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বূরভকা 

 
ূযা অন-নাফা ভক্কা ফতীর্ণ একরি গুরুত্বূর্ণ ূযা। একক ূযা অম্মা 

রককফ অখযারত কযা ক থাকক। এয অাত ংখযা চরল্ল থফা 

একচরল্লরি। রকাভত রদফ ম্পককণ ভক্কায ভুরযককদয রফরবন্ন ররক কথা-

ফাতণায 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 

ভাখরুককক 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  

যাূরকদয 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 ভূর 

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  নুধাফন কযা তাপীক রদন। অভীন। 

জাককরুল্লা অফুর খাকয 
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রফরভল্লারয যাভারনয যাীভ 

যভ দাভ তযন্ত দারু অল্লায নাকভ শুরু কযরছ, 
ًَّ يَتََطآَءلَُٔن ﴿  َِ  ١َخ ِ ٱَغ ًِ ٱنلََّتإ َػِظي َخيُِفَٔن ٱ ٢ۡى ِ ُُمۡ ًۡ ذِيّ ُْ ي  ِ َٔن  ٣َّلَّ ٍُ ًَّ  ٤ّلََكَّ َضَيۡػيَ ُث

َٔن  ٍُ   [  ٥،  ١﴾ ]انلتا:  ٥ّلََكَّ َضَيۡػيَ

থণানুফাদ:  
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:   يَتََطآَءلَُٔن ًَّ َخ ‗প্ররাককযা প্রকান প্রকান রফলক একক 

কনযয কাকছ রজজ্ঞাাফাদ কযকছ‘?  ًَّ  থণ (ককান রফলক) এরি একরি  َخ

রজজ্ঞাাফাচক ব্দ, এ ব্দ প্রথকক কড় প্রগকছ, অকর রছর اىف  عٍا   মাকত ককয 

خرب  প্রথকক (েশ্ন)  اشخفٓام (রফকধ)-এয স্বাতন্ত্র্য েরতরষ্ঠত কযা মা নুরূবাকফ 

এফং  فيً   মখন এ দু‖প্রিায িাযা প্রকাকনা রকছু ম্পককণ রজজ্ঞাা কযা   مً 

থণাৎ কী ম্পককণ তাযা যস্পয যস্পযকক রজকজ্ঞ কযকছ   

মাজ্জাজ ফকরন,   ًَّ َخ ভূরত রছর ٌَا ع ُٔن  , প্রক  এয ভকধয আদগাভ কযা ٌيً 

ককছ  প্রকননা তা গুন্না তায ( ٌيً)  -এয াকথ যীক ককছ   َن  এয- يَتََطآَءلُٔ

ফণনাভ (ফা এখাকন কতণা) কে কুযাআযা  (থণাৎ কুযাআযা যস্পয 

যস্পযকক রজজ্ঞাাফাদ কযকছ)  
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ূযারি নারমর ায প্রেক্ষাি:  

অফু ারর য. ফর্ণনা ককযন, অবু্দল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা 

ফকরন,  কুযঅন ফতীর্ণ ায ভ কুযাআযা ফক রনকজকদয ভাকঝ কথা-

ফাতণা ফরত, তাকদয প্রকঈ একক তযান কযত অফায প্রকঈ প্রকঈ একক রভথযা 

ফরত, পকর এ ূযা ফতীর্ণ , অল্লা তা―অরা ফকরন, ًَّ يَتََطآَءلُٔنَ   ؟َخ  
‗প্ররাককযা প্রকান রফলক একক কনযয কাকছ রজজ্ঞাাফাদ কযকছ‘?   

প্রকঈ প্রকঈ ফকরন,  ًع এয থণ কে কী ম্পককণ ভুরযকযা ফাড়াফারড় কযকছ 

এফং রফফাকদ ররপ্ত যককছ ? অল্লা তা―অরায ফার্ী:  َِ ًِ ٱنلََّتإِ ٱَغ َػِظي   রকাভত)  ۡى

ংঘরিত ায) ‗প্রআ ভা ংফাকদয রফলক‘  থণাৎ তাযা ―ভা ংফাকদয 

রফলক‖ রজজ্ঞাাফাদ কযকছ َع  ব্দরি রতরাাকত থাকা ََتَطآَءلُٔنَ    এয াকথ- ي

ম্পকণ যাকখ না  প্রকননা, তাকর  اشخفٓام এয অরাভত েকফ কযা অফযক 

রছর  পকর ত  َِ ِ ٱَغ ًِ ٱنلََّتإ  প্রআ ভা‗ (রকাভত  ংঘরিত ায)  ۡىَػِظي

ংফাকদয রফলক‘?) প্রমভন তুরভ ফর: কতজন ভাররক, রত্রজন নারক চরল্ল 

জন? পকর রতরাাকতয  এয াকথ মৃ্পি ন ভকভণ অভাকদয- يَتََطآَءلُٔنَ  

ঈরল্লরখত রফলরি অফযক ত, ফযং তা ঈয অকযকরি  َن ََتَطآَءلُٔ  এয াকথ- ي

মৃ্পি  ভাদাী ফকরন, করত রিত ফযরি ঈকল্লখ ককযকছন প্রম,  اشخفٓام 

(রজজ্ঞাা)  এয ভাকঝ রিতীফায ংঘরিত ককছ তকফ তা ঈযরূক  প্রমভন عَ 

রতরন ফকরন, কী ম্পককণ তাযা রজজ্ঞাাফাদ কযকছ, প্রআ ভা ংফাকদয রফলক 

কী? অয এ ফস্থা তা েথভ অাকতয াকথ মৃ্পি  ٱنلََّتإِ ٱ ًِ  কে, ভা  ۡىَػِظي

ংফাদ, ফড় খফয।  
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َخيُِفَٔن ٱ ِ ُُمۡ ًۡ ذِيّ ُْ ي  ِ َّلَّ  ‗প্রম 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, অবু্দল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহুঅনহুভা ফকরন, 

ভা ংফাদ কে কুযঅন, তায েভার্ কে অল্লা তা―অরায ফার্ী: ﴿ َٔ ُْ كُۡو 
 ًٌ ْ َغِظي ۡػسُِضَٔن  ٦٧َجَتٌؤا ٌُ  ُّ ِۡ ًۡ َخ ُُخ

َ
[  ٦٨،  ٦٧﴾ ]ص :  ٦٨أ  ‗ফরুন, এিা এক বানক 

ং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 দুআ দকর রফবি, প্রকঈ একক তয ফরকছ, প্রকঈ একক ফরকছ রভথযা   

প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, (এিা কে) নফী াল্লাল্লাহু অরাআর াাল্লাভ-এয রনকদণ   

দাাক ফর্ণনা ককযন, অবু্দল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা ফকরন, 

আাূদীযা যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর াাল্লাভ-প্রক কনক রফলক রজকজ্ঞ 

ককয, এযয অল্লা তা―অরা তাাঁকক তাকদয ভতরফকযাকধয ফযাাকয ফরত 

ককযন, এযয রতরন তাকদযকক ধভক রদক ফকরন,  ٔن ٍُ ّلََكَّ َضَيۡػيَ ‗কখকনা 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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 তাকদয ুনরুত্থান ম্পককণ স্বীকৃরত এফং কুযঅনকক রভথযা াফযি কযায  الك 

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,  

َم ﴿ ۡٔ َ َٰٗخا ٱإِنَّ ي يَق ٌِ   [ ١٧﴾ ]انلتا: ٱۡىَفۡصِو ََكَن 

‗রনশ্চ রনধণারযত অকছ ভীভাংায রদন‘ [ূযা অন-নাফা, অাত: ১৭] এ 

অাত মা েভার্  ককয তাকত েভারর্ত  প্রম, তাযা যস্পয ুনরুত্থান 

ম্পককণ রজজ্ঞাাফাদ ককযরছর। 

ٔنَ  ٍُ ًَّ ّلََكَّ َضَيۡػيَ  ‘অফায ফররছ, কখকনা ন, তাযা ীঘ্রআ জানকত াযকফ‗ ُث

ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআর াাল্লাভ কুযঅন এফং ভৃতুযয কয ুনরুত্থান 

ম্পককণ তাকদযকক মা ফকরকছন, তায তযতা  ফািফতা ম্পককণ তযতযআ 

তাযা ফযআ জানকত াযকফ  

দাাক ফকরন: ٔنَ  ٍُ  তাযা রচকযআ জানকত াযকফ‘ থণাৎ কারপযযা‗  ّلََكَّ َضَيۡػيَ

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  ,িাযা াি ককযকছন  অয তা খফয, তা এ কাযকর্ প্রম يا 

অাকত ফরা ককছ  ﴿ َلُٔن ﴾يَتََطآَء  রজজ্ঞাাফাদ কযকছ? এফং অল্লায ফার্ী: 
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نَ ٱ َخيُِفٔ ِ ُُمۡ ًۡ ذِيّ ُْ ي  ِ َّلَّ  ‗প্রম রফলক তাকদয ভাকঝ ভতাথণকয অকছ‘ (নাভ ুরুল 

ফযফায কযা ককছ), াান, অফুর অরীযা এফং ভাররক আফন দীনায 

ঈবকয ভাকঝ حعئٍن  ,িাযা কড়কছন। (থণাৎ حا  )  

َػِو ﴿ ًۡ ََنۡ َ ل
َ

َٰٗرا ٱخ َه ٌِ َض  ۡر
َ
ۡوحَاٗدا ٱوَ  ٦ۡۡل

َ
َتاَل أ َٰٗحا  ٧ۡۡلِ ۡزَو

َ
ًۡ أ َُٰس ًۡ  ٨وََديَۡلَن ُس ٌَ ۡٔ َ َِا ُ وََحَػۡي

َِا  ٩ُضَتاٗتا  َو ِِلَاٗضا ٱوََحَػۡي ۡ َِا  ٪َّلَّ َػاٗشا ٱَوَحَػۡي ٌَ اَر  َٓ ًۡ َضۡتٗػا ِشَراٗدا  ٫نلَّ َكُس ۡٔ ا فَ َِ  ٬َوَبجَۡي
اٗحا  َّْ اٗحا َو َِا ِِسَ ََ  ٭وََحَػۡي ٌِ َُشنۡلَا 

َ
ٗحا ٱَوأ ٗٓء ََثَّا ا ٌَ َِٰت  ۡػِصَر ٍُ ۡ ِ  ٮل ِسَج ةِّ ُۡذ ا َوَجَتاٗتا  ۦنّلِ  ٯَحّتٗ

ۡىَفافًا 
َ

ٍَٰج خ  [  ١٦،  ٦﴾ ]انلتا:  ٰوََحنَّ

থণানুফাদ:  

৬. অভযা প্রম ফ রকছুকক 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 ফৃরিফাী 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,  َػِو ًۡ ََنۡ َ ل
َ

َٰٗراٱخ َه ٌِ ۡرَض 
َ
 অভযা রক জরভনকক (কতাভাকদয‗ ۡۡل

জনয) রফছানা ফানাআ রন‘? এখাকন তাকদযকক ফরত ককযকছন প্রম, রতরন 

ুনরুত্থান ঘিাকত ক্ষভ  থণাৎ এ ফ রকছুয রিত্ব দাকন অভায ক্ষভতা (এ 
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গুকরাকক) ুনযা ৃরি কযায ক্ষভতায প্রচক ফড়  ٌٓاد কে রনম্নবূরভ  রফছানা  

অল্লা তা―অরা য একরি অাকত ফকরন: ﴿ ٱ ًُ ي َحَػَو ىَُس ِ َٰٗشا ٱَّلَّ ۡرَض فَِر
َ
ۡۡل

[  ٢٢﴾ ]ابللرة: ٶ  ‗রমরন প্রতাভাকদয জনয ৃরথফীকক রফছানা ফারনককছন‘। [ূযা 

অর-ফাকাযা, অাত: ২২] 

অাকত   ড়া ককছ, থণাৎ এিা প্রমন তাকদয জনয ফার্চ্ায প্রদারনায  ٌٓداً 

ভকতা, এিা তায জনয রফরছক প্রদা  পকর প্র তায ঈকয ন ককয   

ۡوحَاٗداٱوَ  
َ

َتاَل أ ً   ۡۡلِ ‗অয ফণতগুকরাকক কীরক (ফানাআ রন)?‘) প্রমন তা রস্থয থাকক, 

প্রকাঁক না ঈকি এফং এয রধফাীকদয রনক প্রকর না কড়  َٰٗحا ۡزَو
َ

ًۡ أ َُٰس  وََديَۡلَن

‗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। 

ًۡ ُضَتاٗتا  ُس ٌَ ۡٔ َ َِا ُ وََحَػۡي ‗অয প্রতাভাকদয রনদ্রাকক ককযরছ রফশ্রাভদাী‘ এখাকন  

ٌفعٔل  থণ কে অভযা ফারনকরছ এ কাযকর্ এরি দু‖রি سعيِا -এয রদকক 

ভুতা―অদ্দী (কভণক রক্রা) ককছ  ٗتا এিা কে রিতী (রফশ্রাভদাী) ُضَتا  ٌفعٔل  

থণাৎ প্রতাভাকদয যীকযয অযাকভয জনয, প্রমভন ফরা   থণাৎ الصتج ئم 

অযাকভয রদন, থণাৎ ফার্ী আযাইরকক ফরা করছর প্রতাভযা এ রদকন অযাভ 
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কয, এরদন রকছুআ ককযা না। ফয আফনুর অনফাযী এ ভত স্বীকায 

ককযকছন, রতরন ফকরন, অযাভকক     ফরা  না شتات 

প্রকঈককঈ  ফকরন, এয ভূর কে ম্প্রারযত  রফিৃত কযা  ফরা :   شبخج 
ا املرأة طعْر  নাযীয চুর খুরায ভ ফরা  প্র তায চুরকক ছরড়ক রদককছ  

 مصتٔت ورسو   কে ছরড়ক প্রদায  ভকতা। অয ফরা ক থাকক شتات
 প্ররাকরি েি চরযকত্রয রধকাযী, মখন প্রকঈ অযাভ কযায আো ককয اخليق

তখন প্র োরযত  ফা ছরড়ক প্রদ এ কাযকর্ অযাভ কযাকক  شتج ফরা 

ককছ। 

প্রকঈ ফকরন, এয ভূর কে রফরেন্ন কযা, প্রমভন ফরা   প্র) شبخا طعره شتج 

তায চুরকক রফরেন্ন ককযকছ) মখন প্র তা ভুিন ককয, প্রমন মখন প্র ঘুভা 

তখন প্র প্ররাকককদয এফং কভণফযিতা প্রথকক রফরেন্ন ক মা,  

ফস্তুত  شتات ব্দরি ভৃতুযয াকথ াদৃযূর্ণ, তকফ রূ তায প্রথকক রফরেন্ন  না  

ফরা : شتج شري  রনরদ্রত ফস্থা প্রফড়াকনা (ঘুকভয ভাকঝ স্বপ্নচাযর্ কযা) 

থণাৎ: জ, প্রকাভর।  

َِا  َو ِِلَاٗضا ٱوََحَػۡي ۡ َّلَّ  ‗যাতকক ককযরছ অফযর্‘ থণাৎ এয ন্ধকায প্রতাভাকদযকক 

অোরদত ককয অয প্রেকক প্রপকর  তাফাযী ফর্ণনা ককযন, আফন জুফাআয এফং 

ুদ্দী ফকরন, প্রতাভাকদয জনয ারন্তদাক ককযরছ।   

َِا  َػاٗشاٱوََحَػۡي ٌَ اَر  َٓ نلَّ  ‗অয রদনকক ককযরছ জীরফকা ংগ্রকয ভাধযভ‘ এখাকন 

―ভ‖ কথারি ঈয যককছ থণাৎ জীরফকায ভ, থণাৎ জীরফকা কেলকর্য 

জনয কাজ-কভণ, থণাৎ খাদয-ানী এফং নযানয রকছুয ভাধযকভ জীরফকায ভ, 
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এয রবরিকত কে ভকয নাভ, অফায ٌعاطا   ব্দরি জীফন-মান কথণ ٌعاطاً  

ভাদায কত াকয। এ ফস্থা عحض وكج  ঈয থাককফ, (থণাৎ مضاف  ) 

জীরফকায ভ।   

ٗػا ِشَراٗدا   ًۡ َضۡت كَُس ۡٔ َِا فَ َوَبجَۡي ‗অয প্রতাভাকদয ঈর্ধ্ণকদক ফারনকরছ াতরি ুদৃঢ় 

অকা‘ থণাৎ প্ত অভান, মা তযন্ত ভজফুতবাকফ রনরভণত। 

اٗحا  َّْ اٗحا َو َِا ِِسَ  এফং ৃরি ককযরছ ঈজ্জ্বর েদী‘ থণাৎ দীরপ্তভান, তা‗ وََحَػۡي

কে ূমণ, এখাকন থণ কে ৃরি ককযকছন  প্রকননা এ ব্দরি سعو  ( سعو) 

একরি এয রদকক ٌفعٔل  ,  ٌخعدي  اج   মা জ্বরজ্বর ককয, প্রমভন ভরর্ভুিা ْو

মখন জ্বরজ্বর ককয, তখন ফরা   َز َّْ َٔ  । অবু্দল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহুحَ

―অনহুভা ফকরন, জ্বরজ্বর, দীরপ্তভান, চকচক কযা। 

   ََ ٌِ َُشنۡلَا 
َ

اٗٓء ََثَّاٗحاٱَوأ ٌَ َِٰت  ۡػِصَر ٍُ ۡ  অয অভযা ফলণর্ করয ফৃরিফাী প্রভঘভারা প্রথকক‗ ل

েচুয ারন‘ ভুজারদ  কাতাদা ফকরন, املعرصات  কে ফাতা, অবু্দল্লা আফন 

অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা এ ভত প্রালর্ ককযকছন; প্রমন তা প্রভঘভারাকক 
রনংড়া (রনংকড় ফৃরি প্রফয ককয)। 

 অবু্দল্লা 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 ফৃরি ফলণর্ ককয না। 

প্রমভন ফরা   املعرص املرأة  থণাৎ ঐ নাযী মায াককময ভ রনকিফতণী 

ককছ রকন্তু যিস্রাফ  রন।  
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ফাতাকক ফরা  ٌعرصات। ফরা : ফাতা রনংরড়ককছ মখন প্র ধূররকক 

ঈকক প্রদ, থণাৎ ধূররঝকড়য ৃরি ককয, প্রভঘকক  ফরা , প্রকননা ٌعرصات 

তা ফৃরি ফলণর্ ককয।   

কাতাদা অয ফকরন, ٌعرصاتকে অকা।   

নাহ্া য. ফকরন, এ ফগুকরা ঈরিআ রিক, ফাতা প্রভঘকক যাগারত ককয, 

এযয ফৃরি , এয রবরিকত ফাতা প্রথকক ফৃরি ফরলণত । 

অফায ঈকযাি কর ঈরিকক এক ঈরি রককফ ফরা প্রমকত াকয, অভযা 

ফৃরিফাী ফাু প্রথকক েচুয ারন ফলণর্ করয।   

তকফ এ কর ঈরিয ভাকঝ ফকচক রফশুদ্ধ কথা কে   কে প্রভঘভারা ٌعرصات 

এরিআ েরদ্ধ প্রম, প্রভঘ প্রথকক ফৃরি ফরলণত   রফশুদ্ধ ফর্ণনা যককছ,   ٌعرصات 

কে প্রভঘভারা, (মা) ফৃরি ফলণর্ ককয।    

প্রকঈ প্রকঈ াি ককযকছন:  ﴿ وَن ِ َحۡػِِصُ ٔشف: ٤٩َوذِيّ [  ٤٨﴾ ]ي  ‗েচুয ফৃরিাত 

কফ‘ [ূযা আঈুপ, অাত: ৪৮]  ٌعرص ফরা  ঐ প্রভককক প্রম ম্প্ররত 

াফাররকা ককছ এফং তায যিস্রাফ ককছ  ফরা :  মখন প্র―  اعرصت 

প্রমৌফকন দাণর্ ককযকছ এফং াফাররকা ককছ‖   ٌعرص  এয ফহুফচন কে  

 ফরা : প্র কে ঐ প্রভক প্রম াককময রনকিফতণী ককছ, থণাৎٌعارص

রযর্ত ফক ঈরনত ককছ। অরভ এ ফযাাযরি অফুর গাঈ অর 

অ―যাফীয রনকি শুকনরছ, নযানযযা ফকরন, ٌعرص  কে ঐ প্রভঘ মা ফৃরি ফলণর্ 

কযায রনকিফতণী ককছ  প্রমভন ফরা :  থণাৎ পর তুকর دلَ فٓٔ الزرع اسَ  
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অনায ঈকমাগী ককছ, নুরূবাকফ প্রভঘভারা মখন ফৃরি ফলণকর্য রনকিফতণী 

, তখন ফরা   املطر أعرص (ফৃরি ফলণকর্য ঈমুি ককছ)   

ভুফাযযাদ ফকরন, ফরা   ٌعرص شطاب থণাৎ ারন ধাযর্কাযী (কভঘ), অয তা 

প্রথকক এককয য এক রজরন ফরলণত । এ প্রথকক ফরা   থণাৎ  اىعرص 

অশ্রস্থর, ُعرصة—এয থণ অশ্রস্থর, ূযা আঈূকপ এ থণ আকতাূকফণ ঈকল্লখ 

কযা ককছ  কর েংা অল্লা তা―অরায। 

রযর্ত ফক ঈরনত া প্রভককক ফরা   প্রকননা প্র তায গৃক ٌعرص 

ফস্থান ককয অয গৃ তায জনয অশ্রককন্দ্র  অবু্দল্লা আফন অব্বা 

যারদাল্লাহু ―অনহুভা  আকরযভায রকযাঅকত যককছ  অয ةاملعرصات وأُزنلا 

ভুাকপ (কুযঅকন) যককছ  ঈফাআ আফন কা―অফ, াান, আফন املعرصات ٌَ 

জুফাআয, মাকদ আফন অরাভ এফং ভুকারতর আফন াআযান ফকরন, ٌَ 
,থণাৎ অভানভূ প্রথকক  املعرصات  ধাযাফারক ফলণর্  অবু্দল্লা  جّثاسا  ٌاءً 

আফন অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা, ভুজারদ এফং নযানযযা ফকরন, ادلم ذز كد  

যি েফারত ককছ, াদীক এককছ, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর 

াাল্লাভ-প্রক ভাকফুর জ ম্পককণ রজকজ্ঞ কযা কর রতরন ফকরন,  اىعز 
তঃয واثلز কে ঈর্চ্স্বকয তাররফা ড়া, অয عز   কে যি েফারত ذز 

কযা এফং াদী (াজীয য ভযা কযায কাযকর্ারজফ শু) মকফ কযা  

আফন মাকদ ফকরন, جثاسا  থণাৎ েচুয। ঈকযাি ফগুকরায থণ একআ। 

 ِ ُۡذسَِج ةِّ ۦنّلِ , ‗মাকত অভযা তা রদক ঈৎন্ন করয‘ থণাৎ প্রআ ারন িাযা, ا    َحّتٗ

(য) প্রমভন, গভ, মফ এফং এ জারত নযানয রকছু  গফারদয ( ঈরিদ) َوَجَتاٗتا 
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তৃর্ারদ খাদয, ٍَٰج ,অয ঈদযান‘ থণাৎ ফাগফারগচা‗ َحنَّ ًفا ۡىَفا
َ

 ঘন‘ মা যস্পয‗  خ

জড়াকনা, মা রফরবন্ন াখা-োখা রফবি, এ ব্দরিয একফচন প্রনআ, প্রমভন 

এফং أوزاع    أخياف 

প্রকঈ প্রকঈ ফকরন,  األىفاف এয একফচন কে এফং (প্রময িাযা) ِىف   প্র) ىُف 

িাযা), কাাই তা ফর্ণনা ককযকছন, তায প্রথকক এফং অফু অফু  ঈফাআদা প্রথকক 

অয ফরর্ণত ককছ, এয একফচন কে األىفاف  ,। প্রমভন ىفيف    رشيف 

এফং  প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, এিা কে ফহুফচকনয ফহুফচন। কাাই তা  أرشاف

ফর্ণনা ককযকছন, ফরা   ىف ُتج  অোরদত তৃর্-ঈরিদ, এয ফহুফচন  ىُف 

প্রমভন ىُف   এযয مُحُر   এয অফায ফহুফচন কযা ককছ   اىفاف িাযা।  

প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, এখাকন ঈয যককছ  ًوخنرج ةّ سِات أىفافا থণাৎ অভযা তা 

িাযা ঈৎন্ন করয ঘন ফাগান। এখাকন (  প্রফয করয) এ কথাকক মপ-  ةّ خنرج

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 ফৃকক্ষয াখা-োখা থাকক 

রনকিফতণী। 

َم ﴿  ۡٔ َ َٰٗخا ٱإِنَّ ي يَق ٌِ َم يَُِفُخ ِِف  ٱۡىَفۡصِو ََكَن  ۡٔ َ اٗحا ٱي َٔ ۡف
َ

حَُٔن أ
ۡ

ِ َذَخد ٔر آُء ٱَوفُخَِحِج  ٲلصُّ ٍَ لطَّ
َٰٗةا  ةَۡو

َ
َِت  ٳفَََكَُۡج خ اةًا ٱَوُضّّيِ ََكَُۡج َِسَ َتاُل فَ   [ ٢٢،  ١٧﴾ ]انلتا: ٴۡۡلِ

থণানুফাদ: 

১৭. রনশ্চ রনধণারযত অকছ ভীভাংায রদন, ১৮. প্ররদন রিা পুাঁক 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:  َم ۡٔ َ َقَٰٗخاٱإِنَّ ي ٌِي ََكَن  ۡىَفۡصِو   ‗রনশ্চ 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   প্রকননা, অল্লা তা―অরা একত তাাঁয ফান্দাকদয اىفػو ئم 

রফচায-পাারা কযকফন। 

َم يَُِفُخ ِِف   ۡٔ َ ٔرِ َ ٱي لصُّ  ‗প্ররদন রিা পুাঁক প্রদা কফ‘ থণাৎ ুনরুত্থাকনয জনয, 

حُٔن
ۡ

 অয প্রতাভযা অকফ‘ থণাৎ ঈরস্থত ায স্থাকন (কমখাকন তাযা‗  َذَخد

অল্লায মু্মকখ ঈরস্থত কফ) اٗحا َٔ ۡف
َ

 ,দকর দকর‘ রনজ রনজ জারতয াকথ‗  أ

েকতযক জারত অকফ তাকদয প্রনতায াকথ  প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, দকর দকর, 

اٗحا َٔ ۡف
َ

এয একফচন কে أ েথভ فٔج   প্রথকক (অযফী ফযাকযকর্) ফদর ায ايلٔم 

কাযকর্ মফযমুি ককছ। 

অল্লা তা―অরায ফার্ী: َٰٗةاٱَوفُخَِحِج   ةَۡو
َ

آُء فَََكَُۡج خ ٍَ  অকা খুকর প্রদা কফ‗ لطَّ

অয তাকত কফ কনক দযজা‘ থণাৎ রপরযতাকদয ফতীর্ণ ায জনয  

প্রমভন অল্লা তা―অরা ফকরন, ﴿ ُق َم تََشلَّ ۡٔ ِ ٱَوَي ة آُء  ٍَ َل ٱلطَّ ُّشِ ًِ َوُ َٰ هَِهُث حزَنِيًًل ٱۡىَغَم َلَٰٓ ٍَ ۡ ل
[  ٢٥﴾ ]اىفركان: ٹ  ‗প্ররদন প্রভঘভারা অকা রফদীর্ণ কফ অয 

রপরযতাকদযকক ধীকয ধীকয নীকচ নারভক প্রদা কফ‘ [ূযা অর-পুযকান, 
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অাত: ২৫] থণাৎ িুকযা িুকযা কযা কফ, একককরি িুকযা কফ দযজায 

ভকতা, এয রবরিকত  ك -প্রক রফরুপ্ত ককয প্রদায ভাধযকভ প্রক أةٔاب   প্রদা ُػب 

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: যাুরুল্লা াল্লাল্লা অরাআর 

াাল্লাভ ফকরকছন, « ًعرج ةِا إىل الصٍاء فاشخفخص سربيو، فليو: ٌَ أُج كال: ذ
«سربيو. كيو: وٌَ ٌعم؟ كال: حمٍد. كيو: وكد ةعد إيلّ؟ كال: كد ةعد إيلّ. ففخص نلا  

‗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 ‘  

َِت   اةًاٱَوُضّّيِ َۡج َِسَ َتاُل فَََكُ ۡۡلِ ‗অয ফণতগুকরাকক কযা কফ চরভান, পকর তা 

রনছক ভযীরচকা রযর্ত কফ‘  থণাৎ প্রকাকনা রকছু থাককফ না, প্রমভন 

ভযীরচকা, প্রকাকনা দণক তাকক ভকন ককয ারন, থচ তা ারন ন। 

প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, شريت  থণ কে তাকক তায ভূর প্রথকক প্রবকি প্রপরা কফ।   

প্রকঈ ফকরন, তাকক তায স্থান প্রথকক ঈৎািন কযা কফ।  
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ًَ ََكَُۡج ِمۡسَصاٗدا ﴿ َِّ َٓ َٰغنَِي  ٵإِنَّ َح ۡحَلاٗاا  ٶاٗاا  َٔ َم ّىِيطَّ
َ

آ أ َٓ َٰتِثنَِي ذِي ا ةَۡسٗدا  ٷلَّ َٓ َّلَّ يَُزوكَُٔن ذِي
اةًا  اٗرا  ٸَوََّل ََشَ ا وََغطَّ ٍٗ ْ ََّل يَۡسُحَٔن ِحَطاٗاا  ٺَحَشاٗٓء وِفَاكًا  ٹإَِّلَّ ََحِي ًۡ ََكُُٔا ُٓ ٔاْ  ٻإِجَّ ُ ة َوَكزَّ

اٗةا أَِب َِا نِزَّ ِ َٰخ ۡحَصيۡ  ټتََٰي
َ

ٍء أ َٰٗتا َوُُكَّ ََشۡ ُّ نَِت َٰ ًۡ إَِّلَّ َغَزاةًا  ٽَن َّشِيَرُز ﴾ ]انلتا: پفَُزوكُٔاْ فَيََ ُ
٣٢،  ٢١ ]  

থণনুফাদ:  

২১. জাান্নাভ প্রতা ৎ প্রকত অকছ, ২২. (অয তা করা) ীভারঙ্ঘনকাযীকদয 
অশ্রস্থর। ২৩. প্রখাকন তাযা মুগ মুগ ধকয থাককফ, ২৪. প্রখাকন তাযা প্রকাকনা 
ীতর  ানী অস্বাদন কযকফ না ২৫. পুিন্ত ারন  ুাঁজ ছাড়া; ২৬. 
ঈমুি েরতপর। ২৭. তাযা (তাকদয কৃতককভণয) প্রকাকনা রাফ-রনকা অা 
কযকতা না, ২৮. তাযা অভায রনদণনভক রভথযাকযা ককযরছর- ুকযাুরয 
রভথযাকযা। ২৯. ফরকছুআ অভযা ংযক্ষর্ ককয প্রযকখরছ রররখতবাকফ। ৩০. 
তএফ, এখন স্বাদ গ্রর্ কয, অভযা প্রতাভাকদয জনয প্রকফর ারিআ ফৃরদ্ধ 
কযফ (নয অয রকছু ন)। [ূযা অন-নাফা, অাত: ২১-৩০]  

তাপীয:  

জাান্নাকভয ারিয ফর্ণনা: 

ۡسَصاٗدا ًَ ََكَُۡج ِم َِّ َٓ مرغاد  ‘জাান্নাভ প্রতা ৎ প্রকত অকছ‗ إِنَّ َح ব্দরি  ভূত رغد 

ধাতু প্রথকক   এয জকন ককছ  েকতযক ফস্তু মা প্রতাভায মু্মকখ যককছ ٌفعال 

াান ফকরন, জাান্নাকভ একজন েযী যককছ, তাকক রতক্রভ না কযা মণন্ত 

প্রকঈ জান্নাকত েকফ কযকত াযকফ না  প্রম ফযরি নুভরত রনক অকফ প্র 

রতক্রভ কযকফ অয প্রম নুভরত রনক অকফ না প্র অাঁিকক মাকফ   
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ুরপান য. ফকরন, প্রখাকন রতনরি াাঁককা থাককফ 

প্রকঈ ফকরন, مرغاد  কে 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:  কে ঐ স্থান مرغاد ,কে থ,। কুাআযী ফকরন املرغاد 

প্রমখাকন প্রকঈ তায ত্রুকক মণকফক্ষর্ ককয  প্রমভন,  مضٍار প্রিা ঐ স্থান প্রমখাকন 

(কদৌকড়য) প্রঘাড়াকক রিারী কযায জনয েস্তুত কযা   مرغاد থণ 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 নুাকয ফদরা প্রদা কফ  

রফশুদ্ধ ফর্ণনা যককছ প্রকাকনা রফলকয  الراغد -এয থণ কে তায তত্ত্বাফধাক, 

,কব্দয থণ কে তত্ত্বাফধান حرغد  .কে তত্ত্বাফধানস্থর  অভা―ই য مرغد 

ফকরন, ّأرغدح ভাকন কে অরভ তায জনয েস্তুত ককযরছ  কাাই নুরূ 

ফকরকছন  অরভ ফরর: জাান্নাভ। ,েস্তুত ককয যাখা ককছ (একক) ٌرتغدة   الرغد 

ভাদায প্রথকক ,তত্ত্বাফধান কযা ককছ ٌخفعو  ٌفعال  কে مرغاد   এয জকন 

ভুফারাগা (রত) কথণ ফযফহৃত  প্রমভন, ٌغيار  এফং ٌعطار  প্রমন জাান্নাভ 

কারপযকদয জনয খুফ প্রফর প্রফর েতীক্ষা কযকছ।  

َٰغِنَي َم    প্রথকক مرغاداً   ‘ীভারঙ্ঘনকাযীকদয অশ্রস্থর‗ (অয তা করা) اٗاا َٔ ّىِيطَّ

(অযফী ফযাকযকর্) ফদর (ফযাখযা রফকলয) ংঘরিত ককছ,  থণ কে واملآب 
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েতযাফতণনস্থর থণাৎ প্রমখাকন তাযা েতযফতণন কযকফ, প্রমভন ফরা ,  يؤوب آب 
কাতাদা য. ফকরন, অশ্রস্থর, গৃ।  أوبث  কে প্রম ফযরি কুপযীয اىطاغني 

ভাধযকভ দীকনয প্রক্ষকত্র ীভরঙ্ঘন ককয থণাৎ দুরনাকত প্র মুরুভ-তযাচাকযয 

ভাধযকভ (ীভারঙ্ঘন ককয)।  

ۡحَلاٗاا
َ

آ أ َٓ َٰتِثنَِي ذِي  প্রখাকন তাযা মুগ মুগ ধকয থাককফ‘ থণাৎ জাান্নাকভ ফফা‗ لَّ

কযকফ নন্তকার থণাৎ প্রল কফ না। মখনআ প্রকাকনা এক মুগ প্রল কফ 

এযয অকফ অকযক মুগ,  ُضُلب দুআ প্র কাকয, থণ কে মুগ, কার। 

এয ফহুফচন কে অয األضلاب   প্রময কাকয থণ কে: ফৎয, এয احِلْلتَث 

ফহুফচন কে  ِضَلب   

احلُْلب  এয ঈয প্র এফং ضا —  এয ঈকয ারকন কাকয থণ কে ةا 

অর ফৎয। প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, এয প্রচক প্রফর  থফা কভ, অগভকনয 

রবরিকত, এয ফহুফচন কে ۡحَلاٗاا  অাকত থণাৎ أضلاب 
َ

آ أ َٓ َٰتِثنَِي ذِي لَّ এ অাকতয 

থণ কে যকাকরয নন্তকার, মায প্রকাকনা প্রল প্রনআ  اآلخرة কথারিকক মপ 

ককয প্রদা ককছ। প্রকননা এখাকন এয কথাআ ফরা ককছ, এছাড়া ফাককয 

যকাকরয ঈকল্লখ যককছ, প্রমভন ফরা  যকরৌরকক রদনভূক থণাৎ রদকনয 

য রদন মায প্রকাকনা প্রল প্রনআ, মরদ ফরা  থফা أضلاب مخصث   أضلاب عرشة 

তাকর রনরদণি ভ ফুঝাকফ। এখাকন ফরা ককছ, প্রকননা األضلاب   কব্দয ضلب 

থণ ফকচক দূযফতণী 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, ফরা ককছ  أضلاب أضلاب  ফরা  রন, প্রকননা  ايام  এ 

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 মুগ মুগ কয জাান্নাভ প্রথকক প্রফয 

কফ  প্রকঈ প্রকঈ ফকরন,  কে তাকদয পুিন্ত ারন  দুগণন্ধভ ারন  أضلاب

াকনয ভ, মখন তাযা তা ান প্রল কযকফ তখন তাকদয জনয নয ধযকর্য 

ারি যককছ, এ কাযকর্ অল্লা তা―অরা ফকরন,  ۡحَلاٗاا
َ

آ أ َٓ َٰتِثنَِي ذِي َّلَّ يَُزوكَُٔن  ٷلَّ
ةًا  ا ا ةَۡسٗدا َوََّل ََشَ َٓ اٗرا ٸذِي َوَغطَّ ا  ٍٗ ََحِي  .প্রখাকন তাযা মুগ মুগ ধকয থাককফ, ২৪‗   إَِّلَّ 

প্রখাকন তাযা প্রকাকনা ীতর  ানী অস্বাদন কযকফ না ২৫. পুিন্ত ারন  

ুাঁজ ছাড়া‘  

কে  الةثني فاعو اشً ভাদায প্রথকক  بلد  -এয ীগা, অয তাকক রিারী 

ককয (الةثني) —এয ভাদায কে  اليتد ةا  , —এয ঈকয ারকন। প্রমভন  الرشب 

 াভমা এফং কাাই কড়কছন: থণাৎ بلثني   ছাড়া, অফু অফু  ারতভ, অফু اىف 

অফু  ঈফাআদ একক ছন্দ ককযকছন, এয দুআরি (ড়ায) যীরত যককছ। ফরা 

: الةد  এফং ,প্রমভন بلد   ফরা : প্র ভুক স্থাকন ফফা  طٍع এফং  طاٌع 

ককয থণাৎ ফফা কযা তায কাজ, মা ভানুকলয স্ববাফ-েকৃরতয াদৃযূর্ণ  

প্রকননা  فَِعو এয ফাফ রধকাং প্রক্ষকত্র মা ভানুকলয স্ববাফ-চরযত্র-এরূ কথণ 

ফযফহৃত  فاعو اشً  থণাৎ الةد   এ থণ েদান ককয না।  

 কে অর ফৎয, এ ভত প্রালর্ ককযকছন অবু্দল্লা আফন ঈভায, আফন  احللب

ভুাআরন,  অফু  হুযাযা যারদাল্লাহু অনহুভ। ফৎয কফ রতনত লাি রদকন, 

অয একরদন কফ দুরনায রককফ এক াজায ফৎকযয ভান, অবু্দল্লা আফন 
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অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা এ ভত প্রালর্ ককযকছন, অবু্দল্লা আফন ঈভায 

যারদাল্লাহু ―অনহুভা তা যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর াাল্লাভ-প্রথকক ভাযপু― 

ূকত্র ফর্ণনা ককযকছন  অফু অফু  হুযাযা যারদাল্লাহু ―অনহু ফকরন, ফৎয 

কফ রতনত লাি রদকন, েকতযক রদন কফ দুরনায রককফয ভকতা। অবু্দল্লা 

আফন ঈভায প্রথকক অয ফরর্ণত ককছ:  ,কে চরল্ল ফৎয, ুদ্দী ফকরন احللب 

ি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, األضلاب  ম্পককণ প্রকঈ জাকন না প্রিা কী? তকফ ঈকল্লখ কযা 

ককছ তা কফ একত ضلب, অয এক  িয াজায ফৎয, এয  ضلب 

একরদন কফ প্রতাভাকদয গর্না এক াজায ফৎকযয ভান  অফু অফু  ঈভাভা 

যারদাল্লাহু ―অনহু প্রথকক অয ফরর্ণত ককছ, নফী াল্লাল্লাহু অরাআর 

াাল্লাভ ফকরন, ‗এক  রত্র াজায ফৎয‘  ভাদাী এিা ফর্ণনা  ضلب 

ককযকছন, েথভ ঈরিরি ককযকছন ভাাযদী, কুতরুফ ফকরন, তা কে দীঘণ 

ভ মায ীভা প্রনআ।  

―ঈভায আফনুর খািাফ যারদাল্লাহু ―অনহু ফকরন, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর 

াাল্লাভ ফকরকছন, 

 ‗অল্লায থ, জাান্নাকভ প্রম েকফ কযকফ প্র প্রফয কফ না, মতক্ষর্ না প্র 

তাকত ককক ফস্থান ককয। ضلب    কে অরয রকছু প্রফর ফৎয  احللب

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, األضلاب কফ প্রততারল্লরি, েরতরি  ضلب  এয 



 

 

সূরা আন-নাবা-এর তাফসীর  
 22  

দুযত্ব 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 যাুরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআর াাল্লাভ প্রথকক েভারর্ত ন, ফস্তুত ضلب এয থণ কে 

-অল্লা বাকরা বাকরা জাকনন। ূকফণ অভযা মা ঈকল্লখ ককযরছ থণাৎ তাযা 

তাকত মুকগয য মুগ, কাকরয য কার ফফা কযকফ, মখনআ একরি কার 

রতক্রভ কযকফ কয কযআ অকযক কার এক ারময কফ, মুকগয য মুগ 

অকফ, এবাকফ ধাযাফারকবাকফ নন্তকার ফফা কযকফ।  

আফনু কাআান ফকরন:  ۡحَلاٗاا
َ

ٓ أ ا َٓ َٰتِثنَِي ذِي لَّ ‗প্রখাকন তাযা মুগ মুগ ধকয থাককফ‘ 

এয থণ কে: মায প্রকাকনা প্রল প্রনআ, প্রমন রতরন ফকরন, নন্তকার  আফন 

মাকদ এফং ভুকারতর ফকরন,  এ অাতরি যফতণী অাত-  

ًۡ إَِّلَّ َغَزاةًا  َّشِيَرُز ٔاْ فَيََ ُ  তএফ এখন স্বাদ গ্রর্ কয, অভযা প্রতাভাকদয‗ فَُزوكُ

জনয প্রকফর ারিআ ফৃরদ্ধ কযফ‘ (নয অয রকছু ন)- এয ভাধযকভ যরত ক 

প্রগকছ, রনরদণি ংখযা প্রল ক প্রগকছ, নন্তকার াফযি ককছ  অরভ ফরর: এ 

ম্ভাফনা কনক দুকয, প্রকননা তা কে খফয ফা ংফাদ (অয ংফাকদ যরত 

ায রফলরি েকফ কযকফ না)। অল্লা তা―অরা ফকরকছন, ﴿ َوََّل يَۡرُدئَُن
َٰ يَيَِج ٱ َث َحَّتَّ َِّ ًِّ ٱۡۡلَ ُو ِِف َض ٍَ  অয তাযা জান্নাকত েকফ‗  [ ٤٢﴾ ]االعراف: ڈۡۡلَِياِطِۚ ٱۡۡلَ

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   

কায কায ভকত এখাকন প্রম ফরা ককছ: ۡحَلاٗاا
َ

آ أ َٓ َٰتِثنَِي ذِي  প্রখাকন তাযা মুগ‗  لَّ

মুগ ধকয থাককফ‘ এয িাযা ঈকদ্দয তাযা মভীকন এ ভিুকু থাককফ। মা ূকফণ 

ঈকল্লখ কযা ককছ। 

اةًا ا ةَۡسٗدا َوََّل ََشَ َٓ  প্রখাকন তাযা প্রকাকনা ীতর  ানী অস্বাদন‗ َّلَّ يَُزوكَُٔن ذِي

কযকফ না‘  এ অাকত ফণনাভরিয ঈকদ্দয কে ْا   األضلاب  ,প্রকঈ ফকরন سًِٓ 
এয একফচন   ضلتث এফং ضلب 

অল্লা তা―অরায ফার্ী: ا  َٓ  প্রখাকন অস্বাদন কযকফ না‘ থণাৎ প্রম‗ َّلَّ يَُزوكَُٔن ذِي

মুগ মুগ ধকয তাযা থাককফ তাকত  اةًا  ীতর  ানী অস্বাদন‗ ةَۡسٗدا َوََّل ََشَ

কযকফ না।‘  কে রনদ্রা, এ ভত প্রালর্ ককযকছন অফু অফু  ঈফাআদ এফং اىربد 

নযানযযা  অযফযা ফকর:  থণাৎ ীত ঘুভ প্রককড় রনককছ। অরভ اىربد اىربد ٌِع 

ফরর: াদীক  এককছ: যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর াাল্লাভ-প্রক জান্নাকত 

রনদ্রা অকছ রকনা -এ ম্পককণ রজকজ্ঞ কযা কর রতরন ফকরন, « ٔال؛ انلٔم أخ
ْ  :املٔت، واجلِث ال مٔت فيٓا" فهذلم انلار؛ وكد كال حعاىل ٔحُٔا ٍُ ًۡ َذَي ِٓ «ََّل ُحۡلََضَٰ َغيَۡي ‗না, 

রনদ্রা কে ভৃতুযয বাআ, জান্নাকত ভৃতুয প্রনআ, নুরূবাকফ জাান্নাকভ, অল্লা 

তা―অরা ফকরন, ﴿ ْٔا ُ ٔح ٍُ ًۡ َذَي ِٓ [  ٣٦﴾ ]فاطر: ڄََّل ُحۡلََضَٰ َغيَۡي  ‗তাকদয জনয প্রকাকনা 

ভ রনধণাযর্ কযা কফ না প্রম, তাযা (রনধণারযত ভ অকর) ভকয মাকফ‘  

[ূযা পারতয, অাত: ৩৬] 
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অবু্দল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা ফকরন, اىربد কে িািা ানী। 

তাাঁয প্রথকক অয ফরর্ণত ককছ: কে রনদ্রা, অয اىربد     কে ারন। الرشاب 

মাজ্জাজ য. ফকরন, তাযা প্রখাকন না াকফ িািা ফাতা, ছাা, অয না রনদ্রা, 

িািা রজরন ফরকছুকক িািা ককয প্রদ মাকত অযাভ প্রফাধ   অয এ িািা 

ভানুকলয 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। 

অল্লা তা―অরায ফার্ী: اةًا  ا ةَۡسٗدا َوََّل ََشَ َٓ َُزوكَُٔن ذِي  প্রখাকন তাযা প্রকাকনা‗ َّلَّ ي

ীতর  ানী অস্বাদন কযকফ না‘  এ ফাকযরি  ীভারঙ্ঘনকাযীকদয) اىطاغني  

জনয) প্রথকক   ফা ফস্থাকফাধক ফাকয রককফ ফযফহৃত ককছ  থফা ضال 

,এয রপাত ফা রফকলর্ রককফ গর্য-اضلاب (ফযাকযকর্) اضلاب   زٌان ظرف 

থণাৎ (রক্রা ংঘরিত ফায কার) ককছ, এয চারক ব্দ ( اعمو)  কে  الةثني 

থফা    প্রথকক। بلثني 

اٗرا ا وََغطَّ ٍٗ ) পুিন্ত ারন  ুাঁজ ছাড়া‘  ফযাকযকর্‗ إَِّلَّ ََحِي ٌِلطع مصترىن)   

ংঘরিত ককছ, মাযা  ব্দ িাযা রনদ্রা ঈকদ্দয ককযকছন তাকদয ভকত। অয اىربد 

মাযা  ফদর (ফযাখযা وغصاكا محيٍا  িাযা ীতর ঈকদ্দয রনককছন তাকদয ভকত اىربد 

রফকলয) ংঘরিত ককছ।  কে গযভ ারন  অফু অফু  ঈফাআদা এ ভত محيً 

ফযি ককযকছন  আফন মাকদ ফকরন, ًمحي কে তাকদয প্রচাকখয শ্রু, াককময 

াকথ একরত্রত ককয তাকদযকক ান কযাকনা কফ  নাহ্ ফকরন,  এয থণ  محيً
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কে গযভ ারন, এ প্রথকক রনগণত ককছ প্রগারখানা এফং محام   জ্বয এফং ضىم 

ٔمّٖ ﴿ ٍُ َ ََيۡ ِ ٌّ [٤٣﴾ ]الٔاكعث: ٤٣َوِظّوّٖ   ‗অয কাকরা প্রধাাঁায ছাা‘  [ূযা অর-

ারক―অ, অাত: ৪৩] এখাকন েচি গযভ ঈকদ্দয।  غصاق কে 

জাান্নাভীকদয ুাঁজ  প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, এয থণ কে মাভাযীযা। াভমা এফং 

কাাই س  এ তাদীদ  াি ককযকছন, ূযা -দ এ ংক্রান্ত অকরাচনা 

রতফারত ককছ। 

তাযয অল্লা তা―অরা ফকরন, َحَشاٗٓء وِفَاكًا ‗ঈমুি েরতপর‘  থণাৎ তাকদয 

কৃতকভণ নুমাী  অবু্দল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা, ভুজারদ এফং 

নযানযকদয প্রথকক ফরর্ণত ককছ, থণ কে وفاق  নুাকয, প্রমভন مٔافلث    كخال 

প্রথকক , ٌلاحيث  এরি ভাদায, (এফং) এয ঈকযমফয ককছ থণাৎ তাকদয  سزاءً  

কভণ নুমাী 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, া নুমাী া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।  

ًۡ ََكُُٔاْ ََّل يَۡسُحَٔن ِحَطاٗاا   ُٓ إِجَّ ‗তাযা (তাকদয কৃতককভণয) প্রকাকনা রকফ অা কযত 

না‘  থণাৎ ব কযত না,  রাফ-রনকাকয‘ থণাৎ তাকদয ককভণয‗  ِحَطاٗاا 

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  

ْ أَِب  ةُٔا اٗةاَوَكزَّ َِا نِزَّ ِ َٰخ تََٰي ‗তাযা অভায রনদণনগুকরাকত মূ্পর্ণরূক 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 (ذال)  মার نّذاةا  -এয 

য তাদীদ এফং  اكف -এয রনকচ প্রময কাকয  থণাৎ  ভাদায প্রথকক  نذب 

থণাৎ, তাযা ফড় ধযকর্য রভথযা াফযি ককযরছর  পাযযা য. ফকরন, এিা কে 

আককভকনয রফশুদ্ধ বালা, তাযা ফকর:  থণাৎ তুরভ এ ম্পককণ ফড়  ِنذاةا ةّ نذةج 

রভথযা ফকরছ; প্রমভন  থণাৎ তুরভ কাড়রি িুকযা িুকযা ককয خراكا اىلٍيع خركج 

প্রপকরছ। েরত فِعو  মা (রক্রা) فعو   -এয জকন  তাকদয রনকি এয ভাদায 

অক  ال فعَّ -এয জকন, থণাৎ  ع -এ তাদীদ কাকয।  

অরী যারদাল্লাহু ―অনহু ذال  থণাৎ نذاةا  -এয ঈকয তাদীদ ছাড়া, এিা 

অকযকরি ভাদায,  অফু  অরী য. ফকরন,  ذال এয ঈকয তাদীদ প্রাক ফা 

না প্রাক ফণাফস্থা ভাদায (ذال) نذاةا  ,মাভাখাযী য. ফকরন  ماكذةث  -এয 

ঈকয তাদীদ ছাড়া কর ভাদায কে نذب এিা কে অল্লা তা―অরায ঐ 

অাকতয ভকতা, মাকত ﴿ ُ ۢنَتَخُسً َوٱّللَّ
َ

ََ  أ ِ ۡرِض  ٌّ
َ
[  ١٧: ُٔح﴾ ] ٱ َجَتاٗتا ٱۡۡل  ‗অল্লা 

প্রতাভাকদযকক ভারি প্রথকক মথামথবাকফ ঈদ্গত ককযন‘। [ূযা নূ, অাত: ১৭] 

থণাৎ তাযা অভায অাতভূ স্বীকায ককযরছর, তাযা ুকযাুরয স্বীকায 

ককযরছর نّذاةا -প্রত মফয েদান ককযকছ نّذةٔا রক্রারি  প্রকননা তা ―তাযা রভথযা 

ফকররছর‖-এয কথণয াকথ মৃ্পি, প্রকননা প্রম ফযরিআ তযকক স্বীকায ককয 
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প্রআ রভথযাফাদী  প্রকননা তাযা ভুররভগকর্য রনকি রভথযাফাদী অয তাকদয রনকি 

ভুররভফৃন্দ রভথযাফাদী, তাযা যস্পযকক রভথযা াফযি ককয  অবু্দল্লা আফন 

ঈভায যারদাল্লাহু ―অনহুভা াি ককযকছন اةا  اكف  থণাৎ  ُنذَّ -এয ঈকয প্র 

এফং  ذال -এয ঈকয তাদীদ কাকয  এয একফচন কে اكذب  অফু  

ারতভ এ ভত ফযি ককযকছন  (অযফী ফযাকযকর্)  ায কাযকর্ একতমফয ضال 

ককছ, এ ভত ফযি ককযকছন মাভাখাযী য.। কখন প্র রত রভথযাফাদী 

 থণাৎ খুফ প্রফর রভথযা কথা ফকর  ফরা :  প্ররাকরি ডাা نّذاب رسو 

রভথযাফাদী, প্রমভন ফরা  এফং ضّصان  نذاةا  এযয خّبال  -প্রক  نّذةٔا -এয 

ভাদাকযয রপাত কযা ককছ; থণাৎ  থণাৎ রভথযা ীভা نذاةا حكذيتاً   

ছারড়ক প্রগকছ  রফশুদ্ধ ফর্ণনা যককছ: অল্লা তা―অরায ফার্ী: ٔاْ أَِب  ُ ة اٗةاَوَكزَّ َِا نِزَّ ِ َٰخ  تََٰي

 ‗তাযা অভায রনদণনগুকরাকক স্বীকায ককযরছর- ুকযাুরয স্বীকায‘  এয 

তাদীদমুি ভাদাযভূকয ভধয প্রথকক নযতভ একরি ভাদায, প্রকননা এয 

ভাদায কখন অক  حفعيو -এয জকন, প্রমভন ًحكيي, কখন অক  فّعال -

এয জকন, প্রমভন حفعيث  অফায কখন অক نّذاب  -এয জকন, প্রমভন  حٔغيث  

কখন অক  ٌفعَّو -এয জকন, প্রমভন অল্লা তা―অরায ফার্ী: ﴿ َُُّك ًۡ ُٓ َٰ ۡكَن َوَمشَّ
ٍقِۚ ّٖ شَّ ٍَ [ ١٩﴾ ]شتا: ٳ ُم  ‗অয তাকদযকক ুকযাুরয রছন্ন রবন্ন ককয রদরাভ‘ [ূযা 

াফা, অাত: ১৯] 

َٰٗتا ُّ نَِت َٰ ۡحَصۡيَن
َ

ٍء أ   ‘ফরকছুআ অভযা ংযক্ষর্ ককয প্রযকখরছ রররখতবাকফ‗ َوُُكَّ ََشۡ

প্রক মফয েদান ককযকছ ঈয একরি-كَّ   মা ফাযত ফুঝা মা (কম তা রুরকক فعو 

অকছ) (তা কে) থণাৎ أضػيِاه   থণাৎ অভযা ংযক্ষর্ أضػيِاه يشء ك أضػيِاه 

ককয প্রযকখরছ ফরকছু, ংযক্ষর্ ককয প্রযকখরছ রররখতবাকফ  অফু াম্মার  ولك 
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এ-  يشء  ,রাকভয ঈকয প্র কাকয কড়কছন।  প্রকননা তা ভুফতাদা ُكل  

(ঈকদয) অয   এয ঈকয মফয ককছ ভাদায ায কাযকর্  প্রকননা- نخاةاً 
এয থণ কে أضػيِا  অভযা রররফদ্ধ ককয প্রযকখরছ‘  থণাৎ অভযা তা‗  نخبِا

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 

অল্লা তা―অরায ফার্ী: ﴿ ََّٰفِِظنَي ِإَون ًۡ ىََح َٰخِبنَِي  ٪َغيَۡيُس ا َك ٌٗ ، ١٢﴾ ]االُفطار: ٫نَِسا
 ١١] ‗ফযআ প্রতাভাকদয য রনমুি অকছ তত্ত্বাফধাকগর্, ম্মারনত প্ররখকগর্ 

(মাযা রররফদ্ধ কযকছ প্রতাভাকদয কামণকরা‘ [ূযা অর-আনরপতায, অাত: 

১০-১১]  

জাান্নাভীকদয কফণার্চ্ ারিয ফর্ণনা:  

ًۡ إَِّلَّ َغَزاةًا  َّشِيَرُز  তএফ এখন স্বাদ গ্রর্ কয, অভযা প্রতাভাকদয‗ فَُزوكُٔاْ فَيََ ُ

জনয প্রকফর ারিআ ফৃরদ্ধ কযফ (নয অয রকছু ন) ‘ অফু ফাযমা যারদাল্লাহু 

―অনহু ফকরন, অরভ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর াাল্লাভ-প্রক রজকজ্ঞ 

ককযরছরাভ কুযঅন ভাজীকদয ফকচক করিন অাত প্রকানরি? রতরন ফকরন, 

ًۡ إَِّلَّ َغَزاةًا َّشِيَرُز  তএফ এখন স্বাদ গ্রর্ কয, অভযা প্রতাভাকদয‗ فَُزوكُٔاْ فَيََ ُ

জনয প্রকফর ারিআ ফৃরদ্ধ কযফ (নয অয রকছু ন) ‘ থণাৎ এ ফার্ীরি 

অল্লায য ফার্ীয নুরূ মাকত অল্লা তা―অরা ফকরন, ﴿ ا َُِضَخۡج ٍَ َّ ُُك
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ا  َْ ًۡ ُحئًُدا َدّۡيَ ُٓ َٰ ۡىَن ً ةَرَّ ُْ [  ٥٦﴾ ]اىجصاء :  ٥٦ُحئُُد  ‗মখন তাকদয গাকয চাভড়া দগ্ধ 

কফ, অভযা প্রআ চাভড়াকক নতুন চাভড়া িাযা ফদকর প্রদফ‘। [ূযা অন-রনা: [ 

, অাত: ৫৬] অল্লা তা―অরা য অাকত ফকরন, ﴿ ًۡ ُٓ َٰ ا َدَتۡج زِۡدَن ٍَ َّ َضػِّٗيا ُُك
[  ٩٧﴾ ]االرساء: ٩٧  ‗মখনআ তায অগুন রনকিজ ক অকফ, অভযা তাকদয 

জনয রিয দন রি ফৃরদ্ধ ককয প্রদফ।‘ [ূযা ফনী আযাআর, অাত: ৯৭]  

َفاًزا ﴿ ٌَ لِنَي  خَّ ٍُ َٰٗتا  ٿإِنَّ لِۡي ۡغَن
َ

حَۡساٗةا  ڀَحَرآنَِق َوأ
َ

اِغَب خ َٔ ٗرا  ځَوَك ا َْ ِد ٗضا 
ۡ
ُػَٔن َّلَّ  ڂَوَكأ ٍَ يَۡط

َٰٗةا  ا َوََّل نِذَّ ٗٔ ا ىَۡغ َٓ ّبَِم َخَطآًء ِحَطاٗاا  ڃذِي َ رَّ ِ ٌّ   [  ٣٦،  ٣١﴾ ]انلتا: ڄَحَشاٗٓء 

থণনুফাদ:  

৩১. (নয রদকক) ভুিাকীকদয জনয অকছ াপরয। ৩২. ফাগান, অিুয, ৩৩. 
অয ভফস্কা নফয মুফতী ৩৪. এফং রযূর্ণ া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―অভতভূকয ফর্ণনা:  

অল্লা তা―অরায ফার্ী: َفاًزا ٌَ لِنَي  خَّ ٍُ  ভুিাকীকদয জনয অকছ (নয রদকক)‗ إِنَّ لِۡي

াপরয‘ মাযা অল্লা তা―অরায রফরুদ্ধাচযর্ কযা প্রথকক প্রফাঁকচ থাকক তাকদয 

রযর্রত ঈকল্লখ কযা ককছ পরতা, াপকরযয স্থান, অয জাান্নাভীযা প্রম 

দুঃখ-ককি যককছ তা প্রথকক ভুরি  এ কাযকর্ ারন শুরকক প্রগকর ভরুবূরভকক 

ফরা   ٌفازة এ অা প্রম শুষ্কতা দুয কফ। 
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অল্লা তা―অরা ফকরন,  َٰٗتا ۡغَن
َ

َحَرآنَِق َوأ ‗ফাগান, অিুয‘ এখাকন ূকফণ ঈরল্লরখত 

পরতায ফযাখযা েদান কযা কে: ফরা ককছ َفاًزا  ٌَ لِنَي  خَّ ٍُ  (নয রদকক)  إِنَّ لِۡي

‗ভুিাকীকদয জনয অকছ াপরয‘  ভুিাকীকদয জনয যককছ ফাগ-ফারগচা,  ضدائق -

এ একফচন কে োচীয প্রফরিয ফাগান  ফরা  ضديلث   থণাৎ তাকক  ةّ أضدق 

প্রফিন ককয প্রযকখকছ,  األعِاب -এয একফচন কে   থণাৎ অিুয। عِب 

حَۡساٗةا 
َ

اِغَب خ َٔ َوَك ‗অয ভফস্কা নফয মুফতী‘ نٔاعب -এয একফচন কে اكعب, 

এয থণ কে স্ফীত িন রফরি যভনী  দাহ্াক য. ফকরন, ূর্ণফক্ষা কুভাযীয 

ভকতা,  األحراب কে ভফস্কা, ূযা অর-ারক―অকত এ ম্পককণ অকরাচনা 

কযা ককছ  এয একফচন কে حرب। 

ٗرا  ا َْ ٗضا دِ
ۡ
 এফং রযূর্ণ ানাত্র‘  াান, কাতাদা, আফন মাকদ, অবু্দল্লা‗ َوَكأ

আফন অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা ফকরন,  دْاكا  -এয থণ কে রযূর্ণ  ফরা 

:  الهأس أدْلج থণাৎ অরভ গ্লা রযূর্ণ ককযরছ,  دْاق نأس -এয থণ কে 

বযা গ্লা (কাাঁকচয াত্র), া―ইদ আফন জুফাআয, আকরযভা, ভুজারদ, অবু্দল্লা 

আফন অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা অয ফকরন, ধাযাফারকবাকফ, এককয য 

এক অকত থাককফ  প্রমভন, ফরা   অরভ েিয ফলণর্ ادْاكا احلشارة أدْلج(  

ককযরছ, তীব্রতা  যস্পয (কফাঝাকনা ককছ), এককয ভাকঝ য েরফি 

া  ٌخخاةع থণাৎ ধাযাফারক কে নুেরফকিয নযা  আকরযভায য এক 

ফর্ণনা এফং মাকদ আফন অরাভ প্রথকক ফরর্ণত ককছ (এয থণ কে) রফশুদ্ধ। 

মায একফচন কে  কাাঁকচয াত্র িাযা ঈকদ্দয ুযায াত্র, ফাককয ঈয  دْق

যককছ: গ্লা বরতণ ুযা, থণাৎ রনংরড়করছ এফং রফশুদ্ধ ককযরছ  কুাআযী এ ভত 

প্রালর্ ককযকছন রফশুদ্ধ ফর্ণনা যককছ:  থণাৎ অরভ ারন  املاء أدْلج 
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মূ্পর্ণরূক প্রল ককয রদকরছ  অফু অভয ফকরন,  َْق ادّل  মফয কাকয: এক 

েকায ারি,  কে এভন ারি োপ্ত ফযরি প্রম কর েকায ারিয املدْٔق 

মু্মখীন ককছ মাকত প্রকাকনা রফযরত প্রনআ, আফনুর ―অযাফী ফকরন, اليشء دْلج  

অরভ তা প্রবকি প্রপকররছ, অরভ তা প্রককি প্রপকররছ, নুরূ থণ ّدْلخ –এয  

অভা―ই ফকরন,  ادلٍْلث  নযভ খাফায  ঈৎকৃি, নুরূবাকফ েরতরি নযভ 

রজরনল, প্রমভন ঈভায আফনুর 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,  ﴿ ًُ حُِس ًۡ ِِف َحَيا َٰخُِس َِب ًۡ َطّي ۡتُخ َْ ۡذ
َ

أ
ۡجَيا وَ ٱ ا ٱدلُّ َٓ ِ َخۡػُخً ة ٍۡ [٢٢﴾ ]االضلاف: ٴۡضَخ  ‗প্রতাভযা প্রতাভাকদয ারথণফ জীফকনআ 

প্রতাভাকদয ংকয রন―অভাতগুকরা রনঃকল ককযছ অয তা প্রবাগ ককযছ‘  [ূযা 

অর-অকাপ, অাত: ২০]  

অল্লা তা―অরায ফার্ী:   َٰٗةا ا َوََّل نِذَّ ٗٔ ا ىَۡغ َٓ ُػَٔن ذِي ٍَ َۡط  প্রখাকন তাযা শুনকফ না‗ َّلَّ ي

ায থণীন অয রভকথয কথা‘  থণাৎ জান্নাকত তাযা শুনকফ না ায 

থণীন অয রভকথয কথা।  

ّبَِم َخَطآًء ِحَطاٗاا َ رَّ ِ ٌّ  এিা প্রতাভায যকফয ক্ষ প্রথকক েরতপর, মকথারচত‗ َحَشاٗٓء 

দান ‘  কে অজগুরফ কথাফাতণা, তা কে কথাফাতণা রচন্তা-বাফনা না ককয اليغٔ 

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 দুরনাফাীকদয কথা রবন্ন  َٰٗةا  ূকফণ َوََّل نِذَّ

(এয তাপীয) রতফারত ককছ  থণাৎ প্রকঈ কায াকথ রভথযা ফরকফ না, 
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তাযা রভথযা শুনকফ না  কাাই َٰٗةا   এয ঈকয তাদীদ ছাড়া াি- ذال থণাৎ نِذَّ

ককযকছন, থণাৎ জান্নাকত যস্পয যস্পকযয াকথ রভথযা ফরাফরর কযকফ না  

প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, এ দু‖প্রিা কে ةُٔاْ أَِب  ভাদায (রফশ্বাকয) حكذيب  َِا َوَكزَّ ِ َٰخ تََٰي
اٗةا   ‘ তাযা অভায রনদণনগুকরাকক স্বীকায ককযরছর- ুকযাুরয স্বীকায‗  نِزَّ

ّبَِم  َ رَّ ِ ٌّ  ,এিা প্রতাভায যকফয ক্ষ প্রথকক‘  ভাদায রককফ নফ ককছ‗ َحَشاٗٓء 

এয থণ কে রতরন তাকদযকক েরতদান রদকফন মায ফর্ণনা ূকফণ প্রদা ককছ, 

তাকদয ুযস্কায, নুরূবাকফ  প্রকননা, এয থণ (নফ ককছ) (েরতপর)  َخَطآءً 

কে রতরন তাকদযকক েদান কযকফন, অয  একআ থণ থণাৎ রতরন سزاًْ 

তাকদযকক ুযস্কায েদান কযকফন  

 মকথারচত দান‘ থণাৎ েচুয, কাতাদা এ ভত প্রালর্ ককযকছন  ফরা‗ ِحَطاٗاا 

:  থণাৎ অরভ তাকক েচুয রযভাকর্ েদান ককযরছ এভনরক প্র فالن أضصتج 

ফকর: মকথি ককছ  কু্বতাফী 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 
 রতরন তাকদযকক তাকদয  ضاشتًٓ ,থণাৎ অভায জনয মকথি  কারফী ফকরন  نذا

প্রনক অভকরয রফরনভক দগুর্ েদান কযকফন ভুজারদ ফকরন, তাযা মা 

ককযকছ তায মথামথ রকফ রদকফন, তখন ضصاب  থণ রফকফচনা থণাৎ যকফয 

াদা নুমাী মা অফযক প্র রযভার্ নুাকয, 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 

তা―অরা ফকরন, ﴿ ََّّف َٔ ُ ا ي ٍَ ً ةَِغّۡيِ ِحَطابّٖ ٱإِجَّ ُْ ۡحَس
َ

وَن أ َِِٰبُ [ ١٢﴾ ]الزمر: ٪ىصَّ  ‗অরভ 
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বধমণীরকদযকক তাকদয ুযস্কায রযরভতবাকফ রদক থারক ‘ [ূযা অম-মুভায, 

অাত: ১০] 

অফু অফু  ারভ াি ককযকছন:   ًاةاً  عطاء َضصَّ থণাৎ  ضا -এ মফয এফং  এ- شني 

তাদীদ কাকয,  فّعال -এয জকন, থণাৎ মকথি (রযভার্)  অভা―ই য. 

ফকরন, অযফগর্ মখন প্রকাকনা প্ররাককক ম্মান ককয তখন ফকর: تْج   الرسو ضصَّ

(থণাৎ প্ররাকরিকক অভযা ম্মান ককযরছ), অবু্দল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহু 

―অনহুভা এবাকফ াি ককযকছ ُٔن  এয স্থকর-ةا)  থণাৎ ضصاُاً   )  

ّبِ  ﴿ َِٰت ٱرَّ ََٰو َم ا ٱوَ لطَّ ٍَ ُٓ َِ ا ةَۡح ٌَ ۡرِض َو
َ
ُّ ِدَطاٗاا ٱۡۡل ِۡ ٌِ يُِهَٔن  ٍۡ نَٰمۡحِۖ ََّل َح َم َحُلُٔم  څلسَّ ۡٔ َ وُح ٱي لسُّ

ََلُ ٱوَ  ذَِن 
َ

َۡ أ ٌَ َٔن إَِّلَّ  ٍُ َّ ِۖ َّلَّ َحَخََك ا هَِهُث َصّفٗ َلَٰٓ ٍَ ۡ اٗةا ٱل َٔ َُ َوكَاَل َص َٰ ۡحَم َٰلَِم  چلسَّ ُم ٱَذ ۡٔ َ ٱَّۡلَ ٍَ ِۖ َذ قُّ ۡۡلَ
ََز ٱَشآءَ  ِ َّتَّ ُظُس  ڇاةًا  َٔ َم ۦ إََِلَٰ َرّبِّ َم يَِ ۡٔ َ ًۡ َغَزاٗةا كَسِيٗتا ي َُٰس َُزۡرَن

َ
آ أ ۡج يََراهُ َوَيُلُٔل ٱإِجَّ ٌَ ا كَرَّ ٌَ ۡسءُ  ٍَ ۡ ل

َۢا ٱ َ َٰة َٰيَۡيتَِِن ُنُِج حَُر   [ ٤٢،  ٣٧﴾ ]انلتا:  ڈۡىََكفُِس تََٰي

থণানুফাদ:  

৩৭. রমরন অকা, ৃরথফী অয এগুকরায ভাকঝ মা রকছু অকছ ফ রকছুয যব্ব, 
রতরন রত দাভ, তাাঁয মু্মকখ 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 নুভরত 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 ভানুল প্রদখকত াকফ তায াতগুকরা অকগআ কী 
(―অভার) ারিককছ অয কারপয ফরকফ- ―া! অরভ মরদ ভারি তাভ (তাকর 
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অভাকক অজককয এ ―অমাকফয মু্মখীন কত ত না। [ূযা অন-নাফা, 
অাত: ৩৭-৪০] 

তাপীয:  

অল্লা তা―অরা ফকরন,  ِّب َِٰت وَ ٱرَّ ََٰو َم ا ٱلطَّ ٍَ ُٓ َِ ا ةَۡح ٌَ ۡرِض َو
َ
نَٰمۡحِۖ ٱۡۡل سَّ  ,রমরন অকা‗  ل

ৃরথফী অয এগুকরায ভাকঝ মা রকছু অকছ ফ রকছুয েরতারক, রতরন রত 

দাভ‘  অবু্দল্লা আফন ভাউদ যারদাল্লাহু ―অনহু, নাকপ―, অফু ―অভয, আফন 

কাীয, মাকদ আা―কূফ প্রথকক, ভুপামযার অকভ প্রথকক,  এ প্র- ةا থণাৎ ربل  

কাকয, প্রকননা এখান প্রথকক ফাকয শুরু ককছ, কে তায الرمحَ   ফা خرب 

রফকধ থফা ْٔ الصٍٔات رب  (থণাৎ রতরন অভানভূকয যফ)  রিতী  الرمحَ 

 ,থণাৎ নতুন ককয শুরু কযা ফাককযয েথভ ং। ক্ষান্তকয আফন অকভয ٌتخدا

আাকূফ, আফন ভুাআরন ঈবক াি ককযকছন প্রময কাকয, এ রককফ  رب 

কে রপাত   ّبَِم َ رَّ ِ ٌّ َحَشاٗٓء  ‗প্রতাভায যকফয ক্ষ প্রথকক (দান)‘ রমরন 

অভানভূকয যব্ব, (রমরন) দাফান। অয অবু্দল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহু 

―অনহুভা, অরভ, াভমা, কাাই াি ককযকছন: رب  এ–  الصٍٔات رب  -প্রক 

প্রময িাযা কড়কছন রপাত রককফ অয  প্রক কড়কছন প্র কাকয- الرمحَ 

 রককফ  অফু অফু  ঈফাআদ এ ন্থা ছন্দ ককযকছন। রতরন ফকরন, এিা  ٌتخدا

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  প্রথকক দূকয অয এখান প্রথকক নতুন ককয ফাকয শুরু ককছ  অয ربم ٌَ 

তায কে (রফকধ)  خرب  ُّ ِۡ ٌِ يُِهَٔن  ٍۡ َطاٗااََّل َح  তাাঁয মু্মকখ কথা ফরায া‗  ِد

কাকযা কফ না‘  তাযা তাাঁয রনকি প্রকাকনা েশ্ন কযায ক্ষভতা যাখকফ না; তকফ 
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প্রম রফলক তাকদযকক নুভরত রদকফন (তায কথা রবন্ন)  কাাই ফকরন, (তাাঁয 

মু্মকখ কথা ফরায া কাকযা কফ না) থণাৎ ুারযকয, তকফ মাকক রতরন 

নুভরত রদকফন (তায কথা রবন্ন)  প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, اخلطاب ভাকন কথা থণাৎ 

অল্লা তা―অরায নুভরত ছাড়া তাাঁয াকথ কথা ফরায ক্ষভতা কায থাককফ 

না  তায েভার্ কে: ﴿ ِ ًُ َجۡفٌص إَِّلَّ اِإِۡذُِّ حََسيَّ ٔد: ١٠٥ ۦ  ََّل  ْ[ ﴾١٢٥ ]  ‗তখন তাাঁয 

নুভরত ছাড়া প্রকঈ ভুখ খুরকত াযকফ না।‘ [ূযাহূদ, অাত: ১০৫] প্রকঈ 

প্রকঈ ফকরন, এখাকন রতরন কারপযকদয ঈকদ্দয ককযকছন তারা তাাঁয মু্মকখ কথা 

ফরায া কযকফ না‘  রকন্তু ভুরভনগর্ ুারয কযকফন। অরভ ফরর: 

তাকদযকক নুভরত দাকনয কয, প্রকননা অল্লা তা―অরা ফকরন: ﴿ َذا َ ي ٱٌَ ِ َّلَّ
ِ  ۥٓ يَۡشَفُع ِغَِرهُ   প্রক প্রআ ফযরি প্রম তাাঁয নুভরত ছাড়া‗  [  ٢٥٥﴾ ]ابللرة: ٢٥٥ ۦ  إَِّلَّ اِإِۡذُِّ

তাাঁয রনকি ুারয কযকত াকয? ‘ [ূযা অর-ফাকাযা, অাত: ২৫৫] অয 

অল্লা তা―অরায এ ফার্ী: ﴿ هِزّٖ َّلَّ حََِفُع ٌَ ۡٔ َ ََلُ ٱي ذَِن 
َ
أ  َۡ ٌَ ََٰػُث إَِّلَّ  َف َُ َورَِِضَ ََلُ ٱلشَّ َٰ  ۥلسَّۡحَم

َّٗل  ۡٔ  প্ররদন কাকযা ুারয প্রকাকনা কাকজ অকফ না, দাভ‗  [  ١٢٩﴾ ]طّ: ١٠٩كَ

মাকক নুভরত প্রদকফন অয মায কথা ন্তুি কফন তায (ুারয) ফযতীত ‘ 

[ূযা ত্বাা, অাত: ১০৯] 

রূ-এয তাপীয ফা ফযাখযা:  

অল্লা তা―অরায ফার্ী:   ُلُٔم َم َح ۡٔ َ وُح وَ ٱي ِۖ ٱلسُّ ا َصّفٗ هَِهُث  َلَٰٓ ٍَ ۡ ل ‗প্ররদন রূ (রজফযাইর) 

অয রপরযতাগর্ ারযফদ্ধ ক দাাঁড়াকফ‘  ئم ব্দরিকত মফয ককছ প্রকননা তা 

 থণাৎ প্ররদন তায মু্মকখ কায (থণাৎ রক্রা ংঘরিত ফায কার)  ظرف

কথা ফরায া কফ না প্রমরদন রূ দাাঁড়াকফন  এ অাকত  িাযা প্রক (রূ) روح 

ফা কী ঈকদ্দয এ ফযাাকয অি েকায ভত যককছ:  
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েথভ ভত কে: রূ কে রপরযতাকদয ভধয প্রথকক নযতভ একজন 

রপরযতা।  অবু্দল্লা 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 অবু্দল্লা আফন ভাউদ যারদাল্লাহু ―অনহু প্রথকক নুরূ 

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। অবু্দল্লা আফন অব্বা 

যারদাল্লাহু ―অনহুভাফরর্ণত, রতরন ফকরন, অল্লা তা―অরায ―অযকয ডান াকশ্বণ 

নূকযয একরি দরযা অকছ, মা প্ত অভান, প্ত জরভন এফং াত ভুকদ্রয 

ভকতা। রজফযীর অরাআর ারাভ েরতরদন কাকর একত ডুফ রদক প্রগার 

ককযন। পকর তায নূয, 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―ভূয 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 মু্মকখ দাাঁড়ান, তাকত বক রতরন কম্পফান 

থাককন, েকতযক কম্পকন অল্লা তা―অরা এক রক্ষ রপরযতা ৃরি ককযন, 

রপরযতাগর্ অল্লা তা―অরায মু্মকখ ফনত ভিকক ারযফদ্ধবাকফ দাাঁরড়ক 

থাকক, এযয অল্লা তা―অরা মখন তাকদযকক কথা ফরায নুভরত দান ককযন 

তখন তাযা ফকর   اُج إال هلإ ال অরন ছাড়া েকৃত প্রকাকনা ঈায প্রনআ  অয 

এিাআ কে اٗةا َٔ ,এয থণ। এ কথাআ অল্লা তা―অরায ফার্ী َوكَاَل َص َم َحُلُٔم    ۡٔ َ ي
وُح وَ ٱ ذَِن ََلُ ٱلسُّ

َ
َۡ أ ٌَ َن إَِّلَّ  ٔ ٍُ َّ ِۖ َّلَّ َحَخََك ا ّفٗ هَِهُث َص َلَٰٓ ٍَ ۡ َُ ٱل َٰ لسَّۡحَم  ‗প্ররদন রূ (রজফযাইর) 

অয রপরযতাগর্ ারযফদ্ধ ক দাাঁড়াকফ, প্রকঈ প্রকাকনা কথা ফরকত াযকফ না, 

প্র ফযতীত মাকক যভ করুর্াভ নুভরত রদকফন‘ কথা ফরায  اٗةا َٔ  َوكَاَل َص

‗অয প্র মথাথণ কথাআ ফরকফ‘ থণাৎ তায কথা:  অরন ছাড়া) اُج إال هلإ ال  

েকৃত প্রকাকনা ঈায প্রনআ)   

তৃতী ভত কে: অবু্দল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা ফর্ণনা ককযন, 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর াাল্লাভ ফকরন,  এ অাকত রূ কে অল্লা 

তা―অরায বনযাভকন্তয ভধয প্রথকক এক বনয, তাযা রপরযতা ন, তাকদয 

ভাথা, াত-া অকছ, তাযা অায ককয, এযয রতরন াি ককযন: َم َحُلُٔم   ۡٔ َ ي
وُح وَ ٱ اٱلسُّ هَِهُث َصّفٗ َلَٰٓ ٍَ ۡ  প্ররদন রূ (রজফযীর) অয রপরযতাগর্ ারযফদ্ধ ক‗ ل

দাাঁড়াকফ ‘ যা বনয, এযা বনয, এ ভত প্রালর্ ককযকছন  অফু  ারর, 

ভুজারদ, এয রবরিকত ভানুকলয ভকতাআ তাকদয অকৃরত, তকফ তাযা ভানুল 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 অবু্দল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহু প্রগান যাখকতন। 

রতরন ফকরন, তাযা কে ভানুকলয 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 দুআ পুৎকাকযয ভধযফতণী 

ভক তাকদয রূগুকরাকক তাকদয প্রদভূক 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: ﴿ َم َِآ إََِّلۡ ۡوَحۡي
َ

َٰلَِم أ  َوَكَذ
ۡمسَُِا  

َ
َۡ أ ِ ٌّ [ ٥٢﴾ ]الظٔرى: ٥٢ُروٗحا   ‗এবাকফ (ঈকযাি ৩রি ঈাকআ) অভায 

রনকদণকয ভূর রক্ষাকক প্রতাভায কাকছ অভযা ী প্রমাকগ প্রেযর্ ককযরছ‘ [ূযা 

অ- -ূযা, অাত: ৫২] অয غفا  এরি ভাদায থণাৎ তাযা দাাঁড়াকফ 

ারযফদ্ধবাকফ, ভাদায একফচন  ফহুফচন ঈবকয জনযআ ফযফহৃত , প্রমভন 

(নযারফচায) عدل । অয এখান প্রথককআ ইকদয রদনকক ফরা (রাভ) غٔم   ئم 
 ারযফদ্ধ (ক দাাঁড়াকনা)-এয রদন  অল্লা তা―অরা  কুযঅকনয য الػف

এক স্থাকন ফকরন, َم وَ ﴿ ا ٱوََحآَء َربُّ ا َصّفٗ يَُم َصّفٗ ٍَ ۡ  অয মখন‗ [ ٢٢﴾ ]اىفشر: ٶل

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। কু্বতাফী 

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। 

ٔنَ   ٍُ َّ  প্রকঈ প্রকাকনা কথা ফরকত াযকফ না‘  থণাৎ ুারয কযকত‗ َّلَّ َحَخََك

াযকফ না, ذَِن ََلُ  
َ

َۡ أ ٌَ َُ ٱإَِّلَّ  َٰ َم  প্র ফযতীত মাকক যভ করুর্াভ নুভরত‗  لسَّۡح

রদকফন‘ ুারযকয।  

اٗةا َٔ   অয প্র মথাথণ কথাআ ফরকফ‘ থণাৎ রিক তথা ক্ব কথা‗  َوكَاَل َص

দাহ্াক এফং ভুজারদ এ ভত প্রালর্ ককযকছন  অফু  ারর ফকরন, থণাৎ  ال 
ا إال هلإ  থণাৎ অল্লা ছাড়া েকৃত প্রকাকনা ঈায প্রনআ  দাহ্াক ফর্ণনা ককযন, 

অবু্দল্লা আফন অব্বা যারদাল্লাহু ―অনহুভা ফকরন, প্রম ফযরি  ا إال هلإ ال 

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 নুভরত েদান কযকফন াপা―অত কযায, তাযা কে যাআ 

মাযা রিক কথা ফকরকছ, তাযা অল্লা তা―অরায একত্বফাদ প্রঘালর্া ককযকছ 

এফং তাাঁয তাফী াি ককযকছ 
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াা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 اٗةا  َٔ  অয প্র মথাথণ কথাআ ফরকফ‘  এ‗ َوكَاَل َص

কথায থণ।  

অল্লা তা―অরায ফার্ী:   َٰلَِم ُم ٱَذ ۡٔ ِۖ ٱَّۡلَ قُّ  এ রদনরি তয, ুরনরশ্চত‘ থণাৎ‗ ۡۡلَ

ফযআ ঘিকফ َ َشآَء  ٍَ ِ ٱَذ ََز إََِلَٰ َرّبِّ  তএফ মায আকে প্র তায যকফয‗  اةًا َٔ َم  ۦَّتَّ

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 যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআর াাল্লাকভয রনকম্নাি াদী প্রথকক, রতরন ফকরন, والرش ةيديم لكّ اخلري 
 থণাৎ ‗বাকরা ফ রকছুআ অনায াকত অয ভন্দ অনায েরত  إيلم ىحس

ম্বন্ধমুি ন‘।  কাতাদা ফকরন,  ٌأةا এয থণ কে থ। 

অল্লা তা―অরায ফার্ী:  َغَزاٗةا كَسِيٗتا ًۡ َُٰس َُزۡرَن
َ

ٓ أ ا إِجَّ ‗অভযা 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 রকছুআ অন্ন তাআ 

রনকিফতণী, অল্লা তা―অরা ফকরন, ا ﴿ َٓ َٰ ۡو ُضَحى
َ

ًث أ اْ إَِّلَّ َغِشيَّ ٓٔ ًۡ يَۡيَتُث َ ا ل َٓ َم يََسۡوَج ۡٔ َ ًۡ ي ُٓ جَّ
َ

َند
[ ٤٥﴾ ]انلازاعت: ٤٦  ‗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, দুরনায া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,    َُم يَُِظس ۡٔ َ ي
ۡج يََراهُ ٱ ٌَ ا كَرَّ ٌَ ۡسُء  ٍَ ۡ  প্রমরদন ভানুল প্রদখকত াকফ তায াতগুকরা অকগআ কী‗ ل

(―অভার) ারিককছ‘  প্রআ ারিয ভকয ভাকঝ, থণাৎ অভযা প্রতাভাকদযকক 

প্ররদকনয রনকিফতণী ারি ম্পককণ তকণ ককযরছ, তা কে প্রমরদন ভানুল 

প্রদখকত াকফ প্রম, তায াতগুকরা অকগআ কী (অভর) ারিককছ; থণাৎ েতযক্ষ 

কযকফ।   

প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, তায রদকক প্রদখকফ মা অকগআ ারিককছ, এখাকন  ব্দরি إىل 

ঈয অকছ,  িাযা াাকনয ভকত এখাকন ঈকদ্দয ভুরভন, প্র রনকজয অভর املرء 

প্রক মাকফ, অয কারপয রনকজয প্রকাকনা অভর াকফ না, প্র অকাঙ্খা কযকফ 

ভারি ক প্রমকত  

রকাভকতয রদন কারপযকদয াত্ব: 

অল্লা তা―অরা মখন ফরকরন,  ۡىََكفِسُ ٱَوَيُلُٔل  ‗অয কারপয ফরকফ‘ তখন ফুঝা 

মা প্রম, রতরন املرء িাযা ভুরভনগকর্য ঈকদ্দয গ্রর্ ককযকছন।  প্রকঈ প্রকঈ 

ফকরন, املرء  িাযা এখাকন ঈকদ্দয ঈফাআ আফন খারপ, ঈকফা আফন অফু অফু  

ভু―ইত  অয    িাযা ঈকদ্দয অফু  জাার  ۡىََكفِسُ ٱَوَيُلُٔل  
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প্রকঈ ফকরন, এয িাযা াধাযর্বাকফ ককরআ ঈকদ্দয, ভানুল প্ররদন তায 

কভণপর েতযক্ষ কযকফ।   

ভুকারতর ফকরন,   ُظُس َم يَِ ۡٔ َ ۡج يََراهُ ٱي ٌَ ا كَرَّ ٌَ ۡسُء  ٍَ ۡ  প্রমরদন ভানুল প্রদখকত াকফ তায‗ ل

াতগুকরা অকগআ কী (―অভার) ারিককছ‘  এ অাত ফতীর্ণ ককছ অফু 

অফু  ারাভা আফন অবু্দর অাদ অর ভাখমূভীয ফযাাকয।   

َۢاٱَوَيُلُٔل  َ َٰة َٰيَۡيتَِِن ُنُِج حَُر ۡىََكفُِس تََٰي  ‗অয কারপয ফরকফ  ―া! অরভ মরদ ভারি 

তাভ‘ (তাকর অভাকক অজককয এ ―অমাকফয মু্মখীন কত ত না)  এ 

অাতরি তায (ারাভায) বাআ অাদ আফন অবু্দর 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, َۢا  َ َٰة َُر َٰيَۡيتَِِن ُنُِج ح  !া‗ تََٰي

অরভ মরদ ভারি তাভ‘ (তাকর অভাকক অজককয এ ―অমাকফয মু্মখীন 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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 অবু্দল্লা 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। নুরূ ফরর্ণত ককছ অফু  হুযাআযা, অবু্দল্লা আফন অভয আফনুর 

―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 আফনুর অাম্ম (রতরন) অফু  

হুযাযা যারদাল্লাহু ―অনহু প্রথকক, রতরন ফকরন, অল্লা তা―অরা চতুেদ জন্তু, 

ারখ, ভানুল করকক একরত্রত কযকফন, এযয চতুেদ জন্তু এফং ারখকদয 

ফরকফন: ভারি ক মা, প্র ভ কারপয ফরকফ: َۢا  َ َٰة ُج حَُر َٰيَۡيتَِِن ُنِ  া! অরভ‗  تََٰي

মরদ ভারি তাভ‘।   

প্রকঈ প্রকঈ ফকরন, َۢا َ َٰة ُج حَُر َٰيَۡيتَِِن ُنِ  া! অরভ মরদ ভারি তাভ‘ থণাৎ মরদ‗  تََٰي

ুনরুরত্থত না তাভ, প্রমভন তাযা ফরকফ: ﴿ َٰۡيَي ّۡ َذَيُلُٔل تََٰي َٰتَِي وَت نَِت
ُ

ًۡ أ َ ﴾ ٹتَِِن ل
[  ٢٥]احلاكث:   ‗া! অভাকক মরদ অভায ―অভারনাভা না প্রদা ত‘  [ূযা 

অর-া-ক্কা, অাত: ২৫]  
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অফু অফুম রমনাদ ফকরন, ভানুকলয ভাকঝ মখন পাারা ককয প্রদা কফ, 

জান্নাতফাীকদযকক জান্নাকত প্রমকত রনকদণ প্রদা কফ, অয জাান্নাভীকদয 

রনকদণ প্রদা কফ জাান্নাকভ প্রমকত, তখন (ভানুল 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: 

َۢا َ َٰة َٰيَۡيتَِِن ُنُِج حَُر  া! অরভ মরদ ভারি তাভ‘।‗ تََٰي

রাআ আফন অফু অফু ুরাআভ ফকরন, ভুরভন রজকন্নযা ভারি ক মাকফ, ঈভায 

আফন অবু্দর অমীম, আভাভ মুযী, 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 অয-

যভাকন অকরাচনা কযা ককছ, তাযা ভুকাল্লাপ ফা যী―অকতয রফরধ-রফধান 

ারকন ফাধয, তাকদযকক (তাকদয বাকরা-ভন্দ ককভণয রবরিকত) াাফ-ারি 

প্রদা কফ, তাযা ভানুকলয ভকতা। অল্লা তা―অরা রিক রফল ম্পককণ 

রধক ফগত। অল্লাআ বাকরা জাকনন। 


