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েূিমকা 
�ُْفِسغَي ،   

َ
ْوِر ب ْْ ُشُ  نِيهللاِ ِم

ُُ ، َو�َُعووْذُ ُُ َوََْسََْاِفُب َْمُدُُ َوََْسََِعْْغُ
َ
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ْ
ىِ ا تْ

 ُ
َ
ََ ل يِد ََ  ََ ِِ تهللاُ ََ غِ

ْْ ْْ ّض ُ ، َوَم
َ
ِا ل ِْ ََ ُم

ُِ تهللاُ ََ ْهِد ْْ دا ْلَميِ،َي ، َم
َ
ِْ ب تِ أَي ََ  ْْ َوِم
َا    ْ

َ
َهُد ب ْْ

َ
ُ  ، َوب

ُ
ْول َُ ت َلُْْدُُ َوَر دا  ا ُ�َما

َ
َهُد ب ْْ

َ
ُ ، َوب

َ
ََ َشِ َْل ل  ُُ َد ُْ َا تُهللا َو َ ِى

َ
 ىِل

িন�াই যাবতীা �শংসা আ�াহ তা‘আ ার জনয। আমরা 

তারই �শংসা কির, তার কাাছ সাহাযয  াই, তার িনকট কমা �াথরনা 

কির। আ�াহর িনকট আমরা আমাাদর �বৃি�র অিন� ও আমাাদর 

কমরসমূাহর খারাবী েথাক আআা কামনা কির। আ�াহ যাাক 

েহদাাাত েদন, তাাক েগামরাহ করার েক  নাই। আর যাাক 

েগামরাহ কারন তাাক েহদাাাত েদাার েক  নাই। আিম সাকয 

িদি�, আ�াহ ছাড়া েকান সিতযকার ই াহ েনই, িতিন একক, তার 

েকান শিরক নাই। আরও সাকয িদি�, মুহা�দ সা�া�াহ আ াইিহ 

ওাাসা�াম আ�াহর বা�া ও রাসূ । সা াত ও সা াম নািয  েহাক 

তার  উর, তার উিরবার-উিরজন ও তার সাহাবীাদর  উর এবং 

যারা িকাামত উযর্  ইহসাানর সাাথ তাাদর অনুসরণ কারন তাাদর 

 উর। 

আ�াহ রা�ু  আ ামীন �ীা বা�াাদর �িত অিধক দাা ু ও 

কমাশী । িতিন তার বা�াাদর েয েকান  উাাা কমা করাত ও 
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তাাদর �িত সহানুেূিত �দশরন করাত উছ� কারন। আ�াহ 

তা’আ া মানুাষর েছাট গনাহ েকব  েনক আম  করা �ারাই কমা 

কার েদন। িক� কবীরা গনাহ তাওবা ছাড়া কমা করা হা না। তাই 

কবীরা গনাহ হাত কমা উাওাার জনয তাওবা করা জরির। আমরা 

মান কির মুাখ শধু ‘আসতাগিফর�াহ’ ব ার নামই তাওবা। বা�াব 

তা িক� তাওবা না। বা�াব তাওবা কাাক বা , তাওবা কবু  

হওাার শতর, তাওবার �িতব�কতা, তাওবা করার ��িত, তাওবা 

কবু  হওাার আ ামত ইতযািদ িবষাগা া এ বইিটাত আা া না 

করা হাাাছ।  

আ�াহর িনকট কামনা িতিন েযন আমাাদর আম াক কবু  কারন 

এবং আ�াহর িনকট খাা স তাওবা করার তাওফীক েদন। আমীন।  
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তাওবা 

তাওবার গরর 

আ�াহ তা’আ ার দরবাার বা�ার তাওবা অিধক উছ�নীা। েকান 

মানুষ অউরাধ করার উর যখন আ�াহ তা’আ ার িনকট তাওবা 

কার এবং তার �ারা সংঘিটত গনাাহর জনয কমা �াথরনা কার, 

আ�াহ তাাক অতযিধক উছ� কারন, তার তাওবা কবু  কারন 

এবং তাওবার মাধযাম বা�াাক উিবব কারন। আ�াহ তা’আ া 

িনাজই মুিমনাদরাক তাওবা করার িনাদরশ িদাা বা ন-  

ْ َوتُو�ُوٓ  ﴿ ِ ٱ إَِ�  ا ُّهَ  َ�ِيًعا َّ
َ
ۡ ٱ َ َُّ�مۡ  مُِنونَ ُمؤۡ ل  ]  ٣١:  ت،ور[ ﴾ ٣ َُِحونَ �ُفۡ  َََع

“েহ মুিমনগণ! েতামরা সকা  আ�াহর িদাক তাওবা [�তযাবতরন] 

কর, িন�া েতামরা সফ কাম হাব”। [সূরা নূর আাাত: ৩১] 
 আর যারা তাওবা কার না, তাাদর আ�াহ তা’আ া যাা ম বা  

আখযািাত কারন। তাাদর স�াকর আ�াহ তা’আ া বা ন,  

ََٰ  َ�تُۡب  َّمۡ  َوَمن﴿ ْو
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك ََُ َّ  ]  ١١: تْجبتْ[ ﴾ ١ َُِمونَ َ

“যারা তাওবা করাব না, তারাই অতযা ারী”।०F

1  
 া ¬িখত আাাত�াা আ�াহ তা’আ া মুিমনাদর দুিট োাগ োগ 

কারাছন। এক- তাওবাকারী, তাাদর স�াকর আ�াহ বা ন, তারাই 

                                                           
1 [সূরা হজরাত, আাাত: ১১] 
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সফ কাম। ি�তীা- যারা তাওবা কার না, তাাদর স�াকর আ�াহ 

বা ন, তারাই অতযা ারী ও জাি ম। এ দুই োাগর মাধয েকান 

তৃতীা োগ নাই। আমাাদর িনধরারণ করাত হাব, আমরা েকান 

োাগর অ্েূর্ হাবা?  

বা�া যখন েকান অউরাধ কার আ�াহর িনকট িফার যাা এবং 

তাওবা কার, আ�াহ তার তাওবা কবু  কারন আ�াহ তা’আ া তার 

�িত অিধক খুিশ হন। েযমন, আনাস িবন মাা ক রা. হাত বিণরত 

হাদীাস রাসূ  সা�া�াহ আ াইিহ ওাাসা�াম বা ন- 

ُ نأرض ََة  ُ مْ بُدم  ك  رتُغَ ُ ُي َّو  ىل ي نَو�ة دْد هللا بْد َُب
مغُ ودغْهي �عيمُ وشتنُ َأ م مغهي َأ  ْجبة َيطجج  ف ظغهي َينفغَت 

اد ب م مْ رتُغَُ َْتغمي َو ك لل ىذ َو نهي ايممة دغدُ َأذ  بجيمهي ث  
ْ ْدة تلفبح : ايل مْ ْدة تلفبح  َ وبني ر�ل بذجأ م روتُ " . ت� بنت دْد

 . مسغ 

“আ�াহ তা‘আ া �ীা বা�ার তাওবাা ঐ বযি্র ে াাও অিধক 

খুিশ হন, েয বযি্ তার বাহন সাওাারী িনাা েকান জনমানব শূনয 

�া্ার অব�ান করিছ , হঠাৎ তার সাওাারীিট উাি াা েগ । 
সাওাারীিটর সাাথ িছ  তার খাদয ও উানীা বব। ে াকিট 

সাওাারীিট েখাঁজাখঁুিজ কার না েউাা তার বযাউাার হতাশ হাা 

একিট গাাছর িনকট এাস তার ছাাা-তা  এাস শাা উড় । 
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িকছুকণ উর ঘুম েথাক  াঠ েস েদাখ তার সাওাারীিট তার উাা�র 

এাস দাঁিড়াা আাছ। তখন েস অিধক খুিশাত তার সাওাারীর 

 াগাম ে াউ ধার ব  , েহ আ�াহ! তুিম আমার বা�া এবং আিম 
েতামার রব! ে াকিট অিধক খুিশাত  �া-উা�া বা  েফ  ”।१

2 
েহ মুসি ম োই! মান রাখাবন, আ�াহ আমাাদর িহসাব েনাার 

আাগ আমরা আমাাদর িনাজাদর িহসাব কার িনব। আ�াহ আউনার 
িহসাব করার উূাবর আউনার িহসাব আউিন করন। তাাত আউনার 

িহসাব েদাা সহজ হাব।  

যিদ স�ব হা �িতিদন একবার অথবা স�াাহ বা অথবা কমউাক 

মাাস একবার তাওবা করন এবং আউিন আউনার িহসাব করন। 
আউিন িনাজাক �� করন, এমন েকান কাজ করাছন িক, যা 

সিঠক আ�ীদা উিরউ�ী/ �ীানর �� সা াত কাাাাম আউনার েকান 

দুবর তা আাছ িক? ইস াামর অনযানয েমেি ক িবষাগি  যথাযথ 

োাব আদাা করাছন িক/ আউিন েকান কবীরা গনাাহ ি � 

হাাাছন িক?  

এখানা তওবা �ারা কমা করা হা। তাব তওবা কাাক বা , 

তাওবার অথর িক এবং তাওবা কবু  হওাার শতর িক? তা আমাাদর 

অানাকরই জানা নাই। তাই আমরা িনা�  া�িখত িবষাগা া 

                                                           
2 মুসি ম, হািদস: ২৭৪৪, জাাম সহীহ: ৩৬৮/৪ 
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আা া না করব। আ�াহ আমাাদর বুঝার ও আম  করার তাওফীক 

দান করন।  

তাওবার সংজা 

তাওবা কাাক বা ? 

খারাউ কাজ-গনাহ, উাউ ার, অনযাাÑঅিব ার ও আ�াহর নাফরমািন 

হাত বা�া েনক কাজ করার মাধযাম তার �েুর িদাক িফার 

আসাাক তাওবা ব া হা। অানক ে াাকরা মান কার, শধু মাব 

খারাব কাজ বা গনাাহর কাজ েথাক কমা  াওাা বা তা েথাক িফার 

আসার নাম তাওবা। িক� তাাদর এ ধরানর ধারণা েমাাটই িঠক 

না। বরং, এ েকাব সিঠক, িনেুর  ও  হণাযাগয কথা হ , েয সব 

েনক আম  করার জনয আ�াহ তা’আ া বা�াাক িনাদরশ িদাাাছন 

তা েছাড় েদাাও গনাহ-অনযাা। যারা এ সব েনক আমা গা া 
উা ন করা েছাড় েদা তাাদর অবশযই তা েছাড় েদাা হাত তাওবা 

করা এবং িফার আসা, িনিষ� কাজ করা েথাক তাওবা করার ে াা 

আরও েবশী গররউুণর। 

অিধকাংশ মানুষ আ�াহর অানক আাদশ, অ্ারর কাযরািদ, অ�-

�তযা�র আম  বা িযিকর েছাড় েদা, অথ  তারা জাানই না েয 

এগা া সবই আ�াহর আাদাশর অ্েুর্ এবং এ গা া েছাড় েদাা 

বা এ সব আম  উা ন করা হাত িবরত থাকা মারা�ক অউরাধ ও 

বড় গনাহ। অথবা জানা থাকা ও তারা তার উাবি� কার না এবং 
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এগা া েছাড় েদাাাত েয তার উাউ হা�, তা েথাক িফার আসা ও 

তাওবা করা েয গররউূণর বা অতীব জররী তা তারা িব�াস কার 

না। ফা  সিতযকার জান না থাকার কারাণ তারা হাত উথ �াদর 

দ েু্ হা অথবা অিেশ� স�দাাার অ্েুর্ হা। সতযাক সতয 

বা  জানা সা�ও তা হাত িবরত েথাক তারা ম� উিরণিতর 

অিধকারীই রাা েগ ।    

েমাট কথা, তাওবা বা�ার জীবানর েশষ ও শর। তাব তার 

�াাাজন েযমিনোাব জীবানর েশষাংাশ জররী অনুুউোাব 

জীবানর �থমাংাশও জররী। েযমনÑ আ�াহ তা’আ া বা ন-  

ْ َوتُو�ُوٓ  ﴿ ِ ٱ إَِ�  ا ُّهَ  َ�ِيًعا َّ
َ
ۡ ٱ َ َُّ�مۡ  مُِنونَ ُمؤۡ ل  ]  ٣١:  ت،ور[ ﴾ ٣ َُِحونَ �ُفۡ  َََع

“েহ ঈমাদারগণ েতামরা সকা  আ�াহর িনকট তাওবা কর িন�া 

েতামরা কািমাাব হাব”।२F

3  া ¬িখত আাাতিট মদীনাা অবতীণর 

হাাাছ। এ আাাাত আ�াহ তা’আ া শধু ঈমানদার না বরং 
তখনকার সমাার সবা াা  �ম মানব যারা িজহাদ, সবর, 

িহজরতসহ যাবতীা েনক কাাজর জনয িকাামত উযর্ ইিতহাস হাা 

থাকাবন, তাাদরাকও তাওবা করার িনাদরশ েদন এবং তারউর িতিন 

তাওবা করাাক সফ তা ও কািমাাবী  াাের কারণ িনধরারণ কারন। 

সুতরাং, কািমাাবী বা সফ তা উাওাার একমাব  উাা হ  আ�াহর 

িনকট খাা স তাওবা করা। আ�াহর দরবাার তাওবা করা ও 
                                                           
3 সূরা নূর, আাাত: ৩১  
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যাবতীা গনাহ হাত কমা �াথরনা ছাড়া েকান ঈমানদারই সফ  হাত 

উাার না।  

তাওবাতুন নাছুহা িক? 

মান রাখাত হাব, তাওবা হ  মানুাষর অ্ারর আ্িরক �া �া, 

অনুাশা না। অথরাৎ, মানুাষর অ্ার অউরাধাবাধ জা ত হওাা এবং 
িনাজাক গনাাহর কারাণ অউরাধী মান করা যা বা�ার অ্ার 

কখানা কখানা জা ত হাা থাাক। অ্ার এ ধরানর অনুেূিত 

জা ত হওাার অথরই হ  তাওবা বা কমা �াথরনা ও আ�াহর িদাক 

িফার যাওাা। এ ধরানর কমা �াথরনা বা তাওবাাক তাওবাতুন 

নাছুহা ব া হা। আরও মান রাখাব, আ�াাক সক  �কার গনাহ, 

অনযাা, উাউা ার ইতযািদ হাত িবরত রাখার মাধযাম একজন বা�া 

সফ কাম হাত উাার।  

জৈনক আা ম তাওবার সংজাা বা ন, আ�াহর অসা্াষ ও 

উাকড়াওাার োা গনাাহর ই�া তযাগ করা এবং সমউযরাাার েয 

সব গনাহ তার �ারা সংঘিটত হাাাছ, তার েথাক িফার এাস 

আ�াহর দরবাার কমা �াথরনা করা। শধু সংঘিটত গনাহ না, যিদ 

েকান গনাাহর ই�া মান জা ত হাা থাাক তা েথাক িফার আসাও 

এক ধরানর তাওবা। আ�াহর রাসূ  সা�া�াহ আ াইিহ ওাাসা�াম 

এরশাদ কারন- 
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ُ ىذت تي  تلعْد تو�ة ن" ُ تهللا َست دغْ ي، بُْ ويْ   ست دغُْ؟ : َرغت" وُو
ُ وىل نريع : " ايل ّلك مغمُْ مي كني ّاَْي  دغُْ، و وإ ىل جوتُر

تضرض ب  تكَع دغُْ ذنو�ُ، َْغ  تهللا و د  وجِ و ُي ّغريُ ولتم شء 

 ."  دهد دغُْ شءء مْ تلنو 

“যখন েকান বা�া আ�াহর কাাছ খাা স তাওবা-তাওবাাা নাছুহা- 

কার, আ�াহ তা’আ া তাাক মহ�ত কারন এবং তার যাবতীা 

গনাহ েগাউন কার রাাখন। আিম িজজাসা কর াম, কীোাব েগাউন 

কার রাাখন? িতিন ব া ন,  ো েফারশতা তার িবরা� যা 

ি িউব� করত, তারা তা ি খাত েূা  যাা এবং অ�-�তযা�র �িত 

ও জমীানর -েূ-খা�র-�িত িনাদরশ েদন- েতামরা তার গনাহগা া 

েগাউন রাখ! তখন তারা গনাহগা া েগাউন রাাখ। ফা  েয িদন েস 

আ�াহর সাাথ সাকাৎ করাব, তখন তার েকান গনাহ থাকাব না- যা 

তার িবরা� সাকয েদাব।  

েয কারাণ তাওবা করাত হাব 

আর মান রাখাত হাব, েতামাাক, েয কারাণ তাওবা করাত হাব, 

তার অনযতম কারণ হ , যাাত আ�াহর আনুগতয করা ও বা�গী 

করার েসেোগয েতামার  াে হা। কারণ, গনাাহর খারাব উিরণিত 

হ , গনাাহর কারাণ বা�া যাবতীা ক যাণ হাত বিিত হা এবং 

অউমান অউদ� হা। গনাহ একজন মানুষাক আ�াহ তা’আ ার 

আনুগাতযর িদাক অ সর হওাা ও তাঁর েগা ামীর িদাক অ গামী 
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হওাা েথাক বাধা েদা। এ ছাড়া যার গনাাহর েবাঝা োির হাা 

যাা, তার জনয েনক কাজ করা এবং ক যাণকর কাাজ তৎউর হওাা 

আর সহজ থাাক না। সব সমা গনাাহ ি � থাকার কারাণ মানুাষর 

অ্রসমূহ কাা া হাা যাা। ফা  অ্রসমূহ অ�কাার িনমি�ত 

হা এবং তা উাথারর মত কিঠন হাা উাড়। তাাত আর েকান 

ইখ াস থাাক না ইবাদাত বা�গীাত েকান মজা ও �াদ  উাোগ 

কার না। আ�াহ তা’আ া যিদ তার �িত অনু হ না কারন তাহা  

গনাহ গনাহগার বযি্াক কুফর ও েবঈমানীর িদাক েটান িনাা 

যাা।  

কী আ�যর! েয গনাহ ও উাউা াার ি � তাাক কীোাব আ�াহ তার 

েগা ামীর সুাযাগ িদাবন। কীোাব তাাক তার দীানর েখদমাতর 

জনয ডাকাবন েয সবরদা তার নাফরমানীাত মশগ  এবং অবাধযতাা 

িনম�। কীোাব তাাক মুনাজাাতর জনয কাাছ েটান আনাব েয 

মা া আবজরনা ও নাউাকীাত আকুু িনমি�ত।  

রাসূ ু�াহ সা�া�াহ আ াইিহ ওাাসা�াম হাত বিণরত, িতিন বা ন  

ىذت ك   تلعْد تغن دغُ تاغن  مْ نت مي �بج مْ َُْ َمْ  ّوغح َ ت 
  تلغسي  لكب تهللا د  وجِ

“যখন েকান বা�া িমথযা কথা বা  তখন তার মুখ েথাক েয দুগর� 

েবর হা তাাত তার েথাক দুইজন েফারশতা দূার সার যাা। ফা  

এ িজবহা কীোাব হাব আ�াহর িযিকর করার েযাগয বা  িবাবি ত 
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হাব?” ৩

4 সুতরাং, এাত িব�ু উিরমাণও সা�হ নাই, েয ে াক 

আ�াহর নাফরমানী ও তার হকুামর িবারািধতার  উর অট  থাাক, 

েস কখানা আ�াহর আনুগতয করা ও োা া কাজ করার তাওফীক 

 াে করাত উাার না এবং তার জনয িনজ অ�-�তয�গি াক 

আ�াহর ইবাদাাত কাাজ  াগাানা সহজ হা না। েস যিদ খর  কার 

তাব তাাক অানক কা� খর  করাত হা, তাাত েস  মানিসক �ি� 

ও  আ্িরক তৃি� উাা না এবং ইবাদাাত েকান �াদ  উাোগ কার 

না। এমন হবার মূ  কারণ হা�, েস সব সমা গনাহাত িনম� 

থাাক এবং আ�াহর দরবাার তাওবা করা েছাড় েদা। সুতরাং, 

আউনাাক আ�াহর দরবাার বার বার তাওবা করাত হাব এবং 

গনাাহর কাজসমূহ হাত িবরত থাকাত হাব। রাসূ  সা�া�াহ 

আ াইিহ ওাাসা�াম বা ন, 

     م ميمة مبة  روتُ مسغ ّي بّهي ت،يو تو�وت ىل تهللا َ أ بتو  ف تلو 

 “েহ মানব! েতামরা আ�াহর দরাবার তাওবা কর। আিম ৈদিনক 

আ�াহর িনকট একশত বার তাওবা কির”।४F

5 আ�াহ আমাাদর েবিশ 
েবিশ কার তাওবা করার তাওফীক দান করন।        

তাওবা কবু  হওাার শতরাব ী 

                                                           
4 িতরিমিয, হািদস: ১৯৭২ 
5 [মুসি ম, হািদস: ২৫৪৩] 
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মান রাখাত হাব, তাওবা শধু করা ই কবু  হাা যাা না। মুাখ 

কমা �াথরনা �ারাই আ�াহ তা’আ া মানুষাক কমা কার েদন না। 

তাওবা কবু  হওাা বা শ� হওাার জনয একািধক শতর রাাাছ। 

শতরগা া উূরণ করা তাওবা কবু  হওাা উূবর শতর। এ শতরগা ার 

বা�বাান ছাড়া তা কবু  হা না। 

তাওবা কবু  হওাার জনয  ারিট শরত আাছÑ 

এক- উূাবরর কৃত কাাজর  উর  ি�ত ও অনুত� হওাা। 

দুই- এমন কাজ ি�তীা বার না করার  উর �িতজাব� হওাা এবং 

দৃঢ় সংক� করা।  

িতন- উূবরকৃত কাজ েথাক এখনই িবরত হওাা এবং আ�াহর িনকট 

কমা �াথরনার মাধযাম আ�াহর িদাক িফার আসা ও �তযাবতরন 

করা।  

 ার- অানযর অিধকার কু্ করার কারাণ আউনার  উর েয কতরবয 

বা ঋাণর দািার বতরাা তা উিরাশাধ করা, েযমন, আউিন কা াক 

গাি  িদাাাছন অথবা কারও অিধকাার হ�াকউ কারাছন, তাহা  

আউনার কতরবয হ , উাওনাদারাক তার উাওনা েফরত েদাা এবং 

তার িনকট কমা �াথরনা করা। আর যিদ অনযাািট অানযর অিধকার 

কু্ করার সাাথ স�িকরত না হা, তাহা  উূাবরর িতনিট শতর উূণর 

করা ই তওবা হাা যাাব এবং আ�াহর কাাছ আশা করা যাা েয, 

িতিন আউনাাক কমা কার েদাবন।  
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আ�াহর িনকট �াথরনা হ , আ�াহ েযন আমাাদর কমা কারন এবং 

আমাাদরাক তাওবা করার তাওফীক দান কারন। আর আমাাদর 

মাধয যারা আ�াহর দরবাার তাওবা কারন তাাদর তওবা েযন িতিন 

কবু  কারন।  

তাওবার শতরসমূাহর উিরউূরক িবষাাব ী 

 এক:- শধুমাব আ�াহর স�ি� অজরন করার জনয উাউ ও গনাাহর 

কাজ তযাগ করাাক তাওবা ব া হাব, অনয েকান কারাণ উাউ ার 

তযাগ করাাক তাওবা ব া যাাব না, েযমন; 

-অকমতার কারাণ উাউ েথাক দূার থাকা, এসব কমর করাত ো  

না  াগা অথবা ে াকজন ম� ব াব এই োা উাউ তযাগ করা, 

এমন বযি্াক তাওবাকারী ব া হাব না। 

Ñেয বযি্ মানহানী ঘটা বা  াকুরী ুযত হওাা বা উদ-উদবী হারাানার 

োা তাওবা কার, তাাক তাওবাকারী ব া হাব না।  

Ñেয বযি্ উাউ তযাগ কর  তার শি্ ও �া�য রকার জনয; েযমন 

েক  বযিে ার করা তযাগ করা া েযন দুরাারাগয বযািধ-এইডস েথাক 

বাঁ াত উাার অথবা তার শরীর ও �ৃিত শি্ যাাত দুবর  না হা, 

তাহা  তাাক তাওবাকারী ব া যাাব না। 

Ñেতমিনোাব তাাক তাওবাকারী ব া যাাব না, েয বযি্  ুির করা 

েছাড় িদাাাছ; েকান বাড়ীাত ঢুকার উথ না েউাা বা িস�ুক খু াত 

অসমথর হওাার কারাণ িকংবা উাহারাদার ও উুি াশর োা।  
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Ñতাাক তাওবাকারী ব া যাাব না, েয দূনরীিত দমন িবোাগর 

ে াকজনাদর েজার তৎউরতাা ধরা উড়ার োা ঘুষ খাওাা ব� 

কার েদা।  

Ñআর তাাকও তাওবাকারী ব া যাাব না, েয বযি্ মদ উান, 

মাদক�বয বা েহারাইন েসবন ইতযািদ েছাড়  েদা দাির�তার 

আশ�াা।  

Ñেতমিনোাব তাাকও তাওবাকারী ব া যাাব না, েয সামথরহীন 

হওাার কারাণ গনাহ করা েছাড় িদা া। েযমন িমথযা ব া েছাড় 

িদাাাছ তার কথাা জড়তা সৃি� হওাার কারাণ িকংবা বযিে ার 

করাছ না েযাহতু েস শারীিরক সকমতা হািরাা েফা াছ, িকংবা 

 ুির করা েছাড় িদাাাছ আহত হাা উ�ু হাা উড়ার কারাণ।  

বরং এসব েথাক তাওবার জনয অবশযই অনুত� হাত হাব, সব 

ধরানর উাউ েথাক মু্ হাত হাব এবং অতীত কমরকাাের জনয 

 ি�ত হাা আ�াহর কাাছ কমা  াইাত হাব। এ জানযই রাসূ ু�াহ 

সা�া�াহ আ াইিহ ওাাসা�াম বা াছন: تلو�ة ت،دتمة “অনুত� 

হওাাই হ  তাওবা”।५F

6   
মহান আ�াহ েকান সৎ কমর বা অসৎ কমর করার আকাংখা 

েউাষণকারী অউারগাক কমর স�াদনকারীর মযরাদাা েূিষত 

                                                           
66 জাাম সহীহ, হািদস নং: ৬৮০২, আহমদ ও ইবান মাজাহ 
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কারাছন। আউিন জাানন রাসূ ু�াহ সা�া�াহ আ াইিহ ওাাসা�াম 

িক বা াছন,  

 )) ُُ ُِ َر�ا ِِْ  ِِ
َا ُهَو َد َِ ي  ما

ْ
َا وَِدغ ِا َمي ُُ تُهللا َد ا وََج َا َُ ْرََََِعِة �ََفْب َلَْْد َر

َ
ي ض َْْ� َض َِ�اَمي ت

ّري، اَيَل  َُ  ُِ ْ ِِ ِا  ُُ َو َْعغََ  هللاِ َد ا وََج ُِ رَِهَ ِِْ  َِ َد : َو َِو ُِِل، َوَلْْ ي
َمغَ
ْ
ِِ تل

َْ ََِهَ ت نِأَْ

، اَيَل  َا ُُ َمي ْا ُُ ي َولَْ  َّْب ما
ْ
ِا ِدغ ُُ تُهللا َد ا وََج اَ َُ ة، َدُرْوُل : َر ْا  ا ِل : َُِهَو َديِدُا ت،ي

َ
لَْو ب

اَ  َُ َد َر َوتَء، َوَلْْ ََ َمي  َُ ْجُب
َ
أ ََ ، ُِ َِ ْا ُهَو نِلِ

َِ  ، َََُْ ِِ ُت نَِعَم
ْ
َا َولَْ  َميَا لََعِمغ ُُ تُهللا َمي

 ََ ، َو ُُ ُِ رَِهَ ِِْ  ُِ ، َوََ َِّو ُُ ُِ َر�ا ِِْ  ِِ
َا َد ْ  َوََ 

ْ
ا َ�ُِْْ  ِف َميِلِ نَِاْ�ِ ِدغ مي

ْ
ُُ ِدغ اْ ُُ َّْب

م
ْ
ََ ِدغ َا َو ُُ تهللاُ َمي اْ ُُ َد لَْ  َّْب ُِِل، َوَلْْ ي

َمغَ
ْ
ْذَِْث تل

َ
َهَ ت نِأ

َِ ا،  ي ر  َُ  ُِ ْ ِِ ي  ِِ َُِهَو َدْعغَ ُ  يا 

َوتءَ : َدُرْوُل  ََ َمي  َُ ُُْر ِو ََ  ، ُِ َِ ْا ُهَو نِلِ
َِ  ، َََُْ  ِِ ُِ نَِعَم ْ ِِ ُت 

ْ
 ا ِل َميَا لََعِمغ

َ
روتُ  ))لَْو ب

 .دحْح تلتغْب وتلتغْبوتنظب .بهد وتلتم َ ودححُ

“দুিনাা  ার �কার ে াাকর জনয; [১] েসই বা�ার জনয যাাক 

আ�াহ মা  ও জান দান কারাছন সুতরাং েস এাত তার �েূাক 

ো করাছ, তার আ�ীাাদর সাাথ স�কর রাখাছ এবং তার বযাউাার 

আ�াহর হক িক তা জানাছ, এ হ  সাবরা�ম অব�াান। [২] েসই 

বা�া যাাক আ�াহ জান দান কারাছন িক� মা  েদনিন, েস হ  

সিঠক িনাাতর ে াক, েস বা , যিদ আমার টাকা উাসা থাকাতা 

তাহা   মুক বযাি্র মত কাজ করতাম। েস তার িনাত অনুযাাী 

সওাাব উাাব। এাদর দুজানর েনকী সমান হাব। [৩] আর েসই 

বা�া যাাক আ�াহ টাকা উাসা িদাাাছন িক� জান দান কারনিন। 

েস না েজানই তার টাকা উাসা খর  করাছ। এাত েস আ�াহাক 
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ো কার না, আ�ীাতা রকা কার না এবং এাত আ�াহর হকও েস 

জাান না। েস হ  সবর িনকৃ� অব�াান। [৪] আর েসই বা�া যাাক 

আ�াহ মা ও েদনিন জানও েদনিন, েস বা  আমার টাকা উাসা 

থাকা   মুাকর মতই [খারাউ কাজ] করতাম। েস তার িনাত 

অনুযাাী �িতদান উাাব। এরা দুজনই গনাহর িদক েথাক সমান। ৬

7   

দুই:- উাাউর কদযরতা ও োাবহতা অনুেব করা; অথরাৎ যিদ সিঠক 

তাওবা করা হা, তাহা  অতীত উাাউর কথা �রণ হা ও কখানা 

আন� ও মজা উাওাা যাাব না  অথবা কখানা েিবষযাত েস সব 

কাাজ িফার যাাব, এ কামনা মান �ান উাাব না। 

ইবনু  কাইাাযম রহমতু�াহ আ াইাহ তার ি খা [تَتء وتَوتء] ‘েরাগ 

ও ি িকৎসা’ এবং [تلفوتمد] ‘আ -ফাওাাইদ’ নামক  া� গনাাহর 

অানক কিতর কথা  া ¬খ কারাছন।  

ত�াধয রাাাছ: জান েথাক বিিত হওাা, অ্ার একািকর অনুেব 

করা, কাজকমর কিঠন হাা যাওাা, শরীর দুবর  হাা যাওাা, আ�াহর 

আনুগতয েথাক বিিত হওাা, রিজ েরাজগাারর বরকত কাম 

যাওাা, কাজ কামর সমমা না হওাা, গনাহর কাাজ অেয� হাা 

যাওাা ইতযািদ। এছাড়াও আ�াহর বযাউাার উাউীর অ্ার অনাসি্ 
সৃি� হা এবং ে াকজন তাাক অআ�া কার। জীবজ� ও উশ উািখ 

                                                           
7 িতরিমিয, হািদস : ২৩২৫ 
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তাাক অিেশাউ েদা। উাউী বযি্ সবরদা অউমািনত হাত থাাক। 

উাউীর অ্ার েমাহর উাড় যাা। উাউী বযি্  ানাতর মাাঝ উাড় 

এবং উাউীর দু’আ আ�াহর দরবাার কবু  হা না। জা  ও �া  
িবউযরা সৃি� হা। উাউীর আ�মযরাদাাবাধ কাম যাা।  �া  া  

যাা, ফা  েস যা ই�া তাই কার। িনাামত হাত বিিত হা। 

আ�াহর আজাব ও িবউযরা েনাম আাস। উাউীর অ্ার সবরদা ো 

ও আত� েনাম আাস এবং েস শাতাানর েদাসার উিরণত হা। 

তার জীবন সমা� হা মা�র  উর এবং ঈমান হারা হাা দুিনাা 

েথাক িবদাা িনাত হা। উরকা ীন আজাাব িনউিতত হা।  
উাাউর এই কিত ও িবউযরা যিদ বা�া জানাত উাার, তাহা  েস 

উাউ েথাক স�ূণর দূার থাকাব। িকছু িকছু ে াক এক উাউ েছাড় 

আারক উাউ করাত শর কার তার িকছু কারণ হ :  

১. মান কার েয, এর উাউ িকছুটা হা কা। 

২. মন উাাউর িদাক েবশী আকৃ� হা এবং এর িদাক েঝাঁক খুবই 

�ব  থাাক। 

৩. অনযিটর তু নাা এ উাউ করার জনয উািরউাি�রক অব�া সহজ ও 

সহাাক হা, অনয উাাউর জনয অানক িকছু েজাগাড় করা  াাগ। 

৪. তার স�ী সাথীরা এ উাাউর সাাথ জিড়ত, তাাদরাক তযাগ করা 

কিঠন বা  মান হা। 
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৫. েকান েকান বযি্র িনকট িবাশষ উাউ তার তার স�ী সাথীাদর 

মাাঝ মান স�াানর বযাউার হাা দাঁড়াা। এজনয েস ি ্া কার েযন 
তার অব�ান েস ধার রাাখ এবং এ উাউ অবযাহত রাাখ, েযমনিট 

ঘাট িবিে্ অউরাধ ও স�াসী �াউর �ধানাদর েব াা।  

িতন- তাড়াতািড় তাওবা করা:Ñ যার জনয তাওবার �াাাজন েস েযন 

তাড়াতািড় তাওবা কার। কারণ তাওবা করাত েদরী করাটাই উাউ।  

  ার- আ�াহর হক আদাা করা:- আ�াহর হক যা ছুাট েগাছ তা 

যথাস�ব আদাা করা। েযমন যাকাত েদাা যা েস উূাবর েদািন। 

েকননা এাত আবার দির� ে াকজানর অিধকারও রাাাছ। 

উাঁ - উাাউর �ানাক তযাগ করা:- কারণ েযখাান উাউ করাছ, যিদ 

েসখাান অব�ান কার, আবার েস উাাউ জিড়াা উড়ার আশংকা 

থাাক। 

ছা- �ান তযাগ করা:Ñ যারা উাউ কাাজ সহাযািগতা কার তাাদরাক 

উিরতযাগ করা। তাাদর স� তযাগ করাত না উারা  আবারও েস 

উাাউ ি � হওাার আশ�া থাাক।   

মহান আ�াহ রা�ু  আ ামীন বা ন: 

 ٱ ﴿
َ
�ۡ ٓ َّ عۡ  ُضُهمۡ �َعۡ  َم�ِِۢ َُوۡ  ءُ ِِ وّ  ٍض ِ�َ ُُ ََ  َّ ِ ۡ ٱ إ  ]  ٦٧: تل ذبف[ ﴾ ٦ ُمّتِق�َ ل

“আ্িরক ব�ুরাই েসিদন এাক অউারর শ�াত উিরণত হাব, 

মু�াকীরা ছাড়া”।७F

8   
                                                           
8 সূরা যুখরফ, আাাত: ৬৮ 
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খারাউ সাথীরা এাক অউরাক িকাামাতর িদন অিেশাউ িদাব। 

এজনয েহ তাওবাকারী, আউনাাক এাদর সাাথ স�কর িছ্ করাত 

ও এাদর েথাক সতকর থাকাত হাব, যিদ আউিন তাাদরাক দাওাাত 

িদাত অউারগ হন। শাতান েযন আউনার ঘাাড় আবার সওাার 

হবার সুাযাগ না উাা এবং আউনাাক েুি াা োি াা আবার কুউাথ 

িনাা না যাা। আর আউিন েতা জাানন েয, আউিন দুবর  তাাক 

�িতারাধ করাত সকম হাবন না। এ ধরানর অানক ঘটনা রাাাছ 
েয, অানক ে াকই তার উুরাতন ব�ু বা�াবর সাাথ স�িকরত 

হওাার উর আবার উাাউ জিড়াা উাড়াছ।  

সাত- িনাজর কাাছ রিকত হারাম িজিনসাক ন� কার েফ া:- েযমন 

মাদক �বয, বাদযয�, েযমন একতারা, হারমিনাাম, অথবা ছিব, �ু 

ি�ম, অ�ী  নাে  নাটক। এগা া ন� কার েফ াত হাব অথবা 

উুিড়াা েফ াত হাব। তাওবাকারীাক সিঠক উাথ দৃঢ়োাব থাকার 

জনয অবশযই সব জাাহি াাাতর িজিনস েথাক মু্ হাত হাব। এ 

ধরানর অানক ঘটনা রাাাছ, যাাত েদখা যাা, এসব হারাম 

িজিনসই তাওবাকারীর উূাবরর অব�াান িফার যাবার িউছান �ধান 

কারণ হাা দাঁিড়াাাছ এবং এর �ারাই েস উথ � হাাাছ। আমরা 

আ�াহর িনকট সিঠক উাথ িটাক থাকার জনয তাওফীক কামনা 

করিছ।  
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আট- ো  স�ী-সাথী  হণ করা:- ো  স�ী-সাথী  হণ করাত হাব, 

যারা তাাক �ীানর বযাউাার সহাাতা করাব এবং এরা হাব খারাউ 

স�ী সাথীর িবক�। আর ে �া করাত হাব িবিে্ ধমরীা ও ই মী 

আা া নাা বসার জনয। িনাজাক সব সমা এমন কাাজ মশগ  

রাখাত হাব যাাত ক যাণ রাাাছ, েযন শাতান তাাক উূাবরর কথা 

�রণ কিরাা েদবার সুাযাগ না উাা। 

নাÑ হারাম বজরন কার হা া  েকণ করা: িনজ শরীারর িদাক দৃি� 

িদাত হাব যাাক েস হারাম িদাা �িতউা ন কারাছ। এাক আ�াহর 

আনুগাতযর কাাজ  াগাাত হাব এবং হা া  রিজ েখাত হাব েযন 

শরীার আবার উিবব র্-মাংস সৃি� হা। 

দশÑ গরগরা তথা মৃতুযকণ আসার উূাবর তাওবা করা: তাওবা দম 

আটাক যাওাা বা ফুিরাা যাবার [মৃতুযর উূবরকাণ �াসক� শর 

হবার] উূাবর এবং উি�ম িদক েথাক সূযর  িদত হবার উূাবর হাত 

হাব। গরগরার অথর হ  কুনা ী হাত এমন শশ েবর হওাা যা 

মৃতুযর উূবর মুহূাতর হাা থাাক। এর  া শয হ  িকাামাতর উূাবরই 

তাওবা করাত হাব তা েছাট িকাামত েহাক [মৃতুয] বা বড় 

িকাামতই েহাক [উি�ম িদক েথাক সূযর  িদত হওাা]। েকননা নবী 

করীম সা�া�াহ আ াইিহ ওাাসা�াম বা াছন, 
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 েয বযি্ আ�াহর িনকট তাওবা করাব গরগরা“ ّابغب اِْ تهللا مغُ

 ঠার উূাবর, আ�াহ তার তাওবা কবু  করাবন”।८F

9   
এগার- সূযর উি�ম িদক েথাক  দা হওাার উূাবর তাওবা করা: 

কারণ, হাদীাস বিণরত রাসূ  সা. বা ন,  مْ تي  اِْ ب  تجغ  تلدمم

ْ ماب�هي تي  تهللا دغُْ  েয বযি্ উি�ম িদক েথাক সূযর  ঠার উূাবর“ م

তাওবা করাব, আ�াহ তা’আ া তার তাওবা কবু  করাবন”।९F

10 

গনাাহর �কার ও তার েথাক �িতকাারর  উাা 

গনাহ সাধারণত িতন �কাারর হাা থাাক।  

১. আ�াহ তা’আ া বা�ার  উর েয সক  ইবাদাত ফরয কারাছন 

েস গা াাক েছাড় েদাা। েযমন নামায, েরাজা, যাকাত ইতযািদ। 

সা াত আদাা না করা কবীরা গনাহ অনুুউোাব সওম এবং 

যাকাত আদাা না করাও কবীরা গনাহ। এ ধরানর গনাহ হাত মাফ 

উাওাার জনয করণীা হ , েয সক  ইবাদাত ছুাট িগাাাছ তা 

শরীাাতর িনাদরশনা অনুযাাী উার আদাা কার েনাা। আর যিদ 
উার আদাা করা স�ব না হা, তাহা  েয েকাব তার িবক� আাছ, 

েযমন েরাজার েকাব িফদাা, তা আদাা করা। আর যিদ তাও স�ব 

না হা, িকংবা েয েকাব েকান িবক� েনই, তাব তার জনয আ�াহর 

                                                           
9 জাাম সহীহ, হািদস: ৬১৩২ 
10 মুসি ম: ২৭০৩ 
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দরবাার কা্াকািট করাত হাব এবং আ�াহর িনকট হাত তাওবার 

মাধযাম মাফ কিরাা িনাত হাব।  

২. আ�াহর হক ও িনাদরশ অমানয কার গনাহসমুাহ ি � হওাা। 
েযমন: মদ উান করা, গান বাজনা করা, সুদ খাওাা ইতযািদ। এ 

ধরানর গনাাহর কারাণ অবশযই  ি�ত হাত হাব এবং মান মান 

�িতজা করাত হাব েয, এ ধরানর গনাহ ও অউরাধ আর কখানা 

করাব না।  

৩. আ�াহর বা�া তথা মানুাষর অিধকার  ংঘনজিনত উাউ ও 

গনাহ। এ ধরেনর গুনাহ সবেচেয় কিন   মারাাকক এ ধরেনর গুনাহ আবার 

কেয়ক ধরেনর হেত পাের-   

[ক]  ধন স�াদর সাাথ স�িকরত অিধকার  ংঘন, এ িবষাা 

করণীা হ  েয ে াাকর কাছ েথাক কজর িনাাাছন অথবা যার হ� 

ন� কারাছন িকংবা যার কিত কারছন, আউনাাক অবশযই তার 

উাওনা উিরাশাধ করাত হাব এবং তার কিতউূরণ িদাত হাব। যিদ 

উিরাশাধ বা েফরত েদাা স�ব না হা, হাত েয স�দিট আউিন 

ন� কারিছা ন তা এখন আর আউনার িনকট অবিশ� নাই, িকংবা 

আউিন িন:� হাা িগাাাছন তাহা  অবশযই আউনাাক কিত � 

ে াকিটর িনকট হাত কমা  াইাত হাব এবং তার েথাক অনুমিত 

িনাা তা মাফ কার িনাত হাব। আর যিদ এ রকম হা েয, ে াকিট 
মারা িগাাাছ অথবা অনুউি�ত। যার কারাণ কিতউূরণ েদাা িকংবা 
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মাফ কিরাা েনওাা এর েকানিটই স�ব না তাহা  তার উক হাত 

তা দান কার িদাত হাব। আর যিদ তাও স�ব না হা, তাব তাাক 

অবশযই েবিশ েবিশ েনক আম  করাত হাব, আ�াহর দরবাার েবশী 

েবশী তাওবা ও কা্াকািট করাত হাব যাাত আ�াহ িকাামত িদবাস 

ে াকিটাক তার  উর রািজ কিরাা েদন। 
[খ] মানুাষর জীবানর সাাথ স�িকরত, েযমনÑ হতযা করা বা অ�-

�তয� ন� করা, তাহা  আউনাাক কিত � বযি্ অথবা তার 

অিবোবকাক ি�সাস বা �িতাশাধ েনাার সুাযাগ িদাত হাব অথবা 

তারা আউনাাক কমা কার িদাব এবং েকাানা বদ া েনাব না মামর 

একিট সমাঝাতাা েউৗছাত হাব। আর যিদ তাও স�ব না হা, তাব 

অবশযই আ�াহর দরবাার েবশী েবশী তাওবা ও কা্াকািট করাত 

হাব, যাাত আ�াহ িকাামত িদবাস ে াকিটাক আউনার  উর রািজ 

কিরাা েদন। 

[গ] মানুাষর স�ম হরণ করা। েযমনÑ গীবত করা, কাারা িবরা� 

অউবাদ েদাা অথবা গাি  েদাা ইতযািদ। তখন আউনার করণীা 

হ , যার িবউাক এ সক  কথা বা িছা ন, তার িনকট িগাা 

িনাজাক িমথুযক সাবয� করা এবং ব া েয োই আিম িমথুযক, আিম 

আউনার িবরা� েয সব অউবাদ বা বদনাম কারিছ তা িঠক না 

আিম িমথযা বা িছ। আর যিদ ঝগড়া িববাদ বা নতুন েকান ফাসাদ 

িকংবা ে াকিটর ে�াধ আারা �কট আকার ধারণ করার স�াবনা না 
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থাাক, তাব তার িনকট সব িকছু �কাশ কার কমা ে াা িনাত 

হাব। অনযথাা আ�াহর িনকট অিধক হাার তাওবা করাত হাব 

যাাত আ�াহ তাাক তার  উর রািজ কিরাা েদন। আ�াহর িনকট 

�াথরনা করাত হাব, আ�াহ েযন ে াকিটর জনয এর িবউরীাত তার 

জনয অাশষ ক যাণ িনিহত রাাখ এবং এোাব তার জনয েবশী েবশী 

দু’আ করাব।  

[ঘ] ই�ত হরণ: েযমন কাারা অনুউি�িতাত তার উিরবাারর ই�ত 

হরণ অথবা স্ান-স�িতর অিধকার ন� বা িখাানত করা। এ 

িবষাা করণীা হ  সংি�� বযি্র অিধকার েফরত েদাা এবং 

তাওবা করা। 

গনাাহর খারাউ উিরণিত ও কিতকর িদক 

স�ািনত উাঠকবৃ�, মান রাখাত হাব, গনাহ মানুাষর দুিনাা ও 

আাখরাত  ো জগাতর জনযই কিতকর। গনাাহর কারাণ মানুষ 

দুিনাাাত  া�না-বিনা, অউমান- অউদা�র িশকার হা। দুিনাার 

জীবান তার অশাি্র অ্ থাাক না। অানক সমা দুিনাার জীবন 

দুিবরষহ হাা উাড়। ফা  দুিনাাাতও গনাাহর কারাণ তাাক নানািবধ 

শাি� ও আজাব-গজাবর মুাখামুিখ হাত হা এবং আাখরাাত েতা 

তার জনয রাাাছ অবণরনীা- সীমাহীন দুােরাগ। এ ছাড়া গনাহ েকব  

মানুাষর আ�ার জনযই কিতকর না বরং আ�া ও েদহ দুিটর জনযই 

কিতকর। গনাহ মানুাষর জনয কিঠন এক োানক উিরণিত েডাক 
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আান। গনাহ মানুাষর আ�ার জনয এমন কিতকর েযমিনোাব িবষ 

েদাহর জনয কিতকর। গনাাহর কাাকিট কিতকর িদক ও খারাব 

উিরণিত িনা� আা া না করা হ । যাাত আমরা এগা া েজান 
গনাহ হাত িবরত থাকাত সা � হই।  

১- ই ম তথা �ীিন জান েথাক বিিত হওাা:  ই ম হ  নূর বা 

আা া যা আ�াহ তা’আ া মানুাষর অ্ার �াউন কারন। আর 

গনাহ হ , অ�কার, যা ই ামর নুর বা আা াাক িনিোা েদা। 

ফা , ই ম ও গনাহ এক সাাথ এক উাাব সহাব�ান করাত উাার 

না। তাই গনাাহর কারাণ বা�া দীিন ই ম হাত বিিত হা।   

২- িরিযক েথাক বিিত হওাা: গনাাহর কারাণ বা�া িরিযক হাত 

বিিত হা। মুসনাাদ আহমাদ বিণরত হাাাছ, রাসূ  সা�া�াহ 

আ াইিহ ওাাসা�াম বা ন, حبم تل را نيلنب ّوُْْى  تلعْد ل  “বা�া 

গনাাহর ি � হওাার কারাণ িরিযক হাত বিিত হা”।१०F

11   
৩- গনাহ ও উাউা ার মানুাষর েদহ এবং আ�াাক দুবর  কার েদা: 

ইবান আ�াস রািদাা�াহ আনহ বা ন- িন�া েনক আমা র 

কারাণ মানুাষর ে হারা  �  হা, অ্র আা ািকত হা, িরিযক 

বৃি� উাা ও আা েরাজগাার বরকত হা, েদাহর শি্ বৃি� উাা, 

মানুাষর অ্ার অউারর �িত মহ�ত বৃি� উাা। উকা্ার খারাউ 

কাাজ মানুাষর ে হারা কুৎিসত হা, অ্র অ�কার হা, েদহ দুবর  
                                                           
11 ইবনু মাযা: ৪০২২, 



 

28 

হা, িরিযাক সংকীণরতা েদখা েদা এবং মানুাষর অ্ার তার �িত 

ঘৃণা জ�াা। ফা  তাাক েক  োা া ে াাখ েদাখ না।  

৪- আ�াহ ও তার রাসূা র আনুগতয হাত উাউী বযি্ বিিত হা: 

যিদও গনাাহর কারাণ দুিনাাাত তাাক েকান শাি� নাও েদাা হা, 

িক� েস আ�াহর িবাশষ ইবাদাত বা�গী হাত বিিত হাব। 

গনাহাক ঘৃণা করা বা খারাউ জানার অনুেূিত হািরাা েফা । ফা  

গনাাহর কাাজ েস অেয� হাা যাা এবং গনাহ করাত েকান �কার 

কু�াাবাধ কার না। এমনিক সম� মানুষও যিদ তাাক েদাখ েফা  

বা তার সমাা া না কার, তারউরও েস েকান অউরাধ বা অনযাা 

করাত  �াাবাধ বা খারাউ মান কার না। এ ধরানর মানুষাক 

আ�াহ কমা কারন না এবং তাাদর তওবার দরজাও ব� হাা যাা। 

ফা  তারা েবঈমান হাা দুিনাা েথাক ি র িবদাা েনা। রাসূ  

সা�া�াহ আ াইিহ ওাাসা�াম বা ন-  

ْ وى أ بم  معيف  ْ تإلىَ تاجيَب  تلعْد ث  ّوْح  عت  تهللا َبجهير   م
ُ توم ك ت وي ت وي ت َْهَل نفسُ  ستلنفسُ و رول ّي ََ  دمغت  حّفْ
 روتُ تلايرَ وتاسغ   ،ر�ُ

‘‘আমার সক   �তাক কমা করা হাব একমাব �কাশয উাউী 

ছাড়া। আর �কাাশয উাউ করা হ , আ�াহ েকান বা�ার অউকমরাক 

েগাউন রাখ  িক� ে াকিট তার িনাজর অউকমর �কাশ কার 

িনাজাক অউমান কার এবং বা  থাাক, েহ োই! আিম আজ অমুক 



 

29 

অমুক কাজ কারিছ  ইতযািদ। এোাব েস তার িনাজর েগাউনীাতা 

�কাশ কার অথ  আ�াহ তার গনাহাক েগাউন রাাখ”।११F

12    
৬- গনাহ করাাক হা কাোাব েদখা: বা�া গনাহ করাত করাত 

গনাহ করা তার জনয সহজ হাা যাা, অ্ার েস গনাহাক েছাট 

মান করাত থাাক। আর এটাই হ  �ংাসর িনদশরন। ইবান 

মাস দ রািদাা�াহ আনহ হাত বিণরত িতিন বা ন-  

  تانمْ ّبى ذنو�ُ كنُ ف بدِ جِْ �يف ب  ّر  دغُْ وب  تلفيجب ّبى ب

ُ َم ت َجير    ذكب تلايرَ ف تلوحْح – ذنو�ُ ك ني  رَ  ع بن  َريل ن

“একজন মুিমন েস গনাহাক এমন োাব ো কার েয, েস েযন 

একিট উাহাাড়র িনা  আাছ আর আশংকা করাছ েয উাহাড়িট তার 

 উর েো� উড়াব। উকা্ার একজন বদকার বযি্ েস তার 

গনাহাক মান কার তার নাাকর  উর একিট মািছ বাস আাছ হাত 

নাড়া িদ  আর েস  া  েগ ”।१२F

13   
৭-গনাহ  া�না ও অউমাানর কারণ হা: কারণ হ , সক  �কার 

ই�ত একমাব আ�াহ আনুগাতযর মাধযই সীমাব�। আর আ�াহর 

আনুগাতযর বািহার যা িকছু করা হাব, তাই অউমান অউদা�র 

কারণ হাব। আ�াহ তা’আ া বা ন-  

ُُ  َ�نَ  َمن ﴿ ةَ َۡ ٱ ُُرِ� َّ َّهِ  عِ ِ ةُ َۡ ٱ َََ َّ  ]  ١٠: َي�ب[ ﴾ ١َ�ِيًعاۚ  عِ

                                                           
12 বুখাির, হািদস: ২০৬৯ মুসি ম, হািদস: ২৯৯০ 
13 বুখাির, হািদস: ৬৩০৮ 
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‘‘েক  ই�াতর আশা করা  মান রাখাত হাব েয, সম� ই�ত 

আ�াহই জনয”।१३

14   
অথরাৎ, ই�ত আ�াহর আনুগাতযর মাধযামই তা াশ করা  ি ত, 

কারণ েস আ�াহর আনুগতয ছাড়া েকাথাও ই�ত খঁুাজ উাাব  না।  

৮- গনাহ মানুাষর জান বুি�াক �ংস কার েদা: মানুাষর জান 

বুি�র জনয একিট আা া বা নূর থাাক আর গনাহ ঐ নূর বা 

আা াাক িনাোা েদা, ফা  গনাাহর কারাণ মানুাষর জান বুি� 

�ংস হা।  

৯- গনাহ গনাহকারীর অ্রাক কাবু কার েফা  এবং েস ধীার 

ধীার অ সাদর অ র্েু্ হা। েযমন, আ�াহ তা’আ া বা ন-  

﴿  ۖ ّ ٰ  َرانَ  بَلۡۜ  ََ ْ  ّما قَُُو�ِهِم َ�َ  ]  ١٤: تاجففي[ ﴾ ١ ِسبُونَ َُ�ۡ  َ�نُوا

অথরাৎ ‘‘কখানা না, বরং তারা যা কার তাই তাাদর হদাা মির া 

ধিরাা িদাাাছন”।१४F

15   
এ আাাত স�াকর ও ামাাা েকরাম বা ন, বার বার গনাহ করার 

কারাণই এ অব�ার সৃি� হা।  

ول تهللا : ايل -رِض تهللا دغُ  -دْ بب َب بة  غا   -ايل َر ُ َو ّا تهللا دغْ : -د
ى ا تانمْ ىذت بذنََب كنت ناَة َودتء ف اَغُِْ، َ ْ  تي  ونَ ع وتَََاَفب درِ 

                                                           
1414 সুরা ফািতর, আাাত: ১০ 
15 সূরা মুতাফাফফীন, আাাত: ১৪ 
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ْْ ُ  ّعغو اغُْ ذت  تلب ْ تلَ ذكب تهللا  ِا  -اغُْ، وىْ  ُتد ُتد ف  -د ا وج

ِْ : تلُربآ  ا نَ ََ  .[১৪ :تاجففي[َرتَ  َعَ اُغُو�ِِهْ  َمي َكنُوت َّْاِسُْوَ  ﴾ ﴿

অথর: যখন েকান মু’িমন গনাহ কার তখন তার অ্ার একিট কাা া 

দাগ উাড় তারউর েস যখন তাওবা কার এবং গনাহ েথাক িবরত 

েথাক আ�াহর িনকট কমা  াা তখন তার অ্র উিরিার হাা 

যাা। আর যখন মু’িমন আবাারা গনাহ কার তখন অ্ারর কাা া 

দাগ বৃি� েউাত থাাক। ফা  মু’িমানর অ্ার আ�াহর কুরআান 

বিণরত ‘রাইন’ তথা মির া �োব িব�ার কার। আ�াহ বা ন, 

‘‘ককানা না, বরং তাাদর কৃতকমরই তাাদর অ্ার জং ধিরাা 

িদাাাছ।’’15F

16 (সূরা মুতাফিফফীন, আাাত: ১৪) 

১০- গনাহ অিেশাউাক েটান আান: গনাহ বা�াাক রাসূ  সা�া�াহ 

আ াইিহ ওাাসা�াম এর অিেশাাউর অ র্েু্ কার। কারণ, িতিন 

গনাহগার ও উাউীাদর  উর অিেশাউ িদাাাছন। েযমন - 

সুদ হীতা, দাতা, ে খক ও সাকী সকা র  উর অিেশাউ 

কারাছন। এমিন োাব ে াারর  উর অিেশাউ কারাছন। 

                                                           
16 িতরিমিয, হািদস: ৩৩৩৪, আহমদ, হািদস: ৭৯৫২ 
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গাইর�াহর নাাম জাাবহকারী, ছিব অংকনকারী, মদযউানকারী সহ 

িবিে্ গনাাহর  উর িতিন অিেশাউ কারন।  

১১-গনাহ আ�াহর রাসূ  সা�া�াহ আ াইিহ ওাাসা�াম এবং তার 

েফারশতাাদর দু’আ হাত বিিত হওাার কারণ। েকননা আ�াহ 

তার নবীাক নর-নারী সকা র জনয দু’আ করার আাদশ িদাাাছন।  

গনাহ করার উর তাওবার সুাযাগ 

গনাহ যত েছাট েহাক না েকন, তাাক েছাট মান করা যাাব না। যিদ 

েকান কারাণ আউনার েথাক -েছাট েহাক বা বড় েহাক- েকান গনাহ 

�কাশ উাা আউিন সাাথ সাাথ েস গনাহ েথাক িফার এাস 

আ�াহর দরবাার খাা স তাওবা কার েনাবন। অনয্ায় েোা গুনাহ  
যখন বার বার করা হেয় ্ােক তখন তা আর েোা ্ােক না, তখন তা 

কবীরা গনাাহ উিরণত হা এবং তা আউনার জনয খারাউ উিরণিত 

েডাক আনাত উাার। আউিন েজান রাখুন [আ�াহ আউনার �িত ও 

আমার �িত দাা করন] উরা�মশা ী আ�াহ তার বা�াাদর িন�ার 

সাাথ তাওবা করার জনয িনাদরশ িদাাাছন। আ�াহ তা’আ া বা ন: 

﴿  ٰ ّ�َهاََ
َ
ُِنَ ٱ َ َّ  ْ ْ تُو�ُوٓ  ءَاَمنُوا ِ ٱ إَِ�  ا  ]  ٨: تلحب  [ ﴾ ٨ نُّصوًحا �َةٗ تَوۡ  َّ

“েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আ�াহর িনকট িন�ার সাাথ তাওবা কর 

[�তযাবতরন কর]। ১৬F

17 ’’ আমরা যখন েকান গনাহ কির, িকরামান 

কািতবীন [েফারশতা] সাাথ সাাথ আমাাদর গনাহ ে াখন না। তারা 
                                                           
17 সূরা তাহরীম, আাাত: ৮ 
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আমাাদর কাারা গনাহ ি খার উূাবর আমাাদরাক তাওবা করার জনয 

অানক সুাযাগ েদন। যখন বা�া গনাহ করার উর তাওবা কার, 

তখন তার গনাহ সাাথ সাাথ কমা কার েদাা হা। আর যখন েস 

তাওবা না কার, তখন তার গনাহ ি িউব� করা হা। িন�া মুিমন 

বা�া যখন েকান অউরাধ কার, তাাক সমা েদাা হা। তার গনাহ 

ি খা হা না। যখন েস তাওবা কার, তখন তার গনাহ ি খা হা না, 

তাাক কমা কার েদাা হা। আর যিদ কমা না  াা, তখন একিট 

গনাহ ি খা হা। আর একজন মুিমন বা�া যখন িবশ বছর উরও 

তার গনাাহর কথা �রণ কার তার রাবর িনকট কমা  াা, তখন 

তাাক কমা কার েদাা হা। আর গনাহ করার উর বযি্ অানক 

সমা তার অউরাধ েুা  থাাক। আ�াহ বা�ার গনাহগা া মাফ 

করার জনয অাউকা কারন এবং িতিন তার হাতাক বািড়াা েদন। 

রাসূ  সা�া�াহ আ াইিহ ওাা সা�াম বা ন: 

ت،هير واءء ت،هير ىل ى  تهللا و تعيل و ّيس  ّدُُ نيلو�ة اءء تلغِْ ىل 

 ." تلغِْ ُ  تجغ  تلدمم مْ ماب�هي

“একজন বা�া রাাত েয সব অউরাধ কার, তা কমা করার জনয 

আা�াহ তা’আ া সারা হাত েউাত রাাখ, আর িদানর েব া েয সব 

অউরাধ কার, তা কমা করার জনয সারা রাত হাত েউাত েদা। 
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এিট ততিদন উযর্   াত থাকাব, েযিদন সূযর উি�ম িদক েথাক 

 দা হাব”।१७

18   
গনাহাক তু� মান করার উিরণিত 

বতরমান যুাগর সমসযা হ , অানক মানুষই আ�াহাক ো কার না, 

তারা রাতিদন িবিে্ রকামর গনাহ কার  া াছ। এাদর েক  

েক  আবার গনাহাক তু�জান কার। এজনয েদখাবন এাদর েক  

েক  সগীরা গনাহাক খুবই তাি�া যর দৃি�াত েদাখ থাাক। েযমন 

বা , একবার খারাউ িকছু েদখা  অথবা েকান েবগানা মিহ ার 

সাাথ করমদরন করা  িক-ই বা কিত হাব?  

অানাকই আ হ োর হারাম িজিনস েযমন উব-উিবকার খারাউ 

দৃশয বা িটিে িসিরাা  বা িসানমার িদাক নজর েদা, এমনিক 

এাদর েক  েক  যখন জানাত উাার েয এিট হারাম, তখন খুবই 

রিসকতা কার �� কার, এাত কতটুকু গনাহ রাাাছ? এিট িক 

কবীরা গনাহ না সগীরা গনাহ? আউিন যখন এিটর বা�ব অব�া 

জানাবন তখন তু না কার েদখুন িনা�া্ দুিট বণরনার সাাথ যা 

ইমাম বুখারী  া ¬খ কারাছনÑ 

এক: আনাস রািদাা�াহ তা’আ া আনহ হাত বিণরত। িতিন বা ন, 

                                                           
18 মুসি ম, হািদস: ২৭৫৯ 
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ول  ْ تلدعب، كغي نعدَي ع دهد َر َا د بدا ف بدْغا  م ىنا  لعمغو  بدمي

غ  مْ   . وتاو�ريْ د تاهغنْ تاو�رْيتهللا دّ تهللا دغُْ َو
েতামরা এমন সব কাজ কর যা েতামাাদর দৃি�াত  ুা র ে াাও 

সূ�। িক� আমরা রাসূ ু�াহর যুাগ এগা াাক মান করতাম 

�ংসকারী। ১৮F

19 

দুই: ইবান মাস দ রািদাা�াহ তা’আ া আনহ হাত বিণরত। িতিন 

বা ন, 

ب  ّر  دغُْ، وتاغيَا ّبى ذنُْ ب  تانمْ ّبى ذنُْ كلِْ َواُ �يف  
   ك ني  مب ع بنفُ َي�يرُ

“একজন মুিমন গনাহাক এোাব েদাখ থাাক েয, েস েযন এক 

উাহাাড়র িনা  বাস আাছ যা তার মাথার  উর েো� উড়াব। 

উকা্ার উাউী তার গনাহাক েদাখ েযন মািছ তার নাাকর ডগাা 

বাসাছ, তাাক এোাব তািড়াা েদা”।१९F

20  

এরা িক িবষািটর িবউদ  উ ি� করাত উারাব যখন তারা 

রাসূ ু�াহ সা�া�াহ আ াইিহ ওাা সা�াামর এই হাদীস উাঠ করাব;  

ِْ َوتْد " ِِ اَْوْم نََ لُوت نَِْْج
نُوِ  َكَمثَ ِْ تلض َبت ُِ ُ�َرا نُوِ  ََ �اَمي َمثَ ِْ تلض َبت ىّايُم ْ َوُ�َرا

ت ت نُِعوْد وََجيَء ذَ ِْ  َََجيَء ذَ َبت ْ  َوى ا ُ�َرا َُ َ َْ ُِ ُذ ُجوت نِ
َْ َُ ا َهَغُوت َمي بنْ نُِعوْد 

                                                           
19 বুখাির : ৫৩৫৫ 
20 বুখাির, হািদস: ৩৬০৮ 
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 ُُ َُْهي ُ�ْهغُِم ُِ نُوِ  َمَ  َّأُذُ  نَِهي َدي نُوِ  : "َوِ� ِرَوتَّةْ " تلض ِْ تلض َبت ىّايُمْ  َوُ�َرا
 ُُ َُ ا ُدْهغَِمغا  ِِ ُجو

َْ َعَ تلبا ََِْمْع َِ ْا  ُه   "ََ �ا

“েতামরা নগণয েছাট েছাট গনাহ েথাক সাবধান হও! নগণয েছাট 

েছাট গনাহগা ার  দাহরণ হ  ঐ ে াকাদর মত যারা েকান মাাঠ 

বা �া্ার িগাা অব�ান কর  এবং তাাদর �াতযাকই িকছু িকছু 

কার  াকিড় [�া ািন কাঠ] সং হ কার িনাা এা া। েশষ উযর্ 

এতটা  াকিড় তারা সং হ কর  যা িদাা তাাদর খাবার উাকাানা 

হ । িন�া নগণয েছাট েছাট গনাহাত ি � থাকা বযি্াদরাক যখন 

েসই নগণয েছাট েছাট গনাহগা া  াস করাব [উাকড়াও করাব] 

তখন তাাদরাক �ংস কার েফ াব।” অনয এক বণরনাা এাসাছ 

েয, “েতামরা নগণয েছাট েছাট গনাহ েথাক সাবধান হও; েকননা 

েসগা া মানুাষর কাঁাধ জমা হাত থাাক অতঃউর তাাক �ংস কার 

েদা”।२०F

21   
ি ারগণ  া ¬খ কারাছন: যখন সগীরা গনাহর সাাথ  �াশরম 

কাম যাাব, েকান িকছুাত  ƒেকউ করাব না, েখাদােীিত থাকাব না 

এবং আ�াহর বযাউাার েি্ হাব না তখন এাক কবীরা গনাহাত 

উিরণত করাব। এজনযই ব া হাাাছ েয, م  تَصتر، وَ  َ دا�ة

 মাগত উাউ করা  তা আর সগীরা থাাক না�“ كْ�ة م  تَََافير

                                                           
21 বণরনাা আহমদ, জাাম সহীহ, হািদস: ২৬৮৬-২৬৮৭ 
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এবং কমা �াথরনা করা , তা আর কবীরা থাাক না”। অথরাৎ, 
�মাগতোাব সগীরা গনাহ করাত থাকা  তা কবীরা গনাাহ 

উিরণত হা এবং কমা �াথরনা করাত থাকা  কবীরা গনাহ আর 

গনাহ থাাক না, বরং তা মাফ হাা যাা। যার এ অব�া তাাক 

আমরা বি , গনাহ েছাট আউিন এিদাক দৃি� িদাবন না, বরং আউিন 

দৃি� িদাবন এিদাক েয, আউিন কার অবাধযতা করাছন। আ�াহ 

তা’আ া বা ন, 

ُِنَ ٱوَ  ﴿ ا َّ ْ  إِذَ ٰ  َ�َعَُوا وۡ  ِحَشةً َ�
َ
نُفَسُهمۡ  اْ َظََُموٓ  أ

َ
َ ٱ ذََكُرواْ  أ ْ تَغۡ سۡ ٱََ  َّ نُو�ِهِمۡ  َفُروا ُ َِ 

نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  َوَمن َّ  َّ ُ ٱ إِ ْ  َولَمۡ  َّ وا ّ ِِ ُُ  ٰ ْ  َما َ�َ  تل[ ﴾ ١ ََُمونَ َ�عۡ  وَُهمۡ  َ�َعَُوا
 ]  ١٣٥: دمبت 

“আর যারা েকান অ�ী  কাজ কার বাস অথবা যু ম কার 

িনাজাদর �িত, সাাথ সাাথ আ�াহাক �রণ কার ও িনজাদর 

উাাউর জনয কমা  াা। আর আ�াহ ছাড়া আর েক উাউ কমা 

করাব? আর তারা েয উাউ কারাছ েজান শান তা  াি াা যাওাার 

েজদ কার না।” 

এ কথাগা া �ারা অবশযই  উকৃত হাবন ইনশাআ�াহ সতযবাদীগণ, 

যারা অনুেব করাছন তাাদর গনাাহর বযাউারিট। তারা না যারা 

তাাদর েগামরাহীাত অনড়, তাাদর বািত  অব�ার �িত অিব  । 

এিট তাাদর জনয যারা িব�াস কার মহান আ�াহর এ বাণীাক:  

ٓ  َِبَادِيٓ  �َّبِئۡ ۞ ﴿ ِ�ّ
َ
نَا َ

َ
 ]  ٤٩: تْجب[ ﴾ ٤ لّرِحيمُ ٱ َغُفورُ َۡ ٱ َ
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“আমার বা�াাদর জািনাা দাও েয, িন�া আিমই একমাব 

কমাকারী দাা ু”।   
রাসূ  সা�া�াহ আ াইিহ ওাাসা�াম বা ন,  

ى  تهللا و تعيل و ّيس  ّدُُ نيلو�ة اءء تلغِْ ىل ت،هير واءء ت،هير ىل 

 ." تلغِْ ُ  تجغ  تلدمم مْ ماب�هي

“একজন বা�া রাাত েয সব অউরাধ কার, তা কমা করার জনয 

আা�াহ তা’আ া সারা হাত বািড়াা রাাখন, আর িদানর েব া েয 

সব অউরাধ কার, তা কমা করার জনয সারা রাত হাত বািড়াা 

েদন। এি ঐ িদন উযর্   াত থাকাব, েযিদন সূযর উি�ম িদক 
েথাক  দা হাব”। েতমিন যারা ঈমান রাাখ এ বাণীর  উর: 

نّ   ﴿
َ
اِ�  َوأ َۢ اُب َۡ ٱ ُهوَ  ََ َۢ  ٱ َع

َ
 ]  ٥٠: تْجب[ ﴾ ٥ ِ�مُ ۡ�

“আর িন�াই আমার শাি� হ  য�ণাদাাক শাি�”।२१F

22   
অউরাধ যত বড়ই েহাক আ�াহর কমা তার ে াাও বড় 

অউরাধ ও গনাহ যত বড় বা েবিশ েহাক না েকন, যখন বা�া 

তাওবা করাবন, আ�াহ তা’আ া তার অউরাধাক অবশযই কমা 

কার েদাবন। আমাাদর কাারা মান এমন েকান ��  জাাগ েয, 

আ�াহ তা’আ া িক েছাট বড় সব ধরানর গনাহ কমা করাবন?। 
অউরাধ যিদ বড় হা তাও িক িতিন কমা করাবন?। তার  �র হ  

                                                           
22 সূরা আ  িহজর, আাাত: ৫০ 
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হযাঁ যত বড় অনযাা েহাক না েকন আ�াহ অবশযই কমা কার 

েদাবন। আ�াহ তা’আ া বা ন, 

ِيٱ وَُهوَ  ﴿ هِ  َ�نۡ  �َةَ َّوۡ ٱ بَُل َ�قۡ  َّ ْ َو�َعۡ  ۦَِبَادِ نِ  ُفوا  َعَُونَ �َفۡ  َما ََمُ َو�َعۡ  اتِ  َٔ لّسّ�ِ ٱ ََ
 ]  ٢٥: تلدورى[ ﴾ ٢

“আর িতিনই তাঁর বা�াাদর তাওবা কবূ  কারন এবং উাউসমূহ 

কমা কার েদন। আর েতামরা যা কর, তা িতিন জাানন”।२२F

23 আ�াহ 

তা’আ া আরও বা ন,  

�ٱ َ�َِرِ  ﴿ ُِ  بِ َّوۡ ٱ َوقَابِلِ  بِ َّ ُ ُِ وۡ ٱ ذِي عَِقاِب َۡ ٱ َش َّ ٓ  ِل� َ َّ  هَ إَِ�ٰ  ََ ِ  هِإَِ�ۡ  ُهَوۖ  إ
ۡ ٱ  ]  ٣: غَب[ ﴾ ٣ َمِص�ُ ل

“িতিন উাউ কমাকারী, তাওবা কবূ কারী, কাঠার আযাবদাতা, 

অনু হ বষরণকারী। িতিন ছাড়া েকান [সতয] ই াহ েনই। তাঁর 

িদাকই �তযাবতরন”। ২৩F

24  

আ�াহ তা’আ া আরও বা ন,  

وۡ  ءًاُسوٓ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن ﴿
َ
َ ٱ فِرِ تَغۡ �َسۡ  ُُمّ ۥ َسهُ َ�فۡ  َِمۡ َ�ظۡ  أ َّ  ُِ َ ٱ َ�ِ  ١ ارِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  َّ

 ]  ١١٠:  تللسيء[ ﴾

“আর েয বযি্ ম� কাজ করাব িকংবা িনাজর �িত যু ম করাব 

তারউর আ�াহর কাাছ কমা  াইাব, েস আ�াহাক উাাব কমাশী , 

উরম দাা ু”।२४F

25  
                                                           
23 সূরা েশারা, আাাত: ২৫ 
24 সূরা গাাফর, আাাত: ৩ 
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যিদ আউিন এ উিরমাণ অউরাধ কারন, ফা  আউনার গনাহ 

আকাশ ছঁুাা েগ , অতঃউর আউিন  ি�ত হাা িফার আসা ন 

এবং আ�াহর দরবাার তাওবা করা ন, আ�াহ তা’আ া আউনার 

তাওবা অবশযই কবু  করাবন এবং আউনাাক কমা কার েদাবন।  
ُ ايل ْ ميلل رض تهللا دغ ْ بَم ن ول تهللا : د غ   -َمعت َر ُ َو ّ تهللا دغْ د

ْ آدم ىنل مي: [ايل تهللا تْير  وتعيل: ّرول - ْ لل  ّي تن ددوت� ورجوت� غفب
ع مي ك  َْل وَ بنيل، ّي تنْ آدم لو نغات ذنو�ل دغي  تلسميء ث  
ْ آدم ىنل لو بتتَ� نربت  تضرض ذجيّي  ْ لل وَ بنيل، ّي تن تََافبت�  غفب

 . ث  لرْ � َ شك  ب ْتأي ضتتَل نربتنهي مافبة

আনাস িবন মাা ক রা. হাত বিণরত, িতিন বা ন, আিম রাসূ  

সা�া�াহ আ াইিহ ওাাসা�ামাক ব াত শানিছ, িতিন বা ন, 

“আ�াহ তা’আ া বা ন, েহ আদম স্ান! যখনই তুিম আমাাক 

ডাকাব এবং আমাাক উাওাার আশা করাব, আিম েতামার মাধয েয 

সব েদাষ �িট আাছ, েসগা া িনিবরাঘ œ কমা কার েদব। েহ আদম 

স্ান! যিদ েতামার গনাাহর বউ আকাশ উযর্ েউৗাছ, তারউরও 

তুিম আমার িনকট কমা  াইা , আিম িনিবরাঘ œ েতামাাক কমা কার 

েদব। েহ আদম স্ান! যিদ তুিম জিমন েিতর গনাহ কার থাক, 

তারউর তুিম আমার িনকট কমা  াইাত আসা  েয অব�াা তুিম 

                                                                                                            
25 সূরা িনসা, আাাত: ১১০ 
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আমার সাাথ কা াক শিরক কারািন, আিম জিমন েিতর কমা িনাা 

েতামার িনকট  উি�ত হব”।२५

26   
ْ بَم ُ -د ْ ت،ب-رض تهللا دغ غ  -د ُ َو ّ تهللا دغْ ْ ر�ُ-د ُ د  -َْمي ّبو 
، وىذت ترب  ىل : [ايل -د  وجِ

ا
ا ترب�ت ىلُ ذرتً ىذت ترب  تلعْد ىل  ْ ت

، وىذت بتيأ ّمء بتتَُ َبولة
ا
 ترب�ت مغُ نيً

ا
 روتُ تلايرَ،] ذرتً

আনাস িবন মাা ক রািদাা�াহ আনহ হাত বিণরত, িতিন বা ন, 

আিম রাসূ  সা�া�াহ আ াইিহ ওাাসা�ামাক ব াত শানিছ, িতিন 

আ�াহ রা�ু  আ ামীানর উক েথাক বা ন, আ�াহ তা’আ া 

বা ন, যখন েকান বা�া আ�াহর িদক এক িবঘাত অ সর হা, 

আ�াহ বা ন, আিম তার িদাক এক হাত অ সর হই। আর যখন 

েকান বা�া এক হাত অ সর হা, আিম তার িদাক এক বাহ 

অ সর হই। আর যখন েকান বা�া আমার িদাক েহঁাট আাস, আিম 

তার িদাক েদোড় যাই। ২৬F

27  

একশজন ে াক হতযাকারীর তাওবা 

একজন মানুষ যত গনাহ করক না েকন, েস যখন গনাহ েথাক 

িফার এাস অনুত� হা এবং তাওবা কার আ�াহ তাাক কমা কার 

েদাবন। িনা� আমরা আাগকার  �তাদর মধয েথাক একজন 

ে াাকর কািহনী  া ¬খ করিছ, িযিন একশ ে াকাক হতযা কারন।  

                                                           
26 িতরিমিয: ৩৫৪০ 
27 বুখাির, ৭৪০৫ 
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غ  ايل ك  َْمْ ك   دْ بب َعْد تلدرَ ب  نب تهللا دّ تهللا دغُْ َو
اْغا  رجِ اَِ شسعة وشسعي نفسي َسأل دْ بدغ  بَِ تضرض َدل ع 

ب َأتيُ َريل ىنُ اَِ شسعة وشسعي نفسي َهِ ل مْ تو�ة َريل َ َرَغُ رتَ
َممِ نُ ميمة ث  َأل دْ بدغ  بَِ تضرض َدل ع رجِ ًل  َريل ىنُ اَِ 
ميمة نفم َهِ ل مْ تو�ة َريل نع  ومْ لول نتغُ و�ي تلو�ة تنجغا ىل 

َ تبج  ىل برطل برض ك ت وي ت َ   نهي بنيَي ّعْدو  تهللا َيدْد تهللا مع ه  و
َ نهي برض َوء َينجغا ُ  ىذت نو  تلجب ا بتيُ تاوْ َيذَومت َُْ 
مَماة تلبهة ومَماة تلع ت  َريلت مَماة تلبهة جيء تيمْي مرَْ 
نرغُْ ىل تهللا وايلت مَماة تلع ت  ىنُ ل  ّعمِ ذ�ت ا  َأتيَ  مغل ف 

ُ نتغه  َريل اتسوت مي ن ي تضرطي َ ل بَّهمي ك  بد� َهو دورة آد� َجعغو
ُ مَماة تلبهة ايل اَيدة  ُ َوجدوُ بد� ىل تضرض تل  برتد َرَْْ ل َريَو

 َريل تْسْ ذكب ،ي بنُ اي بتيُ تاوْ نأى نودرُ

“আবু সাঈদ সাদ িবন মাা ক িবন িসনান আ  খুদরী রািদাা�াহ 

তা’আ া আনহ হাত বিণরত। নবী করীম সা�া�াহ আ াইিহ 

ওাাসা�াম বা ন, েতামাাদর উূাবরর জািতর একিট ে াক িনরান�ই 

জন মানুষাক হতযা কার, এরউর েস সবা াা বড় একজন জানী 

ে াাকর [আা ামর] েখাঁজ কার, তখন তাাক একজন আাবাদর 

কথা ব া হা। েস তার কাাছ িগাা ব  , আিম িনরান�ই জন 

মানুষাক খুন কারিছ, আমার তাওবা আাছ িক? েস ব  , না 

েতামার তাওবা নাই। অতঃউর ে াকিট তাাকও হতযা কার এবং েস 
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একশ জন ে াক উুরা কার। অতঃউর েস আবারও একজন িবজ 

বযি্র েখাঁজ করা  একজন আা ামর েখাঁজ েদাা হা। েস তাাক 

িগাা বা , আিম একশিট ে াক হতযা কারিছ, আমার িক তাওবা 

করার সুাযাগ আাছ? িতিন ব া ন, হযাঁ আাছ। েক েতামার ও 

তাওবার মাাঝ �িতব�ক হাা দাঁড়াাব? তুিম  মুক �াান যাও 

েসখাান িকছু মানুষ রাাাছ যারা আ�াহর ইবাদাত কার, তুিম 

তাাদর সাাথ িগাা আ�াহর ইবাদাত কর। আর তুিম েতামার 

এ াকাা িফার েযও না। েকননা, েতামার এ াকাটা খুব খারাউ 
এ াকা। েস তখন যাবা শর কার। অাধরক উথ অিত�ম করার 

সমা তার মৃতুয এাস  উি�ত হা। অতঃউর তার বযাউাার রহমাতর 

েফারশতা ও আযাাবর েফারশতারা িববাাদ ি � হা। রহমাতর 

েফারশতারা বা , েস তাওবা কার আ�াহর উাান ছুাট এাসাছ। 

উকা্ার আযাাবর েফারশতারা বা , েস কখানা েকান োা া 

কাজই কারিন। অতঃউর েসখাান মানুাষর েবাশ একজন েফারশতা 

আাস। তারা তাাক িব ারক মাান। িতিন বা ন, েতামরা দুিদকটা 

েমাউ েদখ। েস েযিদাক িনকটবতরী হাব, তাাক েসিদাকর বা  ধার 
েনাা হাব। অতঃউর েমাউ েদখা েগ  েয, েস েযিদাক যাি�  েস 

িদকটাই িনকাট। এর ফা  তাাক রহমাতর েফারশতারা িনাা 

যাা। ২৭

28  
                                                           
28 [বুখারী, ৩৪৭০ ও মুসি ম, ৭২৬৬] 
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অউর বণরনাা এাসাছ- েস িছ  ো   ামটার িদাক এক িবঘত 

উিরমাণ আগাানা যার ফা  তাাক েসিদাকর ধার েনাা হা। অউর 

বণরনাা এাসাছ- আ�াহ অিহ কার েদন েযন এিদক দূার হাা যাা 

এবং ঐিদকটা িনকাট হাা যাা এবং বা ন এর মধযখান মাাউা যার 

ফা  তারা মাব এক িবঘত উিরমাণ এর িদাক আগান উাা, যার 

ফা  তাাক কমা কার েদাা হা”।  
 একটু েোব েদখুন, ে াকিট এত বড় অউরাধী হওাা সা�ও আ�াহ 

তা’আ া তাাক কমা কার েদন। আমরা যারা আজাক তাওবা করাত 

 াই তাাদর েক  আশা কির এত বড় অউরাধী নই। তাহা  

আমাাদর কমা উাওাা েতা আরও সহজ। আমরা যিদ খাা স মন 

িনাা আ�াহর দরবাার তাওবা করার জনয  উি�ত হই তখন 

আমার তাওবা কবু  হওাার বযাউাার েকান �িতব�কতা নাই। 

আমাাদর গনাহ েতা এ বযি্র ে াা েবশী না এবং বড় না তাহা  

হতাশা েকন? আ�াহাতা আমাাদর কমা করাবনই।  

তাওবা করার  াে ও  উকািরতা 

১. তাওবা �ারা গনাহ মাফ হাা যাাঃ 

  েক  হাত ব াত উাারন, আিম তাওবা করাত  াই িক� তাওবা 

করা  আমার  াে িক? এবং েক আমাাক িন�াতা েদাব েয, 

আ�াহ আমাাক কমা করাবন? আিম সিঠক উাথ   াত  াই িক� 

আমার মাধয ি�ধা-�� রাাাছ, যিদ আিম িনি�তোাব জানাত 



 

45 

উারতাম েয আ�াহ আমাাক কমা করাবন তাহা  আিম তাওবা 

করতাম? 

আিম তাাক ব ব, আউনার িেতার েয অনুেূিত সৃি� হাাাছ েস 

অনুেূিত ইতঃউূাবর রাসূ  সা�া�াহ আ াইিহ ওাা সা�াামর 

সাহাবাাদর মাধয সৃি� হাািছ । আউিন যিদ মানাাযাগ সহকাার 

িনা�া্ দুিট েরওাাাাত উাড়ন, তাহা  আউনার মানর �� আশা 

কির দূর হাা যাাব।  

�থমত: ইমাম মুসি ম আমর ইবান আ’স রািদাা�াহ তা’আ া 

আনহর ইস াম  হাণর ঘটনা বণরনা কারন। তাাত  া ¬খ করা 

হাাাছ, িতিন বা ন: 
غ  َرغت ُ َو ّ تهللا دغْ ِ تهللا تإلََم ف اغب بتْت ت،ب د تشس  ّمْغل : َغمي جع

َ  ايل رْْت ّد اغت بردْ ب  : ميلل ّي دمبو ؟ ايل: َألنيّعل، َيس  ّمْغَُ 
ّي دمبو ب  تإلََم : (ايل. ب  ّافب ل: اغت) شدتط نميذت؟(بْتط، ايل  بمي دغمت 

 ). مي ك  اْغهي، وب  تْ  ّهدم مي ك  اْغُ ؟ّهدم مي ك  اْغُ وب  تلجبة تهدم 

“মহান আ�াহ যখন আমার অ্ার ইস ামাক উছ�নীা কার িদা ন, 

তখন আিম নবী করীম সা�া�াহ আ াইিহ ওাা সা�াামর িনকট িগাা 

ব  াম, আউিন আউনার হাত বাড়ান আিম বাইাাত করাবা। তখন িতিন 

হাত বাড়াা  আিম হাত গিটাা েনই। িতিন বা ন, েহ আমর েতামার িক 

হ ? আিম ব  াম, আিম শতর করাত  াই। িতিন বা ন, িকাসর শতর? 

ব  াম, আমাাক েযন কমা কার েদাা হা। িতিন ব া ন, েহ আমর! 
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তুিম িক জাননা েয, ইস াম উূাবরর সবিকছু �ংস কার েদা এবং িহজরত 

উূাবরর সম� গনাহ �ংস কার েদা।২৮

29  

ি�তীাত: সহীহ মুসি াম ইবান আ�াস রািদাা�াহ তা’আ া আনহ 

হাত বিণরত, িতিন বা ন: 

ا دّ تهللا  ب  بنيَيا مْ بَِ تلك  اَغوت َأرثوت، وُنوت َأرثوت ث  بتوت �مدت
غ  َريلوت ى  تلَ ترول وتددوت ىلُ ْسْ، ولو ب ني ب  اي دمغغي : " دغُْ َو

َْ {: كفيرة، َلل اول تهللا تعيل ّ ِ
ا
 َدْرَُغُوَ  َوتل

َ
ي آَذَب َوَ ِ ىِلَها ِا  َّْدُدوَ  َمَ  ت

َ
َ

ي ثَيما
َ
َا ب

ْ
ِْ ذَلَِل َّغ  َّْ نُوَ  َوَمْ َدْفَع

َ
َاي َوَ

ْ
 نِيْ

ا
ُ ىَِ ِا َم ت با َُ تلفباي  } ت،اْفَم تلاِ  

 ).اِ ّي دْيدَ تلّْ باَوت ع بنفسه  َ ترغجوت مْ رهة تهللا: (ون ل. ٦٨/

 িকছু মুশিরক ে াক মানুষ হতযা কার এবং তারা অানক হতযাকাে 

ঘটাা, িজনা কার এবং অানক বযিে ার কার এরউর মুহা�াদ 

সা�া�াহ আ াইিহ ওাা সা�াামর িনকট এাস বা , আউিন যা 

বা ন এবং যার িদাক আ�ান কারন তা অিত  �ম। এখন আউিন 

যিদ আমাাদরাক জানাাতন েয, আমরা যা কারিছ এর িক কাফফারা 

রাাাছ? তখন আ�াহর এ বাণী নািয  হা: 

ُِنَ ٱوَ  ﴿ َّ  ََ  ُۡ ونَ َُ ِ ٱ َمعَ  َُ رَ  ًهاإَِ�ٰ  َّ َِ ََ  ءَا ِ� ٱ َس َّفۡ ٱ تَُُونَ َ�قۡ  َو ُ ٱ َحّرمَ  َّ َّ  َّ ِ  إ
 ِ ََ  قِّ ۡ�َ ٱب َۡ  َو ٰ  َعۡل َ�فۡ  َوَمن نُونَۚ َُ َۡ  لِكَ َ� ثَامٗ  قَ َُ

َ
اُب َۡ ٱ َ�ُ  َعۡف َُُ�ٰ  ٦ اَ َۢ  َمةِ قَِ�ٰ َۡ ٱ مَ َُوۡ  َع

َّ  ٦ ُمَهانًا ۦ�ِيهِ  ُ�ۡ َو�َخۡ  مَِل  وَءَاَمنَ  تَاَب  َمن إِ ََ َٗ  َو ََٰ  اَِحٗ َ�ٰ  َ�َم ْو
ُ
ُل  �َِك ََُ ِ ُّ  ُ�بَ

ُ ٱ ُ ٱ َوَ�نَ  ٖت� َحَسَ�ٰ  اتِهِمۡ  َٔ َسّ�ِ  َّ  ]  ٧٠  ،٦٨: تلفباي [ ﴾ ٧ اّرِحيمٗ  �َ�ُفورٗ  َّ

                                                           
29 মুসি ম: ১২১ 
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“আর যারা আ�াহর সাাথ অনয েকান মা’বুাদর  উাসনা কার না 

এবং আ�াহ যাাক [হতযা করা] হারাম কার িদাাাছন, তাাক হতযা 

কার না, শরীাত স�ত কারণ বযতীত এবং তারা বযিে ার কার না, 

আর েয বযি্ এুউ কাজ করাব, তাাক শাি�র স�ুখীন হাত হাব। 

িকাামাাতর িদন তার শাি� বৃি� েউাত থাকাব এবং েস তাাত 

অন্কা   াি�ত অব�াা থাকাব। িক� যারা তাওবা করাব এবং 

ঈমান আনাব আর েনক কাজ করাত থাকাব আ�াহ তাাদর 

উাউসমূহাক উুাণয উিরবতরন কার িদাবন। ২৯

30 আর আ�াহ বড়ই 

করণামা। ৩ ০

31  

এবং এ আাাতিটও নািয  হা: 

ٰ  قُۡل ۞ ﴿ ُِنَ ٱ عِبَادِيَ َ� َّ  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰ  َُوا نُفِسهِمۡ  َ�َ

َ
ْ �َقۡ  ََ  أ وا َُ ِۚ ٱ ةِرّۡ�َ  مِن َن َ ٱ إِنّ  َّ َّ 

نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ   ]  ٥٣  ،٥٢: تل مب[ ﴾ ٥ ٥ لّرِحيمُ ٱ َغُفورُ َۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنّهُ  َ�ِيًعاۚ  َّ

“আউিন বা  িদন, [আ�াহ বা ন] েহ আমার বা�াগণ! যারা 

িনাজাদর  উর অতযা ার কারাছা, েতামরা আ�াহ তা’আ ার রহমত 

হাত িনরাশ হাাা না। িনঃসা�াহ আ�াহ [অতীাতর] সম� গনাহ 

কমা করাবন। িন�া িতিন বড়ই কমাশী , দাা ু।”31F

32  

 

                                                           
30 বুখাির: ৩০৮ 
31 সূরা আ -ফুরকারন, আাাত: ৬৮-৭০ 
32 [সূরা যুমার: ৫৩] 
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েহ মুসি ম োই! আমাাদর অবশযই মান রাখাত হাব, তাওবা �ারা 

শধু গনাহ মাউ হা না বরং তাওবা আরও অানক ফাাাদা ও  াে 

রাাাছ। েযমন-  

২. তাওবা �ারা আ�াহর োা া বাসা ও মহ�ত  াে হা: 

 আ�াহ তা’আ া তাওবাকারীাক মহ�ত কারন। আ�াহ তা’আ া 

বা ন,  

َ ٱ إِنّ  ﴿ ِّب  َّ ٰ ٱ ُُ َّ ۡ ٱ َو�ُِحّب  �ِ�َ َّ ّهِرِ�نَ ل ََ  ]  ٢٢٢: تلربة[ ﴾ ٢ ُمَت

“িন�া আ�াহ তাওবাকারীাদরাক ো বাাসন এবং ো বাাসন 

অিধক উিববতা অজরনকারীাদরাক”।३२F

33  

৩. দুিনাা ও আাখরাাতর সফ তা অজরন: তাওবা �ারা একজন 

বা�া দুিনাা ও আাখরাাত সফ কাম হা। আ�াহ তা’আ া বা ন,  

ْ َوتُو�ُوٓ  ﴿ ِ ٱ إَِ�  ا ُّهَ  َ�ِيًعا َّ
َ
ۡ ٱ َ َُّ�مۡ  مُِنونَ ُمؤۡ ل  ]  ٣١:  ت،ور[ ﴾ ٣ َُِحونَ �ُفۡ  َََع

“েহ মুিমনগণ, েতামরা সকা ই আ�াহর িনকট তাওবা কর, যাাত 

েতামরা সফ কাম হাত উার”।३३F

34 

৪. গনাহগা াাক েনকী �ারা উিরবতরন কার েদাা হা:  

বা�া যখন তার অউরাধ বুঝাত েউার সিতযকার তাওবা কার, তখন 

আ�াহ তা’আ া শধু তার গনাহাকই কমা করাবন না, বরং 

গনাহগা াাক েনকী �ারা উিরবতরন কার েদাবন। আউিন মহান 

                                                           
33 [সূরা বাকারাহ, আাাত: ২২২ 
34 সূরা নূর, আাাত: ৩১ 
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আ�াহ তা’আ ার এ বাণীাক একটু গেীরোাব ি ্া কার েদখুন, 

তাাত আ�াহ তা’আ া বা�াাদর কী সু-সংবাদ িদা�ন: 

﴿  َّ ِ مَِل  وَءَاَمنَ  تَاَب  َمن إ ََ َٗ  َو ََٰ  اَِحٗ َ�ٰ  َ�َم ْو
ُ
ُل  �ِكَ ََُ ِ ُّ ُ ٱ ُ�بَ  اتِهِمۡ  َٔ َسّ�ِ  َّ

ُ ٱ َوَ�نَ  ٖت� َحَسَ�ٰ   ]  ٧٠: تلفباي [ ﴾ ٧ اّرِحيمٗ  �َ�ُفورٗ  َّ

“তাব েয তাওবা কার, ঈমান আান এবং সৎকমর কার। উিরণাাম 

আ�াহ তাাদর উাউগা াাক উূণয �ারা উিরবতরন কার েদাবন। 

আ�াহ অতীব কমাশী , উরম দাা ু”।३४F

35   

একটু ো োাব ি ্া কার েদখুন এ বাণীিট, “তাাদর উাউাক 

আ�াহ েনকীাত উিরবতরন কার িদাবন”। এাত আউনার িনকট 

মহান আ�াহর অসীম অনু াহর কথাই ��োাব ফুাট  ঠাব। 

আা মগণ বা ন, উিরবতরন দুোাব হাত উাার: 

এক: খারাউ গণাক ো গাণ উিরবতরন কার েদাা। েযমনÑ তাাদর 

িশরকাক ঈমাান উিরবতরন কার েদাা এবং বযিে ারাক উিববতা ও 

 ািরিবক সততাা, িমথযাাক সতযবািদতাা এবং িখাানতাক 

আমানদারীতা �ারা উিরবতরন কার েদাা।  

দুই: তারা েয উাউ কারাছ তা িকাামাতর িদন েনকীাত ুউা্িরত 

কার েদাা। আউিন একটু ো  কার উাঠ করন, তাাদর উাউাক 

েনকীাত উিরবতরন কার িদাবন। িতিন একথা বা নিন �াতযক 

                                                           
35 [সূরা আ -ফুরকান: ৭০] 
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উাাউর �ান েনকীাত উিরবতরন করাবন। েকননা হাত উাার কম বা 

সমান অথবা েবশীাত উিরবতরন কার িদাবন। এটা িনেরর করাছ 

তাওবাকারীর িন�া ও উূণরতার  উর। আউিন িক এর ে াা  �ম 

অনু হ আারা আাছ বা  মান কারন? আউিন মহান �েূর বাণীর 

 �ম বযাখযা েদখুন িনা�া্ হাদীাস: 

دْ بب �و ِ ْجب تامدود بنُ ب  ت،ب دّ تهللا دْ دْد تلبهْ ني جْ� 
غ   جيء ْْه َبم اد َر  ُيجْيُ ع دْلُْ "  و� �با بذبى  -دغُْ َو

غ  َريل ُ َو ّ تهللا دغْ َ  ت،ب د د  ع دوي ُ  ايم ني ّد و ّد  بربّت : َو
و ف ذلل ل  ّت  ُيجة وَ  رجَا دمِ تلنو   هي َغ  ّت  مغهي ْتأيا َو

جة بَ دا�ة وَ كْ�ة ىَ بتيَي، و� روتّة، ىَ تاَجعهي نْمْغُ لو اسمت دت
: ذجْتَُ ني بَِ تضرض ضو�رَه  بَ بَغمَه  َهِ للل مْ تو�ة ؟ ايل

ِ بَغمت( ول تهللا: ايل) َه َ تهللا وبنل َر َ � ى تفعِ : (ايل. بمي بني َأْهد ب  
وغدرتت : ايل)  هْ تل�تْ وتت  تلستأيْ َْجعغهْ تهللا لل ذ�تْ

ايل تلْثع  .تهللا بر  َمي ُتل ّا  ُ  توترى: ايل) نع : (وَجبتت�، ايل
روتُ تلج تأ وتلَتر نغحوُ ورجيل تلَتر رجيل تلوحْح غ� �مد نْ َيرو  

و ثرة، تاجم   وايل تاغ رَ ف تلتغْب ىَغيدُ جْد اوَ  ١/٣٦بب َدْجة َو
 .٤/١٤٩إلدينة َو ع شط تلوحْح وايل تنْ ُجب ف ت ٤/١١٣

“আবদুর রহমান িবন জুবাইর আবু তা ীব শাতবু  মামদুদ হাত 

বণরনা কারন, িতিন নবী করীম সা�া�াহ আ াইিহ ওাা সা�া�াহ 

আ াইিহ ওাা সা�াামর িনকট আাসন। অনয বণরনাা এাসাছ, 
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একজন খুবই বৃ� বযি্  ািঠাত ের িদাা নবী করীম সা�া�াহ 

আ াইিহ ওাাসা�াামর িনকট আাসন যার ে াাখর উাতা তার 

ে াাখর সাাথ ে াগ িগাািছ । িতিন রাসূা র সামান এাস দাঁিড়াা 

বা ন, যিদ েকান ে াক সব ধরানর উাউ কার থাাক, এমন েকান 

উাউ েনই যা েস কারিন [েছাট বড় সব ধরানর উাউই কারাছ]।  
[অউর বণরনাা এাসাছ েয, েস সব উাউই কারাছ, তার উাউ যিদ 

দুিনাাবাসীর  উর ব�ন কার েদাা হত তাহা  তাাদরাক �ংস 

কার িদত] এর িক তাওবা করার সুাযাগ রাাাছ? িতিন ব া ন, 

আউিন িক ইস াম  হণ করাছন? েস ব  , আিম সাকয িদি� 

আ�াহ বযতীত েকান সতয মাবুদ েনই এবং িন�া আউিন আ�াহর 

রাসূ । িতিন ব া ন, ো  কাজ করাবন এবং ম� [উাউ] কাজ 

উিরতযাগ করাবন তাহা  আ�াহ তা’আ া আউনার জনয সব 

উাউাক ো  কাাজ উিরণত কার িদাবন। েস ব  , আমার গা ারী 

ও কুকীিতর সমূহ? িতিন ব া ন, হযাঁ। বণরনাকারী বা ন, েস বার 

বার আ�াহ আকবার [আ�াহ মহান] �িন  �ারণ করিছ  যতকণ 

না েস ে াাখর আড়া  হাা যাা”।  
এখাান তাওবাকারী হাাতা �� করাত উাারন, আিম িছ াম উথ �, 

নামায উড়তাম না, ইস াামর গিের বাইার িছ াম, আিম িকছু ো  

কাজও কারিছ, এখন তাওবা করার উর এগা া িক ধরা হাব, নািক 

সব হাওাা হাা যাাব? 
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আউনার �া�র জবাব হ ,  রওাা ইবান জুবাইর হাত বিণরত 

হাদীসিট। িতিন বা ন,   

غ  ول تهللا دّ تهللا دغُْ َو ول : ب  ُمْ  نْ ُ تم بذ ُ بنُ ايل لَب بَ َر
ْ دداة بو دَِياة بو دغة ُر   ا كغت بثغث نهي ف تليَغْة م تهللا بربّت بمورت

غ  ُ َو ّ تهللا دغْ ول تهللا د بَغمت ع مي بَغفت مْ : (بَْهي بجب ؟ َريل َر
 .روتُ تلايرَ )ذ�

হাকীম ইবান িহজাম তাাক জািনাাাছন েয, িতিন নবী করীম 

সা�া�াহ আ াইিহ ওাাসা�ামাক বা াছন, েহ আ�াহর রাসূ ! আিম 

জাাহি াাাতর যুাগ দান-খারাত, েগা াম মু্ করা, আ�ীাতা রকা 

করা ইতযািদ েনকীর কাজ করতাম। আিম িক এাত েনকী উাব? 

রাসূ ু�াহ সা�া�াহ আ াইিহ ওাাসা�াম ব া ন, “তুিম ইস াম 

 হণ কারাছা, উূাবররগা াাক  �ম োাবই উাাব৩ ৫F

36।” [বুখারী] 
সুতরাং, এসব উাউ কমাা উিরবতরন কার েদাা হাব এবং এসব 

জাাহি াাাতর যুাগর েনকী তাওবার উার িঠক রাখা হাব। তাহা  

আর িক-ইবা বাকী থাকা া? 

৫. তাওবা �ারা  জা্াত  াে হা: 

                                                           
36 বুখাির: ১২৩ 
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তাওবা জা্াাত �াবাশর কারণ হা। আ�াহ তা’আ া 

তাওবাকারীাদর গনাহ কমা করাবন এবং তাাদর জা্াাত �াবশ 

করাাবন।  আ�াহ তা’আ া বা ন,  

﴿  ٰ ّ�َهاََ
َ
ُِنَ ٱ َ َّ  ْ ْ تُو�ُوٓ  ءَاَمنُوا ِ ٱ إَِ�  ا َ�ٰ  نُّصوًحا �َةٗ تَوۡ  َّ ن َرّ�ُ�مۡ  ََ

َ
 َُُ�ّفِرَ  أ

نُ�مۡ  ُۡ  اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  ََ ََُ�مۡ َو�ُ ِِ  ٰ�ّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  مِن رِيَ�ۡ  ٖت ََ
َ
: تلحب  [ ﴾ ٨ رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

٨  [ 

“েহ ঈমানদারগণ, েতামরা আ�াহর কাাছ তাওবা কর, খাঁিট তাওবা; 

আশা করা যাা েতামাাদর রব েতামাাদর উাউসমূহ েমা ন করাবন 

এবং েতামাাদরাক এমন জা্াতসমূাহ �াবশ করাাবন যার 

উাদাদাশ নহরসমূহ �বািহত”। 
আ�াহ তা’আ া আরও বা ন,  

ُِنَ ٱوَ  ﴿ ا َّ ْ  إِذَ ٰ  َ�َعَُوا وۡ  ِحَشةً َ�
َ
نُفَسُهمۡ  اْ َظََُموٓ  أ

َ
َ ٱ ذََكُرواْ  أ ْ تَغۡ سۡ ٱََ  َّ نُو�ِهِمۡ  َفُروا ُ َِ 

نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  َوَمن َّ  َّ ِ ُ ٱ إ واْ  َولَمۡ  َّ ّ ِِ ُُ  ٰ ْ  َما َ�َ ََٰ  ١ ََُمونَ َ�عۡ  وَُهمۡ  َ�َعَُوا ْو
ُ
 �َِك أ

 ٓ ا ََ ٞ ّمغۡ  ؤُُهمََ َرة ّ�ٰ  ّرّ�ِهِمۡ  ّمِن فِ ََ  ٱ تَِهاَ�ۡ  مِن رِيَ�ۡ  تٞ َو
َ
 مَ َونِعۡ  �ِيَهاۚ  ِ�ُِنَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

 َۡ
َ
َِ�َ َ�ٰ َۡ ٱ رُ أ  ]  ١٣٦  ،١٣٥: دمبت  تل[ ﴾ ١ مِ

“আর যারা েকান অ�ী  কাজ করা  অথবা িনজাদর �িত যু ম 

করা  আ�াহাক �রণ কার, অতঃউর তাাদর গনাাহর জনয কমা 

 াা। আর আ�াহ ছাড়া েক গনাহ কমা করাব ? আর তারা যা 

কারাছ, েজান শান তা তারা বার বার কার না। এরাই তারা, 

যাাদর �িতদান তাাদর রাবর উক েথাক মাগিফরাত ও জা্াতসমূহ 
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যার ত াদাশ �বািহত রাাাছ নহরসমূহ। েসখাান তারা �াাী হাব। 

আর আম কারীাদর �িতদান কতই না  �ম! 

৬. দুিনাাাত  �ম জীবন  উকরণ ও আাখরাাত  �ম �িতদান 

 াে হা:  

আ�াহ তা’আ া উিবব কুরআান করীাম এরশাদ কারন-  

نِ  ﴿
َ
ْ تَغۡ سۡ ٱ َوأ ْ تُو�ُوٓ  ُُمّ  َرّ�ُ�مۡ  فُِروا لٖ  إَِ�ٰ  َحَسنًا ًعاّمَ�ٰ  ُ�مُ�َمّتِعۡ  هِ إَِ�ۡ  ا ََ َ

 ّمَسّ�ٗ  أ
ّ  تِ َو�ُؤۡ     ]  ٣: َود[ ﴾ ٣ ۥۖ ََهُ ََۡض  لٖ ََۡض  ذِي ُُ

“আর েতামরা েতামাাদর রাবর কাাছ কমা  াও। তারউর তার কাাছ 

িফার যাও, (তাহা ) িতিন েতামাাদরাক িনধরািরত সমা উযর্  �ম 

েোগ- উকরণ েদাবন এবং �াতযক আনুগতযশী াক তাঁর আনুগতয 

মুতািবক দান করাবন”।३६F

37  
অথরাৎ, দুিনাাাত তাাক  �ম েোগ  উকরণ দান করাবন আর তার 

ইাবাাত ও আনুগতয অনুযাাী তাাক �িতদান েদাবন।  

৭. আসমান েথাক সমামত বৃি� ও েতামাাদর শি্ দান করাবন:  

আ�াহ তা’আ া উিবব কুরআান হদ আ. এর ঘটনার বণরনা িদাত 

িগাা বা ন, হদ তার স�দাাার ে াকাদর ব িছ ,  

﴿  ٰ ْ تَغۡ سۡ ٱ مِ َقوۡ َوَ� ْ تُو�ُوٓ  ُُمّ  َرّ�ُ�مۡ  فُِروا ٓ ٱ ِسلِ ُُرۡ  هِ إَِ�ۡ  ا ََيۡ  ءَ لّسَما ُۡ  ُ�مََ  �َرارٗ ّمِ
ََ  ُقّوتُِ�مۡ  إَِ�ٰ  قُّوةً  ُ�مۡ َو�ََِدۡ  َّوۡ  َو َو ْ �َتَ  ]  ٥٢: َود[ ﴾ ٥ رِمِ�َ ُ�ۡ  ا

                                                           
37 সূরা হদ, আাাত: ৩ 
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 “েহ আমার কওম, েতামরা েতামাাদর রাবর কাাছ কমা  াও 

অতঃউর তার কাাছ তাওবা কর, তাহা  িতিন েতামাাদর  উর 

মুষ ধাার বৃি� উাঠাাবন এবং েতামাাদর শি্র সাাথ আারা শি্ 

বৃি� করাবন। আর েতামরা অউরাধী হাা িবমুখ হাাা না”।३७

38  
৮. দু’আ কবু  হা: 

আ�াহ তা’আ া উিবব কুরআান সাা হ আ. এর ঘটনার বণরনা 

িদাত িগাা বা ন, সাা হ তার স�দাাার ে াকাদর ব িছ ,  

 

اُهمۡ  َُُمودَ  �َ�ٰ ۞ ﴿ َِ َ
ٰ  قَاَل  اۚ َِحٗ َ�ٰ  أ ْ �ۡ ٱ مِ َقوۡ َ� وا ُُ َ ٱ بُ  ُهوَ  ۥۖ هُ َ�ۡ�ُ  هٍ إَِ�ٰ  ّمِنۡ  ََُ�م َما َّ

ُ�م
َ
�َشُ

َ
 ٱ ّمِنَ  أ

َ
 قَرِ�ٞب  َرّ�ِ  إِنّ  هِ� إَِ�ۡ  اْ تُو�ُوٓ  ُُمّ  فُِروهُ تَغۡ سۡ ٱََ  �ِيَها َمَرُ�مۡ تَعۡ سۡ ٱوَ  ِض �ۡ�

 ]  ٦١: َود[ ﴾ ٦ ّ�ِيبٞ 

আর সামূদ জািতর �িত (উািঠাািছ াম) তাাদর োই সাি হাক। েস 

ব  , ‘েহ আমার কওম, েতামরা আ�াহর ইবাদাত কর, িতিন ছাড়া 

েতামাাদর েকান (সতয) ই াহ েনই, িতিন েতামাাদরাক সৃি� 

কারাছন মািট েথাক এবং েসখাান েতামাাদর জনয আবাাদর বযব�া 

কারাছন । সুতরাং েতামরা তাঁর কাাছ কমা  াও, অতঃউর তাঁরই 

কাাছ তাওবা কর। িন�া আমার রব িনকাট, সাড়াদানকারী’।३८F

39  
৯. তাওবার �ারা যাবতীা ব া-মুিসবত ও আ�াহর আযাব দূর হা:  

                                                           
38 সূরা হদ, আাাত: ৫২ 
39 সূরা হদ, আাাত: ৬১ 



 

56 

আ�াহ তা’আ া উিবব কুরআান এরশাদ কারন-  

ُ ٱ َ�نَ  َوَما ﴿ �َُهمۡ  َّ ِ ّۢ نَت  ِ�َُع
َ
ُ ٱ َ�نَ  َوَما �ِيهِمۚۡ  َوأ �َُهمۡ  َّ ِ ّۢ  ٣ فُِرونَ تَغۡ �َسۡ  وَُهمۡ  ُمَع

 ]  ٣٣: تَنفيل[ ﴾

আর আ�াহ এমন নন েয, তাাদরাক আযাব েদাবন এ অব�াা েয, 

তুিম তাাদর মাাঝ িবদযমান এবং আ�াহ তাাদরাক আযাব দানকারী 

নন এমতাব�াা েয, তারা কমা �াথরনা করাছ। সূরা আনফা , 

আাাত:  

তাওবার �ারা েউারশািন দূর হা, িবউদ েথাক মু্ উাা এবং 

িরিযক বৃি� উাা:  

আশু�াহ িবন আ�াস রা. হাত হািদস বিণরত, িতিন বা ন, রাসূ  

সা. এরশাদ কারন 

ي،  ي، ومْ أي طْْا �بجا َِ تهللا ل ِمْ أي َ ف َبجا َمْ برَثَ مْ تَََافير جَع

اَ  َُ  .ُ مْ ُْث َ ل َِسبور

 “েয বযি্ েবিশ েবিশ কার আ�াহর দরবাার কমা �াথরণা কার, 

আ�াহ তা’আ া তার সম� েউারশানীাক দূর কার েদা, সক  

িবউদ েথাক  �ার কার এবং তাাক তার ধারণাতীত িরিযক দান 

কার”।३९F

40  
তাওবার েকাব রাসূ  সা. এর অনুসরণ 

                                                           
40 বণরনাা, আহমদ: ২২৩৪ 
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আ�াহ তা’আ া রাসূ  সা. এর অতীত, বতরমান ও েিবষযাতর 

যাবতীা সব গনাহ কমা কার িদাাাছন। তার তাওবা করা জরির 

না। তারউরও িতিন বা ন, েহ মানুষ েতামরা আ�াহর িদাক িফার 

যাও এবং তার কাাছ কমা  াও। কারণ, আিম ৈদিনক একশত বার 

আর দরবাার কমা  াই। িতিন আরও বা ন, আিম ৈদিনক স�ুারর 

অিধক আ�াহর কাাছ কমা  াই এবং তাওবা কির। আর আমাাদর 

জনয রাসূা র অনুকরণ করা ও তার সূ্াাতর অনুসরণ করার 

মাধযই িনিহত রাাাছ যাবতীা ক যাণ ও  �ম আদশর। আ�াহ 

তা’আ া বা ন,  

َ ٱ ُ�ِّبونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل  ﴿ ۡ  تّبُِعوِ� ٱََ  َّ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُُ ُ ٱوَ  ذُنُو�َُ�مۚۡ  ََُ�مۡ  فِرۡ َو�َغۡ  َّ َّ 
 ]  ٣١: دمبت  تل[ ﴾ ٣ ّرِحيمٞ  َ�ُفورٞ 

একিট মজি াসর মাধয রাসূ  সা.  ‘েহ আ�াহ আমাাক কমা কর, 

আমার তাওবা কবু  কর, িন�া তুিম কমা কারী ও তাওবা কবু  

কারী’ এ কথািট একশ বাারর অিধক ব াতন বা  সাহাবীরা গণনা 

কারন।   

সূরা নাসর নািয  হওাার উর যত সা াত আদাা করাতন, সব 

সা াাত িতিন এ দুআ উড়াতন।  

িতিন আরও বা ন, েতামাাদর কা াক তার আম  নাজাত েদাব 

না। সাহাবীরা িজজাসা করা ন, েহ আ�াহর রাসূ  আউনাাকও 
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নাজাত েদাব না? িতিন ব া ন, না আমাাকও না, তাব যিদ আ�াহ 

তা’আ া তার রহমত ও দাা �ারা আমাাক েডাক েনন।  

সুতরাং আমাাদর রাসূ  এর অনুসরণ করাত হাব এবং তার 

সাহাবীরা িকোাব তাওবা কারাছ তা অনুকরণ করাত হাব। িনা� 

দুই সাহাবীর �িস� দুিট ঘটনা  া�খ করিছ।  

সাহাবীাদর তাওবা 

মান রাখাবন, সাহাবীরা িছ   �াতর আদশর। তারা যখন েকান েু  

করাতন, সাাথ সাাথ তারা তার েথাক কমা উাওাার জনয বযাকু  

হাা েযাতন এবং গনাহ হাত উিবব হওাার জনয তারা অ�ীর হাা 

েযাতন। তারা তােদর িনেজেদর অপরাধ �ীকার করেতন এবং রাসূ  
সা�া�াহ আ াইিহ ওাাসা�াম এর দরবাার এাস তা �কাশ করাত 

েকান �কার কু�াাবাধ করাতন না। আমরা এখাান এ  �াতর 

�থম যুাগর রাসূা র সাহাবীাদর তাওবার কাাকিট ঘটনা  দাহরণ 

�ুউ  া ¬খ করাবা।  

মাাায ইবান মাা ক আ  আস ামীর রা. এর তাওবা: 

ول تهللا دوّ تهللا : دْ نب دة رض تهللا دغُ ب  ميد  نْ ميلل تضَغع ب  َر
غ  َريل وول تهللا ىأ ظغموت نفءو وُنْوت، وىأ بر ود ب  : (دغُْ َو ّوي َر

وول تهللا ىأ ُنْوت َوبدُ : تجهب  َبدُ، َغمي ك  مْ تلاود بتويُ، َرويل ّوي َر
وغ  ىل اوموُ، ول تهللا دّ تهللا دغْوُ َو ِ َر بتعغموو  : (َرويل تاينْة، َأَر
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ا ؟ ا ؟ بتغموبو  مغوُ ْوتأي موي نعغموُ ىَ و�  تلعروِ، موْ : اويلوت) نعرغُ نأَوي
ا، َسأل دغُ َوأذ ُ بنوُ َ  ِ ىله  بّْي ديْْغي َْمي نبى، َأتيُ تاياة، َأَر
: نأو نُ وَ نعرغُ، َغمي ك  تلبتنعة ُفب ل ُفوبة، ثو  بموب نوُ َوبج ، اويل

ول تهللا ىأ ُنْت َجهوب ، وىنوُ ردَوي، َغموي ّي : َجيءْ تلايمدّة، َريلت َر
ا، : ك  تلاد، ايلت ول تهللا ل  تبدأ ؟ لعغل ب  توبدأ كموي رددْ مويد ت ّي َر

َغموي وَْ بتَوُ : ، اويل)بموي َ، َويذَب ُو  تو�َ: (َوت  ىأ ّْْ، ايل
، )تذَب َأرطعُْ ُو  تفجمْوُ: (َ ت اد وَتُ، ايل: نيلوب ف ذباة، ايلت

وول تهللا اود : ي َجمَُ بتَُ نيلوب ف ّدُ كةة ذوَ، َريلوتَغم َو ت ّوي َر
َجمَُ، واد برِ تلجعيم، َدَ  تلوب ىل رجوِ موْ تاسوغمي، ثو  بموب نهوي 
ي، َْرِْ ذيَ نْ تلولد بجب َوب�  ي، وبمب ت،يو َباَو َحفب لي ىل ددَر

: ىّيَوي، َرويلربَهي ََغْه تَم ع وجُ ذيَ َسوْهي، َسوم  نوب تهللا َوُْ 
َوتلَ نفء نْدُ لرد تينت تو�ة لوو تينهوي دويُب مموم ! مهَا ّي ذيَ (
و تلَ ّأذ  تلضتمب" ثو  بموب نهوي َووّ دغْهوي، . روتُ مسغ ) لافب ل "َو

ول تهللا راَهي ث  تو� دغْهوي  . ودَغت  ( :َرويل! و� روتّة َريل دمب ّي َر
وِ وجودْ لرد تينت تو�ة لو اسمت ني َْعي مْ بَِ  وعَه ، َو تادّغة َو
ا بَِْ مْ ب  جيدْ نغفسهي هللا د  وجِ روتُ دْود تلوبُتا ف مووغفُ . ْتأي

٧/٣٢٥ .

এক Ñ বুরাাদা রািদাা�াহ তা’আ  আনহ হাত বিণরত। িতিন বা ন, 

মাাায ইবান মাা ক আ  আস ামী রা. রাসূ ু�াহ সা�াহ আ াইিহ 
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ওাা সা�াামর িনকট এাস বা ন, েহ আ�াহর রাসূ ! আিম আমার 

আ�ার  উর জু ুম কারিছ, আিম িজনা কারিছ। আিম  াই আউিন 

আমাাক উিবব করন। তখন রাসূ ু�াহ সা�া�াহ আ াইিহ 

ওাাসা�াম তার স�দাাার িনকট ে াক উািঠাা িজাজস করা ন 

েয, তার মানিসক েকান সমসযা আাছ বা  েতামাাদর কাাছ খবর 

আাছ িক? তারা ব  , আমরা েতা এ ধরানর িকছু জািননা। তাাক 

আমরা উূণর জানবানই েদখিছ। আমাাদর দৃি�াত েস একজন সু� 

মানুষ। এরউর েস তৃতীাবার আবার রাসূ  সা�া�াহ আ াইিহ 

ওাাসা�াম এর িনকট আাস এবং রাসূ  আবার তার েগাাবর িনকট 

ে াক উািঠাা িজাজস কারন। তারা জানাা, তার েকান মানিসক 

সমসযা েনই। অতঃউর যখন েস  তুথরবার আাস তখন তার জনয 

গতর খঁুড়া হা,  উাথর ছঁুাড় হতযার মাধযাম তার শাি� কাযরকর করা 

হা।  

দুই- গাামিদাা [গাামিদাা েগাাবর জৈনকা মিহ া] এাস বা ন, েহ 

আ�াহর রাসূ ! আিম বযিে ার কারিছ, আউিন আমাাক উিবব 

করন! রাসূ  তার কথার �িত েকান কণরউাত করা ন না এবং 

িতিন তাাক িফিরাা িদা ন। উারর িদন েস আবার এাস ব  , েহ 

আ�াহর রাসূ ! েকন আউিন আমাাক েফরত উাঠাা ন? হাাতা 

আউিন আমাাক মাাাাযর মত েফরত উাঠাা�ন! আ�াহর শউথ! 

আিম অৈবধোাব গেরবতী। তখন  িতিন  তাাক ব া ন, যখন 
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স্ান �সব করাব, তখন এস। স্ান জ� েদবার উর বা�ািটাক 

একিট কাউাড় জিড়াা িনাা মিহ া রাসূা র িনকট হািজর হা ন। 
রাসূল সা�া�াহ আ াইিহ ওাাসা�াম তাাক ব া ন, যাও যখন েস 

খাবার েখাত উারাব তখন আসাব। এরউর যখন বা�া খাবার েখাত 

শর কার তখন মিহ া তার স্ানাক িনাা এাস হািজর হন, তখন 

বা�ার হাাত এক টুকরা রিট ধরা িছ । েস বা , েহ আ�াহর 

রাসূ ! বা�া এখন খাবার খাা�। অতঃউর তার বা�াটাাক একজন 

মুস মাানর িজ�াা েদাা হ । এরউর তার বুক উযর্ গতর খঁুড়াত 

িনাদরশ েদাা হ । এরউর ে াকাদর িনাদরশ েদাা হ   েযন উাথর 

ছঁুাড় হতযার মাধযাম তার শাি� কাযরকর করা হা। খাি দ ইবান 

অি দ একটা উাথর ছঁুাড় তার মাথাা মাারন, যার ফা  র্ ছুাট 

খাি াদর মুাখ এাস উাড়, এজনয খাি দ তাাক গাি  েদন। নবী 

করীম সা�া�াহ আ াইিহ ওাাসা�াম তার গাি  শনাত েউাা বা ন, 

ধীার, েহ খাি দ! আমার জীবন েয স�ার হাাত রাাাছ তার কসম 

কার ব িছ। এ মিহ া এমন তাওবা কারাছ, যিদ এ তাওবা েকান 

অৈবধ টযাা আদাাকারী করত, তাহা  তাাক কমা কার েদাা হত। 

এরউর িনাদরশ েদাা হা এবং তার জানাযা উাড় তাাক দাফন করা 

হা।   

এক বণরনাা এাসাছ,  মার রািদাা�াহ তা’আ া আনহ বা ন, েহ 

আ�াহর রাসূ ! আউিন তাাক রজম [উাথর ছুাড় হতযা] করা ন 
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এরউর তার আবার জানাযা উড়াবন? তখন িতিন ব া ন, েস এমন 

তাওবা কারাছ তা যিদ মদীনার স�র জন ে াাকর মাাঝ ব�ন 

কার েদাা হত, তাহা  তা তাাদর গনাহ মাাউর জনয যাথ� হত। 

তুিম িক এর ে াা আর কা াক  �ম েদাখছ, েয আ�াহর 

 া াশযই িনাজর জীবন িনাা  উি�ত হাাাছ”?।   
আ�াহর রহমত েথাক িনরাশ হওাা যাাব না: 

আউিন হাাতা আমাাক ব াত উাারন, আিম তাওবা করাত  াই 

িক� আমার গনাাহর উিরমাণ অানক েবশী, আিম আমার জীবান 

যত রকামর গনাহ আাছ, তা সবই আিম কারিছ। আিম জীবান 

অানক বড় বড় উাউ কামাই কারিছ। অব�া এমন উযরাাা েউৗাছাছ 

েয, িবগত এত বছারর সব উাউ িক আ�াহ আমাাক কমা করাবন?  

েহ স�ািনত উাঠক োই! আউনাাক আিম ব িছ, এিট িবাশষ েকান 

সমসযা না বরং এটা অানাকরই সমসযা যারা তাওবা করাত  াা। 

গনাহ যত বড় েহাক না েকন, আ�াহর রহমত ও দাা তার ে াা 

অানক বড়। আ�াহ তা’আ া সব ধরানর উাউাকই কমা করাবন। 

আ�াহ তা’আ া কুরাান করীাম �ীা বা�াাদর সা�াধন কার বা ন,  

ٰ  قُۡل ۞ ﴿ ُِنَ ٱ عِبَادِيَ َ� َّ  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰ  َُوا نُفِسهِمۡ  َ�َ

َ
ْ �َقۡ  ََ  أ وا َُ ِۚ ٱ ةِرّۡ�َ  مِن َن َ ٱ إِنّ  َّ َّ 

نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  نِيبُوٓ  ٥ لّرِحيمُ ٱ َغُفورُ َۡ ٱ ُهوَ  ۥإِّنهُ  َ�ِيًعاۚ  َّ
َ
ْ َوأ سۡ  َرّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ا

َ
ْ َوأ  ۥَ�ُ  َُِموا

ن لِ َ�بۡ  مِن
َ
  أ

ۡ
اُب َۡ ٱ �َِيُ�مُ َُُ َۢ ونَ  ََ  ُُمّ  َع ُ َِ  ]  ٥٣  ،٥٢: تل مب[ ﴾ ٥ تُن
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“বা  দাও েয, [আ�াহ বা ন] েহ আমার বা�াগণ! যারা িনাজাদর 

 উর অতযা ার কারাছা, েতামরা আ�াহ তা’আ ার রহমত হাত 

িনরাশ হাাা না। িনঃসা�াহ আ�াহ [অতীাতর] সম� গনাহ কমা 

করাবন; িন�াই িতিন বড়ই কমাশী , দাা ু। আর েতামরা 

েতামাাদর রাবর িদাক �তযাবতরন কর এবং তার িনকট আ�সমউরণ 

কর আযাব আসার উূাবরই, অতঃউর আর েতামাাদরাক সাহাযয করা 

হাব না”।४०

41  
আ�াহ তা’আ া বা�াাদর আ�াহর রহমত েথাক হতাশ হাত িনাষধ 

কারাছন। আ�াহ মানুষাক কমা করাবনই। আনাস িবন মাা ক 

রািদাা�াহ আনহ হাত হািদাস বিণরত, িতিন বা ন, আিম রাসূ  

সা�া�াহ আ াইিহ ওাাসা�ামাক ব াত শানিছ, িতিন বা ন,   

ول تهللا  غ   -َمعت َر ُ َو ّ تهللا دغْ ّي تنْ : [ايل تهللا تْير  وتعيل: ّرول -د
ْ لل ع مي ك  َْل وَ بنيل، ّي تنْ آدم لو  آدم ىنل مي ددوت� ورجوت� غفب
نغات ذنو�ل دغي  تلسميء ث  تََافبت�  غفبْ لل وَ بنيل، ّي تنْ آدم ىنل 

 نربتنهي ضتتَل ْتأي ب شك  َ لرْ � ث  ذجيّي تضرضلو بتتَ� نربت  

 ]مافبة

আিম রাসূ  সা�া�াহ আ াইিহ ওাাসা�ামাক ব াত শানিছ, িতিন 

বা ন, আ�াহ তা’আ া বা ন, েহ আদম স্ান! যখনই তুিম 

                                                           
41 [সূরা যুমার, আাাত: ৫২, ৫৩] 
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আমাাক ডাকাব ও আশা করাব, আিম েতামার মাধয েয সব েদাষ 

�িট আাছ, েসগা া িনিবরা� কমা কার েদব। েহ আদম স্ান! যিদ 

েতামার গনাাহর বউ  আসমান উযর্ েউৗাছ, তারউর তুিম আমার 

িনকট কমা  াইা , আিম িনিবরা� েতামাাক কমা কার েদব। েহ 

আদম স্ান! যিদ তুিম জিমন েিতর গনাহ কার থাক, তারউর েয 

অব�াা তুিম আমার সাাথ কা াক শিরক কারািন েস অব�াা তুিম 

আমার িনকট আসা , আিম েতামার কাাছ জিমন েিতর কমা িনাা 

 উি�ত হব। ৪১

42 রাসূ  সা�া�াহ আ াইিহ ওাাসা�াম আরও এরশাদ 

কারন,  

 ىل ت،هير واءء ت،هير ىل تلغِْ اءء نيلو�ة ّدُُ  ّيس  و تعيل و تهللا ى 

 .ماب�هي مْ تلدمم تجغ  ُ  تلغِْ

“একজন বা�া রাাত েয সব অউরাধ কার, তা কমা করার জনয 

আা�াহ তা’আ া সারা হাত েউাত রাাখন, আর িদানর েব া েয সব 

অউরাধ কার, তা কমা করার জনয আ�াহ তা’আ া রাাত হাত 

েউাত েদন। এি ততিদন পযযর চলেত থাকাব, েযিদন সূযর উি�ম িদক 
েথাক  দা হাব”।   
 েমাট কথা উাাউর উিরমাণ যত েবশী েহাক না েকন আ�াহ 

তা’আ া অবশযই কমা করাবন। িক� তারউরও আমাাদর অ্ার এ 

                                                           
42 িতরিমিয, ৩৫৪০ 
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অনুেূিত জাাগ আ�াহ আমাাদর কমা করাবন িকনা? এ অনুেূিত 

জা ত হওাা কারণ হা�:   

�থমত: আ�াহর রহমত ও কমার বযাউকতা স�াকর বা�ার অ্ার 

দৃঢ় িব�াস না থাকা। এর বযাখযা িহাসাব মহান আ�াহর এ বাণীই 

যাথ� হাব: 

ٰ  قُۡل ۞ ﴿ ُِنَ ٱ عِبَادِيَ َ� َّ  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰ  َُوا نُفِسهِمۡ  َ�َ

َ
ْ �َقۡ  ََ  أ وا َُ ِۚ ٱ ةِرّۡ�َ  مِن َن َ ٱ إِنّ  َّ َّ 

نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ   ]  ٥٢: تل مب[ ﴾ ٥ لّرِحيمُ ٱ َغُفورُ َۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنّهُ  َ�ِيًعاۚ  َّ

“িনঃসা�াহ আ�াহ [অতীাতর] সম� গনাহ কমা করাবন; িন�াই 

িতিন বড়ই কমাশী , দাা ু”।४२F

43   
ি�তীাত: আ�াহর রহমত েয কত বযাউক েস স�াকর ঈমাান ঘাটিত 

থাকা। এাকাব িনা�র হাদীাস কুদসীই যাথ�। মহান আ�াহ বা ন, 

“েয বযি্ জানা া েয, আিম গনাহ মাফ করার কমতা রািখ তাহা  

তাাক কমা কার েদব এ বযাউাার েকান িকছুাতই উরওাা করাবা 

না, যিদ েস আমার সাাথ েকান িকছু শরীক [অংশীদার] না কার 

থাাক”। এিট হাব, যখন বা�া আ�াহর সাাথ উরকাা  সাকাত 
করাব। 

তৃতীাত: তাওবার কাযরকর কমতা স�াকর এ ধারণা না থাকা েয, 

তা সব গনাহাকই কমা কার িদাত উাার। এাকাব রাসূা র এ 

                                                           
43 সূরা যুমার, আাাত: ৫২ 
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হাদীসই যাথ�, “েয বযি্ তাওবা করাব তার েযন েকান গনাহ 

থাকাব না।” 

কমাাক যারা খুব কিঠন বা  মান কার এবং ি ্া কার, আ�াহ 

কিঠন উাউ কমা করাবন িকনা? তাাদর জনয িনা�া্ হাদীসিট েউশ 

করিছ।  

তাওবার �িতব�কতা 

১- শাতান মানুাষর সামান গনাহগা া সু-েশািেত কার তুা  এবং 

ি�া বািনাা েদা। ফা  বা�ার অ্র গনাাহর কামরর িদক অ সর 

ও ধািবত হা। আ�াহ ও রাসূা র আনুগতয করা হাত উ াান কার 

এবং ইবাদাত বা�গী করা তার িনকট ক�কর হা।  

২- হারামাক হা া  িহাসাব তুা  ধার এবং হা া াক হারাম 

িহাসাব তুা  ধার শাতান বা�াাক েধাকাা েফা  েদা। এ ছাড়াও 

োা া কাজাক খারাউ এবং খারাউ কাজাক োা া িহাসাব �কাশ 

কার শাতান মানুষাক েধাকা েদা। ফা  তার আর তাওবা করার 

সুাযাগ হা না। েস েয অনযাা করাছ, তা েস বুঝাতই উাার না।  

৩- শাতান বা�াাক তাওবা েথাক িফরাানার জনয তারা তাাক 

িবিে্ ধরানর আশা িদাা থাাক। শাতান বা�াাক ব াত থাাক, 

তুিম তাওবা করাত এত তাড়াহড়া করছ েকন? েতামারাতা তাওবা 

করার এখানা অানক সমা আাছ। তুিম এখানা যুবক, উড়া ে খা 

েশষ কারািন,  াকুির উাওিন ইতযািদ। এরউর যখন  াকুির উাা 
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তখন বা  এখানা িববাহ কারািন ইতযািদ বা  শাতান মানুষাক 

তাওবা েথাক িফিরাা রাাখ।  এ ধরানর সমসয সামান আসা  

মৃতুযর কথা �রণ করাব। কারণ, মৃতুয েছাট বড় কা াকই ছাাড় না। 

েয েকান সমা েয েকান বাাসর ে াাকর মৃতুয এাস েযাত উাার। 

তখন আর তাওবা করার সুাযাগ থাকাব না।  

৪- গনাহাক েছাট মান কার তাওবা করা হাত িবরত থাাক। যখন 

েকান একিট গনাহ কার, তখন শাতান এাস বা , এাতা বড় 

ধরানর েকান অউরাধ না েয, তা হাত তাওবা করাত হাব। মানুষ 

এর ে াা আরও বড় বড় গনাহ কার থাাক।  

৫- তাওবা করার উর গনাহ েছাড় আ�াহর আনুগাতযর  উর 

অিব   থাকা ক�কর হওাার কারাণ তাওবা করাত মান  াা না। 

কারণ, যখন তাওবা কার তখন সাথীরা বা  তুিম এত ক� করছ 

েকন? েতামার েথাক েতামার সাথীরা দূার সার যাা�, সবাই 

েতামার িবরা� েকাউ যাা�।  

৬- হতাশাও মানুষাক তাওবা েথাক িফিরাা রাাখ। কারণ, যখন 

েকান বা�াহ গনাহ করার উর তাওবা করাত  াা, তখন শাতান 

এাস বা , েতামার গনাহ অানক বড় যা আ�াহ কখানাই কমা 

করাব না। যিদ �মা নাই কের, তাহা  তাওবা কার  াে িক? ফা  
েস তাওবা করা হাত িবরত থাাক।  
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 া�িখত িবষাগা া যখন আউনার সামান আসাব তখন আমরা 

আউনাাক ব ব, আউিন শাতানাদর িবরা� সং াম করন। িন�া 

শাতানাদর  �া্ খুবই দুবর । আউিন শাতাানর িবরা� েসা�ার 

হন, এসব শাতান ও তার েদাসররা অবশযই েথাম যাাব অতঃউর 

খুব শী�ই তার ষড়য� দূবর  হাা উড়াব এবং মুিমানর ৈধযর ও 

দৃঢ়তার সামান েস উরািজত হাব।  

আউিন িনি�ত থাকুন েয, আউিন যিদ শাতাানর কথা মত  া ন, 

তার কাাছ মাথা নত কারন, তাহা  েস আারা েবশী েবশী েধাকা 

আউনার িবরা� দাঁড় করাাব। সুতরাং উূাবর ও উার সবরাব�াা 

আউিনই কিত � হাবন। অতএব তার অনুসরণ না কার আ�াহর 

সাহাযয  ান এবং ব ুন: 

ُ ٱ بُنَاَحسۡ  ﴿ ۡ ٱ مَ َونِعۡ  َّ  ]  ١٧٣: دمبت  تل[ ﴾ ١ َو�ِيُل ل

“আ�াহই আমার জনয যাথ� এবং িতিনই আমার  �ম 

অিেোবক”।४३F

44 রাসূ ু�াহ সা�া�াহ আ াইিহ ওাাসা�াম যখন েকান 
স�দাাার কিতর আশংকা করাতন তখন ব াতন: 

] َّ ُم ّ
ّا لَّ َن َك  ِ

م
َْعّ َْ  فن  �َ مورنهن نَك  �م ب

وذم َْ  مننْ  َوَ�عم ورنهن م  دتود، بنو بهد، مسغد] [شم

 ] تليم  دحْح

                                                           
44 সূরা আা  ইমরান, আাাত: ১৭৩ 
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“েহ আ�াহ! আিম আউনাাক তাাদর গ ার  উর েছাড় িদি� এবং 

আউনার িনকট উিরবাণ  াি� তাাদর খারাউী েথাক”।४४

45   
অানক সমা েদখা যাা গনাাহর কমর ছাড়ার কারাণ তার সাাথ তার 

খারাউ ব�ুরা যাাদর সাাথ ইিতউূাবর ব�ুর িছ , তারা েযাগাাযাগ 

কার তাাক হমিক িদাা বা , তুিম এতিদন আমাাদর সাাথ িছা  

এখন েকন আমাাদর েথাক দূার সার েগা ? আমাাদর কাাছ 

েতামার সব েগাউন তথয আাছ েযগা া আমরা েরকডর কার েরাখিছ, 

েতামার ছিবও আমাাদর িনকট রাাাছ, তুিম যিদ আমাাদর সাাথ 

েবর না হও তাহা  েতামার উিরবাারর িনকট সব ফাঁস কার িদাবা! 

একথা সিঠক েয, আউনার অব�ান খুবই নাজুক।  

এ ধরানর েকান উিরি�িতর �ীকার হা , আউনাাক অবশযই মান 

রাখাত হাব, আ�াহ মু�ািকাদর সাাথ রাাাছন, তাওবাকারীাদর 

সাাথ রাাাছন এবং িতিন মুিমনাদর অিেোবক। িতিন তাাদরাক 

 াি�ত করাবন না এবং তাাদরাক েছাড় িদাবন না। তাঁর িনকট 

েকান বা�া আআা েনাার উর েস কখানা অউমািনত হা না। আউিন 

েজান রাখুন, িন�া কিঠন অব�ার সাাথই সহজ অব�া আাস এবং 

সংকীণরতার উারই �শ�তা আাস। 

েহ তাওবাকারী োই!  

                                                           
45 আহমদ: ১৯৭১৯ আবু দা দ: ১৫৩৭ 
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আউনার জনয একিট ঘটনা  া�খ করিছ যা আমাাদর কথার 

যথাথরতা �মাণ করাব। ঘটনািট হ , �খযাত েফদাাী [েগির া] 

সাহাবী মারসাদ ইবন আিব  মারসাদ আ  গানাবীর, িযিন দুবর  

মুস মানাদরাক ম�া েথাক েগাউান মদীনাা িনাা আসাতন। িতিন 

ম�া েথাক দুবর  ব�ী ে াকাদর েগাউান মদীনাা েউোছ েদাার 

বযব�া করাতন।  

ম�াা একজন ন�া মিহ া িছ  যার নাম আনাক এবং েস িছ  তার 

বা�বী। িতিন ম�ার একজন ব�ী ে াকাক ওাাদা িদাািছা ন 

মদীনাা েউোছ েদাার। িতিন বা ন, এক  াঁদনী রাাত আিম ম�ার 

এক েদাাা র উাশ িদাা যাি� াম। আনাক আমার ছাাা েদাখ 

এিগাা আাস এবং বা , মারসাদ? আিম ব  াম হাঁ, মারসাদ। েস 

ব  , মারহাবা, �াগতম, এস আমার কাাছ রাত কাটাও। আিম 

ব  াম, েহ আনাক! আ�াহ বযিে ারাক হারাম কারাছন। েস তখন 

ি ৎকার িদাা বা   ঠা া, েহ তাবুবাসীরা! এই ে াকিট েতামাাদর 

ব�ীাদরাক িনাা োগাত  াা।  

িতিন বা ন, আটজন ে াক আমার িউছু েনা এবং আিম তখন 

খা�ামা উাহাাড় [ম�ার �াবশ উাথর একিট উাহাড়] ঢুাক উাড় 

এক গহাা  ুিকাা যাই। এরা আমার স�াান আমার কাাছ এাস 

উাড়, িক� আ�াহ আমাাক এাদর েথাক আড়া  কার রাাখন। িতিন 

বা ন, এরউর তারা িফার যাা এবং আিমও ঐ ে াকিটর িনকট 
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িগাা তাাক বহন কার িনাা আিস। ে াকিট িছ  েবশ োরী, আমার 

অানক ক� হাা িছ । তাাক িকছু দূার বাা িনাা িগাা তার হাত 

উাাার বাঁধন খুা  েফি । আিম অানক কা� তাাক মদীনাা িনাা 

আিস। এরউর আিম রাসূ ু�াহ সা�া�াহ আ াইিহ ওাা সা�াামর 

িনকট এাস বি , েহ আ�াহর রাসূ ! আিম আনাকাক িবাা করাত 

উাির? [কথািট দুবার ব  াম] রাসূ ু�াহ সা�া�াহ আ াইিহ 

ওাাসা�াম  ুউ কার থাকা ন েকান জবাব িদা ন না। তখন এ 

আাাত নািয  হা: 

اِ� ٱ ﴿ َّ َّ  َُنكِحُ  ََ  ل ِ وۡ  َزا�َِيةً  إ
َ
ا�َِيةُ ٱوَ  َ�ةٗ ُمۡ�ِ  أ َّ ٓ  ََ  ل َّ  َُنكُِحَها ِ وۡ  َزانٍ  إ

َ
 ٣ ٞكۚ ُمۡ�ِ  أ

 ]  ٣:  ت،ور[ ﴾

“বযিে ারী উুরষ বযিে ািরণী মিহ াাকই িবাা কার অথবা মুশিরকা 

মিহ াাক এবং বযিে ািরণী মিহ া বযিে ারী উুরষ অথবা মুশিরক 

ে াকাকই িবাা কার থাাক”।४५F

46   
তখন রাসূ ু�াহ সা�া�াহ আ াইিহ ওাাসা�াম ব া ন, েহ মারসাদ! 

বযিে ারী উুরষই েকব  বযিে ািরণীাক অথবা মুশিরকা মিহ াাক 

িবাা কার থাাক এবং বযিে ািরণী মিহ াও একমাব বযিে ারী উুরষ 

অথবা মুশিরক ে াকাক িবাা কার থাাক, সুতরাং তুিম তাাক িবাা 

কারা না”।   

                                                           
46 সূরা নূর, আাাত:১৭ 
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আউিন েদখা ন িকোাব আ�াহ তা’আ া ঈমানদাারর উাক 

�িতারাধ গড়া ন এবং িতিন মুহিসনাদর [সৎকমরশী  ে াকাদর] 

সাাথ িক আ রণ করা ন? অব�া যিদ খুবই খারাউ হা েয, আউিন 

যা আশংকা করাছন তাই ঘাট, আর এর বযাখযা েদাার �াাাজন 

উাড় তাহা  আউিন আউনার অব�ান বণরনা করন, ��োাব 

জািনাা িদন এবং ব ুন, হযাঁ, আিম উাউ করতাম। এখন আ�াহর 

িনকট তাওবা [�তযাবতরন] কারিছ? এখন েতামরা িক  াও?  

আমাাদরাক �রণ রাখাত হাব েয, �কৃত েকা �ারী েতা হ  

আ�াহর সামান িকাামাতর িদন �কািশত েকা �ারী। েসই োানক 

িদান েযিদন একশ, দু’শ, হাজার, দু’হাজার ে াাকর সামান না 

িবা�র সক  মানুাষর সামান, সম� সৃি�কুা র সামান, েফারশতা, 

িজন ও ইনসান সবার সামান আদম েথাক শর কার দুিনাার 

সবরাশষ মানুাষর সামান তা ঘটাব।  
আসুন আমরা ইবরাহীম আ াইিহ ওাা সা�াামর দু’আ উাঠ কির: 

﴿  ََ ََ  َمالٞ  َُنَفعُ  ََ  مَ َُوۡ  ٨ َعثُونَ ُ�بۡ  مَ َُوۡ  َِِ� ُ�ۡ  َو َّ  ٨ �َنُونَ  َو ِ َ�  َمنۡ  إ
َ
َ ٱ َ َّ 

 َۡ  ]  ٨٩  ،٨٧:  تلدعبتء[ ﴾ ٨ َسَِي�ٖ  بٖ بَِق

ে◌আর েযিদন সক াক  �ািউত করা হাব েসিদন আমাাক  াি�ত 

করাবন না। েযিদন েকান ধন-স�দ ও স্ান-স্িত কাাজ আসাব 

না। একমাব কাাজ আসাব যিদ সিঠক অ্ঃকরণ িনাা েক  
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 উি�ত হা”।४६

47 সংকট মুহূাতর নবীর েশখাানা দু’আ উাড় িনাজাক 

েহফাযত করন: 

ُتْ  تلغاُه ا [  َْ ْْ  َدْوَرتتِغَي ت تِغَي، َوآِم ًَ ِْ  تلغاُه ا  َرْو َرنَي تِْجَع
ْ
ْْ  َعَ  ثَأ ي، َم نَي َظغََمغَ  َوتنُْصْ

ْْ  َعَ  ي، ََِغ  َم ي شُْدِمْت  ََ  تلغاُه ا  َدغَْْغَ ْدَدتءَ  نِغَ
َ
َْ  َوََ  تض ِدْد َِ َي

ْ
 ]تْ

“েহ আ�াহ! আউিন আমাাদর ই�ত রকা করন এবং আমাাদর 

িনরাউদ রাখুন। েহ আ�াহ! আমাাদর �িতাশাধ তাাদর  উর েফ ুন 

যারা আমাাদর  উর জু ুম কারাছ এবং আমাাদরাক সাহাযয করন 

তাাদর িবরা� যারা আমাাদর  উর  ড়াও হাাাছ। েহ আ�াহ! 

আমাাদর শ�াদরাক ও িহংসুকাদরাক আমাাদর িবরা� খুিশ হাত 

েদাবন না।”47F

48  

আ�াহর িনকট �াথরনা হ  আ�াহ েযন আমাাদর কমা কারন এবং 

আমাাদর তওবা কবু  কারন। আ�াহ আমাাদর সক াক এ েথাক 
রকা করন। িন�া িতিন শানন ও েদাাা কবু  কারন।  

তাওবার সা াত 

তাওবার  া াশয দুই রাকাত বা  ার রাকাত সা াত আদাা করা 

েযাত উাার। অথবা ফরয সা াাতর উরও তাওবা করা েযাত উাার। 

সাইাাযদ সাাবক রহ. �ীা িকতাব িফকহস সূ্াহাত িবষািট  া�খ 

কারন। তারউর িতিন এর �মাণ িহাসাব দুিট হাদীস  া�খ কারন।  

                                                           
47 [সূরা শআরা, আাাত: ৮৭,৮৯] 
48 আহমদ: ১৬২ 
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ْ بب نَْاْب تلودّا َرِضَ  ُُ  تهللاُ  د نا
َ
َ ُُ ُِ : اَيَل َلْغ ْ ُ َدغَْ ِا ّا ت وَل تهللاِ َد َُ ِمْعُت َر ََ

غاَ  َدُروُل  ََ ي : ( َو ْْ َلْْْد ُّْ نُِب ذَ�ْْا ََُِْو�ي َمي ِم ُهوَر ، مُ ا َدُروُم  ُْ تلجض َُِْْحِس

ُ ، مُ ا اَ 
َ
 َفَفَب تُهللا ل

ا
َعََْيِ ، مُ ا  َْسََْاِفُب تَهللا ىَِ

ْ
ََّة َري

ْ
ُِ تآل  ِ ََ  

َ
ُِنَ ٱوَ  ﴿: َبب ْ  إِذَا َّ  َ�َعَُوا

 ٰ وۡ  ِحَشةً َ�
َ
نُفَسُهمۡ  اْ َظََُموٓ  أ

َ
َ ٱ ذََكُرواْ  أ نُو�ِهِمۡ  َفُرواْ تَغۡ سۡ ٱََ  َّ ُ نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  َوَمن َِ َّ  َّ ِ  إ

ُ ٱ واْ  َولَمۡ  َّ ّ ِِ ُُ  ٰ ْ  َما َ�َ دححُ . ]  ١٣٥: دمبت  تل[ ﴾ ١ ََُمونَ َ�عۡ  َوُهمۡ  َ�َعَُوا

 . تضليأ ف دحْح بب دتود

“আবু বকর রা. হাত বিণরত িতিন বা ন, আিম রাসূ  সা. েক 

ব াত শানিছ িতিন বা ন, যখন েকান বযি্ েকান অউরাধ করার 

উর োা াোাব ওজু কার এবং দুই রাকাত সা াত আদাা কার- 

েযমনিট বিণরত ইবান িহ�ান, বাইহাকী ও ইবান খুজাইমার বণরনাা- 

তারউর েস আ�াহর দরবাার কমা �াথরনা কার, আ�াহ তা‘আ া 

তাাক কমা কার েদন। তারউর িতিন এ আাাত িত াওাাত কারন 

– 

ُِنَ ٱوَ  ﴿  ا َّ ْ  إِذَ وۡ  ِحَشةً َ�ٰ  َ�َعَُوا
َ
ْ َظََُموٓ  أ نُفَسُهمۡ  ا

َ
َ ٱ ذََكُرواْ  أ ْ تَغۡ سۡ ٱََ  َّ نُو�ِهِمۡ  َفُروا ُ َِ 

نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  َوَمن َّ  َّ ُ ٱ إِ ْ  َولَمۡ  َّ وا ّ ِِ ُُ  ٰ ْ  َما َ�َ  تل[ ﴾ ١ ََُمونَ َ�عۡ  وَُهمۡ  َ�َعَُوا

  ]  ١٣٥: دمبت 
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‘‘যারা েকান উাউ কাজ কার েফ া  িকংবা িনাজাদর �িত যু ম 

করা  আ�াহাক �রণ কার এবং িনাজাদর উাাউর জনয কমা 

�াথরনা কার এবং আ�াহ বযতীত গনাহসমূাহর কমাকারী েকই বা 

আাছ এবং তারা েজান শান িনাজাদর (উাউ) কাাজর উুনরাবৃি� 

কার না।’’49 আ�ামা আ বানী সহীহ আবুদা াদ হািদসিট সহীহ 

বা  আখযািাত কারন।  

আ�ামা তাবরানী �ীা িকতাব আ -কবীার িবশ� সনাদ আবুদ 

দারদা রা. হাত একিট হাদীস বণরনা কারন, তাাত িতিন বা ন, 

রাসূ  সা. বা ন,  

ي  ْر�َعا
َ
ْو ب
َ
َعََْيِ ب

ْ
ّا َري َو َْ وُُطوَءُُ مُ ا اَيَم ََ َس ُْ  ََأَ

َ
أ ْْ تَوَطا ) ْل بُد تلبوتة(َم

ََاْ  َْ ُُدوَع ، مُ ا ت
ْ
َب َوتل

ْ
ك ِْهَمي تلي ِِ  ُْ ُ ُلِْس

َ
ِا ، َفَفَب ل َ َد ا وََج ِا  َفَب ت

“েয বযি্ সু�র োাব ওজু কার, তারউর েস দাঁিড়াা ফরয েহাক 

বা নফ  েহাক দুই রাকাত অথবা  ার রাকাত সা াত আদাা কার 

এবং তাাত েস োা াোাব রকু কার এবং েসজদা কার, তারউর 

                                                           
49 (সূরা আা  ইমরান: ১৩৫) 
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আ�াহ তা‘আ ার িনকট কমা �াথরণা কার আ�াহ তা‘আ া তাাক 

কমা কার েদন। ৪৯

50 

তাওবা কবু  হওাার আ ামত: 

যখন েকান বযি্ তাওবার যাবতীা শতরউূরণ কার খাা সোাব 

আ�াহর দরবাার তাওবা কারন এবং গনাহ মাউ  ান, তখন আ�াহ 

তা’আ া অবশযই তার তাওবা কবু  কারন এবং তাাক কমা কার 

েদন। তাব যখন েকান বযি্ তাওবা কার, তার তাওবা কবু  হ  

িকনা তার িকছু আ ামত আাছ। েযমন- 

এক- তাওবা করার উর ে াকিটর মাধয উিরবতরন উির িকত হা। 
েযমন, েস এখন উূাবরর েয েকান সমাার তু নাা অিধক নন, ে� 

ও নমনীা,  উূাবরর তু নাা অিধক েনক আম  কার, খারাউ 

স�ীাদর সাাথ িমাশ না, আা ম ও ামা ও োা া ে াকাদর সাাথ 

 ঠা-বসা কার এবং গনাাহর কমর ও উাউা ার েথাক দূার থাকাত 

ে �া কার।  

দুই- সব সমা আ�াহর উাকড়াও ও আযাাবর োা েীত স�� 

থাাক। এক মহাতরর জনযও েস আ�াহর উাকড়াও েথাক িনাজাক 

িনরাউদ মান কার না। েস মান কার েয েকান সমা আ�াহ 

আমাাক উাকড়াও করাত উাার। মৃতুযর উূবর মুহতর উযর্ আ�াহর 

                                                           
50 মুসনাাদ আহমদ: ২৬৮৮৭ 
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ো তার অ্ার িবদযমান থাাক। তার ো তখন দূর হা, যখন 

মৃতুযর েফার�া এাস তাাক বা - 

 ﴿ َّ ََ  َ�َاَُواْ  ََ نُواْ َ�ۡ  َو ََ  ۡ �
َ
واْ وََ ُ�ِ  ِ ِ� ٱ ّنةِ ۡ�َ ٱب ونَ  ُكنتُمۡ  َّ ُُ ََ  ]٣٠:َوغت[ ﴾٣ تُو

‘েতামরা ো েউাাা না, দুি�্া কারা না এবং েসই জা্াাতর সু-

সংবাদ  হণ কর েতামাাদরাক যার ওাাদা েদাা হাািছ ’। 
িতন- ে াকিট সব সমা ইিতউূাবর েয সব অউরাধ কারাছ, তার 

 উর অতয্  �া অনুেব করাত থাাক। েস সব সমা আফাসাস 

করাত থাাক আর ব াত থাাক-  হাা এ অনযাা কাজিট আিম েকন 

কর াম! আিম যিদ এ কাজিট না করতাম!  কতই না োা া হত! 

কারণ েয বযি্ দুিনাাাত তার অউকামরর  উর  ি�ত হাব না 

এবং আফাসাস করাব না, আাখরাাত যখন েস আ�াহর েনক 

বা�াাদর আমা র সাওাাব ও িবিনমা এবং অবাধয বা�াাদর শাি� 

েদখাত উাাব, তখন েস  ি�ত হাব এবং আফাসাস করাব। িক� 

তখন তার  �া ও আফাসাস েকান কাাজ আসাব না।  

ول دْدُ ع تهللا ودّ  ر  هللا ْمد ت ب  ددوتني وآذب �مد َْدني َو

 .تلعياي

সমা� 


