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27.  তাো কুেআফনে মত (গ্রন্থ) পনফে আসফত িােফব বফল কুোইশফদে ধাের্া  
28.  কাফেেফদে মীমংসা িাওো এবং প্রােণনা  
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37.  শত্রুফদে মুকাপবলা কোে সমে দৃঢ় োকাে পনফদণশ  
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 5  

ভূপমকা 
 

সূো আল-আনোল মক্কাে অবতীর্ণ একপি গুরুত্বিূর্ণ সূো। এ সূোে আল্লাহ 

তা‘আলা ইসলামী শেী‘আফতে পবপভন্ন পবধান তুফল ধফেফিন। গনীমফতে মাফলে 

পবধান, প্রকৃত মুপমনফদে গুর্াবলী, ঐপতহাপসক বদফেে যুফিে থিোিি, সূিনা, 

বদফেে যুফি মুসপলম বাপহনী ও কাফেে বাপহনীে অবস্থা এবং এ যুফিে 

পবিাপেত ঘিনা এ সূোে আফলািনা কো হফেফি। মক্কাে কাফেেো োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লামফক হতযাে ষড়যন্ত্র কেফল তাফদে ষড়যন্ত্রফক 

বানিাল কফে আল্লাহ তা‘আলা তাাঁে োসূলফক কীভাফব েো কেফলন তা এ 

সূোে খুব সুেেভাফব পিত্রাপেত কো হে। ইসলাফমে ইপতহাফস সবফিফে 

গুরুত্বিূর্ণ ঘিনা বদফেে যুি। এ যুফি আল্লাহ তা‘আলা আসমান থেফক 

পেপেশতা অবতের্ কফে মুসপলম সসনয ও মুজাপহদফদে সাহাযয কফেপিফলন।  

আসমানী সাহাযয লাফভে কোও এ সূোে তুফল ধো হে। 

মুসপলম বাপহনী ও মুজাপহদফদে পবজে কখফনা অস্ত্র ও জনবফলে আপধকয বা 

কম হওোে ওিে পনভণে কফে না, জাগপতক শপিে ওিে পনভণে কফে না, তা 

পনভণে কফে থকবল আল্লাহে সাহাযয ও মদফদে ওিে। এ অকািয সতযপি এ 

সূোে মূল িপতিাদয পবষফেে অনযতম। কাের্, ঐপতহাপসক বদফেে যুি 

সংঘপিত হফেপিল পনেস্র ্বলল্প সংখযক মুসপলম বাপহনীে সাফে ের্ স্াে সপ্ত 

সশস্ত্র, অশ্বাফোহী এক পবশাল সসনয বাপহনীে সাফে; পকন্তু এত বড় সশস্ত্র 

বাপহনীে সাফে পনেস্ত্র এ বাপহনীে পবজে আসমানী সাহাযয দ্বাোই থয সম্ভব 

হফেফি তা এ সূোে গুরুত্ব সহকাফে পবপভন্নভাফব তুফল ধো হে। 
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সাহাবীগফর্ে আত্মতযাগ, োসূফলে প্রপত তাফদে অকৃপত্রম ভাফলাবাসা, ইসলাফমে 

জনয তাফদে কুেবানী, আমীফেে প্রপত তাফদে নপজেপবহীন আনুগতয, আল্লাহে 

প্রপত পবশ্বাস ও তাওোকু্কফলে থয দৃিান্ত তাো দুপনোবাসীে জনয থেফখফিন, তা 

এ সূোে পবপভন্নভাফব েুফি উফিফি। এ িাড়াও কাফেেফদে প্রপত তাফদে ঘৃর্া 

আে ইসলাফমে প্রপত তাফদে ভাফলাবাসা থয কত গভীে এ সূো অধযেফন তা 

অনুভব কো যাফব।  

যুি বপেফদে প্রপত োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইপহ ওোসাল্লাফমে বযবহাে ও 

তাফদে সাফে থকমন আিের্ হওো উপিৎ থস আফলািনাও এ সূোে স্থান 

থিফেফি। যুফিে পশিািাে, যুফিে মেদান থেফক িলােন কোে শাপি, আমীফেে 

আনুগতয কোে গুরুত্ব, পখোনত কোে পনফষধাজ্ঞা ও তাে শাপি, মুহাপজে ও 

আনিােফদে িােস্পপেক সু-সম্পকণ, মুসপলম ভ্রাতৃত্ব ও ঐফকযে গুরুত্ব এবং 

ইসলাফমে শত্রুফদে পবরুফি যুি কোে জনয প্রস্তুপত গ্রহর্ ও শপি সঞ্চে কো, 

থয থকাফনা পবষফে িোমশণ কো, মাো যাওোে িে উত্তোপধকােী কাো হফব 

ইতযাপদ পবষফে এ সূোে আফলািনা কো হফেফি।  

বতণমান সমফেে বািবতা ও দাপব অনুযােী পবষেগুফলা জানা োকা খুবই জরুপে। 

েফল বাংলা ভাষাভাষী ভাইফদে জনয সূোপিে তােসীে তুফল ধো হফলা। 

সূোপিে সংপেপ্ত তােসীে তােসীফে ইবন কাসীফেে অবলম্বফন েপিত উমদাতুত 

তােসীে নামক গ্রন্থ থেফক অনুবাদ কফে তুফল ধো হল। মূলত উমদাতুত 

তােসীে নামক পকতাবপি হাফেয ইবন কাসীফেে েপিত পবশ্ব পবখযাত তােসীে 

‘তােসীফে ইবন কাসীে’-এে সংপেপ্ত রূি। শাইখ আল্লামা আহমদ শাফকে েহ. 

পকতাবপি সংকলন কফেন। পতপন তাে এ পকতাফব থয কোগুফলা মূল পকতাফব 

বাে বাে এফসফি থসগুফলা বাদ পদফে িািফকে জনয কুেআফনে মমণফক বুঝফত 

সহজ কফে পদফেফিন। আল্লাহ তা‘আলা তাফক উত্তম প্রপতদান দান করুন। আে 
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প্রপতপি হাদীফসে সূত্র হাদীন নম্বেসহ পতপন এখাফন তুফল ধফেফিন। অনুবাদ 

কেফত পগফে তাে হুবহু অনুসের্ কোে থিিা কফেপি। তফব পকিু যােগাে 

থকাফনা প্রফোজনীে ও গুরুত্বিূর্ণ হাদীস বা তােসীফেে বর্ণনা জানা প্রফোজন 

মফন কেফল, তা মূল পকতাব তােসীফে ইবন কাসীে থেফক পনফে পিকা আকাফে 

তুফল ধো হফেফি। থস থেফত্র অনুবাদফকে সংফযাজন পবধাে তা অনুবাদক পলফখ 

পনপদণি কফে থদওো হফেফি। আশা কপে এ তােসীে দ্বাো িািক ভাইফেো 

উিকৃত হফবন। আল্লাহ তা‘আলা আমাফদে কুেআন বুঝা ও তা অনুধাবন কো 

তাওেীক পদন। আমীন। 

জাফকরুল্লাহ আবুল খাফেে 
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সূো আল-আনোল-এে তােসীে  

সূোপি মদীনাে অবতীর্ণ, এে আোত সংখযা িাঁিাত্তাে, শব্দ সংখযা এক হাজাে 

িেশত একপত্রশ, হেে সংখযা িাাঁি হাজাে দুই শত িুোনব্বই। আল্লাহ ভাফলা 

জাফনন। 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

িেম করুর্ামে অসীম দোমে আল্লাহে নাফম। 

 ٱ َعن   لُونََك يَس  ﴿
َ ۖ   ل   ٱ قُل   نَاِ

َ ُۖ ل  َ   نَاِ ۖ   ٱوَ  هلل  ص   هلَلَ ٱ َتُقوا  ٱفَ  لَرُسو
َ
ط يُعوا   ن ُكم   بَي   ذَاَت  ل ُحوا  َوأ

َ
 َوأ

ؤ   ُكنُتم إ ن ۥ  َورَُسوَلُ  هلَلَ ٱ   [  ١: االنفال] ﴾١ م ن يَ مُّ

অেণানুবাদ: 

“তাো থতামাফক যুফি প্রাপ্ত সম্পদ সম্পফকণ পজফজ্ঞস কেফি। বল, ‘যুফি প্রাপ্ত 
সম্পদ হফে আল্লাহ ও তাাঁে োসূফলে; কাফজই থতামো আল্লাহফক ভে কে আে 
পনফজফদে সম্পকণফক সুষু্ঠ সুেে পভপত্তে ওিে প্রপতপষ্ঠত কে। থতামো যপদ মুপমন 
হফে োক তফব থতামো আল্লাহ ও তাাঁে োসূফলে আনুগতয কে”। [সূো আল-
আনোল, আোত: ১] 

তােসীে:  

ইমাম বুখােী েহ. বফলন, আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বফলন, 

আনোল হফে গনীমত। সা‘ঈদ ইবন জুবাইে থেফক বপর্ণত, পতপন বফলন, আপম 

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমাফক সূো আল-আনোল সম্পফকণ 

পজফজ্ঞস কেফল পতপন বফলন, এপি বদে যুি সম্পফকণ অবতীর্ণ হে। ইমাম বুখােী 

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফক মু‘আল্লাকরূফি যা বর্ণনা 

কফেফিন অনুরূি বর্ণনা কফেফিন আলী ইবন আবু তালহা আবু্দল্লাহ ইবন 
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আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফক, পতপন বফলন, আনোল হফে গনীমত। এপি 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে জনয খাস পিল, এ থেফক আে 

কােও থকাফনা অংশ পিল না। অনুরূি মত থিাষর্ কফেফিন মুজাপহদ, ইকপেমা, 

‘আতা’, দাহ্হাক, কাতাদা, ‘আতা’ আল থখাোসানী, মুকাপতল ইবন হাইোন, 

আবু্দে েহমান ইবন যাইদ ইবন আসলাম এবং অনযানযো। 

ইবন জাপেে েহ. কাফসম ইবন মুহাম্মাদ থেফক বর্ণনা কফেন, পতপন বফলন, 

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমাফক এক থলাক আনোল সম্পফকণ 

পজজ্ঞাসা কেফত আপম শুফনপি, তখন পতপন বলফলন, নেল হফে ‘অপতপেি’ 

থঘাড়া বা সালাব- সসফনযে বপিগত অজণন। থলাকপি আবাফো পজজ্ঞাসা কেফল, 

ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহু একই কো বলফলন। তােিে থলাকপি বলল, 

আল্লাহে পকতাফব থয আনোফলে কো বলা হফেফি তাে বযাখযা কী? কাফসম 

বফলন, থলাকপি এভাফব পজজ্ঞাসা কেফতই পিল, মফন হপেল, থলাকপি তাফক 

সংকফি থেলফব। তখন ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বলফলন, থতামো 

জান এে দৃিান্ত কী? এে দৃিান্ত সবীগ-এে মফতা যাফক উমাে ইবনুল খাত্তাব 

োপদোল্লাহু ‘আনহু প্রহাে কফেপিল।1 আবু্দে োযযাক েহ. কাফসম ইবন মুহাম্মদ 

থেফক বর্ণনা কফেন, পতপন বফলন, ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বফলন, 

উমাে ইবনুল খাত্তাব োপদোল্লাহু ‘আনহুফক যখন থকাফনা পবষে পজজ্ঞাসা কো 

হত, তখন পতপন বলফতন, আপম থতামাফদে আফদশও কপে না পনফষধও কপে না। 

তােিে ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বফলন, আল্লাহে কসম আল্লাহ 

তা‘আলা তাাঁে নবীফক আফদশ ও পনফষধকােী এবং হালাল ও হাোফমে 

বর্ণনাদানকােী পহফসফব থপ্রের্ কফেফিন। কাফসম বফলন, ইবন আব্বাফসে ওিে 

                                           
1 তােসীে তাবােী: ১৩/৩৬৪ 
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এক থলাক িড়াও হফলা, থস তাফক আনোল সম্পফকণ পজফজ্ঞস কেফি। ইবন 

আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বলফলন, একজন মানুফষে থঘাড়া ও অস্ত্র ‘নেল’ 

অপতপেি পহফসফব প্রদান কো হত। থলাকপি আবাফো পজফজ্ঞস কেফল পতপন 

একই উত্তে পদফলন। তােিে থলাকপি আবাফো পজফজ্ঞস কেফলা এবং তাফক 

েুব্ধ কফে তুলল। তখন ইবন আব্বাস বলফলন, এ থলাফকে দৃিান্ত থতামো 

জান? এে দৃিান্ত সবীগ-এে মফতা যাফক উমাে ইবনুল খাত্তাব োপদোল্লাহু 

‘আনহু প্রহাে কোে েফল তাে ঘাড় ও িা েিাি হে। তখন থলাকপি বলল, 

থহ সবীগ, আল্লাহ থতামাে থেফক উমাফেে জনয বদলা পনফেফিন। ইবন আব্বাস 

োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফক পবশুি সনফদ বপর্ণত, পতপন আনোল-এে বযাখযাে 

বফলফিন, আনোল হফে অপতপেি মাল যা ইমাম কপতিে বযপিফক মূল 

গনীমত বন্টন কোে িে প্রদান কফেন। িাই তা সালাব (সসফনযে বপিগত 

অজণন) থহাক বা এ জাতীে পকিু। অপধকাংশ েকীহে নেল শফব্দে বযাখযা 

থেফকও এ ধেফনে বযাখযাই প্রপতেপলত হে। থকউ থকউ বফলন, আনোল হফে 

অপতপেি মাল যা ইমাম কপতিে বযপিফক মূল গনীমত বন্টন কফে থদওোে 

িে প্রদান কফেন। িাই তা সালাব (সসফনযে বপিগত অজণন) থহাক বা এ 

জাতীে পকিু। মুজাপহদ েহ. বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লামফক 

এক-িঞ্চমাংশ যা িাাঁি ভাফগে িাে ভাগ বন্টন কোে িফে থদওো হে থস 

পবষফে পজজ্ঞাসা কো হফল, আল্লাহ তা‘আলা এ আোত ِۖلُونََك َعن  الن َا
َ
أ  يَس 

“তাো থতামাফক যুফি প্রাপ্ত সম্পদ সম্পফকণ পজফজ্ঞস কেফি” নাপযল কফেন।2 

আবু্দল্লাহ ইবন মাসউদ োপদোল্লাহু ‘আনহু ও মাসরুক উভফে বফলন, যুফিে 

                                           
2 তাবােী, ১৩/৩৬৫ 
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পদন থকাফনা নেল থনই। নেল হফলা, শত্রুফদে মুকাফবলাে আফগ থয সম্পদ 

অপজণত হে। বর্ণনাে ইবন আবী হাপতম।  

আবু্দল্লাহ ইবন মুবােক ‘আতা ইবন আবু পেবাহ থেফক বর্ণনা কফেন, পতপন 

لُونََك َعن  الن َاِۖ
َ
أ  ”তাো থতামাফক যুফি প্রাপ্ত সম্পদ সম্পফকণ পজফজ্ঞস কেফি“ يَس 

এ আোফতে তােসীফে বফলন, তাো আিনাে পনকি মুশপেকফদে থেফক থকাফনা 

প্রকাে যুি-পবগ্রহ িাড়া মুসপলমফদে যা পকিু অজণন হফেফি থযমন, জন্তু অেবা 

দাস-দাসী অেবা সম্পদ থস সম্পফকণ পজজ্ঞাসা কেফবন। উত্তফে বলফলন, এ 

সম্পদ োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে জনয নেল, এফত োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম যা ইো তাই কেফত িাফেন। এ কো দ্বাো বুঝা 

যাে, পতপন আনোফলে বযাখযা োই দ্বাো কফেফিন, আে তা হফলা, কাফেেফদে 

থেফক পবনা যুফি অপজণত সম্পদ।  

ইবন জােীে বর্ণনা কফেন, অনযানযো বফলন, (তা হফে) সসনযফদে একপি থিাট্ট 

বাপহনীে অপজণত সম্পদ। আমাে পনকি এ আোত   ۖ لُونََك َعن  الن َاِ
َ
أ  তাো“ يَس 

থতামাফক যুফি প্রাপ্ত সম্পদ সম্পফকণ পজফজ্ঞস কেফি” পবষফে থিৌঁফিফি থয, (তা 

হফে) সসনযফদে একপি থিাট্ট বাপহনী, এখাফন অেণ হফে থনতা কপতিে সসনযফক 

থসনাবাপহনীে অনযানযফদে সাফে তাফদে বন্টফনে িেও তাফদেফক অপতপেি পকিু 

দান কফেন। আল্লামা শা‘বী এ অেণই স্পি কফেন। আে ইবন জাপেে েহ. এ 

মত িিে কফেন থয, তা হফলা, বন্টফনে িে অপতপেি সম্পদ। পতপন প্রমার্ 

পহফসফব শাফন নুযূফলে পবষেপি তুফল ধফেন। ইমাম আহমদ সা‘দ ইবন আবু 

ওোক্কাস থেফক বর্ণনা কফেন, পতপন বফলন, বদে যুফি আমাে ভাই উমাইে 

পনহত হে। আপম সা‘ঈদ ইবন আ‘সফক হতযা কপে এবং তাে তেবােী পিপনফে 

থনই। তেবােীপি যাল-কুতাইো নাফম িপেপিত পিল। তােিে থসপি পনফে আপম 
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োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে পনকি আপস, পতপন বলফলন, “যাও 

তুপম তা গনীমফতে মাফল থেফখ দাও” পতপন বফলন, ভাইফক হতযা কো ও তাে 

তেবােী পিপনফে থনওোে িে তা থেফখ আসা ইতযাপদ কােফর্ আমাে অন্তে এত 

থবপশ ভাোক্রান্ত ও বযপেত তা একমাত্র আল্লাহ িাড়া আে থকউ জাফনন না। 

আপম বযপেত হৃদফে পেফে আপস। আমাে অন্তফেে অবস্থা এমন পিল তা আপম 

কাউফক বুঝাফত িােপি না। তােিে আপম হাাঁিফত হাাঁিফত সামানয িে অপতক্রম 

কেফত না কেফতই সূো আল-আনোল নাপযল হে। তখন োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইপহ ওোসাল্লাম আমাফক থডফক বলফলন, اذهب فخذ سيفك “যাও তুপম 
থতামাে তেবােী গ্রহর্ কে”।3 

আোফতে শাফন নুযূল 

ইমাম আহমাদ েহ. সা‘দ ইবন মাপলক থেফক বর্ণনা কফেন, সা‘দ ইবন মাপলক 

েহ. বফলন, আপম বললাম: থহ আল্লাহে োসূল, আল্লাহ তা‘আলা মুশপেকফদে 

থেফক আমাফদেফক আজ আোম ও পনোিত্তা পদফেফিন, কাফজই আমাফক এ 

তেবােীপি প্রদান করুন। েফল পতপন বফলন,   يَْف اَل لََك َواَل يِل، َضْعه  এ“ إِنَّ َهَذا السَّ
তেবােীপি না থতামাে, না আমাে, থেফখ দাও”। পতপন বফলন, েফল আপম তা 

থেফখ থদই, পকন্তু মফন মফন বপল: পতপন (সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম) হেত 

থসিা এমন কাউফক পদফে পদফবন থয আমাে মফতা এমন পবিফদ আক্রান্ত হে পন 

এবং এত প্রিণ্ডরূফি যুি কফে পন। পতপন বফলন, হিাৎ থদপখ জননক বযপি 

থিিন থেফক আমাফক ডাকফি, পতপন বফলন, আপম বপল, আমাে বযািাফে পক 

থকাফনা আোত অবতীর্ণ হফেফি? োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম 

বফলন,  َو لََك َو يِل َوإِنَّه  قَْد و ِهَب يِل، َفه  يَْف، َولَيَْس ه  ْْلَِِن السَّ
َ
نَْت َسأ  তুপম আমাে“ ك 

                                           
3 মুসনাদ: ১/১৮০ 
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কাফি তেবােী থিফেপিফল, থসিা আমাে নে (থয বযািাফে আপম পসিান্ত পনফত 

িাপে) এখন আমাে জনয এপি মঞু্জে কো হফেফি (আল্লাহ তা‘আলা িে থেফক), 

আপম থতামাফক এপি আমাে িে থেফক প্রদান কেপি”। পতপন বফলন, অতঃিে 

আল্লাহ তা‘আলা এ আোত অবতীর্ণ কফেন:   َ ُۖ هلل  ۖ  قُل  الن َاِ لُونََك َعن  الن َاِ
َ
أ يَس 

  ۖ  তাো থতামাফক যুফি প্রাপ্ত সম্পদ সম্পফকণ পজফজ্ঞস কেফি। বল, ‘যুফি“ َوالَرُسو

প্রাপ্ত সম্পদ হফে আল্লাহ ও তাাঁে োসূফলে”।4 হাদীসপি বর্ণনা কফেন, আবূ 

দাউদ, পতেপমযী এবং ইমাম নাসাঈ। ইমাম পতেপমযী বফলন, হাসান সহীহ। 

অনুরূিভাফব হাদীসপি বর্ণনা কফেন, আবু দাউদ আত-তাোপলসী সা‘দ 

োপদোল্লাহু ‘আনহু থেফক পতপন বফলন, আমাে সম্পফকণ িােপি আোত নাপযল 

হে, বদফেে পদন আপম একপি তফলাোে লাভ কপে, তােিে তা পনফে 

োসূলুল্লাহে সাল্লল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে পনকি এফস বপল, এপি আমাফক 

নেল পহফসফব পদন। তখন পতপন বলফলন, “থযখান থেফক পনফেি থসখাফন থেফখ 

দাও”। কোপি দুইবাে বলফলন। তােিে আপম আবােও তাে কাফি িাইলাম, 

তখন োসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম একই কো বলফলন, “থযখান 

থেফক পনফেি থসখাফন থেফখ দাও”। তােিে এ আোত   ۖ لُونََك َعن  الن َاِ
َ
أ  يَس 

“তাো থতামাফক যুফি প্রাপ্ত সম্পদ সম্পফকণ পজফজ্ঞস কেফি” নাপযল হে। আফো 

থয পতনপি আোত তাে সম্পফকণ নাপযল হে, সূো আনকাবুফতে আি নং আোত, 

মদ, জুো পবষফে সূো আল-মাফেদাে ৯নং আোত এবং অপসেত সম্পপকণে 

আোত। বর্ণনাে মুসপলম।  

  

                                           
4 আবু দাউদ, হাদীস নং ২৭৪০; পতেপমযী, হাদীস নং ৩০৭৯; নাসাঈ, হাদীস নং ১১১৯৬। 
ইমাম পতেপমযী েহ. বফলন, হাদীসপি হাসান-সহীহ। 
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আোতপি অবতীর্ণ হওোে অনয কাের্: 

ইমাম আহমাদ েহ. বর্ণনা কফেন, আবু উমামা োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, আপম 

উবাদা ো. এে পনকি ‘আনোল’ সম্পফকণ পজফজ্ঞস কেফল পতপন বফলন, আমো 

বদফেে যুফি অংশগ্রহর্কােীফদে সম্পফকণ এ আোত অবতীর্ণ হে, যখন 

আমাফদে মাফঝ নেল (গনীমফতে অপতপেি মাল) পনফে পববাদ হফেপিল এ 

বযািাফে আমাফদে আিের্ আিপত্তজনক ও মে হফেপিল, েফল আল্লাহ তা‘আলা 

থসিাফক আমাফদে থেফক পনফে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে 

অধীফন কফে থদন। এেিে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম 

মুসপলমফদে মাফঝ তা সমানভাফগ ভাগ কফে থদন।5  

ইমাম আহমাদ েহ. আেও বর্ণনা কফেন, আবু উমামা ‘উবাদা ইবন সাপমত 

োপদোল্লাহু ‘আনহু থেফক বর্ণনা কফে বফলন, আমো োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইপহ ওোসাল্লাফমে সাফে থবে হই এবং আপম তাাঁে সাফে বদফে অংশগ্রহর্ 

কপে, েফল উভে বাপহনী িেস্পে মুফখামুপখ হে, আল্লাহ তা‘আলা শত্রুফদে 

িোপজত কফেন,  একপি দল তাফদেফক (সমূ্পর্ণরূফি) িোপজত কো এবং হতযা 

কোে জনয িশ্চািাবন কফেন, আফেকপি দল লড়াইফেে মেদাফন এফস 

গনীমফতে মাল সংগ্রহ কেফত োফক। আে এক দল সসনযফদে িাহাোে 

পনফোপজত োফক। আে আফেকপি দল োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লামফক শত্রুফদে হিাৎ আক্রমর্ থেফক েোে জনয তাাঁে িাপেপদক থবিন 

কফে োফক, োফতে থবলাে (উিফোি) সব ধেফর্ে থলাক তাফদে পশপবফে পেফে 

আফস, যাো গনীমফতে মাল জমা কফেপিল তাো বফল, আমো এগুফলা সংগ্রহ 

কফেপি এফত আে কােও অংশ থনই, আে যাো শত্রুফদে অনুসন্ধাফন থবে 

                                           
5 মুসনাদ: ৫/৩২২ 
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হফেপিল তাো বফল, থতামো আমাফদে থিফে এ বযািাফে থবপশ অপধকাে োখ না, 

আমো থতা এ থেফক শত্রুফদেফক হপিফে পদফেপি এবং তাফদেফক িোপজত 

কফেপি, আে যাো োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লামফক থবিন কফে 

থেফখ পিল তাো বফল: আমো আশঙ্কা কফেপি থয, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লামফক শত্রুো হিাৎ আক্রমর্ কেফব েফল আমো তাাঁফক পনফে বযি 

পিলাম। আমোই থবপশ হকদাে। তখন এ আোত অবতীর্ণ হে   ونََك َعن  يَس
لُ

ل ُحوا  َذاَت بَي ن ُكم    ص 
َ
ۖ   فَٱَتُقوا  ٱهلَلَ َوأ َ  َوٱلَرُسو ُۖ هلل  نَاِ

َ ۖ   قُل  ٱل  نَاِ
َ  তাো থতামাফক যুফি“ ٱل 

প্রাপ্ত সম্পদ সম্পফকণ পজফজ্ঞস কেফি। বল, ‘যুফি প্রাপ্ত সম্পদ হফে আল্লাহ ও 

তাাঁে োসূফলে; কাফজই থতামো আল্লাহফক ভে কে, আে পনফজফদে সম্পকণফক 

সুষু্ঠ সুেে পভপত্তে ওিে প্রপতপষ্ঠত কে”। এেিে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম মুসপলমফদে মাফঝ তা বন্টন কফে থদন। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইপহ ওোসাল্লাম যখন শত্রু ভূখফণ্ড হিাৎ আক্রমর্ িালাফতন তখন পতপন 

এক িতুেণাংশ নেল প্রদান কেফতন। এেিে যখন শত্রুফদে মুফখামুপখ হফতন 

(সংঘষণ হত) আে সকফল পেফে আসত, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম নেল প্রদান অিিে কেফতন, আে শপিশালী থযািাফদে উৎসাহ 

পদফতন যাফত তাো দুবণল থযািাফদেফক তাফদে পকিু অংশ প্রদান কফে। 

আহমাদ, পতেপমযী, ইবন মাজাহ, অনুরূি বর্ণনা কফেফিন, আে ইমাম পতেপমযী 

েহ. বফলন, হাদীসপি হাসান। ইবন পহব্বান ্বলীে সহীহফত হাদীসপি বর্ণনা কফেন 

এবং হাপকম ্বলীে মুিাদোফক এবং হাপকম বফলন, পবশুি সনদ ইমাম মুসপলফমে 

শতণ অনুযােী তফব হাদীসপি ইমাম মুসপলম ও বুখােী উফল্লখ কফেন পন।  

ইমাম আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবন জাপেে, ইবন মােদাপবেযাহ, ইবন পহব্বান এবং 

হাপকম ইকোমা থেফক পতপন ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফক বর্ণনা 

কফেন, পতপন বফলন, বদে যুফিে পদন োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম 
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বলফলন, « َْوَكَذا َكَذا فَلَه   َوَكَذا َكَذا َصنَعَ  َمن»  “থয বযপি এমন এমন বাহাদুেী কেফব, 

তাে জনয এমন এমন িুেস্কাে োকফব”। এ কো শুফন যুবকো ঝাাঁপিফে িফড়। 

আে বৃিো িতাকা তফল থেফক যাে। তােিে যখন গনীমফতে মাল অপজণত 

হল, যাফদে জনয িুেস্কাে থঘাষর্া কো হফেপিল তাো তাফদে দাপব পনফে 

উিপস্থত হল, তখন বৃিো বলল, তাফদে থতামো আমাফদে ওিে প্রাধানয থদফব 

না। কাের্, আমো থতামাফদে জনয েেক পিলাম। আমো প্রপতহত কফেপি। 

যপদ থতামো িোপজত হফত আমাফদে কাফিই পেেফত। তাো িেস্পে পববাফদ 

জপড়ফে িড়ল। তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আোত নাপযল কফেন   لُونََك َعن
َ
أ يَس 

  ۖ  তাো থতামাফক যুফি প্রাপ্ত সম্পদ সম্পফকণ পজফজ্ঞস কেফি” থেফক“ الن َاِ

يُعوااهلَلَ  ط 
َ
َورَُسوَلُ إ ن  ُكن ُتم  ُمؤ م ن يَ  َوأ  “থতামো যপদ মুপমন হফে োক তফব থতামো 

আল্লাহ ও তাাঁে োসূফলে আনুগতয কে” িযণন্ত।6 

ইমাম আবু উবাইদ কাফসম ইবন সাল্লাম ্বলীে পকতাফব (আল-আমওোলুশ 

শে‘ঈেযাহ ওো বাোনু পজহাপতহা)-থত পলফখন, আনোল হফলা, গনীমফতে মাল 

এবং থয মাল মুসপলমগর্ তাফদে শত্রুফদে থেফক অজণন কফে। প্রেম যুফগ এ 

মাল আল্লাহ ও তাাঁে োসূফলে জনয খাস পিল। আল্লাহ তা‘আলা বফলন,   لُونََك يَس
   ۖ َ  َوٱلَرُسو ُۖ هلل  نَاِ

َ ۖ   قُل  ٱل  نَاِ
َ  তাো থতামাফক যুফি প্রাপ্ত সম্পদ সম্পফকণ“ َعن  ٱل 

পজফজ্ঞস কেফি। বল, ‘যুফি প্রাপ্ত সম্পদ হফে আল্লাহ ও তাাঁে োসূফলে”। 

তােিে বদফেে যুফি আল্লাহে পনফদণশনা অনুযােী িাাঁি ভাগ কো িাড়াই তা 

মুজাপহদফদে মফধয বন্টন কফে থদন। তােিে িাাঁি ভাগ কোে আোত নাপযল 

হফল িূফবণে পনেম েপহত হফে যাে। একই মতামত আলী ইবন আবু তালহা েহ. 

ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফকও হুবহু বর্ণনা কফেন। একই মত 
                                           
6 আবু দাউদ, হাদীস নং ২৭৩৭, হাপকম, ১৩১/২ 
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থিাষর্ কফেন, মুজাপহদ, ইকোমাহ ও সুদ্দী। আে ইবন যাফেদ বফলন, আোতপি 

েপহত নে, বেং অকািয। আবু উবাইদ েহ. বফলন, এ পবষফে পবপভন্ন আিাে 

(সাহাবী ও তাফব‘ঈফদে থেফক প্রাপ্ত মতামত) েফেফি। আনোল হল, 

গনীমফতেই সাোংশ। তফব এক-িঞ্চমাংশ খাস তাফদে জনয যাো এে হকদাে। 

যাফদে পবষফে কুেআন নাপযল হফেফি এবং সুন্নাফতে ধাোবাপহকতা অবযাহত 

েফেফি। আেবী ভাষাে আনোফলে অেণ, বাড়পত দো, যা একজন বযপি কাফো 

ওিে কফে োফক যা কো তাে ওিে ওোপজব নে। এ কােফর্ই িূফবণে 

উম্মতফদে ওিে গনীমত হাোম োকাে িে আল্লাহ তা‘আলা মুপমনফদে জনয 

তাফদে শত্রুফদে সম্পদ থেফক নেলফক (অপজণত সম্পদফক) হালাল কফেফিন, 

তা হফলা আল্লাহে িে থেফক তাফদে ওিে পবফশষ েযীলত। এপিই হফলা নেল 

বা গনীমফতে বািবতা। আপম বপল, এে প্রমার্ সহীহ বুখােী ও মুসপলফম জাফবে 

োপদোল্লাহু ‘আনহু থেফক বপর্ণত হাদীস, তাফত োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম বফলন,  َحٌد َقبِْل
َ
نَّ أ ْعَطه  ْعِطيت  ََخًْسا لَْم ي 

 
 আমাফক িাাঁিপি পবষে থদওো“ أ

হফেফি যা আমাে িূফবণ আে কাউফক থদওো হে পন” তােিে পতপন বফলন, 

َحٍد َقبِْل »
َ
ِحلَّْت يِلَ الَْغنَائِم  َولَْم ََتِلَّ أِل

 
«َوأ  ‘আমাে জনয গনীমফতে মাল হালাল কো 

হফেফি আমাে িূফবণ আে কাফো জনয তা হালাল কো হে পন’’। তােিে িূর্ণ 

হাদীস উফল্লখ কফেন। আবু উবাইদ েহ. বফলন, এ কােফর্ই ইমাম থকাফনা 

থযািাফক তাে সাহপসকতা বা বাহাদুেীে কােফর্ তাে প্রািয অংফশে অপতপেি 

িুেস্কাে পহফসফব যা প্রদান কফে োফকন, তাফক নেল বলা হে। 

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:   ل ُحوا َذاَت بَي ن ُكم ص 
َ
 কাফজই থতামো“ فََِتُقوا اهلَلَ َوأ

আল্লাহে তাকওো অবলম্বন কে আে পনফজফদে সম্পকণফক সুষু্ঠ সুেে পভপত্তে 

ওিে প্রপতপষ্ঠত কে” অেণাৎ থতামাফদে যাবতীে পবষফে আল্লাহ সফিতনতা 

অবলম্বন কে, আে থতামাফদে িােস্পপেক পবষে সংফশাধন কে, িেস্পে যুলুম 
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 18  

কফো না, ঝগড়া-পববাদ কফো না, থতামো থয কােফর্ ঝগড়া-পববাফদ পলপ্ত হফেি 

তাে থিফে আল্লাহ তা‘আলা থতামাফদেফক থয পহদাোত ও জ্ঞান পদফেফিন থসিা 

অপধক উত্তম।  

يُعوا اهلَلَ َورَُسوَلُ  ط 
َ
 থতামো আল্লাহ ও তাাঁে োসূফলে আনুগতয কে” অেণাৎ“ َوأ

থতামাফদে মাফঝ তাাঁে বন্টন থযভাফব আল্লাহ তা‘আলা ইো কফেফিন। থকননা, 

পতপন (োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম) থতা থসভাফবই বন্টন কফেন 

থযভাফব আল্লাহ তা‘আলা আদল ও ইনসাফেে সাফে তাাঁফক বন্টন কেফত 

বফলফিন। আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বফলন, এপি হফে 

মুপমনগফর্ে প্রপত আল্লাহ এবং তাাঁে োসূফলে পনফদণশ থয, থতামো আল্লাহফক ভে 

কে এবং পনফজফদে সম্পকণফক সুষু্ঠ সুেে পভপত্তে ওিে প্রপতপষ্ঠত কে। 

মুজাপহদও অনুরূি মত বযি কফেফিন।  

সুদ্দী েহ. বফলন,   ل ُحوا َذاَت بَي ن ُكم ص 
َ
 কাফজই থতামো আল্লাহফক ভে“ فََِتُقوا اهلَلَ َوأ

কে আে পনফজফদে সম্পকণফক সুষু্ঠ সুেে পভপত্তে ওিে প্রপতপষ্ঠত কে”। হাফেয 

আবু ইো‘লা আল মূপসলী ্বলীে মুসনাফদ আনাস োপদোল্লাহু ‘আনহু থেফক একপি 

হাদীস উফল্লখ কফেন, পতপন বফলন, একপদন োসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম আমাফদে পনফে বফস পিফলন, তখন আমো থদখলাম পতপন হিাৎ 

এমনভাফব হাসফলন এমনপক তাে দাাঁত থদখা থগল। তােিে উমাে োপদোল্লাহু 

োপদোল্লাহু ‘আনহু তাফক পজজ্ঞাসা কেফলন, থহ আল্লাহে োসূল, আিনাে ওিে 

আমাে মাতা-পিতা কুেবান থহাক, থকাফনা পজপনসপি আিনাফক হাসাফলা? পতপন 

বলফলন, আমাে উম্মফতে দুই বযপি আল্লাহ োবু্বল ইযযফতে সমু্মফখ ঝগড়া 

কেফি, তাফদে একজন বফল, থহ আমাে েব! আমাে ভাই থেফক আমাে 

যুলুফমে প্রপতফশাধ গ্রহর্ করুন। তখন আল্লাহ তা‘আলা থলাকপিফক বলফলন, 
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থতামাে ভাইফে িাওনা িপেফশাধ কে, তখন থস বলল, থহ আমাে েব! আমাে 

থনক আমফলে আে থকাফনা পকিুই অবপশি থনই। বলল, তাহফল থস আমাে 

গুনাহগুফলা বহন করুক। তােিে কাাঁদফত কাাঁদফত োসূফলে িেুদ্বে অশ্রুপশি 

হফে িড়ল। আে বলল, এ পদন বড়ই মহান পদন, এ পদন মানুষ এমন থলাকফক 

তালাশ কেফব থয, তাে গুর্াহগুফলা বহন কেফব। তােিে আল্লাহ তা‘আলা 

থলাকপিফক বলল, তুপম থতামাে থিাখ উিফেে পদক উিাও এবং জান্নাতসমূফহে 

পদফক তাকাও। তােিে থস মাো উিাফব এবং বলফব, থহ আমাে েব! আপম 

িাপদে শহুেগুফলা থদখপি এবং বড় বড় প্রাসাদ থদখপি যা ্বলর্ণ-মুপত দ্বাো 

পনপমণত। এগুফলা থকান নবীে জনয? থকান পসদ্দীফকে জনয? থকান শহীফদে জনয? 

বলল, থয তাে মূলয িপেফশাধ কেফত িােফব তাে জনয। বলল, থহ েব, থক 

আফি থয তাে মূলয পদফত িােফব? বলল, তুপমও িােফব। বলল, কীভাফব থহ 

আমাে েব! বলল, তুপম থতামাে ভাইফক েমা কফে দাও। থস বলল, থহ আমাে 

েব! আপম তাফক েমা কফে পদলাম। বলল, তুপম থতামাে ভাইফেে হাত ধে আে 

তাফক জান্নাফত পনফে যাও। তােিে োসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম 

বলফলন, َ َتَعاََل ي ْصِلح  » ْم، فَإِنَّ اَّللَّ ْ َذاَت بِيِْنك  وا ْصِلح 
َ
َ َوأ وا اَّللَّ ْؤِمنِْيَ فَاتَّق   يَْوَ  َبْْيَ الْم 

«القيامة  “থতামো আল্লাহফক ভে কে, পনফজফদে মাফঝ ইনসাফেে সাফে মীমাংসা 

কে। কাের্, আল্লাহ তা‘আলা পকোমফতে পদন মুপমনফদে মাফঝ আফিাস-

মীমাংসা কফে পদফবন”।7  

لَت   هلَلُ ٱ ُذك رَ  إ َذا ََّل ينَ ٱ م ُنونَ ُمؤ  ل  ٱ إ َنَمِ﴿  ِن  إ يَم   ُهم  َزاَدت   ۥُتهُ َءاَي   ه م  َعلَي   تُل َيت   ِإَوَذا قُلُوُبُهم   وَج 
َل   ٣ يُنا ُقونَ  ُهم  َن  َرزَق   َوم َمِ ةَ لَصلَو  ٱ يُق يُمونَ  ََّل ينَ ٱ ٢ َيَتَوََّكُونَ  َرب  ه م   َوََعَ   و 

ُ
 م نُونَ ُمؤ  ل  ٱ ُهمُ  ئ َك أ

 [ ٤  ،٢: االنفال] ﴾٤ َكر يم   ق  َور ز   ا َرة  َوَمغ   َرب  ه م   ع ندَ  ت  َدَرَج   لَُهم   ِ  َحق   

                                           
7 হাফকম ্বলীে মুিাদোফক ৪/৫৭৬ হাদীসপি বর্ণনা কফেফিন। 
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অেণানুবাদ 

“মুপমন থতা তাোই আল্লাহে কো আফলাপিত হফলই যাফদে অন্তে থকাঁফি উফি, 
আে তাফদে কাফি যখন তাাঁে আোত িপিত হে, তখন তা তাফদে ঈমান বৃপি 
কফে আে তাো তাফদে েফবে ওিে পনভণে কফে। তাো সালাত ক্বাপেম কফে, 
আে আপম তাফদেফক থয জীপবকা পদফেপি তাফেফক বযে কফে। এসব থলাফকোই 
প্রকৃত মুপমন। এফদে জনয এফদে েফবে পনকি আফি নানা মযণাদা, েমা আে 
সম্মানজনক জীপবকা”। [সূো আল-আনোল, আোত: ২-৩] 

তােসীে:  

সতযবাদী মুপমনগফর্ে গুর্াবলী: 

আলী ইবন আবু তলহা বর্ণনা কফেন, আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু 

‘আনহুমা এ আোত- لَت  قُلُوُبُهم ُمؤ م ُنوَن اََّل يَن إ َذا ُذك َر اهلَلُ وَج 
 মুপমন থতা“ إ َنَمِ ال 

তাোই আল্লাহে কো আফলাপিত হফলই যাফদে অন্তে থকাঁফি উফি” সম্পফকণ 

বফলন, মুনাপেকফদে অন্তফে আল্লাহ তা‘আলাে পযপকে ইতযাপদ থকাফনা পকিুই 

প্রফবশ কফে না যখন তাো তাাঁে েেয পবষে িালন কফে। তাো আল্লাহ 

তা‘আলাে আোফতে থকাফনা পকিুই পবশ্বাস কফে না, তাো তাাঁে ওিে ভেসা 

োফখ না, যখন তাো থলাকিেুে অন্তোফল োফক তখন সালাত আদাে কফে না, 

তাো তাফদে সম্পফদে যাকাত প্রদান কফে না, আল্লাহ তা‘আলা তাফদে সম্পফকণ 

অবপহত কেফিন থয, তাো মুপমন নে। এেিে আল্লাহ তা‘আলা মুপমনগফর্ে 

গুর্াবলীে কো উফল্লখ কফে বফলন,  َلَت  قُلُوُبُهم   إ َنَمِ ال ُمؤ م ُنون اََّل يَن إ َذا ُذك َر اهلَلُ وَج   

“মুপমন থতা তাোই আল্লাহে কো আফলাপিত হফলই যাফদে অন্তে থকাঁফি উফি”। 

তাো তাাঁে েেয পবষে িালন কফে। ًِِإَوَذا تُل َيت  َعلَي ه م  آيَِتُُه َزاَدت ُهم  إ يَمِن “আে 

তাফদে কাফি যখন তাাঁে আোত িপিত হে, তখন তা তাফদে ঈমান বৃপি 
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কফে”। পতপন বফলন, তাফদে দৃঢ় পবশ্বাস থবফড় যাে।  ََرب  ه م  َيَتَوََّكُون 
 আে“ َوََعَ

তাো তাফদে েফবে ওিে পনভণে কফে” অেণাৎ তাো তাাঁফক িাড়া আে কােও 

আশা োফখ না। মুজাপহদ েহ. বফলন,   لَت  قُلُوُبُهم  যাফদে অন্তে থকাঁফি“ وَج 
উফি”فرقت অেণাৎ ভীতসন্ত্রি হফে িফড়। অনুরূি মত বযি কফেন সুদ্দী এবং 

অনযানযো।  

এপি হফে সাচ্চা ঈমানদাফেে সবপশিয যাে সমু্মফখ আল্লাহে পযপকে বা স্মের্ 

কো হফল তাে আত্মা থকাঁফি উফি। তাাঁফক ভে কফে, েফল থস তাাঁে পনফদণশাবলী 

িালন কফে আে তাাঁে পনফষধকৃত পবষে বজণন কফে। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা 

বফলন, َشةً َف   َفَعلُوا   إ َذا ََّل ينَ ٱوَ ﴿  و   ح 
َ
نُاَسُهم   ا  َظلَُمو   أ

َ
نُوب   َاُروا  َتغ  س  ٱفَ  هلَلَ ٱ َذَكُروا   أ ُ  َوَمن ه م  َّل 

نُوَب ٱ ا رُ َيغ   وا   َولَم   هلَلُ ٱ إ َّل  َّلُّ ُّ [  ١٣١: عمران ال] ﴾١٣٥ لَُمونَ َيع   َوُهم   َفَعلُوا   َمِ ََعَ   يُِص   “যাো 
থকাফনা িাি কাজ কফে থেলফল পকংবা পনফজফদে প্রপত যুলুম কেফল আল্লাহফক 

স্মের্ কফে এবং পনফজফদে িাফিে জনয েমা প্রােণনা কফে এবং আল্লাহ বযতীত 

গুনাহসমূফহে েমাকােী থকই বা আফি এবং তাো থজফন শুফন পনফজফদে (িাি) 

কাফজে িুনোবৃপত্ত কফে না”। [সূো আফল ইমোন, আোত: ১৩৫] আেও 

বফলন,  ﴿َِم
َ
 ٱ َعن   َس نلَا  ٱ َوَنَه ۦ َرب  ه   َمَقِمَ  َخَِف  َمن   َوأ

َ  َنةَ ل َ ٱ فَإ نَ  ٤٠ َهَوى  ل   ل  ٱ ه 
 
 ٤١ َوى  َمأ

يَِنَ  لَسَِعة ٱ َعن   لُونََك يَس  
َ
[  ٤١  ،٣٣: انلازاعت] ﴾٤٢ َهَِسى  ُمر   أ  “আে থয থলাক তাে 

েফবে সামফন দাাঁড়াফনাফক ভে কফেপিল এবং পনফজফক অনযাে কামনা বাসনা 

থেফক পনবৃত্ত থেফখপিল, জান্নাতই হফব তাে বাসস্থান”। [সূো আন-নাপয‘আত, 

আোত: ৪০-৪১] এ কােফর্ সুপেোন আস সাউেী েহ. বফলন, আপম সুদ্দী েহ.-

থক لَت  قُلُوُبُهم ُمؤ م ُنوَن اََّل يَن إ َذا ُذك َر اهلَلُ وَج 
ِ ال   মুপমন থতা তাোই আল্লাহে কো“ إ َنَم

আফলাপিত হফলই যাফদে অন্তে থকাঁফি উফি” এ আোত সম্পফকণ বলফত শুফনপি: 

এ হফে থসই বযপি থস যুলুম কোে ইো কফে অেবা পতপন বফলন, িাি কাজ 
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কোে পিন্তা কফে, এ সমে তাফক বলা হে: আল্লাহফক ভে কে, তখন তাাঁে 

অন্তে থকাঁফি উফি। উফম্ম দােদা োপদোল্লাহু ‘আনহা থেফক এ আোত,  ِإ َنَم
لَت  قُلُوُبُهمال ُمؤ م ُنوَن اََّل يَن إ َذا  ُذك َر اهلَلُ وَج   “মুপমন থতা তাোই আল্লাহে কো 

আফলাপিত হফলই যাফদে অন্তে থকাঁফি উফি” পবষফে বপর্ণত, পতপন বফলন,   الْوََجل 
বলা হে অন্তফেে জলনফক। থযমন, থখজুে গাফিে ডাল িুফড় যাে। তখন পক 

থতামো কম্পন থদখফত িাও না। বলল, হযাাঁ, পতপন বফলন, যখন তুপম এ ধেফনে 

অবস্থা অনুভব কে, তখন তুপম আল্লাহে পনকি থদা‘আ কেফব। কাের্, থদা‘আ 

তা দূে কফে থদফব।   

কুেআফনে আোত পতলাওোত কোে সমে ঈমান বৃপি িাওো: 

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী: ًِِإَوَذا تُل َيت  َعلَي ه م  آيَِتُُه َزاَدت ُهم  إ يَمِن “আে তাফদে কাফি 

যখন তাাঁে আোত িপিত হে” তখন তা তাফদে ঈমান বৃপি কফে”। থযমন, 

পতপন বফলন, ِ اََّل يَن آَمُنو َم
َ
ِ فَأ ه  إ يَمِنً يُُّكم  َزاَدت ُه َهذ 

َ
ُۖ أ نزلَت  ُسوَرة  فَم ن ُهم  َمن  َيُقو

ُ
ِ أ ا ِإَوَذا َم

ونَ  ُ َتب ِش  [١٢٤]اْلوبة:  فََزاَدت ُهم  إ يَمِنًِ وَُهم  يَس   “যখনই থকাফনা সূো নাপযল হে তখন 
তাফদে কতক থলাক (পবদ্রূি কফে) বফল- “এফত থতামাফদে কাে ঈমান বৃপি 

হফলা?” (কাফেেো থজফন োখুক) যাোই ঈমান এফনফি তাফদে ঈমান বৃপি হে 

আে তাো এফত আনপেত হে”। [সরূা আত-তাওবাহ:১২৪] 

ইমাম বুখােী এবং অনযানয ইমামগর্ এ আোত এবং এ জাতীে আোত দ্বাো 

প্রমার্ কফেন থয, ঈমান বাফড় এবং অন্তেসমূফহ ঈমান পবপভন্ন েকম হে। এপি 

জামহুফে উম্মাফতে মাযহাব। অপধকাংশ আফলম এ মত থিাষর্ কফেন বেং 

একাপধক আফলম থেফক এ বযািাফে ইজমা বপর্ণত হফেফি। থযমন, শাফে‘ঈ, 

আহমাদ ইবন হাম্বাল, আবু উবাইদ। আমো এ পবষে সম্পফকণ বুখােীে শােফহে 
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থগাড়াে পদফক গফবষনামূলক আফলািনা কফেপি। আল্লাহ তা‘আলাে জনয সকল 

প্রশংসা এবং তাাঁেই অনুগ্রহ।  

আল্লাহে ওিে ভেসা কোে বর্ণনা: 

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  ََرب  ه م  َيَتَوََّكُون 
 আে তাো তাফদে েফবে ওিে“ َوََعَ

পনভণে কফে” অেণাৎ তাাঁফক বাদ পদফে আে কােও আকাঙ্খা কফে না। তাো 

থকবল তাাঁফকই িাে, তাো থকবল তাাঁেই আশ্রে কামনা কফে, তাো তাফদে 

পবপভন্ন প্রফোজফন তাাঁে সাহাযয িাে এবং তাাঁেই পনকি প্রােণনা কফে। তাো জাফন 

থয, পতপন যা িান তাই হে আে যা িান না তা হে না, পতপন তাাঁে সাম্রাফজ 

কতৃণত্ব কফেন, পতপন এক, তাাঁে থকাফনা শেীক থনই, তাাঁে োেসালাে 

িশ্চািাবনকােী থকউ থনই, পতপন দ্রুত পহসাব গ্রহর্কােী। এ কােফর্ সা‘ঈদ 

ইবন জুবাইে েহ. বফলন, আল্লাহ তা‘আলাে ওিে ভেসা কো হফে ঈমাফনে 

সাোংশ ও সােমমণ। 

মুপমনগফর্ে আমলসমূফহে বর্ণনা: 

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  َاََّل يَن يُق يُموَن الَصالةَ َوم َمِ َرزَق َنُِهم  ُين ا ُقون “তাো সালাত 
কাফেম কফে, আে আপম তাফদেফক থয জীপবকা পদফেপি তা থেফক বযে কফে” 

ইফতািূফবণ মুপমনফদে ঈমান ও আক্বীদাে কো বর্ণনাে িে আল্লাহ তা‘আলা 

তাফদে আমলসমূহ সম্পফকণ অবপহত কেফিন। এ সব আমল সবণপ্রকাে 

কলযার্ফক শাপমল কফে। অেণাৎ সালাত প্রপতষ্ঠা কো যা আল্লাহ তা‘আলােই 

হক। কাতাদা েহ. বফলন, সালাত প্রপতষ্ঠা হফে, সালাত সপিক সমফে আদাে 

কো, এে জনয ভাফলাভাফব অযু কো, রুকু-সাজদাহ সপিকভাফব আদাে কো। 

মুকাপতল ইবন হাইইোন েহ. বফলন, সালাত প্রপতষ্ঠা হফে, সপিক সমফে তা 

আদাে কো, সুিারুরূফি এে জনয িপবত্রতা অজণন কো, িূর্ণরূফি রুকু-সাজদাহ 
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কো, এফত কুেআন পতলাওোত কো, তাশাহহুদ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাফমে ওিে দুরূদ িাি কো, এ হফে সালাত প্রপতষ্ঠা কো। আল্লাহ 

তা‘আলা তাফদেফক থয পেপযক দান কফেফিন তা থেফক বযে কোে মাফঝ যাকাত 

প্রদান কো এবং বাোে সকল হক আদাে কো িাই তা ওোপজব থহাক অেবা 

মুিাহাব, আল্লাহ তা‘আলাে সকল সৃপি তাাঁে থিাষয বা িপেবাে, আল্লাহ 

তা‘আলাে পনকি সবফিফে থবপশ পপ্রে সৃপি থসই থয তাাঁে সৃপিে প্রপত সবফিফে 

থবপশ উিকাে কফে। কাতাদাহ েহ. আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী: ََرزَق َنُِهم  يُنا ُقون ِ  َوم َم
“আে তাফদে যা পেপযক থদওো হফেফি তা থেফক তাো বযে কফে” সম্পফকণ 

বফলন, থহ আদম সন্তান আল্লাহ তা‘আলা থতামাফদে থয পেপযক পদফেফি তা 

থেফক থতামো বযে কে। কাের্, এ সম্পদ থতামাফদে পনকি আমানত অপিফেই 

থতামো তা থেফক পবপেন্ন হফে যাফব।  

প্রকৃত ঈমাফনে বর্ণনা: 

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  ولَئ َك
ُ
ِ ال ُمؤ م ُنونَ  ُهمُ  أ َحقًّ  “এসব থলাফকোই প্রকৃত মুপমন” 

অেণাৎ এ সমি গুর্াবলীে অপধকােীোই হফলা প্রকৃত ঈমানদাে। হাফেস ইবন 

মাফলক আল আনসােী থেফক বপর্ণত পতপন োসূফলে িাশ পদফে যাপেফলন, পতপন 

তাফক পজজ্ঞাসা কেফলন, থহ হাফেস! তুপম থকমন সকাল উদযািন কেফল? 

তখন বলফলন, ‘সপতযকাে মুপমন অবস্থাে সকাল উদযািন কেপি’ পতপন বলফলন, 

তুপম পক বলি তা থভফব থদখ! কাের্, প্রপতপি বস্তুে বািবতা আফি থতামাফদে 

বািবতা কী? আমাে আত্মা দুপনো থেফক পবমুখ হফে থগফি, োত থজফগ োপক 

পদফন না থখফে োপক। আপম থযন আমাে েফবে ‘আেশ সোসপে থদখপি। আে 

জান্নাতীফদে থদখপি তাো তাফত ঘুোফেো কেফি আে জাহান্নামীফদে থদখপি 
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তাো তাফত পিৎকাে কেফি। তােিে পতপন বলফলন, থহ হাফেস! তুপম সপতযই 

বুঝফত িােি। এে ওিে অপবিল োক। এ কোপি পতনবাে বলফলন। 

িূর্ণ ঈমাফনে েলােল: 

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:   َرب  ه م   ع ن دَ  َدرََجِت   لَُهم  “এফদে জনয এফদে েফবে পনকি 
আফি নানা মযণাদা, েমা আে সম্মানজনক জীপবকা” অেণাৎ জান্নাফত িদমযণাদা,  

থশ্রপর্ এবং িে। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা বফলন, ﴿  ر  َوٱهلَلُ  ٱهلَل ه  ع ندَ  َدَرَج ت   ُهم ُي  بَص 
َملُونَ  ب َمِ [١٦٣: عمران ال] ﴾١٦٣ َيع   “আল্লাহে পনকি তাফদে পবপভন্ন মযণাদা েফেফি, 

বস্তুতঃ তাো যা পকিুই কেফি, আল্লাহ তাে সমযক দ্রিা”। [সূো আফল-ইমোন,   

আোত: ১৬৩] ومغارة “েমা” অেণাৎ পতপন তাফদে থগানাহসমূহ েমা কফে 
পদফবন আে তাফদে ভাফলা আমলগুফলাে সাওোব প্রদান কেফবন। দাহ্হাক 

বফলন, জান্নাতীো কতক কতফকে উিফে অবস্থান কেফবন। েফল যাো উিফে 

োকফবন তাো তাফদে নীফি যাো আফিন তাফদে ওিে তাফদে পক েযীলত ও 

মযণাদা তা থদখফত িাফবন। আে যাো নীফি োকফবন তাো তাফদে ওিফে যাো 

আফিন তাফদে পক েযীলত ও মযণাদা তা থদখফত িাফবন না। এ কােফর্ই সহীহ 

বুখােী ও মুসপলফম এফসফি, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন, 
ف ٍق ِمْن آفَاِق السَّ »

 
ْم َمْن أسفل منهم كما ترون الكوكب الغائر ِِف أ ْهَل ِعلِّيَِّْي لرََيَاه 

َ
« َما ِ إِنَّ أ

ْم؟ َفَقاَل:  نِْبيَاِ  اَل َينَال َها َغرْي ه 
َ
ِ تِلَْك َمنَاِزل  اأْل وَل اَّللَّ ِي نَْفِس بَََل، »قَال وا: يَا رَس   بِيَِد ِ رَِجاٌل َواَّلَّ

رَْسِلْيَ  قوا الْم  ِ وصدَّ «آَمن وا بِاَّللَّ   “ইপল্লেযীনবাসীগর্ফক তাফদে পনফিে িফেে থলাফকো 

প্রতযে কেফব থযভাফব থতামো সুদূে পদগফন্ত দুেবতণী তােকা প্রতযে কে”। 

সাহাবীগর্ পজফজ্ঞস কফেন: থহ আল্লাহে োসূল, থসগুফলা হফে নবীগফর্ে 

বাসস্থান, অনয থকউ থসগুফলা অজণন কেফব না, তখন পতপন বফলন, “অবশযই, 
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যাে হাফত আমাে প্রার্ তাাঁে শিে, থসগুফলা হফে ঐ সকল থলাফকো যাো 

আল্লাহে প্রপত ঈমান এফনফি আে নবীগর্ফক পবশ্বাস কফেফি”।8 

অিে হাদীফস এফসফি যা ইমাম আহমাদ েহ. এবং সুনান িতুষ্ঠে মােেূ‘ সনফদ 

বর্ণনা কফেফিন আপতেযাহ আবু সাঈদ থেফক বর্ণনা কফেন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলফিন: 

َماِ ، َوإِنَّ » ف ِق السَّ
 
ََل كما ترا ون الكوكب الغائر ِِف أ رََجاِت الْع  ْهَل ادلَّ

َ
ْهَل اْْلَنَِّة ََلَََتَاَ ْوَن أ

َ
إِنَّ أ

َمَر منهم وأ بَا بَْكٍر َوع 
َ
  «نعماأ

“জান্নাতবাপসগর্ ঊিণজগফতে বাপসোফদে প্রতযে কেফব থযভাফব থতামো সুদূে 
পদগফন্ত দুেবতণী তােকা প্রতযে কে। আবু বকে এবং উমাে োপদোল্লাহু 

‘আনহুমা তাফদে অনযতম আে কতইনা িমৎকাে তাো”।9  

 

رََجَك  َكَمِ  ﴿ خ 
َ
َق    بَي ت َك  م نر  َربَُّك  أ

ِ ِإَونَ  ب ٱۡل  م ن يَ  م  نَ  فَر يق  َك ر ُهونَ  ٱل ُمؤ 
لُونََك  ٥ لَ  ف   يَُج د 

َق   
دَ  ٱۡل  َنَمِ تَبََيَ  َمِ َبع 

َ
َدى ٱهلَلُ  يَع ُدُكمُ  ِإَوذ   ٦ يَنُظُرونَ  َوُهم   ٱل َمو ت   إ َل  يَُسِقُونَ  َكأ  إ ح 

ئ َاَتي   
َنَهِ ٱلَطِ 

َ
نَ  َوتََودُّونَ  لَُكم   أ

َ
َ  أ َكة ٱلشَ  َذات   َغي  ن ٱهلَلُ  َوُير يدُ  َلُكم   تَُكونُ  و 

َ
ََق  ُُي َق  أ  ٱۡل 

َطعَ  ب َكل َم ت هۦ  َك ا ر ينَ  َداب رَ  َوَيق 
 [٧ ،١: االنفال] ﴾٧ ٱل 

অেণানুবাদ: 

(তাো থযমন প্রকৃত মুপমন) “পিক থতমপন প্রকৃতভাফবই থতামাে েব থতামাফক 
থতামাে ঘে থেফক থবে কফে এফনপিফলন যপদও মুপমনফদে একদল তা িিে 
কফে পন। সতয স্পি কফে থদওোে িেও তাো থতামাে সফে বাদানুবাফদ পলপ্ত 
                                           
8 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ৩২৫৪; সহীহ মুসপলম, হাদীস নং ২৮৩১ 
99 আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৯৮৭; পতেপমযী হাদীস নং ৩৬৫৮ 
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হফেপিল, (তাফদে অবস্থা থদফখ মফন হপেল) তাো থযন থিফে থিফে থদখপিল থয, 
তাফদেফক মৃতুযে পদফক তাপড়ফে থনওো হফে। স্মের্ কে, যখন আল্লাহ 
থতামাফদেফক প্রপতশ্রুপত পদফেপিফলন থয, দু’পি দফলে মফধয একপি থতামো িাফব, 
আে থতামো থিফেপিফল থযন পনেস্ত্র দলপি থতামো লাভ কে আে আল্লাহ 
থিফেপিফলন তাাঁে বার্ী দ্বাো সতযফক সতযরূফি প্রপতপষ্ঠত কেফত আে 
কাফেেফদে জড় থকফি পদফত। যাফত পতপন সতযফক সতয পহফসফব প্রপতিন্ন 
কফেন আে পমফেযফক পমফেয প্রমাপর্ত কফেন, যপদও তা িািীফদে কাফি 
িিেনীে নে”। [সূো আল-আনোল, আোত: ৫-৭] 

তােসীে: 

োসূফলে আনুগতয কো মুপমনগফর্ে জনয উত্তম: 

ইমাম আবু জা‘েে আত তাবােী েহ. বফলন, আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী: َِكَم 
رََجَك  خ 

َ
َربَُّك  أ  “পিক থতমপন প্রকৃতভাফবই থতামাে েব থতামাফক থবে কফে 

এফনপিফলন”-এে কাে অেেপিে বযাখযাে মুোসপসেফদে মফধয মতাননকয 

েফেফি। থকউ থকউ বফলন, মুপমনগফর্ে ইসলাফহে থেফত্র তাে উিমা থদওো 

হফেফি। তাফদে েফবে প্রপত তাফদে ভীপত এবং তাফদে পনফজফদে সম্পকণফক 

সুষু্ঠ সুেে পভপত্তে ওিে প্রপতপষ্ঠত কো এবং আল্লাহ ও তাাঁে োসূফলে প্রপত 

তাফদে আনুগতয। অতঃিে ইকপেমা থেফক এমনই বর্ণনা কো হফেফি।  

অেণাৎ আল্লাহ তা‘আলা বফলন, থযভাফব থতামো গনীমত পনফে িেস্পে পববাদ 

কফেি আে এ বযািাফে কৃির্তা কফেি, যাে েফল থতামাফদে থেফক আল্লাহ 

তা‘আলা তা পিপনফে পনফেফিন এবং তা ্বলেং আল্লাহ ও  তাাঁে োসূফলে বন্টফন 

পদফেফিন, এেিে পতপন (োসূল) থসিা নযাে ও ইনসাফেে সাফে বন্টন 

কফেফিন। এপি থতামাফদে জনয সমূ্পর্ণরূফি ভাফলা হফেপিল। অনুরূিভাফব যখন 
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থতামো অফস্ত্র সপ্ত শত্রুফদে পবরুফি থবে হফত অিিে কফেপিফল, তাো ঐ 

দল যাো তাফদে (বাপতল) ধফমণে সাহাযাফেণ এবং তাফদে বাপর্পজযক কাফেলাফক 

বাাঁিাফনাে জনয থবে হফেপিল। থতামো যুি অিিে কফেপিফল, েফল আল্লাহ 

তা‘আলা যুি সংঘপিত হওোে োেসালা থদন আে পদনের্ পনধণাের্ িাড়াই 

থতামাফদেফক এবং থতামাফদে শত্রুফদেফক মুফখামুপখ কফেন। এফত তাাঁে উফদ্দশয 

হফে থতামাফদেফক পহদাোত কো, সাহাযয কো এবং পবজে দান কো। থযমন, 

আল্লাহ তা‘আলা বফলন, ﴿ َعلَي ُكمُ  ُكت َب  ُۖ ه   َوُهوَ  ٱل ق َتِ ن وََعَس   َلُكم    ُكر 
َ
َرُهوا   أ  تَك 

ن وََعَس   َلُكم    َخي    َوُهوَ ِ َشي  
َ
لَمُ  َوٱهلَلُ  َلُكم    َش    َوُهوَ ِ َشي   ُُت بُّوا   أ نُتم   َيع 

َ
لَُمونَ  َّل  َوأ  ﴾٢١٦ َتع 

[٢١٦: ابلقرة]  “থতামাফদে প্রপত যুফিে পবধান থদওো হফেফি, অেি তা থতামাফদে 
কাফি অপপ্রে, পকন্তু থতামো থকাফনা পকিু অিিে কে সম্ভবতঃ থতামাফদে জনয 

তা কলযার্কে এবং সম্ভবতঃ থকাফনা পকিু থতামাফদে কাফি পপ্রে অেি তা 

থতামাফদে জনয অকলযার্কে। বস্তুতঃ আল্লাহই জাফনন, থতামো জান না”। [সূো 

আল-বাকাো, আোত: ২১৬]  

ইবন জাপেে েহ. বফলন, অনযানযো বফলন,    َق
ۡل   ِ رََجَك َربَُّك م ن بَي ت َك ب خ 

َ
 َكَمآ أ

“পিক থতমপন প্রকৃতভাফবই থতামাে েব থতামাফক থবে কফে এফনপিফলন”-এে 

অেণ মুপমনফদে একপি অংফশে অিিে সফত্বও থতামাফদে থবে কো হে, 

অনুরূিভাফব তাো যুি কেফতও অিিে কফে। তােিে মুজাপহদ থেফকও 

একই কো বপর্ণত, পতপন বফলন,  رََجَك َربَُّك خ 
َ
 পিক থতমপন প্রকৃতভাফবই“ َكَمآ أ

থতামাে েব থতামাফক থবে কফে এফনপিফলন” তাো অনুরূিভাফব হফকে পবষফে 

থতামাে সাফে পববাদ কেফব। সুপদ্দ েহ. বফলন, আল্লাহ তা‘আলা আোতপি 

বদফেে যুফি থবে হওো এবং তাে সাফে সাফে পববাদ কো পবষফে নাপযল 

কফেফিন। আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  َلَََكر ُهونَ  ال ُمؤ م ن يَ  م نَ  فَر يًقِ ِإَون  “যপদও 
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মুপমনফদে একদল তা িিে কফে পন” মুশপেকফদেফক অনুসন্ধান কোে জনয। 

আল্লাহ বফলন,  َق    ف   ُُيَِد لُونََك
َدَمِ اۡل  تَبََيَ  َبع   “সতয স্পি কফে থদওোে িেও তাো 

থতামাে সফে বাদানুবাফদ পলপ্ত হফেপিল”।  

থকউ থকউ বফলন, তাো থতামাে পনকি আনোল (যুিলব্ধ অপতপেি সম্পদ) 

িাে। আে এ বযািাফে তকণ কফে, থযভাফব বদফেে পদন থতামাে সাফে তফকণ 

পলপ্ত হফেপিল, তখন তাো বফলপিল: আিপন বাপর্জয কাফেলাফক ধোে জনয 

আমাফদেফক থবে কফে এফনফিন, আমাফদেফক যুফিে বযািাফে অবপহত কফেন 

পন, যাফত আমো প্রস্তুপত পনফত িাপে।  

আপম বপল: োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম আবু সুপেোফনে বাপর্পজযক 

কাফেলাে উফদ্দফশয মদীনা থেফক থবে হন। থয কাফেলাপি পসপেো থেফক 

পেেপিল। তাফত পিল কুোইশফদে পবশাল ধন ভাণ্ডাে। োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম মুসপলমফদে এ প্রস্তুপত গ্রহর্ কেফত বলফল থলাফকো তাাঁে আহ্বাফন 

সাড়া থদে, থকউ থকউ পবষেপিফক হালকা মফন কফে। অবফশফষ পতনশত থতে 

জন থলাক পনফে আল্লাহে োসূল নদীে পদফক বদফেে িফে থবে হন। আবু 

সুপেোন যখন পহজাফযে পনকিবতণী হে তখন থস সতকণতাে সাফে অগ্রসে হে 

এবং থগািন সূফত্র সংবাদ সংগ্রহ কফে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাফমে থবে হওোে কো জানফত িাফে। থস সমে থস ভীত হফে দমদম 

ইবন আমে আল পগোেীফক ভাড়া কফে মক্কাে থপ্রের্ কফে যাফত কফে থস 

বাপর্জয কাফেলাফক েোে জনয কুোইশফদে সমফবত কফে আে তাফদেফক থযন 

অবপহত কফে থয, মুহাম্মাদ বাপর্জয কাফেলাফক ধোে জনয তাে সহিেবৃেফক 

সমফবত কফেফি। দমদম ইবন আমে দ্রুত মক্কাে গমন কফে। েফল তাো প্রাে 

এক হাজাে থযািা পনফে থবে হফে িফড়ন। এ পদফক আবু সুপেোন পবকল্প িে 
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পদফে মক্কাে গমন কফে এবং থবাঁফি যাে। মক্কাে কাফেেো বদফেে প্রান্তফে এফস 

সমফবত হে। আল্লাহ তা‘আলা মুসপলম ও কাফেেফদে মাফঝ অপনধণাপেতভাফব 

একত্র কফেন। যাফত মুসপলমফদে বাকযফক সমুন্নত কফেন, তাফদে দুশমনফদে 

ওিে তাফদে পবজেী কফেন এবং হক ও বাপতফলে মফধয িােণকয পনধণাের্ 

কফেন। যাে বর্ণনা অপিফেই আসফি। 

থমািকো, োসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে পনকি যখন বাপর্পজযক 

কাফেলা থবে হওোে সংবাদ থিৌঁিল, আল্লাহ তা‘আলা থয থকাফনা একপি দল 

(হে বাপর্পজযক কাফেলা বা কুোইশ) থয থকাফনা একপি ওিে পবজেী কোে 

থঘাষর্া পদফে তাে পনকি অহী থপ্রের্ কফেন। অপধকাংশ মুসপলম বাপর্পজযক 

কাফেলাে প্রপত আগ্রহ প্রকাশ কফেন। কাের্, তাফত যুি িাড়াই অজণন। থযমন, 

আল্লাহ তা‘আলা বফলন,  َون نَ  َوتََودُّ
َ
َ  أ َكة  َذات   َغي  ن ٱهلَلُ  َوُير يدُ  لَُكم   تَُكونُ  ٱلَشو 

َ
 ُُي َق  أ
ََق  َطعَ  ب َكل َم ت هۦ  ٱۡل  َك ا ر ينَ  َداب رَ  َوَيق 

ٱل   “আে থতামো থিফেপিফল থযন পনেস্ত্র দলপি 

থতামো লাভ কে আে আল্লাহ থিফেপিফলন তাাঁে বার্ী দ্বাো সতযফক সতযরূফি 

প্রপতপষ্ঠত কেফত আে কাফেেফদে জড় থকফি পদফত। যাফত পতপন সতযফক সতয 

পহফসফব প্রপতিন্ন কফেন আে পমফেযফক পমফেয প্রমাপর্ত কফেন, যপদও তা 

িািীফদে কাফি িিেনীে নে”। হাফেয আবু বকে ইবন মােদুপবেযাহ আবু 

আইউব আল-আনসােী োপদোল্লাহু ‘আনহু থেফক বর্ণনা কফেন, োসূলুল্লাহ 

সাল্লল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন, আমাফক আবূ সুপেোফনে বাপর্পজযক 

কাফেলা সম্পফক সংবাদ থদওো হফেফি থয, তা পসপেো থেফক অগ্রসে হফে। এ 

দলপিে ওিে আক্রমর্ কোে বযািাফে থতামাফদে আগ্রহ আফি পক? হফত িাফে 

আল্লাহ এে মাধযফম আমাফদে লাভবান কেফবন।  আমো বললাম, হযাাঁ। তােিে 

পতপন ও আমো থবে হলাম। আমো এক বা দুই পদন িলাে িে পতপন আমাফদে 

বলফলন, তাো আমাফদে থবে হওোে সংবাদ থজফন থেফলফি সুতোং 
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কুোইশফদে সাফে যুি কোফক থতামো পক মফন কেি? তখন আমো বললাম, 

আল্লাহে শিে শত্রুফদে সাফে যুি কোে থকাফনা শপি আমাফদে থনই। আমো 

বাপর্পজযক কাফেলাে উফদ্দফশযই থবে হফেপি। তােিে পতপন আবাে বলফলন, 

কুোইশফদে সাফে যুি কোফক থতামো কী মফন কেি? আমো একই উত্তে 

পদফল পমকদাদ ইবন ‘আমে বলফলন, থহ আল্লাহে োসূল! আমো আিনাফক 

এমন কো বলব না থয কো মূসা আলাইপহস সালাফমে কাওফমে থলাফকো 

তাফক বফলপিল। ﴿ َنَت  َهب  ذ  ٱف
َ
[  ٢٤: دةاملائ] ﴾٢٤ ع ُدونَ َق   ُهَنَِه   إ نَِ ت اَل  فََق   َوَربَُّك  أ  “তুপম 

এবং থতামাে েব যাও যুি কে আমো এখাফন অবস্থা কেলাম”। সূো আল-

মাফেদা, আোত: ২৪] এ কো থশাফন আমো আনসােী সাহাবীো এ আকাঙ্খা 

থিাষর্ কেলাম থয, আমো যপদ এমন কো বলতাম থযমনপি পমকদাদ 

োপদোল্লাহু ‘আন বফলফি তা আমাফদে জনয অফনক সম্পফদে লাফভে তুলনাে 

অপধক পপ্রে পিল। তােিে আল্লাহ তা‘আলা এ আোত   ِرََجَك  َكَم خ 
َ
 بَي ت َك  م نر  َربَُّك  أ

َق   
ِ ِإَونَ  ب ٱۡل  م ن يَ  م  نَ  َفر يق  َلَك ر ُهونَ  ٱل ُمؤ   “পিক থতমপন প্রকৃতভাফবই থতামাে েব 

থতামাফক থতামাে ঘে থেফক থবে কফে এফনপিফলন যপদও মুপমনফদে একদল তা 
িিে কফে পন”। তােিে িুফো হাদীস উফল্লখ কফেন। ইবন আবী হাপতম েহ. 

অনুরূি বর্ণনা কফেন। ইবন মােদাপবেযাহ আলকামা ইবন ওোক্কাস আল-লাইসী 

থেফক বর্ণনা কফেন পতপন বফলন, বদফেে পদন োসূল সাল্লল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম থবে হফলন, োওহা নামক স্থাফন থিৌঁফি োসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম ভাষর্ পদফলন। পতপন বলফলন, থতামো পক মফন কে? আবু বকে ো. 

বলল, আমাফদে পনকি সংবাদ আফি থয, তাো অমুক অমুক স্থাফন। তােিে 

আবােও ভাষর্ পদফলন এবং পজজ্ঞাসা কেফলন, থতামো পক মতামত দাও? 

উমাে োপদোল্লাহু ‘আনহু আবু বকে োপদোল্লাহু ‘আনহুে মফতা একই উত্তে 

পদফলন। তােিে আবােও ভাষর্ পদফলন এবং পজজ্ঞাসা কেফলন, থতামো কী 
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মতামত দাও? তখন সা‘দ ইবন মু‘আয ো. বলফলন, আিপন পক আমাফদে 

থেফক উত্তে িাফেন থহ আল্লাহে োসূল। থয আল্লাহ আিনাফক সম্মাপনত 

কফেফিন এবং আিনাে ওিে পকতাব নাপযল কফেফিন, তাে শিে কফে বলপি, 

আপম কখফনাই এ িফে িপলপন, আে তা আমাে জানাও থনই। পকন্তু আিপন যপদ 

ইোমাফনে ‘বােকুল গামাদ’ও ভ্রমর্ কফেন আমো আিনাে সাফেই িলফত 

োকব। আমো তাফদে মফতা হব না যাো মূসা আ. থক বফলপিল, ﴿ َنَت  َهب  ذ  ٱف
َ
 أ

[  ٢٤: دةاملائ] ﴾٢٤ ع ُدونَ َق   ُهَنَِه   إ نَِ ت اَل  فََق   َوَربَُّك  “তুপম এবং থতামাে েব যাও যুি 

কে আমো এখাফন অবস্থা কেলাম”। সূো আল-মাফেদা, আোত: ২৪] বেং 

আমো বলব, আিপন এবং আিনাে েব যান যুি করুন আমো আিনাফদে 

দু’জফনে অনুসােী। পনশ্চে আিপন থকাফনা গুরুত্বিূর্ণ কফমণ থবে হফেন, আল্লাহ 

তা‘আলা আিনাফক বযপতক্রম পকিু জাপনফেফিন, আল্লাহে জনয তা বািবােন 

করুন, যাে সম্পকণ পিন্ন কেফত িান করুন, যাে সাফে সম্পকণ কেফত িান 

করুন, যাে সাফে শত্রুতা কেফত িান করুন এবং যাে সাফে বনু্ধত্ব কেফত িান 

করুন। আমাফদে সম্পদ থেফক যা পনফত িান তা পনন। সা‘দ োপদোল্লাহু 

‘আনহুে কোে ওিে আল্লাহ তা‘আলা আোত নাপযল কফেন।   ِرََجَك  َكَم خ 
َ
 َربَُّك  أ

َق    بَي ت َك  م نر 
ِ ِإَونَ  ب ٱۡل  م ن يَ  م  نَ  فَر يق  َك ر ُهونَ  ٱل ُمؤ 

لَ  “পিক থতমপন প্রকৃতভাফবই থতামাে 
েব থতামাফক থতামাে ঘে থেফক থবে কফে এফনপিফলন যপদও মুপমনফদে 
একদল তা িিে কফে পন”। 

আওেী েহ. ইবন আব্বাস থেফক বর্ণনা কফে বফলন, বদফেে পদন োসূলুল্লাহ 

সাল্লল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম শত্রুফদে সাফে যুি কো পবষফে িোমশণ িাইফল 

সা‘দ ইবন ‘উবাদাহ োপদোল্লাহু ‘আনহু যা বলাে বফলন, পতপন থলাকফদে যুফিে 

প্রস্তুপত থনওোে পনফদণশ থদন এবং তাফদেফক কুোইশফদে পবরুফি যুি কোে 
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পনফদণশ থদন। পবষেপি মুপমনফদে অিিে হফল আল্লাহ তা‘আলা এ আোত   َِكَم 
رََجَك  خ 

َ
َق    بَي ت َك  م نر  َربَُّك  أ

ِ ِإَونَ  ب ٱۡل  م ن يَ  م  نَ  فَر يق  َك ر ُهونَ  ٱل ُمؤ 
لُونََك  ٥ لَ َق    ف   يَُج د 

 ٱۡل 
دَ  َنَمِ تَبََيَ  َمِ َبع 

َ
يَنُظُرونَ  َوُهم   ٱل َمو ت   إ َل  يَُسِقُونَ  َكأ  “পিক থতমপন প্রকৃতভাফবই 

থতামাে েব থতামাফক থতামাে ঘে থেফক থবে কফে এফনপিফলন যপদও 
মুপমনফদে একদল তা িিে কফে পন। সতয স্পি কফে থদওোে িেও তাো 
থতামাে সফে বাদানুবাফদ পলপ্ত হফেপিল, (তাফদে অবস্থা থদফখ মফন হপেল) 
তাো থযন থিফে থিফে থদখপিল থয, তাফদেফক মৃতুযে পদফক তাপড়ফে থনওো 
হফে”।  

মুজাপহদ েহ. বফলন, হক পবষফে যুি কেফত তাো থতামাে সাফে পববাদ কফে।  

ইবন জাপেে বফলন, অনযানযো বফলফিন, এ দ্বাো উফদ্দশয মুশপেকো। তােিে 

ইবন যাফেদ থেফক বপর্ণত, পতপন বফলন, এ সব মুশপেক হফকে পবষফে োসূফলে 

সাফে পববাফদ পলপ্ত হে।  

আল্লাহ তা‘আলা বার্ী,   َنَ  َوتََودُّون
َ
َ  أ َكة  َذات   َغي  َلُكم   تَُكونُ  ٱلَشو  এে অেণ তাো 

িিে কফে থয দলপিে থকাফনা শপি থনই এবং যুি কোে প্রফোজন থনই থস 

দলপি থযন তাফদে মুফখামুপখ হে। অেণাৎ বাপর্পজযক কাফেলা। আল্লাহ তা‘আলা 

বফলন,  ُن   اهلَلُ  َوُير يد
َ
ََق  ُُي َق  أ ب َكل َمِت ه  اۡل   “আে আল্লাহ্ থিফেপিফলন তাাঁে বার্ী দ্বাো 

সতযফক সতযরূফি প্রপতপষ্ঠত কেফত” অেণাৎ পতপন থতামাফদেফক এবং অস্ত্র-শফস্ত্র 

বপলোন দলফক একপত্রত কোে ইো কফেন যাফত কফে পতপন তাফদে ওিে 

থতামাফদেফক পবজে দান কফেন তাফদে পবরুফি থতামাফদেফক সাহাযয কফেন, 

তাাঁে দীনফক পবজেী কফেন, ইসলাফমে বার্ীফক উফবণ তুফল ধফেন এবং সকল 

দীফনে ওিফে তাাঁে দীনফক পবজেী কফেন। পতপন সকল পবষফেে িপের্পত 

সম্পফকণ অবগত আফিন, পতপন থতামাফদেফক সুেেরূফি িপেিাপলত কফেন, 
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যপদও বাোো এে পবিেীত পবষেফক িিে কফে, যা তাফদে পনকি বাহযত 

প্রপতভাত হে। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা বফলন, ﴿ َعلَي ُكمُ  ُكت َب  ُۖ ه   َوُهوَ  ٱل ق َتِ  ُكر 
ن وََعَس   َلُكم   

َ
َرُهوا   أ ن وََعَس   َلُكم    َخي    وَُهوَ  َِشي   تَك 

َ
 َوٱهلَلُ  َلُكم    َش    َوُهوَ  َِشي   ُُت بُّوا   أ

لَمُ  نُتم   َيع 
َ
لَُمونَ  َّل  َوأ [ ٢١٦: ابلقرة] ﴾٢١٦ َتع   “থতামাফদে প্রপত যুফিে পবধান থদওো 

হফেফি অেি তা থতামাফদে কাফি অপপ্রে, পকন্তু থতামো থকাফনা পকিু অিিে 

কে সম্ভবত থতামাফদে জনয তা কলযার্কে এবং সম্ভবত থকাফনা পকিু থতামাফদে 

কাফি পপ্রে অেি তা থতামাফদে জনয অকলযার্কে”। [সূো আল-বাকাো, আোত: 

২১৬]  

মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক েপহমাহুল্লাহ বর্ণনা কফেন, আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস 

োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম যখন 

জানফত িাফেন থয, আবু সুপেোন মক্কাে উফদ্দফশয পসপেো তযাগ কফেফি তখন 

পতপন মুসপলমগর্ফক উৎসাপহত কফেন মাঝিফে তাফদে িাকড়াও কেফত। পতপন 

বফলন, এ হফে কুোইশফদে বাপর্জয কাফেলা এফত তাফদে মালামাল েফেফি, 

তাফদেফক ধোে জনয থবে হও, হফত িাফে আল্লাহ তা‘আলা এ থেফক 

থতামাফদেফক গনীমত প্রদান কেফবন। থলাফকো তাাঁে আহ্বাফন সাড়া থদে, থকউ 

থকউ পবষেপিফক হালকা মফন কফে আবাে কােও কােও কাফি তা ভাপে মফন 

হে, থকননা তাো ভাফবন পন থয, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লামফক 

যুি কেফত হফব। আবু সুপেোন যখন পহজাফযে পনকিবতণী হে তখন থস 

সতকণতাে সাফে অগ্রসে হে আে এবং থগািনসূফত্র সংবাদ সংগ্রহ কফে। থস 

তাে বাপর্জয কাফেলাে েপতে ভফে িপেমফধয যাে সাফে সাোত হে তাফকই 

পজফজ্ঞস কফে, অবফশফষ কপতিে কাফেলাে পনকি সংবাদ িাে মুহাম্মাদ 

থতামাফক এবং থতামাে বাপর্জয কাফেলাফক ধোে জনয তাাঁে সহিেবৃেফক 

সমফবত কফেফি। থস সমে থস ভীত হফে দমদম ইবন আমে আল-পগোেীফক 
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ভাড়া কফে মক্কাে থপ্রের্ কফে যাফত কফে থস বাপর্জয কাফেলাফক েোে জনয 

কুোইশফদে সমফবত কফে আে তাফদেফক থযন অবপহত কফে থয, মুহাম্মাদ 

বাপর্জয কাফেলাফক ধোে জনয তাে সহিেবৃেফক সমফবত কফেফি। দমদম 

ইবন আমে দ্রুত মক্কাে গমন কফে। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম 

তাাঁে সাহাবীগর্ফক পনফে থবে হন, এমনপক তাো যােোন নামক উিতযকাে 

এফস থিৌঁফিন, এেিে পতপন থসখান থেফক থবে হফে যান তফব এে পকিু 

অবপশি োকফত পতপন থসখাফন থনফম িফড়ন (পশপবে স্থািন কফেন) এ সমে 

তাাঁে পনকি সংবাদ আফস থয, কুোইশো তাফদে বাপর্জয কাফেলাফক েো কোে 

জনয থবে হফে িফড়ফি। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম সাহাবীগফর্ে 

পনকি িোমশণ িান আে তাফদেফক কুোইশাফদে সম্পফকণ অবপহত কফেন, তখন 

আবু বকে োপদোল্লাহু ‘আনহু দাাঁপড়ফে ভাফলা পকিু িোমশণ থদন, উমাে 

োপদোল্লাহু ‘আনহুও অনুরূি বফলন, এেিে পমকদাদ ইবন আমে োপদোল্লাহু 

‘আনহু উফি বফলন, থহ আল্লাহে োসূল, আল্লাহ তা‘আলা আিনাফক থয পনফদণশ 

পদফেফিন তাে জনয অগ্রসে থহান, আমো আিনাে সাফে আপি, আল্লাহে শিে, 

আমো আিনাফক এমন কো বলব না যা বনী ইসোঈল মূসা আলাইপহস 

সালামফক বফলপিল: ‘তুপম আে থতামাে েব পগফে যুি কে, আমো এখাফন বফস 

েইলাম’ বেং (বলব) আিপন আে আিনাে েব পগফে যুি করুন আমােও 

আিনাফদে সাফে থেফক যুি কেব। পযপন আিনাফক সতয নবী কফে িাপিফেফিন, 

আিপন যপদ আমাফদেফক পনফে পবেকুল পগমাদ অেণাৎ হাবাশাে (ইপেওপিোে) 

উফদ্দফশয েওোনা কফেন তবুও আমো আিনাে সাফে থেফক যুি কেব থয 

িযণন্ত আমো থসখাফন পগফে থিৌঁপি। তখন োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম তাাঁফক ভাফলা পকিু বফলন আে তাে জনয মেফলে থদা‘আ কফেন। 

এেিে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন, ‘থহ থলাক সকল! 
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থতামাফদে মতামত বযি কে’ এ থেফক পতপন আনসােফদে প্রপত ইপেত কফেন, 

থকননা থস সমে অপধকাংশ থলাক পিল তাফদে থেফক, থকননা তাো যখন 

আক্বাবাে তাাঁফক অপেকাে পদফেপিল, তাো বফলপিল: থহ আল্লাহে োসূল, আমো 

ততের্ িযণন্ত আিনাফক পনোিত্তা পদব না যতের্ না আিপন আমাফদে অঞ্চফল 

আফসন, যখন আিপন আমাফদে অঞ্চফল আসফবন তখন থকবল আমো 

আিনাফক পনোিত্তা পদব, আিনাফক আমো থস সব পবষে থেফক পনোিত্তা পদব 

থযসব পবষফে আমো আমাফদে বাি-দাদা এবং সন্তানাপদফক পনোিত্তা পদফে 

োপক। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম আশঙ্কা কফেন থয, আনসােগর্ 

হেত ভাবফত িাফে থয, মদীনাে যাো তাাঁফক আক্রমর্ কফে তাফদেফক প্রপতহত 

কো িাড়া তাফদে জনয তাাঁফক সমেণন কো আবশযক নে। অনয এলাকাে 

শত্রুফদে থমাকাফবলা কোে জনয তাো তাাঁে সাফে যাফব না; পকন্তু োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম যখন একো বফলন তখন সা‘দ ইবন মু‘আয 

োপদোল্লাহু ‘আনহু তাাঁফক বফলন, আল্লাহে শিে, আিপন যাফদেফক ইপেত 

কফেফিন তাো আমো, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন, হাাঁ, 

তখন পতপন (সা‘দ) বফলন, আমো আিনাে প্রপত ঈমান এফনপি, আিনাফক 

পবশ্বাস কফেপি, আে এ সােযও পদফেপি থয, আিপন যা পনফে এফসফিন তা সতয, 

আে এ বযািাফে আমো আিনাফক আমাফদে অপেকাে প্রদান কফেপি থয, আে 

আিনাে সাফে ওোদা কফেপি থয, আিনাে কো শুনব এবং আিনাে আনুগতয 

কেব, থহ আল্লাহে োসূল আিনাফক আল্লাহ তা‘আলা থয পনফদণশ পদফেফিন তা 

িালফন িলুন, তাাঁে শিে পযপন আিনাফক সতয নবী কফে িাপিফেফিন, আিপন 

যপদ এ সমুদ্র (থলাপহত সাগে) িাে হওোে পসিান্ত থনন তফব এ থেফত্র আমো 

আিনাে অনুসের্ কেব, আমাফদে থকউ থিিফন িফড় োকফব না, আে 

আগামীকাল আমো আমাফদে শত্রুফদে মুফখামুপখ হফতও ভে কপে না, যুফিে 
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মেদাফন আমো সধযণশীল, লড়াই আমো দুধণষণ, আল্লাহ তা‘আলা আমাফদে থেফক 

আিনাফক এমন পকিু থদখাফবন যাফত আিনাে িেু জুপড়ফে যাে। আল্লাহে 

বেকফতে সাফে আমাফদেফক পনফে িলুন, সা‘থদে কোে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইপহ ওোসাল্লাম খুপশ হন আে থসিা তাাঁে উদযম সৃপি কফে। এেিে পতপন 

বফলন, আল্লাহে বেকফতে সাফে থতামো অগ্রসে হও, থতামো সুসংবাদ গ্রহর্ 

কে, আল্লাহ তা‘আলা আমাফক এ দু’পি দফলে একপিে সুসংবাদ পদফেফিন, 

আল্লাহে শিে, থযন আপম কাওফমে (কুোইফশে) বংস প্রতযে কেপি।  

আউেী আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফক অনুরূি বর্ণনা 

কফেফিন। অনুরূি বফলফিন সুদ্দী, কাতাদা, আবু্দে েহমান ইবন যাফেদ ইবন 

আসলাম েহ. সহ আফগে িফেে অফনক আফলম। আমো মুহাম্মাদ ইবন 

ইসহাফকে বর্ণনাে দ্বাো তাফদে কোগুফলা সংপেপ্ত কো যফেি মফন কেলাম।  

َتغ يُثونَ  إ ذ  ﴿ َتَجَِب  َرَبُكم   تَس  ن    َلُكم   فَٱس 
َ
ُكم أ ل ف   ُمم دُّ

َ
ئ َكة  م  نَ  ب أ َمَل 

د ف يَ  ٱل   َوَمِ ٩ ُمر 
ى   إ َّل  ٱهلَلُ  َجَعلَهُ  َ َمئ نَ  بُِش  َط  ُ  َوَمِ قُلُوُبُكم    ب هۦ  َوِل  ند   م ن   إ َّل  ٱنلَِص   َعز يز   ٱهلَلَ  إ نَ  ٱهلَل    ع 
 [ ١١ ،٣: االنفال] ﴾١٠ َحك يم  

অেণানুবাদ: 

“স্মের্ কে, যখন থতামো থতামাফদে েফবে পনকি সাহাযয প্রােণনা কেপিফল 
তখন পতপন থতামাফদেফক জবাব পদফলন, ‘আপম থতামাফদেফক এক হাজাে 
পেপেশতা পদফে সাহাযয কেব যাো িে িে আসফব।’ আে আল্লাহ থয এপি 
কফেপিফলন তাে উফদ্দশয থতামাফদেফক সুসংবাদ দান িাড়া অনয পকিু নে আে 
যাফত এে মাধযফম থতামাফদে পিত্ত প্রশাপন্ত ঘফি। থকননা সাহাযয থতা একমাত্র 
আল্লাহে পনকি থেফকই আফস। আল্লাহ থতা মহািোক্রমশালী, মহাপবজ্ঞানী”। 

[সূো আল-আনোল, আোত: ৯-১০]  
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তােসীে: 

ইমাম আহমদ েহ. উমাে ইবনুল খাত্তাব োপদোল্লাহু ‘আনহু থেফক বর্ণনা কফেন, 

পতপন বফলন, বদফেে পদন োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম সােীফদে 

পদফক তাপকফে থদফখন তাফদে সংখযা মাত্র পতনশত ও সামানয; িোন্তফে 

কাফেেফদে পদফক থদফখন তাফদে সংখযা তাফদে এক হাজাফেে থবপশ। তােিে 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম তাে িাদে ও িপেফধে িপেপহত 

অবস্থাে পকবলামুখী হন এবং বফলন: থহ আল্লাহ তুপম যা ওোদা কফেি তা 

থকাোে? তােিে পতপন বফলন, ْز يِل َما » ْْنِ
َ
مَّ أ مَّ إِْن ت ْهِلْك َهِذ ِ الِْعَصابَ اللَّه  َة وََعْدتَِِن، اللَّه 

بًَدا
َ
رِْض أ

َ
ْهِل اْْلِْسََلِ  فَََل ت ْعبَْد ِِف اأْل

َ
«ِمْن أ  “থহ আল্লাহ! তুপম আমাফক থয ওোদা 

পদফেপিফল তা বািবােন কে। থহ আল্লাহ! যপদ তুপম আহফল ইসলাফমে এ থিাি 

জামা‘আত বংস কফে দাও, তফব জপমফন কখফনাই থতামাে থগালামী কোে 

মফতা থকউ োকফব না”। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম আল্লাহে 

পনকি সাহাযয প্রােণনা কেপিফলন, তাফক ডাকপিফলন। েফল তাাঁে তাে িাদে তাাঁে 

শেীে থেফক পনফি িফড় থগল। এ মুহুফতণ আবু বকে োপদোল্লাহু ‘আনহু এফস 

তাাঁে িাদেফক তাাঁে শেীফে পেপেফে পদফলন এবং পিিন থেফক জপড়ফে ধফে 

বলফলন, থহ আল্লাহে োসূল, আিপন আিনাে েফবে পনকি থযভাফব থিফেফিন 

তাই আিনাে জনয যফেি। পতপন আিনাফক থয ওোদা পদফেফিন তা অবশযই 

বািবােন কেফবন। তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আোত   َتغ يُثونَ  إ ذ  َرَبُكم   تَس 
َتَجَِب  ن    لَُكم   فَٱس 

َ
ُكم أ ل ف   ُمم دُّ

َ
َمَل ئ َكة  م  نَ  ب أ

د ف يَ  ٱل  ُمر   “স্মের্ কে, যখন থতামো 

থতামাফদে েফবে পনকি সাহাযয প্রােণনা কেপিফল তখন পতপন থতামাফদেফক 

জবাব পদফলন” নাপযল কফেন। তােিে যখন যুি সংঘপিত হফলা, আল্লাহ 

তা‘আলা মুশপেকফদে িোপজত কফেন, তাফদে সত্তে জন পনহত হে এবং 



 

 

হাফেয ইবন কাসীফেে তােসীে থেফক সংফেপিত সূো আল-আনোল-এে তােসীে   
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সত্তেজন বেী হে। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম তাফদে বেীফদে 

পবষফে আবু বকে, উমাে ও আলী োপদোল্লাহু ‘আনহুমফদে পনকি িোমশণ িান। 

আবু বকে োপদোল্লাহু ‘আনহু বলফলন, এো সবাই িািাফতা ভাই, ্বলফগাত্রীে 

ভাই। আমাে মতামত হফলা, তাফদে থেফক পেদইো থনওো থহাক। আমো 

তাফদে থেফক যা পনলাম তা আমাফদে জনয কাফেেফদে পবিফে শপিফত 

িপের্ত হফব। আে হফত িাফে আল্লাহ তাফদে পহদাোত থদফবন, তাফত তাো 

আমাফদে শপি হফব। তােিে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম 

বলফলন, থহ ইবনুল খাত্তাব থতামাে মতামত কী? পতপন বলফলন, আপম আবু 

বকে োপদোল্লাহু ‘আনহু মতামফতে সাফে একমত নই। আমাে মতামত হফলা, 

আমাফক আমাে অমুক আত্মীে পবষফে অনুমপত থদফবন আপম পনজ হাফত তাফক 

হতযা কেব। আলী োপদোল্লাহু ‘আনহু আকীলফক হতযা কেফব এবং হামযা 

োপদোল্লাহু ‘আনহু তাে ভাইফক হতযা কেফব। যাফত আল্লাহ তা‘আলা জাফনন 

থয, আমাফদে অন্তফে মুশপেকফদে প্রপত থকাফনা দুবণলতা থনই। এো সবাই 

মুশপেকফদে সদণাে, তাফদে ইমাম ও তাফদে থনতা। উমাে োপদোল্লাহু ‘আনহু 

বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম আবু বকে োপদোল্লাহু ‘আনহু-

এে মতামফতে পদফক ঝুাঁফকন এবং আমাে মতামতফক গ্রহর্ কফেন পন। তাই 

তাফদে থেফক পতপন পেদইো গ্রহর্ কফেন। উমাে োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, 

িেবতণী পদন আপম োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম ও আবু বকে 

োপদোল্লাহু ‘আনহু-এে পনকি গমন কেফল তাফদে থদখফত িাই, তাো দুইজন 

কাাঁদফি। আপম বললাম, থহ আল্লাহে োসূল থকাফনা পজপনসপি আিনাফক এবং 

আিনাে সােীফক কাাঁদফত বাধয কেল? যপদ কাাঁদাে পবষে হে, তফব আপমও 

কাাঁদফবা আে যপদ তা কাাঁদাে পবষে না হে তফব আপম কাাঁদাে ভান কেব। 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বলফলন, « ي عرض يلعَّ أصحابك من ِ لَِّلَّ
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ِرَض يلعَّ َعَذاب   َجَرةِ أخذهم الفدا ، لقد ع  ْدََن ِمْن َهِذ ِ الشَّ
َ
ْم أ «ك   “থতামাে সােীো 

আমাফক তাফদে পেপদো গ্রহফর্ে প্রিাব থিশ কোে কােফর্ থতামাফদে শাপি 

আমাে পনকি থিশ কো হফেফি যা এ গাফিেও পনকফি এফস থগফি”। গািপি 

োসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে খুব কাফিই পিল। আে আল্লাহ 

তা‘আলা এ আোত ﴿َِب  ي  ََكنَ  َم ن نل 
َ
ۥ   يَُكونَ  أ ى   َلُ َ ۡس 

َ
نَ  َحَّت   أ ۡرض    ف   ُيث خ 

َ  ﴾٦٧ ٱل 
[٦٧: االنفال]  “থকাফনা নবীে জনয সেত নে থয, তাে পনকি যুিবেী োকফব 

(এবং িফর্ে পবপনমফে পতপন তাফদেফক মুি কেফবন) যতের্ না পতপন জপমফন 

(তাফদে) েি প্রবাপহত কফেন”। [সূো আল-আনোল, আোত: ৬৭] থেফক পনফে 
ُتم   م َمِ فَُُكُوا  ﴿ ِ   َحَل ال   َغن م  يم   َغُاور   ٱهلَلَ  إ نَ  ٱهلَلَ   َوٱَتُقوا   َطي  ب  [٦٣: االنفال] ﴾٦٩ رَح   

“অতএব, থতামো থয গনীমত থিফেি, তা থেফক হালাল িপবত্র পহফসফব খাও, 

আে থতামো আল্লাহফক ভে কে। পনশ্চে আল্লাহ েমাশীল, িেম দোলু”। [সূো 

আল-আনোল, আোত: ৬৯] িযণন্ত নাপযল কফেন।10 আল্লাহ তা‘আলা তাফদে 

জনয গনীমতফক হালাল কফেন। িেবতণী বিে ওহুফদে যুফি এ কমণ অেণাৎ 

পেদইো গ্রহন কোে েলােল পহফসফব মুসপলমো শাপি থভাগ কফেন। তাফদে 

সত্তেজন শহীদ হে, সাহাবীগর্ োসূলফক থিফড় িলােন কফে, তাাঁে দাাঁত থভফে 

যাে, তাাঁে মাোে বল্লফমে আঘাফত েত পবেত হে, তাাঁে থিহাো থেফক েি 

প্রবাপহত হে। তােিে আল্লাহ তা‘আলা এ আোত َولََمِ  ﴿
َ
َص َبت ُكم أ

َ
يَبة   أ ص   قَد   مُّ
َصب ُتم

َ
َلي َهِ أ َن   قُل ُتم   م  ث 

َ
ه  ع ند   م ن   ُهوَ  قُل   َه َذا   أ ُكم  نُاس 

َ
   ََعَ   ٱهلَلَ  إ نَ  أ

ء   ُك  ير   ََش   ال] ﴾١٦٥ قَد 
[١٦١: عمران  “আে যখন থতামাফদে ওিে পবিদ এল, (অেি) থতামো থতা এে 

পদ্বগুর্ পবিফদ আক্রান্ত হফল (বদে যুফি)। থতামো বফলপিফল এপি থকাফেফক? 

বল, ‘তা থতামাফদে পনজফদে থেফক’। পনশ্চে আল্লাহ সব পকিুে ওিে 

                                           
10 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ৩৯৯২ 
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েমতাবান”। [সূো আফল-ইমোন, আোত: ১৬৫] নাপযল কফেন। থতামাফদে 

পেদইো গ্রহর্ কোে কােফর্”।11 

মুসপলমবৃফেে সাহাযয প্রােণনা এবং পেপেশতা িাপিফে তাফদে প্রপত আল্লাহ 

তা‘আলাে সাড়া প্রদান: 

ইমাম বুখােী েহ. আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু থেফক বর্ণনা কফেন, পতপন 

বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বদফেে পদন বফলন, « َّم اللَّه 
مَّ إِْن ِشئَْت لَْم ت ْعبَدْ  َك َعْهَدَك َووَْعَدَك، اللَّه  د  نْش 

َ
«أ  “থহ আল্লাহ, আপম আিনাে কৃত 

অপেকাফেে জনয আিনাে পনকি সাহাযয প্রােণনা কেপি, থহ আল্লাহ আিপন যপদ 

িান থয আিনাে ইবাদাত কো হফব না”। (এমন সমে) আবু বকে োপদোল্লাহু 

‘আনহু তাাঁে (সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম)-এে হাত ধফে বফলন, আিনাে 

জনয যফেি হফেফি, এমন সমে পতপন বলফত বলফত থবে হন: « َسي ْهَز   اْلمع
«َوي َولُّوَن ادلبر  “জামা‘আত (মুশপেকো) িোপজত হফব এবং িৃষ্ঠ প্রদশণন কফে 

িলােন কেফব”।12 

আে আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  ل في
َ
َمالئ َكة   م نَ  ب أ

ُمر د ف يَ  ال   “এক হাজাে পেপেশতা 

পদফে সাহাযয কেব -যাো িে িে আসফব” অেণাৎ এফকে িে এক আসফব, 

থযমন হারুন ইবন হুবাইোহ আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফক 

বর্ণনা কফেন,  َُمر د ف ي অেণাৎ যাো িে িে আসফব। এ অেণ হওোেও সম্ভাবনা 

আফি  َُمر د ف ي অেণাৎ থতামাফদে সাহাযযাফেণ। থযমনপি আউেী ইবন আব্বাস 

                                           
11 সহীহ মুসপলম, হাদীস নং ১৭৬৩; আবু দাউদ, হাদীস নং ২৬৯০, পতেপমযী, হাদীস নং 
৩০৮১; ইমাম আহমাদ েহ. ্বলীে মুসনাফদ ১/৩০) 

12 নাসাঈ, হাদীস নং ১১৫৫৭; সহীহ বুখােী, হাদীস নং ৩৯৫৩ 
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োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফক বর্ণনা কফেফিন। মুজাপহদ, ইবন কাসীে ও ইবন 

যাফেদ আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফক বর্ণনা কফে বফলন, 

পতপন বফলন,  َُمر د ف ي অেণাৎ সাহাযয, থযমন তুপম থলাকফক বল, তুপম তাফক এমন 
এমন বাপড়ফে দাও। ইবন জাপেে েহ. বফলন, োসূফলে ডাফন যাফত আবু বকে 

োপদোল্লাহু ‘আনহু পিফলন, পজবেীল আলাপহস সালাম এক হাজাে পেপেশতা 

পনফে অবতের্ কফেন। আে োসূফলে বাফম পমকাইল পেপেশতা এক হাজাে 

পেপেশতাে মফধয অবতের্ কফেন। যপদ সনদপি শুি হে, তাে অেণ এক 

হাজাফেে পিিফন আফো এক হাজাে অবতের্ কফেন। এ কােফর্ই অফনফক 

 থক দাল-এে উিে যবফেে সাফে িফড়ফিন। প্রপসি হফলা যা আলী ইবন ُمر د ف يَ 

আবু তালহা বর্ণনা কফেন: আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু বফলন, আল্লাহ 

তা‘আলা তাাঁে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম এবং মুপমনগর্ফক এক হাজাে 

পেপেশতা িাপিফে সাহাযয কফেন, একপদফক পতপন পজবেীল আলাইপহস সালাফমে 

থনতৃফত্ব িাাঁিশত পেপেশতা িািান, অিে পদফক পমকাঈল আলাইপহস সালাফমে 

থনতৃফত্ব িািান িাাঁিশত পেপেশতা। ইমাম আবু জােে ইবন জােীে এবং ইমাম 

মুসপলম েহ. আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা এবং উমাে 

োপদোল্লাহু আনহু থেফক হাদীস বর্ণনা কফেফিন, তাফত েফেফি: জননক মুসপলম 

তাে সমু্মফখ এক মুশপেফকে িশ্চািাবন কফেন হিাৎ পতপন উিফে থবত্রাঘাত 

এবং অশ্বাফোহীে শব্দ শুনফত িান থস বলফি: এস, থহ হাইযূম। পতপন হিাৎ 

মুশপেকপিে পদফক তাপকফে থদফখন থস জপমফন িফড় আফি, পতপন তাে পদফক 

তাপকফে থদফখন তাে নাক থকফি থগফি আে তাে থিহাে পবদীর্ণ হফেফি, থযন থস 

এফত িপড়ে আঘাত থিফেফি আে তাে থিহাো সমূ্পর্ণরূফি সবুজ হফে থগফি, 

আনসােী বযপিপি োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে পনকি এফস এ 

কো জানাফল পতপন বফলন, তুপম সতয বফলি, থসিা পিল তৃতীে আসমাফনে 
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সাহাযয। থসপদন সত্তেজন পনহত হে আে বেী হে সত্তেজন। ইমাম বুখােী েহ. 

বফলন, “িপেফেদ: বদফে পেপেশতাফদে অংশগ্রহর্ প্রসফে”। এেিে পেো‘আহ 

ইবন োপে‘ আয-যুোক্বী েহ. বর্ণনা কফেন, পতপন পিফলন বদেী সাহাবী, পতপন 

বফলন, পজবেীল আলাইপহস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে পনকি 

এফস বফলন, যাো বদফেে যুফি অংশগ্রহর্ কফেফি তাফদে সম্মান পকরূি, পতপন 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন, « َْسِلِمْي فَْضِل الْم 
َ
«ِمْن أ  ‘তাো হফে সফবণাত্তম 

মুসপলম’ অেবা এ জাতীে থকাফনা কো বফলন। পতপন বফলন, অনুরূি সম্মান থস 

সমি পেপেশতাফদে যাো বদফেে যুফি অংশ পনফেফি। ইমাম বুখােী এককভাফব 

এ হাদীস বর্ণনা কফেফিন। ত্বাবোনী মু‘জামুল কাবীফে োপে‘ ইবন খাদীজ থেফক 

থয হাদীস বর্ণনা কফেফিন তা ভুল, পবশুি হফে বুখােীে বর্ণনা। আল্লাহ ভাফলা 

জাফনন। সহীহ বুখােী ও মুসপলফম বপর্ণত হফেফি, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম উমােফক বফলন যখন পতপন হাপতব ইবন আবু বালতা‘আফক হতযা 

কোে িোমশণ থদন: « 
َ
لََع لََعَ أ َ قَِد اطَّ اَل ْهِل بَْدٍر َفقَ إِنَّه  قَْد َشِهَد بَْدًرا َوَما ي ْدِريَك لََعلَّ اَّللَّ

«اْعَمل وا َما ِشئْت ْم َفَقْد غفرت لكم؟  “থস বদে যুফি অংশ গ্রহর্ কফেফি, আে তুপম 

পক জান না, আল্লাহ তা‘আলা বদফেে যুফি অংশগ্রহর্কােীফদে প্রপত তাপকফে 

বফলন, থতামাফদে যা খুপশ কে, আপম থতামাফদেফক েমা কফে পদফেপি”।13  

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী: ِى إ َّل  اهلَلُ  َجَعلَهُ  َوَم َ بُِش   “আে আল্লাহ থয এপি 

কফেপিফলন তাে উফদ্দশয থতামাফদেফক সুসংবাদ দান িাড়া অনয পকিু নে” 

অেণাৎ পেপেশতামণ্ডলীফক থপ্রের্ এবং এ পবষেপি সম্পফকণ থতামাফদেফক 

অবপহতকের্ফক কফেফিন থতামাফদে জনয সু-সংবাদ্বলরূি।  

                                           
13 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ৩৯৮৩; সহীহ মুসপলম, হাদীস নং ২৪৯৪ 
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 44  

َمئ نَ  َط  قُلُوُبُكم ب ه   َوِل   “আে যাফত এে মাধযফম থতামাফদে পিত্ত প্রশাপন্ত ঘফি” 

নেত আল্লাহ তা‘আলা এপি িাড়াই থতামাফদে শত্রুফদে ওিফে থতামাফদেফক 

সাহাযয কেফত সেম। এ কােফর্ আল্লাহ তা‘আলা বফলন, َِوَم  ُ  ع ن د   م ن   إ ّل انلَِص 
 সাহাযয থতা একমাত্র আল্লাহে পনকি থেফকই আফস” থযমন, আল্লাহ“ اهلَل  

তা‘আলা বফলন, ﴿َنُتُموُهم   إ َذا   َحَّت   ٱلر  قَِب   فَََض َب  َكَاُروا   ٱََّل ينَ  لَق يُتمُ  فَإ َذا ۡث 
َ
وا  فَ  أ  ُشدُّ

را فَإ َمِ ٱل َوثََِق  دُ  َمَن َر ُب  تََضعَ  َحَّت   ف َدا ءً  ِإَوَمِ َبع  َزارََهِ   ٱۡل  و 
َ
 م ن ُهم   ََلنَتَِصَ  ٱهلَلُ  يََشِ ءُ  َولَو   َذ ل َك   أ

ن َب لَُوا   َوَل ك  َضُكم ّل   َل  فَلَن ٱهلَل   َسب يل   ف   قُت لُوا   َوٱََّل ينَ  ب َبع ض    َبع  َم لَُهم   يُض  ع 
َ
يه م   ٤ أ د   َسَيه 

ل حُ  لُُهمُ  ٥ بَِلَُهم   َوُيص  خ  ََنةَ  َويُد  [ ٦ ،٤:  حممد] ﴾٦ لَُهم   َعَرَفَهِ ٱل   “অতঃিে যখন 
থতামো কাফেেফদে সফে যুফি অবতীর্ণ হও, তখন তাফদে ঘাফড় আঘাত হাফনা, 

অবফশফষ যখন তাফদেফক িূর্ণরূফি িোি কে, তখন তাফদেফক শিভাফব থবাঁফধ 

থেল। অতঃিে হে তাফদে প্রপত অনুগ্রহ কে, না হে তাফদে থেফক মুপিির্ 

গ্রহর্ কে। থতামো যুি িাপলফে যাফব, থয িযণন্ত না শত্রুিে অস্ত্র সমিণর্ কফে। 

এ পনফদণশই থতামাফদেফক থদওো হফলা। আল্লাহ্ ইফে কেফল (পনফজই) তাফদে 

ওিে প্রপতফশাধ পনফত িােফতন। পকন্তু পতপন থতামাফদে একজনফক অফনযে দ্বাো 

িেীো কেফত িান (এজনয থতামাফদেফক যুি কোে সুফযাগ থদন)। যাো 

আল্লাহে িফে শহীদ হে পতপন তাফদে কমণেল কেফনা পবনি কেফবন না। পতপন 

তাফদেফক সপিক িফে িপেিাপলত কফেন আে তাফদে অবস্থা ভাফলা কফে থদন। 

অতঃিে পতপন তাফদেফক জান্নাফত দাপখল কেফবন যা তাফদেফক পতপন জাপনফে 

পদফেফিন”। [সূো মুহাম্মদ, আোত: ৪-৬] আল্লাহ তা‘আলা আফো বফলন, ﴿ َوت ل َك 
يَِمُ 
َ َ  نَُداو لَُهِ ٱل  لَمَ  ٱنلَِس   َبي  َع  ذَ  َءاَمُنوا   ٱََّل ينَ  ٱهلَلُ  َوّل  ه  م نُكم   َوَيَتخ   بُّ ُُي   َّل  َوٱهلَلُ  ُشَهَدا َء

َص  ١٤٠ ٱلَظ ل م يَ  َُمح   َحقَ  َءاَمُنوا   ٱََّل ينَ  ٱهلَلُ  َوّل  َك ا ر ينَ  َوَيم 
[١٤١ ،١٤١: عمران ال] ﴾١٤١ ٱل   

(জে-িোজফেে) “এ পদনগুফলাফক আমো মানুফষে মফধয আবপতণত কফে োপক 
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যাফত আল্লাহ মুপমনফদেফক পিফন পনফত িাফেন এবং থতামাফদে মফধয কাউফক 

কাউফক শহীদ পহফসফব গ্রহর্ কেফত িাফেন, বস্তুত আল্লাহ যাপলমফদেফক 

ভাফলাবাফসন না এবং (এ জফনযও) থযন আল্লাহ মুপমনফদেফক সংফশাধন কফেন 

ও কাফেেফদে পনপশ্চহ্ন কফেন”। [সূো আফল-ইমোন, আোত: ১৪০-১৪১] এ 

হফে প্রজ্ঞা যাে জনয আল্লাহ তা‘আলা মুপমনগফর্ে হাফতে মাধযফম কাফেেফদে 

পবরুফি পজহাফদে আইন প্রদান কফেফিন। অনযোে আল্লাহ তা‘আলা িূফবণে 

জাপতসমূহফক তাফদে নবীগর্ফক অ্বলীকাে কোে কােফর্ পবপভন্ন ধেফর্ে পবিযণে 

পদফে শাপি পদফেপিফলন যা থসই পমেযা সাবযিকােী জাপতসমূহফক পঘফে ধফেপিল। 

থযমন, পতপন নূহ আলাইপহস সালাফমে জাপতফক তুোন দ্বাো বংস কফেপিফলন, 

আদফক বােু দ্বাো, সামূদফক প্রিণ্ড আওোজ দ্বাো, লূত আলাইপহস সালাফমে 

জাপতফক ভুপমধস, উফে থদওো ও পস্ীফলে িােে দ্বাো, শু‘আইব আলাইপহস 

সালাফমে কাওমফক িাোে পদবফসে দ্বাো। এেিে যখন আল্লাহ তা‘আলা মূসা 

আলাইপহস সালামফক থপ্রের্ কফেন, তখন পতপন তাে শত্রু পেে‘আউন এবং 

তাে জাপতফক সাগফে ডুপবফে বংস কফেন এেিে পতপন মূসা আলাইপহস 

সালাফমে ওিফে তাওোত অবতীর্ণ কফেন, থসখাফন পতপন কাফেেফদে পবরুফি 

পজহাদ কোে পবধান আফোি কফেন। এ পবধান তাে িফে িেবতণী 

শেী‘আতসমূফহ পিফক োফক। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা বফলন,  ُموَس  َءاتَي َنِ َولََقد  ﴿
َت َب  د   م نر  ٱل ك  َنِ َمِ   َبع  لَك  ه 

َ
وَل   ٱل ُقُرونَ  أ

ُ ئ رَ  ٱل 
[٤٣: القصص] ﴾٤٣ ل لَنِس   بََصِ   “আপম 

িূবণবতণী অফনক মানব থগাষ্ঠীফক বংস কোে িে মূসাফক পকতাব পদফেপিলাম 

মানুফষে জনয আফলাকবপতণকা” [সূো আল-কাসাস, আোত: ৪৩] মুপমনগফর্ে 

কাফেেফদফক হতযা কো, কাফেেফদে জনয িেম অিমানজনক। এফত 

মুপমনগফর্ে আত্মা িাণ্ডা হে। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা পনফমাি আোফত 

মুপমনগফর্ে জনয বফলন,   ب ُهمُ  قَِت لُوُهم يُكم   اهللُ  ُيَعذ   ي د 
َ
ز ه م   ب أ  َعلَي ه م   َوَين ُِصُُكم   َوُيخ 
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ف   [١٤: اْلوبة] ُمؤ م ن يَ  قَو مي  ُصُدورَ  َويَش   “তাফদে পবরুফি লড়াই কে, থতামাফদে হাত 
পদফেই আল্লাহ তাফদেফক শাপি পদফবন, তাফদেফক অিমাপনত কেফবন, তাফদে 

পবরুফি থতামাফদেফক সাহাযয কেফবন আে মুপমনফদে অন্তে িাণ্ডা কেফবন”। 

[সূো আত-তাওবাহ, আোত: ১৪] এ কােফর্ কুোইশ কাফেেফদে তুেজ্ঞান 

কো শত্রুফদে হাফত পনহত হওো পিল তাফদে জনয থবপশ অিমানজনক আে 

পবশ্বাসী দফলে অন্তফেে জনয পিল শীতলকােী। থযমন, আবু জাহল যুফিে 

মেদাফন পনহত হে আে এপি পিল তাে জনয তাে পবিানাে মৃতুযে থিফে অপধক 

অিমানজনক। আফলা, বাতাস অেবা এ জাতীে কিফেশ থেফক। থযমন, আবু 

লাহাব (তাে ওিে আল্লাহ তা‘আলাে অপভশাি) গুপিবসফন্ত মাো যাে, তাে 

পনকি আত্মীেফদে থকউ আফস পন, দুফে থেফক িাপন পনফেি কফে তাো তাফক 

থগাসল পদফেপিল, আে িােে পনফেি কফে তাো তাফক দােন কফেপিল। এ 

কােফর্ আল্লাহ তা‘আলা বফলন,  ََعز يز   اهلَلَ  إ ن  “আল্লাহ থতা মহািোক্রমশালী” 

অেণাৎ সম্মান আল্লাহ তা‘আলাে, তাাঁে োসূফলে এবং মুপমনগফর্ে দুপনো এবং 

আপখোত উভে জগফত। থযমন, পতপন বফলন, ﴿َِف   َءاَمُنوا   َوٱََّل ينَ  رُُسلََنِ نَلَنُِصُ  إ ن 
ة   ََيو  ن َيِ ٱۡل  َه دُ  َيُقومُ  َوَيو مَ  ٱدلُّ ش 

َ [١١: اغفر] ﴾٥١ ٱل   “আপম আমাে েসূলফদেফক আে 

মুপমনফদেফক অবশযই সাহাযয কেব দুপনোে জীবফন আে (পকোমফত) থয পদন 

সােীো দাাঁড়াফব”। [সূো আল-গাপেে, আোত: ৫১] َحك يم “মহাপবজ্ঞানী” 
কাফেেফদে হতযাে থয পবধান পতপন পদফেফিন তাফত, অেি পতপন আিন শপি ও 

েমতাে তাফদেফক বংস কফে পদফত িূর্ণ েমতাে অপধকােী। 

يُكمُ  إ ذ  ﴿ َمَنة   ٱنلَُّعَِس  ُيَغش  
َ
ُۖ  م  ن هُ  أ َُطه  َرُكم َمِ ء   ٱلَسَمِ ء   م  نَ  َعلَي ُكم َوُيَن    

ه َب  ب هۦ  ّل   َوُيذ 
زَ  َعنُكم   ب َط  ٱلَشي َط ن   ر ج  وب ُكم   ََعَ   َول َي 

ق َدامَ  ب ه   َويُثَب  َت  قُلُ
َ  إ َل  َربَُّك  يُوح   إ ذ   ١١ ٱل 

َمَل ئ َكة 
ن    ٱل 

َ
ق   َءاَمُنوا    ٱََّل ينَ  َفَثب  ُتوا   َمَعُكم   أ

ل 
ُ
وب   ف   َسأ

َب  َكَاُروا   ٱََّل ينَ  قُلُ  فَٱۡض  ُبوا   ٱلرُّع 
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 47  

َق  َنِق   فَو  ع 
َ َنُهم   َذ ل َك  ١٢ ن  َبَنِ ُكَ  م ن ُهم   َوٱۡض  ُبوا   ٱل 

َ
ۥ   ٱهلَلَ  َشآقُّوا   ب أ  ٱهلَلَ  يَُشِق ق   َوَمن َورَُسوَلُ

يدُ  ٱهلَلَ  فَإ نَ  َورَُسوَلُۥ ع َقِب   َشد 
نَ  فَُذوقُوهُ  َذ ل ُكم   ١٣ ٱل 

َ
َك ا ر ينَ  َوأ

 ﴾١٤ ٱنلَِر   َعَذاَب  ل ل 
 [ ١٤ ،١١: االنفال]

অেণানুবাদ: 

“স্মের্ কে, যখন আল্লাহ তাাঁে পনকি হফত প্রশাপন্ত ধাো পহফসফব থতামাফদেফক 
তন্দ্রাে আেন্ন কফেপিফলন, আকাশ থেফক থতামাফদে উিে বৃপিধাো বষণর্ 
কফেপিফলন থতামাফদেফক তা পদফে িপবত্র কোে জনয। থতামাফদে থেফক 
শােত্বানী িংপকলতা দূে কোে জনয, থতামাফদে পদলফক মজবুত কোে জনয 
আে তা পদফে থতামাফদে িাফেে পভত শি কোে জনয। স্মের্ কে, যখন 
থতামাে েব পেপেশতাফদে প্রপত অহী িাপিফেপিফলন, ‘আপম থতামাফদে সফেই 
আপি; অতএব, মুপমনফদেফক থতামো দৃঢ়িদ থেখ’। অপিফেই আপম কাফেেফদে 
অন্তফে ভীপত সঞ্চাে কেব, কাফজই তাফদে স্কফন্ধ আঘাত হান, আঘাত হান 
প্রফতযকপি আেুফলে পগাঁফি পগাঁফি। এে কাের্, তাো আল্লাহ ও োসূফলে 
পবফোপধতা কফে আে যাো আল্লাহ ও তাাঁে োসূফলে পবফোপধতা কেফব (তাফদে 
থজফন োখা দেকাে) আল্লাহ শাপিদাফন বড়ই কফিাে। এপিই থতামাফদে শাপি, 
অতএব তাে ্বলাদ গ্রহর্ কে, কাফেেফদে জনয আফি আগুফনে (জাহান্নাফমে) 
শাপি।” [সূো আল-আনোল, আোত: ১১-১৪] 

তােসীে:  

মুসপলমগফর্ে ওিফে তন্দ্রা প্রবল হে: 

আল্লাহ তা‘আলা মুসপলমগর্ফক স্মের্ কপেফে পদফেন থয, পতপন তাফদে প্রপত 

তন্দ্রা থপ্রের্ কফেন তাফদেফক ভেভীপত থেফক পনোিত্তা পদফত যা তাফদেফক 

থিফে বফসপিল। থকননা বদে যুফি তাফদে শত্রুফদে সংখযা পিল থবপশ আে 
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তাফদে সংখযা পিল অল্প। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা উহুদ যুফি ঈমানদােফদে 

সাফে কফেপিফলন। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা বফলন, ﴿ َُثم  َۖ نَز
َ
د   م  نر  َعلَي ُكم أ  ٱل َغم    َبع 
َمَنة  
َ
ِ أ َش   نَُّعِس  ئ َاة   َيغ 

ئ َاة   م  نُكم    َطِ 
َهَمت ُهم   قَد   َوَطِ 

َ
نُاُسُهم   أ

َ
َ  ب ٱهلَل   َيُظنُّونَ  أ  َظنَ  ق   ٱۡل َ  َغي 

َج ه ل َية   
[١١٤: عمران ال] ﴾١٥٤ ٱل   “অতঃিে কফিে িে আল্লাহ থতামাফদে প্রপত 

শাপন্ত-তন্দ্রা থপ্রের্ কেফলন, যা থতামাফদে একদলফক আেন্ন কেল এবং 

অনযদল মূফখণে মফতা আল্লাহে প্রপত কুধাের্া থিাষর্ কেত”। [সূো আফল 

ইমোন, আোত: ১৫৪] আবু তালহা োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, উহুফদে মেদাফন 

যাফদেফক তন্দ্রা থিফেপিল আপমও তাফদে অনযতম পিলাম। আমাে হাত থেফক 

বহুবাে তেবােী িফড় পগফেপিল, একবাে িফড় যাপেল আবাে কুপড়ফে 

পনপেলাম। আপম আমাে সােীফদে পদফক তাপকফে থদপখ তাফদে মাোগুফলা ঝুাঁফক 

িফড়ফি, থযন তাো থিিফনে প্রহোে েফেফি।  

হাপেয আবু ইো‘লা বর্ণনা কফেন আলী োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, বদফেে যুফি 

পমকদাদ োপদোল্লাহু ‘আনহু িাড়া আমাফদে মাফঝ আে থকাফনা অশ্বাফোহী পিল 

না, আমো আমাফদে পনফজফদে মাফঝ থদফখপি শুধু ঘুমন্তফক, তফব োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম িাড়া, পতপন বৃফেে তলফদফশ সকাল িযণন্ত 

সালাত আদাে কেপিফলন আে কাাঁদপিফলন।14 

আপম বপল: উহুফদে মেদাফন মুসপলমগর্ফক তন্দ্রা থিফে বফসপিল আে এ 

পবষেপি খুব প্রপসি। আে এ আোতপি (অত্র সূোে ৮নং আোত) বদফেে যুফিে 
                                           
14 মুসনাফদ আবু ইো‘লা, ২৮০, মুসনাদ হাদীস নং ১০২৩। শাইখ আহমদ শাফকে বফলন, 
সনদপি পবশুি। হাফেয ইবফন কাসীে ্বলীে তােসীফে বর্ণনাপি (২২/৪) উফল্লখ কফেন। 
আবু্দল্লাহ ইবন মাসঊদ োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, যুফিে মাফঝ তন্দ্র আল্লাহ তা‘আলাে িে 
থেফক পনোিত্তা, আে সলাফতে মাফঝ তন্দ্রা শেতাফনে িে থেফক। কাতাদা েহ. বফলন, তন্দ্রা 
োফক মাোে আে ঘুম হৃদফে। 
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সম্পফকণ বপর্ণত হফেফি। এফত প্রমাপর্ত হে থয, বদে যুফিও মুসপলমগর্ফক 

তন্দ্রা থিফেপিল। এ পবষেপি মুসপলফমে মাফঝ সংঘপিত হে যখন তাফদে অবস্থা 

সঙ্কিািন্ন হফেপিল। যাফত কফে আল্লাহে সাহাফযয তাফদে অন্তেগুফলা প্রশান্ত 

হে। আে এপি তাফদে প্রপত আল্লাহ তা‘আলাে অনুগ্রহ ও দো এবং তাফদে 

ওিফে তাাঁে পন‘আমত। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা বফলন, ﴿ َا ٱل ُعس    َمعَ  فَإ ن ً  إ نَ  ٥ يُس 
ا ٱل ُعس    َمعَ  [٦ ،١: الرشح] ﴾٦ يُس    “কফিে সাফেই ্বলপি আফি, পনঃসফেফহ কফিে 

সাফেই ্বলপি আফি”। [সূো আল-ইনপশোহ, আোত: ৫-৬] এ কােফর্ পবশুি 

হাদীফস এফসফি: োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বদে যুফি যখন আবু 

বকে োপদোল্লাহু ‘আনহুে সাফে তাাঁবুফত অবস্থান কেপিফলন, তাো উভফে 

থদা‘আ কেপিফলন। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লামফক তন্দ্রা স্পশণ 

কফে এেিে পতপন হাফসযা্ল অবস্থাে ঘুম থেফক থজফগ বফলন, « بَا بَْكٍر
َ
برِْشْ يَا أ

َ
أ

يل  لََعَ  ََنَايَا   انلَّْقع  َهَذا ِجْْبِ  »  “খুপশ হও, থহ আবু বকে, এ থয পজবেীল তাে 

কাাঁফধে উিে ধুলা থলফগ আফি”। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম 

তাাঁবুে দেজা পদফে থবে হন আে বফলন, ﴿ َُزم عُ  َسُيه  َم  بُرَ  َوُيَولُّونَ  ٱل  : القمر] ﴾٤٥ ٱدلُّ
٤١]  “এ সংঘবি দল শীঘ্রই িোপজত হফব আে পিিন পেফে িালাফব”। [সূো 

আল-কামাে, আোত: ৪৫] 

বদফেে োফত বৃপি বষণর্: 

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  ُۖ َمِءً  الَسَمِء   م نَ  َعلَي ُكم   َوُين  “আকাশ থেফক থতামাফদে 

ওিে বৃপিধাো বষণর্ কফেপিফলন” আলী ইবন আবু তলহা বর্ণনা কফেন, 

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইপহ ওোসাল্লাম যখন বদফেে মেদাফন আফসন, পতপন থসখাফন পশপবে 

স্থািন কফেন। মুশপেকফদে মাফঝ ও তাফদে মাফঝ পিল বালু। মুশপেকো িাপনে 
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পনেন্ত্রর্ পনফে থেলফল মুসপলমফদে কি হফত োফক। শেতান মুসপলমফদে অন্তফে 

থক্রাধ সৃপি কফে, তাফদে মাফঝ কুমন্ত্রর্া থদে। থতামো মফন কে থতামো 

আল্লাহে বনু্ধ, থতামাফদে মাফঝ তাাঁে োসূল েফেফিন, মুশপেকো থতামাফদে ওিে 

িাপনে দখল গ্রহর্ কফেফি। যখন থতামো প্রপবত্রতাে থদা‘আ কেপিফল। আল্লাহ 

তা‘আলা থতামাফদে ওিে প্রিুে বৃপি বষণর্ কফেন, মুসপলমগর্ িাপন িান কফেন, 

িপবত্রত অজণন কফেন, আল্লাহ তা‘আলা তাফদে থেফক শেতাফনে অিপবত্রতা দূে 

কফে থদন, বৃপি হওোে েফল বালু পস্থে হে, মুসপলমগর্ এবং তাফদে বাহনগুফলা 

তাে উিে পদফে থহাঁফি যাে এেিে তাো তাফদে শত্রুফদে পনকি পগফে থিৌঁফি। 

আল্লাহ তা‘আলা তাে নবীফক এবং মুপমনফদেফক এক হাজাে পেপেশতা পদফে 

সাহাযয কফেন। পজবেীল আলাইপহস সালাম িাাঁিশত পেপেশতা পনফে ডাফন 

পিফলন এবং পমকাঈল আলাইপহস সালাম অিে িাাঁিশ পনফে বাফম পিফলন। 

অনুরূি আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বফলন, মুশপেকো তাফদে 

কাফেলাফক সাহাযয কেফত এফস এবং তাফদে িফে যুি কেফত এফস এমন 

স্থাফন অবস্থান থনে থযখাফন িাপন পিল। তাো মুপমনফদে ওিে প্রাধানয পনফে 

পনল। েফল মুপমনফদে কি হফত লাগল, তাফদে পিিাসা থিল, তাো অিপবত্র 

অবস্থাে সালাত আদাে কো আেম্ভ কেল। এ পবষেপি মুসপলমগফর্ে অন্তফে 

পবপভন্ন দুপশ্চন্তাে উফদ্রক কেপিল। মুসপলমগর্ দুবণলতা অনুভব কফে। তােিে 

আল্লাহ তা‘আলা আসমান থেফক বৃপি বষণর্ কফেন, যাে েফল িাপনফত মাি ভফে 

যাে। তখন মুপমনো িাপন িান কেল, তাফদে বাহনফদে িাপন িান কোফলা, 

িপবত্রতাে থগাসল কেল, তাফদে িাত্রগুফলা ভফে পনল— আল্লাহ তা‘আলা তাফদে 

িপবত্রতাে বযবস্থা কেল। তাফদে িদসমূহ দৃঢ় কেল এবং তাফদে মফনাবল 

বাপড়ফে পদল। অনুরূি বর্ণনা কাদাদাহ, দাহ্হাক ও সূদ্দী েহ. থেফকও বপর্ণত 
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প্রপসি কো হফলা, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম যখন বদফে পতপন 

এমন স্থাফন অবস্থান পনফলন থযখাফন সামানয িাপন পিল। অেণাৎ প্রােপমক িাপন। 

তখন হুবাব ইবনুল মুনপযে োপদোল্লাহু ‘আনহু অগ্রসে হফে বলফলন, থহ 

আল্লাহে োসূল! থয জােগাে আিপন অবস্থান কফেফিন তা পক আল্লাহ পনধণাের্ 

কফে পদফেফিন তাহফল এ স্থান অপকক্রম কেব না, নাপক যুি কোে জনয এ 

স্থান গ্রহর্ কফেফিন। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বলফলন, « بَْل
ٌل نََزْْل ه  لِلَْحْرِب َوالَْمِكيَدةِ  «َمْْنِ  “বেং যুি কো ও ষড়যফন্ত্রে জবাব থদওোে জনয 

এখাফন উিপস্থত হফেপি”। তখন থস বলল, আল্লাহে োসূল এপি ভাফলা থকাফনা 

জােগা নে। আিপন আমাফদে পনফে িাপনে পনকি পনফে যান যা সম্প্রদাফেে 

থলাকফদে সাফে পমপলত। আমো তাে পিিফন কুি খনন কেব, েফল আমাফদে 

িাপন োকফব, তাফদে িাপন োকফব না। তাে কো শুফন োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইপহ ওোসাল্লাম িলফলন এবং তাই কেফলন। 

এ সম্পফকণ সবফিফে সুেে বর্ণনা পদফে হাদীস বর্ণনা কফেফিন মাগাযীে গ্রন্থকাে 

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন ইোসাে েহ.। পতপন বফলন, আমাে পনকি 

বর্ণনা কফেফিন ইোযীদ ইবন রুমান (পতপন) উেওো ইবন যুবাইে োপদোল্লাহু 

‘আনহু থেফক, পতপন বফলন, আল্লাহ তা‘আলা বালুমে উিতযকাে আসমান থেফক 

বৃপি বষণর্ কফেন, বৃপি থযখাফন োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম এবং 

তাাঁে সাহাবীগর্ পশপবে স্থািন কফেপিফলন থস স্থানপিফক মজবুত কফে যাফত 

কফে তাফদে িলাপেোে পবঘ্ন না ঘফি, আে কুোইশফদে স্থানপিফক এমন কফে 

থদে যাফত তাফদে িলাপেোে পবঘ্ন ঘফি।  
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মুজাপহদ েহ. বফলন, তন্দ্রাে িুফবণই আল্লাহ তা‘আলা তাফদে উিে বৃপি বষণর্ 

কফেন, বৃপিে েফল বালু উড়া বন্ধ হে, জপমন মজবুত হে, তাফদে অন্তে 

িপেতৃপ্ত হে এবং তাফদে িাগুফলা দৃঢ় হে।  

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:   َُطه  َرُكم ب ه   ّل   “থতামাফদেফক তা পদফে িপবত্র কোে জনয” 

অেণাৎ থিাি-বড় অিপবত্রতা থেফক আে তা বাপহযক পদকফক িপবত্র কফে। আল্লাহ 

তা‘আলাে বার্ী: ه َب  زَ  َعن ُكم   َوُيذ  الَشي َطِن   ر ج   “থতামাফদে থেফক শেতানী 

িংপকলতা দূে কোে জনয” অেণাৎ কুমন্ত্রর্া ও খাোি পিন্তা থেফক আে তা হফে 

আভযন্তেীর্ পবষফেে িপবত্রতা। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতবাসীফদে সম্পফকণ 

বফলন, ﴿  ق    ُخَض    ُسنُدسي  ث َيُِب  َع ل َيُهم َ تَۡب  َسِو رَ  وَُحلُّو ا   ِإَوس 
َ
[٢١: االنسان] ﴾٢١ ف َضة   م ن أ  

“তাফদে আবের্ হফব পিকন সবুজ থেশম ও থমািা থেশম, আে তাফদেফক 

অলংকাফে সপ্ত কো হফব রুিাে কঙ্কর্ দ্বাো”। [সূো আল-ইনসান, আোত: 

২১] এপি হফে বাপহযক থসৌেযণ, ﴿  اب ِ َربُُّهم   َوَسَقى ُهم [٢١: االنسان] ﴾٢١ َطُهوًرا َشَ  
“আে তাফদে েব্ব তাফদেফক িান কোফবন িপবত্র িপেেন্ন িানীে” অেণাৎ যা 

তাফদে মফধয থক্রাধ, পহংসা ও ঘৃর্া েফেফি তা িপবত্র কফে। আে তা হফে 

আভযন্তেীর্ থসৌেযণ ও এে িপবত্রতা। [সূো আল-ইনসান, আোত: ২১]  ب َط  َول َي 
وب ُكم   ََعَ 

قُلُ  “থতামাফদে পদলফক মজবুত কোে জনয” সধফযণে সাফে আে 

থতামাফদেফক থতামাফদে শত্রুফদে পবরুফি যুফি উৎসাপহত কফে আে তা হফে 

আভযন্তেীর্ সাহপসকতা।  الق َدامَ  ب ه   َوُيثَب  َت  “আে তা পদফে থতামাফদে িাফেে পভত 

শি কোে জনয” আে তা হফে বাপহযক সাহপসকতা। আল্লাহ ভাফলা জাফনন।  
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পেপেশতাফদে প্রপত আল্লাহ তা‘আলাে পনফদণশ: 

পেপেশতাফদে প্রপত আল্লাহ তা‘আলাে পনফদণশ তাো থযন, মুপমনগফর্ে 

অন্তেগুফলাফক দৃঢ় কফে এবং তাফদে সাফে থেফক যুি কফে। আল্লাহ তা‘আলাে 

বার্ী:   َمالئ َكة  إ َل  َربَُّك  يُوح   إ ذ
ن    ال 

َ
آَمُنوا اََّل ينَ  َفَثب  ُتوا َمَعُكم   أ  “স্মের্ কে যখন 

থতামাে েব পেপেশতাফদে প্রপত অহী িাপিফেপিফলন, ‘আপম থতামাফদে সফেই 

আপি। অতএব, মুপমনফদেফক থতামো দৃঢ়িদ থেখ”। [সূো আল-আনোল, 

আোত: ১২] এপি হফে থগািন পন‘আমত যা আল্লাহ তা‘আলা তাফদে জনয 

প্রকাশ কফেফিন; যাফত কফে তাো এ জনয তাাঁে শুকপেো আদাে কফে- আল্লাহ 

মহান, িপবত্র, বেকতমে এবং মযণাদাবান- পতপন তাাঁে থপ্রপেত পেপেশতামণ্ডলীে 

প্রপত প্রতযাফদশ কফেন তাাঁে নবী, তাাঁে দীন এবং তাাঁে বাপহনী মুসপলমগর্ফক 

সাহাযয কেফত। ইবন জাপেে েহ. এে বযাখযাে বফলন, ‘পতপন তাফদে প্রপত 

প্রতযাফদশ কফেন যা তাাঁে এবং তাফদে মাফঝ েফেফি থস বযািাফে তাো থযন 

মুপমনগর্ফক দৃঢ়িদ োফখ, তাফদেফক শত্রুফদে পবরুফি শপিে থজাগান থদে। 

আে আপম অবশযই যাো আমাে দীন ও োসূলফক অ্বলীকাে কফে তাফদে অন্তফে 

ভীপত সৃপি কফে থদব, তাফদে অিমান ও লাপঞ্চত কেব’।  

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী,   ق
ل 
ُ
وب   ف   َسأ

َب  َكَاُروا اََّل ينَ  قُلُ الرُّع   “অপিফেই আপম 

কাফেেফদে অন্তফে ভীপত সঞ্চাে কেব” অেণাৎ থতামো (থহ পেপেশতাগর্) 

মুপমনগর্ফক দৃঢ়িফদ োখ, আে তাফদেফক তাফদে শত্রুফদে পবরুফি শপিশালী 

কে আে এভাফব থতামাফদে প্রপত আমাে পনফদণশ কাফযণ িপের্ত কে, এে দ্বাো 

অপিফেই আপম আমাে পনফদণশ অমানযকােী এবং আমাে োসূলগর্ফক 

অ্বলীকােকােীে ওিে আতঙ্ক, অিমান-অিদস্থতা িাপিফে পদব। َق  فَِۡض  ُبوا  فَو 
َنِق   َبَنِني  ُكَ  م ن ُهم   َواۡض  ُبوا الع   “কাফজই তাফদে স্কফন্ধ আঘাত হান, আঘাত হান 
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প্রফতযকপি আেুফলে পগাঁফি পগাঁফি” অেণাৎ তাফদেফক পিন্নপভন্ন কফে পদফত তাফদে 

কিাফল আঘাত কে, আে তাফদেফক থকফি থেলফত তাফদে গদণাফন মাে, তাফদে 

অে-প্রতযে থকফি থেল, তা হফলা, হাত-িা।  

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  َق َنِق   فَو  الع   “স্কফন্ধ” এে বযাখযা একাপধক। 

মুোসপসেগর্  َق َنِق   فَو  الع   এে অেণ সম্পফকণ পবপভন্ন বযাখযা পদফেফিন। থকউ থকউ 

এে বযাখযাে বফলন, তাফদে মাোে মাে, এ মত পদফেফিন ইকোমা।  থকউ থকউ 

বফলন,  َق َنِق   فَو  الع   এে অেণ হফে তাফদে গদণাফন মাে অেণাৎ তাফদে কাাঁফধ 

আঘাত কে। দাহ্হাক এবং আপতইইোহ আল-আউেী েহ. এ মত বযি 

কফেফিন। এ অফেণে সােয থদে আল্লাহ তা‘আলা মুপমনগর্ফক থযিাে পদক-

পনফদণশনা পদফেফিন থস আোত। আল্লাহ তা‘আলা বফলন, ﴿َكَاُروا   ٱََّل ينَ  لَق يتُمُ  فَإ َذا 
َنُتُموُهم   إ َذا   َحَّت   ٱلر  َقِب   فَََض َب  ۡث 

َ
وا   أ [٤:  حممد] ﴾٤ ٱل َوثََِق  فَُشدُّ  “অতঃিে যখন 

থতামো কাফেেফদে সফে যুফি অবতীর্ণ হও, তখন তাফদে ঘাফড় আঘাত হাফনা, 

অবফশফষ যখন তাফদেফক িূর্ণরূফি িোি কে, তখন তাফদেফক শিভাফব থবাঁফধ 

থেল”। [সূো মুহাম্মদ, আোত: ৪] ইবন জাপেে িিে কফেন থয, এ আোত 

স্কফে আঘাত হানাফক প্রমার্ কফে।15 

                                           
15 কাফসম েহ. বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন,  ْبَعْث ألعذب

 
»إِِّنِّ لَْم أ

«بعذاب اهلل، إنما بعثت لرضب الرقاب وشد الوثاق  “আমাফক এ জনয থপ্রের্ কো হে পন থয, আপম 

আল্লাহে শাপি দ্বাো কাউফক শাপি পদব। আমাফক থপ্রের্ কো হফেফি স্কফে আঘাত হানা ও 
থবাঁফধ বেী কোে জনয”। বর্ণনাকােী ইবন আনাস েহ. বফলন, বদফেে পদন সাহাবীগর্ তাফদে 
হাফত  এবং পেপেশতাফদে হাফত পনহত হওো কাফেেফদে কাাঁফধে ওিফেে জখম, হাফতে 
আেুল ও িাফেে আেুফলে জখম থদফখ পিনফত সেম হফেপিল। থকননা এ সব অে-
প্রতযেগুফলাফত এমন পিহ্ন পিল থযন থসগুফলা আগুফন িুফড় থগফি। (অনুবাদক) 
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আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  َبَنِني 
 আঘাত হান প্রফতযকপি আেুফলে“ َواۡض  ُبوا م ن ُهم  ُكَ

পগাঁফি পগাঁফি”। ইবন জােীে েহ. বফলন, এে অেণ হফে: থহ মুপমনগর্ থতামো 

থতামাফদে শত্রুফদে সব জােগাে এবং হাত-িাে গ্রপন্থফত গ্রপন্থফক আঘাত কে 

  এে বহুবিন (অেণাৎ আেুল)। بنانة শব্দপি بنِن

আউেী আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফক বর্ণনা কফেন: পতপন 

বদফেে ঘিনা উফল্লখ কফেন এমনপক পতপন বফলন, [তাফদেফক এফকবাফে হতযা 

কফো না; বেং তাফদেফক িাকড়াও কে যাফত কফে তাো থতামাফদে দীফনে 

প্রপত আঘাত এফন আে লাত-ও্া থেফক পবোগ হফে কী কফেপিল এ বযািােপি 

তাফদেফক বুপঝফে পদফত িাে।] েফল আল্লাহ তা‘আলা পেপেশতাফদে প্রপত এ 

বফল অহী থপ্রের্ কফেন:    ن
َ
ق   آَمُنوا اََّل ينَ  َفَثب  ُتوا َمَعُكم   أ

ل 
ُ
وب   ف   َسأ

 َكَاُروا اََّل ينَ  قُلُ
َب  َق  فَِۡض  ُبوا الرُّع  َنِق   فَو  َبَنِني  ُكَ  م ن ُهم   َواۡض  ُبوا الع   “আপম থতামাফদে সফেই আপি। 

অতএব, মুপমনফদেফক থতামো দৃঢ়িদ থেখ’। অপিফেই আপম কাফেেফদে অন্তফে 

ভীপত সঞ্চাে কেব, কাফজই তাফদে স্কফন্ধ আঘাত হান, আঘাত হান প্রফতযকপি 

আেুফলে পগাঁফি পগাঁফি”। এেিে আবু জাহল (তাে ওিে আল্লাহ তা‘আলাে 

লা‘নাত) সত্তে জফনে মফধয (থসও) পনহত হে, উক্ববা ইবন আবু মুঈত্ব বেী হে 

আে এ অবস্থাে থস পনহত হে আে এভাফব সত্তেজন িূর্ণ হে অেণাৎ পনহফতে 

সংখযা পিল সত্তেজন। এ কােফর্ আল্লাহ তা‘আলা বফলন,  َنُهم   َذل َك
َ
 اهلَلَ  َشِقُّوا ب أ

 এে কাের্ হফলা, তাো আল্লাহ ও োসূফলে পবফোপধতা কফে” অেণাৎ“ َورَُسوَلُ 

তাো তাফদে পবফোপধতা কফেপিল েফল পবরুিািেফর্ে প্রপত তাো ধাপবত 

হফেপিল এবং তাো শেী‘আত মানয কো, তাে প্রপত ঈমান আনেন এবং 

আনুগতয িপেতযাগ কফেপিল।  আে (يشِقق) শব্দপি এমন হফত িাফে থয شق 
 َورَُسوَلُ  اهلَلَ  يَُشِق ق   َوَمن   থেফক থনওো হফেফি অেণাৎ, তাফক পদ্বখপণ্ডত কো। العصا
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يدُ  اهلَلَ  فَإ نَ  ع َقِب   َشد 
ال   “আে যাো আল্লাহ ও তাাঁে োসূফলে পবফোপধতা কেফব 

(তাফদে থজফন োখা দেকাে) আল্লাহ শাপিদাফন বড়ই কফিাে” অেণাৎ থয তাাঁে 

অবাধয হে এবং তাাঁে পবরুিািের্ কফে, পতপন তাে অনুসন্ধানী ও 

িোপজতকােী। না থকাফনা পকিু তাাঁে থেফক িালাফত িাফে আে না থকাফনা 

পকিুফক তাাঁে থক্রাফধে সমু্মফখ তাো দাাঁড় কোফত িাফে। পতপন বেকতমপণ্ডত 

সুউচ্চ, পতপন িাড়া প্রকৃত থকাফনা উিাসয থনই, পতপন িাড়া থনই থকাফনা 

প্রপতিালক।   نَ  فَُذوقُوهُ  َذل ُكم
َ
ََكف ر ينَ  َوأ

انلَِر   َعَذاَب  ل ل   “এিাই থতামাফদে শাপি। 

অতএব, তাে ্বলাদ গ্রহর্ কে, কাফেেফদে জনয আফি আগুফনে (জাহান্নাফমে) 

শাপি)”। এখাফন কাফেেফদে প্রপত সফম্বাধন কো হফেফি অেণাৎ থতামো 

দুপনোফত এ আযাব-গজব আ্বলাদন কে এবং আেও থজফন োখ থয, িেকাফল 

কাফেেফদে জনয েফেফি জাহান্নাফমে শাপি।  

َهِ﴿ يُّ
َ
أ ِ َكَاُروا   ٱََّل ينَ  لَق يُتمُ  إ َذا َءاَمُنو ا   ٱََّل ينَ  َي  ا  بَِرَ  تَُولُّوُهمُ  فاََل  زَح  د 

َ  ه م   َوَمن ١٥ ٱل 
 يَو َمئ ذ   يَُول 

ۥ   ِ إ َّل  ُدبَُرهُ ۖي  ُمَتَحر  ف   ق َتِ
و   ل 

َ
ا أ ً َوى هُ  ٱهلَل   م  نَ  ب َغَضب   بَِ ءَ  َفَقد   ف َئة   إ َل   ُمَتَحّي  

 
 َوب ئ َس  َجَهَنُم   َوَمأ

يُ   [ ١٦ ،١١: االنفال] ﴾١٦ ٱل َمص 

অেণানুবাদ: 

“থহ মুপমনগর্! থতামো যখন থযািা-বাপহনীরূফি কাফেেফদে সমু্মখীন হও, তখন 
তাফদেফক িৃষ্ঠপ্রদশণন কেফব না। এমন পদফন যুফি থকৌশল অবলম্বন বা পনজ 
দফলে সফে পমপলত হওোে উফদ্দশয িাড়া থকউ তাফদেফক িৃষ্ঠপ্রদশণন কেফল থস 
থতা আল্লাহে গজফব িপেফবপিত হফে িড়ল, জাহান্নামই তাে পিকানা আে তা 
কতই না পনকৃি প্রতযাবতণনস্থল।” [সূো আল-আনোল, আোত: ১৫-১৬]  
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তােসীে: 

যুফিে মেদান িলােন কোে ওিে পনফষধাজ্ঞা এবং তাে শাপি: 

যাো যুফিে মেদান থেফক িলােন কফে তাফদে জনয আগুফনে শাপি েফেফি 

মফমণ আল্লাহ তা‘আলা হুাঁপশোে কফেন, আল্লাহ বফলন- ََِهِ ي يُّ
َ
 لَق يُتمُ  إ َذا آَمُنوا اََّل ينَ  أ

ًاِ َكَاُروا اََّل ينَ  زَح   “থহ মুপমনগর্! থতামো যখন থযািা-বাপহনীরূফি কাফেেফদে 

সমু্মখীন হও” [সূো আল-আনোল, আোত: ১৫] অেণাৎ, তাফদে পনকিবতণী ও 

মুফখামুখী হও الد بَِرَ  تَُولُّوُهمُ  فَال  “তখন তাফদেফক িৃষ্ঠপ্রদশণন কেফব না” অেণাৎ 

পবপেন্ন হও না, থতামাফদে সােীফদে থিফড় িাপলফে থযও না   ه م   َوَمن 
 ُدبَُرهُ  يَو َمئ ذي  يَُول 

ۖي  ُمَتَحر  ًفِ إ ّل ل ق َتِ  “এমন পদফন যুফি থকৌশল অবলম্বন উফদ্দশয িাড়া থকউ 

তাফদেফক িৃষ্ঠপ্রদশণন কেফল” [সূো আল-আনোল, আোত: ১৬] অেণাৎ থস 

এমন ভাব থদপখফে তাে (শত্রু) থেফক িলােন কফে থযন থস তাফক ভে 

থিফেফি েফল থস তাফক অনুসের্ কফে এেিে থস সুফযাগ গ্রহর্ কফে আে 

পেফে এফস তাফক হতযা কফে। এ থেফত্র তাে (মুসপলফমে) থকাফনা থগানাহ 

থনই। সা‘ঈদ ইবন জুবাইে এবং সুদ্দী এ বযাখযা প্রদান কফেফিন। দাহ্হাক েহ. 

বফলন, থয বযপি শত্রুফদে শপি সম্পফকণ থখাাঁজ থনওোে জনয তাে সােীফদে 

থেফক সামফন এপগফে যাে এবং তা কাফজ লাগাে।   و
َ
ا أ ً ف َئةي  إ َل  ُمَتَحّي    “বা পনজ 

দফলে সফে পমপলত হওোে” অেবা এখান থেফক িাপলফে মুসপলফমে অনয 

দফলে সাফে পমপলত হে (েফল) থস তাফদেফক সহফযাপগতা কফে অেবা তাো 

তাফক সাহাযয কফে, এপি তাে জনয সবধ। এমনপক থস যপদ েুদ্র থকাফনা দফল 

োফক এেিে িাপলফে তাে থনতাে পনকি যাে অেবা বড় থকাফনা থনতাে পনকি 

যাে তবুও থস এ অনুমপতে আওতাে িড়ফব। আবু্দল্লাহ ইবন উমাে থেফক 

ইমাম আহমদ বর্ণনা কফেন, োসূফলে থপ্রপেত একপি সসনয দফল যুিেত 
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পিলাম। এ যুফি থলাফকো িাপলফে যাে। আপম িাপলফে যাওোফদে মফধয 

একজন। িফে আমো বললাম, আমোফতা যুফিে মেদান থেফক িলােন কফেপি 

এখন আমো পক কেব? তােিে আমো বললাম, আমো মদীনাে প্রফবশ কফে 

তাফত োত কাাঁিাই। তােিে বললাম আমো আমাফদে পবষেপি োসূলুল্লাহ 

সাল্লল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম এে পনকি তুফল ধপে। যপদ থকাফনা তাওবা োফক 

তফব ভাফলা আে না হে আমাফদে বংস। আমো সকাফলে সালাফতে িূফবণ 

দেবাফে আপস। পতপন থবে হফে বলফলন, তাো কাো? তখন আমো বললাম, 

আমো যুফি মেদান থেফক িলােনকােী। তখন পতপন বলফলন, না বেং থতামো 

অবস্থানকােী, আপম থতামাফদে দল এবং মুসপলমফদে দলভুি। তােিে আমো 

সামফন অগ্রসে হফে তাে হাফত িুমু পদলাম। অনুরূি বর্ণনা কফেফিন আবূ 

দাউদ, পতেপমযী, ইবন মাযাহ, ইমাম পতেপমযী বফলন, হাদীসপি হাসান।  

অনুরূি বফলফিন উমাে ইবনুল খাত্তাব োপদোল্লাহু ‘আনহু আবু উবাইদাহে 

সম্পফকণ বফলন যখন পতপন িােফসয একপি থসতুে ওিে যুি কেপিফলন আে এ 

সমে িােসয সসনযো পিল সংখযাে অফনক: থস যপদ আমাে পনকি পেফে আসত 

তফব আপম তাে জনয এক দল হফে থযতাম। মুহাম্মাদ ইবন সীেীন উমাে 

ইবনুল খাত্তাব োপদোল্লাহু ‘আনহু থেফক একই বর্ণনা থদন। অিে এক বর্ণনাে 

এফসফি, যা আবু উসমান আন-নাহদী উমাে োপদোল্লাহু ‘আনহু থেফক বর্ণনা 

কফেফিন পতপন বফলন, আবু ‘উবাইদ যখন লড়াই কেপিফলন উমাে োপদোল্লাহু 

‘আনহু বফলন, থহ থলাক সকল, আপম প্রপতপি মুসপলফমে থসনাদল। মুজাপহদ েহ. 

বফলন, উমাে ো. বফলন, আপম প্রফতযক মুসপলফমে দল।  

আে দাহ্হাক েহ.   و
َ
ا أ ً ف َئةي  إ َل  ُمَتَحّي    “বা পনজ দফলে সফে পমপলত হওোে” এ 

আোত সম্পফকণ বফলন, املتحزي হফে থয নবী সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম 
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এবং তাাঁে সাহাবীগফর্ে পনকি পেফে যাে; পকন্তু িলােন যপদ এ সমি কােফর্ে 

থকাফনা একপিে জনয না হে তফব তা হাোম, কবীো থগানাহ। থকননা এ 

সম্পফকণ বুখােী ও মুসপলম তাফদে ‘সহীহ’ গ্রফন্থ উফল্লখ কফেন, আবু হুোেোহ 

োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলফিন: 
وبَِقاِت » بَْع الْم  ؟ قَاَل: « اْجتَنِب وا السَّ نَّ ِ َوَما ه  وَل اَّللَّ حْ »ِقيَل يَا رَس  ، َوالسِّ ِ ْك  بِاَّللَّ ، َوَقتْل  الرشِّ ر 

َ  اَّللَّ  إاِلَّ  ْكل  َماِل اَْلَتِيِم، َواْلََّوِّلِّ يَْوَ  الزَّحْ  انلَّْفِس الَِِّت َحرَّ
َ
َبا، َوأ ْكل  الرِّ

َ
، َوأ ِف، وقذ  بِاْْلَقِّ

«املحصنات الغافَلت املؤمنات  ‘‘থতামো সাতপি বংসকােী থগানাহ থেফক থবাঁফি 

োক: বলা হে: থহ আল্লাহে োসূল থসগুফলা কী কী? পতপন বফলন, আল্লাহে 

সাফে পশকণ কো, যাদু, এমন আত্মাফক হতযা কো যা আল্লাহ তা‘আলা হাোম 

কফেফিন তফব নযােভাফব (হফল পভন্ন কো), সুদ খাওো, ইোতীফমে সম্পদ থভাগ 

কো, যুফিে মেদান থেফক িলােন কো এবং মুপমনা, সাধাপসফধ িপবত্রা নােীে 

পবরুফি অিবাদ থদওো”।16 এ কােফর্ আল্লাহ তা‘আলা বফলন,  ََفَقد   بَِء “থস 
থতা িপেফবপিত হফে িড়ল” অেণাৎ পেফে থগল  َواهُ  اهلَل   م نَ  ب َغَضبي

 
َوَمأ  “আল্লাহে 

গজফব, আে তাে পিকানা” তাে গন্তবয, এবং প্রতযাবতণর্ পদবফস তাে বাসস্থান 

يُ   জাহান্নামই আে তা কতই না পনকৃি প্রতযাবতণনস্থল”।17“ َجَهَنمُ  َوب ئ َس  ال َمص 

                                           
16 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ২৭৬৬; সহীহ মুসপলম, হাদীস নং ৮৯ 
17 ইমাম আহমাদ েহ. বাশীে ইবন মা‘বাদ থেফক বর্ণনা কফেন, পতপন বফলন, আপম োসূলুল্লাহে 
সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে পনকি বাই‘আত গ্রহর্ কোে জনয আপস, পতপন আমাফক শতণ 
থদন আপম এ কো সােয থদই— আল্লাহ িাড়া থকাফনা সপতযকাে ইলাহ থনই, মুহাম্মাদ 
সাল্লল্লাহু আলাইপহ ওেসাল্লাম আল্লাহে বাো ও োসূল, সালাত কাফেম কপে, যাকাত আদাে 
কপে, হজ িালন কপে, েমযাফনে সাওম িালন কপে, আল্লাহে োিাে পজহাদ কপে। আপম 
বললাম দু’পি িালন কো আমাে দ্বাো সম্ভব নে, এক- পজহাদ। কাের্, তাো ধাের্া কফে, থয 
পিিিা হে থস আল্লাহে থক্রাফধ িপেফবপিত হফে িড়ল। আপম আশংকা কপে, আপম যখন 
যুফিে মেদাফন উিপস্থত হব, অন্তে দুবণল হফে িড়ফব এবং মৃতুয ভফে িলােন কেব। দুই- 
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থকউ থকউ বফলন, িলােন কো হাোম শুধু সাহাবীগফর্ে জনয। কাের্, তাফদে 

জনয পজহাদ কো পিল েেফয ‘আইন। থকউ থকউ বফলন, আনসােফদে ওিে 

হাোম। কাের্, তাো সবণাবস্থাে থশানা ও মানাে ওিে বাই‘আত কফেফিন।  

থকউ থকউ বফলন, এ আোত দ্বাো উফদ্দশয বদেী সাহাবীগর্। (এ মত বপর্ণত, 

আমে, ইবন আব্বাস, আবু হুোেো, আবু সা‘ঈদ না‘থে, হাসান বাসেী সা‘ঈদ 

ইবন জুবাইে, ইকপেমাহ, কাতাদা ও দাহ্হাক োপদোল্লাহু ‘আনহুম প্রমূখ থেফক) 

এ মফতে িফে তাফদে প্রমার্, এ পদন এমন থকাফনা েুদ্র জামা‘আত পিল না 

যাফদে থকাফনা দল আফি, যাফদে পদফক তাো পেফে যাফব, একমাত্র এ দল 

িাড়া। থযমন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন, « مَّ إِنَّ ت ْهِلْك اللَّه 
«َهِذ ِ الِْعَصابََة اَل ت ْعبَد  ِف األرض  “থহ আল্লাহ তুপম যপদ এ েুদ্র জামা‘আতফক বংস 

কে, তফব জপমফন ইবাদাত কোে আে থকউ োকফব না”। এ কােফর্ হাসান 
েহ. আল্লাহে বার্ী: ه م   َوَمن 

ُدبَُره يَو َمئ ذي  يَُول   “এমন পদফন থয িৃষ্ঠপ্রদশণন কেল” 

সম্পফকণ বফলন, এপি পিল বদফেে পদন। তফব বতণমাফন যপদ থকউ তাে শহে বা 

দফলে পদক পেফে আফস তাফত থকাফনা অসুপবধা থনই। 

ইবনুল মুবােক েহ. ইোপযদ ইবন হাবীব েহ. থেফক বর্ণনা কফে বফলন, বদফেে 

পদন থয িলােন কফে আল্লাহ তা‘আলা তাে জনয জাহান্নাম অবধাপেত কফেন। 

                                                                                           
সদকা। আমাে পকিুই থনই মাত্র কতক িাগল এবং দশপি যুদ-আমাে িপেবাফেে বাহন। 
অতঃিে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম তাে হাত ধফে নাড়া পদফে বফলন, « فَََل
ل  اْْلَنََّة إًِذا؟ «ِجَهاَد َواَل َصَدقََة، ِفيَم تَْدخ   “পজহাদ থনই আবাে সাদকাও থনই, তাহফল তুপম কীভাফব 

জান্নাফত প্রফবশ কেফব”? আপম বললাম, থহ আল্লাহে োসূল আপম বাই‘আত গ্রহর্ কেব, 
অতঃিে আপম সবগুফলাে ওিে বাই‘আত গ্রহর্ কপে। ইমাম আহমাদ েহ. ্বলীে মুসনাফদ 
(৫/২২৪) হাদীসপি উফল্লখ কফেফি। এ সনফদ হাদীসপি গেীব, িে পকতাফব হাদীসপি আফস 
পন। (অনুবাদক) 



 

 

হাফেয ইবন কাসীফেে তােসীে থেফক সংফেপিত সূো আল-আনোল-এে তােসীে   
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আল্লাহ তা‘আলা বফলন, ه م   َوَمن 
ۥ   يَو َمئ ذ   يَُول  ِ إ َّل  ُدبَُرهُ ۖي  ُمَتَحر  ف   ق َتِ

و   ل 
َ
ا أ ً  َئة  ف   إ َل   ُمَتَحّي  

َوى هُ  ٱهلَل   م  نَ  ب َغَضب   بَِ ءَ  َفَقد  
 
يُ  َوب ئ َس  َجَهَنُم   َوَمأ ٱل َمص   “এমন পদফন যুফি থকৌশল 

অবলম্বন বা পনজ দফলে সফে পমপলত হওোে উফদ্দশয িাড়া থকউ তাফদেফক 

িৃষ্ঠপ্রদশণন কেফল থস থতা আল্লাহে গজফব িপেফবপিত হফে িড়ল, জাহান্নামই 

তাে পিকানা আে তা কতই না পনকৃি প্রতযাবতণনস্থল।” তােিে যখন ওহুফদে 

পদন আফস থস সম্পফকণ আল্লাহ তা‘আলা বফলন, ﴿ َا   ٱََّل ينَ  إ ن ََق  يَو مَ  م نُكم   تََوَلو   ٱِل 
َعِن   َم 

لَُهمُ  إ َنَمِ ٱل  ََتَ ه  ٱهلَلُ  َعَاِ َولََقد   َكَسُبوا    َمِ ب َبع ض   ٱلَشي َط نُ  ٱس   َحل يم   ور  َغاُ  ٱهلَلَ  إ نَ  َعن ُهم 
[١١١: عمران ال] ﴾١٥٥  “পনশ্চে থতামাফদে মফধয যাো পিিু হফি পগফেপিল থসপদন, 

থযপদন দু’দল মুফখামুপখ হফেপিল, শেতানই তাফদে পকিু কৃতকফমণে েফল 

তাফদেফক িদস্খপলত কফেপিল। আে অবশযই আল্লাহ তাফদেফক েমা কফেফিন। 

পনশ্চে আল্লাহ িেম েমাশীল, সহনশীল”। [সূো আফল ইমোন, আোত: ১৫৫] 

তােিে যখন সাত বিে িে হুনাইফনে যুফিে পদন আফস আল্লাহ তা‘আলা 

বফলন,  َب ر ين د  -অতঃিে থতামো িৃি প্রদশণন কেফল” [সূো আত“ ُثَم وّل ُتم مُّ

তাওবাহ, আোত: ২৫] ُثَم َيُتوُب اهلَلُ م ن َبع د  َذل َك ََعَ من يشآء “তােিে আল্লাহ 

যাফক িান তাে তাওবা কবুল কফেন”। [সূো আত-তাওবাহ, আোত: ২৭] আবু 

সা‘ঈদ োপদোল্লাহু ‘আনহু থেফক বপর্ণত, পতপন এ আোত ه م   َوَمن 
ُدبَُرهُ  يَو َمئ ذ   يَُول   

“এমন পদফন থয িৃষ্ঠপ্রদশণন কেল” সম্পফকণ বফলন, এ আোতপি বদেী 

সাহাবীগফর্ে পবষফে নাপযল হে।  

তফব আোতপি বদেী সাহাবীগফর্ে সম্পফকণ নাপযল হফলও উপল্লপখত মতামত 

বদেী সাহাবী িাড়া অনযফদে জনয যুফিে মেদান থেফক িলােন কো হাোম 

হওোে িপেিন্থী নে। থযমন, আবু হুোেো োপদোল্লাহু ‘আনহু থেফক বপর্ণত 
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উপল্লপখত হাদীস থেফক পবষেপি স্পি হে থয, যুি থেফক িলােন কো 

বংসাত্মক পবষেসমূফহে অন্তভুণি। আল্লাহ ভাফলা জাফনন। 

ُتلُوُهم   فَلَم  ﴿ نَ  َتق  نَ  َرَمي َت  إ ذ   َرَمي َت  َوَمِ َقَتلَُهم    ٱهلَلَ  َوَل ك  َ  َرَم   ٱهلَلَ  َوَل ك  ُب ل  م ن يَ  َوّل   ٱل ُمؤ 
نَ  َذ ل ُكم   ١٧ َعل يم   َسم يع   ٱهلَلَ  إ نَ  َحَسًنِ   باََل ءً  م ن هُ 

َ
َك ا ر ينَ  َكي د   ُموه نُ  ٱهلَلَ  َوأ

 ﴾١٨ ٱل 
 [ ١١ ،١٧: االنفال]

অেণানুবাদ: 

(আসল বযািাে হফলা) “থতামো তাফদেফক হতযা কফো পন, বেং আল্লাহই 
তাফদেফক হতযা কফেফিন, তুপম যখন পনফেি কেপিফল তাফতা তুপম পনফেি 
কফো পন; বেং আল্লাহই পনফেি কফেপিফলন যাফত পতপন মুপমনফদেফক এক 
সুেেতম িেীোে সেলতাে সফে উত্তীর্ণ কেফত িাফেন। আল্লাহ সবণফশ্রাতা, 
সবণজ্ঞ। আমাে এ বযবস্থা থতামাফদে জনয, (আে কাফেেফদে সম্পফকণ কো এ 
থয) আল্লাহ কাফেেফদে ষড়যন্ত্রফক অফকফজা কফে থদন”। [সূো আল-আনোল, 
আোত: ১৭-১৮] 

তােসীে: 

কাফেেফদে হতযা এবং তাফদে প্রপত ধুপল পনফেি: 

আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা কফেন থয, পতপন মানুফষে কমণসমূহ সৃপি কফেফিন আে 

তাফদে থেফক যত ভাফলা কাযণ সংঘপিত হে থসগুফলাে জনয পতপনই প্রশংসাে 

থযাগয। থকননা, পতপনই তাফদেফক এ সব কাজ কোে তাওেীক পদফেফিন এবং 

তাফদেফক সহফযাপগতা কফেফিন। এ কােফর্ আল্লাহ তা‘আলা বফলন,   فَلَم 
ُتلُوُهم   نَ  َتق  َقَتلَُهم   اهلَلَ  َولَك   “(আসল বযািাে হফলা) থতামো তাফদেফক হতযা কফো 

পন; বেং আল্লাহই তাফদেফক হতযা কফেফিন” [সূো আল-আনোল, আোত: ১৭] 
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অেণাৎ থতামো থতামাফদে শপি ও েমতাে থতামাফদে শত্রুফদে হতযা কফো পন 

যখন তাফদে সংখযা পিল থবপশ আে থতামাফদে সংখযা পিল কম। অেণাৎ বেং 

পতপনই থতামাফদেফক তাফদে ওিে পবজে দান কফেফিন। থযমন, পতপন বফলন, 

ُكمُ  َولََقد  ﴿ ر   ٱهلَلُ  نََِصَ نُتم   ب َبد 
َ
ذ َلة    َوأ

َ
[١٢٣: عمران ال] ﴾١٢٣ أ  “এবং আল্লাহ থতামাফদে 

হীন অবস্থাে বদে যুিফেফত্র থতামাফদে সাহাযয কফেফিন”। [সূো আফল ইমোন, 

আোত: ১২৩] আল্লাহ তা‘আলা বফলন, ﴿  ُكمُ  لََقد ي حُ  َويَو مَ  َكث َيةي  َمَواط نَ  ف   اهلَلُ  نََِصَ  نَي 
َجَبت ُكم   إ ذ   ع 
َ
تُُكم   أ َ ن   فَلَم   َكْث 

 مَ ثُ  رَُحَبت   ب َمِ الر ُض  َعلَي ُكمُ  َوَضِقَت   َشي ًئِ َعن ُكم   ُتغ 
ب ر ينَ  َوَّل ُتم   [ ٢١ :اِلوبة] ﴾٢٥ُمد   “বস্তুতঃ আল্লাহ থতামাফদেফক বহু যুি থেফত্র 

সাহাযয কফেফিন আে হুনােফনে যুফিে পদন, থতামাফদে সংখযাে আপধকয 

থতামাফদেফক গফবণ মাফতাোো কফে পদফেপিল, পকন্তু তা থতামাফদে থকাফনা কাফজ 

আফস পন, জপমন তাে পবশালতা পনফে থতামাফদে কাফি সংকীর্ণই হফে পগফেপিল, 

আে থতামো পিিন পেফে িাপলফে পগফেপিফল”। [সূো আত-তাওবাহ, আোত: 

২৫] আল্লাহ তা‘আলা অবপহত কফেন থয, পবজে কখনও সংখযাপধকয অেবা 

থবপশ অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ কোে ওিে পনভণে কফে না; বেং পবজে আফস আল্লাহ 

তা‘আলাে িে থেফক। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা বফলন, ﴿قَل يلَةي  ف َئة   م  ن َكم 
ر  ف َئة   َغلََبت   [٢٤٣: ابلقرة] ﴾٢٤٩ ٱلَص ۡب  ينَ  َمعَ  َوٱهلَلُ  ٱهلَل ه  ب إ ذ ن   َكث َيةَ  “আল্লাহে হুকুফম বহু 

থেফত্র েুদ্র দল বৃহৎ দফলে ওিে জেযুি হফেফি, আে আল্লাহ তা‘আলা 

সধযণযশীলফদে সাফে আফিন” [সূো আল-বাকাো, আোত: ২৪৯]  

এেিে আল্লাহ তা‘আলা এক মুপি বালুে কো উফল্লখ কফেন যা তাাঁে োসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বদফেে মেদাফন কাফেেফদে প্রপত পনফেি 

কফেন, যখন পতপন তাাঁবু থেফক থবে হফে আফসন যাে িূফবণ পতপন আল্লাহ 

তা‘আলাে পনকি থদা‘আ কফেন, অনুনে-পবনে কফেন, তাাঁে বশযতা ্বলীকাে 
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কফেন, এেিে পতপন থসই মুপি বালু তাফদে প্রপত পনফেি কফেন আে বফলন, 

الوجو  شاهت  ‘তাফদে থিহাোগুফলা অিমাপনত থহাক’ এেিে পতপন তাাঁে 

সাহাবীগর্ফক সাবধানতাে সাফে যুি শুরু কোে পনফদণশ থদন, েফল তাো তাই 

কফে। আল্লাহ তা‘আলা তাাঁে এক মুপি বালু কাফেেফদে থিাফখ প্রফবশ কোন, 

তাফদে প্রফতযফক এে দ্বাো আক্রান্ত হে যাফত যা তাফদেফক এফত বযি কফে 

তুফল। এ কােফর্ আল্লাহ তা‘আলা বফলন, ِنَ  َرَمي َت  إ ذ   َرَمي َت  َوَم َرَم  اهلَلَ  َولَك   
“তুপম যখন পনফেি কেপিফল তাফতা তুপম পনফেি কেপন, বেং আল্লাহই পনফেি 

কফেপিফলন” অেণাৎ পতপনই তাফদে পনকি তা থিৌঁফি পদফেপিফলন, আে 

তাফদেফক এফত বযি কফেপিফলন। তুপম নও।  

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, বদফেে পদন োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলাে পনকি থদা‘আ কফেন, অনুনে-

পবনে কফেন এবং বফলন, «بًَدا
َ
رِْض أ

َ
«يَا رَبِّ إِْن ت ْهِلْك َهِذ ِ الِْعَصابََة فَلَْن ت ْعبََد ِِف اأْل  

“থহ আল্লাহ যপদ এ েদ্র জামা‘আতপি বংস কো হে তফব জপমফন থতামাে 

থগালামী কোে থকউ েইল না”। তখন পজবেীল আলাইপহস সালাম তাফক 

বলফলন, এক মুপি মাপি তাফদে থিহাোে পদক পনফেি করুন। তােিে পতপন 

এক মুপি মাপি পনফে তাফদে থিহাোে পদফক পনফেি কেফলন। তখন একজন 

মুশপেকও বাকী োকফলা না যাফদে থিহাো ও মুফখ বালু থিৌঁফি পন। তােিে 

তাো পিিু হিল।  

মুহাম্মাদ ইবন কাইস ও মুহাম্মদ ইবন কা‘ব আল-কুোযী বফলন, যখন উভে 

দল এফক অিফেে মুফখামুখী হফলা, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম 

এক মুপি মাপি হাফত পনফলন, তােিে পতপন তা প্রপতিফেে পদফক পনফেি 

কেফলন এবং বলফলন, الوجو  شاهت  ‘তাফদে থিহাোগুফলা অিমাপনত থহাক’ 
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েফল বাপল প্রফতযক মুশপেফকে থিাফখ পগফে প্রফবশ কফে। আে এ সুফযাফগ 

োসূফল সাহাবীগর্ সামফন অগ্রসে হফে তাফদে হতযা ও বেী কেফত শুরু 

কফেন। কাফেেফদে িোজে োসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে বাপল 

পনফেফিে কােফর্ই পিল। তােিে আল্লাহ তা‘আলা এ আোত ِرََمي َت  إ ذ   َرَمي َت  َوَم 
نَ  َرَم  اهلَلَ  َولَك   “তুপম যখন পনফেি কেপিফল তাফতা তুপম পনফেি কে পন; বেং 

আল্লাহই পনফেি কফেপিফলন” নাপযল কফেন। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক বর্ণনা 

কফেন: আমাে পনকি মুহাম্মাদ ইবন জা‘োে ইবনুয যুবাইে হাদীস বর্ণনা 

কফেফিন উেওো ইবন যুবাইে োপদোল্লাহু ‘আনহু থেফক বপর্ণত, পতপন এ 

আোত:  َ ُب ل  َحَسًنِ باَلءً  م ن هُ  ال ُمؤ م ن يَ  َوّل   “যাফত পতপন মুপমনফদেফক এক সুেেতম 

িেীোে সেলতাে সফে উত্তীর্ণ কেফত িাফেন” সম্পফকণ বফলন, অেণাৎ যাফত 

কফে মুপমনগর্ তাফদে ওিফে আল্লাহে পন‘আমতফক বুঝফত িাফে থয, পতপন 

তাফদেফক তাফদে শত্রুফদে ওিে পবজে দান কফেফিন অেি শত্রুফদে সংখযা 

পিল থবপশ আে তাফদে সংখযা পিল কম; যাফত কফে এে মাধযফম তাো তাাঁে 

অপধকাে পিনফত িাফে আে এে মাধযফম তাাঁে পন‘আমফতে শুকপেো আদাে 

কফে। ইবন জােীে েহ.ও এ ধেফর্ে বযাখযা কফেফিন। হাদীফস এফসফি: 

(আল্লাহ তা‘আলাে িে থেফক) সব ধেফর্ে িেীো আমাফদে জনয 

পন‘আমত্বলরূি)।  

َعل يم   َسم يع   اهلَلَ  إ نَ   “আল্লাহ্ সবণফশ্রাতা, সবণজ্ঞ” অেণাৎ পতপন সকল থদা‘আ শ্রবর্ 

কফেন, আে কাো তাাঁে সাহাযয ও পবজফেে উিযুি তাফদে সম্পফকণও অবগত 

আফিন। আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:   نَ  َذل ُكم
َ
ََكف ر ينَ  َكي د   ُموه نُ  اهلَلَ  َوأ

ال   “আমাে এ 

বযবস্থা থতামাফদে জনয, (আে কাফেেফদে সম্পফকণ কো এিাই থয) আল্লাহ 

কাফেেফদে ষড়যন্ত্রফক অফকফজা কফে থদন” [সূো আল-আনোল, আোত: ১৮] 
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এপি মুসপলমফদে অপজণত পবজফেে িাশািাপশ আফেকপি সুসংবাদ, আল্লাহ 

তা‘আলা তাফদেফক অবপহত কফেন থয, ভপবষযফত পতপন কাফেেফদে িক্রান্ত 

নসযাত কফে পদফবন, তাফদেফক অিদস্থ কেফবন, আে তাফদে সকল পবষেফক 

বংস কফে পদফবন। আল্লাহ তা‘আলাে জনয সকল প্রশংসা এবং তাাঁেই অনুগ্রহ।  

ت ُحوا   إ ن﴿ َتا  ُح   َجِ َءُكمُ  َفَقد   تَس  َ  َولَن َنُعد   َتُعوُدوا   ِإَون َلُكم    َخي    َفُهوَ  تَنَتُهوا   ِإَون ٱل َات   ُتغ ن 
نَ  َكُْثَت   َولَو   َِشي   ف َئُتُكم   َعنُكم  

َ
م ن يَ  َمعَ  ٱهلَلَ  َوأ  [ ١٣: االنفال] ﴾١٩ ٱل ُمؤ 

অেণানুবাদ: 

(ওফহ কাফেেগর্!) “থতামো মীমাংসা িাপেফল, মীমাংসা থতা থতামাফদে কাফি 
এফস থগফি; আে যপদ থতামো (অনযাে থেফক) পবেত হও, তফব তা থতামাফদে 
জনযই কলযার্কে, থতামো যপদ আবাে (অনযাে) কে, আপমও আবাে শাপি পদব, 
থতামাফদে দল-বাপহনী সংখযাে অপধক হফলও থতামাফদে থকাফনা উিকাফে 
আসফব না এবং আল্লাহ থতা মুপমনফদে সফে আফিন”। [সূো আল-আনোল, 
আোত: ১৯] 

তােসীে:  

মুশপেকফদে মীমাংসাে আফবদফন সাড়া প্রদান: 

আল্লাহ তা‘আলা কাফেেফদে বফলন,   ت ُحوا إ ن َتا  ال َات حُ  َجَِءُكمُ  َفَقد   تَس   “(ওফহ 
কাফেেগর্!) থতামো মীমাংসা িাপেফল, মীমাংসা থতা থতামাফদে কাফি এফস 

থগফি”। [সূো আল-আনোল, আোত: ১৯] অেণাৎ থতামো আল্লাহ তা‘আলাে 

পনকি সাহাযয িাও পবজফেে এবং থতামাফদে শত্রু মুপমনগফর্ে মাফঝ পবিাে-

োেসালা কফে থদওোে জনয, তফব থতামো যা থিফেি থসিাফতা এফস থগফি। 

থযমন, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক এবং অনযানযো বর্ণনা কফেন যুহেী থেফক (পতপন) 
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আবু্দল্লাহ ইবন সা‘লাবা ইবন সাঈে থেফক: আবু জাহাল বদফেে পদন বফল: থহ 

আল্লাহ, আমাফদে দু’দফলে মফধয থক েফিে সম্পকণ অপধক পিন্নকােী আে 

আমাফদেফক তাফত পনফে এফসফি যা আমাফদে কাফি িপেপিত নে, আিপন 

তাফক এ পদফন বংস কফে পদন। এ পিল তাে িে থেফক পবজে মীমাংসা 

িাওোে ধের্। তখন অবতীর্ণ হে এ আোত:   ت ُحوا إ ن َتا  ال َات حُ  َجَِءُكمُ  َفَقد   تَس   
“(ওফহ কাফেেগর্!) থতামো মীমাংসা িাপেফল, মীমাংসা থতা থতামাফদে কাফি 

এফস থগফি”। [সূো আল-আনোল, আোত: ১৯]  

ইমাম আহমাদ েহ. আবু্দল্লাহ্ ইবন সা‘লাবা থেফক বর্ণনা কফেন: আবু জাহাল 

যখন মুসপলমবৃফেে মুফখামুপখ হে তখন থস বফল: থহ আল্লাহ, আমাফদে মাফঝ 

অপধক েফিে সম্পকণ পিন্নকােী, আে আমাফদেফক যাফত পনফে এফসফি যা 

আমাফদে পনকি িপেপিত নে, তাফক বংস কফে পদন, থস মীমংসা কফে পদফত 

বফল।  

অনুরূিভাফব হাপকম তাাঁে মুিাদোফক এে উফল্লখ কফেফিন আে পতপন বফলন, এ 

বর্ণনা বুখােী ও মুসপলফমে শতণানুযােী পবশুি, তফব তাো তাফদে গ্রন্থদ্বফে এে 

উফল্লখ কফেন পন।18 সুদ্দী েহ. বফলন, মুশপেকো যখন মক্কা থেফক বদফেে 

উফদ্দফশয থবে হে তখন তাো কা‘বাে িদণা ধফে আল্লাহ তা‘আলাে পনকি 

সাহাযয িাে আে বফল: থহ আল্লাহ, আমাফদে দু’পি দফলে মফধয থয অপধক 

মযণাদাবান ও সম্মাপনত এবং উভে থগাফত্রে মফধয থয ভাফলা তাফক সাহাযয কে। 

তখন আল্লাহ তা‘আলা বফলন,   ت ُحوا إ ن َتا  ال َات حُ  َجَِءُكمُ  َفَقد   تَس   “(ওফহ 

কাফেেগর্!) থতামো মীমাংসা িাপেফল, মীমাংসা থতা থতামাফদে কাফি এফস 

                                           
18 অনুরূি বর্ণনা বপর্ণত, আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা, মুজাপহদ, দহ্হাক, 
কাতাদা, ইোযীদ ইবন রুমান েহ. সহ অনযানযফদে থেফক। (অনুবাদক) 
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থগফি”। [সূো আল-আনোল, আোত: ১৯] আল্লাহ তা‘আলা বফলন, আপম 

থতামাফদে থদা‘আ কবূল কফেপি। আে পতপন হফলন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 

আলাইপহ ওোসাল্লাম) পযপন জেলাভ কফেফিন। আবু্দে েহমান ইবন যাইদ ইবন 

আসলাম বফলন, আল্লাহ তা‘আলা এখাফন তাফদে সম্পফকণ বফলন যাো বফলপিল, 
ََق  ُهوَ  َه َذا ََكنَ  إ ن ٱلَلُهمَ  َقِلُوا   ِإَوذ  ﴿ كَ  م ن   ٱۡل  ر   ع ند  ط  م 

َ
َجَِرة   َعَلي َنِ فَأ و   ٱلَسَمِ ء   م  نَ  ح 

َ
 ٱئ ت َنِ أ

م   ب َعَذابي  ّل 
َ
[٣٢: االنفال] ﴾٣٢ أ  “স্মের্ কে, যখন তাো বফলপিল, ‘থহ আল্লাহ! এপি 

যপদ থতামাে পনকি থেফক (থপ্রপেত) সতয (দীন) হে) তফব আমাফদে ওিে 

আকাশ থেফক িাোে পকংবা আমাফদে ওিে যন্ত্রর্াদােক শাপি আিপতত 

করুন।” [সূো আল-আনোল, আোত: ৩২]  

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:   تَن َتُهوا ِإَون  “আে যপদ থতামো (অনযাে থেফক) পবেত 

হও” অেণাৎ থতামো থয আল্লাহ তা‘আলাে সাফে কুেুেী এবং তাাঁে োসূলফক 

অ্বলীকাে কোে মফধয ডুফব আি (তা থেফক পবেত হও)  َلَُكم   َخي    َفُهو  “তফব তা 

থতামাফদে জনযই কলযার্কে” অেণাৎ দুপনো ও আপখোফত। আল্লাহ তা‘আলাে 

বার্ী:   َنُعد   َتُعوُدوا ِإَون  “থতামো যপদ আবাে (অনযাে) কে, আপমও আবাে শাপি 

পদব)” থযমন, পতপন অিে আোফত বফলন, ﴿  نَِ   ُعدتُّم   ِإَون [١: االرسا ] ﴾٨ ُعد   
“(পকন্তু যপদ থতামো (থতামাফদে িূবণকৃত িাফিে) িুনোবৃপত্ত কে, তফব আপমও 

(িূফবণ থদওো শাপিে) িুনোবৃপত্ত কেব” [সূো আল-ইসো, আোত: ৮] অেণাৎ 

থতামো থয কুেুেী ও থগামোহীে মফধয িফড় পিফল তাে যপদ িুনোবৃপত্ত কে 

তফব আমোও থতামাফদে সাফে এ ধেফর্ে ঘিনা ঘিাব।  

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:   َولَن  َ َكُْثَت   َولَو   َشي ًئِ ف َئُتُكم   َعن ُكم   ُتغ ن   “থতামাফদে দল-

বাপহনী সংখযাে অপধক হফলও থতামাফদে থকাফনা উিকাফে আসফব না” থয 

বাপহনী থতামাফদে সামফেণয কুলাে তা যপদ জড় কে তবুও আল্লাহ তা‘আলা যাে 
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সাফে আফিন থসই পবজেী হফব।  َن
َ
ال ُمؤ م ن يَ  َمعَ  اهلَلَ  َوأ  “আল্লাহ থতা মুপমনফদে 

সফে আফিন19”। তাো হফে নবীে দল, পনবণাপিত নবীে িে।  

َهِ﴿ يُّ
َ
أ يُعوا   َءاَمُنو ا   ٱََّل ينَ  َي  ط 

َ
ا   َوَّل  َورَُسوَلُۥ ٱهلَلَ  أ نُتم   َعن هُ  تََوَلو 

َ
َمُعونَ  َوأ  تَُكونُوا   َوَّل  ٢٠ تَس 

َنِ قَِلُوا   َكٱََّل ينَ  َمُعونَ  َّل  َوُهم   َسم ع  مُّ  ٱهلَل   ع ندَ  ٱدَلَوا ب    َشَ  إ نَ  ٢١ يَس  مُ  ٱلصُّ ُك   َّل  ٱََّل ينَ  ٱۡل 
ق لُونَ  ا ف يه م   ٱهلَلُ  َعل مَ  َولَو   ٢٢ َيع  َمَعُهم    َخي   س 

َ
َمَعُهم   َولَو   َل س 

َ
ر ُضونَ  َوُهم َِلََوَلوا   أ ع   ﴾٢٣ مُّ

 [ ٢٣ ،٢١: االنفال]

অেণনুবাদ: 

“ওফহ ঈমানদােগর্! আল্লাহ ও তাাঁে োসূফলে আনুগতয কে এবং আফদশ 
থশানাে িে তা অমানয কে না। থতামো তাফদে মফতা হফো না যাো বফলপিল, 
‘আমো শুনলাম’; প্রকৃতিফে তাো থশাফন পন। আল্লাহে পনকি সবফিফে পনকৃি 
জীব হফে যাো (হক কো শুনাে বযািাফে) বপধে এবং (হক কো বলাে 
বযািাফে) থবাবা, যাো পকিুই থবাফঝ না। আল্লাহ যপদ জানফতন থয, তাফদে মফধয 
থকাফনা ভাফলা গুর্ পনপহত আফি তফব পতপন তাফদেফক শুনবাে তাওেীক 
পদফতন। আে (গুর্ না োকা অবস্থাে) পতপন যপদ তাফদেফক শুনফত পদফতন 
তাহফল তাো উফিো কফে মুখ পেপেফে পনত”। [সূো আল-আনোল, আোত: 
২০-২৩] 

তােসীে: 

আল্লাহ এবং তাাঁে োসূফলে আনুগতয কোে পনফদণশ: 

                                           
19 অেণাৎ সাহাযয-সহফযাপগতা ও থদখা-শুনাে। নতুবা আল্লাহ তাাঁে আেফশে ওিেই েফেফিন। 
[সম্পাদক] 
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আল্লাহ তা‘আলা তাাঁে মুপমন বাোগর্ফক পনফদণশ পদফেন তাাঁে এবং তাাঁে 

োসূফলে আনুগতয কেফত আে তাফদেফক পনফষধ কেফিন তাাঁে পবরুিািের্ 

কেফত এবং তাাঁফক যাো অ্বলীকাে কফে তাফদে সাদৃশয অবলম্বন কেফত যাো 

একগুাঁফেমীফত পলপ্ত েফেফি। এ কােফর্ আল্লাহ তা‘আলা বফলন, َعن هُ  و اتََولَ  َوّل  

“তা অমানয কে না” অেণাৎ (তা এভাফব থয) তাাঁে আনুগতয কো থেফক পবেত 

োক, তাাঁে পনফদণশ িালন কো এবং তাাঁে পনফষধকৃত পবষে বজণন থিফড় থদওো। 

ن ُتم  
َ
َمُعونَ  َوأ تَس   “আফদশ থশানাে িে” অেণাৎ থতামাফদেফক থযপদফক আহ্বান 

জানাফনা হফে তা জানাে িেও। َمُعونَ  ّل َوُهم   َسم ع َنِ قَِلُوا ََكََّل ينَ  تَُكونُوا َوّل يَس   

“থতামো তাফদে মফতা হফো না যাো বফলপিল, ‘আমো শুনলাম’, প্রকৃতিফে 

তাো থশাফন পন” থকউ থকউ বফলন, এো হফলা, মুশপেকো। ইবন জাপেে েহ. 

এ মতফক গ্রহর্ কফেন। ইবন ইসহাক েহ. বফলন, ওো হফে মুনাপেক, তাো 

বাপহযকভাফব থদখাে থয, তাো শুফনফি এবং সাড়া পদফেফি; পকন্তু বািবতা তাে 

উফো।  

তােিে আল্লাহ তা‘আলা থঘাষর্া কফেন থয, আদম সন্তানফদে মফধয এ থশ্রপর্পি 

সবফিফে পনকৃি। আল্লাহ তা‘আলা বফলন,  َمُّ  اهلَل   ع ن دَ  ادَلَواب    َشَ  إ ن الصُّ  “আল্লাহে 

পনকি সবফিফে পনকৃি জীব হফে যাো (হক কো শুনাে বযািাফে) বপধে” অেণাৎ 

সতয থশানা থেফক বপধে ابلكم “এবং (হক কো বলাে বযািাফে) থবাবা” তা 
থবাঝা থেফক। এ কােফর্ আল্লাহ তা‘আলা বফলন,  ََيع ق لُونَ  ّل اََّل ين  “যাো পকিুই 

থবাফঝ না” এো হফে সবফিফে পনকৃি জীব। থকননা এো িাড়া আে সকল জীব 

আল্লাহ তা‘আলাে আনুগতয কফে যাে জনয তাফদেফক সৃপি কো হফেফি। আে 

তাফদেফক সৃপি কো হফেফি আল্লাহে ইবাদাফতে জনয; পকন্তু তাো অ্বলীকাে 

কফেফি, এ কােফর্ তাফদেফক িতুষ্পদ জন্তুে সাফে উিমা থদওো হফেফি পনফেে 
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এ আোফত: ﴿ َمعُ  َّل  ب َمِ َين ع قُ  ٱََّل ي َكَمَثل   َكَاُروا   ٱََّل ينَ  َوَمَثُل ر  َون َدا ء    ُدََع ء   إ َّل  يَس   ُصمُّ
م   ق لُونَ  َّل  َفُهم   ُعم    بُك  [١٧١: ابلقرة] ﴾١٧١ َيع   “এ কাফেেফদে তুলনা থসই বযপিে 

মফতা থয এমন পকিুফক ডাফক যা হাাঁক-ডাক িাড়া আে পকিুই থশাফন না”। [সূো 

আল-বাকাো, আোত: ১৭১] অিে আোফত পতপন বফলন, ﴿ َل ئ َك و 
ُ
ن َع م   أ

َ  ُهم   بَل   َكٱل 
َضلُّ  
َ
َل ئ َك  أ و 

ُ
[١٧١: االعرا ] ﴾١٧٩ ٱل َغ ا لُونَ  ُهمُ  أ  “তাো জন্তু-জাফনাোফেে মফতা; বেং 

তাে থিফেও িেভ্রি, তাো এফকবাফে থব-খবে”। [সূো আল-আ‘োে, আোত: 

১৭৮] আোফত উপল্লপখত এসব থলাকফদে দ্বাো উফদ্দশয কুোইফশে আবু্দদ দাে 

থগাত্র। আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা, মুজাপহদ থেফক এপি বপর্ণত 

হফেফি, ইবন জােীে তা িিে কফেফিন। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক েহ. বফলন, 

তাো হফে মুনাপেক। আপম বপল: মুনাপেক থহাক আে মুশপেক থহাক এ 

বযািাফে তা সাংঘপষণক নে, থকননা উভে দলই সপিক থবাঝ শপিহীন। সৎ 

আমল কোে ইো তাফদে থনই।  

এেিে আল্লাহ তা‘আল অবপহত কফেন থয, তাফদে সপিক থবাধ থনই, থনই 

তাফদে পবশুি ইো। যপদ ধফে থনওো হে থয, তাফদে থবাধ েফেফি, আল্লাহ 

তা‘আলা বফলন,   ًا ف يه م   اهلَلُ  َعل مَ  َولَو َمَعُهم   َخي  لس   “আল্লাহ যপদ জানফতন থয, 

তাফদে মফধয থকাফনা ভাফলা গুর্ পনপহত আফি তফব পতপন তাফদেফক শুনবাে 

তাওেীক পদফতন”। অেণাৎ তাফদেফক থবাঝাফতন, এখাফন উহয কো হফে তাফদে 

মাফঝ থকাফনা কলযার্ থনই, েফল তাফদেফক থবাঝান পন, থকননা পতপন জাফনন 

থয,   َمَعُهم   َولَو س 
َ
أ  “যপদ পতপন তাফদেফক শুনবাে তাওেীক পদফতন” অেণাৎ 

থবাঝাফতন َِلََوَلو ا “তাহফল তাো মুখ পেপেফে পনত” এ থেফক ইোকৃতভাফব এবং 

একগুাঁফেমীবশত অেি তাো ততেফর্ থসিা বুফঝ থগফি।   ُمع ر ُضونَ  َوُهم  “আে 

তাো উফিো কফে” তা থেফক।  
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 72  

َهِ﴿ يُّ
َ
أ يُبوا   َمُنوا  َءا ٱََّل ينَ  َي  َتج  َ   ٱس  ۖ   هلل  لَُمو ا   ُُي ي يُكم    ل َمِ َدََعُكم   إ َذا َول لَرُسو نَ  َوٱع 

َ
ُۖ  ٱهلَلَ  أ  َُيُو

 َ ب هۦ  ٱل َمر ء   َبي 
ۥ   َوقَل  نَُه

َ
ونَ  إ َّل ه   َوأ  [ ٢٤: االنفال] ﴾٢٤ ُُت َِشُ

অেণানুবাদ: 

“থহ ঈমানদােগর্! থতামো আল্লাহ ও তাাঁে োসূফলে ডাফক সাড়া দাও যখন 
থতামাফদেফক ডাকা হে (এমন পবষফেে পদফক) যা থতামাফদে মাফঝ জীবন 
সঞ্চাে কে, আে থজফন থেখ থয আল্লাহ মানুষ ও তাে অন্তফেে মধযবতণী হফে 
োফকন আে থতামাফদেফক তাাঁে কাফিই একপত্রত কো হফব”। [সূো আল-
আনোল, আোত: ২৪] 

তােসীে: 

আল্লাহ ও তাাঁে োসূফলে ডাফক সাড়া থদওোে পনফদণশ: 

ইমাম বুখােী েহ. বফলন, يُبوا َتج  ُُي ي يُكم   ل َمِ ”ডাফক সাড়া দাও“ اس   “যা 

থতামাফদে মাফঝ জীবন সঞ্চাে কফে” যা থতামাফদেফক সংফশাধন কফে। আবু 

সা‘ঈদ ইবনুল মু‘আল্লা োপদোল্লাহু আনহু থেফক বপর্ণত, পতপন বফলন, আপম 

সালাফত েত পিলাম এ সমে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম আমাে 

িাশ পদফে যাওোে সমে আমাফক ডাক থদন; পকন্তু আপম সালাত আদাে কোে 

িফে তাাঁে পনকি আপস, তখন পতপন বফলন, «تِيَِِن؟
ْ
ْن تَأ

َ
: «َما َمنََعَك أ ِل اَّللَّ  لَْم َيق 

َ
يُّ أ

َ
ِ أ ِ يَ َه

يُبوا  َتج  ۖ  إ َذا َدََعُكم  ل َمِ ُُي ي يُكم  اََّل يَن آَمُنوا اس  َ  َول لَرُسو هلل   “পকফস থতামাফক আমাে 

পনকি আসফত বাধা পদফে থেফখপিল? আল্লাহ পক বফলন পন? ََِهِ ي يُّ
َ
 آَمُنوا اََّل ينَ  أ

يُبوا َتج  َ   اس  ۖ   هلل  ُُي ي يُكم   ل َمِ َدََعُكم   إ َذا َول لَرُسو  “থহ ঈমানদােগর্! থতামো আল্লাহ ও 

তাাঁে োসূফলে ডাফক সাড়া দাও যখন থতামাফদেফক ডাকা হে (এমন পবষফেে 

পদফক) যা থতামাফদে মাফঝ জীবন সঞ্চাে কফে” এেিে পতপন বফলন, আপম থবে 



 

 

হাফেয ইবন কাসীফেে তােসীে থেফক সংফেপিত সূো আল-আনোল-এে তােসীে   
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হফে যাওোে িূফবণ থতামাফক কুেআফনে সবফিফে সম্মাপনত সূোপি পশো পদব। 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম থবে হফে থযফত উদযত হন, আপম 

তাাঁফক (পবষেপি) স্মের্ কপেফে থদই। মু‘আয োপদোল্লাহু আনহু বফলন, হাফ্স 

ইবন ‘আপসম আবু সা‘ঈদ (পযপন) োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে 

সাহাবীগফর্ে অনযতম তাাঁফক এ সম্পফকণ বলফত শুফনফিন, পতপন বফলন, তা 

হফলা,  َُم د َ   اۡل  ال َعِلَم يَ  َرب    هلل   “সকল প্রশংসা আল্লাহে জনয, পযপন সমগ্র সৃপিে 

েব” তা হফে সাতপি বােংবাে িপিতবয আোত।20  

মুজাপহদ েহ. বফলন, ُُِي ي يُكم   ل َم  অেণাৎ হফকে জনয। কাতাদাহ বফলন,  ِلم
  আে তা হফলা, কুেআন; যাফত েফেফি নাজাত, বাকী োকা ও জীবন। ُيييكم

সুপদ্দ েহ. বফলন, ইসলাফমে মফধয েফেফি তাফদে িূর্োে জীবন; কুেুেীে 

কােফর্ তা মৃত হফে যাওোে িে। যুফিে জনয; যাে মাধযফম আল্লাহ তা‘আলা 

অিমাপনত হওোে িফে থতামাফদেফক সম্মাপনত কফেন, দুবণলতাে িফে 

থতামাফদেফক শপিশালী কফেন আে থতামাফদে ওিে দমন-িীড়ন িালাফনাে 

িফে শত্রুফদেফক থতামাফদে থেফক বাধা থদন। 

আল্লাহ মানুষ ও তাে অন্তফেে মধযবতণী হফে োফকন: 

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী: لَُموا نَ  َواع 
َ
ُۖ  اهلَلَ  أ َ  َُيُو ب ه   ال َمر ء   َبي 

َوقَل   “আে থজফন থেখ থয 

আল্লাহ মানুষ ও তাে অন্তফেে মধযবতণী হফে োফকন” আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস 

োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বফলন, মুপমন এবং কুেুেীে মধযবতণী হফে োফকন এবং 

কাফেে ও ঈমাফনে মধযবতণী হে। হাপকম তাাঁে মুিাদোফক মাওকূেরূফি এে 

উফল্লখ কফেফিন আে পতপন বফলন, বর্ণনাপি পবশুি পকন্তু ইমাম বুখােী ও মুসপলম 

                                           
20 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ৪৫৪৭ 
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তাফদে গ্রন্থদ্বফে এপি উফল্লখ কফেন পন। অনুরূি মত থিাষর্ কফেফিন মুজাপহদ, 

সা‘ঈদ, ইকপেমা, দাহ্হাক, আবু সাপলহ, আপতেযাহ, মুকাপতল ইবন হাইইোন 

এবং সুদ্দী েহ.। মুজাপহদ েহ. এে এক বর্ণনাে েফেফি, পতপন  ُۖ َ  َُيُو  ال َمر ء   َبي 
ب ه  
 আল্লাহ মানুষ ও তাে অন্তফেে মধযবতণী হফে োফকন” এ আোত সম্পফকণ“ َوقَل 

বফলন, তাো থবাফঝ না এরূি অবস্থাে তাফদে থেফখ থদন। সুদ্দী েহ. বফলন, 

মানুষ এবং তাে অন্তফেে মধযবতণী হন েফল থস তাে অনুমপত িাড়া ঈমান 

আনফত িাফে না, কুেুেী কেফত িাফে না। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম থেফক বহু হাদীস এ পবষফে বপর্ণত হফেফি যা এ আোফতে সাফে 

সম্পকণ োফখ। কাতাদাহ েহ. বফলন, এপি আল্লাহে বার্ী ﴿  ق   نُ َوَن
َ
 م ن   ه  إ َّل   َرُب أ

 ٱ ل  َحب  
[  ١٦: ق] ﴾١٦ َور يد  ل   এে মফতা।  

ইমাম আহমাদ েহ. বর্ণনা কফেন, আনাস ইবন মাপলক োপদোল্লাহু ‘আনহু 

বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম থবপশ থবপশ এ থদা‘আ 

কেফতন: َقلَِّب  يَا ل وِب  م  ِديِْنَك  لََع  قَلِْب  ََبِّْت  الْق   ‘থহ অন্তফেে িপেবতণনকােী, আিপন 

আমাে অন্তে আিনাে দীফনে ওিে অিল োখুন’। পতপন বফলন, আমো বপল: 

থহ আল্লাহে োসূল, আমো আিনাে ওিে এবং আিপন যা পনফে এফসফিন তাে 

ওিে ঈমান এফনপি, আিপন পক আমাফদে বযািাফে আশঙ্কা কফেন? পতপন 

বফলন,   َّل وَب َبْْيَ أصبعْي من أصابع اهلل تعاَل يقلبهاَنَعْم إِن الْق   ‘হাাঁ, পনশ্চে অন্তেসমূহ 

আল্লাহ তা‘আলাে আেুলসমূফহে মধয হফত দু’আেুফলে মাফঝ োফক পতপন 

থসগুফলা উলি-িালি কফেন। এভাফব ইমাম পতেপমযী (হাদীস নং ২১৪০) তাে 
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‘জাফম‘ গ্রফন্থে কাদে অধযাফে এে উফল্লখ কফেফিন আে পতপন বফলন, (হাদীসপি) 

হাসান।21  

ইমাম আহমাদ েহ. বফলন, উফম্ম সালমা োপদোল্লাহু ‘আনহা থেফক হাদীস 

বপর্ণত, পতপন বফলন,  

ََبِّْت »ََكَن ي ْكِِث  ِِف د اَعئِِه يقول:» ل وِب  َقلَِّب الْق  مَّ م  : يَا  «قَلِْب لََعَ ِديِنَك  اللَّه  لْت  قَالَْت، َفق 
وَل اهلل أن الَقلَْب  ؟ قَاَل: رَس  نَّ قَلْبَه  َبْْيَ »َْل َقلَّب 

َ
َنَعْم َما َخلََق اَّللَّ  ِمْن برََشٍ ِمْن بَِِن آَدَ  إاِلَّ أ

ل  اهلل ربنا أن ال يز
َ
. فَنَْسأ َزاَغه 

َ
، َوإِْن َشاَ  أ قَاَمه 

َ
، فَإِْن َشاَ  أ ِ عزَّ وجلَّ َصابِِع اَّللَّ

َ
ْصب َعْْيِ ِمْن أ

 
يع أ

اب  ق ل وَبنَا َبْعَد إِذْ  َو الْوَهَّ نْه  رمَْحًَة إِنَّه  ه  ْن َيَهَب نَلَا ِمْن دَل 
َ
ُل   أ

َ
قالت، فقلت: يَا « َهَدانَا، َونَْسأ

و بَِها نِلَْفِس؟ قَاَل:  ْدع 
َ
ِِن َدْعَوةً أ اَل ت َعلِّم 

َ
ِ أ وَل اَّللَّ ٍد اْغِفْر يِل »رَس  َمَّ مَّ رَبَّ انلَِّبِّ حم  بَََل، ق وِِّل اللَّه 

ْحيَيْتَِِن َذنِْب، 
َ
ِت الِْفََتِ َما أ ِضَلَّ ِجْرِِن ِمْن م 

َ
ْذِهْب َغيَْظ قَلِْب، َوأ

َ
 «.َوأ

“োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম থদা‘আফত এ কো অপধকহাফে 

বলফতন, « ََبِّْت ل وِب  َقلَِّب الْق  مَّ م  «قَلِْب لََعَ ِديِنَك  اللَّه   আপম বললাম থহ আল্লাহে 

                                           
21 ইমাম আহমাদ েহ. নাওোস ইবন সাম‘আন আল-পকলাবী োপদোল্লাহু ‘আনহু থেফক হাদীস 
বর্ণনা কফেন, পতপন বফলন, আপম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লামফক বলফত শুফনপি, পতপন 
বফলন, « 

َ
ْن ي ِقيَمه  أ

َ
َصاِبِع الرَّمْحَِن رَبِّ الَْعالَِمَْي إَِذا َشا َ أ

َ
ْصب َعْْيِ ِمْن أ

 
َو َبْْي  أ ، وَما ِمْن قَلٍْب إِالَّ وَه  إن َشا َ َقاَمه 

َزاَغه  
َ
ْن ي ِزيَغه  أ

َ
«أ  “থয থকাফনা অন্তে সমগ্র পবফশ্বে েব দোমফেে আেুলসমূফহে দুই আেুফলে 

মাফঝ োফক, পতপন যখন থসিাফক প্রপতপষ্ঠত োখাে ইো কফেন, তখন প্রপতপষ্ঠত োফখন আে 
যখন তাফত বক্রতা আনেফনে ইো কফেন থসিাফক বাাঁপকফে থদন”। আে পতপন বলফতন: يَا 

َقلَِّب  ل وِب  م  ِديِْنَك  لََع  قَلِْب  ََبِّْت  الْق   “থহ অন্তফেে িপেবতণনকােী, আিপন আমাে অন্তে আিনাে 

দীফনে ওিে অিল োখুন”। পতপন বফলন, «واملزيان بيد الرمحن خيفضه ويرفعه»  “দাাঁপড়িাল্লা 

দোমফেে হাফত েফেফি, পতপন তাফক পনফি নামান আবাে উিফে থতাফলন”। এভাফব নাসাঈ 
(হাদীস নং ৭৭৩৮) এবং ইবন মাজাহ (হাদীস নং ১৯৯) হাদীসপি বর্ণনা কফেফিন। 
(অনুবাদক) 
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 76  

োসূল! অন্তে িপেবতণন হে? বলল, হযাাঁ আল্লাহ তা‘আলা এমন থকাফনা আদম 

সন্তান সৃপি কফেন পন, তফব প্রফতযফকে অন্তে সমগ্র পবফশ্বে েব দোমফেে 

আেুলসমূফহে দুই আেুফলে মাফঝ োফক, পতপন যখন থসিাফক প্রপতপষ্ঠত োখাে 

ইো কফেন তখন প্রপতপষ্ঠত োফখন আে যখন তাফত বক্রতা আনেফনে ইো 

কফেন থসিাফক বাাঁপকফে থদন। আমো আল্লাহে কাফি কামনা কপে, পতপন থযন 

আমাফদে অন্তেফক পহদাোফতে িে বক্র কফে না থদন। আে আমো তাে কাফি 

িাই পতপন থযন আমাফদে তাে পনফজে িে থেফক েহমত দান কফেন। পতপন 

বফলন, আপম বললাম: থহ আল্লাহে োসূল আিপন আমাফক এমন একপি থদা‘আ 

পশপখফে পদন যদ্বাো আপম আমাে অন্তফেে জনয থদা‘আ কেব। পতপন বলফলন, 

তুপম এ থদা‘আ িড়-  ِج
َ
ْذِهْب َغيَْظ قَلِْب، َوأ

َ
ٍد اْغِفْر يِل َذنِْب، َوأ َمَّ مَّ رَبَّ انلَِّبِّ حم  ْرِِن اللَّه 

ْحيَيْتَِِن 
َ
ِت الِْفََتِ َما أ ِضَلَّ  থহ আল্লাহ তুপম নবী মুহাম্মাফদে েব, আমাে গুনাহ“ ِمْن م 

েমা কে, আমাে অন্তফেে থোভ দূে কে, যতপদন তুপম আমাফক বাাঁপিফে োখ, 

আমাফক পেতনাে থগামোহী থেফক িপেত্রার্ দাও”।22 

ইমাম আহমদ েহ. আবু্দল্লাহ ইবন আমে থেফক হাদীস বর্ণনা কফেন, পতপন 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহস সালামফক বলফত শুফনফিন... “বাোগফর্ে 

অন্তেসমূহ সমগ্র পবফশ্বে েব দোমফেে আেুলসমূফহে দুই আেুফলে মাফঝ োফক, 

এক অন্তফেে মফতা। পতপন থযভাফব িান িপেবতণন কফেন। তােিে োসূলুল্লাহ 

সাল্লল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন, থহ অন্তেসমূহ িপেবতণনকােী দোমে 

আল্লাহ, তুপম আমাফদে অন্তেসমূহফক থতামাে আফদফশে অনুসের্ কোে পদক 

পেপেফে দাও। এ হাদীস থকবল ইমাম মুসপলম (২৬৫৪) বর্ণনা কফেফিন ইমাম 

বুখােী বর্ণনা কফেন পন”।   

                                           
22 পতেপমযী, হাদীস নং ৩৫২২। পতপন বফলন, হাদীসপি হাসান, মুসনাদ: ৬/৩০১ 
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يَبَ  َّل  ف ت َنة   َوٱَتُقوا  ﴿ لَُمو ا   َخِ َصة    م نُكم   َظلَُموا   ٱََّل ينَ  تُص  نَ  َوٱع 
َ
يدُ  ٱهلَلَ  أ ع َقِب   َشد 

 ﴾٢٥ ٱل 
 [ ٢١: االنفال]

অেণানুবাদ:  

“সতকণ োক থসই পেতনা থেফক যা পবফশষভাফব থতামাফদে যাপলম থলাফকফদে 
মাফঝই সীমাবি হফে োকফব না আে থজফন থেখ, থয আল্লাহ শাপিদাফন খুবই 
কফিাে”। [সূো আল-আনোল, আোত: ২৪]  

তােসীে: 

িাপেপদক থেফক থবিনকােী পেৎনা থেফক সতকণীকের্: 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁে মুপমন বাোফদেফক পেতনা এবং িেীোে সতকণ কেফিন 

যা দুবণল এবং তাফদে িাফশ যাো েফেফি তাফদেফক থবিন কফে থেলফব। এফত 

শুধুমাত্র থগানাহগাে এবং মে থলাফকোই সীমাবি োকফব না; বেং সকফলে 

পনকি তা থিৌঁফি যাফব যপদ থগানাহ বন্ধ না হে। থযমন, ইমাম আহমাদ েহ. 

বর্ণনা কফেন, মুতােপেে েহ. বফলন, আমো যুবাইে োপদোল্লাহু ‘আনহুফক 

পজফজ্ঞস কপে: থহ আবু আবু্দল্লাহ, থতামো কী পনফে এফসি? (উফিে যুফিে জনয) 

থতামো খলীোফক িপেতযাগ কফেি পযপন পনহত হফেফিন। এেিে থতামো তাাঁে 

েিিফর্ে দাপব পনফে এফসি? েফল যুবাইে োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, আমো 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম, আবু বকে, উমাে এবং উসমান 

োপদোল্লাহু ‘আনহুম-এে যুফগ িাি কেতাম   يَبَ  َّل  ف ت َنة   َوٱَتُقوا  َظلَُموا   ٱََّل ينَ  تُص 
َخِ َصة    م نُكم    “সতকণ োক থসই পেতনা থেফক যা পবফশষভাফব থতামাফদে যাপলম 

থলাফকফদে মাফঝই সীমাবি হফে োকফব না” তফব আমো ভাপবপন থয, এফত 
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আমোও িপতত হব; পকন্তু এখন আমাফদে থেফক যা ঘিাে ঘফি থগফি।23 হাসান 

েহ. বফলন, এ আোত আলী, আম্মাে, তালহা ও যুবাফেে োপদোল্লাহু ‘আনহুম 

সম্পফকণ নাপযল হে। আে সুপদ্দ েহ. বফলন, আোতপি পবফশষ কফে বদেী 

সাহাবীগফর্ে শাফন নাপযল হে, জামাফলে পদন তাো পেতনাে আক্রান্ত হে এবং 

িেস্পে যুফি পলপ্ত হে।  

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফক তাাঁে অিে এক বর্ণনাে এ 

আোফতে তােসীে সম্পফকণ এফসফি: আল্লাহ তা‘আলা মুপমনগর্ফক পনফদণশ থদন 

তাো থযন তাফদে মাফঝ মে কাফজ ্বলীকৃপত না থদে নইফল আল্লাহ তা‘আলাে 

আযাব তাফদেফকও শাপমল কফে পনফব। এ ধেফর্ে তােসীে খুবই সুেে। এ 

কােফর্ মুজাপহদ েহ.   يَبَ  َّل  ف ت َنة   َوٱَتُقوا َخِ َصة    م نُكم   َظلَُموا   ٱََّل ينَ  تُص   “সতকণ োক 

থসই পেতনা থেফক যা পবফশষভাফব থতামাফদে যাপলম থলাফকফদে মাফঝই 

সীমাবি হফে োকফব না” এ আোত সম্পফকণ বফলন, এপি থতামাফদে জনযও। 

অনুরূি মত বযি কফেফিন দাহ্হাক, ইোযীদ ইবন আবু হাবীব সহ 

অনযানযাো।24 আবু্দল্লাহ ইবন মাসঊদ োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, থতামাফদে 

                                           
23 আহমদ, নাসাঈ হাদীস নং ১১২০৬; বাযযাে হাদীস নং ৯৭৬। (যুবাইে োপদোল্লাহু ‘আনহু 
বফলন, আোতপি আমো দীঘণ সমে পতলাওোত কপে, তফব আমো পনফজফদে তাে আওতাধীন 
মফন কেতাম না। পকন্তু থদখা থগল আমোই এ আোফতে পনপদণি যাফদে সম্পফকণ আল্লাহ 
তা‘আলা বফলফিন,   يَبَ  َّل  ف ت َنة   َوٱَتُقوا َخِ َصة    م نُكم   َظلَُموا   ٱََّل ينَ  تُص   “সতকণ োক থসই পেতনা 

থেফক যা পবফশষভাফব থতামাফদে যাপলম থলাফকফদে মাফঝই সীমাবি হফে োকফব না”। 
(অনুবাদক) 

24 আলী ইবন আবু তালহা বর্ণনা কফেন, আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা এ 
আোতপি সম্পফকণ বফলন, এখাফন পবফশষভাফব োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে 
সাহাবীগর্ফক উফদ্দশয কো হফেফি। তফব এ কো বলা থয, এখাফন সতপকণকের্ সাহাবী ও 
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প্রফতযফকই পেতনাে মফধয শাপমল েফেি, আল্লাহ তা‘আলা বফলন, َو لُُكم   إ َنَمِ  ﴿ م 
َ
 أ

َل ُدُكم   و 
َ
[١١:  اْلغابن] ﴾١٥ ف ت َنة    َوأ  “থতামাফদে ধন-সম্পদ আে সন্তানাপদ িেীো 

(এে বস্তু) মাত্র”। [সূো আত-তাগাবুন, আোত: ১৫] থতামাফদে মফধয থয বযপি 

আশ্রে িাে থস থযন পেতনাে থগামোহী থেফক আল্লাহ তা‘আলাে পনকি আশ্রে 

িাে।  

এখাফন কো হফে এ সতকণতাে মফধয সাহাবী এবং অনযানযোও শাপমল। যপদও 

তাফদেফক সফম্বাধন কো হফেফি, তাই সপিক। পেতনা থেফক সতকণীকের্ 

সংক্রান্ত বপর্ণত হাদীসসমূহ এ বযািাফে প্রমার্ কফে।25 অিে হাদীস ইমাম 

আহমদ েহ. হুযাইোহ ইবনুল ইোমান োপদোল্লাহু ‘আনহু থেফক বর্ণনা কফেন, 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলফিন: « ِي َنْفِس بيد  ْلأمرن َواَّلَّ
  َ ْم ِعَقابًا ِمْن ِعنِْد ِ،  ْن َيبَْعَث َعلَيْك 

َ
ْو ََل وِشَكنَّ اَّللَّ  أ

َ
نَْكِر أ مَّ باملعرو  وْلنهن َعِن الْم 

نَّه  فَََل يستجيب لكم «َْلَْدع   “যাাঁে হাফত আমাে প্রার্ তাাঁে শিে, থতামো অবশযই 

সৎকাফজে আফদশ পদফব এবং অসৎ কাজ থেফক পনফষধ কেফব নেত আল্লাহ 

                                                                                           
অনযানযো সবাই শাপমল তা উত্তম এবং অপধক শুি। এ মফতে িফে পেতনা থেফক সতকণ 
পবষেক হাদীসগুফলা দলীল্বলরূি। (অনুবাদক) 

25 ইমাম আহমাদ েহ.  আদী ইবন উমাইোহ োপদোল্লাহু ‘আনহু থেফক বর্ণনা কফেফিন পতপন 
বফলন, আপম োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লামফক বলফত শুফনপি, পতপন বফলন, « َ إِنَّ اَّللَّ

ْم َقاِدر ونَ  نَْكَر َبْْيَ َظْهَراَنيِْهْم َوه  ا الْم  ِة َحَّتَّ يََرو  َة ِبَعَمِل اخْلَاصَّ ب  الَْعامَّ َعذِّ و    عزَّ وجلَّ اَل ي  نِْكر  ْن ي 
َ
 فَََل لََعَ أ

َب اَّللَّ  اخلاصة والعامة و  ، فَِإَذا َفَعل وا َذلَِك َعذَّ نِْكر  «ي   “আল্লাহ তা‘আলা পবফশষ থলাকফদে কু-কফমণে 

কােফর্ সবণ সাধাের্ফক শাপি থদন না। পকন্তু যখন তাো প্রকাশয নােেমানী সংঘপিত হফত 
থদফখন এবং তাো তা প্রপতহত কেফত সেম পকন্তু কফে না, তখন আল্লাহ তা‘আলা সাধাের্ 
ও পবফশষ থলাক সবাইফক আযাব থদন”। (অনুবাদক) বর্ণনাে আহমাদ: (৪/১৯২) ইবন কাসীে 
েহ. বফলন, হাদীসপি িেপি পকতাফব উফল্লখ কো হে পন। হাদীফসে সনফদ একজন অপভযুি 
বযপি েফেফিন। 
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তা‘আলা তাাঁে িে থেফক থতামাফদে ওিে শাপি থপ্রের্ কেফবন এেিে 

থতামো থদা‘আ কেফব; পকন্তু পতপন থতামাফদে থদা‘আ কবুল কেফবন না”।26 

ইমাম আহমাদ েহ. আেও একপি হাদীস বর্ণনা কফেন, নু‘মান ইবন বাশীে 

োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম খুৎবা থদন 

এ সমে পতপন তাাঁে দুই আেুল দ্বাো তাাঁে দু’কাফন ইপেত কফে বফলন,  َمثَل  الَْقائِِم
ِ َوالَْواقِِع ِفيَها واملدهن ِفيَها َكَمثَِل قَْوٍ  َركِب وا  وِد اَّللَّ د  َصاَب َبْعض  لََعَ ح 

َ
ْسَفلََها َسِفينًَة فَأ

َ
ْم أ ه 

و ْسَفِلَها إَِذا اْستََقو ا الَْماَ  َمرُّ
َ
يَن ِِف أ ِ ْعََلَها، فَََكَن اَّلَّ

َ
ْم أ ه  َصاَب َبْعض 

َ
َها، َوأ وَْعَرَها َوََشَّ

َ
 ا لََعَ َوأ

ْم، َفَقال وا: لَْو َخَرْقنَا ِِف نَِصيِبنَا َخْرقًا فَا ْم فَآذ وه   فَْوَقنَا  فَإِْن ْستََقيْنَا ِمنْه  َولَْم ن ؤِْذ َمنْ َمْن فَْوَقه 
يًعا، وإن أخذوا لَع أيديهم ْنوا مجيعاً  وا مَجِ ْم َهلَك  ْمَره 

َ
ْم َوأ وه  .تََرك   “আল্লাহ তা‘আলাে 

সীমাফেখাে (পনফদণফশে) ওিে প্রপতপষ্ঠত আে তাফত পবদযমান বযপি এবং থয 

আল্লাহ তা‘আলাে সীমাফেখা লঙ্ঘন কফে তাফদে দৃিান্ত হফে একদল থলাফকে 

মত যাো থনৌকাে আফোহর্ কফে, এফদে থকউ থনৌকাে পনফিে তলাে আফোহর্ 

কফে যা থনৌকাপিে পনকৃি অংশ ও কিদােক অংশ, আে থকউ উিফেে তলাে 

আফোহর্ কফে, পনফিে তলাে থলাফকো িাপন সংগ্রফহে জনয উিফেে তলাে 

থগফল তাো অ্বলপি থবাধ কফে, েফল তাো (পনফিে তলাে থলাফকো) বফল: 

                                           
26 মুসনাদ ৫/৩৮৮; অিে একপি হাদীস—ইমাম আহমাদ েহ. বর্ণনা কফেন, আবুে পেক্বাদ েহ. 
বফলন, আপম হুযাইো োপদোল্লাহ ‘আনহুফক বলফত শুফনপি, পতপন বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইপহ ওোসাল্লাফমে যুফগ থকাফনা বযপি (িেম) থকাফনা কো বলাে কােফর্ মুনাপেক হফে 
থযত, আে এখন থতামাফদে থেফক এ জাতীে কো একই সবিফক িােবাে শুনফত িাপে। 
থতামো অবশযই সৎ কাফজে আফদশ পদফব আে অসৎ কাজ থেফক পনফষধ কেফব আে এফক 
অিেফক ভাফলাকাফজ উৎসাপহত কেফব নেত আল্লাহ তা‘আলা থতামাফদে সকলফক তাাঁে 
শাপিফত পনমপ্ত কেফবন অেবা থতামাফদে ওিে থতামাফদে মফধযকাে মে থলাকফক 
েমতাে বসাফবন, এেিে থতামাফদে ভাফলা থলাফকো থদা‘আ কেফব পকন্তু তাফদে থদা‘আ কবুল 
কো হফব না। মুসনাদ ৫/৩৯০। (অনুবাদক) 
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আমো যপদ আমাফদে অংশপিফত েুফিা কফে থনই তাহফল আমো এ থেফক িাপন 

সংগ্রহ কেফত িােব আে আমাফদে দ্বাো উিফেে তলাে থলাফকো কি িাফব 

না। এখন যপদ উিফেে তলাে থলাফকো তাফদেফক তাফদে কাফজ থিফড় থদে 

তফব সকফল বংস হফে যাফব; পকন্তু যপদ তাো তাফদেফক এ কাফজ বাধা থদে 

তফব তাো সকফল িপেত্রার্ িাফব”।27 

অনয হাদীস: ইমাম আহমাদ েহ. বর্ণনা কফেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাফমে স্ত্রী উমু্ম সালামাহ োপদোল্লাহু ‘আনহা বফলন, আপম োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লামফক বলফত শুফনপি পতপন বফলন, الَْمَعاِِص إَِذا َظَهَرِت »
ْن ِعنِْد ِ  م  اَّللَّ  بَِعَذاٍب مِّ ه  ِِت َعمَّ مَّ

 
نَاٌس َصاِْل وَن؟« ِِف أ

 
َما ِفيِهْم أ

َ
ِ أ وَل اَّللَّ ؟ يَا رَس  لْت  قَاَل:  َفق 

وََلَِك؟ قَاَل: « بَََل »
 
َ مَّ يَِصري وَن إ»قَالَْت: فََكيَْف يَْصنَع  أ َصاَب انلَّاس  

َ
ْم َما أ ةٍ مِّن َل َمْغِفرَ ي ِصيب ه 

«اهلل ورضوان  “আমাে উম্মাফতে মাফঝ যপদ িািািাপেতা প্রকাশ িাে তফব আল্লাহ 

তা‘আলা তাাঁে িে থেফক সকলফক শাপি প্রদান কেফবন”। আপম বপল: থহ 

আল্লাহে োসূল, তাফদে মাফঝ পক সৎকমণশীল বাো থনই? পতপন সাল্লাল্লাহু 

আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন, “অবশযই”, পতপন বফলন, তফব তাফদে কী হফব? 

“তাোও থলাফকফদে মফতা আক্রান্ত হফব তফব তাফদে িপেসমাপপ্ত ঘিফব আল্লাহ 

তা‘আলাে েমা ও সন্তুপি পনফে”।28 

                                           
27 ইমাম বুখােী (হাদীস নং ২৪৯৩) এককভাফব এ হাদীস বর্ণনা কফেফিন, ইমাম মুসপলম বর্ণনা 
কফেন পন, তাো সকফল অংশীদাে এবং সােয প্রদাফনে অধযাফে এ হাদীস বর্ণনা কফেফিন। 
ইমাম পতেপমযী (হাদীস নং ২১৭৩) কতৃণকও পবপভন্ন সূফত্র পেতনাে অধযাফে এ হাদীস বপর্ণত 
হফেফি। 

28 মুসনাদ ৬/৩০৪ অিে হাদীস, ইমাম আহমাদ েহ. আেও বর্ণনা কফেন, জাপেে েহ. বফলন, 
োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলফিন: « ٌل أعز َما ِمْن قَْوٍ  َيْعَمل وَن ِبالَْمَعاِِص َوِفيِهْم رَج 
م  الِْعَقاب   َصاَبه 

َ
وْ أ

َ
م  اَّللَّ  ِبِعَقاٍب أ ه  «منهم وال أمنع ال يغرير ،إِالَّ َعمَّ  “যখন থকাফনা কাওফমে মাফঝ থগানাহ 
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ا  ﴿ نُتم   إ ذ   َوٱذ ُكُرو 
َ
َعُاونَ  قَل يل   أ َتض  س  ۡرض   ف   مُّ

َ ن ََتَِفُونَ  ٱل 
َ
 َِوى ُكم  َف  ٱنلَُِس  َيَتَخَطَاُكمُ  أ

يََدُكم
َ
ۦ  َوأ ُكُرونَ  لََعَلُكم   ٱلَطي  َب ت   م  نَ  َوَرزَقَُكم ب َنِص  ه  [ ٢٦: االنفال] ﴾٢٦ تَش 

অেণানুবাদ: 

“স্মের্ কে থস সমফেে কো যখন থতামো পিফল সংখযাে অল্প, দুপনোফত 
থতামাফদেফক দুবণল পহফসফব গর্য কো হত। থতামো আশঙ্কা কেফত থয, 
মানুফষো থতামাফদে কখন না হিাৎ ধফে পনফে যাে। এমন অবস্থাে পতপন 
থতামাফদেফক আশ্রে পদফলন, তাাঁে সাহাযয পদফে থতামাফদেফক শপিশালী 
কেফলন, থতামাফদে উত্তম জীপবকা দান কেফলন যাফত থতামো (তাাঁে পনফদণশ 
িালফনে মাধযফম) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কে”। [সূো আল-আনোল, আোত: ২৬] 

তােসীে:  

মুসপলমবৃেফক স্মের্ কপেফে থদওো থয তাো ইফতািূফবণ হীন ও দুবণল পিল এবং 

এেিে তাো শপিশালী ও পবজেী হে: 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁে মুপমন বাোগর্ফক তাাঁে পন‘আমত ও দোে কো স্মের্ 

কপেফে পদফেন, তাো ্বলল্প সংখযক পিল এেিে তাফদে সংখযা বাপড়ফে থদন, 

                                                                                           
সংঘপিত হে আে এফত পলপ্ত োকা থলাকফদে থিফে এ থেফক পবেত োকা থলাফকো অপধক 
শপিশালী ও সংখযাে থবপশ হে; পকন্তু তােিেও তাো তাফদেফক এ থেফক পনফষধ কফে না, 
তফব আল্লাহ তা‘আলা তাফদে সকলফক শাপি প্রদান কেফবন”। (ইবন মাজাহ, হাদীস নং 
৪০০৯)। আফেশা োপদোল্লাহু ‘আনহা থেফক অিে একপি মােেু‘ হাদীস বপর্ণত, োসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন, «و    َظَهرَ  إَِذا رِْض  ِِف  السُّ

َ
نَْزَل  اأْل

َ
: فقلت «بأسه األرض بأهل اَّللَّ   أ

ْهل   َوِفيِهمْ 
َ
؟ َطاَعةِ  أ ِ «اهلل رمحة إَل يصريون َ مَّ  َنَعمْ »: َقاَل  اَّللَّ  “যখন জপমফন অশ্লীলতা প্রকাশ িাফব, 

আল্লাহ তা‘আলা জপমনবাসীে ওিে তাে আযাব নাপযল কেফবন। আপম বললাম, তাফদে মফধয 
আল্লাহ হুকুম মানযকােী োকফব না? বলল, হযাাঁ, তােিে তাো আল্লাহে েহমফতে পদফক 
যাফব”। (অনুবাদক) মুসনাদ: ৬/৪১ 
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তাো পিল দুবণল, ভীতসন্ত্রি এেিে পতপন তাফদেফক শপিশালী ও পবজেী 

কফেন। তাো পিল দপেদ্র এেিে পতপন তাফদেফক জীবন-পজবীকা দান কফেন, 

পতপন তাফদেফক আফদশ থদন তাাঁে প্রপত কৃতজ্ঞ হফত। এেিফে তাো তাাঁে 

আনুগতয কফে, তাাঁে সকল পনফদণশ থমফন থনে, এ পিল মুপমনগফর্ে অবস্থা। 

মুপমনগর্ যখন মক্কাে পিল তাো সংখযাে পিল অল্প, তাো কাফেেফদে অতযািাে 

ও ভফে থগািফন দীন িিণা কেত। তাো ভে কেত থয আল্লাহ তা‘আলাে সমগ্র 

জপমন থেফক মুশপেক, অপি উিাসক এবং থোমানো তাফদেফক অিহের্ কফে 

পনফে যাফব, এো সকফল পিল তাফদে শত্রু। পবফশষ কফে তাো যখন পিল 

্বলল্পসংখযক এবং তাফদে শপি পিল না। তাফদে এ অবস্থা যখন িলফত োফক 

তখন আল্লাহ তা‘আলা তাফদেফক পনফদণশ থদন মদীনাে পহজেত কেফত এেিে 

পতপন তাাঁফদেফক থসখাফন আশ্রে থদন, তাফদে জনয এখানকাে থলাফকেফদেফক 

পনফোপজত কফেন, তাো তাফদেফক আশ্রে থদন আে বদে ও অনযানয যুফি 

তাফদেফক সাহাযয কফেন। তাো পহজেতকােীফদেফক সম্পদ পদফে সহফযাপগতা 

কফেন আে তাফদেফক আল্লাহ এবং তাাঁে োসূফলে সন্তুপিে জনয তাফদে জীবন 

প্রদান কফেন।  

কাতাদা ইবন পদ‘আমা আস-সাদূসী েহ.   ا نُتم   إ ذ   َوٱذ ُكُرو 
َ
َعُاونَ  قَل يل   أ َتض  س    ف   مُّ

َ ۡرض  ٱل   

“স্মের্ কে থস সমফেে কো যখন থতামো পিফল সংখযাে অল্প, দুপনোফত 

থতামাফদেফক দুবণল পহফসফব গর্য কো হত” এ আোত সম্পফকণ বফলন, আেবো 

পিল দুবণলফদে মফধয সবফিফে দুবণল জাপত, তাফদে জীবন-যািন পিল কিকে, 

তাো পিল েুধাতণ, নাো িা আে পিল স্পিত পবভ্রান্ত। তাফদে মাফঝ থয বসবাস 

কেত থস বসবাস কেত দুভণাগয পনফে, তাফদে মাফঝ থয মাো থযত থস থযত 

নেফক, তাো পিল অফনযে থখাোক; পকন্তু অনযফদে তাো ভেন কেফত পিল 

অেম। আল্লাহে শিে, জপমফনে ওিে থস সমফে এমন থকাফনা থলাফকফদে 
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 84  

কো আমাফদে জানা থনই থয, তাফদে জীবন পিল তাফদে থিফে পনকৃি। এমন 

সমে আল্লাহ তা‘আলা ইসলাম পনফে আফসন, পতপন জপমফনে উিে এে প্রভাব 

পবিাে কফেন। এেিে পতপন তাফদেফক জীবন-জীপবকা এবং থলাফকফদে ঘাফড়ে 

উিে থনতৃত্ব প্রদান কফেন। আল্লাহ তা‘আলা ইসলাফমে মাধযফম থতামাফদেফক 

যা পদফেফিন তা থতামো থদখফত িাে, কাফজই থতামো আল্লাহ তা‘আলাে 

পন‘আমফতে জনয তাাঁে শুকপেো আদাে কে। আল্লাহ তা‘আলা পন‘আমত দান 

কফেন আে কৃতজ্ঞতা িিে কফেন। আে আল্লাহ তা‘আলা শুকপেো 

আদােকােীফদেফক আেও থবপশ বাপড়ফে থদন।29  

َهِ﴿ يُّ
َ
أ َۖ  ٱهلَلَ  ََتُونُوا   َّل  َءاَمُنوا   ٱََّل ينَ  َي  َم َن ت ُكم   َوََتُونُو ا   َوٱلَرُسو

َ
نُتم   أ

َ
لَُمونَ  َوأ لَُمو ا   ٢٧ َتع   َوٱع 

َنَمِ  
َ
َو لُُكم   أ م 

َ
َل ُدُكم   أ و 

َ
نَ  ف ت َنة   َوأ

َ
ۥ   ٱهلَلَ  َوأ ر   ع نَدهُ ج 

َ
يم   أ  [ ٢١ ،٢٧: االنفال] ﴾٢٨ َعظ 

অেণানুবাদ:  

“থহ মুপমনগর্! থতামো থজফন বুফঝ আল্লাহ ও তাাঁে োসূফলে সফে 
পবশ্বাসঘাতকতা কফো না, আে থয পবষফে থতামো আমানাত প্রাপ্ত হফেি তাফতও 
পবশ্বাস ভে কফো না। থজফন থেখ, থতামাফদে ধন-সম্পদ আে সন্তান-সন্তপত 
হফে িেীোে সামগ্রী মাত্র। (এ িেীোে যাো উত্তীর্ণ হফব তাফদে জনয) 
আল্লাহে পনকি েফেফি মহািুেস্কাে”। [সূো আল-আনোল, আোত: ২৭-২৮] 

তােসীে:  

আোফতে শাফন নুযূল এবং পখোনাত থেফক পনফষধাজ্ঞা 
                                           
29 উমাে ইবনুল খাত্তাব োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন,  حنن قو  أعزنا اهلل باْلسَل  فمَّت ابتغينا بغري

 আমো এমন এক সম্প্রদাে আল্লাহ আমাফদে ইসলাফমে মাধযফম সম্মাপনত“ اْلسَل  أذنلا اهلل"

কফেফিন। আে যখনই আমো ইসলাফমে বাইফে পগফে সম্মান তালাশ কপে, আল্লাহ আমাফদে 
অসম্মান-থব-ই্ত-কফেন”। (অনুবাদক) তােসীে তাবােী: ১৩/৪৭৮ 
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আবু্দল্লাহ ইবন আবু কাতাদা এবং যুহেী েহ. বফলন, আোতপি আবু লুবাবাহ 

ইবন আবু্দল মুনপযে োপদোল্লাহু ‘আনহু সম্পফকণ নাপযল হফেফি। োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম তাফক বনু কুোইযাে পনকি িািান; যাফত পতপন 

তাফদে োসূলুল্লাহে েেসালা থমফন থনওোে প্রপত আহ্বান কফেন। তাো তাে 

পনকি িোমশণ িাইফল পতপন তাফদে তাে গলাে পদফক ইশাো কফেন এবং পতপন 

বুপঝফে থদন থয, তাফদে িপের্পত জফবহ -হতযা। অতঃিে আবু লুবাবাহ 

োপদোল্লাহু ‘আনহু বুঝফত িাফেন থয, পতপন আল্লাহ ও তাে োসূফলে পখোনত 

কফেফিন। তােিে পতপন শিে কেফলন, পতপন থকাফনা পকিুই খাফবন না এবং 

িান কেফবন না যতের্ না পতপন মাো যান বা আল্লাহ তা‘আলা তাে তাওবা 

কবুল কফেন। পতপন মদীনাে মসপজফদ গমন কফেন এবং মসপজফদে একপি 

খুাঁপিফত পতপন পনফজফক থবাঁফধ োফখন। এভাফব পতপন নে পদন িযণন্ত থসখাফন 

অবস্থান কফেন। েফল তাে অবস্থা এমন হত, মাফঝ মাফঝ পতপন থবহুশ হফে 

িফড় থযফতন। তােিে আল্লাহ তা‘আলা তাে তাওবা কবুল কফেন। থলাফকো 

তাে পনকি তাে তাওবা কবুল হওোে সু-সংবাদ পনফে আফসন এবং খুাঁপি থেফক 

তাফক িাড়াফনাে ইো কফেন। তখন পতপন শিে কেফলন যতের্ িযণন্ত 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম পনজ হাফত তাে বাাঁধন খুলফবন না, 

ততের্ পতপন মুি হফবন না। তােিে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম 

তাে বাাঁধন খুলফল পতপন বফলন, থহ আল্লাহে োসূল আপম আমাে সমি সম্পদ 

আল্লাহে োিাে বযে কোে মান্নত কফেপি। োসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম বলফলন, এক তৃতীোংশ সদকা কোই থতামাে জনয যফেি।30  

                                           
30 ইমাম তাবােী: ১৩/৪৮১; আবু্দে োযযাক ইবন আবু কাতাদাহ 
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ইবন জাপেে েহ. বফলন, এ আোতপি উসমান োপদোল্লাহু ‘আনহুে হতযা কো 

পবষফে নাপযল হে। সহীহ বুখােী এবং মুসপলফম হাপতব ইবন আবু বালতা‘আহ-

এে ঘিনা বপর্ণত হফেফি, মক্কা পবজফেে বৎসে পতপন কুোইশ কাফেেফদেফক 

িত্র পলফখ জানান থয, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম তাফদে প্রপত 

যাত্রাে ইো কফেফিন। আল্লাহ তা‘আলা তাাঁে োসূলফক এ পবষেপি জাপনফে 

থদন। িফত্রে থখাাঁফজ োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম থলাক িািান, 

িত্রপি পেপেফে আফনন আে হাপতবফক উিপস্থত কফেন, পতপন তাাঁে কমণ ্বলীকাে 

কফেন। এ সমে উমাে ইবনল খাত্তাব োপদোল্লাহু ‘আনহু দাাঁপড়ফে বফলন, থহ 

আল্লাহে োসূল, আমাফক িাড়ুন, আপম তাে গদণান উপড়ফে পদই, থকননা থস 

আল্লাহ এবং তাাঁে োসূফলে সাফে পবশ্বাসঘাতকতা কফেফি। তখন োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন, « ََدْعه  فَإِنَّه  ق َ ْد شهد بدراً وما ي ْدِريَك لََعلَّ اَّللَّ
ْهِل بَْدرٍ 

َ
لََع لََعَ أ مْ »َفَقاَل:  «اطَّ «اْعَمل وا َما ِشئْت ْم َفَقْد َغَفْرت  لَك   োখ, থস বদফেে যুফি 

অংশগ্রহর্ কফেফি, (অেণাৎ বদেী সাহাবী), পকফস থতামাফক জানাফব থয, সম্ভবত 

আল্লাহ তা‘আলা বদে যুফি অংশগ্রহর্কােীফদে প্রপত তাপকফে বফলন, থতামাফদে 

যা খুপশ কে, আপম থতামাফদেফক েমা কফে পদফেপি। (সহীহ বুখােী ও মুসপলম) 

আপম বপল: পবশুি কো হফলা, আোতপি বযািক। যপদও এ কো সতয থয, 

আোতপি পনপদণি কােফর্ অবতীর্ণ হফেফি, অপধকাংশ আফলফমে মত হফলা,  

সাপবণক শব্দ গ্রহর্ কো, থকাফনা কােফর্ে সাফে পনপদণি না কো।  

পখোনত থিাি-বড়, বযপিগত ও সামাপজক সব ধেফর্ে থগানাহফক শাপমল কফে। 

আলী ইবন আবু তালহা েহ. বর্ণনা কফেন, আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু 

‘আনহুমা বফলন, আমানত হফলা, এমন পকিু কমণ যাে ওিে আল্লাহ তা‘আলা 

বাোফদে পবশ্বাস কফেন অেণাৎ েেয। পতপন বফলন, ّلََتُونُوا “পবশ্বাসঘাতকতা 



 

 

হাফেয ইবন কাসীফেে তােসীে থেফক সংফেপিত সূো আল-আনোল-এে তােসীে   
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কফো না” থতামো েেয পবষেগুফলা ভে কফো না। সুদ্দী বফলন, যখন তাো 

আল্লাহ ও োসূফলে পখোনত কফে, তখন তাো প্রকৃতিফে তাফদে পনফজফদে 

আমানফতেই পখোনত কফে। পতপন আফো বফলন, তাো োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইপহ ওোসাল্লাম থেফক থকাফনা কো থশানফতা তােিে তা এমনভাফব প্রিাে 

কেত তা মুশপেকফদে পনকি থিৌঁফি থযত।  

আল্লাহ তা‘আলা বফলন,   لَُمو ا َنَمِ   َوٱع 
َ
َو لُُكم   أ م 

َ
َل ُدُكم   أ و 

َ
ف ت َنة   َوأ  “থজফন থেখ, 

থতামাফদে ধন-সম্পদ আে সন্তান- সন্তপত হফে িেীোে সামগ্রী মাত্র” [সূো 

আল-আনোল, আোত: ২৮] অেণাৎ তাাঁে িে থেফক থতামাফদে জনয 

িেীো্বলরূি, পতপন থতামাফদেফক এগুফলা পদফেফিন এপি জানাে জনয থয, 

থতামো পক এ জনয শুকপেো আদাে কে, আে এফদে থেফত্র তাাঁে আনুগতয কে 

নাপক তাাঁফক ভুফল পগফে এফদেফক পনফে বযি হফে িড়, তাাঁফক বাদ পদফে এফদে 

প্রপত পনফবপদত হও। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা বফলন, َو لُُكم   إ َنَمِ  ﴿ م 
َ
َل ُدُكم   أ و 

َ
 ف ت نَة    َوأ

ۥ   َوٱهلَلُ  ر   ع نَدهُ ج 
َ
يم   أ [١١:  اْلغابن] ﴾١٥ َعظ   “থতামাফদে ধন-সম্পদ আে সন্তানাপদ 

িেীোে বস্তু মাত্র আে আল্লাহ এমন যাাঁে কাফি আফি মহা িুেস্কাে”। [সূো 

আত-তাগাবুন, আোত: ১৫] পতপন বফলন, ﴿َي    ب ٱلَِش    َوَنب لُوُكم
 ﴾٣٥ ف ت َنة    َوٱۡل 

[٣١: االنبيا ]  “আপম থতামাফদেফক ভাফলা ও মে দ্বাো িেীো কপে”। [সূো 

আল-আপম্বো, আোত: ১৫] আল্লাহ তা‘আলা আফো বফলন, َهِ﴿ يُّ
َ
أ  َّل  َءاَمُنوا   ٱََّل ينَ  َي 

ه ُكم  
َو لُُكم   تُل  م 

َ
َل ُدُكم   َوَّل   أ و 

َ
ر   َعن أ

َعل   َوَمن ٱهلَل    ذ ك  َل ئ َك  َذ ل َك  َيا  و 
ُ
ونَ  ُهمُ  فَأ ُ  ٱل َخ س 

[٣: املنافقون] ﴾٩  “থহ মুপমনগর্! থতামাফদে ধন-সম্পদ আে থতামাফদে সন্তানাপদ 

থতামাফদেফক থযন আল্লাহে স্মের্ হফত গাপেল কফে না থদে। যাো এমন 

কেফব তাোই েপতগ্রি”। [সূো আল-মুনাপেকুন, আোত: ৯] পতপন আফো 

বফলন, َهِ﴿ يُّ
َ
أ ُكم   م ن   إ نَ  َءاَمُنو ا   ٱََّل ينَ  َي  َو ج  ز 

َ
ُكم   أ َل د  و 

َ
ا َوأ َذُروُهم    لَُكم   َعُدو    ﴾١٤ فَٱح 
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[١٤:  اْلغابن]  “থহ মুপমনগর্! থতামাফদে স্ত্রী আে সন্তানফদে মফধয কতক 

থতামাফদে শত্রু। কাফজই থতামো তাফদে হফত সতকণ হও” [সূো আত-তাগাবুন, 

আোত: ১৪]  

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  َن
َ
ۥ   ٱهلَلَ  َوأ ر   ع نَدُه ج 

َ
يم   أ َعظ   “আল্লাহে পনকি েফেফি 

মহািুেস্কাে” অেণাৎ ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্তুপতে থিফে তাাঁে সাওোব, তাাঁে 

দান এবং তাাঁে জান্নাত উত্তম। থকননা কখনও তাফদে মধয থেফক থতামাফদে 

শত্রু িাওো যাে, তাফদে অপধকাংশই থতামাফদে থকাফনা উিকাফে আফস না। 

আে আল্লাহ তা‘আলা হফেন দুপনো ও আপখোফত কতৃণত্বশীল, অপধিপত। 

পকোমত পদবফস তাাঁে পনকি েফেফি অফেল সাওোব। পবশুি বর্ণনাে এফসফি, 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন, « َنَّ ِفيِه وجد َحََلَوة ثَََلٌث َمْن ك 
بُّه   ِ ِبُّ الَْمْرَ  اَل ُي  َما، َوَمْن ََكَن ُي  ا ِسَواه  َحبَّ إََِلِْه ِممَّ

َ
وُل   أ يَماِن: َمْن ََكَن اَّللَّ  َورَس  ِ اْْلِ ، إاِلَّ َّلِلَّ

َحبَّ 
َ
ْن ي لََْق ِِف انلَّاِر أ

َ
ْنَقَذ   اَّللَّ  منهَوَمْن ََكَن أ

َ
ْفِر َبْعَد إِذْ أ ْن يَرِْجَع إََِل الْك 

َ
«إََِلِْه ِمْن أ  “যাে 

মাফঝ পতনপি পবষে েফেফি এে দ্বাো থস ঈমাফনে ্বলাদ িাে, যাে পনকি আল্লাহ 

এবং তাাঁে োসূল অফনযে থিফে অপধক পপ্রে হে, থয বযপি কাউফক ভাফলাবাফস, 

থস একমাত্র আল্লাহে সন্তুপিে জনয ভাফলাবাফস, যাে পনকি কুেুেীফত পেফে 

যাওোে থিফে আগুফন ঝাাঁি থদওো অপধক পপ্রে হে যখন আল্লাহ তা‘আলা 

তাফক কুেুেী থেফক বাাঁপিফেফিন”।31 বেং োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাফমে ভাফলাবাসা সন্তান-সন্তুপত এবং পনফজে নেফসে থিফে অগ্রাপধকাে 

থদওো বাঞ্ছনীে। থযমন, সহীহ হাদীফস প্রমাপর্ত হে, পতপন বফলন, « ي َنْفِس ِ َواَّلَّ
مْجَِعْيَ 

َ
ْهِلهِ َوَماُِلِ َوانلَّاِس أ

َ
َحبَّ إََِلِْه ِمْن َنْفِسِه َوأ

َ
وَن أ ك 

َ
ْم َحَّتَّ أ ك  َحد 

َ
.«بِيَِد ِ اَل ي ْؤِمن  أ  “যাাঁে 

হাফত আমাে প্রার্ তাাঁে শিে, থতামাফদে থকউ ততের্ িযণন্ত ঈমানদাে হফত 

                                           
31 সহীহ মুসপলম, হাদীস নং ৪৩ 
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িােফব না থয িযণন্ত না আপম তাে পনকি তাে পনফজে থিফে, তাে িপেবাে-

িপেজফনে থিফে, তাে সম্পফদে থিফে এবং সকল মানুফষে থিফে অপধক পপ্রে 

না হই”।32 

َهِ﴿ يُّ
َ
أ قَِن ِ َلُكم   َُي َعل ٱهلَلَ  َتَتُقوا   إ ن َءاَمُنو ا   ٱََّل ينَ  َي  ا ر   ِت ُكم  َسي    َعنُكم   َوُيَكا  ر   فُر   َوَيغ 
ه  ل   ُذو َوٱهلَلُ  لَُكم  َاض 

يم   ٱل   [ ٢٣: االنفال] ﴾٢٩ ٱل َعظ 

অেণনুবাদ:  

“ওফহ ঈমানদােগর্! থতামো যপদ আল্লাহে তাকওো অবলম্বন কে তাহফল পতপন 
থতামাফদেফক ভাফলা ও মফেে মফধয িােণকয কোে শপি প্রদান কেফবন, 
থতামাফদে থদাষ-ত্রুপি েপতিূের্ কফে পদফবন এবং থতামাফদেফক েমা কেফবন, 
আে আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল”। [সূো আল-আনোল, আোত: ২৯] 

তােসীে: 

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা, সুদ্দী, মুজাপহদ, ইকপেমা, দাহ্হাক, 

কাতাদা এবং মুকাপতল ইবন হাইইোন েহ. সহ অনযানযো বফলন, ِ قَِن  ভাল“ فُر 
ও মফেে মফধয িােণকয কোে শপি” থবে হওোে িে। মুজাপহদ েহ. অপতপেি 

সংফযাজন কফে বফলন, দুপনো ও আপখোফত। আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস 

োপদোল্লাহু ‘আনহুমাে অিে এক বর্ণনাে েফেফি ِ قَِن   ভাফলা-মফেে মফধয“ فُر 
িােণকয কোে শপি” হফে, নাজাত। অিে বর্ণনাে, সাহাযয। মুহাম্মাদ ইবন 

ইসহাক েহ. বফলন, ِ قَِن   ভাফলা-মফেে মফধয িােণকয (শফব্দে অেণ হফে) فُر 

কো। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাফকে এ তােসীে িূফবণ বপর্ণত তােসীে থেফক বযািক 

আে তা থস সবগুফলাফক আবশযক কফে। থকননা থয বযপি আল্লাহ তা‘আলাে 

                                           
32 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ১৪ 
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 90  

পনফদণপশত পবষেগুফলা িালন কফে এবং তাে পনফষধকৃত পবষেগুফলা বজণন কোে 

মাধযফম আল্লাহফক ভে কফে পতপন তাফক পমেযা থেফক সতয থিনাে তাওেীক 

দান কফেন। আে তাই হফে তাে পবজে ও িপেত্রাফর্ে কাের্, দুপনোবী পবষে 

থেফক থবে হওোে িে এবং পকোমত পদবফস থসৌভাগযবান হওোে উিাে। তাে 

থগানাহগুফলা থমািন হফব, থসগুফলাে েমা, থলাকফদে থেফক থসগুফলা আড়াল 

হফব। যা আল্লাহ তা‘আলাে অফেল সাওোে অপজণত হওোে কাের্। থযমন, 

আল্লাহ তা‘আলা বফলন, ﴿َِه يُّ
َ
أ ۦ  َوَءام ُنوا   ٱهلَلَ  ٱَتُقوا   َءاَمُنوا   ٱََّل ينَ  َي  ت ُكم   ب رَُسول   لَي   ك ا   يُؤ 
َت هۦ  م ن َعل رمَح  ا َلُكم   َوَيج  ُشونَ  نُور  ا ر   ب هۦ  َتم  يم   َغُاور   َوٱهلَلُ  لَُكم    َوَيغ  : اْلديد] ﴾٢٨ رَح 

٢١]  “ওফহ মুপমনগর্! থতামো আল্লাহে তাকওো অবলম্বন কে আে তাাঁে 

োসূফলে প্রপত ঈমান আন, পতপন তাাঁে অনুগ্রফহ থতামাফদেফক পদ্বগুর্ িুেস্কাে 

পদফবন আে পতপন থতামাফদে জনয আফলাে বযবস্থা কেফবন যা পদফে থতামো িে 

িলফব, আে পতপন থতামাফদেফক েমা কফে পদফবন। আল্লাহ বড়ই েমাশীল, 

অপত দোলু”। [সূো আল-হাদীদ, আোত: ২৮]  

ُكرُ  ِإَوذ  ﴿ ُث ب ُتوكَ  َكَاُروا   ٱََّل ينَ  ب َك  َيم  و   ّل 
َ
ُتلُوكَ  أ و   َيق 

َ
ُكُرونَ  ُُي ر ُجوَك   أ ُكرُ  َوَيم   َوٱهلَلُ  ٱهلَلُ   َوَيم 

 ُ َم ك ر ينَ  َخي 
 [ ٣١: االنفال] ﴾٣٠ ٱل 

অেণানুবাদ: 

“স্মের্ কে, থসই সমফেে কো যখন কাফেেগর্ থতামাফক বেী কোে পকংবা 
হতযা কোে পকংবা থদশ থেফক থবে কফে থদওোে জনয ষড়যন্ত্র কফে। তাো 
িক্রান্ত কফে আে আল্লাহও থকৌশল কফেন। আল্লাহই সবণফশ্রষ্ঠ থকৌশলী”। [সূো 
আল-আনোল, আোত: ৩০] 

তােসীে:  
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মক্কাবাসীফদে দ্বাো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লামফক হতযা অেবা বেী 

অেবা পবতাড়ফনে িপেকল্পনা: 

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা, মুজাপহদ এবং কাতাদা েহ. 

বফলন,  َُث ب ُتوك  থতামাফক বেী কোে, থতামাফক কফেদ কোে। আতা ও ইবন“ ّل 

যাপেদ বফলন, এে অেণ, যাফত থতামাফক বেী কফে। সুদ্দী েহ. বফলন, اْلثبات 
শফব্দে অেণ হফে, বেী কো, বাাঁধা। এ কো সব কোফক শাপমল কফে। এপিই 

সব মতামফতে সাোংশ। যখন থকাফনা বযপি কাফো েপত িাে তখন এ ধেফনে 

অফেণে শব্দই অপধকাংশ থেফত্র বযবহাে কো হে।33  

ইমাম আহমদ বর্ণনা কফেন, মাগাযীে গ্রন্থকাে ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক 

ইবন ইোসাে েহ. আবু্দল্লাহ ইবন আবু নাজীহ েহ. থেফক বর্ণনা কফেন, (পতপন) 

মুজাপহদ েহ. থেফক, (পতপন) আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা 

থেফক। অনুরূি মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক বফলন, হাদীস বর্ণনা কফেন আমাে 

                                           
33 আতা েহ. বফলন, আপম উবাইদ ইবন উমাইেফক বলফত শুফনপি, পতপন বফলন, কুোইশো 
যখন োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লামফক হতযা কো, বেী কো বা থদশান্তে কোে 
জনয ষড়যন্ত্র কফে, তখন তাে িািা আবু তাপলব তাফক বফলন, তুপম পক জান তাো থতামাে 
পবরুফি কী ষড়যন্ত্র কেফি? বলফলন, «ن بسجنوِن أو يقتلوِن أو خيرجوِن

َ
وَن أ «ي ِريد   “তাো আমাফক 

বেী অেবা হতযা অেবা থবে কফে পদফত িাে” এ কো শুফন আবু তাপলব বলফলন, থতামাফক 
থক জাপনফেফি? োসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বলফলন, « َِّرّب»  “আমাে েব” আবু 

তাপলব বলফলন, থতামাে েব কতইনা ভাফলা, তুপম তাে কলযার্ কামনা কে। োসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বলফলন, «نَا

َ
ْستَوِِْص  أ

َ
وَ  بَْل  بِِه؟ أ «ِب  يَْستَوِِْص  ه   “আপম তাে কলযার্ 

িাইফবা!? বেং পতপন আমাে কলযার্ িান”। তােিে এ আোত   ُكرُ  ِإَوذ ُث ب تُو َكَاُروا اََّل ينَ  ب َك  َيم   كَ ّل 
و  
َ
ُتلُوكَ  أ و   َيق 

َ
ر ُجوكَ  أ

ُُي   “স্মের্ কে, থসই সমফেে কো যখন কাফেেগর্ থতামাফক বেী কোে 

পকংবা হতযা কোে পকংবা থদশ থেফক থবে কফে থদওোে জনয ষড়যন্ত্র কফে” নাপযল হে। 
(অনুবাদক) তােসীফে তাবােী ১৩/৪৯২ 
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পনকি কালবী, (পতপন) ইমু্ম হানীে আযাদকৃত থগালাম বাযান থেফক, (পতপন) 

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফক: কুোইফশে প্রফতযক সম্ভ্রান্ত 

থগাফত্রে একদল থলাক দারুন নাদওোে (তাফদে সফম্মলন থকফন্দ্র) প্রফবফশে 

জনয একপত্রত হে, এ সমে শেতান এক পবপশি বযপিে থবশ ধফে এফস তাফদে 

সাফে সাোৎ কফে, তাো যখন তাফক থদফখ তখন বফল: তুপম থক? থস বফল 

নজফদে এক প্রবীর্ বযপি, শুফনপি থতামো একপত্রত হফেফি, েফল আপম 

থতামাফদে সফম্মলফন উিপস্থত হবাে ইো কফেপি, থতামো আমাে মতামত ও 

উিফদশ দ্বাো উিকৃত হফব। তাো বফল: থবশ থতা, প্রফবশ কে। তখন থস 

তাফদে সাফে প্রফবশ কফে। থস বফল: এ থলাফকে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাফমে) বযািাফে থতামাফদে পিন্তা-ভাবনা কেফত হফব, আল্লাহে শিে, থস 

শীঘ্রই তাে দীফনে মাধযফম থতামাফদে ওিে প্রভাব পবিাে কেফব। তাফদে মফধয 

জননক বযপি বফল: তাফক কাোরুি কফে োখ আে তাে মৃতুয িযণন্ত তাফক 

পজপঞ্জফে থবাঁফধ োখ থযভাফব তাে িূফবণ পবপভন্ন কপব মাো থগফি (থযমন) যুহাইে, 

নাপবগাহ, থস থতা তাফদেই একজন। তখন আল্লাহে শত্রু নজদী শাইখ 

(শেতান) পিৎকাে কফে বফল: আল্লাহে শিে, এপি থকাফনা ভাফলা পসিান্ত নে, 

আল্লাহে শিে, অবশযই তাে প্রপতিালক তাফক বেীদশা থেফক থবে কফে তাে 

সােীফদে কাফি পনফে যাফব। তাো থতামাফদে হাত থেফক তাফক উিাে কেফব। 

তাো থতামাফদে থেফক তাফক েো কেফব, আে আপম থতামাফদে বযািাফে 

পনপশ্চন্ত নই থয, তাো থতামাফদেফক থতামাফদে থদশ থেফক থবে কফে পদফব না। 

তাো বফল: এ প্রবীর্ পিকই বফলফি: থতামো অনয থকাফনা পিন্তা কে। তাফদে 

মফধয জননক বফল: থতামো তাফক থতামাফদে মাফঝ থেফক থবে কফে দাও আে 

এভাফব তাে থেফক পনষৃ্কপত লাভ কে, থকননা থস যখন থবে হফে যাফব তখন 

থতামো তাে দ্বাো েপতগ্রি হফব না, যাই থস করুক না থকন, আে থযখাফনই 
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থস যাক না থকন, যখন থতামাফদে থেফক তাে জ্বালাতন দূে হফব তখন থতামো 

আোম িাফব আে অনয থলাফকো তাে খপ্পফে িড়ফব। তখন নজফদে শাইখ 

(শেতান) বফল: আল্লাহে শিে, থতামাফদে জনয এ পসিান্ত উিযুি নে, থতামো 

পক তাে সুপমি ভাষা ও অনগণল কো-বাতণাে বযািাফে অবগত নও, থতামো তাে 

থয কো থশান তাফত পক হৃদে কাফড় না? আল্লাহে শিে, এভাফব থস আেবফদে 

থেফক আেও থবপশ অনুসােী সংগ্রহ কেফব যাো থতামাফদে পবরুফি সংগপিত 

হফব এেিে থতামাফদে পনকি এফস থতামাফদেফক থতামাফদে এলাকা থেফক থবে 

কফে পদফব আে থতামাফদে সম্ভ্রান্ত থলাকফদে হতযা কেফব। তাো বফল: আল্লাহে 

শিে, থস সতয বফলফি, থতামো অনয থকাফনা িন্থা অনুসন্ধান কে, আবু্দল্লাহ 

ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বফলন, তখন আবু জাহল (তাে ওিে 

আল্লাহ তা‘আলাে লা‘নত) বলল: আল্লাহে শিে, আপম থতামাফদেফক এমন এক 

িোমশণ পদব যা এখন িযণন্ত থতামাফদে থকউ পদফত িাফে পন। আে আপম এে 

থিফে ভাফলা থকাফনা মতামত আফি বফল মফন কপে না, তাো বফল: কী থসিা? 

থস বলল: থতামো প্রফতযক থগাত্র থেফক শপিশালী এবং সমাফজ প্রভাব েফেফি 

এমন একজন কফে যুবক নাও, এেিে এফদে প্রফতযফকে হাফত একপি কফে 

ধাোফলা তেবােী পদফে দাও এেিে তাো সকফল পমফল তাফক এক বযপি 

আঘাফতে মফতা আঘাত কেফব। এেিে যখন তাো তাফক হতযা কেফব তখন 

তাে েফিে বদলা সকল থগাফত্রে ওিে িড়ফব। আপম মফন কপে না থয, বনী 

হাপশফমে এ থগাত্রপি সকল কুোইফশে পবরুফি যুি কোে েমতা োফখ, যখন 

তাো থসিা বুঝফত িােফব তখন েিির্ গ্রহর্ কেফব। আে এভাফব আমো 

আোম িাব আে আমাফদে থেফক তাে জ্বালাতন বন্ধ হফব। আবু্দল্লাহ ইবন 

আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বফলন, নজফদে শাইখ (শেতান) বলল: আল্লাহে 

শিে, এ থলাক সফবণাত্তম পসিান্ত প্রদান কফেফি। এিাড়া আপম আে থকাফনা 
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মতামত সমেণন কপে না। এেিে তাো দ্রুত তাফদে সফম্মলন থশষ কফে পসিান্ত 

বািবােফনে জনয প্রস্তুপত শুরু কফে। এপদফক পজবেীল আলাইপহস সালাম 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে পনকি এফস তাাঁফক পনফদণশ থদন থযন 

পতপন থস োফত তাাঁে পবিানাে না ঘুমান আে তাাঁফক থলাকফদে িক্রাফন্তে কো 

জাপনফে থদন। থস োফত োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম তাাঁে গৃফহ 

ঘুমান পন। থস সমে আল্লাহ তা‘আলা তাাঁফক (মক্কা থেফক) থবে হফে যাওোে 

অনুমপত থদন। আে তাাঁে মদীনাে আগমফনে িফে আল্লাহ তা‘আলা তাাঁে ওিে 

সূো আল-আনোল অবতীর্ণ কফেন আে তাফত পতপন তাাঁফক প্রদত্ত তাাঁে 

পন‘আমফতে কো স্মের্ কপেফে থদন আেও থয পবিফদ পতপন পিফলন। আল্লাহ 

তা‘আলা বফলন,   ُكرُ  ِإَوذ ُث ب ُتوكَ  َكَاُروا   ٱََّل ينَ  ب َك  َيم  و   ّل 
َ
ُتلُوكَ  أ و   َيق 

َ
 ُكُرونَ َوَيم   ُُي ر ُجوَك   أ

ُكرُ  ُ  َوٱهلَلُ  ٱهلَلُ   َوَيم  َم ك ر ينَ  َخي 
ٱل   “স্মের্ কে, থসই সমফেে কো যখন কাফেেগর্ 

থতামাফক বেী কোে পকংবা হতযা কোে পকংবা থদশ থেফক থবে কফে থদওোে 

জনয ষড়যন্ত্র কফে। তাো িক্রান্ত কফে আে আল্লাহও থকৌশল কফেন। আল্লাহই 

সবণফশ্রষ্ঠ থকৌশলী”। আে তাফদে উপি تربصوا به ريب املنون ‘থতামো তাে থবে 
হওোে প্রতীো কে’ (যাফত থস বংস হে, থযমপনভাফব িূফবণে কপবো বংস 

হে।) সম্পফকণ অবতীর্ণ কফেন: ﴿  م
َ
َبُص  َشِع ر   َيُقولُونَ  أ  ﴾٣٠ ٱل َمُنون   َري َب  ب هۦ  َنََتَ

[٢٣: الطور]  “তাো পক বলফি, ‘থস (মুহাম্মাদ) একজন কপব? আমো তাে মৃতুযে 

প্রতীো কেপি।’ তাো তাে কালিফক্রে (পবিদািফদে) অফিো কফেফি যাফত 

কফে থস থসভাফবই বংস হফে যাে থযভাফব তাে িূবণবতণী কপবগর্ বংস 

হফেপিল। থযপদন তাো এ পসিান্ত গ্রহর্ কফেপিল থস পদনপিফক  الزمحة يو  

একপত্রত হওোে (পভড় কোে) পদন পহফসফব আখযাপেত কো হে। কাের্, তাো 

এ পদন পবপভন্ন মতামত পদফে োফকন।  
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আল্লাহ তা‘আলা তাফক তাো থবে কফে থদওোে ইো কেফল তাফদে পবষফে এ 

বার্ী ﴿ونََك لَيَس   ََكُدوا   ِإَون  ٱ م نَ  َتا زُّ
َ ُخ   ض  ۡرل  َل   َبُثونَ يَل   َّل  اِإَوذ   َهِ  م ن   ر ُجوكَ ّل   ل يال  قَ  إ َّل  َاَك خ 

[  ٧٦: االرسا ] ﴾٧٦  “আে তাফদে অবস্থা এমন পিল থয, তাো থতামাফক যমীন 

থেফক উৎখাত কফে থদফব, যাফত থতামাফক থসখান থেফক থবে কফে পদফত িাফে 

এবং তখন তাো থতামাে িফে ্বলল্প সমেই পিফক োকফত িােত” নাপযল 

কফেন। ইবন ইসহাক েহ. বফলন, তােিে োসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম আল্লাহে পনফদণফশে অফিো কেফত োফকন, তােিে যখন মক্কাে 

কুোইশো একত্র হফলা এবং তাে পবিফে ষড়যন্ত্র কেল এবং তাো তাফদে 

ইো বািবােন কোে প্রতযে গ্রহর্ কেল, পিক তখন তাে পনকি পজবেীল আ. 

এফস তাফক পনফদণশ থদন থয, পতপন থযন তাে ্বলীে পবিানাে না ঘুমাে। পতপন 

আলী োপদোল্লাহু ‘আনহু থডফক পনফদণশ থদন পতপন থযন তাে পবিানাে ঘুমাে 

এবং সবুজ িাদে থযন গাফেে উিে পদফে োফক। পতপন তাই কেফলন। তােিে 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম তাফদে মাঝখান পদফে থবে হফে 

িড়ফলন যখন তাো তাে দেজাে অবস্থান কেপিল। পতপন হাফত কফে এক মুপি 

বাপল পনফলন আে থসগুফলাফক তাফদে মাোে উিে পিপিফে পদফলন আে আল্লাহ 

তা‘আলা ্বলীে নবীে িে থেফক তা তাফদে থিাফখে মফধয থেফল পদফলন। আে 

পতপন িফড়ফিন ﴿  َك يم   َوٱل ُقر َءان   ١ يس [٢ ،١: يس] ﴾٢ ٱۡل   থেফক ﴿  َشي َن ُهم غ 
َ
 َّل  َفُهم   فَأ

ونَ  ٩﴾ ]يس: ٣[ ُ  িযণন্ত।34 হাফেয আবূ বকে আল-বাইহাকী বফলন, ইকপেমা ُيب ِص 

থেফক এমন বর্ণনা িাওো যাে যা এে সমেণন কফে।  

ইবন পহব্বান েহ. ্বলীে সহীহফত এবং হাপকম েহ. ্বলীে মুিাদোফক আবু্দল্লাহ 

ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফক বর্ণনা কফেন, োফতমা োপদোল্লাহু 

                                           
34 বাইহাকী, ২/৪৬৯, ৪৭০ 
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‘আনহা কেনেত অবস্থাে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে পনকি 

প্রফবশ কফেন। পতপন বলফলন, থহ আমাে কনযা তুপম থকন কাাঁদি? োফতমা 

বলফলন, থহ পিতা আপম থকন কাাঁদব না, কুোইশো কা‘বাে পহজফে লাত, উযযা 

ও মানাত-এে শিে কফেফি, তাো যখন আিনাফক থদখফত িাফব, তাো 

আিনাে ওিে আক্রমর্ কেফব এবং আিনাফক হতযা কফে থেলফব। তাফদে 

প্রফতযফকই আিনাে খুন কোে অংশিুকু সম্পফকণ জাফন। তােিে পতপন বলফলন, 

থহ আমাে কনযা তুপম আমাে জনয অযুে িাপন পনফে আস, তােিে োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম অযু কেফলন, তােিে পতপন মসপজফদ গমন 

কেফলন। যখন তাো তাফক থদখফত থিল, তাো বলল, এইফতা থসই বযপি, 

তাফদে গদণান তাফদে হাফতে সামফন িফড় থগল। তাো আে তাফদে থিাখ 

উিাফত িােল না। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম এক মুপি মাপি 

হাফত পনফলন আে তা তাফদে প্রপত পনফেি কেফলন এবং বলফলন, « َشاَهِت
و    «الْو ج   তাফদে যাে থদফহ এ বাপল কর্া থেফক থকাফনা একপি আঘাত থহফনফি 

থস বদফেে যুফি কাফেে অবস্থাে মাো পগফেফি। হাপকম বফলন, মুসপলফমে 

শতণানুযােী হাদীস পবশুি, ইমাম বুখােী ও মুসপলম হাদীসপি উফল্লখ না কোে 

কাের্ আমাে জানা থনই।35 

                                           
35 ইবন পহব্বান, হাদীস নং ১৬৯১; মুিাদোক ৩/১৫৭। ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা   ِإَوذ
 আোত সম্পফকণ বফলন, কুোইশো এক োফত িোমশণ কেল, থকউ থকউ বলল, যখন َيم ُكُر ب َك 

সকাল হফব থতামো তাফক (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লামফক) বেী কে, থকউ থকউ 
বল, বেং তাফক হতযা কে, আবাে থকউ বলল, না তাফক বপহস্কাে কে। আল্লাহ তা‘আলা ্বলীে 
নবীফক পবষেপি অবপহত কফেন। েফল আলী োপদোল্লাহু ‘আনহু োসূফলে পবিানাে োপত্র যািন 
কফেন আে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম মক্কা থেফক থবে হন। যখন পতপন গুহাে 
পনকি থিৌঁফিন তাফত পতপন অবস্থান কফেন। মুশপেকো আলী োপদোল্লাহু ‘আনহুফক িাহাো 
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উেওোহ ইবনুয যুবাইে  َُكُرون ُكرُ  َوَيم  ُ  َوٱهلَلُ  ٱهلَلُ   َوَيم  َم ك ر ينَ  َخي 
ٱل  “তাো িক্রান্ত 

কফে আে আল্লাহও থকৌশল কফেন। আল্লাহই সবণফশ্রষ্ঠ থকৌশলী” এ আোত 

সম্পফকণ বফলন, আপম তাফদে পবরুফি বড়ই মজবুত থকৌশল কপে এমনপক আপম 

থতামাফক তাফদে থেফক মুি কপে।  

َنِ قَد   قَِلُوا   َءاَي ُتَنِ َعلَي ه م   ُتت َل   ِإَوَذا﴿ َس ط يُ  إ َّل   َذا  َه   إ ن   َه َذا   م ث َل  لَُقل َنِ نََشِ ءُ  لَو   َسم ع 
َ
َول يَ  أ

َ  ٱل 
ََق  ُهوَ  َه َذا ََكنَ  إ ن ٱلَلُهمَ  قَِلُوا   ِإَوذ   ٣١ كَ  م ن   ٱۡل  ر   ع ند  ط  م 

َ
َجَِرة   َعلَي َنِ فَأ و   ٱلَسَمِ ء   م  نَ  ح 

َ
 ٱئ ت َنِ أ

م   ب َعَذابي  ّل 
َ
َبُهم   ٱهلَلُ  ََكنَ  َوَمِ ٣٢ أ َُعذ   نَت  ّل 

َ
َبُهم   ٱهلَلُ  ََكنَ  َوَمِ ف يه م    َوأ ا ُرونَ  وَُهم   ُمَعذ   َتغ   يَس 

 [ ٣٣ ،٣١: االنفال] ﴾٣٣

অেণানুবাদ:  

“তাফদে কাফি যখন আমাফদে আোত িাি কো হে তখন তাো বফল, ‘শুনলাম 
থতা, ইফে কেফল এ েকম কো আমোও বলফত িাপে, এগুফলা থতা আফগ 
কাফলে থকো কাপহনী িাড়া আে পকিুই না।’ স্মের্ কে, যখন তাো বফলপিল, 
‘থহ আল্লাহ! এপি যপদ থতামাে পনকি থেফক (থপ্রপেত) সতয (দীন) হে তাহফল 
আমাফদে উিে আসমান থেফক িােে বষণর্ কে পকংবা আমাফদে ওিে থকাফনা 

                                                                                           
পদফত োফক। তাো তাফক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফল ধাের্া কফেপিল। যখন 
সকাল হফলা, তাো তাে ওিে ঝাপিফে িড়ল; পকন্তু যখন তাো থদখল, এফতা আলী। আল্লাহ 
তা‘আলা তাফদে ষড়যন্ত্র বানিাল কফে পদফলন। তাো বলল, থতামাে সােী থকাোে? পতপন 
বলফলন, আপম জাপন না। তােিে তাো িদপিহ্ন খুাঁজফত আেম্ভ কেল, যখন তাো িাহাড় িযণন্ত 
থিৌিল, তখন তাফদে কাফি পবষেপি অস্পি হফে থগল। তাো গুহাে িাশ পদফে অপতক্রম 
কেল, তখন তাো থদখল গুহাে মুফখ মাকড়শাে জাল। েফল তাো এফক অিেফক বলল, যপদ 
তাফত প্রফবশ কেত, তাহফল মাকড়সা তাফত জাল বুনফত িােফতা না। পতপন থসখাফন পতন পদন 
অবস্থান কফেন। (আহমাদ) মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক মুহাম্মাদ ইবন জা‘োে ইবনুয যুবাইে 
োপদোল্লাহু ‘আনহু থেফক বর্ণনা কফেন। (অনুবাদক) মুসনাদ ১/৩৪৮ 
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যন্ত্রর্াদােক শাপি পনফে এফসা।’ আিপন তাফদে মাফঝ োকাবস্থাে আল্লাহ 
তাফদেফক শাপি পদফবন না এবং যখন তাো েমা প্রােণনা কেফত োকফব এরূি 
অবস্থােও আল্লাহ তাফদেফক শাপি পদফবন না”। [সূো আল-আনোল, আোত: 
৩০-৩১]  

তােসীে: 

কুোইশফদে ধাের্া কুেআফনে মফতা (গ্রন্থ) তাো বানাফত িােফব: 

আল্লাহ তা‘আলা কুোইশফদে কুেুেী, পবফদ্রাহ, একগুাঁফেমী এবং কুেআফনে 

আোত যখন তাফদে সমু্মফখ পতলাওোত কো হে তখন তা শ্রবফর্ে সমে 

তাফদে বাপতল দাপব সম্পফকণ তুফল ধফে অবপহত কেফিন থয, তাো বফল:   قَد 
َنِ َه َذا   م ث َل  لَُقل َنِ نََشِ ءُ  لَو   َسم ع   ‘‘শুনলাম থতা, ইফে কেফল এ েকম কো আমোও 

বলফত িাপে” এপি শুধু তাফদে মুফখে কো কাফজে নে, তাফদেফক থতা বহুবাে 

িযাফলঞ্জ কো হফেফি কুেআফনে একপি সূোে মফতা সূো পনফে আসফত; পকন্তু এ 

িযাফলঞ্জ থমাকাপবলা কোে তাফদে থকাফনা উিাে পিল না। তাো এ কো বফল 

পনফজফদেফক এবং তাফদে বাপতফলে ওিে যাো অনুসের্ কফে তাফদেফক 

পবভ্রান্ত কফে। থকউ থকউ বফলন, এ কো বফলপিল আন-নাদ্বে ইবনুল হাপেস 

(তাে ওিে আল্লাহ তা‘আলাে অপভশাি)। সা‘ঈদ ইবন জুবাইে, সুদ্দী, ইবন 

জুোইয েহ.-সহ অনযানযফদে থেফক এপি বপর্ণত হফেফি, থস (তাে ওিে 

আল্লাহে অপভশাি) িােফসয গমন কফে এবং থসখানকাে োজা-বাদশাহফদে 

পকসসা-কাপহনী পশফখ থযমন, রুিম, আসোনপদোে, থস পেফে এফস থদফখ 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লামফক আল্লাহ তা‘আলা নবী পহফসফব 

থপ্রের্ কফেফিন, পতপন থলাফকফদে সমু্মফখ কুেআন পতলাওোত কফেন, 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম যখন তাাঁে মজপলশ সমাপ্ত কফে 
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উিফতন নদ্বে তখন থসই মজপলফস বফস ঐ সমি থলাফকফদে পকসসা-কাপহনী 

বর্ণনা কেত। এেিে বলত: আল্লাহে শিে, (বল থদপখ) থক থবপশ সুেে 

পকসসা বফল, আপম নাপক মুহাম্মাদ? এ কােফর্ আল্লাহ তা‘আলা বদফেে যুফি 

যখন তাে ওিে েমতা প্রদান কফেন, থস বেী হফল োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইপহ ওোসাল্লাম তাে গদণান উপড়ফে থদওোে পনফদণশ থদন। েফল তাাঁে 

সমু্মফখ তাফক হতযা কো হে। (আল্লাহ তা‘আলা জনয সকল প্রশংসা) পযপন 

তাফক বেী কফেন পতপন হফলন, পমকদাদ ইবন আসওোদ োপদোল্লাহু ‘আনহু। 

থযমনপি বলফলন ইবন জােীে েহ.। সা‘ঈদ ইবন জুবাইে োপদোল্লাহু ‘আনহু 

বফলন, নবী সাল্লল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বদফেে পদন উকবা ইবন আবু 

মু‘আইত ও তু‘আইমাহ ইবন আদী এবং নদ্বে ইবনুল হাফেসফক হতযা কফেন। 

পমকদাদ ো. নদ্বেফক বেী কফেপিফলন। যখন তাফক হতযা কোে পনফদণশ পদফলন 

তখন পমকদাদ বলফলন, থহ আল্লাহ োসূল আমাে বেী। তখন আল্লাহে োসূল 

সাল্লল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বলফলন, থস আল্লাহে পকতাব সম্পফকণ খাোি 

কো বলত, তােিে োসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম তাফক হতযাে 

পনফদণশ থদন। তখন পমকদাদ বলফলন, থহ আল্লাহ োসূল আমাে বেী। তখন 

োসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বলফলন, থহ আল্লাহ তুপম থতামাে 

েহমত দ্বাো পমকদাদফক যফেি কফে দাও, তখন পমকদাদ বলফলন, আপম এ 

পজপনষপি থিফেপিলাম। পতপন বফলন, তাে সম্পফকণ এ আোত َعلَي ه م   ُتت َل   ِإَوَذا 
َنِ قَد   َقِلُوا   َءاَي ُتَنِ َس ط يُ  إ َّل   َه َذا   إ ن   َه َذا   م ث َل  َلُقل َنِ نََشِ ءُ  لَو   َسم ع 

َ
َول يَ  أ

َ ٱل   তাফদে কাফি 

যখন আমাফদে আোত িাি কো হে তখন তাো বফল, ‘শুনলাম থতা, ইফে 
কেফল এ েকম কো আমোও বলফত িাপে, এগুফলা থতা আফগ কাফলে থকো 
কাপহনী িাড়া আে পকিুই না।’ নাপযল হে।  
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আল্লাহ তা‘আলাে   َُسِط ي
َ
الَول يَ  أ  “আফগ কাফলে থকো কাপহনী” এে অেণ হফে 

 ,অেণাৎ তাফদে বইিুিক যা থস পশফখফি أسطورة শফব্দে একবিন হফে أساطري
অেণাৎ থস থসখান থেফক পশফখ থলাফকফদে পনকি পতলাওোত কফে, এপি হফে 

িেম পমেযা। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা তাফদে সম্পফকণ অিে এক আোফত 

বফলন, ﴿  َس ط يُ  َوقَِلُو ا
َ
َول يَ  أ

َ َتتََبَهِ ٱل  َ  ٱك  َل   فَه  َرة   َعلَي ه   ُتم  يال   بُك  ص 
َ
نَزَلُ  قُل   ٥ َوأ

َ
 ٱََّل ي أ

لَمُ  َ  َيع  ۡرض    ٱلَسَم َو ت   ف   ٱلس  
َ ا ََكنَ  إ نَُهۥ َوٱل  ِ َغُاور  يم  [٦ ،١: الفرقان] ﴾٦ رَح   “তাো বফল- 

‘এগুফলা িূবণ যুফগে কাপহনী যা থস (অেণাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম) পলপখফে পনফেফি আে এগুফলাই তাে কাফি সকাল-সন্ধযা থশানাফনা 

হে।’ বল: ‘তা পতপনই নাপযল কফেফিন পযপন আসমান-যমীফনে যাবতীে থগািন 

পবষে অবগত আফিন। পতপন বড়ই েমাশীল, অপত দোলু”। [সূো আল-

েুেকান, আোত: ৫-৬] অেণাৎ থয তাাঁে পনকি তাওবা কফে এবং তাাঁে পনকি 

পেফে যাে, পতপন তাে তাওবা গ্রহর্ কফেন আে তাফক েমা কফে থদন।  

কাফেেফদে মীমংসা িাওো এবং তাফদে আযাব প্রােণনা: 

মুশপেকো বফল- ََق  ُهوَ  َه َذا ََكنَ  إ ن ٱلَلُهمَ  قَِلُوا   ِإَوذ   كَ  م ن   ٱۡل  ر   ع ند  ط  م 
َ
َجَِرة   َعلَي َنِ فَأ  م  نَ  ح 

و   ٱلَسَمِ ء  
َ
م   ب َعَذابي  ٱئ ت َنِ أ ّل 

َ
أ  “স্মের্ কে, যখন তাো বফলপিল, ‘থহ আল্লাহ! এপি 

যপদ থতামাে পনকি থেফক (থপ্রপেত) সতয (দীন) হে তাহফল আমাফদে উিে 

আসমান থেফক িােে বষণর্ কে পকংবা আমাফদে ওিে থকাফনা যন্ত্রর্াদােক 

শাপি পনফে এফসা” তাো অপতশে মুখণতা, অ্বলীকৃপত, একগুাঁফেমী এবং ঔিতয 

প্রদশণনফহতু এ কো বফল, এফত তাফদে থদাষ প্রকাশ িাে, তাফদে এরূি বলা 

উপিত পিল: থহ আল্লাহ, এপি যপদ আিনাে িে থেফক সতয হফে োফক তফব 

এে পহদাোত আমাফদে দান করুন আে আমাফদেফক এে অনুসের্ কোে 

তাওেীক পদন; পকন্তু তাো পনফজফদে বযািাফে মীমাংসা িাে এবং আযাফবে 
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বযািাফে তাড়াহুড়া কফে। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা বফলন, لُونََك ﴿ ج  َتع  َعَذاب   َويَس 
 ب ٱل 

َّل     َولَو 
َ
َسم    َجل  أ ت يََنُهم ٱل َعَذاُب   َلَِ َءُهمُ  مُّ

 
َتة   َوَّلَأ ُعُرونَ  َّل  وَُهم   َبغ  [١٣: العنكبوت] ﴾٥٣ يَش   

“তাো থতামাফক তাড়াতাপড় শাপি আনফত বফল। (‘আযাফবে) সমেকাল যপদ না 

পনধণাপেত োকত তফব তাফদে ওিে শাপি অবশযই এফস িড়ত। তা তাফদে 

ওিে অবশয অবশযই আসফব আকপস্মকভাফব, তাো (আফগভাফগ) থিেও িাফব 

না”। [সূো আল-‘আনকাবুত, আোত: ৫৩] আল্লাহ তা‘আলা আফো বফলন, 

ل َرَبَنِ َوقَِلُوا  ﴿  َسِب   يَو م   َقب َل  ق َطَنِ نَلَِ َعج  
[١٦:  ص] ﴾١٦ ٱۡل   “এো বফল, থহ আমাফদে 

েব! পহসাফবে পদফনে আফগই আমাফদে প্রািয (শাপি) আমাফদেফক তাড়াতাপড় 

পদফে পদন”। [সূো সাদ, আোত: ১৬] আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী: ﴿ َۖ
َ
ئ ُلر  َسأ

 ب َعَذاب   َسِ 
َك ا ر ينَ  ١ َواق ع  

َمَعِر ج   ذ ي ٱهلَل   م  نَ  ٢ َداف ع   َلُۥ لَي َس  ل  ل 
[٣ ،١: املعارج] ﴾٣ ٱل   “এক 

বযপি িাইল থস ‘আযাব যা অবশযই সংঘপিত হফব। কাফেেফদে জনয তা 

প্রপতফোধ কোে থকউ থনই (থয শাপি আসফব) আল্লাহে পনকি থেফক পযপন 

আসমাফন উিাে পসাঁপড়গুফলাে মাপলক”। [সূো আল-মা‘আফেজ, আোত: ১-৩] 

অনুরূিভাফব আফগে যুফগে মুখণ থলাফকো বফলপিল, থযমন শু‘আইব আলাইপহস 

সালাফমে কাওম তাাঁফক বফল: ﴿  ق ط س 
َ
ِ َعلَي َنِ فَأ ق   م نَ  ُكنَت  إ ن ٱلَسَمِ ء   م  نَ  ك َسا   يَ ٱلَص د 

[١١٧:  الشعرا ] ﴾١٨٧  “তুপম সতযবাদী হফল আকাফশে এক িুকফো আমাফদে উিে 

থেফল দাও”। [সূো আশ-শু‘আো, আোত: ১৮৭] শু‘বা েহ. পযোদীে সােী 

আবু্দল হামীদ থেফক বর্ণনা কফেন, আনাস ইবন মাপলক োপদোল্লাহু ‘আনহু 

বফলন, আবু জাহল ইবন পহশাম বফল: ََق  ُهوَ  َه َذا ََكنَ  إ ن ٱلَلُهمَ   كَ  م ن   ٱۡل  ر   ع ند  ط  م 
َ
 َفأ

َجَِرة   َعلَي َنِ و   ٱلَسَمِ ء   م  نَ  ح 
َ
م   ب َعَذابي  ٱئ ت َنِ أ ّل 

َ
أ  “থহ আল্লাহ! এপি যপদ থতামাে পনকি 

থেফক (থপ্রপেত) সতয (দীন) হে তাহফল আমাফদে ওিে আসমান থেফক িােে 

বষণর্ কে, পকংবা আমাফদে ওিে থকাফনা যন্ত্রর্াদােক শাপি পনফে এফসা”। তখন 
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আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী এ আোত: َِبُهم   اهلَلُ  ََكنَ  َوَم َُعذ   ن َت  ّل 
َ
 اهلَلُ  ََكنَ  َوَمِ ف يه م   َوأ

َبُهم   َتغ ا ُرونَ  وَُهم   ُمَعذ   يَس   “তুপম তাফদে মাফঝ োকা অবস্থাে আল্লাহ তাফদেফক 

শাপি পদফবন না এবং যখন তাো েমা প্রােণনা কেফত োকফব এরূি অবস্থােও 

আল্লাহ তাফদেফক শাপি পদফবন না” নাপযল হে। ইমাম বুখােী এ হাদীস বর্ণনা 

কফেফিন। ইবন আবু হাপতম বর্ণনা কফেন, আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু 

‘আনহুমা বফলন, মুশপেকো বােতুল্লাহে তাওোে কেত আে বলত: আপম 

হাপযে থহ আল্লাহ আপম হাপযে, আপম হাপযে আিনাে থকাফনা শেীক থনই, তখন 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বলফতন: বাস এ িযণন্তই, পকন্তু তাো 

এেিফে বলত: আপম হাপযে, থহ আল্লাহ আপম হাপযে, আপম হাপযে, আিনাে 

থকাফনা শেীক থনই, তফব থস িাড়া থয আিনাে শেীক, আিপন তাে মাপলক 

পকন্তু থস মাপলক নে। আে তাো বলত: আিনাে েমা, আিনাে েমা। তখন 

আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ কফেন: َِبُهم   اهلَلُ  ََكنَ  َوَم َُعذ   ن َت  ّل 
َ
ف يه م   َوأ  “তুপম তাফদে 

মাফঝ োকা অবস্থাে আল্লাহ তাফদেফক শাপি পদফবন না” আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস 

োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বফলন, তাফদে মাফঝ দু’পি পনোিত্তা পিল: নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইপহ ওোসাল্লাম এবং েমা প্রােণনা। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম িফল যান, বাপক োফক েমা প্রােণনা। (ইবন আবী হাপতম)  

ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফক বপর্ণত, পতপন  نَت
َ
َبُهم  َوأ َُعذ   ِ ََكَن اهلَلُ ّل  َوَم

 তুপম তাফদে মাফঝ োকা অবস্থাে আল্লাহ তাফদেফক শাপি পদফবন না” এে“ ف يه م  

অেণ সম্পফকণ বফলন, আল্লাহ তা‘আলা থকাফনা সম্প্রদােফক এ অবস্থাে আযাব 

থদন না, যখন তাফদে নবীো তাফদে মাফঝ অবস্থান কফেন। যতের্ পতপন 

নবীফদে তাফদে থেফক থবে কফে পনফে আফসন। তােিে পতপন বফলন,  َوَمِ ََكَن
َتغ ا ُرونَ  َبُهم  َوُهم  يَس   এবং যখন তাো েমা প্রােণনা কেফত োকফব এরূি“ اهلَلُ ُمَعذ  
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অবস্থােও আল্লাহ তাফদেফক শাপি পদফবন না”। পতপন বফলন, তাফদে মফধয এমন 

থলাকও েফেফি যাে জনয আল্লাহে িে থেফক ঈমান গ্রহর্ কো ইফতািূফবণ 

পলপখত হফেফি, আে ‘েমা প্রােণনা কো’ থসিাই বুঝাফনা হফেফি।  ََتغ ا ُرون  يَس 
অেণাৎ সালাত আদাে কফেন, সুতোং এে দ্বাো উফদ্দশয মক্কাবাসী।  

দাহ্হাক েহ. বফলন,   َبُهم َتغ ا ُرو َوَمِ ََكَن اهلَلُ ُمَعذ   نَ َوُهم  يَس   “এবং যখন তাো েমা 

প্রােণনা কেফত োকফব এরূি অবস্থােও আল্লাহ তাফদেফক শাপি পদফবন না” 

অেণাৎ, ঐসব মুপমন যাো মক্কাে পিল। ইমাম পতেপমযী বর্ণনা কফেন, আবু মূসা 

োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলফিন: 
نَْزَل اَّللَّ  

َ
َبه  "أ َعذِّ نَت ِفيِهْم، َوَما ََكَن اَّللَّ  م 

َ
ْم َوأ َبه  ِِت: َوَما ََكَن اَّللَّ  َِل َعذِّ مَّ

 
َماَنْْيِ أِل

َ
َّ أ ْم يلَعَ ْم وَه 

وَن فَإَِذا َمَضيْت  تََرْكت  ِفيِهم  االستغفار إَل يو  القيامة"  আল্লাহ তা‘আলা আমাে“ يَْستَْغِفر 

উম্মাফতে জনয আমাে ওিে দু’পি পনোিত্তা প্রদান কফেফিন: এক- ِاهلَلُ  ََكنَ  َوَم 
َبُهم   َُعذ   ن َت  ّل 

َ
ف يه م   َوأ  “আিপন তাফদে মাফঝ োকা অবস্থাে আল্লাহ তাফদেফক শাপি 

পদফবন না এবং দুই- َِبُهم   اهلَلُ  ََكنَ  َوَم َتغ ا ُرونَ  َوُهم   ُمَعذ   يَس  “যখন তাো েমা প্রােণনা 

কেফত োকফব এরূি অবস্থােও আল্লাহ তাফদেফক শাপি পদফবন না” আমাে 

িফল যাওোে িফে পকোমত িযণন্ত থতামাফদে জনয থিফড় যাপে ‘েমা প্রােণনা’। 

এ বযািাফে সােয থদে যা ইমাম আহমাদ েহ. তাে মুসনাফদ এবং হাপকম তাে 

মুিাদোফক বর্ণনা কফেফিন, আবু সা‘ঈদ োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলফিন: " َّيَْطانَ  إِن تَِك : قَاَل  الشَّ بَْرح   اَل  رَبِّ  يَا وََعزَّ
َ
 أ

ْغوِي
 
مْ  َداَمْت  َما ِعبَاَدكَ  أ ه  ْرَواح 

َ
ْجَساِدِهْم، ِِف  أ

َ
ِت  الرَّبُّ  َفَقاَل  أ َزال   اَل  وََجََليِل، وَِعزَّ

َ
ْغِفر   أ

َ
َ  أ مْ ل  ه 

"استغفروِن َما  শেতান বফল: আিনাে ই্ফতে কসম, আপম আিনাে বাোফদে 

থদফহ রূহ োকা িযণন্ত তাফদেফক থগামোহ কফেই যাব, তখন েব বফলন, আমাে 

ই্ত ও বড়ফত্বে শিে, তাো যতের্ িযণন্ত আমাে কাফি েমা িাইফত োকফব 



 

 

হাফেয ইবন কাসীফেে তােসীে থেফক সংফেপিত সূো আল-আনোল-এে তােসীে   
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আপম ততের্ িযণন্ত তাফদেফক েমা কফেই যাব। এেিে হাপকম েহ. বফলন, 

এ হাদীফসে সনদ পবশুি; পকন্তু ইমাম বুখােী ও মুসপলম তাফদে গ্রন্থদ্বফে তা 

উফল্লখ কফেন পন।36 

َّل  لَُهم   َوَمِ﴿
َ
َبُهمُ  أ ونَ  َوُهم   ٱهلَلُ  ُيَعذ   د   َعن   يَُصدُّ ج  َمس 

ََرام   ٱل  ۥ    ََكنُو ا   َوَمِ ٱۡل  َِ َءهُ ّل  و 
َ
ۥ   إ ن   أ َِ ُؤهُ ّل  و 

َ
 أ

نَ  ٱل ُمَتُقونَ  إ َّل  َْثَُهم   َوَل ك  ك 
َ
لَُمونَ  َّل  أ َي ت   ع ندَ  َصاَلُتُهم   ََكنَ  َوَمِ ٣٤ َيع   ُمََك ء   إ َّل  ٱۡل 

يَة    د  ُاُرونَ  ُكنُتم   ب َمِ ٱل َعَذاَب  فَُذوقُوا   َوتَص   [ ٣١ ،٣٤: االنفال] ﴾٣٥ تَك 

অেণানুবাদ: 

“আল্লাহ থয তাফদেফক শাপি পদফবন না এ বযািাফে ওজে থিশ কোে জনয 
তাফদে কাফি কী আফি যখন তাো (মানুষফদেফক) মসপজদুল হাোম-এে িফে 
বাধা পদফে? তাো থতা ওে (প্রকৃত) মুতাওোল্লী নে, মুত্তাকীো িাড়া থকউ তাে 
মুতাওোল্লী থেফক িাফে না, পকন্তু তাফদে অপধকাংশ থলাক এ সম্পফকণ অবগত 
নে। আল্লাহে ঘফেে পনকি তাফদে সালাত হাত তাপল মাো আে পশষ থদওো 
িাড়া আে পকিুই না, (এসব অিোফধ পলপ্ত বযপিফদেফক বলা হফব) আযাব 
থভাগ কে; থযফহতু থতামো কুেুেীফত পলপ্ত পিফল”। [সূো আল-আনোল, 
আোত: ৩৫-৩৬]  

তােসীে:  

মুশপেকো িাফিে শাপি িাে:  

আল্লাহ তা‘আলা অবপহত কফেন থয, তাো শাপি িাওোে থযাগয; পকন্তু তাফদে 

মাফঝ োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে উিপস্থপতে বেকফত তাফদে 

ওিে শাপি আফস পন। এ কােফর্ যখন পতপন তাফদে মাঝ থেফক থবে হফে যান 

                                           
36 মুসতাদোফক হাপকম ৪/২৬১; মুসনাফদ ইমাম আহমদ ৩/২৯ 
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আল্লাহ তা‘আলা তাফদে ওিে বদফেে শাপি আিপতত কফেন, তাফদে থনতৃবৃে 

পনহত হে অেবা বেী হে। এেিে আল্লাহ তা‘আলা তাফদেফক তাো থয পশকণ 

ও োসাফদে মফধয িপেতৃপ্ত পিল থস থগানাহ থেফক েমা প্রােণনাে প্রপত পদক-

পনফদণশনা থদন। তাফদে মাফঝ (মক্কাে) যপদ েমা প্রােণনাকােী, দুবণল মুপমনগর্ না 

োকত, তফব তাফদে ওিে শাপি থনফম আসত যা তাো পেোফত িােত না; পকন্তু 

তাফদে কােফর্ তা প্রপতহত হফেফি।  

কাতাদাহ এবং সুদ্দী েহ. বফলন, এ জাপতপি েমা িাপেল না। অনযোে তাফদে 

শাপি থদওো হত না। ইবন জাপেে েহ. এ মতফক গ্রহর্ কফেন। অেণাৎ যপদ 

তাফদে মফধয দুবণল েমা প্রােণনাকােী মু’পমন না োকত, তাহফল তাফদে ওিে 

শাপি আসত যা তাো থিকাফত িােত না। পকন্তু মক্কাে অবস্থানেত দুবণল মুপমন 

েমা প্রােণনাকােীফদে কােফর্ কাফেেফদে থেফক শাপি প্রপতহত কো হল। 

থযমন, আল্লাহ তা‘আলা হুদাইপবোে পদন সম্পফকণ বফলন, ﴿ َُكَاُروا   ٱََّل ينَ  ُهم 
وُكم   د   َعن   َوَصدُّ ج  َمس 

ََرام   ٱل  يَ  ٱۡل  ُكوفًِ َوٱل َهد  ن َمع 
َ
َّل  ََم َلُهۥ   َيب لُغَ  أ ۖ   َولَو  م ُنونَ  ر َجِ ؤ   ِ ء  َون سَ  مُّ

م َن ت   ؤ  لَُموُهم   َلم   مُّ ن َتع 
َ
يَبُكم وُهم  تََط  أ ر  م  ن ُهم َفُتص  َل  ع ل م    ب َغي    َمَعَرةُ خ  ُد  َت هۦ رَ  ف   ٱهلَلُ  ّل    مح 

َ  َمن ًمِ َعَذابًِ م ن ُهم   َكَاُروا   ٱََّل ينَ  لََعَذب َنِ تََزَيلُوا   لَو   َشِ ُء  ي ّل 
َ
[٢١: الفتح] ﴾٢٥ أ  “তাোই থতা 

কুেুেী কফেপিল এবং থতামাফদেফক মসপজদুল হাোম থেফক বাধা পদফেপিল, 

আেও বাধা পদফেপিল কুেবানীে িশুগুফলাফক কুেবানীে স্থাফন থিৌঁিফত। মুপমন 

িুরুষ আে মুপমন নােীো যপদ (মাক্কাে কাফেেফদে মাফঝ) না োকত যাফদে 

সম্পফকণ থতামো জান না আে অজ্ঞতাবশতই থতামো তাফদেফক িযুণদি কফে 

পদফব; যাে েফল থতামাফদে ওিে কলঙ্ক থলিন হফব -এমন সম্ভাবনা না োকত, 

তাহফল থতামাফদেফক যুফিে আফদশ থদওো হত। যুফিে আফদশ থদওো হে পন 

যাফত আল্লাহ যাফক ইফে তাাঁে েহমাফতে মফধয শাপমল কফে পনফত িাফেন। 
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(মাক্কাে অফনক মুপমন আে কাফেেো একপত্রত না থেফক) যপদ তাো িৃেক হফে 

োকত, তাহফল আপম তাফদে মফধয কাফেেফদেফক ভোবহ শাপি পদতাম”। [সূো 

আল-োতহ, আোত: ২৫]  

ইবন জাপেে েহ. ইবন আবযা েহ. থেফক বর্ণনা কফেন, পতপন বফলন, োসূলুল্লাহ 

সাল্লল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম মক্কাে পিফলন, তখন আল্লাহ তা‘আলা সূো আল-

আনোফলে আোত َِبُهم   اهلَلُ  ََكنَ  َوَم َُعذ   ن َت  ّل 
َ
ف يه م   َوأ  “তুপম তাফদে মাফঝ োকা 

অবস্থাে আল্লাহ তাফদেফক শাপি পদফবন না”। তােিে পতপন যখন মদীনাে তখন 

َبُهم   اهلَلُ  ََكنَ  َوَمِ َتغ ا ُرونَ  وَُهم   ُمَعذ   يَس   “এবং যখন তাো েমা প্রােণনা কেফত োকফব 

এরূি অবস্থােও আল্লাহ তাফদেফক শাপি পদফবন না” [সূো আল-আনোল, 

আোত: ৩৩] এ আোত নাপযল কফেন।  

থকউ থকউ বফলন, আোতপি َِبُهم   اهلَلُ  ََكنَ  َوَم َُعذ   ن َت  ّل 
َ
ف يه م   َوأ  িেবতণী আোত َِوَم 

َبُهم   اهلَلُ  ََكنَ  َتغ ا ُرونَ  وَُهم   ُمَعذ   يَس   েপহত কফে থদে। এ শফতণ থয তাফদে থেফক েমা 
প্রােণনা কো তাফদে পনফজফদে থেফক িাওো থযফত হফব। ইকপেমা ও হাসান 

বাসেী েহ. বফলন, আল্লাহ তা‘আলা সূো আনোফল বফলন, َِبُهم   اهلَلُ  ََكنَ  َوَم َُعذ    ّل 
ن َت 
َ
َبُهم   اهلَلُ  ََكنَ  ف يه م  َوَمِ َوأ َتغ ا ُرونَ  َوُهم   ُمَعذ   يَس   এে িেবতণী আোতপি এ আোফতে 

পবধানফক েপহত কফে থদন। অেণাৎ   َُبُهُم اهلَل َّل ُيَعذ  
َ
 থক আল্লাহ তাফদে“ َوَمِ لَُهم  أ

শাপি থদফবন না” থেফক পনফে  َُاُرون َعَذاَب ب َمِ ُكن ُتم  تَك 
 থতামো শাপি“ فَُذوقُوا  ال 

থভাগ কে, কাের্, থতামাো কুেুেী কেফত” এ িযণন্ত। অতঃিে তাো মক্কাে যুি 

কফে। যাে েফল তাফদে েপত হে এবং তাো দূপভণফে আক্রান্ত হে। 

ইবন আবু হাপতম ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফক বর্ণনা কফেন, َِوَم 
َبُهم   ٱهلَلُ  ََكنَ  ا ُرونَ  َوُهم   ُمَعذ   َتغ  يَس   “এবং যখন তাো েমা প্রােণনা কেফত োকফব 
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এরূি অবস্থােও আল্লাহ তাফদেফক শাপি পদফবন না” তােিে  মুশপেকফদে বাদ 

থদওো হে এবং পতপন বফলন, َِّل  لَُهم   َوَم
َ
َبُهمُ  أ ونَ  وَُهم   ٱهلَلُ  ُيَعذ   د   َعن   يَُصدُّ ج  َمس 

 ٱل 
ََرام    আল্লাহ থয তাফদেফক শাপি পদফবন না এ বযািাফে ওজে থিশ কোে“ ٱۡل 

জনয তাফদে কাফি কী আফি যখন তাো (মানুষফদেফক) মসপজদুল হাোম-এে 

িফে বাধা পদফে”? 

আে আল্লাহে বার্ী: َّل  لَُهم   َوَمِ
َ
َبُهمُ  أ ونَ  وَُهم   ٱهلَلُ  ُيَعذ   د   َعن   يَُصدُّ ج  َمس 

ََرام   ٱل   ََكنُو ا   َوَمِ ٱۡل 
ۥ    َِ َءهُ ّل  و 

َ
ۥ   إ ن   أ َِ ُؤهُ ّل  و 

َ
نَ  ٱل ُمَتُقونَ  إ َّل  أ َْثَُهم   َوَل ك  ك 

َ
لَُمونَ  َّل  أ َيع   “আল্লাহ থয তাফদেফক 

শাপি পদফবন না -এ বযািাফে ওজে থিশ কোে জনয তাফদে কাফি কী আফি 

যখন তাো (মানুষফদেফক) মসপজদুল হাোফমে িফে বাধা পদফে? তাো থতা ওে 

(প্রকৃত) মুতাওোল্লী নে, মুত্তাকীো িাড়া থকউ তাে মুতাওোল্লী হফত িাফে না; 

পকন্তু তাফদে অপধকাংশ থলাক এ সম্পফকণ অবগত নে”। অেণাৎ আল্লাহ তা‘আলা 

থকন তাফদেফক শাপি পদফবন না অেি তাো মাসপজদুল হাোম থেফত তাফদেফক 

বাধা থদে অেণাৎ যা মক্কাে, তাো মুপমনগর্ফক বাধা থদে, যাো থসখাফন সালাত 

আদাে কোে এবং এফত তাওোে কোে অপধকােী। এ কােফর্ আল্লাহ 

তা‘আলা বফলন, ِۥ    ََكنُو ا   َوَم َِ َءهُ ّل  و 
َ
ۥ   إ ن   أ َِ ُؤهُ ّل  و 

َ
نَ  ٱل ُمَتُقونَ  إ َّل  أ َْثَُهم   َوَل ك  ك 

َ
لَُمونَ  َّل  أ َيع   

“তাো থতা ওে (প্রকৃত) মুতাওোল্লী নে, মুত্তাকীো িাড়া থকউ তাে মুতাওোল্লী 

হফত িাফে না; পকন্তু তাফদে অপধকাংশ থলাক এ সম্পফকণ অবগত নে” অেণাৎ 

তাো মাসপজদুল হাোফমে হকদাে নে; বেং এে হকদাে হফে নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইপহ ওোসাল্লাম এবং তাাঁে সাহাবীগর্। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা বফলন,  َمِ﴿
ن   ل ل ُمِش  ك يَ  ََكنَ 

َ
دَ  َيع ُمُروا أ ينَ  اهلَل   َمَسِج  ه م   ََعَ  َشِه د  ن ُاس 

َ
ر   أ ُكا 

ل   ِ ولَئ َك  ب
ُ
 ت  َحب طَ  أ

َمِلُُهم   ع 
َ
ونَ  ُهم   انلَِر   َوف   أ ُ دَ  َيع ُمرُ  إ َنَمِ َخِدل  هلَل   آَمنَ  َمن   اهلَل   َمَسِج   ِ َو م   ب ر   َواّل  قَِمَ  اآلخ 

َ
 َوأ

ولَئ َك  َفَعَس  اهلَلَ  إ ّل َُي َش  َولَم   الَزََكةَ  َوآَت  الَصالةَ 
ُ
ن   أ

َ
ينَ  م نَ  يَُكونُوا أ َتد  وبة: اْل] ﴾ال ُمه 



 

 

হাফেয ইবন কাসীফেে তােসীে থেফক সংফেপিত সূো আল-আনোল-এে তােসীে   
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١٧،١١]  “মুশপেকফদে এপি কাজ নে থয, তাো আল্লাহে মাসপজফদে 

েের্াফবের্কােী থসবক হফব যখন তাো পনফজোই পনফজফদে কুেুেীে সােয 

থদে, তাফদে সমি কাজ বেবাদ হফে থগফি, জাহান্নাফমই তাো হফব পিেস্থােী। 

আল্লাহে মসপজফদে েের্াফবের্ থতা তাোই কেফব যাো আল্লাহ ও থশষ 

পদবফসে প্রপত ঈমান আফন, সালাত প্রপতষ্ঠা কফে, যাকাত আদাে কফে আে 

আল্লাহ িাড়া অনয কাউফক ভে কফে না। আশা কো যাে, তাোই হফব সপিক 

িেপ্রাপ্তফদে অন্তভুণি”। [সূো আত-তাওবাহ, আোত: ১৭-১৮] আল্লাহ তা‘আলা 

আফো বফলন, ر  ٱهلَل   َسب يل   َعن َوَصد  ﴿  ُر د   ب هۦ  َوُكا  ج  َمس 
ََرام   َوٱل  َراجُ  ٱۡل  ل هۦ  ِإَوخ  ه 

َ
 م ن هُ  أ

َۡبُ  ك 
َ
[٢١٧: ابلقرة] ﴾٢١٧ ٱهلَل    ع ندَ  أ  “িোন্তফে আল্লাহে িে থেফক বাধা দান, 

আল্লাহে সফে কুেুেী, কা‘বা গৃফহ থযফত বাধা থদওো এবং তাফেফক তাে 

বাপসোফদেফক থবে কফে থদওো আল্লাহে পনকি তাে থিফে অপধক অনযাে”। 

[সূো আল-বাকাো, আোত: ২১৭] হাপকম ইসমাঈল ইবন উবাইদ ইবন 

পেো‘আ পতপন তাে পিতা এবং পতপন তাে দাদা থেফক তাে মুিাদোফক উফল্লখ 

কফেন, পতপন (োপদোল্লাহু ‘আনহু) বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম কুোইশফদেফক একপত্রত কফে বফলন, «هل فيكم من غريكم؟»  

“থতামাফদে মাফঝ পক থতামাফদে পভন্ন অনয থকউ েফেফি”? তাো বলল: 

আমাফদে মাফঝ েফেফি আমাফদে ভাগফন, েফেফি যাফদে সাফে আমাফদে সমত্রী 

সম্পকণ আফি, েফেফি আমাফদে বনু্ধবগণ। এেিে পতপন বফলন, «  نَا ِمنَّا َواْبن َحِليف 
ْخِتنَا ِمنَّا وَ 

 
.«املتقون َمْواَلنَا منا إن أوَلايئ منكمأ  “আমাফদে সাফে বনু্ধ যাো তাোও 

আমাফদে অন্তভুণি। আমাফদে যাো ভাগফন েফেফি তাোও আমাফদে অন্তভুণি। 

পকন্তু প্রকৃত বনু্ধবগণ থতা হফে থতামাফদে মধযকাে মুত্তাক্বীগর্”।37  

                                           
37 মুসতাদোক: ২/৩২৮, হাপকম েহ. বফলন, এ হাদীসপি সহীহ, তফব ইমাম বুখােী ও মুসপলম 
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 109  

উেওো, সুদ্দী এবং মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক েহ.   َُِؤهُ  إ ن ّل  و 
َ
ال ُمَتُقونَ  إ ّل أ  “মুত্তাকীো 

িাড়া থকউ তাে মুতাওোল্লী হফত িাফে না” এ আোত সম্পফকণ বফলন, তাো 

হফেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম এবং তাাঁে সাহাবীগর্ োপদোল্লাহু 

‘আনহুম। মুজাপহদ েহ. বফলন, তাো হফেন মুজাপহদগর্, তাো যাোই থহাকনা 

এবং থযখাফনই থহাকনা থকন।  

এেিে আল্লাহ তা‘আলা উফল্লখ কফেন মুশপেকো মাসপজদুল হাোফমে কাফি কী 

ধেফনে কমণকাণ্ড িিণা কেত আে এে বযািাফে তাফদে থকমন কাজ-কােবাে 

পিল। পতপন বফলন, َِي ت   ع ندَ  َصاَلُتُهم   ََكنَ  َوَم يَة    ُمََك ء   إ َّل  ٱۡل  د  َوتَص   “আল্লাহে ঘফেে 

পনকি তাফদে সালাত হাত তাপল মাো আে পশষ থদওো িাড়া আে পকিুই না”। 

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা, মুজাপহদ, ইকপেমা ও অনযানযো  

বফলন, তা হফে পশষ। মুজাপহদ েহ. আেও সংফযাজন কফে বফলন, তাো তাফদে 

মুফখ আেুল প্রফবশ কোত। সুদ্দী েহ. বফলন, ُمََكء  সাদা িাপখে মফতা পশষ 
থদওো। তাফক বলা হে  ً ََك  তা পহজাফযে জপমফন িাওো যাে। সা‘ঈদ ইবন م 
জুবাইে বর্ণনা কফেন, আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা ََِكنَ  َوَم 

َي ت   ع ندَ  َصاَلُتُهم   يَة    ُمََك ء   إ َّل  ٱۡل  د  َوتَص   “আল্লাহে ঘফেে পনকি তাফদে সালাত হাত 

তাপল মাো আে পশষ থদওো িাড়া আে পকিুই না” এ আোত সম্পফকণ বফলন, 

কুোইশো বাইতুল্লাহে তাওোে কেত এ সমে তাো োকত উলে, পশষ পদত, 

তাপল বাজাত। المَكء শফব্দে অেণ হফে পশষ থদওো, اْلصدية শফব্দে অেণ হফে 

তাপল বাজাফনা। অনুরূি বপর্ণত হফেফি আবু্দল্লাহ ইবন উমাে োপদোল্লাহু 

‘আনহুমা, মুজাপহদ, মুহাম্মাদ ইবন কা‘ব, আবু সালামাহ ইবন আবু্দে েহমান, 

                                                                                           
তাফদে গ্রন্থদ্বফে এে উফল্লখ কফেন পন। 
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 110  

দাহ্হাক, কাতাদা, আপতেযাহ আল আউেী, হুজে ইবন আম্বাসা এবং ইবন 

আবযা থেফক। আবু্দল্লাহ ইবন উমাে োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফক َِصاَلُتُهم   ََكنَ  َوَم 
َي ت   ع ندَ  يَة    ُمََك ء   إ َّل  ٱۡل  د  َوتَص   “আল্লাহে ঘফেে পনকি তাফদে সালাত হাত তাপল 

মাো আে পশষ থদওো িাড়া আে পকিুই না” এ আোত সম্পফকণ বফলন,  املَك 
হফে পশষ থদওো আে اْلصدية হফে তাপল বাজাফনা। ইবন উমাে োপদোল্লাহু 

‘আনহুমা থেফক আেও বপর্ণত, পতপন বফলন, তাো তাফদে থিহাোফক জপমফন 

োখত তােিে তাো তাপল বাজাফতা এবং পশষ পদফতা। মুজাপহদ বফলন, তাো এ 

কাজপি এ জনয কেত, যাফত োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম তাে 

সালাফত উোিাো কফে থেফল। যুহেী েহ. বফলন, তাো মুপমনফদে সাফে 

পবদ্রুি কেত।  

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:   ُاُرونَ  ُكنُتم   ب َمِ ٱل َعَذاَب  فَُذوقُوا تَك   “আযাব থভাগ কে 

থযফহতু থতামো কুেুেীফত পলপ্ত পিফল”। দাহ্হাক, ইবন জুোইয এবং মুহাম্মাদ 

ইবন ইসহাক েহ. বফলন, বদে যুফি তাো থয পনহত ও বেী হফেফি এিাই 

এখাফন বুঝাফনা হফেফি। এ মতফক ইবন জাপেে েহ. গ্রহর্ কফেন। পতপন িাড়া 

আে থকউ তা বর্ণনা কফেন পন।  

َو لَُهم   يُنا ُقونَ  َكَاُروا   ٱََّل ينَ  إ نَ ﴿ م 
َ
وا   أ َُصدُّ  َعلَي ه م   تَُكونُ  ُثمَ  فََسيُنا ُقوَنَهِ ٱهلَل    َسب يل   َعن ّل 

ة   َ لَُبوَنه  ُثمَ  َحس  ا   َوٱََّل ينَ  ُيغ  ونَ  َجَهَنمَ  إ َل   َكَاُرو  َم ّيَ  ٣٦ ُُي َِشُ َب يَث  ٱهلَلُ  ّل 
 ٱلَطي  ب   م نَ  ٱۡل 

َعَل  َب يَث  َوَيج 
َضُهۥ ٱۡل  ُكَمُهۥ َبع ض   ََعَ   َبع  ِ َفَي  َعلَُهۥ ََج يع  َل ئ َك  َجَهَنَم   ف   َفَيج  و 

ُ
 ُهمُ  أ

ونَ  ُ  [ ٣٧ ،٣٦: االنفال] ﴾٣٧ ٱل َخ س 

অেণানুবাদ: 
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“থয সব থলাক সতযফক থমফন পনফত অ্বলীকাে কফেফি তাো আল্লাহে িে থেফক 
(থলাফকফদেফক) বাধা থদওোে জনয তাফদে ধন-সম্পদ বযে কফে োফক, তাো 
তা বযে কেফতই োকফব, অতঃিে এপিই তাফদে দুঃখ ও অনুফশািনাে কাের্ 
হফব। িফে তাো িোপজতও হফব। যাো কুেুেী কফে তাফদেফক (অবফশফষ) 
জাহান্নাফমে িাফন একপত্রত কো হফব। যাফত আল্লাহ িপবত্র থেফক অিপবত্রফক 
আলাদা কফে থদন, অতঃিে অিপবত্রফদে একফক অফনযে ওিে োখফবন, 
সকলফক স্তুিীকৃত কেফবন, অতঃিে এ সমপিফক জাহান্নাফম পনফেি কেফবন। 
এোই হফলা সবণ্বলান্ত”। [সূো আল-আনোল, আোত: ৩৬-৩৭] 

তােসীে:  

কােেফদে বযে তাফদে িপেতাফিে কাের্: 

মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক েহ. বফলন, হাদীস বর্ণনা কফেফিন আমাে পনকি যুহেী, 

মুহাম্মাদ ইবন ইোহইো ইবন পহব্বান, ‘আপসম ইবন উমাে ইবন কাতাদা এবং 

হুসাইন ইবন আবু্দে েহমান ইবন আমর্ ইবন সা‘দ ইবন মু‘আয, তাো বফলন, 

বদফেে যুফি কুোইশো যখন িযুণদি হে তাফদে বাপহনী মক্কাে পেফে আফস, 

আবু সুপেোনও বাপর্জয কাফেলা পনফে পেফে আফস, আবু্দল্লাহ ইবন আবু 

োবী‘আহ, ইকপেমা ইবন আবু জাহাল, সােওোন ইবন উমাইইো কপতিে 

কুোইশফদে কাফি গমন কেফত োফক, এফদে বাি-িািা, িুত্র এবং তাফদে 

ভাই-থবোদে বদে যুফি পনহত হফেফি তাো আবু সুপেোন ইবন হােব এবং 

বাপর্জয কাফেলাে যাফদে সম্পদ পিল তাফদে সাফে কো বফল, তাো বলল: থহ 

কুোইশবৃে, মুহাম্মাদ থতামাফদেফক দুঃখ-দুদণশাে থেফলফি, থতামাফদে 

থনতৃবৃেফক হতযা কফেফি, তাে পবরুফি যুফি থতামো এ সম্পফদে দ্বাো 

আমাফদেফক সহফযাপগতা কে। হফত িাফে এে মাধযফম আমো তাফদে থেফক 
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প্রপতফশাধ পনফত িােব। েফল তাো তা-ই কফে। বর্ণনাকােী বফলন, তাফদে 

বযািাফে (যা আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফক বপর্ণত হফেফি) 

আল্লাহ তা‘আলা  ََوالَُهم   ُين ا ُقونَ  َكَاُروا اََّل ينَ  إ ن م 
َ
أ  “থয সব থলাক সতযফক থমফন 

পনফত অ্বলীকাে কফেফি তাো তাফদে ধন-সম্পদ বযে কফে োফক” থেফক  
َل ئ َك  و 

ُ
ونَ  ُهمُ  أ ُ ٱل َخ س   “এোই হফলা সবণ্বলান্ত” এ িযণন্ত অবতীর্ণ কফেন। অনুরূি 

বপর্ণত হফেফি মুজাপহদ, সা‘ঈদ ইবন জুবাইে, হাকাম ইবন উইোইনা, কাতাদা, 

সুদ্দী এবং ইবন আবযা েহ. থেফক। তাো বফলন থয, এ আোত অবতীর্ণ হফেফি 

আবু সুপেোন এবং োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লামফক হতযা কোে 

উফদ্দফশয উহুফদে যুফিে জনয তাে সম্পদ খেফিে বযািাফে। দাহ্হাক েহ. বফলন, 

এ আোত অবতীর্ণ হফেফি বদফেে যুফি অংশগ্রহর্কােীফদে বযািাফে। 

থয থকাফনা অফেণই থহাক আোতপি বযািক ও সাপবণকভাফব বপর্ণত হফেফি, েফল 

আোতপি বযািক, যপদও পনপদণি ঘিনাে থপ্রপেফত এ আোত অবতীর্ণ হওোফত 

তাে নাপযল হওোে থপ্রোিি খাস। আল্লাহ তা‘আলা অবপহত কফেন থয, 

কাফেেো তাফদে সম্পদ বযে কফে সতয িফেে অনুসের্ হফত থলাফকফদেফক 

বাধা থদওোে জনয, তাো এরূি কোে েফল তফদে সম্পদ িফল যাফব িফে 

এপিই তাফদে জনয অনুফশািনাে অেণাৎ িপেতাফিে কাের্ হফব।  َتَُكونُ  ُثم 
ة   َعلَي ه م   َ  অতঃিে এপিই তাফদে দুঃখ ও অনুফশািনাে কাের্ হফব”।“  َحس 

অেণাৎ তাো (এে পবপনমফে) পকিুই িাফব না। থকননা, তাো আল্লাহ তা‘আলাে 

আফলাফক পনপভফে থদওোে ইো কফেফি আে সফতযে কাফলমাে ওিে তাফদে 

কাফলমাফক পবজেী কেফত থিফেফি; পকন্তু কাফেেো অিিে কো সফেও আল্লাহ 

তা‘আলা তাাঁে আফলাফক িূর্ণ কেফবন, তাাঁে দীনফক সাহাযয কেফবন, তাাঁে 

কাফলমাে থঘাষর্া পদফবন এবং সকল ধফমণে ওিে তাাঁে দীনফক পবজেী কেফবন। 
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এ হফে দুপনোে তাফদে অিমান আে িেকাফল তাফদে জনয েফেফি 

জাহান্নাফমে শাপি। তাফদে মাফঝ যাো জীপবত োকফব তাো ্বলিফে থদখফব এবং 

পনজ কফর্ণ শুনফব যা তাফদেফক কি পদফব। আে যাো পনহত হফেফি অেবা মাো 

থগফি তাো পিেস্থােী লাঞ্ছনা এবং পিেন্তে শাপিে পদফক পেফে যাফব। এ কােফর্ 

আল্লাহ তা‘আলা বফলন, ِة   َعَلي ه م   تَُكونُ  ُثمَ  فََسيُنا ُقوَنَه َ لَُبوَنه  ُثمَ  َحس   نَ َوٱََّل ي ُيغ 
ا   ونَ  َجَهَنمَ  إ َل   َكَاُرو  ُُي َِشُ  “তাো তা বযে কেফতই োকফব, অতঃিে এপিই 

তাফদে দুঃখ ও অনুফশািনাে কাের্ হফব। িফে তাো িোপজতও হফব। যাো 

কুেুেী কফে তাফদেফক (অবফশফষ) জাহান্নাফমে িাফন একপত্রত কো হফব”। 

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  ََم ّي َب يَث  ٱهلَلُ  ّل 
ٱلَطي  ب   م نَ  ٱۡل   “যাফত আল্লাহ িপবত্র থেফক 

অিপবত্রফক আলাদা কফে থদন” আলী ইবন আবু তালহা বর্ণনা কফেন, আবু্দল্লাহ 

ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা  ََم ّي َب يَث  ٱهلَلُ  ّل 
ٱلَطي  ب   م نَ  ٱۡل   “যাফত আল্লাহ 

িপবত্র থেফক অিপবত্রফক আলাদা কফে থদন” এ আোত সম্পফকণ বফলন, যাফত 

কফে থসৌভাগযবানফদেফক হতভাগাফদে থেফক িৃেক কফে পনফত িাফেন। সুদ্দী 

েহ. বফলন, মুপমনফদে কাফেে থেফক িৃেক কেফবন। হফত িাফে এ িৃেক কো 

আপখোফত হফব। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা বফলন, ﴿ ََن ُِشُُهم   َوَيو م ِ ُۖ  ُثمَ  ََج يع   َنُقو
ُكوا   ل ََّل ينَ  َ ش 
َ
نُتم   َمََكنَُكم   أ

َ
ََك ؤُُكم    أ َۖ  بَي َنُهم    فََزَيل َنِ َوُشَ ََك ؤُُهم َوقَِ ُبُدونَ  ِإ يَِنَ  ُكنُتم   َمِ ُشَ  َتع 

[٢١:  يونس] ﴾٢٨  “আে থযপদন আপম তাফদে সকলফক একত্র কেব, অতঃিে 

যাো পশকণ কফেফি, তাফদেফক বলব, ‘োম, থতামো ও থতামাফদে শেীকো’। 

অতঃিে আপম তাফদে মফধয পবফেদ ঘিাব। আে তাফদে শেীকো’ বলফব, 

‘থতামো থতা আমাফদে ইবাদাত কেফত না’’। [সূো ইউনুস, আোত: ২৮] 

আল্লাহ তা‘আলা বফলন, ﴿ َ[١٤: الرو ] ﴾١٤ َيَتَاَرقُونَ  يَو َمئ ذ   ٱلَسَِعةُ  َتُقومُ  َوَيو م  “আে 

থযপদন পকোমত সংঘপিত হফব থসপদন তাো পবভি হফে িড়ফব”। [সূো আে-
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 114  

রূম, আোত: ১৪] এবং অিে আোফত বফলন, [٤٣: الرو ] ﴾٤٣ يََصَدُعونَ  يَو َمئ ذ  ﴿  
“থসপদন তাো পবভি হফে িড়ফব”। [সূো আে-রূম, আোত: ১৪] এবং আল্লাহ 

তা‘আলা বফলন, ﴿  َت ُزوا َو مَ  َوٱم  َهِ ٱّل  يُّ
َ
ر ُمونَ  أ ُمج 

[١٣: يس] ﴾٥٩ ٱل   “আে (বলা হফব) ‘থহ 

অিোধীো, আজ থতামো িৃেক হফে যাও’’। [সূো ইোসীন, আোত: ৫৯] এ 

িৃেক কো দুপনোফতও হফত িাফে। মুপমনফদে থয আমল প্রকাশ িাে তা দ্বাো। 

অেণাৎ আপম তাফদে এে েমতা পদফেপি, যাফত কফে পতপন আলাদা কফেন থক 

তাাঁে কাফেে শত্রুফদেফক হতযা কোে মাধযফম তাাঁে আনুগতয কফে আে থক এ 

থেফক পবেত থেফক তাাঁে নােেমানী কফে। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা বফলন, ﴿  َِوَم 
َص َبُكم  

َ
ََق  يَو مَ  أ َعِن   ٱِل  َم 

لَمَ  ٱهلَل   َفب إ ذ ن   ٱل  َع  م ن يَ  َوّل  لَمَ  ١٦٦ ٱل ُمؤ  َع   لَُهم   َوق يَل  نََِفُقوا    ٱََّل ينَ  َوّل 
ا   و   ٱهلَل   َسب يل   ف   َق ت لُوا   َتَعِلَو 

َ
َفُعوا    أ لَمُ  لَو   قَِلُوا   ٱد  ه  ق َتِّل   َنع  َن ُكم   ،١٦٦: عمران ال] ﴾١٦٧ ََلَتَبع 

١٦٧]  “আে থতামাফদে ওিে থয পবিদ এফসপিল দুই দল মুফখামুপখ হওোে পদন 

তা আল্লাহে অনুমপতক্রফম এবং যাফত পতপন মুপমনফদেফক থজফন থনন। আে 

যাফত পতপন থজফন থনন মুনাপেকফদেফক। আে তাফদেফক বলা হফেপিল, ‘এফসা, 

আল্লাহে িফে লড়াই কে অেবা প্রপতফোধ কে’। তাো বফলপিল, ‘যপদ আমো 

লড়াই হফব জানতাম38 তফব অবশযই থতামাফদেফক অনুসের্ কেতাম’। [সূো 

আফল ইমোন, আোত: ১৬৬-১৬৭] আল্লাহ তা‘আলা আফো বফলন, ﴿ِٱهلَلُ  ََكنَ  َم 
ََذرَ  م ن يَ  ّل  نُتم   َمِ   ََعَ   ٱل ُمؤ 

َ
َب يَث  يَم ّيَ  َحَّت   َعَلي ه   أ

ُ  ٱهلَلُ  ََكنَ  َوَمِ ٱلَطي  ب    م نَ  ٱۡل  ل َعُكم  ّل   ََعَ  ط 
َغي ب  

[١٧٣: عمران ال] ﴾١٧٩ ٱل   “আল্লাহ মুপমনফদেফক থস অবস্থাে থিফড় পদফত 

িাফেন না এবং আল্লাহ থতামাফদেফক গাপেফবে পবধান জ্ঞাত কফেন না”। [সূো 

আফল ইমোন, আোত: ১৭৯] সুতোং আোফতে অেণ হফলা, আপম থতামাফদে 

                                           
38 এে দু’পি অেণ হফত িাফে- যপদ আমো লড়াই কেফত জানতাম অেবা লড়াই সংঘপিত হফব 
বফল জানতাম।  
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কাফেেফদে দ্বাো িেীো কেলাম তাো থতামাফদে সাফে যুি কেফব এবং 

তাফদে শপি পদলাম মাল খেি কোে এবং এ বযািাফে তা বযে কোে। আল্লাহ 

তা‘আলা বফলন, ﴿  م
َ
ب ُتم   أ ن َحس 

َ
ُخلُوا   أ ََنةَ  تَد  لَم   َولََمِ ٱل   م نُكم   َج َهُدوا   ٱََّل ينَ  ٱهلَلُ  َيع 

لَمَ  [١٤٢: عمران ال] ﴾١٤٢ ٱلَص ۡب  ينَ  َوَيع   “থতামো পক থভফবি থয থতামো জান্নাফত 
প্রফবশ কেফব, অেি আল্লাহ এখনও িযণন্ত িেখ কফেন পন থতামাফদে মফধয থক 

পজহাদ কফেফি আে কাো সধযণশীল”। [সূো আফল ইমোন, আোত: ১৪২] 

সুতোং, আোফতে অেণ হফে আমো থতামাফদেফক িেীো কফেপি কাফেেফদে 

দ্বাো যাো থতামাফদে সাফে লড়াই কফে আে আপম তাফদেফক এ থেফত্র সম্পদ 

বযে কোে সামেণয পদফেপি  ََم ّي َب يَث  ٱهلَلُ  ّل 
َعَل  ٱلَطي  ب   م نَ  ٱۡل  َب يَث  َوَيج 

َض  ٱۡل   ََعَ   ُهۥَبع 
ُكَمُهۥ َبع ض   ِ َفَي  ََج يع   “যাফত আল্লাহ িপবত্র থেফক অিপবত্রফক আলাদা কফে থদন, 

অতঃিে অিপবত্রফদে একফক অফনযে ওিে োখফবন, সকলফক স্তুিীকৃত 

কেফবন”। অেণাৎ পতপন এ সবপকিু একপত্রত কেফবন তা এভাফব থয, এফকে 

ওিে আফেক একপত্রত কো। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা থমঘমালা সম্পফকণ বফলন, 

ِ َُي َعلُُهۥ ُثمَ ﴿ [٤٣:  انلور] ﴾٤٣ ُرََكم   “তােিে পতপন থসগুফলাফক একফত্র জুফড় থদন, 

তােিে থসগুফলা স্তুিীকৃত কফেন”। [সূো আন-নূে, আোত: ৪৩] এফক অিফেে 

উিে আফোহর্কােী। َعلَُهۥ َل ئ َك  َجَهَنَم   ف   َفَيج  و 
ُ
ونَ  ُهمُ  أ ُ ٱل َخ س   “অতঃিে এ 

সমপিফক জাহান্নাফম পনফেি কেফবন। এোই হফলা সবণ্বলান্ত” অেণাৎ দুপনো ও 

আপখোফত এো েপতগ্রি। 

ا   ل  ََّل ينَ  قُل﴿ َار   يَنَتُهوا   إ ن َكَاُرو  َول يَ  ُسَنُت  َمَضت   َفَقد   َيُعوُدوا   ِإَون َسلََف  قَد   َمِ لَُهم ُيغ 
َ  ٱل 

َ    ُُكُُّهۥ ٱدل  ينُ  َوَيُكونَ  ف ت َنة   تَُكونَ  َّل  َحَّت   َوَق ت لُوُهم   ٣٨ ا   فَإ ن   هلل  َملُونَ  ب َمِ ٱهلَلَ  فَإ نَ  ٱنَتَهو   َيع 
ي   ا   ِإَون ٣٩ بَص  لَُمو ا   تََوَلو  نَ  فَٱع 

َ
لَى ُكم    ٱهلَلَ  أ مَ  َمو  َل   ن ع  مَ  ٱل َمو  يُ  َون ع   ،٣١: االنفال] ﴾٤٠ ٱنلَص 

٤١] 
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অেণনুবাদ: 

“যাো কুেুেী কফে তাফদেফক বল, ‘তাো যপদ পনবৃত্ত হে তাহফল তাো িূফবণ যা 
কফেফি তা েমা কো হফব, আে যপদ (কুেেীে) িুনোবৃপত্ত কফে, তাহফল 
আফগে থলাফকফদে (প্রপত অনুসৃত) নীপতে দৃিান্ত থতা অতীফতে িাতাফতই 
আফি।’ তাফদে পবরুফি যুি িাপলফে যাও থয িযণন্ত না পেতনা খতম হফে যাে 
আে দীন িুফোিুপেভাফব আল্লাহে জনয হফে যাে। অতঃিে তাো যপদ পবেত 
হে তাহফল তাো (নযাে বা অনযাে) যা কফে আল্লাহ তাে সমযক দ্রিা। আে 
তাো যপদ মুখ পেপেফে থনে তাহফল থজফন থেখ থয, আল্লাহ্ই থতামাফদে 
অপভভাবক, কতই না উত্তম অপভভাবক! কতই না উত্তম সাহাযযকােী”। [সূো 
আল-আনোল, আোত: ৩৮-৪০] 

তােসীে: 

কাফেেফদেফক তাওবাে প্রপত উৎসাহ প্রদান আে কুেুেীে বযািাফে ভীপত 

প্রদশণন: 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লামফক বফলন, قُل 
ا   ل  ََّل ينَ  يَنَتُهوا   إ ن َكَاُرو   “যাো কুেুেী কফে তাফদেফক বল, ‘তাো যপদ পনবৃত্ত হে” 

অেণাৎ তাো থয কুেুেী, পবরুিািের্ এবং একগুাঁফেমীফত ডুফব আফি তা থেফক 

পবেত োফক, আে ইসলাম, আনুগতয এবং তাওবা গ্রহর্ কফে   َار  قَد   َمِ لَُهم ُيغ 
 ,তাহফল তাো িূফবণ যা কফেফি তা েমা কো হফব” অেণাৎ তাফদে কুেুেী“ َسلََف 
থগানাহ এবং থদাষত্রুপি থেফক তাফদে েমা কো হফব। থযমন, সহীহ হাদীফস 

এফসফি: যা আবু ওোইল আবু্দল্লাহ ইবন মাসঊদ োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফক 

বর্ণনা কফেফিন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন: « ْْحَسنَ  َمن
َ
 ِِف  أ
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َسا َ  َوَمنْ  اْْلَاِهِليَِّة، ِِف  َعِمَل  بَِما ي َؤاَخذْ  لَمْ  اْْلِْسََل ِ 
َ
ِخذَ  اْْلِْسََل ِ  ِِف  أ

 
لِ  أ وَّ

َ
«َواْْلِخرِ  بِاأْل  “থয 

বযপি ইসলাফম সৎ হে, থস জাফহলী যুফগ (ইসলাফমে িূফবণ) পক কফেফি তাে 

পহসাব থনওো হফব না। আে থয বযপি ইসলাফম মে হে তফব তাে আফগে 

িফেে সকল পহসাব গ্রহর্ কো হফব”।39 পবশুি হাদীফস আেও বপর্ণত হফেফি: 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন, «   بُّ  اْْلِْسََل  بُّ جت َواْلَّْوبَة   َقبْلَه   َما ُي 
«َقبْلََها ََكنَ  َما  “ইসলাম িূফবণ কৃত থগানাহফক পমপিফে থদে, তাওবাহ তাে িূফবণে 

কৃত থগানাহফক থমািন কফে”।40  

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  আে যপদ (কুেুেীে) িুনোবৃপত্ত কফে” অেণাৎ“  َيُعوُدوا   ِإَون

তাো যাফত েফেফি তাফত পনেবপেন্ন োফক।   َول يَ  ُسَنُت  َمَضت   َفَقد
َ ٱل   “তাহফল 

আফগে থলাফকফদে (প্রপত অনুসৃত) নীপতে দৃিান্ত থতা অতীফতে িাতাফতই 

আফি” অেণাৎ আফগকাে থলাফকফদে বযািাফে আমাফদে নীপতে দৃিান্ত অতীফতে 

িাতাফতই আফি। তাো যখন অ্বলীকাে কফে এবং তাফদে একগুাঁফেমীে ওিে 

পনেবপেন্ন োফক, তফব আমোও তাফদেফক দ্রুত শাপি পদফে পদব।  

মুজাপহদ েহ. আল্লাহে বার্ী:   َول يَ  ُسَنُت  َمَضت   َفَقد
َ ٱل   সম্পফকণ বফলন, বদফেে 

পদন কুোইশফদে অবস্থা এবং অনযানয উম্মফতে অবস্থা।  

সূদ্দী ও ইবন ইসহাক েহ. বফলন, অেণাৎ বদফেে পদন। 

কুেে ও পশকণ খতম কোে জনয যুফিে পনফদণশ: 

                                           
39 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ৬৯২১; সহীহ মুসপলম, হাদীস নং ১২০ 
40 মুসনাফদ আহমদ: ১৯৮/৭ আল্লামা হাইসামী বফলন, হাদীসপি বর্ণনা কফেফিন, আহমদ ও 
তাবোনী। উভফেে বর্ণনা কােীগর্ পবশুি।  
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আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:   ُُكُُّهۥ ٱدل  ينُ  َوَيُكونَ  ف ت َنة   تَُكونَ  َّل  َحَّت   َوَق ت لُوُهم    َ هلل   

“তাফদে পবরুফি যুি িাপলফে যাও থয িযণন্ত না পেতনা খতম হফে যাে আে 

দীন িুফোিুপেভাফব আল্লাহে জনয হফে যাে” ইমাম বুখােী আবু্দল্লাহ ইবন উমাে 

োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফক বর্ণনা কফেন, জননক বযপি এফস বফল: থহ আবু 

আবু্দে েহমান, আল্লাহ তা‘আলা তাাঁে পকতাফব যা বফলফিন থসিা পক কেফবন 

না। আল্লাহ তা‘আলা বফলন, ﴿ئ َاَتِن   ِإَون
م ن يَ  م نَ  َطِ  َتَتلُوا   ٱل ُمؤ  [٣: اْلجرات] ﴾٩ ٱق   

“মুপমনফদে দু’দল লড়াইফে জপড়ফে িড়ফল” [সূো আল-হুজোত, আোত: ৯] 

পকফস আিনাফক যুি কেফত বাধা থদে থযমন আল্লাহ তা‘আলা তাাঁে পকতাফব 

উফল্লখ কফেফিন? েফল পতপন বফলন, থহ ভাপতজা, এ আোত স্মের্ কেব পকন্তু 

লড়াই কেব না এ পবষেপি আমাে পনকি অপধক পপ্রে এ আোতপি স্মের্ কোে 

থিফে যাফত আল্লাহ তা‘আলা বফলন, ﴿ُتل   َوَمن ِ َيق  م ن  ا ُمؤ  َتَعم  د  [٣٣:  النسا ] ﴾٩٣ مُّ  
“থয বযপি থকাফনা মুপমনফক ইোিূবণক হতযা কফে” [সূো আন-পনসা, আোত: 

৯৩] আোফতে থশষ িযণন্ত। পতপন বফলন, অবশযই আল্লাহ তা‘আলা বফলন, 

ف ت َنة   تَُكونَ  َّل  َحَّت   َوَق ت لُوُهم    “তাফদে পবরুফি যুি িাপলফে যাও থয িযণন্ত না 
পেতনা খতম হফে যাে” আবু্দল্লাহ ইবন উমাে োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বফলন, 

আমো োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে যুফগ এরূি কফেপি যখন 

ইসলাম পিল দুবণল, যখন থকাফনা বযপি তাে দীফনে বযািাফে িেীপেত হত থয, 

হে তাো তাফক হতযা কেফব আে নেত বেী কেফব। অবফশফষ যখন ইসলাম 

শপিশালী হে ও পবিাে লাভ কফে তখন পেতনাে থবপশ আশঙ্কা থনই। এেিে 

যখন পতপন থদফখন থয, পতপন তাাঁে ইোে সাফে একমত নন তখন বফলন, আলী 

এবং উসমান (োপদোল্লাহু ‘আনহুমা) সম্পফকণ আিনাফদে মতামত কী? আবু্দল্লাহ 

ইবন উমাে োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বফলন, আলী এবং উসমান োপদোল্লাহু 

‘আনহুমা সম্পফকণ আমাে মতামত হফে: উসমান োপদোল্লাহু ‘আনহুফক আল্লাহ 
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তা‘আলা েমা কফেফিন; পকন্তু থতামো এপি অিিে কফেি থয, তাাঁফক আল্লাহ 

তা‘আলা েমা করুন। আে আলী োপদোল্লাহু ‘আনহু হফেন োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে িািাত ভাই এবং তাাঁে জামাতা, পতপন তাাঁে 

হাত দ্বাো ইপেত কফে বফলন, আে এ হল তাাঁে থমফে থযমন থতামো থদখি।41  

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বফলন,   ف ت َنة   تَُكونَ  َّل  َحَّت   َوَق ت لُوُهم 
َ    ُُكُُّهۥ ٱدل  ينُ  َوَيُكونَ  هلل   “তাফদে পবরুফি যুি িাপলফে যাও থয িযণন্ত না পেতনা 

খতম হফে যাে আে দীন িুফোিুপেভাফব আল্লাহে জনয হফে যাে” অেণাৎ থয 

িযণন্ত না পশকণ খতম হে। অনুরূি বর্ণনা কফেন আবুল ‘আপলো, মুজাপহদ, 

হাসান, কাতাদা, আে-োবী‘ ইবন আনাস, সুদ্দী, মুকাপতল ইবন হাইইোন এবং 

যাইদ ইবন আসলাম।  

মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক েহ. বফলন, আপম যুহেী কতৃণক উেওো ইবন যুবাইে 

োপদোল্লাহু ‘আনহু এবং অনযানয আফলমফদে থেফক থজফনপি তাো বফলন,   َّل  َحَّت 
ف ت َنة   تَُكونَ   “থয িযণন্ত না পেতনা খতম হফে যাে” থয িযণন্ত থকাফনা মুসপলম 

তাাঁে দীফনে কােফর্ পনযণাপতত না হে। (যাে কােফর্ তাফক তাাঁে দীন িপেতযাগ 

কেফত হে) 

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  َُُكُُّهۥ ٱدل  ينُ  َوَيُكون    َ هلل   “আে দীন িুফোিুপেভাফব 

আল্লাহে জনয হফে যাে” দাহ্হাক েহ. বফলন, আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস 

োপদোল্লাহু ‘আনহুম এ আোত সম্পফকণ বফলন, একপনষ্ঠভাফব আল্লাহ তা‘আলাে 

জনয একত্ববাফদে থঘাষর্া থদে।  

                                           
41  সহীহ বুখােী, হাদীস নং ৪৬৫, ৪৬৫১ 



 

 

হাফেয ইবন কাসীফেে তােসীে থেফক সংফেপিত সূো আল-আনোল-এে তােসীে   
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হাসান, কাতাদা এবং ইবন জুোইয েহ. বফলন,  َُُكُُّهۥ ٱدل  ينُ  َوَيُكون    َ هلل   “আে 

দীন িুফোিুপেভাফব আল্লাহে জনয হফে যাে” থয বফল: اَل إَُِلَ إال اهلل “আল্লাহ 

িাড়া প্রকৃত থকাফনা উিাসয থনই”। একপনষ্ঠ তাওহীদ থকবল আল্লাহে জনয। 

যাফত থকাফনা পশকণ োকফব না। আল্লাহে িাড়া অনযানয শেীক থেফক মুি হওো। 

মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক েহ. বফলন, তাওহীদ একপনিভাফব আল্লাহে জনয হে। 

তাফত পশকণ না োফক। তাাঁফক বাদ পদফে আে সকল উিাসযফক বজণন কফে। 

আবু্দে েহমান ইবন যাইদ ইবন আসলাম েহ. বফলন,  َُُكُُّهۥ ٱدل  ينُ  َوَيُكون    َ هلل   

“আে দীন িুফোিুপেভাফব আল্লাহে জনয হফে যাে” থতামাফদে দীফনে সাফে 

কুেুেী না োফক। আে পতপন এ কোে িফে সােয প্রদান কফেন এ হাদীস দ্বাো 

যা সহীহ বুখােী ও সহীহ মুসপলফম বপর্ণত, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম বফলন, «ول وا اَل إَُِلَ إال اهلل، فإذا قالوها فق قَاتَِل انلَّاَس َحَّتَّ َيق 
 
ْن أ

َ
ِمْرت  أ

 
د أ

ْم لَع اهلل عزَّ وجلَّ  َها وَِحَساب ه  ْم إاِلَّ ِِبَقِّ ْمَوالَه 
َ
ْم َوأ وا ِمِنِّ ِدَماَ ه  «.َعَصم   “আপম থলাফকফদে 

সাফে লড়াই কেফত আপদি হফেপি যতের্ না তাো বফল: اَل إَُِلَ إال اهلل আল্লাহ 

িাড়া প্রকৃত থকাফনা উিাসয থনই। যখন তাো থসিা বফল তখন তাফদে জনয 

আমাে িে থেফক েফেফি তাফদে জান-মাফলে পনোিত্তা, তফব নযােসেতভাফব 

(কােও জানমাল থগফল পভন্ন কো), আে তাফদে পহসাব-পনকাশ আল্লাহে 

পনকি”।42 সহীহ বুখােী ও সহীহ মুসপলফম আেও বপর্ণত, আবু মূসা আশ‘আেী 

োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন,   َقاتِل ِل ي  ِ َصَلَّ اَّللَّ  َعلَيِْه وََسلََّم َعِن الرَّج  ول  اَّللَّ ئِل رَس   س 
، َعزَّ وَجَ  ِ يَّة، َوي َقاتِل  ِرَياً ، أيُّ َذلَِك ِِف َسِبيِل اَّللَّ َجاَعًة َوي َقاتِل  مَحِ ؟ َفَقاَل: من قاتش  ل ْلكون لَّ

، َعزَّ وََجلَّ  ِ َو ِِف َسِبيِل اَّللَّ لْيَا، َفه  ِ ِِهَ الْع   োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ“ ََكَِمة  اَّللَّ

                                           
42 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ২৫; সহীহ মুসপলম, হাদীস নং ২২/৩৬ 
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ওোসাল্লামফক এমন বযপি সম্পফকণ পজফজ্ঞস কো হে, থয লড়াই কফে বীেত্ব 

থদখাফনাে জনয, লড়াই কফে আিন থগাফত্রে মযণাদা েোে জনয এবং লড়াই 

কফে থলাক থদখাফনাে জনয, এগুফলাে থকানপি আল্লাহে িফে লড়াই বফল গর্য? 

তখন পতপন বফলন, থয বযপি লড়াই কফে আল্লাহ তা‘আলাে বার্ীফক ঊফবণ তুফল 

ধোে জনয, থসই আল্লাহে িফে লড়াই কফে।43  

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:   ا   فَإ ن ٱنَتَهو   “অতঃিে তাো যপদ পবেত হে” অেণাৎ 

তাফদে পবরুফি থতামাফদে লড়াইফেে কােফর্ থয কুেুেীফত তাো পলপ্ত েফেফি তা 

থেফক, তাহফল থতামোও পবেত হও, যপদও থতামো তাফদে থভতফেে কো না 

জান।  ََملُونَ  ب َمِ ٱهلَلَ  فَإ ن ي   َيع  بَص   “তাহফল তাো (নযাে বা অনযাে) যা কফে আল্লাহ্ 

তাে সমযক দ্রিা” থযমন পতপন বফলন,   قَُِموا تَِبُوا فَإ ن
َ
 َفَخلُّوا الَزََكةَ  َوآتَُوا الَصالةَ  َوأ

[١١اْلوبة: ]َسب يلَُهم    “পকন্তু তাো যপদ তাওবাহ কফে, সালাত প্রপতষ্ঠা কফে, যাকাত 

আদাে কফে, তাহফল তাফদে িে থিফড় দাও”। [সূো আত-তাওবাহ, আোত: 

১১] অিে আোফত আল্লাহ তা‘আলা বফলন,   َوانُُكم [١١اْلوبة: ]ادل  ين   ف   فَإ خ   

“তাহফল তাো থতামাফদে দীনী ভাই”। [সূো আত-তাওবাহ, আোত: ১১]  

আল্লাহ তা‘আলা আফো বফলন, َ    ٱدل  ينُ  َويَُكونَ  ف ت َنة   تَُكونَ  َّل  َحَّت   َوَق ت لُوُهم  ﴿  إ ن  فَ  هلل 
ا   َو نَ  فَاَل  ٱنَتَهو  [١٣٣: ابلقرة] ﴾١٩٣ ٱلَظ ل م يَ  ََعَ  إ َّل  ُعد   “পেতনা দূেীভূত না হওো িযণন্ত 

এবং দীন আল্লাহে জনয পনধণাপেত না হওো িযণন্ত তাফদে পবরুফি যুি কে, 

অতঃিে যপদ তাো পবেত হে তফব যাপলমফদে ওিে িাড়া থকাফনাও প্রকাফেে 

কফিােতা অবলম্বন জাফেয হফব না” [সূো আল-বাকাো, আোত: ১৯৩] পবশুি 

হাদীফস এফসফি: োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম উসামা ইবন যাইদ 

                                           
43 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ২৮১০; সহীহ মুসপলম, হাদীস নং ১৯০৪ 
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োপদোল্লাহু ‘আনহুফক বফলন, যখন পতপন তেবােী পদফে জননক বযপিফক 

িোভূত কফেন আে এমন সমে থস বফল: اَل إَُِلَ إال اهلل আল্লাহ িাড়া প্রকৃত 

থকাফনা উিাসয থনই, এেিে পতপন তাফক আঘাত কফে হতযা কফেন। এ সংবাদ 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লামফক জানাফনা হফল পতপন উসামাফক 

বফলন, ؟ َوَكيَْف تَْصنَع  بَل هلإ إال اهلل يو  القيامة» ؟ فقال: يَا « أقتلته بعدما قَاَل اَل إَُِلَ إاِلَّ اَّللَّ 
ِ إِنََّما قَالََها َتَعوًُّذا، قَاَل:  وَل اَّللَّ ر  َعلَيِْه:  ،« َهَلَّ َشَقْقَت َعْن قَلِْبهِ »رَس  ول  َوي َكرِّ ْن مَ »وََجَعَل َيق 

ِّنِّ لم أكن أسلمت إال يو« لََك بََِل إَُِلَ إاِلَّ اَّللَّ  يَْوَ  الِْقيَاَمةِ 
َ
: َحَّتَّ َتَمنَّيْت  أ َساَمة 

 
مئذ،؟ قَاَل أ  

“থস اَل إَُِلَ إال اهلل (আল্লাহ িাড়া প্রকৃত থকাফনা উিাসয থনই) বলাে িেও তুপম 

তাফক হতযা কফেি? পকোমত পদবফস اَل إَُِلَ إال اهلل (আল্লাহ িাড়া প্রকৃত থকাফনা 

উিাসয থনই)-এে সাফে সম্পপকণত পবষফে তুপম কী কেফব? পতপন বফলন, থহ 

আল্লাহে োসূল, থস থতা জান বাাঁিাফত এপি বফলফি? পতপন সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম বফলন, তুপম পক তাে অন্তে থেফড় থদফখি? পতপন বােবাে এ কো 

বলফত োফকন, পকোমত পদবফস اَل إَُِلَ إال اهلل (আল্লাহ িাড়া প্রকৃত থকাফনা 

উিাসয থনই)-এে সাফে সম্পপকণত পবষফে থক থতামাে সাফে োকফব। উসামা 

োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, অবফশফষ আমাে আকাঙ্খা হে থয, আপম যপদ থসই 

পদনই ইসলাম গ্রহর্ কেতাম।44  

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী: ا   ِإَون لَُمو ا   تََوَلو  نَ  فَٱع 
َ
لَى ُكم    ٱهلَلَ  أ مَ  َمو  َل   ن ع  مَ  ٱل َمو  يُ  َون ع  ٱنلَص   

“আে তাো যপদ মুখ পেপেফে থনে তাহফল থজফন থেখ থয, আল্লাহই থতামাফদে 

অপভভাবক, কতই না উত্তম অপভভাবক! কতই না উত্তম সাহাযযকােী!” অেণাৎ 

তাো যপদ থতামাফদে পবরুিািেফন এবং থতামাফদে পবরুফি লড়াইফে পনেবপেন্ন 

োফক   لَُمو ا نَ  فَٱع 
َ
لَى ُكم    ٱهلَلَ  أ َمو   “তফব থজফন োখ আল্লাহ তা‘আলাই থতামাফদে 

                                           
44 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ৪২৫৯; সহীহ মুসপলম, হাদীস নং ৯৬ 
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শত্রুফদে ওিে থতামাফদে অপভভাবক”। থতামাফদে মাপলক এবং থতামাফদে 

দুশমর্ফদে পবিফে সাহাযযকােী, পতপন কতই না উত্তম অপভভাবক এবং থশ্রি 

সাহাযযকােী।  

لَُمو ا  ﴿ َنَمِ َوٱع 
َ
ُتم أ ء   م  ن َغن م  نَ  ََش 

َ
َ   فَأ ۖ   ُُخَُسُهۥ هلل  َب   َوَّل  ي َول لَرُسو ََت َم   ٱل ُقر  َمَس ك ي   َوٱّل 

 َوٱل 
َِ َوَمِ   ب ٱهلَل   َءاَمنُتم ُكنُتم   إ ن ٱلَسب يل   َوٱب ن   نَزنل 

َ
نَِ ََعَ   أ َقِن   يَو مَ  َعب د  ََق  يَو مَ  ٱل ُار  َعِن    ٱِل  َم 

 ٱل 
   ََعَ   َوٱهلَلُ 

ء   ُك  ير   ََش   [ ٤١: االنفال] ﴾٤١ قَد 

অেণানুবাদ: 

“থতামো থজফন থেখ থয, যুফি যা থতামো লাভ কে তাে এক-িঞ্চমাংশ হফে 
আল্লাহ, তাাঁে েসূল, োসূফলে আত্মীে্বলজন, ইোতীম, পমসকীন ও মুসাপেেফদে 
জনয, যপদ থতামো আল্লাহে ওিে আে িূড়ান্ত োেসালা-েুেকাফনে পদন, 
দু’িফেে পমপলত হওোে পদন, আপম যা আমাে বাোে ওিে অবতীর্ণ 
কফেপিলাম তাে ওিে ঈমান এফন োক। আে আল্লাহ সকল পবষফেে ওিে 
েমতাবান”। [সূো আল-আনোল, আোত: ৪১] 

তােসীে: 

গনীমত এবং োইফেে মাফলে পবধান: 

আল্লাহ তা‘আলা িূফবণে সমি জাপতে মধয থেফক এ সম্মাপনত জাপতে জনয 

গনীমত হালাল সম্পপকণত থয শেী‘আত পনধণাের্ কফেফিন তাে বযাখযা প্রদান 

কেফিন। গনীমত হফে, কাফেেফদে কাি থেফক গৃপহত সম্পদ, যাে জনয 

তাফদেফক সসনয সামফন্তে বযবহাে এবং থঘাড়া থদৌড়াফত হফেফি, আে োই হফে 

থয সম্পদ অজণফনে জনয তাফদেফক এ সব থকাফনা পকিুই কেফত হে পন। থযমন 

এমন সম্পদ যা প্রদাফনে শফতণ সপন্ধ হফেফি, অেবা থয সম্পদ থিফড় মাো থগফি 
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আে তাফদে থকাফনা উত্তোপধকােী থনই। পজযইো (প্রশাসন কতৃণক আফোিকৃত 

জান েো কে), খাোজ (সম্পফদে খাজনা) ইতযাপদ। এপি ইমাম শাফে‘ঈে 

মাযহাব। কতক আফলম গনীমতফক োঈ বফলন এবং োঈফক গনীমত বফল 

আখযাপেত কফেন। আবাে এে উফোও বফলফিন।  

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:   لَُمو ا َنَمِ َوٱع 
َ
ُتم أ ء   م  ن َغن م  نَ  ََش 

َ
َ   فَأ ُُخَُسُهۥ هلل   “থতামো থজফন 

থেখ থয, যুফি যা থতামো লাভ কে তাে এক-িঞ্চমাংশ হফে আল্লাহে” এ 

পবষেপিে প্রপত থজাে প্রদান কো হফে থয, কম-থবপশ সকল সম্পদ থেফক এক-

িঞ্চমাংশ থবে কেফত হফে এমনপক সুাঁি-সুতা থেফকও। আল্লাহ তা‘আলা 

বফলন, لُل   َوَمن﴿ ت   َيغ 
 
س   ُكُّ  تَُوَف   ُثمَ  ٱل ق َي َمة    يَو مَ  َغَل  ب َمِ يَأ لَُمونَ يُ  َّل  َوُهم   َكَسَبت   َمِ َنا   ظ 

[١٦١: عمران ال] ﴾١٦١  “আে থয পখোনত কেফব, পকোমফতে পদফন উিপস্থত হফব 

তা পনফে যা থস পখোনত কফেফি। অতঃিে প্রফতযক বযপিফক িুফোিুপে থদওো 

হফব যা থস উিাজণন কফেফি এবং তাফদেফক যুলম কো হফব না”। [সূো আফল 

ইমোন, আোত: ১৬১]  

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  َن
َ
َ   فَأ ۖ   ُُخَُسُهۥ هلل  َول لَرُسو  “এক-িঞ্চমাংশ হফে আল্লাহ, 

তাাঁে েসূফলে, এখাফন “োসূফলে” শফব্দে বযাখযাে মুোসপসেগর্ পবপভন্ন মতামত 

থিাষর্ কফেফিন, কতক বফলন, এক-িঞ্চমাংশ হফত আল্লাহে জনয এক অংশ 

েফেফি যা কা‘বা ঘফে োখা হফব। আে কতক বফলন, আল্লাহে নাম উফল্লখ কো 

এখাফন থকবল বেকফতে জনয। আে অংশ হফলা, তা োসূফলে জনয।  

দাহ্হাক েহ. বর্ণনা কফেন, আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বফলন, 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম যখন থকাফনা অপভযান থপ্রের্ কেফতন 

তখন তাফদে সংগৃপহত যুিলব্ধ সম্পদফক িাাঁি ভাফগ ভাগ কেফতন, এেিে এে 

একভাগ পনফে এফক আবাে িাাঁিভাফগ ভাগ কেফতন। এেিে পতপন িাি কফেন: 
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لَُمو ا   َنَمِ َوٱع 
َ
ُتم أ ء   م  ن َغن م  نَ  ََش 

َ
َ   فَأ ۖ   ُُخَُسهُ  هلل  َول لَرُسو  “থতামো থজফন থেখ থয, যুফি 

যা থতামো লাভ কে তাে এক-িঞ্চমাংশ হফে আল্লাহ, তাাঁে োসূফলে” পতপন 

বফলন, আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  َن
َ
َ   فَأ ُُخَُسُهۥ هلل   “এক-িঞ্চমাংশ হফে আল্লাহ” 

কোে শুরু   َ ر ض   ف   َوَمِ الَسَمَِوات   ف   َمِ هلل 
َ ال   “আসমান এবং জপমনসমূফহ যা পকিু 

আফি সবই আল্লাহে”। আোফত আল্লাহ এবং তাাঁে োসূফলে অংশফক একই 

অংশ ধো হফেফি।45 সুতোং আল্লাহ এবং তাাঁে োসূফলে অংশ একই। এ 

পবষেপিফক শপিশালী কফে (এ হাদীস যা) ইমাম হাফেয আবু বকে আল-

বােহাক্বী পবশুি সনফদ বর্ণনা কফেফিন, আবু্দল্লাহ ইবন শাক্বীক্ব বফলন থয, 

পবলক্বীন থগাফত্রে এক বযপি বফলফিন: আপম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাফমে পনকি আপস এমতাবস্থাে থয পতপন ওোদী আল-কু্বোে পিফলন, 

পতপন থঘাড়া িেীো কেপিফলন, আপম তাাঁফক বপল, ইো োসূলাল্লাহ, গনীমত 

সম্পফকণ আিনাে অপভমত কী? পতপন বফলন, « هلل َخسها وأربعة أَخاسها لِلَْجيِْش»  

“এক-িঞ্চমাংশ হফে আল্লাহ তা‘আলাে এবং িাাঁি ভাফগে িাে ভাগ হফে 

সসনযফদে”। আপম বপল এফত পক থকউ কােও থিফে থবপশ হকদাে নে? পতপন 

বফলন, « ِْسِلم ِخيَك الْم 
َ
َحقَّ بِِه ِمْن أ

َ
نَْت أ

َ
ه  ِمْن جيبك لَيَْس أ ْهم  تَْستَْخرِج  «اَل َواَل السَّ  “না, 

এমনপক তুপম থযই তীেপি থতামাে িাশ্বণ থেফক থবে কে থসিাে থেফত্রও তুপম 

থতামাে মুসপলম ভাইফেে থিফে থবপশ হকদাে নও”।46 ইবন জাপেে েহ. হাসান 

েহ. থেফক বর্ণনা কফেন, আবূ বকে ো. তাে মাফলে এক-িঞ্চমাংশ পবষফে 

ওপসেত কফেন এবং বফলন, আপম পক োপজ হব না আমাে সম্পদ থেফক থয 

                                           
45 অনুরূি মত বযি কফেফিন ইবোহীম আন-নাখঈ, হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবনুল হানাপেেযাহ, 
হাসান আল-বাসেী, শা‘বী, ‘আতা’ ইবন আবু োবাহ, আবু্দল্লাহ ইবন বুোইদাহ, কাতাদা, 
মুগীোহ েহ. এবং অনযানযো। 

46 আস-সুনানুল কুবো: ৬/৩২৪ 
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পবষফে আল্লাহ তা‘আলা তাে পনফজে জনয োপজ। আতা বফলন, আল্লাহ ও 

োসূফলে এক-িঞ্চমাংশ এক। তা োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম 

গ্রহর্ কেফবন এবং তাফত পতপন যা ইো কেফবন। এ কো বযািক ও সব 

মতামতফক সাপমল কফে। আে তা হফলা, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম এক-িঞ্চমাংশ যা আল্লাহ তা‘আলা তাে জনয পনধণাের্ কফেফিন, 

পতপন তাফত যা ইো কেফত িােফবন। পতপন তাে উম্মাফতে মফধয থযভাফব িান 

বন্টন কেফবন। এে সােয ঐ হাদীস, থযপি ইমাম আহমাদ েহ. বর্ণনা কফেন 

পমকদাম ইবন মা‘দীকাপেব আল পকনদী থেফক, পতপন বফলন, পতপন উবাদাহ 

ইবনুস সাপমত, আবুদ দােদা’, আল-হাপেস ইবন মু‘আপবো আল-পকনদী 

োপদোল্লাহু ‘আনহুম আজমা‘ঈন সাফে বসা পিফলন: তাো িেস্পে োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে হাদীস পনফে আফলািনা কেপিফলন, আবূ 

দােদা’ উবাদাহ োপদোল্লাহু ‘আনহুমাফক বফলন, থহ উবাদহা, উমুক উমুক যুফি 

গনীমফতে এক-িঞ্চমাংশ সম্পফকণ োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে 

অপভমত কী? উবাদাহ বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম একপি 

যুফি গনীমফতে উিফক সুতো বাপনফে তাফদেফক পনফে সালাত আদাে কফেন, 

এেিে যখন পতপন সালাম পেোন তখন উফি দাাঁপড়ফে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইপহ ওোসাল্লাম তাাঁে দুই আেুল দ্বাো এে িশম পনফে বফলন, « إِنَّ َهِذ ِ ِمْن
دُّ 
َ
ْم، فَأ ، َواخْل م س  َمْرد وٌد َعلَيْك  ْم، َوإِنَّه  لَيَْس يِل ِفيَها إال نصيب معكم اخْل م س  وا َغنَائِِمك 

لُّوا، فَإِنَّ الغ ْصَغَر، َواَل َتغ 
َ
ْكَْبَ ِمْن َذلَِك َوأ

َ
ْصحَ اخْلَيَْط َوالَْمِخيَط، َوأ

َ
ابِِه ِِف لول اعر ونار لََعَ أ
ِ لَْوَمَة اَل  ِ الَْقِريَب َوابْلَِعيَد، َواَل ت بَال وا ِِف اَّللَّ وا انلَّاَس ِِف اَّللَّ ْنيَا َواْْلِخَرِة، وََجاِهد  ِقيم وا ادلُّ

َ
ئٍِم، وَأ

َهاَد بَ  ، فَإِنَّ اْْلِ ِ وا ِِف اَّللَّ ِ ِِف السفر واْلرض، وََجاِهد  وَد اَّللَّ د  بَْواِب اْْلَنَِّة عح 
َ
ظيم ينيج اٌب ِمْن أ

«اهلل به من اهلم والغم  “এগুফলা হফে থতামাফদে গনীমফতে সম্পদ, এফত 

থতামাফদে সাফে আমাে পনধণাপেত এক-িঞ্চমাংশ অংশ িাড়া আে থকাফনা 
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অপধকাে থনই, আে এক-িঞ্চমাংশও থতামাফদে থদওো হফব, কাফজই থতামো 

সুাঁি-সুতা, এে থিফে বড় বা এে থিফে থিাি (যা পকিু আফি) প্রদান কে, আে 

প্রতাের্া কফো না, থকননা প্রতাের্া দুপনো ও আপখোফত এে কতণাে জনয 

আগুন (শাপি) এবং ল্া্বলরূি হফব, আল্লাহ তা‘আলাে সন্তুপিে উফদ্দফশয 

থলাফকফদে পবরুফি পজহাদ কে। িাই তাো পনকফি থহাক বা দুফে, আল্লাহ 

তা‘আলাে সন্তুপিে িফে থকাফনা পনেুফকে পনোফক থতাোক্কা কফোনা, গৃফহ 

আবস্থানকাফল থহাক বা সেফে আল্লাহ তা‘আলাে পবধান প্রপতষ্ঠা কে, আল্লাহ 

তা‘আলাে িফে পজহাদ কে, থকননা পজহাদ হফে জান্নাফতে দেজাসমূফহে মধয 

হফত বড় একপি দেজা, এে মাধযফম আল্লাহ তা‘আলা পবষণ্ণতা এবং দুঃখ-কি 

থেফক পহোযত কফেন”।47 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে জনয গনীমফতে পকিু অংশ পিল যা 

পতপন পনফজে জনয থবফি োখফতন, দাস বা দাপস, অেবা থঘাড়া বা তেবােী 

অেবা এ জাতীে অনযানয পকিু। মুহাম্মাদ ইবন সীেীন েহ. এবং ‘আপমে আশ-

শা‘বীে এ বযািাফে ভাষয েফেফি এবং অপধকাংশ আফলম তাফদে অনুসের্ 

কফেফিন। ইমাম আহমাদ এবং পতেপমযী েহ. বর্ণনা কফেন, আে পতেপমযী েহ. 

এফক হাসান বফলফিন, আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বফলন, 

                                           
47 মুসনাদ: ৫/৩১৬, ইবন কাসীে েহ. বফলন, এপি একপি অসাধাের্ হাদীস, তফব এ সূফত্র 
আপম িেপি হাদীস গ্রফন্থ এে পকিুই খুাঁফজ িাই পন। অিে একপি হাদীস আমে ইবন 
আনবাসাহ থেফক বপর্ণত, পতপন বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম তাফদে পনফে 
গর্ীমফতে একপি উফিে পদক পেফে সালাত আদাে কফেন, সালাম পেোফনাে িে ঐ উফিে 
পকিু িশম পতপন হাফত পনফলন তােিে বলফলন, « ِْم ِمثَْل َهِذِ  إِالَّ اخْل م س  َواَل َُيِلُّ يِل ِمْن َغَنائِم ك 
«َواخْل م س  َمرْد وٌد عليكم  “গপর্মফতে মাল থেফক থতামাফদে জনয এক-িঞ্চমাংশ িাড়া আে 

থকাফনা পকিুই হালাল হফব না। আে এক-িঞ্চমাংশ থতামাফদে মফধযই বপন্টত হফব”। আবু 
দাউদ, হাদীস নং ২৭৫৫ 
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বদফেে যুফি োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম যুলপেক্বাে নামক 

তেবােী িিে কফেন, উহুদ যুফি এফক পতপন ্বলফে থদফখন।48 আফেশা 

োপদোল্লাহু ‘আনহা থেফক বপর্ণত, পতপন বফলন, সাপেেযাহ পিল যুিবপেনী, 

এেিে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম তাফক পনফজে জনয পনবণািন 

কফে পববাহ কফেন। এ হাদীস আবু দাউদ তাে সুনাফন বর্ণনা কফেফিন।49  

ইোপযদ ইবন আবু্দল্লাহ থেফক বপর্ণত পতপন বফলন, আমো পমেবাফদ পিলাম, এক 

বযপি আমাফদে পনকি প্রফবশ কেল, তাে সাফে িামড়াে একপি িুকো পিল তা 

িফড় থদখলাম তাফত পলখা পিল, دٍ  ِمنْ » َمَّ ولِ  حم  ِ  رَس  قَيٍْش، بِْن  ز َهرْيِ  بَِِن  إََِل  اَّللَّ
 
مْ  أ  نْ إِ  إِنَّك 

نْ  َشِهْدت مْ 
َ
نَّ  اَّللَّ   إاِلَّ  إَُِلَ  اَل  أ

َ
ًدا َوأ َمَّ ول   حم  ، رَس  ِ َقْمت م   اَّللَّ

َ
ََلَة، َوأ ََكةَ، َوآتَيْت م   الصَّ ْيت   الزَّ دَّ

َ
 اخلمس م  وَأ

، وََسْهمَ  وسلم، عليه اهلل صَل انلب وسهم املغنم، من ِِفِّ ْنت مْ  الصَّ
َ
َمانِ  آِمن ونَ  أ

َ
ِ  بِأ وُِلِ  اَّللَّ «َورَس   

“মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম থেফক বনী যুহাইে ইবন উকাইস-এে 

পনকি, যপদ থতামো এ কোে সােয দাও, আল্লাহ িাড়া প্রকৃত থকাফনা ইলাহ 

থনই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম আল্লাহে োসূল, সালাত কাফেম 

কে, যাকাত আদাে কে, গনীমফতে এক-িঞ্চমাংশ আদাে কে, োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে অংশ ও পবফশষভাফব পনবণাপিত অংশ আদাে 

কে, তাহফল থতামো আল্লাহে ও তাে োসূফলে পনোিত্তাে পনোিদ। আমো 

তাফক বললাম এ থক পলফখফি? থস বলল, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম।50 হাদীসগুফলা গ্রহর্ফযাগয। এে প্রমাপর্ত হওো ও ্বলীকৃত হওো এ 

পবষফে প্রমার্্বলরূি। এ কােফর্ অপধকাংশো এফক োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম সবপশিয বফল আখযাপেত কফেফিন।  
                                           
48 মুসনাফদ আহমদ, ৩১৬/১ 
49 আবু দাউদ, হাদীস নং ২৯৯৪ 
50 আবু দাউদ, হাদীস নং ২৯৯৯, নাসাঈ, হাদীস নং ৪১৪৬ 
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আবাে থকউ থকউ বফলন, এক-িঞ্চমাংশফক শাসক মুসপলমফদে কলযাফর্ তাে 

ইো অনুযােী বযে কেফব, থযমনপি োঈ-এে সম্পদফক বন্টন কো হফে োফক। 

আমাে শাইখ ইমাম ইবন তাইপমেযাহ বফলন, এপি ইমাম মাফলক ও অপধকাংশ 

সালাফেে মত এবং এপিই সবণাপধক পবশুি মত।  

এ কো প্রমার্ হওো ও জানাে িে এ পবষফেও মত িােণকয েফেফি থয, এক-

িঞ্চমাংশ থেফক প্রাপ্ত সম্পদ লাভ কোে িে তা পক কেফব। থকউ থকউ বফলন, 

তােিে থয েমতাশীল হফব, তা তাে জনয হফব। থকউ থকউ বফলন, 

মুসপলমফদে কলযাফর্ বযে কো হফব। আবাে থকউ থকউ বফলন, তা বাকী থযসব 

খাত েফেফি থযমন আত্মীে, ইোতীম, পমসকীন ও মুসাপেে তাফদে জনয বযে 

কো হফব। ইবন জাপেে েহ. এ মতফক গ্রহর্ কফেফিন। থকউ থকউ বফলন, বেং 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে অংশ ও আত্মীফেে অংশ ইোতীম, 

পমসকীন ও মুসাপেফেে খযাফত বযে কো হফব। ইবন জাপেে েহ. বফলন, এপি 

কতক ইোকীফদে মত।  

থকউ বফলন, এক-িঞ্চমাংশ িুফোিাই আত্মীফেে জনয। োসূফলে মৃতুযে িে 

এক-িঞ্চমাংশ পবষফে পক কো হফব তা পনফেও মতপবফোধ েফেফি। থকউ থকউ 

বফলন, োসূফলে অংশ তাে মৃতুযে িে পযপন খলীো হফবন তাে জনয। থকউ 

থকউ বফলন, োসূফলে আত্মীেফদে জনয। থকউ থকউ বফলন, োসূফলে আত্মীফেে 

অংশ খলীোে আত্মীফেে জনয। তফব তাো সবাই এ দু’পি অংশফক যুফিে বাহন 

-থঘাড়া ও যুফিে প্রস্তুপতে কাফজ বযে কো পবষফে একমত। আবু বকে ও উমাে 

োপদোল্লাহু ‘আনহুমাে আমফল এ প্রিপতই িলপিল।  

আবু বকে ও উমাে োপদোল্লাহু ‘আনহুমা োসূফলে অংশফক অস্ত্র ও যুফিে 

সামগ্রী ক্রফে বযে কেফতন। এেিে আত্মীে্বলজফনে অংশ পতপন এফক বনী 
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হাপশম এবং বনী মুত্তাপলফব বন্টন কেফতন। থকননা, বানু মুত্তাপলব জাফহলী যুফগ 

এবং ইসলাফমে প্রােপমক যুফগ বানু হাপশমফক সহফযাপগতা কফে, তাোও তাফদে 

সাফে পশ‘আফব আবু তাপলফব প্রফবশ কফে, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাফমে ্বলাফেণ োগাপিত হফে এবং তাাঁে পনোিত্তাে জনয, (বানু আবু্দল 

মুত্তাপলফবে) যাো মুসপলম পিল তাো এ সব পকিু কফেপিল আল্লাহ এবং তাাঁে 

োসূফলে আনুগতয েোফেণ, আে যাো কাফেে পিল তাো আত্মীে-্বলজফনে 

সমেণন এবং োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে িািা আবু তাপলফবে 

অনুসেফর্ এমনপি কফে। আে বনু আব দ শামছ্ ও বনু নাওেল যপদও তাো 

তাফদে িািাফদে থগাত্র পিল, তাো তাফদে সাফে সহফযাপগতা কফে পন; বেং তাো 

তাফদে সাফে যুি কফে, তাফদে প্রতযাখযান কফে এবং োসূফলে পবরুফি 

কুোইশফদে শপিে থযাগান থদে। 

জুবাইে ইবন মুত‘পেম বফলন, আপম ও উসমান ইবন আফ্োন োপদোল্লাহু 

‘আনহু োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে পনকি পগফে বললাম, থহ 

আল্লাহে োসূল! খাইবাফেে গনীমফতে এক-িঞ্চমাংশ থেফক বনী আবু্দল 

মুত্তাপলবফক অংশ পদফলন আে আমাফদে পদফলন না? তাো এবং আমো উভে 

সম্প্রদাে আিনাে আত্মীে পহফসফব একই িফেে। পতপন বলফলন, « َِما َبن و َهاِشٍم إ نَّ
 বনু হাপসম ও বনু মুত্তাপলব এক”।51 অিে বর্ণনাে“ وبنو املطلب يش  واحد«

বপর্ণত পতপন বফলন, « َِفاِرق ونَا ِِف َجاِهِليٍَّة َواَل إِْسََل ٍ إ ْم لَْم ي  «نَّه   “তাো ইসলাম ও 

ইসলাফমে িূফবণ আমাফদে সহফযাপগতা কো িাফড়ন পন”।52 অপধকাংশ আফলফমে 

মত হফলা, তাো হফলন বনু হাপশম ও বনু মুত্তাপলব। ইবন জাপেে েহ. বফলন, 

                                           
51 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ৩১৪০ 
52 সুনান নাসাঈ: ৭/১৩০ 
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থকউ থকউ বফলন, তাো বনু হাপশম। তােিে মুজাপহদ েহ. থেফক বপর্ণত, পতপন 

বফলন, আল্লাহ তা‘আলা জানফতন থয, বনী হাপশমফদে মফধয দপেদ্র েফেফি তাই 

তাফদে জনয পতপন সদকাে িপেবফতণ এক-িঞ্চমাংশ পনধণাের্ কফে থদন। তাে 

থেফক অিে একপি বর্ণনাে বপর্ণত, পতপন বফলন, তাো হফলন, োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে ঐ সব আত্মীে যাফদে জনয সাদকা খাওো 

হালাল নে।53 

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  ََتَِم  ,অেণাৎ মুসপলমবৃফেে ইোতীমো (ইোতীম) َواّل 
আফলমফদে মফধয এ পবষফে দু’পি মত েফেফি থয এখাফন ইোতীম দ্বাো গেীফবে 

সন্তান নাপক গেীব ধনী উভফেে সন্তান।   َمَسِك ي
 সকল প্রকাে (পমসকীন) ال 

অভাবী; যাো তাফদে েুধা পনবাের্ ও বাসস্থাফনে িাপহদা িূেফর্ে থকাফনা পকিু 

িাে না।   الَسب يل   َواب ن  (ও মুসাপেেফদে জনয) থস হফে মুসাপেে অেবা এতিা 

িে অপতক্রফমে ইো থিাষর্কােী বযপি যাফত তাফক সালাত কসে কো 

শেী‘আতসম্মত। আে থসই সেফেে বযেভাে বহন কোে তাে সামেণ থনই। 

সূো বাো‘আফত সদাকা সংক্রান্ত আোফত এ সংক্রান্ত তােসীে শীঘ্রই আসফি 

ইনশাআল্লাহ। তাাঁে ওিে আমাফদে আস্থা ও ভেসা। 

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:   هلَل   آَمن ُتم   ُكن ُتم   إ ن  ِ َِ َوَمِ ب نزنل 
َ
نَِ ََعَ  أ َعب د   “যপদ থতামো 

আল্লাহে ওিে পবশ্বাস কফে োক আে আপম যা আমাে বাো ওিে অবতীর্ণ 

                                           
53 আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফক বপর্ণত, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 
ওোসাল্লাম বফলন, « َّن

َ
يِْدي،أِل

َ
َسالَِة اأْل ْم َعْن غ  ْم ِمْن َخ  س اخلمس ما يغنيكم أو رَِغبْت  لَك  لَك 

«يكفيكم  “আপম থতামাফদে মানুফষে হাফতে মেলা অিিে কফেপি। কাের্, থতামাফদে জনয 

েফেফি এক িঞ্চমাংশ-িাাঁি ভাফগে একভাগ যা যফেি হফব এবং থতামাফদে প্রফোজন 
থমিাফব”। 
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কফেপিলাম তাে ওিে” অেণাৎ এক-িঞ্চমাংশ গনীমফতে থয পবধান আমো 

থতামাফদে জনয পদফেপি থতামো থসিা িালন কে, যপদ থতামো আল্লাহ, িেকাল 

এবং তাাঁে োসূফলে ওিে যা অবতীর্ণ হফেফি তাফত ঈমান আন। এ কােফর্ 

সহীহ বুখােী ও মুসপলফম এফসফি: আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা 

আবু্দল কাইফসে কাফেলাে হাদীফস বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম তাফদেফক বফলফিন, « ْم ْنَهاك 
َ
ْرَبٍع َوأ

َ
ْم بِأ ك  ر  ْم َوآم  ك  ر  ْربٍَع: آم 

َ
َعْن أ

 
َ
ْن اَل إَُِلَ إاِلَّ اَّللَّ  َوأ

َ
؟ َشَهاَدة  أ ِ يَمان  بِاَّللَّ َ مَّ قَاَل: َهْل تَْدر وَن َما اْْلِ  ، ِ يَماِن بِاَّللَّ ًدا رَ بِاْْلِ َمَّ ول  نَّ حم  س 

ْن تؤدوا اخلمس من املغنم
َ
ََكِة، َوأ ََلِة َوإِيتَا   الزَّ ، َوإِقَا   الصَّ ِ «اَّللَّ  “আপম থতামাফদেফক 

িােপি পবষফে পনফদণশ পদপে আে িােপি পবষে থেফক পনফষধ কেপি, আপম 

থতামাফদেফক পনফদণশ পদপে আল্লাহে প্রপত ঈমান আনফত, এেিে পতপন বফলন, 

থতামো পক জান আল্লাহ তা‘আলাে প্রপত ঈমান আনেন কী? এ সােয থদওো 

থয আল্লাহ িাড়া প্রকৃত থকাফনা উিাসয থনই, আে মুহাম্মাদ আল্লাহে োসূল, 

সালাত প্রপতষ্ঠা কো, যাকাত প্রদান কো, এবং এক-িঞ্চমাংশ গনীমাত আদাে 

কো”।54 এ হাদীসপি দীঘণ হাদীফসে অংশ পবফশষ, পতপন (সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম) এক-িঞ্চমাংশ গনীমত আদাে কোফক সাপবণক ঈমাফনে মফধয গর্য 

কফেফিন।55  

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:    َِوَم َِ نَزنل 
َ
نَِ ََعَ   أ َقِن   يَو مَ  َعب د  ََق  يَو مَ  ٱل ُار  َعِن    ٱِل  َم 

ٱل   “অেণাৎ 
দু’িফেে পমপলত হওোে পদন আে আল্লাহ সকল পবষফেে ওিে েমতাবান” 

আল্লাহ তা‘আলা বাোফদে প্রপত তাাঁে পন‘আমত ও দোে কো অবপহত 
                                           
54 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ৫৩; সহীহ মুসপলম, হাদীস নং ১৭ 
55 ইমাম বুখােী এ বযািাফে তাে ‘সহীহ’ পকতাফবে ঈমান অধযাফে একপি িপেফেদ এফন 
বফলফিন: ‘এক-িঞ্চমাংশ গর্ীমত আদাে কো ঈমাফনে অংশ’ এেিে পতপন আবু্দল্লাহ ইবন 
আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমাে এ হাদীস উফল্লখ কফেন। (অনুবাদক) 
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কেফিন। থকননা পতপন বদফেে পদন সতয ও পমেযাে মাফঝ িােণকয কফে 

পদফেফিন আে এে নামকের্ কফেফিন فرقِن অেণাৎ সতয ও পমেযাে মাফঝ 
িােণফকযে পদন। থকননা আল্লাহ তা‘আলা এফত পমেযাে বার্ীে ওিে সফতযে 

বার্ীফক সুউচ্চ কফে তুফল ধফেফিন, তাাঁে দীনফক প্রকাশ কফেফিন তাাঁে নবীফক 

এবং তাাঁে দলফক সাহাযয কফেফিন।56  

উেওো ইবন যুবাইে োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, الارقِن يوم  ঐ থযপদন আল্লাহ 

তা‘আলা হক ও বাপতফলে মাফঝ িােণকয পনধণাের্ কফেন। আে তা হফলা, 

বদফেে যুফিে পদন। এপি সবণপ্রেম যুি, যাফত োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম পনফজ ্বলশেীফে অংশগ্রহর্ কফেন। এ যুফি মুশপেকফদে থনতা পিল 

উতবা ইবন োবী‘আহ। উভে বাপহনী েমযাফনে থতে বা সফতে তাপেফখ এফক 

অিফেে মুফখামুখী হে। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে সােী পিল 

থসপদন মাত্র পতনশত থতে জন আে মুশপেকফদে সংখযা পিল নে শত থেফক 

এক হাজাে। আল্লাহ তা‘আলা মুশপেকফদে িোপজত কফেন। তাফদে সত্তফেে 

অপধক পনহত হে এবং একই িপেমার্ থলাক বেী হে। 

আলী োপদোল্লাহু আনহু থেফক বপর্ণত পতপন বফলন, িােণফকযে োত পিল উভে 

জামা‘আত মুফখামুপখ হওোে পদন। েমযান মাফসে সফতে তাপেখ জুমু‘আে পদন 

সকাল থবলা। মাগাযী ও সীোতপবদফদে পনকি এপিই পবশুি মতামত।  

                                           
56 আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বফলন, يوم الارقِن হফে, বদফেে পদন, এ পদন 

আল্লাহ তা‘আলা সতয ও পমেযাে মাফঝ িােণকয কফেফিন। হাপকম এ হাদীস বর্ণনা কফেফিন। 

অনুরূি মত বযি কফেফিন মুজাপহদ, পমকসাম, উবাইদুল্লাহ ইবন আবু্দল্লাহ, দহ্হাক, কাতাদা, 
মুকাপতল ইবন হাইইোন এবং আেও অনযানযো। (অনুবাদক) 
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نُتم إ ذ  ﴿
َ
َوة   أ ن َيِ ب ٱل ُعد  َوة   َوُهم ٱدلُّ َوى   ب ٱل ُعد  ُب  ٱل ُقص  َاَل  َوٱلَرك  س 

َ
 تََواَعدتُّم   َولَو   م نُكم    أ

ُتم   َتلَا  ن ٱل م يَع د   ف   ََلخ  َ  َوَل ك  ض  َق  ا ٱهلَلُ  ّل   ر  م 
َ
ُعوّل   ََكنَ  أ ل َك  َما  َه   بَي  َنة   َعنر  َهلََك  َمن   ّل  

َي    [ ٤٢: االنفال] ﴾٤٢ َعل يم   لََسم يع   ٱهلَلَ  ِإَونَ  بَي  َنة    َعنر  َحَ  َمن   َوَيح 

অেণানুবাদ: 

“স্মের্ কে, যখন থতামো উিতযকাে পনকি প্রাফন্ত পিফল আে তাো পিল দূফেে 
প্রাফন্ত আে উফিে আফোহী কাফেলা (আবু সুেইোফনে থনতৃফত্ব কুোইফশে 
সম্পদসহ কাফেলা) পিল থতামাফদে অফিো পনেভূপমফত। যপদ থতামো যুি 
কোে বযািাফে িেস্পফেে মফধয িূফবণই পসিান্ত গ্রহর্ কেফত, তবুও যুি কোে 
এ পসিান্ত থতামো অবশযই েো কেফত িােফত না (থতামাফদে দুবণল অবস্থাে 
কােফর্), যাফত আল্লাহ থস কাজ সম্পন্ন কেফত িাফেন যা পিল িূফবণই পস্থেীকৃত, 
থযন যাফক বংস হফত হফব থস থযন সুস্পি দলীফলে পভপত্তফত বংস হে আে 
যাফক জীপবত োকফত হফব থসও থযন সুস্পি দলীফলে পভপত্তফত জীপবত োফক। 
আল্লাহ পনশ্চে সবণফশ্রাতা, সবণজ্ঞ”। [সূো আল-আনোল, আোত: ৪২] 

তােসীে: 

বদে যুফিে পবপভন্ন পদক: 

আল্লাহ তা‘আলা েুেক্বাফনে পদন সম্পফকণ অবপহত কফে বফলন,   نُتم إ ذ
َ
َوة   أ  ب ٱل ُعد 

ن َيِ  স্মের্ কে, যখন থতামো উিতযকাে পনকি প্রাফন্ত” মদীনাে পনকিবতণী“ ٱدلُّ
উিতযকাে প্রাফন্ত তাাঁবু থেফলপিফল   َوُهم (আে তাো) অেণাৎ মুশপেকো তাাঁবু 

থগফড়পিল   َوة َوى   ب ٱل ُعد  ٱل ُقص   “পিল দূফেে প্রাফন্ত” অেণাৎ মদীনা থেফক দুফে মক্কাে 

প্রাফন্ত  ُب  আফোহী কাফেলা” আে কাফেলা যাফত পিল আবু সুপেোন তাে“ والَرك 

বযবসাসামগ্রী সহকাফে।  َاَل س 
َ
م ن ُكم   أ  “থতামাফদে অফিো পনেভূপমফত” অেণাৎ 
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সমুফদ্রে পনকফি   ُتم   َولَو تََواَعد   “যপদ থতামো যুি কোে বযািাফে িেস্পফেে মফধয 

িূফবণই পসিান্ত গ্রহর্ কেফত” অেণাৎ থতামো এবং মুশপেকো পনপদণি একপি 

স্থাফনে   ُتم َتلَا  ال م يَعِد   ف   ّلخ   “তবুও যুি কোে এ পসিান্ত থতামো অবশযই েো 

কেফত িােফত না” মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক এ আোত সম্পফকণ বফলন, ইোহইো 

ইবন আব্বাদ ইবন আবু্দল্লাহ ইবনুয যুবাইে োপদোল্লাহু ‘আনহু, (পতপন) তাে 

পিতা থেফক বর্ণনা কফে বফলন, এ বযািাফে যপদ থতামাফদে এবং তাফদে মফধয 

পনপদণি সমে পনধণাের্ োকত, আে যপদ থতামাো জানফত িােফত থয, তাফদে 

সংখযা থবপশ আে থতামাফদে সংখযা কম, তফব তাফদে সাফে থতামাফদে সাোত 

থহাক থসিা িাইফত না। َوَل ك ن  َ ض  َق  ا ٱهلَلُ  ّل   ر  م 
َ
ُعوّل   ََكنَ  أ َما   “যাফত আল্লাহ থস 

কাজ সম্পন্ন কেফত িাফেন যা পিল িূফবণই পস্থেীকৃত”। অেণাৎ যাফত আল্লাহ 

তা‘আলা তাে ্বলীে কুদোত দ্বাো ইসলাম এবং তাে অনুসােীফদেফক শপিশালী 

ও সম্মাপনত কেফবন আে পশকণ এবং এে অনুসােীফদেফক অিদস্থ কেফবন। 

অেি এপি থয ঘিফব এ বযািাফে থতামাফদে থকাফনা জ্ঞান পিল না। েফল আল্লাহ 

তা‘আলা পনজ অনুগ্রফহ এ বযািাফে যা ইো সম্পন্ন কফেন। কা‘ব ইবন 

মাপলফকে হাদীফস এফসফি, পতপন বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম এবং মুসপলমবৃে কুোইশ কাফেলাফক ধোে জনয থবে হফে আফসন, 

অবফশফষ পনপদণি পদন পস্থে িাড়াই আল্লাহ তা‘আলা তাফদেফক এবং শত্রুফদেফক 

একপত্রত কফে থদন।57 ইবন জাপেে েহ. বফলন, উমাইে ইবন ইসহাক বর্ণনা 

কফেন, আবু সুপেোন পসপেো থেফক বাপর্পজযক কাফেলা পনফে আসপিল। আবু 

জাহাল থবে হফে আফস মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম ও তাে 

সােীফদে থেফক তাফদে েো কো জনয। ঘিনাক্রফম তাো বদে প্রান্তফে একত্র 

                                           
57 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ৩৯৫১ 
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হে। অবস্থা এমন পিল থকউ কাফো সম্পফকণ জাফন না, তাোও জাফন না এোও 

জাফন না। থশষ িযণন্ত উভে দল পমপলত হল এবং থলাফকো এফক অিফেে 

সাহাফযয ঝাাঁপিফে িড়ল।58 

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বফলন, আবু সুপেোন যখন থদখফত থিল তাে কাফেলা 

পনোিদ, তখন থস কুোইশফদে পনকি সংবাদ িািান থয, আল্লাহ তা‘আলা 

থতামাফদে কাফেলা ও থলাকফদে নাজাত পদফেফি থতামো মক্কাে পেফে আস। 

তখন আবু জাহল বলল, আল্লাহে কসম আমো পেফে যাফবা না। আমো বদে 

প্রান্তফে থিৌঁিফবা, তোে আমো পতন পদন অবস্থান কেব, থসখাফন আমো 

খাওোে আফোজন কেব, উি জবাই কেব, মদিান কেব, আমাফদে গাপেকাো 

থসখাফন গান গাইফব, আেবো আমাফদে অবস্থান সম্পফকণ জানফত িােফব। 

তােিে থেফক তাো আমাফদে ভে কেফব। 

মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক বফলন, এ হাদীসপি আমাে পনকি বর্ণনা কফেফিন 

ইোযীদ ইবন রূমান, (পতপন) উেওো ইবন যুবাইে োপদোল্লাহু ‘আনহু থেফক 

(পতপন বফলন): োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম যখন বদফেে 

পনকিবতণী হন তখন পতপন আলী ইবন আবু তাপলব, সা‘দ ইবন আবু ওোক্কাস, 

যুবাইে ইবন আউওোমসহ একদল সাহাবীফক (কুোইশ কাফেেফদে) সংবাদ 

পনফে আসাে জনয থপ্রের্ কফেন। তাো কুোইশফদেফক িাপন িান কোে এমন 

দু’জন থগালামফক আিক কফেন যাফদে একজন পিল সা‘ঈদ ইবন ‘আস 

থগাফত্রে এবং অিেজন পিল হা্াজ থগাফত্রে। তাো তাফদে দু’জনফক পনফে 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে পনকি এফস থদফখন থয, পতপন 

সালাত আদাে কেফিন। তখন োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে 

                                           
58 ইবনু জােীে ্বলীে তােসীে, ৯/১০ 
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সাহাবীগর্ তাফদেফক পজজ্ঞাসাবাদ শুরু কফেন: থতামো কাো? তাো বফল, 

আমো কুোইশফদেফক িাপন িান কোই, তাো আমাফদেফক িাপন আনাে জনয 

িাপিফেপিল; পকন্তু সাহাবীগফর্ে উত্তে মনঃিূত হে না, তাো থভফবপিল তাো 

আবু সুপেোফনে থলাক, েফল তাো তাফদেফক মােধে শুরু কফেন, এেিে যখন 

তাো তাফদেফক দুবণল কফে থেফলন তখন তাো বফল আমো আবু সুপেোফনে 

থলাক, তখন সাহাবীগর্ তাফদেফক থিফড় থদে। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম রুকু‘ কফেন এবং দুই সাজদাহ কোে িফে সালাম পেোন, এেিে 

বফলন, َما. َصَدقَا، » وه  ْم تََرْكت م  َما، َوإَِذا َكَذبَاك  وه  بْت م  َريٍْش، إَِذا صَدقاكم ََضَ َما ِلق  ِ إِنَّه  َواَّللَّ
ْخِْبَاِِّن َعْن ق َريٍْش 

َ
«أ  “যখন তাো থতামাফদেফক সতয বফলপিল তখন থতামো 

তাফদেফক প্রহাে কফেপিফল, আে যখন তাো থতামাফদেফক পমেযা বফল তখন 

থতামো তাফক থিফড় পদফেি, তাো সতয বফলফি, আল্লাহে শিে, তাো হফে 

কুোইফশে থলাক, থতামো আমাফক কুোইশফদে সম্পফকণ অবপহত কে”। তাো 

বফল, তাো এ িাহাফড়ে থিিফন েফেফি যা আিপন উিতযকা থেফক দূফেে প্রাফন্ত 

থদখফত িাফেন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম তাফদেফক বফলন, 

,তাো কতজন? তাো বফল, অফনক, পতপন বফলন َكِم الَْقْو  ؟ تهم؟   সংখযা َما عدَّ

কত? তাো বফল, জাপন না, পতপন বফলন, يَْوٍ ؟ َّ ون ُك   তাো প্রপতপদন َكْم ينَحر 

কেপি কফে উি জফবহ কফে? তাো বফল, একপদন নেপি আফেক পদন দশপি। 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন,  لِْف
َ
.الَْقْو   َما َبْْيَ التِّْسِعِمائَِة إََِل اأْل  

“তাো নেশত থেফক এক হাজাে”। এেিে পতপন তাফদেফক বফলন,  َفَمْن ِفيِهْم
اِ  ق َريٍْش؟ َْشَ

َ
 ?কুোইফশে গর্যমানয বযপিবফগণে মফধয কাো কাো েফেফি ِمْن أ

তাো বফল, উতবা ইবন োবী‘আহ, শাইবাহ ইবন োবী‘আহ, আবুল বাখতােী 

ইবন পহশাম, হাকীম ইবন পহযাম, নাউোল ইবন খুওোইপলদ, আল-হাপেস ইবন 
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‘আপমে ইবন নাউোল, তুওোইমাহ ইবন ‘আদী ইবন নাউোল, নাদ্বে ইবনুল 

হাপেস, যাম‘আহ ইবনুল আসওোদ, আবু জাহল ইবন পহশাম, উমাইইো ইবন 

খালে, ইবনুল হা্াফজে দুই িুত্র নাবীহ এবং মুনাপব্বহ, সুহাইল ইবন আমে, 

আমে ইবন আফব্দ ওোদ্দ। এেিে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম 

সাহাবীগফর্ে মুফখামুপখ হফে বফলন, «فََْلَذ َكِبِدَها
َ
ْم أ لَْقْت إََِلْك 

َ
ة  قَْد أ «َهِذ ِ َمكَّ  “এ 

হফে মক্কা, থস তাে মুলযবান (থনতৃবৃে) কপলজাে িুকো সন্তানফদেফক 

থতামাফদে কাফি পনফে এফসফি”। 

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বফলন, যখন থলাফকো বদফেে পদন একত্র হে, তখন 

সা‘আদ ইবন মু‘আয োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লামফক বফলন, 

আিনাে জনয পক একপি তাাঁবু বানাফবা নাপক থযখাফন আিপন অবস্থান কেফবন? 

আমো আমাফদে বাহনগুফলাফক আিনাে কাফি এফন বসাফবা এবং আমো 

আমাফদে শত্রুফদে মুফখামুপখ হব। যপদ আল্লাহ তা‘আলা আমাফদে পবজে থদন 

এবং আমাফদে সম্মান থদন যা আমাফদে িাওো আে যপদ আমাফদে িোপজত 

কফেন, তাহফল আিপন আিনাে বাহফন অবস্থান কেফবন আমাফদে সম্প্রদাফেে 

যাো অবপশি োকফব তাফদে সাফে পগফে পমশফবন। আল্লাহর শপথ লিছু লিাি লপছনে 

রয়থ  থগফি আমো আিনাফক তাফদে থিফে থবপশ মহব্বত কপে না। যপদ তাো 

জানফত িােত আিপন শত্রুফদে সাফে যুি কেফবন, তাহফল তাো পিিফন োকত 

না। তাো আিনাফক সাহাযয কেত, আিনাে সফে োকত। তােিে োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম তাে প্রশংসা কেফলন, তাে জনয কলযাফর্ে 

থদা‘আ কেফলন, তােিে তাে জনয একপি তাাঁবু বানাফন হফলা তাফত োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম ও আবু বকে অবস্থান কেফলন। তাফদে সাফে 

আে থকউ পিল না। 
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ইবন ইসহাক বফলন, কুোইশো সকাফলই েওোনা কেল। যখন তাো সামফন 

আসল এবং োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম তাফদে থদখফত থিল, 

পতপন বলফলন, ولََك امهلل هذ  قريش قد أقلبت خبيَلئها وفخرها » ب  رَس  َك َوت َكذِّ َادُّ ، َت 
م  الَْغَداةَ  ِحنْه 

َ
مَّ أ «اللَّه   “থহ আল্লাহ এ হফলা কুোইশ সম্প্রদাে তাো অহংকাে ও দম্ভ 

পনফে উিপস্থত হফেফি। তাো থতামাে পবফোপধতা কেফি এবং োসূলফক পমেযা 

সাবযি কেফি। থহ আল্লাহ! তুপম আগামী পদন তাফদে বংস কে”। 

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  ل َك َه  َي   بَي  َنة   َعنر  َهلََك  َمن   ّل   بَي  َنة    َعنر  َحَ  َمن   َوَيح   “থযন 

যাফক বংস হফত হফব থস থযন সুস্পি দলীফলে পভপত্তফত বংস হে আে যাফক 

জীপবত োকফত হফব থসও থযন সুস্পি দলীফলে পভপত্তফত জীপবত োফক” 

মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক বফলন, পনদশণর্ এবং দৃিান্ত এ সব দলীল-প্রমার্াপদ 

প্রতযে কোে িোেও থয কুেুেী কোে থস কুেুেী কফে, আে থয এ অবস্থাে 

ঈমান আনাে থস ঈমান আফন। এ তােসীে সুেে, এখাফন সেল কো হফে 

আল্লাহ তা‘আলা বফলন,  ل َك َهلََك  َمن   ِ َيه   “থযন যাফক বংস হফত হফব থস থযন 

বংস হে” পনধণাপেত পদন িাড়াই একই স্থাফন থতামাফদেফক থতামাফদে শত্রুফদে 

সাফে একপত্রত কোে কাের্ হফে থতামাফদেফক থযন পতপন তাফদে ওিে 

সাহাযয কফেন, সফতযে বার্ীফক পমেযাে বার্ীে ওিে তুফল ধফেন, যাফত কফে 

পবষেপি স্পি হে, দলীল অকািয হে এবং প্রমার্ িপেষ্কাে হে। যাফত কফে 

কােও িফে দলীল এবং সফেহ-সংশে অবপশি না োফক।  ل َك َهلََك  َمن   َيه   “থযন 

যাফক বংস হফত হফব থস থযন বংস হে”। অেণাৎ পবফবক-বুপিমত্তা োকাে 

িেও থয কুেুেীে ওিে অপবিল োফক, থস থযন তাে িপের্পত পক তা থজফন 

োফক। আে এ বযািাফেও সফিতন োফক থয, থস একজন পবভ্রান্ত। কাের্ তাে 

পবরুফি দলীল-প্রমার্ প্রপতপষ্ঠত হফেফি।   َي َحَ  َمن   َوَيح   “আে যাফক জীপবত 
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োকফত হফব থসও থযন জীপবত োফক” অেণাৎ থয ঈমান আনাে ঈমান আফন, 

بَي  َنة    َعنر   “সুস্পি দলীফলে পভপত্তফত” অেণাৎ দলীল-প্রমার্, অন্তদৃণপি পভপত্তফত। 

ঈমান হফে অন্তেসমূফহে প্রার্, আল্লাহ তা‘আলা বফলন, وَ ﴿
َ
َيي َن هُ  َمي ت ِ ََكنَ  َمن أ ح 

َ
 فَأ

ا َلُۥ وََجَعل َنِ [١٢٢: االنعا ] ﴾١٢٢ ٱنلَِس   ف   ب هۦ  َيم ش   نُور   “থয বযপি মৃত পিল, তাফক 

আমো জীপবত কেলাম, তাে জনয আফলাে বযবস্থা কেলাম যাে সাহাফযয থস 

মানুফষে মাফঝ িলাফেো কফে”। [সূো আল-আন‘আম, আোত ১২২] আফেশা 

োপদোল্লাহু ‘আনহা অিবাফদে ঘিনাে বফলন, আমাে বযািাফে থয বংস হওোে 

বংস হফেফি, অেণাৎ তাাঁে বযািাফে থয অিবাদ আফোি কোে থস তা কফেফি।  

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  ََعل يم   لََسم يع   ٱهلَلَ  ِإَون  “আল্লাহ পনশ্চে সবণফশ্রাতা” অেণাৎ 

থতামাফদে থদা‘আে, অনুনে-পবনফেে আে তাাঁে পনকি সাহাযয প্রােণনাে পবষেপি 

পতপন শুফনফিন।   َعل يم“সবণজ্ঞ” অেণাৎ থতামাফদে বযািাফে, থতামো থতামাফদে 

একগুাঁফে কাফেে শত্রুফদে ওিে পবজে অজণন কোে উিযুি এিা পতপন ভাফলা 

কফেই জাফনন।  

َرى َكُهم   َولَو   قَل يال    َمَنِم َك  ف   ٱهلَلُ  يُر يَكُهمُ  إ ذ  ﴿
َ
ا أ ل تُم   َكث ي  تُم   َلَاش  ر   ف   َوَِلََن زَع  م 

َ  َوَل ك نَ  ٱل 
ر  إ نَُهۥ َسَلَم   ٱهلَلَ  ُدور   ب َذات   َعل يُم ََقي ُتم   إ ذ   يُر يُكُموُهم   ِإَوذ   ٤٣ ٱلصُّ ُين ُكم   ف    ٱِل  ع 

َ
 قَل يال   أ

ُين ه م   ف    َوُيَقل  لُُكم   ع 
َ
َ  أ َ ّل  ض  ا ٱهلَلُ  ق  ر  م 

َ
ه  ََكنَ  أ ُعوّل  ُمورُ  تُر َجعُ  ٱهلَل   ِإَوَل  َما 

ُ : االنفال] ﴾٤٤ ٱل 
٤٤ ،٤٣ ] 

অেণানুবাদ: 

“স্মের্ কে, আল্লাহ থতামাফক ্বলফেে মাধযফম তাফদে সংখযাফক অল্প কফে 
থদপখফেপিফলন, যপদ পতপন তাফদে সংখযাফক থতামাে পনকি থবপশ কফে থদখাফতন 
তাহফল থতামো অবশযই সাহস হাপেফে থেলফত আে যুফিে পবষে পনফে অবশযই 
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ঝগড়া শুরু কফে পদফত। পকন্তু আল্লাহই থতামাফদেফক েো কফেপিফলন, অন্তফে 
যা আফি থস সম্পফকণ পতপন খুবই ভাফলাভাফব অবপহত। স্মের্ কে, যখন থতামো 
িেস্পফেে সমু্মখীন হফেপিফল তখন পতপন থতামাফদে থিাফখ তাফদেফক ্বলল্প 
সংখযক থদপখফেপিফলন এবং তাফদে থিাফখ থতামাফদেফক ্বলল্প সংখযক 
থদপখফেপিফলন থসই বযািােপি সম্পন্ন কোে জনয যা পিল িূবণ পস্থেীকৃত। 
যাবতীে পবষোবলী (অবফশফষ) আল্লাহে ই পনকি পেফে আফস”। [সূো আল-
আনোল, আোত: ৪৩-৪৪] 

তােসীে:  

আল্লাহ তা‘আলা উভে বাপহনীফক এফকে থিাফখ অিেফক কম কফে থদখান: 

মুজাপহদ েহ. বফলন, আল্লাহ তা‘আলা োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লামফক ্বলফে থদখান থয, তাফদে সংখযা কম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম তাাঁে সাহাবীগর্ফক এ বযািাফে অবপহত কফেন, এ বযািােপি পিল 

তাফদেফক দৃঢ় কোে জনয, এরূি মত বযি কফেন ইবন ইসহাক এবং 

অনযানযো।  

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:   َرى َكُهم   َولَو
َ
ا أ ل ُتم   َكث ي  َلَاش   “যপদ পতপন তাফদে সংখযাফক 

থতামাে পনকি থবপশ কফে থদখাফতন তাহফল থতামো অবশযই সাহস হাপেফে 

থেলফত” তফব থতামো তাফদে বযািাফে ভীরু হফে িড়ফত, আে থতামাফদে 

মাফঝ মতফভদ থদখা পদত,  َن َسَلَم   ٱهلَلَ  َوَل ك   “পকন্তু আল্লাহই থতামাফদেফক েো 

কফেপিফলন” অেণাৎ তা থেফক, পতপন থতামাফদে পনকি তাফদেফক কম কফে 

থদপখফেফিন, ر  إ نَُهۥ ُدور   ب َذات   َعل يُم ٱلصُّ  “অন্তফে যা আফি থস সম্পফকণ পতপন খুবই 

ভাফলাভাফব অবপহত” অন্তে এবং অভযন্তে যা পকিু থগািন কফে থস সম্পফকণ 
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আল্লাহ তা‘আলা সমযক অবগত আফিন। আল্লাহ তা‘আলা বফলন, ﴿ ُلَم ئ َنةَ  َيع 
 َخِ 

ُي   ع 
َ ُدورُ  َُت ف   َوَمِ ٱل  [١٣: اغفر] ﴾١٩ ٱلصُّ   

আল্লাহ তা‘আলা বার্ী:   ََقي ُتم   إ ذ   يُر يُكُموُهم   ِإَوذ ُين ُكم   ف    ٱِل  ع 
َ
قَل يال   أ  “স্মের্ কে, 

যখন থতামো িেস্পফেে সমু্মখীন হফেপিফল তখন পতপন থতামাফদে থিাফখ 

তাফদেফক ্বলল্প সংখযক থদপখফেপিফলন” এপিও তাফদে প্রপত আল্লাহ তা‘আলাে 

অনযতম দো থয, পতপন মুসপলমবৃফেে িমণিফেও কাফেেফদেফক কম কফে 

থদপখফেফিন, পতপন তাফদে ওিে তাফদেফক সাহস যুপগফেফিন, আে তাফদে 

বযািাফে আগ্রহী কফে তুফলফিন।59 

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:   ُين ه م   ف    َوُيَقل  لُُكم ع 
َ
أ  “এবং তাফদে থিাফখ থতামাফদেফক 

্বলল্প সংখযক থদপখফেপিফলন” ইবন আবু হাপতম বর্ণনা কফেন, ইকপেমা বফলন, 

ََقي ُتم   إ ذ   يُر يُكُموُهم   ِإَوذ   ٱِل   “স্মের্ কে, যখন থতামো িেস্পফেে সমু্মখীন 

হফেপিফল” পতপন দু’পি দফলে উভেফক এফক অিফেে পবরুফি উৎসাপহত কফেন, 

এ বর্ণনাপিে বর্ণনাকােীফদে ধাোবাপহকতা পবশুি। 

আল্লাহ তা‘আলা বার্ী:  َ ض  َق  ا ٱهلَلُ  ّل  ر  م 
َ
ه  ََكنَ  أ ُعوّل  َما   “যাফত আল্লাহ থস কাজ সম্পন্ন 

কেফত িাফেন যা পিল িূফবণই পস্থেীকৃত” তাফদে উভফেে মাফঝ যুি শুরুে জনয, 

যাফত কফে পতপন তাে থেফক প্রপতফশাধ পনফত িাফেন থয প্রপতফশাধ থনওোে 

                                           
59 আবু ইসহাক আস-সাবী‘ঈ আবু উবাইদাহ থেফক বর্ণনা কফেন, আবু্দল্লাহ ইবন মাসঊদ 
োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, বদফেে পদন আমাফদে থিাফখ তাফদেফক সংখযাে কম মফন হে, 
কাফজই আপম আমাে িাফশে এক বযপিফক বপল, তুপম পক মফন কে তাো সত্তেজন? থস বফল, 
না বেং তাো একশত জন, অবফশফষ আমো তাফদে এক বযপিফক থগ্রেতাে কফে পজফজ্ঞস 
কেফল থস বফল, আমো পিলাম এক হাজাে। ইবন আবু হাপতম এবং ইবন জােীে এ হাদীস 
বর্ণনা কফেফিন। (অনুবাদক) 
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ইো কফেপিফলন আে তাে বনু্ধফদে মফধযকাে যাে ওিে পতপন অনুগ্রহ কফে 

পন‘আমত িপেিূর্ণ কেফত িান তা কফেন। এে অেণ হফে আল্লাহ তা‘আলা উভে 

দলফক এফক অিফেে পবরুফি আগ্রহী কফে তুফলন আে উভেফক উভফেে থিাফখ 

কম কফে থদখান থযন তাো উভফে সাোফতে বযািাফে আগ্রহী হে, আে এপি 

যুি শুরু হওোে িূফবণ সংঘপিত হে; পকন্তু যখন যুি শুরু হফে যাে আে আল্লাহ 

তা‘আলা পবশ্বাসীফদেফক এক হাজাে পেপেশতা দ্বাো সাহাযয কফেন যাো 

ক্রমািফে আসফত োফক। (থস সমে) কাফেেো পবশ্বাসীফদেফক তাদফে পদ্বগুর্ 

প্রতযে কফে। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা বফলন, ََقتَ  ف َئتَي    ف   َءايَة   لَُكم   ََكنَ  قَد  ﴿  ِ  ٱِل 
َرى   ٱهلَل   َسب يل   ف   تَُق ت ُل  ف َئة   خ 

ُ
َنُهم ََكف َرة   َوأ يَ  م  ث لَي ه م   يََرو 

 
َعي     َرأ

ۦ ب   يَُؤي  دُ  َوٱهلَلُ  ٱل   َمن َنِص  ه
َة   َذ ل َك  ف   إ نَ  يََشِ ُء   ل   لَع ۡب  و 

ُ
ب َص ر   ل  

َ [١٣: عمران ال] ﴾١٣ ٱل   “থতামাফদে জনয অবশযই 
পনদশণন আফি থসই দু’দল সসফনযে মফধয, যাো িেস্পে প্রপতদ্বেীরূফি 

দাাঁপড়ফেপিল (বদে প্রান্তফে)। একদল আল্লাহে িফে যুি কফেপিল এবং 

অিেদল পিল কাফেে, তাো মুসপলমগর্ফক প্রকাশয থিাফখ পদ্বগুর্ থদখপিল। 

আল্লাহ যাফক ইফে ্বলীে সাহাফযযে দ্বাো শপিশালী কফে োফকন, পনশ্চে এফত 

দৃপিমানফদে জনয পশো েফেফি”। [সূো আফল ইমোন, আোত: ১৩] এভাফব 

আমো দু’থিা আোতফক একপত্রত কেফত িাপে, আে এফদে প্রপতপি নযাে ও 

সতয। আল্লাহ তা‘আলাে জনয সকল প্রশংসা এবং তাাঁেই অনুগ্রহ। 

َهِ﴿ يُّ
َ
أ ا ٱهلَلَ  َوٱذ ُكُروا   فَٱث بُُتوا   ف َئة   لَق يُتم   إ َذا َءاَمُنو ا   ٱََّل ينَ  َي  ل ُحونَ  َلَعلَُكم   َكث ي  ط يُعوا   ٤٥ تُا 

َ
 َوأ

َشلُوا   تََن زَُعوا   َوَّل  َورَُسوَلُۥ ٱهلَلَ  َهَب  َفَتا  ا    ر يُحُكم    َوتَذ  و  ُ ۡب   ﴾٤٦ ٱلَص ۡب  ينَ  َمعَ  ٱهلَلَ  إ نَ  َوٱص 
 [ ٤٦ ،٤١: االنفال]

অেণানুবাদ: 
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“থহ ঈমানদােগর্! যখন থতামো থকাফনা বাপহনীে সমু্মখীন হফব তখন অপবিল 
োকফব আে আল্লাহফক থবপশ থবপশ স্মের্ কেফব, যাফত থতামো সােলয লাভ 
কেফত িাে। আল্লাহ ও তাাঁে োসূফলে আনুগতয কে, িেস্পফে ঝগড়া পববাদ 
কফো না, তা কেফল থতামো সাহস হাপেফে থেলফব, থতামাফদে শপি-েমতা 
পবলুপ্ত হফব। আে সধযণ ধাের্ কেফব, আল্লাহ সধযণশীলফদে সফে আফিন”। [সূো 
আল-আনোল, আোত: ৪৫-৪৬] 

তােসীে:  

যুফিে পশিািাে পশো: 

এখাফন আল্লাহ তা‘আলা তাাঁে মুপমন বাোগর্ফক পশো পদফেন থয, যখন তাো 

শত্রুফদে মুফখামুখী হফব তখন সাোফতে আদব এবং সাহপসকতাে িিপত 

পকরূি হফব তা পশো পদফেন। পতপন বফলন, َِه يُّ
َ
أ  ف َئة   لَق يُتم   إ َذا َءاَمُنو ا   ٱََّل ينَ  َي 

 থহ ঈমানদােগর্! যখন থতামো থকাফনা বাপহনীে সমু্মখীন হফব তখন“ فَٱث بُُتوا  
অপবিল োকফব”। সহীহ বুখােী ও মুসপলফম বপর্ণত হফেফি, আবু্দল্লাহ ইবন আবু 

আউো বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম তাাঁে শত্রুফদে সাফে 

সাোফতে পদনগুফলাে থকাফনা এক পদফনে প্রতীো কফেন, অবফশফষ যখন সূযণ 

েফল িফড় তখন পতপন দাাঁপড়ফে সাহাবীগফর্ে উফদ্দফশয বফলন, َها يَا» يُّ
َ
 اَل  انلَّاس   أ

وِّ  ِلَقا َ  َتتََمنَّْوا ل وا الَْعد 
َ
َ  َواْسأ مْ  فَإَِذا الَْعاِفيََة، اَّللَّ وه  نَّ  َواْعلَم وا فَاْصِْب وا، لَِقيت م 

َ
 ِظََللِ  ََتَْت  نَّةَ اْْلَ  أ

ي وِ   «السُّ  ‘থহ থলাক সকল, থতামো শত্রুফদে সাফে সাোফতে আকাঙ্খা কফো না, 

আল্লাহ তা‘আলাে পনকি এ থেফক আশ্রে িাও, পকন্তু যপদ সাোত হফেই যাে 

তফব সধযণ ধাের্ কে। থজফন োখ, জান্নাত হফে তেবােীে িাোে পনফি’। এেিে 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম দাাঁপড়ফে বফলন, ِْرَي » َل الِْكتَاِب، َوُم  ْْنِ مَّ م  اللَّه 
ْم وانرصنا ْحَزاِب، اْهِزْمه 

َ
َحاِب، وََهاِز َ اأْل «عليهم السَّ  “থহ আল্লাহ, পকতাব অবতীর্ণকােী, 
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থমঘফক প্রবাপহতকােী, থযৌেবাপহনীফক িোপজতকােী, তাফদেফক িোপজত করুন 

আে তাফদে ওিে আমাফদেফক সাহাযয করুন’’।60  

কাতাদাহ েহ. বফলন, সবণাপধক বযিতা তেবােীে আঘাফতে সমেও আল্লাহ 

তা‘আলাে পযপকে কোফক েেয কফে পদফেফিন।61  

শত্রুফদে মুকপবলা কোে সমে দৃঢ় োকাে পনফদণশ: 

আল্লাহ তা‘আলা শত্রুফদে সাফে যুফিে সমে দৃঢ় োকাে এবং তাফদে সাফে 

লড়াই কোে মুহূফতণ সধযণ ধাের্ কোে পনফদণশ প্রদান কফেন, কাফজই তাো  

িাপলফে যাফব না, ভে থিফে সফে িড়ফব না, ভীরুতা থদখাফব না। থস অবস্থাে 

তাো আল্লাহফক স্মের্ কেফব, তাাঁফক ভুফল যাফব না; বেং তাাঁে কাফি সাহাযয 

িাইফব এবং তাাঁে ওিে ভেসা কেফব, শত্রুফদে পবরুফি তাাঁে কাফি সাহাযয 

িাইফব। আে থস অবস্থাে আল্লাহ এবং তাাঁে োসূফলে আনুগতয কেফব, আল্লাহ 

                                           
60 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ২৯৬৬; সহীহ মুসপলম, হাদীস নং ১৭৪২। অিে একপি হাদীফস 
আফি, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন, « ْمَت ِعنَْد ثَََلٍث: ِعنَْد ِبُّ الصَّ َ ُي  إِنَّ اَّللَّ
«تَلوة القرآن، وعند الزحف، وعند اْلنازة  “আল্লাহ তা‘আলা পতনপি সমে িুি োকাফক িিে 

কফেন: কুেআন পতলাওোফতে সমে, যুফিে সমে এবং জানাযাে সমে”। অিে একপি 
মােেু‘ হাদীফস বপর্ণত, আল্লাহ তা‘আলা বফলন, « َو مناجٌز ِِن َوه  ر  ي يَْذك  ِ َّ َعبِْدَي اَّلَّ إِنَّ َعبِْدي ُك 
«قِْرنَه    ‘আমাে ঐ বাো িুফোিুপেই থস আমাে বাো, থয শত্রুে মুকাফবলাে সমে আমাফক 

স্মের্ কফে’।60 অেণাৎ, ঐ স্পশণকাতে মুহুতণপিও থস আমাে পযপকে, আমাে কাফি িাওো এবং 
সাহাযয কোে কো ভুফল না। (অনুবাদক) 

61 কা‘আব আল-আহবাে বফলন, আল্লাহ তা‘আলাে পনকি কুেআন পতলাওোত এবং পযপকে-
আযকাে থেফক পপ্রে আে পকিু থনই। থতামো পক থদখ না থয, পতপন যুফিে সমে মানুষফক 
পযপকে-আযকাফেে পনফদণশ পদফেফিন। পতপন বফলন, َِه يُّ

َ
أ فَٱث بُُتوا ف َئة   َلق يُتم   إ َذا َءاَمُنو ا   ٱََّل ينَ  َي   “থহ 

ঈমানদােগর্! যখন থতামো থকাফনা বাপহনীে সমু্মখীন হফব তখন অপবিল োক এবং আল্লাহে 
পযপকে কে”। (অনুবাদক) 
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তা‘আলা তাফদেফক থয পনফদণশ থদন থসগুফলা তাো িালন কেফব আে যা থেফক 

পনফষধ কফেন তা থেফক পবেত োকফব, তাো পনফজো আিফস পববাফদ পলপ্ত হফব 

না, েফল তাফদে মাফঝ মতফভফদে সৃপি হফব আে থসিা তাফদে দুবণলতা এবং 

বযেণতাে কাের্ হফব।  َهَب ر يُحُكم    َوتَذ   “থতামাফদে শপি-েমতা পবলুপ্ত হফব” 

অেণাৎ থতামাফদে শপি, থতামাফদে ঐকয এবং থতামাফদে থয মফনাফযাগ েফেফি 

(তা িফল যাফব)।    ا و  ُ ۡب  ٱلَص ۡب  ينَ  َمعَ  ٱهلَلَ  إ نَ  َوٱص   “আে সধযণ ধাের্ কেফব, আল্লাহ 

সধযণশীলফদে সফে আফিন” সাহাবীগফর্ে পিল এমন সাহপসকতা এবং তাো 

আল্লাহ ও তাাঁে োসূফলে পনফদণফশে প্রপত পিফলন এতিা আনুগতযশীল আে তাো 

তাফদেফক থয পদকপনফদণশনা পদফেপিফলন তা এতিা িালনকােী, যা তাফদে িূফবণ 

থকাফনা জাপতে মাফঝ এবং তাফদে িূফবণে শতাপব্দগুফলাফত থদখা যাে পন, আে 

তাফদে িফে যাো এফসফি তাফদে মাফঝও থদখা যাে পন। তাো োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে সাহিফযণে কলযাফর্ এবং পতপন তাফদেফক থয 

পনফদণশ পদফেফিন তাে প্রপত আনুগফতযে মাধযফম তাফদে আল্লাহ তাফদে 

অন্তেগুফলাফক উফমািন কফে থদন।  আে অল্প সমফেে মফধয িূবণ ও িপশ্চফম 

পবপভন্ন অঞ্চল তাো জে কফেপিল। অেি ঐ সমি অঞ্চলগুফলাে সসনযসামন্তফদে 

সংখযাে তুলনাে তাফদে সংখযা পিল পনতান্ত অল্প। থযমন, থোম, িােসয, তুেস্ক, 

িূবণ ইউফোি, বাবণাে, ইপেওপিো, সুদাফনে পকিু অঞ্চল, পমসেীে এলাকা এবং 

আদম সন্তানফদে আেও অফনক। তাো তাফদে সকফলে ওিে পবজেী হফেপিল 

অবফশফষ আল্লাহে বার্ী উফবণ উন্নীত হে। আে সমি দীফনে ওিে তাাঁে দীন 

পবজে লাভ কফে, পত্রশ বৎসফেে কম সমফে ইসলামী সাম্রাজয দুপনোে িূবণ ও 

িপশ্চম প্রাফন্ত সম্প্রসাপেত হে। আল্লাহ তা‘আলা তাফদে ওিে সন্তুি থহান আে 

তাফদে সকলফক পতপন সন্তুি করুন। আল্লাহ তা‘আলা আমাফদেফক তাফদে 

দলভুি করুন, পনশ্চে পতপন উদাে এবং দানশীল।  
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ا د َي ر ه م م ن َخرَُجوا   َكٱََّل ينَ  تَُكونُوا   َوَّل ﴿ ونَ  ٱنلَِس   َور ئَِ ءَ  َبَطر   َوٱهلَلُ  ٱهلَل    َسب يل   َعن َوَيُصدُّ
َملُونَ  ب َمِ َم لَُهم   ٱلَشي َط نُ  لَُهمُ  َزَينَ  ِإَوذ   ٤٧ َُم يط   َيع  ع 

َ
َۖ  أ َو مَ  لَُكمُ  ََغل َب  َّل  َوقَِ  ٱنلَِس   م نَ  ٱّل 

َۖ  َعق َبي ه   ََعَ   نََكَص  ٱل ا َئَتِن   تََرا َءت  ِ فَلَمَ  َلُكم    َجِر   ِإَون    ء   إ ن    َوَقِ َرى   إ ن     م  نُكم   بَر ي 
َ
 َمِ أ

نَ  َّل  َخُِف  إ ن     تََرو 
َ
يدُ  َوٱهلَلُ  ٱهلَلَ   أ ع َقِب   َشد 

ُۖ  إ ذ   ٤٨ ٱل  وب ه م ف   َوٱََّل ينَ  ٱل ُمَن ا ُقونَ  َيُقو
 َمَرض   قُلُ

ُؤَّل ء   َغرَ  ه  َه   [ ٤٣ ،٤٧: االنفال] ﴾٤٩ َحك يم   َعز يز   ٱهلَلَ  فَإ نَ  ٱهلَل   ََعَ  َيَتَوَّك   َوَمن د يُنُهم 

অেণানুবাদ: 

“থতামো তাফদে মফতা হফো না, যাো গবণ অহঙ্কােসহ থলাক থদখাফনাে জনয 
এবং আল্লাহে িফে বাধা থদওোে জনয পনফজফদে ঘে থেফক থবে হফেপিল। 
তাো যা পকিুই করুক না থকন, আল্লাহ তাফদেফক পঘফে থেফখফিন। স্মের্ কে, 
যখন শেতান তাফদে কাযণকলািফক তাফদে দৃপিফত খুবই িাকপিকযমে কফে 
থদপখফেপিল আে তাফদেফক বফলপিল, ‘আজ থতামাফদেফক িোপজত কেফত 
িাফে মানুফষে মাফঝ এমন থকউই থনই, আপম থতামাফদে িাফশই আপি।’ 
অতঃিে দল দু’পি যখন িেস্পফেে দৃপিে হফলা তখন থস পিিফন সফে িড়ল 
আে বলল, ‘থতামাফদে সাফে আমাে থকাফনা সম্পকণই থনই, আপম থতা থদপখ 
(কাফেেফদে পবরুফি যুি কোে জনয আল্লাহে নাপযলকৃত পেপেশতা) যা থতামো 
থদখফত িাও না, আপম অবশযই আল্লাহফক ভে কপে। থকননা আল্লাহ শাপিদাফন 
অতযন্ত কফিাে। যখন মুনাপেকো আে যাফদে অন্তফে থোগ আফি তাো বফল, 
‘এ থলাকগুফলাফক তাফদে দীন থধাাঁকাে থেফল পদফেফি’। (পকন্তু আসল বযািাে 
হফলা) থকউ যপদ আল্লাহে ওিে ভেসা কফে তাহফল আল্লাহ থতা প্রবল 
িোক্রান্ত, মহাপবজ্ঞানী”। [সূো আল-আনোল, আোত: ৪৭-৪৯] 

তােসীে:  

বদফেে পদন মুশপেকো থযভাফব থবে হে: 
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আল্লাহ তা‘আলা মুপমনগর্ফক পনফদণশ প্রদান কফেন তাো থযন তাাঁে িফে 

আন্তপেকভাফব যুি কফে, থবপশ থবপশ তাাঁে পযপকে কফে, আে তাফদেফক 

মুশপেকফদে মফতা পনফজফদে গৃহ থেফক থবে হফে আসফত পনফষধ কফেন, ا  َبَطر 
“দম্ভভফে” সতযফক প্রপতহত কফে,  َٱنلَِس   َور ئَِ ء  “থলাক থদখাফনাে জনয” অেণাৎ 

তাফদে ওিে গবণ অহঙ্কাে প্রকাশ কো। থযমন, আবু জাহলফক যখন বলা হে: 

বাপর্জয কাফেলা থবাঁফি থগফি কাফজই পেফে িল, তখন থস বলল: না, আল্লাহে 

শিে, আমো পেফে যাব না যতের্ না বদফেে কূফি এফস উিপনত হই, উি 

কুেবার্ী কপে, মদ িান কপে, আে গাপেকাো আমাফদেফক গান থগফে শুনাে, 

আে আেবো সবণদাই আমাফদে অবস্থান আে আমো যা কফেপি এ সম্পফকণ 

আফলািনা কেফব; পকন্তু বািবতা সমূ্পর্ণরূফি তাে পবিেীফত িফল যাে। থকননা 

তাো যখন বদফেে কূফি এফস উিনীত হে তখন তাো পনফজফদেফক মৃতুযে 

পনকি পনফে আফস, (বদফে তাফদে থশষ িপের্পত পিল) তাফদেফক বদফেে কূফি 

অিমান-অিদস্থ কফে পনফেি কো হে, তাো পিেকাফলে শাপিে মফধয দুপবণসহ 

জীবন-যািন কফে। এ কােফর্ আল্লাহ তা‘আলা বফলন,  َُملُونَ  ب َمِ َوٱهلَل َُم يط   َيع   

“তাো যা পকিুই করুক না থকন, আল্লাহ তাফদেফক পঘফে থেফখফিন” অেণাৎ 

পতপন জাফনন তাো কীভাফব এবং কী পনফে এফসফি? এ কােফর্ পতপন তাফদেফক 

পনকৃি শাপি প্রদান কেফবন। আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা, 

মুজাপহদ, কাতাদা, দাহ্হাক, সুদ্দী েহ. ا د َي ر ه م م ن َخَرُجوا   َكٱََّل ينَ  تَُكونُوا   َوَّل   َبَطر 
ٱنلَِس   َور ئَِ ءَ   “থতামো তাফদে মফতা হফো না যাো গবণ অহঙ্কােসহ থলাক 

থদখাফনাে জনয এবং আল্লাহে িফে বাধা থদওোে জনয পনফজফদে ঘে থেফক 

থবে হফেপিল” তাো বফলন, এো হফে ঐ সমি মুশপেক যাো বদফেে পদন 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে পবরুফি যুি কফেপিল। মুহাম্মাদ 

ইবন কা‘আব বফলন, কুোইশো যখন মক্কা থেফক বদফেে উফদ্দফশয থবে হে 
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তখন তাো গাপেকা এবং বাদযযন্ত্র পনফে থবে হফেপিল, েফল তাফদে পবষফে 

আল্লাহ তা‘আলা আোত অবতের্ কফে বফলন-  م ن َخرَُجوا   َكٱََّل ينَ  تَُكونُوا   َوَّل 
ا د َي ر ه م ونَ  ٱنلَِس   َور ئَِ ءَ  َبَطر  َملُونَ  ب َمِ َوٱهلَلُ  ٱهلَل    َسب يل   َعن َوَيُصدُّ َُم يط   َيع   “থতামো 

তাফদে মফতা হফো না যাো গবণ অহঙ্কােসহ থলাক থদখাফনাে জনয এবং আল্লাহে 

িফে বাধা থদওোে জনয পনফজফদে ঘে থেফক থবে হফেপিল, তাো যা পকিুই 

করুক না থকন, আল্লাহ তাফদেফক পঘফে থেফখফিন”। 

শেতান কতৃণক (মেফক) সুফশাপভত কফে থদখাফনা আে মুশপেকফদেফক তাে 

পবভ্রান্ত কো: 

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:   َم لَُهم   ٱلَشي َط نُ  لَُهمُ  َزَينَ  ِإَوذ ع 
َ
َۖ  أ َو مَ  لَُكمُ  ََغل َب  َّل  َوقَِ  م نَ  ٱّل 

َلُكم    َجِر   ِإَون    ٱنلَِس    “স্মের্ কে, যখন শেতান তাফদে কাযণকলািফক তাফদে 
দৃপিফত খুবই িাকপিকযমে কফে থদপখফেপিল আে তাফদেফক বফলপিল, ‘আজ 

থতামাফদেফক িোপজত কেফত িাফে মানুফষে মাফঝ এমন থকউই থনই, আপম 

থতামাফদে িাফশই আপি” শেতান (তাে ওিে আল্লাহে অপভশাি) মুশপেকফদে 

িপেকল্পনা তাফদে দৃপিফত িাকপিকযমে কফে থতাফল, আে তাফদেফক প্রলুব্ধ কফে 

থয, এ পদফন থকাফনা থলাকই তাফদেফক িোপজত কেফত িােফব না। আে 

তাফদে থদফশ তাফদে শত্রু বনু বাকে আক্রমর্ কেফত আসফব এ থেফক তাফদে 

ভে দুে কফে থদে। আে বফল: আপম থতামাফদে িড়পশ, থস বানু মুদপলফজে 

সদণাে সুোকাহ ইবন মাপলক ইবন জু‘শুফমে রূি ধফে তাফদে কাফি আফস। 

থযমন আল্লাহ তা‘আলা তাে বর্ণনা পদফে বফলন,  يَع ُدُهمُ  َوَمِ َوُيَمن  يه م    يَع ُدُهم  ﴿
[١٢١:  النسا ] ﴾١٢٠ ُغُروًرا إ َّل  ٱلَشي َط نُ   “থস তাফদেফক আশ্বাস থদে, পমেযা প্রফলাভন 

থদে, বস্তুতঃ শেতান তাফদেফক থয আশ্বাস থদে তা িলনা িাড়া আে পকিুই 

নে” আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা এ আোত সম্পফকণ বফলন, 
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বদে যুফিে পদন ইবপলস তাে িতাকা এবং তাে দলবল সহ মুশপেকফদে সাফে 

যাত্রা কফে, আে মুশপেকফদে অন্তফে েুপকফে থদে এবং বফল থয  َلُكمُ  ََغل َب  َّل 
َو مَ  َلُكم    َجِر   ِإَون    ٱنلَِس   م نَ  ٱّل   থকউ তাফদেফক িোপজত কেফত িােফব না আে 

আপম থতামাফদে িড়পশ পহফসফব আপি; পকন্তু যখন মুসপলমবৃফেে সাফে তাফদে 

সাোত হে োসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম এক মুপি মাপি পনফে 

মুশপেকফদে পদক পনফেি কফেন, শেতান পেপেশতাফদে সাহাযয প্রতযে কফে, 

তখন শেতান িলােন কফনে   َعق َبي ه  ََعَ   نََكَص  “তখন থস পিিফন সফে িড়ল” 

পতপন বফলন, িৃষ্ঠপ্রদশণন কফে পেফে যাে, আে বফল:     َرى   إ ن
َ
نَ  َّل  َمِ أ تََرو   “আপম 

থতা থদপখ যা থতামো থদখফত িাও না”।  

আলী ইবন আবু তালহা বর্ণনা কফেন, আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু 

‘আনহুমা বফলন, বদফেে যুফি ইবপলস মুদপলজ থগাফত্রে সুোকাহ ইবন মাপলক 

ইবন জু‘শুফমে আকৃপত ধফে শেতান বাপহনীে সাফে আফস এ সমে তাে সাফে 

পিল িতাকা, তখন শেতান মুশপেকফদে বফল: আজ থকউ থতামাফদে পবরুফি 

জেলাভ কেফত িােফব না আে আপম থতামাফদে িড়পশ, যখন উভে বাপহনী 

মুফখামুখী হে তখন োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম এক মুপি বাপল 

পনফে মুশপেকফদে মুফখ িুাঁফড় মাফেন, েফল তাো িৃষ্ঠপ্রদশণন কফে িলােন কফে, 

পজবেীল আলাইপহস সালাম ইবপলফসে মুফখামুখী হন, এেিে থস যখন পজবেীল 

আলাইপহস সালামফক থদফখ এ সমে তাে হাত পিল এক মুশপেফকে হাফত, থস 

তখন িান থমফে হাত িাপড়ফে পনফে তাে বাপহনীে সাফে িৃষ্ঠপ্রদশণন কফে 

িলােন কফে তখন থসই মুশপেক বফল, ওফহ সুোকাহ, তুপম পক মফন কে না 

থয, তুপম আমাফদে িড়পশ? থস বফল: আপম যা থদপখ থতামো তা থদখ না, আপম 

আল্লাহফক ভে কপে, আল্লাহ কফিাে শাপিদাতা, এ কো থস তখন বফল যখন 
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পেপেশতাফক প্রতযে কফে। আল্লাহে শত্রু পমেযা কো বফল, আল্লাহে শিে থস 

কখফনাই আল্লাহফক ভে কফে না। পকন্তু থস বুঝফত িােফি থয, তাে পকিু কোে 

থকাফনা শপি থনই। যাো আল্লাহে আনুগতয কফে ও তাে অনুসের্ কফে তাফদে 

থেফত্র আল্লাহে দুশমফনে অভযাস এমনই হফে োফক। এমনপক থদখা যাফব, 

যখন হক ও বাপতফলে মাফঝ যুি সংঘপিত হে, তখন থস সমেমত তাফদে 

থিফড় থদে এবং তাফদে থেফক দাে মুপিে থঘাষর্া থদে। 

আপম বপল,  আল্লাহ তা‘আলা বফলন, َۖ  إ ذ   ٱلَشي َط ن   َكَمَثل  ﴿ نَس ن   قَِ  
ُار   ل ۡل   فَلََمِ ٱك 

َۖ  َكَارَ  ء   إ ن    قَِ َخُِف  إ ن     م  نَك  بَر ي 
َ
[١٦: اْلرش] ﴾١٦ ٱل َع لَم يَ  َرَب  ٱهلَلَ  أ  “(এো) 

শেতাফনে নযাে, থস মানুষফক বফলপিল, ‘কুেুেী কে’, অতঃিে যখন থস কুেুেী 

কেল তখন থস বলল, আপম থতামাে থেফক মুি; পনশ্চে আপম সকল সৃপিে েব 

আল্লাহফক ভে কপে”। [সূো আল-হাশে, আোত: ১৬] আল্লাহ তা‘আলা বফলন, 
﴿ َۖ َ  لََمِ ٱلَشي َط نُ  َوقَِ رُ  قُض  م 

َ دَ  وََعَدُكم   ٱهلَلَ  إ نَ  ٱل  َق    وَع 
ُتُكم    َووََعدتُُّكم   ٱۡل  لَا  خ 

َ
 َوَمِ فَأ

َ  ََكنَ  َط ني  م  ن َعلَي ُكم ل 
ن إ َّل   ُسل 

َ
تُُكم   أ َتَجب ُتم   َدَعو  وُمون   فَاَل  ل    فَٱس 

ن َولُوُمو ا   تَلُ
َ
 َمِ   ُاَسُكم  أ

نَِ  
َ
نُتم َوَمِ   ب ُمِص  خ ُكم   أ

َ
َ  أ ُتُمون   ب َمِ   َكَار ُت  إ ن    ب ُمِص  خ  ك  َ ش 

َ
ه  م ن أ  لَُهم   ٱلَظ ل م يَ  إ نَ  َقب ُل

م   َعَذاب   ّل 
َ
[٢٢: ابراهيم] ﴾٢٢ أ  “আে যখন যাবতীে পবষফেে েেসালা হফে যাফব, 

তখন শেতান বলফব, ‘পনশ্চে আল্লাহ থতামাফদেফক ওোদা পদফেপিফলন সতয 

ওোদা, থতামাফদে ওিে আমাে থকাফনা আপধিতয পিল না, তফব আপমও 

থতামাফদেফক ওোদা পদফেপিলাম, এখন আপম তা ভে কেলাম। থতামাফদেফক 

দাওোত পদফেপি, আে থতামো আমাে দাওোফত সাড়া পদফেি। সুতোং থতামো 

আমাফক ভৎণসনা কফো না; বেং পনজফদেফকই ভৎণসনা কে। আপম থতামাফদে 

উিােকােী নই, আে থতামোও আমাে উিােকােী নও। ইফতািূফবণ থতামো 



 

 

হাফেয ইবন কাসীফেে তােসীে থেফক সংফেপিত সূো আল-আনোল-এে তােসীে   
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আমাফক যাে সাফে শেীক কফেি, পনশ্চে আপম তা অ্বলীকাে কেপি। পনশ্চে 

যাপলমফদে জনয েফেফি থবদনাদােক আযাব’’। [সূো ইবোহীম, আোত: ২২]  

বদে যুফি মুনাপেকফদে অবস্থান: 

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:   إ ذ  ُۖ وب ه م ف   َوٱََّل ينَ  ٱل ُمَن ا ُقونَ  َيُقو
ُؤَّل ء   َغرَ  َمَرض   قُلُ ه د يُنهُ  َه  م   

“যখন, মুনাপেক্বো আে যাফদে অন্তফে থোগ আফি তাো বফল, ‘এ 

থলাকগুফলাফক তাফদে দীন থধাাঁকাে থেফল পদফেফি” আলী ইবন আবু তালহা 

বর্ণনা কফেন, আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা এ আোত সম্পফকণ 

বফলন, যখন উভে িে িেস্পে মুফখামুখী হে আল্লাহ তা‘আলা মুশপেকফদে 

থিাফখ মুসপলমবৃফেে সংখযা কম কফে থদখান, আে মুসপলমবৃফেে থিাফখ 

মুশপেকফদে সংখযা কম কফে থদখান, তখন মুশপেকো বফল:  َُؤَّل ء   َغر ه  َه  د يُنُهم   

তাফদে দীন তাফদেফক থধাাঁকাে থেফল পদফেফি, এ কো তাো এ জনয বফল 

থকননা তাফদে থিাফখ মুসপলমবৃফেে সংখযা কম ধো িফড়, তাো মফন কফে থয, 

তাো অপিফেই িোপজত হফব, এফত তাো পবেু িপেমার্ সফেহ কফে না, 

এেিে আল্লাহ তা‘আলা বফলন, َعز يز   ٱهلَلَ  فَإ نَ  ٱهلَل   ََعَ  َيَتَوَّك   َوَمن  “থকউ যপদ 
আল্লাহে ওিে ভেসা কফে তাহফল আল্লাহ থতা প্রবল িোক্রান্ত”।  

কাতাদা েহ. বফলন, তাো একদল মুপমনফক থদফখ থয, তাো আল্লাহ তা‘আলাে 

পবধাফনে বযািাফে বড়ই কফিাে, আমাফদেফক বলা হফেফি: আল্লাহে শত্রু আবু 

জাহল যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম এবং তাাঁে সাহাবীগর্ফক 

প্রতযে কফে তখন থস বফল: আল্লাহে শিে, আজফকে পদফনে িে তাো আে 

কখনই আল্লাহে ইবাদাত কেফব না, থস একো বফল ধৃিতা এবং একগুাঁফেমী 

বশতঃ।  
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মুজাপহদ েহ. বফলন, তাো হফলা কুোইশ। মক্কা থেফক কুোইশফদে সাফে থবে 

হে। অতঃিে সংশে তাফদে পবেত োফখ। তাো যখন োসূফলে সাহাবীগর্ফক 

থদখফত িাে, তাো বফল তাফদেফক তাফদে দীন থধাাঁকাে থেফলফি, েফল তাো 

তাফদে পনফজফদে সংখযা কম আে শত্রুফদে সংখযা থবপশ হওো সফত্বও এখাফন 

এফসফি। একই কো মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন ইোসাে বফলফিন।  

এ আোত সম্পফকণ ইবন জাপেে েহ. হাসান েহ. থেফক বর্ণনা কফেন, পতপন 

বফলন, তাো হফলা, যাো বদে যুফি অংশ গ্রহর্ কফে পন, েফল তাফদে মুনাপেক 

নাম োখা হে। আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী: ٱهلَل   ََعَ  َيَتَوَّك   َوَمن  “থকউ যপদ আল্লাহে 

ওিে ভেসা কফে” অেণাৎ তাাঁে সম্মাফনে ওিে ভেসা কফে,  ََعز يز   ٱهلَلَ  فَإ ن  

“তাহফল আল্লাহ থতা প্রবল িোক্রান্ত” থয বযপি তাাঁে পনকি আশ্রে থনে,   َحك يم 
“মহাপবজ্ঞানী” তাাঁে কমণসমূফহ, পতপন সবপকিুফক তাে সপিক স্থাফন োফখন। েফল 

পতপন তাফক সাহাযয কফেন থয সাহাযয িাওোে উিযুি আে তাফক অিদস্থ 

কফেন থয তাে থযাগয।  

َمَل ئ َكةُ  َكَاُروا   ٱََّل ينَ  َيَتَوَف  إ ذ   تََرى   َولَو  ﴿
َب َرُهم   وُُجوَهُهم   يََض  ُبونَ  ٱل  د 

َ
 َعَذاَب  َوذُوقُوا   َوأ

َر يق  
يُكم   قََدَمت   ب َمِ َذ ل َك  ٥٠ ٱۡل  ي د 

َ
نَ  أ

َ
َعب يد   ب َظَل م   لَي َس  ٱهلَلَ  َوأ

 [ ١١ ،١١: االنفال] ﴾٥١ ل  ل 

অেণানুবাদ: 

“তুপম যপদ থদখফত যখন পেপেশতাো কাফেেফদে প্রার্বােু পনগণত কফে তখন 
তাফদে মুফখ আে পিফি প্রহাে কফে আে বফল অপিফত দগ্ধ হওোে যন্ত্রর্া থভাগ 
কে। এপি হফলা তা-ই যা থতামাফদে হিগুফলা (অজণন কফে) আফগ িাপিফেফি 
থকননা আল্লাহ থতা তাাঁে বাোে প্রপত অতযািােী নন”। [সূো আল-আনোল, 
আোত: ৫০-৫১] 
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তােসীে: 

পেপেশতামণ্ডপল যখন কাফেেফদে রূহগুফলা কবজ কেপিল তখন তাফদেফক 

প্রহাে কো: 

আল্লাহ তা‘আলা বফলন, যপদ তুপম ্বলিফে থদখফত, থহ মুহাম্মাদ, যখন 

পেপেশতাো কাফেেফদে রূহগুফলাফক কবজ কেপিল তফব তুপম এক ভোনক 

মে পবষে থদখফত থিফত, যখন  ََب رَُهم   وُُجوَهُهم   يََض  ُبون د 
َ
َوأ  “তাফদে মুফখ আে 

পিফি প্রহাে কফে” তাো তাফদেফক বফল:   َر يق   َعَذاَب  َوُذوقُوا
ٱۡل   “আে বফল 

অপিফত দগ্ধ হওোে যন্ত্রর্া থভাগ কে” ইবন জুোইয বর্ণনা কফেন: মুজাপহদ 

েহ. বফলন,   َب رَُهم د 
َ
 তাফদে থিিফনে পদফক, পতপন বফলন, বদফেে পদন। (পিফি) َوأ

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বফলন, মুশপেকো যখন বদে যুফি 

মুসপলমফদে মুফখামুখী হে তখন তাো তেবােী দ্বাো মুশপেকফদে মুফখ আঘাত 

কফে, এেিে যখন তাো িলােন কফে তখন পেপেশতাো তাফদেফক ধফে 

তাফদে িশ্চাৎফদফশ আঘাত কফে। সা‘ঈদ ইবন জুবাইে বফলন,  َوُُجوَهُهم   يََض  ُبون 
َب َرُهم   د 

َ
  অেণাৎ পনতম্ব। َوأ

এ কােফর্ আল্লাহ তা‘আলা বফলন, পেপেশতাো তাফদেফক বলফব:   َعَذاَب  َوُذوقُوا 
َر يق  

  অপিফত দগ্ধ হওোে যন্ত্রর্া থভাগ কে”।“ ٱۡل 

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  يُكم   قََدَمت   ب َمِ َذ ل َك ي د 
َ
أ  “এপি হফলা তাই যা থতামাফদে 

হিগুফলা (অজণন কফে) আফগ িাপিফেফি” অেণাৎ থতামো থতামাফদে দুপনোবী 

জীবফন থয মে আমল কফেি, আল্লাহ তা‘আলা থতামাফদেফক এে বদফল এ 

শাপি প্রদান কেফবন,  َن
َ
َعب يد   ب َظَل م   لَي َس  ٱهلَلَ  َوأ

ل  ل   “আল্লাহ থতা তাাঁে বাোফদে 

প্রপত অতযািােী নন” পতপন তাাঁে বাোফদে কােও প্রপত যুলুম কফেন না; বেং 
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পতপন নযােপবিােক পযপন অতযািাে কফেন না, পতপন বেকতমে, সুউচ্চ, িাক-

িপবত্র, অভাবমুি প্রশংপসত। এ কােফর্ সহীহ হাদীফস এফসফি, ইমাম মুসপলম 

েহ. আবু যাে োপদোল্লাহু ‘আনহু থেফক বর্ণনা কফেন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন, আল্লাহ তা‘আলা বফলফিন: «  ْمت يَا ِعبَاِدي إِِّنِّ َحرَّ
ْم  لَْم لََعَ َنْفِس وََجَعلْت ه  بَيْنَك  مْ الظُّ ْعَمال ك 

َ
وا، يَا ِعبَاِدي إِنََّما ِِهَ أ ًما فَََل َتَظالَم  َرَّ ْحِصيَها حم 

 
 أ

، َوِمْن وََجَد غري ذلك فَل يلومن إال نفسه َ ْم، َفَمْن وََجَد َخرْيًا فَلْيَْحَمِد اَّللَّ «لَك   “থহ আমাে 

বাোগর্, আপম আমাে ওিে যুলুমফক হাোম কফে পনফেপি আে তা থতামাফদে 

মাফঝও হাোম কফে পদফেপি, কাফজই থতামো িেস্পে যুলুম-অতযািাে কফোনা, 

থহ আমাে বাো, এগুফলা হফে থতামাফদে আমল যা আপম থতামাফদে জনয 

গর্না কফে োখপি, কাফজই থয বযপি ভাফলা পকিু িাে থস থযন আল্লাহে সুখযাপত 

কফে, আে থয বযপি এপি িাড়া অনয পকিু িাে থস থযন শুধুমাত্র পনফজফকই 

পতেস্কাে কফে”।62 এ কােফর্ আল্লাহ তা‘আলা বফলন, 

ب  ﴿
 
ۖ   َكَدأ نَ  َءا َخَذُهمُ  ٱهلَل   َي ت  أَِب َكَاُروا   َقب ل ه م    م ن َوٱََّل ينَ  ف ر َعو 

َ
 ٱهلَلَ  إ نَ  ب ُذنُوب ه م    ٱهلَلُ  فَأ

يدُ  قَو ي    ع َقِب   َشد 
 [ ١٢: االنفال] ﴾٥٢ ٱل 

অেণানুবাদ: 

“পেে‘আউফনে থলাকজন ও তাফদে আফগে থলাফকফদে মফতাই, এো আল্লাহে 
পনদশণনাবলীফক প্রতযাখযান কফেফি, কাফজই তাফদে িাফিে কােফর্ আল্লাহ 
তাফদেফক িাকড়াও কফেফিন। পনশ্চে আল্লাহ শপিমান, শাপিদাফন অতযন্ত 
কফিাে”। [সূো আল-আনোল, আোত: ৫২]  

তােসীে:  

                                           
62 সহীহ মুসপলম, হাদীস নং ২৫৭৭ 
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আল্লাহ তা‘আলা বফলন, থতামাফক যা পদফে থপ্রের্ কো হফেফি থস বযািাফে 

অ্বলীকােকােী ঐ সমি মুশপেকো তাই কফেফি থহ মুহাম্মাদ, যা তাফদে িূবণবতণী 

অ্বলীকােকােী জাপতসমূহ কফেফি। েফল আমো তাফদে সাফে তাই কফেপি যা 

আমাফদে অভযাস এবং েীপতনীপত তাফদে মফতা অ্বলীকােকােীফদে বযািাফে। 

থযমন, পেে‘আউফনে সম্প্রদাে এবং তাফদে িূফবণ আেও থয সমি জাপত 

োসূলগর্ফক পমেযা সাবযি কফেপিল এবং আল্লাহ তা‘আলাে পনদশণনাপদফক 

অ্বলীকাে কফেপিল।  َُخَذُهم
َ
ب ُذنُوب ه م    ٱهلَلُ  فَأ  “কাফজই তাফদে িাফিে কােফর্ আল্লাহ 

তাফদেফক িাকড়াও কফেফিন” অেণাৎ তাফদে থগানাফহে কােফর্ তাফদেফক পতপন 

বংস কফে থদন আে তাফদেফক িাকড়াও কফেপিফলন মহািোক্রমশালী ও 

েমতাবাফনে িাকড়াওফে।  َيدُ  قَو ي    ٱهلَلَ  إ ن ع َقِب   َشد 
ٱل   “পনশ্চে আল্লাহ শপিমান, 

শাপিদাফন অতযন্ত কফিাে” থকাফনা পবজেী তাফক িোপজত কেফত িাফে না আে 

থকাফনা িলােনকােী তাাঁে থেফক িালাফত িাফে না।  

نَ  ل َك َذ  ﴿
َ
ن   َمةً ن  ع   اُمَغي     يَُك  لَم   هلَلَ ٱ ب أ

َ
وا   َحَّت   مي قَو   ََعَ   َعَمَهِأ ُ ه م   َمِ ُيَغي   نُاس 

َ
نَ  ب أ

َ
 َسم يع   هلَلَ ٱ َوأ

  ٥٣ َعل يم  
 
ۖ   ب  َكَدأ ه   َرب  ه م   ت  َي  أَِب َكَذبُوا   ل ه م   َقب   م ن ََّل ينَ ٱوَ  نَ َعو  ف ر   َءا

َ
 ب ُذنُوب ه م   ُهمَن  لَك  فَأ

غ  
َ
َۖ  َنِ  َرق  َوأ  [  ١٤  ،١٣: االنفال] ﴾٥٤ ل م يَ َظ   ََكنُوا   َوُّك    َن  َعو  ف ر   َءا

অেণানুবাদ: 

“এপি এজনয থয, আল্লাহ থকাফনা সম্প্রদাফেে পনকি থদওো তাাঁে অবদানফক 
িপেবতণন কফেন না যতের্ না তাো পনফজোই (তাফদে কমণনীপতে মাধযফম) তা 
িপেবতণন কফে। পনশ্চে আল্লাহ সবণফশ্রাতা, সবণজ্ঞ। পেে‘আউফনে থলাকজন ও 
তাফদে আফগে থলাফকফদে মতই তাো তাফদে েফবে পনদশণনগুফলাফক পমেযা 
থজফনপিল। কাফজই তাফদে িাফিে কােফর্ আমো তাফদেফক বংস কফে 
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 157  

পদফেপিলাম আে পেে‘আউফনে থলাকজনফক ডুপবফে থমফেপিলাম। এো সবাই 
পিল যাপলম। [সূো আল-আনোল, আোত: ৫৩-৫৪] 

তােসীে: 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁে মীমাংসাে তাাঁে িূর্ণ ইনসাে এবং নযােপবিাে সম্পফকণ 

বফলন থয, পনশ্চে পতপন কােও ওিে অনুগ্রহ কেফল তাে পন‘আমতফক িপেবতণন 

কফে থেফলন না, তফব তাে দ্বাো সংঘপিত িাফিে কােফর্। থযমন, আল্লাহ 

তা‘আলা বফলন, ُ  َّل  ٱهلَلَ  إ نَ ﴿ مي  َمِ ُيَغي   وا   َحَّت   ب َقو  ُ ه  َمِ ُيَغي   ه م  نُاس 
َ
َرادَ  ِإَوَذا   ب أ

َ
م  ب   ٱهلَلُ  أ  َقو 

ا ۥ   َمَردَ  فَاَل  ُسو ء  ۖي  م ن ُدون هۦ  م  ن لَُهم َوَمِ َلُ [١١: الرعد] ﴾١١ َوا  “আল্লাহ থকাফনা 

সম্প্রদাফেে অবস্থা িপেবতণন কফেন না যতের্ না তাো পনফজোই পনফজফদে 

অবস্থা িপেবতণন কফে। আল্লাহ তা’আলা থকাফনা সম্প্রদাফেে অকলযার্ কেফত 

িাইফল তা েদ কোে থকউ থনই, আে পতপন িাড়া তাফদে থকাফনা অপভভাবক 

থনই”। [সূো আে-ো‘আদ, আোত: ১১]  

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:   ب
 
ۖ   َكَدأ نَ  َءا ف ر َعو   “পেে‘আওফনে থলাকজন” থযভাফব 

পতপন পেে‘আউফনে সম্প্রদাে এবং তাফদে মত অনযানযফদে সাফে কফেপিফলন, 

যখন তাো তাাঁে পনদশণর্সমূহফক অ্বলীকাে কফেপিল, আল্লাহ তা‘আলা তাফদে 

থগানাফহে কােফর্ তাফদেফক বংস কফে থদন, আে থস সমি পন‘আমতফক 

পিপনফে থনন যা পতপন তাফদে জনয বোদ্দ কফেপিফলন, থযমন উদযান, ঝর্ণা, শসয, 

ভাণ্ডাে এবং মফনােম বাসস্থান। সব ধেফর্ে পন‘আমতোপজ যা তাো থভাগ 

কফেপিল। আল্লাহ তা‘আলা এ বযািাফে তাফদে প্রপত যুলুম কফেন পন; বেং 

তাোই পিল অতযািােী।  
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م ُنونَ  َّل  َفُهم   َكَاُروا   ٱََّل ينَ  ٱهلَل   ع ندَ  ٱدَلَوا ب    َشَ  إ نَ ﴿   ُثمَ  م ن ُهم   َع َهدَت  ٱََّل ينَ  ٥٥ يُؤ 
َدُهم   يَنُقُضونَ     ف   َعه 

َقَاَنُهم   فَإ َمِ ٥٦ َيَتُقونَ  َّل  وَُهم   َمَرة   ُك  َر ب   ف   َتث 
 َمن   ب ه م فََِش  د   ٱۡل 

 [ ١٧ ،١١: االنفال] ﴾٥٧ يََذَكُرونَ  لََعَلُهم   َخل َاُهم  

অেণানুবাদ: 

“যাো কুেুেী কফে আল্লাহে পনকি তাোই পনকৃিতম জীব, অতঃিে আে তাো 
ঈমান আনফব না। তাফদে মফধয (পবফশষভাফব পনকৃি তাো) তুপম যাফদে সফে 
িুপিফত আবি হও, অতঃিে তাো থস িুপি প্রফতযকবাে ভে কফে আে তাো 
(আল্লাহফক) ভে কফে না। যুফি থতামো যপদ তাফদেফক বাফগ থিফে যাও 
তাহফল ওফদে থিিফন যাো ওফদে সােী-সেী আফি তাফদে থেফক ওফদেফক 
এমনভাফব পিন্ন-পবপেন্ন কফে থেলফব যাফত মফন োখাে মত তাো একিা পশো 
থিফে যাে”। [সূো আল-আনোল, আোত: ৫৫-৫৭] 

তােসীে: 

যাো কুেুেী কফে এবং অপেকাে ভে কফে তাফদেফক কপিন মাে থদওোে 

পনফদণশ: 

আল্লাহ তা‘আলা অবপহত কফেন: জপমফন পবিের্কােী সবফিফে পনকৃি সৃপি হফে 

তাোই যাো কাফেে, যাো ঈমান আনেন কফে না, যাো যখনই অপেকাে কফে 

তখনই ভে কফে এবং যখনই তাো থসিা েো কোে জনয শিে কফে তাো 

থসিা ভে কফে।   َيَتُقونَ  َّل  وَُهم  “আে তাো (আল্লাহফক) ভে কফে না” অেণাৎ 

তাো থয সমি থগানাহ কাপমফেফি তাে থকাফনা পকিুে বযািাফে আল্লাহফক ভে 

কফেনা, َِر ب   ف   َتث َقَاَنُهم   َِإ َم
ٱۡل   “যুফি থতামো যপদ তাফদেফক বাফগ থিফে যাও” 

অেণাৎ যপদ তুপম তাফদেফক িোপজত কে, আে যুফি তাফদে ওিে পবজে অজণন 
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 159  

কে   َخل َاُهم   َمن   ب ه م فََِش  د  “তাহফল ওফদে থিিফন যাো ওফদে সােী-সেী আফি 

তাফদে থেফক ওফদেফক এমনভাফব পিন্ন-পবপেন্ন কফে থেলফব” অেণাৎ 

থগ্রেতােকৃতফদেফক কপিন শাপি প্রদাফনে মাধযফম। আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস 

োপদোল্লাহু ‘আনহুমা, হাসান আল-বাসেী, দাহ্হাক, সুদ্দী, ‘আতা’ আল খুোসানী 

এবং ইবন ‘উোইনাহ এ মত বযি কফেফিন, অেণাৎ তাফদেফক কপিন শাপি দাও 

এবং হতযা কে, যাফত কফে আেফবে এবং অনযানয থয সব শত্রুো েফেফি তাো 

ভে িাে আে তাফদে জনয একিা পশো হফে যাে।   يََذَكُرونَ  لََعَلُهم  “যাফত মফন 

োখাে মত তাো একিা পশো থিফে যাে”।  

সুদ্দী বফলন, এে অেণ, আল্লাহ বফলন, যাফত কফে তাো অপেকাে ভে কো 

থেফক পবেত োফক। অনযোে তাফদে সাফেও অনুরূি কো হফব।  

مي  م ن ََتََِفنَ  ِإَوَمِ﴿ َيِنَة   قَو  ئ ن يَ  ُُي بُّ  َّل  ٱهلَلَ  إ نَ  َسَوا ءي   ََعَ   إ َّل ه م   فَٱۢنب ذ   خ 
 َِ : االنفال] ﴾٥٨ ٱۡل 

١١ ] 

অেণানুবাদ: 

“যপদ তুপম থকাফনা সম্প্রদাফেে িুপি ভফেে আশঙ্কা কে তাহফল (তাফদে 
িুপিফক) তাফদে প্রপত পনফেি কে যাফত সমান সমান অবস্থা পবোপজত হে। 
আল্লাহ পনশ্চে (ওোদা-িুপি-প্রপতশ্র“পত) ভেকােীফদে িিে কফেন না”। [সূো 
আল-আনোল, আোত: ৫৮] 

তােসীে:  

সমান সমান অবস্থা পবোপজত হওোে ওিে অপেকাে ভফেে পনফদণশ: 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লামফক বফলন, ََِتََِفنَ  َِإ َم 
مي  م ن قَو   “যপদ তুপম থকাফনা সম্প্রদাফেে আশঙ্কা কে” যাফদে সাফে অপেকাে 
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কফেি-   َيِنَة  িুপি ভফেে” অেণাৎ থতামাে এবং তাফদে মাফঝ সংঘপিত থকাফনা“خ 
িুপি ভফেে   إ َّل ه م   فَٱۢنب ذ  “তাফদে প্রপত পনফেি কে” অেণাৎ তাফদে িুপিফক   َََع 
 ,যাফত সমান সমান অবস্থা পবোপজত হে” তাফদেফক অবপহত কে থয“ َسَوا ءي  
তুপম তাফদে িুপি ভে কফেি, যাফত কফে তুপম এবং তাো অবগত োক থয, 

থতামাফদে মাফঝ যুিাবস্থা পবোজ কেফব, এবং সমান সমানভাফব থতামাে এবং 

তাফদে মাফঝ থকাফনা প্রকাে িুপি থনই। অেণাৎ তুপম এবং তাো এ বযািাফে 

সমান সমান। আল্লাহে বার্ী:  َئ ن يَ  ُُي بُّ  َّل  ٱهلَلَ  إ ن
 َِ ٱۡل   “আল্লাহ পনশ্চে (ওোদা-

িুপি-প্রপতশ্রুপত) ভেকােীফদে িিে কফেন না” অেণাৎ যপদও তা কাফেেফদে 

অপধকাফেে বযািাফে থহাক না থকন, এপিও আল্লাহ তা‘আলা িিে কফেন না।  

ইমাম আহমাদ ও আবূ দাউদ েহ. বর্ণনা কফেন, সুলাইম ইবন ‘আপমে বফলন, 

মু‘আপবো োপদোল্লাহু ‘আনহু থোম থদফশে প্রপত যাত্রা কফেন, থস সমে তাফদে 

মফধয পদ্বিাপেক িুপি িলপিল, পতপন তাফদে পনকিবতণী হফে োকাে ইো কফেন, 

এেিে যখন িুপি থশষ হফব তখন পতপন তাফদে ওিে হামলা কেফবন, পকন্তু 

তাাঁে বাহফন আফোহর্কােী এক বৃি বযপি বফলন, أكْب اهلل  (আল্লাহ মহান) اهلل 
 সততা েো করুন, িুপি ভে কেফবন না, োসূলুল্লাহ (আল্লাহ মহান) أكْب

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলফিন: « َّلَّن َوَمْن ََكَن بَيْنَه  َوبَْْيَ قَْوٍ  َعْهٌد فَََل َُيِ
ْو يَنْبَِذ إََِلِْهْم لََعَ َسَوآ ٍ 

َ
َها، أ َمد 

َ
َها، َحَّتَّ َينَْقِِضَ أ دَّ ْقَدةً َواَل يَش  «ع   ‘‘থয বযপি এবং থকাফনা 

সম্প্রদাফেে মাফঝ িুপি েফেফি তাে উপিৎ নে এে থকাফনা অংশ খুফল থেলা 

অেবা এফক আেও শি কফে বাাঁধা, থয িযণন্ত না িুপি তাে থমোদ িযণন্ত থিৌঁফি 

যাে, অেণাৎ তাে কতৃণক িুপি বাপতল বা বলবৎ েফেফি মফমণ থঘাষর্া থদওো 

অেবা সমান সমান অবস্থা পবোফজে উফদ্দফশয তাফদে প্রপত তা পনফেি কো’’। 

েফল এ কো যখন মু‘আপবো োপদোল্লাহু ‘আনহু-এে পনকি থিৌঁফি তখন পতপন 
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পেফে আফসন। থসই বৃি বযপিপি পিফলন ‘আমে ইবন আনবাসাহ োপদোল্লাহু 

‘আনহু।63  

ُزونَ  َّل  إ َنُهم   َسَبُقو ا    َكَاُروا   ٱََّل ينَ  َُي َسَبَ  َوَّل ﴿ ج  وا   ٥٩ ُيع  ع دُّ
َ
ُتم َمِ لَُهم َوأ َتَطع   قَُوة   م  ن ٱس 

َي ل   ر  َبِط   َوم ن
لَُموَنُهمُ  َّل  ُدون ه م   م ن َوَءاَخر ينَ  وََعُدوَُكم   ٱهلَل   َعُدوَ  ب هۦ  تُر ه ُبونَ  ٱۡل   ٱهلَلُ  َتع 

لَُمُهم    ء   م ن تُنا ُقوا   َوَمِ َيع  نُتم   إ َّل ُكم   يُوََف  ٱهلَل   َسب يل   ف   ََش 
َ
لَُمونَ  َّل  َوأ  ،١٣: االنفال] ﴾٦٠ ُتظ 

٦١ ] 

অেণানুবাদ:  

“যাো কুেুেী কফে তাো থযন এপি ধাের্া না কফে থয তাো প্রাধানয লাভ কফে 
পনফেফি, তাো মুপমনফদেফক কেফনা িোপজত কেফত িােফব না। আে 
তাফদেফক মুকাবালা কোে জনয যোসাধয শপি ও অশ্ব-বাপহনী সদা প্রস্তুত 
োখফব যদ্দ্বাো থতামো ভে থদখাফত োকফব আল্লাহে শত্রু আে থতামাফদে 
শত্রুফক, আে তাফদে িাড়াও অনযানযফদেফকও যাফদেফক থতামো জান না, পকন্তু 
আল্লাহ তাফদেফক জাফনন। থতামো আল্লাহে িফে যা খেি কে তাে িুফোিুপে 
প্রপতদান থতামাফদেফক থদওো হফব, আে থতামাফদে সাফে কেফনা যুলুম কো 
হফব না”। [সূো আল-আনোল, আোত: ৫৯-৬০] 

তােসীে: 

আল্লাহে শত্রুফক ভে থদখাফত সামেণয অনুযােী যুফিে প্রস্তুপত গ্রহর্ কোে 

পনফদণশ: 

                                           
63 আবু দাউদ আত-তোপলসী, হাদীস নং ১১৫৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ২৭৫৯; 
পতেপমযী, হাদীস নং ১৫৮০; নাসাঈ, হাদীস নং ৮৭৩২ এবং ইবন পহব্বান তাে ‘সহীহ’ গ্রফন্থ 
এ হাদীস বর্ণনা কফেফিন। ইমাম পতেপমযী বফলন, হাদীসপি হাসান-সহীহ। 
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আল্লাহ তা‘আলা তাাঁে নবীফক বফলন,  َُت َسَب   َوَّل  তুপম মফন কফো না, থহ 

মুহাম্মাদ,  ََسَبُقو ا    َكَاُروا   ٱََّل ين  “যাো কুেুেী কফে তাো প্রাধানয লাভ কফে 

পনফেফি” অেণাৎ আমাফদে থেফক তাো িাপলফে থগফি েফল আমো তাফদে ওিে 

থকাফনা েমতা োপখ না; বেং তাো আমাফদে সামফেণযে ও েমতাে অপধফন 

েফেফি, আমাফদে ইোে আেফত্ত েফেফি, তাো আমাফদেফক অিােগ কেফত 

িােফব না। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা বফলন, م  ﴿
َ
َب  أ َملُونَ  ٱََّل ينَ  َحس  ن ِت  ٱلَسي    َيع 

َ
 أ

ب ُقونَِ   [٤: العنكبوت] ﴾٤ َُي ُكُمونَ  َمِ َسِ ءَ  يَس   “যাো মে কাজ কফে তাো পক থভফব 
পনফেফি থয, তাো আমাে আফগ থবফড় যাফব? তাফদে োেসালা বড়ই খাোি” 

অেণাৎ যা তাো ধাের্া কফে। আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  َكَاُروا   ٱََّل ينَ  َُت َسَبَ  َّل ﴿
ز ينَ  ج  ۡرض    ف   ُمع 

َ َوى ُهمُ  ٱل 
 
يُ  َوَۡل ئ َس  ٱنلَُِر   َوَمأ [١٧:  انلور] ﴾٥٧ ٱل َمص   “তুপম 

কাফেেফদেফক এমন মফন কে না থয, তাো িৃপেবীফত আল্লাহে ইফেফক 

িোভূত কোে েমতা োফখ, তাফদে বাসস্থান আগুন; কতই না পনকৃি 

আশ্রেস্থল!”। অনুরূি আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  ف   َكَاُروا   ٱََّل ينَ  َتَقلُُّب  َيُغَرنََك  َّل ﴿
 َل د  
َوى ُهم   ُثمَ  قَل يل   َمَت ع   ١٩٦ ٱۡل 

 
[١٣٧ ،١٣٦: عمران ال] ﴾١٩٧ ٱل م َهِدُ  َوب ئ َس  َجَهَنُم   َمأ  “থদফশ 

থদফশ কাফেেফদে সদম্ভ িদিাের্া থতামাফক থযন পবভ্রান্ত না কফে। সামানয 

থভাগ, তােিে জাহান্নাম তাফদে আবাস, আে তা কতই না পনকৃি পবশ্রামস্থল”। 

[সূো আফল ইমোন, আোত: ১৯৬-১৯৭] 

এেিে আল্লাহ তা‘আলা তাফদে পবরুফি যুি কোে জনয সামেণয ও েমতা 

অনুযােী যুিাস্ত্র সতপে কোে পনফদণশ প্রদান কফে বফলন-   وا ع دُّ
َ
ُتم َمِ لَُهم َوأ َتَطع  ٱس   

“আে সদা প্রস্তুত োখফব তাফদেফক মুকাফবলা কোে জনয যোসাধয”। অেণাৎ 

থতামাফদে থযরূি সমােণয েফেফি, َي ل   ر  َبِط   َوم ن قَُوة   م  ن
ٱۡل   “শপি ও অশ্ব-বাপহনী” 

ইমাম আহমাদ েহ. বর্ণনা কফেন, উক্ববাহ ইবন ‘আপমে োপদোল্লাহু ‘আনহু 
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বফলন, আপম োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লামফক পমম্বাফে দাাঁপড়ফে 

ভাষফর্ বলফত শুফনপি:   وا ع دُّ
َ
ُتم َمِ لَُهم َوأ َتَطع  قَُوة   م  ن ٱس   “আে তাফদেফক মুকাফবলা 

কোে জনয যোসাধয শপি সদা প্রস্তুত োখফব”  « َة الريم، إال إن القوة وَّ اَل إِنَّ الْق 
َ
أ

«الريم  “থজফন োখ, শপি হফে পনফেি কো, থজফন োখ, শপি হফে পনফেি 

কো”।64 ইমাম মাপলক বর্ণনা কফেন, আবু হুোেোহ োপদোল্লাহু ‘আনহু থেফক 

বপর্ণত, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলফিন, 

ٌل َرَبَط » ْجٌر فَرَج 
َ
ي َُل  أ ِ ا اَّلَّ مَّ

َ
ٍل ِوْزٌر. فَأ ، ولَََعَ رَج  ٍل ِسَْتٌ ْجٌر، َولِرَج 

َ
ٍل أ َها ِِف اخْلَيْل  ِِلَََلثٍَة: لِرَج 

وْ  ْو الرَّ
َ
َصابَْت ِِف ِطيَِلَها َذلَِك ِمَن الَْمْرِج أ

َ
ْو َروَْضٍة، َفَما أ

َ
َطاَل لََها ِِف َمْرٍج أ

َ
ِ فَأ َضِة َسِبيِل اَّللَّ

فًا أو َشفْي َكنت آثارها وأورائها  نََّها َقَطَعْت ِطيَلََها فَاْستَنَّْت ََشَ
َ
ََكنَْت َُل  َحَسنَاٌت،َولَْو أ

ْن يَْسِِقَ بِِه ََكَن َذلَِك َحَسنَاٍت َُل  
َ
َبْت ِمنْه  َولَْم ي رِْد أ نََّها َمرَّْت بِنََهٍر فرََشِ

َ
، فَِيَ َحَسنَاٍت َُل ، َولَْو أ

 ِ ل ه ورِهَ َِّلَ ِ ِِف ِرقَابَِها َواَل ِف ظ  ًفا َولَْم يَنَْس َحقَّ اَّللَّ ٌل َرَبَطَها َتَغنِّيًا َوَتَعفُّ ْجٌر، َورَج 
َ
ِل أ ا فَِيَ َك الرَّج 

ئَِل رسول اهلل صَل اهلل عليه  ٌل َرَبَطَها فَْخًرا َوِرَياً  َونَِواً  فَِيَ لََعَ َذلَِك ِوْزر وَس  ، َورَج  َُل  ِسَْتٌ
ِر؟ َفَقاَل وسل َة: « :م عن اْْل م  َّ ِفيَها َشيْئًا إاِلَّ َهِذ ِ اْْليََة اْْلَاِمَعَة الَْفاذَّ نَْزَل اَّللَّ  يلَعَ

َ
 َفَمن﴿ َما أ

َمل   َۖ  َيع  ا َذَرةي  م ث َقِ َمل   َوَمن ٧ يََرهُۥ َخي   َۖ  َيع  ا َذَرة   م ث َقِ  [  ١  ،٧: الزلزلة] ﴾ ٨ يََرهُۥ َش  

“থঘাড়া হফে পতন বযপিে জনয, এক বযপিে জনয তা িুেস্কাে্বলরূি, আফেক 

বযপিে জনয োল্বলরূি এবং আফেক বযপিে ওিে তা থবাঝা্বলরূি, যাে জনয 

থসিা িুেস্কাে্বলরূি থস ঐ বযপি থয তাফক আল্লাহে িফে (বযবহাফেে জনয) 

থবাঁফধ থেফখফি, এভাফব তাে িুফো জীবনিাফক বযে কফে িাের্ভুপম অেবা 

                                           
64 সহীহ মুসপলম, হাদীস নং ১৯৭; আবু দাউদ, হাদীস নং ২৫১৪; ইবন মাজাহ: ১৩/২৮। ইমাম 
আহমাদ েহ. আহলুস-সুনান থেফক বর্ণনা কফেন োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম 
বফলন, «ْن تركبوا

َ
وا َخرْيٌ ِمْن أ ْن تَْرم 

َ
وا َواْرَكب وا َوأ «.اْرم   “থতামো তীে পনফেি কে, আফোহর্ কে, 

তীে পনফেি কো আফোহর্ কো থেফক উত্তম”। (অনুবাদক) মুসনাদ: ৪/১৪৪ 
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বাগাফনফত িশু িালফনে মাধযফম, (পজহাফদে জনয প্রস্তুপতফত অফিো কফে) 

কাফজই িাের্ভুপম অেবা বাগাফন থস এ দীঘণ সমফে থয থেশ অনুভব কফে তাে 

জনয তাাঁে সাওোব হফত োফক, তাফদে এ দীঘণ সমে যপদ থশষ হফে যাে, 

এেিে থসগুফলা একপি অেবা দু’পি মহান যুফি বযবহৃত হে, থসগুফলাে েুফেে 

িাি, মল সব সাওোব পহফসফব গনয হে। যপদ এ অশ্ব থকাফনা নদীে িাশ পদফে 

অপতক্রম কোে সমে তাে িাপন িান কফে আে এ বযপি যপদও তাফক িাপন 

িান কোফনাে ইো না োফক এ সফবে কােফর্ ঐ বযপিে জনয সাওোব 

েফেফি। আে থয বযপি সম্পদশালী হওোে জনয এবং অফনযে কাফি যাফত 

িাইফত না হে-এ জনয থঘাড়া িাফল, আে এগুফলাে ঘাফড়ে এবং পিফিে উিে 

আল্লাহ তা‘আলাে অপধকাফেে কো ভুফল যাে না, (অেণাৎ যাকাত ও বাহন 

হাওলাত প্রদান কফে) তফব থসগুফলা হফব তাে জনয োল্বলরূি (জাহান্নাম থেফক 

বাাঁিাে) আে থয বযপি গবণ-অহঙ্কাে, থলাক থদখাফনাে জনয তফব থসগুফলা হফব 

তাে জনয থবাঝা্বলরূি (পকোমত পদবফস)। এেিে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লামফক গাধা সম্পফকণ পজফজ্ঞস কো হফল পতপন বফলন, আল্লাহ তা‘আলা 

এফদে সম্পফকণ থকাফনা পকিু অবতীর্ণ কফেন পন, তফব এ একক সমপিত 

আোতপি ﴿َمل   َفَمن َۖ  َيع  ا َذَرةي  م ث َقِ َمل   َوَمن ٧ يََرهُۥ َخي   َۖ  َيع  ا َذَرة   م ث َقِ  ﴾٨ يََرهُۥ َش  
[١ ،٧: الزلزلة]  “অতএব, থকউ অরু্ িপেমার্ও সৎ কাজ কেফল থস তা থদখফব, 

আে থকউ অরু্ িপেমার্ও অসৎ কাজ কেফল থস তা থদখফব”। ইমাম বুখােী এ 

হাদীস বর্ণনা কফেফিন, এগুফলা তােই শব্দ, মুসপলমও হাদীসপি বর্ণনা 

কফেফিন।65 

                                           
65 মুোত্তা ইমাম মাফলক: ৪৪৪/২; সহীহ বুখােী, হাদীস নং ২৩৭১, মুসপলম ৯৮৭/২৪ 
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অপধকাংশ আফলম এ মত থিাষর্ কফেন থয, তীে পনফেি উত্তম থঘাড়াে 

আফোহর্ কো হফত। ইমাম মাফলক বফলন, আফোহর্ কো উত্তম তীে পনফেি 

কো হফত। হাদীফসে আফলাফক জামহুফেে মত অপধক শপিশালী। আল্লাহই 

ভাফলা জাফনন। আল্লাহে োিাে থঘাড়া প্রস্তুত কোে েযীলত পবষেক হাদীস 

আফো অফনক েফেফি।66 সহীহ বুখােীফত বপর্ণত আফি উেওো ইবন আবুল 

জা‘আদ আল-বাপেক্বী বর্ণনা কফেন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম 

বফলফিন: «  ْجر  َوالَْمْغنَم
َ
وٌد ِِف نََواِصيَها اخْلرَْي  إََِل يَْوِ  الِْقيَاَمِة اأْل «اخْلَيْل  َمْعق   “পকোমত 

                                           
66 ইমাম আহমাদ েহ. বর্ণনা কফেন, আবু্দল্লাহ ইবন মাসঊদ োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলফিন: « يَْطاِن، َوفََرٌس  اخْلَيْل  ثَََلثٌَة: َفَفَرٌس لِلرَّمْحَِن، َوفََرٌس لِلشَّ

مَّ 
َ
نَْساِن، فَأ ه  َوَرْوث ه  َوَبْوُل  ، وََذَكَر َما َشاَ  اَّللَّ  لِْْلِ ، َفَعلَف  ِ ي ي ْرَبط  ِِف َسِبيِل اَّللَّ ِ ا فََرس  ا فََرس  الرَّمْحَِن َفاَّلَّ مَّ

َ
. َوأ

َها اْْلِ  نَْساِن فَالَْفَرس  يَْرتَِبط  ا فََرس  اْْلِ مَّ
َ
وْ ي َراَهن  َعلَيِْه، َوأ

َ
َقاَمر  أ ي ي  ِ يَْطاِن َفاَّلَّ ْطنََها، فَِيَ َسَْتٌ نَْسان  يَلْتَِمس  بَ الشَّ

«ِمْن َفْقرٍ   “থঘাড়া হফে পতনপি, একপি থঘাড়া হফে দোমফেে জনয, একপি থঘাড়া হফে 

শেতাফনে জনয আে একপি হফে মানুফষে জনয। দোমফেে থঘাড়া হফে থসিা যা আল্লাহ 
তা‘আলাে িফে থবাঁফধ োখা হে, এে খাদয, থগাবে, মুত্র- এেিে পতপন আেও পকিু উফল্লখ 
কফেন যা আল্লাহ ইো কফেন- শেতাফনে থঘাড়া হফে থসিা যা জুো থখলাে বযবহাে কো হে, 
আে মানুফষে থঘাড়া হফে থসিা যাে থেফক থস োেদা হাপসফলে জনয তাফক থবাঁফধ োফখ, এপি 
হফে তাে দাপেদ্রতাে পবরুফি োল্বলরূি” মুসনাদ: ১/৩৯৫। অিে হাদীফস বপর্ণত, োসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন, « َع ْهل َها م 

َ
وٌد ِِف نََواِصيَها اخْلرَْي  إََِل يَْوِ  الِْقيَاَمِة، َوأ ان وَن اخْلَيْل  َمْعق 

ِ ََكنَِت انلََّفَقة  َعلَيِْه ََكلَْمادِّ يد  بالصدقة ال ي «قبضهاَعلَيَْها، َوَمْن َرَبَط فَرًَسا ِِف َسِبيِل اَّللَّ  “পকোমত পদবস 

িযণন্ত থঘাড়াে কিাফল কলযার্ পিফক োকফব, মাপলক তাে ওিে সাহাযয প্রাপ্ত হফব। আে থয 
বযপি আল্লাহে োিাে থঘাড়াফক বাাঁফধ, তােিে থস থঘাড়াে জনয থয যা খেিা কফে োফক তা 
তাে জনয ঐ বযপি মফতা হফব থয আল্লাহে োিাে দাফনে হাতফক প্রসাপেত কফে সংফকাপিত 
কফে না”। (অনুবাদক) আল-মু‘জামুল কবীে: ৬/৯৮ 
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পদবস িযণন্ত থঘাড়াে কিাফল কলযার্ পিফক োকফব, (তা হফে) িুেস্কাে এবং 

গনীমত”।67  

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  َتُر ه ُبون “থতামো ভে থদখাফত োকফব” অেণাৎ ভীপত 
িড়াফব   وََعُدوَُكم   اهلَل   َعُدوَ  ب ه  “এে দ্বাো আল্লাহে শত্রু আে থতামাফদে শত্রুফক” 

অেণাৎ কাফেেফদেফক  َُدون ه م   م ن   َوآَخر ين  “আে তাফদে িাড়াও অনযানযফদেফকও”। 

মুজাপহদ েহ. বফলন, অেণাৎ বানু কুোইযা। সুদ্দী েহ. বফলন, িােসয। সুেীোন 

সাওেী বফলন, তাো হফলা শেতান। মুকাপতল ইবন হাইইোন, আবু্দে েহমান 

ইবন যাইদ ইবন আসলাম বফলন, তাো হফে মুনাপেকো, এ মত সবণাপধক 

গ্রহর্ফযাগয। আে এ মফতে সােয হফে আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:   َحو لَُكم   َوم َمن 
َراب   م نَ  ه ل   َوم ن   ُمَنِف ُقونَ  الع 

َ
يَنة  أ َنع لَُمُهم   َن نُ  َتع لَُمُهم   ّل انل  َاِق   ََعَ  َمَرُدوا ال َمد   

“থতামাফদে িতুষ্পাফশ্বণ কতক থবদুঈন হফলা মুনাপেক, আে মাদীনাবাসীফদে 

থকউ থকউ মুনাপেকীফত অনঢ়, তুপম তাফদেফক থিন না, আপম তাফদেফক পিপন”। 

[সূো আত-তাওবাহ, আোত: ১০১] 

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী: ِء   م ن تُنا ُقوا   َوَم نُتم   إ َّل ُكم   يَُوَف  ٱهلَل   َسب يل   ف   ََش 
َ
 َّل  َوأ

لَُمونَ   থতামো আল্লাহে িফে যা খেি কে তাে িুফোিুপে প্রপতদান“ ُتظ 

থতামাফদেফক থদওো হফব, আে থতামাফদে সাফে কখফনা যুলুম কো হফব না” 

থতামো পজহাফদ যা পকিুই খেি কেফব তা থতামাফদেফক িুফোিুপে পদফে থদওো 

হফব।  

َنح   ل لَسل م   َجَنُحوا   ِإَون﴿ ا   ِإَون ٦١ ٱل َعل يمُ  ٱلَسم يعُ  ُهوَ  إ نَُهۥ ٱهلَل    ََعَ  َوتََوَّك   لََهِ فَٱج  ن يُر يُدو 
َ
 أ

َبَك  فَإ نَ  َُي َدُعوكَ  يََدكَ  ٱََّل ي   ُهوَ  ٱهلَلُ   َحس 
َ
ۦ  أ م ن يَ  ب َنِص  ه َلَف  ٦٢ َوب ٱل ُمؤ 

َ
َ  َوأ وب ه م    َبي 

 لَو   قُلُ

                                           
67 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ২৮৫০ 
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َت  نَاق 
َ
ۡرض   ف   َمِ أ

َ ِ ٱل  َت  َمِ   ََج يع  َلا 
َ
َ  أ وب ه م   َبي 

نَ  قُلُ َلَف  ٱهلَلَ  َوَل ك 
َ
 َحك يم   ز  َعز ي إ نَُهۥ بَي َنُهم    أ

 [ ٦٣ ،٦١: االنفال] ﴾٦٣

অেণনুবাদ: 

“তাো যপদ সপন্ধে পদফক ঝুাঁফক, তুপমও তাে পদফক ঝুাঁফক িড়, আে আল্লাহে 
ওিে পনভণে কে, পনশ্চে পতপন সবণফশ্রাতা, সবণজ্ঞ। তাো যপদ থতামাফক থধাাঁকা 
থদওোে পনেযাত কফে, থসফেফত্র আল্লাহই থতামাে জনয যফেি। পতপন থতা তাাঁে 
সাহাযয ও মুপমনফদে দ্বাো থতামাফক শপিশালী কফেফিন। পতপন তাফদে 
হৃদেগুফলাফক প্রীপতে বন্ধফন জুফড় পদফেফিন। দুপনোে যা পকিু আফি তাে 
সবিুকু খেি কেফলও তুপম তাফদে অন্তেগুফলাফক প্রীপতে থডাফে বাাঁধফত িােফত 
না; পকন্তু আল্লাহ তাফদে মফধয বন্ধন সৃপি কফে পদফেফিন, পতপন থতা প্রবল 
িোক্রান্ত, মহাপবজ্ঞানী”। [সূো আল-আনোল, আোত: ৬১-৬৩] 

তােসীে: 

শত্রুো যপদ সপন্ধে পদফক ঝুাঁফক িফড় তফব সপন্ধে পদফক ঝুাঁফক িড়াে পনফদণশ: 

আল্লাহ তা‘আলা বফলন, যপদ থতামো থলাফকফদে থেফক পবশ্বাসঘাতকতাে আশঙ্কা 

কে, তফব তাফদে িুপি তাফদে পদফক িুাঁফড় মাে যাফত কফে সমান সমান হে, 

তাো যপদ থতামাে পবরুফি যুফি ও পবফোপধতাে পনেবপেন্ন োফক তফব তুপমও 

তাফদে পবরুফি লড়াই কে। َجَنُحوا   ِإَون  “তাো যপদ ঝুাঁফক িফড়” অেণাৎ নুফে 

িফড়   ل لَسل م “সপন্ধে পদফক” অেণাৎ মীমাংসা, আফিাস-নামা এবং পমত্রতাে পদফক 

َنح   لََهِ فَِج   “তুপমও তাে পদফক ঝুাঁফক িড়” তফব তুপমও নুফে িড় আে তাফদে 

থেফক থসিা গ্রহর্ কে। এ কােফর্ হুদােপবোে বৎসে মুশপেকো যখন সপন্ধে 

প্রিাব কফে এবং তাফদে এবং োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে 
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মাফঝ নে বৎসে থকাফনা যুি হফব না মফমণ আহ্বান জানাে, তখন োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম এফত সাড়া থদন যপদও তাো অনযানয পকিু 

শতণাফোি কফেপিল।68  

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:   ٱهلَل    ََعَ  َوتََوَّك  “আে আল্লাহে ওিে পনভণে কে” অেণাৎ 

তাফদে সাফে সপন্ধ কে এবং আল্লাহে ওিে ভেসা োখ। থকননা আল্লাহ 

তা‘আলা থতামাে জনয যফেি, পতপন থতামাে সাহাযযকােী, যপদও তাো থধাকা 

থদওোে জনয সপন্ধ কেফত িাে, যাফত কফে তাো একপত্রত হফত িাফে এবং 

তাফদে শপি িুনগণপিত কেফত িাফে।  ََبَك  فَإ ن ٱهلَلُ   َحس   “থসফেফত্র আল্লাহই 

থতামাে জনয যফেি” পতপন একাই থতামাে জনয যফেি।  

মুপমনফদে হৃদেগুফলাফক প্রীপতে বন্ধফন জুফড় থদওো সংক্রান্ত পন‘আমত স্মের্ 

কপেফে থদওো: 

এেিে আল্লাহ তা‘আলা তাাঁে ওিে তাাঁে পন‘আমতফক স্মের্ কপেফে পদফেফিন 

তমফধয পতপন তাফক মুপমন মুহাপজে ও আনসােগফর্ে দ্বাো শপিশালী কফেফিন 

পতপন বফলন,  َيََدكَ  ٱََّل ي   ُهو
َ
ۦ  أ م ن يَ  ب َنِص  ه َلَف  ٦٢ َوب ٱل ُمؤ 

َ
َ  َوأ وب ه م    َبي 

قُلُ  “পতপন থতা তাাঁে 

সাহাযয ও মুপমনফদে দ্বাো থতামাফক শপিশালী কফেফিন। পতপন তাফদে 

হৃদেগুফলাফক প্রীপতে বন্ধফন জুফড় পদফেফিন”। আল্লাহ তা‘আলা থতামাে প্রপত 

পবশ্বাস, থতামাে আনুগতয, থতামাফক সাহাযয সহফযাপগতা কোে জনয মুপমনফদে 

                                           
68 ইমাম আহমাদ েহ. বর্ণনা কফেন, আলী ইবন আবু তাপলব োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, 
োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলফিন:   ٌون  بِْعِدي اْخِتََل ْمٌر -"أنه َسيَك 

َ
ْو: أ

َ
فَإِِن -أ

، َفاْفَعْل" لْم  وَن السِّ ْن يَك 
َ
 আমাে িফে অপিফেই মতফভদ থদখা পদফব কাফজই থতামো“ اْستََطْعَت أ

যপদ সপন্ধে মাধযফম তা সমাধা কেফত িাে তফব তাই কে। যাওোফেদুল মুসনাদ: ১/৯০, 
হাইসামী মাজমা‘থত বফলন, বর্ণনাকােীগর্ পনভণেফযাগয। (অনুবাদক) 
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অন্তেফক একপত্রত কফে পদফেফিন,   َت  لَو نَاق 
َ
ۡرض   ف   َمِ أ

َ ِ ٱل  َت  َمِ   ََج يع  َلا 
َ
َ  أ وب ه م  قُلُ  َبي   

“দুপনোে যা পকিু আফি তাে সবিুকু খেি কেফলও তুপম তাফদে অন্তেগুফলাফক 

প্রীপতে থডাফে বাাঁধফত িােফত না” থকননা জাফহলী যুফগ আনসােগফর্ে আওস 

ও খাজোয থগাফত্রে মাফঝ বহু যুি সংঘপিত হফেপিল আেও অনযানয মে 

ধাোবাপহকভাফব িফল আসপিল, অবফশফষ আল্লাহ তা‘আলা ঈমাফনে আফলা দ্বাো 

এ সব মে দূে কফে থদন। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা বফলন, ﴿  َمَت  َوٱذ ُكُروا  ٱهلَل   ن ع 
َدا ء   ُكنُتم   إ ذ   َعلَي ُكم   ع 

َ
َلَف  أ

َ
َ  فَأ وب ُكم   َبي 

ُتم قُلُ َبح  ص 
َ
َمت هۦ    فَأ َو ن ِ ب ن ع   َشَاِ ََعَ   َوُكنُتم   إ خ 

َرة   نَقَذُكم ٱنلَِر   م  نَ  ُحا 
َ
ه  فَأ ُ  َكَذ ل َك  م  ن َهِ َتُدونَ  لََعلَُكم   َءاَي ت هۦ  لَُكم   ٱهلَلُ  يُبَي    ال] ﴾١٠٣ َته 

[١١٣: عمران  “আল্লাহে ে্ুফক সমফবতভাফব দৃঢ়ভাফব ধাের্ কে, িেস্পে 

পবপেন্ন হফো না এবং থতামাফদে প্রপত আল্লাহে পন‘আমত স্মের্ কে, যখন 

থতামো পিফল িেস্পে শত্রু, পতপন থতামাফদে অন্তফে প্রীপতে সঞ্চাে কেফলন, 

েফল থতামো আল্লাহে অনুগ্রফহ িেস্পে ভাই ভাই হফে থগফল। থতামো অপি-

গহ্বফেে প্রাফন্ত পিফল, অতঃিে আল্লাহ থতামাফদেফক তা থেফক েো কেফলন। 

এভাফব আল্লাহ পনফজে পনদশণনাবলী থতামাফদে কাফি স্পিভাফব বর্ণনা কফেন 

যাফত থতামো সপিক িে প্রাপ্ত হও”। [সূো আফল ইমোন, আোত: ১০৩] 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম যখন আনসােবৃফেে মাফঝ হুনাইফনে 

গনীমফতে বযািাফে সফম্বাধন কফে ভাষর্ থদন, পতপন তাফদেফক বফলন, « َيَا َمْعرَش
قِ  تََفرِّ نْت ْم م  م  اَّللَّ  ِب، َوك  ْغنَاك 

َ
م  اَّللَّ  ِب، واََعلًَة فَأ اًل َفَهَداك  َلَّ ْم ض  ِجْدك 

َ
لَْم أ

َ
نَْصاِر أ

َ
َْي اأْل

م  اَّللَّ  ِب  لََّفك 
َ
«فَأ  ‘থহ আনসােগর্, আপম পক থতামাফদেফক পবভ্রান্ত িাই পন, এেিে 

আল্লাহ তা‘আলা আমাে মাধযফম থতামাফদেফক িে থদপখফেফিন, (থতামাফদেফক 

পক িাই পন) অভাপব, এেিে আল্লাহ তা‘আলা আমাে মাধযফম থতামাফদেফক 

সম্পদশালী কফেফিন, থতামো পিফল দফল দফল পবভি, এেিে আল্লাহ তা‘আলা 
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আমাে মাধযফম থতামাফদে মাফঝ বনু্ধত্ব স্থািন কফেফিন। যখনই পতপন তাফদেফক 

পকিু বফলন, তাো বফল: সতযই, আল্লাহ এবং তাাঁে োসূফলে িে থেফক দো।69 

এ কােফর্ আল্লাহ তা‘আলা বফলন,  َن َلَف  ٱهلَلَ  َوَل ك 
َ
َحك يم   َعز يز   إ نَُهۥ بَي َنُهم    أ  “পকন্তু 

আল্লাহ তাফদে মফধয বন্ধন সৃপি কফে পদফেফিন, পতপন থতা প্রবল িোক্রান্ত, 

মহাপবজ্ঞানী” পতপন সম্মাপনত সবণশপিমান, থয বযপি তাাঁে ওিে ভেসা োফখ থস 

আশাহত হে না, পতপন প্রজ্ঞাবান তাাঁে কাফজকফমণ ও পবপধপবধাফন। হাপকম েহ. 

এবং ইমাম নাসাঈ েহ. আবু্দল্লাহ ইবন মাসউদ ো. থেফক বর্ণনা কফেন পতপন 

বফলন,   َت  لَو نَاق 
َ
ۡرض   ف   َمِ أ

َ ِ ٱل  َت  َمِ   ََج يع  َلا 
َ
َ  أ وب ه م   َبي 

قُلُ  “দুপনোে যা পকিু আফি 

তাে সবিুকু খেি কেফলও তুপম তাফদে অন্তেগুফলাফক প্রীপতে থডাফে বাাঁধফত 

িােফত না”। তাো হফলন যাো এফক অিেফক আল্লাহে জনয ভাফলাবাফসন। 

অিে বর্ণনাে এফসফি, থয দুই বযপি এফক অিেফক আল্লাহে জনয মহব্বত 

কফেন তাফদে সম্পফকণ নাপযল হফেফি। হাফকম হাদীসপি সহীহ আখযাপেত 

কফেন।70 মুজাপহদ েহ. বফলন, যখন দুই বনু্ধ এফক অিফেে সাফে সাোত হে 

এবং একজন অিে জফনে হাত ধফে মুিপক হাপস থদে, তাফদে উভফেে গুনাহ 

এমনভাফব ঝফে িফড় থযমনপি ঝফে িফড় গাফিে িাতাগুফলা। আবদাহ বফলন, 

আপম বললাম, পনশ্চে এপি খুবই কম। পতপন বলফলন, তুপম এ কো কো বফলা 

না। কাের্, আল্লাহ তা’আলা বফলন, তােিে পতপন এ আোত- َت  لَو    نَاق 
َ
 ف   َمِ أ

ۡرض  
َ ِ ٱل  َت  َمِ   ََج يع  َلا 

َ
َ  أ وب ه م   َبي 

قُلُ  “দুপনোে যা পকিু আফি তাে সবিুকু খেি 

কেফলও তুপম তাফদে অন্তেগুফলাফক প্রীপতে থডাফে বাাঁধফত িােফত না”  
পতলাওোত কফেন। আবদাহ েহ. বফলন, এফত আপম বুঝফত িােলাম পতপন 

                                           
69 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ৪৩৩; সহীহ মুসপলম, হাদীস নং ১০৬১/১৩৯ 
70 নাসাঈ, হাদীস নং ১২১০; হাফকম, হাদীস নং ৩২৯/২ 
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 171  

আমাে থিফেও অপধক জ্ঞানী। তাবোনী সালমান আল-োেসী োপদোল্লাহু ‘আনহু 

থেফক হাদীস বর্ণনা কফেন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন, « َّإِن
ْسِلَم إَِذا َما ذنوبهما كما َتات الَْوَرق  َعِن  الْم  َخَذ بِيَِد ِ ََتَاتَّْت َعنْه 

َ
ْسِلَم فَأ َخا   الْم 

َ
َجَرةِ لَِِقَ أ  الشَّ

« .اَْلَابَِسِة ِِف يَْوِ  ِريٍح اعصف، وإال غفر هلما ذنوبهما ولو َكنت ِمثَْل َزَبِد ابْلَِحارِ   “যখন 

থকাফনা মুসপলম অিে মুসপলফমে সাফে সাোৎ কফে এফক অিফেে সাফে হাত 

থমলাে, তাফদে উভফেে গুনাহগুফলা এমনভাফব ঝফে িফড় থযমনভাফব প্রবল 

বাতাফসে সমে গাফিে শুকফনা িাতাগুফলা ঝফে িফড়। অনযোে তাফদে 

গুনাহগুফলা েমা কফে থদওো হফব, যপদও তা সমুফদ্রে থেনা িপেমার্ হফে 

োফক”।71 

َهِ﴿ يُّ
َ
أ ُّ  َي  ُبَك  ٱنلَب  م ن يَ  م نَ  ٱَتَبَعَك  َوَمن   ٱهلَلُ  َحس  َهِ ٦٤ ٱل ُمؤ  يُّ

َ
أ ُّ  َي  م ن يَ  َحر  ض   ٱنلَب   ََعَ  ٱل ُمؤ 

   ۖ ونَ  م  نُكم   يَُكن إ ن ٱل ق َتِ ُ ونَ  ع ِش  ُ ل ُبوا   َص ۡب  ئَتَي     َيغ 
ل ُبو ا   م  ِ ئَة   م  نُكم يَُكن ِإَون م ِ   َيغ 

ِ ل ا 
َ
َنُهم   َكَاُروا   ٱََّل ينَ  م  نَ  أ

َ
َقُهونَ  َّل  و م  قَ  ب أ نَ  وََعل مَ  َعنُكم   ٱهلَلُ  َخَاَف  ٱل َٰٔـنَ  ٦٥ َيا 

َ
 ف يُكم   أ

  ِ ا  ل ُبوا   َصِب َرة   م  ِ ئَة   م  نُكم يَُكن فَإ ن َضع  ئَتَي     َيغ 
ل ف   م  نُكم   يَُكن ِإَون م ِ 

َ
ل ُبو ا   أ َاي    َيغ 

ل 
َ
 أ

 [ ٦٦ ،٦٤: االنفال] ﴾٦٦ ٱلَص ۡب  ينَ  َمعَ  َوٱهلَلُ  ٱهلَل ه  ب إ ذ ن  

অেণানুবাদ: 

“থহ নবী! আল্লাহই থতামাে আে থতামাে অনুসােী ঈমানদােফদে জনয যফেি। 
থহ নাবী! যুফিে বযািাফে মুপমনফদেফক উদু্বি কে। থতামাফদে মফধয পবশজন 
সধযণশীল োকফল তাো দু’শ জফনে ওিে জেী হফব এবং থতামাফদে মফধয 
(ঐরূি) একশ’ জন োকফল তাো একহাজাে কাপেফেে ওিে পবজেী হফব। 
থকননা তাো হফে এমন থলাক যাো (নযাে-অনযাে সম্পফকণ) থকাফনা থবাধ োফখ 

                                           
71 আল-মু‘জামুল কবীে: ৬/২৫৬ 



 

 

হাফেয ইবন কাসীফেে তােসীে থেফক সংফেপিত সূো আল-আনোল-এে তােসীে   
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না। (তফব) এখন আল্লাহ থতামাফদে দাপেত্বভাে কপমফে পদফেফিন। আল্লাহ থতা 
জাফনন থয থতামাফদে পভতে দুবণলতা েফে থগফি, কাফজই থতামাফদে মাফঝ যপদ 
একশ’ জন সধযণশীল হে তফব তাো দু’শ জফনে ওিে পবজেী হফব। আে যপদ 
থতামাফদে মাফঝ এক হাজাে (ঐ েকম) থলাক িাওো যাে তাহফল তাো 
আল্লাহে হুকুফম দু’হাজাে থলাফকে ওিে জেী হফব। আে আল্লাহ সধযণশীলফদে 
সাফে (আফিন)।” [সূো আল-আনোল, আোত: ৬৪-৬৬]  

তােসীে: 

যুফিে জনয উৎসাহ প্রদান এবং এ বযািাফে সুসংবাদ প্রদান থয, অল্পসংখযক 

মুসপলম বহুসংখযক কাফেফেে ওিে জেলাভ কেফব: 

তা‘আলা তাাঁে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম এবং মুপমনগর্ফক শত্রুফদে 

পবরুফি যুফিে বযািাফে উৎসাপহত কেফিন, এবং তাফদে দলবফলে পবিফে 

সংগ্রাম কোে পনফদণশ থদন, পতপন তাফদেফক অবপহত কফেন থয, পতপন তাফদে 

শত্রুফদে পবরুফি তাফদে জনয যফেি, পতপন তাফদেফক সাহাযয কেফবন, 

তাফদেফক শপিশালী কেফবন, যপদও শত্রুফদে সংখযা থবপশ হে আে এফকে িে 

এক তাফদে জনয সাহাযয আফস, আে মুপমনফদে সংখযা অল্প হে। ইবন আবী 

হাপতম শা‘আবী থেফক আল্লাহে বার্ী   
َ
أ َهَِي  ُّ  يُّ ُبَك  ٱنلَب   م نَ  ٱَتَبَعَك  َوَمن   ٱهلَلُ  َحس 

م ن يَ   থহ নাবী! আল্লাহই থতামাে আে থতামাে অনুসােী ঈমানদােফদে জনয ٱل ُمؤ 

যফেি”  পবষফে বফলন, আল্লাহ আিনাে জনয এবং আিনাে সাফে যাো 

আিনাে অনুসােী েফেফি তাফদে জনয যফেি। আতা আল-খুোসানী এবং আবু্দে 

েহমান ইবন যাফেদ থেফকও অনুরূি বর্ণনা বপর্ণত।  

এ কােফর্ আল্লাহ তা‘আলা বফলন, َِه يُّ
َ
أ ُّ  َي  م ن يَ  َحر  ض   ٱنلَب  ۖ    ََعَ  ٱل ُمؤ  ٱل ق َتِ  “থহ 

নবী! যুফিে বযািাফে মুপমনফদেফক উদু্বি কে” অেণাৎ তাফদেফক উৎসাপহত কে, 
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তাফদেফক পনফদণশ দাও। এ কােফর্ োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম 

যুফিে জনয তাফদেফক উৎসাপহত কেফতন, যখন তাো শত্রুফদে মুফখামুপখ 

হফতন, বদে যুফিে পদন কাফেেো যখন তাফদে দলবল ও থযাগান পনফে হাপযে 

হে, তখন পতপন তাাঁে সাহাবীগর্ফক বফলন, «وا إَل جنة عرضها السموات  ق وم 
«واألرض  ‘থতামো জান্নাফতে প্রপত উফি দাাঁড়াও যা আসমানসমূহ ও জপমফনে 

সমান প্রশি’। তখন উমাইে ইবনল হুমাম োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, এপি পক 

আসমানসমূহ ও জপমফনে মফতা প্রশি? োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম বফলন, হাাঁ, তখন পতপন বফলন, بخ بخ  (কতইনা িমৎকাে, কতইনা 

িমৎকাে) এ সমে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন, « َما َُيِْمل َك
«لََعَ قَْولَِك بٍَخ بٍَخ   পকফস থতামাফক بخ بخ  কোপি বলফত উদু্বি কফেফি? পতপন 

বফলন, এ আশাে থযন আপম এে অপধবাসী হফত িাপে, পতপন সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম বফলন,  « ْهِلَها فَإِنََّك
َ
« ِمَن أ  “তুপম এে অপধবাসী, থলাকপি তখন সমু্মফখ 

অগ্রসে হে, পতপন তাে তেবােীে থকাষ থভফে থেফলন, এেিে থখজুে থবে 

কফে থখফত োফকন, এেিে পতপন বাপক থখজুেগুফলা তাে হাত থেফক থেফল 

পদফে বফলন, আপম যপদ এগুফলা খাওোে জনয থবাঁফি োপক তফব থতা থসিা বড় 

দীঘণ জীবন, এেিে পতপন সমু্মফখ এপগফে পগফে যুফি পলপ্ত হন অবফশফষ শহীদ 

হন।72  

এেিে আল্লাহ তা‘আলা মুপমনগর্ফক সু-সংবাদ প্রদান কফে এবং পনফদণশ পদফে 

বফলন, ونَ  م  نُكم   يَُكن إ ن ُ ونَ  ع ِش  ُ ل ُبوا   َص ۡب  ئَتَي     َيغ 
ل ُبو   م  ِ ئَة   م  نُكم يَُكن ِإَون م ِ   ا  َيغ 

ِ ل ا 
َ
َكَاُروا   ٱََّل ينَ  م  نَ  أ  “থতামাফদে মফধয পবশজন সধযণশীল োকফল তাো দু’শ 

জফনে ওিে জেী হফব এবং থতামাফদে মফধয (ঐরূি) একশ’ জন োকফল তাো 
                                           
72 সহীহ মুসপলম, হাদীস নং ১৯০১ 
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একহাজাে কাপেফেে ওিে পবজেী হফব” প্রপত একজন দশজফনে থমাকাপবলাে 

সধযণয কেফত িােফব, এেিে আল্লাহ তা‘আলা এ পবষেপি থোপহত কফে থদন 

আে সুসংবাদ বাপক থেফখ থদন। আবু্দল্লাহ ইবনুল মুবােক বফলন, হাদীসপি 

আমাফদে পনকি বর্ণনা কফেফিন জােীে ইবন হাপযম, (পতপন বফলন) হাদীসপি 

আমাে পনকি বর্ণনা কফেফিন আয-যুবাইে ইবন পখণেীত (পতপন) ইকপেমা থেফক 

(পতপন) আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফক, পতপন বফলন, যখন 

এ আোত অবতীর্ণ হে। ونَ  م  نُكم   يَُكن إ ن ُ ونَ  ع ِش  ُ ل ُبوا   َص ۡب  ئَتَي     َيغ 
م ِ   

“থতামাফদে মফধয পবশজন সধযণশীল োকফল তাো দু’শ জফনে ওিে জেী হফব” 

তখন পবষেপি মুসপলমবৃফেে পনকি কপিন মফন হে অবফশফষ আল্লাহ তা‘আলা 

তাফদে ওিে েেয কফেন থয, একজন থযন দশজন মুশপেফকে থমাকাপবলাে 

সধযণয ধাের্ কফে, এেিে হালকা কফে আোত অবতীর্ণ হে, আল্লাহ তা‘আলা 

বফলন,  ََعنُكم   ٱهلَلُ  َخَاَف  ٱل َٰٔـن  “(তফব) এখন আল্লাহ থতামাফদে দাপেত্বভাে 

কপমফে পদফেফিন” এখান থেফক   ل ُبوا ئَتَي    َيغ 
م ِ   (দু’শ জফনে ওিে জেী হফব” এ 

িযণন্ত। পতপন বফলন, আল্লাহ তা‘আলা তাফদে থেফক সবপেতা কপমফে থদন, আে 

কপমফে থদওোে অনুিাফত সধযণযফে পনফদণশও হাল্কা কফেন।  

َب  ي  ََكنَ  َمِ﴿ ن نل 
َ
ۥ   يَُكونَ  أ ى   َلُ َ ۡس 

َ
نَ  َحَّت   أ ۡرض    ف   ُيث خ 

َ ن َيِ َعَرَض  تُر يُدونَ  ٱل   يُر يدُ  َوٱهلَلُ  ٱدلُّ
ه  َرةَ َّل  ٦٧ َحك يم   َعز يز   َوٱهلَلُ  ٱٓأۡلخ  ُتم   ف يَمِ   لََمَسُكم   َسَبقَ  ٱهلَل   م  نَ  ك َت ب   َلو  َخذ 

َ
يم   َعَذاب   أ  َعظ 

ُتم   م َمِ فَُُكُوا   ٦٨ ِ   َحَل ال   َغن م  يم   َغُاور   ٱهلَلَ  إ نَ  ٱهلَلَ   َوٱَتُقوا   َطي  ب   [ ٦٣ ،٦٧: االنفال] ﴾٦٩ رَح 

অেণানুবাদ: 

“থকাফনা নবীে জনয এপি সপিক কাজ নে থয, থদফশ (আল্লাহে শত্রুফদেফক) 
িুফোমাত্রাে িোভূত না কো িযণন্ত তাে (হাফত) যুি-বেী োকফব। থতামো 
দুপনোে ্বলােণ িাও আে আল্লাহ িান আপখোত (এে সােলয), আল্লাহ প্রবল 
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িোক্রান্ত, মহাপবজ্ঞানী। আল্লাহে থলখন যপদ িূফবণই থলখা না হত তাহফল 
থতামো যা (মুপিির্ পহফসফব) গ্রহর্ কফেি ত্নয থতামাফদে ওিে মহাশাপি 
িপতত হত। এেফর্, যুফি গনীমত পহফসফব যা থতামো লাভ কফেি তা থভাগ 
কে, তা সবধ ও িপবত্র। আল্লাহফক ভে কফে িফলা, পনশ্চে আল্লাহ অপত 
েমাশীল, অপত দোলু”। [সূো আল-আনোল, আোত: ৬৭-৬৯] 

তােসীে: 

ইমাম আহমাদ েহ. বর্ণনা কফেন, আনাস োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বদে যুফিে বেীফদে বযািাফে (সাহাবীগফর্ে 

পনকি) িোমশণ িান, তােিে আবু বকে োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, থহ আল্লাহে 

োসূল! তাো আিনাে ্বলজাতী ও আত্মীে আিপন তাফদে বাপিফে োফখন এবং 

তাফদে তাওবা কেফত বফলন। হফত িাফে আল্লাহ তা‘আলা তাফদে তওবা কবুল 

কেফবন। উমাে োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, থহ আল্লাহে োসূল তাো আিনাফক 

অ্বলীকাে কেফি, আিনাফক থবে কফে পদফেফি, আিপন অগ্রসে হফে তাফদে 

গদণান উপড়ফে পদন। আবু্দল্লাহ ইবন োওোহা োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, থহ 

আল্লাহে োসূল! আিপন এমন একপি এলাকাে েফেফিন যাফত প্রিুে জালাপন 

েফেফি, আিপন মাফি আগুন জালান তােিে তাফদে আগুফন পনফেি কফেন। 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম িুিিাি োকফলন তাফদে কোে 

থকাফনা উত্তে পতপন পদফলন না। তােিে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম পভতফে প্রফবশ কেফলন। তখন তাো বলাবপল কেফত লাগল, থকউ 

বফল, আবু বকে োপদোল্লাহু ‘আনহু-এে মতামত গ্রহর্ কেফবন। আে কতক 

মানুষ বফল, উমাে োপদোল্লাহু ‘আনহুে মতামত গ্রহর্ কেফবন আে থকউ থকউ 

বফলন, আবু্দল্লাহ ইবন োওোহা োপদোল্লাহু ‘আনহুে মতামত গ্রহর্ কেফবন। 

তােিে পতপন থবে হফলন, আল্লাহ তা‘আলা কতক মানুফষে অন্তেফক নেম কফে 
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থদন েফল তা দুফধে থিফে নেম হে। আবাে কতক মানুফষে অন্তেফক কপিন 

কফেন েফল তা িােফেে থিফে কপিন হে। থহ আবু বকে থতামাে দৃিান্ত 

ইবোহীম আলাইপহস সালাফমে মত। পতপন বফলন, ﴿َوَمن   م ن     فَإ نَُهۥ تَب َعن   َفَمن 
يم   َغُاور   فَإ نََك  َعَصِن   [٣٦: ابراهيم] ﴾٣٦ رَح   “সুতোং থয আমাে অনুসের্ কফেফি, 

পনশ্চে থস আমাে দলভুি, আে থয আমাে অবাধয হফেফি, তফব পনশ্চে আিপন 

েমাশীল, িেম দোলু’’। [সূো ইবোহী, আোত: ৩৬] থহ আবু বকে! থতামাে 

দৃিান্ত ঈসা আলাইপহস সালাফমে মফতা। পতপন বফলন, ﴿ب ُهم   إ ن  ع َبُِدَك   فَإ َنُهم   ُتَعذ  
ا ر   ِإَون نَت  فَإ نََك  لَُهم   َتغ 

َ
َعز يزُ  أ

َك يمُ  ٱل  [١١١: دةاملائ] ﴾١١٨ ٱۡل   যপদ আিপন তাফদেফক 

শাপি প্রদান কফেন তফব তাো আিনােই বাো, আে তাফদেফক যপদ েমা 

কফেন, তফব পনশ্চে আিপন িোক্রমশালী, প্রজ্ঞামে।’ [সূো আল-মাফেদাহ, 

আোত: ১১৮] থহ উমাে! থতামাে দৃিান্ত মূসা আলাইপহস সালাফমে মফতা, পতপন 

বফলন, ﴿ِم س   َرَبَن َو ل ه م   ََعَ   ٱط  م 
َ
ُدد   أ وب ه م   ََعَ   َوٱش 

م ُنوا   فاََل  قُلُ مَ  ٱل َعَذاَب  يََرُوا   َحَّت   يُؤ  ّل 
َ  ٱل 

 ,থহ আমাফদে েব, তাফদে ধন-সম্পদ পনপশ্চহ্ন কফে পদন“ ٨٨﴾ ]يونس : ١١[

তাফদে অন্তেসমূহফক কফিাে কফে পদন। েফল তাো ঈমান আনফব না, যতের্ 

না যন্ত্রর্াদােক আযাব থদফখ’। [সূো ইউনুস, আোত: ৮৮] থহ আবু্দল্লাহ ইবন 

োওোহা থতামাে দৃিান্ত নূহ আলাইপহস সালাফমে মফতা, পতপন বফলন, ﴿ َۖ  نُوح   َوقَِ
ۡرض   ََعَ  تََذر   َّل  َرب   

َ َك ا ر ينَ  م نَ  ٱل 
[٢٦: نوح] ﴾٢٦ َديًَِرا ٱل   “আে নূহ বলল, ‘থহ আমাে 

েব! জপমফনে উিে থকাফনা কাফেেফক অবপশি োখফবন না’। [সূো নূহ, 

আোত: ২৬] ইবন মাসউদ বফলন, আপম বললাম থহ আল্লাহে োসূল! «  َهيْل إاِلَّ س 
«ْبن  بيضا   ‘তফব সুহাইল ইবন বাইদা’ কাের্ থস ইসলাফমে কো আফলািনা 

কফে। এেিে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম িুি োফকন। আপম 

আমাে ওিে আসমান থেফক িােে বপষণত হওোে প্রকি আশঙ্কাে ভফে ভীত 
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হওোিা ঐ পদফনে থিফে অপধক আে কখফনা থদপখপন। এমনপক োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফল, « َهيْل  بْن  بيضا «إاِلَّ س   তােিে আল্লাহ 

তা‘আলা এ আোত-   ى َ ۡس 
َ
ۥ   أ ن يَُكونَ  َلُ

َ
َب  ي  أ  থশষ িযণন্ত নাপযল কফেন।73 َمِ ََكنَ  نل 

ইবন উমাে োপদোল্লাহু ‘আনহু থেফক বপর্ণত, বদে যুফি যখন বেীফদে বেী 

কো হে, তাফদে মফধয আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহু পিফলন, তাফক একজন 

আনসােী বেী কফেন। থস বফল আপম আনসােীফদে ওো‘দা পদফেপি তাো তাফক 

হতযা কেফব। এ সংবাদপি োসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে পনকি 

থিৌঁিফল পতপন বফলন,   نَْصار
َ
ْجِل َعِّمِّ الَْعبَّاِس، َوقَْد َزَعَمِت اأْل

َ
نَِم اللَّيْلََة ِمْن أ

َ
"إِِّنِّ لَْم أ

ْم قَاتِل و  " نَّه 
َ
 আপম আমাে িািা আব্বাফসে পিন্তাে োফত ঘুমাফত িাপে পন। আমাে“ أ

মফন হপেল আনসােো তাফক হতযা কফে থেলফব” তখন উমাে োপদোল্লাহু 

‘আনহু বলফলন, আপম পক তাফদে পনকি যাব? বলফলন, হাাঁ, তােিে উমাে 

োপদোল্লাহু ‘আনহু আনসােফদে পনকি আসফলন এবং বলফলন, থতামো 

আব্বাসফক থিফড় দাও। তাো বলল, আল্লাহে শিে আমো তাফক িাড়ফবা না, 

তখন উমাে োপদোল্লাহু ‘আনহু তাফদে বলফলন, যপদ আল্লাহে োসূল তাফত 

োপয হে? তাো বলল, যপদ আল্লাহে োসূল তাফত োপজ হে, তফব তুপম তাফক 

পনফে যাও। তােিে উমাে োপদোল্লাহু ‘আনহু তাফক িাড়াফলন। তােিে যখন 

থস উমাে োপদোল্লাহু ‘আনহুে হাফত পিফলন, তখন পতপন তাফক বলল, থহ 

আব্বাস তুপম ইসলাম গ্রহর্ কে, আল্লাহে শিে থতামাে ইসলাম গ্রহর্ কো 

আমাে পনকি খাত্তাফবে ইসলাম গ্রহর্ কো হফত পপ্রে। কাের্, আপম োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লামফক থদফখপি তাফক থতামাে ইসলাম কবুল কো 

                                           
73 আহমাদ; পতেপমযী, হাদীস নং ৩০৮৪; হাপকম ্বলীে মুিাদোফক এবং পতপন বফলন, পবশুি 
সনদ। ইমাম বুখােী ও মুসপলম হাদীসপি উফল্লখ কফেন পন। 
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খুপশ কেফব। পতপন তােিে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম িোমশণ 

িাইফলন, তখন আবু বকে োপদোল্লাহু ‘আনহু বলফলন, এোফতা আিনাে 

থগাফত্রে থলাক তাফদে থিফড় পদন। উমাে োপদোল্লাহু ‘আনহুে পনকি িোমশণ 

িান তখন পতপন বফলন, আিপন তাফদে হতযা করুন। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইপহ ওোসাল্লাম তাফদে থেফক পেদইো গ্রহর্ কেফলন, তখন আল্লাহ 

তা‘আলা َِب  ي  ََكنَ  َم ن نل 
َ
ۥ   يَُكونَ  أ َ  َلُ ۡس 

َ
نَ  َحَّت   ى  أ ۡرض    ف   ُيث خ 

َ ٱل   “থকাফনা নবীে জনয 

এপি সপিক কাজ নে থয, থদফশ (আল্লাহে শত্রুফদেফক) িুফোমাত্রাে িোভূত না 

কো িযণন্ত তাে (হাফত) যুি-বেী োকফব। এ আোত নাপযল কফেন।74  

ইমাম আহমাদ েহ. বর্ণনা কফেন, আনাস োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বদে যুফিে বেীফদে বযািাফে (সাহাবীগফর্ে 

পনকি) িোমশণ িান, পতপন বফলন,  ْم ْم ِمنْه  ْمَكنَك 
َ
َ قَْد أ  আল্লাহ তা‘আলা إِنَّ اَّللَّ

তাফদে ওিে থতামাফদেফক পবজেী কফেফিন’ তখন উমাে ইবনুল খাত্তাব 

োপদোল্লাহু ‘আনহু উফি দাাঁপড়ফে বফলন, ইো োসূলাল্লাহ, আিপন তাফদে গদণান 

উপড়ফে পদন, পকন্তু োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম তাাঁে থেফক মুখ 

পেপেফে থনন, এেিে আবােও োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন, 

مْ  ْم ِمنْه  ْمَكنَك 
َ
َ قَْد أ  থহ থলাক সকল, আল্লাহ তা‘আলা তাফদে ওিে“ إِنَّ اَّللَّ

থতামাফদেফক পবজে দান কফেফিন, আে এো গতকাল (িূফবণ) পিল থতামাফদেই 

ভাই। তখন উমাে োপদোল্লাহু ‘আনহু উফি দাাঁপড়ফে বফলন, ইো োসূলাল্লাহ! 

আিপন তাফদে গদণান উপড়ফে পদন, পকন্তু এবােও োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম তাাঁে থেফক মুখ পেপেফে থনন, এেিে আবােও োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইপহ ওোসাল্লাম থলাফকফদে পনকি আফগে কোই বফলন, তখন আবু বকে 

                                           
74 মুিাদোফক (২/৩২৯) এবং হাপকম বফলন, সনদ শুি। 
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পসদ্দীক োপদোল্লাহু ‘আনহু দাাঁপড়ফে বফলন, ইো োসূলাল্লাহ! আমো মফন কপে 

তাফদেফক েমা কফে পদন, আে তাফদে থেফক মুপিির্ গ্রহর্ করুন। বর্ণনাকােী 

বফলন, এেিে োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে থিহাোে পিন্তাে থয 

িাি পিল তাে দূে হে, পতপন তাফদেফক েমা কফে থদন আে তাফদে থেফক 

মুপিির্ গ্রহর্ কফেন। পতপন বফলন, তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আোত অবতীর্ণ 

কফেন,  َّل ُتم   ف يَمِ   لََمَسُكم   َسَبقَ  ٱهلَل   م  نَ  ك َت ب   َلو  َخذ 
َ
يم   َعَذاب   أ َعظ   “আল্লাহে থলখন 

যপদ িূফবণই থলখা না হত তাহফল থতামো যা (মুপিির্ পহফসফব) গ্রহর্ কফেি 

ত্নয থতামাফদে ওিে মহাশাপি িপতত হত” আলী ইবন আবু তালহা বর্ণনা 

কফেন, আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা  َّل َسَبقَ  ٱهلَل   م  نَ  ك َت ب   َلو   

“আল্লাহে থলখন যপদ িূফবণই থলখা না হত” এ আোত সম্পফকণ বফলন, অেণাৎ 

সংেপেত গ্রফন্থ থয, গনীমত এবং বেী থতামাফদে জনয হালাল,   ف يَمِ   لََمَسُكم 
ُتم   َخذ 

َ
 ”গ্রহর্ কফেি ত্নয থতামাফদে ওিে িপতত হত“ (মুপিির্ পহফসফব) أ

অেণাৎ বেীফদে থেফক,   يم   َعَذاب َعظ   “মহাশাপি” আল্লাহ তা‘আলা বফলন,   فَُُكُوا 
ُتم   م َمِ ِ   َحَل ال   َغن م  َطي  ب   “এেফর্, যুফি গনীমত পহফসফব যা থতামো লাভ কফেি তা 

থভাগ কে, তা সবধ ও িপবত্র”। আউেী েহ. আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু 

‘আনহুমা থেফক অনুরূি বর্ণনা কফেফিন, অনুরূি বর্ণনা কফেফিন আবু 

হুোেোহ, আবু্দল্লাহ ইবন মাসঊদ, সা‘ঈদ ইবন জুবাইে, ‘আতা’, হাসান আল-

বাসেী, কাতাদা এবং আ‘মাশ থেফকও।  َّل َسَبقَ  ٱهلَل   م  نَ  ك َت ب   َلو   “আল্লাহে থলখন 

যপদ িূফবণই থলখা না হত” এ আোত দ্বাো উফদ্দশয হফে এ জাপতে জনয 

গনীমত হালাল। এ মফতে সােয প্রদান কফে (এ হাদীসপি যা) ইমাম বুখােী ও 

ইমাম মুসপলম তাফদে ‘সহীহ’ গ্রন্থদ্বফে বর্ণনা কফেফিন, জাপবে ইবন আবু্দল্লাহ 

োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন, 
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نِْبيَاِ  َقبِْل: نرصت  بِالرُّْعِب 
َ
َحٌد ِمَن اأْل

َ
نَّ أ ْعَطه  ْعِطيت  ََخًْسا لَْم ي 

 
ِعلَْت يِل َمِسرَيَة َشْهٍر، وَج   "أ

َفاَعَة، ْعِطيت  الشَّ
 
َحٍد َقبِْل، َوأ

َ
َلَّ أِل ِحلَّْت يِلَ الَْغنَائِم  َولَْم َت 

 
وًرا، َوأ رْض  َمْسِجًدا َوَطه 

َ
َوََكَن  اأْل

ًة". بَْعث  إََِل قَْوِمِه َوب ِعثْت  إََِل انلَّاِس اَعمَّ  আমাফক িাাঁিপি পজপনস থদওো হফেফি“ انلَِّبُّ ي 

যা আমাে িূফবণ আে থকাফনা নবীফক থদওো হে পন, আমাফক এক মাফসে দুেফত্ব 

থেফক ভে থদখাফনাে মাধযফম কাফেফেফদে ওিে জে থদওো হফেফি, সমি 

িৃপেবীফক আমাে জনয মসপজদ (সালাত আদাফেে স্থান) এবং িপবত্র কো 

হফেফি, আমাে জনয গনীমতফক হালাল কো হফেফি, আমাে িূফবণ আে কােও 

জনয হালাল কো হে পন। আমাফক শাো‘আত থদওো হফেফি, থকাফনা নবীফক 

শুধুমাত্র তাে জাপতে প্রপত থপ্রের্ কো হত, আে আমাফক সকল মানুফষে প্রপত 

থপ্রের্ কো হফেফি”।75 

আ‘মাশ বফলন, আবু সাপলহ আবু হুোেোহ োপদোল্লাহু আনহু থেফক বর্ণনা 

কফেন, পতপন বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলফিন: 

‘গনীমতফক আমাফদে িাড়া মানবজাপতে আে কােও জনয কখনই সবধ কো হে 

পন। এ কােফর্ আল্লাহ তা‘আলা বফলন,   ُتم   م َمِ َُُِكُوا ِ   َحَل ال   َغن م  َطي  ب   “এেফর্, যুফি 

গনীমত পহফসফব যা থতামো লাভ কফেি তা থভাগ কে” থস সমে তাো 

বেীফদে থেফক মুপিির্ গ্রহর্ কফেন। ইমাম আবু দাঊদ তাাঁে ‘সুনাফন’ উফল্লখ 

কফেন, আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইপহ ওোসাল্লাম বদফেে পদন জাফহলী যুফগে থলাফকফদে মুপিির্ ধাযণ 

কফেন িােশত। জমহুে উলামাে পনকি বেীফদে বযািাফে পসিান্ত হফে পবষেপি 

ইসলামী থনতাে ইখপতোফে, ইো হফল পতপন তাফদেফক হতযা কেফবন। থযমন, 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বানু কুোইযাে বেীফদে থেফত্র 

                                           
75 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ৩৩৫; সহীহ মুসপলম, হাদীস নং ৫২১ 
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কফেপিফলন, আবাে ইো হফল মুপিির্ পনফত িাফেন। থযমন, পতপন সাল্লাল্লাহু 

আলাইপহ ওোসাল্লাম বদফেে বেীফদে বযািাফে কফেপিফলন। অেবা মুসপলম 

বেীফদে পবপনমফে মুি কেফবন। থযমন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম জননকা দাসী ও তাে কনযাে বযািাফে কফেপিফলন। এো সালামাহ 

ইবনুল আকওোে পনকি বেী হফেপিল। োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম এফদেফক পেপেফে পদফে তাফদে িপেবফতণ মুসপলম বেীফদে গ্রহর্ 

কফেপিফলন। অেবা পতপন ইো কেফল বেীফদেফক কফেদী কফে োখফত 

িাফেন। এপি ইমাম শাফে‘ঈ এবং একদল আফলফমে মতামত। এ মাসআলা 

পবষফে ইমামফদে আফো মতামত েফেফি যা পেকাফহে পকতাবসমূফহ পবিাপেত 

আফলািনা কো হফেফি।  

َهِ﴿ يُّ
َ
أ ُّ  َي  يُكم ف    ل  َمن قُل ٱنلَب  ي د 

َ
ى   م  نَ  أ َ ۡس 

َ لَم   إ ن ٱل  وب ُكم   ف   ٱهلَلُ  َيع 
ا قُلُ ت ُكم   َخي    يُؤ 

ا خ ذَ  م  َمِ   َخي  
ُ
ا ر   م نُكم   أ يم   َغُاور   َوٱهلَلُ  لَُكم    َوَيغ  َيَِنَتَك  يُر يُدوا   ِإَون ٧٠ رَح   َخِنُوا   َفَقد   خ 

َكنَ  َقب ُل  م ن ٱهلَلَ  م 
َ
ه  فَأ  [ ٧١ ،٧١: االنفال] ﴾٧١ َحك يم   َعل يم   َوٱهلَلُ  م ن ُهم 

অেণানুবাদ: 

“থহ নবী! থতামাফদে হাফত থয সব যুি-বেী আফি তাফদেফক বল, ‘আল্লাহ যপদ 
থতামাফদে অন্তফে ভাফলা পকিু থদফখন তাহফল থতামাফদে কাি থেফক (মুপিির্) 
যা থনওো হফেফি তাফেফক উত্তম পকিু থতামাফদেফক পতপন দান কেফবন আে 
থতামাফদেফক েমা কফে থদফবন। আল্লাহ অপত েমাশীল, অপত দোলু।’ যপদ 
তাো থতামাে সাফে পখোনাত কোে ইফে কফে (তফব থসিা অসম্ভব পকিু নে, 
কাের্ এে থেফকও গুরুতে থয) তাো িূফবণ আল্লাহে সাফে পখোনাত কফেফি, 
কাফজই আল্লাহ তাফদেফক থতামাে অধীন কফে পদফেফিন। আল্লাহ সবণপবষফে 
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পবফশষভাফব অবগত, সবণফশ্রষ্ঠ প্রজ্ঞাবান”। [সূো আল-আনোল, আোত: ৭০-
৭১] 

তােসীে: 

বেীফদেফক উত্তম পবপনমে প্রদাফনে অপেকাে: 

মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক বর্ণনা কফেন, আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু 

‘আনহুমা বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বদফেে পদন 

বফলন, ْم عإِّن قد » ْرًها اَل َحاَجَة لَه  وا ك  ْخرِج 
 
نَاًسا ِمْن بَِِن َهاِشٍم َوَغرْيِِهْم قَْد أ

 
نَّ أ

َ
رفت أ

َحًدا مِ 
َ
ْم أ ْم بِِقتَانِلَا، َفَمْن لَِِقَ ِمنْك  ْي ِمْن بَِِن هاشم  -نْه 

َ
ََتِيِّ بَْن فَل يقتله، ومن لِق ابْلَخْ  -أ

، فَإِنَّه  إنما خرج م   ه 
ِلِب فَََل َيْقت ل  طَّ ، َوَمْن لَِِقَ الَْعبَّاَس ْبَن َعبِْد الْم  «ْستَْكَرًهاِهَشاٍ  فَََل َيْقت ل ه   

“আপম জাপন থয, বানু হাপশম এবং অনযানয থগাফত্রে কপতিে বযপিফক বদে যুফি 

থজােিূবণক থবে কফে আনা হফেফি, আমাফদে পবরুফি তাফদে যুি কোে বাসনা 

পিল না, তাফদে কােও সাফে যপদ থতামাফদে কােও সাোত হে অেণাৎ বার্ী 

হাপশফমে- তফব তাফক হতযা কফো না, থয বযপিে আবুল বাখতােী ইবন 

পহশাফমে সাফে সাোত হে তাফক হতযা কফো না, যাে সাফে আব্বাস ইবন 

আবু্দল মুত্তাপলফবে থদখা হে তাফক হতযা কফো না। থকননা তাফক থজােিূবণক 

থবে কফে আনা হফেফি”। তখন আবু হুযাইো ইবন উৎবা োপদোল্লাহু ‘আনহু 

বফলন, আমো আমাফদে পিতা, আমাফদে সন্তানাপদ, আমাফদে ভাতৃমণ্ডপল এবং 

আমাফদে আত্মী্বলজনফদে হতযা কেব আে আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমাফক 

থিফড় পদব, আল্লাহে শিে, আমাে সাফে যপদ তাে সাোত হে তফব তেবােী 

দ্বাো তাফক হতযা কেব। এ কো যখন োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাফমে পনকি থিৌঁফি তখন পতপন উমাে ইবনুল খাত্তাব োপদোল্লাহু 

‘আনহুফক বফলন, থহ আবু হােস (উমাে োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, এ পিল 
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প্রেম পদন যাফত োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম আমাে উিনাম ধফে 

ডাফকন) আল্লাহে োসূফলে িািাে মুফখ পক তোবাপে দ্বাো আঘাত কো হফব? 

তখন উমাে োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, ইো োসূলাল্লাহ! আমাফক অনুমপত পদন 

আপম তাে গদণান উপড়ফে থদই, থস মুনাপেক হফে থগফি, আবু হুযাইোহ এেিফে 

বলফতন: আল্লাহে শিে, আপম আমাে এ কোে জনয পনফজফক পনোিদ মফন 

কপে না আে সবণদা আপম এে ভফে ভীত, তফব আমাে শাহাদাফতে মাধযফম 

আল্লাহ তা‘আলা এে েপতিূের্ কফে পদফবন, এেিে পতপন ইোমামাে যুফি 

শাহাদাত বের্ কফেন।76  

ইউনুস ইবন বুকাইে বর্ণনা কফেন মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক থেফক (পতপন) 

ইোযীদ ইবন রূমান থেফক (পতপন) উেওো থেফক (পতপন) যুহেী থেফক (পতপন) 

একদল (বর্ণনাকােী থেফক) পতপন তাফদে নাম বফলন, তাো বফলন, কুোইশো 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে পনকি তাফদে বেীফদে মুপিির্ 

থপ্রের্ কফে, প্রপতপি কাওম তাফদে বেীফদে জনয এমন িপেমার্ মুপিির্ 

িািাে যাফত পতপন খুপশ হফে যান, আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বফলন, ইো 

োসূলাল্লাহ, আপম থতা মুসপলম পিলাম, তখন োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 

ওোসাল্লাম বফলন, « ا مَّ
َ
َ َُيِْزيَك، َوأ ول  فَإِنَّ اَّللَّ ْن َكَما َتق  ْعلَم  بِإِْسََلِمَك، فَإِْن يَك 

َ
اَّللَّ  أ

                                           
76 সীোফত ইবফন পহশাম: ২৭১/২। সহীহ বুখােীফত এফসফি মূসা ইবন উক্ববাহ বর্ণনা কফেন, 
ইবন পশহাব বফলন, হাদীসপি আমাে পনকি বর্ণনা কফেফিন আনাস ইবন মাপলক, কপতিে 
আনসােী োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাফমে পনকি আসাে অনুমপত িান এেিে 
বফলন, ইো োসূলাল্লাহ, আমাফদেফক অনুমপত পদন, আমো আমাফদে মামাত ভাই আব্বাস 
োপদোল্লাহু ‘আনহুমাফক পবনা মুপিিফর্ থিফড় থদই পতপন সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম 
বফলন, « ِ « اَل تََذر وَن ِمنْه  ِدرَْهًمااَل َواَّللَّ  ‘না, আল্লাহে শিে, তাে থেফক একপি পদেহামও থিড় 

না’। (অনুবাদক) সহীহ বুখােী, হাদীস নং ৪০২৬ 
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«بة بن عمروَظاِهر َك َفَقْد ََكَن َعلَيْنَا، فَاْفتَِد َنْفَسَك وابِن أخيك نوفل وعقيل، وحليفك عت  

“আল্লাহ তা‘আলা আিনাে ইসলাম সম্পফকণ ভাফলা অবগত আফিন, প্রকৃত 

পবষে যপদ তাই হে যা আিপন বলফিন তফব আল্লাহ তা‘আলা আিনাফক বদলা 

পদফবন, তফব আিনাে বাপহযক পবষেপি আমাফদে পবরুফি, কাফজই আিনাে 

মুপিির্ পদন, আেও পদন আিনাে দুই িািাত ভাই নাউোল ইবনুল হাপেস 

ইবন আবু্দল মুত্তাপলব এবং আক্বীল ইবন আবু তাপলব ইবন আবু্দল মুত্তাপলফবে 

আে আিনাে পমত্র বানু হাপেস ইবন পেহে ভাই উৎবা ইবন আমফেে। তখন 

পতপন (আব্বাস) বফলন, আমাে পনকি মুপিির্ থনই ইো োসূলাল্লাহ। পতপন 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন, « ْال ُّ 
 
نَْت َوأ

َ
ِي َدَفنْتَه  أ ْيَن الَْمال  اَّلَّ

َ
َفْضِل؟ فَأ

ِصبْت  ِِف َسَفِري َهَذا،
 
لَْت لََها إِْن أ ِي َدَفنْت ه  بِلَِِنَّ الَْفْضِل َوَعبِْد ا َفق  ثَمَ َفَهَذا الَْمال  اَّلَّ ِ َوق  «َّللَّ  

“থসই সম্পদ থকাোে যা আিপন এবং উমু্মল োয্ল িুাঁফত থেফখফিন আে আিপন 

তাফক বফলপিফলন: আপম যপদ সেফে পনহত হই তফব আমাে এ িুাঁফত োখা 

সম্পদ আমাে সন্তান েযল, আবু্দল্লাহ এবং কুসাফমে জনয? পতপন বফলন, 

আল্লাহে শিে, ইো োসূলাল্লাহ, পনঃসফেফহ আপম অবগত আপি থয, আিপন 

আল্লাহে োসূল, এপি এমন একপি পবষে যা আপম আে েযফলে মা িাড়া আে 

থকউ জাফন না, তাহফল আিনাো আমাে কাফি োকা থয পবশ উপকো পনফে 

পনফেফিন থসিাফকই আমাে মুপিির্ পহফসফব গ্রহর্ করুন, তখন োসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন, « ْعَطانَا اَّللَّ  َتَعاََل ِمنَْك
َ
ٌ  أ «اَل، َذاَك يَشْ  না, 

থসিা থতা আল্লাহ তা‘আলা পনজ অনুগ্রফহ আিনাে থেফক আমাফদেফক 

পদফেফিন। সুতোং আব্বাস পনফজে, তাাঁে দুই ভাতুষু্পত্র এবং তাাঁে হালীফেে 

(পমফত্রে) িে থেফক মুপিির্ আদাে কফেন। থস সমে আল্লাহ তা‘আলা 

অবতীর্ণ কফেন-  َِه يُّ
َ
أ ُّ  َي  يُكم ف    ل  َمن قُل ٱنلَب  ي د 

َ
ى   م  نَ  أ َ ۡس 

َ لَم   إ ن ٱل   وب ُكم  قُلُ  ف   ٱهلَلُ  َيع 
ا ت ُكم   َخي   ا يُؤ  خ ذَ  م  َمِ   َخي  

ُ
ا ر   م نُكم   أ يم   َغُاور   َوٱهلَلُ  لَُكم    َوَيغ  رَح   “থহ নবী! থতামাফদে 
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 185  

হাফত থয সব যুিবেী আফি তাফদেফক বল, ‘আল্লাহ যপদ থতামাফদে অন্তফে 

ভাফলা পকিু থদফখন তাহফল থতামাফদে কাি থেফক (মুপিির্) যা থনওো হফেফি 

তাফেফক উত্তম পকিু থতামাফদেফক পতপন দান কেফবন আে থতামাফদেফক েমা 

কফে পদফবন, আে আল্লাহ তা‘আলা িেম েমাশীল অতযন্ত দোলু”। 

আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, তাো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লামফক 

বলল, আিপন যা পনফে এফসপি আে আমো সােয পদই থয, আিপন আল্লাহে 

োসূল। আমো অবশযই আমাফদে কাওফমে ওিে আিনা কলযার্ফক প্রাধানয 

থদব। তােিে আল্লাহ নাপযল কফেন, لَم   إ ن ا قُلُوب ُكم   ف   ٱهلَلُ  َيع  ت ُكم   َخي   ا يُؤ   َخي  
ذَ  م  َمِ   خ 
ُ
ا ر   م نُكم   أ يم   َغُاور   َوٱهلَلُ  لَُكم    َوَيغ  رَح   অেণাৎ আল্লাহ তা‘আলা থতামাফদে 

থেফক যা থনওো হফেফি তাে পবপনমফে থতামাফদে উত্তম বদলা থদফবন।   ا ر  َوَيغ 
 থতামাফদে পশকণ যাে ওিে থতামো পিফল। এ আোত নাপযফলে িে لَُكم   

আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, আমাে সম্পফকণ এ আোত নাপযল না হফে 

সমগ্র দুপনো আমাফক থদওো থহাক তা আপম িিে কপে না। আল্লাহ তা‘আলা 

বফলফিন,   ت ُكم ا يُؤ  ذَ  م  َمِ   َخي   خ 
ُ
م نُكم   أ  আমাে থেফক যা থনওো হফেফি তাে 

একশত গুর্ থবপশ উত্তম আমাফক থদওো হফেফি এবং আল্লাহ তা‘আলা বফলন, 

ا ر   لَُكم    َوَيغ   আশা কপে পতপন আমাফক েমা কফে পদফেফিন।  

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী: َيَِنَتَك  يُر يُدوا   ِإَون خ   “যপদ তাো থতামাে সাফে পখোনাত 

কোে ইফে” (তফব থসিা অসম্ভব পকিু নে, কাের্ এে থেফকও গুরুতে থয) 

অেণাৎ তাো থয সমি কোবাতণা প্রকাশ কফে তাফত   َقب ُل  م ن ٱهلَلَ  َخِنُوا   َفَقد  “তাো 

িূফবণ আল্লাহে সাফে পখোনাত কফেফি” অেণাৎ বদে যুফিে িূফবণ তাাঁফক অ্বলীকাে 

কফে।  ََكن م 
َ
ه  فَأ م ن ُهم   “কাফজই আল্লাহ তাফদেফক থতামাে অধীন কফে পদফেফিন” 
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তাফদেফক বদফে বেী কোে মাধযফম।  َُحك يم   َعل يم   َوٱهلَل  “আল্লাহ সবণ পবষফে 

পবফশষভাফব অবগত, সবণফশ্রষ্ঠ প্রজ্ঞাবান” পতপন তাাঁে কমণ সম্পফকণ িূর্ণ অবগত 

আে থস বযািাফে প্রজ্ঞাবান।  

কাতাদাহ বফলন, আবু্দল্লাহ ইবন আবী সাোহ যখন থস মুেতাদ হফে 

মুশপেকফদে সাফে পমপলত হে তাে সম্পফকণ আোত নাপযল হে।  

আতা আল-খুোসানী বফলন, ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা বফলফিন, 

আব্বাস ও তাে সােীফদে পবষফে নাপযল হফেফি যখন তাো বফল আমো 

আমাফদে সম্প্রদাফেে ওিে আিনাে কলযার্ফক প্রাধানয থদব। সূদ্দী েহ. বফলন, 

আোতপি বযািক। তাে কোই স্পি ও বযািক। আল্লাহ ভাফলা জাফনন।  

َو ل ه م   َوَج َهُدوا   َوَهَِجُروا   َءاَمُنوا   ٱََّل ينَ  إ نَ ﴿ م 
َ
ه م   ب أ نُاس 

َ
ا   َءاَووا   َوٱََّل ينَ  ٱهلَل   َسب يل   ف   َوأ و   َونََِصُ

َل ئ َك  و 
ُ
ُضُهم   أ َِ ءُ  َبع  ّل  و 

َ
ُروا   َولَم   َءاَمُنوا   َوٱََّل ينَ  َبع ض    أ ءي  م  ن َوَل يَت ه م م  ن لَُكم َمِ ُيَهِج   َحَّت   ََش 

ُروا    وُكم   ِإَون   ُيَهِج  تَنَِصُ ُ  َفَعلَي ُكمُ  ٱدل  ين   ف   ٱس  ِۢم ََعَ   إ َّل  ٱنلَِص  ه  َوبَي َنُهم بَي َنُكم   قَو   وَٱهلَلُ  م  يَث ق 
َملُونَ  ب َمِ ي   َتع   [ ٧٢: االنفال] ﴾٧٢ بَص 

অেণনুবাদ: 

“যাো ঈমান এফনফি, পহজোত কফেফি, পনফজফদে মাল পদফে জান পদফে 
আল্লাহে োিাে পজহাদ কফেফি আে যাো তাফদেফক আশ্রে পদফেফি, সাহাযয 
কফেফি, এো িেস্পে িেস্পফেে বনু্ধ। আে যাো ঈমান এফনফি পকন্তু পহজোত 
কফে পন তাো পহজোত না কো িযণন্ত তাফদে িৃষ্ঠফিাষকতা কোে থকাফনা দাে-
দাপেত্ব থতামাে ওিে থনই, তফব তাো যপদ দীফনে বযািাফে থতামাফদে সাহাযয 
িাে তাহফল তাফদেফক সাহাযয কো থতামাফদে কতণবয, তফব তাফদে পবরুফি নে 
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যাফদে সফে থতামাফদে সমত্রী িুপি েফেফি। থতামো যা কে আল্লাহ তা 
থদফখন”। [সূো আল-আনোল, আোত: ৭২] 

তােসীে: 

মুহাপজে এবং আনসােগর্ িেস্পে িেস্পফেে বনু্ধ: 

আল্লাহ তা‘আলা মুপমনফদে একাপধক প্রকাে বর্ণনা কফেফিন, আে তাফদেফক 

পবভি কফেফিন মুহাপজফে যাো তাফদে ঘেবাড়ী ও ধনসম্পদ থিফড় থবে হফে 

এফসফি তাো এফসফি আল্লাহ এবং তাাঁে োসূলফক সাহাযয কোে জনয, দীন 

প্রপতষ্ঠাে উফদ্দফশয, আে এ জনয তাো তাফদে ধনসম্পদ এবং আত্মা বযে 

কফেফিন। (আে) আনসাফে পবনযাস কফেফিন, তাো হফে মদীনাবাসী 

মুসপলমবৃে যাো তাফদে মুহাপজে ভাইফদেফক তাফদে বাড়ীঘফে আশ্রে 

পদফেপিফলন, আে তাফদে ধনসম্পদ পদফে তাফদে আোফমে বযবস্থা কফেপিফলন, 

আে আল্লাহ এবং তাাঁে োসূলফক সাহাযয কফেপিফলন তাফদে সাফে থেফক যুি 

কোে মাধযফম।   ُضُهم َِ ءُ  َبع  ّل  و 
َ
َبع ض    أ  “এো িেস্পে িেস্পফেে বনু্ধ” তাফদে 

প্রফতযফকে েফেফি অিফেে জনয অপধক অপধকাে অনযফদে থিফে। এ কােফর্ 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম মুহাপজে এবং আনসােবৃফেে প্রফতযক 

দু’জফনে মাফঝ ভাতৃত্ব সৃপি কফে থদন, এ কােফর্ তাো িেস্পফে উত্তোপধকােী 

হফেপিফলন যা আত্মীে্বলজফনে ওিে অগ্রগর্য পিল। অবফশফষ আল্লাহ তা‘আলা 

মীোফসে আোফতে মাধযফম এ পবষেপিফক েপহত কফে থদন। সহীহ বুখােীফত 

আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফক এ পবষেপি প্রমাপর্ত 

েফেফি।77 মুজাপহদ, ইকোমাহ, হাসান, হাসান েহ. ও অনযানযো একই কো 

                                           
77 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ৬৭৪৭ 
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বফলফিন।78 আল্লাহ তা‘আলা কুেআফনে একাপধক স্থাফন মুহাপজে ও 

আনসােগফর্ে প্রশংসা কফেফিন, পতপন বফলফিন: ر ينَ  م نَ  الَولُونَ  َوالَسِب ُقونَ   ُمَهِج 
 ال 

َسِني  اَتَبُعوُهم   َواََّل ينَ  َوالن َصِر   َ  ب إ ح  َعدَ  َعن هُ  َورَُضوا َعن ُهم   اهلَلُ  رَض 
َ
 يََت ر   َجَنِتي  لَُهم   َوأ

:اِلوبة] الن َهِرُ  َُت َتَهِ  “মুহাপজে ও আনসােফদে মফধয যাো প্রেম সাপেে অগ্রর্ী 

আে যাো তাফদেফক যাবতীে সৎকফমণ অনুসের্ কফেফি, আল্লাহ তাফদে প্রপত 

সন্তুি আে তাোও তাাঁে প্রপত সন্তুি, তাফদে জনয পতপন প্রস্তুত কফে থেফখফিন 

জান্নাত যাে তলফদফশ ঝর্ণাধাো প্রবাপহত”। [সূো আত-তাওবাহ, আোত: ১০০] 

আল্লাহ তা‘আলা বফলন,   ر ينَ  انلَب     ََعَ  اهلَلُ  تََِب  لََقد ُمَهِج 
 ف   ُعوهُ اَتبَ  اََّل ينَ  َوالن َصِر   َوال 

ة   َسَِعة  َ :اِلوبة] ال ُعس   “আল্লাহ অনুগ্রহ কফেফিন নাবীে প্রপত এবং মুহাপজে ও 

আনসােফদে প্রপত যাো সংকিকাফল তাফক অনুসের্ কফেপিল”। [সূো আদ-

তাওবাহ আোত: ১১৭] আল্লাহ তা‘আলা আফো বফলন, ر ينَ  ل ل ُاَقَرا ء  ﴿  ُمَه ج 
 ٱََّل ينَ  ٱل 

ر ُجوا   خ 
ُ
َو ل ه م   د َي ر ه م   م ن أ م 

َ
ال   يَب َتُغونَ  َوأ َو ن ِ ٱهلَل   م  نَ  فَض  ونَ  َور ض  ۥ    ٱهلَلَ  َوَينُِصُ   َورَُسوَلُ

ُ
َل ئ َك أ  و 

قُونَ  ُهمُ  يَم نَ  ٱدَلارَ  َتَبوَُءو َوٱََّل ينَ  ٨ ٱلَص د   
 ُدونَ َُي   َوَّل  إ َّل ه م   َهَِجرَ  َمن   ُُي بُّونَ  َقب ل ه م   م ن َوٱۡل 

وتُوا   م  َمِ   َحَِجة   ُصُدور ه م   ف  
ُ
ث ُرونَ  أ ه م   ََعَ   َوُيؤ  نُاس 

َ
 حَ شُ  يُوَق  َوَمن َخَصَِصة    ب ه م   ََكنَ  َولَو   أ
هۦ  س  َل ئ َك  َنا  و 

ُ
ل ُحونَ  ُهمُ  فَأ [٣ ،١: اْلرش] ﴾٩ ٱل ُما   “(আে এ সম্পদ) থস সব দপেদ্র 

মুহাপজেফদে জনয যাফদেফক তাফদে বাড়ীঘে ও সম্পপত্ত-সম্পদ থেফক উৎখাত 

                                           
78 ইমাম আহমাদ েহ. বর্ণনা কফেন, জােীে ইবন আবু্দল্লাহ আল বাজালী োপদোল্লাহু ‘আনহু 
বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলফিন: ْوَِلَآ   »

َ
ْم أ ه  املهاجرون واألنصار َبْعض 

ْوَِلَآ   َبْعٍض إَل يو  القيامة
َ
ْم أ ه  «َبْعٍض، والطلقا  من قريش والعتقا  من ثقيف َبْعض   “মুহাপজে এবং 

আনসােবৃে িেস্পে িেস্পফেে বনু্ধ, (মক্কা পবজফেে িফেে প্রপতফশাধ না পনফে) থিফড় থদওো 
কুোইশো এবং সাক্বীে থগাফত্রে মুিো (যাফদেফক োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম 
হুনাইফনে যুফিে িফে থিফড় থদন) পকোমত পদবস িযণন্ত তাো িেস্পে বনু্ধ”।আহমাদ েহ. 
্বলীে মুসনাফদ (৪/৩৬৩) এককভাফব এ হাদীসপি বর্ণনা কফেফিন। (অনুবাদক) 
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কো হফেফি। যাো আল্লাহে অনুগ্রহ ও সন্তুপি কামনা কফে, আে তাো আল্লাহ 

ও তাাঁে োসূলফক সাহাযয কফে। এোই (কোে ও কাফজ) সতযবাদী। (আে এ 

সম্পদ তাফদে জনযও) যাো মুহাপজেফদে আসাে আফগ থেফকই (মাদীনাহ) 

নগেীে বাপসো পিল আে ঈমান গ্রহর্ কফেফি। তাো তাফদেফক ভাফলাবাফস 

যাো তাফদে কাফি পহজোত কফে এফসফি। মুহাপজেফদেফক যা থদওো হফেফি 

তা িাওোে জনয তাো পনফজফদে অন্তফে থকাফনা কামনা োফখ না, আে 

তাফদেফক (অেণাৎ মুহাপজেফদেফক) পনফজফদে ওিে অগ্রাপধকাে থদে পনফজো 

যতই অভাবগ্রি থহাক না থকন। যাফদেফক হৃদফেে সংকীর্ণতা থেফক েো কো 

হফেফি তাোই সেলকাম”। পতপন কতই না িমৎকােভাফব এ আোফত বফলফিন: 

وتُوا م  َمِ   َحَِجة   ُصُدور ه م   ف   َُي ُدونَ  َوَّل 
ُ
أ  “মুহাপজেফদেফক যা থদওো হফেফি তা 

িাওোে জনয তাো পনফজফদে অন্তফে থকাফনা কামনা োফখ না” অেণাৎ 

পহজেফতে কােফর্ আল্লাহ তা‘আলা মুহাপজেবৃেফক থয মযণাদা পদফেফিন তাে 

জনয তাফদে প্রপত তাো িেশ্রীকাতে নে। আোফত বাহযত বুঝা যাে থয, আল্লাহ 

তা‘আলা আনসােফদে ওিে মুহাপজেফদেফক প্রাধানয পদফেফিন। আে এ পবষফেে 

ওিে আফলমগফর্ে মাফঝ ঐকযমত সৃপি হফেফি থকউ এ বযািাফে মতননকয কফে 

পন। এ কােফর্ই ইমাম বাযযাে সা‘ঈদ ইবনুল মুসাইপেযব থেফক পতপন হুযাইোহ 

থেফক, পতপন বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম আমাফক পহজেত 

ও সাহাযয দু’পিে মফধয থয থকাফনা একপি গ্রহর্ কেফত বলফল আপম পহজেতফক 

গ্রহর্ কপে।  

যাো ঈমান এফনফি পকন্তু পহজেত কফে পন তাফদে জনয থকাফনা িৃষ্ঠফিাষকতা 

থনই: 
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আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  َُروا   َولَم   َءاَمُنوا   َوٱََّل ين ءي  م  ن َوَل َيت ه م م  ن لَُكم َمِ ُيَهِج  ََش   

“আে যাো ঈমান এফনফি পকন্তু পহজোত কফে পন তাফদে িৃষ্ঠফিাষকতা কোে 

থকাফনা দাে-দাপেত্ব থতামাে ওিে থনই” হামযাহ َوَل َيت ه م অেণাৎ واو এ থযে দ্বাো 
িাি কফেফিন, বাপকো িফড়ফিন যাবাে পদফে। উভফেে অেণ একই, থযমন د َّللَة 
এবং َدَّللَة আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  ُروا َحَّت ُيَهِج   “পহজোত না কো িযণন্ত” এ 

হফে মুপমনগফর্ে তৃতীে প্রকাে, তাো ওোই যাো ঈমান এফনফি পকন্তু পহজেত 

কফে পন; বেং তাফদে এলাকাফতই অবস্থান কফেফি, গনীমফত তাফদে থকাফনা 

অংশ থনই, থনই এক িঞ্চমাংফশও তফব যপদ তাো এ বযািাফে পজহাফদ উিপস্থত 

োফক তফব পভন্ন কো। থযমন, ইমাম আহমাদ েহ. বর্ণনা কফেন, বুোইদাহ 

ইবনুল হুসাইব আল-আসলামী োপদোল্লাহু ‘আনহু বফলন, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইপহ ওোসাল্লাম যখন কাউফক থকাফনা সাপেেযাহ (অপভযান) এবং 

সসনযবাপহনীে কমাণ্ডাে কফে িািাফতন তখন তাফক আল্লাহভীপত এবং তাে 

থনতৃফত্বে অধীফন োকা মুসপলমফদে প্রপত দোিেবশ হওোে উিফদশ পদফতন। 

পতপন বলফতন, «قَا ، ِ ِ ِِف َسِبيِل اَّللَّ وا بِاْسِم اَّللَّ ، إَِذا لَِقيَت عَ اْغز  ِ وََّك ِمنَ تِل وا َمْن َكَفَر بِاَّلْلَّ د 
ْم إََِل إِْحَدى ثَََلِث ِخَصاٍل  ه  ِكَْي فَاْدع  رْشِ ْو ِخََلٍل  -الْم 

َ
َجاب وَك إََِلَْها فَاقْ  -أ

َ
نَّ َما أ ت ه  يَّ

َ
بَْل فَأ

َجاب و
َ
ْم إََِل اْْلِْسََلِ  فَإِْن أ ه  ْم، اْدع  فَّ َعنْه  ْم، َوك  ْم إََِل ِمنْه  ه  َ مَّ اْدع  ْم،  فَّ َعنْه  ْم َوك   َك فَاْقبَْل ِمنْه 

َهاِجِرينَ  ْم َما لِلْم  نَّ لَه 
َ
ْم إِْن َفَعل وا َذلَِك أ ْعِلْمه 

َ
َهاِجِريَن َوأ ِل ِمْن َدارِِهْم إََِل َداِر الْم  نَّ  اْلََّحوُّ

َ
َوأ

بَْوا َواْختَ 
َ
َهاِجِريَن، فَإِْن أ ْعَراِب َعلَيِْهْم َما لََعَ الْم 

َ
ون وَن َكأ ْم يَك  نَّه 

َ
ْم أ ْعِلْمه 

َ
ْم فَأ ار وا َدارَه 

ْم ِِف الَِْفْ  ون  لَه  ْؤِمِنَْي َواَل يَك  ِي َُيِْري لََعَ الْم  ِ اَّلَّ ْكم  اَّللَّ ْسِلِمَْي َُيِْري َعلَيِْهْم ح  ِ  الْم 
بَْوا فَادْ 

َ
ْزيَِة،َوالَْغِنيَمِة نَِصيٌب إاِلَّ أن ُياهدوا مع املسلمْي، فإن أ مْ إََِل إِْعَطا ِ اْْلِ ه  َجاب وا  ع 

َ
فَإِْن أ

بَْوا فَاْستَِعْن باهلل وقاتلهم
َ
ْم، فَإِْن أ فَّ َعنْه  ْم َوك  «فَاْقبَْل ِمنْه   “আল্লাহ তা‘আলাে নাম পনফে 

আল্লাহে িফে লড়াই কে, আল্লাহে প্রপত অ্বলীকােকােীে পবরুফি যুি কে, 
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যখন তুপম থতামাে থকাফনা মুশপেক শত্রুে সাোত িাও তখন তাফদেফক পতনপি 

ইখপতোে প্রদান কে- এে থয থকাফনা একপিে প্রপত তাো সাড়া থদে তাই 

তাফদে থেফক গ্রহর্ কে আে তাফদে থেফক হাত গুপিফে নাও, তাফদেফক 

ইসলাফমে প্রপত আহ্বান জানাও, যপদ তাো থতামাে আহ্বাফন সাড়া থদে তফব 

তাই তাফদে থেফক গ্রহর্ কো আে তাফদে থেফক পেফে যাও, এেিে তাফদেফক 

তাফদে এলাকা থেফক মুহাপজেফদে এলাকাে পদফক পহজেফতে আহ্বান জানাও, 

আে তাফদেফক জাপনফে পদফব থয, যপদ তাো থসিা কফে তফব তাফদে জনয তাই 

েফেফি যা মুহাপজেবৃফেে জনয েফেফি। আে তাফদে ওিে তাই বতণাফব যা 

মুহাপজেফদে ওিে বতণাফব; পকন্তু যপদ তাো অ্বলীকাে কফে আে তাফদে 

এলাকাফতই থেফক থযফত িিে কফে তফব তাফদেফক জাপনফে দাও থয, তাো 

হফব মুসপলম থদহাপতফদে মফতা তাফদে ওিে আল্লাহ তা‘আলাে থসই পবধান 

িলফব যা মুপমনফদে ওিে িফল। আে মাফল োই এবং গনীমফত তাফদে থকাফনা 

অংশ থনই, তফব যপদ তাো মুসপলমফদে সাফে থেফক পজহাদ কফে তফব পভন্ন 

কো। পকন্তু যপদ তাো অ্বলীকাে কফে তফব তাফদেফক পজপযো (কে) পদফত 

আহ্বান জানাও, যপদ তাো তা পদফত িাে তফব তাফদে থেফক তা গ্রহর্ কে আে 

তাফদে থেফক পেফে যাও; পকন্তু তাফতও যপদ তাো অ্বলীকৃপত জানাে, তফব 

আল্লাহে পনকি সাহাযয কামনা কে, এেিে তাফদে সাফে যুি কে”।79  

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:   وُكم   ِإَون تَنَِصُ ُ  َفَعلَي ُكمُ  ٱدل  ين   ف   ٱس  ٱنلَِص   “তফব তাো যপদ 

দীফনে বযািাফে থতামাফদে সাহাযয িাে তাহফল তাফদেফক সাহাযয কো 

থতামাফদে কতণবয” আল্লাহ তা‘আলা বফলন, এ সমি থদহাপত যাো পহজেত কফে 

                                           
79 সহীহ মুসপলম, হাদীস নং ১৭৩১। ইমাম মুসপলম এককভাফব এ হাদীসপি বর্ণনা 
কফেফিন। তাে আেও অপতপেি বর্ণনা েফেফি। 
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পন তাো যপদ তাফদে শত্রুফদে পবরুফি দীফনে পজহাফদ থতামাফদে পনকি সাহাযয 

িাে তফব থতামো তাফদেফক সাহাযয কে, থকননা তাফদেফক সাহাযয কো 

থতামাফদে ওিে ওোপজব, থকননা তাো থতামাফদে দীনী ভাই, তফব যপদ তাো 

এমন সব কাফেেফদে পবরুফি সাহাযয িাে   م يَثِق   َوَبي َنُهم   بَي َنُكم  “যাফদে সফে 
থতামাফদে সমত্রী িুপি েফেফি” অেণাৎ পনপদণি থমোদ িযণন্ত শাপন্ত িুপি েফেফি, 

তফব তাফদে িুপি ভে কফো না অেবা থতামাফদে অপেকাে ভে কফো না যাফদে 

সাফে থতামো তা কফেি। আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা থেফক 

এরূি বপর্ণত হফেফি।  

ُضُهم   َكَاُروا   َوٱََّل ينَ ﴿ َِ ءُ  َبع  ّل  و 
َ
َعلُوهُ  إ َّل  َبع ضي   أ ۡرض   ف   ف ت َنة   تَُكن َتا 

َ  ﴾٧٣ َكب ي   َوفََسِد   ٱل 
 [ ٧٣: االنفال]

অেণানুবাদ: 

“আে যাো কুেুেী কফে তাো এফক অিফেে বনু্ধ। যপদ থতামো তা না কে 
(অেণাৎ থতামো িেস্পে িেস্পফেে সাহাফযয এপগফে না আস) তাহফল দুপনোফত 
পেতনা ও মহাপবিযণে থদখা পদফব”। [সূো আল-আনোল, আোত: ৭৩]  

তােসীে: 

কাফেেো িেস্পে িেস্পফেে বনু্ধ, মুসপলমবৃফেে সাফে তাফদে থকাফনা 

িৃষ্ঠফিাষকতা থনই: 

ইফতািূফবণ আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা কফেন থয, মুপমনগর্ িেস্পে িেস্পফেে বনু্ধ, 

এেিে পতপন তাফদে এবং কাফেেফদে মাফঝে সকল প্রকাে বনু্ধত্ব ও সমেণন 

থকফি থদন, থযমন হাপকম তাাঁে মুিাদোফক বর্ণনা কফেন, উসামা বফলন, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলফিন:  ِْسِلٌم ََكف ْهل  ِملَّتَْْيِ َواَل يَرِث  م 
َ
ًرا "اَل َيتََوارَث  أ
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: و
َ
َ مَّ قََرأ ْسِلًما،  ُضُهم   َكَاُروا   َوٱََّل ينَ  َواَل ََكفٌِر م  َِ ءُ  َبع  ّل  و 

َ
َعلُوهُ  إ َّل  َبع ضي   أ  ف   ت َنة  ف   تَُكن َتا 

ۡرض  
َ "َكب ي   َوفََسِد   ٱل   “পভন্ন পভন্ন দুই জাপত িেস্পে িেস্পফেে উত্তোপধকােী হফব 

না, মুসপলম কাপেফেে উত্তোপধকােী হফব না, কাফেে মুসপলফমে উত্তোপধকােী 

হফব না, এেিে পতপন িাি কফেন- ُضُهم   َكَاُروا   َوٱََّل ينَ  َِ ءُ  َبع  ّل  و 
َ
َعلُوهُ  إ َّل  َبع ضي   أ  َتا 

ۡرض   ف   ف ت َنة   تَُكن
َ َكب ي   َوفََسِد   ٱل   “আে যাো কুেুেী কফে তাো এফক অিফেে 

বনু্ধ। যপদ থতামো তা না কে (অেণাৎ থতামো িেস্পে িেস্পফেে সাহাফযয 

এপগফে না আস) তাহফল দুপনোফত পেতনা ও মহাপবিযণে থদখা পদফব”। 

(মুিাদোক: ২/২৪০) এেিে হাপকম বফলন, হাদীসপিে সনদ পবশুি; পকন্তু 

ইমাম বুখােী ও মুসপলম তাফদে পকতাফব উফল্লখ কফেন পন। আপম বপল, হাদীসপি 

সহীহ বুখােী ও মুসপলফম বপর্ণত হফেফি উসামা ইবন যাফেদ বর্ণনা কফে বফলন, 

োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলফিন: « ْسِلم  الََْكفَِر َواَل اَل يَِرث  الْم 
ْسِلمَ  «الََْكفِر  الْم   “মুসপলম কাপেফেে উত্তোপধকােী হফব না আে কাফেে মুসপলফমে 

উত্তোপধকােী হফব না”।80 

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:  َعلُوهُ  إ َّل ۡرض   ف   ف ت َنة   تَُكن َتا 
َ َكب ي   َوفََسِد   ٱل   “যপদ থতামো 

তা না কে (অেণাৎ থতামো িেস্পে িেস্পফেে সাহাফযয এপগফে না আস) 

তাহফল দুপনোফত পেতনা ও মহাপবিযণে থদখা পদফব” এ আোফতে অেণ হফে 

থতামো যপদ কাফেেফদেফক িপেহাে না কে, আে পবশ্বাসীফদে প্রপত বনু্ধত্ব 

স্থািন না কে, তা হফে পবষে পমপশ্রত কো, কাফেেফদে সাফে মুপমনগফর্ে 

                                           
80 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ৬৭৬৪; সহীহ মুসপলম, হাদীস নং ১৬১৪। মুসনাদ ও সুনাফন বপর্ণত 
োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওোসাল্লাম বফলন, «شَّت ملتْي أهل يتوارث ال»  এক ধফমণে থলাক 

অিে ধফমণে থলাফকে ওোপেস হফব না। আবু দাউদ, হাদীস নং ২৯১১। ইমাম পতেপমযী 
হাদীসপিফক হাসান বফলফিন। (অনুবাদক) 
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থমলাফমশা কো। েফল মানুফষে মাফঝ পবপেপ্ত, পবিৃত ও দীঘণ পেৎনাে সৃপি 

হফব।  

ا   َءاَووا   َوٱََّل ينَ  ٱهلَل   َسب يل   ف   َوَج َهُدوا   َوَهَِجُروا   َءاَمُنوا   َوٱََّل ينَ ﴿ و  َل ئ َك  َونََِصُ و 
ُ
م ُنونَ  ُهمُ  أ  ٱل ُمؤ 

  ِ ا َرة   لَُهم َحق   ق   َمغ  دُ  م نر  َءاَمُنوا   َوٱََّل ينَ  ٧٤ َكر يم   َور ز  َل ئ َك  َمَعُكم   َوَج َهُدوا   وََهَِجُروا   َبع  و 
ُ
 فَأ

لُوا   م نُكم    و 
ُ
ر َحِم   َوأ

َ ُضُهم   ٱل  َل   َبع  و 
َ
   هلَلَ ٱ إ نَ  ٱهلَل    ك َت ب   ف   ب َبع ض   أ

ءي  ب ُكل  ر  ََش   ﴾٧٥ َعل يُم
 [ ٧١ ،٧٤: االنفال]

অেণানুবাদ: 

“যাো ঈমান এফনফি, পহজেত কফেফি, আল্লাহে োিাে পজহাদ কফেফি আে 
যাো তাফদেফক আশ্রে পদফেফি, সাহাযয-সহফযাপগতা কফেফি- তাোই প্রকৃত 
ঈমানদাে। তাফদে জনয আফি েমা আে সম্মানজনক জীপবকা। যাো িফে 
ঈমান এফনফি, পহজেত কফেফি আে থতামাফদে সাফে পমপলত হফে পজহাদ 
কফেফি, এসব থলাক থতামাফদেই মফধয গর্য। পকন্তু আল্লাহে পবধাফন েি 
সম্পকণীেগর্ িেস্পে িেস্পফেে পনকি অগ্রগর্য। আল্লাহ সকল পবষফে সবফিফে 
থবপশ অবগত”। [সূো আল-আনোল, আোত: ৭৪-৭৫] 

তােসীে: 

মুপমনগর্ সফতযে ওিে প্রপতপষ্ঠত েফেফি: 

ইফতািূফবণ আল্লাহ তা‘আলা দুপনোফত মুপমনগফর্ে পবধান সম্পফকণ উফল্লখ কফেন, 

এেিে িেকাফল তাফদে জনয কী েফেফি এে বর্ণনা তাে সাফে সংযুি কফেন, 

আল্লাহ তা‘আলা তাফদে দৃঢ় ঈমাফনে পবষেপি সতযােন কফেন, থযমন সূোে 

থগাড়াে পদফক তা বর্ণনা কো হফেফি, আল্লাহ তা‘আলা তাফদেফক েমাে মাধযফম 

িুেসৃ্কত কেফবন আে থগানাহগুফলাফক উফিো কেফবন যপদ তা থেফক োফক। 
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পতপন তাফদেফক সম্মাপনত পেপযক প্রদান কেফবন যা সুেে, প্রিুে, িপবত্র, 

সম্মাপনত, পিেস্থােী, যা কখনও বন্ধ হফব না, থশষ হফব না, থসগুফলাফত 

একফঘফেপম জপনত পবেপি অনুভুত হফব না, থসগুফলা হফব আনেদােক এবং 

বহু সবপিত্রমেতা থসগুফলাে মফধয িপেলপেত হফব। এেিে আল্লাহ তা‘আলা 

উফল্লখ কফেন থয, দুপনোে তাফদে অনুসােীো যাো তাফদে ঈমাফনে অনুসের্ 

কফেপিল এবং সৎ কমণ কফেপিল আপখোফতও তাো তাফদে সাফে োকফব। 

থযমন, আল্লাহ তা‘আলা বফলন, ر يَن َوالن َصِر  َواََّل يَن  َوالَسِب ُقونَ  ُمَهِج 
الَولُوَن م َن ال 

َعَد لَُهم  َجَنِتي ََت ر ي َُت َتَهِ
َ
َ اهلَلُ َعن ُهم  َورَُضوا َعن ُه َوأ َسِني رَض  الن َهِرُ  اَتَبُعوُهم  ب إ ح   

“মুহাপজে ও আনসােফদে মফধয যাো প্রেম সাপেে অগ্রর্ী আে যাো তাফদেফক 

যাবতীে সৎকফমণ অনুসের্ কফেফি, আল্লাহ তাফদে প্রপত সন্তুি আে তাোও তাাঁে 

প্রপত সন্তুি, তাফদে জনয পতপন প্রস্তুত কফে থেফখফিন জান্নাত যাে তলফদফশ 

ঝর্ণাধাো প্রবাপহত”। [সূো আত-তাওবাহ, আোত: ১০০] পতপন বফলন, ﴿ ََوٱََّل ين 
ه م   م نر  َجِ ُءو د  ا ر   َرَبَنِ َيُقولُونَ  َبع  َو ن َنِ نَلَِ ٱغ  يَم ن   َسَبُقونَِ ٱََّل ينَ  َوۡل  خ   

وب َنِ ف   ل  ََت عَ  َوَّل  ب ٱۡل 
 قُلُ

يم   رَُءوف   إ نََك  َرَبَنِ   َءاَمُنوا   ل  ََّل ينَ  غ ال    [١١: اْلرش] ﴾ ١٠ رَح   “যাো তাফদে িফে এফসফি 
তাো বফল: ‘থহ আমাফদে েব, আমাফদেফক ও আমাফদে ভাই যাো ঈমান পনফে 

আমাফদে িূফবণ অপতক্রান্ত হফেফি তাফদেফক েমা করুন; এবং যাো ঈমান 

এফনপিল তাফদে জনয আমাফদে অন্তফে থকাফনা পবফদ্বষ োখফবন না; থহ 

আমাফদে েব, পনশ্চে আিপন দোবান, িেম দোলু”। [সূো আল-হাশে, আোত: 

১০] মুত্তাোকুন আলাইপহ-এে হাদীস বেং পবপভন্ন পবশুি সূত্র থেফক তা 

মুতাওোপতে িযণাফে থিৌঁফিফি (এরূি হাদীস), োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ 



 

 

হাফেয ইবন কাসীফেে তােসীে থেফক সংফেপিত সূো আল-আনোল-এে তােসীে   
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ওোসাল্লাম বফলন, « ََّحب
َ
«الَْمْر   َمَع َمْن أ  ‘বযপি তাে সাফে োকফব যাফক থস 

ভাফলাবাফস’।81  

উত্তোপধকাে পনকিাত্মীেফদে জনয: 

আল্লাহ তা‘আলাে বার্ী:   لُوا و 
ُ
ر َحِم   َوأ

َ ُضُهم   ٱل  َل   َبع  و 
َ
ٱهلَل    ك َت ب   ف   ب َبع ض   أ  “পকন্তু 

আল্লাহে পবধাফন েি সম্পকণীেগর্ িেস্পে িেস্পফেে পনকি অগ্রগর্য” অেণাৎ 

আল্লাহ তা‘আলাে পবধাফন   ر َحِم
َ لُوا   ٱل  و 

ُ
 েি সম্পকণীেগর্”।82 এ কোে দ্বাো“ َوأ

শুধুমাত্র তাো উফদ্দশয নে ইলমুল োোফেফজে আফলমগর্ যাফদেফক আত্মীে 

পহফসফব গর্য কফেফিন পকন্তু কুেআফন তাফদে পনধণাপেত থকাফনা অংফশে কো 

বফল থদওো হে পন আে তাো আসাবাও নে; বেং তাো ওোপেফসে সাফে 

ঝুলন্ত, থযমন খালা, মামা, েুেু, কনযাে সন্তাফনো, থবাফনে সন্তাফনো এবং 

তাফদে মত অনযানযো। পকন্তু অফনফক ভাফবন এ কোে দ্বাো তাফদেফকই 

বুঝাফনা হফেফি, আে এ আোত এে দলীল পহফসফব থিশ কফেন আে 

মাসআলাে সুস্পিভাফব এপিই পবশ্বাস কফেন বেং প্রকৃত বযািাে হফে আোতপি 

 সব আত্মীে্বলজন এ আোফত শাপমল। থযমন, এ বযািাফে বফলফিন আবু্দল্লাহ اع 

ইবন আব্বাস োপদোল্লাহু ‘আনহুমা, মুজাপহদ, ইকপেমা, হাসান, কাতাদা এবং 

আেও অনযানযো। তাো বফলন থয, এ আোতপি তাফদে উত্তোপধকােফক েপহত 
                                           
81 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ৬১৬৮; সহীহ মুসপলম, হাদীস নং ২৬৪০। অিে এক হাদীফস 
এফসফি, «منهم فهو قوماً  أحب ومن»  “থয বযপি থকাফনা সম্প্রদােফক ভাফলাবাসফব থস তাফদেই 

দলভুি”। অিে এ বর্ণনাে েফেফি, «معهم حرش»  “তাফদে সাফে থস িুনরুপেত হফব”। 
82 ইবন জাপেে েহ. বর্ণনা কফেন, এক বযপি অিে বযপিে সাফে এ মফমণ িুপি কেত থয, তুপম 
আমাে ওোপেস হফব আে আপম থতামাে ওোপেস হব। তােিে এ আোত-   لُوا و 

ُ
ر َحِم   َوأ

َ  ٱل 
َل   َبع ُضُهم   و 
َ
ٱهلَل    ك َت ب   ف   ب َبع ض   أ  “পকন্তু আল্লাহে পবধাফন েি সম্পকণীেগর্ িেস্পে িেস্পফেে 

পনকি অগ্রগর্য” নাপযল হে। (অনুবাদক) 
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কফে থদে যাো িুপিগত অেবা ভ্রাতৃফত্বে কােফর্ ইসলাফমে প্রােপমক যুফগ 

উত্তোপধকােী হত। এে পভপত্তফত পবফশষ নাফমে সাফে যাপবল আেহামও এফত 

শাপমল, আে যাো তাফদেফক ওোপেসই মফন কফেন না তাো কফেকপি দলীল 

প্রদান কফেন, তমফধয: হাদীস: « فَََل وِصيَّة لَِوارٍِث ، ه  َّ ِذي َحقٍّ َحقَّ ْعَطى ُك 
َ
َ قَْد أ «إِنَّ اَّللَّ  

“আল্লাহ তা‘আলা প্রফতযক হকদােফক তাে হক প্রদান কফেফিন। কাফজই 

ওোপেফসে জনয থকাফনা ওোপসেত থনই’’।83 তাো বফলন থয, থস যপদ হকদাে 

হত তফব তাে হক আল্লাহ তা‘আলা পকতাফব নাম ধফে অবধাপেত োকত, যখন 

তা িাওো যাফে না তখন থস ওোপেস নে। আল্লাহ ভাফলা জাফনন। 

সূো আনোফলে তােসীে সমাপ্ত। আল্লাহ তা‘আলাে জনয সকল প্রশংসা এবং 

তাাঁেই অনুগ্রহ, তাাঁে ওিে আমো ভেসা োপখ, পতপনই আমাফদে জনয যফেি 

আে পতপন উত্তম কমণপবধােক। 

  

                                           
83 আবূ দাউদ, হাদীস নং ২৮৭০, পতেপমযী, হাদীস নং ২১২০, নাসাঈ, হাদীস নং ৩৬৪৩; 
ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৭১৩। আলবানী হাদীসপিফক সহীহ বফলফিন।  
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