1436

ূযা অন-নাফা-এয তাপীয
حفصري شٔرة انلتأ
> < ةِغايل

অফু অফদুল্লা কুযতুফী য.

নু ফাদক: জাককরুল্লা অফুর খাকয
ম্পাদক: ড. অফু ফকয ভুাম্মাদ মাকারযা

1436

حفصري شٔرة انلتأ

أةٔ عتد ا﵀ اىلرطيب رمحّ ا﵀


حرمجث :ذانراهلل أةٔاخلري
مراسعث :د /أةٔ ةكر حمٍد زكريا

সূ রা আন-নাবা-এর তাফসীর

1

ূরচত্র
ক্রভ

রফল

1.

বূ রভকা

2.

ূ যারি নারমর ায প্রেক্ষাি

3.

ভা ংফাদ রক তায ফযাখযা

4.

রকাভত রদফকয ফর্ণনা

5.

জাান্নাকভয ারিয ফর্ণনা

6.

জাান্নাভীকদয কফার্চ্ণ ারিয ফর্ণনা

7.

জান্নাতীকদয জনয জান্নাকতয রন―অভতভূ কয ফর্ণনা

8.

রূ-এয তাপীয ফা ফযাখযা

9.

রকাভকতয রদন কারপযকদয াত্ব

ৃ ষ্ঠা

সূ রা আন-নাবা-এর তাফসীর

2

বূরভকা
ূ যা অন-নাফা ভক্কা ফতীর্ণ একরি গুরুত্বূ র্ণ ূ যা। একক ূ যা অম্মা
রককফ অখযারত কযা ক থাকক। এয অাত ংখযা চরল্ল থফা
একচরল্লরি। রকাভত রদফ ম্পককণ ভক্কায ভুরযককদয রফরবন্ন ররক কথাফাতণায জফাফ অল্লা তা―অরা এ ূ যারিকত তুকর ধকযন। অল্লা তা―অরা
ুনরুত্থানকক স্বীকাযকাযী কারপয  ভুরযকদয জারনক প্রদন প্রম, রকাভত
তথা রফচায পাারায রদন ফযআ ংঘরিত কফ। অয তায ফািফান
অল্লায জনয খুফআ জ কাজ। কাযর্, রমরন অভান-জরভন, াাড়-ফণত,
গাছ-ারা, নদ-নদী আতযারদকক েথকভ ৃ রি ককযকছন, রতরন রক এফ
ভাখরু ককক রিতীফায ৃ রি কযকত াযকফন না? েথভফায ৃ রি কযা মতিা
করিন রিতীফায ৃ রি কযা ততিা করিন ন; ফযং তা অকযা জ। ু তযাং
অল্লায জনয ুনরুত্থান প্রকাকনা করিন রফল ন। এ ছাড়া মাযা অল্লায
য রফশ্বা কযকফ, অরখযাত রদফকয য রফশ্বা কযকফ এফং অল্লায
রকতাকফয েরত রফশ্বা কযকফ, তাকদয জনয জান্নাকত রক রক রন―অভত,
ুযস্কায, াাফ  রফরনভ যককছ তায একরি রচত্র এ ূ যা তুকর ধযা
ককছ। ক্ষান্তকয মাযা অল্লায রন―অভতকক স্বীকায ককয, অল্লায
রকতাফকক স্বীকায ককয, অরখযাত রদফকয েরত ইভান অকন না এফং নফী 
যাূ রকদয রফশ্বা ককয না তাকদয রযর্রত প্রম কত বাফ এফং তাকদয ারি
 ―অমাফ প্রম কত করুর্  প্রফদনাদাক কফ তা এ ূ যাকত তুকর ধযা ক।
অরখযাত রফলক ভক্কা ফতীর্ণ এ ূ যারি ভুরভকনয হৃদকক রফগররত কযকফ।
ভকনয ভকধয নাড়া প্রদায ভকতা মকথি ফর্ণনা এ ূ যায ভকধয রফদযভান। কনক
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আভাভ াকফকক ারাকত এ ূ যারি ড়কত প্রানা মা। রকন্তু খুফ কভ ংখযক
প্ররাকআ যককছন মাযা এ ূ যায থণ  ফর্ণনা ম্পককণ ফগত। তাআ ূ যারিয
তাপীয তুকর ধযািা ফাংরাবালা-বালীকদয জনয েকাজন ভকন করয। পকর
ভুাম্মাদ আফন আফন জাযীয অফু জাপয অত-তাফাযীয তাপীয ―তাপীকয
তাফাযী‖ প্রথকক এ ূ যারিয তাপীয তুকর ধযায প্রচিা করয। এ ভূ র
তাপীযককআ োধানয প্রদা ককছ। নদ  রফরবন্ন করফকদয কাফযগুকরা ঈয
যাখা ককছ, মাকত ািককয জনয রম্বা এফং রফযরিয কাযর্ না । অল্লা
তা―অরা অভাকদয কুযঅন ফুঝা  নু ধাফন কযা তাপীক রদন। অভীন।
জাককরুল্লা অফুর খাকয
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রফরভল্লারয যাভারনয যাীভ
যভ দাভ তযন্ত দারু অল্লায নাকভ শুরু কযরছ,
َّ
َ ُ َ ۡ َ َ َّ َ
َ ُ ُۡ
َ ُ ٓ َ َ
ُ
َ
َۡ
ًَّ ُث٤ ٔن
ٍ ّلَك ضيػي٣  ٱَّلِي ْ ًۡ ذِيِّ ُم َخي ِفٔن٢ ًِي
ِ  غ َِ ٱنلَّ َتإ ِ ٱىػظ١ ﴿خ ًَّ يَت َطا َءلٔن
َّ َ
َ َ
]٥ ،١ : ﴾ [انلتا٥ ّلَك َض َي ۡػي ٍُٔن

থণানু ফাদ:
১. প্ররাককযা প্রকান রফলক একক কনযয কাকছ রজজ্ঞাাফাদ কযকছ? ২. (রকাভত
ংঘরিত ায) প্রআ ভা ংফাকদয রফলক, ৩. প্রম রফলক তাকদয ভাকঝ
ভতাথণকয অকছ। ৪. কক্ষকনা না, তাযা ীঘ্রআ জানকত াযকফ। ৫. অফায
ফররছ, কক্ষকনা না (তাকদয ধাযর্া এককফাকয রীক  ফািফ), তাযা ীঘ্রআ
জানকত াযকফ। [ূ যা অন-নাফা, অাত: ১-৫]
তাপীয:

َ ُ ٓ َ َ
অল্লা তা―অরয ফার্ী: ‗ خ ًَّ يَت َطا َءلٔنপ্ররাককযা প্রকান প্রকান রফলক একক
َ
কনযয কাকছ রজজ্ঞাাফাদ কযকছ‘? ًَّ  خথণ (ককান রফলক) এরি একরি
রজজ্ঞাাফাচক ব্দ, এ ব্দ প্রথকক  اىفকড় প্রগকছ, অকর রছর عٍاমাকত ককয
( اشخفٓامেশ্ন) প্রথকক ( خربরফকধ)-এয স্বাতন্ত্র্য েরতরষ্ঠত কযা মা নু রূবাকফ
ً فيএফং ً مমখন এ দু ‖প্রিায িাযা প্রকাকনা রকছু ম্পককণ রজজ্ঞাা কযা 
থণাৎ কী ম্পককণ তাযা যস্পয যস্পযকক রজকজ্ঞ কযকছ
َ
মাজ্জাজ ফকরন, ًَّ  خভূ রত রছর عَ ٌا,  ُٔنপ্রক ً ٌيএয ভকধয আদগাভ কযা
َ ُ ٓ َ
ককছ প্রকননা তা গুন্না তায )ً (ٌي-এয াকথ যীক ককছ  يَت َطا َءلٔن-এয
ফণনাভ (ফা এখাকন কতণা) কে কুযাআযা
যস্পযকক রজজ্ঞাাফাদ কযকছ)

(থণাৎ কুযাআযা যস্পয
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ূ যারি নারমর ায প্রেক্ষাি:
অফু ারর য. ফর্ণনা ককযন, অব্দু ল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা
ফকরন, কুযঅন ফতীর্ণ ায ভ কুযাআযা ফক রনকজকদয ভাকঝ কথাফাতণা ফরত, তাকদয প্রকঈ একক তযান কযত অফায প্রকঈ প্রকঈ একক রভথযা
َ ُ ٓ َ َ
ফরত, পকর এ ূ যা ফতীর্ণ , অল্লা তা―অরা ফকরন,خ ًَّ يَت َطا َءلٔن؟
‗প্ররাককযা প্রকান রফলক একক কনযয কাকছ রজজ্ঞাাফাদ কযকছ‘?
প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, ً عএয থণ কে কী ম্পককণ ভুরযকযা ফাড়াফারড় কযকছ
َ
َۡ
এফং রফফাকদ ররপ্ত যককছ ? অল্লা তা―অরায ফার্ী: ًِي
ِ ( غ َِ ٱنلَّ َتإ ِ ٱىػظরকাভত
ংঘরিত ায) ‗প্রআ ভা ংফাকদয রফলক‘ থণাৎ তাযা ―ভা ংফাকদয
َ ُ ٓ َ
রফলক‖ রজজ্ঞাাফাদ কযকছ َ عব্দরি রতরাাকত থাকা  يَت َطا َءلٔن-এয াকথ
ম্পকণ যাকখ না প্রকননা, তাকর  اشخفٓامএয অরাভত েকফ কযা অফযক
َ
َۡ
রছর পকর ত ًي
ِ ِ( غ َِ ٱنلَّ َتإ ِ ٱىػظরকাভত ংঘরিত ায) ‗প্রআ ভা
ংফাকদয রফলক‘?) প্রমভন তুরভ ফর: কতজন ভাররক, রত্রজন নারক চরল্ল
َ ُ ٓ َ
জন? পকর রতরাাকতয  يَت َطا َءلٔن-এয াকথ ম্পৃ ি ন ভকভণ অভাকদয
َ ُ ٓ َ
ঈরল্লরখত রফলরি অফযক ত, ফযং তা ঈয অকযকরি  يَت َطا َءلٔن-এয াকথ
ম্পৃ ি ভাদাী ফকরন, করত রিত ফযরি ঈকল্লখ ককযকছন প্রম, اشخفٓام
(রজজ্ঞাা) َ عএয ভাকঝ রিতীফায ংঘরিত ককছ তকফ তা ঈযরূক প্রমভন
রতরন ফকরন, কী ম্পককণ তাযা রজজ্ঞাাফাদ কযকছ, প্রআ ভা ংফাকদয রফলক
ۡ
কী? অয এ ফস্থা তা েথভ অাকতয াকথ ম্পৃ ি ًِ  ٱنلَّ َتإ ِ ٱى َػظِيকে, ভা
ংফাদ, ফড় খফয।
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َّ
َ ُ ُۡ
ُ
‗ ٱَّلِي ْ ًۡ ذِيِّ ُم َخي ِفٔنপ্রম রফলক তাকদয ভাকঝ ভতাথণকয অকছ‘ থণাৎ এ
রফলক তাযা যস্পয ভতাথণকয কযকছ, একদর তযান কযকছ অয য
দর কযকছ তাকত রভথযাকযা।
ভাংফাদ কী তায ফযাখযা:
অফু ারর ফর্ণনা ককযন, অব্দু ল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহুঅনহুভা ফকরন,
ُ ُۡ
ভা ংফাদ কে কুযঅন, তায েভার্ কে অল্লা তা―অরায ফার্ী: َٔ ْ ﴿كو
َ ُ
َ ُ َ
ٌ ‗ َج َت ٌؤا ْ َغظফরু ন, এিা এক বানক
]٦٨ ،٦٧ :  ﴾ [ص٦٨ ُخ ًۡ خ ِۡ ُّ ٌُ ۡػسِضٔن
 أ٦٧ ًِي
ংফাদ। মা প্রথকক প্রতাভযা ভুখ রপরযক রনে‘ [ূ যা -দ, অাত: ৬৭-৬৮]
কুযঅন কে খফয, ংফাদ এফং ঘিনাফরী, কুযঅন কে এভন ংফাদ মায
ফযাায রত রফযাি  ভান।
া―ইদ ফর্ণনা ককযন, কাতাদা ফকরন, তা কে ভুতুযয কয ুনরুত্থান, প্ররাককযা
এ ফযাাকয দু আ দকর রফবি, প্রকঈ একক তয ফরকছ, প্রকঈ একক ফরকছ রভথযা
প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, (এিা কে) নফী াল্লাল্লাহু অরাআর াাল্লাভ-এয রনকদণ
দাাক ফর্ণনা ককযন, অব্দু ল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা ফকরন,
আাূ দীযা যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর াাল্লাভ-প্রক কনক রফলক রজকজ্ঞ
ককয, এযয অল্লা তা―অরা তাাঁকক তাকদয ভতরফকযাকধয ফযাাকয ফরত
َّ َ
َ
ককযন, এযয রতরন তাকদযকক ধভক রদক ফকরন, ‗ ّلَك َض َي ۡػي ٍُٔنকখকনা না,
(তাযা মা ধাযর্া ককয তা এককফাকয রীক  ফািফ), তাযা ীঘ্রআ জানকত
াযকফ‘ থণাৎ তাযা রচকযআ

কুযঅকন ফরর্ণত

রযর্াভ ম্পককণ ফুঝকত

াযকফ থণাৎ তাযা রচকযআ ুনরুত্থান ম্পককণ জানকত াযকফ, প্রিা রক তয
নারক রভথযা।
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 الكতাকদয ুনরুত্থান ম্পককণ স্বীকৃরত এফং কুযঅনকক রভথযা াফযি কযায
জফাকফ ফরা ককছ

পকর এখাকন থাভকত কফ এ থণ কযা বফধ

―মথামথবাকফ‖ থফা ―প্রজকন প্রযকখা‖ তকফ ফকচক স্পি থণ কে, তাকদয
রজজ্ঞাা রছর ুনরুত্থান ম্পককণ। অভাকদয করত অকরভ ফকরন,
َ َ َ
َۡ
َّ
]١٧ :﴿إِن يَ ۡٔ َم ٱىف ۡص ِو َكن ٌِيقَٰ ٗخا ٱ﴾ [انلتا
‗রনশ্চ রনধণারযত অকছ ভীভাংায রদন‘ [ূ যা অন-নাফা, অাত: ১৭] এ
অাত মা েভার্ ককয তাকত েভারর্ত  প্রম, তাযা যস্পয ুনরুত্থান
ম্পককণ রজজ্ঞাাফাদ ককযরছর।
َّ َ ُ
َ َ
‗ ث ًَّ ّلَك َض َي ۡػي ٍُٔنঅফায ফররছ, কখকনা ন, তাযা ীঘ্রআ জানকত াযকফ‘
ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআর াাল্লাভ কুযঅন এফং ভৃতুযয কয ুনরুত্থান
ম্পককণ তাকদযকক মা ফকরকছন, তায তযতা  ফািফতা ম্পককণ তযতযআ
তাযা ফযআ জানকত াযকফ
َّ َ
َ َ
দাাক ফকরন: ‗ ّلَك َض َي ۡػي ٍُٔنতাযা রচকযআ জানকত াযকফ‘ থণাৎ কারপযযা
তাকদয রভথযা াফযি কযায রযর্রত ম্পককণ রচকযআ জানকত াযকফ
ভুরভনগর্ তাকদয তয ফকর প্রভকন প্রনায রযর্রত ম্পককণ ফযআ জানকত
াযকফ।
প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, এয রফযীত থণ ফকরকছন।
াান য. ফকরন, এখাকন বীরতেদণকনয য বীরত েদণন কযা ককছ
রধকাং অকরভ  ياিাযা াি ককযকছন অয তা খফয, তা এ কাযকর্ প্রম,
َ ُ ٓ َ
অাকত ফরা ককছ ﴾ ﴿يَت َطا َءلٔنরজজ্ঞাাফাদ কযকছ? এফং অল্লায ফার্ী:
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َّ
َ ُ ُۡ
ُ
‗ ٱَّلِي ْ ًۡ ذِيِّ ُم َخي ِفٔنপ্রম রফলক তাকদয ভাকঝ ভতাথণকয অকছ‘ (নাভ ুরুল
ফযফায কযা ককছ), াান, অফুর অরীযা এফং ভাররক আফন দীনায
ঈবকয ভাকঝ  حاিাযা কড়কছন। (থণাৎ, ) حعئٍن

َ ُ َۡ َ
َ ۡ
ٗ َ َ َ ۡ َ
ُ
ٗ َٰ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ
ًۡ  َو َح َػي َِا ُ ۡٔ ٌَس٨  َوديل َنَٰس ًۡ أ ۡز َوَٰ ٗحا٧ ۡل َتال أ ۡوحادا
ٱ
و
٦
ا
ر
﴿خلً َنػ ِو ٱۡلۡرض ٌِه
ِ
ٗ
ٗ
ُ َ َ َ
ٗ َ ِ َو َح َػ ۡي َِا ٱ َّ َّۡل َو ِل٩ ُض َت ٗاتا
َ َٓ َّ َو َح َػ ۡي َِا ٱنل٪ اضا
٬  َو َبج ۡي َِا ف ۡٔكس ًۡ َض ۡت ٗػا ش َِرادا٫ ار ٌَ َػاشا
ۡ ّ
ٗ َ ٗ
َّ َ ُش ۡنلَا ٌ ََِ ٱل ۡ ٍُ ۡػص َرَٰت ٌَا ٓ ٗء
ٗ َث
ٗ َّْ احا َو
ٗ ِس
َ َ احا ٭ َوأ
َ ِ َو َح َػ ۡي َِا
احا ٮ ِنلُذ ِس َج ةِِّۦ َح ّتا َوج َتاتا ٯ
ِ ِ
ً َ ۡ َ َٰ َّ َ َ
]١٦ ،٦ :ج خىفافا ٰ ﴾ [انلتا
ٍ وحن

থণানু ফাদ:

৬. অভযা প্রম ফ রকছু কক রিতীফায ৃ রি কযকত ক্ষভ তা প্রতাভযা স্বীকায
কযছ কীবাকফ) অভযা রক জরভনকক (কতাভাকদয জনয) রফছানা ফানাআ রন? ৭.
অয ফণতগুকরাকক কীরক (ফানাআ রন)? ৮. অয অভযা প্রতাভাকদযকক ৃ রি
ককযরছ প্রজাড়া প্রজাড়া। ৯. অয প্রতাভাকদয রনদ্রাকক ককযরছ রফশ্রাভদাী। ১০.
অয যাতকক ককযরছ অফযর্, ১১. অয রদনকক ককযরছ জীরফকা ংগ্রকয
ভাধযভ। ১২. অয প্রতাভাকদয ঈর্ধ্ণকদক ফারনকরছ াতরি ু দৃঢ় অকা। ১৩.
এফং ৃ রি ককযরছ ঈজ্জ্বর েদী। ১৪. অয অভযা ফলণর্ করয ফৃ রিফাী প্রভঘভারা
প্রথকক েচুয ারন, ১৫. মাকত অরভ তা রদক ঈৎন্ন করয য  ঈরিদ ১৬.
অয ঘন ঈদযান। [ূ যা অন-নাফা, অাত: ৬-১৫]
তাপীয:

َ َۡ
ٗ
َۡ ََ
অল্লা তা―অরা ফকরন, ‗خل ًۡ َن َػ ِو ٱۡلۡرض ٌ َِهَٰراঅভযা রক জরভনকক (কতাভাকদয
জনয) রফছানা ফানাআ রন‘? এখাকন তাকদযকক ফরত ককযকছন প্রম, রতরন
ুনরুত্থান ঘিাকত ক্ষভ থণাৎ এ ফ রকছু য রিত্ব দাকন অভায ক্ষভতা (এ
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গুকরাকক) ুনযা ৃ রি কযায ক্ষভতায প্রচক ফড়  ٌٓادকে রনম্নবূ রভ  রফছানা
َّ
ٗ
َ َۡ ُ َ َ
অল্লা তা―অরা য একরি অাকত ফকরন: ﴿ ٱَّلِي َح َػو ىس ًُ ٱۡلۡرض ف َِرَٰشا
]٢٢ :‗ ٶ﴾ [ابللرةরমরন প্রতাভাকদয জনয ৃরথফীকক রফছানা ফারনককছন‘। [ূ যা
অর-ফাকাযা, অাত: ২২]
ً
অাকত  ٌٓدا ড়া ককছ, থণাৎ এিা প্রমন তাকদয জনয ফার্চ্ায প্রদারনায
ভকতা, এিা তায জনয রফরছক প্রদা  পকর প্র তায ঈকয ন ককয

ٗ َ َ َ ۡ َ
ً ۡل َتال أ ۡوحادا
ِ ‗ وٱঅয ফণতগুকরাকক কীরক (ফানাআ রন)?‘) প্রমন তা রস্থয থাকক,
َ ُ َۡ َ
প্রকাঁক না ঈকি এফং এয রধফাীকদয রনক প্রকর না কড় َوديل َنَٰس ًۡ أ ۡز َوَٰ ٗحا
‗অয অভযা প্রতাভাকদযকক ৃ রি ককযরছ প্রজাড়া প্রজাড়া‘ ককক েকাকয,
ুরুল এফং নাযী।
প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, রফরবন্ন যকঙ।
প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, এখাকন ু শ্রী-কদাকায, রম্বা-খাকিা ফআ ারভর, মাকত ককয
ফস্থা রবন্ন রবন্ন যককভয , মাকত ভমণাদাফানযা শুকরযা অদা ককয অয
ধভ বধমণ ধাযর্ ককয।
ٗ
َ ۡ
ُ
‗ َو َح َػي َِا ُ ۡٔ ٌَس ًۡ ُض َتاتاঅয প্রতাভাকদয রনদ্রাকক ককযরছ রফশ্রাভদাী‘ এখাকন
 سعيِاথণ কে অভযা ফারনকরছ এ কাযকর্ এরি দু ‖রি  ٌفعٔل-এয রদকক
ٗ
ভুতা―অদ্দী (কভণক রক্রা) ককছ ( ُض َتاتاরফশ্রাভদাী) এিা কে রিতী ٌفعٔل
থণাৎ প্রতাভাকদয যীকযয অযাকভয জনয, প্রমভন ফরা   ئم الصتجথণাৎ
অযাকভয রদন, থণাৎ ফার্ী আযাইরকক ফরা করছর প্রতাভযা এ রদকন অযাভ
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কয, এরদন রকছু আ ককযা না। ফয আফনু র অনফাযী এ ভত স্বীকায
ককযকছন, রতরন ফকরন, অযাভকক  شتاتফরা  না
প্রকঈককঈ ফকরন, এয ভূ র কে ম্প্রারযত  রফিৃ ত কযা ফরা : شبخج
 املرأة طعرْاনাযীয চুর খুরায ভ ফরা  প্র তায চুরকক ছরড়ক রদককছ
شتاتকে ছরড়ক প্রদায ভকতা। অয ফরা ক থাকক

ورسو مصتٔت

 اخليقপ্ররাকরি েি চরযকত্রয রধকাযী, মখন প্রকঈ অযাভ কযায আো ককয
তখন প্র োরযত  ফা ছরড়ক প্রদ এ কাযকর্ অযাভ কযাকক  شتجফরা
ককছ।
প্রকঈ ফকরন, এয ভূ র কে রফরেন্ন কযা, প্রমভন ফরা  ( شتج طعره شبخاপ্র
তায চুরকক রফরেন্ন ককযকছ) মখন প্র তা ভুিন ককয, প্রমন মখন প্র ঘুভা
তখন প্র প্ররাকককদয এফং কভণফযিতা প্রথকক রফরেন্ন ক মা,
ফস্তুত  شتاتব্দরি ভৃতুযয াকথ াদৃ যূ র্ণ, তকফ রূ তায প্রথকক রফরেন্ন  না
ফরা :  شري شتجরনরদ্রত ফস্থা প্রফড়াকনা (ঘুকভয ভাকঝ স্বপ্নচাযর্ কযা)
থণাৎ: জ, প্রকাভর।
ٗ َ ِ‗ َو َح َػ ۡي َِا ٱ َّ َّۡل َو ِلযাতকক ককযরছ অফযর্‘ থণাৎ এয ন্ধকায প্রতাভাকদযকক
اضا
অোরদত ককয অয প্রেকক প্রপকর তাফাযী ফর্ণনা ককযন, আফন জুফাআয এফং
ু দ্দী ফকরন, প্রতাভাকদয জনয ারন্তদাক ককযরছ।
ٗ
َ َٓ َّ‗ َو َح َػ ۡي َِا ٱنلঅয রদনকক ককযরছ জীরফকা ংগ্রকয ভাধযভ‘ এখাকন
ار ٌَ َػاشا
―ভ‖ কথারি ঈয যককছ থণাৎ জীরফকায ভ, থণাৎ জীরফকা কেলকর্য
জনয কাজ-কভণ, থণাৎ খাদয-ানী এফং নযানয রকছু য ভাধযকভ জীরফকায ভ,
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ً
এয রবরিকত  ٌعاطاকে ভকয নাভ, অফায  ٌعاطاব্দরি জীফন-মান কথণ
ভাদায কত াকয। এ ফস্থা  مضافঈয থাককফ, (থণাৎ ) وكج عحض
জীরফকায ভ।
ٗ
ُ َ َ َ
‗ َو َبج ۡي َِا ف ۡٔكس ًۡ َض ۡت ٗػا ش َِراداঅয প্রতাভাকদয ঈর্ধ্ণকদক ফারনকরছ াতরি ু দৃঢ়
অকা‘ থণাৎ প্ত অভান, মা তযন্ত ভজফুতবাকফ রনরভণত।
ٗ َّْ احا َو
ٗ ِس
َ ِ ‗ َو َح َػ ۡي َِاএফং ৃ রি ককযরছ ঈজ্জ্বর েদী‘ থণাৎ দীরপ্তভান, তা
احا
কে ূ মণ, এখাকন  سعوথণ কে ৃ রি ককযকছন প্রকননা এ ব্দরি )(سعو
একরি  ٌفعٔلএয রদকক  ٌخعدي,  وْاجমা জ্বরজ্বর ককয, প্রমভন ভরর্ভুিা
َّ َ
মখন জ্বরজ্বর ককয, তখন ফরা  ح َْٔ َز। অব্দু ল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহু
―অনহুভা ফকরন, জ্বরজ্বর, দীরপ্তভান, চকচক কযা।

َّ َ ُش ۡنلَا ٌ ََِ ٱل ۡ ٍُ ۡػص َرَٰت ٌَا ٓ ٗء
ٗ َث
َ َ‗ َوأঅয অভযা ফলণর্ করয ফৃ রিফাী প্রভঘভারা প্রথকক
احا
ِ ِ

েচুয ারন‘ ভুজারদ  কাতাদা ফকরন,  املعرصاتকে ফাতা, অব্দু ল্লা আফন
অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা এ ভত প্রালর্ ককযকছন; প্রমন তা প্রভঘভারাকক
রনংড়া (রনংকড় ফৃ রি প্রফয ককয)।
অব্দু ল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা প্রথকক অয ফরর্ণত ককছ: এিা
কে প্রভঘভারা, ু রপান, যাফী―, ―অফুর ―অররা এফং দাহ্াক ফকরন, থণাৎ
প্রভঘভারা মা ারনয িাযা রনকেরলত  রকন্তু তাযয তা ফৃ রি ফলণর্ ককয না।
প্রমভন ফরা   املرأة املعرصথণাৎ ঐ নাযী মায াককময ভ রনকিফতণী
ককছ রকন্তু যিস্রাফ  রন।
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ফাতাকক ফরা  ٌعرصات। ফরা : ফাতা রনংরড়ককছ মখন প্র ধূ ররকক
ঈকক প্রদ, থণাৎ ধূ ররঝকড়য ৃ রি ককয, প্রভঘকক  ٌعرصاتফরা , প্রকননা
তা ফৃ রি ফলণর্ ককয।
কাতাদা অয ফকরন, ٌعرصاتকে অকা।
নাহ্া য. ফকরন, এ ফগুকরা ঈরিআ রিক, ফাতা প্রভঘকক যাগারত ককয,
এযয ফৃ রি , এয রবরিকত ফাতা প্রথকক ফৃ রি ফরলণত ।
অফায ঈকযাি কর ঈরিকক এক ঈরি রককফ ফরা প্রমকত াকয, অভযা
ফৃ রিফাী ফাু প্রথকক েচুয ারন ফলণর্ করয।
তকফ এ কর ঈরিয ভাকঝ ফকচক রফশুদ্ধ কথা কে  ٌعرصاتকে প্রভঘভারা
এরিআ েরদ্ধ প্রম, প্রভঘ প্রথকক ফৃ রি ফরলণত  রফশুদ্ধ ফর্ণনা যককছ, ٌعرصات
কে প্রভঘভারা, (মা) ফৃ রি ফলণর্ ককয।
َ ُ َۡ
প্রকঈ প্রকঈ াি ককযকছন: ]٤٨ :﴾ [ئشف٤٩ ِصون
ِ ‗ ﴿ َوذِيِّ حػেচুয ফৃ রিাত
কফ‘ [ূ যা আঈু প, অাত: ৪৮]  ٌعرصফরা  ঐ প্রভককক প্রম ম্প্ররত
াফাররকা ককছ এফং তায যিস্রাফ ককছ ফরা : ― اعرصتমখন প্র
প্রমৌফকন দাণর্ ককযকছ এফং াফাররকা ককছ‖  ٌعرصএয ফহুফচন কে
ٌعارصফরা : প্র কে ঐ প্রভক প্রম াককময রনকিফতণী ককছ, থণাৎ
রযর্ত ফক ঈরনত ককছ। অরভ এ ফযাাযরি অফুর গাঈ অর
অ―যাফীয রনকি শুকনরছ, নযানযযা ফকরন,  ٌعرصকে ঐ প্রভঘ মা ফৃ রি ফলণর্
কযায রনকিফতণী ককছ প্রমভন ফরা : َ اسَ الزرع فٓٔ دلথণাৎ পর তুকর

সূ রা আন-নাবা-এর তাফসীর

 13 

অনায ঈকমাগী ককছ, নু রূবাকফ প্রভঘভারা মখন ফৃ রি ফলণকর্য রনকিফতণী
, তখন ফরা  ( أعرص املطرফৃ রি ফলণকর্য ঈমু ি ককছ)
ভুফাযযাদ ফকরন, ফরা   شطاب ٌعرصথণাৎ ারন ধাযর্কাযী (কভঘ), অয তা
প্রথকক এককয য এক রজরন ফরলণত । এ প্রথকক ফরা   اىعرصথণাৎ
ُ
অশ্রস্থর, —عرصةএয
থণ অশ্রস্থর, ূ যা আঈূ কপ এ থণ আকতাূ কফণ ঈকল্লখ
কযা ককছ কর েংা অল্লা তা―অরায।
রযর্ত ফক ঈরনত া প্রভককক ফরা   ٌعرصপ্রকননা প্র তায গৃক
ফস্থান ককয অয গৃ তায জনয অশ্রককন্দ্র

অব্দু ল্লা আফন অব্বা

যারদাল্লাহু ―অনহুভা  আকরযভায রকযাঅকত যককছ  وأُزنلا ةاملعرصاتঅয
ভুাকপ (কুযঅকন) যককছ  ٌَ املعرصاتঈফাআ আফন কা―অফ, াান, আফন
জুফাআয, মাকদ আফন অরাভ এফং ভুকারতর আফন াআযান ফকরন, ٌَ
ّ ٌاء
ً ধাযাফারক ফলণর্ অব্দু ল্লা
 املعرصاتথণাৎ অভানভূ  প্রথকক, جثاسا
আফন অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা, ভুজারদ এফং নযানযযা ফকরন, كد ذز ادلم
যি েফারত ককছ, াদীক এককছ, যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর
াাল্লাভ-প্রক ভাকফুর জ ম্পককণ রজকজ্ঞ কযা কর রতরন ফকরন, اىعز
 واثلزতঃয  عزকে ঈর্চ্স্বকয তাররফা ড়া, অয  ذزকে যি েফারত
কযা এফং াদী (াজীয য ভযা কযায কাযকর্ারজফ শু) মকফ কযা
আফন মাকদ ফকরন,  جثاساথণাৎ েচুয। ঈকযাি ফগুকরায থণ একআ।
ٗ
ۡ ّ
 ِنلُذ ِس َج ةِِّۦ, ‗মাকত অভযা তা রদক ঈৎন্ন করয‘ থণাৎ প্রআ ারন িাযা, َح ّتا
ٗ َ
(য) প্রমভন, গভ, মফ এফং এ জারত নযানয রকছু ( َوج َتاتا ঈরিদ) গফারদয
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ً ََۡ
َّ َ
তৃর্ারদ খাদয, ج
ٍ َٰ‗ حنঅয ঈদযান‘ থণাৎ ফাগফারগচা, ‗ خىفافاঘন‘ মা যস্পয
জড়াকনা, মা রফরবন্ন াখা-োখা রফবি, এ ব্দরিয একফচন প্রনআ, প্রমভন
 أوزاعএফং أخياف
ُ
প্রকঈ প্রকঈ ফকরন,  األىفافএয একফচন কে ( ِىفপ্রময িাযা) এফং ( ىفপ্র
িাযা), কাাই তা ফর্ণনা ককযকছন, তায প্রথকক এফং অফু অফু ঈফাআদা প্রথকক
অয ফরর্ণত ককছ,  األىفافএয একফচন কে  ىفيف। প্রমভন, رشيف
এফং  أرشافপ্রকঈ প্রকঈ ফকরন, এিা কে ফহুফচকনয ফহুফচন। কাাই তা
ُ
ফর্ণনা ককযকছন, ফরা   ُتج ىفঅোরদত তৃর্-ঈরিদ, এয ফহুফচন ىف
ُ ُ এযয  ىُفএয অফায ফহুফচন কযা ককছ  اىفافিাযা।
প্রমভন محر
ً
প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, এখাকন ঈয যককছ  وخنرج ةّ سِات أىفافاথণাৎ অভযা তা
িাযা ঈৎন্ন করয ঘন ফাগান। এখাকন ( ّ خنرج ة-প্রফয করয) এ কথাকক মপ
ককয প্রদা ককছ প্রকননা ফর্ণনাবরিকত তাআ ফুঝা মাকে অয এ অোদকনয
এফং যস্পয রভরাকনায থণ কে ফাগাকন গাছ-গাছারর যস্পয যস্পকযয
রনকিফতণী থাকক এফং রিয কাযকর্ েরতরি ফৃ কক্ষয াখা-োখা থাকক
রনকিফতণী।

ٓ َّ
ُ
ُ َ َ
ٗ َۡ َ ََُۡ
ُّ
ٗ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َّ
لط ٍَا ُء
جٱ
ِ ﴿إِن يَ ۡٔم ٱىفص ِو َكن ٌِيقَٰخا ٱ يَ ۡٔم يُِفخ ِِف ٱلصٔرِ ذخدحٔن أف َٔاحا ٲ َوفخ َِح
ۡ
ۡ َُۡل َت ُال فَ ََك
ۡ َُفَ ََك
َ ّ ج َخةۡ َو َٰ ٗةا ٳ َو ُض
َ َ ج
]٢٢ ،١٧ :ِساةًا ٴ﴾ [انلتا
ِ ّي
ِ تٱ
ِ

থণানু ফাদ:

১৭. রনশ্চ রনধণারযত অকছ ভীভাংায রদন, ১৮. প্ররদন রিা পু াঁক প্রদা
কফ, অয প্রতাভযা দকর দকর অকফ, ১৯. অকা খুকর প্রদা কফ অয
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তাকত কফ কনক দযজা। ২০. অয ফণতগুকরাকক কযা কফ চরভান, পকর তা
রনছক ভযীরচকা রযর্ত কফ। [ূ যা অন-নাফা, অাত: ১৫-২০]
তাপীয:
রকাভত রদফকয ফর্ণনা:
َ َ َ
َۡ
َّ
অল্লায ফার্ী: ‗ إِن يَ ۡٔ َم ٱىف ۡص ِو َكن ٌِيقَٰ ٗخاরনশ্চ রনধণারযত অকছ ভীভাংায রদন‘
থণাৎ অকগয কযয ককরয জনয যককছ ভ, কম্মরন  িীকায,
রফরনভ  াাফ প্রদায প্রম িীকায অল্লা তা―অরা ককযকছন, এ
রদফকক ফরা   ئم اىفػوপ্রকননা, অল্লা তা―অরা একত তাাঁয ফান্দাকদয
রফচায-পাারা কযকফন।
َ ُ ََۡ
ُّ ِف ُخ ِف ٱ
َ ِلصٔر
‗ ئم يপ্ররদন রিা পুাঁক প্রদা কফ‘ থণাৎ ুনরুত্থাকনয জনয,
ِ
ُۡ َ
‗ ذ َخدحٔنঅয প্রতাভযা অকফ‘ থণাৎ ঈরস্থত ায স্থাকন (কমখাকন তাযা
ٗ َٔ ‗ أ َ ۡفদকর দকর‘ রনজ রনজ জারতয াকথ,
অল্লায ম্মু কখ ঈরস্থত কফ) احا
েকতযক জারত অকফ তাকদয প্রনতায াকথ প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, দকর দকর,
ٗ َٔ أ َ ۡفএয একফচন কে  فٔجেথভ  ايلٔمপ্রথকক (অযফী ফযাকযকর্) ফদর ায
احا
কাযকর্ মফযমু ি ককছ।

َ ۡ َ َ َ ٓ َ َّ
ُ
অল্লা তা―অরায ফার্ী: ج خةۡ َو َٰ ٗةا
ُج ٱلطٍا ُء فَك
ِ ‗ َوفخ َِحঅকা খুকর প্রদা কফ
অয তাকত কফ কনক দযজা‘ থণাৎ রপরযতাকদয ফতীর্ণ ায জনয
ً َ ُ َ َ َ ۡ َ ّ ُ َ َٰ َ َ ۡ ُ ٓ َ َّ ُ َّ َ َ َ ۡ َ َ
َٰٓ ٍ﴿وئم تشلق ٱلطٍاء ة ِٱىغم ًِ وُ ِشل ٱل
প্রমভন অল্লা তা―অরা ফকরন, زنيًل
ِ لهِهث ح
]٢٥ :‗ ٹ﴾ [اىفركانপ্ররদন প্রভঘভারা অকা রফদীর্ণ কফ অয

রপরযতাকদযকক ধীকয ধীকয নীকচ নারভক প্রদা কফ‘ [ূ যা অর-পুযকান,

সূ রা আন-নাবা-এর তাফসীর

 16 

অাত: ২৫] থণাৎ িুকযা িুকযা কযা কফ, একককরি িুকযা কফ দযজায
ভকতা, এয রবরিকত  ك-প্রক রফরু প্ত ককয প্রদায ভাধযকভ  أةٔابপ্রক  ُػبপ্রদা
ককছ প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, এখাকন ঈয কে, তা কফ কনক দযজা রফরি,
প্রকননা ফগুকরা দযজা কফ প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, এয দযজাভু কে এয
থভূ , তা রফরেন্ন ক ছরড়ক ড়কফ ফককল এগুকরাকত দযজা ৃ রি কফ
প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, েকতযককয জনয অভাকন দু ‖রি ককয দযজা যককছ, একরি
কে তায ককভণয যরি কে তায জীরফকায, মখন রকাভত ংঘরিত কফ
দযজভূ  খুকর মাকফ রভ―যাকজয াদীক এককছ: যাু রুল্লা াল্লাল্লা অরাআর
াাল্লাভ ফকরকছন, : ٌَ أُج كال: فليو،«ذً عرج ةِا إىل الصٍاء فاشخفخص سربيو
» ففخص نلا.ّ كد ةعد إيل: وكد ةعد إيلّ؟ كال: كيو. حمٍد: وٌَ ٌعم؟ كال: كيو.سربيو
‗এযয অভাকদযকক অভাকন ঈকিারন কযা , রজফযীর দযজা খুরকত
ফকরন, তাকক ফরা : অরন প্রক? রতরন ফকরন, রজফযীর, তাকক ফরা :
অনায াকথ প্রক? রতরন ফকরন ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআর াাল্লাভ তাাঁকক
রক ডাকা ককছ? রতরন ফকরন, তাাঁকক ডাকা ককছ, এযয অভাকদয জনয
দযজা প্রখারা ‘
ۡ
ۡ َُۡل َت ُال فَ ََك
َ ّ ‗ َو ُضঅয ফণতগুকরাকক কযা কফ চরভান, পকর তা
َ َ ج
ِساةًا
ِ ّي
ِ تٱ
ِ
রনছক ভযীরচকা রযর্ত কফ‘

থণাৎ প্রকাকনা রকছু থাককফ না, প্রমভন

ভযীরচকা, প্রকাকনা দণক তাকক ভকন ককয ারন, থচ তা ারন ন।
প্রকঈ প্রকঈ ফকরন,  شريتথণ কে তাকক তায ভূ র প্রথকক প্রবকি প্রপরা কফ।
প্রকঈ ফকরন, তাকক তায স্থান প্রথকক ঈৎািন কযা কফ।
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ٗ َ َ ُ ُ َ َّ
ٗ َ ۡ ۡ َ َ َ َّ َ َ َّ
َ ااا ٶ َّلَٰتث
َ ِيطَٰغ
َّ ادا ٵ ّى
ٗ ِيٓا ٓ أَ ۡح َل
ٗ ٔم
َ َ ِني
َ ِني ذ
ِيٓا ةَ ۡسدا
ااا ٷ َّل يزوكٔن ذ
﴿إِن حًِٓ َكُج مِسص
ِ
َ
ْ ُ َّ َ َ
ْ
ٗ َ ٗ َ َّ
ً َ ٓ
َ ُ َۡ
ُ َ َّ
ٗ ٔن ح َِط
َ َ َو ََّل
ااا ٻ وكزةٔا
ِيٍا َوغ َّطارا ٹ َح َشا ٗء وِفاكا ٺ إِج ُٓ ًۡ َكُٔا َّل يسح
َشاةًا ٸ إَِّل َح
َ َ َّ ُ َ
َ َّ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ
َ
ۡ أَِب َتَٰيَٰخ َِِا ن َِّز ٗاةا ټ وُك
:يرز ًۡ إَِّل َغزاةًا پ﴾ [انلتا
َش ٍء أ ۡح َص ۡي َنَٰ ُّ نِتَٰ ٗتا ٽ فزوكٔا فيَ ُ ِش
]٣٢ ،٢١

থণনুফাদ:

২১. জাান্নাভ প্রতা ৎ প্রকত অকছ, ২২. (অয তা করা) ীভারঙ্ঘনকাযীকদয
অশ্রস্থর। ২৩. প্রখাকন তাযা মু গ মু গ ধকয থাককফ, ২৪. প্রখাকন তাযা প্রকাকনা
ীতর  ানী অস্বাদন কযকফ না ২৫. পু িন্ত ারন  ুাঁজ ছাড়া; ২৬.
ঈমু ি েরতপর। ২৭. তাযা (তাকদয কৃতককভণয) প্রকাকনা রাফ-রনকা অা
কযকতা না, ২৮. তাযা অভায রনদণনভক রভথযাকযা ককযরছর- ুকযাুরয
রভথযাকযা। ২৯. ফরকছু আ অভযা ংযক্ষর্ ককয প্রযকখরছ রররখতবাকফ। ৩০.
তএফ, এখন স্বাদ গ্রর্ কয, অভযা প্রতাভাকদয জনয প্রকফর ারিআ ফৃ রদ্ধ
কযফ (নয অয রকছু ন)। [ূ যা অন-নাফা, অাত: ২১-৩০]
তাপীয:
জাান্নাকভয ারিয ফর্ণনা:
ٗ
ۡ َُ‗ إ َّن َح َٓ َِّ ًَ ََكজাান্নাভ প্রতা ৎ প্রকত অকছ‘  مرغادব্দরি  رغدভূ ত
ج م ِۡس َصادا
ِ
ধাতু প্রথকক  ٌفعالএয জকন ককছ েকতযক ফস্তু মা প্রতাভায ম্মু কখ যককছ
াান ফকরন, জাান্নাকভ একজন েযী যককছ, তাকক রতক্রভ না কযা মণন্ত
প্রকঈ জান্নাকত েকফ কযকত াযকফ না প্রম ফযরি নু ভরত রনক অকফ প্র
রতক্রভ কযকফ অয প্রম নু ভরত রনক অকফ না প্র অাঁিকক মাকফ
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ু রপান য. ফকরন, প্রখাকন রতনরি াাঁককা থাককফ
প্রকঈ ফকরন,  مرغادকে মণকফক্ষক, প্রম তায াভকন রদক রতক্রভ কযকফ
তাকক মণকফক্ষর্ কযকফ
ভুকারতর ফকরন, ফরন্দখানা, প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, থ। কাকজআ জাান্নাভ রতক্রভ
কযা ছাড়া জান্নাকত মাায প্রকাকনা থ প্রনআ।
রফশুদ্ধ ফর্ণনা এককছ:  املرغادকে থ,। কুাআযী ফকরন, مرغادকে ঐ স্থান
প্রমখাকন প্রকঈ তায ত্রুকক মণকফক্ষর্ ককয প্রমভন,  مضٍارপ্রিা ঐ স্থান প্রমখাকন
(কদৌকড়য) প্রঘাড়াকক রিারী কযায জনয েস্তুত কযা   مرغادথণ কে
স্থান, রপরযতাগর্ কারপযকদয মণকফক্ষন কযকফ ফককল তাকদযকক জাান্নাকভ
রনক মাা কফ ভাাযদী য. ফর্ণনা ককযন, অফু রনান য. ফকরন, এয
থণ কে তত্ত্বাফধাক, তাকদযকক তাকদয কভণ নু াকয ফদরা প্রদা কফ
রফশুদ্ধ ফর্ণনা যককছ প্রকাকনা রফলকয  الراغد-এয থণ কে তায তত্ত্বাফধাক,
حرغدকব্দয থণ কে তত্ত্বাফধান,  مرغدকে তত্ত্বাফধানস্থর অভা―ই য.
ফকরন, ّ أرغدحভাকন কে অরভ তায জনয েস্তুত ককযরছ কাাই নু রূ
ফকরকছন অরভ ফরর: জাান্নাভ। ( ٌرتغدةএকক) েস্তুত ককয যাখা ককছ, الرغد
ভাদায প্রথকক  ٌخفعوতত্ত্বাফধান কযা ককছ,  مرغادকে  ٌفعالএয জকন
ভুফারাগা (রত) কথণ ফযফহৃত প্রমভন,  ٌعطارএফং  ٌغيارপ্রমন জাান্নাভ
কারপযকদয জনয খুফ প্রফর প্রফর েতীক্ষা কযকছ।
َ ِيطَٰغ
َّ ( ّىঅয তা করা) ‗ীভারঙ্ঘনকাযীকদয অশ্রস্থর‘ ً  مرغاداপ্রথকক
ٗ ٔم
َ َ ِني
ااا
(অযফী ফযাকযকর্) ফদর (ফযাখযা রফকলয) ংঘরিত ককছ,  واملآبথণ কে
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েতযাফতণনস্থর থণাৎ প্রমখাকন তাযা েতযফতণন কযকফ, প্রমভন ফরা , آب يؤوب
 أوبثকাতাদা য. ফকরন, অশ্রস্থর, গৃ।  اىطاغنيকে প্রম ফযরি কুপযীয
ভাধযকভ দীকনয প্রক্ষকত্র ীভরঙ্ঘন ককয থণাৎ দু রনাকত প্র মু রুভ-তযাচাকযয
ভাধযকভ (ীভারঙ্ঘন ককয)।

َ ‗ َّلَٰتثপ্রখাকন তাযা মু গ মু গ ধকয থাককফ‘ থণাৎ জাান্নাকভ ফফা
ٗ ِيٓا ٓ أَ ۡح َل
َ ِني ذ
ااا
ِ

কযকফ নন্তকার থণাৎ প্রল কফ না। মখনআ প্রকাকনা এক মু গ প্রল কফ
ُ
এযয অকফ অকযক মু গ,  ُضلبদু আ প্র কাকয, থণ কে মু গ, কার।
ْ
এয ফহুফচন কে  األضلابঅয حللتَث
ِ  اপ্রময কাকয থণ কে: ফৎয, এয
َ
ফহুফচন কে ِضلب
ْ
 ضا — احلُلبএয ঈয প্র এফং  ةاএয ঈকয ারকন কাকয থণ কে
অর ফৎয। প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, এয প্রচক প্রফর থফা কভ, অগভকনয
َ  َّلَٰتثএ অাকতয
ٗ ِيٓا ٓ أ َ ۡح َل
َ ِني ذ
রবরিকত, এয ফহুফচন কে  أضلابঅাকত থণাৎ ااا
ِ
থণ কে যকাকরয নন্তকার, মায প্রকাকনা প্রল প্রনআ  اآلخرةকথারিকক মপ
ককয প্রদা ককছ। প্রকননা এখাকন এয কথাআ ফরা ককছ, এছাড়া ফাককয
যকাকরয ঈকল্লখ যককছ, প্রমভন ফরা  যকরৌরকক রদনভূ ক থণাৎ রদকনয
য রদন মায প্রকাকনা প্রল প্রনআ, মরদ ফরা   مخصث أضلابথফা عرشة أضلاب
তাকর রনরদণি ভ ফুঝাকফ। এখাকন  األضلابফরা ককছ, প্রকননা  ضلبকব্দয
থণ ফকচক দূ যফতণী ভ অয এ কব্দয ঈকল্লখ কযা ককছ মাকত ককয
তাকদয ভন-ভরিষ্ক প্ররদকক রনফদ্ধ , প্রমন তাযা তা ফুঝকত াকয। এখাকন
নন্তকাকরয েরত আরিত কযা ককছ থণাৎ তাকত তাযা রচযকার ফফা
কযকফ।
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প্রকঈ প্রকঈ ফকরন,  أضلابফরা ককছ  ايامফরা  রন, প্রকননা  أضلابএ
কব্দয েকাকগ ন্তকয অতকেয ৃ রি  অয রচযস্থাী রধকরূক ফুঝা, থণ
কাছাকারছ, এ রচযস্থাী (জাান্নাকভ ফফা) কারপযকদয জনয, এ অাকত ঐ
ভি ারিযা ারভর কত াকয মাযা মু গ মু গ কয জাান্নাভ প্রথকক প্রফয
কফ প্রকঈ প্রকঈ ফকরন,  أضلابকে তাকদয পুিন্ত ারন  দু গণন্ধভ ারন
াকনয ভ, মখন তাযা তা ান প্রল কযকফ তখন তাকদয জনয নয ধযকর্য
َ ُ ُ َّ
َ َّلَٰتث
ٗ ِيٓا ٓ أ َ ۡح َل
َ ِني ذ
ারি যককছ, এ কাযকর্ অল্লা তা―অরা ফকরন, ااا ٷ َّل يَزوكٔن
ِ
َ
ٗ َّ َ َ ٗ َ َّ
َ ‗ ذপ্রখাকন তাযা মু গ মু গ ধকয থাককফ, ২৪.
َ َ ِيٓا ةَ ۡس ٗدا َوَّل
َشاةًا ٸ إَِّل َحِيٍا وغطارا
প্রখাকন তাযা প্রকাকনা ীতর  ানী অস্বাদন কযকফ না ২৫. পুিন্ত ারন 
ুাঁজ ছাড়া‘
 الةثنيকে  بلدভাদায প্রথকক  اشً فاعو-এয ীগা, অয তাকক রিারী
ককয )—(الةثنيএয ভাদায কে  اليتد, — ةاএয ঈকয ারকন। প্রমভনالرشب
াভমা এফং কাাই কড়কছন:  بلثنيথণাৎ  اىفছাড়া, অফু অফু ারতভ, অফু
অফু ঈফাআদ একক ছন্দ ককযকছন, এয দু আরি (ড়ায) যীরত যককছ। ফরা
:  الةدএফং  بلدপ্রমভন,  طاٌعএফং  طٍعফরা : প্র ভুক স্থাকন ফফা
ককয থণাৎ ফফা কযা তায কাজ, মা ভানু কলয স্ববাফ-েকৃরতয াদৃ যূ র্ণ
َ
প্রকননা  ف ِعوএয ফাফ রধকাং প্রক্ষকত্র মা ভানু কলয স্ববাফ-চরযত্র-এরূ কথণ
ফযফহৃত   الةدথণাৎ  اشً فاعوএ থণ েদান ককয না।
 احللبকে অর ফৎয, এ ভত প্রালর্ ককযকছন অব্দু ল্লা আফন ঈভায, আফন
ভুাআরন, অফু হুযাযা যারদাল্লাহু অনহুভ। ফৎয কফ রতনত লাি রদকন,
অয একরদন কফ দু রনায রককফ এক াজায ফৎকযয ভান, অব্দু ল্লা আফন
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অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা এ ভত প্রালর্ ককযকছন, অব্দু ল্লা আফন ঈভায
যারদাল্লাহু ―অনহুভা তা যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর াাল্লাভ-প্রথকক ভাযপু―
ূ কত্র ফর্ণনা ককযকছন অফু অফু হুযাযা যারদাল্লাহু ―অনহু ফকরন, ফৎয
কফ রতনত লাি রদকন, েকতযক রদন কফ দু রনায রককফয ভকতা। অব্দু ল্লা
আফন ঈভায প্রথকক অয ফরর্ণত ককছ:  احللبকে চরল্ল ফৎয, ু দ্দী ফকরন,
িয ফৎয, প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, তা কে এক াজায ভা, অফু অফু ঈভাভা
তা ভাযপু― ূ কত্র ফর্ণনা ককযকছন ফাীয আফন কা―অফ ফকরন, রতনত ফৎয।
াান ফকরন,  األضلابম্পককণ প্রকঈ জাকন না প্রিা কী? তকফ ঈকল্লখ কযা
ককছ তা কফ একত ضلب, অয এক  ضلبিয াজায ফৎয, এয
একরদন কফ প্রতাভাকদয গর্না এক াজায ফৎকযয ভান অফু অফু ঈভাভা
যারদাল্লাহু ―অনহু প্রথকক অয ফরর্ণত ককছ, নফী াল্লাল্লাহু অরাআর
াাল্লাভ ফকরন, ‗এক  ضلبরত্র াজায ফৎয‘ ভাদাী এিা ফর্ণনা
ককযকছন, েথভ ঈরিরি ককযকছন ভাাযদী, কুতরুফ ফকরন, তা কে দীঘণ
ভ মায ীভা প্রনআ।
―ঈভায আফনু র খািাফ যারদাল্লাহু ―অনহু ফকরন, যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর
াাল্লাভ ফকরকছন,
‗অল্লায থ, জাান্নাকভ প্রম েকফ কযকফ প্র প্রফয কফ না, মতক্ষর্ না প্র
তাকত ককক  ضلبফস্থান ককয।  احللبকে অরয রকছু প্রফর ফৎয
ফৎয কফ রতনত লাি রদন, েরতরদন কফ প্রতাভাকদয গর্না, ু তযাং
প্রতাভাকদয প্রকঈ প্রমন এ বযা না ককয প্রম প্র জাান্নাভ প্রথকক প্রফয কফ।‘
া―রাফী। অয কুযামী ফকরন, األضلابকফ প্রততারল্লরি, েরতরি  ضلبএয
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দু যত্ব কফ িয খারযপ, েকতযক খারযপ কফ াতত ফৎয, েকতযক ফৎয
কফ রতনত লাি রদন, েরত রদন কফ াজায ফৎকযয ভান।
অরভ ফরর: ঈকযাি ঈরিগুকরা যস্পয রফকযাধী, অয এগুকরা যাু রুল্লা
াল্লাল্লাহু অরাআর াাল্লাভ প্রথকক েভারর্ত ন, ফস্তুত  ضلبএয থণ কে
-অল্লা বাকরা বাকরা জাকনন। ূ কফণ অভযা মা ঈকল্লখ ককযরছ থণাৎ তাযা
তাকত মু কগয য মু গ, কাকরয য কার ফফা কযকফ, মখনআ একরি কার
রতক্রভ কযকফ কয কযআ অকযক কার এক ারময কফ, মু কগয য মু গ
অকফ, এবাকফ ধাযাফারকবাকফ নন্তকার ফফা কযকফ।

َ ‗ َّلَٰتثপ্রখাকন তাযা মু গ মু গ ধকয থাককফ‘
ٗ ِيٓا ٓ أَ ۡح َل
َ ِني ذ
আফনু কাআান ফকরন: ااا
ِ
এয থণ কে: মায প্রকাকনা প্রল প্রনআ, প্রমন রতরন ফকরন, নন্তকার আফন
মাকদ এফং ভুকারতর ফকরন, এ অাতরি যফতণী অাতَ َّ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ
يرز ًۡ إَِّل َغزاةًا
‗ فزوكٔا فيَ ُ ِشতএফ এখন স্বাদ গ্রর্ কয, অভযা প্রতাভাকদয
জনয প্রকফর ারিআ ফৃ রদ্ধ কযফ‘ (নয অয রকছু ন)- এয ভাধযকভ যরত ক
প্রগকছ, রনরদণি ংখযা প্রল ক প্রগকছ, নন্তকার াফযি ককছ অরভ ফরর: এ
ম্ভাফনা কনক দু কয, প্রকননা তা কে খফয ফা ংফাদ (অয ংফাকদ যরত
َ
َ ُ ُ
ায রফলরি েকফ কযকফ না)। অল্লা তা―অরা ফকরকছন, ﴿ َوَّل يَ ۡردئن

ۡ
ُ َ ۡ َ َ َٰ َّ َ َ َّ َ ۡ
ِۚ ِ ۡل ٍَو ِِف َض ًِّ ٱۡل َِي
]٤٢ :اط ڈ﴾ [االعراف
‗ ٱۡلِث حَّت يي ِج ٱঅয তাযা জান্নাকত েকফ

কযকফ না, মতক্ষর্ না ূ াঁকচয রছকদ্র ঈি েকফ ককয‘ [ূ যা অর-অ―যাপ,
অাত: ৪০]
মা ূ কফণ ঈকল্লখ কযা ককছ, এিা কারপযকদয ফযাাকয ফরা ককছ, অয
অল্লা তা―অরায একত্বফাকদ রফশ্বাী ারিকদয প্রক্ষকত্র যরত ায রফলরি
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রিক কত াকয; অয তখন যরত ায িাযা ঈকদ্দয কফ তাখসীস বা
রফকলারত কযর্। অল্লা বাকরা বাকরা জাকনন

َ ‗ َّلَٰتثপ্রখাকন তাযা মু গ
ٗ ِيٓا ٓ أَ ۡح َل
َ ِني ذ
কায কায ভকত এখাকন প্রম ফরা ককছ: ااا
ِ
মু গ ধকয থাককফ‘ এয িাযা ঈকদ্দয তাযা মভীকন এ ভিুকু থাককফ। মা ূ কফণ
ঈকল্লখ কযা ককছ।
َ ُ ُ َ َّ
َ ٔن ذ
َ َ ِيٓا ةَ ۡس ٗدا َو ََّل
َشاةًا
‗ َّل يزوكপ্রখাকন তাযা প্রকাকনা ীতর  ানী অস্বাদন
কযকফ না‘ এ অাকত  ْاফণনাভরিয ঈকদ্দয কে ًِٓ سপ্রকঈ ফকরন, األضلاب
এয একফচন  ضلبএফং ضلتث
َ ُ ُ َ َّ
َ ٔن ذ
অল্লা তা―অরায ফার্ী: ِيٓا
‗ َّل يزوكপ্রখাকন অস্বাদন কযকফ না‘ থণাৎ প্রম
َ َ ‗ ةَ ۡس ٗدا َو ََّلীতর  ানী অস্বাদন
মু গ মু গ ধকয তাযা থাককফ তাকত َشاةًا
কযকফ না।‘  اىربدকে রনদ্রা, এ ভত প্রালর্ ককযকছন অফু অফু ঈফাআদ এফং
নযানযযা অযফযা ফকর:  ٌِع اىربد اىربدথণাৎ ীত ঘুভ প্রককড় রনককছ। অরভ
ফরর: াদীক এককছ: যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর াাল্লাভ-প্রক জান্নাকত
রনদ্রা অকছ রকনা -এ ম্পককণ রজকজ্ঞ কযা কর রতরন ফকরন, ٔ«ال؛ انلٔم أخ
ْ ُ َ
َ َٰ َ ۡ ُ َ
»َض َغي ۡي ِٓ ًۡ ذ َي ٍُٔحٔا
 َّل حل: واجلِث ال مٔت فيٓا" فهذلم انلار؛ وكد كال حعاىل،‗املٔتনা,
রনদ্রা কে ভৃতুযয বাআ, জান্নাকত ভৃতুয প্রনআ, নু রূবাকফ জাান্নাকভ, অল্লা
ْ ُ َ
َ َٰ َ ۡ ُ َ
তা―অরা ফকরন, ]٣٦ :َض َغي ۡي ِٓ ًۡ ذ َي ٍُٔحٔا ڄ﴾ [فاطر
‗ ﴿َّل حلতাকদয জনয প্রকাকনা
ভ রনধণাযর্ কযা কফ না প্রম, তাযা (রনধণারযত ভ অকর) ভকয মাকফ‘
[ূ যা পারতয, অাত: ৩৬]
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অব্দু ল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা ফকরন, اىربدকে িািা ানী।
তাাঁয প্রথকক অয ফরর্ণত ককছ:  اىربدকে রনদ্রা, অয  الرشابকে ারন।
মাজ্জাজ য. ফকরন, তাযা প্রখাকন না াকফ িািা ফাতা, ছাা, অয না রনদ্রা,
িািা রজরন ফরকছু কক িািা ককয প্রদ মাকত অযাভ প্রফাধ  অয এ িািা
ভানু কলয ঈকাকয অক, রকন্তু ―মাভাযীয‖ এভন িািা মাকত জাান্নাভীযা কি
প্রবাগ কযকফ, একত তাকদয প্রকাকনা ঈকায কফ না, এয িাযা তাযা ারি প্রবাগ
কযকফ। প্র ম্পককণ প্রকফর অল্লা তা―অরা বাকরা জাকনন।
ً
াান, ―অতা‖, আফন মাকদ ফকরন,  ةردا-এয থণ কে: অযাভ-রফশ্রাভ।
َ ُ ُ َ َّ
َ ٔن ذ
َ َ ِيٓا ةَ ۡس ٗدا َو ََّل
অল্লা তা―অরায ফার্ী: َشاةًا
‗ َّل يزوكপ্রখাকন তাযা প্রকাকনা
ীতর  ানী অস্বাদন কযকফ না‘ এ ফাকযরি ( اىطاغنيীভারঙ্ঘনকাযীকদয
জনয) প্রথকক  ضالফা ফস্থাকফাধক ফাকয রককফ ফযফহৃত ককছ থফা
اضلاب-এয রপাত ফা রফকলর্ রককফ গর্য, ( اضلابফযাকযকর্) ظرف زٌان
থণাৎ (রক্রা ংঘরিত ফায কার) ককছ, এয চারক ব্দ ) (اعموকে الةثني
থফা  بلثنيপ্রথকক।
ٗ َ
ٗ ‗ إ ََّّل ََحপুিন্ত ারন  ুাঁজ ছাড়া‘ ফযাকযকর্ ((مصترىن ٌِلطع
ِيٍا َوغ َّطارا
ِ
ংঘরিত ককছ, মাযা  اىربدব্দ িাযা রনদ্রা ঈকদ্দয ককযকছন তাকদয ভকত। অয
মাযা  اىربدিাযা ীতর ঈকদ্দয রনককছন তাকদয ভকত  محيٍا وغصاكاফদর (ফযাখযা
রফকলয) ংঘরিত ককছ। ً محيকে গযভ ারন অফু অফু ঈফাআদা এ ভত
ফযি ককযকছন আফন মাকদ ফকরন, ًمحيকে তাকদয প্রচাকখয শ্রু, াককময
াকথ একরত্রত ককয তাকদযকক ান কযাকনা কফ নাহ্ ফকরন, ً محيএয থণ
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কে গযভ ারন, এ প্রথকক রনগণত ককছ  محامপ্রগারখানা এফং  ضىمজ্বয এফং
ّ
َۡ
]٤٣ :﴾ [الٔاكعث٤٣ ‗ ﴿ َوظ ِّٖو ٌَِّ َي ٍُٔ ّٖمঅয কাকরা প্রধাাঁায ছাা‘ [ূ যা অরারক―অ, অাত: ৪৩] এখাকন েচি গযভ ঈকদ্দয।

 غصاقকে

জাান্নাভীকদয ুাঁজ প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, এয থণ কে মাভাযীযা। াভমা এফং
কাাই سএ তাদীদ  াি ককযকছন, ূ যা -দ এ ংক্রান্ত অকরাচনা
রতফারত ককছ।
ً َ ٓ
তাযয অল্লা তা―অরা ফকরন, ‗ َح َشا ٗء وِفاكاঈমু ি েরতপর‘ থণাৎ তাকদয
কৃতকভণ নু মাী অব্দু ল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা, ভুজারদ এফং
নযানযকদয প্রথকক ফরর্ণত ককছ,  وفاقথণ কে  مٔافلثনু াকয, প্রমভন كخال

ً
প্রথকক ٌلاحيث, سزاء
এরি ভাদায, (এফং) এয ঈকযমফয ককছ থণাৎ তাকদয
কভণ নু মাী অভযা তাকদযকক েরতদান রদকরছ পাযযা এফং অখপা য.
ঈব আভাভ এ ভত প্রালর্ ককযকছন পাযযা য. অয ফকরন, এিা কে وفق
-এয ফহুফচন ভুকারতর য. ফকরন, া নু মাী ারি ককছ, রককণয প্রচক
ফড় প্রগানা নাআ, জাান্নাকভয প্রচক ফড় ারি নাআ াান  আকরযভা য.
ফকরন, তাকদয কভণ রছর ভন্দ, পকর অল্লা তা―অরা তাকদয েরত এভন রকছু
অরতত ককযন মা তাকদযকক কি প্রদ।
َ ُ ۡ َ َ ْ ُ َ ۡ ُ َّ
ٗ ٔن ح َِط
ااا
‗ إِجًٓ َكُٔا َّل يسحতাযা (তাকদয কৃতককভণয) প্রকাকনা রকফ অা কযত

ٗ ‗ ح َِطরাফ-রনকাকয‘ থণাৎ তাকদয ককভণয
না‘ থণাৎ ব কযত না, ااا
রাফ-রনকা প্রনা কফ এয প্রকাকনা ব তাযা কযকতা না। প্রকঈ প্রকঈ
ফকরন, এয থণ কে তাযা রাফ-রনকাকয ুযষ্কাকযয অা কযত না
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মাজ্জাজ য. ফকরন, তাযা ুনরুত্থান রদফকয েরত রফশ্বা স্থান কযত না,
পকর রাফ-রনকাকয অা কযত না
َّ
َ ْ َّ َ
‗ َوكزةُٔا أَِبتَٰيَٰخ َِِا نِز ٗاةاতাযা অভায রনদণনগুকরাকত ম্পূ র্ণরূক রভথযাকযা
ককযরছর‘

থণাৎ নফীগর্ মা রকছু রনক একরছকরন তা তাযা ুকযাুরয

স্বীকায ককযরছর। প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, অভযা প্রম ভি রকতাফ ফতীর্ণ
ّ
ককযরছরাভ তা তাযা স্বীকায ককযরছর। ককর কড়কছন  نذاةاমার ) (ذال-এয
য তাদীদ এফং  اكف-এয রনকচ প্রময কাকয থণাৎ  نذبভাদায প্রথকক
থণাৎ, তাযা ফড় ধযকর্য রভথযা াফযি ককযরছর পাযযা য. ফকরন, এিা কে
আককভকনয রফশুদ্ধ বালা, তাযা ফকর:  نذةج ةّ ِنذاةاথণাৎ তুরভ এ ম্পককণ ফড়
রভথযা ফকরছ; প্রমভন  خركج اىلٍيع خراكاথণাৎ তুরভ কাড়রি িুকযা িুকযা ককয
প্রপকরছ। েরত ( فعوরক্রা) মা  ِفعو-এয জকন  তাকদয রনকি এয ভাদায
َّ -এয জকন, থণাৎ  ع-এ তাদীদ কাকয।
অক فعال
অরী যারদাল্লাহু ―অনহু  نذاةاথণাৎ  ذال-এয ঈকয তাদীদ ছাড়া, এিা
অকযকরি ভাদায, অফু অরী য. ফকরন,  ذالএয ঈকয তাদীদ প্রাক ফা
না প্রাক ফণাফস্থা ভাদায  ماكذةثমাভাখাযী য. ফকরন, ) نذاةا (ذال-এয
ঈকয তাদীদ ছাড়া কর ভাদায কে  نذبএিা কে অল্লা তা―অরায ঐ
َۡ
ٗ َ
ُ َ َ َ ُ َّ َ
ِ سً ٌّ ََِ ٱۡل
অাকতয ভকতা, মাকত ]١٧ :ۡرض ج َتاتا ٱ ﴾ [ُٔح
‗ ﴿وٱّلل أۢنتخঅল্লা
প্রতাভাকদযকক ভারি প্রথকক মথামথবাকফ ঈদ্গত ককযন‘। [ূ যা নূ , অাত: ১৭]
থণাৎ তাযা অভায অাতভূ  স্বীকায ককযরছর, তাযা ুকযাুরয স্বীকায
ّ
ّ
ককযরছর  نذاةا-প্রত মফয েদান ককযকছ  نذةٔاরক্রারি প্রকননা তা ―তাযা রভথযা
ফকররছর‖-এয কথণয াকথ ম্পৃ ি, প্রকননা প্রম ফযরিআ তযকক স্বীকায ককয
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প্রআ রভথযাফাদী প্রকননা তাযা ভুররভগকর্য রনকি রভথযাফাদী অয তাকদয রনকি
ভুররভফৃ ন্দ রভথযাফাদী, তাযা যস্পযকক রভথযা াফযি ককয অব্দু ল্লা আফন
َّ ُ
ঈভায যারদাল্লাহু ―অনহুভা াি ককযকছন  نذاةاথণাৎ  اكف-এয ঈকয প্র
এফং  ذال-এয ঈকয তাদীদ কাকয এয একফচন কে  اكذبঅফু
ারতভ এ ভত ফযি ককযকছন (অযফী ফযাকযকর্)  ضالায কাযকর্ একতমফয
ককছ, এ ভত ফযি ককযকছন মাভাখাযী য.। কখন প্র রত রভথযাফাদী
ّ
 থণাৎ খুফ প্রফর রভথযা কথা ফকর ফরা :  رسو نذابপ্ররাকরি ডাা
ّ
ّ
ّ এফং خبال
রভথযাফাদী, প্রমভন ফরা  ضصان
এযয  نذاةا-প্রক  نذةٔا-এয
ً
ভাদাকযয রপাত কযা ককছ; থণাৎ  حكذيتا نذاةاথণাৎ রভথযা ীভা
َّ
َ ْ َّ َ
ছারড়ক প্রগকছ রফশুদ্ধ ফর্ণনা যককছ: অল্লা তা―অরায ফার্ী: َوكزةُٔا أَِبتَٰيَٰخ َِِا نِز ٗاةا
‗তাযা অভায রনদণনগুকরাকক স্বীকায ককযরছর- ুকযাুরয স্বীকায‘ এয
তাদীদমু ি ভাদাযভূ কয ভধয প্রথকক নযতভ একরি ভাদায, প্রকননা এয
ّ ভাদায কখন অক  حفعيو-এয জকন, প্রমভন ًحكيي, কখন অক فعال

ّ
এয জকন, প্রমভন  نذابঅফায কখন অক  حفعيث-এয জকন, প্রমভনحٔغيث
َّ ُ ۡ ُ َ ۡ َّ َ َ
َّ -এয জকন, প্রমভন অল্লা তা―অরায ফার্ী: ُك
কখন অক ٌفعو
ًَٰٓ﴿ومشكن

]١٩ :‗ ُم ٍَ َّش ٍ ِۚق ّٖ ٳ﴾ [شتاঅয তাকদযকক ুকযাুরয রছন্ন রবন্ন ককয রদরাভ‘ [ূ যা

াফা, অাত: ১৯]

َ َ َّ ُ َ
َ
ۡ ‗ وُكফরকছু আ অভযা ংযক্ষর্ ককয প্রযকখরছ রররখতবাকফ‘
َش ٍء أ ۡح َص ۡي َنَٰ ُّ نِتَٰ ٗتا
َّ
ك-প্রক মফয েদান ককযকছ ঈয একরি  فعوমা ফাযত ফুঝা মা (কম তা রু রকক
অকছ) (তা কে)  أضػيِاهথণাৎ  أضػيِاه ك يشء أضػيِاهথণাৎ অভযা ংযক্ষর্
ককয প্রযকখরছ ফরকছু , ংযক্ষর্ ককয প্রযকখরছ রররখতবাকফ অফু াম্মার ولك
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ُل
 يشء-এ  كরাকভয ঈকয প্র কাকয কড়কছন। প্রকননা তা ভুফতাদা,
ً
(ঈকদয) অয نخاةا-এয ঈকয মফয ককছ ভাদায ায কাযকর্ প্রকননা
 أضػيِاএয থণ কে ‗ نخبِاঅভযা রররফদ্ধ ককয প্রযকখরছ‘ থণাৎ অভযা তা
মথামথবাকফ রররফদ্ধ ককয প্রযকখরছ এযয ফরা ককছ: এয িাযা ঈকদ্দয
কে জ্ঞান প্রকননা মা ররখা  তা বুকর মাায ম্ভাফনা কভ প্রকঈ প্রকঈ
ফকরন, থণাৎ অভযা তা রাক ভাপুকম রররফদ্ধ ককযরছ মাকত ককয
রপরযতাযা তা জানকত াকয প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, একত ফান্দাকদয প্রম ভি
অভর রররফদ্ধ ককয যাখা ককছ, ফান্দাকদয অভকরয এ ভি প্রযকডণ
অল্লায রনকদণক দারত্বোপ্ত রপরযতাগর্আ ম্পাদন ককযকছন, েভার্ কে
َ ٗ َ
ُ ۡ َ َ َّ
َ َس ًۡ ى
َ كَٰخِب
َ حَٰفِ ِظ
অল্লা তা―অরায ফার্ী: ،١٢ :﴾ [االُفطار٫ ني
 نِساٌا٪ ني
﴿ِإَون غيي
ِ
]١١ ‗ফযআ প্রতাভাকদয য রনমু ি অকছ তত্ত্বাফধাকগর্, ম্মারনত প্ররখকগর্
(মাযা রররফদ্ধ কযকছ প্রতাভাকদয কামণকরা‘ [ূ যা অর-আনরপতায, অাত:
১০-১১]
জাান্নাভীকদয কফণার্চ্ ারিয ফর্ণনা:
َ َّ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ
يرز ًۡ إَِّل َغزاةًا
‗ فزوكٔا فيَ ُ ِشতএফ এখন স্বাদ গ্রর্ কয, অভযা প্রতাভাকদয
জনয প্রকফর ারিআ ফৃ রদ্ধ কযফ (নয অয রকছু ন) ‘ অফু ফাযমা যারদাল্লাহু
―অনহু ফকরন, অরভ যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর াাল্লাভ-প্রক রজকজ্ঞ
ককযরছরাভ কুযঅন ভাজীকদয ফকচক করিন অাত প্রকানরি? রতরন ফকরন,
َ َّ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ
يرز ًۡ إَِّل َغزاةًا
‗ فزوكٔا فيَ ُ ِشতএফ এখন স্বাদ গ্রর্ কয, অভযা প্রতাভাকদয
জনয প্রকফর ারিআ ফৃ রদ্ধ কযফ (নয অয রকছু ন) ‘ থণাৎ এ ফার্ীরি
ۡ خ
َ ﴿ ُُكَّ ٍَا َُض
অল্লায য ফার্ীয নু রূ মাকত অল্লা তা―অরা ফকরন, ج
ِ
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َ َ ۡ َ ً ُ ُ ۡ ُ َٰ َ ۡ َّ َ ُ ُ ُ ُ
]٥٦ :  ﴾ [اىجصاء٥٦ ّيْا
‗ حئدًْ ةرىنًٓ حئدا دমখন তাকদয গাকয চাভড়া দগ্ধ
কফ, অভযা প্রআ চাভড়াকক নতুন চাভড়া িাযা ফদকর প্রদফ‘। [ূ যা অন-রনা: [
ۡ َ َ َ َّ ُ
ٗ ج ز ۡد َنَٰ ُٓ ًۡ َضػ
, অাত: ৫৬] অল্লা তা―অরা য অাকত ফকরন, ِّيا
ِ ﴿ُكٍا دت
]٩٧ :﴾ [االرساء٩٧ ‗মখনআ তায অগুন রনকিজ ক অকফ, অভযা তাকদয

জনয রিয দন রি ফৃ রদ্ধ ককয প্রদফ।‘ [ূ যা ফনী আযাআর, অাত: ৯৭]
َۡ
َّ
ٓ
ٗ َ
َ
َۡ َ َ ََ
ۡ َ
ً ِني ٌَ َف
َ ﴿إ َّن ل ِۡي ٍُ َّخل
ِب خح َس ٗاةا ځ َوكأ ٗضا دِْارا ڂ َّل ي َ ۡط ٍَ ُػٔن
ازا ٿ َح َران ِ َق َوأغ َنَٰ ٗتا ڀ وكٔاغ
ِ
َ
َ
ٓ
ٓ
َّ
ۡ
َ ّ َّ ّ ٗ َ َ
ٗ م َخ َطا ًء ح َِط
ٗ
َ ٗ َ
]٣٦ ،٣١ :ااا ڄ﴾ [انلتا
ِ ذِيٓا ىغٔا وَّل نِذَٰةا ڃ حشاء ٌَِ رب
থণনুফাদ:

৩১. (নয রদকক) ভুিাকীকদয জনয অকছ াপরয। ৩২. ফাগান, অিুয, ৩৩.
অয ভফস্কা নফয মু ফতী ৩৪. এফং রযূ র্ণ ানাত্র। ৩৫. প্রখাকন তাযা
শুনকফ না ায থণীন অয রভকথয কথা, ৩৬. এিা প্রতাভায েরতারককয
ক্ষ প্রথকক েরতপর, মকথারচত দান। [ূ যা নাফা, অাত নং ৩১-৩৬]
তাপীয:
জান্নাতীকদয জনয জান্নাকতয রন―অভতভূ কয ফর্ণনা:
ً ِني ٌَ َف
َ (‗ إ َّن ل ِۡي ٍُ َّخلনয রদকক) ভুিাকীকদয জনয অকছ
অল্লা তা―অরায ফার্ী: ازا
ِ
াপরয‘ মাযা অল্লা তা―অরায রফরুদ্ধাচযর্ কযা প্রথকক প্রফাঁকচ থাকক তাকদয
রযর্রত ঈকল্লখ কযা ককছ পরতা, াপকরযয স্থান, অয জাান্নাভীযা প্রম
দু ঃখ-ককি যককছ তা প্রথকক ভুরি এ কাযকর্ ারন শুরকক প্রগকর ভরুবূ রভকক
ফরা   ٌفازةএ অা প্রম শুষ্কতা দু য কফ।
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ٓ
ۡ َ
অল্লা তা―অরা ফকরন, ‗ َح َران ِ َق َوأغ َنَٰ ٗتاফাগান, অিুয‘ এখাকন ূ কফণ ঈরল্লরখত
ً ِني ٌَ َف
َ ( إ َّن ل ِۡي ٍُ َّخلনয রদকক)
পরতায ফযাখযা েদান কযা কে: ফরা ককছ ازا
ِ
‗ভুিাকীকদয জনয অকছ াপরয‘ ভুিাকীকদয জনয যককছ ফাগ-ফারগচা,  ضدائقএ একফচন কে  ضديلثোচীয প্রফরিয ফাগান ফরা  ّ أضدق ةথণাৎ তাকক
প্রফিন ককয প্রযকখকছ,  األعِاب-এয একফচন কে  عِبথণাৎ অিুয।

َۡ َ َ ََ
ِب خح َس ٗاةا
‗ وكٔاغঅয ভফস্কা নফয মু ফতী‘  نٔاعب-এয একফচন কে اكعب,
এয থণ কে স্ফীত িন রফরি যভনী দাহ্াক য. ফকরন, ূ র্ণফক্ষা কুভাযীয
ভকতা,  األحرابকে ভফস্কা, ূ যা অর-ারক―অকত এ ম্পককণ অকরাচনা
কযা ককছ এয একফচন কে حرب।

َۡ
ٗ َ
‗ َوكأ ٗضا دِْاراএফং রযূ র্ণ ানাত্র‘ াান, কাতাদা, আফন মাকদ, অব্দু ল্লা

আফন অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা ফকরন,  دْاكا-এয থণ কে রযূ র্ণ ফরা
:  أدْلج الهأسথণাৎ অরভ গ্লা রযূ র্ণ ককযরছ,  نأس دْاق-এয থণ কে
বযা গ্লা (কাাঁকচয াত্র), া―ইদ আফন জুফাআয, আকরযভা, ভুজারদ, অব্দু ল্লা
আফন অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা অয ফকরন, ধাযাফারকবাকফ, এককয য
এক অকত থাককফ প্রমভন, ফরা  ) أدْلج احلشارة ادْاكاঅরভ েিয ফলণর্
ককযরছ, তীব্রতা  যস্পয (কফাঝাকনা ককছ), এককয ভাকঝ য েরফি
া  ٌخخاةعথণাৎ ধাযাফারক কে নু েরফকিয নযা আকরযভায য এক
ফর্ণনা এফং মাকদ আফন অরাভ প্রথকক ফরর্ণত ককছ (এয থণ কে) রফশুদ্ধ।
মায একফচন কে  دْقকাাঁকচয াত্র িাযা ঈকদ্দয ু যায াত্র, ফাককয ঈয
যককছ: গ্লা বরতণ ু যা, থণাৎ রনংরড়করছ এফং রফশুদ্ধ ককযরছ কুাআযী এ ভত
প্রালর্ ককযকছন রফশুদ্ধ ফর্ণনা যককছ: أدْلج املاء

থণাৎ অরভ ারন
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َ ّ
ম্পূ র্ণরূক প্রল ককয রদকরছ অফু অভয ফকরন, ادلْق
মফয কাকয: এক
েকায ারি,  املدْٔقকে এভন ারি োপ্ত ফযরি প্রম কর েকায ারিয
ম্মু খীন ককছ মাকত প্রকাকনা রফযরত প্রনআ, আফনু র ―অযাফী ফকরন, دْلج اليشء
অরভ তা প্রবকি প্রপকররছ, অরভ তা প্রককি প্রপকররছ, নু রূ থণ ّ– دْلخএয
অভা―ই ফকরন,  ادلٍْلثনযভ খাফায  ঈৎকৃি, নু রূবাকফ েরতরি নযভ
রজরনল, প্রমভন ঈভায আফনু র খািাফ যারদাল্লাহু ―অনহুয াদীক এককছ: অরভ
মরদ অভায জনয নযভ কযকত চাআতাভ তকফ তা াযতাভ, রকন্তু অল্লা তা―অরা
ُ
ُ
َ َۡ
ঐ ম্প্রদাকক প্রদারল াফযি ককযন এফং ফকরন, ًُ ﴿أذْ ۡت ُخ ًۡ َط ّي ِ َبَٰخ ِس ًۡ ِِف َح َياح ِس
ۡ
]٢٢ :‗ ٱ ُّدلج َيا َوٱ ۡض َخ ٍۡ َخ ۡػ ُخً ة ِ َٓا ٴ﴾ [االضلافপ্রতাভযা প্রতাভাকদয ারথণফ জীফকনআ
প্রতাভাকদয ংকয রন―অভাতগুকরা রনঃকল ককযছ অয তা প্রবাগ ককযছ‘ [ূ যা
অর-অকাপ, অাত: ২০]
َّ َ ۡ َ َ َ ُ َ ۡ َ َّ
অল্লা তা―অরায ফার্ী: ِيٓا ىغ ٗٔا َوَّل نِذ َٰ ٗةا
‗ َّل يطٍػٔن ذপ্রখাকন তাযা শুনকফ না
ায থণীন অয রভকথয কথা‘ থণাৎ জান্নাকত তাযা শুনকফ না ায
থণীন অয রভকথয কথা।
َ ّ َّ ّ ٗ ٓ َ َ
ٗ م َخ َطا ٓ ًء ح َِط
ااا
ِ ‗ حشاء ٌَِ ربএিা প্রতাভায যকফয ক্ষ প্রথকক েরতপর, মকথারচত
দান ‘ ٔ اليغকে অজগুরফ কথাফাতণা, তা কে কথাফাতণা রচন্তা-বাফনা না ককয
বুরত্রুরি কযা। াদীক এককছ: ‗জুভ―অয রদন আভাকভয খুৎফাযত ফস্থা তুরভ
মখন প্রতাভায াথীকক ফর ―চু কয‖ তখন তুরভ নথণক কাজ কযকর‘ প্রকননা
জান্নাতফাীগর্ মখন তা ান কযকফ তাকদয ভরিষ্ক রফগকড় মাকফ না, তাযা
َّ َ
নথণক কথা-ফাতণা ফরকফ না, রকন্তু দু রনাফাীকদয কথা রবন্ন  َوَّل نِذ َٰ ٗةاূ কফণ
(এয তাপীয) রতফারত ককছ থণাৎ প্রকঈ কায াকথ রভথযা ফরকফ না,
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َّ
তাযা রভথযা শুনকফ না কাাই  نِذ َٰ ٗةاথণাৎ  ذال-এয ঈকয তাদীদ ছাড়া াি
ককযকছন, থণাৎ জান্নাকত যস্পয যস্পকযয াকথ রভথযা ফরাফরর কযকফ না
َ ْ َّ َ
প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, এ দু ‖প্রিা কে ( حكذيبরফশ্বাকয) ভাদায َوكزةُٔا أَِبتَٰيَٰخ َِِا
َّ
‗ نِز ٗاةاতাযা অভায রনদণনগুকরাকক স্বীকায ককযরছর- ুকযাুরয স্বীকায ‘

ٓ
َ
‗ َح َشا ٗء ٌَِّ َّر ّبِمএিা প্রতাভায যকফয ক্ষ প্রথকক‘ ভাদায রককফ নফ ককছ,
এয থণ কে রতরন তাকদযকক েরতদান রদকফন মায ফর্ণনা ূ কফণ প্রদা ককছ,
ٓ َ
তাকদয ুযস্কায, নু রূবাকফ ( خ َطا ًءেরতপর) (নফ ককছ) প্রকননা, এয থণ
কে রতরন তাকদযকক েদান কযকফন, অয ًْ سزاএকআ থণ থণাৎ রতরন
তাকদযকক ুযস্কায েদান কযকফন
ٗ ‗ ح َِطমকথারচত দান‘ থণাৎ েচুয, কাতাদা এ ভত প্রালর্ ককযকছন ফরা
ااا
:  أضصتج فالنথণাৎ অরভ তাকক েচুয রযভাকর্ েদান ককযরছ এভনরক প্র
ফকর: মকথি ককছ ক্বুতাফী ফকরন, এয থণ কে রতরন তাকক এতিা েদান
কযকফন প্রম রযককল প্র ফরকফ: মকথি ককছ মাজ্জাজ য. ফকরন, ضصاةا
থণাৎ মা তাকদয জনয মকথি কফ অখপা তাআ ফকরন, ফরা : أضصبين
 نذاথণাৎ অভায জনয মকথি কারফী ফকরন, ًٓ ضاشتরতরন তাকদযকক তাকদয
প্রনক অভকরয রফরনভক দগুর্ েদান কযকফন ভুজারদ ফকরন, তাযা মা
ককযকছ তায মথামথ রকফ রদকফন, তখন  ضصابথণ রফকফচনা থণাৎ যকফয
াদা নু মাী মা অফযক প্র রযভার্ নু াকয, রতরন ূ কর্যয দগুর্
ুযস্কায রদকফন ফকর াদা ককযকছন, কায জনয াতত গুর্, কায জনয
াদা ককযকছন এভন ুযস্কায প্রদায মায প্রকাকনা ীভা প্রনআ প্রমভন অল্লা
َ ُ َٰ َّ َّ َ ُ َ َّ
َ ون أَ ۡح َس ًُْ ة َغ ّۡي ح
তা―অরা ফকরন, ]١٢ :﴾ [الزمر٪ اب
ِط
‗ ﴿إِجٍا ئَّف ٱىص ِِبঅরভ
ِ ِ
ّٖ
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বধমণীরকদযকক তাকদয ুযস্কায রযরভতবাকফ রদক থারক ‘ [ূ যা অম-মু ভায,
অাত: ১০]
ً
ً
অফু অফু ারভ াি ককযকছন: عطاء َض َّصاةا
থণাৎ  ضا-এ মফয এফং  شني-এ
ّ -এয জকন, থণাৎ মকথি (রযভার্) অভা―ই য.
তাদীদ কাকয, فعال
َّ
ফকরন, অযফগর্ মখন প্রকাকনা প্ররাককক ম্মান ককয তখন ফকর: ضصتْج الرسو
(থণাৎ প্ররাকরিকক অভযা ম্মান ককযরছ), অব্দু ল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহু
ً
―অনহুভা এবাকফ াি ককযকছ  ضصاُاথণাৎ (ةا-এয স্থকর ) ُٔن

َۡ
َ ُ َۡ َ
ُ ٔم ٱ ُّلس
َ َّ ﴿ َّر ّب ٱ
ُ ااا څ يَ ۡٔ َم َح ُل
ٗ ٔن ٌ ِِۡ ُّ د َِط
ِ ت َوٱۡل
وح
ۡرض َو ٌَا ةَ ۡح َِ ُٓ ٍَا ٱ َّلسنَٰمۡحِۖ َّل حٍي ِه
ِ َٰ لطم َٰ َو
ِ
َ
َّ
َّ
َ
ۡ
ٗ
َ
َّ
َ
َ
ََ ُّ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َ
َ
ُ
ّ
َ
َ
َٰٓ َ ٍَ َوٱل
ٍَلهِهث َصفا ِۖ َّل َح َخَك ٍُٔن إَِّل ٌَ َۡ أذِن َُل ٱ َّلس ۡح َم َٰ َُ َوكال َص َٔ ٗاةا چ ذل ِم ٱَّلٔم ٱۡلق ِۖذ
ُ ُ
ُ َ َ ۡ َ ٗ َ ٗ َ َ ۡ ُ َٰ َ ۡ َ َ ٓ َّ
ۡ ٌَ ِظ ُس ٱل ۡ ٍَ ۡس ُء ٌَا كَ َّر
َ َ َشا ٓ َء ٱ ََّّتَ َز إ َ ََٰل َر ّبِّۦ
ج يَ َراهُ َو َيلٔل
مٔاةًا ڇ إِجا أُزرنسً غزاةا ك ِسيتا ئم ي
ِ ِ
ُ
َ َ َ َ ۡ
ُ ُ
]٤٢ ،٣٧ :ِج ح َرَٰةََۢا ڈ ﴾ [انلتا
ٱىَكف ُِس تَٰيَٰي ۡيت ِِن ن

থণানু ফাদ:

৩৭. রমরন অকা, ৃরথফী অয এগুকরায ভাকঝ মা রকছু অকছ ফ রকছু য যব্ব,
রতরন রত দাভ, তাাঁয ম্মু কখ কথা ফরায া কাকযা কফ না। ৩৮. প্ররদন
রূ (রজফযাইর) অয রপরযতাযা ারযফদ্ধ ক দাাঁড়াকফ, প্রকঈ প্রকাকনা কথা
ফরকত াযকফ না, প্র ফযতীত মাকক যভ করুর্াভ নু ভরত রদকফন, অয প্র
মথাথণ কথাআ ফরকফ। ৩৯. এ রদনরি তয, ু রনরশ্চত। তএফ, মায আকে প্র
তায যকফয রদকক অশ্র গ্রর্ করুক। ৪০. অরভ প্রতাভাকদযকক রনকিফতণী ারি
ম্পককণ তকণ কযরছ, প্রমরদন ভানু ল প্রদখকত াকফ তায াতগুকরা অকগআ কী
(―অভার) ারিককছ অয কারপয ফরকফ- ―া! অরভ মরদ ভারি তাভ (তাকর
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অভাকক অজককয এ ―অমাকফয ম্মু খীন কত ত না। [ূ যা অন-নাফা,
অাত: ৩৭-৪০]
তাপীয:

َۡ
َ َّ ‗ َّر ّب ٱরমরন অকা,
ِ ت َوٱۡل
অল্লা তা―অরা ফকরন, ِۖۡرض َو ٌَا ةَ ۡح َِ ُٓ ٍَا ٱ َّلسنَٰمۡح
ِ َٰ لطم َٰ َو
ِ
ৃরথফী অয এগুকরায ভাকঝ মা রকছু অকছ ফ রকছু য েরতারক, রতরন রত
দাভ‘ অব্দু ল্লা আফন ভাউদ যারদাল্লাহু ―অনহু, নাকপ―, অফু ―অভয, আফন
 لথণাৎ  ةا-এ প্র
কাীয, মাকদ আা―কূফ প্রথকক, ভুপামযার অকভ প্রথকক, رب
কাকয, প্রকননা এখান প্রথকক ফাকয শুরু ককছ, َ الرمحকে তায  خربফা
রফকধ থফা ( ْٔ رب الصٍٔاتথণাৎ রতরন অভানভূ কয যফ) َ الرمحরিতী
 ٌتخداথণাৎ নতুন ককয শুরু কযা ফাককযয েথভ ং। ক্ষান্তকয আফন অকভয,
আাকূফ, আফন ভুাআরন
َ
কে রপাত ٌَِّ َّر ّبِم

ঈবক াি ককযকছন প্রময কাকয, এ রককফ رب
ٓ
‗ َح َشا ٗءপ্রতাভায যকফয ক্ষ প্রথকক (দান)‘ রমরন

অভানভূ কয যব্ব, (রমরন) দাফান। অয অব্দু ল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহু
―অনহুভা, অরভ, াভমা, কাাই াি ককযকছন: – رب الصٍٔاتএ  رب-প্রক
প্রময িাযা কড়কছন রপাত রককফ অয َ الرمح-প্রক কড়কছন প্র কাকয
 ٌتخداরককফ অফু অফু ঈফাআদ এ ন্থা ছন্দ ককযকছন। রতরন ফকরন, এিা
ফকচক রিক,  رب-প্রক প্রময িাযা (ড়া কফ) প্রকননা তা ূ কফণয ٌَ ربم
এয রপাত (গুর্) ককছ অয َ الرمح-প্রক (ড়া কফ) প্র কাকয, প্রকননা
তা  ٌَ ربمপ্রথকক দূ কয অয এখান প্রথকক নতুন ককয ফাকয শুরু ককছ অয
َ ُ َۡ َ
ٗ ٔن ٌ ِِۡ ُّ د َِط
তায ( خربরফকধ) কে ااا
‗ َّل حٍي ِهতাাঁয ম্মু কখ কথা ফরায া
কাকযা কফ না‘ তাযা তাাঁয রনকি প্রকাকনা েশ্ন কযায ক্ষভতা যাখকফ না; তকফ
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প্রম রফলক তাকদযকক নু ভরত রদকফন (তায কথা রবন্ন) কাাই ফকরন, (তাাঁয
ম্মু কখ কথা ফরায া কাকযা কফ না) থণাৎ ু ারযকয, তকফ মাকক রতরন
নু ভরত রদকফন (তায কথা রবন্ন) প্রকঈ প্রকঈ ফকরন,  اخلطابভাকন কথা থণাৎ
অল্লা তা―অরায নু ভরত ছাড়া তাাঁয াকথ কথা ফরায ক্ষভতা কায থাককফ
َّ
ۡ
ۡ َ َّ َ َ َ
না তায েভার্ কে: ]١٢٥ :﴾ [ْٔد١٠٥ ‗ ﴿َّل حسي ًُ جف ٌص إَِّل اِإِذُِِّۦতখন তাাঁয
নু ভরত ছাড়া প্রকঈ ভুখ খুরকত াযকফ না।‘ [ূ যাহূদ, অাত: ১০৫] প্রকঈ
প্রকঈ ফকরন, এখাকন রতরন কারপযকদয ঈকদ্দয ককযকছন তারা তাাঁয ম্মু কখ কথা
রকন্তু ভুরভনগর্ ু ারয কযকফন। অরভ ফরর:
َّ َ
তাকদযকক নু ভরত দাকনয কয, প্রকননা অল্লা তা―অরা ফকরন: ﴿ ٌََ ذا ٱَّلِي
ۡ َّ َ ُ َ ۡ َ
]٢٥٥ :﴾ [ابللرة٢٥٥ ِِرهُ ٓۥ إَِّل اِإِذُِِّۦ
‗ يشفع غপ্রক প্রআ ফযরি প্রম তাাঁয নু ভরত ছাড়া
ফরায া কযকফ না‘

তাাঁয রনকি ু ারয কযকত াকয? ‘ [ূ যা অর-ফাকাযা, অাত: ২৫৫] অয
َ َ َ َ ُ َ ۡ َّ ُ َ َ َ ۡ َ َّ ُ َ َٰ َ َّ ُ َ َ َّ َ ۡ َ
ِ ﴿ئٌه ِ ّٖز َّل حِفع ٱلشفػث إَِّل ٌَ أذِن َل ٱلسحمََٰ ور
অল্লা তা―অরায এ ফার্ী: ِض َُلۥ
ٗ َ
]١٢٩ :ّ﴾ [ط١٠٩ ‗ ك َّۡٔلপ্ররদন কাকযা ু ারয প্রকাকনা কাকজ অকফ না, দাভ
মাকক নু ভরত প্রদকফন অয মায কথা ন্তুি কফন তায (ু ারয) ফযতীত ‘
[ূ যা ত্বাা, অাত: ১০৯]
রূ-এয তাপীয ফা ফযাখযা:
ّٗ ُ َ َٰٓ َ َ ۡ َ ُ ُّ ُ ُ َ َ ۡ َ
অল্লা তা―অরায ফার্ী: ِۖلهِهث َصفا
ٍ‗ ئم حلٔم ٱلسوح وٱلপ্ররদন রূ (রজফযাইর)
অয রপরযতাগর্ ারযফদ্ধ ক দাাঁড়াকফ‘  ئمব্দরিকত মফয ককছ প্রকননা তা
( ظرفথণাৎ রক্রা ংঘরিত ফায কার) থণাৎ প্ররদন তায ম্মু কখ কায
কথা ফরায া কফ না প্রমরদন রূ দাাঁড়াকফন এ অাকত ( روحরূ) িাযা প্রক
ফা কী ঈকদ্দয এ ফযাাকয অি েকায ভত যককছ:

সূ রা আন-নাবা-এর তাফসীর

 36 

েথভ ভত কে: রূ কে রপরযতাকদয ভধয প্রথকক নযতভ একজন
রপরযতা।

অব্দু ল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা ফকরন, অল্লা

তা―অরা ―অযকয কয তায প্রচক ফড় অয প্রকাকনা ৃ রি বতরয ককযন রন
মখন রকাভত ংঘরিত কফ তখন প্র এক কাতাকয দাাঁড়াকফ অয ভি
রপরযতা এক কাতাকয দাাঁড়াকফ, তায ফফ কফ রপরযতাকদয কাতাকযয
ভকতা। এ ফযাাকয অব্দু ল্লা আফন ভাউদ যারদাল্লাহু ―অনহু প্রথকক নু রূ
ফর্ণনা যককছ। রতরন ফকরন, রূ এভন একজন রপরযতা রমরন প্ত অভান,
প্ত জরভন এফং াাড়ভূ  প্রথকক ফড়, চতুথণ অভাকনয রফযীকত তায
ফস্থান, প্র েতয ফাকযা াজায ফায অল্লা তা―অরায তাফী াি ককয,
অল্লা তা―অরা েকতযক তাফী প্রথকক একজন ককয রপরযতা ৃ রি ককযন,
প্র রকাভত রদফক একাআ এক কাতাকয দাাঁড়াকফ অয ভি রপরযতা দাাঁড়াকফ
এক কাতাকয।
রিতী ভত কে: রূ কে রজফযীর অরাআর ারাভ, এ ভত প্রালর্
ককযকছন া―ফী, দাহ্াক, া―ইদ আফন জুফাআয। অব্দু ল্লা আফন অব্বা
যারদাল্লাহু ―অনহুভাফরর্ণত, রতরন ফকরন, অল্লা তা―অরায ―অযকয ডান াকশ্বণ
নূ কযয একরি দরযা অকছ, মা প্ত অভান, প্ত জরভন এফং াত ভুকদ্রয
ভকতা। রজফযীর অরাআর ারাভ েরতরদন কাকর একত ডুফ রদক প্রগার
ককযন। পকর তায নূ য, তায প্রৌন্দমণ এফং তায ম্মান অয প্রফকড় মা,
এযয রতরন প্রকাঁক ঈকিন এযয তায ারক প্রথকক রনগণত া েরতরি
প্রপাাঁিা প্রথকক অল্লা তা―অরা িয াজায রপরযতা ৃ রি ককযন, তাকদয প্রথকক
েকতযক রদন িয াজায রপরযতা ফাআতুর ভা―ভূ য এফং িয াজায
রপরযতা কা―ফা েকফ ককয; রকন্তু রকাভত রদফ মণন্ত একদয কায
রিতীফায প্রখাকন রপকয অায ু কমাগ কফ না াাফ ফকরন, রজযফীর
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অরাআর ারাভ অল্লা তা―অরায ম্মু কখ দাাঁড়ান, তাকত বক রতরন কম্পফান
থাককন, েকতযক কম্পকন অল্লা তা―অরা এক রক্ষ রপরযতা ৃ রি ককযন,
রপরযতাগর্ অল্লা তা―অরায ম্মু কখ ফনত ভিকক ারযফদ্ধবাকফ দাাঁরড়ক
থাকক, এযয অল্লা তা―অরা মখন তাকদযকক কথা ফরায নু ভরত দান ককযন
তখন তাযা ফকর  ال هلإ إال اُجঅরন ছাড়া েকৃত প্রকাকনা ঈায প্রনআ অয
َ َ
ُ يَ ۡٔ َم َح ُل
এিাআ কে  َوكال َص َٔ ٗاةاএয থণ। এ কথাআ অল্লা তা―অরায ফার্ী, ٔم
َّ َ َّ َ
َّ ّٗ ُ َ َ َ ۡ َ ُ ُّ
َ َ َ
َٰٓ ٍ‗ ٱلسوح وٱلপ্ররদন রূ (রজফযাইর)
َُ َٰلهِهث َصفاِۖ َّل َح َخَك ٍُٔن إَِّل ٌَ َۡ أذِن َُل ٱ َّلس ۡح َم
অয রপরযতাগর্ ারযফদ্ধ ক দাাঁড়াকফ, প্রকঈ প্রকাকনা কথা ফরকত াযকফ না,
َ َ
প্র ফযতীত মাকক যভ করুর্াভ নু ভরত রদকফন‘ কথা ফরায َوكال َص َٔ ٗاةا
‗অয প্র মথাথণ কথাআ ফরকফ‘ থণাৎ তায কথা: ( ال هلإ إال اُجঅরন ছাড়া
েকৃত প্রকাকনা ঈায প্রনআ)
তৃতী ভত কে: অব্দু ল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা ফর্ণনা ককযন,
যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর াাল্লাভ ফকরন, এ অাকত রূ কে অল্লা
তা―অরায বনযাভকন্তয ভধয প্রথকক এক বনয, তাযা রপরযতা ন, তাকদয
ُ يَ ۡٔ َم َح ُل
ভাথা, াত-া অকছ, তাযা অায ককয, এযয রতরন াি ককযন: ٔم
ّٗ ُ َ َٰٓ َ َ ۡ َ ُ ُّ
لهِهث َصفا
ٍ‗ٱلسوح وٱلপ্ররদন রূ (রজফযীর) অয রপরযতাগর্ ারযফদ্ধ ক

দাাঁড়াকফ ‘ যা বনয, এযা বনয, এ ভত প্রালর্ ককযকছন অফু ারর,
ভুজারদ, এয রবরিকত ভানু কলয ভকতাআ তাকদয অকৃরত, তকফ তাযা ভানু ল ন
চতুথণ ভত কে: তাযা কে রপরযতাকদয ভাকঝ ফকচক ম্মারনত, ভুকারতর
আফন াআআান এ ভত ফযি ককযকছন
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ঞ্চভ ভত কে: তাযা কে রপরযতাগকর্য তত্ত্বাফধাক, আফন অফু নাজী
এ ভত প্রালর্ ককযকছন।
লষ্ঠ ভত কে: তাযা কে অদভ ন্তান (থণাৎ ভানফ), াান এফং কাতাদা এ
ভত ফযি ককযকছন। থণাৎ মাকদয রূ (অত্মা) যককছ। অপী এফং কুযামী
ফকরন, এ ভতরি অব্দু ল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহু প্রগান যাখকতন।
রতরন ফকরন, তাযা কে ভানু কলয অকৃরতয ভত এক ৃ রি, অভান প্রথকক প্রম
রপরযতাআ ফতীর্ণ  তায াকথ রূ থাকক।
প্তভ ভত কে: অদভ ন্তানকদয রূভূ  এক কাতাকয দাাঁড়াকফ অয
রপরযতাগর্ এক কাতাকয দাাঁড়াকফ, অয প্রিা রিায দু আ পুৎকাকযয ভধযফতণী
ভক তাকদয রূগুকরাকক তাকদয প্রদভূ ক রপরযক প্রদায ূ কফণ। অরতযা
এ ভত ফযি ককযকছন।
িভ ভত কে: তা কে কুযঅন, মাকদ আফন অরাভ এ ভত প্রালর্
َ َ َ َ
َ َ ٓ
ককযকছন অয রতরন দরীর রককফ এ অাত াি ককযন: ﴿ َوكذَٰل ِم أ ۡو َح ۡي َِا إ ِ َّۡلم
َ َ
ٗ ‗ ُرএবাকফ (ঈকযাি ৩রি ঈাকআ) অভায
]٥٢ :﴾ [الظٔرى٥٢ وحا ٌّ َِۡ أ ۡمسُِا
রনকদণকয ভূ র রক্ষাকক প্রতাভায কাকছ অভযা ী প্রমাকগ প্রেযর্ ককযরছ‘ [ূ যা
অ- -ূ যা, অাত: ৫২] অয  غفاএরি ভাদায থণাৎ তাযা দাাঁড়াকফ
ারযফদ্ধবাকফ, ভাদায একফচন  ফহুফচন ঈবকয জনযআ ফযফহৃত , প্রমভন
(عدلনযারফচায) ( غٔمরাভ)। অয এখান প্রথককআ ইকদয রদনকক ফরা  ئم
الػفারযফদ্ধ (ক দাাঁড়াকনা)-এয রদন অল্লা তা―অরা
ّٗ
ّٗ
ُ َ ۡ َ
এক স্থাকন ফকরন, ]٢٢ :َر ُّبم َوٱل ٍَيم َصفا َصفا ٶ﴾ [اىفشر

কুযঅকনয য
ٓ
‗﴿ َو َحا َءঅয মখন

প্রতাভায যফ অকফন অয রপরযতাগর্ অকফ ারযফদ্ধ ক‘ [ূ যা অর-
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পাজয, অাত: ২২] এ অাত প্রথকক েভারর্ত  প্রম, ারযয ংখযা একারধক
কফ। অয তা ংঘরিত কফ ঈস্থান  রাফ-রনকাকয রদকন। ক্বুতাফী
এফং নযানযযা এ থণ েকা ককযকছন। প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, রূ দাাঁড়াকফ এক
কাতাকয অয রপরযতাগর্ দাাঁড়াকফ অকযক কাতাকয, তাাঁযা দু ‖রি কাতাকয
দাাঁড়াকফ প্রকঈ ফকরন, তাযা ককর একআ কাতাকয দাাঁড়াকফ।
َّ
َ َّ َ
‗ َّل َح َخَك ٍُٔنপ্রকঈ প্রকাকনা কথা ফরকত াযকফ না‘ থণাৎ ু ারয কযকত
َّ
َ َ َ
াযকফ না, َُ َٰ‗ إَِّل ٌَ َۡ أذِن َُل ٱ َّلس ۡح َمপ্র ফযতীত মাকক যভ করুর্াভ নু ভরত
রদকফন‘ ু ারযকয।
َ َ
‗ َوكال َص َٔ ٗاةاঅয প্র মথাথণ কথাআ ফরকফ‘ থণাৎ রিক তথা ক্ব কথা
দাহ্াক এফং ভুজারদ এ ভত প্রালর্ ককযকছন অফু ারর ফকরন, থণাৎ ال
 هلإ إال ا﵀থণাৎ অল্লা ছাড়া েকৃত প্রকাকনা ঈায প্রনআ দাহ্াক ফর্ণনা ককযন,
অব্দু ল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা ফকরন, প্রম ফযরি ال هلإ إال ا﵀
ফকরকছ তায জনয ু ারয কযকফ। তকফ ―রিক কথা‖ প্রতা তা-আ মা কফ কথা
 কাকজ রিক। ...
প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, (ককঈ প্রকাকনা কথা ফরকত াযকফ না) থণাৎ রপরযতাগর্
এফং রূ মাযা কাতাকয দিাভান কফ, তাযা কথা ফরকত াযকফ না অল্লা
তা―অরায াআফাত থণাৎ বীরতজরড়ত শ্রদ্ধা এফং তাাঁয ম্মান-ভমণাদায কাযকর্,
তকফ দাভ মাকক নু ভরত েদান কযকফন াপা―অত কযায, তাযা কে যাআ
মাযা রিক কথা ফকরকছ, তাযা অল্লা তা―অরায একত্বফাদ প্রঘালর্া ককযকছ
এফং তাাঁয তাফী াি ককযকছ

সূ রা আন-নাবা-এর তাফসীর

 40 

াান ফকরন, রূ রকাভত রদফক ফরকফ: প্রকঈ অল্লা তা―অরায যভাত
ছাড়া জান্নাকত েকফ কযকত াযকফ না, অয প্রকঈ জাান্নাকভ ন; তকফ
َ َ
অভকরয কাযকর্, অয তাআ কে ‗ َوكال َص َٔ ٗاةاঅয প্র মথাথণ কথাআ ফরকফ‘ এ
কথায থণ।
َ ۡ ‗ َذَٰل َِم ٱ َّۡلَ ۡٔ ُم ٱএ রদনরি তয, ু রনরশ্চত‘ থণাৎ
অল্লা তা―অরায ফার্ী: ِۖ ۡل ُّق
َ َ ‗ َذ ٍََ َشا ٓ َء ٱ ََّّتَ َز إ َ ََٰل َر ّبِّۦতএফ মায আকে প্র তায যকফয
ফযআ ঘিকফ مٔاةًا
ِ
ِ
রদকক অশ্র গ্রর্ করুক‘ থণাৎ ৎককভণয ভাধযকভ তায েতযাফতণনস্থর, থণাৎ
মখন প্র বাকরা কাজ ককয তখন তা অল্লা তা―অরায রদকক রপযা (তায
দা ককছ ফকর), অয মখন প্র ভন্দ কাজ ককয তখন প্রিা তায রনকজয
(কাযকর্ ককছ) ফকর গর্য ককয। অয এ থণআ ফুঝা মা যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু
অরাআর াাল্লাকভয রনকম্নাি াদী প্রথকক, রতরন ফকরন, اخلري لكّ ةيديم والرش
 ىحس إيلمথণাৎ ‗বাকরা ফ রকছু আ অনায াকত অয ভন্দ অনায েরত
ম্বন্ধমু ি ন‘। কাতাদা ফকরন,  ٌأةاএয থণ কে থ।

ُ َٰ َ ۡ َ َ ٓ َّ
ٗ س ًۡ َغ َز ٗاةا كَس
অল্লা তা―অরায ফার্ী: يتا
‗ إِجا أُزرنঅভযা প্রতাভাকদযকক
ِ
রনকিফতণী ারি ম্পককণ তকণ কযরছ‘ এখাকন কুযাআ কারপয এফং অযকফয
ভুরযককদয কম্বাধন ককয ফরা কে। প্রকননা তাযা ফকর: অভযা ুনরুরত্থত
কফা না (এখাকন) ―অমাফ িাযা ঈকদ্দয যকাকরয ারি, মা রকছু আ অন্ন তাআ
َ ﴿ َن َد َّج ُٓ ًۡ يَ ۡٔ َم يَ َس ۡو َج َٓا ل َ ًۡ يَ ۡي َت ُث ٓٔا ْ إ ََّّل َغشِ َّي ًث أ َ ۡو ُض
রনকিফতণী, অল্লা তা―অরা ফকরন, حى َٰ َٓا
ِ
]٤٥ :﴾ [انلازاعت٤٦ ‗প্রমরদন তাযা তা প্রদখকফ প্ররদন তাকদয ভকন কফ, প্রমন
তাযা (ৃরথফীকত) এক ন্ধযা ফা এক কাকরয প্রফর ফস্থান ককয রন‘। [ূ যা
অন- নারম―অত, অাত: ৪৫] কারফী এফং নযানযয এরূ ফযাখযা রদককছন
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কাতাদা ফকরন, দু রনায ারি, প্রকননা তা ঈব ারিয ভাকঝ রধক রনকিফতণী
ভুকারতর ফকরন, তা কে ফদকযয ভদাকন কারপযকদয রনত া, তকফ
ফকচক স্পি কে: তা কে যকাকরয ারি, তা কে ভৃতুয এফং রকাভত
প্রকননা প্রম ভাযা মা তায রকাভত শুরু ক মা, কাকজআ মরদ প্র জান্নাতফাী
 তকফ প্র তায ফাস্থান জান্নাকত প্রদখকত া অয মরদ প্র  জাান্নাভী
ُ
তকফ ভান-দস্থ েতযক্ষ ককয এ কাযকর্ অল্লা তা―অরা ফকরন, يَ ۡٔ َم يَِظ ُس

ۡ ٌَ ‗ٱل ۡ ٍَ ۡس ُء ٌَا كَ َّرপ্রমরদন ভানু ল প্রদখকত াকফ তায াতগুকরা অকগআ কী
ُج يَ َراه

(―অভার) ারিককছ‘ প্রআ ারিয ভকয ভাকঝ, থণাৎ অভযা প্রতাভাকদযকক
প্ররদকনয রনকিফতণী ারি ম্পককণ তকণ ককযরছ, তা কে প্রমরদন ভানু ল
প্রদখকত াকফ প্রম, তায াতগুকরা অকগআ কী (অভর) ারিককছ; থণাৎ েতযক্ষ
কযকফ।
প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, তায রদকক প্রদখকফ মা অকগআ ারিককছ, এখাকন  إىلব্দরি
ঈয অকছ,  املرءিাযা াাকনয ভকত এখাকন ঈকদ্দয ভুরভন, প্র রনকজয অভর
প্রক মাকফ, অয কারপয রনকজয প্রকাকনা অভর াকফ না, প্র অকাঙ্খা কযকফ
ভারি ক প্রমকত
রকাভকতয রদন কারপযকদয াত্ব:
َ ۡ ُ ُ
অল্লা তা―অরা মখন ফরকরন, ‗ َو َيلٔل ٱىَكف ُِسঅয কারপয ফরকফ‘ তখন ফুঝা
মা প্রম, রতরন  املرءিাযা ভুরভনগকর্য ঈকদ্দয গ্রর্ ককযকছন। প্রকঈ প্রকঈ
ফকরন,  املرءিাযা এখাকন ঈকদ্দয ঈফাআ আফন খারপ, ঈকফা আফন অফু অফু
َ ۡ ُ ُ
ভু―ইত অয  َو َيلٔل ٱىَكف ُِسিাযা ঈকদ্দয অফু জাার
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প্রকঈ ফকরন, এয িাযা াধাযর্বাকফ ককরআ ঈকদ্দয, ভানু ল প্ররদন তায
কভণপর েতযক্ষ কযকফ।
ُ َ ََۡ
ۡ ٌَ ِظ ُس ٱل ۡ ٍَ ۡس ُء ٌَا كَ َّر
ভুকারতর ফকরন, ُج يَ َراه
‗ ئم يপ্রমরদন ভানু ল প্রদখকত াকফ তায
াতগুকরা অকগআ কী (―অভার) ারিককছ‘ এ অাত ফতীর্ণ ককছ অফু
অফু ারাভা আফন অব্দু র অাদ অর ভাখমূ ভীয ফযাাকয।
َ ۡ ُ ُ
َ َ َ
ُ ُ ُ
ِج ح َرَٰةََۢا
‗ َو َيلٔل ٱىَكف ُِس تَٰيَٰي ۡيت ِِن نঅয কারপয ফরকফ ―া! অরভ মরদ ভারি
তাভ‘ (তাকর অভাকক অজককয এ ―অমাকফয ম্মু খীন কত ত না) এ
অাতরি তায (ারাভায) বাআ অাদ আফন অব্দু র অাকদয ফযাাকয
ফতীর্ণ ককছ।
া―রাফী ফকরন, অরভ অফুর কারভ আফন াফীফকক ফরকত শুকনরছ: এখাকন
কারপয িাযা ঈকদ্দয আফরর, প্র অদভ অরাআর ারাকভয প্রদাল ধকযরছর
প্রম, রতরন ভারিয বতযী, অয প্র োয ককয প্রম, প্র অগুকনয বতরয, এযয
রকাভত রদফক মখন প্র স্বচকক্ষ অদভ অরাআর ারাভ এফং তায ন্তানারদ
কী ধযকর্য ুযস্কায, অযাভ-অক  যভকতয ভাকঝ, অয প্র কী ধযকর্য
কি  ারিয ভাকঝ যককছ েতযক্ষ কযকফ তখন প্র অকাঙ্খা কযকফ প্র মরদ
ُ ُ ُ َ ۡ َ َٰ َ
অদভ অরাআর ারাকভয স্থাকন থাকত, প্র ফরকফ, ِج ح َرَٰةََۢا
‗ تَٰيييت ِِن نা!
অরভ মরদ ভারি তাভ‘ (তাকর অভাকক অজককয এ ―অমাকফয ম্মু খীন কত
ত না) রতরন ফকরন, অরভ কুাআযী অফু নাকযয প্রকাকনা তাপীকয প্রদকখরছ।
মাকত ফরা ককছ: থণাৎ আফরর ফরকফ: া অপকা, অরভ মরদ ভারিয
বতরয তাভ, অয মরদ না ফরতাভ ―অরভ অদকভয প্রচক ঈিভ‖।
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অব্দু ল্লা আফন ঈভায যারদাল্লাহু ―অনহুভা ফকরন, রকাভত রদফক জরভনকক
ঈরযবাকফ ম্প্রারযত (েি) কযা কফ, এযয বাযফার জন্তু, জাকনাায 
ফনয োর্ীকদয একরত্রত কযা কফ, এয জীফ-জন্তুয ভাকঝ রকা (ফদরা)
ংঘরিত কফ, গুতা ভাযায কাযকর্ রংারা ফকযী প্রথকক রংরফীন জন্তুয
রকা প্রনা কফ, তাকদয রকাকয কামণারদ ভাপ্ত ায কয তাকদকক
ফরা কফ: ভারি ক মা, প্র ভ কারপয ফরকফ: া অপকা, মরদ ভারি
তাভ। নু রূ ফরর্ণত ককছ অফু হুযাআযা, অব্দু ল্লা আফন অভয আফনু র
―অ যারদাল্লাহু ―অনহুভ প্রথকক অভযা এ রফলরি ―অত-তামরকযা‖ গ্রকন্থ
ু ন্দযরূক ঈকল্লখ ককযরছ ভৃতুযয ফস্থাভূ   যকাকরয রফলারদ কাকয
কর েংা অল্লায জনয
অফু অফু জা―পায অন-নাহ্া ফর্ণনা ককযন: াদী ফর্ণনা ককযকছন অভাকদয
রনকি অভাদ আফন ভুাম্মাদ আফন নাকপ― (রতরন ফকরন) াদী ফর্ণনা ককযকছন
অভাকদয রনকি ারাভা আফন াফীফ আামীদ আফনু র অাম্ম (রতরন) অফু
হুযাযা যারদাল্লাহু ―অনহু প্রথকক, রতরন ফকরন, অল্লা তা―অরা চতুেদ জন্তু,
ারখ, ভানু ল করকক একরত্রত কযকফন, এযয চতুেদ জন্তু এফং ারখকদয
ُ ُ ُ َ ۡ َ َٰ َ
ফরকফন: ভারি ক মা, প্র ভ কারপয ফরকফ: ِج ح َرَٰةََۢا
‗ تَٰيييت ِِن نা! অরভ
মরদ ভারি তাভ‘।
ُ ُ ُ َ ۡ َ َٰ َ
প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, ِج ح َرَٰةََۢا
‗ تَٰيييت ِِن نা! অরভ মরদ ভারি তাভ‘ থণাৎ মরদ
َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َٰ َ ُ ُ َ َ
ুনরুরত্থত না তাভ, প্রমভন তাযা ফরকফ: ﴾وت نِتَٰت ِ َي ّۡ ٹ
﴿ذيلٔل تَٰيييت ِِن لً أ
]٢٥ :‗ [احلاكثা! অভাকক মরদ অভায ―অভারনাভা না প্রদা ত‘ [ূ যা
অর-া-ক্কা, অাত: ২৫]
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অফু অফুম রমনাদ ফকরন, ভানু কলয ভাকঝ মখন পাারা ককয প্রদা কফ,
জান্নাতফাীকদযকক জান্নাকত প্রমকত রনকদণ প্রদা কফ, অয জাান্নাভীকদয
রনকদণ প্রদা কফ জাান্নাকভ প্রমকত, তখন (ভানু ল ফযতীত) নয কর েজারত
এফং ভুরভন রজন্নকদয ফরা কফ: ভারিকত রপকয মা, (থণাৎ ভারি ক মা)
তাযা ভারি ক মাকফ কারপযযা মখন তাকদযকক প্রদখকফ তখন তাযা ফরকফ:
ُ ُ ُ َ ۡ َ َٰ َ
ِج ح َرَٰةََۢا
‗تَٰيييت ِِن نা! অরভ মরদ ভারি তাভ‘।
রাআ আফন অফু অফু ু রাআভ ফকরন, ভুরভন রজকন্নযা ভারি ক মাকফ, ঈভায
আফন অব্দু র অমীম, আভাভ মু যী, কারফী এফং ভুজারদ য. ফকরন, ভুরভন
রজকন্নযা জান্নাকতয চাযাক রফশ্রাভ  েিতায ভাকঝ থাককফ, তাযা এয
প্রবতকয থাককফ না অয এিাআ রধক রফশুদ্ধ ভত। এ ম্পককণ ূ যা অযযভাকন অকরাচনা কযা ককছ, তাযা ভুকাল্লাপ ফা যী―অকতয রফরধ-রফধান
ারকন ফাধয, তাকদযকক (তাকদয বাকরা-ভন্দ ককভণয রবরিকত) াাফ-ারি
প্রদা কফ, তাযা ভানু কলয ভকতা। অল্লা তা―অরা রিক রফল ম্পককণ
রধক ফগত। অল্লাআ বাকরা জাকনন।

