُُُٱلرَّح 

“আর সতামাশদর ইলাহ এক ইলাহ। দ্বতদ্বন িাড়া সকাশনা (সতয) ইলাহ সনই। 
দ্বতদ্বন অদ্বত দয়াময়, পরম দয়ালু।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৬৩]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর সহ মানুষ, সতামাশদর ইলাহ এক ইলাহ। দ্বতদ্বন তাাঁর 
সত্ত্বায়, নামসমূশহ, গুণািদ্বলশত, কমবসমূশহ এিং তাাঁর জনয তাাঁর সৃদ্বষ্টর দাসশে 
একক। দ্বতদ্বন িাড়া সকাশনা সতয ইলাহ সনই। দ্বতদ্বন সকল মাখলূশকর জনয তাাঁর 
সত্তা ও কমবসমূশহ অদ্বতেয় দয়ালু। মু’দ্বমনশদর প্রদ্বত দ্বতদ্বন দয়াদ্রব।   

َمَٰوٰتَُُِخل قُُِِفُُإِنَُّ﴿ ۡرِضُُٱلسَّ
َ تَِلِٰفَُُوٱِل  رُُِِفََُُت رِيُٱلَِّتَُُوٱل ُفل ِكَُُوٱنلََّهارُُِٱِلَّ لَُُِوٱخ  َح 

ُبَِماُٱۡل 
ُُٓٱنلَّاَسُُيَنَفعُُ نَزَلَُُوَما

َ
ُُُأ َمآءُُِِمنَُُٱِّلَّ آء ُُِمنُٱلسَّ َياُمَّ ح 

َ
ۡرَضُُبِهُُِفَأ

َ دَُُٱِل  تَِهاَُبع  ُُكلُُِِمنُفِيَهاَُوَبثََُُّمو 
ِيِفَُُدٓابَّة ُ َِيٰحَُُِوتَۡص  َحاِبُُٱلرل رَُُِوٱلسَّ ُمَسخَّ

َُُٱل  َمآءَُُِبي  ۡرِضُُٱلسَّ
َ مُ ُٓأَلَيٰت َُُوٱِل  قِلُونَُُللَِقو   ﴾١٦٤َُيع 

 [  ٢١٤: ابلقرة]

“দ্বনিয় আসমানসমূহ ও যমীশনর সৃদ্বষ্টশত, রাত-দ্বদশনর দ্বিিতবশন, সস সনৌকায় যা 
সমুশদ্র মানুশষর জনয কলযাণকর িস্তু দ্বনশয় িশল এিং আসমান সেশক আল্লাহ সয 
িৃদ্বষ্ট িষবণ কশরশিন অতঃপর তার মাধযশম মশর যাওয়ার পর যমীনশক জীদ্বিত 
কশরশিন এিং তাশত িদ্বড়শয় দ্বদশয়শিন সকল প্রকার দ্বিিরণেীল প্রাণী ও 
িাতাশসর পদ্বরিতবশন এিং আসমান ও যমীশনর মধযিতবী স্থাশন দ্বনশয়াদ্বজত 
সমঘমালায় রশয়শি দ্বনদেবনসমূহ এমন কওশমর জনয, যারা দ্বিশিকিান।” [সূরা 
আল-িাকারা, আয়াত: ১৬৪]   

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সশন্দহ নাই সুউচ্চ ও সুদ্বিসৃ্তত আসমানসমূহ সৃদ্বষ্টশত, 
পাহাড়রাদ্বে, সমতল ও সমুদ্ররাদ্বজর সৃজশন, রাত ও দ্বদশনর দীঘবতা-হ্রস্বতায়, 
আশলা-আাঁধাদ্বরশত ও এশকর দ্বপশি অশনযর েমনােমশন, মানুশষর প্রশয়াজনীয় 
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রসদিাহী সমুশদ্র িলমান যানসমূশহ, আসমান সেশক আল্লাহর িৃদ্বষ্ট িষবশণ, 
অতপর তা সেশক ভূদ্বমশক জীিন্তকরশণ, তরু-লতাহীন শুকশনা অিস্থা সেশক 
তাশক দৃদ্বষ্টদন্দন সিুজকরশণ, ভূদ্বমশত দ্বিিরণেীল আল্লাহর িদ্বড়শয় সদওয়া 
প্রদ্বতদ্বট প্রাণীশত এিং িাতাশসর পদ্বরিতবন ও দ্বদক িদশল এিং  আসমান ও 
জদ্বমশনর মধযখাশন প্রিাহমান সমঘমালার সনয়ামশত- এসশির প্রদ্বতদ্বটশত আল্লাহর 
একেিাদ, তাাঁর অসংখয দ্বন‘আমশতর দ্বনদেবন দ্বিদযমান, এমন কওশমর জনয 
যারা প্রমাণস্থান সম্পশকব ধারণা রাশখ এিং আল্লাহর একোিাদ ও একমাত্র 
তাাঁরই ইিাদশতর উপযুক্ত হিার প্রমাণাদ্বদ অনুধািন করশত পাশর। 

ُُُِدونُُِِمنَُيتَِّخذَُُُمنُٱنلَّاِسَُُوِمنَُ﴿ اُٱِّلَّ نَداد 
َ
ُُُُِيِبُّوَنُهمُ ُأ ِ َُُكُحبل ِينَُُٱِّلَّ َشدَُُُّءاَمُنٓوا َُُوٱَّلَّ

َ
اُأ ِ ُُُحبل  َّ ِ ُِّلل

ِينَُُيََرىَُولَوُ  نَُُإِذُ َُظلَُمٓوا ُُٱَّلَّ نَُُّٱل َعَذاَبُُيََرو 
َ
ُُِٱل ُقوَّةَُُأ اُِِّلَّ نَََُُّجِيع 

َ
ََُُوأ  ﴾١٦٥ُٱل َعَذاِبَُُشِديدُُُٱِّلَّ

 [  ٢١١: ابلقرة]

“আর মানুশষর মশধয এমনও আশি, যারা আল্লাহ িাড়া অনযশক আল্লাহর 
সমকিরূশপ গ্রহণ কশর, তাশদরশক আল্লাহশক ভালিাসার মত ভালিাশস। আর 
যারা ঈমান এশনশি, তারা আল্লাহর জনয ভাশলািাসায় দৃঢ়তর। আর যদ্বদ 
যাদ্বলমেণ সদশখ- যখন তারা আযাি সদখশি সয, দ্বনিয় সকল েদ্বক্ত আল্লাহর 
জনয এিং দ্বনিয় আল্লাহ আযাি দাশন কশিার।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: 
১৬৫]   

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: এতসি অকাটয প্রমাণাদ্বদ সশত্ত্বও একদল মানুষ আল্লাহ িাড়া 
নানা মূদ্বতব, প্রদ্বতমা িা সত্তাশক আল্লাহ তা‘আলার সমতুলয দ্বস্থর কশর এিং 
তাশদরশক এমন ভাশলািাসা, ভদ্বক্ত ও আনুেতয সদখায় যার সযােয সকিল আল্লাহ 
সুিহানাহু ওয়াতা‘আলা। আর এই কাদ্বফররা আল্লাহ ও তাশদর অনয প্রদ্বতমাশদর 
সযমন ভাশলািাশস, মু’দ্বমনরা আল্লাহশক তার সিশয় অশনক সিদ্বে ভাশলািাশস। 
সকননা মু’দ্বমনেণ তাশদর যািতীয় ভাশলািাসাশক সমদ্বপবত কশর সকিল 
আল্লাহরই প্রদ্বত। পিান্তশর ওরা ভাশলািাসায় অনযশক অংেীদার িানায়। আর 
যদ্বদ দুদ্বনয়ার জীিশন দ্বেরশকর িারা দ্বনশজর ওপর যুলুমকারীরা জানত, যখন 
তারা আদ্বখরাশতর আজাি প্রতযি করশি, সয একমাত্র আল্লাহর হাশতই সি 
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েদ্বক্ত এিং দ্বনিয় আল্লাহ কদ্বিন োদ্বস্তদাতা, তশি আল্লাহ িাড়া কাউশক ইলাহ 
িাদ্বনশয় তাাঁশক িাদ দ্বদশয় তাশদর ইিাদত করত না এিং তাশদর মাধযশম তাাঁর 
তনকটয লাশভর প্রয়াস সপত না।  

ُُإِذُ ﴿
َ
أ ِينََُُتَبَّ ِينَُُِمنَُُٱتُّبُِعوا ُُٱَّلَّ َبُعوا ُُٱَّلَّ ُوا ُُٱتَّ

َ
ُُٱل َعَذاَبَُُوَرأ َعت  َباُبُُبِِهمَُُُوَتَقطَّ س 

َ : ابلقرة] ﴾١٦٦ُُٱِل 
٢١١  ] 

“যখন, যাশদরশক অনুসরণ করা হশয়শি, তারা অনুসারীশদর সেশক আলাদা হশয় 
যাশি এিং তারা আযাি সদখশত পাশি। আর তাশদর সি সম্পকব দ্বিন্ন হশয় 
যাশি।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৬৬]      

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: তারা যখন আদ্বখরাশতর ‘আযাি প্রতযি করশি তখন দ্বেরক 
কশর তারা যাশদর আনুেতয কশরদ্বিল তারা তাশদর সেশক দায়মুক্ত হশয় যাশি। 
তাশদর মশধয দুদ্বনয়াশত স্থাদ্বপত তনকটয, আনুেতয ও ধমব ইতযাদ্বদ সকন্দ্রীক সকল 
সম্পকব দ্বিন্ন হশয় যাশি।  

ِينََُُوقَاَلُ﴿ نَُُّلَوُ ُٱتََّبُعوا ُُٱَّلَّ
َ
ةُ ُنَلَاُأ َُُكرَّ

َ
أ ُُُيُرِيِهمَُُُكَذٰلَِكُُِمنَّا َُُتَبَُّءوا َُُكَماُِمن ُهمُ َُفَنتََبَّ َمٰلَُهمُ ُٱِّلَّ ع 

َ
ُأ

ُ ُ َُحَسَرٰت   [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٦٧ُٱنلَّارُُِِمنَُُبَِخٰرِِجيَُُُهمَُوَماَُعلَي ِهم 

“আর যারা অনুসরণ কশরশি, তারা িলশি, ‘যদ্বদ আমাশদর দ্বফশর যাওয়ার 
সুশযাে হত, তাহশল আমরা তাশদর সেশক আলাদা হশয় সযতাম, সযভাশি তারা 
আলাদা হশয় দ্বেশয়শি’। এভাশি আল্লাহ তাশদরশক তাশদর আমলসমূহ সদখাশিন, 
তাশদর জনয আশিপস্বরূপ। আর তারা আগুন সেশক সির হশত পারশি না।” 
[সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৬৭]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর ওই অনুসারীরা িলশি, হায় আমরা যদ্বদ পুনরায় দুদ্বনয়ায় 
আিার দ্বফশর সযশত পারতাম! তাহশল এই সনতাশদর সেশক আমরাও সম্পকব 
দ্বিন্ন সঘাষণা করতাম। সযভাশি তারা আমাশদর সেশক দ্বনশজশদর সম্পকব দ্বিন্ন 
কশরশি। দ্বকয়ামশতর দ্বদন আল্লাহ সযমন তাশদর আযাশির তীব্রতা সদখাশিন, 
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সতমদ্বন দ্বতদ্বন আফশসাস িাড়াশত তাশদর িাদ্বতল আমলগুশলাও সদখাশিন। তারা 
কখশনা জাহান্নাশমর অদ্বি সেশক সির হশত পারশি না।   

َها﴿ يُّ
َ
أ اُُُكُوا ُُٱنلَّاُسَُُيَٰٓ ۡرِضُُِفُُِممَّ

َ ُُٱِل  ي َطِٰنُ ُُخُطَوٰتُُِتَتَّبُِعوا َُُوَّلَُُطيلِب اَُحَلٰل  ُ ُلَُكمُ ُإِنَُّهۥُٱلشَّ َُعُدول
بِيُ   [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٦٨ُمُّ

“সহ মানুষ, জদ্বমশন যা রশয়শি, তা সেশক হালাল পদ্বিত্র িস্তু আহার কর এিং 
েয়তাশনর পদাঙ্ক অনুসরণ কশরা না। দ্বনিয় সস সতামাশদর জনয সুস্পষ্ট েত্রু।” 
[সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৬৮]   

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ সলাক সকল, আল্লাহ জদ্বমশন সতামাশদর জনয 
দ্বরদ্বযকসমূশহর মশধয যা তিধ কশরশিন সসগুশলা সতামরা ভিণ কশরা। তা হশত 
হশি অপদ্বিত্র নয়; পদ্বিত্র, িদ্বতকর নয়; উপকারী। এিং হালাল-হারাম ও 
গুনাহ-দ্বিদআশত সতামরা েয়তাশনর পে অনুসরণ কশরা না। দ্বনিয় সস 
সতামাশদর প্রকােয দুেমন।  

ُمرُُكمُإِنََّما﴿
 
وٓءُُِيَأ َشآءُُِبِٱلسُّ نَُوٱل َفح 

َ
َُُتُقولُوا َُُوأ ََُُِعَ لَُمونََُُّلَُُماُٱِّلَّ  [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٦٩َُتع 

“দ্বনিয় সস সতামাশদরশক আশদে সদয় মন্দ ও অশ্লীল কাশজর এিং আল্লাহর 
িযাপাশর এমন দ্বকিু িলশত, যা সতামরা জান না।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: 
১৬৯]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: দ্বনিয় েয়তান সতামাশদরশক সি ধরশনর েদ্বহবত ও 
গুনাহকশমবর এিং সকল অশোভন কাশজর আশদে সদয় যা সতামাশদর মানহানী 
ঘটায়। সস আশদে সদয় যাশত সতামরা আল্লাহর ওপর হালালশক হারাম কশর 
এিং হারামশক হালাল কশর না সজশন দ্বমেযািার কশরা।  

ُُٓٱتَّبُِعوا ُُلَُهمُُُقِيَلُُِإَوَذا﴿ نَزَلَُُما
َ
ُُُأ ُُٓنَتَّبِعُُُبَل َُُقالُوا ُُٱِّلَّ ل َفي َناَُما

َ
ٓ َُُعلَي هُُِأ َولَوُ َُءابَآَءنَا

َ
َُّلَُُءابَآؤُُهمُ ََُكنَُُأ

قِلُونَُ َُُيع  َتُدونَُُاَشي   [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٧٠َُوَّلَيه 
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“আর যখন তাশদরশক িলা হয়, ‘সতামরা অনুসরণ কর, যা আল্লাহ নাদ্বযল 
কশরশিন’, তারা িশল, ‘িরং আমরা অনুসরণ করি আমাশদর দ্বপতৃ-পুরুষশদরশক 
যার ওপর সপশয়দ্বি’। যদ্বদ তাশদর দ্বপতৃ-পুরুষরা দ্বকিু না িুশঝ এিং 
দ্বহদায়াতপ্রাপ্ত না হয়, তাহশলও দ্বক?” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৭০] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর হীতাকাঙ্ক্ষী দ্বহশসশি মু’দ্বমনরা যখন পেভ্রষ্টশদর িশল, 
আল্লাহ সয কুরআন ও দ্বহদায়াত নাদ্বযল কশরশিন সতামরা তার অনুসরণ কর, 
তখন তাশদর পূিবসুরী মুেদ্বরকশদর অন্ধ অনুকরশণ অনড় সেশক িশল, আমরা 
সতামাশদর দীশনর অনুসারী হি না; আমাশদর িাপ-দাদাশদর সয দ্বিশ্বাশসর ওপর 
সপশয়দ্বি তারই অনুসরণ করি। তাশদর পূিবপুরুষরা যদ্বদ আল্লাহর পি সেশক 
দ্বকিু না িুশঝ এিং সকাশনা দ্বহদায়াত না লাভ কশর তশিও দ্বক তারা তাশদর 
অনুসরণ করশি?  

ِينََُُوَمَثُلُ﴿ ِيَُكَمَثلَُُِكَفُروا ُُٱَّلَّ َمعَُُُّلُُبَِماَُين عِقُُُٱَّلَّ ُُيَس  مُ ُُصمُّ َُُونَِدآء  ُُُدََعٓءُ ُإِّلَّ ُ ُبُك  َُفُهمُ ُُعم 
قِلُونََُُّلُ  [  ٢١٢: ابلقرة] ﴾١٧١َُيع 

“আর যারা কুফরী কশরশি তাশদর উদাহরণ তার মত, সয এমন দ্বকিুর জনয 
দ্বিৎকার করশি, হাাঁক-ডাক িাড়া সয দ্বকিু সোশন না। তারা িদ্বধর, সিািা, অন্ধ। 
তাই তারা িুশঝ না।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৭১] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর যারা কুফরী কশরশি এিং যারা তাশদরশক দ্বহদায়াত ও 
ঈমাশনর প্রদ্বত আহ্বান জাদ্বনশয়শি তাশদর অিস্থা ওই রাখাশলর অিস্থার মশতা 
সয িতুষ্পদ প্রাণীশদর ডাশক এিং সতকব কশর, ফশল সস তার কোর অেব িুশঝ 
না। তারা সোশন শুধু দ্বিৎকার ও দ্বিকট আওয়াজ। আর এই কাদ্বফররা িদ্বধর, 
যারা দ্বনশজশদর কানশক সতয েিণ সেশক িন্ধ কশর দ্বদশয়শি, তারা হশলা মুক 
যারা দ্বনশজশদর দ্বজহ্বাশক সতয উচ্চারণ সেশক সিািা িাদ্বনশয় দ্বদশয়শি এিং তারা 
হশলা অন্ধ, যারা সশতযর জাজ্জ্বলযমান দ্বনদেবনগুশলাও সদখশত পায় না। এককোয় 
তারা তাশদর দ্বিশিক-িুদ্বিশক তাশদর কলযাশণর পশে কাশজ লাোয় না।  
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َها﴿ يُّ
َ
أ ِينََُُيَٰٓ ُكُروا َُُرزَق َنُٰكمُ َُماَُطيلَِبِٰتُُِمنُُُكُوا َُُءاَمُنوا ُُٱَّلَّ َُُِوٱش   ﴾١٧٢َُتع بُُدونَُُإِيَّاهُُُُكنُتمُ ُإِنُِِّلَّ

 [  ٢١١: ابلقرة]

“সহ মু’দ্বমনেণ, আহার কর আদ্বম সতামাশদরশক সয হালাল দ্বরযক দ্বদশয়দ্বি তা 
সেশক এিং আল্লাহর জনয সোকর কর, যদ্বদ সতামরা তাাঁরই ইিাদাত কর।” 
[সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৭২] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ মু’দ্বমনেণ, আদ্বম সতামাশদর সয রকমাদ্বর খাদয দান কশরদ্বি 
তা ভিণ কর। সতামরা কাদ্বফরশদর মশতা হশয়া না যারা পদ্বিত্র িস্তুসমূহশক 
হারাম আর অপদ্বিত্র িস্তুদ্বনিয়শক হালাল কশর। আর সতামরা সতামাশদর মুখ, 
অন্তর ও অে-প্রতযে িারা আল্লাহর শুকদ্বরয়া আদায় কশরা তার নানাদ্বিধ 
দ্বন‘আমশতর জনয। যদ্বদ সতামরা প্রকৃতই তাাঁর দ্বনশদবে পালনকারী, তাাঁর অনুসারী 
সোতা হও এিং প্রকৃতই একমাত্র েরীকদ্বিহীন আল্লাহর ইিাদত কশরা।  

مَُُإِنََّما﴿ مَُُٱل َمي َتةََُُعلَي ُكمَُُُحرَّ زِنِيرَُُِوَۡل مََُُوٱدلَّ
ُُٓٱۡل  هِلََُُّوَما

ُ
ُُِبِهِۦُأ ِ ُُلَِغري  ُطرََُُّفَمنُُِٱِّلَّ َُُٱض  ُبَاغُ َُغري 

َُُإِنََُُّعلَي هُِ ُإِث مَُُفََلََُُٓعد َُُوَّلُ  [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٧٣ُرَِّحيمُ َُغُفور ُُٱِّلَّ

“দ্বনিয় দ্বতদ্বন সতামাশদর ওপর হারাম কশরশিন মৃত জন্তু, রক্ত, েূকশরর সোশ্ত 
এিং যা োয়রুল্লাহর নাশম যশিহ করা হশয়শি। সুতরাং সয িাধয হশি, অিাধয িা 
সীমালঙ্ঘনকারী না হশয়, তাহশল তার সকাশনা পাপ সনই। দ্বনিয় আল্লাহ 
িমােীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৭৩] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর : এটা সশন্দহাতীত সয আল্লাহ সতামাশদর জনয তা-ই হারাম 
কশরশিন যা সতামাশদর জনয িদ্বতকর। সযমন মৃতপ্রাণী, যা েরী‘আতসম্মত 
পন্থায় জিাই করা হয় দ্বন এিং েূকশরর সোেত ও আল্লাহ িাড়া অনয কাশরা 
নাশম জশিহকৃত প্রাণীসমূহ। আর সতামাশদর প্রদ্বত অনুগ্রহ ও দয়ার আশরকদ্বট 
দ্বনদেবন হশলা,  দ্বতদ্বন সতামাশদর জনয অপারে অিস্থায় এসি দ্বনদ্বষি দ্বজদ্বনস 
ভিণও হালাল কশরশিন। অতএি সয সকউ প্রশয়াজশনর খাদ্বতশর এসশির দ্বকিু 
আহার কশর, প্রশয়াজশনর সীমা অদ্বতক্রম না কশর এিং দ্বতদ্বন যা হালাল 
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কশরশিন তাশত িাড়ািাদ্বড় না কশর, তশি তাশত তার সকাশনা অপরাধ সনই। 
আল্লাহ তাাঁর িান্দাশদর জনয িমােীল এিং তাশদর প্রদ্বত দয়ািান।  

ِينَُُإِنَُّ﴿ ُتُمونَُُٱَّلَّ ُُٓيَك  نَزَلَُُما
َ
ُُُأ ونَُُٱل ِكَتٰبُُِِمنَُُٱِّلَّ ََتُ اُبِهِۦَُويَش  َُُثَمن  َلَٰٓئَِكُُقَلِيل  و 

ُ
َُماُأ

ُكلُونَُ
 
ُُُبُطونِِهمُ ُِفُُيَأ ُُُيَُكللُِمُهمَُُُوَّلُُٱنلَّارَُُإِّلَّ ِيِهمُ َُوَّلُُٱل قَِيَٰمةُِيَو مَُُٱِّلَّ َُُولَُهمُ ُيَُزكل ِِلمُ َُعَذاب 

َ
ُأ

 [  ٢١٤: ابلقرة] ﴾١٧٤

“দ্বনিয় যারা সোপন কশর সয দ্বকতাি আল্লাহ নাদ্বযল কশরশিন এিং এর 
দ্বিদ্বনমশয় সামানয মূলয গ্রহণ কশর, তারা শুধু আগুনই তাশদর উদশর পুশর। আর 
আল্লাহ দ্বকয়ামশতর দ্বদশন তাশদর সশে কো িলশিন না, তাশদরশক পদ্বরশুি 
করশিন না। আর তাশদর জনয রশয়শি যন্ত্রণাদায়ক ‘আযাি।” [সূরা আল-
িাকারা, আয়াত: ১৭৪]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: যারা আল্লাহর দ্বকতািসমূশহ নাদ্বযলকৃত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইদ্বহ ওয়াসাল্লাশমর পদ্বরিয় ও অনযানয সতয দ্বিষয় লুদ্বকশয় সফশল এিং এ 
লুকাশনার মাধযশম তারা দুদ্বনয়ার ইষৎ সামগ্রী লাশভ আগ্রহী হয়, সতয সোপশনর 
দ্বিদ্বনমশয় তারা সকিল জাহান্নাশমর অদ্বিই েলধকরণ কশর, যা তাশদর উদশর 
প্রজ্জ্বদ্বলত হয়। আর সক্রাধ ও অসন্তুদ্বষ্ট সহতু দ্বকয়ামশতর দ্বদন আল্লাহ তাশদর 
প্রদ্বত ভ্রুশিপ করশিন না এিং তাশদরশক দ্বনশজশদর কুফর ও পাশপর নাপাদ্বক 
সেশক পদ্বিত্র করশিন না। তাশদর জনয রশয়শি সিদনাদায়ক োদ্বস্ত।   

َلَٰٓئَِكُ﴿ و 
ُ
ِينَُُأ ُوا ُُٱَّلَّ ََتَ َلٰلَةَُُٱش  ِ َُُوٱل َعَذاَبُُبِٱل ُهَدىُُٰٱلضَّ فَِرة ُُٓبِٱل َمغ  َبَُهمُ َُفَما ص 

َ
ُُأ  ﴾١٧٥ُٱنلَّارََُُِعَ

 [  ٢١١: ابلقرة]

“তারাই দ্বহদায়াশতর পদ্বরিশতব পেভ্রষ্টতা এিং মােদ্বফরাশতর পদ্বরিশতব ‘আযাি 
ক্রয় কশরশি। আগুশনর ওপর তারা কতই না তধযবেীল।” [সূরা আল-িাকারা, 
আয়াত: ১৭৫]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: এসি গুশণ গুণাদ্বিতরাই সুপশের পদ্বরিশতব কুপে এিং িমার 
পদ্বরিশতব োদ্বস্তশক অপদ্বরহাযব কশরশি। জাহান্নাশমর অদ্বিশক অপদ্বরহাযবকারী 
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কাজগুশলায় জদ্বড়শয় তারা কী দুঃসাহশসর পদ্বরিায়ই না দ্বদশে!! এশদর কমবকাে 
সদশখ স্বয়ং আল্লাহই আিযব প্রকাে করশিন। অতএি সহ মানিসম্প্রদায়, এশদর 
সাহস, জাহান্নাশমর আগুশন এশদর তধযবয ও দীঘব অিস্থান সদশখ সতামরাও দ্বিদ্বস্মত 
ও দ্বিিদ্বলত হও। উশল্লখয, তাশদর আিরণশক সহয় প্রদ্বতপন্ন করা এিং তাশদরশক 
তাদ্বেলয দ্বহশসশি এ কো িলা হশয়শি।  

نََُُّذٰلَِكُ﴿
َ
َُُبِأ َلُُٱِّلَّ ُ ُٱل ِكَتَٰبُُنَزَّ ِ َقل

ِينَُُِإَونَُُّبِٱۡل  َتلَُفوا ُُٱَّلَّ  ﴾١٧٦ُبَِعيدُ ُِشَقاقُ َُلِفُُٱل ِكَتٰبُُِِفُُٱخ 
 [  ٢١١: ابلقرة]

“তা এ কারশণ সয, আল্লাহ যোেবরূশপ দ্বকতাি নাদ্বযল কশরশিন। আর দ্বনিয় 
যারা দ্বকতাশি মতদ্বিশরাধ কশরশি, তারা অিেযই সুদূর মতাননশকয রশয়শি। 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: তারা এই ‘আযাশির উপযুক্ত হশয়শি এ জনয সয, রাসূলেশণর 
প্রদ্বত আল্লাহ সয সুস্পষ্ট সতয সবদ্বলত দ্বকতািগুশলা নাদ্বযল কশরশিন তারা তা 
অস্বীকার কশরশি। আর যারা দ্বকতাি দ্বনশয় দ্বিশরাধ কশরশি এিং এর দ্বকিুশত 
ঈমান এশনশি আর দ্বকিুশক অস্বীকার কশরশি, সশন্দহ সনই তারা সতয ও 
িাস্তিতা সেশক অশনক দূশর সশর দ্বিতকব ও দ্বিশরাশধ দ্বলপ্ত রশয়শি।  

نُٱل ِبَُُّلَّي َسُ﴿
َ
ِقُُِقَِبَلُُوُُجوَهُكمُ ُتَُولُّوا ُُأ رِِبُُٱل َمۡش  َُُِءاَمنََُُمنُ ُٱل ِبََُُّوَلِٰكنََُُّوٱل َمغ  َو مُُِبِٱِّلَّ َُوٱِل 

َُُوٱل ِكَتٰبَُُِوٱل َمَلَٰٓئَِكةُِٱٓأۡلِخرُِ ِ ُُٰٱل َماَلَُُوَءاَتُُنََُوٱنلَّبِيل َبُُٰذَوِيُُحبلِهِۦََُعَ ََتَٰمُُٰٱل ُقر  َُوٱل َمَسِٰكيَُُوَٱِل 
بِيلَُُِوٱب نَُ آئِلِيَُُٱلسَّ ِقَاِبَُُوِفَُُوٱلسَّ قَامَُُٱلرل

َ
لَٰوةََُُوأ َكٰوةََُُوَءاَتُُٱلصَّ ِدهِمُ َُوٱل ُموفُونَُُٱلزَّ َُعَٰهُدوا ُ ُإَِذاُبَِعه 

ِٰبِينَُوَُ َسآءُُِِفُُٱلصَّ
 
َأ آءُُِٱۡل  َّ ِسُ ُوَِحيََُُوٱلَّضَّ

 
َأ َلَٰٓئَِكُُٱۡل  و 

ُ
ِينَُُأ َلَٰٓئَِكَُُصَدقُوا ُ ُٱَّلَّ و 

ُ
ُٱل ُمتَُّقونَُُُهمَُُُوأ

 [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٧٧

“ভাশলা কাজ এটা নয় সয, সতামরা সতামাশদর সিহারা পূিব ও পদ্বিম দ্বদশক 
দ্বফরাশি; িরং ভাশলা কাজ হল সয ঈমান আশন আল্লাহ, সেষ দ্বদিস, 
সফশরেতােণ, দ্বকতাি ও নিীেশণর প্রদ্বত এিং সয সম্পদ প্রদান কশর তার প্রদ্বত 
আসদ্বক্ত সশত্ত্বও দ্বনকটাত্মীয়েণশক, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাদ্বফর ও প্রােবনাকারীশক 
এিং িদ্বন্দমুদ্বক্তশত এিং সয সালাত কাশয়ম কশর, যাকাত সদয় এিং যারা 
অেীকার কশর তা পূণব কশর, যারা তধযবধারণ কশর কষ্ট ও দুদবোয় ও যুশির 
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সমশয়। তারাই সতযিাদী এিং তারাই মুত্তাকী।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: 
১৭৭]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আল্লাহর কাশি সালাশত পূিব িা পদ্বিমমুখী হওয়ায় সকাশনা 
কলযাণ সনই যদ্বদ তা আল্লাহর দ্বনশদবে িা দ্বিধান না হয়; িরং যািতীয় কলযাণ 
দ্বনদ্বহত ওই িযদ্বক্তর ঈমাশন সয আল্লাহর প্রদ্বত ঈমান আশন আর একমাত্র তাাঁশক 
েরীকদ্বিহীন মািুদ সািযস্ত কশর এিং পুনরুত্থান ও প্রদ্বতদান দ্বদিশসর প্রদ্বত, 
সকল দ্বফদ্বরেতার প্রদ্বত, নাদ্বযলকৃত সকল দ্বকতাশির প্রদ্বত এিং সকাশনা পােবকয 
না কশর সকল নিীর প্রদ্বত ঈমান রাশখ। প্রিে ভাশলািাসা সশত্ত্বও দ্বনজ সম্পদ 
িযয় কশর দ্বনকটাত্মীয়, অপ্রাপ্ত িয়শস িািাহারা অনাে-এদ্বতম, দাদ্বরশদ্রর কষাঘাশত 
জজবর অসহায় দ্বমসদ্বকন, দ্বনজ পদ্বরিার ও সহায়-সম্পদ সেশক দূশর অিস্থানকারী 
মুসাদ্বফর এিং সীমাহীন প্রশয়াজশন হাত পাতশত িাধয হওয়া অভািী িা দাস ও 
িদ্বন্দ মুদ্বক্তর সপিশন। আর যারা সালাত কাশয়ম কশর, ফরয যাকাত আদায় 
কশর, প্রদ্বতশ্রুদ্বত রিা কশর এিং অভাি, অসুস্থতা ও লড়াইশয়র কশষ্ট তধযবয 
ধারণ কশর, এতসি গুশণ গুণাদ্বিতরাই সসই দল যারা দ্বনশজশদর ঈমানশক 
িাস্তিায়ন কশরশি। আর এরাই সসই দল যারা আল্লাহর োদ্বস্তশক ভয় কশর তাাঁর 
অিাধযািরণ সেশক দূশর সেশকশি।  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينََُُيَٰٓ ُرُُُّٱل َقت َل ُُِفُُٱل قَِصاُصَُُعلَي ُكمُُُُكتَِبَُُءاَمُنوا ُُٱَّلَّ ُُِٱۡل  ُرل

نَثُُٰبِٱل َعب دَُُِوٱل َعب دُُُبِٱۡل 
ُ َُوٱِل 

نَثٰ ُ
ُ ِخيهُُِِمنُ ََُلُۥُُعِفََُُفَمنُ ُبِٱِل 

َ
ء ُُأ َِباُع ََُُش  ُروِفُُفَٱتل َدآءُ ُبِٱل َمع 

َ
ُ ُإَِِل هَُُِوأ َسٰن  َُُذٰلِكَُُبِإِح  ِنََُت فِيف  ُمل

بلُِكمُ  َة  ُُرَّ َتَدىَُُٰفَمنَُُِورَۡح  دَُُٱع  ُُفَلَُهۥَُذٰلَِكَُُبع  ِِلمُ َُعَذاب 
َ
 [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٧٨ُأ

“সহ মু’দ্বমনেণ, দ্বনহতশদর িযাপাশর সতামাশদর ওপর ‘দ্বকসাস’ ফরয করা 
হশয়শি। স্বাধীশনর িদশল স্বাধীন, দাশসর িদশল দাস, নারীর িদশল নারী। তশি 
যাশক দ্বকিুটা িমা করা হশি তার ভাইশয়র পি সেশক, তাহশল সততার 
অনুসরণ করশি এিং সুন্দরভাশি তাশক আদায় কশর সদশি। এদ্বট সতামাশদর 
রশির পি সেশক হালকাকরণ ও রহমত। সুতরাং এরপর সয সীমালঙ্ঘন 
করশি, তার জনয রশয়শি যন্ত্রণাদায়ক ‘আযাি।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: 
১৭৮] 
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সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ ওই সকল সলাক যারা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূলশক সতয 
দ্বহশসশি গ্রহণ কশরি এিং তাাঁর েরীয়ত অনুযায়ী জীিনযাপন কশরি, আল্লাহ 
সতামাশদর ওপর সস্বোহতযাকারীর সমান প্রদ্বতদান প্রদান ফরয কশরশিন। তশি 
েতব হশলা এ সিশত্র সমতা ও সমশোত্রীয়তা রিা করশত হশি : স্বাধীশনর 
িদলায় স্বাধীন, দাশসর িদলায় দাস এিং নারীর িদলায় নারী। তশি যদ্বদ দ্বনহত 
িযদ্বক্তর পদ্বরজন ও অদ্বভভািকিৃন্দ হুিহু িদলার দ্বিষয়দ্বট িমা কশর রক্তপণ 
গ্রহশণ সন্তুষ্ট হয়- আর তা হশলা িমার িদশল অপরাধী দ্বনধবাদ্বরত পদ্বরমাশণ অেব 
পদ্বরশোধ করশি- তশি উভয়পি সদািাশরর পদ্বরিয় সদশি। অতএি, দ্বনহশতর 
স্বজনরা সকাশনারূপ িাড়ািাদ্বড় িযদ্বতশরশক রক্তপণ তলি করশি। সতমদ্বন 
হতযাকারীও সকাশনারূপ কাটিাট িা টালিাহানা িাড়া সদুপাশয় তাশদর প্রাপয 
পদ্বরশোধ কশর সদশি। আর রক্তপণ দ্বদশয় িমার সুশযােদ্বট সতামাশদর রশির 
পি সেশক দয়া ও িাড় দ্বহশসশি প্রদান করা হশয়শি। কারণ, এশত সযমন োদ্বস্ত 
হ্রাস করা হশয়শি সতমদ্বন দ্বনহশতর পদ্বরিাশরর জনয আদ্বেবকভাশি লাভিান হিার 
সুশযাে ততদ্বর করা হশয়শি। অতপর সয হতযাকারীর কাি সেশক রক্তপণ দ্বনশয় 
আিার তাশক হতযা কশর, তশি তার জনয কদ্বিন োদ্বস্ত রশয়শি, দুদ্বনয়ায় 
দ্বকসাশসর মাধযশম িা আদ্বখরাশত আগুশনর মাধযশম।  

ِلَُُحَيٰوة ُُٱل قَِصاِصُُِفَُُولَُكمُ ﴿ و 
ُ
أ ل َبٰبَُُِيَٰٓ

َ  [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٧٩َُتتَُّقونَُُلََعلَُّكمُ ُٱِل 

“আর সহ দ্বিশিকসম্পন্নেণ, দ্বকসাশস রশয়শি সতামাশদর জনয জীিন, আো করা 
যায় সতামরা তাকওয়া অিলবন করশি।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৭৯] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর সতামাশদর জনয দ্বকসাশসর দ্বিধান প্রিলন এিং তা 
কাযবকরকরশণ দ্বনরাপদ জীিন রশয়শি সহ সুস্থ জ্ঞান সম্পন্ন সলাশকরা। এটা 
করশি সতামরা তাকওয়া ও আল্লাহর ভীদ্বত সহতু সিবদা তাাঁর দ্বনশদবে িাস্তিায়শনর 
মাধযশম।   

َحَدُكمَُُُحََّضَُُإَِذاَُعلَي ُكمُ ُُكتَِبُ﴿
َ
اُتََركَُُإِنُٱل َمو ُتُُأ ي نُُِٱل وَِصيَّةَُُُخري   ق َربِيَُُلِل َودِٰلَ

َ َُوٱِل 
ُروِفُ  اُبِٱل َمع  َُُحقًّ  [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٨٠ُٱل ُمتَّقِيَََُُعَ
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“সতামাশদর ওপর ফরয করা হশয়শি সয, যখন সতামাশদর কাশরা মৃতুয উপদ্বস্থত 
হশি, যদ্বদ সস সকান সম্পদ সরশখ যায়, তশি দ্বপতা-মাতা ও দ্বনকটাত্মীয়শদর জনয 
নযায়দ্বভদ্বত্তক অদ্বসয়ত করশি। এদ্বট মুত্তাকীশদর দাদ্বয়ে।  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সতামাশদর কাশরা সামশন যখন মৃতুযর লিণ প্রকাে পায় তশি 
সস যদ্বদ সম্পদ সরশখ যায় তাহশল দ্বপতামাতা ও দ্বনকটাত্মীয়শদর জনয 
ইনসাফপূণবভাশি একদ্বট অংশের অদ্বসয়ত কশর যাশি। যা অনদ্বধক সমাট 
সম্পশদর এক তৃতীয়াংে হশত পাশর। এদ্বট একদ্বট প্রমাদ্বণত হক, তাকওয়ার 
অদ্বধকারী যারা আল্লাহশক ভয় কশর তারা এর আমল কশর। এদ্বট দ্বিল দ্বমরাস িা 
উত্তরাদ্বধকার সংক্রান্ত আয়াতগুশলা অিতীণব হিার আশেকার কো, যাশত 
প্রশতযশকর অংে সুদ্বনদ্বদবষ্টভাশি িশল সদওয়া হশয়শি।  

ََلُۥَُفَمنُ ﴿ دَُُبَدَّ َمآَُُسِمَعُهۥَُماَُبع  ُُإِث ُمُهۥُفَإِنَّ ِينَََُُعَ ُُٱَّلَّ ۥٓ  لُونَُه ِ َُُإِنَُُُّيَبدل  ﴾١٨١َُعلِيمُ َُسِميعُ ُٱِّلَّ
 [  ٢١٢: ابلقرة]

“অতএি সয তা েিণ করার পর পদ্বরিতবন করশি, তশি এর পাপ তাশদর হশি, 
যারা তা পদ্বরিতবন কশর। দ্বনিয় আল্লাহ সিবশোতা, সিবজ্ঞানী।” [সূরা আল-
িাকারা, আয়াত: ১৮১] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: অতপর সয িযদ্বক্ত মৃতুযর পর ওই িযদ্বক্তর অদ্বসয়ত জীিদ্দোয় 
পদ্বরিতবন কশর তশি এর দায় সকিল তা িদল ও পদ্বরিতবনকারীর। সশন্দহ সনই 
আল্লাহ সতামাশদর অদ্বসয়ত ও যািতীয় কো েিণ কশরন এিং সতামাশদর 
অন্তশরর উদ্বিত ও ইনসাফ িা অনুদ্বিত ও জুলুশমর প্রদ্বত সোপন সঝাাঁক সম্পশকব 
জাশনন। আর দ্বতদ্বন এর জনয সতামাশদর প্রদ্বতদানও সদশিন।   

ُُِمنَُخاَفَُُفَمنُ ﴿ وص  اُمُّ وُ َُجَنف 
َ
اُأ لَحَُُإِث م  ص 

َ
َُُإِنََُُّعلَي هُِ ُإِث مَُُفََلُُٓبَي َنُهمُ ُفَأ  ﴾١٨٢ُرَِّحيمُ َُغُفور ُُٱِّلَّ

 [  ٢١١: ابلقرة]

“তশি সকউ যদ্বদ অদ্বসয়তকারীর পি সেশক পিপাদ্বতে ও পাশপর আেঙ্কা 
কশর, অতঃপর তাশদর মশধয মীমাংসা কশর সদয়, তাহশল তার সকাশনা পাপ 
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সনই। দ্বনিয় আল্লাহ িমােীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: 
১৮২]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: তশি যদ্বদ সকউ অদ্বসয়তকারীর ইোয়-অদ্বনোয় অদ্বসয়শত 
ইনসাফ সেশক সশর যাওয়ার দ্বিষশয় দ্বনদ্বিত হন তশি দ্বতদ্বন অদ্বসয়শতর সময় 
অদ্বধক ইনসাফ দ্বহসযাই উশল্লখ করশিন। যদ্বদ তা তার পশি সম্ভি না হয় তশি 
দ্বতদ্বন ওদ্বসয়ত পদ্বরিতবশন উভয় পশির মশধয দ্বমমাংসা কশর সদশিন। যাশত কশর 
তা েরীয়শতর িাওয়া মত হয়। এ দ্বমমাংসা কাশজ তার জনয সকাশনা গুনাহ 
সনই। সশন্দহ সনই আল্লাহ তাাঁর িান্দাশদর প্রদ্বত িমােীল ও অতযদ্বধক 
সমশহরিান।  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينََُُيَٰٓ َيامَُُُعلَي ُكمُُُُكتَِبَُُءاَمُنوا ُُٱَّلَّ ِ ُُُكتَِبَُُكَماُٱلصل ِينَََُُعَ ُلََعلَُّكمُ َُقب لُِكمُ ُِمنُٱَّلَّ
 [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٨٣َُتتَُّقونَُ

“সহ মু’দ্বমনেণ, সতামাশদর ওপর দ্বসয়াম ফরয করা হশয়শি, সযভাশি ফরয করা 
হশয়দ্বিল সতামাশদর পূিবিতবীশদর ওপর। যাশত সতামরা তাকওয়া অিলবন কর।” 
[সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৮৩] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ ওই সকল সলাক, যারা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূলশক সতয 
দ্বহশসশি গ্রহণ কশরি এিং তাাঁর েরীয়ত অনুযায়ী জীিনযাপন কশরি, আল্লাহ 
সতামাশদর ওপর দ্বসয়াম ফরয কশরশিন সযমন ফরয কশরদ্বিশলন দ্বতদ্বন 
সতামাশদর আশে অতীত হওয়া সলাকশদর ওপর। যাশত কশর সতামরা সতামাশদর 
রিশক ভয় কর এিং এর ফশল সতামরা গুনাহ সেশক দ্বনশজশদর িাাঁদ্বিশয় সরশখ 
একমাত্র তাাঁরই ইিাদত ও আনুেতয কর।  

ا﴿ يَّام 
َ
ُ ُأ ُدوَدٰت  ع  اُِمنُكمََُكنََُُفَمنُمَّ رِيض  وُ ُمَّ

َ
ُُٰأ ة َُُسَفر ََُُعَ ِنُ ُفَعِدَّ يَّامُ ُمل

َ
َخَر ُُأ

ُ
ُُأ ِينََُُوََعَ ُٱَّلَّ

يَة ُُيُِطيُقونَُهۥ ُ َُطَعامُُُفِد  ِكي  عََُُفَمنُِمس  اَُتَطوَّ َُُخري  َُُفُهوََُُخري   ۥ  ُ نَُلَّ
َ
ُإِنُلَُّكمُ َُخري  ُُتَُصوُموا َُُوأ

لَُمونَُُُكنُتمُ   [  ٢١٤: ابلقرة] ﴾١٨٤َُتع 
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“দ্বনদ্বদবষ্ট কশয়ক দ্বদন। তশি সতামাশদর মশধয সয অসুস্থ হশি, দ্বকংিা সফশর 
োকশি, তাহশল অনযানয দ্বদশন সংখযা পূরণ কশর সনশি। আর যাশদর জনয তা 
কষ্টকর হশি, তাশদর কতবিয দ্বফদয়া- একজন দদ্বরদ্রশক খািার প্রদান করা। 
অতএি সয সস্বোয় অদ্বতদ্বরক্ত সৎকাজ করশি, তা তার জনয কলযাণকর হশি। 
আর দ্বসয়াম পালন সতামাশদর জনয কলযাণকর, যদ্বদ সতামরা জান।” [সূরা আল-
িাকারা, আয়াত: ১৮৪]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আল্লাহ সতামাশদর ওপর গুদ্বটকশয়ক দ্বদশনর সাওম ফরয 
কশরশিন। আর তা হশলা রমযান মাশসর দ্বদনগুশলা। অতএি সয সতামাশদর 
মশধয সয অসুস্থ হয়, যার ফশল তার জনয সাওম রাখা কষ্টকর হশয় দাাঁড়ায় িা 
সস মুসাদ্বফর হয় তশি তার জনয সাওম ভাোর অনুমদ্বত রশয়শি। সস সিশত্র তার 
জনয অনয সময় না করা সরাযাগুশলার কাযা আদায় করশত হশি। আর যাশদর 
জনয সাওম করা জরুরী; দ্বকন্তু তার সকাশনা এমন অিস্থা োশক যা উন্নদ্বতর 
সম্ভিনা রাশখ না সযমন অদ্বত িৃি, এমন সরােী যার আশরাশেযর সম্ভািনা নাই, 
তশি তার জনয প্রদ্বত দ্বদশনর সাওম তরশকর দ্বিদ্বনমশয় একদ্বট কশর দ্বফদইয়া 
আদায় করশত হশি। আর তা হশলা একজন কশর দ্বমসকীনশক আহার করাশনা। 
তশি সয দ্বনশজর সেশক এ দ্বফদইয়ায় পদ্বরমাণ িাড়াশি তশি তার জনয তা উত্তম 
িশট। মশন রাখশি, দ্বফদইয়া সদওয়ার সিশয় কষ্ট সশয় সরাযা রাখাই সতামাশদর 
জনয সেয়। যদ্বদ সতামরা আল্লাহর কাশি এ সাওশমর মহামযবাদার কো জানশত।  

رُُ﴿ ِيَُُٓرَمَضانََُُشه  نزَِلُُٱَّلَّ
ُ
ىُٱل ُقر َءانُُُفِيهُُِأ ِنََُُوَبيلَِنٰت ُُللِلنَّاِسُُُهد  َُشهِدََُُفَمنُوَٱل ُفر قَاِنُ ُٱل ُهَدىُُٰمل

رَُُِمنُكمُُ ه  ُهُ ُٱلشَّ اََُكنََُُوَمنُفَل َيُصم  وُ َُمرِيض 
َ
ُُٰأ ة َُُسَفر ََُُعَ ِنُ ُفَعِدَّ يَّامُ ُمل

َ
َخَر ُُأ

ُ
ُُُيُرِيدُُُأ ُبُِكمُُُٱِّلَّ

َُ َُُبُِكمُُُيُرِيدَُُُوَّلُُٱل يُس  ِملُوا ُُٱل ُعس  ةََُُوِّلُك  وا ُُٱل عِدَّ ُ ِ ََُُوِّلَُكبل ُُٰٱِّلَّ َُولََعلَُّكمُ َُهَدىُٰكمُ َُماََُعَ
ُكُرونَُ  [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٨٥ُتَش 

“রমযান মাস, যাশত কুরআন নাদ্বযল করা হশয়শি মানুশষর জনয দ্বহদায়াতস্বরূপ 
এিং দ্বহদায়াশতর সুস্পষ্ট দ্বনদেবনািলী ও সতয-দ্বমেযার পােবকযকারীরূশপ। সুতরাং 
সতামাশদর মশধয সয মাসদ্বটশত উপদ্বস্থত হশি, সস সযন তাশত দ্বসয়াম পালন 
কশর। আর সয অসুস্থ হশি অেিা সফশর োকশি তশি অনযানয দ্বদিশস সংখযা 
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পূরণ কশর সনশি। আল্লাহ সতামাশদর সহজ িান এিং কদ্বিন িান না। আর 
যাশত সতামরা সংখযা পূরণ কর এিং দ্বতদ্বন সতামাশদরশক সয দ্বহদায়াত দ্বদশয়শিন, 
তার জনয আল্লাহর িড়ে সঘাষণা কর এিং যাশত সতামরা সোকর কর।” [সূরা 
আল-িাকারা, আয়াত: ১৮৫] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: মাশহ রমযান, আল্লাহ যাশত লাইতুল কদশর কুরআন নাদ্বযল 
শুরু কশরদ্বিশলন; মানুষশক সশতযর পে দ্বনশদবে করশত। এর মশধয আল্লাহর 
দ্বহদায়াশতর এিং সতয ও দ্বমেযার মশধয পােবকযকারী সুস্পষ্ট প্রমাণাদ্বদ রশয়শি। 
অতএি সতামাশদর মশধয সয মাসদ্বট পাশি এিং সস তখন সুস্থ ও মুকীম 
(মুসাদ্বফশরর দ্বিপরীত) োকশি, তশি সস অিেযই এর দ্বদিসগুশলায় সরাযা 
রাখশি। তশি অসুস্থ ও মুসাদ্বফশরর জনয সরাযা ভাোর অিকাে রাখা হশয়শি। 
পরিতবীশত তারা ওই দ্বদনগুশলার কাযা তুশল সনশি। আল্লাহ তা‘আলা সতামাশদর 
জনয তাাঁর েরীয়শত সহজ ও নরম করশত িান। সতামাশদর জনয দ্বতদ্বন কশিার 
িা েক্ত করশত িান না। যাশত সতামরা সরাযার সময়াদ এক মাস পুশরা কর। 
যাশত সতামরা ঈদুল দ্বফতশর আল্লাহর িড়ে সঘাষণার মাধযশম দ্বসয়াম সাধনা 
সমাপ্ত কর। যাশত সতামরা সতামাশদর সুপে সদখাশনার দ্বনদ্বমশত্ত তাাঁর মহত্ত্ব িণবনা 
কর। এিং যাশত সতামরা আল্লাহর শুকদ্বরয়া আদায় কর সতামাশদর জনয দ্বতদ্বন 
সয সহদাশয়ত, তাওফীক ও সহজীকরণ কশরশিন।  

لََكُُِإَوَذا﴿
َ
ُُِعَبادِيَُسأ ِ َُُعنل ُ ُفَإِنلِ ِجيُبُُقَرِيب 

ُ
َوةَُُأ اعَُُِدع  َتِجيُبوا َُُدََعِنُ ُإَِذاُٱدلَّ ِمُنوا ُُِلُُفَل يَس  ُؤ  َُوِل 

 [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٨٦ُيَر ُشُدونَُُلََعلَُّهمُ ُِبُ

“আর যখন আমার িান্দােণ সতামাশক আমার সম্পশকব দ্বজজ্ঞাসা করশি, আদ্বম 
সতা দ্বনিয় দ্বনকটিতবী। আদ্বম আহ্বানকারীর ডাশক সাড়া সদই, যখন সস আমাশক 
ডাশক। সুতরাং তারা সযন আমার ডাশক সাড়া সদয় এিং আমার প্রদ্বত ঈমান 
আশন। আো করা যায় তারা সদ্বিক পশে িলশি।”১৮৬]    

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ নিী, আমার িান্দারা যখন সতামাশক আমার সম্পশকব 
দ্বজশজ্ঞস করশি, তখন তাশদর িলশি, দ্বনিয় আদ্বম তাশদর অদ্বত কাশি। সকউ 
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যখন আমায় ডাশক আদ্বম সসই ডাশক সাড়া সদই। অতএি আদ্বম সতামাশদর যা 
দ্বকিুর আশদে সদই এিং যা দ্বকিু দ্বনশষধ কদ্বর, সস িযাপাশর আমার আনুেতয 
কর এিং আমার প্রদ্বত ঈমান আন। আো করা যায় তারা তাশদর দুদ্বনয়া ও 
আদ্বখরাশতর কলযাশণর পশে ধাদ্বিত হশি। এ আয়াশত আল্লাহ তাাঁর িান্দার 
দ্বনকটিতবী োকার িাতবা দ্বদশয়শিন। তাাঁর িড়ে ও মহশত্ত্বর জনয উপযুক্ত তনকটয। 

ِحلَُّ﴿
ُ
َيامَُُِِل لَةَُُلَُكمُ ُأ ِ فَُثُُٱلصل ُ ُإَِلُُٰٱلرَّ ُُُهنَُُّنَِسآئُِكم  نُتمُ ُلَُّكمُ ُِۡلَاس 

َ
َُُوأ َُّهنَّ ُُِۡلَاس  َُُُعلِمَُُل ُٱِّلَّ

نَُّكمُ 
َ
نُفَسُكمُ ََُت َتانُونَُُُكنُتمُ ُأ

َ
ُ ُوََعَفاَُعلَي ُكمُ َُفَتاَبُُأ وُهنَُُّفَٱل َٰٔـنََُُعنُكم  َُماَُوٱب َتُغوا َُُبِٰۡشُ

َُُُكَتَبُ ُ ُٱِّلَّ ُبوا ُُوا َُوُكُُُلَُكم  َ َُُٰوٱۡش  ََُُحتَّ َي ُطُُلَُكمُُُيَتََبيَّ ب َيُضُُٱۡل 
َ َي ِطُُِمنَُُٱِل  َودُُِٱۡل  س 

َ ُِمنَُُٱِل 
رُِ  وا ُُُثمَُُّٱل َفج  تِمُّ

َ
َيامَُُأ ِ وُهنََُُّوَّلُُٱِلَّ ِل ُُإَِلُُٱلصل نُتمُ ُتَُبِٰۡشُ

َ
ِجِدُ ُِفَُُعِٰكُفونََُُوأ ُُُِحُدودُُُتِل َكُُٱل َمَسٰ ُٱِّلَّ

َرُبوَها ُُفََلُ َُُُكَذٰلَِكَُُتق  ِ ُُُيُبَيل  [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٨٧َُيتَُّقونَُُلََعلَُّهمُ ُلِلنَّاِسَُُءاَيٰتِهِۦُٱِّلَّ

“দ্বসয়াশমর রাশত সতামাশদর জনয সতামাশদর স্ত্রীশদর দ্বনকট েমন হালাল করা 
হশয়শি। তারা সতামাশদর জনয পদ্বরেদ এিং সতামরা তাশদর জনয পদ্বরেদ। 
আল্লাহ সজশনশিন সয, সতামরা দ্বনজশদর সশে দ্বখয়ানত করদ্বিশল। অতঃপর দ্বতদ্বন 
সতামাশদর তাওিা কিূল কশরশিন এিং সতামাশদরশক িমা কশরশিন। অতএি, 
এখন সতামরা তাশদর সশে দ্বমদ্বলত হও এিং আল্লাহ সতামাশদর জনয যা দ্বলশখ 
দ্বদশয়শিন, তা অনুসন্ধান কর। আর আহার কর ও পান কর যতিণ না ফজশরর 
সাদা সরখা কাল সরখা সেশক স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পযবন্ত দ্বসয়াম পূণব কর। 
আর সতামরা মাসদ্বজশদ ইদ্বতকাফরত অিস্থায় স্ত্রীশদর সশে দ্বমদ্বলত হশয়া না। 
এটা আল্লাহর সীমাশরখা। সুতরাং সতামরা তার দ্বনকটিতবী হশয়া না। এভাশিই 
আল্লাহ তাাঁর আয়াতসমূহ মানুশষর জনয স্পষ্ট কশরন যাশত তারা তাকওয়া 
অিলবন কশর। 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আল্লাহ সতামাশদর জনয রমযান মাশসর রাতগুশলায় স্ত্রীশদর 
সশে দ্বমলন তিধ কশরশিন। তারা সতামাশদর জনয আোদন ও দ্বনরাপত্তা স্বরূপ 
সতামরাও তাশদর জনয আোদন ও দ্বনরাপত্তা স্বরূপ।  সতামরা সয দ্বসয়াশমর 
রাতগুশলায় স্ত্রী সহিাস হারাম সংক্রান্ত আল্লাহর দ্বনশদবে লঙ্ঘন কশরি আল্লাহ 
সস দ্বিষশয় ওয়াদ্বকফহাল আশিন। দ্বকন্তু আল্লাহ সতামাশদর তাওিা গ্রহণ কশরশিন 
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এিং এ দ্বিষশয় সতামাশদর জনয সহদ্বজকরণ কশরশিন। অতএি এখন সতামরা 
তাশদর সশে সহিাস কর এিং আল্লাহ সতামাশদর জনয সয সন্তানাদ্বদ িরাদ্দ 
সরশখশিন তার তালাে কর। আর সতামরা সুিশহ সাদ্বদশক রাশতর আাঁধার সেশক 
ঊষার দ্বকরণ প্রকাে অিদ্বধ খাও ও পান কর। অতপর সূযব ডুশি রাত আসা 
অিদ্বধ সরাযা ভেকারী দ্বিষয়াদ্বদ সেশক দ্বিরত সেশক সরাযা পূণব কর। আর 
সতামরা মসদ্বজশদ ইদ্বতকাফ অিস্থায় স্ত্রীশদর সশে সহিাস িা এশত প্রলুব্ধকর 
দ্বকিু কর না। কারণ, তা ইদ্বতকাফ ভে কশর সদয়। (আল্লাহর তনকটয লাশভর 
প্রতযাোয় দ্বনদ্বদবষ্ট সময় মসদ্বজশদ অিস্থানশক ইদ্বতকাফ িশল।) সয দ্বিধানগুশলা 
আল্লাহ সতামাশদর জনয প্রিতবন কশরশিন, সসগুশলাই হালাল ও হারাশমর মশধয 
পােবকয দ্বনণবয়কারী তাাঁর সীমাশরখা। অতএি সতামরা এসশির কাশিও সযও না। 
সতামরা যাশত হারাশম পদ্বতত না হও। এমন সুস্পষ্ট িণবনার মশতাই আল্লাহ তাাঁর 
আয়াত ও দ্বিধানসমূহ মানুশষর জনয িশল সদন। যাশত তারা তাাঁশক ভয় কশর 
এিং তাকওয়া অিলবন কশর।  

ُكلُٓوا َُُوَّلُ﴿
 
َوٰلَُكمُتَأ م 

َ
لُوا ُُبِٱل َبِٰطلُُِبَي َنُكمُأ َُُٓوتُد  مُُِإَِلُُبَِها َُّكَّ ُكلُوا ُُٱۡل 

 
اُِّلَأ ِنُ ُفَرِيق  َوٰلُُِمل م 

َ
ُأ

ث مُُِٱنلَّاِسُ ِ
نُتمُ ُبِٱۡل 

َ
لَُمونََُُوأ  [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٨٨َُتع 

“আর সতামরা দ্বনজশদর মশধয সতামাশদর সম্পদ অনযায়ভাশি সখশয়া না এিং তা 
দ্বিিারকশদরশক (ঘুষ দ্বহশসশি) প্রদান কশরা না। যাশত মানুশষর সম্পশদর সকান 
অংে পাশপর মাধযশম সজশন িুশঝ সখশয় সফলশত পার।” [সূরা আল-িাকারা, 
আয়াত: ১৮৮]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর সতামাশদর সকউ সযন কাশরা সম্পদ অনিধ উপাশয় 
সযমন দ্বমেযা েপে, সক্রাধ, িুদ্বর, ঘুষ, সুদ ইতযাদ্বদর মাধযশম ভিণ না কশর। 
অনিধভাশি সকাশনা মানিদশলর ধন-সম্পদ কুদ্বিেত করশত দ্বিিারালশয় 
োসকশদর কাশি অসতয প্রমাণাদ্বদ উপস্থাপন কর না। সতামাশদর জনয এদ্বট সয 
হারাম তা সতামরা সমযক অিেত আি।  
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﴿ُ هِلَّةُِ َُعنُُِلُونََكُيَس 
َ َجلِ ُُلِلنَّاِسَُُمَوٰقِيُتُُِهَُُقُل ُُٱِل 

نُٱل ِبَُُُّولَي َسَُُوٱۡل 
َ
تُوا ُُبِأ

 
ُُيوَتُُتَأ ُِمنُٱۡل 

ُ َُمنُُِٱل ِبََُُّوَلِٰكنَُُُّظُهورَِها َقٰ تُوا ُُٱتَّ
 
ُُيوَتَُُوأ ب َوٰبَِها ُُِمنُ ُٱۡل 

َ
ََُُوٱتَُّقوا ُُأ لُِحونَُُلََعلَُّكمُ ُٱِّلَّ  ﴾١٨٩ُُتف 

 [  ٢١١: ابلقرة]

“তারা সতামাশক নতুন িাাঁদসমূহ সম্পশকব প্রশ্ন কশর। িল, ‘তা মানুশষর ও 
হশের জনয সময় দ্বনধবারক’। আর ভাশলা কাজ এটা নয় সয, সতামরা সপিন 
দ্বদক দ্বদশয় েৃশহ প্রশিে করশি। দ্বকন্তু ভাল কাজ হল, সয তাকওয়া অিলবন 
কশর। আর সতামরা েৃহসমূশহ তার দরজা দ্বদশয় প্রশিে কর এিং আল্লাহশক ভয় 
কর, যাশত সতামরা সফল হও।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৮৯]   

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ নিী, আপনার সেীরা আপনাশক নতুন িাাঁদ ও তার 
অিস্থাদ্বদ সম্পশকব দ্বজশজ্ঞস কশর। তাশদর উশদ্দশে আপদ্বন িলুন, আল্লাহ িাাঁশদর 
উদয়শক দ্বনদবেন িাদ্বনশয়শিন, মানুষ যা িারা তাশদর সমশয়র সশে সমৃ্পক্ত 
ইিাদতসমূহ সযমন সাওম ও হজ এিং সলনশদশনর সময় জানশত পাশর। 
সতামরা জাদ্বহলী ও ইসলাশমর প্রােদ্বমক যুশে হজ িা উমরার ইহরাম দ্বনশয় 
সপিন দ্বদক সেশক ঘশর প্রশিে করার সয অভযাস পালন কশরি আর সভশিি সয 
এর মাধযশম আল্লাহর তনকটয হাদ্বসল হশি, তাশত সকাশনা কলযাণ সনই। িরং 
কলযাণ রশয়শি ওই িযদ্বক্তর কমবকাশে সয আল্লাহর তাকওয়া অিলবন কশরশি, 
পাপািার সেশক দ্বিরত সেশকশি। আর হজ িা উমরার ইহরাম সিাঁশধ িাসা-
িাদ্বড়শত দরজা দ্বদশয় প্রশিে কর এিং দ্বনশজশদর যািতীয় দ্বিষশয় সতামরা 
আল্লাহশক ভয় কর। যাশত সতামরা দুদ্বনয়া ও আদ্বখরাশত কাদ্বঙ্ক্ষত উভয়দ্বিধ 
কলযাণ লাশভ কাদ্বময়াি হও।   

َُُِسبِيلُُِِفَُُوَقٰتِلُوا ُ﴿ ِينَُُٱِّلَّ تَُدٓوا ُ َُوَّلُُيَُقٰتِلُونَُكمُ ُٱَّلَّ َُُإِنََُُّتع  َُُّلُُٱِّلَّ : ابلقرة] ﴾١٩٠ُٱل ُمع تَِدينَُُُُيِبُّ
٢١١  ] 

“আর সতামরা আল্লাহর রাস্তায় তাশদর দ্বিরুশি লড়াই কর, যারা সতামাশদর 
দ্বিরুশি লড়াই কশর এিং সীমালঙ্ঘন কশরা না। দ্বনিয় আল্লাহ 
সীমালঙ্ঘনকারীশদরশক পিন্দ কশরন না।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৯০] 
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সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ মু’দ্বমনেণ, আল্লাহর দীশনর সাহাযাশেব সতামরা তাশদর 
দ্বিরুশি লড়াই কর যারা সতামাশদর দ্বিরুশি লশড়। তশি লড়াইকাশল সতামরা 
অেদ্বিকৃদ্বত িা আত্মসাৎ দ্বকংিা অননুশমাদ্বদত িযদ্বক্ত সযমন নারী-দ্বেশু-িৃি িা 
সতামাশদর োসনাধীন িযদ্বক্তশক হতযা করার মশতা দ্বনদ্বষি কাশজ জড়াশি না। 
যারা সীমা লঙ্ঘন কশর এিং আল্লাহ ও তাাঁর রাসূশলর হারাম করা দ্বিষয়শক 
হালাল কশর আল্লাহ তাশদর পিন্দ কশরন না। 

ُتلُوُهمُ ﴿ ُتُموُهمُ ُُثَُحيُ َُوٱق  رُِجوُهمُثَقِف  خ 
َ
ِنُ َُوأ ُ َُحي ُثُُمل رَُجوُكم  خ 

َ
َشدَُُُّوٱل فِت َنةُُُأ

َ
َُوَّلُُٱل َقت ِل ُُِمنَُُأ

ِجدُُِِعندَُُتَُقٰتِلُوُهمُ  ََرامُُِٱل َمس  ُُٰٱۡل  ُتلُوُهم  َُُقَٰتلُوُكمُ ُفَإِنُفِيهُِ ُيَُقٰتِلُوُكمُ َُحتَّ َُجَزآءَُُُكَذٰلَِكُُفَٱق 
 [  ٢١٢: ابلقرة] ﴾١٩١ُٱل َكٰفِرِينَُ

“আর তাশদরশক হতযা কর সযখাশন তাশদরশক পাও এিং তাশদরশক সির কশর 
দাও সযখান সেশক তারা সতামাশদরশক সির কশরদ্বিল। আর দ্বফতনা হতযার সিশয় 
কদ্বিনতর এিং সতামরা মাসদ্বজদুল হারাশমর দ্বনকট তাশদর দ্বিরুশি লড়াই কশরা 
না, যতিণ না তারা সতামাশদর দ্বিরুশি সসখাশন লড়াই কশর। অতঃপর তারা 
যদ্বদ সতামাশদর দ্বিরুশি লড়াই কশর, তশি তাশদরশক হতযা কর। এটাই 
কাদ্বফরশদর প্রদ্বতদান।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৯১] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সযসি মুেদ্বরক সতামাশদর দ্বিরুশি লড়াই কশর সযখাশনই পাও 
সতামরা তাশদর হতযা কর এিং তাশদরশক সসখান সেশক সির কশর দাও সযখান 
সেশক তারা সতামাশদর সির কশর দ্বদশয়দ্বিল। আর সসদ্বট হশলা মক্কা। আর 
দ্বফতনা তো কুফর, দ্বেরক ও ইসলাম সেশক িাধা প্রদাশনর অপরাধ সতামরা 
তাশদর হতযা করার সিশয়ও গুরুতর। সতামরা মসদ্বজশদ হারাশমর সম্মানাশেব 
সসখাশন হতযাযশজ্ঞর সূিনা কর না যািৎ না তারা সসখাশন সতামাশদর হতযার 
সূিনা ঘটায়। সুতরাং যদ্বদ তারা সতামাশদর সশে মসদ্বজশদ হারাশম লড়াই কশর 
তশি সতামরাও সসখাশন তাশদর হতযা করশি। দ্বনিৃদ্বতমূলক প্রদ্বতদান দ্বহশসশির 
মশতাই কাদ্বফরশদর প্রদ্বতদান হশয় োশক।  

ا ُُفَإِنُِ﴿ َُُفَإِنَُُّٱنَتَهو   [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٩٢ُرَِّحيمُ َُغُفور ُُٱِّلَّ
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“তশি যদ্বদ তারা দ্বিরত হয়, তশি দ্বনিয় আল্লাহ িমােীল, পরম দয়ালু।” [সূরা 
আল-িাকারা, আয়াত: ১৯২]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: যদ্বদ তারা কুফুরী, মসদ্বজশদ হারাশমর কাশি হতযাকাে সিশড় 
সদয় এিং ঈমাশন প্রশিে কশর, তশি দ্বনিয় আল্লাহ তাাঁর িান্দার প্রদ্বত 
িমাপরায়ণ, তাশদর প্রদ্বত করুণাময়।  

َُُٰوَقٰتِلُوُهمُ ﴿ ِينَُُُوَيُكونَُُفِت َنة ُُتَُكونََُُّلَُُحتَّ ِ ُُٱدلل ا ُُفَإِنُُِِِّلَّ َوٰنَُُفََلُُٱنَتَهو  ُُُعد  ُُإِّلَّ ٰلِِميَََُُعَ ُٱلظَّ
 [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٩٣

“আর তাশদর দ্বিরুশি লড়াই কর সয পযবন্ত না দ্বফতনা খতম হশয় যায় এিং 
দীন আল্লাহর জনয হশয় যায়। সুতরাং তারা যদ্বদ দ্বিরত হয়, তাহশল যাদ্বলমরা 
িাড়া (কাশরা ওপর) সকান কশিারতা সনই।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৯৩] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ মু’দ্বমনেণ, অতযািারী মুেদ্বরকশদর দ্বিরুশি লড়াই িালাশত 
োক, যািৎ না মুসদ্বলমশদর জনয তাশদর দীন পালশন সকাশনা িাধা না োশক, 
আল্লাহর সশে দ্বেরক না োশক। এিং দীন সকিলমাত্র আল্লাহর জনযই অিদ্বেষ্ট 
োশক। তাাঁর সশে আর কাশরা ইিাদত না করা হয়। অতএি তারা যদ্বদ কুফর 
ও লড়াই সেশক দ্বনিৃত হয় তশি সতামরাও তাশদর সেশক দ্বনিৃত োক। সুতরাং 
োদ্বস্ত শুধু তাশদর জনযই যারা তাশদর কুফুরী ও সীমালঙ্ঘশন অনড় োশক।  

رُُ﴿ ه  ََرامُُُٱلشَّ رُُِٱۡل  ه  ََرامُُِبِٱلشَّ ُُرَمُٰتُُٱۡل  ُ َُوٱۡل  َتَدىَُُٰفَمنُُِقَِصاص  َتُدوا َُُعلَي ُكمُ ُٱع  َُعلَي هُُِفَٱع 
َتَدىَُُٰماُبِِمث لُِ ُ ُٱع  ََُُوٱتَُّقوا َُُعلَي ُكم  لَُمٓوا ُُٱِّلَّ نََُُّوٱع 

َ
َُُأ  [  ٢١٤: ابلقرة] ﴾١٩٤ُٱل ُمتَّقِيََُُمعَُُٱِّلَّ

“হারাম মাস হারাম মাশসর িদশল এিং পদ্বিত্র দ্বিষয়সমূহ দ্বকসাশসর অন্তভুবক্ত। 
সুতরাং সয সতামাশদর ওপর আক্রমণ কশরশি, সতামরা তার ওপর আক্রমণ কর, 
সযরূপ সস সতামাশদর ওপর আক্রমণ কশরশি। আর আল্লাহশক ভয় কর এিং 
সজশন রাখ, দ্বনিয় আল্লাহ মুত্তাকীশদর সশে আশিন।” [সূরা আল-িাকারা, 
আয়াত: ১৯৪]  
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সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ মু’দ্বমনেণ, সয মাশস আল্লাহ লড়াই দ্বনদ্বষি কশরশিন সস 
মাশস সতামাশদর মুেদ্বরকিৃন্দশক হতযা করার অনুমদ্বত মূলত পদ্বিত্র মাশস 
সতামাশদর দ্বিরুশি লড়াইশয়র প্রদ্বতদান দ্বহশসশি। আল্লাহ সয সময় িা স্থানশক 
সম্মাদ্বনত সঘাষণা কশরশিন তাশত সয সীমালংঙ্ঘন কশর, তার কাশজর প্রদ্বতদান 
সদয়া হশি অনুরূপ কাজ এিং একই সোশত্রর আমল িারা। অতএি লড়াই িা 
অনয সকাশনাভাশি সয সতামাশদর প্রদ্বত িাড়ািাদ্বড় কশর, তাশক তার অপরাশধর 
অনুরূপ োদ্বস্ত িারা প্রদ্বতদান দাও। এ কাশজ সতামাশদর সকাশনা সমসযা নাই। 
কারণ, ওরাই িাড়ািাদ্বড়র সূিনা কশরশি। আর সতামরা আল্লাহশক ভয় কর। 
অতএি অনুরূপ োদ্বস্ত দ্বদশয় সকাশনারূপ সীমালঙ্ঘন করশি না। আর সজশন রাখ, 
আল্লাহ তাশদরই সশে আশিন যারা তাাঁশক ভয় কশর এিং তাাঁর ফরযসমূহ পালন 
এিং তাাঁর দ্বনদ্বষি দ্বিষয়ািদ্বল িজবশনর মাধযশম তাাঁর আনুেতয সদখায়।  

نفُِقوا ُ﴿
َ
َُُِسبِيلُُِِفَُُوأ ي ِديُكمُ ُتُل ُقوا َُُوَّلُُٱِّلَّ

َ
لَُكةُِإَِلُُبِأ ِسُنٓوا  ُُٱّلَّه  ح 

َ
َُُإِنََُُّوأ ُُٱِّلَّ ِسنِيَُُُُيِبُّ ُٱل ُمح 

 [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٩٥

“আর সতামরা আল্লাহর রাস্তায় িযয় কর এিং দ্বনজ হাশত দ্বনজশদরশক ধ্বংশস 
দ্বনশিপ কশরা না। আর সুকমব কর। দ্বনিয় আল্লাহ সুকমবেীলশদরশক 
ভালিাশসন।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৯৫]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ মু’দ্বমনেণ, আল্লাহর দীশনর সাহাযয এিং তাাঁর পশে 
দ্বজহাশদ সতামাশদর সম্পদ িযয় কর। সতামরা দ্বজহাদ ফী সািীদ্বলল্লাহ এিং তাাঁর 
পশে িযয় না কশর দ্বনশজশদর ধ্বংশসর মুশখ সিশল দ্বদও না। সতামরা িযয় ও 
ইিাদশত ইহসান তো একমাত্র আল্লাহশকই সন্তুষ্ট করশত সশিষ্ট হও। এিং 
সতামাশদর সকল আমল সম্পাদন কর একমাত্র আল্লাহশক খুদ্বে করার দ্বনয়শত। 
দ্বনিয় আল্লাহ ইখলাস ও ইহসানওয়ালাশদর ভাশলািাশসন।  

وا ُ﴿ تِمُّ
َ
َجََُُّوأ َرةَُُٱۡل  ِ َُُوٱل ُعم  ُتمُ ُفَإِنُ ُِِّلَّ ِۡص  ح 

ُ
َتي َسََُُفَماُأ ِيُ ُِمنَُُٱس  ُُٰرُُءوَسُكمُ ََُت لُِقوا َُُوَّلُُٱل َهد  َُحتَّ

يَُُُيب لُغَُ ُُٱل َهد  اُِمنُكمََُكنََُُفَمنََُمِلَُّهۥ  رِيض  وُ ُمَّ
َ
ىُبِهِۦُُٓأ ذ 

َ
ِنُأ ِسهِۦُمل

 
أ يَة ُُرَّ ِنُفَفِد  وُ ُِصَيامُ ُمل

َ
ُأ

وُ َُصَدقَةُ 
َ
ُ ُأ ُُٓنُُسك  ِمنُتمُ ُفَإَِذا

َ
َرةَُُِتَمتَّعََُُفَمنُأ َجلُُِإَِلُُبِٱل ُعم  َتي َسََُُفَماُٱۡل  ِيُ ُِمنَُُٱس  ََُيِدُ ُلَّمُ َُفَمنُٱل َهد 
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يَّامُ ُثََلَٰثةُِفَِصَيامُُ
َ
َجلُُِِفُُأ ُتم  ُُإَِذاَُوَسب َعةُ ُٱۡل  ة ُُتِل َكُُرََجع  لُُهۥُيَُكنُ ُلَّمُ ُلَِمنَُذٰلَِكََُُكِملَة  َُُعَۡشَ ه 

َ
ُأ

ِجدَُُِحاِِضِي ََراِم ُُٱل َمس 
ََُُوٱتَُّقوا ُُٱۡل  لَُمٓوا ُُٱِّلَّ نََُُّوٱع 

َ
َُُأ  [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٩٦ُٱل عَِقاِبَُُشِديدُُُٱِّلَّ

“আর হজ ও উমরা আল্লাহর জনয পূণব কর। অতঃপর যদ্বদ সতামরা আটশক পড় 
তশি সয পশু সহজ হশি (তা যশিহ কর)। আর সতামরা সতামাশদর মাো মুেন 
কশরা না, যতিণ না পশু তার যোস্থাশন সপৌঁশি। আর সতামাশদর মশধয সয 
অসুস্থ দ্বকংিা তার মাোয় যদ্বদ সকান কষ্ট োশক তশি দ্বসয়াম দ্বকংিা সদকা 
অেিা পশু যশিহ-এর মাধযশম দ্বফদ্বদয়া সদশি। আর যখন সতামরা দ্বনরাপদ হশি 
তখন সয িযদ্বক্ত উমরার পর হজ সম্পাদনপূিবক তামাতু্ত করশি, তশি সয পশু 
সহজ হশি, তা যশিহ করশি। দ্বকন্তু সয তা পাশি না তাশক হশজ দ্বতন দ্বদন এিং 
যখন সতামরা দ্বফশর যাশি, তখন সাত দ্বদন দ্বসয়াম পালন করশি। এই হল পূণব 
দে। এই দ্বিধান তার জনয, যার পদ্বরিার মাসদ্বজদুল হারাশমর অদ্বধিাসী নয়। 
আর সতামরা আল্লাহশক ভয় কর এিং সজশন রাখ, দ্বনিয় আল্লাহ ‘আযািদাশন 
কশিার।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৯৬]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সতামরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুদ্বষ্টর দ্বনদ্বমশত্ত পদ্বরপূণবভাশি হজ 
ও উমরা সম্পন্ন কর। তশি ইহরাম িাাঁধার পর হজ ও উমরা সম্পন্ন করায় যদ্বদ 
েত্রু িা অসুস্থতা ইতযাদ্বদ অন্তরায় হয় তাহশল সতামাশদর অিেয কতবিয হশি 
উট, েরু িা িােশলর মশধয যা সম্ভি হয় আল্লাহ তা‘আলার তনকটয অজবশন তা 
জিাই করা। যাশত কশর সতামরা মাো মুদ্বড়শয় িা িুল সিাট কশর সতামাশদর 
ইহরাম সেশক সিদ্বরশয় সযশত পার। অিরুি োকাকাশল সতামরা দ্বনশজশদর মাো 
মুোশি না যািৎ না অিরুি িযদ্বক্ত তার অিরুি োকার স্থাশন দ্বনজ হাদ্বদ জিাই 
কশর আপন ইহরাম সেশক হালাল হশয় যায়। নিী সাল্লাল্লাহু আলাইদ্বহ 
ওয়াসাল্লাম সযমন ‘হুদায়দ্বিয়ায়’ কুরিানী কশরদ্বিশলন। আর অিরুি না হওয়া 
িযদ্বক্ত শুধু হারাশমই হাদ্বদ জিাই করশি, সযখাশন সস ঈশদর দ্বদন তো 
(দ্বজলহশজর) দে তাদ্বরখ এিং পরিতবী তােরীশকর দ্বদনগুশলায় অিস্থায় কশর। 
অতএি সতামাশদর সকউ যদ্বদ অসুস্থ হয় অেিা তার মাোয় সকাশনা সমসযা হয় 
যার ফশল তা মুোশনার প্রশয়াজন সদখা সদয়- যখন সস মুহদ্বরম- তশি মুদ্বেশয় 



 

 

আত-তাফসীর আল মুইয়াসসার (দ্বিতীয় পারা) 
 34  

সফলশি। আর তাশক এ জনয দ্বফদইয়া দ্বদশত হশি। আর তা হশলা দ্বতনদ্বদন 
সাওম পালন দ্বকংিা িয় জন দ্বমসকীনশক সদকা করশি -প্রশতযকশক আধব সা‘ 
খাদয সদশি দ্বকংিা সহশরম েরীশফর দদ্বরদ্রশদর জনয একদ্বট িােল জিাই করশি। 
পিান্তশর সতামরা যখন দ্বনরাপদ ও সুস্থ োকশি, এমতািস্থায় সতামাশদর মশধয 
সয হশজর সশে উমরাশক দ্বমদ্বলশয় তামাতু্ত করশি আর তা হশলা উমরা সমাপ্ত 
করার পর ইহরাম সেশক হালাল হিার প্রয়াশসর মাধযশম, তশি তাশক সাধযমত 
হাদ্বদ কুরিানী করশত হশি। যার পশি জিাই করার মত সকাশনা হাদ্বদ সংগ্রহ 
করা সম্ভি না হয় তাশক হশজর মাসগুশলায় দ্বতনদ্বদশনর সরাযা রাখশত হশি আর 
সাতদ্বট সরাযা রাখশত হশি হশজর কাযবাদ্বদ সেষ কশর পদ্বরিাশর দ্বফশর আসার 
পর। এই হশলা পুশরা দে সরাযা যা পালন না করশলই নয়। এই হাদ্বদ এিং 
তার দ্বিকল্প দ্বহশসশি সয দ্বসয়ামগুশলার কো িলা হল সসটা তার জনয যার 
পদ্বরিার হারাশমর অদ্বধিাসী নয়। আর আল্লাহ তা‘আলাশক ভয় কর, তাাঁর 
দ্বনশদবোিদ্বল পালন কর এিং দ্বনশষধািদ্বল সেশক দ্বিরত োক। আর সজশন রাখ 
দ্বনিয় আল্লাহ তাাঁর দ্বনশদবে অমানযকারী এিং তাাঁর সতকবকৃত দ্বিষয় 
সম্পাদনকারীশদর কশিার ‘আযািদাতা।  

َجُُّ﴿ ُهرُ ُٱۡل  ش 
َ
ُ ُأ لُوَمٰت  ع  َجَُُّفِيِهنَُُّفََرَضَُُفَمنُمَّ َجلِ ُُِفُُِجَداَلَُُوَّلُُفُُسوَقَُُوَّلَُُرفََثُُفََلُُٱۡل 

َُوَماُٱۡل 
َعلُوا ُ هَُُُخري  ُُِمنُ َُتف  لَم  ُ َُُيع  ُدوا ُُٱِّلَّ َُُفَإِنََُُّوتََزوَّ ادَُُِخري  َوٰىُ ُٱلزَّ ِلَُُوٱتَُّقونُُِٱّلَّق  و 

ُ
أ ل َبٰبَُُِيَٰٓ

َ  ﴾١٩٧ُٱِل 
 [  ٢١١: ابلقرة]

“হশজর সময় দ্বনদ্বদবষ্ট মাসসমূহ। অতএি এই মাসসমূশহ সয দ্বনশজর ওপর হজ 
আশরাপ কশর দ্বনল, তার জনয হশজ অশ্লীল ও পাপ কাজ এিং ঝেড়া-দ্বিিাদ 
তিধ নয়। আর সতামরা ভাল কাশজর যা কর, আল্লাহ তা জাশনন এিং পাশেয় 
গ্রহণ কর। দ্বনিয় উত্তম পাশেয় তাকওয়া। আর সহ দ্বিশিক সম্পন্নেণ, সতামরা 
আমাশক ভয় কর।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ১৯৭]    

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: হশজর সময়াদ দ্বনদ্বদবষ্ট কশয়ক মাস। আর সসগুশলা হশলা: 
োওয়াল, দ্বযলকদ ও দ্বযলহশজর দে দ্বদন। অতএি, এই মাসগুশলায় সয সকউ 
ইহরাশমর মাধযশম দ্বনশজর ওপর হজ ওয়াদ্বজি কশর সনশি, তার জনয তদদ্বহক 
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দ্বমলন এিং এশত উিুিকারী উদ্বক্ত ও আিরণ দ্বনদ্বষি। তার জনয সকাশনা গুনাহ 
দ্বকংিা অশ্লীল কাজ যা সক্রাধ ও দ্বনদ্বষি দ্বিষশয় ধাদ্বিত কশর সমূ্পণবরূশপ হারাম। 
আর সতামরা সয শুভ কাজই কর না সকন আল্লাহ তা জাশনন। অতএি দ্বতদ্বন 
সিাইশক দ্বনজ দ্বনজ আমশলর প্রদ্বতদান সদশিন। আর সতামরা দ্বনশজশদর জনয 
হশজর সফশরর জনয খাদয-পানীয় প্রভৃদ্বত পাশেয় সংগ্রহ কর। একইভাশি 
পরকালীন জীিশনর জনযও সনক ‘আমাশলর পাশেয় সংগ্রহ কর। সকননা 
তাকওয়াই হশলা উত্তম পাশেয়। আর সহ সুস্থ সিাধসম্পন্ন সলাশকরা সতামরা 
আমাশক ভয় কর।  

نُُجَناحُ َُعلَي ُكمُ ُلَي َسُ﴿
َ
ُُتَب َتُغوا ُُأ ل  ِنُفَض  ُ ُمل بلُِكم  ُُٓرَّ ُتمُفَإَِذا فَض 

َ
ِنُ ُأ َُُفَٱذ ُكُروا َُُعَرَفٰت ُُمل ُٱِّلَّ

َعرُُِِعندَُ َمش 
ََراِمُ ُٱل 

ِنُُكنُتمُِإَونَُهَدىُٰكمُ َُكَماَُوٱذ ُكُروهُُُٱۡل  ٓاللِيَُُلَِمنََُُقب لِهِۦُمل : ابلقرة] ﴾١٩٨ُٱلضَّ
٢١١  ] 

“সতামাশদর ওপর সকাশনা পাপ সনই সয, সতামরা সতামাশদর রশির পি সেশক 
অনুগ্রহ অনুসন্ধান করশি। সুতরাং যখন সতামরা আরাফা সেশক সির হশয় 
আসশি, তখন মােআশর হারাশমর দ্বনকট আল্লাহশক স্মরণ কর এিং তাশক 
স্মরণ কর সযভাশি দ্বতদ্বন সতামাশদরশক দ্বদকদ্বনশদবেনা দ্বদশয়শিন। যদ্বদও সতামরা 
এর পূশিব অিেযই পেভ্রষ্টশদর অন্তভুবক্ত দ্বিশল।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: 
১৯৮]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: হশজর দ্বদনগুশলায় িযিসা সেশক মুনাফা হাদ্বসল কশর দ্বরদ্বযক 
তালাে করায় সতামাশদর সকাশনা পাপ সনই। অতপর সতামরা যখন সূশযবাদশয়র 
পর ‘আরাফাত’ সেশক প্রতযািতবন করশি -আর সসদ্বট হশলা ওই স্থান সযখাশন 
দ্বযলহশজর নয় তাদ্বরশখ হাজীেণ অিস্থান কশরন -তখন ‘মুযদাদ্বলফায়’ মাে‘আশর 
হারাশমর কাশি তাসিীহ, তালদ্বিয়া ও সদা‘আ ইতযাদ্বদর মাধযশম আল্লাহর দ্বযদ্বকর 
করশি। সতামরা আল্লাহশক সদ্বিক পন্থায় স্মরণ করশি দ্বযদ্বন সতামাশদরশক 
দ্বনশজর পে সদদ্বখশয়শিন। অনযোয় এ সহদাশয়শতর আশে সতামরা পে ভ্রষ্টতায় 
দ্বিশল সযখাশন সতামরা তাাঁশক সদ্বিকভাশি দ্বিনশত না। 
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فِيُضوا ُُُثمَُّ﴿
َ
فَاَضَُُحي ُثُُِمنُ ُأ

َ
فُِروا ُُٱنلَّاُسُُأ َتغ  َ َُُوٱس  َُُإِنَُُّٱِّلَّ  [  ٢١١: ابلقرة] ﴾١٩٩ُرَِّحيمُ َُغُفور ُُٱِّلَّ

“অতঃপর সতামরা প্রতযািতবন কর, সযখান সেশক মানুশষরা প্রতযািতবন কশর 
এিং আল্লাহর কাশি িমা িাও। দ্বনিয় আল্লাহ িমােীল, পরম দয়ালু।” [সূরা 
আল-িাকারা, আয়াত: ১৯৯] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর জাদ্বহলীযুশের সয সকল সলাক জাশন না তাশদর 
দ্বিশরাদ্বধতায় সতামাশদর ‘আরাফাত’ সেশক প্রতযিতবন হয় সযন সসখান সেশক 
সযখান সেশক প্রতযািতবন কশরন ইিরাহীম আলাইদ্বহস সালাম। আর আল্লাহর 
কাশি প্রােবনা কর দ্বতদ্বন সযন সতামাশদর পাপািারগুশলা মাজবনা কশরন। দ্বনিয় 
আল্লাহ তাওিাকারী, িমাপ্রােবনাকারী িান্দাশদর িমাকারী এিং তাশদর প্রদ্বত 
দয়াপ্রিণ। 

َنِٰسَكُكمُ ُقََضي ُتمُفَإَِذا﴿ َُُفَٱذ ُكُروا ُُمَّ رُِكمُ ُٱِّلَّ وُ َُءابَآَءُكمُ َُكِذك 
َ
َشدَُُّأ

َ
اُ ُأ ر  َُمنُٱنلَّاِسُُفَِمنَُُذِك 

َُُٓيُقوُلُ َياُِفَُُءاتَِناَُربََّنا ن   [  ١١١: ابلقرة] ﴾٢٠٠َُخَلٰقُ ُِمنُ ُٱٓأۡلِخَرةُُِِفََُُلُۥَُوَماُٱدلُّ

“তারপর যখন সতামরা সতামাশদর হশজর কাজসমূহ সেষ করশি, তখন 
আল্লাহশক স্মরণ কর, সযভাশি সতামরা স্মরণ করশত সতামাশদর িাপ-
দাদাশদরশক, এমনদ্বক তার সিশয় অদ্বধক স্মরণ। আর মানুশষর মশধয এমনও 
আশি সয িশল, সহ আমাশদর রি, আমাশদরশক দুদ্বনয়াশতই দ্বদশয় দ্বদন। িস্তুত 
আদ্বখরাশত তার জনয সকাশনা অংে সনই।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২০০] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: অতপর যখন সতামরা দ্বনশজশদর ইিাদতসমূহ সমাপ্ত করশি 
এিং হশজর কাযবাদ্বদ সম্পন্ন করশি তখন সতামরা অদ্বধকহাশর আল্লাহর স্মরণ ও 
তাাঁর গুণদ্বকতবন করশি। সযমন সতামরা সতামাশদর িাপ-দাদার কৃদ্বতেগুশলা 
দ্বকংিা এর সিশয় িড় দ্বকিু সিদ্বে সিদ্বে স্মরণ কর। মানুশষর মশধয একদল আশি 
যারা সকিল দুদ্বনয়া দ্বনশয়ই িযস্ত। এমনদ্বক তারা সদা‘আ কশর, সহ আমাশদর রি, 
আমাশদরশক দুদ্বনয়ার সুস্থতা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তদ্বত দান করুন। 
আদ্বখরাশতর এশদর জনয দ্বকিুই নাই। কারণ এরা তা প্রতযাো কশর না এিং 
সেফ দুদ্বনয়াশতই তাশদর দ্বিন্তা ও পদ্বরকল্পনা সীদ্বমত রাশখ।   
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نَُوِمن ُهم﴿ َُٓربََُُّيُقوُلُُمَّ ن َياُِفَُُءاتَِناَُنا  ﴾٢٠١ُٱنلَّارَُُِعَذاَبَُُوقَِناَُحَسَنةُ ُٱٓأۡلِخَرةَُُِوِفَُُحَسَنةُ ُٱدلُّ
 [  ١١٢: ابلقرة]

“আর তাশদর মশধয এমনও আশি, যারা িশল, সহ আমাশদর রি, আমাশদরশক 
দুদ্বনয়াশত কলযাণ দ্বদন। আর আদ্বখরাশতও কলযাণ দ্বদন এিং আমাশদরশক 
আগুশনর আযাি সেশক রিা করুন।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২০১]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর সলাকশদর মশধয একদল মু’দ্বমন আশি যারা সদা‘আয় 
িশল, সহ আমাশদর রি, আমাশদরশক দুদ্বনয়ায় োদ্বন্ত, দ্বরদ্বযক ও উপকারী ইলম 
এিং দীন ও দুদ্বনয়া সংক্রান্ত নানা উপকারী দ্বিষয় দান করুন। আদ্বখরাশত 
জান্নাশত দান করুন এিং আমাশদর সেশক জাহান্নাশমর আগুন দূশর রাখুন। আর 
এদ্বট সিশি অেবিহুল সদা‘আ। এ জনযই এদ্বট দ্বিল অদ্বধকাংে নিীর সদা‘আ। 
সযমনদ্বট িদ্বণবত হশয়শি িুখারী ও মুসদ্বলশম।  

َلَٰٓئَِكُ﴿ و 
ُ
اُنَِصيب ُُلَُهمُ ُأ ِمَّ َُُُكَسُبوا  ُُمل َِساِبََُُسِيعَُُُوٱِّلَّ  [  ١١١: ابلقرة] ﴾٢٠٢ُٱۡل 

“তারা যা অজবন কশরশি তার দ্বহসযা তাশদর রশয়শি। আর আল্লাহ দ্বহসাি গ্রহশণ 
দ্রুত।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২০২] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: যারা এই সদা‘আ কশর তাশদর জনয দ্বিোল সনকী রশয়শি 
তারা সয সনক ‘আমলগুশলা কশরশি তার দ্বিদ্বনমশয়। আর আল্লাহ দ্রুত দ্বহসাি 
গ্রহণকারী। দ্বতদ্বন তাাঁর িান্দার আমশলর দ্বহসাি রাশখন এিং দ্বতদ্বন তাশদরশক 
তার দ্বিদ্বনময় সদশিন।  

ََُُوٱذ ُكُروا ُ﴿ يَّامُ ُِفُُٓٱِّلَّ
َ
ُ ُأ ُدوَدٰت  ع  َلَُُفَمنُمَّ ُُِِفَُُتَعجَّ رََُُوَمنَُعلَي هُُِإِث مَُُفََلُُٓيَو َمي  خَّ

َ
ُإِث مَُُفََلُُٓتَأ

ُ ُلَِمنَُُِعلَي هُِ  ََُُوٱتَُّقوا ُُٱتََّقٰ لَُموٓا ُُٱِّلَّ نَُّكمُ َُوٱع 
َ
ونَُُإَِِل هُُِأ  [  ١١١: ابلقرة] ﴾٢٠٣َُُت َۡشُ

“আর আল্লাহশক স্মরণ কর দ্বনদ্বদবষ্ট দ্বদনসমূশহ। অতঃপর সয তাড়াহুড়া কশর 
দু’দ্বদশন িশল আসশি। তার সকান পাপ সনই। আর সয দ্বিলব করশি, তারও 
সকান অপরাধ সনই। (এ দ্বিধান) তার জনয, সয তাকওয়া অিলবন কশরশি। 
আর সতামরা আল্লাহর তাকওয়া অিলবন কর এিং সজশন রাখ, দ্বনিয় 
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সতামাশদরশক তাাঁরই কাশি সমশিত করা হশি।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: 
২০৩] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সতামরা অল্প কশয়কদ্বদশন আল্লাহশক স্মরণ কর তাাঁর তাসিীহ 
ও তাকিীশরর মাধযশম। আর সস দ্বদনগুশলা হশলা তােরীশকর দ্বদনসমূহ: 
দ্বযলহশজর একাদে, িাদে ও ত্রশয়াদে। তশি যার তাড়া আশি দ্বতদ্বন িাদে 
তাদ্বরশখ কংকর দ্বনশিশপর পর সূযবাশস্তর আশে ‘দ্বমনা’ সেশক সিদ্বরশয় সেশল 
তাশত সকাশনা সমসযা নাই। আর যার তাড়া সনই, দ্বতদ্বন যদ্বদ ত্রশয়াদে তাদ্বরশখ 
‘দ্বমনা’য় রাদ্বত্র যাপন কশরন তাশতও সকাশনা গুনাহ নাই। সয দ্বক-না তার হশজ 
আল্লাহশক ভয় কশর। তশি দ্বিলব করাই উত্তম। কারণ, এশত কশর ইিাদত 
সিদ্বে হয় এিং নিী সাল্লাল্লাহু আলাইদ্বহ ওয়াসাল্লাশমর আমশলর অনুকরণ করা 
হয়। আর সহ মুসদ্বলমেণ, সতামরা আল্লাহশক ভয় কর, সতামাশদর প্রদ্বতদ্বট কাশজ 
তাাঁশক পযবশিিক জান এিং মশন সরখ সতামাশদর মৃতুযর পর একমাত্র তাাঁর 
কাশিই সতামরা দ্বহসাি ও প্রদ্বতদাশনর জনয সমশিত হশি।  

ِجُبَكَُُمنُٱنلَّاِسَُُوِمنَُ﴿ َُلُۥُُيع  ََيٰوةُُِِفُُقَو  ن َياُٱۡل  ِهدُُُٱدلُّ ََُُويُش  ُُٰٱِّلَّ دَلَُُُّوُهوَُُقَل بِهِۦُِفَُُماََُعَ
َ
ُأ

َِصامُِ  [  ١١٤: ابلقرة] ﴾٢٠٤ُٱۡل 

“আর মানুশষর মশধয এমনও আশি, যার কো দুদ্বনয়ার জীিশন সতামাশক অিাক 
কশর এিং সস তার অন্তশর যা রশয়শি, তার ওপর আল্লাহশক সািী রাশখ। আর 
সস কদ্বিন ঝেড়াকারী।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২০৪]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ রাসূল, মুনাদ্বফকশদর কাশরা কাশরা কো আপনাশক মুগ্ধ 
করশি। সয তার মন ভুলাশনা িিন দ্বদশয় আদ্বখরাত িাদ দ্বদশয় সকিল দুদ্বনয়ার 
দ্বকিু অংে সপশত িায় এিং সস আল্লাহর েপে দ্বদশয় তার মশন ইসলাশমর 
ভাশলািাসা লালশনর দাদ্বি কশর। এদ্বট আসশল আল্লাহর সশে এক ধরশনর ঘৃষ্টতা 
সদখাশনার নামান্তর। আর সস দ্বকন্তু ইসলাম ও মুসদ্বলশমর দ্বিরুশি তীব্র েত্রুতা 
সপাষণ কশর।  
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ُُِٰإَوَذا﴿ ۡرِضُُِفَُُسَعُُٰتََولَّ
َ ِسدَُُٱِل  لَِكُُفِيَهاُِِلُف  َر َثَُُوُيه  َل ُُٱۡل  َُُُوٱلنَّس  َُُّلَُُوٱِّلَّ  ﴾٢٠٥ُٱل َفَسادَُُُُيِبُّ

 [  ١١١: ابلقرة]

“আর যখন সস দ্বফশর যায়, তখন জদ্বমশন প্রশিষ্টা িালায় তাশত ফাসাদ করশত 
এিং ধ্বংস করশত েসয ও প্রাণী। আর আল্লাহ ফাসাদ ভাশলািাশসন না।” [সূরা 
আল-িাকারা, আয়াত: ২০৫]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ রাসূল, যখন সস আপনার কাি সেশক িশল যায়, সস তখন 
যমীশন দ্বিেৃঙ্খলা িা সন্ত্রাস সৃদ্বষ্ট, মানুশষর েষয ধ্বংস এিং তাশদর েিাদ্বদ পশু 
হতযার সিষ্টা িালায়। আল্লাহ দ্বিেৃঙ্খলা িা সন্ত্রাস পিন্দ কশরন না।  

َُُٱتَّقََُُِلُُُقِيَلُُِإَوَذا﴿ َخَذت هُُُٱِّلَّ
َ
ةُُُأ ث ِمُ ُٱل عِزَّ ِ

ُبُهۥُبِٱۡل   [  ١١١: ابلقرة] ﴾٢٠٦ُٱل ِمَهادَُُُوَۡلِئ َسَُُجَهنَُّمُ ُفََحس 

“তাশক পাপ করশত উৎসাহ সদয়। সুতরাং জাহান্নাম তার জনয যশেষ্ট এিং তা 
কতই না মন্দ দ্বিকানা।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২০৬] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর ওই মুনাদ্বফকশক যখন উপশদে প্রদান করা কশর িলা 
হয়, আল্লাহশক ভয় কর,  তাাঁর োদ্বস্ত সেশক সতকব োক এিং জদ্বমশন দ্বিেৃঙ্খলা 
সৃদ্বষ্ট সেশক দ্বিরত োক, সস উপশদে গ্রহণ কশর না; িরং আত্মম্ভদ্বরতা ও জাদ্বহলী 
অহংকার তাশক অদ্বধক গুনাশহ প্রশরাদ্বিত কশর। অতএি োদ্বস্ত দ্বহশসশি 
জাহান্নামই যশেষ্ট তার। আর তা কতই খারাপ দ্বিিানা।  

ِيَُمنُٱنلَّاِسَُُوِمنَُ﴿ َسهُُُيَۡش  ِ َُُمر َضاِتُُٱب تَِغآءََُُنف  ُُُٱِّلَّ َُُوٱِّلَّ  [  ١١١: ابلقرة] ﴾٢٠٧ُبِٱل ِعَبادُُِرَُءوُف 

“আর মানুশষর মশধয এমন সলাকও আশি সয আল্লাহর সন্তুদ্বষ্টর উশদ্দশেয দ্বনজশক 
দ্বিদ্বকশয় সদয়। আর আল্লাহ (তার) িান্দাশদর প্রদ্বত দয়ােীল।” [সূরা আল-
িাকারা, আয়াত: ২০৭] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: পিান্তশর দ্বকিু সলাক আল্লাহর সন্তুদ্বষ্ট সপশত তাাঁর পশে 
দ্বজহাশদ এিং তাাঁর আনুেশতয দ্বনশজর জীিন িাদ্বজ রাশখ। আল্লাহ তাাঁর িান্দাশদর 



 

 

আত-তাফসীর আল মুইয়াসসার (দ্বিতীয় পারা) 
 40  

প্রদ্বত মমতােীল। মু’দ্বমন িান্দাশদর প্রদ্বত দ্বতদ্বন তাশদর ইহ ও পরকাশল িযাপক 
রহমত িষবণ কশরন। দ্বতদ্বন তাাঁশদর উত্তম প্রদ্বতদান সদন।  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينََُُيَٰٓ ُخلُوا َُُءاَمُنوا ُُٱَّلَّ ل مُُِِفُُٱد  ِ ي َطِٰنُ ُُخُطَوٰتُُِتَتَّبُِعوا َُُوَّلَُُكٓافَّةُ ُٱلسل ُ ُلَُكمُ ُإِنَُّهۥُٱلشَّ َُعُدول
بِيُ   [  ١١١: ابلقرة] ﴾٢٠٨ُمُّ

“সহ মু’দ্বমনেণ, সতামরা ইসলাশম পূণবরূশপ প্রশিে কর এিং েয়তাশনর পদাঙ্ক 
অনুসরণ কশরা না। দ্বনিয় সস সতামাশদর জনয স্পষ্ট েত্রু।” [সূরা আল-িাকারা, 
আয়াত: ২০৮] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর সহ ওই সকল সলাক যারা রি দ্বহশসশি আল্লাহ, নিী ও 
রাসূল দ্বহশসশি মুহাম্মদ এিং দীন দ্বহশসশি ইসলাশম ঈমান এশনি, সতামরা 
পূণবােরূশপ ইসলাশম দাদ্বখল হও। এর সকল দ্বিদ্বধ-দ্বিধান অনুযায়ী আমল কর। 
এর দ্বকিুই িাদ সরখ না। আর সতামরা েয়তাশনর পদাঙ্ক অনুসরণ কর না সয 
সতামাশদরশক গুনাশহর প্রদ্বত আহ্বান জানায়। সশন্দহাতীতভাশি েয়তান 
সতামাশদর প্রকােয েত্রু। অতএি তার িযাপাশর সতকব সেক।  

ِنُ َُزلَل ُتمُفَإِن﴿ دُُِمل َيلَِنُٰتَُُجآَءت ُكمَُُُماَُبع  لَُمٓوا ُُٱۡل  نَُُّفَٱع 
َ
َُُأ  [  ١١١: ابلقرة] ﴾٢٠٩َُحِكيمُ َُعزِيزُ ُٱِّلَّ

“অতএি সতামরা যদ্বদ পদস্খদ্বলত হও, সতামাশদর দ্বনকট সুস্পষ্ট দ্বনদেবনসমূহ 
আসার পর, তশি সজশন রাখ সয, আল্লাহ পরাক্রমোলী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আল-
িাকারা, আয়াত: ২০৯]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: অতএি সতামাশদর কাশি কুরআন ও সুন্নাশহর মত সুস্পষ্ট 
প্রমাণাদ্বদ আসার পরও যদ্বদ সতামরা সতয পে সেশক দ্বিিুযত হও, তশি সজশন 
রাখ আল্লাহ তাাঁর রাজশে পরাক্রমোলী; সকাশনা দ্বকিুই তাাঁর আওতার িাইশর 
নয়। আপন আশদে ও দ্বনশষধ প্রদাশন দ্বতদ্বন প্রজ্ঞািান; প্রদ্বতদ্বট দ্বজদ্বনসশক দ্বতদ্বন 
তার উপযুক্ত ও যোেব স্থাশনই রাশখন।  

ُُٓيَنُظُرونََُُهل ُ﴿ نُإِّلَّ
َ
تَِيُهمُُُأ

 
ُُُيَأ ِنَُُُظلَلُ ُِفُُٱِّلَّ ُر َُُوقُِضََُُوٱل َمَلَٰٓئَِكةُُُٱل َغَمامُُِمل م 

َ ُُِِإَوَلُُٱِل  ُتُر َجعُُُٱِّلَّ
ُمورُُ
ُ  [  ١٢١: ابلقرة] ﴾٢١٠ُٱِل 
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“তারা দ্বক এরই অশপিা করশি সয, সমশঘর িায়ায় আল্লাহ ও সফশরেতােণ 
তাশদর দ্বনকট আেমন করশিন এিং সি দ্বিষশয়র ফয়সালা কশর সদয়া হশি। 
আর আল্লাহর দ্বনকটই সি দ্বিষয় প্রতযািদ্বতবত হশি।” [সূরা আল-িাকারা, 
আয়াত: ২১০]   

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সুস্পষ্ট প্রমাণাদ্বদত উপস্থাপশনর পর এসি অিাধয কাদ্বফররা 
দ্বক অশপিা করশি সমঘমালার িায়ারূশপ আল্লাহ তাশদর সামশন এশস তাশদর 
নযায়ানুে ফয়সালা করশিন? দ্বফদ্বরেতারা তাশদর সামশন আদ্বিভুবত হশি আর 
আল্লাহ তখন দ্বিিার করশিন? আর একমাত্র তাাঁর কাশিই সকল সৃদ্বষ্টর যািতীয় 
দ্বিষয় প্রতযািদ্বতবত হশি।  

َٰٓءِيَلُُبَِنَُُٓسل ُ﴿ َر ِنُ َُءاَتي َنُٰهمَُكمُ ُإِس  ل َُُوَمنُبَيلَِنة ُ َُءايَة ُُمل ِ َمةَُُُيَبدل ُُِنِع  دُُِِمنُ ُٱِّلَّ ُفَإِنََُُّجآَءت هَُُُماَُبع 
َُ  [  ١٢٢: ابلقرة] ﴾٢١١ُٱل عَِقاِبَُُشِديدُُُٱِّلَّ

“িনী ইসরাঈলশক দ্বজজ্ঞাসা কর, আদ্বম তাশদরশক কত সুস্পষ্ট দ্বনদেবন দ্বদশয়দ্বি। 
আর সয আল্লাহর দ্বন‘আমত তার কাশি আসার পর তা িদশল সদশি তাহশল 
দ্বনিয় আল্লাহ আযাি দাশন কশিার।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২১১]   

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ রাসূল, অিাধয িনী ইসরাঈলশক দ্বজশজ্ঞস করুন, আদ্বম 
তাশদর দ্বকতািগুশলায় কত কত সুস্পষ্ট দ্বনদেবনাদ্বদ দ্বদশয়দ্বি যা তাশদরশক সশতযর 
পে সদখায়। অতপর তারা তার প্রশতযকদ্বটশক অস্বীকার কশরশি, তাশক উশপিা 
কশরশি এিং তাশক তার স্থান সেশক দ্বিিুযত কশরশি। আর সয আল্লাহর 
দ্বন‘আমত তো তাাঁর দীনশক িদশল সদশি এিং তার পদ্বরিয় লাভ আর সস 
সম্পশকব প্রমাণাদ্বদ উপস্থাপশনর পরও তাশক অস্বীকার করশি, তাশক মশন 
রাখশত হশি সয আল্লাহ তাশক কশিার োদ্বস্তদাতা।  

ِينَُُُزيلِنَُُ﴿ ََيٰوةَُُُكَفُروا ُُلَِّلَّ َياُٱۡل  ن  َخُرونَُُٱدلُّ ِينَُُِمنََُُويَس  ِينََُُءاَمُنوا ُ ُٱَّلَّ ا َُُوٱَّلَّ ُيَو مَُُفَو َقُهمُ ُٱتََّقو 
ُُُٱل قَِيَٰمةُِ  ُزُقَُُوٱِّلَّ ُُِيََشآءَُُُمنُيَر   [  ١٢١: ابلقرة] ﴾٢١٢ُُِحَساب ُُبَِغري 
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“যারা কুফুরী কশরশি, দুদ্বনয়ার জীিনশক তাশদর জনয সুশোদ্বভত করা হশয়শি। 
আর তারা মু’দ্বমনশদর দ্বনশয় উপহাস কশর। আর যারা তাকওয়া অিলবন 
কশরশি, তারা দ্বকয়ামত দ্বদিশস তাশদর উপশর োকশি। আর আল্লাহ যাশক িান, 
দ্বহসািদ্বিহীন দ্বরদ্বযক দান কশরন।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২১২]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: যারা আল্লাহর একেিাদশক অস্বীকার কশর তাশদর জনয 
দুদ্বনয়া এিং এর সভােসামগ্রীশক সুলভ কশর সদওয়া হশয়শি। আর তারা 
মু’দ্বমনশদর দ্বনশয় িাট্টা-দ্বিদ্রূপ কশর। যারা আপন রিশক ভয় কশর দ্বকয়ামশতর 
দ্বদন তারা সি কাদ্বফশরর ওপশর োকশি। সকননা আল্লাহ তাশদরশক জান্নাশতর 
সশিবাচ্চ স্থাশন অদ্বধদ্বষ্ঠত করশিন আর কাদ্বফরশদর দ্বনশিপ করশিন জাহান্নাশমর 
সিদ্বনম্ন স্তশর। আপন সৃদ্বষ্টর মশধয আল্লাহ যাশক িান দ্বহসাি িাড়া দ্বরযক দান 
কশরন।  

ةُ ُٱنلَّاُسََُُكنَُ﴿ مَّ
ُ
َُُُفَبَعَثَُُوِٰحَدةُ ُأ ُُٱِّلَّ ِ ِينَُُنَُٱنلَّبِيل ِ نَزَلَُُوُمنِذرِينَُُُمبَۡشل

َ
َقلُُِٱل ِكَتَٰبَُُمَعُهمَُُُوأ ُبِٱۡل 

ُكمَُ َُُِِلَح  َتلَُفوا ُُفِيَماُٱنلَّاِسَُُبي  َتلََفَُُوَماُفِيهُِ ُٱخ  ُُفِيهُُِٱخ  ِينَُُإِّلَّ وتُوهُُُٱَّلَّ
ُ
دُُِِمنُ ُأ َُجآَءت ُهمَُُُماَُبع 

َيلَِنُٰتُ َي اُٱۡل  ُ َُبغ  َُُُفَهَدىُبَي َنُهم  ِينَُُٱِّلَّ َتلَُفوا ُُلَِماَُءاَمُنوا ُُٱَّلَّ َقلُُِِمنَُُفِيهُُِٱخ  ۦ ُُٱۡل  ُُُبِإِذ نِهِ ِديَُوٱِّلَّ َُيه 
َتِقيمُ ُِصَرٰط ُُإَِلُُٰيََشآءَُُُمن س   [  ١٢١: ابلقرة] ﴾٢١٣ُمُّ

“মানুষ দ্বিল এক উম্মত। অতঃপর আল্লাহ সুসংিাদদাতা ও সতকবকারীরূশপ 
নিীশদরশক সপ্ররণ করশলন এিং সতযসহ তাশদর সশে দ্বকতাি নাদ্বযল করশলন, 
যাশত মানুশষর মশধয ফয়সালা কশরন, সয দ্বিষশয় তারা মতদ্বিশরাধ করত। আর 
তারাই তাশত মতদ্বিশরাধ কশরদ্বিল, যাশদরশক তা সদয়া হশয়দ্বিল, তাশদর দ্বনকট 
স্পষ্ট দ্বনদেবন আসার পরও পরস্পশরর মশধয দ্বিশিষিেত। অতঃপর আল্লাহ দ্বনজ 
অনুমদ্বতশত মু’দ্বমনশদরশক দ্বহদায়াত দ্বদশলন সয দ্বিষশয় তারা মতদ্বিশরাধ করদ্বিল। 
আর আল্লাহ যাশক ইো কশরন সরল পশের দ্বদশক দ্বহদায়াত সদন।” [সূরা আল-
িাকারা, আয়াত: ২১৩] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সি মানুষ দ্বিল এক দলভুক্ত। তারা সিাই এক আল্লাহর 
প্রদ্বত ঈমান আনয়শন এক দ্বিল। পরিতবীশত তারা তাশদর দীন দ্বনশয় দ্বিশরাশধ 
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দ্বলপ্ত হয়। তখন আল্লাহ তাাঁর দীশনর প্রদ্বত আহ্বান জানাশত নিীশদর সপ্ররণ 
কশরন। তাাঁরা আল্লাহর আনুেতযকারীশদর জান্নাশতর সুসংিাদ সদন এিং তাাঁর 
কুফরী ও অিাধযািারণকারীশদর তাাঁরা সতকব কশরন। আল্লাহ সতয জ্ঞানসহ 
তাাঁশদর ওপর আসমানী দ্বকতািসমূহও নাদ্বযল কশরন। তাাঁরা যাশত তা সেশক 
মানুশষর মশধয দ্বিদযমান দ্বিিাশদ ফয়সালা কশরন এিং ফয়সালা কশরন মুহাম্মদ 
ও কুরআন সংক্রান্ত অনািার ও দ্বিশিষপ্রসূত দ্বিিাশদ। তশি আল্লাহ যাশদর 
তাওরাত দান কশরদ্বিশলন, আর তারা তাশত সযসি দ্বিদ্বধ-দ্বিধান ও প্রমাণ-
দ্বনদেবনািদ্বল দ্বিল তা সজশনশি, ফশল দ্বনজ অনুগ্রশহ আল্লাহ মু’দ্বমনশদর সতয-
দ্বমেযার প্রশভদ এিং তাশদর মশধয িলমান দ্বিিাদ সম্পশকব জানার তাওফীক 
দ্বদশয়দ্বিশলন। আপন িান্দাশদর মশধয আল্লাহ যাশদর িান সীরাতুল মুস্তাকীম িা 
সরল পে অিলবশনর তাওফীক দান কশরন।  

مُ ﴿
َ
نَُحِسب ُتمُ ُأ

َ
ُخلُوا ُُأ اُنَّةَُٱۡل َُُتَد  تُِكمَُولَمَّ

 
َثُلُُيَأ ِينَُُمَّ ا ُُٱَّلَّ ت ُهمَُُُقب لُِكمُ ُِمنَُخلَو  سَّ َسآءُُُمَّ

 
َأ ُٱۡل 

آءُُ َّ َُُٰوُزل زِلُوا َُُوٱلَّضَّ ِينَُُٱلرَُّسوُلَُُيُقوَلَُُحتَّ َُُُمَتَُُٰمَعُهۥَُءاَمُنوا َُُوٱَّلَّ ِ ُُنَۡص  َّلُُٓٱِّلَّ
َ
َُُإِنَُُّأ ُُِنَۡص  ُقَرِيبُ ُٱِّلَّ

 [  ١٢٤: ابلقرة] ﴾٢١٤

“নাদ্বক সতামরা সভশিি সয, সতামরা জান্নাশত প্রশিে করশি অেি এখশনা 
সতামাশদর দ্বনকট তাশদর মত দ্বকিু আশসদ্বন, যারা সতামাশদর পূশিব দ্বিেত 
হশয়শি। তাশদরশক স্পেব কশরদ্বিল কষ্ট ও দুদবো এিং তারা কদ্বম্পত হশয়দ্বিল। 
এমনদ্বক রাসূল ও তার সাদ্বে মু’দ্বমনেণ িলদ্বিল, ‘কখন আল্লাহর সাহাযয 
(আসশি)’? সজশন রাখ, দ্বনিয় আল্লাহর সাহাযয দ্বনকটিতবী।” [সূরা আল-িাকারা, 
আয়াত: ২১৪]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ মু’দ্বমনেণ, িরং সতামরা দ্বক সভশিি সতামরা জান্নাশত 
প্রশিে করশি আর সতামাশদর পূিবিতবী মু’দ্বমন সম্প্রদাশয়র ওপর দাদ্বরদ্র, সরাে-
সোক ও ভয়-ভীদ্বত ইতযাদ্বদ দ্বদশয় পরীিা করা হশি না? তার নানা ভশয় 
প্রকদ্বম্পত হশয়শি। এমন তারা তাশদর রাসূলেণ এিং সেী মু’দ্বমনেণ জলদ্বদ 
আল্লাহর সাহাযয সিশয় আল্লাহর উশদ্দশে িশল উশিশি, সকাোয় আল্লাহর সাহাযয? 
মশন সরখ সশন্দহ সনই আল্লাহর সাহাযয দ্বনকশটই অশপিমান।  
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﴿ُ ُُٓقُل ُُيُنفُِقوَنُ َُماَذاُلُونََكُيَس  ُتمَُما نَفق 
َ
ِنُ ُأ ي نَُُِخري  ُُمل ق َربِيَُُفَلِل َودِٰلَ

َ ََتَٰمَُُٰوٱِل  َُوٱل َمَسِٰكيَُُِوٱِل 
بِيِلُ َُوٱب نُِ َعلُوا َُُوَماُٱلسَّ َُُفَإِنََُُّخري  ُُِمنُ َُتف   [  ١٢١: ابلقرة] ﴾٢١٥َُعلِيمُ ُبِهِۦُٱِّلَّ

“তারা সতামাশক দ্বজজ্ঞাসা কশর, তারা কী িযয় করশি? িল, ‘সতামরা সয সম্পদ 
িযয় করশি, তা দ্বপতা-মাতা, আত্মীয়, ইয়াতীম, দ্বমসকীন ও মুসাদ্বফরশদর জনয। 
আর সয সকাশনা ভাশলা কাজ সতামরা কর, দ্বনিয় সস িযাপাশর আল্লাহ 
সুপদ্বরজ্ঞাত।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২১৫] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ নিী, আপনার সাহািীরা আপনাশক দ্বজশজ্ঞস করশি তাশদর 
সকান প্রকাশরর সম্পদ তারা আল্লাহর সন্তুদ্বষ্টর উশদ্দশেয িযয় করশি এিং কাশদর 
ওপর খরি করশি? আপদ্বন তাশদর উশদ্দশে িলুন, সাধযমত হালাল পদ্বিত্র 
সম্পশদর সয প্রকারই পার সতামরা িযয় কর। আর সতামাশদর সম্পদ িযয় 
করশি িািা-মা, পদ্বরিাশরর দ্বনকটজন, আত্মীয়-স্বজন, অনাে, দদ্বরদ্র এিং দ্বনজ 
সম্পদ ও পদ্বরিার সেশক দূশর অিস্থানকারী মুসাদ্বফরশদর জনয। আর সতামরা সয 
সকাশনা মহৎ কাজ কর না সকন আল্লাহ সস িযাপাশর অিেত।  

ه َُُوُهوَُُٱل ِقَتاُلَُُعلَي ُكمُُُُكتَِبُ﴿ ُ ُُكر  نُوََعَسَُُٰٓلَُّكم 
َ
َرُهوا ُُأ ُُتَك  نُوََعَسَُُٰٓلَُّكم  َُُخري  َُُوُهوَُُاَشي 

َ
ُأ

َُُُتِبُّوا ُ ُ َُوُهوَُُاَشي  ُ َُۡشل ُُُلَُّكم  لَمَُُُوٱِّلَّ نُتمُ َُيع 
َ
لَُمونََُُّلَُُوأ  [  ١٢١: ابلقرة] ﴾٢١٦َُتع 

“সতামাশদর ওপর লড়াইশয়র দ্বিধান সদওয়া হশয়শি অেি তা সতামাশদর কাশি 
অপিন্দনীয় এিং হশত পাশর সকাশনা দ্বিষয় সতামরা অপিন্দ করি অেি তা 
সতামাশদর জনয কলযাণকর। আর হশত পাশর সকাশনা দ্বিষয় সতামরা পিন্দ করি 
অেি তা সতামাশদর জনয অকলযাণকর। আর আল্লাহ জাশনন এিং সতামরা জান 
না।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২১৬]   

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ মু’দ্বমনেণ, আল্লাহ সতামাশদর ওপর কাশফরশদর দ্বিরুশি 
লড়াই ফরয কশরশিন। আর কষ্ট ও জীিশনর  ঝুাঁদ্বক োকায় লড়াইশক সতামরা 
পিন্দ কর না। প্রকৃতপশি সতামরা অশনক দ্বিষয় অপিন্দ কর অেি িাস্তশি তা 
সতামাশদর জনয কলযাণকর। সতমদ্বন সতামরা সকাশনা দ্বজদ্বনস পিন্দ কর যাশত 
সতামাশদর আরাম িা সামদ্বয়ক সুখ রশয়শি অেি আশখশর তা সতামাশদর জনয 
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শুভকর নয়। আল্লাহ তা‘আলাই ভাশলা জাশনন কীশস সতামাশদর মেল রশয়শি। 
এটা সতামরা জান না। অতএি সতামরা তাাঁর রাস্তায় দ্বজহাশদ অগ্রণী হও।   

﴿ُ رَُُِعنُُِلُونََكُيَس  ه  ََرامُُِٱلشَّ َُُِسبِيلَُُِعنَُوَصدُ َُكبرِي  ُُفِيهُُِقَِتالُ ُقُل ُُفِيهُِ ُقَِتالُ ُٱۡل  ُر ُُٱِّلَّ ُبِهِۦَُوُكف 
ِجدُِ ََرامَُُِوٱل َمس  َراجُُُٱۡل  لِهِۦُِإَوخ  ه 

َ
َبُُُِمن هُُُأ ك 

َ
ِ ُُِعندَُُأ َبَُُُوٱل فِت َنةُُُٱِّلَّ ك 

َ
ُيََزالُونََُُوَّلُُٱل َقت ِلُ ُِمنَُُأ

ُُٰيَُقٰتِلُونَُكمُ  وُكمُ َُحتَّ َتَطُٰعوا  ُُإِنُُِدِينُِكمُ َُعنُيَُردُّ تَِددُ َُوَمنُٱس  ُُدِينِهِۦَُعنُِمنُكمُ ُيَر  َُفَيُمت 
َلَٰٓئَِكََُُكفِرُ َُوُهوَُ و 

ُ
ُُفَأ َمٰلُُهمُ َُحبَِطت  ع 

َ
ن َياُِفُُأ َلَٰٓئَِكَُُوٱٓأۡلِخَرةِ ُُٱدلُّ و 

ُ
َحُٰبَُُوأ ص 

َ
ُفِيَهاُُهمُ ُٱنلَّارُِ ُأ

ونَُ  [  ١٢١: ابلقرة] ﴾٢١٧َُخِِٰلُ

“তারা সতামাশক হারাম মাস সম্পশকব, তাশত লড়াই করা দ্বিষশয় দ্বজজ্ঞাসা কশর। 
িল, ‘তাশত লড়াই করা িড় পাপ; দ্বকন্তু আল্লাহর পশে িাধা প্রদান, তাাঁর সশে 
কুফুরী করা, মাসদ্বজদুল হারাম সেশক িাধা সদওয়া এিং তার অদ্বধিাসীশদরশক 
তা সেশক সির কশর সদওয়া আল্লাহর দ্বনকট অদ্বধক িড় পাপ। আর দ্বফতনা 
হতযার সিশয়ও িড়’। আর তারা সতামাশদর সশে লড়াই করশত োকশি, যতিণ 
না সতামাশদরশক সতামাশদর দীন সেশক দ্বফদ্বরশয় সদয়, তারা যদ্বদ পাশর। আর সয 
সতামাশদর মধয সেশক তাাঁর দীন সেশক দ্বফশর যাশি, অতঃপর কাদ্বফর অিস্থায় 
মৃতুয িরণ করশি, িস্তুত এশদর আমলসমূহ দুদ্বনয়া ও আদ্বখরাশত দ্বিনষ্ট হশয় 
যাশি এিং তারাই আগুশনর অদ্বধিাসী। তারা সসখাশন স্থায়ী হশি।” [সূরা আল-
িাকারা, আয়াত: ২১৭]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ রাসূল, মুেদ্বরকরা আপনাশক সম্মাদ্বনত মাস সম্পশকব 
দ্বজশজ্ঞস করশি। আপদ্বন তাশদর িলুন, সম্মাদ্বনত মাশস লড়াই করা, হারাম 
মাসশক হালাল িানাশনা এিং তাশত রক্তপাত ঘটাশনা আল্লাহর কাশি একদ্বট িড় 
অপরাধ িশট। তশি সতামরা মানুষশক োদ্বস্ত দ্বদশয় এিং ভয়-ভীদ্বত সদদ্বখশয় 
ইসলাশম প্রশিে করশত িাধা দ্বদে, আল্লাহ, তাাঁর রাসূল ও দীনশক অস্বীকার 
করি, মসদ্বজশদ হারাশম প্রশিশে মুসদ্বলমশদর িাধা প্রদান করি এিং নিী ও 
তাাঁর পদ্বরজন-দ্বপ্রয়জন মুহাদ্বজরশদর সির কশর দ্বদশয়ি- এসি সতা আরও িড় 
অপরাধ। এই কাদ্বফরদল দ্বকন্তু তাশদর অপরাধমূলক কমবকাে সেশক দ্বফশর 
আসশি না। িরং তারা এসশি অটল োকশি। উপরন্তু তারা সতামাশদর সশে 
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লড়াই দ্বনরন্তর লড়াই িাদ্বলশয় যাশে। তারা সযন পারশল সতামাশদরশক ইসলাম 
সেশক কুফুদ্বরশত দ্বফদ্বরশয় আশন। আর সহ মুসদ্বলমেণ, সতামাশদর মশধয যারা 
তাশদর অনুোমী হয় এিং আপন ধমব (ইসলাম) তযাে কশর সেষািদ্বধ কুফদ্বর 
অিস্থায় মারা যায়, তশি দুদ্বনয়া ও আদ্বখরাশত তার সি আমল িরিাদ হশয় 
যায়। সস হশয় যায় জাহান্নাশমর আগুশনর অিধাদ্বরত সখারাক। কখশনা তাশক সস 
অদ্বি সেশক উিার করা হশি না।  

ِينَُُإِنَُّ﴿ ِينََُُءاَمُنوا ُُٱَّلَّ َُُِسبِيلُُِِفَُُوَجَٰهُدوا َُُهاَجُروا َُُوٱَّلَّ َلَٰٓئَِكُُٱِّلَّ و 
ُ
ََتُُيَر ُجونَُُأ ِ ُُرَۡح  ُُُٱِّلَّ َُوٱِّلَّ

 [  ١٢١: ابلقرة] ﴾٢١٨ُرَِّحيمُ َُغُفور ُ

“দ্বনিয় যারা ঈমান এশনশি ও দ্বহজরত কশরশি এিং আল্লাহর রাস্তায় দ্বজহাদ 
কশরশি, তারা আল্লাহর রহমশতর আো কশর। আর আল্লাহ িমােীল, পরম 
দয়ালু।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২১৮] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: দ্বনিয় যারা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূলশক সতয িশল গ্রহণ কশর 
এিং তাাঁর েরী‘আত সমাতাশিক আমল কশর। আর যারা দ্বনশজশদর আিাস তযাে 
কশরশিন এিং আল্লাহর পশে দ্বজহাদ কশরশি, তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাাঁর 
িাওয়াশির প্রতযাো কশর। আল্লাহ তাাঁর মু’দ্বমন িান্দাশদর গুনাহ িমাকারী এিং 
তাশদর প্রদ্বত িযাপকভাশি দয়ািান। 

﴿ُ رَُُِعنُُِلُونََكُيَس  َم 
ُُٓقُل َُُوٱل َمي ِسُِ ُٱۡل  ُُٓلِلنَّاِسَُُوَمَنٰفِعَُُُكبرِي ُُإِث مُ ُفِيِهَما ُمُهَما َبُُُِإَوث  ك 

َ
ُِمنُأ

عِِهَما ُ ُُنَّف  َو ُُقُلُُِيُنفُِقوَنُ َُماَذاُلُونََكَُويَس  َُُُكَذٰلَِكُُٱل َعف  ِ ُُُيُبَيل ُرونَُُلََعلَُّكمُ ُٱٓأۡلَيٰتُُِلَُكمُُُٱِّلَّ ُتَتََفكَّ
 [  ١٢١: ابلقرة] ﴾٢١٩

“তারা সতামাশক মদ ও জুয়া সম্পশকব দ্বজজ্ঞাসা কশর। িল, এ দু’সটায় রশয়শি 
িড় পাপ ও মানুশষর জনয উপকার। আর তার পাপ তার উপকাদ্বরতার সিশয় 
অদ্বধক িড়। আর তারা সতামাশক দ্বজজ্ঞাসা কশর, তারা কী িযয় করশি। িল, ‘যা 
প্রশয়াজশনর অদ্বতদ্বরক্ত’। এভাশি আল্লাহ সতামাশদর জনয আয়াতসমূহ স্পষ্টভাশি 
িণবনা কশরন, যাশত সতামরা দ্বিন্তা কর- দুদ্বনয়া ও আদ্বখরাশতর িযাপাশর। আর 
তারা সতামাশক দ্বজজ্ঞাসা কশর ইয়াতীমশদর সম্পশকব। িল, সংশোধন করা 
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তাশদর জনয উত্তম। আর যদ্বদ তাশদরশক দ্বনজশদর সশে দ্বমদ্বেশয় নাও, তশি 
তারা সতামাশদরই ভাই। আর আল্লাহ জাশনন সক ফাসাদকারী, সক 
সংশোধনকারী এিং আল্লাহ যদ্বদ িাইশতন, অিেযই সতামাশদর জনয (দ্বিষয়দ্বট) 
কদ্বিন কশর দ্বদশতন। দ্বনিয় আল্লাহ পরাক্রমোলী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আল-
িাকারা, আয়াত: ২১৯]   

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ নিী, মুসলমানরা আপনাশক মশদর সকনাশিিা িা পান 
করা ইতযাদ্বদ িযিহার সম্পশকব দ্বজশজ্ঞস করশি। আর মাদক হশলা প্রশতযক ওই 
সনোদার িস্তু যা মানুশষর দ্বিশিকশক অকাযবকর কশর সদয়। িাই তা পানীয় 
সহাক িা খাদয জাতীয়। আর আপনাশক তারা িাদ্বজ িা জুয়ার হুকুম সম্পশকবও 
দ্বজশজ্ঞস করশি আর তা হশলা দ্বিজয়ী হিার উশদ্দশে সম্পদ গ্রহণ িা প্রদান করা 
সযখাশন দুই পশির মশধয একজন দ্বিজয়ী হয়। আপদ্বন তাশদর িশল দ্বদন, এশত 
দুদ্বনয়া ও আদ্বখরাশতর এিং সমধা ও সম্পশদর িহুদ্বিধ িদ্বত ও অকলযাণ 
রশয়শি। আিার এ দুদ্বটশত মানুশষর দ্বকিু উপকার আশি দ্বহশসশি সয তাশত দ্বকিু 
অেব উপাজবন হয়। তশি এ দুশয়র উপকাশরর সিশয় িদ্বত সিদ্বে িহুগুশণ। কারণ, 
এরা আল্লাহর দ্বযকর ও সালাত সেশক িাধা প্রদান কশর, মানুশষর মশধয দ্বিিাদ 
ও েত্রুতা সৃদ্বষ্ট কশর এিং সম্পদ ধ্বংস কশর। এ দুই কাজ হারাম হিার 
সপিশন এসিই সিদ্বে ভূদ্বমকা সরশখশি। তারা আপনার কাশি কতটুকু সম্পদ 
দান-সদকা করশি সস সম্পশকব দ্বজশজ্ঞস কশর। আপদ্বন তাশদর িলুন, সতামাশদর 
প্রশয়াজশনর অদ্বতদ্বরক্ত সম্পদই খরি কর। এই িণবনার মশতাই আল্লাহ 
সতামাশদর জনয দ্বনদেবন ও েরী‘আশতর দ্বিধানািদ্বল সুস্পষ্ট িশল সদন। যাশত 
কশর সতামরা দ্বিন্তা কশর সদখ সকানটা সতামাশদর দুদ্বনয়া ও আদ্বখরাশত উপকার 
সদশি। 

ن َيا ِفُ﴿ َُُوٱٓأۡلِخَرةِ ُُٱدلُّ ُ َُعنُُِلُونََكَُويَس  ََتَٰمٰ
َلحُ ُقُل ُُٱِل  َُّهمُ ُإِص  ُ َُُتَالُِطوُهمُ ُِإَونَُخري   ُُل َوٰنُُكم  ُفَإِخ 

ُُ لَمَُُُوٱِّلَّ ِسدََُُيع  لِِحُ ُِمنَُُٱل ُمف  َُُُشآءََُُولَوُ ُٱل ُمص  ُ ُٱِّلَّ َنَتُكم  ع 
َ
َُُإِنََُُِّل : ابلقرة] ﴾٢٢٠َُحِكيمُ َُعزِيزُ ُٱِّلَّ

١١١  ]   
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“আর সহ নিী, তারা আপনার কাশি ইয়াতীমশদর সম্পশকবও দ্বজশজ্ঞস করশি। 
তাশদর সম্পদ ও জীিনধারশণ তারা সকমন ভূদ্বমকা রাখশি? আপদ্বন তাশদর 
িলুন, সতামাশদরশক তাশদর মেল কামনা করশত হশি। অতএি সিবদা তাশদর 
জনয কলযাণকর কাজদ্বটই করশত হশি। জীিনযাপশনর সকল পযবাশয় যদ্বদ 
সতামরা তাশদর অংেীদার হও তশি তারা সতামাশদর দীনী ভাই। আর ভাইশয়র 
উদ্বিত তার ভাইশয়র উপকাশরর দ্বদকদ্বটর প্রদ্বত সখয়াল রাখা। আল্লাহ দ্বকন্তু ভাশলা 
করার নাশম ইয়াতীমশদর সম্পদ ভিণকারীশদর সম্পশকব জাশনন। আল্লাহ যদ্বদ 
িাইশতন তশি দ্বতদ্বন এই দ্বমলদ্বমেশক হারাম কশর সতামাশদর জনয দ্বিষয়দ্বট কদ্বিন 
ও কশিারতর করশত পারশতন। দ্বনিয় আল্লাহ তাাঁর রাজশে একক িমতািান 
এিং আপন সৃজন, পদ্বরিালন ও দ্বিধান প্রিতবশন দ্বতদ্বন প্রজ্ঞািান।” [সূরা আল-
িাকারা, আয়াত: ২২০]   

َِكِٰتُُتَنِكُحوا َُُوَّلُ﴿ ُُٰٱل ُمۡش  ِمنَّ َُُحتَّ َمة ُُيُؤ 
َ
ِمَنةُ َُوَِل ؤ  ِنَُخري  ُُمُّ َِكة ُُمل ۡش  َجَبت ُكم  َُُولَوُ ُمُّ ع 

َ
َُوَّلُُأ

ِكِيَُُتُنِكُحوا ُ ُُٰٱل ُمۡش  ِمُنوا ُ َُحتَّ ِمنُ َُولََعب دُ ُيُؤ  ؤ  ِنَُخري  ُُمُّ ِكُ ُمل ۡش  َجَبُكم  َُُولَوُ ُمُّ ع 
َ
َلَٰٓئَِكُُأ و 

ُ
ُعونَُُأ ُيَد 

ُُُٱنلَّارُِ ُإَِلُ ُعٓوا َُُوٱِّلَّ َنَّةُِإَِلُُيَد  فَِرةُُِٱۡل  َُُوٱل َمغ  ُُُبِإِذ نِهِۦ  ِ ُرونََُُلَعلَُّهمُ ُلِلنَّاِسَُُءاَيٰتِهِۦَُوُيبَيل  ﴾٢٢١َُيَتَذكَّ
 [  ١١٢: ابلقرة]

“আর সতামরা মুেদ্বরক নারীশদর দ্বিশয় কশরা না, যতিণ না তারা ঈমান আশন 
এিং মু’দ্বমন দাসী মুেদ্বরক নারীর সিশয় দ্বনিয় উত্তম, যদ্বদও সস সতামাশদরশক 
মুগ্ধ কশর। আর মুেদ্বরক পুরুষশদর সশে দ্বিশয় দ্বদশয়া না, যতিণ না তারা 
ঈমান আশন। আর একজন মু’দ্বমন দাস একজন মুেদ্বরক পুরুশষর সিশয় উত্তম, 
যদ্বদও সস সতামাশদরশক মুগ্ধ কশর। তারা সতামাশদরশক আগুশনর দ্বদশক আহ্বান 
কশর, আর আল্লাহ তাাঁর অনুমদ্বতশত সতামাশদরশক জান্নাত ও িমার দ্বদশক 
আহ্বান কশরন এিং মানুশষর জনয তাাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টরূশপ িণবনা কশরন, 
যাশত তারা উপশদে গ্রহণ করশত পাশর।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২২১]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর : সহ মুসদ্বলমেণ, সতামরা মূদ্বতবপূজাদ্বর মুেদ্বরক নারীশদর দ্বিশয় 
কর না, যািৎ তারা ইসলাশম প্রশিে কশর। আর সতামরা সজশন রাখ, আল্লাহর 
প্রদ্বত ঈমানদার একজন দাসী, যার সকাশনা সম্পদ িা িংে পদ্বরিয় সনই, 
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একজন মুেদ্বরক নারী সেশক উত্তম। যদ্বদও সতামাশদর স্বাধীন মুেদ্বরক নারী মুগ্ধ 
কশর। আর সতামরা সতামাশদর মু’দ্বমন নারীশদর -িাই সস িাদী সহাক িা স্বাধীন- 
মুেদ্বরকশদর সশে দ্বিশয় দ্বদও না। যািৎ তারা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূশলর প্রদ্বত 
ঈমান আশন। আরও সজশন রাখ, একজন মু’দ্বমন দাস তার দাদ্বরদ্র সশত্ত্বও সস 
সয সকাশনা মুেদ্বরশকর সিশয় উত্তম, যদ্বদও সস মুেদ্বরক সতামাশদর মুগ্ধ কশর। 
নারী-পুরুষ দ্বনদ্বিবশেশষ এরা সিাই দ্বেরশকর সদাশষ দুষ্ট। এরা তাশদর সশে 
উিািসাকারী প্রশতযকশকই দ্বনশত িায় জাহান্নাশম। পিান্তশর মহান আল্লাহ তার 
িান্দাশদর সতয দীশনর প্রদ্বত ডাশকন। যা তাশদরশক জান্নাত এিং তাশদর 
গুনাহসমূহ মাজবনার দ্বদশক দ্বনশয় যায়। আর দ্বতদ্বন মানুশষর জনয তাাঁর 
দ্বনদেবনািদ্বল এিং দ্বিদ্বধ-দ্বিধান সুস্পষ্ট িশল সদন, যাশত তারা তা স্মরণ কশর 
এিং দ্বেিা গ্রহণ কশর।  

﴿ُ ىُُهوَُُقُل ُُٱل َمِحيِضُ َُعنُُِلُونََكَُويَس  ذ 
َ
ََتِلُوا ُُأ َرُبوُهنََُُّوَّلُُٱل َمِحيِضُُِفُُٱلنلَِسآءَُُفَٱع  َُُٰتق  َُحتَّ

َنُ  ُهر  نَُُفَإَِذاَُيط  ر  تُوُهنََُُّتَطهَّ
 
َمَرُكمَُُُحي ُثُُِمنُ ُفَأ

َ
ُ ُُأ َُُإِنَُُّٱِّلَّ ُُٱِّلَّ ٰبِيَُُُُيِبُّ ُُٱّلَّوَّ ِرِينََُُوُيِحبُّ ُمَتَطهل

ُٱل 
 [  ١١١: ابلقرة] ﴾٢٢٢

“আর তারা সতামাশক ঋতুোি সম্পশকব প্রশ্ন কশর। িল, তা কষ্ট। সুতরাং 
সতামরা ঋতুোিকাশল স্ত্রীশদর সেশক দূশর োক এিং তারা পদ্বিত্র না হওয়া 
পযবন্ত তাশদর দ্বনকটিতবী হশয়া না। অতঃপর যখন তারা পদ্বিত্র হশি তখন 
তাশদর দ্বনকট আস, সযভাশি আল্লাহ সতামাশদরশক দ্বনশদবে দ্বদশয়শিন। দ্বনিয় 
আল্লাহ তাওিাকারীশদরশক ভালিাশসন এিং ভালিাশসন অদ্বধক পদ্বিত্রতা 
অজবনকারীশদরশক।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২২২]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর তারা আপনাশক হাশয়য সম্পশকব দ্বজশজ্ঞস করশি। আর 
সসদ্বট হশলা ওই রক্ত যা নারীশদর জরায়ু সেশক দ্বনদ্বদবষ্ট সমশয় প্রিাদ্বহত হয়। 
আপদ্বন তাশদর িলুন সহ নিী, তা একদ্বট সনাংরা িজবয, যা এর দ্বনকটিতবী হওয়া 
িযদ্বক্তর িদ্বত কশর। অতএি ঋতুকাশল স্ত্রী সহিাস সেশক দ্বিরত োকুন, যািৎ 
না তার রশক্তর প্রিাহ িন্ধ হয়। যখন রশক্তর ধারা িন্ধ হয় এিং সস সোসল 
কশর তখন সতামরা তাশদর সশে সস স্থাশন দ্বমলন কর সযখাশন আল্লাহ সতামাশদর 
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জনয হালাল কশরশিন। আর তা সপিশনরটা নয়,  সামশনর রাস্তা। দ্বনিয় আল্লাহ 
তাাঁর অদ্বধক তওিা ও ইসশতসফারকারী িান্দাশক পিন্দ কশরন। আর দ্বতদ্বন 
পিন্দ কশরন অদ্বধক পদ্বিত্রতা অজবনকারীশদর, যারা অশ্লীলতা ও অপদ্বরেন্নতা 
সেশক দূশর োশক।  

تُوا ُُلَُّكمُ َُحر ثُ ُنَِسآؤُُكمُ ﴿
 
ثَُكمُ ُفَأ َُُٰحر  نَّ

َ
ُ ُأ ُموا ُُِشئ ُتم  ِ ُ َُوقَدل نُفِسُكم 

َ
ََُُوٱتَُّقوا ُُِِل لَُموٓا ُُٱِّلَّ َُوٱع 

نَُّكم
َ
َلُٰقوهُ ُُأ ُُِمُّ ِ ِمنِيََُُوبَۡشل  [  ١١١: ابلقرة] ﴾٢٢٣ُٱل ُمؤ 

“সতামাশদর স্ত্রী সতামাশদর ফসলশিত্র। সুতরাং সতামরা সতামাশদর ফসলশিশত্র 
েমন কর, সযভাশি িাও। আর সতামরা দ্বনজশদর কলযাশণ উত্তম কাজ সামশন 
পািাও। আর আল্লাহর তাকওয়া অিলবন কর এিং সজশন রাখ, দ্বনিয় সতামরা 
তাাঁর সশে সািাৎ করশি। আর মু’দ্বমনশদরশক সুসংিাদ দাও।” [সূরা আল-
িাকারা, আয়াত: ২২৩] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সতামাশদর স্ত্রীরা সতামাশদর সিত্রস্থান। সতামরা সতামাশদর িীযব 
তাশদর জরায়ুশত স্থাপন কর। আর সসখান সেশক আল্লাহর ইোয় সন্তান সিদ্বরশয় 
আশস। অতএি সতামরা সকিল তাশদর সেমস্থাশনই সেম কর। আর তা হশলা 
সামশনর রাস্তা। িাই তা সযভাশিই কর না সকন। আর সতামরা আল্লাহর 
দ্বনশদবোিদ্বলর প্রদ্বত যত্নিান হশয় দ্বনশজশদর জনয সনক আমল সপে কর, 
আল্লাহশক ভয় কর এিং সজশন রাখ, অিেযই দ্বকয়ামশতর দ্বদন তাাঁর সামশন 
দোয়মান হশি। সহ নিী, আপদ্বন মু’দ্বমনশদর আদ্বখরাশতর যা তাশদর তৃপ্ত ও 
আনদ্বন্দত করশি তার সুসংিাদ দ্বদন।  

َََُُت َعلُوا َُُوَّلُ﴿ ي َمٰنُِكمُ ُُعر َضةُ ُٱِّلَّ
َ
ِ نُِلل

َ
وا ُُأ لُِحوا َُُوَتتَُّقوا َُُتَبُّ ََُُوتُص  ُُُٱنلَّاِسُ َُبي  َُعلِيمُ َُسِميعُ َُوٱِّلَّ

 [  ١١٤: ابلقرة] ﴾٢٢٤

“আর আল্লাহশক সতামরা সতামাশদর েপে পূরশণ প্রদ্বতিন্ধক িাদ্বনশয়া না সয, 
সতামরা (আল্লাহর নাশম এই িশল েপে করশি সয) ভাশলা কাজ করশি না, 
তাকওয়া অিলবন করশি না এিং মানুশষর মশধয সংশোধন করশি না। আর 
আল্লাহ সিবশোতা, সিবজ্ঞ।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২২৪]  
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সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ মুসদ্বলমেণ, সতামরা আল্লাহর নাশম দ্বনশজশদর েপেশক 
সৎকাজ, আত্মীয়তা রিা, তাকওয়া ও মানুশষর সংশোধন কাশজ অংেগ্রহশণ 
প্রদ্বতিন্ধক িানাশি না। আর তা এভাশি সয, এসি কাশজর সকাশনাটার প্রদ্বত 
সতামাশদর ডাকা হশলা আর সতামরা িলশল সয আমরা ওই কাজ না করার েপে 
কশরদ্বি। িরং েপেকারীর কতবিয হশি দ্বনশজর েপে সেশক সশর আসা, সৎ 
কাজ কশর যাওয়া, দ্বনশজর েপশের জনয কাফফারা সদওয়া এিং এশত অভযস্ত 
না হওয়া। আল্লাহ সতামাশদর কোগুশলা েিণকারী। সতামাশদর সকল অিস্থা 
সম্পশকব অিেত।  

﴿ُ ُُُيَُؤاِخُذُكمُُُّلَّ وُُِٱِّلَّ غ 
ي َمٰنُِكمُ ُِفُُٓبِٱللَّ

َ
ُُبَِماُيَُؤاِخُذُكمَُوَلِٰكنُأ ُُُقُلُوُبُكم  َُُكَسَبت  َُوٱِّلَّ

 [  ١١١: ابلقرة] ﴾٢٢٥َُحلِيمُ َُغُفورُ 

“আল্লাহ সতামাশদরশক সতামাশদর অেবহীন েপশের জনয পাকড়াও করশিন না। 
দ্বকন্তু পাকড়াও করশিন যা সতামাশদর অন্তরসমূহ অজবন কশরশি। আর আল্লাহ 
িমােীল, সহনেীল।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২২৫] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আল্লাহ সতামাশদরশক সতামাশদর সসসি েপশের জনয োদ্বস্ত 
সদশিন না যা সতামরা অশনকটা অদ্বনোয় উচ্চারণ কশরি, তশি দ্বতদ্বন সতামাশদর 
সসসি েপশের জনয োদ্বস্ত সদশিন সযগুশলা সতামরা ইোকৃতভাশি উচ্চারণ 
কশরি। সয আল্লাহর কাশি দ্বফশর যায় আল্লাহ তার প্রদ্বত িমােীল আর দ্বতদ্বন সয 
তার অিাধয হয় তার প্রদ্বত তধযবেীল, ফশল তাশক দ্বতদ্বন তৎিণাৎ োদ্বস্ত সদন না।  

ِينَُ﴿ لُونَُُللَِّلَّ لَِسآئِِهمُ ُِمنُيُؤ  َبَعةُِتََربُُّصُُن ر 
َ
ُهر ُ ُأ

ش 
َ
َُُفَإِنَُُّفَآُءوُفَإِنُأ : ابلقرة] ﴾٢٢٦ُرَِّحيمُ َُغُفور ُُٱِّلَّ

١١١  ] 

“যারা তাশদর স্ত্রীশদর সশে দ্বমদ্বলত না হওয়ার েপে করশি তারা িার মাস 
অশপিা করশি। অতঃপর তারা যদ্বদ দ্বফদ্বরশয় সনয়, তশি দ্বনিয় আল্লাহ 
িমােীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২২৬]   
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সংদ্বিপ্ত তাফসীর: যারা েপে কশর সয তারা দ্বনশজশদর স্ত্রীর সশে দ্বমদ্বলত হশি 
না, তারা িার মাস অশপিা করশি: যদ্বদ তারা িার মাস অদ্বতক্রশমর আশে 
তাশদর দ্বফদ্বরশয় সনয় তশি সতা আল্লাহ তাশদর েপে ও পশর তা প্রতযাহাশরর 
িযাপাশর িমাকারী এিং দ্বতদ্বন তাশদর প্রদ্বত দয়ািান।  

َلٰقََُُعَزُموا ُُِإَونُ ﴿ َُُفَإِنَُُّٱلطَّ  [  ١١١: ابلقرة] ﴾٢٢٧َُعلِيمُ َُسِميعُ ُٱِّلَّ

“আর যদ্বদ তারা তালাশকর দৃঢ় ইো কশর সনয় তশি দ্বনিয় আল্লাহ সিবশোতা, 
সিবজ্ঞ।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২২৭] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর তারা যদ্বদ েপশে িহাল োকা এিং সহিাস িজবশনর 
িারা তালাক সদশি িশল দ্বস্থর কশর তশি আল্লাহ তাশদর কো েিণকারী, তাশদর 
উশদ্দেয সম্পশকব জ্ঞাত এিং দ্বতদ্বন এর জনয তাশদর প্রদ্বতদান সদশিন।  

نََُُوٱل ُمَطلََّقُٰتُ﴿ بَّص  نُفِسِهنََُُّيََتَ
َ
نُلَُهنََُُُّيِلَُُُّوَّلُُقُُروٓء  ُُثََلَٰثةَُُبِأ

َ
نَُُأ ُتم  َُُُخلَقََُُماُيَك  ُِفُُٓٱِّلَّ

ر َحاِمِهنَُّ
َ
ِمنَُُُّكنَُُّإِنُأ ُُِيُؤ  َو مُُِبِٱِّلَّ َحقَُُُّوُبُعوَّلُُهنَُُّٱٓأۡلِخرِ َُُوٱِل 

َ
ِهِنَُُّأ َراُدٓوا ُُإِنُ َُذٰلَِكُُِفُُبَِردل

َ
ا ُُأ َلٰح  ُإِص 

ِيُِمث ُلَُُولَُهنَُّ ُروِفُ َُعلَي ِهنَُُّٱَّلَّ َُُُدرََجة  َُُعلَي ِهنََُُّولِلرلَِجالُُِبِٱل َمع  : ابلقرة] ﴾٢٢٨َُحِكيمُ َُعزِيزُ َُوٱِّلَّ
١١١  ] 

“আর তালাকপ্রাপ্তা নারীরা দ্বতন ঋতু পযবন্ত অশপিায় োকশি এিং তাশদর জনয 
হালাল হশি না সয, আল্লাহ তাশদর েশভব যা সৃদ্বষ্ট কশরশিন, তা তারা সোপন 
করশি, যদ্বদ তারা আল্লাহ ও সেষ দ্বদশনর প্রদ্বত দ্বিশ্বাস রাশখ। আর এর মশধয 
তাশদর স্বামীরা তাশদরশক দ্বফদ্বরশয় সনয়ার িযাপাশর অদ্বধক হকদার, যদ্বদ তারা 
সংশোধন িায়। আর নারীশদর রশয়শি দ্বিদ্বধ সমাতাশিক অদ্বধকার। সযমন আশি 
তাশদর ওপর (পুরুষশদর) অদ্বধকার। আর পুরুষশদর রশয়শি তাশদর ওপর 
মযবাদা এিং আল্লাহ পরাক্রমোলী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: 
২২৮] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর ঋতুিতী তালাকপ্রাপ্ত নারীরা ইদ্দত দ্বহশসশি 
তালাকপ্রাদ্বপ্তর পর দ্বতন ‘তুহূর’ তো দ্বতন ঋতুকাল দ্বিশয় না কশর অশপিা 
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করশি। যাশত কশর তার েভবােয় সন্তানমুক্ত দ্বহশসশি দ্বনদ্বিত হশত পাশর। 
উপশরাক্ত সময়কাশল তাশদর জনয সকাশনা পুরুষশক দ্বিশয় করার অনুমদ্বত সনই। 
তাশদর জনয এও অনুমদ্বত সনই সয, তারা আল্লাহ তাশদর েশভব যা সৃদ্বষ্ট কশরশিন 
তা সোপন রাখশি। যদ্বদ এই তালাকপ্রাপ্তারা প্রকৃতই আল্লাহ এিং আদ্বখরাশতর 
প্রদ্বত ঈমানদার হয়। আর তালাকপ্রাপ্তাশদর স্বামীরা এই সমশয় তাশদর সফরত 
সনিার সিশত্র অদ্বধক হকদার। তশি এদ্বট করা উদ্বিত সংশোধন ও মেলাশেব, 
ইদ্দতকাল দীঘব কশর তাশদর োদ্বস্ত সদিার উশদ্দশেয নয়। আর স্ত্রীশদর প্রদ্বত 
স্বামীশদর মশতা স্ত্রীশদরও রশয়শি স্বামীশদর প্রদ্বত দ্বকিু অদ্বধকার। এসি প্রদান 
করা হশি সহৃদয়তার সশে। তশি স্ত্রীশদর প্রদ্বত স্বামীশদর অদ্বতদ্বরক্ত দ্বকিু মযবাদা 
রশয়শি। সযমন: সদুপাশয় তার সশে িসিাস ও সহািস্থান, েৃশহর কতৃবে ও 
পদ্বরিালনাভার এিং তালাক প্রদাশনর অদ্বধকার। আর আল্লাহ হশলন 
পরাক্রমোলী, তার রশয়শি সুউচ্চ মযবাদা এিং দ্বতদ্বন মহাপ্রজ্ঞািান, তাই প্রদ্বতদ্বট 
দ্বিষয়শক তার উপযুক্ত স্থাশন রাশখন।  

َلٰقُُ﴿ تَاِنُ ُٱلطَّ َساُك َُُمرَّ َُُفإِم  ُروف  وُ ُبَِمع 
َ
ِيُحُ ُأ ُ ُتَس  َسٰن  َُُوَّلُُبِإِح  نَُلُكمُ َُُيِلُّ

َ
ُخُذوا ُُأ

 
ُُٓتَأ ا ُِممَّ

َُُءاتَي ُتُموُهنَُّ ُُٓاَشي  نُإِّلَّ
َ
ُُٓأ َُُُيَافَا ّلَّ

َ
ِ ُُُحُدودَُُيُقِيَماُأ ُتمُ ُفَإِنُ ُٱِّلَّ ُُِخف  ّلَّ

َ
ُُُِحُدودَُُيُقِيَماُأ ُُجَناحَُُفََلُُٱِّلَّ

َتَدت ُُفِيَماَُعلَي ِهَما ُُٱف  ۦ  ُُُِحُدودُُُتِل َكُُبِهِ َتُدوَها ُُفََلُُٱِّلَّ ُُُِحُدودََُُيَتَعدََُُّوَمنَُتع  َلَٰٓئَِكُُٱِّلَّ و 
ُ
ُُهمُُُفَأ

ٰلُِمونَُ  [  ١١١: ابلقرة] ﴾٢٢٩ُٱلظَّ

“তালাক দু’িার। অতঃপর দ্বিদ্বধ সমাতাশিক সরশখ সদশি দ্বকংিা সুন্দরভাশি সিশড় 
সদশি। আর সতামাশদর জনয হালাল নয় সয, সতামরা তাশদরশক যা দ্বদশয়ি, তা 
সেশক দ্বকিু দ্বনশয় সনশি। তশি উভশয় যদ্বদ আেঙ্কা কশর সয, আল্লাহর 
সীমাশরখায় তারা অিস্থান করশত পারশি না। সুতরাং সতামরা যদ্বদ আেঙ্কা কর 
সয, তারা আল্লাহর সীমাশরখা কাশয়ম রাখশত পারশি না তাহশল স্ত্রী যা দ্বদশয় 
দ্বনজশক মুক্ত কশর সনশি তাশত সকান সমসযা সনই। এটা আল্লাহর সীমাশরখা। 
সুতরাং সতামরা তা লঙ্ঘন কশরা না। আর সয আল্লাহর সীমাশরখাসমূহ লঙ্ঘন 
কশর, িস্তুত তারাই যাদ্বলম।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২২৯]   
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সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সয তালাক সেশক দ্বফশর সনিার সুশযাে রশয়শি তা হশলা দুই 
তালাক, একদ্বটর পর একদ্বট। প্রশতযক তালাক প্রদাশনর পর আল্লাহর দ্বিধান 
হশলা : হয়শতা স্ত্রীশক সন্তুষ্ট দ্বিশত্ত সদুপাশয় সফরত সনশি এিং সফরত সনিার 
পর সুন্দরভাশি িসিাস করশি অেিা তাশক সুন্দর িযিহার কশর তার পে 
সিশড় সদশি। আর তা হশলা তার হকসমূহগুশলা দ্বদশয় তাশক দ্বিদায় সদওয়া এিং 
পরিতবীশত তাশক মন্দভাশি স্মরণ না করা। আর সহ স্বামীিৃন্দ, সতামরা তাশদর 
সমাহর ইতযাদ্বদ যা দ্বদশয়ি তা সফরত সনওয়া সতামাশদর জনয তিধ নয়। তশি 
স্বামী-স্ত্রী যদ্বদ তিিাদ্বহক অদ্বধকারািদ্বল কাশয়ম করশি িশল আেঙ্কা কশর তশি 
তাশদর দ্বিষয় উত্থাপন করা হশি অদ্বভভািকিৃশন্দর কাশি। অদ্বভভািকেণ যদ্বদ 
স্বামী-স্ত্রীর িযাপাশর েঙ্কা সিাধ কশরন সয তারা আল্লাহর দ্বিধান কাশয়ম করশি 
না, তশি স্বামী-স্ত্রীর জনয তাশত সকাশনা অপরাধ হশি না স্ত্রী তার তালাশকর 
দ্বিদ্বনমশয় স্বামীশক যা প্রদান করশি। এই দ্বিধানগুশলা হশলা হালাল ও হারাশমর 
মশধয আল্লাহর সীমাশরখা। অতএি সতামরা তা অদ্বতক্রম কর না। আর যারা 
আল্লাহর সীমাশরখা অদ্বতক্রম করশি তারাই দ্বনশজশদরশক আল্লাহর োদ্বস্তর 
সমু্মখীন করার মাধযশম দ্বনশজশদর ওপর যুলুম করশি।  

دُُُِمنُ ََُلُۥََُتِلُُُّفََلَُُطلََّقَهاُفَإِن﴿ َُُٰبع  اُتَنِكحََُُحتَّ ُۥ َُزو ج  َهُ نَُعَلي ِهَمآُُُجَناحَُُفََلَُُطلََّقَهاَُفإِنَُغري 
َ
ُأ

ُٓ اَجَعا ُُٓإِنَُيََتَ نَُظنَّا
َ
ِ ُُُحُدودَُُيُِقيَماُأ ُُُِحُدودَُُُوتِل َكُُٱِّلَّ ُِنَهاُٱِّلَّ مُ ُيُبَيل لَُمونَُُلَِقو  : ابلقرة] ﴾٢٣٠َُيع 

١١١  ] 

“অতএি যদ্বদ সস তাশক তালাক সদয় তাহশল সস পুরুশষর জনয হালাল হশি না 
যতিণ পযবন্ত দ্বভন্ন একজন স্বামী সস গ্রহণ না কশর। অতঃপর সস (স্বামী) যদ্বদ 
তাশক তালাক সদয়, তাহশল তাশদর উভশয়র অপরাধ হশি না সয, তারা এশক 
অপশরর দ্বনকট দ্বফশর আসশি, যদ্বদ দৃঢ় ধারণা রাশখ সয, তারা আল্লাহর 
সীমাশরখা কাশয়ম রাখশত পারশি। আর এটা আল্লাহর সীমাশরখা, দ্বতদ্বন তা এমন 
সম্প্রদাশয়র জনয স্পষ্ট কশর সদন, যারা িুশঝ।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: 
২৩০]     
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সংদ্বিপ্ত তাফসীর : যদ্বদ স্বামী আপন স্ত্রীশক দ্বতন তালাক দ্বদশয় সদন তশি সস 
আর তার জনয হালাল হিার নয়। তশি যদ্বদ অনয সকাশনা পুরুষশক যোযেভাশি 
দ্বিশয় কশর এিং তার সশে সহিাস কশর। আর এ দ্বিশয় হয় আগ্রশহর দ্বভদ্বত্তশত; 
প্রেম স্বামীর জনয হালাল িানাশনার দ্বহলা দ্বহশসশি হয়। অতপর পশরর স্বামী 
যদ্বদ তাশক তালাক প্রদান কশর দ্বকংিা দ্বতদ্বন মারা যান এিং তার ইদ্দত পূণব হয়, 
তশি তখনই সকিল প্রেম স্বামীর কাশি দ্বফশর আসার সুশযাে রশয়শি। আর তা 
নতুন দ্বিশয় এিং নতুন সমাহর দ্বনধবারশণর মাধযশম। যদ্বদ তারা আত্মপ্রতযয়ী হয় 
সয স্বামী-স্ত্রীর জনয আল্লাহর দ্বনধবাদ্বরত দ্বিদ্বধ-দ্বিধান পালন করশত পারশি। আর 
এসি হশলা আল্লাহর দ্বনধবাদ্বরত দ্বিদ্বধ-দ্বিধান যা দ্বতদ্বন এমন কওশমর জনয িণবনা 
কশরশিন যারা তাাঁর দ্বিধানািদ্বল ও সীমাশরখা সম্পশকব জাশন। কারণ, এরাই 
মূলত এ সেশক উপকৃত হয়।  

ُتمُُُِإَوَذا﴿ نَُُٱلنلَِسآءََُُطلَّق  َجلَُهنََُُّفَبلَغ 
َ
ِسُكوُهنَُُّأ م 

َ
ُُفَأ ُروف  وُ ُبَِمع 

َ
ُ ََُسلُِحوُهنَُُّأ ُروف  َُوَّلُُبَِمع 

ِسُكوُهنَُّ اُُتم  ار  َتُدوا  ُُِِضَ َع  ِ َعل َُُوَمنُّلل َُُظلَمََُُفَقدُ َُذٰلَِكَُُيف  َسُهۥ  َُُِءاَيِٰتَُُتتَِّخُذٓوا َُُوَّلَُُنف  اُ ُٱِّلَّ ُُهُزو 
َمَتَُُوٱذ ُكُروا ُ ُُِنِع  َُُٓعلَي ُكمُ ُٱِّلَّ نَزَلَُُوَما

َ
ِنََُُعلَي ُكمُأ َمةِوَُُٱل ِكَتٰبُُِمل ِك  ُُيَعُِظُكمُٱۡل  َُوٱتَُّقوا ُُبِهۦِ 

َُ لَُمٓوا ُُٱِّلَّ نََُُّوٱع 
َ
َُُأ ُُِٱِّلَّ ءُ ُبُِكلل  [  ١١٢: ابلقرة] ﴾٢٣١َُعلِيمُ ََُش 

“আর যখন সতামরা স্ত্রীশদরশক তালাক সদশি অতঃপর তারা তাশদর ইদ্দশত 
সপৌঁশি যাশি তখন হয়শতা দ্বিদ্বধ সমাতাশিক তাশদরশক সরশখ সদশি অেিা দ্বিদ্বধ 
সমাতাশিক তাশদরশক সিশড় সদশি। তশি তাশদরশক কষ্ট দ্বদশয় সীমালঙ্ঘশনর 
উশদ্দশেয তাশদরশক আটশক সরশখা না। আর সয তা করশি সস সতা দ্বনশজর প্রদ্বত 
যুলম করশি। আর সতামরা আল্লাহর আয়াতসমূহশক উপহাসরূশপ গ্রহণ কশরা 
না। আর সতামরা স্মরণ কর সতামাশদর ওপর আল্লাহর দ্বন‘আমত এিং 
সতামাশদর ওপর দ্বকতাি ও দ্বহকমত যা নাদ্বযল কশরশিন, যার মাধযশম দ্বতদ্বন 
সতামাশদরশক উপশদে সদন। আর আল্লাহশক ভয় কর এিং সজশন রাখ সয, 
দ্বনিয় আল্লাহ সি দ্বিষয় সম্পশকব সুপদ্বরজ্ঞাত।”  [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: 
২৩১] 
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সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর যখন সতামরা স্ত্রীশদর তালাক সদশি অতপর তাশদর 
ইদ্দশতর সমাদ্বপ্তকাল ঘদ্বনশয় আশস, তখন এ দ্বনয়শত উত্তম উপাশয় হয়শতা 
তাশদর সফরত সনশি সয ইসলামী ও সামাদ্বজকরীদ্বত অনুযায়ী তাশদর প্রাপয 
হকগুশলা সুিারুরূশপ সম্পন্ন করশি অেিা তাশদর এশকিাশর সিশড়ই সদশি 
যাশত তাশদর ইদ্দতকাল পূণব হশয় যায়। আর সতকব সেশকা, তাশদরশক 
সতামাশদর দ্বফদ্বরশয় সনয়াটা সযন তাশদর হকসমূহ আদায় না কশর তাশদর কষ্ট 
সদিার উশদ্দশে না হয়। আর সয তা করশি সস দ্বনশজশক োদ্বস্তর উপযুক্ত িাদ্বনশয় 
দ্বনশজর ওপর যুলুম করশি। আর সতামরা আল্লাহর আয়াতসমূহ এিং তাাঁর 
দ্বিধানািদ্বলশক উপহাস িা দ্বিদ্রূশপর দ্বিষয় িাদ্বনশয়া না। আর সতামরা স্মরণ কর 
আল্লাহর সতামাশদর সয ইসলাম ও দ্বিস্তাদ্বরত দ্বিদ্বধ-দ্বনধাশনর দ্বন‘আমত দ্বদশয়শিন 
সসগুশলাশক এিং সতামরা আরও স্মরণ কর আল্লাহ সয কুরআন ও সুন্নাহ নাদ্বযল 
কশরশিন তাশক। আর এই দ্বিোল দ্বন‘আমতগুশলার জনয সতামরা তাাঁর প্রেংসা 
কর। এর মাধযশম আল্লাহ সতামাশদর স্মরণ কদ্বরশয় দ্বদশেন এিং ভয়ঙ্কর 
দ্বিষয়ািদ্বলর ভয় সদখাশেন। অতএি, আল্লাহশক ভয় কর এিং তাাঁশক পযবশিিণ 
সজশনা। সতামরা সজশন রাখ, আল্লাহ সিদ্বকিুই জাশনন; তাাঁর কাশি দ্বকিুই সোপন 
নয়। সুতরাং দ্বতদ্বন প্রশতযকশক উপযুক্ত প্রদ্বতদান সদশিন।  

ُتمُُُِإَوَذا﴿ نَُُٱلنلَِسآءََُُطلَّق  َجلَُهنََُُّفَبلَغ 
َ
ُضلُوُهنَُُّفََلُُأ نَُتع 

َ
نَُُأ َوَٰجُهنَُُّيَنِكح  ز 

َ
ا ُُإَِذاُأ ُبَي َنُهمُتََرَٰضو 

ُروِفُ  ِمنُُُِمنُكمُ ََُكنََُُمنُبِهِۦُيُوَعُظَُُذٰلَِكُُبِٱل َمع  ُُِيُؤ  َو مُُِبِٱِّلَّ َكَُُٰذٰلُِكمُ ُٱٓأۡلِخرُِ َُوٱِل  ز 
َ
ُلَُكمُ ُأ

َهُر ُ ط 
َ
َُُُوأ لَمَُُُوٱِّلَّ نُتمُ َُيع 

َ
لَُمونََُُّلَُُوأ  [  ١١١: ابلقرة] ﴾٢٣٢َُتع 

“আর যখন সতামরা স্ত্রীশদরশক তালাক সদশি অতঃপর তারা তাশদর ইদ্দশত 
সপৌঁিশি তখন সতামরা তাশদরশক িাধা দ্বদশয়া না সয, তারা তাশদর স্বামীশদরশক 
দ্বিশয় করশি যদ্বদ তারা পরস্পশর তাশদর মশধয দ্বিদ্বধ সমাতাশিক সম্মত হয়। এটা 
উপশদে তাশক সদয়া হশে, সয সতামাশদর মশধয আল্লাহ ও সেষ দ্বদিশসর প্রদ্বত 
দ্বিশ্বাস রাশখ। এদ্বট সতামাশদর জনয অদ্বধক শুি ও অদ্বধক পদ্বিত্র। আর আল্লাহ 
জাশনন এিং সতামরা জান না।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২৩২]    
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সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর সতামরা যখন স্ত্রীশদর দ্বতন তালাশকর দ্বনশি (এক িা 
দুই) তালাক দাও আর তাশদরশক সফরত সনওয়া িাড়াই তাশদর ইদ্দতকাল পুশরা 
হশয় যায়, তশি সহ অদ্বভভািকিৃন্দ, নতুন আকশদর মাধযশম দ্বনশজশদর স্বামীর 
কাশি প্রতযািতবন করশত িাইশল তালাকপ্রাপ্ত নারীশদর িাধা দ্বদশয় সতামরা 
তাশদর প্রদ্বত কশিারতা সদখাশি না। এর মাধযশম তাশদর উপশদে প্রদান করা 
হশে, সতামাশদর মশধয সয আল্লাহ ও সেষ দ্বদিশসর প্রদ্বত খাাঁদ্বট ঈমানদার। 
দ্বনিয় কশিারতা িজবন এিং আপন স্ত্রীশদর দ্বিশয়শত স্বামীশদর সুশযাে প্রদান 
সতামাশদর অদ্বধক সম্মান ও পদ্বিত্রতা িধবক, সতামাশদর জনয সিদ্বে লাভজনক ও 
সনকীজনক। আল্লাহ জাশনন সকানদ্বটশত সতামাশদর কলযাণ রশয়শি; দ্বকন্তু সতামরা 
তা জান না।  

نََُُوٱل َوٰلَِدُٰتُ﴿ َلَٰدُهنَُُّيُر ِضع  و 
َ
ُُِأ لَي  ُ َُحو  ِ َرادَُُلَِمنُ ََُكِملَي 

َ
نُأ

َ
ُُٱلرََّضاَعَة ُُيُتِمَُُّأ لُودَُُِوََعَ ََُلُۥُٱل َمو 

َوُتُهنَُُّرِز ُقُهنَُّ ُروِفُ َُوكِس  ُُتَُكلَُّفَُُّلُُبِٱل َمع  س  َُُنف  َعَها ُُإِّلَّ ةُ ُُتَُضٓارََُُّّلُُُوس  لُود َُُوَّلُُبَِودَلَِهاَُودِٰلَ َُمو 
ُۥ َُُلَّ ِۦ  ُُبَِودَلِه َراَداُفَإِنُ َُذٰلَِك ُُِمث ُلُُٱل َوارِثَُُِوََعَ

َ
ُُأ َُُعنُفَِصاّل  ِن ُهَماُتََراض  ُُجَناحَُُفََلَُُوتََشاُور ُُمل

َردتُّمُ ُِإَونُ َُعلَي ِهَما ُ
َ
نُأ

َ
ََت ِضُعٓوا ُُأ َلَٰدُكمُ ُتَس  و 

َ
ُتمُإَِذاَُعلَي ُكمُ ُُجَناحَُُفََلُُأ َُُٓسلَّم  ا َُءاتَي ُتمُمَّ

ُروِفُ  ََُُوٱتَُّقوا ُُبِٱل َمع  لَُمٓوا ُُٱِّلَّ نََُُّوٱع 
َ
َُُأ َملُونَُُبَِماُٱِّلَّ  [  ١١١: ابلقرة] ﴾٢٣٣ُبَِصري َُُتع 

“আর মাশয়রা তাশদর সন্তানশদরশক পূণব দু’িির দুধ পান করাশি, (এটা) তার 
জনয সয দুধ পান করািার সময় পূণব করশত িায়। আর দ্বপতার ওপর কতবিয, 
দ্বিদ্বধ সমাতাশিক মাশয়শদরশক খািার ও সপাোক প্রদান করা। সাশধযর অদ্বতদ্বরক্ত 
সকাশনা িযদ্বক্তশক দাদ্বয়ে প্রদান করা হয় না। কষ্ট সদওয়া যাশি না সকাশনা মাশক 
তার সন্তাশনর জনয, দ্বকংিা সকাশনা িািাশক তার সন্তাশনর জনয। আর 
ওয়াদ্বরশের ওপর রশয়শি অনুরূপ দাদ্বয়ে। অতঃপর তারা যদ্বদ পরস্পর সম্মদ্বত 
ও পরামশেবর মাধযশম দুধ িাড়াশত িায়, তাহশল তাশদর সকাশনা পাপ হশি না। 
আর যদ্বদ সতামরা সতামাশদর সন্তানশদরশক অনয কাশরা সেশক দুধ পান করাশত 
িাও, তাহশলও সতামাশদর ওপর সকাশনা পাপ সনই, যদ্বদ সতামরা দ্বিদ্বধ সমাতাশিক 
তাশদরশক যা সদিার তা দ্বদশয় দাও। আর সতামরা আল্লাহশক ভয় কর এিং 
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সজশন রাখ, দ্বনিয় আল্লাহ সতামরা যা কর, সস সম্পশকব সমযক দ্রষ্টা।” [সূরা 
আল-িাকারা, আয়াত: ২৩৩]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর মাশয়শদর দাদ্বয়ে পূণব দুই িির দ্বনশজর সন্তানশক দুধ 
পান করাশনা, যদ্বদ সস িায় দুধ পান করাশনার সময়াদ সেষ করশত। আর 
িািাশদর কতবিয, তালাকপ্রাপ্ত স্তনযদানকারী মাশয়শদর েরীয়ত ও সমাশজর 
দৃদ্বষ্টশত সুন্দর আহার ও পদ্বরশধয়র িযিস্থা করা। কারণ, আল্লাহ সকাশনা প্রাশণর 
প্রদ্বত তার সাধযাতীত দ্বকিু িাদ্বপশয় সদন না। আর দ্বপতামাতার জনয হালাল নয় 
সন্তানশক পরস্পশরর িদ্বতর উপায় িানাশনা। দ্বপতার মৃতুযকাশল ওয়াদ্বরশের 
ওপর সতমদ্বন খরিাদ্বদ ওয়াদ্বজি যা দ্বপতার ওপর ওয়াদ্বজি দ্বিল তার মৃতুযর 
আশে। যদ্বদ দ্বপতামাতা দুই িির পূণব হিার আশেই সন্তাশনর দুধ িাড়াশত িায় 
তশি তাশত সকাশনা সমসযা নাই, যদ্বদ তারা এ দ্বিষশয় সন্তাশনর কলযাশণ উপনীত 
হশি উভশয় পরামেব ও সম্মদ্বতক্রশম দ্বসিান্ত গ্রহণ কশর। যদ্বদ দ্বপতামাতা 
সন্তানশক মা িাড়া অনয কাশরা দুধ পান করাশনার িযাপাশর একমত হয় তশি 
তাশতও সকাশনা সমসযা সনই তাশদর জনয, িািা যদ্বদ মাশয়র হক সমশন সনন 
এিং স্তনযদানকারীশক প্রিদ্বলত রীদ্বত অনুযায়ী দ্বিদ্বনময় দান কশর। আর সতামরা 
সতামাশদর সকল অিস্থায় আল্লাহশক ভয় কর এিং সজশন রাখ, আল্লাহ 
সতামাশদর সি দ্বকিু প্রতযি কশরন। অতএি দ্বতদ্বন এ জনয সতামাশদর প্রদ্বতদান 
সদশিন। 

ِينَُ﴿ نََُُوٱَّلَّ اَُوَيَذُرونَُُِمنُكمُ ُُيَتَوفَّو  َوٰج  ز 
َ
نَُُأ بَّص  نُفِسِهنََُُّيََتَ

َ
َبَعةَُُبِأ ر 

َ
ُهر ُُأ

ش 
َ
اُ ُأ ُبَلَغ نَُُفَإَِذاُوََعۡش  

َجلَُهنَُّ
َ
نُفِسِهنَُُِّفَُُٓفَعل نَُُفِيَماَُعلَي ُكمُ ُُجَناحَُُفََلُُأ

َ
ُروِفُ ُأ ُُُبِٱل َمع  َملُونَُُبَِماَُوٱِّلَّ  ﴾٢٣٤َُخبرِي َُُتع 

 [  ١١٤: ابلقرة]

“আর সতামাশদর মধয সেশক যারা মারা যাশি এিং স্ত্রীশদরশক সরশখ যাশি, 
তাশদর স্ত্রীেণ িার মাস দে দ্বদন অশপিায় োকশি। অতঃপর যখন তারা 
ইদ্দতকাল পূণব করশি, তখন তারা দ্বনজশদর িযাপাশর দ্বিদ্বধ সমাতাশিক যা করশি, 
সস িযাপাশর সতামাশদর সকাশনা পাপ সনই। আর সতামরা যা কর, সস িযাপাশর 
আল্লাহ সমযক অিেত।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২৩৪]  
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সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর সতামাশদর মশধয যারা মারা যাশি এিং পরিতবীশত 
স্ত্রীশদর সরশখ যাশি, তাশদর স্ত্রীশদর জনয জরুরী হশি িার মাস দেদ্বদন 
দ্বনশজশদর অশপিায় রাখা। এ সমশয় তারা স্বামীর েৃহ সেশক সির হশি না, 
সাজসো করশি না এিং দ্বিশয়ও িসশি না। যখন উদ্বল্লদ্বখত সময়াদ সেষ হশি 
তখন সহ স্ত্রীশদর অদ্বভভািকিৃন্দ, সতামাশদর জনয সকাশনা অসুদ্বিশধ সনই যদ্বদ 
তারা সির হয়, সাজসো কশর দ্বকংিা েরী‘আতসম্মত পন্থায় দ্বিশয় কশর। 
আল্লাহ তা‘আলা সতামাশদর সোপন ও প্রকােয সি কাজ সম্পশকবই অিেত এিং 
দ্বতদ্বন এসশির জনয প্রদ্বতদান সদশিন।   

ُتمُفِيَماَُعلَي ُكمُ ُُجَناحََُُوَّلُ﴿ َبةُِِمنُ ُبِهِۦَُعرَّض  وُ ُٱلنلَِسآءُُِِخط 
َ
َننتُمُ ُأ ك 

َ
ُ ُِفُُٓأ نُفِسُكم 

َ
َُُُعلِمَُُأ ُٱِّلَّ

نَُّكمُ 
َ
ُكُروَنُهنَُُّأ َُُوَلِٰكنَُسَتذ  اُتَُواِعُدوُهنَُُّّلَّ َُُِٓسًّ نُإِّلَّ

َ
َُُتُقولُوا ُُأ ّل  ا ُُقَو  ُروف  ع  زُِموا َُُوَّلُُمَّ َدةََُُتع  ُُعق 

ُُٰٱنللََِّكحُِ ُُٱل ِكَتُٰبَُُيب لُغََُُحتَّ َجلَُهۥ 
َ
لَُمٓوا ُُأ نََُُّوٱع 

َ
َُُأ لَمُُُٱِّلَّ نُفِسُكمُ ُِفَُُٓماَُيع 

َ
َذُروهُ ُُأ لَُموٓا ُُفَٱح  َُوٱع 

نَُّ
َ
َُُأ  [  ١١١: ابلقرة] ﴾٢٣٥َُحلِيمُ َُغُفورُ ُٱِّلَّ

“আর এশত সতামাশদর সকাশনা পাপ সনই সয, সতামরা নারীশদরশক ইোরায় সয 
প্রস্তাি করশি দ্বকংিা মশন সোপন কশর রাখশি। আল্লাহ সজশনশিন সয, সতামরা 
অিেযই তাশদরশক স্মরণ করশি। দ্বকন্তু দ্বিদ্বধ সমাতাশিক সকান কো িলা িাড়া 
সোপশন তাশদরশক (সকান) প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বদও না। আর আল্লাহর দ্বনশদবে (ইদ্দত) 
তার সময় পূণব করার পূশিব দ্বিিাহ িন্ধশনর সংকল্প কশরা না। আর সজশন রাখ, 
দ্বনিয় আল্লাহ সতামাশদর অন্তশর যা রশয়শি তা জাশনন। সুতরাং সতামরা তাশক 
ভয় কর এিং সজশন রাখ, দ্বনিয় আল্লাহ িমােীল, সহনেীল।” [সূরা আল-
িাকারা, আয়াত: ২৩৫]   

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর সহ পুরুষেণ, সতামাশদর জনয এশত সকাশনা সমসযা সনই 
সয সতামরা স্বামী মারা যাওয়া দ্বকংিা ‘িায়ান’ তালাকপ্রাপ্তা নারীশদর ইদ্বেশত 
দ্বিশয়র প্রস্তাি সদশি। সতমদ্বন সমসযা সনই যদ্বদ সতামরা ইদ্দতপূণব হিার পর 
তাশদর দ্বিশয় করশি িশল মশন সোপন িাসনা রাখ। আল্লাহ জাশনন সয সতামরা 
ইদ্দতপালনকারী নারীশদর কো স্মরণ করশি আর মশনর দুিবলতা সহতু তাশদর 
িযাপাশর িুপ োকা সতামাশদর জনয কদ্বিন হশয় যাশি। এ কারশণ দ্বতদ্বন 
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সতামাশদর জনয তাশদরশক ইদ্বেশত প্রস্তাি সদয়া িা মশন সোপন িাসনা রাখা তিধ 
কশরশিন। আর সতামরা সতকব সেশকা, তাশদরশক সযন িযদ্বভিাশরর মাধযশম 
সোপন দ্বিশয় িা ইদ্দতকাশল দ্বিশয়র িুদ্বক্তর মাধযশম প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বদও না। তশি যদ্বদ 
এমন কো িল, যা সেশক অনুমান করা সয তার মত নারীশদর দ্বিশয়শত তুদ্বম 
আগ্রহী তাহশল দ্বভন্ন কো। সশিবাপদ্বর ইদ্দতকাল সমাপ্ত না হওয়া অিদ্বধ দ্বিশয়র 
িন্ধশন আিি হশি িশল মনস্থ কর না। সজশন সরখ, আল্লাহ সতামাশদর মশনর 
কো জাশনন। অতএি তাাঁশক ভয় কর। আর সজশন রাখ, দ্বনিয় আল্লাহ তাশক 
িমা কশরন সয দ্বনজ গুনাহ সেশক িমা িায়, দ্বতদ্বন তার িান্দাশদর প্রদ্বত 
সহনেীল, দ্বতদ্বন সতামাশদর ওপর প্রদ্বতশোধ সনন না। 

﴿ُ ُتمُُُإِنَُعلَي ُكمُ ُُجَناحَُُّلَّ وُهنَُُّلَمُ َُماُٱلنلَِسآءََُُطلَّق  وُ َُتَمسُّ
َ
رُِضوا ُُأ َُُوَمتلُِعوُهنَُُّفَرِيَضة  ُُلَُهنََُُّتف  ََُعَ

ُُقََدُرهُۥُٱل ُموِسعُِ َِتَُُِوََعَ ُمق 
ُروِفُ َُمَتَٰع اُقََدُرهُۥُٱل  اُبِٱل َمع  َُُحقًّ ِسنِيَََُُعَ  [  ١١١: ابلقرة] ﴾٢٣٦ُٱل ُمح 

“সতামাশদর সকাশনা অপরাধ সনই যদ্বদ সতামরা স্ত্রীশদরশক তালাক দাও এমন 
অিস্থায় সয, সতামরা তাশদরশক স্পেব কর দ্বন দ্বকংিা তাশদর জনয সকাশনা সমাহর 
দ্বনধবারণ কর দ্বন। আর উত্তমভাশি তাশদরশক সভাে-উপকরণ দ্বদশয় দাও, ধনীর 
ওপর তার সাধযানুসাশর এিং সংকটাপশন্নর ওপর তার সাধযানুসাশর। 
সুকমবেীলশদর ওপর এদ্বট আিেযক।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২৩৬]    

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর সহ স্বামীেণ, সতামাশদর জনয সকাশনা অসুদ্বিধা সনই যখন 
সতামরা আকশদর পশর এিং দ্বমলশনর আশে দ্বকংিা সমাহর দ্বনধবারশণর পূশিব 
স্ত্রীশদর তালাক দাও। আর তাশদরশক িাধযতামূলক দ্বকিু ভরণ-সপাষণ সদশি যা 
সেশক তারা উপকৃত হশি, যাশত কশর তালাশকর ভীদ্বত হয় এিং দ্বহংসা-দ্বিশিষ 
দূর হয়। আর এই ভরণ-সপাষণ ওয়াদ্বজি হয় তালাক প্রদানকারী স্বামীর অিস্থা 
অনুপাশত, দ্বিত্তিাশনর জনয তার সাধয মত, সতমদ্বন দ্বিত্তহীশনর জনযও তার 
সামেবয মত সদুপাশয় েরীয়তসম্মত পন্থায় ভরণ-সপাষণ দ্বদশত হশি। আর যারা 
েরীয়শতর আনুেতয প্রদেবনপূিবক দ্বনশজর এিং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীশদর প্রদ্বত 
সদািার সদখাশত িায় এদ্বট তাশদর জনয প্রমাদ্বণত হক।   
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ُتُموُهنَُُِّإَون﴿ نَُقب لُُِِمنَُطلَّق 
َ
وُهنَُُّأ ُتمُ َُوقَدُ َُتَمسُّ ُفُُفَرِيَضةُ ُلَُهنَُُّفََرض  ُتمُ َُماُفَنِص  ُُٓفََرض  نُإِّلَّ

َ
ُأ

ُفونَُ وُ َُيع 
َ
ُفَوا ُُأ ِيَُيع  َدةُُُبَِيِدهِۦُٱَّلَّ نُٱنللََِّكِحُ ُُعق 

َ
ُفٓوا َُُوأ ق َرُبَُُتع 

َ
َوٰىُ ُأ َلُُتَنَسُوا َُُوَّلُُلِلتَّق  ُٱل َفض 

 ُ َُُإِنَُُّبَي َنُكم  َملُونَُُبَِماُٱِّلَّ   [  ١١١: ابلقرة] ﴾٢٣٧ُبَِصريُ َُتع 

“আর যদ্বদ সতামরা তাশদরশক তালাক দাও, তাশদরশক স্পেব করার পূশিব এিং 
তাশদর জনয দ্বকিু সমাহর দ্বনধবারণ কশর োক, তাহশল যা দ্বনধবারণ কশরি, তার 
অশধবক (দ্বদশয় দাও)। তশি স্ত্রীরা যদ্বদ মাফ কশর সদয়, দ্বকংিা যার হাশত 
দ্বিিাশহর িন্ধন সস যদ্বদ মাফ কশর সদয়। আর সতামাশদর মাফ কশর সদয়া 
তাকওয়ার অদ্বধক দ্বনকটতর। আর সতামরা পরস্পশরর মশধয অনুগ্রহ ভুশল সযশয়া 
না। সতামরা যা কর, দ্বনিয় আল্লাহ সস সম্পশকব সমযক দ্রষ্টা।” [সূরা আল-
িাকারা, আয়াত: ২৩৭] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর : আর দ্বিশয়র আক্দ সম্পন্ন হিার পর যদ্বদ সতামরা স্ত্রীশদর 
তালাক দাও এমন অিস্থায় সয সতামরা তাশদর সশে দ্বমলন কর দ্বন, তশি 
সতামরা দ্বনশজশদর প্রদ্বত তাশদর জনয সমাহর দ্বনধবারণ কশর দ্বনশয়শিা, তাহশল 
সতামাশদর কতবিয হশি তাশদরশক দ্বনধবাদ্বরত সমাহশরর অশধবক প্রদান করা। তশি 
তালাকপ্রাপ্তা যদ্বদ উদারতা সদদ্বখশয় দ্বনশজর প্রাপয অশধবক সমাহর িমা কশর 
দ্বকংিা স্বামী উদারতািেত তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীশক পুশরা সমাহরই দ্বদশয় সদয় তাহশল 
দ্বভন্ন কো। আর সহ নারী ও পুরুষ সম্প্রদায়, সতামাশদর পরস্পরশক উদারতা 
সদখাশনাই আল্লাহর ভয় ও তাাঁর আনুেশতযর দ্বনকটিতবী। সহ মানুষ, সতামরা 
পরস্পশরর মশধয উদারতা সদখাশনা ভুশল সযও না। আর তা হশলা প্রাপয অংে 
সিশড় সদওয়া এিং যা আিেযক দ্বিল না তা প্রদান করা। দ্বনিয় সতামরা যা কর 
আল্লাহ তা সদশখন। দ্বতদ্বন সতামাশদরশক ভাশলা কাশজ আগ্রহী কশরন এিং 
উদারতা ও সিদ্বে প্রদাশন উিুি কশরন।  

َُُحٰفُِظوا ُ﴿ لََوٰتََُُِعَ لَٰوةُُِٱلصَّ َطىَُُٰوٱلصَّ َُُِوقُوُموا ُُٱل وُس   [  ١١١: ابلقرة] ﴾٢٣٨َُقٰنِتِيَُُِِّلَّ

“সতামরা সালাতসমূহ ও মধযিতবী সালাশতর দ্বহফাযত কর এিং আল্লাহর জনয 
দাাঁড়াও দ্বিনীত হশয়।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২৩৮]  
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সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ মুসদ্বলমেণ, সতামরা ফরয পাাঁি ওয়াক্ত সালাশতর প্রদ্বত 
যত্ন নাও। সসগুশলাশক তাশদর সদ্বিক সমশয় তাশদর সকল েতব, রুকন ও 
ওয়াদ্বজিসহ আদায় কর। আর এসশির মধযিতবী তো আসশরর সালাশতর প্রদ্বত 
যত্ন নাও। সতামরা সতামাশদর আল্লাহর প্রদ্বত দ্বিনয়ী, আনত ও অনুেত হশয় 
সালাত কাশয়ম কর।  

ُتمُ ُفَإِنُ ﴿ ُُِخف  وُ ُفَرَِجاّل 
َ
َبان ا ُُأ ُُُٓرك  ِمنُتمُ ُفَإَِذا

َ
َُُفَٱذ ُكُروا ُُأ اَُعلََّمُكمَُكَماُٱِّلَّ لَُمونَُُتَُكونُوا ُُلَمُ ُمَّ َُتع 

 [  ١١١: ابلقرة] ﴾٢٣٩

“দ্বকন্তু যদ্বদ সতামরা ভয় কর, তশি সহাঁশট দ্বকংিা আশরাহণ কশর (আদায় কশর 
নাও)। এরপর যখন দ্বনরাপদ হশি তখন আল্লাহশক স্মরণ কর, সযভাশি দ্বতদ্বন 
সতামাশদরশক দ্বেদ্বখশয়শিন, যা সতামরা জানশত না।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: 
২৩৯]   

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: যদ্বদ সতামরা েত্রুশদর ভয় কর তশি সতামরা সহাঁশট িা িাহশন 
িশড় ‘খাওফ’ িা ভশয়র সালাত আদায় কর, সযভাশিই তা পার না সকন। 
ইোরায় দ্বকংিা পদ্বিমমুখী না হশয়। অতপর যখন ভয় সকশট যাশি তখন 
দ্বনরাপত্তার সালাত আদায় কর। আর (দ্বনরাপদ অিস্থায়) এশত আল্লাহশক স্মরণ 
কর এিং তার মূল অিস্থা সেশক তা কদ্বমও না। আর সতামরা তাাঁর শুকদ্বরয়া 
আদায় কর সয দ্বতদ্বন সতামাশদর অজানা দ্বিদ্বধ-দ্বিধান ও ইিাদশতর দ্বিষয়ািদ্বল 
দ্বেদ্বখশয়শিন।  

ِينَُ﴿ نََُُوٱَّلَّ اَُوَيَذُرونَُُِمنُكمُ ُُيَتَوفَّو  َوٰج  ز 
َ
َوِٰجِهمَُوِصيَّةُ ُأ ز 

َ
ِ اُِلل َتٰع  لُُِإَِلُُمَّ َو  َُُٱۡل  ُ َُغري  َراج  ُفَإِنُ ُإِخ 

نَُ نُفِسِهنَُُِّفَُُٓفَعل نََُُماُِفَُُعلَي ُكمُ ُُجَناحَُُفََلَُُخرَج 
َ
ُ ُِمنُأ ُروف  ع  ُُُمَّ  ﴾٢٤٠َُحِكيمُ َُعزِيزُ َُوٱِّلَّ

 [  ١٤١: ابلقرة]

“আর সতামাশদর মধয সেশক যারা মারা যাশি এিং স্ত্রীশদরশক সরশখ যাশি, তারা 
তাশদর স্ত্রীশদর জনয ওদ্বসয়ত করশি এক িিশরর ভরণ-সপাষশণর সির না কশর 
দ্বদশয়; দ্বকন্তু যদ্বদ তারা (সস্বোয়) সির হশয় যায়, তাহশল তারা দ্বনজশদর িযাপাশর 
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দ্বিদ্বধ সমাতাশিক যা কশরশি, সস িযাপাশর সতামাশদর সকাশনা পাপ সনই। আর 
আল্লাহ পরাক্রমোলী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২৪০]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর সযসি স্বামী মারা যায় আর তার পরিতবীশত স্ত্রীশদর 
সরশখ যায়, তাশদর কতবিয হশলা স্ত্রীশদর জনয এ মশমব অদ্বসয়ত করা সয মৃতুযর 
দ্বদন সেশক এক িির পযবন্ত সস ভরণ-সপাষণ পাশি।  উত্তরাদ্বধকারীরা তাশক 
স্বামীর েৃহ সেশক সির কশর সদশি না। যাশত কশর স্ত্রীর মন রিা হয় এিং মৃত 
িযদ্বক্তর প্রদ্বত সিযিহার সদখাশনা হয়। তশি যদ্বদ স্ত্রীেণ এক িির অদ্বতক্রান্ত না 
হশতই সস্বোয় সিদ্বরশয় যান, তশি এশত সতামাশদর সকাশনা অপরাধ সনই সহ 
উত্তরাদ্বধকারীেণ। সতমদ্বন স্ত্রীশদর জনযও এশত সকাশনা সমসযা সনই। কারণ দ্বতদ্বন 
সতা তিধ কাজই কশরশিন। আল্লাহ তাাঁর মাদ্বলকানায় কতৃবেিান, দ্বনশজর আশদে 
ও দ্বনশষধ প্রদান প্রজ্ঞািান। এ আয়াতদ্বট পরিতবীশত অনয আয়াত িারা মানসূখ 
িা রদ্বহত করা হয়। 

ُروِفُ َُمَتُٰع َُُولِل ُمَطلََّقِٰتُ﴿ اُبِٱل َمع  َُُحقًّ  [  ١٤٢: ابلقرة] ﴾٢٤١ُٱل ُمتَّقِيَََُُعَ

“আর তালাকপ্রাপ্তা নারীশদর জনয োকশি দ্বিদ্বধ সমাতাশিক ভরণ-সপাষণ। (এদ্বট) 
মুত্তাকীশদর ওপর আিেযক।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২৪১]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: আর তালাকপ্রাপ্তা নারীর জনয েরী‘আতসম্মত পন্থায় 
উত্তমরূশপ ভরণ-সপাষণ প্রাপয। এদ্বট তাশদর জনয প্রাপয যারা আল্লাহশক তাাঁর 
আশদে ও দ্বনশষধ পালশনর িযাপাশর ভয় কশর।  

َُُُكَذٰلَِكُُ﴿ ِ ُُُيُبَيل قِلُونَُُلََعلَُّكمُ َُءاَيٰتِهِۦُلَُكمُ ُٱِّلَّ  [  ١٤١: ابلقرة] ﴾٢٤٢َُُتع 

“এভাশি আল্লাহ সতামাশদর জনয তাাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাশি িণবনা কশর সদন, 
যাশত সতামরা উপলদ্বব্ধ কর।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২৪২] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সন্তান ও স্ত্রীশদর অদ্বধকার সম্পশকব এমন সুস্পষ্ট িণবনার 
মশতা কশর আল্লাহ সতামাশদর জনয সতামাশদর দুদ্বনয়া ও আদ্বখরাশতর জনয তাাঁর 
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সকল দ্বিদ্বধ-দ্বিধান সুস্পষ্ট িশল সদন। যাশত সতামরা সসগুশলা অনুধািন করশত 
পার এিং আমশল আনশত পার।  

لَمُ ﴿
َ
ِينَُُإَِلُُتَرَُُأ ُُوَُهمُ ُدَِيٰرِهِمُ ُِمنَُخرَُجوا ُُٱَّلَّ لُوف 

ُ
ُُُلَُهمَُُُفَقاَلُُٱل َمو تَُُِحَذرَُُأ ُ ُُثمَُُُّموتُوا ُُٱِّلَّ َيُٰهم  ح 

َ
ُأ

َُُإِنَُّ وُٱِّلَّ لُ ََُّلُ ض 
ُُفَ َثََُُوَلِٰكنَُُّٱنلَّاِسََُُعَ ك 

َ
ُكُرونََُُّلُُٱنلَّاِسُُأ  [  ١٤١: ابلقرة] ﴾٢٤٣ُيَش 

“তুদ্বম দ্বক তাশদরশক সদখ দ্বন, যারা তাশদর েৃহসমূহ সেশক সির হশয়শি মৃতুযর 
ভশয় এিং তারা দ্বিল হাজার-হাজার? অতঃপর আল্লাহ তাশদরশক িলশলন, 
‘সতামরা মশর যাও’! তারপর দ্বতদ্বন তাশদরশক জীদ্বিত করশলন। দ্বনিয় আল্লাহ 
সতা মানুশষর ওপর অনুগ্রহেীল। দ্বকন্তু অদ্বধকাংে মানুষ শুকদ্বরয়া আদায় কশর 
না।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২৪৩] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ রাসূল, আপদ্বন দ্বক তাশদর ঘটনা সদশখন দ্বন, যারা তাশদর 
ভূদ্বম ও আিাস সিশড় মহামারী ও যুিজদ্বনত মৃতুয ভশয় পাদ্বলশয়দ্বিল, তখন 
আল্লাহ তাশদর উশদ্দশে িলশলন, সতামরা মশর যাও। ফশল তারা আল্লাহর 
তাকদীর সেশক পলায়শনর অপরাশধ একসশে সিাই মারা যায় অতপর আল্লাহ 
তাশদরশক দ্বকিু সমশয়র আিার তাশদর জীদ্বিত কশরন, যাশত তারা দ্বনশজশদর 
আয়ু পূণব করশত পাশর এিং উপশদে ও দ্বেিা গ্রহণ কশর। দ্বনিয় আল্লাহ তাাঁর 
িান্দাশদর প্রদ্বত মহা করুণািান। দ্বতদ্বন তাশদর প্রদ্বত প্রভুত দ্বনয়ামত িষবণ 
কশরন। তশি অদ্বধকাংে মানুষই দ্বনশজর প্রদ্বত আল্লাহর দ্বনয়ামশতর শুকদ্বরয়া 
আদায় কশর না। 

َُُِسبِيلُُِِفَُُوَقٰتِلُوا ُ﴿ لَُمٓوا ُُٱِّلَّ نََُُّوٱع 
َ
َُُأ  [  ١٤٤: ابلقرة] ﴾٢٤٤َُعلِيمُ َُسِميعُ ُٱِّلَّ

“আর সতামরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর এিং সজশন রাখ দ্বনিয় আল্লাহ 
সিবশোতা, সিবজ্ঞ।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২৪৪]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ মুসদ্বলমেণ, সতামরা আল্লাহর দীনশক সাহাযয করশত 
কাদ্বফরশদর দ্বিরুশি লড়াই কর এিং সজশন রাখ, দ্বনিয় আল্লাহ সতামাশদর 
উদ্বক্তসমূহ েিণ কশরন। দ্বতদ্বন সতামাশদর দ্বনয়ত ও আমল সম্পশকবও জাশনন।  
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ن﴿ ِيَُذاُمَّ رُِضُُٱَّلَّ َُُُيق  اُٱِّلَّ اُقَر ض  ۥَُُٓفُيَضٰعَِفُهۥَُحَسن  اََُلُ َعاف  ض 
َ
َُُُكثرَِية  ُُأ بُِضَُُوٱِّلَّ ُطَُُيق  ُ َُوَيب ص 

 [  ١٤١: ابلقرة] ﴾٢٤٥ُتُر َجُعونَُُِإَوَِل هُِ

“সক আশি, সয আল্লাহশক উত্তম ঋণ সদশি, ফশল দ্বতদ্বন তার জনয িহু গুশণ 
িাদ্বড়শয় সদশিন? আর আল্লাহ সংকীণব কশরন ও প্রসাদ্বরত কশরন এিং তাাঁরই 
দ্বনকট সতামাশদরশক দ্বফরাশনা হশি।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২৪৫] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সক আশি সয আল্লাহর পশে প্রদ্বতদাশনর আোয় সদুপাশয় 
খরি করশি, অতপর তাশক িহুগুশণ িাদ্বড়শয় সদওয়া হশি, িাওয়াি ও উত্তম 
দ্বিদ্বনমশয়র সকাশনা সংখযা োকশি না। আল্লাহ গুদ্বটশয় সনন এিং িদ্বড়শয় সদন। 
অতএি সতামরা খরি কর; পশরায়া কর না। সকননা দ্বতদ্বন দ্বরদ্বযকদাতা। দ্বতদ্বন 
যার িান দ্বরদ্বযক সংশকাদ্বিত কশরন এিং অনযশদর প্রদ্বত প্রেস্ত কশরন। এশত 
তাাঁর দ্বিোল দ্বহকমত রশয়শি। আর সকিল তাাঁর দ্বদশকই সতামরা মৃতুযর পর 
প্রতযািদ্বতবত হশি। তখন দ্বতদ্বন সতামাশদর আমলসমূশহর প্রদ্বতদান সদশিন।  

لَمُ ﴿
َ
َٰٓءِيَلُُبَِنُُِٓمنُ ُٱل َمَلُُِإَِلُُتَرَُُأ َر دُُِِمنُ ُإِس  ُ ُقَالُوا ُُإِذُ ُُموَسََُُٰٓبع  َُّهمُُُنِلَِبل ُِفُُنَُّقٰتِل َُُملَِّك ُُنَلَاُٱب َعث ُُل

ِ َُُسبِيلُِ ُُٱل قَِتاُلَُُعلَي ُكمُُُُكتَِبُُإِنَُعَسي ُتمُ َُهل ُُقَاَلُُٱِّلَّ ّلَّ
َ
َُُٓوَماُقَالُوا ُُتَُقٰتِلُوا ُ ُأ ُُنَلَا ّلَّ

َ
ُِفُُنَُقٰتَِلُُأ

َُُِسبِيلُِ َناَُوقَدُ ُٱِّلَّ رِج  خ 
ُ
َنآئَِنا ُُدَِيٰرِنَاُِمنُأ ب 

َ
اَُوأ ا ُُٱل قَِتاُلَُُعَلي ِهمُُُُكتَِبُُفَلَمَّ ُُتََولَّو  ُُإِّلَّ ُ ُقَلِيل  ِن ُهم  ُمل

ُُ ٰلِِميََُُعلِيُم َُُوٱِّلَّ  [  ١٤١: ابلقرة] ﴾٢٤٦ُبِٱلظَّ

“তুদ্বম দ্বক মূসার পর িনী ইসরাঈশলর প্রধানশদরশক সদখ দ্বন? যখন তারা 
তাশদর নিীশক িশলদ্বিল, ‘আমাশদর জনয একজন রাজা পািান, তাহশল আমরা 
আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করি’। সস িলল, ‘এমন কী হশি সয, যদ্বদ সতামাশদর 
ওপর লড়াই আিেযক করা হয়, সতামরা লড়াই করশি না’? তারা িলল, 
আমাশদর কী হশয়শি সয, আমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করি না, অেি 
আমাশদরশক আমাশদর েৃহসমূহ সেশক সির করা হশয়শি এিং আমাশদর 
সন্তানশদর সেশক (দ্বিদ্বেন্ন করা হশয়শি)’? অতঃপর যখন তাশদর ওপর লড়াই 
আিেযক করা হল, তখন তাশদর মধয সেশক স্বল্প সংখযক িাড়া তারা দ্বিমুখ 
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হল। আর আল্লাহ যাদ্বলমশদর সম্পশকব সমযক অিেত।” [সূরা আল-িাকারা, 
আয়াত: ২৪৬]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: সহ নিী, আপদ্বন দ্বক মূসা আলাইদ্বহস সালাম পরিতবী যুশে 
িনী ইসরাঈশলর সনতা ও সম্মাদ্বনত িযদ্বক্তশদর ঘটনা জাশনন, যখন তারা তাশদর 
নিীর কাশি আশিদন কশরদ্বিল যাশত তাশদর ওপর একজন রাজা দ্বনযুক্ত করা 
হয়, যার সনতৃে তারা সমশিত হশি এিং আল্লাহর রাস্তায় েত্রুশদর সমাকাশিলায় 
লড়াই করশি। তাশদর নিী তাশদর উশদ্দশে িশলন, দ্বিষয়টা দ্বক এমন হশি না 
সযমন আদ্বম আেঙ্কা কদ্বর সয সতামাশদর ওপর যদ্বদ আল্লাহর রাস্তায় লড়াই ফরয 
করা হয়, তশি সতামরা লড়াই করশি না। সকননা আদ্বম সতামাশদর 
কাপুরুদ্বষকতা ও লড়াই সেশক পলায়শনর আেঙ্কা কদ্বর। তারা তাশদর নিীর 
আেঙ্কা অস্বীকার কশর িলল, আল্লাহর রাস্তায় লড়াইশয় আমাশদর সক িাধা সদশি 
যখন আমাশদর েত্রুতা আমাশদরশক দ্বনজ ভূদ্বম সেশক সির কশর দ্বদশয়শি এিং 
সেশক হতযা িা িন্দীকরশণর মাধযশম আমাশদরশক আমাশদর সন্তানশদর সেশক 
দূশর সদ্বরশয় দ্বদশয়শি? অতপর আল্লাহ যখন তাশদর ওপর দ্বনযুক্ত করা রাজার 
সশে লড়াই আিেযক কশর দ্বদশলন, তারা ভীরুতা সদখাল এিং পাদ্বলশয় সেল। 
সকিল অল্পসংখযক িযদ্বক্ত আল্লাহর করুণায় লড়াইশয় দ্বটশক রইল। দ্বনশজশদর 
প্রদ্বতশ্রুদ্বত ভেকারী জাশলমশদর সম্পশকব আল্লাহ জাশনন।  

َُُإِنَُُّنَبِيُُّهمُ ُلَُهمُ َُوقَاَلُ﴿ ُُٰقَالُٓوا َُُملَِّك  َُُطالُوَتُُلَُكمُ َُبَعَثُُقَدُ ُٱِّلَّ نَّ
َ
َُوََن نُُُاَعلَي نَُُٱل ُمل ُكََُُلُُُيَُكونُُُأ

َحقُُّ
َ
َتَُُولَمُ ُِمن هُُُبِٱل ُمل ِكُُأ ِنََُُسَعةُ ُيُؤ  َُُإِنَُُّقَاَلُُٱل َماِل ُُمل َطَفىٰهُُُٱِّلَّ َطةُ َُوَزاَدهُۥَُعَلي ُكمُ ُٱص  ُِفُُبَس 

ِمُ ُٱل عِل مُِ س  ِ
َُُُوٱۡل  ِتَُُوٱِّلَّ ُُُيََشآُء َُُمنُُمل َكُهۥُيُؤ  [ ١٤١: ابلقرة] ﴾٢٤٧َُعلِيمُ َُوِٰسعُ َُوٱِّلَّ “আর 

তাশদরশক তাশদর নিী িলল, দ্বনিয় আল্লাহ সতামাশদর জনয তালূতশক 
রাজারূশপ পাদ্বিশয়শিন। তারা িলল, ‘আমাশদর ওপর কীভাশি তার রাজে হশি, 
অেি আমরা তার সিশয় রাজশের অদ্বধক হকদার? আর তাশক সম্পশদর 
প্রািুযবও সদয়া হয়দ্বন’। সস িলল, ‘দ্বনিয় আল্লাহ তাশক সতামাশদর ওপর 
মশনানীত কশরশিন এিং তাশক জ্ঞাশন ও সদশহ অশনক িাদ্বড়শয় দ্বদশয়শিন। আর 
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আল্লাহ যাশক িান, তাশক তাাঁর রাজে সদন। আর আল্লাহ প্রািুযবময়, সিবজ্ঞ’।” 
[সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২৪৭] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: তাশদর উশদ্দশে তাশদর নিী িলশলন, দ্বনিয় আল্লাহ 
সতামাশদর আশিদশন সাড়া দ্বদশয় সতামাশদর প্রদ্বত তালূতশক রাজারূশপ সপ্ররণ 
কশরশিন। সতামাশদর আশিদন মাদ্বফক েত্রুশদর দ্বিরুশি লড়াইশয় দ্বতদ্বন 
সতামাশদর সনতৃে সদশিন। িনী ইসরাঈশলর েীষবস্থানীয়রা িলল, তালূত দ্বকভাশি 
আমাশদর রাজা দ্বনযুক্ত হশি সস সতা এর উপযুক্ত নয়? কারণ, সস রাজ িংেীয় 
নয়; আিার নিুওয়শতর ঘর সেশকও নয়। দ্বকংিা তাশক প্রিুর সম্পদও সদয়া হয় 
দ্বন, দ্বনশজর মাদ্বলকানায় যার সাহাযয সনশি। অেি রাজে লাশভ আমরা তার 
সিশয় সিদ্বে উপযুক্ত দ্বিলাম। কারণ, আমরা হলাম রাজ িংেধর এিং নিীেৃশহ 
আমাশদর জন্ম। তাশদর উশদ্দশে তাশদর নিী িলশলন, আল্লাহ সতামাশদর ওপর 
তাশক দ্বনযুক্ত কশরশিন। আর দ্বতদ্বন তাাঁর িান্দাশদর দ্বিষয়াদ্বদ সিশি ভাশলা 
জাশনন। দ্বতদ্বন তাশক ইলশমর প্রািুযব দান কশরশিন এিং েত্রুর সমাকাদ্বিলার 
জনয োরীদ্বরক েদ্বক্তও দ্বদশয়শিন। আল্লাহ হশলন রাজাদ্বধরাজ, দ্বতদ্বন তার িান্দার 
মশধয যাশক িান রাজে দান কশরন। আল্লাহ িযাপক দাতা ও দয়ালু। দ্বতদ্বন 
সকল দ্বিষশয়র েূঢ় তেয জাশনন; তাাঁর কাশি দ্বকিুই সোপন নয়।  

نُُمل ِكهِۦَُُٓءايَةَُُإِنَُُّنَبِيُُّهمُ ُلَُهمُ َُوقَاَلُ﴿
َ
تَِيُكمُُُأ

 
ِنَُسِكيَنة ُُفِيهُُِٱّلَّابُوُتُُيَأ بلُِكمُ ُمل اَُوَبقِيَّة ُُرَّ ِمَّ ُمل

ِمنِيَُُُكنُتمُإِنُلَُّكمُ ُٓأَليَةُ َُذٰلَِكُُِفُُإِنَُُّٱل َمَلَٰٓئَِكُة ََُُت ِملُهَُُُهُٰرونََُُوَءاُلُُُموَسَُُٰءاُلُُتََركَُ ؤ   ﴾٢٤٨ُمُّ
 [  ١٤١: ابلقرة]

“আর তাশদরশক তাশদর নিী িলল, দ্বনিয় তার রাজশের দ্বনদেবন এই সয, 
সতামাশদর দ্বনকট তািূত আসশি, যাশত োকশি সতামাশদর রশির পি সেশক 
প্রোদ্বন্ত এিং মূসার পদ্বরিার ও হারূশনর পদ্বরিার যা সরশখ দ্বেশয়শি তার 
অিদ্বেষ্ট, যা িহন কশর আনশি দ্বফদ্বরেতােণ। দ্বনিয় তাশত রশয়শি সতামাশদর 
জনয দ্বনদেবন, যদ্বদ সতামরা মু’দ্বমন হও।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২৪৮] 
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সংদ্বিপ্ত তাফসীর: তাশদর উশদ্দশে তাশদর নিী িলশলন, তাাঁর রাজশের দ্বনদেবন 
হশলা সতামাশদর কাশি দ্বসনু্দক আসশি, যাশত োকশি তাওরাত; যা তাশদর সেশক 
তাশদর েত্রুরা দ্বিদ্বনশয় দ্বনশয়দ্বিল। সতামাশদর রশির পি সেশক তার মশধয 
োকশি প্রোদ্বন্ত, যাশত দ্বনষ্ঠািানশদর অন্তরশক দৃঢ় করশি। আর তাশত মূসা ও 
হারূন আলাইদ্বহমাস সালাশমর পদ্বরিাশরর দ্বকিু অিদ্বেষ্ট সামগ্রী োকশি, সযমন: 
লাদ্বি ও ফলকসমূশহর টুকশরা। সফশরেতারা এসি িহণ করশিন। এশত 
সতামাশদর জনয আল্লাহর দ্বনশদবশে তালূতশক দ্বনশজশদর রাজা দ্বহশসশি গ্রহণ 
করার সিশি িড় দ্বনদেবন রশয়শি যদ্বদ সতামরা আল্লাহ ও রাসূলেশণর 
সতযায়নকারী হও।  

ا﴿ ُُنودَُُِطالُوُتُُفََصَلُُفَلَمَّ َُُإِنَُُّقَاَلُُبِٱۡل  ُُفَلَي َسُُِمن هَُُُۡشَِبَُُفَمنُبَِنَهر ُُُمب َتلِيُكمُٱِّلَّ ِ ُلَّمُ َُوَمنُِمنل
هُُ َعم  ُُٓفَإِنَُّهۥَُيط  ِ ُُِمنل ََتََفَُُمنُُِإِّلَّ فََۢةُٱغ  ُُُغر  ِۦ  ُُِمن هُُُفََۡشُِبوا ُُبَِيِده ُُإِّلَّ ُ ُقَلِيل  ِن ُهم  اُمل ُُهوََُُجاَوَزهُۥُفَلَمَّ
ِينَُ َو مَُُنَلَاَُطاقَةََُُّلُُقَالُوا َُُمَعُهۥَُءاَمُنوا َُُوٱَّلَّ ُُِِبَالُوَتُُٱِل  ِۦ  ِينَُُقَاَلُُوَُجُنودِه نَُّهمَُيُظنُّونَُُٱَّلَّ

َ
َلُٰقوا ُُأ ُمُّ

ُِ ِنَُكمُٱِّلَّ ُُقَلِيلَةُ ُفَِئة ُُمل ِ ُُبِإِذ نَُُِكثرَِيةَ ُُفَِئةُ َُغلََبت  ُُُٱِّلَّ ِٰبِينََُُمعََُُوٱِّلَّ  [  ١٤١: ابلقرة] ﴾٢٤٩ُٱلصَّ

“অতঃপর যখন তালূত তসনযিাদ্বহনী দ্বনশয় সির হল, তখন সস িলল, ‘দ্বনিয় 
আল্লাহ সতামাশদরশক একদ্বট নদী িারা পরীিা করশিন। অতএি, সয তা হশত 
পান করশি, সস আমার দলভুক্ত নয়। আর সয তা খাশি না, তাহশল দ্বনিয় সস 
আমার দলভুক্ত। তশি সয তার হাত দ্বদশয় এক আজলা পদ্বরমাণ খাশি, সস িাড়া; 
দ্বকন্তু তাশদর মধয সেশক স্বল্পসংখযক িাড়া তা সেশক তারা পান করল। অতঃপর 
যখন সস ও তার সাদ্বে মু’দ্বমনেণ তা অদ্বতক্রম করল, তারা িলল, ‘আজ 
আমাশদর জালূত ও তার তসনযিাদ্বহনীর সশে লড়াই করার িমতা সনই’। যারা 
দৃঢ় ধারণা রাখত সয, তারা আল্লাহর সশে দ্বমদ্বলত হশি, তারা িলল, ‘কত সিাট 
দল আল্লাহর হুকুশম িড় দলশক পরাদ্বজত কশরশি’! আর আল্লাহ তধযবেীলশদর 
সশে আশিন।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২৪৯]    

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: তালূত যখন তার তসনযিাদ্বহনী দ্বনশয় আমাশলকা সোশত্রর সশে 
লড়াইশয় সির হল দ্বতদ্বন তাশদর উশদ্দশে িলশলন, দ্বনিয় আল্লাহ সতামাশদর 
সিশরর পরীিা দ্বনশিন সামশন পড়শি এমন একদ্বট নদী দ্বদশয়। যাশত কশর 
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মু‘দ্বমনরা মুনাদ্বফকশদর সেশক আলাদা হশয় যায়। অতএি সতামাশদর মশধয সয 
নদীর পাদ্বন পান করশি সস আমার দলভুক্ত নয়। সস আমার সশে দ্বজহাশদর 
সযােযতা রাশখ না। আর সয পাদ্বনর স্বাদ সনশি না, সস আমার দলভুক্ত। সস 
আমার দ্বনশদবশের অনুেত এিং দ্বজহাশদর সযােয। তশি সয অনুমদ্বতপ্রাপ্ত হশয় 
দ্বনজ হাশত এক স াক দ্বেলশি, তাশত সকাশনা সমসযা নাই। অতপর যখন তারা 
নদীর কাশি উপনীত হল, সাগ্রশহ তারা পাদ্বনর ওপর ঝুাঁশক পড়ল এিং 
অদ্বতমাত্রায় তা সেশক পান করল। তাশদর সকিল গুদ্বটকশয়ক িযদ্বক্ত েরম ও 
তৃষ্ণায় তধযব ধরল। তারা সকিল এক স াশকই িান্ত হল। এ পযবাশয় অিাধযরা 
দ্বপদ্বিশয় সেল। যখন তালূত ও তার স্বল্পসংখযক মু’দ্বমন সেী (তাশদর সংখযা দ্বিল 
দ্বতনে’র দ্বকিু সিদ্বে) তার সশে নদী অদ্বতক্রম করল এিং েত্রুর মুশখামুখী 
তাশদর সংখযা অশনক সিদ্বে সদখল, তখন তারা িলল, আজ আমাশদর জালূত ও 
তার দ্বিোল িাদ্বহনীর সমাকাদ্বিলার েদ্বক্ত সনই। যারা আল্লাহর সািাশত দৃঢ়ভাশি 
দ্বিশ্বাসী তারা তাশদর ভাইশদর আল্লাহর েদ্বক্ত ও িমতার কো স্মরণ কদ্বরশয় 
দ্বদশয় িলল, কত তধযবেীল মু’দ্বমনশদর সিাট দল আল্লাহর দ্বনশদবে ও ইোরায় 
অিাধযািারী সিদ্বে সংখযক কাশফর দশলর ওপর দ্বিজয়ী হশয়শি। আর আল্লাহ 
তাাঁর তাওফীক ও সাহাশযযর মাধযশম তধযবেীলশদর সশেই আশিন।  

ا﴿ ُُٓقَالُوا ُُوَُجُنودِهِۦُِۡلَالُوَتُُبََرُزوا َُُولَمَّ رِغُ َُربََّنا
ف 
َ
اَُعلَي َناُأ َُُصب   ق َداَمَناَُوَثبلِت 

َ
نَاُأ َُُوٱنُۡص  ُٱل َقو مََُُِعَ

 [  ١١١: ابلقرة] ﴾٢٥٠ُٱل َكٰفِرِينَُ

“আর যখন তারা জালূত ও তার তসনযিাদ্বহনীর মুশখামুদ্বখ হল, তখন তারা িলল, 
‘সহ আমাশদর রি, আমাশদর ওপর তধযব স শল দ্বদন, আমাশদর পা দ্বস্থর রাখুন 
এিং আমাশদরশক কাশফর জাদ্বতর দ্বিরুশি সাহাযয করুন।” [সূরা আল-িাকারা, 
আয়াত: ২৫০] 

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: তারা যখন জালূত ও তার তসনযিাদ্বহনীর সমু্মখীন হল এিং 
ভয়ঙ্কর অিস্থা প্রতযি করল, তখন তারা আল্লাহর কাশি দ্বিনয় ও কাকুদ্বত-
দ্বমনদ্বতসহ িলল, সহ আমাশদর রি, আমাশদর অন্তশর িযাপক সির দান করুন, 
আমাশদর কদম অদ্বিিল রাখুন এিং েত্রুর সশে লড়াইশয় তা অটুট রাখুন। 
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যাশত যুশির ভয়ািহতায় তা পলায়ন না কশর। এিং আপনার সাহাযয ও 
সহশযাদ্বেতার মাধযশম আপদ্বন আমাশদরশক কাদ্বফর সম্প্রদাশয়র ওপর দ্বিজয় দান 
করুন।  

ُُِبِإِذ نَُُِفَهَزُموُهم﴿ َُُُوَءاتَىٰهَُُُجالُوَتَُُداوُۥدَُُُوَقَتَلُُٱِّلَّ َمةَُُٱل ُمل َكُُٱِّلَّ ِك  اُوََعلََّمُهۥَُوٱۡل  ُيََشآُء ُُِممَّ
َّلُ عَُُُولَو  َُُِدف  َضُهمُٱنلَّاَسُُٱِّلَّ َُُبع  ۡرُضُُلََّفَسَدتُُِبَِبع ض 

َ ََُُوَلِٰكنَُُّٱِل  لُ ُُذوُٱِّلَّ ض 
ُُفَ ُٱل َعٰلَِميَََُُعَ

 [  ١١٢: ابلقرة] ﴾٢٥١

“অতঃপর তারা আল্লাহর হুকুশম তাশদরশক পরাদ্বজত করল এিং দাঊদ 
জালূতশক হতযা করল। আর আল্লাহ দাঊদশক রাজে ও প্রজ্ঞা দান করশলন 
এিং তাশক যা ইো দ্বেিা দ্বদশলন। আর আল্লাহ যদ্বদ মানুশষর কতকশক 
কতশকর িারা প্রদ্বতহত না করশতন, তশি অিেযই জদ্বমন ফাসাদপূণব হশয় সযত। 
দ্বকন্তু আল্লাহ দ্বিশ্বিাসীর ওপর অনুগ্রহেীল।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: ২৫১]  

সংদ্বিপ্ত তাফসীর: অতপর আল্লাহর দ্বনশদবশে তারা তাশদরশক পরাদ্বজত করল। 
দাঊদ আলাইদ্বহস সালাম অতযািারী এই িাদ্বহনীর সনতা তালূতশক হতযা 
করশলন। এ ঘটনার পর আল্লাহ দাঊদ আলাইদ্বহস সালামশক রাজে ও িনী 
ইসরাঈশলর জনয নিুওয়াত দান করশলন এিং তাাঁশক দ্বতদ্বন সযসি িাইশলন জ্ঞান 
দান করশলন। আল্লাহ যদ্বদ দ্বকিু মানুষ- তারা হল আল্লাহর অনুেত ও তাাঁর 
প্রদ্বত ঈমানদার- িারা দ্বকিু মানুষ- তারা হল আল্লাহর অিাধয এিং তাাঁর সশে 
দ্বেরককারী- সক প্রদ্বতশরাধ না করশতন তাহশল কুফুরী েদ্বক্তর আদ্বধপতয, অিাধয 
ও পাপািারীশদর সংখযাদ্বধশকযর কারশণ পৃদ্বেিী দ্বিেৃঙ্খল হশয় পড়ত। দ্বকন্তু সকল 
মাখলূশকর প্রদ্বত দয়ািান।  

َُُِءاَيُٰتُُتِل َكُ﴿ ُ َُعلَي َكَُُنت لُوَهاُٱِّلَّ ِ َقل
 [  ١١١: ابلقرة] ﴾٢٥٢ُٱل ُمر َسلِيَُُلَِمنَُُِإَونََّكُُبِٱۡل 

“এগুশলা আল্লাহর আয়াত, যা আদ্বম সতামার ওপর যোযেভাশি দ্বতলাওয়াত 
কদ্বর। আর দ্বনিয় তুদ্বম রাসূলেশণর অন্তভুবক্ত।” [সূরা আল-িাকারা, আয়াত: 
২৫২]  
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সংদ্বিপ্ত তাফসীর: এসি হল আল্লাহর দ্বনদেবন ও প্রমাণাদ্বদ, যা আদ্বম সতামাশক 
সদ্বিক ও িস্তুদ্বনষ্ঠভাশি িশল সদই (সহ নিী)। আর দ্বনিয় তুদ্বম সতয রাসূল। 
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