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সূফিপত্র 

 

  

ক্রম ফবষে পৃষ্ঠা 
1.  মুশফরককদর প্রফত সম্পকককেকদর ঘ াষণা  
2.  কাফফর ঘনতৃবৃকের ফনকট শপথ বকল ফকছু ঘনই  
3.  মুশফরকরা আল্লাহ তা‘আলার মসফজকদর রক্ষণাকবক্ষণকারী ঘসবক হকব না  
4.  মুফমনগণ মসফজদসমূকহর রক্ষণাকবক্ষণকারী ঘসবক হকব  
5.  মুশফরককদর বনু্ধত্ব পফরতযাকগর ফনকদকশ যফদও তারা ফনকটাত্মীে হে  
6.  গাকেবী সাহাকযযর উপকর ফবজকের সীমাবদ্ধতা  
7.  হুনাইকনর যুকদ্ধর  টনা  
8.  মসফজদুল হারাকম প্রকবকশ মুশফরককদর প্রফত ফনকষধাজ্ঞা আকরাপ  
9.  ফজফযো না ঘদওো পযকন্ত আহকল ফকতাফবকদরকক হতযা করার বযাপাকর উৎসাহ প্রদান  
10.  ইোহূদী-নাসারাকদর ফশকক ও কুফরী, যা তাকদরকক হতযার ফনকদকশ ঘদওোর কারণ  
11.  আহকল ফকতাবগণ কতৃকক ইসলাকমর আকলাকক ফনফিকে ঘদওোর প্রকিষ্টা  
12.  দীন ইসলাম সকল ধকমকর উপকর ফবজেী  
13.  ফনকৃষ্ট ‘আকলম এবং পথভ্রষ্ট ইবাদত-কারীকদর ঘথকক সতককীকরণ  
14.  মতামত প্রদাকনর মাধযকম আল্লাহ তা‘আলার শরী‘আকত নাক-গলাকনার ফনো  
15.  ফজহাকদর বযাপাকর অলসতা করার উপকর ফতরস্কার ও হুুঁফশোরী  
16.  মুনাফফক কতৃকক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-ঘক হতযার পফরকল্পনা  
17.  মুহাফজর ও আনসার এবং পরম ফনষ্ঠার সাকথ যারা তাকদর অনুসরণ ককর তাকদর 

মযকাদা 
 

18.  মসফজকদ ফিরার (ক্ষফতসাধকণর উকেকশয বানান মসফজদ) আর ঘয মসফজদ 
তাকওোর উপর প্রফতফষ্ঠত 

 

19.  মুশফরককদর জনয ঘদা‘আ করা ফনফষদ্ধ  
20.  তাবুক যুকদ্ধর বণকনা  
21.  মু’ফমকনর ঈমান বাকে ও ককম আর মুনাফফককদর সংশে সকেহ বৃফদ্ধ পাে  
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িূফমকা 

 
ِّنَٞٞبََرآَءة ٞ﴿ ٓٞٞٱّلَلِّٞٞم  ِۦّ ََٰهدتُّمٞٱََّلِّينَٞٞإَِّلَٞٞورَُسوِلِّ ِّنََٞٞع يُحوا ١ٞٞٞٱلُۡمۡۡشِّكِّيَٞٞم  ٞٞفَسِّ ٞٞفِّ ۡرضِّ

َ
ۡرَبَعةَٞٞٱۡۡل

َ
ۡشُهر ٞٞأ

َ
ٞأ

نَُكمَۡٞٞوٱۡعلَُمٓوا ٞ
َ
زِّيَٞغۡيُٞٞأ نَٞٞٱّلَلُِّٞٞمۡعجِّ

َ
َٰفِّرِّينَُُٞٞمۡزِّيٞٱّلَلََٞٞوأ  ]٢  ،١: اتلوبة[ ﴾٢ٞٱۡلَك

“১. মুশফরককদর মকধয যাকদর সকে ঘতামরা সফন্ধিুফি ককরফছকল, তাকদর সাকথ 
আল্লাহ ও তাুঁর রসূকলর পক্ষ হকত সম্পকককেকদর ঘ াষণা ঘদওো হল। ২. 
অতঃপর (ঘহ কাফফরগণ!) িার মাস ঘতামরা জফমকন (ইকেমত) িলাকফরা ককর 
নাও; আর ঘজকন ঘরখ ঘয, ঘতামরা আল্লাহকক অপারগ করকত পারকব না। আর 
ফনশ্চে আল্লাহ কাকফরকদর লাফিতকারী।” [সূরা আত-তাওবাহ: ১-২] 

এই সম্মাফনত সূরাফট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর ওপর ঘশষ 

ফদকক অবতীণক হওো সূরাগুকলার অনযতম একফট সূরা। ইমাম বুখারী বণকনা 

ককরন, বারা‘ রাফদোল্লাহু আনহু বকলন: সবককশষ ঘয আোত অবতীণক হে তা 

হকে: 

ُٞٞيۡفتِّيُكمۡٞٞٱّلَلُٞٞقُلِّٞٞيَۡسَتۡفُتونََكٞ﴿ َٰلَةِّ ٞٞفِّ  ]١٧١:  النساء [﴾١٧٦ٞٱۡلَكَل

“ঘলাককরা ঘতামার কাকছ ফতওো ফজকজ্ঞস করকছ; বল, আল্লাহ ঘতামাকদরকক 

ফপতা-মাতাহীন ফনঃসন্তান বযফি সম্পককক ফতওো ফদকেন।” [সূরা আন-ফনসা: 

১৭৬] 

আর সবককশষ ঘয সূরা অবতীণক হে তা হকে সূরা আল-বারা’আহ (অথকাৎ সূরা 

তাওবাহ)। এ সূরার প্রথকম ‘ফবসফমল্লাফহর রাহমাফনর রহীম’ বলা হে ফন। 

ঘকননা, সাহাবীগণ সংগৃহীত কুরআকনর পূণকাে কফপকত তাুঁরা এটা ফলফপবদ্ধ 
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ককরন ফন। একক্ষকত্র তাুঁরা উসমান ইবনু আফ্ফান রাফদোল্লাহু আনহু-এর 

অনুসরণ ককরন। এই সম্মাফনত সূরার প্রথম ফদককর অংশ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর ওপকর এমন সমে অবতীণক হে যখন ফতফন তাবুককর 

অফিযান ঘথকক ফফরফছকলন। আর তাুঁরা হকজর মওসুকম ফছকলন, ঘয হজ পালন 

করকত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম মনস্থ হন। ফকন্তু তাুঁকক 

জানাকনা হে ঘয, মুশফরকরা তাকদর অিযাসবশত এই বছরও হকজ হাফজর হকব 

আর উলে হকে বােতুল্লাহর তাওোফ করকব। ফকল ফতফন তাকদর সাকথ ফমকশ 

যাওোকক অপছে ককরন। তাই এ বৎসর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম আবু বকর রাফদোল্লাহু আনহু-ঘক হকজর ঘনতা ফনযুি ককর মক্কাে 

ঘপ্ররণ ককরন। যাকত ফতফন হকজর আিারানুষ্ঠানগুকলা ঘলাককদরকক ঘদফখকে ঘদন 

আর মুশফরকদরকক জাফনকে ঘদন ঘয, তারা এ বৎসকরর পকর আর হজ করকব না 

এবং ঘলাককদর মাকে এ কথার ঘ াষণা ঘদন-  َِورَُسوِل ِ  আল্লাহ ও“ بََراَءٌة ِمَن اَّلله

তাুঁর রসূকলর পক্ষ হকত সম্পকককেকদর ঘ াষণা ঘদওো হল।”  

এরপর আবু বকর রাফদোল্লাহু আনহু যখন মক্কাে িকল আকসন তখন রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম আলী রাফদোল্লাহু আনহু-ঘক তাুঁর প্রফতফনফধ 

ফহকসকব ঘপ্ররণ ককরন; যাকত ককর ফতফন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-এর পক্ষ ঘথকক (আকরকবার এ ঘ াষণা) প্রিার ককর ঘদন। ঘকননা 

ফতফন ফছকলন তাুঁর িািাত িাই। এর বণকনা শীঘ্রই আসকছ।  

মুশফরককদর প্রফত সম্পকককেকদর ঘ াষণা: 

আল্লাহ তা‘আলার বাণী:  َِورَُسوِل ِ  আল্লাহ ও তাুঁর রাসূকলর পক্ষ হকত“ بََراَءةٌ ِمَن اَّلله

সম্পকককেকদর ঘ াষণা ঘদওো হল” অথকাৎ এই ঘ াষণা হকে আল্লাহ এবং তাুঁর 
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রাসূকলর পক্ষ ঘথকক সকল প্রকার দাফেত্ব আদাকের বাধয-বাধকতার ঘক্ষকত্র 

স্বাধীনতার ঘ াষণা।  

َِّنٞٱلُۡمۡۡشِّكِّيَٞ ََٰهدتُّمٞم   মুশফরককদর মকধযকার যাকদর সকে ঘতামরা সফন্ধ“ إَِّلٞٱََّلِّيَنَٞع
িুফি ককরফছকল তাকদর সাকথ।” 

২. অতঃপর [(ঘহ কাফফরগণ!] িার মাস ঘতামরা জফমকন (ইকেমত) িলাকফরা 

ককর নাও] এই আোকত ঐ সমস্ত কাকফরকদর কথা বলা হকেকছ, যাকদর সাকথ 

অফনফদকষ্ট ঘমোকদর িুফি রকেকছ অথবা যাকদর সাকথ িার বছকরর কম ঘমোকদর 

িুফি রকেকছ। এরপর তাকদর িার বৎসর পূণক হকে ঘগকছ, কাকজই যাকদর সাকথ 

ফনফদকষ্ট ঘমোকদর িুফি রকেকছ তাকদর সমে হকে এর ফনধকাফরত সমে পযকন্ত ঘয 

অবস্থাে তা থাকুক না ঘকন। ঘকননা আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ٓوا ٞ﴿  ِّمُّ ت
َ
ٞإََِّلۡهِّمۡٞٞفَأ

ِّهِّۡمٞ ٞإَِّلََٰٞٞعۡهَدُهمۡٞ  ”তাকদর সাকথ ফনফদকষ্ট সমে পযকন্ত িুফি পূণক কর“  ]٤: اتلوبة[ ﴾ُمَدت

[সূরা আত-তাওবাহ: ৪] ঘকননা অফিকরই হাফদকস আসকছ: “আর যার মাকে 

এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর মাকে িুফি রকেকছ তার 

িুফি কাযককরী থাককব এর ফনধকাফরত সমে পযকন্ত।” আল-কালবী, মুহাম্মদ ইবনু 

কা‘আব আল কুরাযী এবং অনযানযকদর ঘথককও এ হাফদস বফণকত হকেকছ।  

আবু মা‘শার আল-মাদাফন বকলন: হাফদসফট আমাকদর ফনকট বণকনা ককরকছন 

মুহাম্মদ ইবনু কা‘আব আল কুরাযী এবং অনযানযরা। তাুঁরা বকলন: রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম নবম ফহজফর সকন আবু বকর রাফদোল্লাহু আনহু-

ঘক হকজর আিার-অনুষ্ঠান পফরিালনার জনয ঘপ্ররণ ককরন। আর সূরা আল-

বারা’আকতর ফত্রশফট অথবা িফল্লশফট আোত সহকাকর আলী ইবনু আবু তাফলব 

রাফদোল্লাহু আনহু-ঘক ঘপ্ররণ ককরন। ফতফন এগুকলা ঘলাককদর সমু্মকখ পাঠ ককর 

ঘশানান। আর ফতফন মুশফরককদরকক িার মাস সমে ঘদন, ঘয সমে তারা 
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স্বাধীনিাকব জফমকন ফবিরণ করকত পারকব। ফতফন তাকদর সমু্মকখ আরাফার ফদন 

এ আোতগুকলা পাঠ ককরন। ফযলহজ মাকসর ফবশ ফদন, মুহাররাম, সফর, 

রফবউল আউওোল এবং রফবউল আফখকরর দশ ফদন অবকাশ দান ককরন। ফতফন 

তাকদর আবাসস্থলগুকলা ফগকে ঘ াষণা ঘদন ঘয, এই বৎসকরর পকর ঘকাকনা 

মুশফরক হজ করকব না আর উলে হকে বােতুল্লাহর তাওোফ করকব না।  

আল্লাহ তা‘আলা বকলন:  

َٰنٞ ﴿ َذ
َ
ِّنََٞٞوأ ٓٞٞٱّلَلِّٞٞم  ِۦّ ٞٞإَِّلَٞٞورَُسوِلِّ ۡكَبِّٞٞٱۡۡلَج ِّٞٞيَۡومَٞٞٱنلَاسِّ

َ
نَٞٞٱۡۡل

َ
ِّنَٞٞبَرِّٓيء ٞٞٱّلَلَٞٞأ ۥ ٞٞٱلُۡمۡۡشِّكِّيَٞٞم  َٞورَُسوُِلُ

نَُكمۡٞٞفَٱۡعلَُمٓوا ٞٞتََوََلُۡتمِۡٞٞإَونَٞلُكۡمٞ َٞخۡي َٞٞفُهوَٞٞتُۡبُتمۡٞٞفَإِّن
َ
زِّيَٞغۡيُٞٞأ ِّٞٞٱّلَلِّهُٞٞمۡعجِّ ِّ َٞكَفُروا ٞٞٱََّلِّينََٞٞوبَۡش 

ٞ َِّعَذاب  مٞ ٞب َلِّ
َ
 ]٣: اتلوبة[ ﴾٣ٞٞأ

“৩. আল্লাহ ও তাুঁর রসূকলর পক্ষ হকত মহান হকজর ফদকন মানুষকদর কাকছ 
ঘ াষণা ঘদওো হল ঘয, আল্লাহ তা‘আলা মুশফরককদর সাকথ সম্পককহীন এবং 
তাুঁর রাসূলও। কাকজই এখন যফদ ঘতামরা তাওবাহ কর, তাকত ঘতামাকদরই 
িাকলা হকব, আর যফদ ঘতামরা মুখ ফফফরকে নাও তাহকল ঘজকন ঘরখ ঘয, ঘতামরা 
আল্লাহকক অপারগ করকত পারকব না। আর যারা কুফুফর ককর িকলকছ তাকদরকক 
িোবহ শাফস্তর সু-সংবাদ শুফনকে দাও।” [সূরা আত-তাওবাহ্: ৩] 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন:  َٰٞن َذ
َ
َِّنٞٱَٞوأ ٓٞم  ِۦّ َٞورَُسوِلِّ ّلَلِّ  “আল্লাহ ও তাুঁর রসূকলর পক্ষ 

হকত ঘ াষণা, প্রাথফমক সতককীকরণ” 

ٞ ۡكَبِّٞيَۡوَم
َ
ٞٱۡۡل ٱۡۡلَج ِّ  (মহান হকজর ফদকন) ঘসটা হকে কুরবাফনর ফদন, যা হকজর 

আিার-অনুষ্ঠাকনর সকবকাত্তম ও স্পষ্ট ফদন। যাকত সবকিকে বে জমাকেত হকে 

থাকক। ٞ ٞبَرِّٓيء َنٞٱّلَلَ
َ
َِّنٞٱلُۡمۡۡشِّكَِّيٞٞأ َورَُسوُِلُۥم   (আল্লাহ মুশফরককদর সাকথ সম্পককহীন 

এবং তাুঁর রাসূলও) অথকাৎ তাকদর ঘথককও দােমুি। এরপর ফতফন তাকদরকক 
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তাুঁর ফনকট অনুকশািনার প্রফত আহ্বান জাফনকে বকলন: ٞفَإِّنٞتُۡبُتۡم(কাকজই এখন 
যফদ ঘতামরা তাওবাহ কর) অথকাৎ ঘতামরা ঘয ফশকক ও ঘগামরাফহর মকধয রকেছ 

তা হকত যফদ ঘতামরা তাওবা কর ٞ ِإَونٞتََوََلُۡتمَۡٞٞفُهَوَٞخۡي َلُكۡمٞ   (তাকত ঘতামাকদরই 

িাকলা হকব। আর যফদ ঘতামরা মুখ ফফফরকে নাও) অথকাৎ ঘতামরা যাকত রকেছ 

তাকত ফনরবফেন্ন থাক َٞزِّيٞٱّلَلِّٞهف ُٞمۡعجِّ نَُكۡمَٞغۡيُ
َ
أ  ٞ ٱۡعلَُمٓوا  (তাহকল ঘজকন ঘরখ ঘয, 

ঘতামরা আল্লাহকক অপারগ করকত পারকব না); বরং ফতফন ঘতামাকদর উপকর 

ক্ষমতাবান, ঘতামরা তাুঁর কব্জাে, তাুঁর দমন ও ইোর অধীকন রকেছ। ٞ ِّ ِّ َوبَۡش 
مٞ  َلِّ
َ
ٞأ َِّعَذاب  ٞب

َٞكَفُروا   আর যারা কুফফর ককর িকলকছ তাকদরকক িোবহ) ٱََّلِّيَن

শাফস্তর সু-সংবাদ শুফনকে দাও) অথকাৎ দুফনোকত লািনা ও শাফস্তর মাধযকম আর 

পরকাকল ফশকল ও ঘবফের শাফস্তর িারা। 

ইমাম বুখারী বণকনা ককরন, আবু হুরাইরা রাফদোল্লাহু আনহু বকলন: আবু বকর 

রাফদোল্লাহু আনহু আমাকক ঘস হকজ ঘস সমস্ত ঘ াষককদর অনযতম ককর ঘপ্ররণ 

ককরন, যাকদরকক ফতফন কুরবাফনর ফদন ঘপ্ররণ ককরন। তারা ফমনাে এ ঘ াষণা 

ঘদে: এই বৎসকরর পকর ঘকাকনা মুশফরক হজ করকব না এবং উলে হকে 

বােতুল্লাহর তাওোফ করকব না। হুমাইদ বকলন: তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম আলী ইবনু আবু তাফলব রাফদোল্লাহু আনহু-ঘক বারা’আকতর 

ঘ াষণা ঘদওোর ফনকদকশ ফদকে ঘপ্ররণ ককরন। আবু হুরাইরা রাফদোল্লাহু আনহু 

বকলন: আলী আমাকদর সাকথ কুরবাফনর ফদন ফমনাে অবস্থানকারীকদর মাকে 

মুশফরককদর ঘথকক দােমুফির ঘ াষণা ঘদন। আর এ ঘ াষণাও ঘদন ঘয, এ 

বৎসকরর পকর ঘকাকনা মুশফরক হজ করকব না আর উলে হকে তাওোফ করকব 

না।  
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ইমাম বুখারী আরও বণকনা ককরন, আবু হুরাইরা রাফদোল্লাহু আনহু বকলন: আবু 

বকর রাফদোল্লাহু আনহু আমাকক কুরবাফনর ফদন ফমনাে ঘপ্রফরত ঘ াষককদর 

অনযতম ককর ঘপ্ররণ ককরন: এই বৎসকরর পকর ঘকাকনা মুশফরক হজ করকব 

না, আর উলে হকে বােতুল্লাহর তাওোফও করকব না। কুরবাফনর ফদনকক 

‘হাফিল আকবার’ বলা হে। األكرب এ জনয বলা হকেকছ ঘয, ঘলাককরা একক 
আল-হািুল আসগার বলত। অতঃপর আবু বকর রাফদোল্লাহু আনহু ঘস বৎসর 

ঘলাককদরকক ফবমুফির ঘ াষণা প্রদান ককরন। ফকল ফবদাে হজ, যাকত রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম হজ ককরন তাকত ঘকাকনা মুশফরক হজ ককর ফন। 

হাফদকসর এ শব্দগুকলা ইমাম বুখারীর যা ফতফন ফকতাবুল ফজহাকদ উকল্লখ 

ককরকছন।  

মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক রহ. আবু জা‘ফার মুহাম্মদ ইবনু আলী ইবনুল হুসাইন 

ইবনু আলী রাফদোল্লাহু আনহু ঘথকক বণকনা ককরন: ফতফন বকলন: রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর ওপকর যখন সূরা আত- তাওবাহ অবতীণক 

হে, ইকতাপূকবক ফতফন আবু বকর রাফদোল্লাহু আনহু হকজর অনুষ্ঠানাফদর 

তত্ত্বাবধান করার জনয ঘপ্ররণ ককরন। তখন বলা হে: ইো রাসূলাল্লাহ, এ 

সংবাদ যফদ আবু বককরর ফনকট ঘপ্ররণ করকতন! তখন ফতফন বকলন: ‘এটা 

আমার পক্ষ ঘথকক ঘকবল আমার গৃকহর ঘকাকনা ঘলাক আদাে করকব।’ এরপর 

ফতফন আলী রাফদোল্লাহু আনহু-ঘক ঘডকক বকলন: সূরা আল-বারা’আকতর এই 

প্রথম িাগফট ফনকে ঘবর হকে পে আর কুরবাফনর ফদন ঘলাককদর ফনকট তা 

প্রিার ককর দাও, যখন তারা ফমনাে একফত্রত হে। ‘ঘকাকনা কাফফর জান্নাকত 

প্রকবশ করকব না, এই বৎসকরর পকর ঘকাকনা মুশফরক হজ করকব না, উলে 

হকে বােতুল্লাহর তাওোফ করকব না, যার সাকথ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-এর িুফি রকেকছ তার ঘমোদ হকে এর ফনধকাফরত সমে পযকন্ত।’ 
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আলী রাফদোল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর আিবা 

নামক উকটর ফপকঠ িকে ঘবর হকে পকেন, এমনফক পকথ আবু বকর রাফদোল্লাহু 

আনহু-ঘক ঘপকে যান। যখন আবু বকর রাফদোল্লাহু আনহু তাুঁকক ঘদকখন তখন 

ফতফন বকলন: আপনাকক ফক ঘনতা ককর পাঠাকনা হকেকছ নাফক অধীনস্থ ককর? 

ফতফন বকলন: বরং অধীনস্থ ককর। এরপর তাুঁরা িলকত থাককন। আবু বকর 

রাফদোল্লাহু আনহু হকজ ঘলাককদর ঘনতৃত্ব দান ককরন, ঘস বছর আরবরা তাকদর 

সাধারণ স্থানগুকলাকত অবস্থান ককরফছল যাকত তারা জাকহলী যুকগ অবস্থান 

করত। অবকশকষ কুরবাফনর ফদন আসকল আলী রাফদোল্লাহু আনহু উকঠ দাুঁোন 

আর ঘলাককদর মাকে ঘসই ঘ াষণা প্রদান ককরন যা তাকক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম ফদকত ফনকদকশ ফদকেফছকলন। ফতফন বকলন: ঘহ ঘলাক সকল, 

জান্নাকত ঘকাকনা কাফফর প্রকবশ করকব না, এ বৎসকরর পকর ঘকাকনা মুশফরক 

হজ করকব না, উলে হকে ঘকউ বােতুল্লাহর তাওোফ করকব না। আর 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর ফনককট যার ঘকাকনা িুফি রকেকছ 

এর ঘমোদ হকে তার ফনধকাফরত সমে পযকন্ত। ফকল ঘস বৎসকরর পকর ঘকাকনা 

মুশফরক হজ ককর ফন, উলে হকে বােতুল্লাহর তাওোফ ককর ফন। এরপর তাুঁরা 

(দু’জন) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর ফনকট ফফকর আকস। এই 

হকে দােমুফির ঘ াষণা তাকদর ঘথকক যারা অফনধকাফরত সমকের িুফির 

অফধকারী মুশফরক এবং ঘয সমস্ত মুশফরক ফনধকাফরত সমে পযকন্ত িুফি ককরফছল।  

ََٰهدتُّمٞٱََّلِّينَٞٞإَِّّلٞٞ﴿ ِّنََٞٞع َحٗداَٞعلَۡيُكمۡٞٞيَُظَٰهُِّروا َٞٞولَمۡٞٞاَشۡيٞٞيَنُقُصوُكمۡٞٞلَمُۡٞٞثمَٞٞٱلُۡمۡۡشِّكِّيَٞٞم 
َ
ٓوا ٞٞأ ِّمُّ ت

َ
ٞفَأ

ِّهِّۡمٞ ٞإَِّلََٰٞٞعۡهَدُهمۡٞٞإََِّلۡهِّمۡٞ ٞٞٱّلَلَٞٞإِّنَُٞٞمَدت  ]٤:  اتلوبة[ ﴾٤ٞٞٱلُۡمَتقِّيَُُٞٞيِّبُّ

“৪. ফকন্তু মুশফরককদর মকধয যারা ঘতামাকদর সকে িুফি রক্ষার বযাপাকর ফবেুমাত্র 
ত্রুফট ককর ফন, আর ঘতামাকদর ফবরুকদ্ধ কাউকক সাহাযযও ককর ফন, তাকদর সাকথ 
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ফনফদকষ্ট সমে পযকন্ত িুফি পূণক কর। ফনশ্চে আল্লাহ মুত্তাকীকদর িাকলাবাকসন।” 
[সূরা আত-তাওবাহ্: ৪]  

যার অফেকার রকেকছ ফকন্তু ঘস তা িে ককরফন তার ঘমোদ হকে এর ফনফদকষ্ট 

সমে পযকন্ত। এখাকন বযফতক্রম রাখা হকেকছ তাকদরকক যারা অফনফদকষ্ট ঘমোকদ 

সাধারণিাকব িুফিবদ্ধ হকেকছ যা বফণকত িার মাস ঘমোকদর বাইকর। তাকদর 

ঘমোদ হকে িার মাস। তারা জফমকন ফবিরণ করকব, তারা ঘযখাকন খুফশ 

ফনকজকদর বাুঁিার উপাে খুুঁকজ ফনকব। আর যারা ফনধকাফরত ঘমোকদ িুফি হকেকছ 

তাকদর ঘমোদ ঘস পযকন্ত ঘয ঘমোকদর উপকর তারা িুফিবদ্ধ হকেকছ। ইকতাপূকবক 

ঘবশ ফকছু হাফদকস বফণকত হকেকছ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর 

সকে যার িুফি রকেকছ তার িুফির ঘমোদ এর ফনধকাফরত সমে পযকন্ত। তকব তা 

এ শতকসাকপকক্ষ ঘয, িুফিকারী তার িুফি িে করকত পারকব না। আর তারা 

মুসফলমবৃকের ফবরুকদ্ধ কাউকক সহকযাফগতা করকত পারকব না, অথকাৎ তাকদর 

ফবরুকদ্ধ অনযকদরকক সাহাযয করকত পারকব না, ঘয তা করকব তার সাকথ কৃত 

মুসফলমকদর এ ধরকণর শাফন্ত িুফি ঘশষ পযকন্ত রফক্ষত হকব। এ কারকণ আল্লাহ 

তা‘আলা এ ধরকণর িুফি পূরণ করার বযাপাকর উৎসাফহত ককরকছন। ফতফন 

বকলন: َٞٞٱلُۡمَتقِّي ُُٞيِّبُّ   ”অবশযই আল্লাহ মুত্তাকীকদর িাকলাবাকসন।“ إَِّنٞٱّلَلَ

َِّذا﴿ ۡشُهرُٞٞٱنَسلَخَٞٞفَإ
َ
وُهمۡٞٞوَُخُذوُهمۡٞٞوََجدتُُّموُهمَۡٞٞحۡيُثٞٞٱلُۡمۡۡشِّكِّيَٞٞفَٱۡقُتُلوا ٞٞٱۡۡلُُرمُٞٞٱۡۡل َٞوٱۡحُُصُ

ٞ ُٞكَٞٞلَُهمَۡٞٞوٱۡقُعُدوا ٞ قَاُموا ٞٞتَابُوا ٞٞفَإِّنَٞمۡرَصد 
َ
ةََٞٞوأ ةََٞٞوَءاتَُوا ٞٞٱلَصلَوَٰ َٞغُفور ٞٞٱّلَلَٞٞإِّنََٞٞسبِّيلَُهۡمٞ ٞفََخلُّوا ٞٞٱلَزَكوَٰ

يمٞ   ]٥: اتلوبة[ ﴾٥ٞٞرَحِّ

“৫. তারপর (এই) ফনফষদ্ধ মাস অফতক্রান্ত হকে ঘগকল মুশফরককদরকক ঘযখাকন 
পাকব হতযা করকব, তাকদরকক পাকোও করকব, তাকদরকক ঘ রাও করকব, 
তাকদর অকপক্ষাে প্রকতযক  াুঁফটকত ওৎ ঘপকত বকস থাককব। কিন্তু তারা যকি 
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তাওবাহ িরর, সলাত প্রফতষ্ঠা ককর, যাকাত আদাে ককর, তাহকল তাকদর পথ 
ঘছকে দাও, ফনশ্চেই আল্লাহ বেই ক্ষমাশীল, বেই দোলুু্।” [সূরা আত-তাওবাহ: 
৫] 

মুজাফহদ, আমর ইবনু শুআইব, মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক, কাতাদা, সুেী, আবু্দর 

রহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম বকলন: আোকত উফল্লফখত িার মাস হকে 

পূকবকর আোকত বফণকত ফনফদকষ্ট িার মাস, 

يُحوا ٞ﴿  ٞٞفَسِّ ٞٞفِّ ۡرضِّ
َ
ۡرَبَعةَٞٞٱۡۡل

َ
ۡشُهر ٞٞأ

َ
نَُكمَۡٞٞوٱۡعلَُمٓوا ٞٞأ

َ
زِّيَٞغۡيُٞٞأ نَٞٞٱّلَلُِّٞٞمۡعجِّ

َ
ُُٞمۡزِّيٞٱّلَلََٞٞوأ

َٰفِّرِّينَٞ   ]٢: اتلوبة[ ﴾٢ٞٱۡلَك

“অতঃপর (ঘহ কাফফরগণ!) িার মাস ঘতামরা জফমকন (ইকে মত) িলাকফরা 

ককর নাও” [সূরা আত-তাওবাহ: ২] এরপর আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ٞ ٱنَسلََخ َِّذٞا فَإ
ۡشُهُرٞٱۡۡلُُرُمٞ

َ
 তারপর (এই) ফনফষদ্ধ মাস অফতক্রান্ত হকে ঘগকল” অথকাৎ িার“ ٱۡۡل

মাস, যাকত আমরা ঘতামাকদর জনয তাকদর ফবরুকদ্ধ যুদ্ধকক ফনফষদ্ধ ককরফছ। আর 

ঘয ফনফদকষ্ট সমে আমরা তাকদরকক প্রদান ককরফছ ঘসটা যখন ঘশষ হকে যাে 

তখন তাকদরকক ঘযখাকন পাও ঘসখাকনই হতযা কর।  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী:ٞ ٞوََجدتُُّموُهۡم َٞحۡيُث ٞٱلُۡمۡۡشِّكَِّي  মুশফরককদরকক“ فَٱۡقُتلُوا 
ঘযখাকন পাও হতযা কর” অথকাৎ জফমকন সাফবককিাকব, তকব হারাম (মক্কার আকশ-

পাকশর সুফনফদকষ্ট এলাকা) এলাকাে হতযা ফনফষদ্ধ করার মাধযকম বযফতক্রম করা 

হকেকছ। আর তা এ আোকতর মাধযকম 

دِّٞٞعِّندَٞٞتَُقَٰتِّلُوُهمَۡٞٞوَّلٞ﴿ ََٰتلُوُكمۡٞٞفَإِّنٞفِّيهِّٞ ٞيَُقَٰتِّلُوُكمَۡٞٞحَّتَٰٞٞٱۡۡلََرامِّٞٞٱلَۡمۡسجِّ : ابلقرة[ ﴾١٩١ٞفَٱۡقُتلُوُهۡمهَٞٞق
١٩١[  
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“আর ঘতামরা মসফজকদ হারাকমর ফনকট তাকদর সাকথ যুদ্ধ ককরা না, ঘয পযকন্ত 

তারা ঘতামাকদর সাকথ ঘসখাকন যুদ্ধ ককর। ফকন্তু যফদ তারা ঘতামাকদর সাকথ যুদ্ধ 

ককর, তকব ঘতামরাও তাকদর হতযা কর।” [সূরা আল-বাকারা: ১৯১]  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ٞۡوَُخُذوُهم “তাকদরকক পাকোও কর” অথকাৎ তাকদরকক 
বেী কর, যফদ ঘতামার ইো হে। তকব হতযাও করকত পার। আর যফদ ঘতামার 

ইো হে তকব বেী করকত পার।  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী:  ٞ َٞمۡرَصد  ُٞكَ َٞوٱۡقُعُدوا ٞلَُهۡم وُهۡم  তাকদরকক ঘ রাও“  َوٱۡحُُصُ
কর, তাকদর অকপক্ষাে প্রকতযক  াুঁফটকত ওৎ ঘপকত বকস থাক” অথকাৎ ঘতামরা 

তাকদরকক পাওো পযকন্ত অকপক্ষাে ঘথককা না। তাকদরকক তাকদর এলাকাে এবং 

দুগকসমূকহ ঘখাুঁজ কর এবং অবকরাধ কর, তাকদরকক তাকদর পকথ- াকট এবং 

িলার স্থানসমূকহ ঘতামাকদর পযককবক্ষকণ রাখ, তাকদর জনয সংকীণকতা আনেন 

কর, তাকদরকক হতযা অথবা ইসলাকমর প্রফত বাধয কর। এ কারকণ আল্লাহ 

তা‘আলা বকলন: َٞة ٱلَصلَوَٰ  ٞ قَاُموا
َ
َوأ  ٞ َِّنٞٱّلَلََٞغفَُٞٞوَءاتَُوا ٞٞفَإِّنٞتَابُوا إ َسبِّيلَُهۡمٞ 

 ٞ ةَٞفََخلُّوا رَحِّيمٞ ٞور ٞٱلَزَكوَٰ  

“ফকন্তু তারা যফদ তাওবা ককর, সালাত প্রফতষ্ঠা ককর, যাকাত আদাে ককর, 

তাহকল তাকদর পথ ঘছকে দাও। ফনশ্চেই আল্লাহ বেই ক্ষমাশীল, বেই দোলু।” 

এ কারকণই আবু বকর রাফদোল্লাহু আনহু এই সম্মাফনত আোত এবং এ ধরকণর 

অনযানয আোকতর উপকর ফনিকর ককর যাকাত অস্বীকারকারীকদর ফবরুকদ্ধ যুদ্ধ 

ককরন। কারণ এ আোকত ফকছু কাকজর শকতক তাকদর ফবরুকদ্ধ যুদ্ধকক ফনফষদ্ধ 

করা হে তা হকে, ইসলাকম প্রকবশ এবং এর আবশযকীে ফবষেগুকলা পালকন 

সকিষ্ট হওো। অবশয এ আোকত মহান আল্লাহ এ আবশযকীে ফবষেগুকলার 

সবকিকে গুরুত্বপূণক ফবষেকক এর ফনকির গুরুত্বপূণক ফবষেগুকলার পূকবক উকল্লখ 

ককরন, কারণ শাহাদাতাঈন অথকাৎ আল্লাহ ছাো প্রকৃত ঘকাকনা উপাসয ঘনই 
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এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম তাুঁর রাসূল -এ দু’ফট ফবষকের 

সাকক্ষযর পকর ইসলাকমর সবকিকে সম্মাফনত রুকন (ফিফত্ত) হকে সালাত, যা 

আল্লাহ তা‘আলার হক্ব। এরপকর হকে যাকাত আদাে, যা দফরদ্র ও অিাবী 

ঘলাককদর জনয িলমান উপকার। আর তা আল্লাহর সৃফষ্ট (বাো)-এর সাকথ 

সংফিষ্ট সবকিকে সম্মাফনত কাজ। এ কারকণ বহু স্থাকন আল্লাহ তা‘আলা 

সালাকতর সাকথ সাকথ যাকাকতর আকলািনা ককরকছন। সহীহ বুখারী ও মুসফলকম 

বফণকত হকেকছ: আবু্দল্লাহ ইবনু ওমর রাফদোল্লাহু আনহুমা বকলন, রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলকছন: আফম ঘলাককদর ফবরুকদ্ধ ততক্ষণ পযকন্ত 

লোই করকত আফদষ্ট হকেফছ যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষয ঘদে ঘয, আল্লাহ ছাো 

প্রকৃত ঘকাকনা উপাসয ঘনই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম 

আল্লাহর রাসূল এবং তারা সালাত প্রফতষ্ঠা ককর, যাকাত প্রদান ককর।– আল-

হাদীস।   

এই সম্মাফনত আোতফট হকে তরবাফরর (ফজহাকদর) আোত ঘয সম্পককক দহ্হাক 

ইবনু মুযাফহম বকলন: এই আোতফট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম এবং 

মুশফরককদর মাকে সং ফটত যাবতীে িুফিকক রফহত ককর ফদকেকছ। সকল িুফি 

এবং সকল ঘমোদকক রফহত ককর ফদকেকছন।  

আউফী বণকনা ককরন, আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস রাফদোল্লাহু আনহুমা এ আোত 

সম্পককক বকলন: সূরা আল-বারা’আহ (সূরা আত-তাওবাহ) অবতীণক হওোর পর 

ঘথকক ঘকাকনা মুশফরককর ঘকাকনা িুফি এবং ঘকাকনা অফেকার আর অবফশষ্ট 

ঘনই। হারাম মাসসমূহ অফতক্রান্ত হওো, সূরা আত-তাওবাহ অবতীণক হওোর 

পূকবক মুশফরককদর ঘথকক দােমুফির ফনকদককশর ফদন ঘথকক রফবউল আফখর মাকসর 

প্রথম দশ ফদন এই িার মাস।  
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َحدٞ ِٞإَونۡٞ﴿
َ
ِّنَٞٞأ ۡرهُٞٞٱۡسَتَجاَركَٞٞٱلُۡمۡۡشِّكِّيَٞٞم  جِّ

َ
بۡلِّۡغهُُٞٞثمَٞٞٱّلَلَِّٞٞكَلَٰمَٞٞيَۡسَمعََٞٞحَّتَٰٞٞفَأ

َ
ٞٞأ َمَنُهۥ 

ۡ
َِّكَٞٞمأ َٰل َٞذ

َنُهمۡٞ
َ
ِّأ  ]١: اتلوبة[ ﴾٦َٞٞيۡعلَُمونََّٞٞلٞٞقَۡوم ٞٞب

“৬. মুশফরককদর ঘকউ যফদ ঘতামার কাকছ আশ্রে প্রাথকনা ককর তকব তাকক 
আশ্রে দাও যাকত ঘস আল্লাহর বাণী ঘশানার সুকযাগ পাে; তারপর তাকক তার 
ফনরাপদ জােগাে ঘপৌঁকছ দাও। এটা এজনয করকত হকব ঘয, এরা এমন এক 
সম্প্রদাে যারা (িাল-মে, সতয-ফমথযা সম্পককক) অজ্ঞ।” [সূরা আত-তাওবাহ: ৬] 

মুশফরক যখন ফনরাপত্তা কামনা ককর তখন তাকক ফনরাপত্তা ফদকত হকব। 

আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-ঘক বকলন: َحد ٞ
َ
ِّنَِٞإَوۡنٞأ م 

 মুশফরককদর ঘকউ যফদ” অথকাৎ যাকদরকক হতযা করার বযাপাকর “ ٱلُۡمۡۡشِّكَِّيٞ
ঘতামার প্রফত ফনকদকশ ফদকেফছ আর যাকদর জান-মাল ঘতামার জনয ববধ ককরফছ, 

তাকদর ঘকউ যফদ َٞٱۡسَتَجاَرك “ঘতামার কাকছ আশ্রে প্রাথকনা ককর” অথকাৎ ঘতামার 

ফনকট ফনরাপত্তা িাে, তকব তাকদর আকবদকন সাো দাও। যাকত ঘস আল্লাহর 

বাণী ঘশানার সুকযাগ পাে অথকাৎ তার সমু্মকখ কুরআন পাঠ কর এবং িীকনর 

ফকছু অংশ বণকনা কর, যাকত ককর তার ফবরুকদ্ধ তুফম আল্লাহর দলীল প্রফতষ্ঠা 

করকত পার। َمَنُهۥ
ۡ
َٞمأ ِّۡغُه بۡل

َ
ٞأ  তারপর তাকক তার ফনরাপদ জােগাে ঘপৌঁকছ“ ُثَم

দাও” অথকাৎ তার ঘদকশ, তার  কর ও তার ফনরাপ্দ স্থাকন ফফকর যাওো পযকন্ত 

ঘস ফনরাপদ থাককব ও ফনরবফেন্ন ফনরাপত্তা পাকব। 

ٞقَۡوم ٞ َنُهۡم
َ
ِّأ ٞب َِّك َٰل َٞيۡعلَُمونََٞٞذ َّل  “এটা এ জনয করকত হকব ঘয, এরা এমন এক 

সম্প্রদাে যারা (িাল-মে, সতয-ফমথযা সম্পককক) অজ্ঞ।” এ ধরকণর ঘলাককদর 

জনয আমরা ফনরাপত্তার ফবধান ফদকেফছ যাকত ককর তারা আল্লাহ তা‘আলার 
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িীনকক জানকত পাকর আর আল্লাহ তা‘আলার দা‘ওোত তাুঁর বাোকদর মাকে 

ফবস্তার লাি ককর।  

ইবনু আবু নাজীহ বণকনা ককরন, মুজাফহদ এই আোকতর তাফসীর প্রসকে বকলন: 

ঘয ঘলাক তুফম কী বল এবং ঘতামার ওপকর কী অবতীণক হকেকছ তা ঘশানার 

জনয ঘতামার ফনকট আকস, ঘস ফনরাপদ, যখন ঘস ঘতামার ফনকট তখন ঘস 

ফনরাপদ, আল্লাহ তা‘আলার বাণী শ্রবণ ককর, এরপর ঘস ঘসই এলাকার ফদকক 

অগ্রসর হকে ঘপৌঁকছ যাকব ঘযখান ঘথকক ঘস একসফছল।  

এ আোকতর দাবী অনুযােী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম ঐ 

বযফিকক ফনরাপত্তা ফদকতন ঘয ফহদাোকতর আশাে অথবা পত্র ঘপৌঁকছ ফদকত তাুঁর 

ফনকট আসত। ঘযমন হুদাইফবোর সফন্ধর ফদন কুরাইশকদর একদল দূত তাুঁর 

ফনকট আকস, তাকদর মকধয ফছল উরওোহ ইবনু মাসঊদ, ফমকরায ইবনু হাফ্স, 

সুহাইল ইবনু আমর এবং অনযানযরা। তারা তাুঁর সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম 

এবং কুরাইশ কাফফরকদর মাকে মধযস্ততা করার জনয এককর পর এক আগমন 

ককর। তারা প্রতযক্ষ ককর ঘয, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-ঘক অতযন্ত ইিত-সম্মান করকছন, যা তাকদরকক তাক লাফগকে ঘদে। 

এ ধরকনর ইিত-সম্মান ইকতাপূকবক তারা আর কারও জনয প্রতযক্ষ ককর ফন। না 

ঘকাকনা রাজা-বাদশাহর জনয ঘদকখকছ আর না ঘরাম সম্রাকটর জনয। এরপর তারা 

ফনকজকদর কাওকমর ফনকট ফফকর যাে আর এ বযাপারফট তাকদরকক অবফহত 

ককর। এই  টনা এবং এ জাতীে অনযানয  টনা ফছল তাকদর অফধকাংকশর 

ফহদাকেত লাকির ঘক্ষকত্র অনযতম বে কারণ।  

আর এ কারকণই মুসাইলামাতুল কাযযাকবর দূত যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর ফনকট আকস, তখন ফতফন (সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 
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ওোসাল্লাম) তাকদরকক বকলন: ঘতামরা ফক সাক্ষয দাও ঘয, মুসাইলামাহ আল্লাহর 

রাসূল? তারা বকল: হাুঁ, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলন: 

দূতকক হতযার ফবধান যফদ থাকত, তকব আফম অবশযই ঘতামার গদকান উফেকে 

ফদতাম। তকব আবু্দল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাফদোল্লাহু আনহু কুফার গিনকর থাকার 

সমকে তার গদকান উফেকে ঘদওোর জনয ঘলাক ফনযুি ককরন। তাকক ইবনুন 

নাওোহাহ্ বকল ডাকা হত, যখন জানা যাে ঘয, ঘস মুসাইলামার রাসূকলর 

দাফবকত তখনও অটল ফছল বকল প্রমাফণত হকেফছল, তখন আবু্দল্লাহ ইবনু 

মাসঊদ রাফদোল্লাহু আনহু তার ফবরুকদ্ধ সমন জাফর ককর তাকক বকলন: তুফম 

এখন আর দূত নও। ফকল তাুঁর ফনকদককশ তার গদকান উফেকে ঘদওো হে। (তার 

উপকর আল্লাহ তা‘আলা দো না করুন, আর তার উপকর তাুঁর অফিশাপ বফষকত 

ঘহাক)।  

এখাকন যা উকেশয তা হকে: ঘয বযফি ফবধমকী রাষ্ট্র ঘথকক ইসলামী রাকষ্ট্র আগমন 

ককর বাতকাবাহক ফহকসকব অথবা বযবসা-বাফণকজযর কাকজ অথবা সফন্ধর আশাে 

অথবা যুদ্ধফবরফতর প্রস্তাব ফনকে অথবা ফযফযো কর প্রদাকনর জনয অথবা এ 

জাতীে অনযানয কারকণ, আর ঘস রাকষ্ট্রর ঘনতা অথবা তার সহকারীর ফনকট 

ফনরাপত্তা কামনা ককর তখন কতকবয হকে যতক্ষণ ঘস ইসলামী রাকষ্ট্র অবস্থান 

ককর এবং যতক্ষণ না ঘস তার ফনরাপদ িূফম ও স্বকদকশ প্রতযাবতকন ককর 

ততক্ষণ তাকক ফনরাপত্তা ঘদওো।  

ِّۡلُمۡۡشِّكِّيَٞٞيَُكونَُٞٞكۡيَفٞ﴿ ٓٞٞوَعِّندَٞٞٱّلَلِّٞٞعِّندََٞٞعۡهدٞ ٞل ِۦّ ََٰهدتُّمۡٞٞٱََّلِّينَٞٞإَِّّلٞٞرَُسوِلِّ دِّٞٞعِّندََٞٞع ٞٱلَۡمۡسجِّ
 ٞ ٞٞٱّلَلَٞٞإِّنَٞٞلَُهۡمٞ ٞفَٱۡسَتقِّيُموا ٞٞلَُكمۡٞٞٱۡسَتَقَُٰموا َٞٞفَماٞٱۡۡلََرامِّ  ]٧: اتلوبة[ ﴾٧ٞٞٱلُۡمَتقِّيَُُٞٞيِّبُّ

“৭. আল্লাহ ও তাুঁর রসূকলর সকে মুশফরককদর িুফি ফক ককর কাযককর থাককত 
পাকর? অবশয ঐসব ঘলাক ছাো যাকদর সকে ঘতামরা মসফজদুল হারাকমর ফনকট 



 

 

সূরা আত-তাওবার তাফসীর  
 16  

িুফিবদ্ধ হকেফছকল; তারা যফেন ঘতামাকদর সকে িুফি ফঠক রাকখ, ঘতামরাও 
তাকদর সকে কৃত িুফিকত দৃঢ় থাক। ফনশ্চেই আল্লাহ মুত্তাকীকদর িাকলাবাকসন।” 
[সূরা আত-তাওবাহ্: ৭] 

মুশফরককদর ঘথকক দােমুফির ফবষেফটর প্রফত ঘজার প্রদান: 

আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর প্রজ্ঞার বণকনা ফদকেন মুশফরককদর ঘথকক 

দােমুফির এবং তাকদরকক িার মাস অবকাশ প্রদাকনর বযাপাকর, এরপর 

তাকদরকক ঘযখাকন পাওো যাকব ঘসখাকন ধারাকলা তরবাফর (িারা তাকদরকক হতযা 

করা হকব)। আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ٞ ِّۡلُمۡۡشِّكَِّيَٞعۡهد   আল্লাহ ও তাুঁর“َكۡيَفٞيَُكوُنٞل

রসূকলর সকে মুশফরককদর িুফি কী ককর কাযককর থাককত পাকর?” অথকাৎ 

ফনরাপদ স্থান- তারা ঘয অবস্থাে রকেকছ ঘস অবস্থাে তাকদরকক কীিাকব ঘছকে 

ঘদওো হকব? যখন তারা আল্লাহ তা‘আলার সাকথ অংশীদার স্থাপন করকছ, 

তাুঁকক এবং তাুঁর রাসূলকক অস্বীকার করকছ।  

 ٞ ٞٱۡۡلََرامِّ دِّ ٞٱلَۡمۡسجِّ ٞعِّنَد ََٰهدتُّۡم َٞع ٞٱََّلِّيَن  ঐসব ঘলাক ছাো যাকদর সকে ঘতামরা“ إَِّّل
মসফজদুল হারাকমর ফনকট িুফিবদ্ধ হকেফছকল।” অথকাৎ হুদাইফবোর ফদন। ঘযমন, 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ﴿ُٞوُكمَۡٞٞكَفُروا ٞٞٱََّلِّينَُٞٞهم دَِّٞٞعنَِّٞٞوَصدُّ َٞوٱلَۡهۡديَٞٞٱۡۡلََرامِّٞٞٱلَۡمۡسجِّ
نَٞمۡعُكوفًا
َ
َٞٞيۡبلُغَٞٞأ ]٢٥: الفتح[ ﴾٢٥ََٞمَِّلُهۥ   “এরা ঘতা তারাই যারা কুফুরী ককরফছল 

আর ঘতামাকদরকক মসফজদুল হারাম ঘথকক বাধা ফদকেফছল। বাধা ফদকেফছল 

হাদঈর পশুগুকলাকক তার ফনফদকষ্ট স্থাকন ঘপৌঁছকত।” [সূরা আল-ফাতাহ্: ২৫] ٞ َفَما
ٞلَُهۡمٞ  ٞفَٱۡسَتقِّيُموا  ٞلَُكۡم  সুতরাং তারা যফেন ঘতামাকদর সকে িুফি ফঠক“ ٱۡسَتَقَُٰموا 

রাকখ, ঘতামরাও তাকদর সকে কৃত িুফিকত দৃঢ় থাক। ফনশ্চেই আল্লাহ 

মুত্তাকীকদর িাকলাবাকসন।” ঘয পযকন্ত তারা ঘতামাকদর সকে কৃত অফেকার রক্ষা 

ককর এবং এ মকমক অফেকার পূণক ককর ঘয, তারা দশ বৎসর যুদ্ধ করকব না 
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ٞٱلُۡمَتقِّيَٞ إَِّنٞٱّلَلَُُٞيِّبُّ لَُهۡمٞ   ٞ  ঘতামরাও তাকদর সকে কৃত িুফিকত দৃঢ় থাক।“ فَٱۡسَتقِّيُموا

ফনশ্চেই আল্লাহ মুত্তাকীকদর িাকলাবাকসন” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুু্ আলাইফহ 

ওোসাল্লাম এবং মুসফলমবৃে তা-ই সম্পাদন ককরন। ষষ্ঠ ফহজফর সকনর ফযলকদ 

মাস ঘথকক শুরু হওো মক্কাবাসীকদর সাকথ কৃত িুফি ঘস পযকন্ত বহাল থাকক ঘয 

পযকন্ত কুরাইশরা অফেকার িে ককর। আর তাকদর ফমত্র বানু বাকরকক 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর ফমত্র খুুঁজা’আহর ফবরুকদ্ধ িক্রাকন্ত 

সাহাযয ককর। এমনফক তারা হারাকম (পফবত্র এলাকাে) তাকদর সাকথ যুদ্ধ ককর। 

ফকল ঘস সমে অষ্টম ফহজফর সকন রমযান মাকস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম তাকদর ফবরুকদ্ধ যুদ্ধ ককরন। ফকল আল্লাহ তা‘আলা তাুঁকক পফবত্র 

নগরীর ফবজে দান এবং তাকদর উপকর কতৃকত্ব প্রদান ককরন। (আল্লাহ 

তা‘আলার জনয সকল প্রশংসা এবং তাুঁরই অনুগ্রহ)। তাকদর মকধয যারা 

পরাফজত হওোর পকর ঈমান আকন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম 

তাকদরকক ঘছকে ঘদন আর তাকদর তুলাকা’ (মুি) বকল আখযাফেত ককরন। তারা 

ফছল দুই হাজাকরর কাছাকাফছ। ফকন্তু তাকদর মকধয যারা কুফফরর উপকর 

ফনরবফেন্ন থাকক এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম ঘথকক পলােন 

ককর। ফতফন তাকদরকক িার মাস জফমকন ফনরাপত্তা ও সহজ সাবলীলিাকব 

ফবিরকণর অফেকার প্রদান ককরন। ঘযখাকন খুফশ তারা ঘযকত পাকর। তাকদর 

মকধয ফছল সাফওোন ইবনু উমাইইো, ইকফরমা ইবনু আবু জাহাল এবং 

অনযানযরা। এরপর আল্লাহ তা‘আলা তাকদরকক পফরপূণক ইসলাম পালকনর প্রফত 

পথ প্রদশকন ককরন। (আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর সকল ফােসালা এবং কমককাকের 

জনয প্রশংফসত)।  
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ٞٞفِّيُكمۡٞٞيَۡرُقُبوا َّٞٞلَٞٞعلَۡيُكمَۡٞٞيۡظَهُروا ِٞٞإَونَٞكۡيَفٞ﴿
َٰهِّهِّمۡٞٞيُۡرُضونَُكمٞذَِّمٗة َٞٞوَّلٞٞإِّّل ٗ ۡفَو

َ
ِّأ َبَٰٞٞب

ۡ
َٞوتَأ

ۡكََثُُهمۡٞٞقُلُوُبُهمۡٞ
َ
ُقونََٞٞوأ  ]٨: اتلوبة[ ﴾٨َٞفَٰسِّ

“৮. ফকিাকব (িুফি থাককত পাকর) যফদ তারা ঘতামাকদরকক পরাফজত করকত 
পাকর তাহকল তারা ঘতামাকদর সকে না আত্মীেতার মযকাদা ঘদে, আর না ওোদা-
অেীকাকরর; তারা তাকদর মুকখর কথাে ঘতামাকদরকক সন্তুষ্ট রাখকত িাে ফকন্তু 
তাকদর অন্তর তা অস্বীকার ককর, তাকদর অফধকাংশই ফাফসক।” [সূরা আত-
তাওবাহ্: ৮]  

আল্লাহ তা‘আলা মুফমনগণকক মুশফরককদর প্রফত দুশমফন এবং তাকদর 

ঘথকক দােমুফির বযাপাকর অনুপ্রাফণত করকছন। আর বণকনা ফদকেন ঘয, তাকদর 

সাকথ ঘকাকনা প্রকার িুফি হকত পাকর তারা এর ঘযাগয নে। ঘকননা তারা ঘতা 

আল্লাহ তা‘আলার সাকথ ফশকক ককর এবং তাুঁর রাসূলকক অস্বীকার ককর। এ 

সমস্ত কাফফররা যফদ মুসফলমবৃেকক পরাফজত করার সুকযাগ পাে, তকব তারা 

তাকদর ফবরাট ক্ষফতসাধন ককর। তারা তাকদর অফনষ্ট না ককর ছাকে না। তারা 

আত্মীেতার বন্ধকনর ঘতাোক্কা ককর না আর তাকদর শপকথর পফবত্রতাও রক্ষা 

ককর না।  

আলী ইবনু আবু তালহা, ইকফরমা এবং আউফী বণকনা ককরন, আবু্দল্লাহ ইবনু 

আব্বাস রাফদোল্লাহু আনহুমা বকলন: ۡۡٞٞ
إِّّل ٗ শকব্দর অথক হকে রকির সম্পকক, আর 

 শকব্দর অথক হকে অফেকার। িাাহ্হাক এবং সুেীও অনুরূপ মত বযি اَّلمة

ককরকছন।  
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ۡوا ٞ﴿ ِّٰٞأَِبٞٱۡشََتَ َٰ وا ٞٞقَلِّيٗلَٞٞثَمٗناٞٱّلَلَِّٞٞي َٞٞعنٞفََصدُّ  ٓ ٞيَۡرُقبُونََّٞٞل٩َٞٞٞيۡعَملُونَََٞٞكنُوا َٞٞماَٞسآءَٞٞإَِّنُهمَۡٞٞسبِّيلِّهِۦّ
ٞ ُٞٞمۡؤمِّنٞ ٞفِّ

َلَٰٓئَِّكٞٞذَِّمٗة َٞٞوَّلٞٞإِّّل ٗ و 
ُ
قَاُموا ٞٞتَابُوا ٞٞفَإِّن١٠ٞٞٱلُۡمۡعَتُدونَُٞٞهمَُٞٞوأ

َ
ةََٞٞوأ ةََٞٞوَءاتَُوا ٞٞٱلَصلَوَٰ ٞٱلَزَكوَٰ

َٰنُُكمۡٞ ِّۡخَو ٞٞفَإ ٞ ٞفِّ ِّينِّ ُلٞٞٱل  ِّ َِّٰٞٞوُنَفص  َٰ    ]١١  ،٩: اتلوبة[ ﴾١١َٞٞيۡعلَُمونَٞٞلَِّقۡومٞ ٞٱٓأۡلَي

“৯. আল্লাহর আোতকক তারা (দুফনোফব স্বাকথক) অফত তুে মূকলয ফবফক্র ককর 
ফদকেকছ, ফকল তারা আল্লাহর পকথ প্রফতবন্ধকতা সৃফষ্ট ককরকছ। তারা যা ককর 
কতই না জ নয ঘস কাজ। ১০. ঘকাকনা ঈমানদার বযফির বযাপাকর তারা না 
ঘকাকনা আত্মীেতার মযকাদা ঘদে, আর না ঘকাকনা ওোদা-অেীকাকরর। এরা ঘসই 
ঘলাক যারা সীমালঙ্ঘনকারী। ১১. এখন যফদ তারা তাওবাহ ককর, সালাত 
প্রফতষ্ঠা ককর, যাকাত আদাে ককর তাহকল তারা ঘতামাকদর িীনী িাই। জ্ঞান-
বুফদ্ধসম্পন্ন ঘলাককদর জনয আফম স্পষ্ট ককর ফনদশকন বকল ফদলাম।” [সূরা আত-
তাওবাহ্: ৯-১১] 

আল্লাহ তা‘আলা মুশফরককদর ফনো জাফনকে এবং মুফমনগণকক তাকদর ফবরুকদ্ধ 

যুকদ্ধর বযাপাকর অনুকপ্ররণা প্রদান ককর বকলন: ٞأَِب ۡوا  َٞثَمنٗٞٱۡشََتَ ٞٱّلَلِّ ِّٰ َٰ ٞقَلِّيٗلَٞي ا  

“আল্লাহর আোতকক তারা (দুফনোফব স্বাকথক) অফত তুে মূকলয ফবফক্র ককর 

ফদকেকছ। অথকাৎ মুশফরকরা দুফনোর ফনকৃষ্ট ফবষোফদকত ডুকব থাকার সাকথ সাকথ 

আল্লাহ তা‘আলার ফনদশকনসমূকহর অনুসরণ না ককর এর ফবকরাফধতাে ফলপ্ত 

রকেকছ। َٞعن  ٞ وا َسبِّيلِّهِۦّفََصدُّ  (আল্লাহর পকথ প্রফতবন্ধকতা সৃফষ্ট ককরকছ) অথকাৎ 

তারা মুফমনগণকক সকতযর অনুসরণ করার ঘক্ষকত্র বাধা প্রদান ককরকছ َٞٞإَِّنُهۡمَٞسآء
َيۡعَملُوَنٞ  ٞ ٩َٞٞماََٞكنُوا

ٞإِّّل ٗ ُٞمۡؤمِّن  َٞوَّلٞذَِّمٗة َّٞلٞيَۡرُقُبوَنٞفِّ  “তারা যা ককর কতই না জ নয 

ঘস কাজ। ১০. ঘকাকনা ঈমানদার বযফির বযাপাকর তারা না ঘকাকনা আত্মীেতার 

মযকাদা ঘদে, আর না ঘকাকনা ওোদা-অেীকাকরর।” এ আোত এবং পরবতকী 

আোকতর তাফসীর ইকতাপূকবক বফণকত হকেকছ। َٞٞة ٱلَصلَوَٰ  ٞ قَاُموا
َ
َوأ  ٞ ٞفَإِّنٞتَابُوا “এখন যফদ 
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তারা তাওবাহ ককর, সালাত প্রফতষ্ঠা ককর” এই আোকতর ঘশষ পযকন্ত আকগ 

বফণকত হকেকছ।  

يَۡمََٰنُهمٞنََكُثٓوا ِٞٞإَون﴿
َ
ِّنٞ ٞأ هِّمَۡٞٞبۡعدِّٞٞم  َٞٞوَطَعُنوا َٞٞعۡهدِّ َِّمةَٞٞفََقَٰتِّلُٓوا ٞٞدِّينُِّكمۡٞٞفِّ ئ

َ
َِّنُهمۡٞٞٱلُۡكۡفرِّٞٞأ يَۡمَٰنََّٞٞلٓٞٞإ

َ
ٞأ

 ]١٢: اتلوبة[ ﴾١٢ٞيَنَتُهونَٞٞلََعَلُهمۡٞٞلَُهمۡٞ

“১২. তারা যফদ িুফি করার পর তাকদর শপথ িে ককর আর ঘতামাকদর দীকনর 
ফবরুকদ্ধ কটূফি ককর, তাহকল কাফফরকদর ঘনতৃবৃকের ফবরুকদ্ধ লোই কর, শপথ 
বকল ঘকাকনা ফজফনস তাকদর কাকছ ঘনই, (কাকজই শফি প্রকোগ কর) যাকত তারা 
(শেতানী কাযককলাপ ঘথকক) ফনবৃত্ত হে।” [সূরা আত-তাওবাহ্: ১২] 

কাফফর ঘনতৃবৃকের ফনকট শপথ বকল ফকছু ঘনই: 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ফনফদকষ্ট ঘমোকদর উপকর ঘয সমস্ত মুশফরককদর সাকথ 

ঘতামরা িুফিকত আবদ্ধ হকেছ, তারা যফদ তা ٞ َماَنُهم ي 
َ
 তাকদর শপথ” িে ককর।“ أ

অথকাৎ তাকদর অফেকার ও িুফিসমূহ َٞٞوَطَعُنوا دِّينُِّكمٞ ٞفِّ  “আর ঘতামাকদর দীকনর 

ফবরুকদ্ধ কটূফি ককর” অথকাৎ ববরী িাব প্রকাশ ককর এবং খুুঁত সন্ধান ককর। এ 

আোত ঘথকক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-ঘক গাফল প্রদানকারী 

বযফিকক হতযা করার দলীল গৃহীত হকেকছ। অনুরূপিাকব ঘয বযফি িীন ইসলাকম 

আ াত ককর অথবা এর ঘদাষত্রুফট রকেকছ বকল আকলািনা ককর। এ কারকণ 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ٞ يَۡمََٰنٞلَُهۡمٞلََعَلُهۡمٞيَنَتُهوَن
َ
إَِّنُهۡمَّٞلٓٞأ َِّمَةٞٱۡلُكۡفرِّٞ ئ

َ
أ  ٞ  তাহকল“فََقَٰتِّلُٓوا

কাফফরকদর ঘনতৃবৃকের ফবরুকদ্ধ লোই কর। শপথ বকল ঘকাকনা ফজফনস তাকদর 

কাকছ ঘনই, (কাকজই শফি প্রকোগ কর) যাকত তারা (শেতানী কাযককলাপ 

ঘথকক) ফনবৃত্ত হে। অথকাৎ যাকত তারা ঘয কুফফর, একগুুঁকেফম এবং ঘগামরাফহর 

মকধয ফলপ্ত রকেকছ তা ঘথকক ফফকর আকস।  
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কাতাদা এবং অনযানযরা বকলন: কাফফর ঘনতৃবৃে হকে: আবু জাহাল, উৎবা, 

শােবা, উমাইইো ইবনু খালফ। ফতফন আরও ফকছু ঘলাককর নাম উকল্লখ ককরন। 

আ‘মাশ বণকনা ককরন, যাইদ ইবনু ওোহাব বকলন, হুযাইফা বকলকছন: এ 

আোকত উকল্লফখত বযফিকদর ফবরুকদ্ধ আর কখনই যুদ্ধ করা হে ফন। আলী ইবনু 

আবু তাফলব ঘথকক অনুরূপ বণকনা বফণকত হকেকছ। তকব সফঠক কথা হকে: এই 

আোতফট সাধারণিাকব সকলকক শাফমল ককর; যফদও এই আোত অবতীণক 

হওোর ঘপ্রক্ষাপট কুরাইশ কাকফররা। তকব ঘসটা তাকদরকক এবং 

অনযানযকদরকক শাফমল ককর। (আল্লাহ িাকলা জাকনন)। ওোফলদ ইবনু মুসফলম 

বকলন: হাফদস বণকনা ককরকছন আমাকদর ফনকট সাফওোন ইবনু আমর, (ফতফন) 

আবু্দর রহমান ইবনু জুবাইর ইবনু নুফাইর ঘথকক: আবু বকর রাফদোল্লাহু আনহু 

যখন ফসফরোর ফদকক একদল বসনয ঘপ্ররণ ককরন, তখন ফতফন তাকদরকক 

উপকদশ ঘদন: অফিকরই ঘতামরা একদল ঘনো মাথার ঘলাক পাকব, তাকদর মধয 

হকত শেতাকনর িারা আক্রান্ত অংশফট তরবাফর িারা আ াত কর। আল্লাহ 

তা‘আলার শপথ, তাকদর একজনকক হতযা করা আমার ফনকট অনযকদর সত্তর 

জনকক হতযা করার ঘিকে অফধক ফপ্রে। ঘকননা আল্লাহ তা‘আলা বকলন: 
 ٞ فََقَٰتِّلُٓوا

َِّمَةٞٱۡلُكۡفرِّٞ ئ
َ
 কাফফরকদর ঘনতৃবৃকের ফবরুকদ্ধ লোই কর” ইবনু আবু হাফতম এ“أ

হাফদস বণকনা ককরকছন।  
َّلٞ﴿
َ
يَۡمََٰنُهمۡٞٞنََكُثٓوا ٞٞقَۡوٗماٞتَُقَٰتِّلُونَٞٞأ

َ
وا ٞٞأ َوَلٞٞبََدُءوُكمۡٞٞوَُهمٞٱلَرُسولِّٞٞبِّإِّۡخَراجَِّٞٞوَهمُّ

َ
ََتَۡشۡوَنُهۡمٞ َٞمَرة  ٞٞأ

َ
ٞأ

َحقُّٞٞفَٱّلَلُٞ
َ
نٞأ

َ
ۡؤمِّنِّيَُٞٞكنُتمٞإِّنََٞتَۡشۡوهُٞٞأ َٰتِّلُوُهم١٣ٞٞۡٞمُّ ۡبُهمَُٞٞق ِّ يُكمۡٞٞٱّلَلُُٞٞيَعذ  يۡدِّ

َ
ِّأ َٞوُيۡخزِّهِّمۡٞٞب

َٞٞعلَۡيهِّمَۡٞٞوَينُُصُۡكمۡٞ ۡؤمِّنِّيَٞٞقَۡومٞ ُٞصُدورََٞٞويَۡشفِّ ِّهِّۡمهَٞٞغۡيَظَٞٞوُيۡذهِّۡب١٤ٞٞٞمُّ وب
َٰٞٞٱّلَلَُٞٞوَيُتوُبٞٞقُلُ ََٞعَ

هَٞٞمن    ]١٥  ،١٣: اتلوبة[ ﴾١٥َٞٞحكِّيمٞ َٞعلِّيمٞ َٞوٱّلَلُٞٞيََشآُء
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“১৩. ঘতামরা ঘসই সম্প্রদাকের ফবরুকদ্ধ লোই ঘকন করকব না যারা তাকদর 
প্রফতশ্রুফত িে ককরকছ, যারা রাসূলকক ঘদশ ঘথকক ঘবর ককর ঘদোর ষেযন্ত্র 
ককরফছল?। প্রথকম তারাই ঘতামাকদরকক আক্রমণ ককরফছল। ঘতামরা ফক 
তাকদরকক িে কর? ঘতামরা যাকক িে করকব তার সবকিকে ঘবফশ হকদার 
হকলন আল্লাহ, যফদ ঘতামরা মু’ফমন হকে থাক। ১৪. তাকদর ফবরুকদ্ধ লোই কর, 
ঘতামাকদর হাত ফদকেই আল্লাহ তাকদরকক শাফস্ত ফদকবন, তাকদরকক অপমাফনত 
করকবন, তাকদর ফবরুকদ্ধ ঘতামাকদরকক সাহাযয করকবন আর মু’ফমনকদর ফদল 
ঠাো করকবন। ১৫. ফতফন তাকদর মকনর জ্বালা ফনফিকে ফদকবন, আল্লাহ যাকক 
িাইকবন তাওবাহ করার তাওফফক ফদকবন, আর আল্লাহ সবকজ্ঞ, সবককশ্রষ্ঠ 
প্রজ্ঞামে।” [সূরা আত-তাওবাহ্: ১৩-১৫]  

তাকদরকক হতযা করার বযাপাকর উৎসাহ প্রদান এবং এর কফতপে উপকাফরতা: 

এখাকনও ঐ সমস্ত মুশফরকরকদরকক হতযা করার বযাপাকর উৎসাহ-উেীপনা 

ঘদওো হকেকছ যারা অফেকার িেকারী যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-ঘক মক্কা ঘথকক ঘবর ককর ঘদওোর বযাপাকর ফিন্তািাবনা ককরফছল। 

ঘযমন আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ﴿َِّٞۡكَٞٞيۡمُكرُِٞٞإَوذ ُۡثبُِّتوكََٞٞكَفُروا ٞٞٱََّلِّينَٞٞب وَۡٞٞلِّ
َ
وَۡٞٞيۡقُتلُوكَٞٞأ

َ
ٞأ

]٣٣: االنفال[ ﴾٣٠ٞٱۡلَمَٰكِّرِّينََٞٞخۡيَُٞٞوٱّلَلُٞٞٱّلَلُ َٞٞوَيۡمُكرَُٞٞوَيۡمُكُرونَُُٞٞيۡرُِّجوَك ٞ  “স্মরণ কর, ঘসই 

সমকের কথা যখন কাফফরগণ ঘতামাকক বেী করার ফকংবা হতযা করার ফকংবা 

ঘদশ ঘথকক ঘবর ককর ঘদোর জনয ষেযন্ত্র ককর। তারা িক্রান্ত ককর আর 

আল্লাহও ঘকৌশল ককরন। আল্লাহই সবককশ্রষ্ঠ ঘকৌশলী।” [সূরা আল-আনফাল:৩০] 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ﴿َٞنِٞإَويَاُكمۡٞٞٱلَرُسوَلُُٞٞيۡرُِّجون
َ
ِّٱّلَلِّٞٞتُۡؤمُِّنوا ٞٞأ ُِّكمۡٞٞب  ﴾١َٞرب 

]١:  املمتحنة[  “তারা রাসূলকক আর ঘতামাকদরকক শুধু এ কারকণ ঘবর ককর 

ফদকেকছ ঘয, ঘতামরা ঘতামাকদর রব আল্লাহকক ফবশ্বাস কর।”(সূরা আল-
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মুতাফহনাহ: ১) আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ﴿ونََكََٞٞكُدوا ِٞٞإَون ٞٞمِّنَٞٞلَيَۡستَفِّزُّ ۡرضِّ
َ
ُۡخرُِّجوكَٞٞٱۡۡل َٞلِّ

]٧١: االرساء[ ﴾٧٦ٞٞمِّۡنَها ٞ  “তারা ঘতামাকক জফমন ঘথকক উৎখাত করকত ঘিকেফছল 
যাকত তারা ঘতামাকক তাকেকক ঘবর ককর ফদকত পাকর।” [সূরা আল-ইসরা: ৭৬] 

আল্লাহ তা‘আলার বাণী:   َل  بََدُءوُكم   وَُهم وه
َ
ة   أ َمره  “প্রথকম তারাই ঘতামাকদরকক 

আক্রমণ ককরফছল” বলা হকেকছ এখাকন উকেশয হকে বদর যুদ্ধ। কুরাইশ 

কাফফররা তাকদর বাফণজয কাফফলাকক সাহাযয করার জনয ঘবর হে; ফকন্তু যখন 

তারা জানকত পাকর ঘয, বাফণজয কাফফলা (মুসফলমবৃকের হাত ঘথকক) ঘবুঁকি 

ঘগকছ, তার পরও তারা একগুুঁকেফমবশত মুসফলমবৃকের ফবরুকদ্ধ যুদ্ধ করার 

উকেকশয সমু্মকখ অগ্রসর হে। এ সম্পককক ইকতাপূকবক ফবস্তাফরত আকলািনা করা 

হকেকছ। আবার ঘকউ ঘকউ বকলন: এর িারা উকেশয হকে কুরাইশকদর 

অফেকার িে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর ফমত্র খুুঁজা‘আর 

ফবরুকদ্ধ তাকদর ফমত্র বানূ বাকরকক যুকদ্ধ সহকযাফগতা প্রদান। অবকশকষ 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম মক্কা ফবজকের বৎসর তাকদর প্রফত 

অগ্রসর হন। আর যা হবার তাই হে। (আল্লাহ তা‘আলার জনয সকল প্রশংসা 

এবং তাুঁরই অনুগ্রহ)। আল্লাহ তা‘আলার বাণী:   َنُهم ََت َشو 
َ
ُ  أ َحق   فَاَّلله

َ
ن   أ

َ
 إِن   ََت َشو هُ  أ

ِمِنيَ  ُكن تُم   ُمؤ   “ঘতামরা ফক তাকদরকক িে কর? ঘতামরা যাকক িে করকব তার 

সবকিকে ঘবফশ হকদার হকলন, ‘আল্লাহ’ যফদ ঘতামরা মু’ফমন হকে থাক” আল্লাহ 

তা‘আলা বকলন: তাকদরকক িে ককরা না, ঘকবল আমাকক িে কর, আমার 

ক্ষমতা এবং আমার শাফস্তর কারকণ আফমই এর ঘযাগয ঘয, বাোরা আমাকক িে 

পাকব। সকল ফকছু আমার হাকত। আফম যা ইো কফর তাই হে আর যা ইে 

কফর না তা হে না। এরপর আল্লাহ তা‘আলা মুফমনগণকক ফনকদকশ প্রদান ককরন 

এবং কাফফরকদর ফবরুকদ্ধ ফজহাকদর ফনকদককশর ফহকমত বযাখযা ককরন। অথি 

ফতফন ফনকজর পক্ষ হকত ফনকদকশ প্রদাকনর মাধযকম আপন শফিকত শত্রুকদরকক 
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ধ্বংস ককর ফদকত সক্ষম। ٞۡيُكۡمَٞوُيۡخزِّهِّۡمَٞوَينُُصُۡكۡمَٞعلَۡيهِّم يۡدِّ
َ
ِّأ ٞب ۡبُهُمٞٱّلَلُ ِّ َٰتِّلُوُهۡمُٞيَعذ  َٞق

ُٞصُدوَرٞقَۡوم ٞ ١٤ۡؤمِّنَِّيٞمَُّٞٞويَۡشفِّ  “তাকদর ফবরুকদ্ধ লোই কর, ঘতামাকদর হাত ফদকেই 

আল্লাহ তাকদরকক শাফস্ত ফদকবন, তাকদরকক অপমাফনত করকবন, তাকদর ফবরুকদ্ধ 

ঘতামাকদরকক সাহাযয করকবন আর মু’ফমনকদর ফদল ঠাো করকবন” এ আোতফট 

সকল মুফমনগকণর ঘক্ষকত্র সাফবককিাকব বলা হকেকছ। মুজাফহদ, ইকফরমা, সুেী 

ٞقَۡومٞ  ُٞصُدوَر ۡؤمِّنِّيَٞمَُّٞٞويَۡشفِّ  “আর মু’ফমনকদর ফদল ঠাো করকবন” এ আোত 

সম্পককক বকলন: অথকাৎ খুুঁজা‘আহর ٞ هِّب ِّهِّمٞ َٞغي َظَٞٞوُيذ  وب
قُلُ  “ফতফন তাকদর মকনর 

জ্বালা ফনফিকে ফদকবন” এখাকনও খুুঁজা‘আহর প্রফত ইফেত করা হকেকছ ٞٞاّلَلَُٞٞوَيُتوُب
ٞ يََشاءَُٞٞمنٞ ََٞعَ  “আল্লাহ যাকক িাইকবন তাওবাহ করার তাওফফক ফদকবন” অথকাৎ 

তাুঁর বাোকদর মধয ঘথকক।  ُ َعِليمٌ  َواَّلله  “আর আল্লাহ সবকজ্ঞ” অথকাৎ ঘস সম্পককক 

ফককস তাুঁর বাোকদর কলযান রকেকছ  َٞحكِّيم “সবককশ্রষ্ঠ প্রজ্ঞামে” তাুঁর কমকসমূকহ 

এবং তার কথাে, িাই তা সৃফষ্টতত্বগত ঘহাক অথবা আইন প্রণেন সম্বন্ধীে, 

ফতফন যা ইো ককরন তাই হে। ফতফন ঘযমন খুশী ফােসালা প্রদান ককরন। ফতফন 

হকেন নযােফবিারক ফযফন কখনও যুলুম ককরন না। ফতফন কণা পফরমাণও িাকলা 

এবং মে ফবষে নষ্ট ককরন না; বরং ফতফন দুফনো ও আফখরাকত এরই ফিফত্তকত 

প্রফতদান ফদকবন।  
مۡٞ﴿
َ
ۡبُتمۡٞٞأ نَٞحسِّ

َ
ُكوا ٞٞأ ُذوا َٞٞولَمۡٞٞمِّنُكمَۡٞٞجََٰهُدوا ٞٞٱََّلِّينَٞٞٱّلَلَُٞٞيۡعلَمَِّٞٞولََماُٞتَۡتَ َٞوَّلٞٞٱّلَلُِّٞٞدونِّٞٞمِّنَٞيَتخِّ

ِۦّ َجٗة ٞٞٱلُۡمۡؤمِّنِّيََٞٞوَّلٞٞرَُسوِلِّ َِّماَٞخبُِّي َٞٞوٱّلَلَُٞٞوَلِّ  ]١١: اتلوبة[ ﴾١٦َٞٞتۡعَملُونَٞٞب

“১৬. ঘতামরা ফক মকন কর ঘয, ঘতামাকদরকক এমফনই ঘছকে ঘদওো হকব ঘয 
পযকন্ত আল্লাহ ঘজকন না ঘনকবন ঘতামাকদর মকধয কারা তাুঁর পকথ ফজহাদ ককরকছ, 
আর আল্লাহ, তাুঁর রাসূল ও মু’ফমনকদর ছাো অনয কাউকক বনু্ধ ও অফিিাবক 
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ফহকসকব গ্রহণ ককরন ফন? ঘতামরা যা কর ঘস সম্পককক আল্লাহ ফবকশষিাকব 
অবফহত।” [সূরা আত-তাওবাহ্: ১৬] 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ٞۡبُتۡم ۡمَٞحسِّ
َ
 ,ঘতামরা ফক মকন কর” ঘহ ঈমানদারগণ, ঘয“ أ

আমরা ঘতামাকদরকক অবকহলা ককর ঘছকে ফদব আর এমন ফবষে িারা 

ঘতামাকদরকক পরীক্ষা করব না যাকত প্রকাফশত হে ঘক সতযবাদী, দৃঢ় সঙ্ককল্পর 

অফধকারী আর ঘক ফমথযাবাদী? এ কারকণ আল্লাহ তা‘আলা বকলন:  

َٞوَّلٞ ِۦّ ٞٱّلَلَِّٞوَّلٞرَُسوِلِّ مِّنُٞدونِّ  ٞ ُذوا مِّنُكۡمَٞولَۡمَٞيَتخِّ  ٞ ٞٱََّلِّيَنَٞجََٰهُدوا ٞٱّلَلُ ٱلُۡمۡؤمِّنَِّيَٞولََماَٞيۡعلَمِّ
َجٗة ٞ  ঘয পযকন্ত আল্লাহ ঘজকন না ঘনকবন ঘতামাকদর মকধয কারা তাুঁর পকথ“ َوَلِّ

ফজহাদ ককরকছ, আর আল্লাহ, তাুঁর রাসূল ও মু’ফমনকদর ছাো অনয কাউকক বনু্ধ 

ও অফিিাবক ফহকসকব গ্রহণ ককরফন?” অথকাৎ সমথকক, ফবশ্বস্ত বনু্ধ (যার কাকছ 

ঘগাপন কথা বলা যাে); বরং তারা প্রকাকশয ও ঘগাপকন আল্লাহ এবং তাুঁর 

রাসূকলর জনয আন্তফরক, আল্লাহ তা‘আলা উিেদকলর মধয হকত একদকলর 

আকলািনাকতই সীমাবদ্ধ ঘথকককছন (ফকল অনয দকলর আকলািনা ককরনফন)।  

আল্লাহ তা‘আলা অপর এক আোকত বকলন: َب١ٞٞٞالٓمٓٞ﴿ َحسِّ
َ
نٞٱنلَاُسٞٞأ

َ
ُكٓوا ٞٞأ نُٞيَۡتَ

َ
ٞأ

ٞا َٞصَدقُوٞٱََّلِّينَٞٞٱّلَلُٞٞفَلََيۡعلََمنََٞٞقۡبلِّهِّۡمٞ ٞمِّنٞٱََّلِّينََٞٞفَتَناَٞوَلَقد٢ُٞٞۡٞيۡفَتُنونََّٞٞلَٞٞوُهمَۡٞٞءاَمَناَٞيُقولُٓوا ٞ
بِّيََٞٞوََلَۡعلََمنَٞ َٰذِّ ]٣ ،١: العنكبوت[ ﴾٣ٞٞٱۡلَك  “আফলফ-লাম-মীম। ঘলাককরা ফক মকন 

ককর ঘয, ‘আমরা ঈমান একনফছ’ বলকলই তাকদরকক অবযাহফত ফদকে ঘদওো 

হকব, আর তাকদরকক পরীক্ষা করা হকব না? তাকদর পূকবক যারা ফছল আফম 

তাকদরকক পরীক্ষা ককরফছলাম। অতঃপর আল্লাহ অবশয অবশযই ঘজকন ঘনকবন 

কারা সতযবাদী আর কারা ফমকথযবাদী।” (সূরা আল-‘আনকাবুত: ১-৩) আল্লাহ 

তা‘আলা বকলন: مۡٞٞ﴿
َ
ۡبُتمۡٞٞأ نَٞحسِّ

َ
ٞمِّنُكمَۡٞٞجََٰهُدوا ٞٞٱََّلِّينَٞٞٱّلَلَُٞٞيۡعلَمَِّٞٞولََماٞٱۡۡلََنةَٞٞتَۡدُخلُوا ٞٞأ
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ِّينََٞٞوَيۡعلَمَٞ ]١٤٢: عمران ال[ ﴾١٤٢ٞٱلَصَٰبِّ  “ঘতামরা ফক ঘিকবছ ঘয, ঘতামরা জান্নাকত 
প্রকবশ করকব অথি আল্লাহ এখনও পযকন্ত পরখ ককরন ফন ঘতামাকদর মকধয ঘক 

ফজহাদ ককরকছ আর কারা বধযকশীল।” [সূরা আকল ইমরান: ১৪২] আল্লাহ 

তা‘আলা বকলন: ﴿ََذرَٞٞٱّلَلََُٞٞكنََٞٞما َٰٞٞٱلُۡمۡؤمِّنِّيََٞٞلِّ ََٓٞٞعَ نُتمَۡٞٞما
َ
ٞمِّنََٞٞثٞٱۡۡلَبِّيٞيَمِّيََٞٞحَّتََٰٞٞعَلۡيهِّٞٞأ

 ٞ ِّبِّ ]١٧٩: عمران ال[ ﴾١٧٩ٞٱلَطي   “অসৎকক সৎ ঘথকক পৃথক না করা পযকন্ত ঘতামরা 
ঘয অবস্থাে আছ, আল্লাহ মু’ফমনকদরকক ঘস অবস্থাে ঘছকে ফদকত পাকরন না।” 

[সূরা আকল ইমরান: ১৭৯] সারকথা হকে: আল্লাহ তা‘আলা যখন তাুঁর 

বাোকদর জনয ফজহাদকক ফরয ককরন তখন ফতফন এ কথা অবফহত ককরন ঘয, 

একত তাুঁর প্রজ্ঞা রকেকছ আর ফতফন এর িারা তাুঁর বাোকদরকক পরীক্ষা ককরন 

ঘয, ঘক তাুঁর আনুগতয ককর আর ঘক তাুঁর নাফরমান হে। আর যা ফকছু  কটকছ 

আর যা ফকছু  টকব ঘস সম্পককক আল্লাহ তা‘আলা অবফহত রকেকছন, (ফতফন 

আরও জাকনন) যা এখনও হে ফন আর যফদ তা হে তকব তা ফকরূকপ হকব (ঘস 

জ্ঞানও তাুঁর রকেকছ)। ফতফন ঘয ঘকান ফবষে সং ফটত হওোর পূকবকই ঘস সম্পককক 

অবফহত রকেকছন। আর ফকরূকপ তা  টকব তাও ফতফন জাকনন। ফতফন ছাো 

প্রকৃত ঘকান উপাসয ঘনই, ফতফন ছাো ঘকাকনা রব ঘনই। এমন ঘকউ ঘনই ঘয 

আল্লাহ তা‘আলার ফােসালা এবং তাুঁর ফসদ্ধান্তকক ঘরাধ করকত পাকর। 

ِّۡلُمۡۡشِّكِّيَََٞٞكنََٞٞما﴿ نٞل
َ
دََٞٞيۡعُمُروا ٞٞأ ينَٞٞٱّلَلَِّٞٞمَسَٰجِّ ََٰٓٞٞشَٰهِّدِّ هِّمََٞعَ نُفسِّ

َ
ِّٱۡلُكۡفرِّ ٞٞأ َلَٰٓئَِّكٞٞب و 

ُ
ٞٞأ ٰۡ َٞحبَِّط

ۡعَمَٰلُُهمۡٞ
َ
ٞٞأ ونَُٞٞهمۡٞٞٱنلَارَِّٞٞوفِّ ُ َِّنَما١٧َٞٞخَِٰلِّ دََٞٞيۡعُمرُٞٞإ ِّٱّلَلَِّٞٞءاَمنََٞٞمنۡٞٞٱّلَلَِّٞٞمَسَٰجِّ رَِّٞٞوٱَۡلَۡومِّٞٞب قَامَٞٞٱٓأۡلخِّ

َ
َٞوأ

ةَٞ ةََٞٞوَءاَتٞٞٱلَصلَوَٰ َلَٰٓئَِّكَٞٞفَعَسَٰٓٞٞٱّلَلَ ٞٞإَِّّلَُٞٞيَۡشَٞٞولَمۡٞٞٱلَزَكوَٰ و 
ُ
نٞأ

َ
ينَٞٞمِّنَٞٞيَُكونُوا ٞٞأ  ﴾١٨ٞٱلُۡمۡهَتدِّ

 ]١٨  ،١٧: اتلوبة[

“১৭. মুশফরককদর এটা কাজ নে ঘয, তারা আল্লাহর মসফজকদর 
রক্ষণাকবক্ষণকারী ঘসবক হকব, যখন তারা ফনকজরাই ফনকজকদর কুফফরর সাক্ষয 
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ঘদে। তাকদর সমস্ত কাজ বরবাদ হকে ঘগকছ, জাহান্নাকমই তারা হকব ফিরস্থােী। 
১৮. আল্লাহর মসফজকদর রক্ষণাকবক্ষণ ঘতা তারাই করকব যারা আল্লাহ ও ঘশষ 
ফদবকসর প্রফত ঈমান আকন, সালাত প্রফতষ্ঠা ককর, যাকাত আদাে ককর আর 
আল্লাহ ছাো অনয কাউকক িে ককর না। আশা করা যাে, তারাই হকব সফঠক 
পথ প্রাপ্তকদর অন্তিুকি।” [সূরা আত-তাওবাহ্: ১৭-১৮] 

মুশফরকরা আল্লাহ তা‘আলার মসফজকদর রক্ষণাকবক্ষণকারী ঘসবক হকব না: 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: মুশফরককদর জনয এটা ঘশািনীে নে ঘয, তারা ঘকবল 

আল্লাহ তা‘আলা যার ঘকাকনা শরীক ঘনই তার নাকম প্রফতফষ্ঠত মসফজকদর 

রক্ষণাকবক্ষণকারী ঘসবক হকব। যারা اّللٞمسجد  পাঠ ককরকছন তাুঁরা এর িারা 

উকেশয ফনকেকছন মসফজদুল হারাম যা দুফনোর সবকিকে সম্মাফনত মসফজদ, যা 

প্রথম ফদন ঘথকক ঘকবল মহান আল্লাহ তা‘আলা, যার ঘকাকনা শরীক ঘনই, তার 

ইবাদকতর উকেকশয ফনফমকত হকেকছ। এর ফিফত্ত স্থাপন ককরকছন আল্লাহর বনু্ধ 

ইবরাহীম আলাইফহস সালাম, এই (যখন এর প্রকৃত অবস্থা) অথি মুশফরকরা 

ফনকজকদর অবস্থা ও কথাবাতকার মাধযকম ফনকজকদর কুফফরর ঘ াষণা প্রদান ককর। 

সুেী এ মত বযি ককরকছন। খৃষ্টানকক যফদ তুফম ফজকজ্ঞস কর ঘয, ঘতামার দীন 

কী? ঘস বলকব: (ঘস হকে) খৃষ্টান। ইোহূদীকক যফদ ফজকজ্ঞস কর ঘয, ঘতামার 

দীন কী: ঘস বলকব (ঘস হকে) ইোহূদী। সাফবেীকক যফদ ফজকজ্ঞস কর ঘয, 

ঘতামার দীন কী, ঘস বলকব ঘয, (ঘস হকে) সাফবেী। আর মুশফরককক ফজকজ্ঞস 

করকল ঘস বলকব ঘয, (ঘস হকে) মুশফরক। ۡٞۡعَمَٰلُُهم
َ
ٞأ ٰۡ َلَٰٓئَِّكَٞحبَِّط و 

ُ
 তাকদর সমস্ত“ أ

কাজ বরবাদ হকে ঘগকছ” অথকাৎ তাকদর ফশকককর কারকণ َٞون ُ َٞخَِٰلِّ ُٞهۡم ٞٱنلَارِّ  َوفِّ
(জাহান্নাকমই তারা হকব ফিরস্থােী) আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ﴿َّلٞٞلَُهمَۡٞٞوَما

َ
َبُهمُٞٞأ ِّ ُٞيَعذ 

ونََٞٞوُهمۡٞٞٱّلَلُٞ دَِّٞٞعنِّٞٞيَُصدُّ ََٞٞكنُٓوا َٞٞوَماٞٱۡۡلََرامِّٞٞٱلَۡمۡسجِّ ۥٓ  َآَءهُ ۡوَلِّ
َ
ۥٓٞٞإِّنۡٞٞأ َآُؤُه ۡوَلِّ

َ
نَٞٞٱلُۡمَتُقونَٞٞإَِّّلٞٞأ َٞوَلَٰكِّ
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ۡكََثَُهمۡٞ
َ
]٣٤: االنفال[ ﴾٣٤َٞيۡعلَُمونََّٞٞلٞٞأ  “আল্লাহ ঘয তাকদরকক শাফস্ত ফদকবন না এ 

বযাপাকর ওযর ঘপশ করার জনয তাকদর কাকছ কী আকছ যখন তারা 

(মানুষকদরকক) মসফজদুল হারাম-এর পকথ বাধা ফদকে? তারা ঘতা ওর (প্রকৃত) 

মুতাওোল্লী নে, মুত্তাকীরা ছাো ঘকউ তার মুতাওোল্লী হকত পাকর না। ফকন্তু 

তাকদর অফধকাংশ ঘলাক এ সম্পককক অবগত নে।” [সূরা আল-আনফাল: ৩৪]  

মুফমনগণ মসফজদসমূকহর রক্ষণাকবক্ষণকারী ঘসবক হকব: 

এ কারকণ আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ِّٞر ٞٱٓأۡلخِّ َوٱَۡلَۡومِّ ِّٱّلَلِّٞ َمۡنَٞءاَمَنٞب َدٞٱّلَلِّٞ َيۡعُمُرَٞمَسَٰجِّ  إَِّنَمٞا
“আল্লাহর মসফজকদর রক্ষণাকবক্ষণ ঘতা তারাই করকব যারা আল্লাহ ও ঘশষ 

ফদবকসর প্রফত ঈমান আকন” আল্লাহ তা‘আলা মসফজকদর রক্ষণাকবক্ষণকারীর 

ঈমাকনর সাক্ষয ফদকেন। আল্লাহ তা‘আলা বকলন: َٞمۡنَٞءاَمَن َدٞٱّلَلِّٞ إَِّنَماَٞيۡعُمُرَٞمَسَٰجِّ
رِّٞ ٞٱٓأۡلخِّ َٞوٱَۡلَۡومِّ ِّٱّلَلِّ  আল্লাহর মসফজকদর রক্ষণাকবক্ষণ ঘতা তারাই করকব যারা“ ب

আল্লাহ ও ঘশষ ফদবকসর প্রফত ঈমান আকন” ফতরফমযী, ইবনু মারদুওোইহ এবং 

হাফকম তাুঁর মুস্তাদফরকক এ হাফদস বণকনা ককরকছন।  

আবু্দর রাযযাক বণকনা ককরন, আমর ইবনু মাইমূন আল-আউদী বকলন: 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর এমন কফতপে সাহাবীর সাকথ 

আমার সাক্ষাত হকেকছ, যারা বলকতন: মসফজদসমূহ হকে জফমকন আল্লাহ 

তা‘আলার গৃহ আর আল্লাহ তা‘আলার অফধকার হকে যারা এই  রসমূকহ আকস 

তাকদরকক ফতফন সম্মান করকবন। আল্লাহ তা‘আলার বাণী: َٞة قَاَمٞٱلَصلَوَٰ
َ
 সালাত“ َوأ

প্রফতষ্ঠা ককর” অথকাৎ ঘযটা ঘদকহর সবকিকে বে ইবাদত َٞة  যাকাত“ َوَءاَتٞٱلَزَكوَٰ
আদাে ককর” অথকাৎ ঘযটা সবকিকে িাকলা কাজ যা অনযানয ঘলাককদরকক 

উপকার ককর। ٞ ََولَۡمَُٞيَۡشٞإَِّّلٞٱّلَل “আর আল্লাহ ছাো অনয কাউকক িে ককর না” 

অথকাৎ তারা ঘকবলমাত্র আল্লাহকক িে ককর, তাুঁকক ছাো আর কাউকক িে পাে 
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না।  ٞو
ُ
ٞأ ينََٞفَعَسَٰٓ مَِّنٞٱلُۡمۡهَتدِّ  ٞ نٞيَُكونُوا

َ
َلَٰٓئَِّكٞأ  “আশা করা যাে, তারাই হকব সফঠক 

পথপ্রাপ্তকদর অন্তিুকি।” আলী ইবনু আবু তালহা বণকনা ককরন, আবু্দল্লাহ ইবনু 

আব্বাস রাফদোল্লাহু আনহুমা এ আোত-ٞ َوٱَۡلَۡومِّ ِّٱّلَلِّٞ َمۡنَٞءاَمَنٞب َدٞٱّلَلِّٞ َيۡعُمُرَٞمَسَٰجِّ إَِّنَمٞا

رِّٞ  আল্লাহর মসফজকদর রক্ষণাকবক্ষণ ঘতা তারাই করকব যারা আল্লাহ ও ঘশষ“ ٱٓأۡلخِّ

ফদবকসর প্রফত ঈমান আকন” সম্পককক বকলন: ঘয বযফি (ইবাদকত) আল্লাহ 

তা‘আলাকক এক জাকন, ঘস আকখরাকতর ওপর ঈমান আনেন ককর। ফতফন 

বকলন: ঘয বযফি আল্লাহ তা‘আলার অবতীণক হওো َٞة قَاَمٞٱلَصلَوَٰ
َ
 সালাত প্রফতষ্ঠা“ َوأ

ককর” এ আোকতর প্রফত ঈমান আকন অথকাৎ পাুঁি ওোি সালাকতর প্রফত 

যত্নবান হে, ٞ ََولَۡمَُٞيَۡشٞإَِّّلٞٱّلَل “আর আল্লাহ ছাো অনয কাউকক িে ককর না” 

ফতফন বকলন: ঘস ঘকবল আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত ককর।  

ٞ ٞمَِّن ٞيَُكونُوا  ن
َ
ٞأ َلَٰٓئَِّك و 

ُ
ٞأ ينََٞفَعَسَٰٓ ٱلُۡمۡهَتدِّ  “ফনফশ্চত ঘয, তারাই হকব সফঠক 

পথপ্রাপ্তকদর অন্তিুকি” আল্লাহ তা‘আলা বকলন: এ ধরকণর ঘলাককরাই 

সফলকাম। (এখাকন ٞ  ফনফশ্চত অকথক, সকেকহর অকথক নে) ঘযমন তাুঁর নবীর َعَسَٰٓ

জনয তাুঁর বাণী: ﴿َٰٞٓنَٞعَس
َ
]٧٩: االرساء[ ﴾٧٩ََٞٞمُۡموٗداَٞمَقاٗماَٞربَُّكَٞٞيۡبَعَثَكٞٞأ  “শীঘ্রই 

ঘতামার রব ঘতামাকক প্রশংফসত স্থাকন উন্নীত করকবন।” (সূরা আল-ইসরা: ৭৯) 

ফতফন বকলন: ঘতামার রব ঘতামাকক জান্নাকতর ঘশ্রষ্ঠতম প্রশংফসত স্থাকন অফধফষ্ঠত 

করকবন অথকাৎ শাফা‘আত করার স্থান প্রদান করকবন, কুরআকন ঘয স্থাকনই 
  কথাফট একসকছ ঘসটা হকবই-ফনফশ্চত অকথক।َٞعَسَٰٓٞ

َجَعۡلُتمۡٞ﴿
َ
َقايَةَٞٞأ َماَرةَٞٞٱۡۡلَآج ِّٞٞسِّ دِّٞٞوَعِّ ِّٱّلَلَِّٞٞءاَمنََٞٞكَمنۡٞٞٱۡۡلََرامِّٞٞٱلَۡمۡسجِّ رَِّٞٞوٱَۡلَۡومِّٞٞب َٞٞوَجََٰهدَٞٞٱٓأۡلخِّ ٞفِّ

َٞوَهاَجُروا َٞٞءاَمُنوا ٞٞٱََّلِّين١٩َٞٞٞٱلَظَٰلِّمِّيَٞٞٱۡلَقۡومََٞٞيۡهدِّيَّٞلَٞٞوٱّلَلُٞٞٱّلَلِّهٞٞعِّندَٞٞيَۡسَتوُۥنََّٞٞلٞٞٱّلَلِّ َٞٞسبِّيلِّٞ
َٞٞوَجََٰهُدوا ٞ ِّهِّمۡٞٞٱّلَلَِّٞٞسبِّيلِّٞٞفِّ َٰل ۡمَو

َ
ِّأ هِّمۡٞٞب نُفسِّ

َ
ۡعَظمَُٞٞوأ

َ
َلَٰٓئَِّكٞٞٱّلَلِّ ٞٞعِّندََٞٞدرََجةًٞٞأ و 

ُ
ُِّزونَُٞٞهمَُٞٞوأ ٢٠ٞٞٱۡلَفآئ
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ُُهمۡٞ ِّ ِّرَۡۡحَة َٞٞربُُّهمٞيُبَۡش  ِّۡنهُٞٞب َٰنٞ ٞم  ٰ َٞٞورِّۡضَو قِّيمٞ ٞنَعِّيمٞ ٞفِّيَهاٞلَُهمۡٞٞوََجَنَٰ ِّين٢١َٞٞٞمُّ َٓٞٞخَِٰلِّ بًَدا ٞٞفِّيَها
َ
ٞٱّلَلَٞٞإِّنَٞٞأ

ۥٓٞ ۡجرٞ ٞعِّنَدهُ
َ
يمٞ ٞأ  ]٢٢  ،١٩: اتلوبة[ ﴾٢٢َٞٞعظِّ

“১৯. হাজীকদরকক পাফন পান করাকনা আর মসফজকদ হারাকমর রক্ষণাকবক্ষণ 
করাকক ফক ঘতামরা তাকদর কাকজর সমান মকন কর যারা আল্লাহ ও ঘশষ 
ফদবকসর উপর ফবশ্বাস ককর আর আল্লাহর পকথ ফজহাদ ককর? আল্লাহর দৃফষ্টকত 
এরা সমান নে। (যারা ভ্রান্ত পকথ আল্লাহর সন্তুফষ্ট খুুঁকজ এমন) যাফলম 
সম্প্রদােকক আল্লাহ সৎপকথ পফরিাফলত ককরন না। ২০. যারা ঈমান আকন, 
ফহজরত ককর, আর ফনকজকদর জান-মাল ফদকে আল্লাহর পকথ ফজহাদ ককর, 
আল্লাহর ফনকট তাকদর ফবরাট মযকাদা রকেকছ, এরাই হকলা সফলকাম। ২১. 
তাকদর রব তাকদরকক সুসংবাদ ফদকেন তাুঁর দো ও সন্তুফষ্টর, আর জান্নাকতর 
ঘযখাকন তাকদর জনয আকছ স্থােী সুখ-সামগ্রী। ২২. ঘযখাকন তারা ফিরফদন 
থাককব। আল্লাহর কাকছই ঘতা রকেকছ মহা পুরস্কার।” [সূরা আত-তাওবাহ্: ১৯-
২২] 

হাজীকদরকক পাফন পান করাকনা আর মসফজকদ হারাকমর রক্ষণাকবক্ষণ করা 

ঈমান এবং ফজহাকদর সমান নে, 

আউফী তাুঁর তাফসীকর বণকনা ককরন, আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস রাফদোল্লাহু 

আনহুমা এই আোকতর তাফসীর প্রসকে বকলন: মুশফরকরা বকল: আল্লাহর  করর 

রক্ষণাকবক্ষণকারী এবং হাজীকদর পাফন পান করাে, এমন বযফি মু’ফমন ও 

ফজহাদ কারীর ঘিকে উত্তম। তারা মসফজদুল হারাম ফনকে গবক করত আর তারা 

এ ফনকে এ জনয অহংকার করত ঘয, তারা এই এলাকার বাফসো এবং এর 

রক্ষণাকবক্ষণকারী। আল্লাহ তা‘আলা তাকদর অহংকার এবং সতযকক প্রতযাখযাকনর 

কথা উকল্লখ ককরন। ফতফন মসফজদুল হারাকমর মুশফরক রক্ষণাকবক্ষণকারীকদর 



 

 

সূরা আত-তাওবার তাফসীর  
 31  

উকেশয ককর বকলন: ﴿ٞۡٞٞقَد ٰۡ ََٞٞكنَ َٰٓٞٞفَُكنُتمَۡٞٞعلَۡيُكمُۡٞٞتۡتَلََٰٞٞءاَيَّٰتِّ ۡعَقَٰبُِّكمََۡٞٞعَ
َ
٦ٞ٦ُٞصونَٞتَنكِّٞٞأ
ِّينَٞ ِّهِۦُّٞمۡسَتۡكبِّ ]١٧ ،١١:  املؤمنون[ ﴾٦٧َٞتۡهُجُرونََٞٞسَٰمِّٗراٞب  “আমার আোত ঘতামাকদর 

কাকছ পকে ঘশানাকনা হত, ফকন্তু ঘতামরা ঘগাোফলর িকর ফপছকন  ুকর দাুঁোকত। 

অহংকার বশতঃ (কুরআন) সম্পককক অথকহীন কথা বলকত ঘযমন ঘকউ রাকত গল্প 

বকল।” [সুরা আল-মু’ফমনুন: ৬৬-৬৭] অথকাৎ তারা মসফজদুল হারাম ফনকে 

গবককবাধ করত। ফতফন বকলন: ِِّّٞه َسامًِّراٞب  “ঘকউ রাকত গল্প বকল” অথকাৎ তারা 

রাকত গল্পগুজব করত আর কুরআন ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম 

সম্পককক অথকহীন কথা বলত, ফকল আল্লাহ তা‘আলা ঈমানকক এবং নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর সকে ফজহাদ করাকক মুশফরককদর কতৃকক 

বােতুল্লাহর রক্ষণাকবক্ষণ করা এবং হাজীকদরকক পাফন পান করাকনার ঘিকে 

উত্তম বকল ঘ াষণা ঘদন। তাুঁর সাকথ শরীক স্থাপন করা অবস্থাে তাুঁর  করর 

রক্ষণাকবক্ষণ করা এবং এর ঘখদমত করা তাকদর ঘকাকনা উপকাকর আসকব না। 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: َّٞٞلَٞيۡهدِّيٞٱۡلَقۡوَمٞٱلَظَٰلِّمَِّي َوٱّلَلُ  আল্লাহর“ َّلٞيَۡسَتوُۥَنٞعِّنَدٞٱّلَلِّٞه

দৃফষ্টকত এরা সমান নে। যাফলম সম্প্রদােকক আল্লাহ সৎপকথ পফরিাফলত ককরন 

না” অথকাৎ যারা ধারণা ককর ঘয, তারা রক্ষণাকবক্ষণকারী আল্লাহ তা‘আলা 

তাকদর ফশকককর কারকণ তাকদরকক যাফলম ফহকসকব আখযাফেত ককরকছন, তাকদর 

রক্ষণাকবক্ষণ তাকদর ঘকাকনা উপকাকর আকস ফন।  

আলী ইবনু আবু তালহা বণকনা ককরন, আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস রাফদোল্লাহু 

আনহুমা এবং আোকতর তাফসীর সম্পককক বকলন: এই আোত অবতীণক হে 

আব্বাস ইবনু আবু্দল মুত্তাফলব সম্পককক বদর যুকদ্ধ যখন ফতফন বফে হন তখন 

বকলন: যফদ ঘতামরা আমাকদর পূকবক ইসলাম গ্রহণ ককর থাক আর ফহজরত ও 

ফজহাদ কর তকব শুকন রাখ! আমরা মসফজদুল হারাকমর রক্ষণাকবক্ষণ করতাম 
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হাজীকদরকক পাফন পান করাতাম, ঋণগ্রস্ত বযফিকদর ঋণ মাফ ককর ফদতাম। 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ٞ َقايََةٞٱۡۡلَآج ِّ َجَعۡلُتۡمٞسِّ
َ
 হাজীকদরকক পাফন পান করাকনাকক“ أ

ফক ককরছ” এখান ঘথকক ََّٞلَٞيۡهدِّيٞٱۡلَقۡوَمٞٱلَظَٰلِّمِّي “যাফলম সম্প্রদােকক আল্লাহ 

সৎপকথ পফরিাফলত ককরন না” আোত পযকন্ত। অথকাৎ এ সবফকছু তাকদর 

মুশফরক অবস্থাে, আর ফশকক ফলপ্ত থাকা অবস্থাে আফম (আল্লাহ) ঘকাকনা আমল 

গ্রহণ করব না। দাহ্হাক ইবনু মুযাফহম বকলন: মুসফলমবৃে আব্বাস এবং তাুঁর 

সফে-সাথীকদর ফনকট আগমন ককরন, যারা বদর যুকদ্ধ বেী হকেফছল আর 

তাকদরকক তাকদর ফশকককর জনয ফতরস্কার ককরন। তখন আব্বাস রাফদোল্লাহু 

‘আনহুমা বকলন: ঘজকন রাখ, আল্লাহর শপথ, আমরা মসফজদুল হারাকমর 

রক্ষণাকবক্ষণ করতাম, ঋণগ্রস্তকদর ঋণকক মাফ করতাম, বােতুল্লাহে ফগলাফ 

িোতাম, হাজীকদরকক পাফন পান করাতাম। তখন আল্লাহ তা‘আলা অবতীণক 

ককরন:ٞ ٞٱۡۡلَآج ِّ َقايََة ٞسِّ َجَعۡلُتۡم
َ
 হাজীকদরকক পাফন পান করাকনাকক ফক ঘতামরা“ أ

সমান জ্ঞান ককরছ।”  

এ আোকতর তাফসীর সম্পককক মারফূ সূকত্র হাফদস বফণকত হকেকছ যা অবশযই 

এখাকন উকল্লখকযাগয। আবু্দর রাযযাক বণকনা ককরন, নু‘মান ইবনু বাশীর 

রাফদোল্লাহু আনহুমা বকলন, জননক বযফি বকলন: ইসলাম গ্রহকণর পকর 

হাজীকদর পাফন পান করাকনা ছাো আর যফদ ঘকান কাজ না কফর তকব তাকত 

আমার পরওো ঘনই। আকরকজন বকল: ইসলাম গ্রহকণর পকর মসফজদুল 

হারাকমর রক্ষণাকবক্ষণ ছাো আর যফদ ঘকাকনা কাজ না কফর তকব তাকত আমার 

পরওো ঘনই। আকরকজন বকল: ঘতামরা যা বলছ তার ঘিকে আল্লাহর রাস্তাে 

ফজহাদ করা অফধক উত্তম। তখন ওমর রাফদোল্লাহু আনহু তাকদর ধমক ফদকে 

বকলন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর ফমম্বাকরর ফনকট ঘতামরা 



 

 

সূরা আত-তাওবার তাফসীর  
 33  

উচ্চস্বকর কথাবাতকা বকলা না। আর ঘসফদন ফছল জুমু‘আর ফদন। ফকন্তু আমরা 

জুমু‘আর সালাত আদাে ঘশকষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর ফনকট 

ফগকে তাুঁকক এ সম্পককক ফজকজ্ঞস করকল (এ আোত) অবতীণক হে: ٞ َقايََة َجَعۡلُتۡمٞسِّ
َ
أ

ٞ ٞٱۡۡلََرامِّ دِّ ٞٱلَۡمۡسجِّ َماَرةَ ٞوَعِّ  হাজীকদরকক পাফন পান করাকনা আর মসফজকদ“ ٱۡۡلَآج ِّ

হারাকমর রক্ষণাকবক্ষণ করাকক ফক ঘতামরা তাকদর কাকজর সমান মকন কর َّٞل
  আল্লাহর দৃফষ্টকত এরা সমান নে” এই পযকন্ত।“ يَۡسَتوُۥَنٞعِّنَدٞٱّلَلِّهٞ

َهاٞ﴿ يُّ
َ
أ ُذٓوا َّٞٞلَٞٞءاَمُنوا ٞٞٱََّلِّينََٞٞيَٰٓ َٰنَُكمَۡٞٞءابَآَءُكمَۡٞٞتَتخِّ َآءَِٞٞإَوۡخَو ۡوَلِّ

َ
ٞٞٱۡلُكۡفرَٞٞٱۡسَتَحبُّوا ٞٞإِّنِّٞٞأ ََٞعَ

 ٞ يَمَٰنِّ ِّنُكمَۡٞٞيَتَولَُهمَٞوَمنٞٱۡۡلِّ َلَٰٓئَِّكٞٞم  و 
ُ
ۡبَنآؤُُكمَۡٞٞءابَآؤُُكمََۡٞٞكنَٞٞإِّنٞقُۡل٢٣ٞٞٞٱلَظَٰلُِّمونَُٞٞهمُٞٞفَأ

َ
َٞوأ

َٰنُُكمۡٞ ۡزَوَُٰجُكمِۡٞٞإَوۡخَو
َ
َيتُُكمَۡٞٞوأ َٰل ٞٞوََعشِّ ۡمَو

َ
َِّجََٰرة ٞٞٱۡقََتَۡفُتُموَهاَٞوأ َٞسَٰكِّنَُٞومََٞٞكَساَدَهاََٞتَۡشۡونََٞٞوت

ٞٓ َحَبٞٞتَۡرَضۡوَنَها
َ
ِّنَٞٞإََِّلُۡكمٞأ ِۦّٞٱّلَلِّٞٞم  َهاد َٞٞورَُسوِلِّ ٞٞوَجِّ َبُصوا َٞٞسبِّيلِّهِۦّٞفِّ ََٞٞحَّتََٰٞٞفََتَ تِّ

ۡ
ٞٞٱّلَلُٞٞيَأ ِّۦه ۡمرِّه

َ
ِّأ ٞب

قِّيَٞٞٱۡلَقۡومََٞٞيۡهدِّيَّٞلَٞٞوٱّلَلُٞ  ]٢٤  ،٢٣: اتلوبة[ ﴾٢٤ٞٞٱۡلَفَٰسِّ

“২৩. ঘহ ঈমানদারগণ! ঘতামরা ঘতামাকদর ফপতা আর িাইকদরকক বনু্ধরূকপ 
গ্রহণ ককরা না যফদ তারা ঈমাকনর ঘিকে কুফফরককই ঘবফশ িাকলাবাকস। 
ঘতামাকদর মকধয যারা তাকদরকক বনু্ধরূকপ গ্রহণ ককর, তারাই যাফলম। ২৪. বল, 
‘যফদ ঘতামাকদর ফপতারা, আর ঘতামাকদর সন্তাকনরা, আর ঘতামাকদর িাইকেরা, 
আর ঘতামাকদর স্ত্রীরা, আর ঘতামাকদর ঘগাষ্ঠীর ঘলাককরা আর ধন-সম্পদ যা 
ঘতামরা অজকন ককরছ, আর বযবসা ঘতামরা যার মোর িে কর, আর বাসস্থান 
যা ঘতামরা িাকলা বাস (এসব) যফদ ঘতামাকদর ফনকট ফপ্রেতর হে আল্লাহ, তাুঁর 
রাসূল ও তাুঁর পকথ ফজহাদ করা হকত, তাহকল অকপক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ 
তাুঁর িূোন্ত ফােসালা ঘতামাকদর কাকছ ফনকে আকসন।’ আর আল্লাহ অবাধয 
আিরণকারীকদরকক সফঠক পথ প্রদশকন ককরন না।” [সূরা আত-তাওবাহ্: ২৩-
২৪] 
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মুশফরককদর বনু্ধত্ব পফরতযাকগর ফনকদকশ যফদও তারা ফনকটাত্মীে হে: 

যারা আল্লাহ তা‘আলাকক অস্বীকার ককর তাকদর ফবরুদ্ধািরণ করার জনয আল্লাহ 

তা‘আলা ফনকদকশ ঘদন, যফদও তারা ফপতৃপুরুষ, অথবা সন্তানসন্তফত হকে থাকক, 

আর তাকদর সাকথ বনু্ধত্ব করকত ফনকষধ ককরন। যখন তারা ঈমাকনর ওপকর 

কুফফরকক পছে ককর ঘনে। আর এ বকল তাকদর প্রফত হুুঁফশোরী উচ্চারণ 

ককরন: 
ِّٱّلَلِّٞٞيُۡؤمُِّنونَٞٞقَۡوٗماََٞتِّدَُّٞٞلٞ﴿ رَِّٞٞوٱَۡلَۡومِّٞٞب وَۡٞٞءابَآَءُهمََۡٞٞكنُٓوا َٞٞولَوَۡٞٞورَُسوَِلُۥٞٱّلَلََٞٞحآدََٞٞمنۡٞٞيَُوآدُّونَٞٞٱٓأۡلخِّ

َ
ٞأ

ۡبَنآَءُهمۡٞ
َ
وۡٞٞأ

َ
ََٰنُهمۡٞٞأ وۡٞٞإِّۡخَو

َ
َيَتُهۡمٞ ٞأ َلَٰٓئَِّكَٞٞعشِّ و 

ُ
َٞٞكَتَبٞٞأ ِّهِّمُٞٞفِّ وب

يَمَٰنَٞٞقُلُ يََدُهمٞٱۡۡلِّ
َ
ُِّروحٞ َٞوأ ِّۡنُهٞ ٞب ٞم 

لُُهمۡٞ ٰ َٞٞوُيۡدخِّ نَۡهَٰرَُٞٞهاََتۡتِّٞٞمِّنََٞتۡرِّيَٞجَنَٰ
َ
    ]٢٢: املجادلة[ ﴾ٱۡۡل

“আল্লাহ ও ঘশষ ফদবকস ঈমান আনেনকারী এমন ঘকাকনা দল তুফম পাকব না 

যারা আল্লাহ ও তাুঁর রসূকলর ফবকরাফধতাকারীকদরকক িাকলাবাকস- ঘহাক না এই 

ফবকরাধীরা তাকদর ফপতা, পুত্র, তাকদর িাই অথবা তাকদর জ্ঞাফত ঘগাষ্ঠী। আল্লাহ 

একদর অন্তকর ঈমান বদ্ধমূল ককর ফদকেকছন আর ফনকজর পক্ষ ঘথকক রূহ ফদকে 

তাকদরকক শফিশালী ককরকছন। তাকদরকক ফতফন দাফখল করকবন জান্নাকত, যার 

তলকদশ ফদকে বকে িকলকছ ফনেকফরণী।” [সূরা আল-মুজাদালাহ: ২২] 

হাফফয আবু বকর আল বাইহাক্বী আবু্দল্লাহ ইবনু শাওযাকবর হাফদস বণকনা 

ককরন। ফতফন বকলন: বদকরর ফদন আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহর ফপতা তার 

পুকত্রর (আবু উবাইদাহ ইবনুল জকারাহর) সমু্মকখ ঘদব-ঘদবীর প্রশংসা করকত 

থাকক আর আবু উবাইদাহ তার ঘথকক সকর ঘযকত থাককন। এরপর জাররাহ 

যখন নাকছাে বাোর মত ঘদব-ঘদবীকদর প্রশংসা করকতই থাকক আবু উবাইদাহ 

তখন তার মুকখামুফখ হকে তাকক হতযা ককর ঘফকলন। তখন এ  টনার ঘপ্রফক্ষকত 

আল্লাহ তা‘আলা অবতীণক ককরন: دُ  ال ًما ََتِ ِمنُونَ  قَو  ِ  يُؤ  مِ  بِاَّلله َو   َمن   يَُواد ونَ  اآلِخرِ  َواْل 
َ  َحاده  رَُسوَلُ وَ  اَّلله  “আল্লাহ ও পরকাকল ফবশ্বাসী এমন ঘকাকনা দল তুফম পাকব না 
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যারা আল্লাহ ও তাুঁর রাসূকলর ফবকরাফধতা-কারীকদরকক িাকলাবাকস” এরপর 

আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর রাসূলকক ফনকদকশ ঘদন ঘযন ফতফন ঐ সকল ঘলাককদর প্রফত 

হুুঁফশোরী উচ্চারণ ককরন, যারা আল্লাহ, তাুঁর রাসূল এবং তাুঁর পকথ ফজহাদ 

করার ওপকর তাকদর পফরবার-পফরজন, ফনকটাত্মীে এবং ফনজ ঘগাত্রকক প্রাধানয 

ঘদে। ফতফন বকলন:  
ۡبَنآؤُُكمَۡٞٞءابَآؤُُكمََۡٞٞكنَٞٞإِّنٞقُۡلٞ

َ
َٰنُُكمَۡٞٞوأ ۡزَوَُٰجُكمِۡٞٞإَوۡخَو

َ
َيتُُكمَۡٞٞوأ َٰل ٞٞوََعشِّ ۡمَو

َ
ٱۡقََتَۡفُتُموَهاَٞوأ  

“বল, ‘যফদ ঘতামাকদর বাপ-দাদাগণ, ঘতামাকদর সন্তান-সন্তুফত, ঘতামাকদর িাই-

ঘবরাদর, ঘতামাকদর স্ত্রীগণ, ঘতামাকদর ঘগাষ্ঠীর ঘলাককরা এবং ধন-সম্পদ যা 

ঘতামরা অজকন ককরছ” অথকাৎ যা ঘতামরা কামাই ককরছ, অজকন ককরছ, ٞ َِّجََٰرة َٞوت
ُنٞتَۡرَضۡوَنَهآََٞتَۡشۡوَنٞ َوَمَسَٰكِّ َكَساَدَهٞا  “আর বযবসা ঘতামরা যার মোর িে কর আর 

বাসস্থান যা ঘতামরা িাকলাবাস” অথকাৎ ঘতামরা একক পছে কর, ঘকননা তা 

আরামদােক ও িাকলা। অথকাৎ এ সব ফবষেগুকলা যফদ ٞ ٞٱّلَلِّ َِّن َحَبٞإََِّلُۡكمٞم 
َ
أ

َهاد ٞ ۦٞوَجِّ ِّ ٞ َٞورَُسوِلِّ َبُصوا َٞفََتَ َٞسبِّيلِّهِۦّ فِّ  “আল্লাহ, তাুঁর রাসূল ও তাুঁর পকথ ফজহাদ করা 

হকত যফদ (এসব) ঘতামাকদর ফনকট ফপ্রেতর হে, তাহকল অকপক্ষা কর” অথকাৎ 

প্রতীক্ষাে থাক ঘতামাকদর উপকর তাুঁর কী ধরকণর শাফস্ত ও গযব আপফতত হে। 

এ কারকণ আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ٞٱ َ تِّ
ۡ
ٞيَأ َٞحَّتَٰ َٞيۡهدِّيٞٱۡلَقۡوَم َّٞل َٞوٱّلَلُ ِّۦه ۡمرِّه

َ
ِّأ ٞب ّلَلُ

قِّيَٞ  যতক্ষণ না আল্লাহ তাুঁর িূোন্ত ফােসালা ঘতামাকদর কাকছ ফনকে“ ٱۡلَفَٰسِّ

আকসন আর আল্লাহ অবাধয আিরণকারীকদরকক সফঠক পথ প্রদশকন ককরন না।”  

ইমাম আহমদ বণকনা ককরন, যাহরাহ ইবনু মা‘বাদ তাুঁর দাদা ঘথকক বকলন, 

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর সাকথ ফছলাম এমন সমে 

যখন ফতফন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাফদোল্লাহু ‘আনহু-এর হাত ধকর ফছকলন। ওমর 

রাফদোল্লাহু আনহু তাুঁকক বলকলন: “ঘহ আল্লাহর রাসূল! আপফন আমার ফনকট 
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সকল ফকছু ঘথকক অফধক ফপ্রে তকব আমার ফনকজকক ছাো। তখন রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বলকলন: ঘতামরা ততক্ষণ পযকন্ত ঈমান লাি 

করকত পারকব না; যতক্ষণ না আফম তার ফনকট তার ফনকজর ঘথকক অফধক ফপ্রে 

না হই। এরপর ওমর রাফদোল্লাহু আনহু বকলন: আল্লাহর শপথ, আপফন এখন 

আমার ফনকট আমার জাকনর ঘিকেও অফধক ফপ্রে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলন: এখন ঘহ ওমর! ইমাম বুখারী এককিাকব এ হাফদস 

বণকনা ককরকছন।  

ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, বণকনা ককরন, শব্দগুকলা আবু দাউকদর, আবু্দল্লাহ 

ইবনু ওমর রাফদোল্লাহু আনহু বকলন: আফম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-ঘক বলকত শুকনফছ: ঘতামরা যফদ ‘ঈনাহ’ (বাকীকত ফবক্রে ককর 

আবার ঘক্রতা ঘথকক কমদাকম ফককন রাখা)-এর ঘলনকদন কর, গরুর ঘলজ ধর, 

িাষাবাকদ ফলপ্ত থাকাকক পছে কর আর ফজহাদ পফরতযাগ কর, আল্লাহ তা‘আলা 

ঘতামাকদর ওপকর অপমানকক িাফপকে ফদকবন আর ঘতামরা ঘতামাকদর দীকন 

ফফকর না যাওো পযকন্ত ঘসটা ঘতামাকদর ঘথকক পৃথক হকব না।” 
ُكمُٞٞلََقدۡٞ﴿ ٞٞٱّلَلُٞٞنََُصَ ۡعَجَبۡتُكمۡٞٞإِّذُۡٞٞحَنۡيٞ َٞوَيۡومََٞٞكثَِّية َٞٞمَواطِّنَٞٞفِّ

َ
تُُكمۡٞٞأ َٞعنُكمُۡٞٞتۡغنِّٞٞفَلَمَۡٞٞكَۡثَ

ٞٞاَشۡيٞ ٰۡ ۡرُضَٞٞعلَۡيُكمَُٞٞوَضاقَ
َ
َِّماٞٱۡۡل ٞٞب ٰۡ ِّرِّينََٞٞوََلُۡتمُٞثمَٞٞرَُحَب ۡدب نَزَلُٞٞثم٢٥َٞٞٞمُّ

َ
ََٰٞٞسكِّينََتُهۥٞٱّلَلُٞٞأ ََٞعَ

ِۦّ ٞٞرَُسوِلِّ نَزَلٞٞٱلُۡمۡؤمِّنِّيََٞٞوََعَ
َ
َِّكَٞٞكَفُروا  ٞٞٱََّلِّينََٞٞعَذَبٞوَٞٞتََرۡوَهاَٞلمُۡٞٞجُنوٗداَٞوأ َٰل َٰفِّرِّينََٞٞجَزآءَُٞٞوَذ ٞٱۡلَك

   ]٢١  ،٢٥: اتلوبة[ ﴾٢٦ٞ

“২৫. বস্তুত: আল্লাহ ঘতামাকদরকক বহু যুদ্ধ ঘক্ষকত্র সাহাযয ককরকছন আর 
হুনােকনর যুকদ্ধর ফদন, ঘতামাকদর সংখযার আফধকয ঘতামাকদরকক গকবক মাকতাোরা 
ককর ফদকেফছল; ফকন্তু তা ঘতামাকদর ঘকাকনা কাকজ আকস ফন, জফমন তার 
ফবশালতা ফনকে ঘতামাকদর কাকছ সংকীণকই হকে ফগকেফছল, আর ঘতামরা ফপছন 
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ফফকর পাফলকে ফগকেফছকল। ২৬. তারপর আল্লাহ তাুঁর রাসূকলর উপর, আর 
মুফমনকদর উপর তাুঁর প্রশাফন্তর অফমেধারা বষকণ করকলন আর পাঠাকলন এমন 
এক ঘসনাবাফহনী যা ঘতামরা ঘদখকত পাও ফন। অতঃপর ফতফন কাফফরকদরকক 
শাফস্ত প্রদান করকলন। এিাকবই আল্লাহ কাফফরকদরকক প্রফতফল ফদকে থাককন।” 
[সূরা আত-তাওবাহ্: ২৫-২] 

গাকেবী সাহাকযযর উপকর ফবজকের সীমাবদ্ধতা: 

ইবনু জুরাইজ বণকনা ককরন, মুজাফহদ বকলন: এই হকে বারা’আকতর অবতীণক 

হওো প্রথম আোত, যাকত আল্লাহ তা‘আলা মুফমনগকণর উপকর তাুঁর দো ও 

অনুগ্রকহর কথা উকল্লখ ককরকছন। ফতফন তাকদরকক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-এর সাকথ থাকাবস্থাে বহু স্থাকন যুকদ্ধ সাহাযয ককরকছন। আর তা 

তাুঁর পক্ষ ঘথকক হকেকছ। ফতফন তাুঁকদরকক শফিশালী ককরকছন আর তাকদর 

বযাপাকর ফােসালা ফদকেকছন ফবধাে তা সং ফটত হকেকছ। তাকদর সংখযা এবং 

পযকাপ্ত পফরমাণ বসনয সরবরাহ থাকার কারকণ নে। ফতফন তাকদরকক অবফহত 

ককরন ঘয, ফবজে তাুঁর পক্ষ ঘথকক একস থাকক, িাই দল অল্প ঘহাক ফকংবা ঘবফশ 

ঘহাক। হুনাইকনর যুকদ্ধ মুসফলমবৃে ফনকজকদর সংখযা ঘদকখ খুফশ হকেফছল; ফকন্তু 

তা সকত্ত্বও ঘসটা তাকদর উপকাকর আকস ফন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-এর সকে তাকদর অল্প ককেকজন ঘথকক যাওো ছাো বাফকরা পৃষ্ঠ-

প্রদশকন ককর পলােন ককরকছ। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম 

এবং তাুঁর সকে ঘয সব মুফমন ঘথকক ফগকেফছকলন তাকদর উপকর তাুঁর সাহাযয 

ঘনকম আকস। ইনশা’আল্লাহ এ বযাপাকর শীঘ্রই আমরা ফবস্তাফরত আকলািনা করব, 

যাকত ঘলাককরা অবফহত হে ঘয, ফবজে ঘকবল আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ ঘথকক 

আকস আর তাুঁর সাহাকযয, যফদও দল অল্প হে, ‘আল্লাহর হুকুকম বহু ঘক্ষকত্র কু্ষদ্র 

দল বৃহৎ দকলর উপর জেযুি হকেকছ।’ আল্লাহ বধযকশীলকদর সকে আকছন।  
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হুনাইকনর যুকদ্ধর  টনা: 

মক্কা ফবজকের পকর অষ্টম ফহজফর সকনর শাওোল মাকস হুনাইকনর যুদ্ধ সং ফটত 

হে।  টনা ফছল এরূপ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম মক্কা ফবজে 

সমাপ্ত করার পকর সবফকছু যখন ফস্থর হে, এর অফধকাংশ ঘলাক ইসলাম গ্রহণ 

ককর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম তাকদরকক ঘছকে ঘদন (সাধারণ 

ক্ষমা ঘ াষণা ককরন) এরপর ফতফন জানকত পাকরন ঘয, হাওোফযন ঘগাত্র তাুঁর 

ফবরুকদ্ধ যুদ্ধ করার জনয একফত্রত হকেকছ। তাকদর ঘনতা হকে মাফলক ইবনু 

আউফ আন-নাদরী। তার সাকথ রকেকছ পুকরা সাক্বীফ ঘগাত্র, বানু জুশাম, বানু 

সা‘আদ ইবনু বকর, বানূ ফহলাকলর কফতপে বযফি, তারা সংখযাে অল্প, আমর 

ইবনু আফমর এবং আউফ ইবনু আফমকরর ফকছু সংখযক ঘলাক, তারা অগ্রসর 

হে, তাকদর সফে হে নারী, ফশশু, ঘিো এবং উট, এগুকলা ফছল তাকদর সামফরক 

শফি এবং তাকদর িাফহদা ঘমটাকনার জনয ঘযাগান ফহকসকব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম তাুঁর ঘসনাবাফহনী ফনকে তাকদর ঘমাকাফবলা করার জনয ঘবর 

হন, যারা মক্কা ফবজকের জনয তাুঁর সাকথ একসফছল। তাুঁকদর সংখযা হকে দশ 

হাজার, যাকদর মকধয মুহাফজর-আনসার এবং আরকবর ফকছু ঘগাত্র রকেকছ। তাুঁর 

সাকথ ওরাও ফছল যারা মক্কা ফবজকের পকর ইসলাম গ্রহণ ককর, যাকদরকক 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম ঘছকে ফদকেফছকলন, তাুঁরা ফছল সংখযাে 

দু’হাজার।  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম তাুঁকদরকক সাকথ ককর শত্রুকদর 

উকেকশয রওোনা ককরন, উিে বাফহনীর মাকে মক্কা ও তাকেকফর মধযবতকী 

একফট উপতযকাে ঘদখা হে, যার নাম হুনাইন। প্রিাকতর প্রথম িাকগ যুদ্ধ 

আরম্ভ হে। হাওোফযন ঘগাত্র অতফকককত আক্রমণ করার জনয ওত ঘপকত থাকক। 

মুসফলমরা উপতযকাে প্রকবশ করা মাত্রই তারা তাকদর উপর োুঁফপকে পকে এবং 
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মুসফলমরা অতফককত আক্রমকণর সমু্মখীন হে। তাকদর প্রফত তীর ফনফক্ষপ্ত হে 

এবং তরবাফরর আ াত আসকত থাকক। তারা ঘযৌথিাকব একবযফির হামলার 

মত ককর হামলা িালাে ঘযিাকব তাকদর বাদশাহ তাকদরকক ফনকদকশ ফদকেফছল। 

ঘস সমে মুসফলমরা পৃষ্ঠ-প্রদশকন ককর পলােন ককর। ঘযমন আল্লাহ তা‘আলা 

বকলকছন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম ঘসফদন দৃঢ় ফছকলন, ফতফন 

তাুঁর আশ-শাহবা নামক খচ্চকরর ফপকঠ আকরাহণ ককর শত্রুকদর ফদকক এফগকে 

যাফেকলন। তাুঁর িািা আব্বাস খচ্চরফটর ডান ফদককর রফশ ধকরফছকলন আর আবু 

সুফফোন ইবনুল হাফরস ইবনু আবু্দল মুত্তাফলব এর বাম পাকশর রফশ ধকরফছকলন। 

তাুঁরা খচ্চরফটর গফত মন্থর করকত িাইফছকলন যাকত ককর ঘসটা দ্রুত শত্রুকদর 

ফদকক ধাফবত না হে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম উচ্চস্বকর ফনকজর 

নাম উচ্চারণ ককর মুসফলমকদরকক ফফকর আসার আহ্বান জানাফেকলন। আর 

বলফছকলন: আমার ফনকট ফফকর একসা আল্লাহর বাোরা, আমার ফদকক একসা, 

আফম আল্লাহর রাসূল। আর ঘস অবস্থাে ফতফন বলফছকলন: আফম নবী, আফম 

ফমথযা বফল না, আফম আবু্দল মুত্তাফলকবর সন্তান। তাুঁর সকে প্রাে একশত জন 

সাহাবী দৃঢ় থাককন। ঘকউ ঘকউ বকলন: তারা ফছকলন আফশ জন, তাুঁকদর মকধয 

ফছকলন আবু বকর, ওমর রাফদোল্লাহু আনহুমা, আব্বাস, আলী, ফাদ্ল ইবনু 

আব্বাস, আবু সুফফোন ইবনুল হাফরস, আইমান ইবনু উমু্ম আইমান, উসামা 

ইবনু যাইদ এবং অনযানযরা ফরদওোনুল্লাফহ আলাইফহম আজমা‘ঈন। এরপর 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম তাুঁর িািাকক ফনকদকশ ঘদন -ফতফন 

ফছকলন উুঁিু আওোকজর অফধকারী। ফতফন ঘলাককদর মাকে উচ্চস্বকর এ ঘ াষণা 

ঘদন ঘয, ঘহ বাবলা গাকছর তলকদকশর বাে’আতকারীগণ,-এর িারা উকেশয 

হকে মুহাফজর ও আনসারবৃে, যারা বৃকক্ষর তলকদকশ ফরযওোকনর অফেকার 

প্রদান ককরফছল ঘয, তাুঁরা তাুঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম) ঘথকক পলােন 
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করকব না। তখন ফতফন তাকদরকক উচ্চস্বকর ডাককত থাককন: ঘহ সামুরাহ বৃকক্ষর 

ঘলাককরা, ফতফন আকরকবার বকলন: ঘহ সূরা বাকারার ঘলাককরা, তাুঁরা বলকত 

থাককন: আমরা এখাকন, আমরা এখাকন। ঘলাককরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-এর ফনকট ফফকর আসকত শুরু ককর। তাকদর কারও উট যফদ তার 

আনুগতয করকত অসম্মত হে (ক্লান্ত হকে পোর কারকণ) তখন ঘস তার বমক 

পফরধান ককর তার উট ঘথকক ঘনকম পাকে ঘহুঁকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-এর ফনকট ছুকট আকস। যখন ফবশাল সংখযক জনতা রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর িাফরপাকশ জকো হে তখন ফতফন তাকদরকক 

আন্তফরক হকে লোই করার ফনকদকশ ঘদন। এরপর ফতফন এক মুফষ্ট বালু গ্রহণ 

ককর তাুঁর রকবর ফনকট ঘদা‘আ ককরন আর তাুঁর সাহাযয কামনা ককর বকলন: 

وعدتينٞماٞلٞأجنزٞاللهم  “ঘহ আল্লাহ আপফন আমাকক ঘয ওোদা ফদকেফছকলন তা 

পূণক করুন” এরপর তা কাকফরকদর মুকখ ছুুঁকে মাকরন, ফকল তাকদর প্রকতযককর 

ঘিাকখ-মুকখ তা লাকগ আর তাকদরকক লোইকে বাধা প্রদান ককর, এরপর তারা 

পরাফজত হে। মুসফলমরা তাকদর পশ্চাদ্ধাবন ককর তাকদর কতককক হতযা ককরন 

আর কতককক বেী ককরন। আর বাফক মুসফলমরা ফফকর একস ঘদকখন বেীরা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর সমু্মকখ বাুঁধা অবস্থাে উপফস্থত 

রকেকছ। 

সহীহ বুখারী ও মুসফলকম একসকছ: শু‘বা বণকনা ককরন, আবু ইসহাক রহ. বারা 

ইবনু আফযব রাফদোল্লাহু আনহুমা ঘথকক বণকনা ককর বকলন: জননক বযফি তাুঁকক 

বকলন: ঘহ আবু আমারাহ, আপফন ফক হুনাইকনর যুকদ্ধ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম-ঘক ঘছকে পাফলকে ফগকেফছকলন? ফতফন বকলন: (তা বকট) 

ফকন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম পলােন ককরন ফন, হাওোফযন 

ঘগাত্র ফছল তীরোজীকত পারদশকী, তাকদর সাকথ আমাকদর সাক্ষাত হকল আমরা 
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তাকদর উপকর হামলা কফর। ফকল তারা পরাফজত হে। এরপর ঘলাককরা 

গফনমকতর মাল সংগ্রহ করার জনয বযস্ত হকে পকে; ফকন্তু ক্রমাগতিাকব 

আমাকদর প্রফত তীর ফনফক্ষপ্ত হকত শুরু ককর। ঘলাককরা (মুসফলমবৃে) পরাফজত 

হে। আফম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-ঘক প্রতযক্ষ কফর এ সমে 

আবু সুফফোন তাুঁর সাদা খচ্চকরর লাগাম ঘটকন ধকরফছকলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম এ সমে বলফছকলন: আফম হফে নবী, আফম ফমথযা বফল না, 

আফম আবু্দল মুত্তাফলকবর পুত্র। আফম বফল: একত ফতফন দুদকান্ত সাহফসকতার 

পফরিে ফদকেকছন, ফতফন প্রিে যুকদ্ধর মকধয অবস্থান ককরন। তাুঁর বসনযরা তাুঁকক 

ঘছকে পাফলকে যাে অথি ফতফন তাুঁর খচ্চকরর উপকর ফছকলন আর এটা এত 

দ্রুতগফতর ঘকাকনা বাহন ফছল না, যা দ্রুত িলকত পাকর অথবা পাফলকে ঘযকত 

পাকর। তা সকত্ত্বও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম ঘসটাকক শত্রুকদর 

ফদকক ধাফবত হকত উৎসাফহত করফছকলন। আর ফতফন ফনকজর পফরিে ফদফেকলন, 

ফকল তাকদর মকধয যারা তাুঁকক ফিনত না তারও তাুঁকক ফিনকত পাকর। (ফকোমত 

ফদবস পযকন্ত তাুঁর উপকর দরূদ ও সালাম বফষকত ঘহাক।) আর এ সব ফকছু 

ঘকবলমাত্র আল্লাহ তা‘আলার প্রফত তাুঁর আস্থা ও িরসার কারকণ হকেফছল আর 

ফতফন জানকতনও ঘয, অফিকরই আল্লাহ তা‘আলা তাুঁকক সাহাযয করকবন। আর যা 

সহকাকর ফতফন তাুঁকক দুফনোকত পাফঠকেকছন তা পূণক করকবন। আর সকল িীকনর 

উপকর ফতফন তাুঁর িীনকক ফবজেী করকবন। এ কারকণ আল্লাহ তা‘আলা বকলন:  

ِۦّ ٞرَُسوِلِّ َٰ ََٞعَ َٞسكِّينََتُهۥ ٞٱّلَلُ نَزَل
َ
ٞأ  তারপর আল্লাহ প্রশাফন্তর অফমেধারা বষকণ“ ُثَم

করকলন তাুঁর রসূকলর উপর” অথকাৎ, তাুঁর রাসূকলর উপকর তাুঁর প্রশাফন্ত ও 

ফস্থরতা। َٞٞٱلُۡمۡؤمِّنِّي  আর মু’ফমনকদর উপর” অথকাৎ যারা তাুঁর সাকথ“ َوََعَ

রকেকছন। ُٞٗٞجُنود نَزَل
َ
َٞوأ ٞتََرۡوَهاا َلۡم   “আর পাঠাকলন এমন এক ঘসনাবাফহনী যা 
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ঘতামরা ঘদখকত পাও ফন” তারা হকে ঘফকরশতামেলী, ইমাম আবু জাফর ইবনু 

জারীর এ মত বযি ককরন: হাফদস বণকনা ককরকছন আমাকদর ফনকট কাফসম 

(ফতফন) বকলন: হাফদস বণকনা ককরকছন আমার ফনকট আল-হাসান ইবনু আরফাহ, 

(ফতফন) বকলন: হাফদস বণকনা ককরকছন আমার ফনকট আল-মু‘তাফমর ইবনু 

সুলাইমান, (ফতফন)) আউফ ঘথকক, ফতফন হকেন ইবনু আবু জামীলাহ আল-

আরাবী, (ফতফন) বকলন: আফম ইবনু বারসাকনর আযাদকৃত ঘগালাম আবু্দর 

রহমানকক বলকত শুকনফছ: আমার ফনকট এমন এক বযফি বণকনা ককরকছন, ঘয 

হুনাইকনর যুকদ্ধ মুশফরককদর সাকথ ফছল। ঘস বলল: হুনাইকনর যুকদ্ধ আমরা এবং 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর সাহাবীগন যখন পরস্পকরর 

মুকখামুফখ হই, তখন তাুঁরা যুদ্ধকক্ষকত্র ততক্ষণও ফটকক ফছল না, যতক্ষণ সমকে 

বকরীর দুধ ঘদাহন করা হে। ঘস আরও বকল: আমরা তাকদরকক পশ্চাদ্ধাবন 

করকত থাফক এমনফক আমরা সাদা খচ্চকরর আকরাহীর ফনকট একস থাফম। তখন 

ঘদফখ ফতফন হকেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম। ফতফন বকলন: (এ 

সমে) তাুঁর ফনককট আমরা সুের শুভ্র ঘিহারার ফকছু ঘলাককর ঘদখা পাই। তারা 

আমাকদরকক বকল: ঘতামাকদর ঘিহারাগুকলা ধ্বংস ঘহাক, ঘতামরা ফফকর যাও। ঘস 

বকল: এরপর আমাকদর পরাজে  কট। এরপর তারা আমাকদর কাুঁকধ ঘিকপ বকস, 

এই ফছল আমাকদর সমাফপ্ত।  

َِّكَٞٞبۡعدِّٞٞمِّنٞ ٞٱّلَلَُٞٞيُتوُبُٞٞثمَٞ﴿ َٰل ََٰٞٞذ هَٞٞمنََٞعَ يمٞ َٞغُفور َٞٞوٱّلَلُٞٞيََشآُء  ]  ٢٧: اتلوبة[ ﴾٢٧ٞرَحِّ

“২৭. এরপরও আল্লাহ যার জনয ইকে করকবন তাকক ক্ষমার দৃফষ্টকত ঘদখকবন, 
আল্লাহ বেই ক্ষমাশীল, বেই দোলু।” [সূরা আত-তাওবাহ: ২৭] 

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ٞ َٞغُفور َوٱّلَلُ ٞه َٞمنٞيََشآُء َٰ َِّكََٞعَ َٰل َٞذ َٞبۡعدِّ ٞمِّن  يرَُٞٞثَمَٞيُتوُبٞٱّلَلُ مٞ حِّ  

“এরপরও আল্লাহ যার জনয ইকে করকবন তাকক ক্ষমার দৃফষ্টকত ঘদখকবন, 
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আল্লাহ বেই ক্ষমাশীল, বেই দোলু” আল্লাহ তা‘আলা হাওোফযকন ঘগাকত্রর বাফক 

ঘলাককদর তাওবাহ কবুল ককরন, তাুঁরা ইসলাম গ্রহণ ককর এবং তাুঁরা মুসফলম 

হকে তাুঁর ফনকট আগমন ককর, তাুঁর সাকথ ঘযাগ ঘদে। এই  টনা  কট তাুঁর 

মক্কাে ঘপৌঁছাকনার পূকবক হুনাইন যুকদ্ধর প্রাে ফবশ ফদন পকর ফজ‘রানা নামক 

স্থাকন। ঘস সমে তাকদরকক দু’ফট ফবষকের একফট ঘবকছ ঘনওোর ইখফতোর 

ঘদওো হে, তাকদরকক বেীকদর গ্রহণ করার অথবা তাকদর সম্পদ। তারা 

তাকদর বেীকদর গ্রহকণ সম্মত হে, তারা ফছল ছে হাজার বেী যাকদর মকধয 

নারী ও ফশশু ফছল। ফতফন তাকদরকক তাকদর ফনকট ফফফরকে ঘদন, তকব তাকদর 

সম্পফত্ত ফবজেীকদর মাকে বণ্টন ককরন। ফতফন সাধারণ ক্ষমা প্রাপ্ত ঘলাককদরকক 

অফতফরি ফকছু প্রদান ককরন, যাকত ককর ইসলাকমর প্রফত তাকদর অন্তর আকৃষ্ট 

হে। তাকদরকক প্রকতযককক একশতফট ককর উট ঘদন, তাকদর মকধয মাফলক 

ইবনু আউফ আন-নািরীও ফছল। ফতফন তাুঁকক তার কাওকমর শাসক ফহকসকব 

ফনকোগ ঘদন। ঘযমন ঘস ইকতাপূকবক ফছল।  

َهاٞ﴿ يُّ
َ
أ ٞٞٱلُۡمۡۡشُِّكونَٞٞإَِّنَماَٞءاَمُنٓوا ٞٞٱََّلِّينََٞٞيَٰٓ دََٞٞيۡقَرُبوا ٞٞفََلٞٞجَنَس  َٞهََٰذا ََٞٞعمِّهِّمَۡٞٞبۡعدَٞٞٱۡۡلََرامَٞٞٱلَۡمۡسجِّ
ۡفُتمِۡٞٞإَونۡٞ ٓٞٞمِّنٞٱّلَلُُٞٞيۡغنِّيُكمُٞٞفََسۡوَفَٞٞعۡيلَةٗٞٞخِّ َٰتِّلُوا ٢٨َٞٞٞحكِّيمٞ َٞعلِّيمٞ ٞٱّلَلَٞٞإِّنََٞٞشآَء ٞٞإِّنٞفَۡضلِّهِۦّ َٞق
ِّٱّلَلِّٞٞونَٞيُۡؤمِّنَُّٞٞلٞٞٱََّلِّينَٞ ِّٱَۡلَۡومَِّٞٞوَّلٞٞب رِّٞٞب ُِّمونََٞٞوَّلٞٞٱٓأۡلخِّ يُنونََٞٞوَّلَٞٞورَُسوُِلُۥٞٱّلَلَُٞٞحَرمََٞٞماُُٞيَر  ٞدِّينَٞٞيَدِّ
ِّٞ وتُوا ٞٞٱََّلِّينَٞٞمِّنَٞٞٱۡۡلَق 

ُ
َتََٰبٞٞأ ۡزَيةَُٞٞيۡعُطوا َٞٞحَّتَٰٞٞٱۡلكِّ   ،٢٨: اتلوبة[ ﴾٢٩َٞصَٰغُِّرونََٞٞوُهمۡٞٞيَدٞ َٞعنٞٱۡۡلِّ

٢٩[ 

“২৮. ঘহ ঈমানদারগণ! মুশফরকরা অপফবত্র। কাকজই এ বছকরর পর তারা ঘযন 
মসফজকদ হারাকমর ফনকট না আকস। ঘতামরা যফদ দফরদ্রতার িে কর তকব 
আল্লাহ ইকে করকল অফিকরই তাুঁর অনুগ্রকহর মাধযকম ঘতামাকদরকক অিাব-মুি 
ককর ফদকবন। ফনশ্চেই আল্লাহ সবকজ্ঞ, মহা ফবজ্ঞানী। ২৯. যাকদরকক ফকতাব 
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ঘদওো হকেকছ তাকদর মকধয যারা আল্লাহর প্রফত ঈমান আকন না এবং ঘশষ 
ফদকনর প্রফতও না আর আল্লাহ ও তাুঁর রাসূল যা হারাম ককরকছন তাকক হারাম 
গণয ককর না আর সতয িীনকক ফনকজকদর িীন ফহকসকব গ্রহণ ককর না তাকদর 
ফবরুকদ্ধ যুদ্ধ কর, ঘয পযকন্ত না তারা বশযতা সহকাকর ঘস্বোে টযাক্স ঘদে।” 
[সূরা আত-তাওবাহ: ২৮-২৯] 

মসফজদুল হারাকম প্রকবকশ মুশফরককদর প্রফত ফনকষধাজ্ঞা আকরাপ: 

আল্লাহ তা‘আলা িীনী ও আফত্মক ফদক ঘথকক পফবত্র তাুঁর মুফমন বাোগণকক 

ফনকদকশ প্রদান ককরন তারা ঘযন িীনী িাকব অপফবত্র মুশফরককদরকক মসফজদুল 

হারাকম প্রকবকশ বাধা দান ককর। আর তারা ঘযন এই আোত অবতীণক হওোর 

পকর এর ফনকটবতকী না হে। এই আোতফট নবম ফহজফর সকন অবতীণক হে। এ 

কারকণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম ঘস বৎসর আলী রাফদোল্লাহু 

আনহু-ঘক আবু বকর রাফদোল্লাহু আনহু-এর সেী ফহকসকব ঘপ্ররণ ককরন। আর 

তাুঁকক ফনকদকশ ঘদন ঘয, ফতফন ঘযন মুশফরককদর মাকে ঘ াষণা ককরন, এ 

বৎসকরর পর ঘকাকনা মুশফরক ঘযন হজ না ককর আর উলে হকে বােতুল্লাহর 

তাওোফ না ককর। আল্লাহ তা‘আলা এ ফােসালা পূণক ককরন আর এটাকক 

শরীেত ফহকসকব জাফর ককরন। আবু্দর রাযযাক বণকনা ককরন, জাফবর ইবনু 

আবু্দল্লাহ এই আোত: 

ٞإَِّنَماٞٱلُۡمۡۡشُِّكوَنٞ َدٞٱۡۡلََراَمَٞبۡعَدََٞعمِّهِّۡمَٞهََٰذاٞجَنَس  ٱلَۡمۡسجِّ
 ٞ فََلَٞيۡقَرُبوا  “মুশফরকরা অপফবত্র, 

কাকজই এ বছকরর পর তারা ঘযন মসফজকদ হারাকমর ফনকট না আকস” সম্পককক 

বকলন: তকব ঘস যফদ দাস অথবা ফযম্মী হে তকব ফিন্ন কথা। ইমাম আবু আমর 

আল-আউযােী বকলন: ওমর ইবনু আবু্দল আযীয (তাুঁর গিনকরকক) ফলকখ পাঠান 

ঘয, ইোহূদী ও নাসারাকদরকক মুসফলমবৃকের মসফজদসমূকহ প্রকবকশ বাধা প্রদান 



 

 

সূরা আত-তাওবার তাফসীর  
 45  

কর, আর ফতফন তার এই ফনকদককশর সাকথ আল্লাহ তা‘আলার এই বাণীও ফলকখ 

পাঠান: ٞٞإَِّنَماٞٱلُۡمۡۡشُِّكوَن جَنَس   “মুশফরকরা অপফবত্র”।  

‘আতা বকলন: হারাকমর (পফবত্র এলাকার) সমূ্পণক অংশই মসফজদ। ঘকননা 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: َٞهََٰذا َٞبۡعَدََٞعمِّهِّۡم ٞٱۡۡلََراَم َد ٞٱلَۡمۡسجِّ
 কাকজই এ“ فََلَٞيۡقَرُبوا 

বছকরর পর তারা ঘযন মসফজকদ হারাকমর ফনকট না আকস”।  

এই সম্মাফনত আোতফট প্রমাণ ককর ঘয, মুশফরকরা অপফবত্র, ঘযিাকব তা 

মুফমনগকণর পফবত্রতার প্রমাণ বহন ককর। এ বযাপাকর সহীহ হাফদকস একসকছ: 

‘মু’ফমন অপফবত্র হে না।’  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: َٞٗٞعۡيلَة ۡفُتۡم ٞٱِٞإَوۡنٞخِّ ٞإِّنَٞشآَء ٞفََسۡوَفُٞيۡغنِّيُكُم ٓ ٞمِّنٞفَۡضلِّهِۦّ ّلَلُ  

“ঘতামরা যফদ দাফরদ্রতার িে কর, তকব অফিকরই তাুঁর অনুগ্রকহর মাধযকম 

ঘতামাকদরকক অিাব-মুি ককর ঘদকবন”। মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক বকলন: ঘকননা 

ঘলাককরা বলকত লাগকলা: আমাকদর হাট-বাজার বন্ধ হকে যাকব, আমাকদর 

বযবসা-বাফণজয ধ্বংস হকে যাকব আর আমরা যা উপাজকন ককরফছ তা ফবফকল 

যাকব। ফকল আল্লাহ তা‘আলা এই আোত: َٞۡفُتۡمٞع ٞنّلَلُٞمِّٞفََسۡوَفُٞيۡغنِّيُكُمٞٱٞۡيلَةِٗٞإَوۡنٞخِّ
ٓٞإِّنَٞشآَء ٞ  ঘতামরা যফদ দাফরদ্রতার িে কর, তকব অফিকরই তাুঁর অনুগ্রকহর“ فَۡضلِّهِۦّ
মাধযকম ঘতামাকদরকক অিাব-মুি ককর ঘদকবন”। এছাো অনযানয উপাকে,  ِّٞن َشاءَٞٞإ  

“আল্লাহ ইকে করকল” َٞوَُهۡمَٞصَٰغُِّرون “তারা বশযতা সহকাকর” এই পযকন্ত নাফযল 
ককরন। অথকাৎ ঘতামরা ঘয ঘস সমস্ত বাজার বকন্ধর আশঙ্কা করছ এটা তার 

পফরবকতক, ফকল আল্লাহ তা‘আলা তাকদরকক ফশকককর ফবষে ঘথকক তাকদর যা বন্ধ 

হকে ঘগকছ তার ফবফনমে প্রদান ককরন। ফতফন তাকদরকক আহকল ফকতাবীকদর 

ফনকট ঘথকক ফজফযো (টযাক্স) গ্রহকণর বযবস্থা ককরন। আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস 
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রাফদোল্লাহু আনহুমা, মুজাফহদ, ইকফরমা, সাঈদ ইবনু জুবাইর, কাতাদা, দাহ্হাক 

এবং অনযানযকদর ঘথকক এরূপ বফণকত হকেকছ।  

َعلِّيمٞاّلَلَٞٞإِّنَٞ  “ফনশ্চেই আল্লাহ সবকজ্ঞ” অথকাৎ ফককস ঘতামাকদর মেল রকেকছ, 

 মহা ফবজ্ঞানী” অথকাৎ ঘয ফবষকে ফতফন ফনকদকশ ঘদন আর যা ঘথকক ফনকষধ“ َحكِّيم

ককরন। ঘকননা ফতফন তাুঁর কথা ও কমকসমূকহ ফনখুুঁত, তাুঁর বাোকদর এবং তাুঁর 

ফসদ্ধাকন্ত ইনসাকফর অফধকারী। এ কারকণ ফতফন ঘস সমস্ত আে-উপাজককনর 

পফরবকতক তাকদরকক ফজফযোর সম্পদ প্রদান ককরন, যা তারা ফজফম্মকদর ফনকট 

ঘথকক গ্রহণ ককর।  
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ফজফযো না ঘদওো পযকন্ত আহকল ফকতাফবকদরকক হতযা করার বযাপাকর উৎসাহ 

প্রদান: 

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বকলন: 
َٰتِّلُوا ٞٞ﴿ ِّٱّلَلِّٞٞيُۡؤمُِّنونََّٞٞلٞٞٱََّلِّينََٞٞق ِّٱَۡلَۡومَِّٞٞوَّلٞٞب رِّٞٞب ُِّمونََٞٞوَّلٞٞٱٓأۡلخِّ َٞوَّلَٞٞورَُسوُِلُۥٞٱّلَلَُٞٞحَرمََٞٞماُُٞيَر 

يُنونَٞ ِّٞٞدِّينَٞٞيَدِّ وتُوا ٞٞٱََّلِّينَٞٞمِّنَٞٞٱۡۡلَق 
ُ
َتََٰبٞٞأ ۡزَيةَُٞٞيۡعُطوا َٞٞحَّتَٰٞٞٱۡلكِّ  ﴾٢٩َٞصَٰغُِّرونَٞٞوَُهمۡٞٞيَدٞ َٞعنٞٱۡۡلِّ

   ]٢٩: اتلوبة[

“২৯. যাকদরকক ফকতাব ঘদওো হকেকছ তাকদর মকধয যারা আল্লাহর প্রফত ঈমান 
আকন না, আর ঘশষ ফদকনর প্রফতও না, আর আল্লাহ ও তাুঁর রাসূল যা হারাম 
ককরকছন তাকক হারাম গণয ককর না, আর সতয িীনকক ফনকজকদর িীন ফহকসকব 
গ্রহণ ককর না তাকদর ফবরুকদ্ধ যুদ্ধ কর ঘয পযকন্ত না তারা বশযতা সহকাকর 
ঘস্বোে টযাক্স ঘদে।” [সূরা আত-তাওবাহ: ২৯]  

তারা যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর প্রফত ঈমান আকন না 

তখন রাসূলগকণর কারও প্রফত আর তারা যা ফনকে একসকছন তার প্রফত তাকদর 

ফবশুদ্ধ ঈমান ফটকক না; বরং তারা ঘতা ফনছক তাকদর ঘখোলখুফশ, তাকদর 

প্রবৃফত্তর এবং তাকদর বাপ-দাদারা যাকত ফলপ্ত ফছল তার অনুসরণ ককর; তারা 

ঘসগুকলার অনুসরণ এজনয ককর না ঘয, এগুকলা আল্লাহ তা‘আলার আইন এবং 

তাুঁর দীন। ঘকননা তাকদর হাকত ঘয ফকতাব রকেকছ তার প্রফত যফদ তারা ফবশুদ্ধ 

রূকপ ঈমান আনত তকব ঘতা ঘসটা তাকদরকক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-এর প্রফত ঈমান আনার প্রফত ফদক ফনকদকশনা ফদত। ঘকননা সমস্ত 

নবীই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর আগমকনর সুসংবাদ ফদকে 

ঘগকছন আর তাুঁর আনুগতয করার ফনকদকশ ফদকেকছন। এরপর যখন ফতফন 

(সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম) আগমন ককরন তখন তারা তাুঁকক অস্বীকার 
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ককর অথি ফতফন হকেন সবকিকে সম্মাফনত রাসূল। কাকজই বুো যাকে ঘয, 

তারা পূবকবতকী নবীগকণর শরীেতকক এ ফহকসকব আুঁককে ধকরফন ঘয, ঘসটা আল্লাহ 

তা‘আলার পক্ষ ঘথকক একসকছ; বরং তারা তাকদর ঘখোলখুফশ এবং প্রবৃফত্তর 

অনুসরণ ককরফছল। ফকল অবফশষ্ট নবীকদর প্রফত তাকদর ঈমান আনেন তাকদর 

ঘকাকনা উপকাকর আকস ফন, তারা ঘতা নবীকদর সদকার, তাকদর মকধয সকবকাত্তম, 

সবককশষ ও সবকিকে কাকমল নবীকক অস্বীকার ককরকছ। এ কারকণ আল্লাহ 

তা‘আলা বকলন: ينَ  قَاتِلُوا ِ ِمنُونَ  ال اَّله ِ  يُؤ  مِ  َوال بِاَّلله َو  ُمونَ  َوال اآلِخرِ  بِاْل  مَ  َما ُُيَرِّ ُ  َحره  اَّلله
َقِّ  ِدينَ  يَِدينُونَ  َوال َورَُسوُلُ  ينَ  ِمنَ  اْل  ِ وتُوا اَّله

ُ
َب ال ِكتَا أ  “যাকদরকক ফকতাব ঘদওো 

হকেকছ তাকদর মকধয যারা আল্লাহর প্রফত ঈমান আকন না, আর ঘশষ ফদকনর 

প্রফতও না, আর আল্লাহ ও তাুঁর রাসূল যা হারাম ককরকছন তাকক হারাম গণয 

ককর না, আর সতয িীনকক ফনকজকদর িীন ফহকসকব গ্রহণ ককর না”। মুশফরকরা 

পরাফজত হওোর পকর আহকল ফকতাবীকদর সাকথ যুকদ্ধর সূিনা করার ফনকদকশ 

প্রদান ককর এই সম্মাফনত আোত অবতীণক হে, যখন ঘলাককরা দকল দকল 

আল্লাহর িীকন প্রকবশ ককর। আরব উপিীকপ যখন ফস্থরতা আকস তখন আল্লাহ 

এবং তাুঁর রাসূল ইোহূদী ও নাসারাকদর ফবরুকদ্ধ যুদ্ধ করার ফনকদকশ প্রদান 

ককরন। এটা ফছল নবম ফহজফরর  টনা। এ কারকণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম ঘরাকমর ফবরুকদ্ধ যুদ্ধ করার প্রস্তুফত গ্রহণ ককরন আর 

ঘলাককদরককও এ বযাপাকর উিুদ্ধ ককরন। আর ফতফন তাকদরকক তাুঁর লক্ষয ও 

গন্তবয সম্পককক অবফহত ককরন। ফতফন মফদনার আকশ পাকশ ফবফিন্ন আরব 

এলাকাসমূকহ বসনয সংগ্রকহর জনয তাুঁর ঘলাক ঘপ্ররণ ককরন, ফতফন ফত্রশ হাজার 

বসনয সংগ্রহ ককরন, মদীনাবাসী এবং তার আকশ পাকশর মুনাফফক এবং 

অনযানযরা ফজহাদ ঘথকক ঘপছকন পকে যাে। এটা ফছল দুফিকক্ষ এবং প্রিে গরকমর 

সমে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম ঘরাকমর ফবরুকদ্ধ যুদ্ধ করার 



 

 

সূরা আত-তাওবার তাফসীর  
 49  

জনয শাকমর উকেকশয রওোনা ককরন। এমনফক ফতফন তাবুক ঘপৌঁকছন, ফতফন 

ঘসখাকন অবতরণ ককর পাফনর উৎকস তাুঁবু খাফটকে প্রাে ফবশ ফদন অবস্থান 

ককরন। এরপর ফতফন মফদনাে ফফকর আসার জনয আল্লাহ তা‘আলার ফনকট 

ইফস্তখারা (ফসদ্ধান্ত পাওোর উকেকশয সালাত আদাে) ককরন। এরপর ফতফন ফফকর 

আকসন। ঘকননা অবস্থা খুব সংফগন ফছল এবং ঘলাককরা দুবকল হকে পকেফছল। এ 

সংক্রান্ত বণকনা আল্লাহ িাকহ ঘতা অফিকরই আসকছ।  

ফজফযো হকে অপমান-অপদস্থ এবং কুফফরর ফনদশকন: 

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: َيةَ  ُيع ُطوا َحّته  ز  ِ
 ঘয পযকন্ত না তারা ঘস্বোে টযাক্স“  اْل 

ঘদে” অথকাৎ যফদ তারা ইসলাম গ্রহণ না ককর   يَد   َعن  “ঘস্বোে” অথকাৎ পরাফজত 

ককর এবং বাধয ককর   َصاِغُرونَ  وَُهم  (বশযতা সহকাকর) অথকাৎ তারা অপমাফনত-

অপদস্থ। এ কারকণ ফজফম্মকদরকক সম্মান প্রদশকন করা এবং মুসফলমকদর উপকর 

তুকল ধরার ববধতা ঘনই; বরং তারা হীন, সম্মানহীন ও হতিাগা। ঘযমন, সহীহ 

মুসফলম শরীকফ একসকছ: আবু হুরাইরাহ রাফদোল্লাহু আনহু বকলন, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলকছন: “ঘতামরা ইোহূদী-খৃষ্টানকদরকক (তাকদর পূকবকই) 

আকগ ঘবকে সালাম ফদও না। তাকদর কারও সাকথ পকথ যখন ঘতামাকদর সাক্ষাত 

হে তখন তাকদরকক সংকীণক সরু পকথ (িলকত) বাধয কর।” এ কারকণ 

আমীরুল মু’ফমনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাফদোল্লাহু আনহু তাকদর উপকর তাকদর 

অপমান-অপদকস্থর এই প্রফসদ্ধ শতক আকরাপ ককরন। এ ফবষেফট হাফদকসর 

ইমামগণ আবু্দর রহমান ইবনু গানাম আল-আশআরী ঘথকক বণকনা ককরন, ফতফন 

বকলন: আফম ওমর ইবনুল খাত্তাকবর পক্ষ ঘথকক শাকমর খৃষ্টানকদর সাকথ কৃত 

শাফন্তিুফির শতকগুকলা ফলফপবদ্ধ ককরফছ, 
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“পরম করুণামে ও অসীম দোলু আল্লাহ তা‘আলার নাকম শুরু করফছ, এটা 

হকে অমুক অমুক শহকরর খৃষ্টানকদর পক্ষ ঘথকক আল্লাহর বাো ওমর ইবনুল 

খাত্তাকবর প্রফত (ফলফখত) দলীল: আপনারা (ঘহ মুসফলম) যখন আমাকদর ফনকট 

আগমন ককরন তখন আমরা আমাকদর ফনকজকদর, আমাকদর সন্তানাফদর, 

আমাকদর ধনসম্পকদর এবং আমাকদর ধকমকর অনুসারীকদর জনয ফনরাপত্তার 

আকবদন জাফনকেফছলাম আর ঘতামাকদর জনয আমরা আমাকদর উপকর এ শতক 

ককর ফনকেফছলাম ঘয, আমরা আমাকদর এলাকাে এবং আকশ পাকশর এলাকাে 

সন্নযাসীকদর জনয না ঘকাকনা মাঠ, ফগজকা ও পুণযস্থান ফনমকাণ করব আর না ধ্বংস 

হকে যাওো এগুকলার ঘকাকনাফট সংস্কার করব, আর না এগুকলার ঘকাকনাফট 

মুসফলমকদর ফবরুকদ্ধ ষেযকন্ত্রর উকেকশয বযবহার করব। আর না ফদকন-রাকত 

ঘকাকনা মুসফলমকক আমাকদর গীজকাসমূকহ অবতরণ করকত বাধা ফদব। আর 

আমাকদর ইবাদতখানার দরজাগুকলাকক পফথক ও মুসাফফরকদর জনয উনু্মি ককর 

ফদব, মুসফলমবৃকের যারা আমাকদর ফনকট অফতফথ ফহকসকব আসকব তাকদরকক 

আমরা ফতনফদন থাকার এবং খাবাকরর বযবস্থা করব। আর না আমরা আমাকদর 

ফগজকা এবং  রবােীগুকলাকত মুসফলমবৃকের ফবরুকদ্ধ ঘগাকেোকদর আশ্রে ফদব, 

অনুরূপিাকব মুসফলমকদর সাকথ প্রতারণার ঘকাকনা কাজ হকত ঘদখকল তা 

ঘগাপনও করব না। আমরা আমাকদর সন্তানকদরকক কুরআন ফশক্ষা ফদব না, 

জনগকণর ফনকট ফশকক প্রিার করকবা না, আর না ঘসফদকক কাউকক আহ্বান 

করব, আমাকদর ঘকাকনা আত্মীেস্বজনকক ইসলাকম প্রকবকশ বাধা ফদব না যফদ ঘস 

তা িাে, আমরা মুসফলমবৃেকক সম্মান করব, আমরা আমাকদর ঘস সব আসন 

ঘছকে ফদব ঘযসব আসকন তারা বসকত িাে, আমরা তাকদর সাদৃশয গ্রহণ করব 

না তাকদর ঘপাষাককর, টুফপ, পাগেী, িপ্পল, িুকলর স্টাইকলর, আমরা তাকদর মত 

কথাবাতকা বলব না, তাকদর মত উপনাম রাখব না, অশ্ব-পৃকষ্ঠ িেব না, আমাকদর 
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কাুঁকধ তরবাফর েুফলকে রাখব না, আমরা ঘকাকনা অস্ত্র ধারণ করব না, আর তা 

আমাকদর সাকথ বহনও করকবা না, আমরা আরফব িাষাে আমাকদর সীলকহামার 

ঘখাদাই করব না, মদ ফবক্রে করব না, আমাকদর মাথার সামকনর ফদকক িুল 

কাটা থাককব। আমরা ঘযখাকন যাব ঘসখাকন আমাকদর ঘরওোজ মাফফক ঘপাষাক 

পফরধান করব। আমরা ঘকামকর ঘবল্ট পফরধান করব। আমাকদর গীজকসমূকহ কু্রশ 

টাোব না, মুসফলমবৃকের পকথ- াকট এবং হাট-বাজাকর কু্রশ প্রকাশ করব না 

এবং ঘকাকনা ফকছু ফলখব না, আমাকদর গীজকাগুকলাকত মৃদুিাকব  ন্টা বাজাব, 

মুসফলমবৃকের উপফস্থফতকত আমাকদর গীজকাগুকলাকত উচ্চস্বকর আমাকদর ধমকীে 

গ্রন্থ পাঠ করব না, আমাকদর মৃতকদর দাফন-কাফকনর প্রাথকনাে আমাকদর 

আওোজকক উুঁিু করব না, মুসফলমবৃকের রাস্তা াকট এবং হাট-বাজাকর শব-

ঘশািাযাত্রাে বাফত জ্বালাব না, মুসফলমবৃকের কবকরর পাকশ্বক আমাকদর 

মৃতকদরকক কবরস্থ করব না, মুসফলমবৃকের পাকোও করা বেীকক ঘগালাম 

ফহকসকব ক্রে করব না, আমরা মুসফলমবৃেকক পকথর সন্ধান ফদব, তাকদর বাফে-

 কর উুঁফক মারব না।” 

ফতফন বকলন: যখন আফম এই দলীলফট ফনকে ওমর রাফদোল্লাহু আনহু-এর ফনকট 

আফস তখন ফতফন তাকত সংকযাজন ককরন: ঘকাকনা মুসফলমকক প্রহার করব না। 

আমরা আপনাকদর জনয আমাকদর, আমাকদর ধকমকর অনুসাফরকদর ফবরুকদ্ধ এ 

সমস্ত শতকাকরাপ করলাম, আর এ শকতক আমরা ফনরাপত্তা গ্রহণ করলাম, আর 

আপনাকদরকক ঘদওো এ সমস্ত শকতকর ঘকাকনা একফট যফদ আমরা িে কফর 

তকব আমাকদর ঘকাকনা ফযম্মাহ (ফনরাপত্তার অফেকার) ঘনই। আর আপনারা 

আমাকদর সাকথ তাই করকত পারকবন যা আপনারা আপনাকদর ফবরুদ্ধািরণকারী 

ও ফবকদ্রাহীকদর সাকথ ককর থাককন।”  
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﴿ِّٰٞ ِّٰٞٞٱّلَلِّٞٞٱۡبنُُٞٞعَزۡيرٞ ٞٱَۡلَُهودَُٞٞوقَالَ يحُٞٞٱنلََصََٰرىَٞوَقالَ َِّكٞٞٱّلَلِّ ٞٞٱۡبنُٞٞٱلَۡمسِّ َٰل َٰهِّهِّۡمٞ ٞقَۡولُُهمَٞذ ۡفَو
َ
ِّأ ٞب

ٞ ََٰتلَُهمَُٞٞقۡبُل ٞٞمِّنَٞكَفُروا ٞٞٱََّلِّينَٞٞقَۡوَلٞٞونَٞيَُضَٰهِّ َّنَٰٞٞٱّلَلُ َٞٞق
َ
ۡحَبارَُهمۡٞٞٱََتَُذٓوا ٣٠ٞٞٞيُۡؤفَُكونَٞٞأ

َ
َٞورُۡهَبَٰنَُهمۡٞٞأ

ۡرَباٗبا
َ
ِّنٞأ يحَٞٞٱّلَلُِّٞٞدونِّٞٞم  َٓٞٞمۡرَيمَٞٞٱۡبنََٞٞوٱلَۡمسِّ مُِّرٓوا َٞٞوَما

ُ
َۡعُبُدٓوا ٞٞإَِّّلٞٞأ ٗدا ٞٞإَِّلَٰٗهاَٞلِّ ُٞهَو ٞٞإَِّّلٞٞإَِّلَٰهََّٞٞلَٓٞٞوَٰحِّ

 ]  ٣١  ،٣٣: اتلوبة[ ﴾٣١ٞٞيُۡۡشُِّكونََٞٞعَماُٞسۡبَحََٰنُهۥ
“৩০. ইোহূদীরা বকল, ‘উযাের আল্লাহর পুত্র। আর নাসারারা বকল, মাসীহ 
আল্লাহর পুত্র। এসব তাকদর মুকখর কথা। একত তারা তাকদর পূকবককার 
কাফফরকদর কথারই অনুকরণ ককর। আল্লাহ তাকদরকক ধ্বংস করুন! 
ঘকমনিাকব তারা সতয পথ ঘথকক দূকর ফছটকক পকেকছ। ৩১. আল্লাহকক বাদ 
ফদকে তারা তাকদর ‘আফলম আর দরকবশকদরকক রব বাফনকে ফনকেকছ; আর 
মারইোম-পুত্র মাসীহককও। অথি তাকদরকক এক ইলাহ বযতীত (অকনযর) 
‘ইবাদাত করার আকদশ ঘদওো হে ফন। ফতফন বযতীত সফতযকাকরর ঘকাকনা ইলাহ 
ঘনই, প্রশংসা আর মফহমা তাুঁরই, (বহু ঊকধ্বক ফতফন) তারা যাকদরকক (তাুঁর)) 
অংশীদার গণয ককর তা ঘথকক।” [সূরা আত-তাওবাহ্: ৩০-৩১]  
ইোহূদী-নাসারাকদর ফশকক ও কুফরী, যা তাকদরকক হতযার ফনকদকশ ঘদওোর 

কারণ: 

আল্লাহ তা‘আলা মুফমনগণকক উিুদ্ধ করকছন ইোহূদী-খৃষ্টান মুশফকর-কাফফর 

সম্প্রদােকক হতযার করার বযাপাকর। ঘকননা তারা আল্লাহ তা‘আলার ফবরুকদ্ধ 

জ নয ফমথযািার ককর, ইোহূদীরা উযাইর আলাইফহস সালাম সম্পককক বকল: ফতফন 

হকেন আল্লাহর পুত্র, আল্লাহ তা‘আলা এ ধরকণর কথা-বাতকা ঘথকক অকনক 

অকনক উকধ্বক। ... 

অনুরূপিাকব ঈসা মাসীহ আলাইফহস সালাকমর বযাপাকর খৃষ্টানকদর ঘগামরাফহ 

সুস্পষ্ট। এ কারকণ আল্লাহ তা‘আলা উিে দলকক ফমথযাবাদী ঘ াষণা ককর 

বকলন:  َٰٞهِّهِّۡم ۡفَو
َ
ِّأ َِّكٞقَۡولُُهمٞب َٰل  এসব তাকদর মুকখর কথা) অথকাৎ ফমথযা ও ভ্রান্ত“ َذ
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কথাবাতকা ছাো তারা ঘয দাফব ককরকছ ঘস বযাপাকর তাকদর ঘকাকনা ফিফত্ত ঘনই। 

ٞ ونَٞيَُضَٰهِّ  “অনুকরণ ককর” অথকাৎ সাদৃশয সৃফষ্ট ককর  ٞ مِّنَٞقۡبُل  ٞ  قَۡوَلٞٱََّلِّيَنَٞكَفُروا
“একত তারা তাকদর পূকবককার কাফফরকদর কথারই” অথকাৎ তাকদর পূকবক ঘয 

সমস্ত জাফত ফছল এরা তাকদর অনুকরণ করকছ, ফকল তারা তাকদর মত 

ঘগামরাহ হকে ঘগকছ ٞ ََُٰتلَُهُمٞٱّلَل  আল্লাহ তাকদরকক ধ্বংস করুন” আবু্দল্লাহ ইবনু“ َق

আব্বাস রাফদোল্লাহু আনহুমা বকলন: তাকদর উপকর আল্লাহ তা‘আলার অফিশাপ 

ٞيُۡؤفَُكونَٞ َّنَٰ
َ
 ঘকমনিাকব তারা সতয পথ ঘথকক দূকর ফছটকক পকেকছ” অথকাৎ“ أ

কীিাকব তারা সতয ঘথকক ফবভ্রান্ত হকে অথি তা সুস্পষ্ট, তারা ফমথযার প্রফত 

ফফকর আসকছ?  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ٞٗۡرَباب
َ
ۡحَبارَُهۡمَٞورُۡهَبََٰنُهۡمٞأ

َ
أ  ٞ ٞٱٱََتَُذٓوا ِّنُٞدونِّ يَحٞٱۡبَنٞاٞم  ّلَلَِّٞوٱلَۡمسِّ

ٞ  আল্লাহকক বাদ ফদকে তারা তাকদর ‘আফলম আর দরকবশকদরকক রব“ َمۡرَيَم

বাফনকে ফনকেকছ; আর মারইোম-পুত্র মাসীহককও” ইমাম আহমাদ, ফতরফমযী 

এবং ইবনু জারীর ‘আদী ইবনু হাফতম রাফদোল্লাহু আনহু সূকত্র বণকনা ককরন, 

তাুঁর ফনকট যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর দাওোত ঘপৌঁকছ 

তখন ফতফন পাফলকে শাকম িকল যান। ফতফন জাকহলী যুকগ খৃষ্টান ধমক গ্রহণ 

ককরফছকলন। তাুঁর ঘবান এবং তাুঁর জাফতর একদল ঘলাক বেী হে। এরপর 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম তাুঁর ঘবাকনর প্রফত দো ককর মুি 

ককর ঘদন এবং ফকছু উপক ৌকনও প্রদান ককরন। পরবতকীকত ফতফন তাুঁর 

িাইকের কাকছ ফফকর একস তাকক ইসলাম গ্রহকণ উিুদ্ধ ককরন আর রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর ফনকট ঘযকত বকলন। আদী মদীনাে আগমন 

ককরন। ফতফন ফছকলন তাুঁর তা’ঈ সম্প্রদাকের সদকার। তাুঁর ফপতা হাফতম তা’ঈ 

বদানযতার জনয প্রফসদ্ধ ফছকলন। ঘলাককরা তাুঁর আগমকনর কথা বলাবফল করকত 
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থাককন। ফতফন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর ফনকট প্রকবশ 

ককরন। এ সমে আদীর কাুঁকধ ঘরৌকপযর কু্রশ ফছল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম এ আোত পাঠ ককরন: ٞٗۡرَباب
َ
ۡحَبارَُهۡمَٞورُۡهَبََٰنُهۡمٞأ

َ
أ  ٞ ِّنٞٱََتَُذٓوا اٞم 

ٞٱ ّلَلُِّٞدونِّ  “আল্লাহকক বাদ ফদকে তারা তাকদর ‘আফলম আর দরকবশকদরকক রব 

বাফনকে ফনকেকছ” ফতফন বকলন: আফম বফল: তারা ঘতা ওকদর ইবাদত ককর ফন, 

ফকল ফতফন (সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম) বকলন: তা বকট; ফকন্তু তারা তাকদর 

উপকর হালাল ফবষেকক হারাকম পফরণত ককরকছ আর তাকদর জনয হারাম 

ফবষেকক হালাকল পফরণত ককরকছ, এরপর তারা তাকদরকক অনুসরণ ককরকছ, 

আর এিাকবই তারা তাকদর ইবাদত ককরকছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম বকলন: ঘহ ‘আদী তুফম ফক ‘আল্লাহু আকবার’ (আল্লাহ সবকিকে বে) 

এ কথা বলার িকে শাকম পাফলকে ফগকেফছকল? ঘতামার ফক জানা আকছ ঘয, 

আল্লাহ তা‘আলার ঘিকে বে ফকছু রকেকছ? কীকস ঘতামাকক পালাকত উিুদ্ধ 

ককরফছল? ঘতামাকক اهلل إال هلإ ال  “আল্লাহ ছাো প্রকৃত ঘকাকনা উপাসয ঘনই” এ 

কথা বলকত হকব বকল ফক তুফম পাফলকেফছকল? আল্লাহ ছাো প্রকৃত ঘকাকনা 

উপাসয রকেকছ বকল ফক ঘতামার জানা আকছ? এরপর ফতফন তাুঁকক ইসলাকমর 

দাওোত ফদকল ফতফন ইসলাম গ্রহণ ককরন এবং সকতযর ঘ াষণা প্রদান ককরন। 

ফতফন বকলন: আফম তাুঁর ঘিহারাে খুফশর ফেফলক ঘদখকত পাই এরপর ফতফন 

বকলন: ইোহূদীরা হকে অফিশপ্ত, আর খৃষ্টানরা হকে পথভ্রষ্ট।  

হুযাইফাহ ইবনুল ইোমান, আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস রাফদোল্লাহু আনহুমা এবং 

অনযানযরা ٞٗۡرَباب
َ
ۡحَبارَُهۡمَٞورُۡهَبَٰنَُهۡمٞأ

َ
أ  ٞ ٞٱٱََتَُذٓوا ِّنُٞدونِّ ّلَلِّٞاٞم   “আল্লাহকক বাদ ফদকে তারা 

তাকদর ‘আফলম আর দরকবশকদরকক রব বাফনকে ফনকেকছ” এই আোকতর 

তাফসীর প্রসকে এ মত বযি ককরন: তারা যা ফকছু হালাল ও হারাম ককর 
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ফদকেফছল তাই তারা ঘমকন ফনকেফছল। এ কারকণ আল্লাহ তা‘আলা বকলন: َٞٓوَما
ٞإَِّلَٰهٗٞ َۡعُبُدٓوا  َٞلِّ ٞإَِّّل مُِّرٓوا 

ُ
دٗٞأ َٞوَٰحِّ ٞا ا  “অথি তাকদরকক এক ইলাহ বযতীত (অকনযর) 

‘ইবাদাত করার আকদশ ঘদওো হে ফন” অথকাৎ ফযফন ঘকাকনা ফজফনসকক যখন 

হারাম ককরন তখন তা হারাম আর যা ফতফন হালাল ককরন ঘসটা হালাল বকল 

গনয। ফতফন ঘয আইন ফদকেকছন তা পালনীে আর ফতফন ঘয ফনকদকশ ফদকেকছন 

অবশযই বাস্তবাফেত হকব। َٞٞيُۡۡشُِّكون َٞعَما ُٞسۡبَحََٰنُهۥ ُٞهَو  ٞإَِّّل ٞإَِّلََٰه  ফতফন বযতীত“ َّلٓ
সফতযকাকরর ঘকাকনা ইলাহ ঘনই, প্রশংসা আর মফহমা তাুঁরই, (বহু ঊকধ্বক ফতফন) 

তারা যাকদরকক (তাুঁর) অংশীদার গণয ককর তাকেকক।” ফতফন সুউচ্চ, পফবত্র, 

শরীক, সমকক্ষ, সাহাযযকারী, প্রফতপক্ষ এবং সন্তানসন্তুফত ঘথকক মুি। ফতফন 

ছাো প্রকৃত ঘকাকনা উপাসয ঘনই, ফতফন ছাো ঘকাকনা রব ঘনই।  

نٞيُرِّيُدونَٞ﴿
َ
ٞٞأ َٰهِّهِّمۡٞٞٱّلَلِّٞٞنُورَٞٞوا ُٞيۡطفِّ ۡفَو

َ
ِّأ َبٞٞب

ۡ
نٞإَِّّلٓٞٞٱّلَلَُٞٞوَيأ

َ
َٰفُِّرونََٞٞكرِّهََٞٞولَوۡٞٞنُوَرهُۥٞيُتِّمَٞٞأ ُٞهو٣٢َٞٞٞٱۡلَك

رَۡسَلٞٞٱََّلِّيٓٞ
َ
ِّٱلُۡهَدىَٰٞٞرَُسوَِلُۥٞأ َِّٞٞودِّينِّٞٞب ُۡظهَِّرهُۥٞٱۡۡلَق  َٞٞلِّ ِّينََِّٞٞعَ ِّهِۦّٞٱل   ﴾٣٣ٞٞٱلُۡمۡۡشُِّكونََٞٞكرِّهََٞٞولَوُۡٞٞك 

 ]٣٣  ،٣٢: اتلوبة[

“৩২. তারা তাকদর মুকখর ফুুঁৎকাকর আল্লাহর আকলাকক ফনফিকে ফদকত িাে; ফকন্তু 
আল্লাহ তা হকত ফদকবন না, ফতফন তাুঁর আকলাকক পূণক না ককর ছােকবন না, 
যফদও কাফফরগণ তা অপছে ককর। ৩৩. ফতফন তাুঁর রাসূলকক ফহদাোত আর 
সফঠক িীনসহ পাফঠকেকছন যাবতীে িীকনর উপর একক ফবজেী করার জনয 
যফদও মুশফরকগণ না পছে ককর। [সূরা আত-তাওবাহ: ৩২-৩৩]  

আহকল ফকতাবগণ কতৃকক ইসলাকমর আকলাকক ফনফিকে ঘদওোর প্রকিষ্টা: 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: মুশফরক ও আহকল ফকতাবী অফবশ্বাসীরা িাে ٞ نُٞيۡطفِّ
َ
ٞ أ وا

 আল্লাহর আকলাকক ফনফিকে ফদকত” অথকাৎ শুধুমাত্র েগো-ফববাদ এবং“ نُوَرٞٱّلَلِّٞ
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ফমথযার মাধযকম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম ঘয ফহদাোত ও সফঠক 

িীন ফনকে ঘপ্রফরত হকেকছন, তা তারা ফনফিকে ফদকত িাে। এ বযাপাকর তাকদর 

দৃষ্টান্ত হকে ঐ বযফির মত ঘয তার ফুৎকাকর সূযকফকরণ অথবা িাুঁকদর আকলাকক 

ফনফিকে ফদকত িাে। বস্তুত এ ধরকণর বযফি কখনই তার আকাঙ্খা সুসম্পন্ন 

করকত পারকব না। অনুরূপিাকব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম ঘয 

সতয ফনকে ঘপ্রফরত হকেকছন, আল্লাহ তা‘আলা অবশযই তা পূণক করকবন আর 

তাকক ফবজেী করকবন। এ কারকণ তারা ঘয আশা-আকাঙ্খা ককরফছল আল্লাহ 

তা‘আলা তার ফবপরীকত বকলন: َٰٞ َِّمٞنُوَرهُۥَٞولَۡوَٞكرِّهَٞٱۡلَك نٞيُت
َ
ٞإَِّّلٓٞأ َبٞٱّلَلُ

ۡ
فُِّرونََٞوَيأ  “ফকন্তু 

আল্লাহ তা হকত ফদকবন না, ফতফন তাুঁর আকলাকক পূণক না ককর ছােকবন না, 

যফদও কাফফরগণ তা অপছে ককর”। 

 বলা হে ঐ বযফিকক ঘয ঘকাকনা ফকছু ঘগাপন ককর এবং লুকাে। এ َكفر 

কারকণ রাফত্রকক اكفر বলা হে। ঘকননা তা বস্তুসমূহকক ঘগাপন ককর। িাষীককও 

 বলা হে ঘকননা তা জফমকন দানা ঘগাপন ককর। ঘযমন, আল্লাহ তা‘আলা َكفر

বকলন: ﴿ٞۡعَجَب
َ
]٢٣: اْلديد[ ﴾َنَباتُُهۥٞٱۡلُكَفارَٞٞأ  “উৎপন্ন শষযাফদ কৃষককর মনকক 

আনকে িকর ঘদে।” [সূরা আল-হাফদদ: ২০]   
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দীন ইসলাম সকল ধকমকর উপকর ফবজেী: 

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ُِّٞٞهَوٞٱََّلِّٓي ٞٱۡۡلَق  َٞودِّينِّ ِّٱلُۡهَدىَٰ رَۡسَلٞرَُسوَِلُۥٞب
َ
أ  “ফতফন 

তাুঁর রাসূলকক ফহদাোত আর সফঠক িীনসহ পাফঠকেকছন”هدى-এর অথক হকে 

সতয ফববরণ, ফবশুদ্ধ ঈমান এবং উপকারী জ্ঞান আর حق دين  হকে দুফনো ও 

অফখরাকতর উপকারী ফবশুদ্ধ [সৎ] আমল।  

ِّٞ ُٞك  ِّينِّ ٞٱل 
ُۡظهَِّرهُۥََٞعَ هِۦَّلِّ  “যাবতীে িীকনর উপর একক ফবজেী করার জনয” অথকাৎ 

সকল দীকনর উপকর। ঘযমন ফবশুদ্ধ হাদীকস একসকছ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলন: আল্লাহ তা‘আলা পৃফথবীর পূবক ও পফশ্চম পাশ্বক ঘটকন 

আমার ফনককট ককর ঘদন (আমার ঘদখার জনয) আমার উম্মাকতর শাসনক্ষমতা 

আমাকদর ঘদখা অঞ্চলগুকলা পযকন্ত ফবসৃ্তত হকব। ইমাম আহমাদ বণকনা ককরন।  

তামীমদারী রাফদোল্লাহু আনহু বকলন: আফম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-ঘক বলকত শুকনফছ: এই ফবষে (ইসলাম) ঘস পযকন্ত ফগকে ঘপৌঁছকব ঘয 

পযকন্ত ফদবা-রজনী ঘপৌঁকছ। ফতফন আরও বকলন, কাদামাফট এবং িুল-পশকমর 

বতরী প্রফতফট বাফেকত এই দীন প্রকবশ করাকবন (একফটও বাফেও বাদ রাখকবন 

না)। ফতফন সম্মাফনতকক সম্মাফনত করকবন আর হীন বযফিকক অপদস্থ করকবন। 

ফতফন সম্মাকনর মাধযকম ইসলামকক (এর অনুসারীকদরকক) উন্নীত করকবন আর 

অপমান িারা কুফুরীকক (এবং এর অনুসারীকদর) ফনকি নাফমকে ফদকবন। তামীম 

দারী বলকতন: আমার পফরবাকরর ঘলাককদর িারাই এর প্রমাণ ঘপকেফছ। তাকদর 

মকধয যারা ঈমান একনফছল তারা কলযাণ ও সম্মান-মযকাদা লাি ককরকছ, আর 

যারা কাকফর ফছল তারা অপমান-অপদস্থ হে এবং ফজফযো প্রদান ককরকছ।  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِّنََٞٞكثِّٗياٞإِّنََٞٞءاَمُنٓوا ٞٞٱََّلِّينََٞٞيَٰٓ ۡحَبارِّٞٞم 

َ
ُكلُونََٞٞوٱلرُّۡهَبانِّٞٞٱۡۡل

ۡ
ََٰلََٞٞلَأ ۡمَو

َ
ٞٞأ لِّٞٞٱنلَاسِّ ِّٱۡلَبَٰطِّ ٞب

ونَٞ ونََٞٞوٱََّلِّينَٞٞٱّلَلِّهَٞٞسبِّيلَِّٞٞعنَٞوَيُصدُّ ُ ٞٞيُنفُِّقوَنَهاَٞوَّلَٞٞوٱۡلفَِّضةَٞٞٱََّلَهَبٞٞيَۡكِنِّ ٞٱّلَلَِّٞٞسبِّيلِّٞٞفِّ
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ُۡهم ِّ ٞٞفَبَۡش  َِّعَذاب  مٞ ٞب َلِّ
َ
َٞٞعلَۡيَهاُُٞيَۡمَٰٞٞيَۡوم٣٤َٞٞٞأ َِّهاَٞفُتۡكَوىََٰٞٞجَهَنمَٞٞنَارِّٞٞفِّ َباُهُهمۡٞٞب ٞوَُجُنوُبُهمۡٞٞجِّ

ُتمَۡٞٞماَٞهََٰذاَٞوُظُهورُُهۡمٞ  ُكمَۡٞٞكَِنۡ نُفسِّ
َ
ونَُٞٞكنُتمَۡٞٞماٞفَُذوقُوا ٞٞۡلِّ ُ  ]٣٥  ،٣٤: اتلوبة[ ﴾٣٥ٞتَۡكِنِّ

“৩৪. ঘহ ঈমানদারগণ! অবশযই ‘আফলম ও দরকবশকদর অফধকাংশই িুো 
কমককাকের মাধযকম মানুষকদর সম্পদ গ্রাস ককর থাকক আর আল্লাহর পকথ বাধা 
সৃফষ্ট ককর। যারা স্বণক ও ঘরৌপয জমা ককর আর আল্লাহর পকথ তা বযে ককর না 
তাকদরকক িোবহ শাফস্তর সুসংবাদ দাও। ৩৫. ঘযফদন জাহান্নাকমর আগুকন তা 
উত্তপ্ত করা হকব আর তা ফদকে তাকদর কপাকল, পাশ্বককদকশ ও ফপকঠ দাগ ঘদওো 
হকব, (আর তাকদরকক বলা হকব) ‘এটা হল, যা ঘতামরা ফনকজকদর জনয সূ্তপীকৃত 
ককরফছকল, কাকজই যা জমা করফছকল তার স্বাদ গ্রহণ কর।” [সূরা আত-
তাওবাহ: ৩৪-৩৫]  

ফনকৃষ্ট আকলম এবং পথভ্রষ্ট ইবাদত-কারীকদর ঘথকক সতককীকরণ: 

সুেী বকলন: اۡلحبار হকে ইোহূদী ধমকযাজক আর الرهبان হকে খৃষ্টান সন্নযাসী। 

এই মত সফঠক। ঘকননা اۡلحبار হকে ইোহূদী পফেতরা। ঘযমন আল্লাহ 

তা‘আলা বকলন: ﴿َُٰٞهمُٞٞلَۡوَّل َٰنِّيُّونََٞٞيۡنَهى ۡحَبارُٞٞٱلَرَب
َ
ِّهِّمَُٞٞعنَٞوٱۡۡل ۡثمَٞٞقَۡول ۡكلِّهِّمُٞٞٱۡۡلِّ

َ
ٞ َٞوأ َٰ ۡح ٞٱلسُّ

]١٣: دةاملائ[ ﴾٦٣  “রব্বানী ও পুকরাফহতগণ তাকদরকক পাপ কথা বলা হকত এবং 

হারাম িক্ষণ ঘথকক ফনকষধ ককর না ঘকন?” [সূরা আল-মাকেদা: ৬৩] আর 

 হকে তাকদর পফেতরা। ঘযমন আল্লাহ قسيس ,হকে খৃষ্টান উপাসক الرهبان

তা‘আলা বকলন: َِّٞٞك َٰل نََٞٞذ
َ
ِّأ يَٞٞمِّۡنُهمۡٞٞب يسِّ ِّ ]٨٢: دةاملائ[ ﴾٨٢َٞورُۡهَباٗناٞقِّس   “ঘকননা তাকদর 

মকধয ‘ইবাদতকারী ‘আফলম ও সংসার ফবরাগী আকছ।” [সূরা আল-মাকেদা: ৮২] 

উকেশয হকে, ফনকৃষ্ট আকলম এবং পথভ্রষ্ট ইবাদতকারীকদর ঘথকক সতককীকরণ, 

ঘযমন সুফফোন ইবনু উইোইনা বকলন: আমাকদর আকলমগকণর মকধয যারা নষ্ট 
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হকে ঘগকছ তাকদর মাকে ইোহূদীকদর সাদৃশয পফরলফক্ষত হে। আর আমাকদর 

মাকে ঘয সমস্ত ইবাদতকারী নষ্ট হকে ঘগকছ তাকদর মকধয খৃষ্টানকদর সাদৃশয 

পাওো যাে। অনুরূপ সহীহ হাফদকস একসকছ: ঘতামরা ধাকপ ধাকপ ঘতামাকদর 

পূবকবতকীকদর রীফতনীফতর অনুসরণ করকব। সাহাবীগণ ফজকজ্ঞস ককরন: ইোহূদী-

নাসারাকদর কী? ফতফন (সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম) বকলন: তকব আর 

কাকদর? অপর এক বণকনাে রকেকছ: পারসয ও ঘরাকমর? ফতফন (সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম) বকলন: ওরা ছাো ঘলাককদর মাকে আর কাকদর?  

ঘমাোকথা হকে: এখাকন ইোহূদী-নাসাকদর কথাবাতকা ও কাযককলাকপর সাদৃশয 

গ্রহণ করা ঘথকক সতকক করা হকে। এ কারকণ আল্লাহ তা‘আলা বকলন: 

ُكلُوَنٞ
ۡ
ٞٱّلَلََِّٞلَأ وَنَٞعنَٞسبِّيلِّ َٞوَيُصدُّ ِّٱۡلَبَٰطِّلِّ ٞب ََٰلٞٱنلَاسِّ ۡمَو

َ
أ  “িুো কমককাকের মাধযকম 

মানুষকদর সম্পদ গ্রাস ককর থাকক আর আল্লাহর পকথ বাধা সৃফষ্ট ককর” ঘকননা 

তারা দীকনর পফরবকতক দুফনো, ঘলাককদর মাকে তাকদর পদমযকাদা ও ঘনতৃকত্বর 

সুফল ঘিাগ ককর আর এর মাধযকম তারা তাকদর ধনসম্পদ ঘিাগ ককর। 

ঘযিাকব জাকহলী যুকগ ঘলাককদর মাকে ইোহূদী পফেতকদর মযকাদা ফছল, তারা 

তাকদরকক উপক ৌকন, খাজনা ও উপহার সামগ্রী প্রদান করত। এরপর আল্লাহ 

তা‘আলা যখন তাুঁর রাসূলকক ঘপ্ররণ ককরন তখন তারা তাকদর ঘগামরাফহ, 

কুফরী ও একগুুঁকেফমর উপকর অটল থাকক এ ঘলাকি পকে ঘয, তাকদর ঘস 

ঘনতৃত্ব-কতৃকত্ব ফটকক থাককব। ফকন্তু আল্লাহ তা‘আলা নবুওেকতর আকলার মাধযকম 

তাকক ফনফিকে ঘদন। তাকদর ঘথকক ঘসই ঘনতৃত্ব-কতৃকত্ব ঘককে ঘনন। তার 

পফরবকতক তাকদর উপর অপমান অপদস্থতা িাফপকে ঘদন, তারা ফনকজকদর উপকর 

আল্লাহ তা‘আলার অসন্তুফষ্ট ঘডকক আকন। আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ٞوَنَٞعن َوَيُصدُّ
ٞٱّلَلِّهٞ  আর আল্লাহর পকথ বাধা সৃফষ্ট ককর” তারা তাকদর হারাম িক্ষকণর“ َسبِّيلِّ
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পাশাপাফশ ঘলাককদরকক সকতযর অনুসরণ করা ঘথকক বাধা প্রদান ককর। সতযকক 

ফমথযার সাকথ ফমফশ্রত ককর আর যারা অজ্ঞতাবশত তাকদর অনুসরণ ককর 

তাকদর ফনকট তারা প্রকাশ ককর ঘয, তারা কলযাকণর ফদকক আহ্বান ককর; ফকন্তু 

প্রকৃতপকক্ষ তারা ঘসরূপ নে ঘযমন তারা ধারণা ককর; বরং তারা হকে 

জাহান্নাকমর প্রফত আহ্বানকারী। আর ফকোমত ফদবকস তারা সাহাযযপ্রাপ্ত হকব 

না।  

যারা স্বণক ও ঘরৌপযকক জমা ককর রাকখ তাকদর শাফস্ত: 

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: َِّٞٞسبِّيل وَنٞٱََّلَهَبَٞوٱۡلفَِّضَةَٞوَّلٞيُنفُِّقوَنَهاٞفِّ ُ ٞٱّلَلَِّٞوٱََّلِّيَنٞيَۡكِنِّ
مٞ  َلِّ
َ
ٞأ َِّعَذاب  ُۡهمٞب ِّ  যারা স্বণক ও ঘরৌপয জমা ককর আর আল্লাহর পকথ তা বযে“ فَبَۡش 

ককর না তাকদরকক িোবহ শাফস্তর সুসংবাদ দাও” এরা হকে তৃতীে ঘশ্রণীর 

ঘনতৃবৃে। ঘকননা ঘলাককরা সাধারণত তাকদর মকধযকার পফেত (আকলম), 

ইবাদাতকারী ও সম্পদশালী ঘলাককদর শরণাপন্ন হকে থাকক। যখন এই ঘশ্রণীর 

ঘলাককরা নষ্ট হকে যাে তখন ঘলাককদর অবস্থাও খারাপ হকে যাে। ঘযমন 

পূবকবতকী মফনষীকদর ঘকউ ঘকউ (আবু্দল্লাহ ইবনুল মুবারক) বলকতন:  

রাজা-বাদশাহ এবং ফনকৃষ্ট ‘আফলম ও দরকবশকদর ছাো আর কারও িারা ফক 

দীন নষ্ট হকেকছ?  

 সম্পককক মাফলক রহ. আবু্দল্লাহ ইবনু দীনার ঘথকক বণকনা ককরন, ফতফন الكزن

আবু্দল্লাহ ইবনু ওমর রাফদোল্লাহু আনহুমা ঘথকক, ফতফন বকলন: ঘসটা হকে ঘয 

সম্পকদর যাকাত আদাে করা হে না।  

ইমাম বুখারী যুহরী ঘথকক হাফদস বণকনা ককরন, খাফলদ ইবনু আসলাম বকলন: 

আমরা আবু্দল্লাহ ইবনু ওমর রাফদোল্লাহু আনহুমার সকে ঘবর হকল ফতফন বকলন: 

এটা হকে যাকাকতর আোত অবতীণক হওোর পূকবকর ফবধান, এরপর যখন 
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যাকাকতর আোত অবতীণক হে তখন ফতফন ঘসটাকক মাকলর পফবত্রকারী ফহকসকব 

গণয ককরন। ওমর ইবনু আবু্দল আযীয এবং এরাক ইবনু মাফলকও অনুরূপ মত 

বযি ককরন: তারা বকলন, এ আোতফটকক ﴿ِّٞۡهِّمۡٞٞمِّنُۡٞٞخذ َٰل ۡمَو
َ
  ]١٣٣: اتلوبة[ ﴾َصَدقَةٗٞٞأ

“তাকদর সম্পদ ঘথকক সদকা গ্রহণ করকব” [সূরা আত-তাওবাহ: ১০৩] এ 

আোত রফহত ককর ফদকেকছ।  

স্বল্প পফরমাণ স্বণক-িাুঁফদ থাকার প্রশংসা ককর এবং তা ঘবফশ থাকার ফনো 

জাফনকে বহু হাফদস বফণকত হকেকছ। এখাকন তার ককেকফট বণকনা করব যা 

অনযানযগুকলার প্রফত ইফেত ককর। আবু্দর রাযযাক বণকনা ককরন, আলী 

রাফদোল্লাহু আনহু َٞوَنٞٱََّلَهَبَٞوٱۡلفَِّضة ُ  ”যারা স্বণক ও ঘরৌপয জমা ককর“ َوٱََّلِّيَنٞيَۡكِنِّ
এ আোত সম্পককক বকলন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলকছন: স্বকণকর 

জনয দুঃখ, িাুঁফদর জনয দুঃখ। ফতনবার ফতফন একথা বকলন: ফতফন (আলী 

রাফদোল্লাহু আনহু) বকলন: তখন ফবষেফট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-এর সাহাবীগকণর ফনকট অতযন্ত জফটল মকন হে। তাুঁরা বকলন: 

তাহকল আমরা ঘকান সম্পদ গ্রহণ করব? তখন ওমর রাফদোল্লাহু আনহু বকলন: 

আো আফম ঘতামাকদর জনয ফবষেফট তাুঁর ফনকট ঘজকন ফনফে। ফকল ফতফন 

বকলন: ইো রাসূলাল্লাহ, আপনার সাহাবীগকণর ফনকট ঘতা ফবষেফট িাফর হকে 

ঘগকছ। তারা বকলকছ: আমরা ঘকান সম্পদ গ্রহণ করব? ফতফন বকলন: 

ফযফকরকারী জবান, শুকফরো আদােকারী অন্তর এবং এমন স্ত্রী ঘয ঘতামাকদর 

কাউকক তার দীকনর বযাপাকর সাহাযয ককর।  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী:  
َٞٞعَلۡيَهاُُٞيَۡمَٰٞٞيَۡومَٞ﴿ َِّهاَٞفُتۡكَوىَٰٞٞنَارَِّجَهَنمَٞٞفِّ َباُهُهمۡٞٞب ُتمَۡٞٞهََٰذاَٞوُظُهورُُهۡمٞ ٞوَُجُنوُبُهمۡٞٞجِّ َٞماَكَِنۡ

ُكمۡٞ نُفسِّ
َ
ونَُٞٞكنُتمَۡٞٞماٞفَُذوقُوا ٞٞۡلِّ ُ   ]٣٥: اتلوبة[ ﴾٣٥ٞتَۡكِنِّ
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“ঘযফদন জাহান্নাকমর আগুকন তা উত্তপ্ত করা হকব আর তা ফদকে তাকদর কপাকল, 
পাশ্বককদকশ ও ফপকঠ দাগ ঘদওো হকব, (আর তাকদরকক বলা হকব) এটা হল, যা 
ঘতামরা ফনকজকদর জনয সূ্তপীকৃত ককরফছকল। কাকজই যা জমা করফছকল তার 
স্বাদ গ্রহণ কর।” [সুরা আত-তাওবাহ: ৩৫] 

এ কথা তাকদরকক ফতরস্কার, সমাকলািনা এবং বযে-ফবদ্রূপ ককর বলা হকব। 

ঘযমন ফতফন এ আোকত বকলন, 
هِۦّٞفَۡوَقُٞٞصبُّوا ُٞٞثمَٞ﴿ سِّ

ۡ
ٞٞإِّنََكُٞٞذۡق٤٨ٞٞٞٱۡۡلَمِّيمَِّٞٞعَذابِّٞٞمِّنَۡٞٞرأ َٰ ن

َ
: ادلخان[ ﴾٤٩ٞٱۡلَكرِّيمُٞٞٱۡلَعزِّيزُٞٞأ

٤٩ ،٤٨[  

“অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পাফন ঘ কল ‘আযাব দাও। (বলা হকব) গ্রহণ 

কর স্বাদ-তুফম ঘতা ফছকল ক্ষমতাশালী, সম্মানী।” [সূরা আদ-দুখান:৪৮-৪৯] 

অথকাৎ এ শাফস্ত, এ কারকণ ঘয, এটা ঘতামরা ফনকজকদর জনয জমা করকত। এ 

কারকণ বলা হে: ঘয বযফি আল্লাহ তা‘আলার আনুগকতযর উপকর ঘকাকনা ফকছুকক 

িাকলাবাসকব এবং ঘসটা প্রাধানয ফদকব -এর িারা তাকক শাফস্ত ঘদওো হকব। 

তাকদর ফনকট এ সমস্ত ধন-সম্পদ জমা করা যখন আল্লাহ তা‘আলার সন্তুফষ্টর 

ঘিকে অফধক ফপ্রে, তখন এর মাধযকম তাকদরকক শাফস্ত ঘদওো হকব। ঘযিাকব 

আবু লাহাব-তার উপকর আল্লাহ তা‘আলার অফিশাপ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর সাকথ শত্রুতাে ঘিফষ্টত ফছল আর তার স্ত্রী এ বযাপাকর 

তাকক সাহাযয ককরফছল। ঘস ফকোমত ফদবকসও আবু লাহাকবর শাফস্তর ঘক্ষকত্র 

সাহাযযকাফরণী হকব। তার  াকে রকেকছ পাকাকনা আগুকনর রফশ। অথকাৎ ঘস 

জাহান্নাম ঘথকক জ্বালাফন একফত্রত ককর তার উপকর ফনকক্ষপ করকব, যাকত ককর 

তার শাফস্ত িরকম ঘপৌঁকছ- ঘযটা তার ফনকট দুফনোকত অফধক িকের কারণ ফছল। 

ঘযিাকব এ সমস্ত সম্পদ তাকদর ফনকট তাকদর রকবর ঘিকে অফধক সম্মাকনর 

ফছল অনুরূপিাকব ঘসটা তাকদর জনয পরকাকল সবকিকে ক্ষফতর কারণ হকব। 
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এগুকলাকক জাহান্নাকমর আগুকন উত্তপ্ত করা হকব, এটা হকব িরম পযকাকের গরম। 

এরপর এর িারা তাকদর কপাকল, পাশ্বককদকশ এবং পৃষ্ঠকদকশ দাগ ঘদওো হকব।  

ইমাম আবু জা‘ফার ইবনু জারীর বণকনা ককরন, সাউবান বকলন: রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বলকতন: ঘয বযফি ধন-সম্পদ ঘছকে মারা যাে 

(ঘযগুকলার ঘস যাকাত আদাে ককর ফন) ফকোমত ফদবকস ঘসগুকলাকক ঘটককা 

ফবষধর স্বকপক পফরণত করা হকব। যার ঘিাকখর উপকর দু’ঘটা কাকলা দাগ হকব। 

এই সাপফট তাকক অনুসরণ করকব। তখন ঘস বলকব: তুফম ধ্বংস হও, ঘক 

তুফম? ঘস বলকব: আফম ঘতামার গফেত সম্পদ যা তুফম ঘতামার পকর ঘছকে 

ফগকেফছকল। ঘস তাকক অনবরত অনুসরণ ককরই িলকব এমনফক ঘলাকফট তাকক 

তার হাত ফদকব ফকল ঘস তা ফগকল ঘফলকব। অবকশকষ তার পুকরা ঘদহকক ঘস 

ফগকল ফনকব। ইবনু ফহব্বান তাুঁর সহীহকত বণকনা ককরকছন, ইোযীদ সাঈদ ঘথকক 

বণকনা ককরন, এ হাদীকসর মুল সহীহ বুখারী ও মুসফলকম আবু হুরাইরাহ 

রাফদোল্লাহু আনহু কতৃকক বফণকত। সহীহ মুসফলকম একসকছ, আবু হুরাইরাহ 

রাফদোল্লাহু আনহু বণকনা ককরন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম 

বকলকছন: ঘয বযফি তার সম্পকদর যাকাত আদাে ককর না ফকোমত ফদবকস 

ঘসটাকক আগুকনর থালাে রুপান্তফরত করা হকব। এর িারা তার পাশ্বককদকশ, 

কপাকল এবং পৃষ্ঠকদকশ এমন একফদন দাগ ঘদওো হকব যার বদ কয হকব পঞ্চাশ 

হাজার বৎসকরর সমান। এমনফক বাোকদর মাকে ফবিার-ফােসালা সম্পন্ন হকে 

যাকব। এরপর তাকক তার গন্তবয ঘদখাকনা হকব- হে জান্নাত নেত জাহান্নাম। 

ফতফন সমূ্পণক হাফদস বণকনা ককরন।  

ইমাম বুখারী এই আোকতর তাফসীর প্রসকে বণকনা ককরন, যাইদ ইবনু 

ওোহ্হাব বকলন: আফম রাবাযাহ নাকম স্থাকন আবু যার রাফদোল্লাহু আনহু-ঘক 

অফতক্রমকাকল তাুঁকক ফজকজ্ঞস কফর: কীকস আপনাকক অত্র এলাকাে বসবাস 
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করকত উিুদ্ধ ককরকছ? ফতফন বকলন: আফম শাকম ফছলাম, এরপর আফম َٞوٱََّلِّيَن
مٞ  َلِّ
َ
ٞأ َِّعَذاب  ُۡهمٞب ِّ فَبَۡش  ٞٱّلَلِّٞ َٞسبِّيلِّ وَنٞٱََّلَهَبَٞوٱۡلفَِّضَةَٞوَّلٞيُنفُِّقوَنَهاٞفِّ ُ  যারা স্বণক ও“ يَۡكِنِّ

ঘরৌপয জমা ককর আর আল্লাহর পকথ তা বযে ককর না তাকদরকক িোবহ শাফস্তর 

সুসংবাদ দাও” এ আোত পাঠ কফর। তখন মু‘আফবো বকলন: এই আোত 

আমাকদর সম্পককক অবতীণক হে ফন, এ ঘতা শুধুমাত্র আহকল ফকতাবীকদর সম্পককক 

অবতীণক হকেকছ। ফতফন বকলন: আফম বফল এটা আমাকদর এবং তাকদর (উিকের) 

বযাপাকর অবতীণক হকেকছ।  

َدةَٞٞإِّنَٞ﴿ ُهورِّٞٞعِّ َٞٞشۡهٗراَٞعَۡشَٞٞٱۡثَناٞٱّلَلِّٞٞعِّندَٞٞٱلشُّ ۡرَضٞٞٱلَسَمََٰوَٰتَِّٞٞخلَقَٞٞيَۡومَٞٞٱّلَلِّٞٞكَِّتَٰبِّٞٞفِّ
َ
ٞمِّۡنَهآَٞٞوٱۡۡل

ۡرَبَعةٞ 
َ
َِّكُٞٞحُرم  ٞٞأ َٰل ِّينَُٞٞذ ُِّمٞ ٞٱل  نُفَسُكۡمٞ ٞفِّيهِّنََٞٞتۡظلُِّموا ٞٞفََلٞٞٱۡلَقي 

َ
َٰتِّلُوا ٞٞأ َٞكَماَٞكٓاَفةٗٞٞٱلُۡمۡۡشِّكِّيََٞٞوَق

نََٞٞوٱۡعلَُمٓوا َٞٞكٓاَفٗة ٞٞيَُقَٰتِّلُونَُكمۡٞ
َ
 ]٣١: اتلوبة[ ﴾٣٦ٞٱلُۡمَتقِّيََٞٞمعَٞٞٱّلَلَٞٞأ

“৩৬. আসমান-যমীন সৃফষ্টর ফদন ঘথককই আল্লাহর ফবধাকন মাসগুকলার সংখযা 
হল বাকরা। তার মকধয িারফট ফনফষদ্ধ মাস। এটা হল সু-প্রফতফষ্ঠত বযবস্থা। 
কাকজই ঐ সমকের মকধয ফনকজকদর উপর জুলুম ককরা না। মুশফরককদর ফবরুকদ্ধ 
সবকাত্মকিাকব যুদ্ধ কর, ঘযমন তারা ঘতামাকদর ফবরুকদ্ধ সবকাত্মকিাকব যুদ্ধ ককর। 
ঘজকন ঘরখ, আল্লাহ অবশযই মুত্তাকীকদর সকে আকছন।” [সূরা আত-তাওবাহ: 
৩৬] 

বাকরা মাকস এক বৎসর: 

ইমাম আহমদ বণকনা ককরন, আবু বাকরাহ বকলন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম তাুঁর হকজর িাষকণ বকলন: আল্লাহ তা‘আলা যখন ঘথকক আসমান-

জফমন সৃফষ্ট ককরকছন তখন ঘথকক সমে তার আপন অবস্থাে (বারবার)  ুকর 

আকস। বৎসর হকে বার মাকস, তার মকধয িারফট পফবত্র- ফতনফট পরস্পর 

ধারাবাফহকিাকব আকস (ঘসগুকলা হল) ফযলক্বদ, ফযলহজ এবং মুহাররম। আর 
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মুদার ঘগাকত্রর রজব মাস যা জুমাদা ও শাবান মাকসর মাকে রকেকছ। এরপর 

ফতফন বকলন: আজ ঘকান ফদন? আমরা বফল: আল্লাহ এবং তাুঁর রাসূল ঘবফশ 

িাকলা জাকনন। এরপর ফতফন (ফকছুক্ষণ) িুপ থাককন এমনফক আমরা ধারণা 

কফর ফতফন হেত এর অনয নাম ফদকবন। তারপর ফতফন বকলন: এটা ফক ফযলহাি 

মাস নে? আমরা বফল: অবশযই। এরপর ফতফন বকলন: এটা ঘকান শহর? আমরা 

বফল: আল্লাহ এবং তাুঁর রাসূল ঘবফশ িাকলা জাকনন, এরপর ফতফন (ফকছুক্ষণ) িুপ 

থাককন এমনফক আমরা িাফব, ফতফন অফিকরই এর অনয ঘকাকনা নাম রাখকবন। 

তারপর ফতফন বকলন: এটা ফক (পফবত্র) নগরী নে? আমরা বফল: অবশযই। ফতফন 

বকলন: ফনশ্চে ঘতামাকদর পরস্পকরর জান, ঘতামাকদর মাল, আমার ধারণা- ফতফন 

এও বকলন:- ঘতামাকদর মান-মযকাদা ঘতামাকদর ফনকট ঘতমফন পফবত্র ঘযমন 

ঘতামাকদর এই মাকস ঘতামাকদর এই নগকর ঘতামাকদর আজককর এই ফদনফট 

ঘতামাকদর ফনকট পফবত্র। অফিকরই ঘতামরা ঘতামাকদর রকবর সাকথ সাক্ষাত 

করকব। এরপর ফতফন বকলন, ঘতামাকদরকক ঘতামাকদর আমল সম্পককক ফজকজ্ঞস 

করকবন। ঘজকন রাখ, ঘতামরা একক অপকরর গদকাকন আ াত ককর ঘগামরাফহকত 

ফফকর ঘযও না। ঘহ উপফস্থফত, আফম ফক ঘপৌঁকছ ফদকেফছ? ঘহ ঘতামাকদর যারা 

উপফস্থত রকেছ তারা অনুপফস্থতকদর ফনকট (আমার বাণী) ঘপৌঁকছ ফদকব। সম্ভবত 

যাকক ঘপৌঁকছ ঘদওো হকে ঘস কতক অংকশ ঘয ঘপৌঁছাকে তার ঘিকে অফধক 

ঘবাধশফি সম্পন্ন।” ইমাম বুখারী তাফসীর এবং অনয প্রসকে এ হাফদস বণকনা 

ককরকছন, ইমাম মুসফলমও তা বণকনা ককরকছন।  

[অধযাে] 

শাইখ আলামুেীন আস-সাখাবী তাুঁর ঘছাট্ট পুফস্তকাে উকল্লখ ককরকছন আর তার 

নাম ফদকেকছন: والشهورٞاۡليامٞأسماءٞفٞالمشهور  অথকাৎ ‘প্রফসদ্ধ’ ফদবস ও 

মাসসমূকহর নাকমর বযাপাকর (ফলফখত গ্রন্থ) তাকত ফতফন বকলন,  
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[মাসসমূকহর নাম] 

মুহাররম মাকসর নাম (মুহাররম) রাখা হকেকছ ঘকননা ঘসটা সম্মাফনত মাস। 

আমার মকত এ মাকস অনযাে কাজ করা হারাম হওোর অফধক গুরুত্ব বুোকত 

এই নাকম নামকরণ করা হকেকছ। ঘকননা আরবরা একক অদল-বদল করত। 

এক বৎসর তারা বলত এটা পফবত্র মাস, আবার অনয বৎসর বলত এটা ফনফষদ্ধ 

মাস। এর বহুবিন ককেক িাকব হে। ঘযমন, َماريمٞ,َمارمٞ,َمرمات   

সফর মাসকক এ জনয ٞصفرবলা হে; ঘকননা এ মাকস যুদ্ধফবগ্রহ ও ভ্রমকণর 

উকেকশয ঘলাককরা তাকদর বাফে- র পফরতযাগ করত। বলা হে الماكنٞصفر  ঘস 

স্থান খাফল ককরকছ। এর বহুবিন হকে أصفار ঘযমন, مجل ও أمجل  

রফবউল আউওোল এ জনয নামকরণ করা হকেকছ ঘয, এ মাকস ঘলাককরা তাকদর 

ধন-সম্পদ রক্ষণাকবক্ষণ করত। এর বহুবিন হকে أربعاء ঘযমন نصيب ঘথকক 
 রফবউল أرغفة ঘথকক رغيف -ও হে। ঘযমন أربعة তকব এর বহুবিন أنصباء
আফখর আউওোকলর মতই।  

  এ জনয নামকরণ করা হকেকছ এ সমে পাফন জকম যাে। مجادى

ফতফন বকলন: তাকদর ফহকসকব মাসসমূহ (প্রফত বৎসর) আগপাছ হে না। (অথকাৎ 

মওসুমগুকলাকত) ফকন্তু এ কথাে আপফত্ত রকেকছ। ঘকননা মাসসমূহ িকের সাকথ 

সমৃ্পি ফকল অবশযই তা (মওসুমসমূকহ) আগপাছ হে। সম্ভবত সবকপ্রথম তারা 

যখন এর নামকরণ ককর তখন ঠাোে পাফন জকম ফগকেফছল (ফকন্তু প্রকতযক 

বৎসকর শীকতর সমে জমাফদউল মাসিে আকস না।) এর বহুবিন হকে مجاديات 

ঘযমন حبارى ঘথকক حباريات একক কখনও পুরুষবািক আবার কখনও 
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স্ত্রীবািকরূকপ বযবহার করা হে। ঘযমন األوىل مجادى  আবার األول مجادى  
অনুরূপিাকব اآلخر مجادى  আবার اآلخرة مجادى   

রাজাব হকে ترجيب শব্দ ঘথকক। অথক, সম্মান করা। এর বহুবিন আকস أرجاب ,
رجبات, رجاب   

শাবানকক এ জনয নামকরণ করা হকেকছ- ফবফিন্ন ঘগাত্র (ফনকজকদর মাকে) 

ফবফেন্ন হকে তাকদর বােী কর ফফকর আসত। এর বহুবিন شعابي এবং شعبانات 

আকস।  

রমযান শব্দফট رمضاء শব্দ ঘথকক উৎকফলত হকেকছ। যার অথক হকে উষ্ণতা, 

উকটর বাচ্চা যখন তৃষ্ণাতক হে, তখন الفصال رمضت  বলা হে। এর বহুবিন 

رماضي, رمضانات  এবং أرمضة আকস। আর ঘয বকল এটা আল্লাহ তা‘আলার 

নামসমূকহর মকধয অনযতম একফট নাম তা িুল। এর ঘকাকনা দলীল বা এর 

ঘকাকনা সমথকন ঘনই। আফম (ইবনু কাসীর) বফল: এ বযাপাকর হাফদস একসকছ 

তকব তা দুবকল। এফট আফম ‘ফসোম অধযাকের’ শুরুকত বণকনা ককরফছ।  

শাউওোল শব্দফট شالت শব্দ ঘথকক একসকছ। উট যখন ঘদৌোকনার জনয তার 

ঘলজকক উকত্তালন ককর তখন এ কথা বলা হে। এর বহুবিন شواويل, شواول  
এবং شوهاالت আকস।  

 এর উপকর যাবার ফদকে- আফম (ইবনু কাসীর) বফল: ঘযর قاف শব্দফট القعدة

ফদকেও পো যাে, যুদ্ধফবগ্রহ ও সফকর না ফগকে তাকদর বকস থাকার কারকণ এ 

নাম রাখা হকেকছ। এর বহুবিন القعدة ذوات  আকস। اْلجة শব্দফট ঘযর ফদকে 
(আফম বফল) যাবার ফদকেও পো যাে, হকজ অবস্থান করার কারকণ এ নাম রাখা 
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হকেকছ। এর বহুবিন اْلجة ذوات  আকস।  

ফদবসসমূকহর নামসমূহ:  

প্রথমত: األحد, এর বহুবিন أوحاد, آحاد  এবং وحاد আকস।  

এরপর ثنياال  এর বহুবিন أثاني আকস।  

 লম্বা ককর এটা পুরুষবািক এবং স্ত্রীবািক উিেফট হে। এর বহুবিন اثلالثاء

  উিেফট আকস। أثالث এবং ثالثاوات

এরপর األربعاء মাদ (লম্বা) সহকাকর, এর বহুবিন أربعات এবং أرابيع উিেফট 
আকস।  

  উিে আকস। أخامس এবং أمخسة শব্দফটর বহুবিন اخلميس

এরপর اْلمعة শব্দফটর ميم এ ঘপশ, সাকীন এবং যাবার (ফতন অবস্থাে)পো 

যাে। এর বহুবিন مُجَع এবং مجااعت উিেফট আকস।  

 ঘশষ القطع শব্দ ঘথকক উৎকফলত হকেকছ। এর অথক হকে َسب ت শব্দফট السبت
হওো; ঘকননা সংখযার গণনা এখাকন ঘশষ হে।  

আরবরা বাকরর নামসমূহ এিাকব ঘরকখফছল: আউওোল, আহওোন, জুবার, 

দুবার, মু’ফনস, ‘আরূবাহ এবং ফশোর। জননক প্রিীন আরব কফব তার কফবতাে 

এ নামগুকলা উকল্লখ ককরকছন।  

হারাম (পফবত্র) মাস: 
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আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ٞ  ُٞحُرم ۡرَبَعة 
َ
ٓٞأ ٞمِّۡنَها  “তার মকধয িারফট ফনফষদ্ধ মাস” এ 

মাসফটকক আরবরা জাকহলী যুকগও পফবত্র বকল ঘ াষণা ককরফছল। তকব বাসল 

নামক তাকদর একফট দল অফতরফিত ককর ও বাোবাফে বশত বৎসকর আটফট 

মাসকক পফবত্র (যুদ্ধফবগ্রহ ফনফষদ্ধ) বকল ঘ াষণা ফদকেফছল।  

‘ফতনফট মাস পরস্পর’- ফযলক্বদ, ফযলহজ এবং মুহাররম এবং মুদার এর রাজাব 

যা জুমাদা এবং শাবাকনর মাকে অবফস্থত। রজব শকব্দর পূকবক মুদার শব্দফট 

সংকযাজন করার উকেশয হকে: রজকবর বযাপাকর মুদার ঘগাকত্রর দাফবর ফবশুদ্ধতা 

বণকনার জনয ঘয, ঘসটা হকে ঐ মাস যা জুমাদা এবং শাবাকনর মাকে অবফস্থত। 

রাবী‘আহ ঘগাত্র ঘয ধারণা ককর ঘয সম্মাফনত রজব মাস হকে যা শাবান ও 

শাউওোকলর মাকে অবফস্থত তা নাকি ককর ঘদওোর জনয। যা বতকমাকন রমযান 

ফহকসকব গণয। ফকল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বণকনা ককরন ঘয, ঘসটা 

হকে মুদার ঘগাকত্রর রজব, রাবী‘আহ ঘগাকত্রর রজব নে।  

পফবত্র মাস হকে িারফট: ফতনফট পরস্পর সংযুি আর একফট পৃথক। হজ ও 

উমরার আিার অনুষ্ঠান পালকনর উকেকশয হকজর মাকসর পূকবকর একফট মাসকক 

পফবত্র করা হে তা হকে ফযলক্বদ। ঘকননা ঘলাককরা এ মাকস যুদ্ধফবগ্রহ ঘথকক 

বকস থাকক। ফযল হাি মাসকক পফবত্র করা হে। ঘকননা এটা হকে হকজর মাস 

আর এ মাকস ঘলাককরা হকজর আিার-অনুষ্ঠান পালকনর জনয বযস্ত থাকক। আর 

এর পকরও আকরকফট মাসকক পফবত্র করা হে ঘসটা হকে মুহাররম। ঘলাককরা 

যাকত ককর ফনরাপকদ দূর-দূরাকন্ত তাকদর বাফে- কর ফফকর ঘযকত পাকর। আর 

বৎসকরর মােখাকন রজব মাসকক পফবত্র মাস করা হকেকছ, যাকত আরব 

উপিীকপর দূর-দূরান্ত ঘথকক ঘলাককরা বােতুল্লাহর ফযোরত ও উমরা করার 

উকেকশয একস আবার ফনরাপকদ তাকদর ঘদকশ ফফকর ঘযকত পাকর।  
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আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ُِّٞم ِّيُنٞٱۡلَقي  َِّكٞٱل  َٰل  এটা হল সুপ্রফতফষ্ঠত বযবস্থা” এটা“ َذ
হকে প্রফতফষ্ঠত শরী‘আত যা পফবত্র ফহকসকব গণয করা মাস, যা ঘগাো ঘথকক 

আল্লাহ তা‘আলার ফনকট ফলফপবদ্ধ ফছল -এ বযাপাকর আল্লাহ তা‘আলার ফনকদকশ 

পালন কর। আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ٞٞفِّيهَِّن
َٞتۡظلُِّموا  نُفَسُكۡمٞ فََل

َ
أ  “কাকজই ঐ 

সমকের মকধয ফনকজকদর উপর যুলুম ককরা না” অথকাৎ এই পফবত্র মাসসমূকহ। 

ঘকননা অনযানয মাকসর ঘিকে এ মাকস সং ফটত ঘগানাহ্ অফধক গুরুতর এবং তা 

ককেকগুণ ঘবফশ বাফেকে ফলফপবদ্ধ করা হে। ঘযিাকব হারাম শরীকফ (পফবত্র 

এলাকাে) সং ফটত ঘগানাহ ফিগুণ হে। ঘকননা আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ﴿َٞوَمن
ُِّظۡلمٞ ٞبِّإِّۡۡلَاد ٞٞفِّيهِّٞٞيُرِّدۡٞ ۡقهُٞٞب ٞٞمِّنۡٞٞنُّذِّ مٞ َٞعَذاب  َلِّ

َ
]٢٥:  اْلج[ ﴾٢٥ٞأ  “ঘয তাকত অনযােিাকব 

ঘকাকনা দীনকদ্রাহী কাজ করার ইকে ককর তাকক আফম আস্বাদন করাব িোবহ 

শাফস্ত।” [সূরা আল-হজ: ২৫] অনুরূপিাকব পফবত্র মাস, একত ঘগানাহ্ গুরুতর 

হকে থাকক। আলী ইবনু আবু তালহা বণকনা ককরন, আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস 

রাফদোল্লাহু আনহুমা ََٞدة َٞشۡهرٗٞإَِّنٞعِّ َعَۡشَ ٱۡثَنٞا عِّنَدٞٱّلَلِّٞ ُهورِّٞ ٞٱٱلشُّ ٞكَِّتَٰبِّ فِّ ّلَلِّٞٞا  “আসমান-

জফমন সৃফষ্টর ফদন ঘথককই আল্লাহর ফবধাকন মাসগুকলার সংখযা হল বাকরা” ٞفََل
فِّيهَِّنٞ

 ٞ نُفَسُكۡمٞ َتۡظلُِّموا
َ
أ  “কাকজই ঐ সমকের মকধয ফনকজকদর উপর যুলুম ককরা 

না” এ আোত সম্পককক বকলন: এর সবগুকলাকতই (অপরাধ ককরা না) তকব তার 

মকধয িারফট মাসকক ফবকশষিাকব গুরুত্ব ঘদওো হকেকছ। এ মাসগুকলাকক ফতফন 

পফবত্র মাস ফহকসকব ঘ াষণা ককরন আর এগুকলার পফবত্রতা অতযন্ত বে ককর 

তুকল ধকরন। এ মাসগুকলাকত সং ফটত ঘগানাহকক গুরুতর বকল উকল্লখ ককরন 

আর এ মাকস কৃত সৎ আমকলর প্রফতদান অতযন্ত বে বকলও অবফহত ককরন।  

কাতাদা ٞفِّيهَِّن
 ٞ نُفَسُكۡمٞ فََلَٞتۡظلُِّموا

َ
أ  “কাকজই ঐ সমকের মকধয ফনকজকদর উপর 

জুলুম ককরা না” এ আোত সম্পককক বকলন: পফবত্র মাসসমূকহ কৃত অনযাে 
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অনযানয মাকস কৃত অনযাকের ঘিকে ঘবফশ ফনকৃষ্ট এবং গুরুতর। যফদও অনযাে 

সবকাবস্থাে গুরুতর। তকব আল্লাহ তা‘আলা ঘকাকনা ফজফনসকক তাুঁর ঘযমন খুফশ 

অনয ফজফনকসর ঘিকে ঘবফশ গুরুত্ব প্রদান ককরন। ফতফন আরও বকলন: আল্লাহ 

তা‘আলা তাুঁর ঘকাকনা ঘকাকনা সৃফষ্টকক অনযানয সৃফষ্টর উপকর ঘবফশ পছে 

ককরকছন, ফতফন ঘফকরশতাকদর মধয ঘথকক বাতকাবাহক মকনানীত ককরকছন, 

মানুকষর মধয ঘথকক ফতফন রাসূল ঘবকছ ফনকেকছন, কথাবাতকার মধয ঘথকক তাুঁর 

ফযফকরকক িেন ককরকছন, জফমকনর মধয ঘথকক মসফজদকক প্রাধানয ফদকেকছন, 

মাসসমুকহর মধয হকত রমযানকক ঘবফশ িাকলাকবকসকছন, ফদবসসমূকহর মধয হকত 

জুমু‘আর ফদনকক অফধক পছে ককরকছন, রাফত্রসমূকহর মধয হকত লাইলাতুল 

ক্বদরকক অফধক গুরুত্ব ফদকেকছন। কাকজই ঘতামরাও তাকক সম্মান কর আল্লাহ 

তা‘আলা যাকক সম্মাফনত ককরকছন। ঘকননা আল্লাহ তা‘আলা ঘয সব ফবষেকক 

সম্মাফনত ককরকছন তাকক সম্মাফনত করা ঘবাধশফিসম্পন্ন ও জ্ঞানী ঘলাককর 

পফরিে।  

পফবত্র মাকস যুদ্ধফবগ্রহ: 

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: َٞٗٞكٓاَفة ٞٱلُۡمۡۡشِّكَِّي َٰتِّلُوا   মুশফরককদর ফবরুকদ্ধ“ َوَق

সবকাত্মকিাকব যুদ্ধ কর” অথকাৎ ঘতামাকদর সককলই ٞيَُقَٰتِّلُونَُكۡمَٞكٓاَفٗة َٞكَما  “ঘযমন 

তারা ঘতামাকদর ফবরুকদ্ধ সবকাত্মকিাকব যুদ্ধ ককর” অথকাৎ ঘতামাকদর সককলর 

সাকথ, َنٞٱ
َ
أ  ٞ َٞمَعٞٱلُۡمَتقِّيََٞوٱۡعلَُمٓوا ّلَلَ  “ঘজকন ঘরখ, আল্লাহ অবশযই মুত্তাকীকদর সকে 

আকছন” অথকাৎ ঘজকন রাখ, পফবত্র মাকস ফনকজ ঘথকক প্রথকম ফগকে যুদ্ধ করা 

ফনফষদ্ধ। ঘকননা আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ﴿َها يُّ
َ
أ ٞٱّلَلَِّٞٞشَعَٰٓئِّرََُٞٞتِّلُّوا َّٞٞلَٞٞءاَمُنوا ٞٞٱََّلِّينََٞٞيَٰٓ

]٢: دةاملائ[ ﴾٢ٞٱۡۡلََرامَٞٞٱلَشۡهرََٞٞوَّلٞ  “ঘহ মু’ফমনগণ! আল্লাহর ফনদশকনাবলী এবং হারাম 

মাকসর অসম্মান ককরা না।” [সূরা আল-মাকেদা: ২] ফতফন আরও বকলন: ﴿ُٞٞٱلَشۡهر
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ِّٱلَشۡهرِّٞٞٱۡۡلََرامُٞ ٞٞٱۡۡلََرامِّٞٞب ُٰ ٞ َٞوٱۡۡلُُرَمَٰ ِّمِّۡثلَِّٞٞعلَۡيهِّٞٞفَٱۡعَتُدوا َٞٞعلَۡيُكمۡٞٞٱۡعَتَدىََٰٞٞفَمنِّٞٞقَِّصاص  ٞامَٞٞب
]١٩٤: ابلقرة[ ﴾١٩٤َٞعلَۡيُكۡمٞ ٞٱۡعَتَدىَٰٞ  “সম্মাফনত মাস হকে সম্মাফনত মাকসর ফবফনমকে 

এবং পফবত্রতা রক্ষার দাফেত্ব সবার জনয সমান, কাকজই ঘয ঘকউ ঘতামাকদর 

প্রফত ককঠার আিরণ ককর, তকব ঘতামরাও তাকদর প্রফত ককঠার আিরণ কর 

ঘযমফন ককঠারতা ঘস ঘতামাকদর প্রফত ককরকছ।” (সূরা আল-বাকারা: ১৯৪) ফতফন 

আরও বকলন: ُهرُ  ان َسلَخَ  فَإَِذا ُُرمُ  األش  تُلُوا اْل  ِكي فَاق  ِ ال ُمْش   “তারপর (এই) ফনফষদ্ধ 

মাস অফতক্রান্ত হকে ঘগকল মুশফরককদরকক হতযা কর।” 

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ٞٗٱلُۡمۡۡشِّكَِّيَٞكٓاَفة  ٞ َٰتِّلُوا يَُقَٰتِّلُونَُكۡمَٞكٓاَفٗة َٞكَماَٞٞوَق  “ঘযমন তারা 

ঘতামাকদর ফবরুকদ্ধ সবকাত্মকিাকব যুদ্ধ ককর। মুশফরককদর ফবরুকদ্ধ সবকাত্মকিাকব 

যুদ্ধ কর।” তকব যফদ মুশফরকরাই প্রথম যুকদ্ধর সূিনা ককর, ঘসকক্ষকত্র তাকদর 

ফবরুকদ্ধ। এখাকন আল্লাহ তা‘আলা মুফমনগণকক যুকদ্ধর অনুমফত ফদকেন। ঘযমন 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ﴿ُِّٞٱلَشۡهرِّٞٞٱۡۡلََرامُٞٞٱلَشۡهر ٞٞٱۡۡلََرامِّٞٞب ُٰ ٞ َٞوٱۡۡلُُرَمَٰ : ابلقرة[ ﴾ٞقَِّصاص 
١٩٤[  “সম্মাফনত মাস হকে সম্মাফনত মাকসর ফবফনমকে এবং পফবত্রতা রক্ষার 

দাফেত্ব সবার জনয সমান।” [সূরা আল-বাকারা: ১৯৪] ফতফন আরও বকলন: ﴿َٞٞوَّل
دِّٞٞعِّندَٞٞتَُقَٰتِّلُوُهمۡٞ ََٰتلُوُكمۡٞٞفَإِّنٞفِّيهِّٞ ٞيَُقَٰتِّلُوُكمَۡٞٞحَّتَٰٞٞٱۡۡلََرامِّٞٞٱلَۡمۡسجِّ ]١٩١: ابلقرة[ ﴾١٩١ٞفَٱۡقُتلُوُهۡمهَٞٞق  

“ঘতামরা মাসফজকদ হারাকমর ফনকট তাকদর সাকথ যুদ্ধ ককরা না, ঘয পযকন্ত তারা 

ঘতামাকদর সাকথ ঘসখাকন যুদ্ধ না ককর; ফকন্তু যফদ তারা ঘতামাকদর সাকথ যুদ্ধ 

ককর, তকব ঘতামরাও তাকদর হতযা কর।” [সূরা আল-বাকারা: ১৯১] রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম তাকেফবাসীকক ঘয অবকরাধ ককরফছকলন -

এমনফক পফবত্র মাকস তা প্রকবশ ককর ঘস বযাপারফট ফছল হাওোফযন এবং তাকদর 

ফমত্র সাক্বীফ ঘগাকত্রর ফবরুকদ্ধ যুকদ্ধর সমূ্পরক ফহকসকব। ওরাই যুকদ্ধর সূিনা 

ককরফছল, পুরুষকদরকক একফত্রত ককরফছল। যুদ্ধ ও সং াকতর ফদকক তাকদরকক 
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আহ্বান জাফনকেফছল। ফঠক ঘসই মুহূকতক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম তাকদর ফবরুকদ্ধ যুকদ্ধর জনয ঘবর হন। এরপর যখন তারা তাকেকফ 

দূকগক আশ্রে ঘনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম তখন তাকদরকক দুগক 

ঘথকক নাফমকে আনার জনয তাকদর প্রফত রওোনা ককরন; ফকন্তু তারা 

সফম্মফলতিাকব মুসফলমকদর উপকর োুঁফপকে পকে। এমনফক মুসফলমকদর 

ককেকজনকক হতযাও ককর ঘফকল, তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম িফল্লশ ফদন পযকন্ত তাকদরকক অবকরাধ ককর রাকখন। এই অবকরাধ 

শুরু হকেফছল হালাল মাকস (যাকত যুদ্ধফবগ্রহ করা ববধ); ফকন্তু তা পফবত্র মাকস 

প্রকবশ ককর এর ককেকফট ফদন অফতবাফহত হে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম অবকরাধ তুকল ফনকে মক্কাে ফফকর আকসন। ঘকননা “ঘকাকনা 

ফকছু শুরু করকত ঘয ধরকণর ফনফষদ্ধতা থাকক তা ঘস ফবষকের অবফশষ্টতাে থাকক 

না”। এটা শরী‘আতস্বীকৃত নীফত, এর বহু দৃষ্টান্তও রকেকছ। আল্লাহ্ই িাকলা 

জাকনন। এ ফবষেফট আমরা সীরাকতর ফকতাকব ফলকখফছ। আল্লাহ িাকলা জাকনন।  

ءُٞٞإَِّنَما﴿ ٓ ٞٞزَِّياَدة ٞٞٱلَنسِّ ِّهِّٞٞيَُضلُّٞٞٱۡلُكۡفرِّٞ ٞفِّ ُِّمونَُهۥََٞعٗماُُٞيِّلُّونَُهۥَٞكَفُروا ٞٞٱََّلِّينَٞٞب ََٞعٗماَٞوُيَحر 
ٞ َُواطِّ ِّ َدةَٞٞوا َٞل  لُّوا ٞٞٱّلَلَُٞٞحَرمََٞٞماٞعِّ ٞ َٞحَرمََٞٞماَٞفُيحِّ ِّنَٞٞٱّلَلُ ۡعَمَٰلِّهِّۡمهُٞٞسوٓءُٞٞلَُهمُۡٞٞزي 

َ
ٞٱۡلَقۡومََٞٞيۡهدِّيَّٞلَٞٞوٱّلَلُٞٞأ

َٰفِّرِّينَٞ  ]٣٧: اتلوبة[ ﴾٣٧ٞٱۡلَك

“৩৭. ফনফষদ্ধ মাসকক ফপফছকে ঘদওো কুফফরর উপর আকরক কুফরী কাজ যা 
িারা কাফফরকদরকক পথভ্রষ্ট করা হে। এক বছর তারা একফট মাসকক হালাল 
ককর, আকরক বছর ঐ মাসফটকক হারাম ককর যাকত আল্লাহর হারাম করা 
মাসগুকলার সংখযা পূণক করা যাে। এিাকব তারা আল্লাহর হারাম করা 
মাসগুকলাকক হারাম ককর ঘনে। তাকদর খারাপ কাজগুকলা তাকদর কাকছ 
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আনেদােক। আল্লাহ কাফফর সম্প্রদােকক সফঠক পথ ঘদখান না।” [সূরা আত-
তাওবাহ্: ৩৭]  

মতামত প্রদাকনর মাধযকম আল্লাহ তা‘আলার শরী‘আকত নাক-গলাকনার ফনো: 

এখাকন আল্লাহ তা‘আলা মুশফরককদর ফনো জাফনকেকছন; ঘকননা তারা তাকদর 

বাফতল মকতর মাধযকম আল্লাহ তা‘আলার শরীেকত নাক গলাে। আর তাকদর 

অসার ঘখোল-খুফশ িারা আল্লাহ তা‘আলার ফবধানাবলীকক পফরবতকন ককর। 

আল্লাহ তা‘আলা যা ফকছু হারাম ককরকছন ঘসগুকলা তারা হালাল সাবযস্ত ককর। 

আর ফতফন যা হালাল ককরকছন ঘসগুকলাকক তারা হারাম বানাে। তারা মকন 

করত শত্রুকদর ফবরুকদ্ধ যুদ্ধফবগ্রহ বাদ ফদকে ধারাবাফহক এই ফতনফট মাস বকস 

থাকা বেই দী ক সমে। ঘকননা, তারা ঘক্রাধ ও উন্মত্ততাে ফুুঁকস থাকত। এ 

কারকণ তারা ইসলাকমর পূকবক মুহাররম মাকসর পফবত্রতাে পফরবতকন একনফছল। 

একক তারা সফর মাকস ফবলম্ব ককরফছল। ফকল মুহাররম মাকস তারা যুদ্ধফবগ্রহ 

ববধ ককর ফনকেফছল। আর হালাল মাকস (ঘয মাকস যুদ্ধ ফবগ্রহ ববধ) ঘস মাকস 

যুদ্ধফবগ্রহকক হারাম ককর ফনকেফছল। যাকত আল্লাহর হারাম করা মাসগুকলার 

সংখযা পূণক করা যাে। তা হকে িারফট মাস।  

আলী ইবনু আবু তালহা বণকনা ককরন, আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস রাফদোল্লাহু 

আনহুমা رِ  ِف  ِزَياَدةٌ  النهِِسءُ  ِِنهَماإ ال ُكف   “ফনফষদ্ধ মাসকক ফপফছকে ঘদওো কুফফরর 

উপর আকরক কুফরী কাজ” এ আোত সম্পককক বকলন: ফনফষদ্ধ মাসকক ফপফছকে 

ঘদওো। জু-নাদা ইবনু আউফ ইবনু উমাইো আল-ফকনানী ফযফন আবু সুমামা 

নাকম পফরফিত ফছল, ঘস প্রফত বৎসকরর হজ মওসুকম আগমন করত আর 

ঘ াষণা ফদত আবু সুমামা পফরতযিও হে ফন আর ঘস ভ্রান্ত ফহকসকব গণয হে ফন। 

ঘস এক বৎসর ঘলাককদর জনয সফর মাসকক পফবত্র মাস ফহকসকব আকরাপ 

করত আর মুহাররম মাসকক যুদ্ধফবগ্রহ ববধ বকল ঘ াষণা ফদত। আবার অনয 
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মাকস ঘস মুহাররম মাসকক পফবত্র মাস বকল ঘ াষণা ফদত আর সফরকক 

যুদ্ধফবগ্রহ ববধ গণয করত। এ কথাই আল্লাহ তা‘আলা এ আোকত বকলকছন: إِنهَما 
رِ  ِف  ِزَياَدةٌ  النهِِسءُ  ال ُكف   “ফনফষদ্ধ মাসকক ফপফছকে ঘদওো কুফুফরর উপর আকরক 

কুফুফর কাজ” অথকাৎ তারা এক বৎসর মুহাররম মাকস যুদ্ধফবগ্রহ ববধ ঘ াষণা 

ফদত। আর আকরক মাকস তাকক পফবত্র ঘ াষণা ফদত। 

আউফী বণকনা ককরন, আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস রাফদোল্লাহু আনহুমাও অনুরূপ 

বকলকছন। লাইস ইবনু আবু সুলাইম মুজাফহদ ঘথকক বণকনা ককরন, ফকনানা 

ঘগাকত্রর জননক বযফি প্রফত বৎসর হকজর মওসুকম তার গাধার ফপকঠ িকে 

আগমন করত। আর বলত: ঘহ ঘলাক সকল, আফম ভ্রান্ত বকল গণয নই, 

পফরতযিও নই আর আমার কথা প্রতযাখযাত নে। আমরা আসন্ন মুহাররম 

মাসকক পফবত্র বকল ঘ াষণা ককরফছ, সফরকক নে। এরপর পরবতকী বৎসর একস 

ঘস তার প্রাথফমক কথাগুকলা বকল বলত: আমরা (এ বৎসর) সফরকক পফবত্র 

মাস ফহকসকব ঘ াষণা ফদকেফছ, মুহাররমকক নে। এ কথা আল্লাহ তা‘আলা এখাকন 

বকলন: ةَ  ِْلَُواِطئُوا مَ  َما ِعده اَّلله  َحره  “যাকত আল্লাহর হারাম করা মাসগুকলার সংখযা 

পূণক করা যাে” অথকাৎ তা িারফট মাস, ফকল তারা এই পফবত্র মাসফটকক 

(মুহাররমকক) ফপফছকে ফদকে আল্লাহ তা‘আলা যাকক পফবত্র বকল ঘ াষণা 

ফদকেকছন তাকত যুদ্ধফবগ্রহ হালাল ককর ফনত। তারা এক বৎসর পফবত্র মাকস 

যুদ্ধফবগ্রহ হালাল করত আর তার পফরবকতক সফরকক পফবত্র বকল ঘ াষণা ফদত। 

এরপর রবীউল আউোল এিাকব তারা তাকদর সাধারণ গণনা ও নাম অনুসাকর 

বৎসকরর বাফক মাসগুকলার ধারাবাফহকতা বজাে রাখত। পরবতকী বৎসর তারা 

মুহাররামকক পফবত্র মাস বকল ঘ াষণা করত এরপর পকরর মাসগুকলার 

ধারাবাফহকতা বজাে রাখত। ঘযমন, মুহাররকমর পকর সফর তারপর রবীউল 
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আউোল এিাকব বৎসকরর ঘশষ পযকন্ত।  ُل ونَه ُمونَهُ  اَعًما ُُيِ ةَ  ِْلَُواِطئُوا اَعًما َوُُيَرِّ  َما ِعده
مَ  ُ  َحره  এক বছর তারা একফট মাসকক হালাল ককর, আকরক বছর ঐ“  اَّلله

মাসফটকক হারাম ককর যাকত আল্লাহর হারাম করা মাসগুকলার সংখযা পূণক করা 

যাে” অথকাৎ বৎসকরর িারফট মাসকক পফবত্রকরকণ তকব ধারাবাফহক ফতনফট 

পফবত্র মাকসর তৃতীে মাসফটকক এক বৎসর আকগই পফবত্র ফহকসকব রাখত। 

আবার আকরক বৎসর সফর মাকস ফবলফম্বত করত অথকাৎ তৃতীে পফবত্র মাসকক 

ফপফছকে সফকর করত।  

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক এ বযাপাকর তাুঁর ‘সীরাহ’ নামক গ্রকন্থ খুবই 

উপকারী ও সুের কথা বকলকছন। ফতফন বকলকছন: আরকবর ঘয বযফি মাকসর 

পফবত্রতা ঘপছাকনার রীফত শুরু ককর: অথকাৎ আল্লাহ তা‘আলা ঘয মাস হারাম 

ককরকছন তাকক হালাল ঘ াষণা ককর আর যাকক আল্লাহ তা‘আলা হালাল 

ককরকছন তাকক হারাম বাফনকে ঘনে, ঘস হকে আল-কালাম্মাস’ ঘস হকে 

হুযাইফা ইবনু আব্দু্ ফুকাইম ইবনু ‘আদী ইবনু ‘আফমর ইবনু সা‘লাবা ইবনুল 

হাফরস ইবনু মাফলক ইবনু ফকনানা ইবনু খুযাইমা ইবনু মুদফরকাহ ইবনু ইলইোস 

ইবনু মুদার ইবনু ফনযার ইবনু মা‘আদ ইবনু আদনান। তারপকর এ কাকজ 

ফনকোফজত হে তার ঘছকল ‘আব্বাদ’। আব্বাকদর পকর তার পুত্র কালা‘ ইবনু 

আব্বাদ, এরপর তার পুত্র উমাইইো ইবনু কালা‘, এরপর তার পুত্র আউফ 

ইবনু উমাইইো, এরপর তার পুত্র আবু সুমামাহ জুনাদাহ ইবনু আউফ। এই 

বযফি হকে এ কাকজর সবককশষ বযফি আর তার সমে ইসলাম প্রফতফষ্ঠত হে। 

আরবরা যখন হজ সম্পন্ন করত তখন তারা তার ফনকট একফত্রত হত। ঘস 

তাকদর সমু্মকখ দাুঁফেকে িাষণ ফদকে রজব, ফযলক্বদ এবং ফযল হজ মাসকক পফবত্র 

বকল ঘ াষণা করত। এরপর এক বৎসর ঘস মুহাররম মাসকক হালাল (যুদ্ধফবগ্রহ 

ববধ) ঘ াষণা ফদত আর তার স্থকল সফরকক পফবত্র মাস গণয করত। আবার 
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আকরক বৎসর মুহাররামকক পফবত্র মাস আখযাফেত করত যাকত ককর আল্লাহ 

তা‘আলার হারাম করা মাসগুকলার সংখযা পূরণ করা যাে। ফকল তারা আল্লাহ 

তা‘আলা যা হারাম ককরকছন তাকক হালাল সাবযস্ত করত অথকাৎ আল্লাহ তা‘আলা 

যা ববধ ককরকছন তারা হারাম আখযাফেত করত। আল্লাহ িাকলা জাকনন।  

َها﴿ يُّ
َ
أ ٞٞٱنفُِّروا ٞٞلَُكمُٞٞقِّيَلٞٞإَِّذاٞلَُكمَۡٞٞماَٞءاَمُنوا ٞٞٱََّلِّينََٞٞيَٰٓ ٞ ٞإَِّلٞٞٱثَاقَۡلُتمۡٞٞٱّلَلَِّٞٞسبِّيلِّٞٞفِّ ۡرضِّ

َ
ٞٱۡۡل

يُتم رَضِّ
َ
ةِّٞٞأ ِّٱۡۡلََيوَٰ ۡنَياٞب ِّ ٞٞمِّنَٞٞٱلُّ َرة ةَِّٞٞمَتَٰعَُٞٞفَماٞٱٓأۡلخِّ ۡنَياٞٱۡۡلََيوَٰ ٞٞٱلُّ َرةِّٞٞفِّ ٞتَنفُِّروا ٞٞإَِّّل٣٨ٞٞٞقَلِّيل ٞٞإَِّّلٞٞٱٓأۡلخِّ

بُۡكمۡٞ ِّ ٗماَٞعَذابًاُٞيَعذ  َلِّ
َ
ۡلٞٞأ ُكمۡٞٞقَۡوًماَٞويَۡستَۡبدِّ وهَُٞٞوَّلَٞٞغۡيَ هَٞشۡيٞٞتَُُضُّ ََٰٞٞوٱّلَلُٞٞا ََِّٞٞعَ

ء ُٞٞك  يرٞ ََٞشۡ  ﴾٣٩ٞقَدِّ
 ]٣٩  ،٣٨: اتلوبة[

“৩৮. ঘহ ঈমানদারগণ! ঘতামাকদর হকেকছ কী ঘয, যখন ঘতামাকদরকক আল্লাহর 
পকথ ঘবর হওোর ফনকদকশ ঘদওো হে তখন ঘতামরা আরও ঘজাকর মাফট কামকে 
ধর। ঘতামরা ফক আফখরাকতর স্থকল দুফনোর জীবনককই ঘবফশ পছে কর? 
আফখরাকতর তুলনাে পাফথকব জীবকনর ঘিাগ সামগ্রী ঘতা অফত সামানয। ৩৯. 
ঘতামরা যফদ যুদ্ধাফিযাকন ঘবর না হও, তাহকল ঘতামাকদরকক িোবহ শাফস্ত 
ঘদওো হকব, আর ঘতামাকদর স্থকল অনয সম্প্রদােকক আনা হকব (অথি) ঘতামরা 
তাুঁর ঘকানই ক্ষফত করকত পারকব না। আল্লাহ সকল ফবষকে সবকশফিমান।” 
[সূরা আত-তাওবাহ্:৩৮-৩৯] 

ফজহাকদর বযাপাকর অলসতা করার উপকর ফতরস্কার ও হুুঁফশোরী: 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর সাকথ তাবুক যুকদ্ধ যাওোর 

বযাপাকর ঘয সকল বযফি ঘপছকন রকে ফগকেফছল এখাকন তাকদর প্রফত ফতরস্কার 

শুরু হকেকছ। এ সমে ফল ঘপককফছল আর প্রিে ও িোনক গরম হকেফছল। 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: َِّٞٞسب فِّ
 ٞ قِّيَلٞلَُكُمٞٱنفُِّروا لَُكۡمٞإَِّذٞا َمٞا  ٞ ٱََّلِّيَنَٞءاَمُنوا َهٞا يُّ

َ
أ ٞٱّلَلَِّٞيَٰٓ ٞيلِّ

 “ঘহ ঈমানদারগণ! ঘতামাকদর হকেকছ কী ঘয, যখন ঘতামাকদরকক আল্লাহর পকথ 
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ঘবর হওোর ফনকদকশ ঘদওো হে” অথকাৎ যখন ঘতামাকদরকক আল্লাহর পকথ 

ফজহাদ করার জনয আহ্বান জানাকনা হে ٞ ۡرضِّ 
َ
 তখন ঘতামরা আরও“ ٱثَاقَۡلُتۡمٞإَِّلٞٱۡۡل

ঘজাকর মাফট কামকে ধর।” ছাো ও পাকা ফকলর স্থাকন ঘথকক যাওোর জনয 

অলসতা কর ঘহলান ফদকে পকে যাও। ٞ ِّٞ َرة ۡنَياٞمَِّنٞٱٓأۡلخِّ ٱلُّ ةِّٞ ِّٱۡۡلََيوَٰ يُتمٞب رَضِّ
َ
أ “ঘতামরা 

ফক আফখরাকতর স্থকল দুফনোর জীবনককই ঘবফশ পছে কর?” ঘতামাকদর কী হল, 

ঘকন ঘতামরা এ কাজ কর, এটা ফক ঘতামাকদর আফখরাকতর পফরবকতক পাফথকব 

জীবনকক পছে ককর ঘনওোর কারকণ? এরপর আল্লাহ তা‘আলা পাফথকব 

জীবকনর প্রফত আগ্রহ হ্রাস ককর এবং আফখরাকতর প্রফত আগ্রহ সৃফষ্ট ককর 

বকলন: ٞ ٞقَلِّيل ٞإَِّّل َرةِّ ٞٱٓأۡلخِّ ٞفِّ ۡنَيا ٞٱلُّ ةِّ ٞٱۡۡلََيوَٰ َٞمَتَُٰع  আফখরাকতর তুলনাে পাফথকব“ َفَما

জীবকনর ঘিাগ সামগ্রী ঘতা অফত সামানয”।  

ইমাম আহমদ বানু ফফহকরর অনযতম এক বযফি মুসতাওফরদ ঘথকক বণকনা 

ককরন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলকছন: আফখরাকতর তুলনাে 

পাফথকব জীবন ঘতা তদ্রুপ ঘযমন ঘতামাকদর ঘকাকনা বযফি সাগকর তার আেুল 

ডুবাে এরপর ঘযন ঘস ঘদকখ তাকত কতটুকু পাফন ফফকর আকস? এরপর ফতফন 

তার তজকনী িারা ইফেত ককরন। ইমাম মুসফলম এককিাকব এ হাফদস বণকনা 

ককরকছন।  

সাউরী আ‘মাশ ঘথকক ٞ ٞقَلِّيل ٞإَِّّل َرةِّ ٞٱٓأۡلخِّ ٞفِّ ۡنَيا ٞٱلُّ ةِّ ٞٱۡۡلََيوَٰ َٞمَتَُٰع  আফখরাকতর“ َفَما

তুলনাে পাফথকব জীবকনর ঘিাগ সামগ্রী ঘতা অফত সামানয” এ আোত সম্পককক 

বকলন: মুসাফফকরর পাকথকের মত।  

আবু্দল আযীয ইবনু আবু হাফযম তাুঁর ফপতা ঘথকক বণকনা ককরন, আবু্দল আযীয 

ইবনু মারওোন যখন মৃতুয শযযাে শাফেত হন তখন ফতফন বকলন: আমাকক ঘয 

কাফন পরাকনা হকব ঘসফট ফনকে এস ঘযন আফম তা প্রতযক্ষ করকত পাফর। 

এরপর যখন ঘসটা তাুঁর সমু্মকখ রাখা হে ফতফন ঘসটা ঘদখকত থাককন আর 
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বকলন: এটা ফক ঘসই ফজফনস যার সাকথ আমার দুফনোবী জীবন সমাপ্ত হকে? 

এরপর ফতফন ফপঠ ফফরান আর ঘকুঁকদ ঘকুঁকদ বকলন: ঘতামার জনয আফকসাস, ঘহ 

দুফনো, ঘতামার প্রািুযক প্রকৃতই স্বল্প। আর ঘতামার স্বল্প ঘতা আরও ঘছাট। আমরা 

ঘতা ঘতামার ঘধাুঁকাে পকে রকে ফছলাম।  

এরপর আল্লাহ তা‘আলা ফজহাদ পফরতযাগ করা ঘথকক হুফশোরী উচ্চারণ ককর 

বকলন:  ب ُكم   َتن ِفُروا إاِله ِْلًما َعَذابًا ُيَعذِّ
َ
أ  “ঘতামরা যফদ যুদ্ধাফিযাকন ঘবর না হও, 

তাহকল ঘতামাকদরকক িোবহ শাফস্ত ঘদওো হকব।” আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস 

রাফদোল্লাহু আনহুমা বকলন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম কফতপে 

আরবকক যুকদ্ধ শাফমল হওোর জনয আহ্বান জানান; ফকন্তু তারা অলসতা বশতঃ 

ঘথকক যাে। ফকল আল্লাহ তা‘আলাও তাকদর ঘথকক বৃফষ্ট বন্ধ ককর ঘদন আর 

এটা ফছল তাকদর শাফস্ত।  

আল্লাহ তা‘আলা বকলন:  ُۡۡكم َٞغۡيَ ٞقَۡوًما ۡل  আর ঘতামাকদর স্থকল অনয“ َويَۡستَۡبدِّ

সম্প্রদােকক আনা হকব” অথকাৎ তাুঁর নবীকক সাহাযয করকত এবং তাুঁর িীন 

প্রফতষ্ঠার ঘক্ষকত্র। ঘযমন আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ﴿ۡلَٞٞتَتَوَلۡوا ِٞٞإَون كُٞٞقَۡوًماٞيَۡستَۡبدِّ ٞمَۡٞغۡيَ
ۡمَثَٰلَُكمٞيَُكونُٓوا َّٞٞلُٞٞثمَٞ

َ
]٣٨:  حممد[ ﴾٣٨ٞأ  “ঘতামরা যফদ মুখ ফফফরকে নাও তাহকল 

ফতফন ঘতামাকদর পফরবকতক অনয জাফতকক ফনকে আসকবন, তখন তারা ঘতামাকদর 

মত হকব না।” [সূরা মুহাম্মদ: ৩৮]  

وهُٞ هَٞشۡيَٞوَّلٞتَُُضُّ ا  “(অথি) ঘতামরা তাুঁর ঘকানই ক্ষফত করকত পারকব না” অথকাৎ 

ঘতামরা যফদ ফজহাদ ঘথকক ঘপছকন ঘথকক যাও, গৃকহ অবস্থান কর আর অলসতা 

কর, তকব ঘতামরা আল্লাহ তা‘আলার ঘকাকনাই ক্ষফত করকত পারকব না। 
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ء َٞوٱ ََٞشۡ ِّ
ُٞك  َٰ ََٞعَ يرٞ ّٞلَلُ قَدِّ  “আল্লাহ সকল ফবষকে সবকশফিমান” অথকাৎ ফতফন 

ঘতামাকদর সাহাযয ছাোই শত্রুকদরকক ধ্বংস ককর ফদকত সক্ষম।  

ٞ وهُ ٞإِّۡذَٞيُقوُلٞإَِّّلٞتَنُُصُ ٞٱۡلَغارِّ ٞإِّۡذُٞهَماٞفِّ ٞٱثۡنَۡيِّ َ ثَاّنِّ
 ٞ ۡخرََجُهٞٱََّلِّيَنَٞكَفُروا

َ
ٞإِّۡذٞأ ٞٱّلَلُ هُ َفَقۡدٞنََُصَ

ُنُود ٞ ۥِٞبِّ يََدهُ
َ
َوأ ۥَٞعلَۡيهِّٞ نَزَلٞٱّلَلَُٞسكِّينََتُه

َ
ٞ فَأ ۦَّٞلََٞتَۡزۡنٞإَِّنٞٱّلَلََٞمَعَنا بِّهِّ َِّمَةٞلَِّصَٰحِّ وََجَعَلَٞك لَۡمٞتََروَۡهٞا

ٞ َٞحكِّيم  َٞعزِّيز  َوٱّلَلُ ٞه ٞٱۡلُعۡلَيا َ ِهِّ َِّمُةٞٱّلَلِّٞ َوََك  ٞ ۡفَلَٰ ٱلسُّ  ٞ  ٤٠ٱََّلِّيَنَٞكَفُروا

“৪০. যফদ ঘতামরা তাকক (অথকাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-ঘক) 
সাহাযয না কর (তাকত ঘকানই পকরাো ঘনই) কারণ আল্লাহ ঘতা তাকক ঘসই 
সমে সাহাযয ককরকছন যখন কাফফররা তাকক ঘবর ককর ফদকেফছল, ঘস ফছল 
দু’জকনর ফিতীেজন যখন তারা দু’জন গুহার মকধয ফছল, যখন ঘস তার সেীকক 
বলফছল, ‘ফিন্তা ককরা না, আল্লাহ আমাকদর সকে আকছন।’ তখন আল্লাহ তার 
প্রফত তাুঁর প্রশাফন্ত বষকণ করকলন আর তাকক এমন ঘসনাবাফহনী ফদকে শফিশালী 
করকলন ঘতামরা যা ঘদখকত পাওফন, আর ফতফন কাফফরকদর মুকখর বুফলকক 
গিীর নীকি ঘফকল ফদকলন। আর আল্লাহর বাণীই রকেকছ সকবকাকচ্চ। আল্লাহ প্রবল 
পরাক্রান্ত, মহাফবজ্ঞানী।” [সূরা আত-তাওবাহ্: ৪০] 

আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর নবীর সাহাযযকারী: 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ُٞوه ٞتَنُُصُ  যফদ ঘতামরা তাকক (অথকাৎ রাসূলুল্লাহ্“ إَِّّل
সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-ঘক) সাহাযয না কর, (তাকত ঘকানই পকরাো 

ঘনই)।” অথকাৎ তাুঁর রাসূলকক সাহাযয না কর, তকব আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর 

সাহাযযকারী, ফতফন তাুঁকক শফিশালী করকবন। ফতফনই তাুঁর জনয যকথষ্ট, তাুঁর 

ফহফাযতকারী, ঘযিাকব ফতফন তাুঁকক সাহাযয ককরকছন ٞ َ ثَاّنِّ  ٞ ۡخرََجُهٞٱََّلِّيَنَٞكَفُروا
َ
إِّذۡٞأ

 যখন কাফফররা তাকক ঘবর ককর ফদকেফছল, ঘস ফছল দু’জকনর“ ٱثۡنَۡيِّٞ
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ফিতীেজন।” অথকাৎ ফহজরকতর বৎসর যখন মুশফরকরা তাকক হতযা অথবা বেী 

অথবা বেকট করার ফিন্তা ককরফছল, তখন ফতফন তাুঁর বনু্ধ ও সেী আবু বকর 

ইবনু আবু কুহাফাকক সাকথ ফনকে মক্কা ঘথকক ঘবর হকে যান। এরপর ফতফন 

সাউর পবককত ফতনফদন আশ্রে গ্রহণ ককরন, যাকত ককর ঘয সমস্ত 

অনুসন্ধানকারীরা তাকদর পদফিহ্ন ধকর তাুঁকদরকক খুুঁজকত একসফছল তারা ফফকর 

যাে। এরপর ফতফন মফদনার ফদকক রওোনা হন, (তাুঁরা যখন সাউর গুহাে 

অবস্থান ককরন) তখন আবু বকর িে পান ঘয তাকদর ঘকউ তাুঁকদরকক ঘদকখ 

ঘফলকব আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-ঘক কষ্ট ফদকব; ফকন্তু 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম তাুঁর মকন প্রশাফন্ত আনেন ককরন আর 

তাকক শান্ত ককর বকলন: ঘহ আবু বকর, ঘতামার দু’জকনর সম্পককক কী ধারণা 

যাকদর তৃতীে জন হকে আল্লাহ তা‘আলা। ঘযমন- ইমাম আহমদ বণকনা ককরন, 

আনাস রাফদোল্লাহু আনহু বকলন: আবু বকর রাফদোল্লাহু আনহু তাুঁকক বণকনা 

ককরন: আফম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-ঘক ফজকজ্ঞস কফর -এমতাবস্থাে 

ঘয আফম গুহাে অবস্থান করফছ- তাকদর ঘকউ যফদ তার দু’পাকের প্রফত লক্ষয 

ককর তকব তার দু’পাকের তকল আমাকদরকক ঘদখকত পাকব। ফতফন বকলন: তখন 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলন: ঘহ আবু বকর, ঘতামার দু’জকনর সম্পককক 

কী ধারণা যাকদর তৃতীে জন হকে আল্লাহ তা‘আলা? ইমাম বুখারী ও ইমাম 

মুসফলম তাুঁকদর ‘সহীহ’ গ্রন্থিকে এ হাফদস বণকনা ককরকছন। এ কারকণ আল্লাহ 

তা‘আলা বকলন: َِّٞٞسكِّينََتُهۥَٞعلَۡيه نَزَلٞٱّلَلُ
َ
 তখন আল্লাহ তার প্রফত তাুঁর প্রশাফন্ত“ فَأ

বষকণ করকলন” তাুঁর নবীর প্রফত তাুঁর সাহাযয ফবজে ঘপ্ররণ ককরন। ঘকউ ঘকউ 

বকলন: আবু বককরর উপকর।  

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বকলন:  ُُٞنود ِٞبِّ يََدهُۥ
َ
ٞتََرۡوَهاَوأ َلۡم  “আর তাকক এমন 

ঘসনাবাফহনী ফদকে শফিশালী করকলন ঘতামরা যা ঘদখকত পাও ফন” অথকাৎ 
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ঘফকরশতা পাফঠকে। ٞه ٞٱۡلُعۡلَيا َ َِّمُةٞٱّلَلِِّٞهِّ َوََك  ٞ ۡفَلَٰ  আর“ وََجَعَلَٞكَِّمَةٞٱََّلِّيَنَٞكَفُروا ٞٱلسُّ

ফতফন কাফফরকদর মুকখর বুফলকক গিীর নীকি ঘফকল ফদকলন। আর আল্লাহর 

বাণীই রকেকছ সকবকাকচ্চ।”  

আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস রাফদোল্লাহু আনহুমা বকলন: কাকফরকদর মুকখর বুফলর 

অথক হকে: ফশকক আর আল্লাহর বাণীর অথক হকে اّللٞإّلٞإِلّٞل  অথকাৎ আল্লাহ ছাো 

প্রকৃত ঘকাকনা উপাসয ঘনই।  

সহীহ বুখারী ও মুসফলকম বফণকত হকেকছ: আবু মূসা আশ‘আরী রাফদোল্লাহু আনহু 

বকলন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-ঘক এ সমস্ত বযফিকদর 

সম্পককক ফজকজ্ঞস করা হে যারা বীরত্ব ঘদখাকনার জনয লোই ককর অথবা 

ফনকজর সম্মাকনর উন্মত্ততা প্রদশককনর জনয লোই ককর অথবা ঘলাক ঘদখাকনার 

জনয লোই ককর, একদর মকধয ঘক আল্লাহর পকথ লোই ককর? ফতফন বকলন: ঘয 

বযফি আল্লাহ তা‘আলার বাণীকক ঊকধ্বক তুকল ধরার জনয লোই ককর ঘস 

আল্লাহর পকথ লোই ককর।  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ٞ َٞعزِّيز   আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত” অথকাৎ তাুঁর“ َوٱّلَلُ

প্রফতকশাধ গ্রহকণ এবং শাফস্ত প্রদাকন। ফতফন হকেন শফিশালী সম্মাফনত, ঘয 

বযফি তাুঁর আশ্রে গ্রহণ ককর আর ফতফন যা ফশক্ষা ফদকেকছন তা আুঁককে ধরার 

মাধযকম তাুঁর শরণাপন্ন হে ঘস অনযােিাকব অতযািাফরত হে না। َحكِّيمٞ ٞ “মহা-

ফবজ্ঞানী” তাুঁর কথা ও কাকজ।  
َفاٗفاٞٱنفُِّروا ٞ﴿ َِّقاّٗلٞٞخِّ َٰلُِّكمَۡٞٞوَجَٰهُِّدوا َٞٞوث ۡمَو

َ
ِّأ ُكمۡٞٞب نُفسِّ

َ
َٞٞوأ َٰلُِّكمۡٞٞٱّلَلِّ َٞٞسبِّيلِّٞٞفِّ ٞإِّنَٞلُكمَۡٞٞخۡي َٞٞذ

 ]٤١: اتلوبة[ ﴾٤١َٞتۡعلَُمونَُٞٞكنُتمۡٞ

“৪১. যুদ্ধাফিযাকন ঘবফরকে পে, অবস্থা হালকাই ঘহাক আর িারীই ঘহাক (অস্ত্র 
কম থাকুক আর ঘবফশ থাকুক) আর আল্লাহর রাস্তাে ঘতামাকদর মাল ফদকে আর 
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ঘতামাকদর জান ফদকে ফজহাদ কর, এটাই ঘতামাকদর জনয সকবকাত্তম, ঘতামরা যফদ 
জানকত!” [সূরা আত-তাওবাহ: ৪১]  
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সবকাবস্থাে ফজহাদ অপফরহাযককরণ: 

সুফফোন আস-সারী তাুঁর ফপতা ঘথকক বণকনা ককরন, ফতফন আবুয্ যুহা মুসফলম 

ইবনু সুবাইহ ঘথকক বণকনা ককরন। সূরা বারা’আকতর এই আোত সবকপ্রথম 

অবতীণক হে। মু‘তাফমর ইবনু সুলাইমান তাুঁর ফপতা ঘথকক বণকনা ককরন, 

হাদরামী দাফব ককরন ঘয, তাকক বলা হকেকছ: কফতপে বযফি ঘ াষণা করত ঘয 

(যফদ তারা ফজহাকদর উকেকশয ঘবর হওো মুসফলম বসনযদল ঘথকক ঘপছকন রকে 

যাে) তকব তাকদর ঘকাকনা ঘগানাহ হকব না। ঘকননা তারা অসুস্থ ও বকোবৃদ্ধ 

তখন আল্লাহ তা‘আলা অবতীণক ককরন: َٞٗفاف خِّ  ٞ َِّقاّٗلٞٱنفُِّروا َوث ٞا  “ যুদ্ধাফিযাকন ঘবফরকে 

পে, অবস্থা হালকাই ঘহাক আর িারীই ঘহাক।” আল্লাহ তা‘আলা তাবুক যুকদ্ধর 

বছর তাুঁর শত্রু আহকল ফকতাফব ঘরাফমও কাকফরকদর ফবরুকদ্ধ লোই করার জনয 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর সাকথ সকলকক সাফবককিাকব 

ঘবফরকে পোর আহ্বান জানান। আর সুখ-দুঃখ, উেীপনা-অনীহা সবকাবস্থাে 

মুফমনগণকক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর সাকথ ঘবর হওোকক 

আবশযক ককর ঘদন। ফতফন বকলন: َٞٗفاف خِّ  ٞ َِّقاّٗلٞٱنفُِّروا َوث ٞا  “যুদ্ধাফিযাকন ঘবফরকে পে, 

অবস্থা হালকাই ঘহাক আর িারীই ঘহাক।”  

আলী ইবনু যাইদ আনাস ঘথকক বণকনা ককরন, আবু তলহা বকলন: ঘপৌঢ় ঘহাক 

বা যুবক ঘহাক, আল্লাহ তা‘আলা কাকরা জনযও বকফফেত প্রদাকনর সুকযাগ 

রাকখন ফন। এরপর আবু তালহা শাকমর ফদকক রওোনা ককরন এবং লোই 

করকত করকত শহীদ হন।  

অপর এক বণকনাে রকেকছ: আবু তালহা সূরা আল-বারা’আহ পাঠ করকত 

থাককন অবকশকষ যখন ফতফন َٞٞف خِّ  ٞ َِّقاّٗلٞافٗٞٱنفُِّروا ُكۡمٞاَٞوث نُفسِّ
َ
َٰلُِّكۡمَٞوأ ۡمَو

َ
ِّأ ب
 ٞ َٞٞوَجَٰهُِّدوا فِّ

ٞٱّلَلِّٞ  যুদ্ধাফিযাকন ঘবফরকে পে, অবস্থা হালকাই ঘহাক আর িারীই ঘহাক“َسبِّيلِّ
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আর আল্লাহর রাস্তাে ঘতামাকদর মাল ফদকে আর ঘতামাকদর জান ফদকে ফজহাদ 

কর” এ আোকত ঘপৌঁকছন তখন ফতফন বকলন: আফম ঘদখফছ আল্লাহ তা‘আলা 

আমাকদরকক ফজহাকদ ঘবর হকত বকলকছন, িাই আমরা বৃদ্ধ হই অথবা যুবক 

হই। ওকহ আমার পুত্ররা, আমাকক সাফজকে দাও, তাুঁর পুত্ররা বকলন: আল্লাহ 

আপনার উপকর রহম করুন, আপফন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-

এর মৃতুয পযকন্ত তাুঁর সাকথ ঘথকক যুদ্ধ ককরকছন। আপফন আবু বকর রাফদোল্লাহু 

আনহু-এরও মৃতুয যকন্ত তাুঁর সাকথ ঘথকক ফজহাদ ককরকছন, আপফন ওমর 

রাফদোল্লাহু আনহু-এরও মৃতুয পযকন্ত তাুঁর সাকথ ঘথকক যুদ্ধ ককরকছন। এখন 

আমরা আপনার পক্ষ ঘথকক যুদ্ধ করব; ফকন্তু ফতফন অস্বীকার ককরন। ফতফন 

সমুকদ্র ভ্রমণ ককরন, এরপকর মারা যান। তাুঁকক দাফন করার জনয এক 

টুককরাও িীপও পাওো যাে ফন। তকব নে ফদন পকর যখন তাুঁকক দাফন করা 

হে তখন ঘদখা যাে তাুঁর ঘদকহ ঘকাকনা পফরবতকন  কট ফন। এরপর তাুঁরা তাুঁকক 

একফট িীকপ দাফন ককরন।  

সুেী َٞٗفاف خِّ  ٞ َِّقاّٗلٞٱنفُِّروا اَٞوث  “অবস্থা হালকাই ঘহাক আর িারীই ঘহাক যুদ্ধাফিযাকন 

ঘবফরকে পে” এ আোত সম্পককক বকলন: ধনী ঘহাক, দফরদ্র ঘহাক, শফিশালী 

ঘহাক বা দুবকল ঘহাক, জননক বযফি সমু্মকখ আকস, ঘলাককরা মকন ককর ফতফন 

হকেন ফমকদাদ। ফতফন ফছকলন ফবশাল ও ঘমাটা ঘদকহর অফধকারী। ফতফন 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর ফনকট এ বযাপাকর আপফত্ত জানান 

আর যুকদ্ধ না যাওোর বযাপাকর অনুমফত প্রাথকনা ককরন; ফকন্তু রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম অস্বীকার ককরন তখন ঘসফদন অবতীণক হে: 

َفافٗٞ خِّ  ٞ َِّقاّٗلٞٱنفُِّروا َوث ٞا  “অবস্থা হালকাই ঘহাক আর িারীই ঘহাক যুদ্ধাফিযাকন ঘবফরকে 

পে।” যখন এই আোত অবতীণক হে তখন এই ফনকদকশ ঘলাককদর উপকর 
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অতযন্ত কফঠন হকে দাুঁোে, তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আোত রফহত ককর ফদকে 

বকলন: ٞٞٞلَي َس َعَفاءََِّٞٞعَ َٞٞوَّلٞٞالضُّ َٞٞوَّلٞٞال َمر َضََٞٞعَ ٞإَِّذاَٞحَرجٞ ُٞين فُِّقونََٞٞماََٞيُِّدونََّٞٞلٞٞاََّلِّينَََٞٞعَ
ِّٞٞنََصُحوا َ ِّّٞٞللِّ َورَُسوِلِّ  “দুবককলর উপর, পীফেকতর উপর আর বযে করার মত ঘকাকনা 

সম্বল যাকদর ঘনই তাকদর উপর ঘকাকনা অফিকযাগ ঘনই, যফদ তারা আল্লাহ ও 

তাুঁর রসূকলর প্রফত কলযাণকামী হকে থাকক।”  

ইবনু জারীর বকলন: হাফদস বণকনা ককরন আমার ফনকট ফহব্বান ইবনু যাইদ 

আশ-শারআবী, ফতফন বকলন: আমরা আল-আফসূস নগরীর ফনকট অবফস্থত 

ফহমকসর গিনকর সাফওোন ইবনু আকমকরর সাকথ ফজরাফজমাহর ফদকক ফজহাকদর 

জনয ঘবর হই, (এ সমে) আফম ঘসনাবাফহনীর মকধয একজন বকোবৃদ্ধ বযফিকক 

লক্ষয কফর ফযফন তখনও সফক্রে ফছকলন। তাুঁর ভ্রূিে তাুঁর দুই ঘিাকখর উপকর 

েুকল পকেকছ, ফতফন ফছকলন লোই করকত আসা দাকমস্ক-বাসীকদর অনযতম; ফযফন 

তাুঁর বাহকন সাওোররত ফছকলন। আফম তাুঁর ফনকট এফগকে ফগকে বফল: ঘহ িািা, 

আল্লাহ তা‘আলা ঘতা আপনার জনয বকফফেত ঘরকখকছন। বণকনাকারী বকলন: 

এরপর ফতফন তাুঁর ভ্রূিে উফঠকে বকলন: ঘহ আমার িাফতজা, আল্লাহ তা‘আলা 

আমাকদরকক অবস্থা হালকাই ঘহাক আর িারীই ঘহাক সবকবাস্থাে যুকদ্ধ ঘবর হকত 

বকলকছন। ঘজকন রাখ, আল্লাহ তা‘আলা যাকক িাকলাবাকসন তাকক পরীক্ষাে 

ঘফকলন। এরপর আল্লাহ তা‘আলার ফনকট তাকদরকক ফিরস্থােী ফঠকানাে ফফকর 

ঘযকত হকব। আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর বাোকদর মাকে তাকক িাকলাবাকসন ঘয তাুঁর 

শুকফরো আদাে ককর, বধযকধারণ ককর এবং তাুঁকক স্মরণ ককর। আর ঘস আল্লাহ 

ছাো আর কারও ইবাদত ককর না।  

এরপর আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর রাস্তাে দান করার বযাপাকর এবং তাুঁর ও তাুঁর 

রাসূকলর সন্তুফষ্টর উকেকশয রি ফদকত উৎসাফহত ককর বকলন: َوالُِّكمٞ ٞوََجاهُِّدوا م 
َ
ِّأ ٞب
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ُكمٞ  ن ُفسِّ
َ
َٞٞوأ ٞ َٞذلُِّكمٞ ٞاّلَلَِّٞٞسبِّيلِّٞٞفِّ َتع لَُمونَُٞٞكن ُتمٞ ٞإِّنٞ ٞلَُكمٞ َٞخي   “আর আল্লাহর রাস্তাে 

ঘতামাকদর মাল ফদকে আর ঘতামাকদর জান ফদকে ফজহাদ কর, এটাই ঘতামাকদর 

জনয সকবকাত্তম, ঘতামরা যফদ জানকত।” অথকাৎ দুফনো ও আফখরাকত এটা 

ঘতামাকদর জনয কলযাণকর। ঘকননা ঘতামরা সামানয পফরমাণ বযে কর, আল্লাহ 

তা‘আলা ঘতামাকদরকক ঘতামাকদর শত্রুকদর সম্পকদর মাধযকম ধনী ককর ফদকবন। 

আবার তার সাকথ ঘতা ফতফন ঘতামাকদর জনয পরকাকল সম্মান সফঞ্চত ককর 

ঘরকখকছন। ঘযমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলন: আল্লাহ তা‘আলা 

তাুঁর পকথ লোইকারীর দাফেত্ব গ্রহণ ককরকছন ঘয, ঘস যফদ মারা যাে তকব ফতফন 

তাুঁকক জান্নাকত প্রকবশ করাকবন অথবা সাওোব ও গফনমত সহকাকর তাুঁকক তাুঁর 

বাসস্থাকন ফফফরকে ফদকবন। এ কারকণ আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ﴿َٞٞعلَۡيُكمُُٞٞكتَِّب
نٞوََعَسََٰٓٞٞلُكۡمٞ ُٞكۡره َٞٞوُهوَٞٞٱۡلقَِّتاُلٞ

َ
نٞوََعَسََٰٓٞٞلُكۡمٞ َٞخۡي َٞٞوُهوَٞٞاَشۡيٞٞتَۡكَرُهوا ٞٞأ

َ
َٞوُهوَٞٞاَشۡيَُٞٞتِّبُّوا ٞٞأ

 ٞ نُتمَۡٞٞيۡعلَمَُٞٞوٱّلَلَُٞٞلُكۡمٞ َٞش 
َ
]٢١١: ابلقرة[ ﴾٢١٦َٞتۡعلَُمونََّٞٞلَٞٞوأ  “ঘতামাকদর প্রফত যুকদ্ধর 

ফবধান ঘদওো হকেকছ, অথি তা ঘতামাকদর কাকছ অফপ্রে ফকন্তু ঘতামরা ঘকান 

ফকছু অপছে কর সম্ভবত: ঘতামাকদর জনয তা কলযাণকর এবং সম্ভবত: ঘকাকনা 

ফকছু ঘতামাকদর কাকছ ফপ্রে অথি তা ঘতামাকদর জনয অকলযাণকর। বস্তুত: 

আল্লাহই জাকনন, ঘতামরা জান না।” [সুরা আল-বাকারা: ২১৬]   

এ সম্পককক ইমাম আহমাদ আনাস রাফদোল্লাহু আনহু ঘথকক বণকনা ককরন: 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম জননক বযফিকক বকলন: তুফম ইসলাম 

গ্রহণ কর; ফকন্তু ঘসই ঘলাকফট বকল: এমনফট করকত আমার অপছে হকে, 

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলন: তুফম ইসলাম গ্রহণ কর 

যফদও ঘতামার ফনকট তা অপছেনীে মকন হে।  
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ٗداَٞوَسَفٗراٞقَرِّيٗباَٞعَرٗضاََٞكنَٞٞلَوۡٞ﴿ نٞ ََّٞلَتَبُعوكَٞٞقَاصِّ َقُة َٞٞعلَۡيهِّمَُٞٞبُعَدۡتَٞٞوَلَٰكِّ ِّٱّلَلِّٞٞوََسيَۡحلُِّفونَٞٞٱلشُّ ٞب
نُفَسُهمُۡٞٞيۡهلُِّكونََٞٞمَعُكمَۡٞٞۡلَرَۡجَناٞٱۡسَتَطۡعَناٞلَوِّٞ

َ
َِّنُهمَۡٞٞيۡعلَمَُٞٞوٱّلَلُٞٞأ بُونَٞٞإ َٰذِّ  ]٤٢: اتلوبة[ ﴾٤٢ٞلََك

“৪২. স্বাথক উদ্ধার হকল আর যাত্রা সহজ হকল তারা অবশযই ঘতামার সাকথ ঘযত; 
ফকন্তু পথ তাকদর কাকছ দী ক ও িারী মকন হকেকছ। অফিকরই তারা আল্লাহর 
নাকম হলফ ককর বলকব, ‘আমরা যফদ পারতাম তাহকল অবশযই ঘতামাকদর সকে 
ঘবর হতাম।’ আসকল তারা ফনকজরাই ফনকজকদরকক ধ্বংস করকছ, আর আল্লাহ 
জাকনন ঘয, তারা অবশযই ফমকথযবাদী।” [সূরা আত-তাওবাহ: ৪২]  

মুনাফফককদর ঘপছকন পোর কারণ আর তাকদর ছলিাতুরী: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর সকে তাবুক যুকদ্ধ যাওো ঘথকক 

যারা ঘপছকন রকে ফগকেফছল আল্লাহ তা‘আলা তাকদর প্রফত িৎসনা ককরন। 

তাকদর ওযর রকেকছ এ ধরকণর িাব প্রকাশ ককর তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর ফনকট অনুমফত ফনকে যুকদ্ধ যাওো বাদ ফদকে বকসফছল 

অথি প্রকৃতপকক্ষ তাকদর এ ধরকণর ওযর ফছল না। ফতফন বকলন: ٞاٞلَۡوََٞكَنَٞعَرٗض
اقَرِّيبٗٞ  “স্বাথক উদ্ধার হকল” অথকাৎ আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস রাফদোল্লাহু আনহুমা 

বকলন: তাকদর সমু্মকখ গফনমত পাওোর সম্ভাবনা থাককল, َٞدٗٞرَٗٞوَسف ااٞقَاصِّ  “আর 

যাত্রা সহজ হকল” সমু্মকখ সফর থাককল َََّٞلَتَبُعوك “তারা অবশযই ঘতামার সাকথ 
ঘযত।” অথকাৎ তারা ঘসজনয ঘতামার সাকথ ঘযত। ٞ َقُة ٞٱلشُّ َٞبُعَدۡتَٞعلَۡيهُِّم ن   َوَلَٰكِّ
“ফকন্তু পথ তাকদর কাকছ দী ক ও িারী মকন হকেকছ” শাকম যাওোর দূরত্ব 

بُونَٞ َٰذِّ َِّنُهۡمٞلََك َٞيۡعلَُمٞإ نُفَسُهۡمَٞوٱّلَلُ
َ
ُيۡهلُِّكوَنٞأ ِّٱّلَلِّٞ  অফিকরই তারা আল্লাহর“ َوَسَيۡحلُِّفوَنٞب

নাকম হলফ ককর বলকব” অথকাৎ ঘতামাকদর ফনকট ঘতামরা যখন তাকদর ফনকট 

ফফকর আস َٞۡٞمَعُكم َٞۡلَرَۡجَنا ٞٱۡسَتَطۡعَنا  আমরা যফদ পারতাম তাহকল অবশযই“ لَوِّ
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ঘতামাকদর সকে ঘবর হতাম।” অথকাৎ আমাকদর যফদ ওযর না থাকত তকব 

অবশযই আমরা ঘতামাকদর সাকথ ঘবর হতাম। আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ُٞيۡهلُِّكوَن
بُونَٞ َٰذِّ ٞلََك ٞإَِّنُهۡم َٞيۡعلَُم َٞوٱّلَلُ نُفَسُهۡم

َ
 আসকল তারা ফনকজরাই ফনকজকদরকক ধ্বংস“ أ

করকছ, আর আল্লাহ জাকনন ঘয, তারা অবশযই ফমকথযবাদী।”  
ِّمََٞٞعنَكٞٞٱّلَلَُٞٞعَفا﴿ ٞٞل َٰ ذِّن

َ
بِّيََٞٞوَتۡعلَمََٞٞصَدقُوا ٞٞٱََّلِّينَٞٞلََكٞٞيَتََبَيََٞٞحَّتَٰٞٞلَُهمۡٞٞأ َٰذِّ َّٞل٤٣ٞٞٞٱۡلَك

نَُكٞيَۡسَتٞ ِّٱّلَلِّٞٞيُۡؤمُِّنونَٞٞٱََّلِّينَٞٞذِّ رَِّٞٞوٱَۡلَۡومِّٞٞب نٞٱٓأۡلخِّ
َ
ِّهِّمۡٞٞيَُجَٰهُِّدوا ٞٞأ َٰل ۡمَو

َ
ِّأ هِّۡمهٞٞب نُفسِّ

َ
َٞعلِّيُم َٞٞوٱّلَلَُٞٞوأ

ِّٱلُۡمَتقِّيَٞ نَُكٞيَۡسَتٞٞإَِّنَما٤٤ٞٞب ِّٱّلَلِّٞٞيُۡؤمُِّنونََّٞٞلٞٞٱََّلِّينَٞٞذِّ رَِّٞٞوٱَۡلَۡومِّٞٞب ٞٞٱٓأۡلخِّ ٰۡ َٞٞفُهمۡٞٞقُلُوُبُهمَۡٞٞوٱۡرتَابَ ٞفِّ
 ]٤٥  ،٤٣: اتلوبة[ ﴾٤٥َٞٞيََتََدُدونََٞٞرۡيبِّهِّمۡٞ

“৪৩. আল্লাহ ঘতামাকক মাফ করুন! কারা সতয বকলকছ তা স্পষ্ট না হকতই আর 
ফমথযাবাদীকদরকক তুফম ফিকন না ফনকেই ঘকন তুফম তাকদরকক অবযাহফত ফদকে 
ফদকল? ৪৪. যারা আল্লাহে ও ঘশষ ফদকন ফবশ্বাস ককর তারা তাকদর মাল ফদকে 
আর জান ফদকে ফজহাদ করা ঘথকক অবযাহফত পাওোর জনয ঘতামার কাকছ 
অনুমফত প্রাথকনা ককর না। মুত্তাকীকদর সম্পককক আল্লাহ খুবই অবগত আকছন। 
৪৫. ঘতামার কাকছ অবযাহফত প্রাথকনা তারাই ককর যারা আল্লাহ ও ঘশষ ফদবকস 
ফবশ্বাস ককর না, যাকদর অন্তর সকেহ-পূণক, কাকজই তাুঁরা তাকদর সকেকহর মকধয 
 ুরপাক খাকে।” (সূরা আত-তাওবাহ্: ৪৩)  

তাকদরকক অনুমফত ঘদওোর কারকণ আল্লাহ তা‘আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-ঘক ফতরস্কার ককরন 

ইবনু আবু হাফতম বণকনা ককরন, আউন বকলন: আপনারা ফক এর ঘিকে উত্তম 

ঘকান ফতরস্কাকর কথা ফক শুকনকছন? ফতরস্কাকরর পূকবকই ক্ষমার ঘ াষণা ফদকে 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ۡٞٞلَُهم َٰ ذِّن
َ
َِّمٞأ ٱّلَلَُٞعنَكٞل  !আল্লাহ ঘতামাকক মাফ করুন“ َعَفٞا
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ঘকন তুফম তাকদরকক অবযাহফত ফদকে ফদকল?” মুওেকারক আল-আজালী এবং 

অনযানযরা এ মত বযি ককরন।  

কাতাদা বকলন: ফতফন তাুঁকক ফতরস্কার ককরকছন ঘযমন ঘতামরা শুনছ এরপর 

তাকদর মকধয তাুঁর যাকক খুফশ অনুমফত দাকনর অনুমফত প্রদান ককর সূরা আন-

নূকর আল্লাহ তা‘আলা আোত অবতীণক ককরন ﴿َِّٞذا َٞٞذنُوكَٞٱۡسَتٞٞفَإ َۡعضِّ ِّهِّمِۡٞٞلِّ ن
ۡ
َذنَٞشأ

ۡ
ٞفَأ

ٞٞل َِّمن َٰ ۡئ ١٢:  انلور) ﴾٦٢ٞمِّۡنُهمۡٞٞشِّ ) “কাকজই তাকদর ঘকউ তাকদর ঘকাকনা কাকজ 
যাওোর জনয ঘতামার কাকছ অনুমফত িাইকল তুফম তাকদর যাকক ইকে অনুমফত 

ফদকব।” [সূরা আন-নূর: ৬২] অনুরূপ বফণকত হকেকছ ‘আতা’ আল ঘখারাসানী 

ঘথকক।  

মুজাফহদ বকলন: এই আোত একদল ঘলাক সম্পককক অবতীণক হকেকছ তারা বকল: 

ঘতামরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম অনুমফত ঘিকে ঘদখ, যফদ ফতফন 

অনুমফত ঘদন তকব যুকদ্ধ না ফগকে বকস থাক। আর যফদ ফতফন অনুমফত নাও ঘদন 

তবুও বকস থাককব। এ কারকণ আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ٞٞلََكٞٱََّلِّيَن ٞيَتََبَيَ َحَّتَٰ
 কারা সতয বকলকছ তা স্পষ্ট না হকতই” প্রকৃতই ওযর রকেকছ ফকনা তা“ َصَدقُوا ٞ

না ঘজকন َٞبِّي َٰذِّ َمٞٱۡلَك
 আর ফমথযাবাদীকদরকক তুফম ফিকন না ফনকেই” আল্লাহ“ َوَتۡعلَ

তা‘আলা বকলন: ঘকন তুফম তাকদরকক প্রতযাখযান করকল না যখন তারা ঘতামার 

ফনকট যুকদ্ধ না ফগকে বকস থাকার অনুমফত িােকত আকস, যাকত ককর তুফম 

বুেকত পার ঘতামার আনুগতয প্রকাকশর ঘক্ষকত্র ঘক তাকদর মকধয সতযবাদী আর 

ঘক ফমথযাবাদী। তারা ঘতা যুকদ্ধ না ফগকে বকস থাকার ফদককই েুুঁকক ফছল যফদও 

তুফম তাকদরকক অনুমফত না ফদকত।  

এ কারকণ আল্লাহ তা‘আলা অবফহত ককরন ঘয, যারা আল্লাহ এবং তাুঁর রাসূকলর 

প্রফত ঈমান আকন তারা যুকদ্ধ না ফগকে বকস থাকার অনুমফত িাে না। ফতফন 
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বকলন: ٞنَُكَّٞلٞيَۡسَت ذِّ  “ঘতামার কাকছ অনুমফত প্রাথকনা ককর না” অথকাৎ যুদ্ধ ঘথকক 

বকস থাকার জনয। ٞهِّۡمه نُفسِّ
َ
َٞوأ ِّهِّۡم َٰل ۡمَو

َ
ِّأ ٞب
نٞيَُجَٰهُِّدوا 

َ
ٞأ رِّ ٞٱٓأۡلخِّ َٞوٱَۡلَۡومِّ ِّٱّلَلِّ ٞب ٞيُۡؤمُِّنوَن  ٱََّلِّيَن

“যারা আল্লাহে ও ঘশষ ফদকন ফবশ্বাস ককর তারা তাকদর মাল ফদকে আর জান 

ফদকে ফজহাদ করা ঘথকক অবযাহফত পাওোর জনয।” তারা ফজহাদকক আল্লাহ 

তা‘আলা বনকটয পাওোর কারণ মকন ককর। এ কারকণ আল্লাহ তা‘আলা যখন 

তাকদরকক ফজহাকদর আহ্বান জানান তখন তারা দ্রুত ঘসফদকক অগ্রসর হে। 

আর তাুঁর আনুগতয স্বীকার ককর, ٞ ِّٱلُۡمَتقِّيََٞوٱّلَلُ ٞب َعلِّيُم   “মুত্তাকীকদর সম্পককক 

আল্লাহ খুবই অবগত আকছন। ঘতামার কাকছ অবযাহফত প্রাথকনা তারাই ককর” 

অথকাৎ যাকদর ঘকাকনা ওজর-আপফত্ত ঘনই তারাই বকস থাকার জনয, ٞٱََّلِّيَنٞيُۡؤمُِّنوَن
رِّٞ ٞٱٓأۡلخِّ َوٱَۡلَۡومِّ ِّٱّلَلِّٞ  যারা আল্লাহ ও ঘশষ ফদবকস ফবশ্বাস ককর না” অথকাৎ পরকাকল“ ب

তারা তাকদর আমকলর জনয আল্লাহ তা‘আলার সাওোকবর আশা ককর না। 

ٞقُلُوُبُهمۡٞ ٰۡ  যাকদর অন্তর সকেহপূণক” অথকাৎ তুফম যা ফনকে তাকদর ফনকট“ َوٱۡرتَابَ

আগমন ককরছ তার ফবশুদ্ধতার বযাপাকর তারা সফেহান ََٞٞرۡيبِّهِّۡمَٞيََتََدُدون  َفُهۡمٞفِّ
“কাকজই তাুঁরা তাকদর সকেকহর মকধয  ুরপাক খাকে” তারা ফিধািকে পফতত, 

তারা একবার একধাপ সামকন অগ্রসর হে আকরকবার একধাপ ফপফছকে যাে, 

ঘকাকনা ফবষকে তাকদর পা ফস্থর ঘনই। তারা আত্মফবশ্বাস-হীন এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত। 

তারা এ দকলও ঘনই ও দকলও ঘনই। আল্লাহ তা‘আলা যাকক ঘগামরাহ ককরন 

তার জনয ঘকান পথ পাকব না।  

َراُدوا َٞٞولَوۡٞ﴿
َ
وا ٞٞٱۡۡلُُروجَٞٞأ َعدُّ

َ
نُٞعَدةَِٗٞٞلُۥَٞۡل َٞمعَٞٞٱۡقُعُدوا َٞٞوقِّيَلَٞٞفَثَبَطُهمۡٞٞٱۢنبَِّعاَثُهمۡٞٞٱّلَلَُٞٞكرِّهََٞٞوَلَٰكِّ

ينَٞ ۡوَضُعوا َٞٞخَباّٗلٞٞإَِّّلَٞٞزاُدوُكمَۡٞٞماٞفِّيُكمَٞخرَُجوا ٞٞلَو٤٦ٞٞۡٞٱۡلَقَٰعِّدِّ
َ
َلَٰلَُكمَۡٞٞوَۡل ٞٱۡلفِّۡتَنةََٞٞيۡبُغونَُكمُٞٞخِّ

ِّٱلَظَٰلِّمِّيََٞٞعلِّيُم َٞٞوٱّلَلُٞٞلَُهۡمهَٞٞسَمَُٰعونََٞٞوفِّيُكمۡٞ  ]  ٤٧  ،٤١: اتلوبة[ ﴾٤٧ٞٞب
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“৪৬. (যুদ্ধাফিযাকন) তাকদর যফদ ঘবর হওোর ইকেই থাকত তকব তারা ঘসজনয 
অবশযই প্রস্তুফত ফনত; ফকন্তু তাকদর অফিযাকন গমনই আল্লাহর পছে নে। 
কাকজই ফতফন তাকদরকক পশ্চাকত ঘফকল রাকখন আর তাকদরকক বলা হে, ‘যারা 
(ফনফিে হকে) বকস থাকক তাকদর সাকথ বকস থাক’। ৪৭. তারা যফদ ঘতামাকদর 
সকে ঘবর হত তাহকল ফবশৃঙ্খলা ছাো আর ফকছুই বাোত না আর ঘতামাকদর 
মাকে ফফতনা সৃফষ্টর উকেকশ ঘতামাকদর মাকে ছুটাছুফট করত আর ঘতামাকদর 
মাকে তাকদর কথা শুনার ঘলাক আকছ। আল্লাহ যাফলমকদর সম্পককক খুব 
িালিাকবই অবফহত আকছন।” [সূরা আত-তাওবাহ্: ৪৬-৪৭] 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: َٞٱۡۡلُُروج  ٞ َراُدوا
َ
 ঘবর হওোর তাকদর (যুদ্ধাফিযাকন)“ َولَۡوٞأ

যফদ ইকেই থাকত” অথকাৎ ঘতামার সাকথ যুকদ্ধ َِٞلُۥ  ٞ وا َعدُّ
َ
 তকব তারা ঘসজনয“ َۡل

অবশযই প্রস্তুফত ফনত” এ ধরকণর কাকজ তারা প্রস্তুফত ফনত।  

نَٞكرِّهَٞٱ ٞٱۢنبَِّعاَثُهمَۡٞوَلَٰكِّ ّلَلُ  “ফকন্তু তাকদর অফিযাকন গমনই আল্লাহর পছে নে।” 

তারা ঘতামার সাকথ যাক আল্লাহ এটা অপছে ককরকছন তাুঁর ফােসালা-গত 

িাকব َٞۡفَثَبَطُهم “কাকজই ফতফন তাকদরকক পশ্চাকত ঘফকল রাকখন।” অথকাৎ ফতফন 

তাকদরকক ঘপছকন ককর ফদকেকছন ٞيَن َمَعٞٱۡلَقَٰعِّدِّ  ٞ  আর তাকদরকক বলা“ َوقِّيَلٞٱۡقُعُدوا

হে, ‘যারা (ফনফিে হকে) বকস থাকক তাকদর সাকথ বকস থাক।” এটা তাকদর 

ফবরুকদ্ধ ফােসালার একফট অংশ, এরপর আল্লাহ তা‘আলা মুফমনগকণর সাকথ 

তাকদর ঘবর হওো অপছে করার কারণ বণকনা ককর বকলন:ٞفِّيُكمَٞما  ٞ لَۡوَٞخرَُجوا
 তারা যফদ ঘতামাকদর সকে ঘবর হত তাহকল ফবশৃঙ্খলা ছাো“ َزاُدوُكۡمٞإَِّّلَٞخَباّٗلٞ

আর ফকছুই বাোত না।” অথকাৎ ঘকননা তারা িীরু, বযথক। َٞلَٰلَُكۡم خِّ  ٞ ۡوَضُعوا
َ
َوَۡل

ٱۡلفِّۡتَنةََٞيۡبُغونَُكُمٞ  “আর ঘতামাকদর মাকে ফফতনা সৃফষ্টর উকেকশ ঘতামাকদর মাকে 
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ছুটাছুফট করত।” ঘতামাকদর মাকে ফফতনা,  ৃণা এবং কুৎসা রটনার উকেকশয 

ছুকট ঘবোত ٞٞلَُهۡمه َٞسَمَُٰعوَن  আর ঘতামাকদর মাকে তাকদর কথা শুনার“ َوفِّيُكۡم

ঘলাক আকছ।” অথকাৎ তাকদর অনুসারী, তাকদর আকলািনা ও কথা-বাতকা তাকদর 

কাকছ িাকলা লাকগ। তারা তাকদর ফনকট উপকদশ িাে, যফদও তারা তাকদর 

অবস্থা সম্পককক অবগত নে। ফকল ঘসটা মুফমনগকণর মাকে অফনষ্ট ও ফবরাট 

ফবশৃঙ্খলা সৃফষ্ট ককর।  

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক বণকনা ককরন, আমার জানা মকত যারা অনুমফত ঘিকেফছল 

তার সম্ভ্রান্ত বযফিবগক, তাকদর মকধয রকেকছ আবু্দল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালূল, 

জাে ইবনু কাইস, তারা ফছল তাকদর ঘগাকত্রর সবকিকে সম্ভ্রান্ত ঘলাক। আল্লাহ 

তা‘আলা তাকদরকক ঘপছকন ককর ঘদন কারণ ফতফন জাকনন ঘয, তারা যফদ তাুঁর 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম সাকথ ঘবর হত তকব তাুঁর বসনযগকণর মাকে 

ফবশৃঙ্খলা সৃফষ্ট করত। তাুঁর বসনযগকণর মকধয এমন কতগুকলা ঘলাক ফছল যারা 

তাকদরকক পছে করত এবং তারা তাকদরকক যার প্রফত আহ্বান জানাত 

ঘসকক্ষকত্র তাকদর আনুগতয করত, ঘকননা তাকদর মাকে তাকদর সম্মান ফছল। 

ফতফন বকলন: ٞٞلَُهۡمه َٞسَمَُٰعوَن  আর ঘতামাকদর মাকে তাকদর কথা শুনার“ َوفِّيُكۡم

ঘলাক আকছ” এরপর আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর পূণক জ্ঞান সম্পককক অবফহত ককর 

বকলন: ِّٞٱلَظَٰلِّمَِّي ب  ٞ  আল্লাহ যাফলমকদর সম্পককক খুব িালিাকবই অবফহত“ َوٱّلَلَُٞعلِّيُم

আকছন।” এরপর ফতফন অবফহত ককরন ঘয, আল্লাহ তা‘আলা ঘস সব ফবষে 

জাকনন যা  কটকছ এবং  টকব। আর যা হে ফন যফদ তা হত তকব কীিাকব ঘসটা 

হত। এ কারকণ আল্লাহ তা‘আলা বকলন: َٞٞخَباّٗل ٞإَِّّل َٞزاُدوُكۡم َٞخرَُجوا ٞفِّيُكمَٞما  لَۡو
“তারা যফদ ঘতামাকদর সকে ঘবর হত তাহকল ফবশৃঙ্খলা ছাো আর ফকছুই বাোত 

না।” আল্লাহ তা‘আলা তাকদর অবস্থা সম্পককক অবফহত ককর বকলন ঘয, যফদ 
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তারা ঘবর হত তকব কী  টত তা সকত্ত্বও তার ঘবর হে ফন। ঘযমন আল্লাহ 

তা‘আলা বকলন: ﴿ٞٞۡوا َٞٞولَو َِّماٞلََعاُدوا ُٞٞردُّ بُونَِٞٞإَوَنُهمَۡٞٞعۡنهُُٞٞنُهوا ٞٞل َٰذِّ ]٢٨: االنعام[ ﴾٢٨ٞلََك  

“আর তাকদরকক (পৃফথবীকত) ফফফরকে ঘদওো হকল তারা আবার তা-ই করকব যা 

করকত তাকদরকক ফনকষধ করা হকেকছ, ফনশ্চে তারা হল ফমথুযক।” [সূরা আল-

আন‘আম: ২৮] আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ﴿ٞۡاٞفِّيهِّمۡٞٞٱّلَلَُٞٞعلِّمََٞٞولَو ۡسَمَعُهۡمٞ َٞخۡيٗ
َ
َٞولَوَۡٞٞۡل

ۡسَمَعُهمۡٞ
َ
ۡعرُِّضونََٞٞوُهمََٞلََوَلوا ٞٞأ ]٢٣: االنفال[ ﴾٢٣ٞمُّ   “আল্লাহ যফদ জানকতন ঘয, তাকদর 

মকধয ঘকাকনা িাকলা গুণ ফনফহত আকছ, তকব ফতফন তাকদরকক শুনবার তাওফফক 

ফদকতন। আর (গুণ না থাকা অবস্থাে) ফতফন যফদ তাকদরকক শুনকত ফদকতন 

তাহকল তারা উকপক্ষা ককর মুখ ফফফরকে ফনত।” [সূরা আল-আনফাল: ২৩]   

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: 

نَاَٞولَوۡٞ﴿
َ
نَِّٞٞعلَۡيهِّمَۡٞٞكَتۡبَناٞأ

َ
نُفَسُكمۡٞٞٱۡقُتلُٓوا ٞٞأ

َ
وِّٞٞأ

َ
ِّۡنُهۡمٞ ٞقَلِّيلٞ ٞإَِّّلَٞٞفَعلُوهَُٞٞماٞدَِّيَٰرُِّكمٞمِّنٞٱۡخرُُجوا ٞٞأ ٞم 

َنُهمَۡٞٞولَوۡٞ
َ
ِّهِۦّٞيُوَعُظونََٞٞماَٞفَعلُوا ٞٞأ اٞلاََكنَٞٞب َشدَٞٞلَُهمَۡٞٞخۡيٗ

َ
ِّنٞٓأَّلَتۡيَنَُٰهمِٞإَوٗذا٦٦ٞٞتَۡثبِّيٗتاَٞوأ ٓٞٞم  َنا ۡجًراَٞلُ

َ
ٞأ

يٗما   ]١٧ ،١١:  النساء[ ﴾٦٧َٞعظِّ

“৬৬. যফদ আফম তাকদর প্রফত ফরয ককর ফদতাম ঘয ঘতামরা ফনকজকদরকক হতযা 

কর ফকংবা ফনকজকদর ঘদশ ঘথকক ঘবফরকে যাও, তকব স্বল্পসংখযক ঘলাক ছাো 

ঘকউ তা পালন করত না। যা করকত তাকদরকক উপকদশ ঘদওো হে তা যফদ 

তারা পালন করত, তকব তা তাকদর পকক্ষ কলযাণকর হত এবং দৃঢ় ফিত্তটার 

কারণ হত। ঘস অবস্থাে অবশযই আফম তাকদরকক আমার ফনকট হকত মহা-

পুরস্কার দান করতাম এবং তাকদরকক অবশযই সফঠক পথ প্রদশকন করতাম।” 

[সূরা আন-ফনসা: ৬৬-৬৮] এ বযাপাকর অকনক আোত রকেকছ। 
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ُمورَٞٞلََكَٞٞوقََلُبوا َٞٞقۡبُلٞٞمِّنٞٱۡلفِّۡتَنةَٞٞٱۡبَتَغُوا ٞٞلََقدِّٞ﴿
ُ
ۡمرَُٞٞوَظَهرَٞٞٱۡۡلَقَُّٞٞجآءََٞٞحَّتَٰٞٞٱۡۡل

َ
َٞكَٰرُِّهونََٞٞوُهمۡٞٞٱّلَلِّٞٞأ

 ]  ٤٨: اتلوبة[ ﴾٤٨

“৪৮. আকগও তারা ফফতনা সৃফষ্ট করকত ঘিকেকছ আর ঘতামার অকনক কাজ নষ্ট 
ককরকছ যতক্ষণ না প্রকৃত সতয একস হাফজর হল আর আল্লাহর ফবধান প্রকাফশত 
হকে ঘগল যফদও একত তারা ফছল নাকখাশ।” [সূরা আত-তাওবাহ্: ৪৮] 

আল্লাহ তা‘আলা মুনাফফককদর ফবরুকদ্ধ তাুঁর নবীকক উৎসাফহত ককর বকলন: ٞ لََقدِّ
ُمورَٞٞٱۡبَتَغُوا ٞ

ُ
لََكٞٱۡۡل  ٞ ٱۡلفِّۡتَنَةٞمِّنَٞقۡبُلَٞوقََلُبوا  “আকগও তারা ফফতনা সৃফষ্ট করকত ঘিকেকছ 

আর ঘতামার অকনক কাজ নষ্ট ককরকছ” আল্লাহ তা‘আলা বকলন: মুনাফফকরা 

ঘতামার এবং ঘতামার সাফথকদর ফবরুকদ্ধ িক্রান্ত ককরকছ। ঘযমন- তারা 

ঘতামাকদর দীনকক বযথক করার ও ফনফিকে ঘফলার ঘিষ্টা ককরকছ। ঘসটা ঐ সমে 

যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম প্রথম মফদনাে আগমন ককরন, 

যখন সকল আরব ঘপৌত্তফলকরা একফত্রত হকেফছল, মফদনার ইোহূদী এবং এর 

মুনাফফকরা তাুঁর ফবরুকদ্ধ যুকদ্ধ ফলপ্ত হকেফছল। এরপর যখন বদর যুকদ্ধ আল্লাহ 

তা‘আলা তাুঁর রাসূলকক সাহাযয ককরন আর তাুঁর বাণীকক উুঁিুকত তুকল ধকরন, 

তখন আবু্দল্লাহ ইবনু উবাই এবং তার সাফথরা বকল: এটা (ইসলাম) এমন এক 

ফবষে যা ফবজে লাি ককরকছ। ফকল তারা বাফহযকিাকব ইসলাকম প্রকবশ ককর। 

এরপর যখনই আল্লাহ তা‘আলা ইসলাম এবং এর অনুসারীকদর শফিশালী 

ককরন তখন মুনাফফককদর ঘক্রাধ এবং হতাশা বৃফদ্ধ পাে। এ কারকণ আল্লাহ 

তা‘আলা বকলন: َٞۡمُرٞٱّلَلَِّٞوُهۡمَٞكَٰرُِّهون
َ
َٞوَظَهَرٞأ َٞجآَءٞٱۡۡلَقُّ  যতক্ষণ না প্রকৃত“ َحَّتَٰ

সতয একস হাফজর হল আর আল্লাহর ফবধান প্রকাফশত হকে ঘগল যফদও একত 

তারা ফছল নাকখাশ।”  
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ٞٞٱئَۡذنَٞيُقوُلَٞٞمنَٞومِّۡنُهم﴿ ِّ
ٓ َٞٞوَّلٞٞل  ِّ َّلَٞٞتۡفتِّين 

َ
ٞٞأ يَطُۢةَٞجَهَنمَِٞٞإَونََٞٞسَقُطوا ٞهٞٱۡلفِّۡتَنةِّٞفِّ َٰفِّرِّينَٞٞلَُمحِّ ِّٱۡلَك ٞب

 ]٤٩: اتلوبة[ ﴾٤٩

“৪৯. তাকদর মাকে এমন ঘলাক আকছ যারা বকল, ‘আমাকক অবযাহফত ফদন, 
আমাকক পরীক্ষাে ঘফলকবন না।’ ঘজকন ঘরখ, তারা ঘতা ফফতনাকত পকেই 
আকছ। বস্তুত: জাহান্নাম কাফফরকদরকক িারফদক ঘথকক ফ কর ঘরকখকছ।” [সূরা 
আত-তাওবাহ্: ৪৯] 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: মুনাফফককদর মকধয ঘকউ বকল: ঘহ মুহাম্মাদ, ٞ ِّ
 ٱئَۡذنٞل 

“আমাকক অবযাহফত ফদন” অথকাৎ বকস থাকার ٞ ٓ ِّ َٞتۡفتِّين   আমাকক পরীক্ষাে“ َوَّل

ঘফলকবন না” আপনার সাকথ ঘবর হকে আর ঘরাফমও নারীকদর ঘদকখ।  

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ٞ ٞٱۡلفِّۡتَنةَِّٞسَقُطوا َّلٞفِّ
َ
 ঘজকন ঘরখ, তারা ঘতা ফফতনাকত“ أ

পকেই আকছ।” তারা ঘতা তাকদর এ কথার িারাই ফফতনাকত পকে ঘগকছ। 

ঘযমন, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক বণকনা ককরন, যুহরী, ইোযীদ ইবনু রূমান, 

আবু্দল্লাহ ইবনু আবু বকর, ‘আফসম ইবনু কাতাদাহ এবং অনযানযরা বকলন: 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বনূ সালামার জাে ইবনু কাকেসকক 

বকলন: ঘহ জাে, এ বৎসর ফক তুফম বানূ আসফারকক ফবতােকন আমাকদর সাফথ 

হকব? তখন ঘস বকল: ঘহ আল্লাহর রাসূল, আপফন আমাকক অনুমফত ফদন। আর 

আমাকক ফফতনাে (পরীক্ষাে) ঘফলকবন না, আল্লাহর শপথ, আমার কাওম জাকন 

ঘয, আমার ঘিকে নারীকদর প্রফত অফধক আকৃষ্ট বযফি আর ঘনই। আর আমার 

িে হকে আফম যফদ বনূ আসফাকরর নারীকদরকক ঘদফখ তকব তাকদর বযাপাকর 

বধযক ধকর থাককত পারব না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম 

তার ফদক ঘথকক মুখ ফফফরকে ঘনন আর বকলন: ‘আফম ঘতামাকক অনুমফত ফদলাম’ 
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তখন জাে ইবনু কাকেকসর বযাপাকর এই আোত অবতীণক হে:َٞومِّۡنُهمَٞمنَٞيُقوُل
ٞ ٓ ِّ َٞتۡفتِّين  َٞوَّل ِّ

ٞل   তাকদর মাকে এমন ঘলাক আকছ যারা বকল, ‘আমাকক“ ٱئَۡذن

অবযাহফত ফদন, আমাকক পরীক্ষাে ঘফলকবন না” অথকাৎ যফদ এমন হে ঘয, ঘস 

বনূ আসফাকরর নারীকদর বযাপাকর আশঙ্কা করকছ, -প্রকৃত বযাপার অবশযই তা 

নে। তকব ঘসটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর সাকথ না ঘযকে 

ঘপছকন ঘথকক যাওোর ঘিকে বে ফফতনা নে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর জাকনর ফনরাপত্তার ঘিকে ফনকজর জাকনর ফনরাপত্তাকক 

পছে ককর ঘনওো তার ঘিকে আরও বে ফফতনা (যার ঘস ফমথযা দাফবদার)। 

এরূপ িাকব আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস রাফদোল্লাহু আনহুমা, মুজাফহদ এবং 

অনযানযকদর ঘথকক বফণকত হকেকছ ঘয, এই আোতফট জাে ইবনু কাকেকসর 

বযাপাকর অবতীণক হকেকছ। জাে ইবনু কাকেস ফছল বনু সালামার সবকিকে সম্ভ্রান্ত 

বযফি। ফবশুদ্ধ বণকনাে একসকছ: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম 

তাকদরকক বকলন: ঘহ বনু সালামাহ, ঘতামাকদর ঘনতা ঘক? তারা বকল: আল জাে 

ইবনু কাকেস, যফদও আমরা তাকক কিুস ফহকসকব জাফন, তখন রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলন: কৃপণতার বযাফধর ঘিকে অফধক বযাফধ আর 

কী হকত পাকর?। বরং ঘতামাকদর ঘনতা হকে ঘকাুঁকোকনা িুল ফবফশষ্ট ফসকা যুবক 

ফবশর ইবনুল বারা’ ইবনু মা‘রূর। আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ٞيَطُۢة ِإَوَنَٞجَهَنَمٞلَُمحِّ
َٰفِّرِّينَٞ ِّٱۡلَك  ”বস্তুত: জাহান্নাম কাফফরকদরকক িারফদক ঘথকক ফ কর ঘরকখকছ।“ ب

অথকাৎ এ ঘথকক তাকদর পলােকনর ঘকাকনা স্থান ঘনই, ঘনই তাকদর ঘকাকনা 

পালাবার পথ।  
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ۡبَكٞٞإِّن﴿ ۡبَكِٞٞإَونٞتَُسۡؤُهۡمٞ َٞحَسَنة ٞٞتُصِّ يَبة ٞٞتُصِّ ٓٞٞقَدَۡٞٞيُقولُوا ُٞٞمصِّ َخۡذنَا
َ
ۡمَرنَاٞأ

َ
َٞوُهمَۡٞٞوَيَتَوَلوا َٞٞقۡبُلٞٞمِّنٞأ

َٓٞٞلنٞقُل٥٠ٞٞفَرُِّحونَٞ يبََنا ََٰنا ُٞٞهوَٞٞنَلَاٞٱّلَلَُٞٞكَتَبَٞٞماٞإَِّّلٞٞيُصِّ َٞٞمۡولَى  ﴾٥١ٞٞٱلُۡمۡؤمُِّنونَٞٞفَۡلَيَتَوَّكِّٞٞٱّلَلَِّٞٞوََعَ
 ]٥١  ،٥٣: اتلوبة[

“৫০. ঘতামার মেল হকল তা তাকদরকক মনঃকষ্ট ঘদে, আর ঘতামার উপর 
ফবপদ আসকল তারা খুফশর সকে এ কথা বলকত বলকত সকর পকে ঘয, ‘আমরা 
আকগই সাবধানতা অবলম্বন ককরফছলাম।’ ৫১. বকল দাও, ‘আল্লাহ আমাকদর 
জনয যা ফনফদকষ্ট ককর ফদকেকছন তাছাো অনয ফকছুই আমাকদর  টকব না। ফতফনই 
আমাকদর রক্ষক আর আল্লাহর উপরই মু’ফমনকদর িরসা করা দরকার।” [সূরা 
আত-তাওবাহ্: ৫০-৫১] 

আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর নবীকক তাুঁর প্রফত ওকদর শত্রুতার কথা জাফনকে ফদকেন, 

ঘকননা ফতফন ঘয কলযাণই অজকন ককরন অথকাৎ শত্রুকদর উপকর ফবজে, যা 

আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর আর তাুঁর সাহাবীগকণর জনয সহজ ককর ফদকেকছন একত 

তারা (মুনাফফকরা) কষ্ট পাে। ٞ يَبة ۡبَكُٞمصِّ ِٞٞإَونٞتُصِّ ٞمِّنَٞقۡبُلَٞيُقولُوا ٞقَۡد ۡمَرنَا
َ
ٞأ ٓ َخۡذنَا

َ
أ  

“আর ঘতামার উপর ফবপদ আসকল তারা বকল: আমরা আকগই সাবধানতা 

অবলম্বন ককরফছলাম।” অথকাৎ আমরা ইকতাপূকবকই তার আনুগতয করা ঘথকক 

সতকক ফছলাম।  

َوُهۡمٞفَرُِّحونَٞ
 ٞ  ”আর তারা খুফশর সকে এ কথা বলকত বলকত সকর পকে“ َوَيَتَوَلوا

ফকল আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর রাসূলকক তাুঁর প্রফত তাকদর পুণকাে শত্রুতার এ িাকব 

জবাব ফদকত বলকছন ٞ قُل “বকল দাও” অথকাৎ তাকদরকক বকল দাও ٞيبََنآٞإَِّّل َلنٞيُصِّ
ٞنَلَا  আল্লাহ আমাকদর জনয যা ফনফদকষ্ট ককর ফদকেকছন তাছাো অনয“ َماَٞكَتَبٞٱّلَلُ

ফকছুই আমাকদর  টকব না” অথকাৎ আমরা তাুঁর ইো ও তাুঁর ফােসালার অধীকন 
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আফছ। ٞ ََٰنا َٞمۡولَى  ফতফনই আমাকদর রক্ষক” আমাকদর অফিিাবক, আমাকদর“ ُهَو

আশ্রেস্থল। َٞٞٱلُۡمۡؤمُِّنون فَۡلَيَتَوَّكِّ ٞٱّلَلِّٞ
 আর আল্লাহর উপরই মু’ফমনকদর িরসা“ َوََعَ

করা দরকার” অথকাৎ আমরা তাুঁর উপকর িরসা রাফখ। ফতফন আমাকদর জনয 

যকথষ্ট আর ফতফন উত্তম কমকফবধােক।  

ٓٞٞتََرَبُصونََٞٞهۡلٞٞقُۡلٞ﴿ َِّنا ٞٞب
ٞ ٞإِّۡحَدىٞإَِّّلٓ َبُصَٞٞوََنۡنُٞٞٱۡۡلُۡسنََيۡيِّ ُِّكمَۡٞٞنََتَ نٞب

َ
يَبُكمُٞٞأ َِّعَذابٞ ٞٱّلَلُٞٞيُصِّ ٞب

ِّنۡٞ ٓٞٞم  ِۦّ ه وۡٞٞعِّندِّ
َ
يَنا ٞٞأ يۡدِّ

َ
ِّأ َبُصٓوا ٞٞب ُِّصونََٞٞمَعُكمٞإِّنَاَٞفََتَ ب  ََتَ نفُِّقوا ٞٞقُۡل٥٢ٞٞٞمُّ

َ
وَۡٞٞطوًَۡعٞٞأ

َ
ُٞيَتَقَبَلَٞٞلنَٞكۡرٗهاٞأ

قِّيَٞٞقَۡوٗماُٞكنُتمۡٞٞإِّنَُكمۡٞٞمِّنُكمۡٞ نَٞمَنَعُهمَۡٞٞوَما٥٣َٞٞفَٰسِّ
َ
َنُهمۡٞٞإَِّّلَٓٞٞنَفَقَُٰتُهمۡٞٞمِّۡنُهمُۡٞٞتۡقَبَلٞٞأ

َ
َٞكَفُروا ٞٞأ

ِّٱّلَلِّٞ ِۦّٞب َِّرُسوِلِّ تُونََٞٞوَّلَٞٞوب
ۡ
ةَٞٞيَأ  ﴾٥٤َٞٞكَٰرُِّهونََٞٞوُهمۡٞٞإَِّّلٞٞيُنفُِّقونََٞٞوَّلُٞٞكَساَلََٰٞٞوُهمۡٞٞإَِّّلٞٞٱلَصلَوَٰ

 ]٥٤  ،٥٢: اتلوبة[

“৫২. বল, ‘ঘতামরা আমাকদর জনয ঘয ফজফনকসর অকপক্ষা করছ তা দুকটা 
িাকলার একফট ছাো আর ফকছুই না (শাহাদাত ফকংবা ফবজে)আর আমরা 
অকপক্ষা করফছ এজনয ঘয, আল্লাহ ফনকজই ঘতামাকদরকক শাফস্ত ঘদন অথবা 
আমাকদর হাত ফদকে ঘদোন। কাকজই অকপক্ষাে থাক, আমরা ঘতামাকদর সাকথ 
অকপক্ষাে থাকলাম।’ ৫৩. বল, ‘ঘস্বোে দান কর আর অফনোে, ঘতামাকদর 
ঘথকক কক্ষকনা তা গ্রহণ করা হকব না; ঘতামরা হকল এক ফাফসক সম্প্রদাে।’ 
৫৪. তাকদর কাছ ঘথকক অথক সাহাযয গ্রহণ ফনফষদ্ধ করার কারণ এ ছাো আর 
ফকছু নে ঘয তারা আল্লাহ ও তাুঁর রাসূলকক অস্বীকার ককর, সলাকত আসকল 
আকস বশফথলযিকর আর দান করকলও ককর অফনো ফনকে।” [সূরা আত-
তাওবাহ্: ৫২-৫৪] 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন:   قُل (বল) তাকদরকক, ঘহ মুহাম্মাদ ٞتََرَبُصونََٞهۡل  “ঘতামরা 

আমাকদর জনয ঘয ফজফনকসর অকপক্ষা করছ” অথকাৎ ঘতামরা আমাকদর ঘয 
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ফজফনকসর প্রতীক্ষাে রকেছ,  ٞ  তা দু’ঘটা িাকলার একফট ছাো“ إَِّّلٓٞإِّۡحَدىٞٱۡۡلُۡسنََيۡيِّ
আর ফকছুই না।” তা হল, শাহাদত অথবা ঘতামাকদর উপকর ফবজে। আবু্দল্লাহ 

ইবনু আব্বাস রাফদোল্লাহু আনহুমা, মুজাফহদ, কাতাদা এবং অনযানযরা এ মত 

বযি ককরকছন ُِّٞۡكم َبُصٞب  আর আমরা ঘতামাকদর জনয অকপক্ষা করফছ“ َوََنُۡنَٞنََتَ

এজনয ঘয” অথকাৎ আমরাও ঘতামাকদর প্রতীক্ষাে রকেফছ ٞٞ َِّعَذاب ٞب يَبُكُمٞٱّلَلُ نٞيُصِّ
َ
ٞأ

ِّۡنٞعِّن يَنا ٞم  يۡدِّ
َ
ِّأ ۡوٞب
َ
ٓٞأ ِۦّ ه دِّ  “আল্লাহ ফনকজই ঘতামাকদরকক শাফস্ত ঘদন অথবা আমাকদর 

হাত ফদকে ঘদোন।” অথকাৎ আমরা ঘতামাকদর জনয এর অথবা ওর প্রতীক্ষাে 

আফছ- হে  

َِّعَذاب ٞ ٞب يَبُكُمٞٱّلَلُ نٞيُصِّ
َ
ِّۡنٞعِّنٞأ يَنام  يۡدِّ

َ
ِّأ ۡوٞب
َ
ٓٞأ ِۦّ ه دِّ  “আল্লাহ ফনকজই ঘতামাকদরকক শাফস্ত 

ঘদন অথবা আমাকদর হাত ফদকে ঘদোন।” অথকাৎ বফে ককর অথবা হতযা ককর 

ُِّصونَٞ ب  ََتَ إِّنَاَٞمَعُكمٞمُّ  ٞ َبُصٓوا  কাকজই অকপক্ষাে থাক, আমরা ঘতামাকদর সাকথ“ َفََتَ

অকপক্ষাে থাকলাম।” আল্লাহ তা‘আলার বাণী: َٞٗٞكۡره ۡو
َ
ٞأ َٞطوًَۡع نفُِّقوا 

َ
ٞأ ٞقُۡل ا  “বল, 

ঘস্বোে দান কর আর অফনোে” অথকাৎ ঘতামরা যা ফকছু দান কর ঘস্বোে 

অথবা অফনোে ٞ ُٞيَتَقَبَل ٞقَۡومَٗٞلن ُٞكنُتۡم ٞإِّنَُكۡم قِّيَٞمِّنُكۡم َٞفَٰسِّ ا  “ঘতামাকদর ঘথকক 

কক্ষকনা তা গ্রহণ করা হকব না; ঘতামরা হকল এক ফাফসক সম্প্রদাে।” এরপর 

আল্লাহ তা‘আলা এর কারণ উকল্লখ ককরন অথকাৎ ফতফন ঘয তাকদর ঘথকক গ্রহণ 

করকবন না তার কারণ ٞٞ َٞكَفُروا  َنُهۡم
َ
ِۦّأ َِّرُسوِلِّ َٞوب ِّٱّلَلِّ ب  “তারা আল্লাহ ও তাুঁর 

রাসূলকক অস্বীকার ককর” অথকাৎ আমল ঘকবলমাত্র ঈমান সহকাকর ফবশুদ্ধ হে 
ُٞكَساَلَٰٞ َٞوُهۡم ٞإَِّّل ةَ ٞٱلَصلَوَٰ تُوَن

ۡ
ٞيَأ  সলাকত আসকল আকস বশফথলযিকর” অথকাৎ“ َوَّل

তাকদর না আকছ ফবশুদ্ধ অফিপ্রাে আর না আকছ আমল করার আগ্রহ। َٞوَّل
َٞكَٰرُِّهونَٞ ,আর দান করকলও” ঘকান দান“ يُنفُِّقونَٞ َٞوُهۡم  ”অফনো ফনকে“ إَِّّل
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সতযবাদী এবং সতয যার প্রফত সমৃ্পি করা হে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম বকলকছন: আল্লাহ তা‘আলা ঘকাএা বাোকক পুরস্কার ঘদওো বন্ধ ককর 

ঘদন না, যতক্ষণ না ঘতামরা (ঘহ ফবশ্বাসীগণ) আমল করা বন্ধ ককর দাও। 

আল্লাহ তা‘আলা হকেন পফবত্র আর ফতফন ঘকবল পফবত্র ফবষেই গ্রহণ ককরন। 

এ কারকণ আল্লাহ তা‘আলা তাকদর ঘথকক ঘকাকনা ধরকণর দান-সদাক্বাহ, ঘকাকনা 

ধরকণর আমল গ্রহণ করকবন না। ঘকননা ফতফন শুধুমাত্র মুত্তাক্বী বযফিকদর 

ঘথককই গ্রহণ ককরন। 

ۡبَكٞٞفََلٞ﴿ َٰلُُهمُۡٞٞتۡعجِّ ۡمَو
َ
ۡوَلَُٰدُهۡمٞ َٞوَّلٓٞٞأ

َ
َبُهمٞٱّلَلُٞٞيُرِّيدُٞٞإَِّنَماٞأ ِّ َُعذ  َِّهاَٞلِّ ٞٞب ةِّٞٞفِّ ۡنَياٞٱۡۡلََيوَٰ َٞوتَزَۡهَقٞٞٱلُّ

نُفُسُهمۡٞ
َ
 ]٥٥: اتلوبة[ ﴾٥٥َٞٞكَٰفُِّرونََٞٞوُهمۡٞٞأ

“৫৫. কাকজই তাকদর ধন-সম্পফত্ত আর সন্তান-সন্তফত ঘযন ঘতামার ঘিাখ ধাুঁফদকে 
না ঘদে, ওসব ফদকেই আল্লাহ দুফনোকত ওকদরকক শাফস্ত ফদকত িান আর কাফফর 
অবস্থাকতই ঘযন তাকদর জান বাফহর হে।” [সূরা আত-তাওবাহ্: ৫৫] 

আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর রাসূলকক বকলন: َٰٞلُُهۡم ۡمَو
َ
ۡبَكٞأ ۡوَلَُٰدُهۡمٞ فََلُٞتۡعجِّ

َ
َوَّلٓٞأ  “কাকজই 

তাকদর ধন-সম্পফত্ত আর সন্তান-সন্তফত ঘযন ঘতামার ঘিাখ ধাুঁফদকে না ঘদে” 

ঘযমন ফতফন বকলন: ﴿َٞٓٞٞمَتۡعَناَٞماٞإَِّلََٰٞٞعۡينَۡيَكَٞٞتُمَدنََٞٞوَّل ِّهِۦّ ۡزَوَٰٗجاٞب
َ
ِّۡنُهمۡٞٞأ ةِّٞٞزَۡهَرةَٞٞم  نۡٞٞٱۡۡلََيوَٰ َٞياٱلُّ

َۡفتَِّنُهمۡٞ َِّكَٞٞورِّۡزُقٞٞفِّيهِّٞ ٞنلِّ ۡبَقََٰٞٞخۡي َٞٞرب 
َ
]١٣١: طه[ ﴾١٣١َٞوأ   “তুফম কখকনা ঘিাখ খুকল তাফকও 

না ঐ সব বস্তুর প্রফত, যা আফম তাকদর ফবফিন্ন দলকক পাফথকব জীবকন 

উপকিাকগর জনয ঘসৌেযকস্বরূপ ফদকেফছ, এসব ফদকে তাকদরকক পরীক্ষা করার 

জনয। ঘতামার রকবর ঘদওো ফরযকই হল সবকিকে উত্তম ও সবকিকে ঘবফশ 

স্থােী।” (সূরা ত্বহা: ১৩১) ফতফন আরও বকলন: ﴿ََُٞيَۡسُبون
َ
َنَماٞأ

َ
ُهمٞأ ِّهِۦّٞنُمِّدُّ َٞمالٞ ٞمِّنٞب

ٞٞلَُهمۡٞٞنَُسارِّع٥٥َُٞٞٞوَبنِّيَٞ ٞ ٞفِّ ]٥١ ،٥٥:  املؤمنون[ ﴾٥٦ٞيَۡشُعُرونََّٞٞلٞٞبَلٞٱۡۡلَۡيَرَٰتِّ  “তারা ফক 
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ঘিকব ফনকেকছ, আফম ঘয তাকদরকক ধনঐশ্বযক ও সন্তানাফদর প্রািুযক ফদকে সাহাযয 

ককরফছ ৫৬. এর িারা ফক তাকদর কলযাণ ত্বরাফবিত করফছ? না, তারা বুকে না।” 

[সূরা আল-মু’ফমনুন: ৫৫-৫৬]  

তাুঁর বাণী: ۡنَيا ٱلُّ ةِّٞ ٞٱۡۡلََيوَٰ فِّ َِّهٞا َبُهمٞب ِّ َُعذ  يُرِّيُدٞٱّلَلَُٞلِّ  ওসব ফদকেই আল্লাহ দুফনোকত“ إَِّنَمٞا

ওকদরকক শাফস্ত ফদকত িান।” হাসান আল-বাসরী রহ. বকলন: তাকদর ঘথকক 

তাকদর অথক-সম্পকদর যাকাত গ্রহণ ককর এবং তা আল্লাহর রাস্তাে খরি করার 

মাধযকম।  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: َٞنُفُسُهۡمٞوَُهۡمَٞكَٰفُِّرون
َ
 আর কাফফর অবস্থাকতই“ َوتَزَۡهَقٞأ

ঘযন তাকদর জান বাফহর হে” অথকাৎ ফতফন তাকদরকক মৃতুয ফদকত িান। যখন 

তাকদরকক মৃতুয ফদকত িান-কুফফরর উপকর যাকত ককর ঘসটা তাকদর জনয অতযন্ত 

ফনকৃষ্ট হে আর শাফস্ত ফহকসকব িরম যন্ত্রণাদােক হে। আল্লাহ তা‘আলার ফনকট 

আমরা আশ্রে কামনা কফর। আর তারা যাকত পকে আকছ তাকত ফ ল বা 

সামফেক ছাে ঘদওোর মাধযকম পরীক্ষা করার উকেকশয।  

ِّٱّلَلَِّٞٞوَيۡحلُِّفونَٞ﴿ ِّنُكمُۡٞٞهمَٞوَماٞلَمِّنُكمۡٞٞإَِّنُهمۡٞٞب وۡٞٞاَملَۡجََٞٞيُِّدونَٞٞلَو٥٦َٞٞۡٞيۡفَرقُونَٞٞقَۡوم َٞٞوَلَٰكَِّنُهمۡٞٞم 
َ
ٞأ

ٞ وَۡٞٞمَغََٰرَٰت 
َ
 ]٥٧  ،٥١: اتلوبة[ ﴾٥٧ََٞيَۡمُحونََٞٞوُهمۡٞٞإََِّلۡهَِّٞٞلَوَلۡوا ُٞٞمَدَخٗلٞٞأ

“৫৬. তারা আল্লাহর নাকম কসম ককর বকল ঘয, তারা ঘতামাকদরই মকধযর 
ঘলাক, তারা কক্ষকনা ঘতামাকদর মকধযর ঘলাক নে, প্রকৃতপকক্ষ তারা ঘতামাকদর 
বযাপাকর িীত-সন্ত্রস্ত ঘলাক। ৫৭. তারা পাফলকে ফগকে আশ্রে ঘনোর জােগা 
ঘপকল ফকংবা ফগফরগুহা বা  ুকক থাকার মত জােগা ঘপকল ঘসখাকনই তারা 
ফক্ষপ্রগফতকত ছুকট  ঘযত।” [সূরা আত-তাওবাহ্: ৫৬-৬৭] 

মুনাফফককদর আতকঙ্কর বযাখযা: 
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আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-ঘক তাকদর আতঙ্ক, 

ফবিীফষকা ও িে-ডর সম্পককক অবফহত ককরন। আল্লাহ বকলন, ِِّّٞٱّلَل َوَيۡحلُِّفوَنٞب
 তারা আল্লাহর নাকম কসম ককর বকল ঘয, তারা ঘতামাকদরই মকধযর“ إَِّنُهۡمٞلَمِّنُكمۡٞ

ঘলাক” দৃঢ় শপথ  

ِّنُكمۡٞ  তারা কক্ষকনা ঘতামাকদর মকধযর ঘলাক নে” অথকাৎ বাস্তকব“ َوَماُٞهمٞم 

ونََٞيۡفَرقَُٞٞوَلَٰكَِّنُهۡمٞقَۡوم ٞ    “প্রকৃতপকক্ষ তারা ঘতামাকদর বযাপাকর িীত-সন্ত্রস্ত ঘলাক।” 

এ ফবষেফট তাকদরকক শপথ করার ঘক্ষকত্র উিুদ্ধ ককরকছ  

الَۡوََٞيُِّدوَنَٞمۡلَجٞ  “তারা পাফলকে ফগকে আশ্রে ঘনোর জােগা ঘপকল” ঘকাকনা দূগক 

অথবা সুরফক্ষত যাকত তারা আশ্রে ফনকব, ٞ ۡوَٞمَغََٰرَٰت 
َ
 ফকংবা ফগফরগুহা” অথকাৎ যা“ أ

পাহাকে হকে থাকক ُٞٞمَدَخٗل ۡو
َ
 বা  ুকক থাকার মত জােগা ঘপকল” অথকাৎ“  أ

জফমকনর মকধয ঘকাকনা সুেে এবং গতক -এ ফতনফট ফবষকের বযাখযা ফদকেকছন 

আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস রাফদোল্লাহু আনহুমা, মুজাফহদ এবং কাতাদা।  

ََٞيَۡمُحونَٞ َٞوُهۡم  ঘসখাকনই তারা ফক্ষপ্রগফতকত ছুকট ঘযত।” তকব তারা“ َلَوَلۡوا ٞإََِّلۡهِّ

ঘতামাকদর ঘথকক ছুকট পাফলকে ঘযত। ঘকননা তারা ঘতামাকদর সাকথ ফমকশ ফনছক 

অসন্তুফষ্ট সহকাকর, িাকলাকবকস নে। তারা পারতপকক্ষ ঘতামাকদর সাকথ ফমশকত 

িাে না; অবশয অতযাবশযক প্রকোজনীে ফকছু ফবফধ-ফবধান এর বযফতক্রম রকেকছ, 

এ কারকণ তারা সবকদা উফিগ্ন এবং দুফশ্চন্তাে পকে থাকক। ঘকননা ইসলাম এবং 

তার অনুসারীকদর উত্তকরাত্তর উন্নতই  কটই িকলকছ। এ কারকণ যখনই 

মুসফলমগণ আনফেত হে তখনই তারা একত কষ্ট পাে এবং তারা মুফমনগকণর 

সাকথ ফমশকত িাে না।  
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আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ٞۡوُٞمَدَخٗلٞلَۡوََٞيُِّدوَنَٞمۡلَج
َ
ٞأ ۡوَٞمَغََٰرَٰت 

َ
وَُهۡمََٞيَۡمُحونَٞٞاٞأ إََِّلۡهِّٞ  ٞ َلَوَلۡوا  

“তারা পাফলকে ফগকে আশ্রে ঘনোর জােগা ঘপকল ফকংবা ফগফরগুহা বা  ুকক 

থাকার মত জােগা ঘপকল ঘসখাকনই তারা ফক্ষপ্রগফতকত ছুকট ঘযত। 
ٞٞيَۡلمُِّزكََٞٞمنَٞومِّۡنُهم﴿ ِّٰٞٞفِّ َٰ ۡعُطوا ٞٞفَإِّنۡٞٞٱلَصَدَق

ُ
ُٓٞٞيۡعَطۡوا َٞٞلمِۡٞٞإَونٞرَُضوا ٞٞمِّۡنَهاٞأ ٞيَۡسَخُطونَُٞٞهمۡٞٞإَِّذاٞمِّۡنَها

َنُهمَۡٞٞولَو٥٨ٞٞۡ
َ
ٓٞٞرَُضوا ٞٞأ َُٰهمَُٞٞما ٞفَۡضلِّهِۦّٞمِّنٞٱّلَلَُٞٞسُيۡؤتِّيَناٞٱّلَلَُٞٞحۡسبَُناَٞوقَالُوا َٞٞورَُسوُِلُۥٞٱّلَلَُٞٞءاتَى
ۥٓٞ َٓٞٞورَُسوُِلُ  ]٥٩  ،٥٨: اتلوبة[ ﴾٥٩َٞٞرَٰغُِّبونَٞٞٱّلَلِّٞٞإَِّلٞٞإَِّنا

“৫৮. তাকদর মকধয এমন ঘলাক আকছ যারা সদাক্বাহ (বণ্টকনর) বযাপাকর ঘতামার 
প্রফত ঘদাষাকরাপ ককর, তাকেকক ঘদওো হকল খুফশ হে, আর তাকেকক না ঘদওো 
হকল সাকথ সাকথ কু্ষব্ধ হকে পকে। ৫৯. আল্লাহ ও তাুঁর রাসূল তাকদরকক যা 
ফদকেকছন তারা যফদ তাকত সন্তুষ্ট থাকত আর বলত, ‘আমাকদর জনয আল্লাহই 
যকথষ্ট, অফিকরই আল্লাহ অনুগ্রহ ককর আমাকদরকক ফদকবন আর তাুঁর রাসূলও, 
আমরা আশা িরসা ফনকে আল্লাহর ফদককই ঘিকে থাফক।” [সূরা আত-তাওবাহ্:  
৫৮-৫৯[ 

সদাক্বাহর বযাপাকর মুনাফফককদর ঘদাষাকরাপ করা এবং এর প্রফত তাকদর ঘলাি: 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: َومِّۡنُهم “তাকদর মকধয এমন ঘলাক আকছ” অথকাৎ 

মুনাফফককদর মকধয َٞمنٞيَۡلمُِّزَك “ঘতামার প্রফত ঘদাষাকরাপ ককর” অথকাৎ ঘতামার 
ঘদাষ ঘবর ককর ٞٞ فِّ  “বযাপাকর” বন্টকনর বযাপাকর ِّٰٞ َٰ  সদকা” যখন তুফম“ ٱلَصَدَق
তা বন্টন কর তখন ঘস বযাপাকর ঘতামার স্বেতা ফনকে তারা প্রশ্ন তুকল। অথি 

তারাই এর উপযুি ঘয, তাকদর িফরত্র প্রকশ্নর সমু্মখীন। তারা িীকনর দরকদ ঘয 

এরকম আিরণ ককর তা নে; বরং তারা আরও ঘবফশ পাওোর জনয এমনফট 

ককর। এ কারকণ যফদ ٞيَۡسَخُطون ُٞهۡم ٞإَِّذا ٓ ُٞيۡعَطۡوا ٞمِّۡنَها ٞرَُضوا ِٞإَونَٞلۡم ۡعُطوا ٞمِّۡنَها
ُ
ٞأ ِّۡن  فَإ
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“তাকেকক তাকদরকক ঘদওো হে, তখন খুফশ হে আর তাকেকক না ঘদওো হকল 

সাকথ সাকথ কু্ষব্ধ হকে পকে।” অথকাৎ- ঘিতকর ঘিতকর রাকগ ঘফকট পকে। 

কাতাদা ِّٰٞ َٰ ٞٱلَصَدَق ٞفِّ  তাকদর মকধয এমন ঘলাক আকছ যারা“ َومِّۡنُهمَٞمنٞيَۡلمُِّزَك

সদকা (বণ্টকনর) বযাপাকর ঘতামার প্রফত ঘদাষাকরাপ ককর” এ আোত সম্পককক 

বকলন: তাকদর মকধয ঘকউ ঘকউ সদকা বণ্টকনর বযাপাকর ঘতামার সততা ফনকে 

প্রশ্ন তুকল। আমাকদরকক বলা হকেকছ ঘয, সদয ইসলাম গ্রহণকারী জননক গ্রাময 

ঘলাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর ফনকট আগমন ককর। এ 

সমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম স্বণক-ঘরৌপয বণ্টন করফছকলন। 

তখন ঘস বকল: ঘহ মুহাম্মাদ, যফদও আল্লাহ তা‘আলা ঘতামাকক বণ্টকনর ঘক্ষকত্র 

ইনসাফ করকত বকলকছন তথাফপ তুফম ইনসাফ কর ফন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলন: তুফম ধ্বংস হও, আমার পকর আর ঘক ঘতামার 

উপকর ইনসাফ করকব? এরপর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম 

বকলন: ঘতামরা এর এবং এর মত যারা আকছ তাকদর ঘথকক সতকক হও। 

আমার উম্মকতর মাকে এর মত ফকছু ঘলাক হকব, (যারা) কুরআন পাঠ করকব; 

ফকন্তু ঘসটা তাকদর গেকদশও অফতক্রম করকব না। কাকজই যখন তারা ঘবর হকব 

তখন তাকদরকক ঘতামরা হতযা কর। এরপর (আবারও) যখন তারা ঘবর হকব 

তখন ঘতামরা তাকদরকক হতযা কর। এরপর (আবারও) যখন তারা ঘবর হকব 

তখনও ঘতামরা তাকক হতযা কর। আমাকদরকক বলা হে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম বলকতন: যাুঁর হাকত আমার প্রাণ তাুঁর শপথ, আফম 

ঘতামাকদরকক ঘকাকনা ফকছু ফদবও না আবার বাধাও ফদব না। আফম ঘতা ঘকবল 

একজন তত্ত্বাবধােক।  

কাতাদা এ সংক্রান্ত যা ফকছু বকলন ঘসটা তার মত যা বুখারী ও মুসফলম বণকনা 

ককরকছন। আবু সাঈদ ‘যুল খুওোইসারাহ’-এর  টনা সম্পককক বকলন, যার নাম 
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হকে ‘হুরকুস’। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম হুনাইকনর গফনমত 

বণ্টন করার সমে ঘস তাুঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম) উপকর আপফত্ত 

জানাে। ঘস তাুঁকক বকল: ইনসাফ করুন, ঘকননা আপফন ইনসাফ ককরন ফন। 

ফকল ফতফন (সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম) বকলন: ‘যফদ আফম ইনসাফ না কফর 

তকব ঘতা ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ক্ষফতগ্রস্ত হকে যাব।’ ঘলাকফট িকল যাওোর পকর 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলন: এর বংশধকরর মকধয এমন 

কতগুকলা ঘলাক হকব যাকদর সালাকতর তুলনাে ঘতামাকদর সালাতকক ফনতান্ত 

নগণয মকন করকব। তাকদর ফসোকমর তুলনাে ঘতামাকদর ফসোমকক তুে মকন 

করকব। তারা দীন ঘথকক ঘসিাকব ঘবর হকে যাকব ঘযিাকব ধনুক ঘথকক তীর 

ঘবর হকে যাে। তাকদর সাকথ ঘতামাকদর ঘযখাকনই ঘদখা হকব ঘসখাকনই 

তাকদরকক হতযা করকব। আসমাকনর ফনকি এরা হকে সবকিকে ফনকৃষ্ট লাশ। 

এরপর হাফদকসর বাফক অংশ বণকনা ককরন। এরপর আল্লাহ তা‘আলা এ ধরকণর 

ঘলাককদরকক জাফনকে ঘদন ঘয, এ ধরকণর আিরকণর ঘিকে ফককস তাকদর আরও 

ঘবফশ উপকার রকেকছ? ফতফন বকলন: َٞٓما  ٞ َنُهۡمٞرَُضوا
َ
ٞ َولَۡوٞأ َٞورَُسوُِلُۥَٞوقَالُوا َُٰهُمٞٱّلَلُ َءاتَى

َرَٰغُِّبونَٞ ۥٓٞإَِّنآٞإَِّلٞٱّلَلِّٞ ۦَٞورَُسوُِلُ ٱّلَلُٞمِّنٞفَۡضلِّهِّ ِّيَنٞا ٱّلَلَُٞسُيۡؤت  আল্লাহ ও তাুঁর রাসূল“ َحۡسبَُنٞا

তাকদরকক যা ফদকেকছন তারা যফদ তাকত সন্তুষ্ট থাকত আর বলত, ‘আমাকদর 

জনয আল্লাহই যকথষ্ট, অফিকরই আল্লাহ অনুগ্রহ ককর আমাকদরকক ফদকবন আর 

তাুঁর রাসূলও, আমরা আশা িরসা ফনকে আল্লাহর ফদককই ঘিকে থাফক।” এই 

সম্মাফনত আোতফট মহান ফশষ্টািার এবং সম্মাফনত রহকসযর সাকথ সংফিষ্ট, 

আল্লাহ তা‘আলা ধাযক ককর ফদকেকছন ঘয, আল্লাহ এবং তাুঁর রাসূল যা ফদকেকছন 

তাকত সন্তুষ্ট হকত হে আর ঘকবল তাুঁর উপর িরসা রাখকত হে। এ কথাই 

ফতফন বকলকছন: َُٞحۡسبَُناٞٱّلَل  ٞ  আমাকদর জনয আল্লাহই যকথষ্ট” অনুরূপিাকব“ َوقَالُوا

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর আনুগতয করার সামথকয িাওো, 
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তাুঁর ফনকদকশসমূহ পালন করা এবং তাুঁর ফনকষধসমূহকক বজকন করা, ফতফন ঘয 

সব ফবষকে অবফহত ককরকছন ঘসগুকলা সতয বকল ঘমকন ঘনওো এবং তাুঁর পদাঙ্ক 

অনুসরণ করা। এ সকল ঘক্ষকত্র ঘকবল আল্লাহ তা‘আলার প্রফত আশা করকত 

হে।  

ٞٞإَِّنَما﴿ ُٰ َٰ ِّۡلُفَقَرآءِّٞٞٱلَصَدَق ٞٞقُلُوُبُهمَۡٞٞوٱلُۡمَؤَلَفةَِّٞعلَۡيَهاَٞوٱۡلَعَٰمِّلِّيََٞٞوٱلَۡمَسَٰكِّيِّٞٞل ِّقَابِّٞٱَٞوفِّ ٞلر 
َٞٞوٱۡلَغَٰرِّمِّيَٞ ٞ َٞوٱبۡنِّٞٞٱّلَلَِّٞٞسبِّيلَِّٞٞوفِّ ِّنَٞٞفَرِّيَضةٗٞٞٱلَسبِّيلِّ  ]١٣: اتلوبة[ ﴾٦٠َٞٞحكِّيمٞ َٞعلِّيمٞ َٞوٱّلَلُٞٞٱّلَلِّهٞٞم 

“৬০. সদাক্বাহ হল ফকীর, ফমসকীন ও তৎসংফিষ্ট কমকিারী ও যাকদর মন জে 
করা উকেশয তাকদর জনয, দাসমুফি ও ঋণগ্রস্তকদর জনয, আল্লাহর পকথ (বযকের 
জনয) আর মুসাফফকরর জনয। এটা আল্লাহ কতৃকক ফনধকাফরত ফরয। আর আল্লাহ 
সবকজ্ঞ, মহা-ফবজ্ঞানী।” (সূরা আত-তাওবাহ্: ৬০) 

যাকাকতর খাতগুকলার বণকনা: 

ইকতাপূকবক আল্লাহ তা‘আলা উকল্লখ ককরন ঘয, ফনবকাধ মুনাফফকরা নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম-উপকর আপফত্ত জানাে আর সাদাক্বাহ বণ্টকনর ঘক্ষকত্র তাুঁকক 

ঘদাষাকরাপ ককর। এরপর ফতফন বণকনা ককরন ঘয, ফতফনই স্বেং এগুকলা বণ্টন 

ককরকছন, এর ফবধান বণকনা ককরকছন, ফতফন স্বেং এর তত্ত্বাবধান ককরকছন। 

বণ্টকনর দাফেত্ব ফতফন ছাো আর কারও উপকর নযস্ত ককরন ফন। ফতফন একক 

উফল্লফখত ঘলাককদর মাকে বণ্টন ককরকছন। অনযকদর উপকর এখাকন 

ফকীরকদরকক প্রাধানয ঘদওো হকেকছ। ঘকননা এ কথা প্রফসদ্ধ ঘয, অনযকদর 

ঘিকে ফকীররাই সবকিকে অিাবগ্রস্ত আর তাকদর িাফহদা এবং অিাব ঘবফশ। 
আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস রাফদোল্লাহু আনহুমা, মুজাফহদ, হাসান আল-বাসরই এবং 

ইবনু যাইদ ঘথকক বফণকত হকেকছ, ইবনু জারীর সহ একাফধক আকলম এ মতকক 

পছে ককরকছন ঘয, ফকীর হকে ঐ মাফজকত বযফি ঘয কারও কাকছ ঘকাকনা 
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ফকছুই িাে না। আর ফমসকীন হকে ঐ বযফি ঘয যািনা ককর এবং মানুকষর 

িাকর িাকর এবং ঘপছকন ঘপছকন  ুকর। কাতাদা বকলন: ফকীর হকে দফরদ্র বযফি 

আর ফমসকীন হকে ঘস, ঘয সুস্থ ঘদহ-সম্পন্ন। আমরা এখাকন কতগুকলা হাফদস 

উকল্লখ করব যা এই আট প্রকাকরর সককলর সাকথ সংফিষ্ট।  

ফকীর: 

আবু্দল্লাহ ইবনু ওমর রাফদোল্লাহু আনহুমা ঘথকক বফণকত হকেকছ, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলন: ধনী বযফির জনয সদকা গ্রহণ হালাল নে 

এবং তারও জনয নে, ঘয সুস্থ ঘদকহর অফধকারী। আহমাদ, আবু দাউদ এবং 

ফতরফমযী এ হাফদস বণকনা ককরকছন।  
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ফমসকীন: 

আবু হুরাইরা রাফদোল্লাহু আনহু ঘথকক বফণকত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম বকলকছন: ফমসকীন ঘতা ঘস নে, ঘয ঘলাককদর িাকর িাকর  ুকর 

ঘবোে আর তাকদর ফনকট এক বা দুই ঘলাকমা খাকদয অথবা একফট বা দু’ফট 

ঘখজুর যািনা ককর। তখন সাহাবীগন ফজকজ্ঞস ককরন তকব ফমসকীন ঘক ইো 

রাসূলাল্লাহ? ফতফন বকলন: ঘস ঐ বযফি ঘয এমন ফকছু পাে না, যার িারা ঘস 

তার অিাব পূরণ করকত পাকর অথবা যার অবস্থা সম্পককক ঘলাককরা জাকন ফকল 

তাকক সদকা ককর; ফকন্তু ঘলাককদর ফনকট ফকছু িাে না। বুখারী ও মুসফলম।  

যাকাত সংগ্রাহক: 

যাকাত সংগ্রাহকগন যাকাকতর একফট অংশ পাওোর হকদার। আর এই যাকাত 

সংগ্রাহক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর ফনকটাত্মীেকদর হওো 

ঘশািনীে নে, যাকদর উপকর যাকাত হারাম। ঘযমন সহীহ মুসফলকম বফণকত 

হকেকছ। আবু্দল মুত্তাফলব ইবনু রাবী‘আহ ইবনুল হাফরস বণকনা ককরন, ফতফন 

এবং ফযল ইবনু আব্বাস রাফদোল্লাহু আনহুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-এর ফনকট ফগকে তাকদরকক যাকাত সংগ্রাহককর দাফেকত্ব ফনযুি 

করার জনয আরয ককরন। তখন ফতফন বকলন: যাকাত মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মকদর 

(সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লা) বংশধকরর জনয ববধ নে। ঘসটা ঘতা জনগকণর 

সম্পকদর মেলা।  

মন সন্তুষ্ট করা হকেকছ এমন ঘলাকজন: 

মন সন্তুষ্ট করা হকেকছ এমন ঘলাকজন ককেক-িাকগ ফবিি: তাকদর মাকে 

কাউকক ঘদওো হকব তাকক ইসলাম গ্রহণ করাকত, ঘযমন নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম সাফওোন ইবনু উমাইোকক হুনাইকনর গফনমত ঘথকক 
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প্রদান ককরন, ঘস মুশফরক অবস্থাে হুনাইকনর যুকদ্ধ অংশ ঘনে। ফতফন 

(সাফওোন) বকলন: ফতফন আমাকক ফদকতই থাককন এমনফক ফতফন আমার ফনকট 

সবকিকে ফপ্রে বযফিকত পফরণত হন অথি ইকতাপূকবক ফতফন আমার ফনকট 

সবকিকে  ৃফণত বযফি ফছকলন। ঘযমন ইমাম আহমাদ বণকনা ককরন, সাফওোন 

ইবনু উমাইো বকলন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইফহ ওোসাল্লাম হুনাইকনর ফদন 

আমাকক দান ককরন। ফতফন ফছকলন আমার ফনকট সবকিকে  ৃফণত বযফি। ফতফন 

আমাকক ফদকতই থাককন অবকশকষ ফতফন আমার ফনকট সবকিকে ফপ্রে বযফিকত 

পফরণত হন। মুসফলম, ফতরফমযী এ হাফদস বণকনা ককরকছন।  

তাকদর মকধয কাউকক এজনয ঘদওো হকব, ঘস ঘযন তার ইসলামকক (রীফতনীফত 

পালনকক) সুের ককর, আর তার অন্তর ফস্থর হে, ঘযিাকব ফতফন হুনাইকনর 

ফদনই তুলাকা (যাকদর ফতফন মক্কা ফবজকের পর ঘছকে ঘদন) এরূপ ঘলাককদর 

ফবফশষ্ট জনকক একশতফট ককর উট ঘদন আর ফতফন বকলন: আফম এমন এক 

বযফিকক (যাকাত) ঘথকক প্রদান করফছ ফঠক ঘয সমকে অনয ঘলাক তার ঘিকে 

আমার ফনকট ঘবফশ ফপ্রে। আর তা এ িকে ঘয, আল্লাহ তা‘আলা হেত তার 

মুকখর িকর তাকক জাহান্নাকম ফনকক্ষপ করকবন। (যফদ ঘস ইসলাম গ্রহণ না 

ককর)। সহীহ বুখারী ও মুসফলকম বফণকত হকেকছ, আবু সাঈদ রাফদোল্লাহু আনহু 

বকলন: আলী রাফদোল্লাহু আনহু ইকেকমন ঘথকক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-এর ফনকট মাফট ফমফশ্রত স্বণক ঘপ্ররণ ককরন। ফকল ফতফন ঘসটা িারজন 

বযফির মাকে বণ্টন ককর ঘদন। (তাুঁরা হকলন) আল-আকরা‘ ইবনু হাফবস, 

উইোইনা ইবনু বাদর, ‘আলক্বামাহ ইবনু উলাসাহ, এবং যাইদ আল-খাইর। 

আর ফতফন বকলন: তাকদর অন্তরগুকলা কাকছ আনার জনয (এগুকলা প্রদান 

করলাম)। 
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তাকদর কাউকক এজনয ঘদওো হকব হকত পাকর তার ঘকাকনা সহির ইসলাম 

গ্রহণ করকব। আবার কাউকক ঘদওো হকব আকশ পাকশর এলাকা ঘথকক যাকাত 

সংগ্রহ করার জনয অথবা মুসফলমকদর ঘিৌফক রক্ষণাকবক্ষণ করার জনয। আল্লাহ 

তা‘আলা িাকলা জাকনন।  

দাসমুফি 

ফরক্বাব (দাসমুফি) সম্পককক হাসান আল-বসরী, মুকাফতল ইবনু হাইোন, ওমর 

ইবনু আবু্দল ‘আযীয, সা‘ঈদ ইবনু জুবাইর, নাখ‘ঈ, যুহরী এবং ইবনু যাইদ 

ঘথকক বফণকত হকেকছ: ঘয ঘগালাম অথক প্রদান করার শকতক তার মফনকবর সাকথ 

ফনকজকক মুি করার িুফিকত আবদ্ধ হকেকছ। আবু মূসা আশ‘আরী ঘথককও 

অনুরূপ বফণকত হকেকছ। আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস রাফদোল্লাহু আনহুমা, হাসান 

বকলকছন: যাকাকতর অথক ফদকে ঘগালাম আযাদ করাে ঘদাকষর ফকছু ঘনই। অথকাৎ 

ফরক্বাব শব্দফট এ ঘথকক বযাপক ঘয, শুধুমাত্র মুকাতাব -ঘক তার মুফির জনয অথক 

প্রদান করা হকব। অথবা দাস ক্রে ককর তাকক স্বেংসমূ্পণকরূকপ আযাদ করা 

হকব। মারফূ সূকত্র বফণকত হাফদকস একসকছ: আল্লাহ তা‘আলা আযাদকৃত 

ঘগালাকমর প্রফতফট অে-প্রতযকের ফবফনমকে আযাদকারীর প্রফতফট অে-প্রতযে 

জাহান্নাকমর আগুন ঘথকক মুি করকবন। এমনফক লিা স্থাকনর বদকল লিা 

স্থান। আর তা এ জনয ঘয, পুরস্কার আমকলর অনুরূপ হকে থাকক। ﴿َُٞٞتَۡزۡونََٞٞوَما
]٣٩:  الصافات[ ﴾٣٩َٞٞتۡعَملُونَُٞٞكنُتمَۡٞٞماٞإَِّّلٞ  “ঘতামাকদরকক ঘকবল তারই প্রফতফল 

ঘদওো হকব যা ঘতামরা করকত।” [সূরা আস-সাফফাত: ৩৯]  
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দাসমুফির ফফযলত: 

মুসনাকদ একসকছ: বারা’ ইবনু ‘আফযব বকলন: জননক বযফি একস ফজকজ্ঞস 

ককরন: ঘহ আল্লাহর রাসূল, আপফন আমাকক এমন একফট আমকলর কথা বকল 

ফদন যা আমাকক জান্নাকতর ফনকটবতকী ককর ফদকব আর জাহান্নাম ঘথকক দুকর 

রাখকব। ফতফন (সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম) বকলন: নাসামা (ঘগালাম) আযাদ 

কর আর গদকান মুি কর। তখন ঘলাকফট বলল: ঘহ আল্লাহর রাসূল, এ দু’ফট 

ফবষে ফক এক নে? ফতফন বলকলন: না, নাসামা আযাদ করার অথক হকে তাকক 

তুফম এককিাকব আযাদ ককর দাও আর গদকান মুি করার অথক হকে তার (মুি 

হওোর িুফিকৃত) অকথক সাহাযয কর।  

ঋণগ্রস্তকদর জনয: 

ঋণগ্রস্ত বযফিকদর জনয ককেকিাকব হকত পাকর: তন্মকধয ঘকউ ফনকজর কাুঁকধ 

কারও ঋকণর ঘবাো বকে ঘনে। (ফকল ঘলাককদর মাকে সং ফটত ফববাদ ফমফটকে 

ঘদে।) আবার ঘকউ ঋকণর জাফমন হে ঘয, ঘস ঋণ পফরকশাধ ককর ফদকব; ফকন্তু 

(ঘদখা যাে) তার সম্পদ ধ্বংস হকে ঘগকছ অথবা ঘস ঋণ পফরকশাধ করকত 

ফগকে ক্ষফতগ্রস্ত হকে পকেকছ অথবা পাকপ (ঋণী হকে পকেকছ) পকর ঘস তাওবাহ 

ককরকছ। এ ধরকণর ঘলাককর ঋণ পফরকশাকধ তাকদরকক যাকাত ঘদওো হকব। এ 

বযাপাকর কাবীসাহ ইবনু মুখাফরক্ব আল-ফহলালীর হাফদস একসকছ, ফতফন বকলন: 

আফম এক বযফির ঋকণর ঘবাো ফনকজর  াকে তুকল ঘনই। এরপর আফম এ 

সম্পককক ফজকজ্ঞস করার জনয রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর 

ফনকট আগমন কফর। ফতফন বকলন: তুফম বধযক ধর, অবকশকষ যখন আমাকদর 

ফনকট যাকাত আকস আমরা ঘতামার জনয ঘসখান ঘথকক বরাে করার ফনকদকশ 

ফদব। ফতফন বকলন: এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলন: ঘহ 

কাবীসাহ, এই ফতন বযফি ছাো আর কারও জনয যািনা করা ববধ নে: ঘয 
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বযফি ঋণ পফরকশাকধর দাফেত্ব কাুঁকধ ঘনে, তার জনয যািনা করা ববধ ঘয পযকন্ত 

না ঘস তা পাে, এরপর ঘস ফবরত থাককব। অথবা ঘয বযফির আকফস্মক ঘকান 

দু কটনাে তার সম্পদ ধ্বংস হকে যাে, ফকল তার জীবন ধারকণর জনয যতটুকু 

প্রকোজন যািনা করা ববধ রকেকছ। ঘয বযফি দাফরদ্রতার কারকণ দুবকল হকে 

ফগকেকছ, তার ফনকটাত্মীেকদর ফতনজন ফবিক্ষণ বযফি উকঠ দাুঁফেকে ঘ াষণা ফদকব 

ঘয, ঘস দাফরদ্রতার কারকণ আফথককিাকব দুবকল হকে ঘগকছ, ফকল তার জনয যািনা 

করা ববধ রকেকছ- ঘয পযকন্ত না ঘস তার জীবনধারকণর প্রকোজন পূরণ করকত 

পাকর। এ ছাো অনযানয কারকণ যািনা করা অনবধ সম্পফত্ত। এর িক্ষক অনবধ 

সম্পদ িক্ষণ ককর। (মুসফলম)  

আবু সাঈদ ঘথকক বফণকত। ফতফন বকলন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-এর যুকগ জননক বযফির ক্রেকৃত ফলফলাফদ নষ্ট হকে যাওোর 

কারকণ ঘস অতযন্ত ঋণী হকে পকে। ফকল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম বকলন: একক ঘতামরা সদকা কর। ফকল ঘলাককরা তাকক সদকা ককর, 

তকব ঘসটা তার ঋণ ঘশাধ করার পফরমাণ পযকন্ত ঘপৌঁকছ না। তখন ফতফন ঋণ 

পাওনাদারকদর বকলন: যা ঘপকেছ তাই গ্রহণ কর। এ ছাো ঘতামাকদর জনয আর 

ফকছু ঘনই। [মুসফলম]  

আল্লাহর পকথ (বযকের জনয): 

আল্লাহর পকথ, তাকদর মকধয রকেকছ মুজাফহদ (আল্লাহর পকথ সংগ্রামকারী) ঘয 

মুসফলমকদর সম্পদ ঘথকক ঘকাকনা ক্ষফতপূরণ গ্রহণ ককর না।  

আর মুসাফফকরর জনয: 

ইবনুস সাবীল হকে, ঘস অিাফব মুসাফফর ঘয এমন ঘকাকনা জফমকন ভ্রমণ ককর 

ঘসখাকন এমন ঘকাকনা সাহাযয পাে না যার মাধযকম ঘস তার সফকরর বযেিার 

বহন করকত পাকর। ফকল তাকক যাকাত ঘথকক ঘসই পফরমাণ অথক প্রদান করা 
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হকব যাকত ঘস তার গন্তকবয ঘপৌঁছকত পাকর। যফদও তার ঘদকশ বা গন্তকবয তার 

সম্পদ থাকক। এই ফবধান তার জনযও প্রকযাজয ঘয তার ফনজ এলাকা ঘথকক 

সফকরর ইো ঘপাষণ ককর; ফকন্তু তার সাকথ ফকছু ঘনই। ফকল তার যাওো-

আসার জনয ঘয পফরমাণ অথক যকথষ্ট ঘসটা তাকক যাকাত ঘথকক ঘদওো যাকব। 

এর দলীল হকে বক্ষযমাণ আোতফট আর ঘসই হাফদস যা ইমাম আবু দাউদ, 

ইবনু মাজাহ মা‘মার ঘথকক বণকনা ককরকছন। যাকেদ ইবনু আসলাম ‘আতা’ ইবনু 

ইোসার ঘথকক বণকনা ককরন, আবু সাঈদ রাফদোল্লাহু আনহু বকলন: রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলকছন: ধনীর জনয যাকাত ববধ নে তকব 

পাুঁিফট কারণ ছাো: ঘস তহফশলদার (যাকাত সংগ্রাহক), ঘয বযফি তার অথক িারা 

যাকাকতর বস্তু বা সম্পদ ফকছু ক্রে ককর। ঋণী, আল্লাহ পকথ লোইকারী অথবা 

ঘকাকনা ফমসফকনকক সদকা করা হকল ঘয ধনীকক হাফদো ফহকসকব তা প্রদান 

ককর।”  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ًٞاّلَلِّٞٞمِّنَٞٞفَرِّيَضة  “এটা আল্লাহ কতৃকক ফনধকাফরত ফরয।” 

অথকাৎ একফট ফবধান, ফােসালা এবং বণ্টন যা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ ঘথকক 

ধাযককৃত। َُٞحكِّيمٞ َٞعلِّيمٞ َٞواّلَل  “আর আল্লাহ সবকজ্ঞ, মহাফবজ্ঞানী” অথকাৎ ফতফন সকল 

ফবষকের বাফহযক এবং আিযন্তরীণ অবস্থা সম্পককক অবফহত আরও জাকনন ফককস 

তাুঁর বাোকদর উপকার রকেকছ। ফতফন প্রজ্ঞাবান ঘস সব ফবষকে যা ফতফন বকলন, 

যা ফতফন ককরন, ঘয আইন প্রণেন ককরন এবং ঘয ফােসালা প্রদান ককরন। 

ফতফন ছাো প্রকৃত ঘকান উপাসয ঘনই, ফতফন ছাো ঘনই ঘকাকনা রব। 
َٞٞيُۡؤُذونَٞٞٱََّلِّينََٞٞومِّۡنُهمُٞ﴿ ٞ ُٞهوََٞٞوَيُقولُونَٞٞٱنلَبِّ ُذن 

ُ
ُذنُٞٞقُۡلٞٞأ

ُ
ِّٱّلَلِّٞٞيُۡؤمِّنَُٞٞلُكمَۡٞٞخۡي ٞٞأ َٞوُيۡؤمِّنُٞٞب

ِّۡلُمۡؤمِّنِّيَٞ ََِّّلِّينََٞٞورَۡۡحَة ٞٞل ٞٞلَُهمۡٞٞٱّلَلِّٞٞرَُسوَلٞٞيُۡؤُذونََٞٞوٱََّلِّينَٞٞمِّنُكۡمٞ َٞءاَمُنوا ٞٞل  مٞ َٞعَذاب  َلِّ
َ
 ﴾٦١ٞأ

 ]١١: اتلوبة[
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“৬১. তাকদর মাকে এমন ঘলাকও আকছ যারা নবীকক কষ্ট ঘদে আর বকল ফতফন 
কান কথা শুকনন। বল, ‘ঘতামাকদর যাকত িাকলা আকছ ঘস তাই ঘশাকন’। ঘস 
আল্লাহর ওপর ঈমান রাকখ, আর মু’ফমনকদরকক ফবশ্বাস ককর, আর ঘতামাকদর 
মকধয যারা ঈমান একনকছ তাকদর জনয রহমত। অপরপকক্ষ আল্লাহর রাসূলকক 
যারা কষ্ট ঘদে তাকদর জনয রকেকছ িোবহ ‘আযাব।” [সূরা আত-তাওবাহ: ৬১]  

মুনাফফককদর অনযমত ফনদশকন হকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লামকক কষ্ট ঘদওো: 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: মুনাফফককদর একদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-এর িফরকত্রর বযাপাকর প্রশ্ন তুকল তাকক কষ্ট ঘদে। তারা বকল: َٞذُنٞ ُٞهو
ُ
أ  

“ফতফন কান কথা শুকনন” অথকাৎ আমাকদর সম্পককক ঘয যাই বকল তাই ফতফন 

ফবশ্বাস ককরন। তার সাকথ ঘযই কথা বকল তাককই ফতফন ফবশ্বাস ককরন। কাকজই 

আমরা যফদ তাুঁর ফনকট যাই আর শপথ কফর ফতফন আমাকদরকক ফবশ্বাস ককর 

ফনকবন। এ ধরকণর বণকনা আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস রাফদোল্লাহু আনহুমা, মুজাফহদ 

এবং কাতাদা ঘথকক বফণকত হকেকছ। আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ٞ ُذُنَٞخۡي
ُ
َلُكمۡٞٞقُۡلٞأ   

“বল, ‘যাকত ঘতামাকদর িাকলা আকছ, ফতফন তাই ঘশাকনন।” তাুঁর ঘশানা িাকলা। 

ফতফন জাকনন কার কথা সতয আর কার কথা ফমথযা। ُِّٞۡلُمۡؤمِّنَِّيٞي َوُيۡؤمُِّنٞل ِّٱّلَلِّٞ ۡؤمُِّنٞب
 ঘস আল্লাহর ওপর ঈমান রাকখ, আর মু’ফমনকদরকক ফবশ্বাস ককর” অথকাৎ“ َورَۡۡحَة ٞ

ফতফন মুফমনগণকক ফবশ্বাস ককরন। ٞ َٞءاَمُنوا َٞٞورَۡۡحَة ََِّّلِّيَن مِّنُكۡمٞ ل   “আর ঘতামাকদর 

মকধয যারা ঈমান একনকছ তাকদর জনয রহমত” অথকাৎ ফতফন কাফফরকদর ফবরুকদ্ধ 

একফট প্রমাণ। এ কারকণ আল্লাহ তা‘আলা বকলন: َٞوٱََّلِّيَنٞيُۡؤُذوَنٞرَُسوَلٞٱّلَلِّٞلَُهۡم
مٞ  َلِّ
َ
ٞأ  অপরপকক্ষ আল্লাহর রাসূলকক যারা কষ্ট ঘদে তাকদর জনয রকেকছ“ َعَذاب 

িোবহ ‘আযাব।”  
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ِّٱّلَلَُِّٞٞيۡلُِّفونَٞ﴿ ۥَٓٞٞوٱّلَلُٞٞلُِّيُۡضوُكمۡٞٞلَُكمۡٞٞب َحقَُّٞٞورَُسوُِلُ
َ
نٞأ

َ
لَم٦٢ُٞٞۡٞمۡؤمِّنِّيَََٞٞكنُوا ٞٞإِّنٞيُۡرُضوهُٞٞأ

َ
ٞأ

نَُهۥَٞيۡعلَُمٓوا ٞ
َ
نََٞٞورَُسوَِلُۥٞٱّلَلَُُٞٞيَادِّدَِّٞٞمنٞأ

َ
اَٞجَهَنمَٞٞنَارََِٞٞلُۥٞفَأ ٗ َِّكٞٞفِّيَها َٞٞخَِٰلِّ َٰل يمُٞٞٱۡۡلِّۡزيَُٞٞذ  ﴾٦٣ٞٞٱۡلَعظِّ

 ]١٣  ،١٢: اتلوبة[

“৬২. ঘতামাকদরকক খুফশ করার জনয তারা ঘতামাকদর সামকন আল্লাহর নাকম 
কসম ককর। তারা যফদ মু’ফমন হকে থাকক তকব কাউকক খুফশ করকত িাইকল 
আল্লাহ ও তাুঁর রাসূলই এর সবকিকে ঘবফশ হকদার। ৬৩. তারা ফক জাকন না ঘয 
বযফি আল্লাহ ও তাুঁর রসূকলর ফবকরাফধতা ককর তার জনয আকছ জাহান্নাকমর 
আগুন ঘযখাকন ঘস হকব ফিরস্থােী? আর এটা খুবই লািনার বযাপার।” [সূরা 
আত-তাওবাহ: ৬২-৬৩] 

(মুনাফফককদর অনযতম ফনদশকন হকে) ফমথযা শপথ ককর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম-ঘক সন্তুফষ্ট করার প্রকিষ্টা। কাতাদা ِّٱ ُِّفوَنٞب لَُكۡمٞلُِّيُۡضوكَُُٞيۡل مّۡٞلَلِّٞ  

“ঘতামাকদরকক খুফশ করার জনয তারা ঘতামাকদর সামকন আল্লাহর নাকম কসম 

ককর।” এ আোত সম্পককক বকলন: আমাকদরকক বলা হকেকছ: জননক মুনাফফক 

বকল: আল্লাহর শপথ, এরা (মুনাফফকরা) হকে আমাকদর ঘনতা এবং আমাকদর 

মকধযকার সম্ভ্রান্ত বযফি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম যা বকলন তা 

যফদ সতয হে ঘয, তারা গাধার ঘিকে ফনকৃষ্ট। জননক মুসফলম এ কথা শুকন 

ঘফকলন এরপর বকলন: আল্লাহর শপথ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম 

যা বকলন তা অবশযই সতয আর তুফম হে গাধার ঘিকে ফনকৃষ্ট। মুসফলম বযফিফট 

যা  কটকছ ঘস ফবষেফট বহন ককর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর 

ফনকট ফগকে অবফহত ককরন। রাসূল ঘলাকফটকক ঘডকক পাঠান। এরপর বকলন: 

‘ফককস ঘতামাকক এ কথা বলকত উিুদ্ধ ককরকছ? ঘস ফনকজকক িৎকসনা করা শুরু 

ককর আর আল্লাহর শপথ ককর বকল ঘয, ঘস এ কথা বকল ফন। তখন মুসফলম 



 

 

সূরা আত-তাওবার তাফসীর  
 117  

বযফিফট বকল ওকঠ: ঘহ আল্লাহ আপফন সতযবাদীকক সতযবাদী ঘ াষণা করুন আর 

ফমথযাবাদীকক ফমথযাবাদী ঘ াষণা করুন। তখন আল্লাহ তা‘আলা অবতীণক ককরন: 

َٞورَُسوَِلُۥ ٱّلَلَ نَُهۥَٞمنُُٞيَادِّدِّٞ
َ
أ  ٞ لَۡمَٞيۡعلَُمٓوا

َ
 তারা ফক জাকন না ঘয বযফি আল্লাহ ও তাুঁর“ أ

রাসূকলর ফবকরাফধতা ককর” অথকাৎ তারা ফক ফনফশ্চত হে না আর জাকন না ঘয, 

ঘয বযফি আল্লাহ তা‘আলার ফবকরাফধতা ককর, তার ফবরুকদ্ধ যুকদ্ধ ফলপ্ত হে আর 

তাুঁর ফবরুদ্ধািরণ ককর আর এিাকব ঘস একফদকক অবস্থান ঘনে, ঘয সমকে 

আল্লাহ এবং তাুঁর রাসূল অনযফদকক থাককন। ٞٗ َنَِٞلُۥٞنَاَرَٞجَهَنَمَٞخَِٰلِّ
َ
ٞ فَأ اٞفِّيَها  “তার 

জনয আকছ জাহান্নাকমর আগুন ঘযখাকন ঘস হকব ফিরস্থােী।” অথকাৎ লািনা ও 

ঘবদনাদােক শাফস্ত। ُٞيم َِّكٞٱۡۡلِّۡزُيٞٱۡلَعظِّ َٰل  আর এটা খুবই লািনার বযাপার” অথকাৎ“ َذ

এটা হকে মহা অপমান এবং বে ধরকণর দুিকাগয।  

نٞٱلُۡمَنَٰفُِّقونََُٞٞيَۡذرُٞٞ﴿
َ
َلٞٞأ ُِّئُهمُٞسوَرة َٞٞعلَۡيهِّمُۡٞٞتَِنَ َِّماٞتُنَب  ٞٞب ِّهِّۡمٞ ٞفِّ وب

ُُٞمۡرِّجٞ ٞٱّلَلَٞٞإِّنَٞٞٱۡسَتۡهزُِّءٓوا ٞٞقُلِّٞٞقُلُ
 ]١٤: اتلوبة[ ﴾٦٤ََٞٞتَۡذُرونََٞٞما

“৬৪. মুনাফফকরা িে পাে তাকদর মকনর কথা প্রকাশ ককর তাকদর বযাপাকর 
ঘকান সূরা নাফযল হকে যাে নাফক। বল, ‘ঠাট্টা করকত থাক, ঘতামরা ঘয বযাপাকর 
িে পাও, আল্লাহ তা প্রকাশ ককর ফদকবন।” [সূরা আত-তাওবাহ: ৬৪] 

(আরও ফনদশকন হকে) তাকদর ঘগাপনীেতা ফাুঁস হকে যাওোর িে: 

মুজাফহদ বকলন: তারা তাকদর মকধয কথাবাতকা বকল এরপর বকল: আল্লাহর ফনকট 

আমাকদর আশা, ফতফন ঘযন আমাকদর এই ঘগাপনীে প্রকাশ ককর না ঘদন। এই 

আোতফট এই আোকতর মত ﴿َِّٞماَٞحَيۡوكََٞٞجآُءوكَِٞٞإَوَذا َِّكٞٞلَمۡٞٞب ِّهُُِّٞٞيَي  َٓٞٞوَيُقولُونَٞٞٱّلَلُٞٞب ٞفِّ
هِّمۡٞ نُفسِّ

َ
ُبَناٞلَۡوَّلٞٞأ ِّ َِّماٞٱّلَلُُٞٞيَعذ  يُٞٞفَبِّۡئَسٞٞيَۡصلَۡوَنَها َٞٞجَهَنمَُٞٞحۡسُبُهمَۡٞٞنُقوُل ٞٞب : املجادلة[ ﴾٨ٞٱلَۡمصِّ

٨[  “তারা যখন ঘতামার কাকছ আকস তখন তারা ঘতামাকক এমনিাকব সম্ভাষণ 
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ককর, ঘযমনিাকব আল্লাহ ঘতামাকক সম্ভাষণ ককরন ফন। তারা মকন মকন বকল, 

‘আমরা যা বফল তার জনয আল্লাহ আমাকদরকক ‘আযাব ঘদন না ঘকন?। 

জাহান্নামই তাকদর জনয যকথষ্ট, তাকত তারা জ্বলকব, কতই না ফনকৃষ্ট ঘসই গন্তবয 

স্থল!” [সূরা আল-মুজাফদলাহ: ৮]  ফতফন অত্র আোকত বকলন: ِّٞإَِّنٞٱّلَلَٞٞقُل  ٞ ٱۡسَتۡهزُِّءٓوا
ََتَۡذُرونَُُٞٞمۡرِّجٞ  َمٞا  “বল, ‘ঠাট্টা করকত থাক, ঘতামরা ঘয বযাপাকর িে পাও, আল্লাহ 

তা প্রকাশ ককর ফদকবন” অথকাৎ শীঘ্রই আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর রাসূকলর উপকর 

আোত অবতীণক ককর ঘতামাকদরকক ঘগাপনীেতা ফাুঁস করকবন আর তাুঁকক 

ঘতামাকদর বযাপারাফদ জাফনকে ফদকবন। ঘযমন আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ﴿ٞۡم
َ
َبٞٞأ َٞحسِّ

ٞٞٱََّلِّينَٞ ِّهِّمٞفِّ وب
ٞٞقُلُ نَٞمَرض 

َ
ۡضَغََٰنُهمۡٞٞٱّلَلُُُٞٞيۡرِّجََٞٞلنٞأ

َ
َرۡيَنََٰكُهمۡٞٞنََشآءَُٞٞولَو٢٩ٞٞۡٞأ

َ
ٞفَلََعَرۡفَتُهمَٞۡل

يَمَُٰهۡمٞ  ِّسِّ َٞٞوََلَۡعرَِّفَنُهمۡٞٞب ]٣٣ ،٢٩:  حممد[ ﴾٣٠ٞٱۡلَقۡولِّ َٞٞۡلۡنِّٞٞفِّ  “যাকদর অন্তকর ঘরাগ আকছ 

তারা ফক মকন ককর ঘয, আল্লাহ কক্ষকনা তাকদর লুকাকনা ফবকিষিাব প্রকাশ ককর 

ফদকবন না? আফম যফদ ইকে করতাম তাহকল আফম ঘতামাে ওকদরকক ঘদফখকে 

ফদতাম। আর তাকদর কথাবাতকার ধরন ঘদকখ তুফম তাকদরকক অবশযই অবশযই 

ফিনকত পারকব।” [সূরা মুহাম্মাদ: ২৯-৩০] এ কারকণ কাতাদা বকলন: এই 

সূরাফটকক সূরা ‘ফাফদহাহ’ মুনাফফককদর ‘ঘগামর ফাুঁস’ সূরা বলা হে। 
َۡلَُهمَۡٞٞولَئِّن﴿

َ
ِّٱّلَلِّٞٞقُۡلَٞٞونَلَۡعُبٞ ََٞنُوُضُٞٞكَناٞإَِّنَماََٞلَُقولُنََٞٞسأ ب

َ
َٰتِّهِۦّٞأ ِۦَّٞوَءاَي ٞتَۡسَتۡهزُِّءونَُٞٞكنُتمَۡٞٞورَُسوِلِّ

ُروا َّٞٞل٦٥ٞٞ َِّفة َٞٞعنَٞنۡعُفٞٞإِّنٞإِّيَمَٰنُِّكۡمٞ َٞبۡعدََٞٞكَفۡرتُمٞقَدَۡٞٞتۡعَتذِّ ِّنُكمَۡٞٞطآئ ۡبٞٞم  ِّ َِّفَۢةُٞنَعذ  َنُهمَۡٞٞطآئ
َ
ِّأ ٞب

 ]١١  ،١٥: اتلوبة[ ﴾٦٦ُُٞٞمۡرِّمِّيَََٞٞكنُوا ٞ

“৬৫. তাকদরকক ফজকজ্ঞস করকল তারা ঘজার ফদকেই বলকব, ‘আমরা হাসয রস 
আর ঘখল-তামাশা করফছলাম।’ বল, ‘আল্লাহ, তাুঁর আোত ও তাুঁর রাসূলকক 
ফনকে ঘতামরা ফবদ্রুপ করফছকল?’ ৬৬. ওযর ঘপকশর ঘিষ্টা ককরা না, ঈমান 
আনার পর ঘতামরা কুফরী ককরছ। ঘতামাকদর মকধযকার ঘকান দলকক ক্ষমা 



 

 

সূরা আত-তাওবার তাফসীর  
 119  

করকলও অনযকদরকক শাফস্ত ঘদব, কারণ তারা অপরাধী।” [সূরা আত-তাওবাহ:  
৫৬-৬৬] 

মুনাফফকরা ফমথযার উপকর ফনিকর ককর আর ফমথযা বাহানা ঘদখাে: 

আবু্দল্লাহ ইবনু ওমর রাফদোল্লাহু আনহুমা বকলন: জননক বযফি তাবুক যুকদ্ধ এক 

মজফলকসর মকধয বকল: আমরা আমাকদর ক্বারীকদর মত (ক্বারী) আর ঘদফখ ফন 

আর ওকদর ঘপট হকে সবকিকে কু্ষধাতক, তাকদর ফজহ্বা হকে সবকিকে ফমথযাবাদী 

আর তারা যুকদ্ধর মেদাকন সবকিকে িীরু। ((এ সমে) মসফজকদ অবস্থানরত 

এক বযফি বকল: তুফম ফমথযা বকলছ, আসকল তুফম হে একটা মুনাফফক। আফম 

এখনই ফগকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লামকক এ কথা জাফনকে 

ফদফে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর ফনকট এ সংবাদ ঘপৌঁকছ, 

তখন কুরআন অবতীণক হে। এরপর আবু্দল্লাহ ইবনু ওমর রাফদোল্লাহু আনহুমা 

বকলন: আফম পকর ঐ ঘলাকফটকক ঘদফখ ঘস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-এর উকটর কাুঁকধর সাকথ ঘলকগ অবস্থান করফছল, প্রস্তকরর আ াত 

পাফেল। আর ঘস বলফছল: ঘহ আল্লাহর রাসূল, আফম ঘতা হাুঁফস-তামাশা ককর এ 

কথা বকলফছলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলন:ٞۦ َٰتِّهِّ َوَءاَي ِّٱّلَلِّٞ ب
َ
أ

ُٞكنُتۡمٞتَۡسَتۡهزُِّءونَٞ ِۦّ  আল্লাহ, তাুঁর আোত ও তাুঁর রাসূলকক ফনকে ঘতামরা“  َورَُسوِلِّ

ফবদ্রূপ করফছকল?” ইবনু ইসহাক বকলন: একদল মুনাফফক যাকদর মকধয 

ওোদী‘আহ ইবনু সাফবতও ফছল (ঘস হকে) বানু উমাইো ইবনু যাইদ ইবনু 

আমর ইবনু আউকফর ঘলাক, আরও ফছল বানু সালামার ফমত্র আশাজা‘ ঘগাকত্রর 

জননক বযফি তার নাম হকে মুখাশ্শান ইবনু হুমাইর। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর সাকথ িলফছল যখন ফতফন সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম তাবুককর ফদকক যাফেকলন, তখন তাকদর একজন অপরজনকক বকল: 
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ঘতামরা ফক মকন কর বনু আসফাকরর ফবতােন আরবকদর পারস্পফরক যুকদ্ধর 

মতই? আল্লাহর শপথ, ঘযন আমরা ঘতামাকদর সাকথ আগামীকাল একই রফশকত 

বফে হকত যাফে মুফমনগণকক িেিীফত ঘদখাকনার জনয। (একথা বকল) তখন 

মুখাশশান ইবনু হুমাইইোর বকল: আল্লাহর শপথ, আফম ঘতা এ ফােসালা 

ঘদওোর ইো ককরফছ আমাকদর প্রকতযককক একশফট ককর ঘকাো মারা হকব, 

আমরা ঘতা পরাফজত হব। ঘতামাকদর এই যুদ্ধ সম্পককক আমাকদর ফনকট 

কুরআন অবতীণক হকব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম- যতদূর 

আমরা জাফন -আম্মার ইবনু ইোসারকক বকলন: এই ঘলাকগুকলাকক ধর, তারা 

ঘতা আগুন জ্বাফলকেকছ, তারা যা বকলকছ ঘস সম্পককক তাকদরকক ফজকজ্ঞস কর, 

যফদ তারা অস্বীকার ককর তকব বল: অবশযই ঘতামরা এরূপ এরূপ বকলছ। 

আম্মার রাফদোল্লাহু আনহু তাকদর ফনকট ফগকে তাকদরকক এ কথা ফজকজ্ঞস 

ককরন। তখন তারা বকফফেত প্রদাকনর উকেকশয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-এর ফনকট আকস। তখন ওোদী‘আহ ইবনু সাফবত বকল, আর এ 

সমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম তাুঁর বাহকন ফছকলন, ওোদী‘আহ 

উকটর কাুঁধ ধকর বলকত থাকক: ইো রাসূলাল্লাহ ু্, আমরা ঘতা ঘকবল ঘখল-

তামাশার ছকল এ কথা বকলফছলাম। তখন মুখশা ইবনু হুমাইোর বকল: ইো 

রাসূলাল্লাহ ু্, আমার আর আমার ফপতার নাম ডুকব ঘগকছ। এই আোকত যাকক 

ক্ষমা করা হে ঘস হকে মুখাশ্শান ইবনু হুমাইোর। তাুঁর নাম আবু্দর রহমান 

রাখা হে। ফতফন আল্লাহর ফনকট ঘদা‘আ ককরন ফতফন ঘযন এমন স্থাকন শহীদ হন 

ঘয সম্পককক ঘকউ জানকত না পাকর। ফতফন ইোমামার যুকদ্ধ শহীদ হন; ফকন্তু তাুঁর 

ফিহ্ন ঘকউ খুুঁকজ পাে ফন।  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ٞ قَۡدَٞكَفۡرتُمَٞبۡعَدٞإِّيَمَٰنُِّكۡم  ٞ ُروا  ওজর ঘপকশর ঘিষ্টা“  َّلَٞتۡعَتذِّ

ককরা না, ঈমান আনার পর ঘতামরা কুফরী ককরছ।” অথকাৎ ঘয কথার িারা 
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ঠাট্টা-ফবদ্রূপ ককরছ, ٞ َِّفة َِّفَۢةٞٞإِّنَٞنۡعُفَٞعنَٞطآئ ۡبَٞطآئ ِّ ِّنُكۡمُٞنَعذ  م   “ঘতামাকদর মকধযকার 

ঘকাকনা দলকক ক্ষমা করকলও অনযকদরকক শাফস্ত ঘদব” অথকাৎ ঘতামাকদর 

সকলককই ক্ষমা করা হকব তা নে; বরং ঘতামাকদর কাউকক অবশযই শাফস্ত ঘিাগ 

করকত হকব। َُُٞٞمۡرِّمِّي
ََٞكنُوا  َنُهۡم

َ
ِّأ  কারণ তারা অপরাধী” অথকাৎ এই িুল ও“ ب

পাকপর উফির কারকণ।  
ٞٞٱلُۡمَنَٰفُِّقونَٞ﴿ ُٰ ِّنٞ َٞبۡعُضُهمَٞوٱلُۡمَنَٰفَِّقَٰ ٞ ٞم  ُمُرونََٞٞبۡعض 

ۡ
ِّٱلُۡمنَكرِّٞٞيَأ َٞٞعنَِّٞٞوَيۡنَهۡونَٞٞب ٞٱلَۡمۡعُروفِّ

َيُهۡمٞ َٞوَيۡقبُِّضونَٞ يۡدِّ
َ
َيُهۡمٞ ٞٱّلَلَٞٞنَُسوا ٞٞأ ُقونَُٞٞهمُٞٞٱلُۡمَنَٰفِّقِّيَٞٞإِّنَٞٞفَنَسِّ ٞٱلُۡمَنَٰفِّقِّيَٞٞٱّلَلُٞٞوََعد٦٧َٞٞٞٱۡلَفَٰسِّ
ِّٰٞ ِّينََٞٞجَهَنمَٞٞنَارََٞٞوٱۡلُكَفارََٞٞوٱلُۡمَنَٰفَِّقَٰ َٞٞفِّيَها َٞٞخَِٰلِّ قِّيمٞ َٞعَذابٞ َٞولَُهمۡٞٞٱّلَلُ َٞٞولََعنَُهمُٞٞۡمٞ َحۡسُبهُِٞٞهِّ  ﴾٦٨ٞمُّ

 ]١٨  ،١٧: اتلوبة[

“৬৭. মুনাফফক পুরুষ আর মুনাফফক নারী সব এক রকম, তারা অনযাে কাকজর 
ফনকদকশ ঘদে আর সৎ কাজ করকত ফনকষধ ককর, (আল্লাহর পকথ বযে করার 
বযাপাকর) হাত গুফটকে রাকখ, তারা আল্লাহকক িুকল ঘগকছ, তাই ফতফনও তাকদরকক 
িুকল ঘগকছন। মুনাফফকরাই ঘতা ফাফসক। ৬৮. আল্লাহ মুনাফফক পুরুষ, মুনাফফক 
নারী ও কাফফরকদর জনয জাহান্নাকমর আগুকনর ওো‘দা ফদকেকছন, তাকত তারা 
ফিরফদন থাককব, তা-ই তাকদর জনয যকথষ্ট। তাকদর উপর আকছ আল্লাহর 
অফিশাপ, আর আকছ তাকদর জনয স্থােী ‘আযাব।” [সূরা আত-তাওবাহ: ৬৭-
৬৮] 

আল্লাহ তা‘আলা মুনাফফককদর ফতরস্কার ককরন, ঘকননা তারা মুফমনগকণর 

ববফশকষ্টযর ঘিকে ফবপরীত ববফশকষ্টযর অফধকারী। ঘকননা মুফমনগণ সৎকাকজর 

আকদশ ঘদে আর অসৎ কাজ ঘথকক ফনকষধ ককর; ফকন্তু মুনাফফকরা ُٞمُروَن
ۡ
يَأ

َوَيۡنَهۡوَنٞ ِّٱلُۡمنَكرِّٞ ٞب ٞٱلَۡمۡعُروفِّ َيُهۡمٞ َعنِّ يۡدِّ
َ
َويَۡقبُِّضوَنٞأ  “তারা অনযাে কাকজর ফনকদকশ ঘদে 

আর সৎ কাজ করকত ফনকষধ ককর হাত গুফটকে রাকখ” অথকাৎ আল্লাহর পকথ 
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বযে করা ঘথকক (হাত গুফটকে রাকখ), َٞٱّلَل  ٞ  ”তারা আল্লাহকক িুকল ঘগকছ“ نَُسوا

অথকাৎ তারা আল্লাহর স্মরণ িুকল ঘগকছ,  َٞيُهۡم  তাই ফতফনও তাকদরকক িুকল“ فَنَسِّ
ঘগকছন” অথকাৎ ফতফনও তাকদর সাকথ তাকদরকক িুকল যাওোর মত আিরণ 

ককরকছন, ঘযমন অনয আোকত বকলকছন, ﴿ٞيُتمَۡٞٞكَماٞنَنَسىَُٰكمۡٞٞٱَۡلَۡومََٞٞوقِّيَل ٞلَِّقآءَٞٞنَسِّ
َُٰكمَُٞٞهََٰذاٞيَۡومُِّكمۡٞ َوى

ۡ
ِّنٞلَُكمَٞوَماٞٱنلَارَُٞٞوَمأ ِّينَٞٞم  ]٣٤:  اْلاثية[ ﴾٣٤َٞنَُٰصِّ  “আর বলা হকব 

‘আজ আফম ঘতামাকদরকক িুকল যাব, ঘযমন ককর ঘতামরা এ ফদকনর সাক্ষাৎকক 

িুকল ফগকেফছকল।” [সূরা আল- জাফছোহ: ৩৪]  

ُقونَٞ  মুনাফফকরাই ঘতা ফাফসক” অথকাৎ সতয পথ ঘথকক“ إَِّنٞٱلُۡمَنَٰفِّقَِّيُٞهُمٞٱۡلَفَٰسِّ
ঘবর হকে ঘগকছ, ঘগামরাফহর পকথ প্রকবশ ককরকছ।  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ََٞٞوٱۡلُكَفاَرٞنَاَرَٞجَهَنم ِّٰ ٞٱلُۡمَنَٰفِّقَِّيَٞوٱلُۡمَنَٰفَِّقَٰ  আল্লাহ“ وََعَدٞٱّلَلُ

মুনাফফক পুরুষ, মুনাফফক নারী ও কাফফরকদর জনয জাহান্নাকমর আগুকনর 

ওো‘দা ফদকেকছন।” এ সমস্ত কমককাকের কারকণ যা আল্লাহ তা‘আলা তাকদর 

সম্পককক উকল্লখ ককরকছন। َِّٞين فِّيَها َٞٞخَِٰلِّ  “তাকত তারা ফিরফদন থাককব” তারা 

এবং কাকফররা ফিরকাল ঘসখাকন অবস্থান করকব।  َٞٞحۡسُبُهۡم َ  তা-ই তাকদর“ ِهِّ

জনয যকথষ্ট” শাফস্তর জনয ٞ َُولََعَنُهُمٞٱّلَل “তাকদর উপর আকছ আল্লাহর অফিশাপ” 

ফতফন তাকদরকক ফবতাফেত ককরকছন, (তাুঁর রহমত ঘথকক) দুকর সফরকে 

ফদকেকছন,  ٞقِّيمٞ َٞولَُهۡمَٞعَذاب مُّ  “আর আকছ তাকদর জনয স্থােী ‘আযাব।”  

َشدَََٞٞكنُٓوا َٞٞقۡبلُِّكمۡٞٞمِّنَٞكٱََّلِّينَٞٞ﴿
َ
ۡكََثَٞٞقَُوةٗٞٞمِّنُكمۡٞٞأ

َ
َّٰٗلَٞٞوأ ۡمَو

َ
ۡوَلَٰٗداٞأ

َ
ََلَٰقِّهِّمۡٞٞفَٱۡسَتۡمَتُعوا َٞٞوأ ِٞبِّ

ََلَٰقُِّكمۡٞٞفَٱۡسَتۡمَتۡعُتم ََلَٰقِّهِّمَۡٞٞقۡبلُِّكمٞمِّنٞٱََّلِّينَٞٞٱۡسَتۡمَتعََٞٞكَماِٞبِّ ٞاُضٓوا  ٞخََٞٞكٱََّلِّيٞوَُخۡضُتمِۡٞٞبِّ
َلَٰٓئَِّكٞ و 

ُ
ٞٞأ ٰۡ ۡعَمَٰلُُهمَۡٞٞحبَِّط

َ
ٞٞأ ۡنَياٞفِّ َرةِّ ٞٞٱلُّ َلَٰٓئَِّكَٞٞوٱٓأۡلخِّ و 

ُ
ونَُٞٞهمَُٞٞوأ ُ ]  ١٩: اتلوبة[ ﴾٦٩ٞٞٱۡلَخَِٰسِّ  
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“৬৯. (ঘতামাকদর কাজ-কারবার) ঘতামাকদর আকগর ঘলাককদর মতই, যারা ফছল 
ঘতামাকদর ঘিকে অফধক শফির অফধকারী, আর ধন-মাল আর সন্তান-সন্তফতকতও 
ঘতামাকদর ঘিকে অফধক সমৃফদ্ধশালী, তাকদর প্রাপয অংশ তারা ঘিাগ ককর ঘগকছ। 
এখন ঘতামরাও ঘতামাকদর প্রাপয অংশ ঘিাগ কর ঘযমন ঘতামাকদর আকগর 
ঘলাককরা তাকদর প্রাপয অংশ ঘিাগ ককরকছ। আর ঘতামরা অনথকক কথাবাতকাে 
ফলপ্ত আছ ঘযমন তারা অনথকক কথাবাতকাে ফলপ্ত ফছল। এরাই হল তারা দুফনো ও 
আফখরাকত যাকদর কাজ-কমক ফনষ্ফল হকে ঘগকছ, আর তারাই ক্ষফতগ্রস্ত।” [সুরা 
আত-তাওবাহ: ৬৯]  

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: দুফনো ও আফখরাকত তারা ঘসিাকবই আযাকবর সমু্মখীন 

হকেকছ ঘযিাকব তাকদর পূবকবতকীগণ সমু্মখীন হকেফছল। আল্লাহ তা‘আলার বাণী: 

ََلَٰقُِّكمۡٞ  তাকদর প্রাপয অংশ” হাসান আল-বাসরী বকলন: তাকদর িীকনর সাকথ।“ ِبِّ

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ٞٓٞوَُخۡضتُۡمَٞكٱََّلِّيَٞخاُضو ا    “এখন ঘতামরাও ঘতামাকদর প্রাপয 

অংশ ঘিাগ কর ঘযমন ঘতামাকদর আকগর ঘলাককরা তাকদর প্রাপয অংশ ঘিাগ 

ককরকছ।” অথকাৎ ফমথযা ও ভ্রান্ত ফবষকে, ٞ ۡعَمَٰلُُهۡم
َ
ٞأ ٰۡ َلَٰٓئَِّكَٞحبَِّط و 

ُ
 এরাই হল তারা“ أ

যাকদর কাজ-কমক ফনষ্ফল হকে ঘগকছ।” তাকদর প্রকিষ্টা বযথক হকে ঘগকছ, এ জনয 

তাকদর ঘকাকনা সাওোব ঘনই। ঘকননা ঘসগুকলা নষ্ট।  

ٞ ُٞهُم َلَٰٓئَِّك و 
ُ
َرةِّ َٞوأ َٞوٱٓأۡلخِّ ۡنَيا ٞٱلُّ ونَٞفِّ ُ ٱۡلَخَِٰسِّ  “দুফনো ও আফখরাকত, আর তারাই 

ক্ষফতগ্রস্ত”। এ জনয তাকদর ঘকাকনা সাওোবই হে ফন। আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস 

রাফদোল্লাহু আনহুমা বকলন: এই রাফত্রফট গত রাফত্রর সাকথ কতই না সাদৃশযপূণক। 

َٞقۡبلُِّكمۡٞ ٞمِّن  ঘতামাকদর আকগর ঘলাককদর মতই” এরা হকে বনী“ َكٱََّلِّيَن

ইসরাইল, যাকদর সাকথ আমাকদর তুলনা ঘদওো হকেকছ। আফম এটাই ঘকবল 

জাফন ঘয, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলকছন: “যার হাকত 
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আমার প্রাণ তাুঁর শপথ, ঘতামরা তাকদর অনুসরণ করকব, এমনফক তাকদর ঘকউ 

যফদ ষাোর গকতক ফগকে প্রকবশ ককর, তকব ঘতামরাও তাকত প্রকবশ করকব।” 

আবু হুরাইরা রাফদোল্লাহু আনহু ঘথকক বফণকত, ফতফন বকলন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলকছন: “যার হাকত আমার প্রাণ তাুঁর শপথ, অবশযই 

ঘতামরা এক ফব ত এক ফব ত, এক হাত এক হাত, এক বাহু এক বহু ককর 

ঘতামাকদর পূবকবতকীকদর অনুসরণ করকব। এমনফক তাকদর ঘকউ যফদ ষাোর গকতক 

ফগকে প্রকবশ ককর তকব ঘতামরাও তাকত প্রকবশ করকব।” সাহাবীগণ ফজকজ্ঞস 

ককরন: তারা কারা ঘহ আল্লাহর রাসূল, আহকল ফকতাবরা কী? ফতফন (সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম) বকলন: “তকব আর কারা?” ফবশুদ্ধ বণকনাে এ হাফদকসর 

সমাথকক হাফদস রকেকছ। 

لَمۡٞ﴿
َ
ِّهِّمۡٞٞأ ت

ۡ
ٞٞيَأ

ُ
َٰهِّيمََٞٞوقَۡومَِّٞٞوَثُمودَٞٞوَََعد ٞٞنُوحٞ ٞقَۡومَِّٞٞقۡبلِّهِّمۡٞٞمِّنٞٱََّلِّينََٞٞنَبأ ۡصَحَٰبِّٞٞإِّبَۡر

َ
َٞمۡدَينََٞٞوأ

 ٞ ِّٰ َٰ َتۡتُهمَۡٞٞوٱلُۡمۡؤتَفَِّك
َ
ٞ ٞرُُسلُُهمٞأ ِّٰ َِّنَٰ ِّٱِۡلَي  َۡظلَِّمُهمۡٞٞٱّلَلََُٞٞكنََٞٞفَماٞب نَٞلِّ نُفَسُهمََۡٞٞكنُٓوا َٞٞوَلَٰكِّ

َ
َٞيۡظلُِّمونَٞٞأ

 ]٧٣: اتلوبة[ ﴾٧٠ٞ

“৭০. তাকদর কাকছ ফক তাকদর আকগর ঘলাককদর সংবাদ আকস ফন, নূকহর 
জাফত, ‘আদ, সামূদ, ইবরাহীকমর সম্প্রদাে এবং মাদাকেকনর অফধবাসীবৃে আর 
উকল্ট ঘদওো নগরসমূকহর? তাকদর কাকছ তাকদর রাসূলগণ স্পষ্ট ফনদশকন ফনকে 
একসফছল, অতঃপর আল্লাহ তাকদর উপর জুলুম ককরনফন, আসকল (তারাই 
তাকদর অনযাে কাযককলাকপর মাধযকম) ফনকজকদর আত্মার উপর জুলুম ককরফছল।” 
[সূরা আত-তাওবাহ: ৭০]  

মুনাফফকরা ঘযন তাকদর পূবকবতকীকদর ঘথকক ফশক্ষাগ্রহণ ককর এ মকমক উপকদশ: 
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আল্লাহ তা‘আলা এ সমস্ত মুনাফফককদর উপকদশ ফদকেন, যারা রাসূলগণকক 

অস্বীকার ককর। ِّٞهِّۡم ت
ۡ
لَۡمٞيَأ

َ
ٞٱََّلِّيَنٞمِّنَٞقۡبلِّهِّمۡٞأ

ُ
َنَبأ  “তাকদর কাকছ ফক তাকদর আকগর 

ঘলাককদর সংবাদ আকস ফন” অথকাৎ ঘতামাকদর কাকছ ফক ঐ সমস্ত জাফতর খবর 

ঘপৌঁকছ ফন যারা রাসূলগণকক ফমথযা সাবযস্ত ককরফছল।  ٞٞنُوح  ”নূকহর জাফতর“ قَۡومِّ
জফমনবাসীর সককলই ফনমফিত হকেফছল, তকব তারা বযতীত যারা তাুঁর বাো 

এবং তাুঁর রাসূল নূহ আলাইফহস সালাকমর প্রফত ঈমান একনফছল। َۡ وَََعد “আদ” 

কীিাকব ফতফন তাকদরকক অনুবকর বাতাস ফদকে ধ্বংস ককর ফদকেফছকলন। ঘকননা 

তারা হূদ আলাইফহস সালামকক অস্বীকার ককরফছল। ََٞوَثُمود “সামূদ” কীিাকব 
তাকদরকক ফবকট আওোজ পাকোও ককরফছল। ঘকননা তারা সাফলহ আলাইফহস 

সালামকক অস্বীকার ককরফছল এবং উটফনকক হতযা ককরফছল। ٞ َٰهِّيمََٞوقَۡومِّ إِّبَۡر  

“ইব্রাহীকমর সম্প্রদাে” কীিাকব আল্লাহ তা‘আলা তাুঁকক তাকদর উপকর সাহাযয 

ককরন আর সুস্পষ্ট মু‘ফজযা িারা তাকদর উপকর তাুঁকক শফিশালী ককরন। আর 

কীিাকব তাকদর বাদশাহ নামরূদ ইবনু ফকন‘আন ইবনু কূশ আল-ফকন‘আনীকক 

ধ্বংস ককরন। (তার উপকর আল্লাহ তা‘আলার লা‘নাত) ََٞٞمۡدَين ۡصَحَٰبِّ
َ
 এবং“ َوأ

মাদাকেকনর অফধবাসীবৃে” তারা হকে শু‘আইব আলাইফহস সালাকমর কাওম। 

কীিাকব তাকদরকক িূফমকম্প এবং ছাোর ফদবকসর শাফস্ত গ্রাস ককর। ٞ ِّٰ َٰ  َوٱلُۡمۡؤتَفَِّك
“আর উকল্ট ঘদওো নগরসমূকহর?” অথকাৎ লুত আলাইফহ সালাকমর সম্প্রদাে, 

যারা ইকতাপূকবক মাদাকেকন বসবাস করত। অনয আোকত একসকছ, َٞوٱلُۡمۡؤتَفَِّكةَٞ﴿
ۡهَوىَٰٞ

َ
]٥٣:  انلجم[ ﴾٥٣ٞأ  “ফতফন (লুত জাফতর) উল্টাকনা আবাস িূফমকক উফঠকে 

ফনকক্ষপ ককরফছকলন।” [সূরা আন-নাজম: ৫৩] অথকাৎ উকল্ট ঘদওো জাফত। ঘকউ 

ঘকউ বকলন: তাকদর জনপদকক (উকল্ট ঘদওো হে), আর ঘসটা হকে সাদূম 

(জনপদ), উকেশয হকে আল্লাহ তা‘আলা তাকদর সকলকক ধ্বংস ককর ঘদন। 
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ঘকননা তারা তাকদর নবী লুত আলাইফহ সালামকক অস্বীকার ককরফছল আর তারা 

এমন জ নয অিীলতাে ফলপ্ত হকেফছল যাকত ইকতাপূকবক পৃফথবীর আর ঘকউ ফলপ্ত 

হে ফন।  

 ٞ ِّٰ َِّنَٰ ِّٱِۡلَي  ٞب ُهم
ٞرُُسلُ َتۡتُهۡم

َ
 তাকদর কাকছ তাকদর রাসূলগণ স্পষ্ট ফনদশকন ফনকে“ أ

একসফছল” অথকাৎ অকাটয দলীল-প্রমাণ সহকাকর, 

َۡظلَِّمُهمۡٞ  َٞلِّ  অতঃপর আল্লাহ তাকদর উপর যুলুম ককরন ফন” অথকাৎ“ َفَماََٞكَنٞٱّلَلُ

তাকদরকক ধ্বংস ককর, ঘকননা আল্লাহ তা‘আলা রাসূলগণকক ঘপ্ররণ ককরন এবং 

সকেহ দুর ককর তাকদর ফবরুকদ্ধ দলীল প্রফতষ্ঠা ককরন।  
َٞيۡظلُِّمونَٞ نُفَسُهۡم

َ
ٞأ ََٞكنُٓوا  ن  আসকল (তারাই তাকদর অনযাে কাযককলাকপর“ َوَلَٰكِّ

মাধযকম) ফনকজকদর আত্মার উপর জুলুম ককরফছল” অথকাৎ রাসূলগণকক অস্বীকার 

ককর সকতযর ফবরুদ্ধািরণ ককর। ফকল ঘযমন ধ্বংস ও শাফস্তর মকধয পফতত 

হওোর পফতত হে। 

َُٰٞٞوٱلُۡمۡؤمُِّنونَٞ﴿ َآءَُٞٞبۡعُضُهمَۡٞٞوٱلُۡمۡؤمَِّنَٰ ۡوَلِّ
َ
ٞ ٞأ ُمُرونََٞٞبۡعض 

ۡ
ٞٞيَأ ِّٱلَۡمۡعُروفِّ ٞٱلُۡمنَكرَِّٞٞعنَِّٞٞوَيۡنَهۡونَٞٞب

ةََٞٞوُيقِّيُمونَٞ ةََٞٞوُيۡؤتُونَٞٞٱلَصلَوَٰ يُعونَٞٞٱلَزَكوَٰ ٞٞٱّلَلََٞٞوُيطِّ ۥٓ  َلَٰٓئَِّكَٞٞورَُسوَِلُ و 
ُ
هَٞٞسَيَۡۡحُُهمُٞٞأ َٞعزِّيزٞ ٞٱّلَلَٞٞإِّنَٞٞٱّلَلُ

 ]٧١: اتلوبة[ ﴾٧١َٞٞحكِّيمٞ 

“৭১. মু’ফমন পুরুষ আর মু’ফমন নারী পরস্পর পরস্পকরর বনু্ধ, তারা সৎকাকজর 
ফনকদকশ ঘদে, অনযাে কাজ ঘথকক ফনকষধ ককর, সালাত ক্বাফেম ককর, যাকাত 
ঘদে, আল্লাহ ও তাুঁর রসূকলর আনুগতয ককর। তাকদর প্রফতই আল্লাহ করুণা 
প্রদশকন করকবন। আল্লাহ ঘতা প্রবল পরাক্রান্ত, মহা প্রজ্ঞাবান।” [সূরা আত-
তাওবাহ: ৭১] 
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মুফমনগকণর প্রশংসনীে গুণাবলী: 

ইকতাপূকবক আল্লাহ তা‘আলা মুনাফফককদর ফনকৃষ্ট ববফশষ্টয সম্পককক আকলািনা 

ককরন, এর সাকথ ফতফন সংযুি ককর আকলািনা ককরন মুফমনগকণর প্রশংসনীে 

গুণাবলী সম্পককক। ফতফন বকলন: َُٞآء ۡوَلِّ
َ
ٞأ َٞبۡعُضُهۡم ُٰ َٞوٱلُۡمۡؤمَِّنَٰ  মু’ফমন“  َوٱلُۡمۡؤمُِّنوَن

পুরুষ আর মু’ফমন নারী পরস্পর পরস্পকরর বনু্ধ” তারা পরস্পর পরস্পরকক 

সাহাযয-সহকযাফগতা ককর, ঘযমন সহীহ হাফদকস একসকছ: এক মু’ফমন অপর 

মু’ফমকনর জনয িবনস্বরূপ, এর একফট অংশ অপর অংশকক শফি ঘযাগাে, এ 

বকল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম তাুঁর আেুলসমূহকক পরস্পর 

পরস্পকরর মাকে প্রকবশ করান। ফবশুদ্ধ বণকনাে আরও রকেকছ: “মু’ফমনগকণর 

পারস্পফরক দোমাোর দৃষ্টান্ত হকে একফট ঘদকহর নযাে। এর একফট অে যখন 

পীফেত হে তখন সমস্ত শরীর জ্বর ও ফনদ্রাহীনতাে ঘিাকগ।”  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ِّٞٞٱلُۡمنَكر َٞوَيۡنَهۡوَنَٞعنِّ ِّٱلَۡمۡعُروفِّ ُمُروَنٞب
ۡ
 তারা সৎকাকজর“  يَأ

ফনকদকশ ঘদে, অনযাে কাকজ বাুঁধা ঘদে।” ঘযমন আল্লাহ তা‘আলা বকলন: 
ِّنُكمَۡٞٞوَۡلَُكن﴿ َمة ٞٞم 

ُ
ُمُرونَٞٞٱۡۡلَۡيِّٞٞإَِّلٞٞيَۡدُعونَٞٞأ

ۡ
َٞٞوَيأ ِّٱلَۡمۡعُروفِّ  ال[ ﴾١٠٤ٞٱلُۡمنَكرِّ َٞٞعنَِّٞٞوَيۡنَهۡونَٞٞب

]١٣٤: عمران  “ঘতামাকদর মকধয এমন একটা দল ঘহাক, যারা কলযাকণর ফদকক 

আহ্বান ককর, সৎ কাকজর আকদশ ককর এবং অসৎ কাজ হকত ফনকষধ ককর।” 

[সূরা আকল ইমরান: ১০৪]  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: َٞة ٞٱلَزَكوَٰ َٞوُيۡؤتُوَن ةَ ٞٱلَصلَوَٰ  ,সালাত কাফেম ককর“ َوُيقِّيُموَن
যাকাত ঘদে” অথকাৎ আল্লাহ তা‘আলার আনুগতয ককর এবং তাুঁর বাোকদর প্রফত 

সদে আিরণ ককর।  

ۥٓٞ َٞورَُسوَِلُ ٞٱّلَلَ يُعوَن  আল্লাহ ও তাুঁর রসূকলর আনুগতয ককর।” অথকাৎ ঘয“ َوُيطِّ

ফবষকে ফতফন ফনকদকশ ফদকেকছন আর যা ঘথকক বারণ ককরকছন তার বজকন ককর।  
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هٞ َلَٰٓئَِّكَٞسَيَۡۡحُُهُمٞٱّلَلُ و 
ُ
 তাকদর প্রফতই আল্লাহ করুণা প্রদশকন করকবন” অথকাৎ ঘয“ أ

বযফি এ সমস্ত ববফশকষ্টযর অফধকারী হকব অফিকরই আল্লাহ তা‘আলা তার প্রফত 

অনুগ্রহ করকবন।  

َٞعزِّيزٞ   আল্লাহ ঘতা প্রবল পরাক্রান্ত” ঘয বযফি তাুঁর আনুগতয ককর ফতফন“ إَِّنٞٱّلَلَ

তাকক শফিশালী ককরন। ঘকননা শফি ও মযকাদা ঘতা আল্লাহর জনয আর তাুঁর 

রাসূকলর জনয এবং মুফমনগকণর জনয।  

 মহা প্রজ্ঞাবান” তাুঁকদর জনয এ সমস্ত গুণাবলীর তাুঁর বণ্টকনর ঘক্ষকত্র“ َحكِّيمٞ 

এবং পূবকবতকী ববফশষ্টযগুকলা মুনাফফককদর সাকথ ফনফদকষ্ট করার ঘক্ষকত্র। ঘকননা 

বরকতমে ও মহান আল্লাহ যা ফকছুই ককরন তাকতই তাুঁর প্রজ্ঞা ফনহীত রকেকছ।  

ِّٰٞٞٱلُۡمۡؤمِّنِّيَٞٞٱّلَلُٞٞوََعدَٞ﴿ ٰ َٞٞوٱلُۡمۡؤمَِّنَٰ نَۡهَٰرََُٞٞتۡتَِّهاٞمِّنََٞتۡرِّيَٞجَنَٰ
َ
ِّينَٞٞٱۡۡل نَٞٞفِّيَهاَٞخَِٰلِّ َٞوَمَسَٰكِّ

َِّبةٗٞ َٞٞطي  ِّٰٞٞفِّ ٞ َٞجَنَٰ َٰنٞ َٞعۡدن  ِّنََٞٞورِّۡضَو ۡكَبُ ٞٞٱّلَلِّٞٞم 
َ
َِّكٞٞأ َٰل يمُٞٞٱۡلَفۡوزُُٞٞهوََٞٞذ  ]٧٢: اتلوبة[ ﴾٧٢ٞٞٱۡلَعظِّ

“৭২. মু’ফমন পুরুষ আর মু’ফমন নারীর জনয আল্লাহ অফেকার ককরকছন 
জান্নাকতর- যার নীি ফদকে েণকাধারা প্রবাফহত, তাকত তারা ফিরফদন থাককব। আর 
জান্নাকত ফিরস্থােী উত্তম বাসগৃকহর (ঘসফদকনর) সবিাইকত বে (ফন‘আমত) হকব 
(বাোর প্রফত) আল্লাহ তা‘আলার সন্তুফষ্ট; এটাই হল ফবরাট সাফলয।” [সূরা 
আত-তাওবাহ: ৭২] 

মুফমনগণকক ফিরস্থােী ফন‘আমকতর সুসংবাদ: 

আল্লাহ তা‘আলা মুফমন এবং মুফমনগণকক অবফহত করকছন ঘয, ফতফন তাকদর 

জনয আনে এবং ফিরস্থােী সুখ বতফর ককর ঘরকখকছন ٞ ٰ َِّهٞاَٞجَنَٰ نَۡهَٰرََُٞتۡرِّيٞمِّنََٞتۡت
َ
ٱۡۡل

ِّيَنٞفِّيَها  জান্নাকত যার নীি ফদকে েণকাধারা প্রবাফহত, তাকত তারা ফিরফদন“ َخَِٰلِّ

থাককব” ঘসখাকন তারা ফিরকাল বসবাস করকব।  
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َِّبةٗٞ َٞطي  َن  আর জান্নাকত ফিরস্থােী উত্তম বাসগৃকহর” সুের ফনমকাণ, যা“ َوَمَسَٰكِّ

িারফদক ঘথকক সুের ফনবাস। ঘযমন সহীহ বুখারী ও মুসফলকম বফণকত হকেকছ, 

আবু মুসা আবু্দল্লাহ ইবনু কাইস আল-‘আশ‘আরী বকলন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলকছন: “দু’ঘটা জান্নাত হকব যার ঘপোলা এবং একত যা 

ফকছু হকব সবফকছু হকব স্বকণকর এবং দু’ঘটা জান্নাত হকব যার ঘপোলা এবং একত 

যা ফকছু হকব সবফকছু হকব ঘরৌকপযর। জান্নাকত আদকন ঘলাককদর এবং তাকদর 

রবকক দশককনর মাকে রকেকছ তাুঁর ঘিহারার উপকর থাকা ঘগৌরকবর পদকা।” ফতফন 

আরও বণকনা ককরন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলন: “জান্নাকত 

মুফমকনর জনয ফাুঁপা মুিার একফট তাুঁবু হকব, যার বদ কয আসমাকনর ফদকক ষাট 

মাইল আর তাুঁবুকত মুফমকনর ফবরাট পফরবার বাস করকব যাকদর সককলর ফনকট 

মু’ফমন গমন করকব; ফকন্তু তাকদর একক অপরকক ঘদখকত পাকব না।” বুখারী ও 

মুসফলম তাুঁকদর সহীহ গ্রন্থিকে এ হাফদস বণকনা ককরকছন। বুখারী-মুসফলকম 
আরও বফণকত হকেকছ: আবু হুরাইরা রাফদোল্লাহু আনহু বকলন: রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলকছন: “ঘয বযফি আল্লাহ এবং তাুঁর রাসূকলর 

প্রফত ঈমান আকন, সালাত প্রফতষ্ঠা ককর, রমযাকনর ফসোম পালন ককর, আল্লাহ 

তা‘আলার কতকবয হকে, ফতফন তাকক জান্নাকত প্রকবশ করাকবন। (ঘকাকনা বযাপার 

নে) িাই ঘস আল্লাহর পকথ ফহজরত করুক অথবা ঘস তার স্থাকন ঘযখাকন 

জকন্মকছ ঘসখাকন বকস থাকুক। সাহাবীগণ ফজকজ্ঞস ককরন: ঘহ আল্লাহর রাসূল, 

আমরা ফক এ কথা ঘলাককদরকক জাফনকে ফদব না? ফতফন বকলন: জান্নাকত 

একশতফট স্তর রকেকছ আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর পকথ লোইকারী (মুজাফহদকদর) 

জনয যা বতফর ককর ঘরকখকছন। প্রফত দুই স্তকরর মাকের দুরত্ব আসমান-জফমকনর 

দূরকত্বর মত। কাকজই যখন ঘতামরা আল্লাহ তা‘আলার ফনকট িাইকব তখন 

ঘতামরা জান্নাতুল ফফরদাউস িাও। ঘকননা এটা হকে জান্নাকতর সবকিকে উুঁিু 
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স্তর আর জান্নাকতর মধযস্থান, এখান ঘথকক জান্নাকতর নহর সমূহ প্রবাফহত হে 

আর এর উপকর রকেকছ দোমকের আরশ।”  

ইমাম আহমাদ বণকনা ককরন, আবু হুরাইরা রাফদোল্লাহু আনহু বকলন: রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলকছন: “যখন ঘতামরা আমার ওপকর দুরূদ 

পাঠ কর তখন ঘতামরা আমার জনয আল্লাহ তা‘আলার ফনকট ‘ওোসীলা’ িাও। 

বলা হে: ঘহ আল্লাহর রাসূল, ‘ওোসীলা’ কী? ফতফন বকলন: জান্নাকতর সকবকাচ্চ 

স্তর। এক বযফি ছাো ঘকউ ঘসটা পাকব না আর আফম আশা কফর ঘসই বযফি 

আফমই”।  

মুসনাদ ইমাম আহমকদ বফণকত হকেকছ, সা‘দ ইবনু মুজাফহদ আত-ত’ঈ বকলন, 

আবুল মুফদল্লাহ আবু হুরাইরাহ রাফদোল্লাহু আনহু ঘথকক বণকনা ককরকছন ফতফন 

(আবু হুরাইরা রাফদোল্লাহু আনহু) বকলন: আমরা ফজকজ্ঞস কফর: ঘহ আল্লাহর 

রাসূল, জান্নাত সম্পককক আমাকদরকক অবফহত করুন ঘয, ঘসটা ফককসর বতফর? 

ফতফন (সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম) বকলন: এর একফট ইট হকে স্বকণকর, 

একফট ইট হকে ঘরৌকপযর, এর মশলা ঘগালা (ইট গাুঁথার) হকে কসূ্তরীর, এর 

নুফে পাথর হকে মফণমুিা ও িুফনর -এর মাফট হকে জাফরাকনর, ঘয তাকত 

প্রকবশ করকব, ঘস আনফেত হকব, ঘস ফনরাশ হকব না, ঘস ফিরকাল বসবাস 

করকব মৃতুযবরণ করকব না, তার কাপে মফলন হকব না তার ঘযৌবন কখনও 

ঘশষ হকব না।  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ٞٱ َِّن ٞم  َٰن  ۡكَبُ َٞورِّۡضَو
َ
ٞأ ّلَلِّ  “(ঘসফদকনর) সবিাইকত বকো 

(ফন‘আমত) হকব (বাোর প্রফত) আল্লাহ তা‘আলার সন্তুফষ্ট।” অথকাৎ তারা ঘয 

ফন‘আমকতর মাকে ডুকব থাককব তার ঘিকে বে ও মহান হকে তাকদর প্রফত 

আল্লাহ তা‘আলার সন্তুফষ্ট। ঘযমন ইমাম মাফলক রাফহমাহুল্লাহ বণকনা ককরন, যাইদ 
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ইবনু আসলাম ‘আতা’ ইবনু ইোসার ঘথকক বণকনা ককরকছন, আবু সাঈদ খুদরী 

রাফদোল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম ঘথকক বণকনা ককরন, 

ফতফন (সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম) বকলকছন: আল্লাহ তা‘আলা 

জান্নাতবাসীকদর বলকবন: ঘহ জান্নাতবাসীরা, তারা বলকব: আমরা আপনার 

ঘখদমকত হাফযর। আর ঘসৌিাগয আর সকল কলযাণ আপনার হাকত। ফতফন 

বলকবন: ঘতামরা ফক খুফশ হকেছ? তারা বলকব: আমাকদর কী হল ঘয, আমরা 

খুফশ হকবা না, ঘহ আমাকদর রব, আপফন আমাকদরকক যা ফদকেকছন তা আপনার 

অনয ঘকান সৃফষ্টকক ঘদনফন। এরপর ফতফন বলকবন: আফম ফক এর ঘিকে উত্তম 

ঘকান ফকছু ঘতামাকদরকক ফদব না? তারা বলকব: ঘহ আমাকদর রব, এগুকলার 

ঘিকে উত্তম আর কী হকত পাকর? ফতফন বলকবন: আফম ঘতামাকদর প্রফত আমার 

সন্তুফষ্টকক মিুর ককর ফনব, আর কখনও ঘতামাকদর প্রফত আফম অসন্তুষ্ট হব না”।  

َها﴿ يُّ
َ
أ َُّٞٞيَٰٓ َُٰهمَۡٞٞعلَۡيهِّۡمٞ َٞوٱۡغلُۡظَٞٞوٱلُۡمَنَٰفِّقِّيَٞٞٱۡلُكَفارََٞٞجَٰهِّدِّٞٞٱنلَبِّ َوى

ۡ
ِّۡئَسَٞٞجَهَنُمٞ َٞوَمأ يَُٞٞوب ٧٣ٞٞٱلَۡمصِّ

ِّٱّلَلَُِّٞٞيۡلُِّفونَٞ َِّمةَٞٞقَالُوا َٞٞولََقدۡٞٞقَالُوا َٞٞماٞب وا ٞٞإِّۡسَلَٰمِّهِّمَۡٞٞبۡعدََٞٞوَكَفُروا ٞٞٱۡلُكۡفرَِّٞٞك َِّماٞوََهمُّ َٞوَماَٞيَنالُوا  ٞٞلَمۡٞٞب
نۡٞٞإَِّّلَٓٞٞنَقُمٓوا ٞ

َ
َُٰهمُٞٞأ ۡغَنى

َ
ٞٞمِّنَٞورَُسوُِلُۥٞٱّلَلُٞٞأ اٞيَُكَٞٞيُتوُبوا ٞٞفَإِّنٞفَۡضلِّهِّۦ  ۡبُهمَُٞٞيَتَوَلۡوا ِٞٞإَونٞلَُهۡمٞ َٞخۡيٗ ِّ ُٞيَعذ 

ٗماَٞعَذابًاٞٱّلَلُٞ َلِّ
َ
ٞٞأ ۡنَياٞفِّ ِّ َٞوٱٓأۡلٞٱلُّ َرة ٞٞلَُهمَۡٞٞوَماٞخِّ ٞٞفِّ ۡرضِّ

َ
ٞ ٞمِّنٞٱۡۡل ي َٞٞوَّلَٞٞولِّ    ،٧٣: اتلوبة[ ﴾٧٤ٞنَصِّ

٧٤[ 

“৭৩. ঘহ নবী! কাফফর ও মুনাফফককদর ফবরুকদ্ধ যুদ্ধ কর, তাকদর প্রফত 
ককঠারতা অবলম্বন কর, তাকদর বাসস্থান হল জাহান্নাম আর তা কতই না ফনকৃষ্ট 
আশ্রেস্থল! ৭৪. তারা আল্লাহর নাকম শপথ ককর বকল ঘয তারা (অনযাে) ফকছু 
বকলফন; ফকন্তু তারা ঘতা কুফরী কথা বকলকছ আর ইসলাম গ্রহণ করার পরও 
কুফরী ককরকছ। তারা ষেযন্ত্র ককরফছল; ফকন্তু তাকত সফল হে ফন, তাকদর এ 
প্রফতকশাধ সৃ্পহার কারণ এছাো আর ফকছু ফছল না ঘয আল্লাহ ও তাুঁর রাসূল 
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করুণাবশতঃ তাকদরকক সম্পদশালী ককর ফদকেকছন। এখন যফদ তারা 
অনুকশািনািকর এ পথ ঘথকক ফফকর আকস তকব তা তাকদর জনযই কলযাণকর। 
আর যফদ তারা মুখ ফফফরকে ঘনে তকব আল্লাহ তাকদরকক দুফনো ও আফখরাকত 
িোবহ শাফস্ত ফদকবন। পৃফথবীকত রক্ষক আর সাহাযযকারী ফহকসকব কাউকক তারা 
পাকব না।” [সূরা আত-তাওবাহ: ৭৩-৭৪]  

কাকফর, মুনাফফককদর ফবরুকদ্ধ ফজহাদ এবং তাকদর প্রফত ককঠারতা আকরাকপর 

ফনকদকশ: 

আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর রাসূলকক কাকফর এবং মুনাফফককদর ফবরুকদ্ধ ফজহাদ এবং 

তাকদর উপকর ককঠারতা আকরাকপর ফনকদকশ প্রদান ককরন, ঘযিাকব ফতফন তাুঁকক 

ফনকদকশ ফদকেকছন মুফমনগকণর যারা তাুঁর অনুসরণ ককর তাকদর প্রফত দোপরবশ 

হকত। ফতফন তাুঁকক অবফহত ককরন ঘয, পরকাকল কাকফর এবং মুনাফফককদর 

ফঠকানা হকে জাহান্নাম।  

আবু্দল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাফদোল্লাহু আনহু ﴿َها يُّ
َ
أ َُّٞٞيَٰٓ  ﴾َوٱلُۡمَنَٰفِّقِّيَٞٞٱۡلُكَفارََٞٞجَٰهِّدِّٞٞٱنلَبِّ

]٩: اتلحريم[  “কাফফর ও মুনাফফককদর ফবরুকদ্ধ যুদ্ধ কর” [সূরা আত-তাহরীম: ৯] 

এ আোত সম্পককক বকলন: ফজহাদ করুন তাুঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম) 

হাত িারা আর যফদ ফতফন তা না পাকরন তকব অন্ততপকক্ষ তাকদর প্রফত তাুঁর 

ঘিহারাে ককঠার িাব আনেন করকবন। 

আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস রাফদোল্লাহু আনহুমা বকলন: আল্লাহ তা‘আলা তাুঁকক 

তরবাফরর সাহাকযয কাকফরকদর ফবরুকদ্ধ যুদ্ধ করার এবং মুনাফফককদর ফবরুকদ্ধ 

জবাকনর মাধযকম ফজহাকদর ফনকদকশ ঘদন। আর তাকদর ঘথকক নমনীেতা দুর 

করকত বকলন।  
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দাহ্হাক বকলন: কাকফরকদর ফবরুকদ্ধ তরবাফরর মাধযকম ফজহাদ করকত এবং 

মুনাফফককদর উপকর কথার িারা ককঠারতা আকরাপ করুন, আর ঘসটাই তাকদর 

ফবরুকদ্ধ ফজহাদ। মুকাফতল এবং রবী‘ ঘথককও অনুরূপ বফণকত হকেকছ। 

হাসান ও কাতাদা বকলন: তাকদর ফবরুকদ্ধ ফজহাকদর অথক হকে তাকদর ফবরুকদ্ধ 

হদ (দে) কাকেম করুন। বলা ঘযকত পাকর: এ সমস্ত মতামত সাং ফষকক নে। 

কখনও তাকদরকক এিাকব ধরা হকব কখনও ওিাকব ধরা হকব। (অথকাৎ ফিন্ন 

ফিন্ন অবস্থার ঘপ্রফক্ষকত কাফফর ও মুনাফফককদরকক এ সমস্ত শাফস্ত ঘদওো হকব।) 

আল্লাহ িাকলা জাকনন।  

শাকন নুযূল (ঐফতহাফসক ঘপ্রক্ষাপট): 

আল-উমাবী তাুঁর মাগাযী গ্রকন্থ বকলন: হাফদস বণকনা ককরকছন আমাকদর ফনকট 

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক, (ফতফন) যুহরী ঘথকক (ফতফন) আবু্দর রহমান ইবনু 

আবু্দল্লাহ ইবনু কা‘আব ইবনু মাফলক ঘথকক, (ফতফন) তাুঁর ফপতা ঘথকক, তাুঁর 

দাদা ঘথকক ফতফন বকলন: ফতফন (কা‘আব ইবনু মাফলক) ঘয সমস্ত মুনাফফক যুদ্ধ 

ঘথকক ঘপছকন রকে ফগকেফছল, ফতফনও তাকদর সাকথ ফছকলন, তাকদর মধয ঘথকক 

তাুঁর বযাপাকর কুর’আকনর আোত অবতীণক হে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-এর সাকথ যারা ফছকলন তাকদর অনযতম হকে আল-জুলাস ইবনু 

সুওোইদ ইবনুস সাফমত। ঘস উমাইর ইবনু সা‘আকদর মাকক ফববাহ ককরফছল। 

উমাইর তার গৃকহ লাফলত পাফলত হকেফছল। এরপর যখন কুর’আন অবতীণক হে 

আর মুনাফফককদর আিার-আিরণ সম্পককক অবফহত ককর আল্লাহ তা‘আলা যা 

উকল্লখ করার উকল্লখ ককরন। তখন জুলাস বকল: আল্লাহর শপথ, এ বযফি 

(মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম) তার কথাে যফদ সতয হে, তকব 

আমরা গাধার ঘিকেও ফনকৃষ্ট। এ কথা উমাইর ইবনু সা‘আদ শুকন ঘফকল, 
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এরপর বকল: আল্লাহর শপথ ঘহ জুলাস, তুফম আমার ফনকট ঘলাককদর মাকে 

সবকিকে ফপ্রে বযফি। আমার প্রফত ঘতামার অকনক অবদান রকেকছ। আফম অনয 

ঘয কারও বযাপাকরর ঘিকে ঘবফশ অপছে কফর ঘতামাকক ঘকাকনা কষ্ট স্পশক 

করকল। তুফম এমন এক মারাত্মক কথা বকলছ, যফদ আফম তা প্রকাশ কফর তকব 

ঘতামাকক প্রকাশ করা হকব। আর যফদ আফম তা ঘগাপন কফর তকব তুফম আমাকক 

ধ্বংস ককর ফদকব, তকব এ দু’ঘটার একফট আমার ফনকট অপরফটর ঘিকে ঘবফশ 

সহজ। এ বকল উমাইর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর ফনকট 

ফগকে জুলাকসর বলা কথা বযি ককরন। এ খবর যখন জুলাকসর ফনকট ঘপৌঁকছ 

তখন ঘস ঘবর হকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর ফনকট হাফযর 

হে আর আল্লাহ তা‘আলার নাকম শপথ ককর বকল ঘয, উমাইর ইবনু সা‘আদ যা 

বকলকছ ঘস তা বকল ফন। ঘস আমার বযাপাকর ফমথযা বকলকছ তখন আল্লাহ 

তা‘আলা তার বযাপাকর আোত অবতীণক ককরন: ٞ َولََقۡدٞقَالُوا  ٞ قَالُوا َمٞا ِّٱّلَلِّٞ َُِّٞٞيۡلُِّفوَنٞب َمةََٞك
ٞإِّۡسَلَٰمِّهِّمۡٞ َٞبۡعَد

َٞوَكَفُروا   তারা আল্লাহর নাকম শপথ ককর বকল ঘয তারা“ ٱۡلُكۡفرِّ

(অনযাে) ফকছু বকল ফন; ফকন্তু তারা ঘতা কুফরী কথা বকলকছ। আর তারা ইসলাম 

গ্রহণ করার পরও কুফরী ককরকছ।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুু্ আলাইফহ ওোসাল্লাম 

এই আোতফট জুলাসকক ঘপৌঁকছ ঘদন, ঘস তাুঁকদর ধারণা মকত তাওবা ককর। 

আর তার তাওবা ফছল অকৃফত্রম, ঘস সুেরিাকব কপটতা পফরহার ককর।  

ইমাম আবু জা‘ফার ইবনু জারীর বণকনা ককরন, আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস 

রাফযোল্লাহ আনহুমা বকলন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বৃকক্ষর 

ছাোে বকস ফছকলন এ সমে ফতফন বকলন: ঘতামাকদর ফনকট অফিকরই এক বযফি 

আগমন করকব ঘয শেতাকনর দু’ঘিাখ িারা ঘতামাকদরকক প্রতযক্ষ করকব। 

কাকজই ঘস যখন আসকব তার সাকথ ঘতামরা কথা বলকব না। ফকছু সমে 

যাওোর পর নীলবকণকর এক বযফির আগমন  কট। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
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আলাইফহ ওোসাল্লাম তাকক ঘডকক ফজকজ্ঞস ককরন: তুফম এবং ঘতামার সাফথরা 

আমাকক গাল-মে কর ঘকন? ঘলাকফট ফগকে তার সাফথকদরকক ঘডকক একন 

আল্লাহ তা‘আলার নাকম শপথ ককর বকল, তারা এরূপ ফকছু বকল ফন। রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম তাকদরকক ক্ষমা ককর ঘদন। তখন আল্লাহ 

তা‘আলা অবতীণক ককরন: ٞ َماٞقَالُوا ِّٱّلَلِّٞ  তারা আল্লাহর নাকম শপথ ককর“ َُيۡلُِّفوَنٞب

বকল ঘয তারা (অনযাে) ফকছু বকল ফন”  

মুনাফফক কতৃকক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-ঘক হতযার 

পফরকল্পনা: 

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ٞ َِّماٞلَۡمَٞيَنالُوا ب
 ٞ وا  তারা ষেযন্ত্র ককরফছল ফকন্তু তাকত“ َوَهمُّ

সফল হে ফন” বলা হে: এই আোতফট জুলাস ইবনু সুওোইদ সম্পককক অবতীণক 

হে। ঘকননা ঘস তার স্ত্রীর পুত্র (তার পালকপুত্র)-ঘক হতযার পফরকল্পনা ককর 

যখন ঘস বকল: আফম অবশযই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-ঘক (এ 

কথা) জাফনকে ফদব। ঘকউ বকলন: আবু্দল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালুকলর বযাপাকর 

এ আোত অবতীণক হে। ঘস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-ঘক 

হতযার পফরকল্পনা ককর। সুেী বকলন: এমন কফতপে ঘলাক সম্পককক এ আোত 

অবতীণক হে যারা আবু্দল্লাহ ইবনু উবাইকক ফসংহাসকন বসাকনার পফরকল্পনা 

ককর। যফদও তাকত রাসূলুল্লাহ ু্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর মত ঘনই। 

বফণকত হকেকছ, কফতপে মুনাফফক রাসূলুল্লাহ ু্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-ঘক 

হতযার পফরকল্পনা ককর আর ঘসটা তাবুককর যুকদ্ধ তাুঁর যাত্রাকাফলন সমকের 

ঘকাকনা এক রাফত্রকত। তারা ফছল সংখযাে দকশর ফকছু ঘবফশ। দাহ্হাক বকলন: 

তাকদর বযাপাকর এ আোত অবতীণক হে: ফবষেফট বফণকত হকেকছ দালাইলুন 

নুবুওোহ গ্রকন্থ। যাকত হাফফয আবু বকর আল-বােহাক্বী বণকনা ককরকছন, 
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হুযাইফাহ ইবনুল ইোমান রাফদোল্লাহু আনহু বকলন: আফম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর উটনীর লাগাম ঘটকন ধকর ফনকে যাফেলাম আর 

আম্মার ইবনু ইোসার ঘসটাকক হাুঁকাফেকলন অথবা আফম উটনীকক হাুঁকাফেলাম 

আর আম্মার তাকক ঘটকন ফনকে যাফেকলন। অবকশকষ আমরা যখন আক্বাবাে 

আগমন কফর তখন ঘদফখ বাকরাজন সওোরী রাসূলুল্লাহ ু্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-এর পথ ঘরাধ ককরকছ। যখন আফম রাসূলুল্লাহ ু্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-ঘক সতকক কফর তখন ফতফন তাকদর প্রফত ফিৎকার করকল তারা পৃষ্ঠ 

প্রদশকন ককর পাফলকে যাে। এরপর রাসূলুল্লাহ ু্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম 

আমাকদরকক বকলন: ঘতামরা ফক ওকদরকক ফিনকত ঘপকরছ? আমরা বফল: না 

(ফিনকত পাফর ফন) ইো রাসূলাল্লাহ, তারা মুখ ঘ কক ফছল, তকব আমরা তাকদর 

ঘ াোগুকলা ফিনকত ঘপকরফছ। ফতফন বকলন: তারা ফকোমত পযকন্ত একদল 

মুনাফফক, ঘতামরা ফক জান তারা কী ঘিকেফছল? আমরা বফল: না (জাফন না), 

ফতফন বকলন: তারা আক্বাবাকত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর 

সাকথ ফমকশ ফগকে ঘসখান ঘথকক তাকক (উপতযকার ফদকক) ফনকক্ষপ করকত 

ঘিকেফছল। আমরা বফল: আপফন ফক তাকদর ঘগাত্রগুকলাকক এ মকমক সংবাদ 

পাঠাকবন না তারা ঘযন প্রকতযক ঘগাত্র প্রধানকক আপনার ফনকট ঘপ্ররণ ককর? 

ফতফন বকলন: না, (পাঠাব না) আফম এটা অপছে কফর ঘয, আরবরা বলাবফল 

করুক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম কফতপে ঘলাককক যুকদ্ধ বযবহার 

ককরন এরপর আল্লাহ তা‘আলা যখন তাকদর সাহাকযযর মাধযকম তাুঁকক ফবজে 

দান ককরন এরপর ফতফন তাকদরকক হতযা করার ফনকদকশ ঘদন। এরপর ফতফন 

বকলন: ঘহ আল্লাহ, তাকদর প্রফত আপফন দুবাইলাহ ঘপ্ররণ করুন, আমরা বফল: 

ঘহ আল্লাহর রাসূল, দুবাইলাহ কী? ফতফন বকলন: আগুকনর উল্কা যা তাকদর 

কারও অন্তকর ফনফক্ষপ্ত হকে তাকদরকক ধ্বংস ককর ঘদে।  
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হাফদস বণকনা ককরকছন আমাকদরকক আবুত তুফাইল (ফতফন বকলন), আক্বাবার 

জননক বযফি এবং হুযাইফা রাফদোল্লাহু আনহু-এর মাকে তকক-ফবতকক হে। 

ঘযমন ঘলাককদর মকধয হকে থাকক, ফতফন বকলন: আফম আল্লাহর শপথ ককর 

বলফছ, আক্বাবার অফধবাসীকদর সংখযা কত ফছল? বণকনাকারী বকলন: ঘলাককরা 

তাকক বকল: তাকক বল যখন ঘস ঘতামাকক ফজকজ্ঞস ককর, হুযাইফা বকলন: 

আমাকদরকক বলা হকেফছল তারা ফছল ঘিৌে জন। আর যফদ তুফম তাকদর মকধয 

ঘথকক থাক তকব তাকদর সংখযা পকনর জন। আফম আল্লাহর নাকম শপথ ককর 

বলফছ তাকদর মকধয বার বযফি দুফনোে এবং ঘযফদন সাক্ষীকদরকক সাক্ষয ঘদওোর 

জনয সমু্মকখ আনা হকব ঘসফদন আল্লাহ এবং তাুঁর রাসূকলর ফবরুকদ্ধ যুদ্ধ ককরকছ। 

তাকদর মকধযকার ফতন বযফি ওযর গ্রহণ করা হে। ঘকননা তারা বকল, 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম ঘয বযফিকক ফকছু ঘ াষণা ঘদওোর 

জনয ঘপ্ররণ ককরন আমরা তাুঁর কথা শুফন ফন আর আমরা ওকদর িক্রান্ত 

সম্পকককও অবগত ফছলাম না। ঘকননা ফতফন কঙ্করমে স্থান ফদকে িলফছকলন আর 

বলফছকলন: পাফনর পফরমাণ কম, কাকজই ঘকও ঘযন আমার পূকবক ঘসখাকন না 

ঘপৌঁকছ; ফকন্তু তা সকত্ত্বও কফতপে বযফিকক ঘদকখন ঘসখাকন আকগই ফগকে 

উপফস্থত হকেকছ। ফকল ফতফন ঘসফদন তাকদরকক অফিশাপ ঘদন।  

ইমাম মুসফলম আরও বণকনা ককরন, আম্মার ইবনু ইোসার রাফদোল্লাহু আনহু 

বকলন: হুযাইফা রাফদোল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম সম্পককক 

আমাকক অবফহত ককর বকলন: ফতফন বকলকছন: আমার সাহাবীগকণর মাকে 

বাকরাজন মুনাফফক হকব, তারা জান্নাকত প্রকবশ করকব না। তারা এর সুবাসও 

পাকব না যতক্ষণ না সুকির ফছদ্র ফদকে উট প্রকবশ ককর। তাকদর মকধয আট 

বযফি দুবাইলাহর িারা মারা যাকব, (ঘসটা হকে) আগুকনর উল্কা যা তাকদর 

কাুঁকধর মাকে প্রকাশ পাকব আর তাকদর বক্ষকদশকক ফছদ্র ককর ঘফলকব। এ 
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কারকণ হুযাইফাহ রাফদোল্লাহু আনহু-ঘক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-এর রহকসযর ধারক বলা হকে থাকক যা ফতফন ছাো আর ঘকউ জাকন 

না। অথকাৎ ফতফন জাকনন ঘয, ঘস সমস্ত মুনাফফক কারা ফছল। রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম তাকদর পফরিে সম্পককক শুধুমাত্র তাুঁককই 

বকলফছকলন অনয কাউকক নে। আল্লাহ িাকলা জাকনন।  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ۦ ۥٞمِّنَٞفۡضلِّهِّ َُٰهُمٞٱّلَلَُٞورَُسوُِلُ ۡغَنى
َ
ۡنٞأ
َ
إَِّّلٓٞأ  ٞ َنَقُمٓوا  তাকদর এ“ َوَمٞا

প্রফতকশাধ সৃ্পহার কারণ এছাো আর ফকছু ফছল না ঘয আল্লাহ ও তাুঁর রাসূল 

করুণাবশতঃ তাকদরকক সম্পদশালী ককর ফদকেকছন।” রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম তাকদর ফবরুকদ্ধ ঘকাকনা অনযাে ককরন ফন। ঘকননা আল্লাহ 

তা‘আলা তাুঁর বরকত এবং ঘসৌিাকগযর িারা তাকদরকক সম্পদশালী ককরকছন। 

তাকদর উপকর যফদ ঘসৌিাগয পূণকতা লাি করত তকব আল্লাহ তা‘আলা তাকদরকক 

তাুঁর রাসূল যা ফনকে একসকছন তার প্রফত ফহদাকেত করকতন। ঘযমন ফতফন 

আনসারবৃেকক বকলন: আফম ফক ঘতামাকদরকক পথভ্রষ্ট পাই ফন? এরপর আল্লাহ 

তা‘আলা ঘতামাকদরকক আমার িারা ফহদাকেত ককরকছন। ঘতামরা দকল দকল 

ফবিি ফছকল এরপর আল্লাহ তা‘আলা আমার িারা ঘতামাকদরকক একফত্রত 

ককরকছন, ঘতামরা ফছকল দফরদ্র। আল্লাহ তা‘আলা আমার িারা ঘতামাকদরকক ধনী 

ককরকছন। যখনই ফতফন ফকছু বকলন তাুঁরা বকল: আল্লাহ এবং তাুঁর রাসূল অনুগ্রহ 

ককরকছন। এিাকব বলা হকেকছ যখন ঘসখাকন ঘকাকনা অনযাে হে ফন। ঘযমন 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ﴿نٞإَِّّلٓٞٞمِّۡنُهمَۡٞٞنَقُموا َٞٞوَما
َ
ِّٱّلَلِّٞٞيُۡؤمُِّنوا ٞٞأ  ﴾٨ٞٱۡۡلَمِّيدِّٞٞٱۡلَعزِّيزِّٞٞب

٨: الربوج) ) “তারা তাকদরকক ফনযকাতন ককরফছল একমাত্র এই কারকণ ঘয, তারা 
মহা-পরাক্রান্ত প্রশংফসত আল্লাহর প্রফত ঈমান একনফছল।” [সূরা আল-বুরূজ: ৮]  
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এরপর আল্লাহ তা‘আলা তাকদরকক তাওবাহ করার প্রফত আহ্বান জাফনকে 

বকলন: ٞٗۡبُهُمٞفَإِّنَٞيُتوُبوا ٞيَُكَٞخۡي ِّ مٗٞاٞلَُهۡم ِٞإَونَٞيَتَوَلۡوا ُٞيَعذ  َلِّ
َ
ٞأ َٞعَذابًا ۡنيَٞٱّلَلُ ٞٱلُّ ِّٞاٞفِّ َرة اَٞوٱٓأۡلخِّ  

“এখন যফদ তারা অনুকশািনািকর এ পথ ঘথকক ফফকর আকস তকব তা তাকদর 

জনযই কলযাণকর। আর যফদ তারা মুখ ফফফরকে ঘনে তকব আল্লাহ তাকদরকক 

দুফনো ও আফখরাকত িোবহ শাফস্ত ফদকবন” অথকাৎ যফদ তারা তাকদর পন্থার 

উপকর ফনরবফেন্ন থাকক আল্লাহ তা‘আলা তাকদরকক দুফনোকত যন্ত্রণাদােক শাফস্ত 

ফদকবন অথকাৎ হে তারা ফনহত হকব নেত দুফশ্চন্তাে পেকব আর পরকাকল: 

তাকদর জনয রকেকছ শাফস্ত, আযাব, লািনা-গিনা। 

 ٞ ۡرضِّ
َ
ٞٱۡۡل ٞ ۡ َٞوَماٞلَُهۡمٞفِّ يٞمِّنَٞولِّ  َوَّلٞنَصِّ “পৃফথবীকত রক্ষক আর সাহাযযকারী ফহকসকব 

কাউকক তারা পাকব না” অথকাৎ ঘয তাকদরকক খুফশ করকব, তাকদরকক সাহাযয 

করকব, তাকদর ঘকাকনা উপকার করকত পারকব না আর তাকদর ঘথকক ঘকাকনা 

ক্ষফত দুর করকত পারকব না।  

ََٰهدََٞٞمنَۡٞٞومِّۡنُهم﴿ ِّنۡٞٞٱّلَلََٞٞع ََٰناٞلَئ يَٞٞمِّنََٞٞونَلَُكوَننَٞٞنَلََصَدَقنَٞٞفَۡضلِّهِۦّٞمِّنَٞءاتَى ٧٥ٞٞٓٞٱلَصَٰلِّحِّ ٞفَلََما
َُٰهم ِّنَٞءاتَى ِّهِۦَِّٞبِّلُوا ٞٞفَۡضلِّهِۦّٞم  ۡعرُِّضونََٞٞوُهمَٞوتََولَوا ٞٞب ۡعَقَبُهم٧٦ٞٞۡٞمُّ

َ
َِّفاٗقاٞفَأ ٞٞن ِّهِّمۡٞٞفِّ وب

ٞيَۡومِّٞٞإَِّلَٰٞٞقُلُ
ٓٞٞيَۡلَقۡونَُهۥ َِّما ۡخلَُفوا ٞٞب

َ
َِّماٞوََعُدوهَُٞٞماٞٱّلَلَٞٞأ بُونَََٞٞكنُوا َٞٞوب لَم٧٧ٞٞۡٞيَۡكذِّ

َ
نََٞٞيۡعلَُمٓوا ٞٞأ

َ
َُهمَۡٞٞيۡعلَمُٞٞٱّلَلَٞٞأ ِٞسِّ

َُٰهمۡٞ نََٞٞوجَنَۡوى
َ
 ]٧٨  ،٧٥: اتلوبة[ ﴾٧٨ٞٱۡلُغُيوبَِّٞٞعَلَٰمُٞٞٱّلَلََٞٞوأ

“৭৫. তাকদর মকধযকার ফকছু ঘলাক আল্লাহর সকে ওোদা ককরফছল, ‘যফদ ফতফন 
আমাকদরকক তাুঁর অনুগ্রহ হকত দান ককরন তকব আমরা অবশযই দান করব 
আর অবশযই সৎ ঘলাককদর মকধয শাফমল থাকব।’ ৭৬. অতঃপর আল্লাহ যখন 
তাকদরকক স্বীে করুণার দাকন ধনয করকলন, তখন তারা দান করার বযাপাকর 
কাপকণয করল আর ঘব-পকরাো িাকব মুখ ফফফরকে ফনল। ৭৭. পফরণাকম ফতফন 
আল্লাহর সকে তাকদর কৃত ওো‘দা িকের কারকণ এবং ফমথযািাকর ফলপ্ত থাকার 
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কারকণ তাকদর অন্তকর মুনাফফকী বদ্ধমূল ককর ফদকলন; ঐ ফদন পযকন্ত ঘযফদন 
তারা তাুঁর সাকথ সাক্ষাৎ করকব। ৭৮. তারা ফক জাকন না ঘয, আল্লাহ তাকদর 
ঘগাপন কথাবাতকা আর ঘগাপন পরামশক সম্পককক অবফহত আকছন আর আল্লাহ 
ঘতা যাবতীে গাকেব সম্পককক সবকিকে ঘবফশ অবগত আকছন।” [সূরা আত-
তাওবাহ: ৭৫-৭৮] 

মুনাফফককদর অনযতম ফনদশকন হকে তারা সম্পদ িাে ফকন্তু দান করার সমে 

কৃপণতা ককর: 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: মুনাফফককদর মকধয এমন ঘকউ রকেকছ, ঘয আল্লাহ 

তা‘আলাকক অফেকার ফদকেকছ ঘয, যফদ ফতফন অনুগ্রহ ককর তাকক ধনী ককর ঘদন 

তকব ঘস তার সম্পদ ঘথকক দান করকব, আর ঘস সৎকমকশীল হকে যাকব; ফকন্তু 

ঘস তার অফেকার পূণক ককর ফন আর ঘস ঘয দাফব ককরফছল তাকত সতযবাদীর 

পফরিে ঘদে ফন। ফকল তাকদর এমন ককমকর পফরণাকম তাকদর অন্তকর 

মুনাফফফকই বদ্ধমূল ককর ফদকলন আর তা ঘস ফদন পযকন্ত ঘযফদন তারা আল্লাহর 

সাকথ সাক্ষাত করকব ফকোমত ফদবকস, (আল্লাহ তা‘আলার ফনকট আমার এ 

ঘথকক আশ্রে িাই)।  
আল্লাহ তা‘আলার বাণী: لَُفوا بَِما خ 

َ
َ  أ  ফতফন আল্লাহর সকে তাকদর“  وََعُدوهُ  َما اَّلله

কৃত ওো‘আদা িকের কারকণ” অথকাৎ তাকদর অফেকার িে এবং ফমথযািাকরর 

কারকণ আল্লাহ তা‘আলা তাকদর অন্তকর কপটতাকক বদ্ধমূল ককর ঘদন। ঘযমন 

সহীহ বুখারী ও মুসফলকম একসকছ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম 

বকলকছন: মুনাফফককর ফনদশকন হকে ফতনফট: যফদ ঘস কথা বকল তকব ফমথযা বকল, 

যফদ ঘস অফেকার ককর, তকব তা িে ককর, আর যফদ তার কাকছ আমানত রাখা 

হে ঘস তা আত্মসাৎ ককর।  
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আল্লাহ তা‘আলার বাণী: َُٰٞۡهم َُهۡمَٞوجَنَۡوى َٞيۡعلَُمِٞسِّ َنٞٱّلَلَ
َ
أ  ٞ لَۡمَٞيۡعلَُمٓوا

َ
 তারা ফক জাকন না“ أ

ঘয, আল্লাহ তাকদর ঘগাপন কথাবাতকা আর ঘগাপন পরামশক সম্পককক অবফহত 

আকছন।”  

আল্লাহ তা‘আলা অবফহত ককরন ঘয, ফতফন ঘগাপন এবং তারও ঘিকে ঘবফশ 

লুকাকনা ফবষে সম্পককক অবগত আকছন। ফতফন তাও জাকনন যা তারা তাকদর 

অন্তরসমূকহ লুফককে রাকখ, যফদও তারা প্রকাশ ককর ঘয, তারা যফদ সম্পদ অজকন 

ককর তকব তারা ঘসখান ঘথকক সদকা করকব আর এ জনয কৃতজ্ঞতা আদাে 

করকব; ফকন্তু আল্লাহ তা‘আলা তাকদর ফনকজকদর ঘথকক তাকদর সম্পককক অবগত 

আকছন, ঘকননা আল্লাহ তা‘আলা গাকেকবর সব ফকছু সম্পককক জাকনন অথকাৎ 

ফতফন প্রফতফট ঘগাপন এবং দৃশযমান সম্পককক জাকনন আরও অবগত আকছন 

ঘগাপন কথাবাতকা ও ঘগাপন পরামশক সম্পককক এবং প্রফতফট প্রকাশয ও অপ্রকাশয 

ফবষে সম্পককক।  

ِّعِّيَٞٞيَۡلمُِّزونَٞٞٱََّلِّينَٞ﴿ ٞٞٱلُۡمۡؤمِّنِّيَٞٞمِّنَٞٞٱلُۡمَطو  ِّٰٞٞفِّ َٰ ُٞجۡهَدُهمۡٞٞإَِّّلََٞٞيُِّدونََّٞٞلَٞٞوٱََّلِّينَٞٞٱلَصَدَق
رَٞٞمِّۡنُهمۡٞٞفَيَۡسَخُرونَٞ َٞٞولَُهمۡٞٞمِّۡنُهمۡٞٞٱّلَلَُٞٞسخِّ مٞ َٞعَذاب  َلِّ

َ
 ]٧٩: اتلوبة[ ﴾٧٩ٞأ

“৭৯. মু’ফমনকদর মকধয যারা মুি হকস্ত দান ককর, তাকদরকক যারা ঘদাষাকরাপ 
ককর আর সীমাহীন ককষ্ট দানকারীকদরকক যারা ফবদ্রূপ ককর আল্লাহ তাকদরকক 
ফবদ্রূপ ককরন আর তাকদর জনয রকেকছ িোবহ শাফস্ত।” [সূরা আত-তাওবাহ: 
৭৯] 

মুনাফফককদর অনযমত ফনদশকন হকে, তারা মুি হকস্ত দানকারীকদর ঘদাষাকরাপ 

ককর এবং সামানয সম্পকদর অফধকারীকদর সাকথ ঠাট্টাফবদ্রূপ ককর: 
মুনাফফককদর অনযতম ফনদশকন হকে, তারা সবকাবস্থাে কারও ঘদাষত্রুফট ধরকত 

ছাকে না, এমন দানকারীরাও তাকদর সমাকলািনা ঘথকক মুি নে। তাকদর ঘকউ 
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যফদ অক ল সম্পদও ফনকে আগমন ককর তবু তার সম্পককক মুনাফফকরা বকল: ঘস 

ঘতা ঘলাক ঘদখাকনার জনয দান করকছ আর যফদ সামানয সম্পদ ফনকে 

(দানকারী) উপফস্থত হে তকব তারা তাকক বকল: আল্লাহ তা‘আলা ঘতামার এই 

সামানয সম্পকদর মুখাকপক্ষী নন। ঘযমন ইমাম বুখারী বণকনা ককরন, আবু্দল্লাহ 

ইবনু সাঈদ আমাকদরকক হাফদস বণকনা ককরকছন, (ফতফন বকলন) হাফদস বণকনা 

ককরকছন আমাকদর ফনকট আবুন নু‘মান আল বাসারী, (ফতফন বকলন) হাফদস 

বণকনা ককরকছন, আমাকদর ফনকট শু‘বা (ফতফন) সুলাইমান ঘথকক (ফতফন) আবু 

ওোইল ঘথকক, (ফতফন) আবু মাসঊদ রাফদোল্লাহু আনহু ঘথকক। ফতফন বকলন: 

দান-সদকা করার আোত যখন অবতীণক হে এ সমে আমরা কুফলর কাজ 

করতাম। এক বযফি একস অকনক দান-সদকা ককর। ফকল তারা (মুনাফফকরা) 

বকলন: ঘলাক ঘদখাকনা আকরক বযফি একস এক সা পফরমাণ দান করকল তারা 

বলকত থাকক: আল্লাহ তা‘আলা ঘতামার এই সামানয সম্পকদর মুখাকপক্ষী নন। 

তখন এই আোত অবতীণক হে: ِّٞعَِّي  যারা মুি হকস্ত দানকারীকদর“ يَۡلمُِّزوَنٞٱلُۡمَطو 

ঘদাষাকরাপ ককর” ইমাম মুসফলমও তাুঁর ‘সহীহ’ গ্রকন্থ এ হাফদস বণকনা ককরকছন।  

আউফী বণকনা ককরন, আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস রাফদোল্লাহু আনহুমা বকলন: 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম একফদন ঘলাককদর মাকে ঘবর হকে 

একস তাকদরকক দান-সদকা জমা করার ফনকদকশ ঘদন। ফকল ঘলাককরা যার যার 

সদকা একন জমা ককর। সবককশকষ এক বযফি এক সা পফরমাণ ঘখজুর ফনকে 

হাফযর হকে বকল: ঘহ আল্লাহর রাসূল, এই হকে এক সা ঘখজুর, আফম গতরাকত 

পাফন আনার কাজ ককর দুই সা ঘখজুর উপাজকন ককরফছ, আফম এক সা ঘরকখ 

ফদকেফছ আর আকরক সা আপনার ফনকট ফনকে একসফছ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম ঘসটাককও যাকাকতর সাকথ যুি করার ফনকদকশ ঘদন। 

কফতপে বযফি ঘসই ঘলাকফটকক ঠাট্টা করকত শুরু ককর, আল্লাহ এবং তাুঁর রাসূল 
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ঘতামার এ দাকনর মুখাকপক্ষী নন, ঘতামার এই সা ঘলাককদর কী উপকাকর 

আসকব? এরপর আবু্দর রহমান ইবনু আউফ রাফদোল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-ঘক বকলন: সদকা করকত আর ঘকউ বাফক আকছ 

ফক? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলন: তুফম ছাো আর ঘকউ 

বাফক ঘনই। তখন আবু্দর রহমান ইবনু আউফ তাুঁকক বকলন: আফম দান বাবদ 

একশত উফকো স্বণক প্রদান করফছ। তখন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাফদোল্লাহু আনহু 

বকলন: তুফম ফক বাফতকগ্রস্ত (অতুযৎসাহী)? ফতফন বকলন: আফম বাফতকগ্রস্ত নই। 

ওমর রাফদোল্লাহু আনহু বকলন: তুফম যা ফদকত ঘিকেকছ তাই ফক প্রদান করকব? 

ফতফন বকলন: হাুঁ, আমার ফনকট আফশ হাজার ফদরহাম রকেকছ, তন্মকধয িফল্লশ 

হাজার ফদরহাম আফম আমার রবকক ঋণ বাবদ ফদফে, আর িফল্লশ হাজার আমার 

ফনকজর জনয ঘরকখ ফদকেফছ। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম 

বকলন: তুফম যা ঘরকখ ফদকেছ তাকত আল্লাহ তা‘আলা ঘতামাকক বরকত ফদন আর 

যা তুফম প্রদান ককরছ তাকতও ঘতামাকক বরকত দান করুন। তখন মুনাফফকরা 

কুৎসা রফটকে বলকত শুরু ককর: আবু্দর রহমান ঘলাক ঘদখাকনা ছাো অনয 

ঘকাকনা উকেকশয দান ককর ফন; ফকন্তু এ সব মুনাফফকরা ফমথযাবাদী। আবু্দর 

রহমান ঘস্বোে দান ককরন, তখন আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর এবং তাুঁর সফে দফরদ্র 

বযফির ফনকদকাষ-ফনমকলতা সাবযস্ত ককর আোত অবতীণক ককরন ٞ ٞيَۡلمُِّزوَن ٱََّلِّيَن
ِّٰٞ َٰ ٞٱلَصَدَق ِّعَِّيٞمَِّنٞٱلُۡمۡؤمِّنَِّيٞفِّ  ,মু’ফমনকদর মকধয যারা মুি হকস্ত দান ককর“ ٱلُۡمَطو 

তাকদরকক যারা ঘদাষাকরাপ ককর” এিাকব মুজাফহদ এবং একাফধক বযফি ঘথকক 

এরূপ বফণকত হকেকছ।  

ইবনু ইসহাক বকলন: মু’ফমনকদর মকধয যারা মুি হকস্ত দান ককর তাকদর মকধয 

রকেকছ আবু্দর রহমান ইবনু আউফ, ফতফন িার হাজার ফদরহাম দান ককরন, আর 
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বানূ ‘আজলাকনর ‘আফসম ইবনু আদী। ঘকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম দান করকত উিুদ্ধ ককরন আর তা ফদকত বকলন ফকল আবু্দর রহমান 

ইবনু আউফ উকঠ দাুঁফেকে িার হাজার ফদরহাম দান ককরন, ‘আফসম ইবনু ‘আদী 

দাুঁফেকে একশত ওোসাক ঘখজুর দান ককরন, ফকল (মুনাফফকরা) তাুঁকদর 

দু’জকনর কুৎসা রটাকত থাকক আর বকল: এটা ফরো ছাো আর ঘকাকনা ফকছুই 

নে, আর ঘয বযফি তাুঁর সামথকযানুযােী সামানয পফরমাণ দান ককর তার নাম আবু 

আক্বীল। ঘস আমর ইবনু আউফ ঘগাকত্রর ফমত্র আনীফ আল-আরাশ ঘগাকত্রর 

ঘলাক। ঘস এক সা পফরমাণ ঘখজুর ফনকে আকস আর তা সদকা মকধয যুি ককর, 

তারা (মুনাফফকরা) তাুঁকক ফনকে হাসাহাফস ককর আর বকল: আল্লাহ তা‘আলা আবু 

আক্বীকলর সদকা ঘথকক অমুখাকপক্ষী।  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ُٞٞٱّلَل َر َٞسخِّ ٞمِّۡنُهۡم  যারা ফবদ্রূপ ককর আল্লাহ“ فَيَۡسَخُروَن

তাকদরকক ফবদ্রূপ ককরন” তাকদর এই মে কমক এবং মুফমনগকণর সাকথ ঠাট্টা-

ফবদ্রূকপর পফরবকতক তাকদরকক ফতরস্কার ককরন। ঘকননা ঘযমন কমক ঘতমন ফল, 

ফকল দুফনোকত মুফমনগণকক সাহাযয করার জনয মুফমনগণ ফনকে যারা ঠাট্টা ককর 

তাকদর প্রফত ফতফনও অনুরূপ ককরন। আল্লাহ তা‘আলা পরকাকল মুনাফফককদর 

জনয যন্ত্রণাদােক শাফস্ত প্রস্তুত ককর ঘরকখকছন। ঘকননা ঘযমন কমক ফল ফঠক 

ঘসই অনুযােী।  

وۡٞٞلَُهمۡٞٞٱۡسَتۡغفِّرۡٞ﴿
َ
َِّكٞٞلَُهۡمٞ ٞٱّلَلَُٞٞيۡغفِّرَٞٞفَلَنَٞمَرةَٗٞٞسۡبعِّيَٞٞلَُهمۡٞٞتَۡسَتۡغفِّرۡٞٞإِّنٞلَُهمۡٞٞتَۡسَتۡغفِّرَّۡٞٞلٞٞأ َٰل َنُهمَۡٞٞذ

َ
ِّأ ٞب

ِّٱّلَلَِّٞٞكَفُروا ٞ ٞٞب ِّۦه قِّيَٞٞٱۡلَقۡومََٞٞيۡهدِّيَّٞلَٞٞوٱّلَلَُٞٞورَُسوِلِّ  ]٨٣: اتلوبة[ ﴾٨٠ٞٞٱۡلَفَٰسِّ

“৮০. তুফম তাকদর জনয ক্ষমা প্রাথকনা কর বা না কর (উিেই সমান), তুফম 
তাকদর জনয সত্তর বার ক্ষমা প্রাথকনা করকলও আল্লাহ কখকনা তাকদরকক ক্ষমা 
করকবন না। এটা এজনয ঘয, তারা আল্লাহ ও তাুঁর রসূকলর সাকথ কুফুরী 
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ককরকছ। আর আল্লাহ ফাফসক ঘলাককদরকক সফঠক পথ প্রদশকন ককরন না।” 
[সূরা আত-তাওবাহ: ৮০]  

মুনাফফককদর জনয ক্ষমা প্রাথকনা করার বযাপাকর ফনকষধাজ্ঞা: 

আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর নবীকক অবফহত ককরন ঘয, এ সমস্ত মুনাফফক এর ঘযাগয 

নে ঘয, তাকদর জনয ক্ষমা প্রাথকনা করা হকব, যফদও তুফম সত্তরবার তাকদর জনয 

ক্ষমা িাও ফতফন তাকদরকক ক্ষমা করকবন না। বলা হকেকছ: তাকদর জনয ক্ষমার 

দরজা বন্ধ ককর ফদকত সত্তর বাকরর কথা উকল্লখ করা হকেকছ। ঘকননা আরবরা 

তাকদর কথার পদ্ধফতকত ঘকাকনা ফকছু বাফেকে বলার ঘক্ষকত্র সত্তর (সংখযাফট) 

বযবহার করত। তারা ফনফদকষ্ট ককর সত্তকরই সীমাবদ্ধ রাখত না আবার সত্তকরর 

ঘবফশও বুোত না।  

ঘকউ ঘকউ বকলন: এর ফনফদকষ্ট অথক রকেকছ, ঘযমন শা‘বী তা বকলকছন: আবু্দল্লাহ 

ইবনু উবাই যখন মারা যাে তখন তার পুত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-

এর ফনকট ফগকে বকল: আমার ফপতা মারা ঘগকছ, আফম পছে কফর ঘয, আপফন 

তার ফনকট উপফস্থত ঘহান আর তার জানাযার সালাত আদাে করুন। তখন 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম তাকক বকলন: ‘ঘতামার নাম কী’ ঘস 

বকল: আল-হুবাব ইবনু আবু্দল্লাহ, ফতফন (সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম) বকলন: 

বরং তুফম হে আবু্দল্লাহ ইবনু আবু্দল্লাহ, ঘকননা আল-হুবাব হকে শেতাকনর 

নাম। ফতফন তার সাকথ ফগকে আবু্দল্লাহর জানাযাে উপফস্থত হন আর কাফন 

ফহকসকব তাুঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম) একফট জামা পফরধান করান আর 

তার জানাযার সালাত পোন। তখন তাুঁকক বলা হে: আপফন ফক এর জানাযা 

পেকবন (অথি এ হকে মুনাফফক) ফকল ফতফন (সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম) 

বকলন: আল্লাহ তা‘আলা বকলকছন: ٞٗإِّنٞتَۡسَتۡغفِّۡرٞلَُهۡمَٞسۡبعَِّيَٞمَرة “তুফম তাকদর জনয 
সত্তরবার ক্ষমা প্রাথকনা করকলও” আফম তার জনয সত্তরবার ক্ষমা প্রাথকনা করব। 
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আরও সত্তরবার আরও সত্তর বার। এিাকব উরওো ইবনু জুবাইর, মুজাফহদ, 

কাতাদা ইবনু ফদ‘আমাহ ঘথকক এটা বফণকত হকেকছ, ইবনু জারীর এর সনদ সহ 

এই হাফদস বণকনা ককরন।  
هِّمۡٞٞٱلُۡمَخَلُفونَٞٞفَرِّحَٞ﴿ َِّمۡقَعدِّ َلََٰفٞٞب نَٞوَكرُِّهٓوا ٞٞٱّلَلِّٞٞرَُسولِّٞٞخِّ

َ
ِّهِّمۡٞٞيَُجَٰهُِّدوا ٞٞأ َٰل ۡمَو

َ
ِّأ هِّمۡٞٞب نُفسِّ

َ
َٞٞوأ ٞفِّ

ٞٞتَنفُِّروا َّٞٞلَٞٞوَقالُوا ٞٞٱّلَلَِّٞٞسبِّيلِّٞ هٞٞفِّ ِّ َشدَُّٞٞجَهَنمَٞٞنَارُٞٞقُۡلٞٞٱۡۡلَر 
َ
اٞ ٞأ ٞفَۡلَيۡضَحُكوا ٨١َٞٞٞيۡفَقُهونَََٞٞكنُوا َٞٞلوَۡٞٞحر ٗ

َِّماَٞجَزآَء َٞٞكثِّٗياَٞوَۡلَۡبُكوا ٞٞقَلِّيٗلٞ ُبونَََٞٞكنُوا ٞٞب  ]٨٢  ،٨١: اتلوبة[ ﴾٨٢ٞٞيَۡكسِّ

“৮১. (তাবুক অফিযাকন) যারা ফপছকন ঘথকক ফগকেফছল তারা রাসূকলর 
ফবকরাফধতাে বকস থাকাকতই আনে প্রকাশ ককরফছল আর তাকদর ধন-সম্পদ ও 
জান ফদকে আল্লাহর পকথ ফজহাদ করকত তারা অপছে ককরফছল। তারা 
বকলফছল, ‘গরকমর মকধয অফিযাকন ঘবফরও না।’ বল, ‘জাহান্নাকমর আগুনই তাকপ 
প্রিেতম।’ যফদ তারা বুেত! ৮২. তারা ঘযন কম হাকস এবং ঘবফশ কাুঁকদ, তারা 
ঘয (পাপ) কামাই করকছ তার ফলস্বরূপ।” [সূরা আত-তাওবাহ: ৮১-৮২] 
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যুদ্ধ ঘথকক ঘপছকন ঘথকক যাওোে মুনাফফককদর আনে: 

তাবুক যুকদ্ধ যাওোর ঘক্ষকত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর 

সাহাবীগণ ঘথকক ঘয সমস্ত মুনাফফকরা ঘপছকন পকে রকেফছল আর রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম (যুকদ্ধর জনয) ঘবফরকে যাবার পরও যারা বকস 

থাককতই পছে ককরফছল, আল্লাহ তা‘আলা তাকদর ফতরস্কার ককর বকলন, َٞرُِّهوٓا َٞوك
نٞيَُجَٰهُِّدوا ٞ

َ
ِّهِّۡمٞ ,আর ফজহাদ করকত তারা অপছে ককরফছল” তাুঁর সাকথ“ أ َٰل ۡمَو

َ
ِّأ ب

َوَقالُوا ٞ ٞٱّلَلِّٞ َٞسبِّيلِّ هِّۡمٞفِّ نُفسِّ
َ
 তাকদর ধন-সম্পদ ও জান ফদকে আল্লাহর পকথ আর“ َوأ

তারা বকলফছল” অথকাৎ, পরস্পর পরস্পরকক ٞه ِّ ٞٱۡۡلَر  فِّ
 ٞ  গরকমর মকধয“ َّلٞتَنفُِّروا

অফিযাকন ঘবফরও না।” ঘকননা তাবুক যুকদ্ধ ঘবর হওোটা ফছল প্রিে গরকমর 

মকধয যখন মদীনাে ছাো (অনয সমকের তুলনাে) ফছল িাকলা এবং ফলফলাফদ 

ঘপককফছল। এ কারকণ তারা বকল: ٞه ِّ ٞٱۡۡلَر  ٞفِّ
 গরকমর মকধয অফিযাকন“ َّلٞتَنفُِّروا 

ঘবফরও না।”  

আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর রাসূলকক বকলন: ٞقُۡل “বল” তাকদরকক ٞٞ نَاُر
 জাহান্নাকমর আগুনই” ঘতামাকদর ফবকরাফধতার কারকণ ঘযটা হকব ঘতামাকদর“َجَهَنمَٞ

ফঠকানা, ٞٗ َٞحر َشدُّ
َ
اٞ أ  “তাকপ প্রিেতম” ঘয গরম ঘথকক ঘতামরা পাফলকেছ; বরং 

ঘসটা দুফনোর আগুকনর ঘিকেও ঘবফশ উত্তপ্ত হকব। ঘযমন ইমাম আহমাদ আবুয 

ফযনাদ ঘথকক বণকনা ককরন, ফতফন ‘আরাজ ঘথকক (ফতফন) আবু হুরাইরা 

রাফদোল্লাহু আনহু ঘথকক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলন: 

মানুকষর (বযবহৃত) আগুন যা ঘতামরা জ্বাফলকে থাক ঘসটা জাহান্নাকমর আগুকনর 

সত্তর িাকগর একিাগ। সাহাবীগণ ফজকজ্ঞস ককরন: এই আগুনই ঘতা যকথষ্ট। 

ফতফন বকলন: জাহান্নাকমর আগুনকক ঊনসত্তর গুণ বৃফদ্ধ করা হকেকছ। বুখারী ও 

মুসফলম তাুঁকদর ‘সহীহ’ গ্রন্থিকে এ হাফদস বণকনা ককরকছন। ‘আমাশ বণকনা 
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ককরন, আবু ইসহাক নু‘মান ইবনু বাশীর ঘথকক বণকনা ককরকছন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলকছন: “ফকোমত ফদবকস সবকিকে হালকা 

শাফস্ত ঘদওো হকব ঐ বযফিকক যাকক জাহান্নাকমর আগুকনর দু‘ফট জুতা পফরকে 

ঘদওো হকব। একত তার মগজ টগবগ ককর ফুটকব ঘযিাকব হাফে টগবগ ককর। 

ঘস িাবকব তার িাইকত আর কাউকক এর ঘিকে ঘবফশ শাফস্ত ঘদওো হকে না। 

অথি ঘসই সবকিকে হালকা শাফস্তর অফধকারী।” বুখারী ও মুসফলম তাুঁকদর 

‘সহীহ’ গ্রন্থিকে এ হাফদস বণকনা ককরকছন। এ বযাপাকর বহু আোত এবং 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর বাণী বফণকত হকেকছ। আল্লাহ 

তা‘আলা তাুঁর সম্মাফনত গ্রকন্থ বণকনা ককরন: ﴿ٞ ٓ ِّلَشَوىَٰٞٞنََزاَعة١٥ٞٞٗٞلََظىَٰٞٞإَِّنَهاََٞكَ  ﴾١٦ٞل 
]١١ ،١٥: املعارج[  “না, কখকনা নে, ওটা জ্বলন্ত অফগ্নফশখা, যা িামো তুকল ফদকব।” 

(সুরা আল-মা‘আফরজ: ১৫-১৬) অনযত্র ফতফন বকলন: 
ٞٞٱۡخَتَصُموا َٞٞخۡصَمانَِّٞٞهََٰذانِّٞ﴿ ِّهِّۡمٞ ٞفِّ َٞٞكَفُروا ٞٞفَٱََّلِّينََٞٞرب  ٰۡ َع ِّ ِّنٞثَِّيابٞ ٞلَُهمُۡٞٞقط  ٞٞنَار ٞٞم  ٞمِّنٞيَُصبُّ
هِّمُٞٞفَۡوقِّٞ ِّهِۦّٞيُۡصَهر١٩ُٞٞٞٱۡۡلَمِّيمُٞٞرُُءوسِّ َٞٞماٞب ِّهِّمۡٞٞفِّ يدٞ ٞمِّنَۡٞٞمَقَٰمِّعَُٞٞولَُهم٢٠َٞٞوٱۡۡلُلُودُُٞٞبُطون ٢١َٞٞٓٞحدِّ ُٞكََما
َراُدٓوا ٞ

َ
نٞأ

َ
عِّيُدوا َٞٞغم ٞ ٞمِّنۡٞٞمِّۡنَهاَُٞيۡرُُجوا ٞٞأ

ُ
  ]٢٢ ،١٩:  اْلج[ ﴾٢٢ٞٱۡۡلَرِّيقَِّٞٞعَذاَبَٞٞوُذوقُوا ٞٞفِّيَهاٞأ

“এরা ফববাকদর দু’ফট পক্ষ, (মু’ফমনরা একফট পক্ষ আর সমস্ত কাফফররা 

আকরকফট পক্ষ) এরা একদর রব সম্বকন্ধ বাদানুবাদ ককর। অতঃপর যারা 

(তাকদর রবকক) অস্বীকার ককর তাকদর জনয বতফর করা হকেকছ আগুকনর 

ঘপাশাক, তাকদর মাথার উপর ঘ কল ঘদওো হকব ফুটন্ত পাফন, যা ফদকে তাকদর 

ঘপকট যা আকছ তা ও তাকদর িামো গফলকে ঘদওো হকব। উপরন্তু তাকদর 

(শাফস্তর) জনয থাককব ঘলাহার মুগুর। যখনই তারা যন্ত্রণার ঘিাকট তাকেকক 

ঘবফরকে আসকত িাইকব (তখনই) তাকদরকক তার ফিতকর ফফফরকে ঘদওো হকব 

(আর বলা হকব, আগুকন) ঘপাোর শাফস্ত আস্বাদন কর।” [সূরা আল-হজ: ১৯-

২২]  
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অনুরূপ অনয আোকত আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ﴿ََٰٞتَِّناأَِبَٞكَفُروا ٞٞٱََّلِّينَٞٞإِّن َٞسۡوَفَٞٞي
ُٞٞكََماٞنَاٗراٞنُۡصلِّيهِّمۡٞ ٰۡ َج َُذوقُوا َٞٞغۡيََهاُٞجلُوًداٞبََدۡلَنَُٰهمُۡٞٞجلُوُدُهمٞنَضِّ :  النساء[ ﴾٥٦ٞٱۡلَعَذاَبهَٞٞلِّ

٥١[  “যারা আমার আোতসমূহকক প্রতযাখযান ককর, ফনশ্চেই আফম তাকদরকক 

আগুকন দগ্ধ করব। যখন তাকদর গাকের িামো দগ্ধ হকব, আফম ঘসই িামোকক 

নতুন িামো িারা বদকল ঘদব ঘযন তারা (শাফস্তর পর) শাফস্ত ঘিাগ ককর।” 

[সূরা আন-ফনসা: ৫৬]  

সেরূপ আল্লাহ তা‘আলা এ আোকত বকলন: ٞٗ َٞحر َشدُّ
َ
ٞقُۡلٞنَاُرَٞجَهَنَمٞأ َيۡفَقُهونَٞا   ٞ َلۡوََٞكنُوا  

“বল, ‘জাহান্নাকমর আগুনই তাকপ প্রিেতম’। যফদ তারা বুেত।” অথকাৎ যফদ 

তাকদর জ্ঞান থাকত এবং তারা অনুধাবন করত, তকব অবশযই তারা গরকমর 

মকধয রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর সাকথ ঘবর হত এবং 

জাহান্নাকমর উত্তাপ ঘথকক বাুঁিত, যার উত্তাপ বহুগুণ ঘবফশ।  
এরপর আল্লাহ তা‘আলা এ সকল মুনাফফককদর কমককাকের উপকর হুুঁফশোফর 

উচ্চারণ ককর বকলন: ٞٞقَلِّيٗل  তারা ঘযন কম হাকস।” ইবনু আবু“ فَۡلَيۡضَحُكوا 

তালহা বণকনা ককরন, আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস রাফযোল্লাহ আনহুমা বকলন: দুফনো 

সামানয, কাকজই তারা ঘযমন খুফশ এখাকন ঘহকস ঘনে, এরপর যখন দুফনোর 

পফরসমাফপ্ত  টকব এবং তারা আল্লাহ তা‘আলার ফনকট ফফকর যাকব তখন তারা 

কাুঁদকত শুরু করকব যা ঘকাকনা ফদন ঘশষ হকব না। 

 
َِّفة ٞٞإَِّلَٰٞٞٱّلَلُٞٞرََجَعَكٞٞفَإِّن﴿ ِّۡنُهمَۡٞٞطآئ ِّۡلُخُروجَِّٞٞذنُوكَٞفَٱۡسَتٞٞم  َََٞٞتۡرُُجوا َٞٞلنَٞفُقلٞل بَٗداَٞمعِّ

َ
َٞولَنٞأ

َٞٞتَُقَٰتِّلُوا ٞ ا َٞٞمعِّ يُتمٞإِّنَُكمَۡٞٞعُدوًّ ِّٱۡلُقُعودِّٞٞرَضِّ َوَلٞٞب
َ
 (٨٣: اتلوبة) ﴾٨٣ٞٱۡلَخَٰلِّفِّيََٞٞمعَٞٞفَٱۡقُعُدوا َٞٞمَرة ٞٞأ

“আল্লাহ যফদ ঘতামাকক তাকদর ঘকাকনা দকলর কাকছ ফফফরকে ফনকে আকসন আর 
যফদ তারা (ঘতামার সকে) অফিযাকন ঘবর হবার জনয অনুমফত প্রাথকনা ককর তখন 
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বলকব, ‘আমার সাকথ কখকনা ঘবর হকত পারকব না আর কখকনা আমার সকে 
ফগকে শত্রুর ফবরুকদ্ধ লেকত পারকব না, ঘতামরা প্রথমবাকরই ফনফিে হকে বকস 
থাকাককই ঘবফশ পছে ককর ফনকেছ, কাকজই (এখন) ফপকছ-পোকদর সাকথই 
বকস থাক’।” [সূরা আত-তাওবাহ: ৮৩] 

মুনাফফককদরকক যুকদ্ধ ঘবর হওোর অনুমফত ঘদওো হকব না: 

আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর রাসূলকক ফনকদকশ ফদকে বকলন: ُٞفَإِّنٞرََجَعَكٞٱّلَل “আল্লাহ যফদ 

ঘতামাকক ফফফরকে ফনকে আকসন” অথকাৎ ঘতামার এই যুদ্ধ ঘথকক আল্লাহ তা‘আলা 

ঘতামাকক ফফফরকে আকনন ٞ َِّفة َٞطآئ  তাকদর ঘকাকনা দকলর কাকছ।” কাতাদা“ إَِّلَٰ

বকলন: আমরা অবফহত হই তারা ফছল ১২জন বযফি। ٞٞٞفَٱۡسَت ِّۡلُخُروجِّ َذنُوَكٞل “আর 

যফদ তারা (ঘতামার সকে) অফিযাকন ঘবর হবার জনয অনুমফত প্রাথকনা ককর” 

অথকাৎ ঘতামার সকে অনয যুকদ্ধ ٞٗبَد
َ
ٞأ َ َمعِّ

 ٞ َولَنَٞفُقلَٞلنََٞتۡرُُجوا ا ٞٞا َٞعُدوًّ َ َمعِّ
 ٞ تَُقَٰتِّلُوا  “তখন 

বলকব, ‘আমার সাকথ কখকনা ঘবর হকত পারকব না আর কখকনা আমার সকে 

ফগকে শত্রুর ফবরুকদ্ধ লেকত পারকব না” অথকাৎ তাকদরকক ফতরস্কার ও 

শাফস্তস্বরূপ। এরপর এর কারণ বণকনা ককর আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ٞ إِّنَُكۡم
َوَلَٞمَرة ٞ

َ
ِّٱۡلُقُعودِّٞأ يُتمٞب  ঘতামরা প্রথমবাকরই ফনফিে হকে বকস থাকাককই ঘবফশ“ رَضِّ

পছে ককর ফনকেছ” এ আোতফট এ আোকতর মত ﴿ُِّٞب ۡفَٞٞوُنَقل 
َ
بَۡصَٰرَُهمَۡٞٞدَتُهمۡٞأ

َ
َٞوأ

ٓٞٞيُۡؤمُِّنوا ٞٞلَمَۡٞٞكَما ِّهِۦّ َوَلٞٞب
َ
]١١٣: االنعام[ ﴾١١٠َٞمَرة ٞٞأ  “ঘযকহতু তারা প্রথম ঘিাকটই ঈমান 

আকন ফন, কাকজই আফম তাকদর ফবকবক আর অন্তদৃকফষ্টকক অনযফদকক ফফফরকে 

ঘদব।” [সূরা আল-আন‘আম: ১১০] ঘকননা মকের পফরণফত তার পকর মেই 

হে, ঘযিাকব িাকলা কাকজর সাওোব তার পকর িাকলাই হে। ঘযমন আল্লাহ 

তা‘আলা হুদাইফবোর উমরাহ প্রসকে বকলন: ﴿ٞٞإَِّلَٰٞٞٱنَطلَۡقُتمۡٞٞإَِّذاٞٱلُۡمَخَلُفونََٞٞسَيُقوُل
ِّمَٞ ُخُذوَهاَٞمَغان

ۡ
َأ ]١٥: الفتح[ ﴾١٥َٞلِّ  “ঘতামরা যখন গফনমকতর মাল সংগ্রহ করার জনয 
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ঘযকত থাককব তখন ফপছকন ঘথকক যাওো ঘলাকগুকলা বলকব।” [সূরা আল-

ফাতহ্: ১৫] আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ٞ ٞٱۡلَخَٰلِّفِّيَٞفَٱۡقُعُدوا  َمَع  “কাকজই (এখন) 

ফপকছ-পোকদর সাকথই বকস থাক।” আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস রাফদোল্লাহু আনহুমা 

বকলন: অথকাৎ এ সমস্ত ঘলাককদর সাকথ যারা অফিযান ঘথকক ঘপছকন পকে 

রকেফছল।  
َِّٞٞوَّلٞ﴿

َٰٓٞٞتَُصل  َحدٞ ََٞعَ
َ
ِّۡنُهمٞأ بَٗداَٞماَتٞٞم 

َ
ََٰٞٞتُقمَۡٞٞوَّلٞٞأ ٓ ََٞٞعَ ِۦّ َِّنُهمَۡٞٞقۡبِّه ِّٱّلَلَِّٞٞكَفُروا ٞٞإ ِۦّٞب َٞوَماتُوا َٞٞورَُسوِلِّ

ُقونََٞٞوُهمۡٞ  ]  ٨٤: اتلوبة[ ﴾٨٤َٞفَٰسِّ

“৮৪. তাকদর ঘকউ মারা ঘগকল তুফম কক্ষকনা তাকদর জনয (জানাযার) সালাত 
পেকব না আর তাকদর কবকরর পাকশ দোেমান হকব না। তারা আল্লাহ ও তাুঁর 
রসূকলর সকে কুফুরী ককরকছ আর ফবকদ্রাহী পাপািারী অবস্থাে তাকদর মৃতুয 
হকেকছ।” [সূরা আত-তাওবাহ: ৮৪]  

মুনাফফককদর জানাযার সালাত আদাে করা ফনকষধ: 

আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর রাসূলকক ফনকদকশ ফদকেন ফতফন ঘযন মুনাফফককদর বজকন 

ককরন আর তাকদর যফদ ঘকউ মারা যাে তকব তার জানাযার সালাত ঘযন 

আদাে না ককরন। আর তার জনয ক্ষমা প্রাথকনা ও ঘদা‘আ করার উকেকশয তার 

কবকর না দাুঁোন। ঘকননা ঘস আল্লাহ এবং তাুঁর রাসূলকক অস্বীকার ককরকছ 

আর এ অবস্থাে তার মৃতুয হকেকছ। এ ফবধান প্রকতযক ঐ বযফির জনয যার 

ফনফাক সম্পককক জানা ঘগকছ। যফদও এ আোত অবতীণক হওোর ঘপ্রক্ষাপট 

মুনাফফক সদকার আবু্দল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালূল। ঘযমন ইমাম বুখারী বণকনা 

ককরন, আবু্দল্লাহ ইবনু ওমর রাফদোল্লাহু আনহুমা বকলন: আবু্দল্লাহ ইবনু উবাই 

যখন মারা যাে তখন তার পুত্র আবু্দল্লাহ ইবনু আবু্দল্লাহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর ফনককট ঘস তার ফপতাকক কাফন পরাকনার জনয তাুঁর 
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জামাফট ফদকত বকল, ফকল ফতফন তা ফদকে ঘদন। এরপর ঘস তার ফপতার 

জানাযার সালাত আদাে করকত বলকল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম 

তা আদাে করার জনয দোেমান হকত উদযত হন তখন উমার সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসারাফদোল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-

এর জামা ধকর বকলন: ঘহ আল্লাহর রাসূল, আপফন ফক তার জানাযার সালাত 

আদাে করকবন অথি আপনাকক আপনার রব তার জানাযা পোকত ফনকষধ 

ককরকছন? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলন: আল্লাহ 

তা‘আলা আমাকক এ বকল ইখফতোর ফদকেকছন: ۡوَّٞلٞتَۡسَتۡغفِّۡرٞلَُهۡمٞإِّن
َ
ٞٱۡسَتۡغفِّۡرٞلَُهۡمٞأ

ٞلَُهۡمٞ َتۡغفِّۡرٞلَُهۡمَٞسۡبعَِّيَٞمَرةٗٞتَسۡٞ فَلَنَٞيۡغفَِّرٞٱّلَلُ  “তুফম তাকদর জনয ক্ষমা প্রাথকনা কর বা না 

কর (উিেই সমান), তুফম তাকদর জনয সত্তর বার ক্ষমা প্রাথকনা করকলও আল্লাহ 

কক্ষকনা তাকদরকক ক্ষমা করকবন না।” আফম তার জনয সত্তর বাকররও ঘবফশ 

ক্ষমা িাইব। ফতফন (উমার) বকলন: ঘস ঘতা মুনাফফক। ফতফন (আবু্দল্লাহ ইবনু 

উমার রাফদোল্লাহু আনহুমা) বকলন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম 

তার জানাযার সালাত আদাে ককরন। তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আোত অবতীণক 

ককরন:  

َحدٞ 
َ
ٞأ َٰٓ ََٞعَ ِّ

بَدَٗٞٞوَّلٞتَُصل 
َ
ِّۡنُهمَٞماَتٞأ ٓٞاَٞوَّلَٞتُقۡمٞم  ِۦّ َٞقۡبِّه َٰ

ََعَ  “তাকদর ঘকউ মারা ঘগকল তুফম 

কখকনা তাকদর জনয (জানাযার) সালাত পেকব না। আর তাকদর কবকরর পাকশ 

দোেমান হকব না।”  

এই হাফদস প্রাে এিাকব স্বেং উমার ইবনুল খাত্তাব রাফদোল্লাহু আনহু হকতও 

বফণকত হকেকছ। তাকত রকেকছ: ফতফন বকলন: এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম তার জানাযা পফেকে ঘদন। তার (খাটলার) ঘপছকন ঘপছকন 

যান। আর তাকক দাফন করা পযকন্ত তার কবকরর উপকর দাুঁফেকে থাককন। 
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(উমর বকলন) আফম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর সাকথ এিাকব 

কথা বলার সাহফসকতাে সফতযই অবাক হকেফছলাম। আল্লাহ এবং তাুঁর রাসূল 

অফধক অবগত। আল্লাহর শপথ, ফবষেফট সহজ ফছল। অবকশকষ এ দু’ঘটা আোত 

অবতীণক হে:  

َحدٞ 
َ
ٞأ َٰٓ ََٞعَ ِّ

بَدَٗٞٞوَّلٞتَُصل 
َ
ِّۡنُهمَٞماَتٞأ ام   “তাকদর ঘকউ মারা ঘগকল তুফম কখকনা তাকদর 

জনয (জানাযার) সালাত পেকব না।” এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম আর ঘকাএা মুনাফফককর জানাযা পকেন ফন এবং তার কবকরর উপকর 

দাুঁোন ফন আর এ অবস্থাকতই আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর রূহ কবজ ককর ঘনন। 

ফতরফমযী এিাকব এই হাফদস তাফসীর প্রসকে বণকনা ককরকছন আর ফতফন বকলন: 

(হাফদসফট) হাসান-সহীহ। ইমাম বুখারীও এ হাফদস বণকনা করকছন।  

ۡبَكَٞٞوَّلٞ﴿ َٰلُُهمُۡٞٞتۡعجِّ ۡمَو
َ
ۡوَلَُٰدُهۡمٞ ٞأ

َ
نٞٱّلَلُٞٞيُرِّيدُٞٞإَِّنَماَٞوأ

َ
َبُهمٞأ ِّ َِّهاُٞيَعذ  ٞٞب ۡنَياٞفِّ نُفُسُهمَۡٞٞوتَزَۡهقَٞٞٱلُّ

َ
ٞوَُهمۡٞٞأ

 ]٨٥: اتلوبة[ ﴾٨٥َٞٞكَٰفُِّرونَٞ

“তাকদর মূলধন আর সন্তান-সন্তফত ঘতামার ঘযন ঘিাখ ধাুঁফদকে না ঘদে, 
দুফনোকত আল্লাহ ঘস সব ফদকেই তাকদরকক শাফস্ত ঘদোর ইকে ককরন আর 
কাফফর অবস্থাে ঘযন তাকদর প্রাণবােু ফনগকত হে।” [সূরা আত-তাওবাহ: ৮৫]  

এই ধরকণর আোকতর তাফসীর ইকতাপূকবক বফণকত হকেকছ। আল্লাহ তা‘আলার 

জনয সকল প্রশংসা এবং তাুঁরই অনুগ্রহ।  

﴿ٞٓ ِٞٞإَوَذا ٰۡ نزِّلَ
ُ
نُۡٞٞسوَرة ٞٞأ

َ
ِّٱّلَلَِّٞٞءامُِّنوا ٞٞأ َِّٞٞمعََٞٞوَجَٰهُِّدوا ٞٞب لُوا َٞٞذنََكٞٱۡسَتٞٞرَُسوِلِّ و 

ُ
َٞوَقالُوا ٞٞمِّۡنُهمۡٞٞٱلَطۡولِّٞٞأ

ينََٞٞمعَٞٞنَُكنَٞذۡرنَا نٞرَُضوا ٨٦ٞٞٞٱۡلَقَٰعِّدِّ
َ
ِّأ َٞٞمعَٞٞيَُكونُوا ٞٞب ََٰٞٞوُطبِّعَٞٞٱۡۡلََوالِّفِّ ِّهِّمََۡٞٞعَ وب

َّٞلَٞٞفُهمۡٞٞقُلُ
 ]٨٧  ،٨١: اتلوبة[ ﴾٨٧َٞٞيۡفَقُهونَٞ
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“৮৬. যখন সূরা অবতীণক করা হে ঘয, ‘আল্লাহর ওপর ঈমান স্থাপন কর আর 
তাুঁর রসূকলর সকে ঘথকক ফজহাদ কর’- তখন শফি-সামথকয সম্পন্ন ঘলাককরা 
ঘতামার ফনকট অবযাহফত প্রাথকনা ককর আর বকল, ‘আমাকদরকক ঘরহাই ফদন, যারা 
( কর) বকস থাকক আমরা তাকদর সকেই থাকব। ৮৭. তারা ফপছকন ( কর বকস) 
থাকা স্ত্রীকলাককদর সাকথ থাকাককই পছে ককর। তাকদর হৃদেকক ফসল ককর 
ঘদওো হকেকছ। কাকজই তারা ফকছুই বুেকত পাকর না।” [সূরা আত-তাওবাহ: 
৮৬-৮৭] 

আল্লাহ তা‘আলা ঐ সব ঘলাককদর ফতরস্কার ককরন, যারা ক্ষমতা, সামথকয এবং 

অথক ফবত্ত থাকা সকত্ত্বও ফজহাদ ঘথকক ঘপছকন পকে থাকক এবং তা ঘথকক ফবরত 

থাকক। তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর ফনকট (অফিযাকন না 

ফগকে) বকস থাকার অনুমফত িাে আর বকল: ٞٞيَن نَُكنَٞمَعٞٱۡلَقَٰعِّدِّ َذۡرنَٞا “আমাকদরকক 

ঘরহাই ফদন। যারা ( কর) বকস থাকক আমরা তাকদর সকেই থাকব” তারা 

ফনকজকদর জনয লফিত হওো এবং নারীকদর সাকথ এলাকাে বকস থাকাককই 

পছে ককর ফনকেকছ। ঘসনাবাফহনী ঘবর হকে যাওোর পকর নারীরাই ঘতা ঘপছকন 

পকে থাকক। যুকদ্ধর সমে একল ওরাই হকে সবকিকে কাপুরুষ; ফকন্তু ফনরাপদ 

সমকে তাকদর মত বািাল আর ঘদখা যাে না। ঘযমন, আল্লাহ তাকদর সম্পককক 

অপর এক আোকত বকলন: 

َحةًٞ﴿  شِّ
َ
َِّذاَٞعلَۡيُكۡمٞ ٞأ ۡيَتُهمۡٞٞٱۡۡلَوُۡفَٞٞجآءَٞٞفَإ

َ
ََِّلَۡكٞٞيَنُظُرونََٞٞرأ ۡعيُنُُهمۡٞٞتَُدورُٞٞإ

َ
َٞعلَۡيهُِّٞٞيۡغَشََٰٞٞكٱََّلِّيٞأ

ٞ ٞمِّنَٞ َنةٞ َٞسلَُقوُكمٞٱۡۡلَۡوُفَٞٞذَهَبٞٞفَإَِّذاٞٱلَۡمۡوتِّ لۡسِّ
َ
ِّأ َدادٞ ٞب َحةًٞٞحِّ شِّ

َ
ٞٞأ َلَٰٓئَِّكٞٞٱۡۡلَۡيِّ ََٞٞعَ و 

ُ
ٞيُۡؤمُِّنوا ٞٞلَمۡٞٞأ

ۡحَبَطٞ
َ
ۡعَمَٰلَُهۡمٞ ٞٱّلَلُٞٞفَأ

َ
َِّكَٞٞوََكنَٞٞأ َٰل َٞٞذ ٗياٞٱّلَلََِّٞٞعَ   ]١٩:  االحزاب[ ﴾١٩ٞيَسِّ

“ঘতামাকদর প্রফত কৃপণতার বশবতকী হকে। যখন ফবপদ আকস তখন তুফম ঘদখকব 

মৃতুয িকে অকিতন বযফির নযাে ঘিাখ উফল্টকে তারা ঘতামার ফদকক তাকাকে। 
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অতঃপর ফবপদ যখন ঘককট যাে তখন ধকনর লালসাে তারা ঘতামাকদরকক তীক্ষ্ণ 

বাকয-বাকণ ফবদ্ধ ককর। ফনরাপদ (যখন যুদ্ধফবগ্রহ থাকক না এমন) সমে 

শফিশালী ধারাকলা কথার মাধযকম তাকদর জবান িো হে; ফকন্তু যুকদ্ধর সমে 

(এককবাকর) কাপুরুষ। ওরাই এই সকল ঘলাক যারা ঈমান আকন ফন। অতঃপর 

আল্লাহ তাকদর ‘আমলসমুহ পে ককর ফদকেকছন আর এটা আল্লাহর জনয খুবই 

সহজ।” [সূরা আল-আহযাব: ১৯]  

আল্লাহ তা‘আলা অপর এক আোকত বকলন: 

ٞٞلَۡوَّلَٞٞءاَمُنوا ٞٞٱََّلِّينََٞٞوَيُقوُلٞ﴿ ٰۡ ِّلَ ُٓٞٞسوَرة  ٞٞنُز  َِّذا ٞٞفَإ ٰۡ نزِّلَ
ُ
َۡكَمة ُٞٞسوَرة ٞٞأ ٞٞٱۡلقَِّتاُلٞٞفِّيَهاَٞوذُكِّرََٞٞمُّ َٰ يۡ

َ
َٞرأ

ٞٞٱََّلِّينَٞ ِّهِّمٞفِّ وب
ٞٞقُلُ ٞ ٞمِّنََٞٞعلَۡيهِّٞٞٱلَۡمۡغشِّ َِّٞٞنَظرَٞٞإََِّلَۡكٞٞيَنُظُرونََٞٞمَرض  ۡوَلَٰٞٞٱلَۡمۡوتِّ

َ
َٞعة َٞطا٢٠ٞٞلَُهمۡٞٞفَأ

َِّذاَٞمۡعُروف  َٞٞوقَۡولٞ  ۡمرَُٞٞعَزمَٞٞفَإ
َ
اٞلاََكنَٞٞٱّلَلََٞٞصَدقُوا ٞٞفَلَوۡٞٞٱۡۡل    ]٢١  ،٢٣: حممد[ ﴾٢١ٞلَُهمَۡٞٞخۡيٗ

“মু’ফমনরা বকল, একফট সূরা নাফযল হে না ঘকন? অতঃপর যখন ঘকাকনা সুস্পষ্ট 

অথককবাধক সূরা অবতীণক হে আর তাকত যুকদ্ধর কথা উকল্লখ থাকক তখন তুফম 

তাকদরকক ঘদখকব যাকদর অন্তকর ঘরাগ আকছ মৃতুযর িকে জ্ঞানহারা ঘলাককর মত 

ঘতামার ফদকক তাকাকে। কাকজই ধ্বংস তাকদর জনয। তাকদর জনয উত্তম ফছল 

(আল্লাহর) আনুগতয করা ও নযােসেত কথা বলা। অতঃপর যুকদ্ধর ফসদ্ধান্ত হকল 

তারা যফদ আল্লাহর ফনকট ঘদওো অফেকার পূণক করত। তকব তা তাকদর জনয 

কলযাণকর হত।” [সূরা মুহাম্মদ: ২০]  

আল্লাহ তা‘আলা বকলন:ِّٞهِّۡم وب
ٞقُلُ َٰ  তাকদর হৃদেকক সীল ককর ঘদওো“ َوُطبَِّعََٞعَ

হকেকছ)” ফজহাদ ঘথকক ফবরত থাকা এবং আল্লাহর পকথ রাসূকলর সাকথ ঘবর 

হওোর কারকণ। ََٞفُهۡمَّٞلَٞيۡفَقُهون “কাকজই তারা ফকছুই বুেকত পাকর না” অথকাৎ 
ফককস তাকদর জনয কলযাণ রকেকছ ঘসটা তারা বুকে না? যার ফকল ঘসটা তারা 
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করকব। (আরও বুকে না) ফককস তাকদর অকলযাণ রকেকছ? ফকল ঘসটা ঘথকক 

তারা ফবরত থাককব।  

نِّٞ﴿ ِّهِّمَۡٞٞجََٰهُدوا َٞٞمَعُهۥَٞءاَمُنوا َٞٞوٱََّلِّينَٞٞٱلَرُسوُلَٞٞلَٰكِّ َٰل ۡمَو
َ
ِّأ هِّۡمٞ ٞب نُفسِّ

َ
َلَٰٓئَِّكَٞٞوأ و 

ُ
ٞٱۡۡلَۡيَرَُٰت ٞٞلَُهمَُٞٞوأ

َلَٰٓئَِّكٞ و 
ُ
َعد٨٨َٞٞٞٱلُۡمۡفلُِّحونَُٞٞهمَُٞٞوأ

َ
ٰٞ ٞلَُهمۡٞٞٱّلَلُٞٞأ نَۡهَٰرََُٞٞتۡتَِّهاٞمِّنََٞتۡرِّيَٞجَنَٰ

َ
ِّينَٞٞٱۡۡل َِّكٞٞفِّيَها َٞٞخَِٰلِّ َٰل َٞذ

يمُٞٞٱۡلَفۡوزُٞ  ]٨٩  ،٨٨: اتلوبة[ ﴾٨٩ٞٱۡلَعظِّ

“৮৮. ফকন্তু রাসূল আর তার সাকথ যারা ঈমান একনকছ তারা তাকদর মাল ফদকে 
এবং জান ফদকে ফজহাদ ককর। যাবতীে কলযাণ ঘতা তাকদরই জনয। সফলকাম 
ঘতা তারাই। ৮৯. আল্লাহ তাকদর জনয জান্নাত প্রস্তুত ককর ঘরকখকছন যার 
ফনম্নকদকশ েণকাধারা প্রবাফহত, যাকত তারা ফিরকাল থাককব। এটাই হল ফবরাট 
সফলতা।” [সূরা আত-তাওবাহ: ৮৮-৮৯]  

ইকতাপূকবক আল্লাহ তা‘আলা মুনাফফককদর ঘগানাহ সম্পককক আকলািনা ককরন। 

এরপর ফতফন মুফমনগকণর প্রশংসা ককরন এবং পরকাকল তাকদর সাওোব 

সম্পককক বণকনা ঘদন। ফতফন বকলন: ٞ َمَعُهۥَٞجََٰهُدوا  ٞ ٞٱلَرُسوُلَٞوٱََّلِّيَنَٞءاَمُنوا نِّ  ফকন্তু“ َلَٰكِّ
রাসূল আর তার সাকথ যারা ঈমান একনকছ তারা ফজহাদ ককর” এই দু’ফট 

আোকতর ঘশষ পযকন্ত তাকদর অবস্থা এবং ফঠকানা সম্পককক আকলািনা ককরন।  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ٞ ٞٱۡۡلَۡيَرَُٰت ٞلَُهُم َلَٰٓئَِّك و 
ُ
 যাবতীে কলযাণ ঘতা তাকদরই“ َوأ

জনয” অথকাৎ পরকাকল। জান্নাতুল ফফরদাউকস এবং উুঁিু স্তকর।  

ُرونَٞٞوََجآءَٞ﴿ ِّ ۡعَرابِّٞٞمِّنَٞٞٱلُۡمَعذ 
َ
ُۡؤَذنَٞٞٱۡۡل ٞٞٱّلَلََٞٞكَذبُوا ٞٞٱََّلِّينََٞٞوَقَعدَٞٞلَُهمَۡٞٞلِّ ۥ  يُبَٞٞورَُسوَِلُ ٞٱََّلِّينََٞٞسُيصِّ

ٞٞمِّۡنُهمَۡٞٞكَفُروا ٞ مٞ َٞعَذاب  َلِّ
َ
 ]  ٩٣: اتلوبة[ ﴾٩٠ٞأ
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“৯০. মরুিারীকদর মকধযও ওজর-আপফত্ত ঘপশকারীরা একস অবযাহফতর আকবদন 
জানাকলা। যারা (ফনকজকদর ঈমান থাকার বযাপাকর) আল্লাহ ও তাুঁর রসূকলর 
ফনকট ফমথযা বকলফছল তারাও ফপছকন রকে ঘগল। তাকদর (অথকাৎ ঘবদুইনকদর) 
মকধয যারা কুফুরী ককরকছ শীঘ্রই এক িেঙ্কর ‘আযাব তাকদরকক পাকোও 
করকব।” [সূরা আত-তাওবাহ: ৯০] 

এরপর আল্লাহ তা‘আলা ফজহাদ পফরতযাকগর বযাপাকর ওযর ঘপশকারীকদর অবস্থা 

সম্পককক বণকনা ককরন, যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম-এর ফনকট 

একস ওযর ঘপশ করকত থাকক আর তাকদর ফজহাকদ ঘবর হকত ঘয দুবকলতা ও 

অক্ষমতা রকেকছ তার বণকনা ঘদে। এরা হকে মফদনার আকশ-পাকশ বসবাসকারী 

আরব ঘবদুঈন। দাহ্হাক বণকনা ককরন।  

আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস রাফদোল্লাহু আনহুমা َُٞرون ِّ ٞٱلُۡمَعذ   ওজর-আপফত্ত“ وََجآَء

ঘপশকারীরা একস” (তাশদীদ ফবহীন) পকেন আর বকলন: এ হকে ওযরওোলা। 

ঘকননা আল্লাহ তা‘আলা এর পকর বকলন: َٞورَُسوَِلُۥ ٱّلَلَ  ٞ  যারা“ َوَقَعَدٞٱََّلِّيَنَٞكَذبُوا
(ফনকজকদর ঈমান থাকার বযাপাকর) আল্লাহ ও তাুঁর রাসূকলর ফনকট ফমথযা 

বকলফছল তারাও ফপছকন রকে ঘগল” অথকাৎ তারা একস ওযর ঘপশ ককর ফন।  

এরপর আল্লাহ তা‘আলা তাকদর জনয যন্ত্রণাদােক শাফস্তর হুুঁফশোফর উচ্চারণ ককর 

বকলন: ٞ م َلِّ
َ
ٞأ مِّۡنُهۡمَٞعَذاب   ٞ يُبٞٱََّلِّيَنَٞكَفُروا  তাকদর (অথকাৎ ঘবদুইনকদর) মকধয“ َسُيصِّ

যারা কুফুরী ককরকছ, শীঘ্রই এক িেঙ্কর ‘আযাব তাকদরকক পাকোও করকব।”  

َٞٞلۡيَسٞ﴿ َعَفآءََِّٞٞعَ َٞٞوَّلٞٞٱلضُّ َٞٞوَّلٞٞٱلَۡمۡرَضَََٰٞٞعَ ٞنََصُحوا ٞٞإَِّذاَٞحَرجٞ ٞيُنفُِّقونََٞٞماََٞيُِّدونََّٞٞلٞٞٱََّلِّينَََٞٞعَ
ِّٞ َ ّٞٞللِّ ِّۦ  َٞٞماَٞورَُسوِلِّ نِّيَََٞٞعَ يمٞ َٞغُفور َٞٞوٱّلَلَُٞٞسبِّيل  ٞٞمِّنٞٱلُۡمۡحسِّ َٞٞوَّل٩١ٞٞٞرَحِّ ٓٞٞإَِّذاٞٱََّلِّينَََٞٞعَ تَۡوكََٞٞما

َ
ٞأ

َۡحمِّلَُهمۡٞ ََٰٞٞلِّ دَُّٞٞلٓٞٞقُۡل جِّ
َ
ٓٞٞأ ۡۡحِّلُُكمَۡٞٞما

َ
ۡعُيُنُهمۡٞٞتََوَلوا َٞٞعلَۡيهِّٞٞأ

َ
َّلَٞٞحَزنًاٞٱَلۡمعِّٞٞمِّنَٞٞتَفِّيُضَٞٞوأ

َ
َٞماََٞيُِّدوا ٞٞأ
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ٞٞٱلَسبِّيُلٞٞ۞إَِّنَما٩٢ٞٞيُنفُِّقونَٞ نُونََكٞيَۡسَتٞٞٱََّلِّينَََٞٞعَ ۡغنَِّيآُء ٞٞوَُهمۡٞٞذِّ
َ
نٞرَُضوا ٞٞأ

َ
ِّأ َٞمعَٞٞيَُكونُوا ٞٞب

ٞ َٰٞٞٱّلَلَُٞٞوَطَبعَٞٞٱۡۡلََوالِّفِّ ِّهِّمََۡٞٞعَ وب
   ]٩٣  ،٩١: اتلوبة[ ﴾٩٣َٞيۡعلَُمونََّٞٞلَٞٞفُهمۡٞٞقُلُ

“৯১. দুবককলর উপর, পীফেকতর উপর আর বযে করার মত ঘকাকনা সম্বল যাকদর 
ঘনই তাকদর উপর ঘকাকনা অফিকযাগ ঘনই। যফদ তারা আল্লাহ ও তাুঁর রাসূকলর 
প্রফত কলযাণকামী হকে থাকক। সৎ কমক পরােণকদর ফবরুকদ্ধ অফিকযাগ উোপন 
করার ঘকাকনা সুকযাগ ঘনই। আর আল্লাহ বেই ক্ষমাশীল, পরম দোলু। ৯২. 
তাকদর ফবরুকদ্ধও ঘকাকনা অফিকযাগ ঘনই যারা ঘতামার কাকছ যখন বাহন 
িাওোর জনয একসফছল তখন তুফম বকলফছকল, ‘আফম ঘতা ঘতামাকদর জনয ঘকাকনা 
বাহন পাফে না’। তখন তারা ফফকর ঘগল আর ঘস সমে তাকদর ঘিাখ ঘথকক অশ্র 
েকর পেফছল এ দুঃকখ ঘয, বযে বহন করার মত ঘকাকনা ফকছু তাকদর ফছল না। 
৯৩. অফিকযাগ ঘতা তাকদর ফবরুকদ্ধ যারা সম্পদশালী হওো সকত্ত্বও (যুকদ্ধ যাওো 
হকত) ঘতামার কাকছ অবযাহফত প্রাথকনা ককরফছল, যারা  কর বসা থাকা (স্ত্রী 
ঘলাককদর) সকে থাককতই পছে ককরফছল। আল্লাহ তাকদর হৃদেকক সীল ককর 
ফদকেকছন আর এ জনয ঘয, (ফককস ফনকজকদর কলযাণ আকছ আর ফককস 
অকলযাণ) তা তারা জাকন না।” [সুরা আত-তাওবাহ: ৯১-৯৩] 

এরপর আল্লাহ তা‘আলা (ববধ) ওযরগুকলার কথা বণকনা ককরন, ঘযগুকলার 

কারকণ যুকদ্ধ না ফগকে বকস থাককলও ক্ষফত ঘনই। তন্মকধয (প্রথমত ফতফন) ঘসই 

ওযকরর কথা উকল্লখ ককরন, যা ঘকাকনা বযফির সাকথ অফবকেদযিাকব থাকক, 

শারীফরক দুবকলতা যা কাউকক ফজহাকদ না ঘযকত অনুমফত ঘদে। ঘযমন অন্ধ, 

ঘখাুঁো এবং তার অনুরূপ। এ কারকণ ফতফন এর িারা শুরু ককরকছন। এরপর 

ফতফন এমন সব ওজকরর কথা উকল্লখ ককরকছন ঘযগুকলা স্থােী নে। ঘযমন 

অসুস্থতা, যা আল্লাহ তা‘আলার পকথ যুদ্ধ করকত বাধা ঘদে অথবা দাফরদ্রতা, 
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যার কারকণ ঘস যুকদ্ধর জনয প্রস্তুত হকত পাকর না -এ সমস্ত ঘলাককর জনয 

অসুফবধা ঘনই যফদ তারা যুকদ্ধ না ফগকে বকস থাকক আর তাকদর বকস থাকা 

অবস্থাে তারা কলযাণকামী হে। তারা ফবকিষ ছোকনা অথবা কাকফরকদর ফবরুকদ্ধ 

যুদ্ধ ঘথকক মুসফলমবৃেকক ফনরুৎসাফহত ককর না; বরং তাকদর এ সকল অবস্থাে 

তারা সৎ স্বিাকবর অফধকারী। এ কারকণ আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ٞ ََٞعَ َما
نَِّيٞمِّنَٞسبِّيل  ٞ يمٞ ّٞلَلَُٞغُفور َٞوٱٞٱلُۡمۡحسِّ رَحِّ  “কমক পরােণকদর ফবরুকদ্ধ অফিকযাগ উোপন 

করার ঘকাকনা সুকযাগ ঘনই। আর আল্লাহ বেই ক্ষমাশীল, পরম দোলু।”  

আউযােী বণকনা ককরন, ঘলাককরা যখন ইফস্তস্কা (বৃফষ্ট প্রাথকনার সালাত)-এর জনয 

ঘবর হে তখন তাকদর মাকে ফবলাল ইবনু সা‘আদ দাুঁফেকে আল্লাহর প্রশংসা ও 

গুণকীতকন ককর বকলন: উপফস্থত জনমেফল, ঘতামারা ফক ঘগানাকহর স্বীকৃফত ফদে 

না? তারা বকল: হাুঁ, আল্লাহর শপথ, এরপর ফতফন বকলন: ঘহ আল্লাহ আমরা 

ঘতামাকক বলকত শুফন: ٞ  َٞسبِّيل ٞمِّن نَِّي ٞٱلُۡمۡحسِّ
ََٞعَ  কমক পরােণকদর ফবরুকদ্ধ“ َما

অফিকযাগ উোপন করার ঘকাকনা সুকযাগ ঘনই” আমরা ঘগানাকহর স্বীকৃফত 

ফদকেফছ। কাকজই আমাকদরকক ক্ষমা করুন, আমাকদর প্রফত রহম করুন, 

আমাকদর প্রফত বৃফষ্ট বষকণ করুন। ফতফন তাুঁর দু’হাত উকত্তালন ককরন। (তার 

সকে) ঘলাককরাও তাকদর দু’হাত উকত্তালন ককর। এরপর আল্লাহ তা‘আলা 

তাকদর প্রফত বৃফষ্ট বষকণ ককরন। আউফী বণকনা ককরন, আবু্দল্লাহ ইবনু আব্বাস 

রাফদোল্লাহু আনহুমা এ আোত সম্পককক বকলন: রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম ঘলাককদরকক যুকদ্ধ তাুঁর সাকথ ঘবর হকে আসকত ফনকদকশ ঘদন। তখন 

একদল সাহাবী ঘবর হকে আকসন যাকদর মকধয আবু্দল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল ইবনু 

মুকারফরন আল-মুযানীও ফছকলন। তাুঁরা বকলন: ঘহ আল্লাহর রাসূল, আমাকদরকক 

বাহন ফদন। তখন ফতফন (সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম) তাুঁকদরকক বকলন: 
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আল্লাহর শপথ, আমার কাকছ ঘকাকনা বাহন ঘনই। তারা কাুঁদকত কাুঁদকত ফফকর 

যাে। তাকদর জনয ফজহাকদ না ফগকে বকস থাকা কষ্টসাধয হকে পকে। তাকদর 

(পকথর) খরিও ঘনই আবার বাহনও ঘনই। আল্লাহ তা‘আলা যখন তাুঁর প্রফত 

এবং তাুঁর রাসূকলর প্রফত তাকদর িাকলাবাসার আগ্রহ লক্ষয ককরন তখন তাকদর 

ওযর গ্রহণ ককর আোত অবতীণক ককরন: ََٞعف ٞٱلضُّ ََٞعَ ٞٱلَۡمۡرَضََٰٞلۡيَس ََٞعَ َٞوَّل آءِّ  

“দুবককলর উপর, পীফেকতর উপর ঘকাকনা অফিকযাগ ঘনই” ََٞعف ٞٱلضُّ ََٞعَ آءَلۡيَس  

“দুবককলর উপর”ََٞفُهۡمَّٞلَٞيۡعلَُمون “তা তারা জাকন না” এই পযকন্ত।  

মুজাফহদ রহ. َٞۡۡحمِّلَُهم َٞلِّ تَۡوَك
َ
ٞأ َٞمآ ٞإَِّذا ٞٱََّلِّيَن ََٞعَ  তাকদর ফবরুকদ্ধও ঘকাকনা“ َوَّل

অফিকযাগ ঘনই, যারা ঘতামার কাকছ যখন বাহন িাওোর জনয একসফছল” এ 

আোত সম্পককক বকলন: মুকারফরন ইবনু মুযােনাহ ঘগাকত্রর বযাপাকর (এ আোত) 

অবতীণক হে।  

ইবনু আবু হাফতম বণকনা ককরন, হাসান বকলন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম বকলকছন: ঘতামরা মফদনাে একদল ঘলাক ঘছকে একসছ, ঘতামরা যা 

ফকছুই খরি ককরছ, ঘয ঘকাকনা উপতযকা অফতক্রম ককরছ আর শত্রুকদর ঘথকক 

ঘয ঘকাকনা কষ্ট ঘপকেছ তাকতই তারা ঘতামাকদর সাকথ সাওোকব শরীক হকেকছ। 

এরপর ফতফন পাঠ ককরন: ٞۡۡحِّلُُكۡم
َ
ُدَٞمآٞأ جِّ

َ
َّٞلٓٞأ َٰ َۡحمِّلَُهۡمٞقُلۡ تَۡوَكَٞلِّ

َ
َمآٞأ ٞٱََّلِّيَنٞإَِّذٞا َوَّلََٞعَ

 তাকদর ফবরুকদ্ধও ঘকাকনা অফিকযাগ ঘনই যারা ঘতামার কাকছ যখন বাহন“ َعلَۡيهِّٞ

িাওোর জনয একসফছল তখন তুফম বকলফছকল, ‘আফম ঘতা ঘতামাকদর জনয ঘকান 

বাহন পাফে না’।”  

মুল হাফদসফট সহীহ বুখারী ও মুসফলকম বফণকত হকেকছ, আনাস রাফদোল্লাহু আনহু 

বকলন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলকছন: মফদনাে একদল 
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ঘলাক রকেকছ, ঘতামরা ঘয উপতযকাই অফতক্রম ককরছ, সমু্মকখ অগ্রসর হকেছ 

তাকতই তারা ঘতামাকদর সাকথ রকেকছ। সাহাবীগণ বকলন: তারা মফদনাকত 

ঘথককই? ফতফন বকলন: হাুঁ, তাকদর ওযর তাকদরকক আটকক ফদকেকছ। আর ধনী 

হওো সকত্ত্বও যারা ফজহাকদ না ফগকে বকস থাকার অনুমফত ঘিকেকছ আল্লাহ 

তা‘আলা তাকদর প্রফত ফতরস্কার ককরকছন। আর তাকদর িৎকসনা ককরকছন 

ঘপছকন ঘথকক যাওোকত খুফশ হওোে নারীকদর সাকথ যারা তাকদর বাফে কর 

বকস থাকক।  

ِّهِّۡمَٞفُهۡمَّٞلَٞيۡعلَُمونَٞ وب
ٞقُلُ َٰ ََٞعَ  আল্লাহ তাকদর হৃদেকক সীল ককর ফদকেকছন“ َوَطَبَعٞٱّلَلُ

আর এ জনয ঘয, (ফককস ফনকজকদর কলযাণ আকছ আর ফককস অকলযাণ) তা তারা 

জাকন না।” 

ُرونَٞ﴿ ُروا َّٞٞلٞٞقُلٞإََِّلۡهِّۡمٞ ٞرََجۡعُتمۡٞٞإَِّذاٞإََِّلُۡكمَۡٞٞيۡعَتذِّ نَاٞقَدۡٞٞلَُكمۡٞٞنُّۡؤمِّنَٞٞلَنَٞتۡعَتذِّ
َ
ٞمِّنۡٞٞٱّلَلَُٞٞنَبأ

ۡخَبارُِّكۡمٞ 
َ
َٰلِّمِّٞٞإَِّلَٰٞٞتَُردُّونَُٞٞثمََٞٞورَُسوُِلُۥَٞعَملَُكمۡٞٞٱّلَلَُٞٞوَسَيَىٞأ ُِّئُكمَٞوٱلَشَهََٰدةِّٞٞٱۡلَغۡيبَِّٞٞع َِّماَٞفُينَب  ٞب

ِّٱّلَلَِّٞٞسَيۡحلُِّفون٩٤ََٞٞٞتۡعَملُونَُٞٞكنُتمۡٞ ُۡعرُِّضوا ٞٞإََِّلۡهِّمۡٞٞٱنَقلَۡبُتمۡٞٞإَِّذاٞلَُكمۡٞٞب ۡعرُِّضوا َٞٞعۡنُهۡمٞ َٞلِّ
َ
َٞعۡنُهۡمٞ ٞفَأ

ٞ ٞإَِّنُهمۡٞ َُٰهمۡٞٞرِّۡجس  َوى
ۡ
َِّماَٞجَزآَء َٞٞجَهَنمَُٞٞوَمأ ُبونَََٞٞكنُوا ٞٞب ٞفَإِّنَٞعۡنُهۡمٞ ٞلََِّتَۡضۡوا ٞٞلَُكمَُۡٞٞيۡلُِّفون٩٥َٞٞٞيَۡكسِّ

قِّيَٞٞٱۡلَقۡومَِّٞٞعنِّٞٞيَۡرَضََّٰٞٞلٞٞٱّلَلَٞٞفَإِّنََٞٞعۡنُهمۡٞٞتَۡرَضۡوا ٞ  ]٩١  ،٩٤: اتلوبة[ ﴾٩٦ٞٱۡلَفَٰسِّ

“৯৪. তারা ঘতামাকদর ফনকট ওযর ঘপশ করকব যখন ঘতামরা তাকদর কাকছ 
ফফকর যাকব। বল, ‘ঘতামরা ওযর ঘপশ ককরা না, আমরা ঘতামাকদরকক কখকনা 
ফবশ্বাস করব না। অবশযই আল্লাহ ঘতামাকদর খবর আমাকদরকক জাফনকে 
ফদকেকছন। আর আল্লাহ ঘতামাকদর আমল ঘদখকবন এবং তাুঁর রাসূলও। তারপর 
ঘতামাকদরকক ফফফরকে ঘনওো হকব গাকেব ও প্রকাকশযর জ্ঞানীর ফনকট। অতঃপর 
ফতফন ঘতামাকদরকক যা ঘতামরা আমল করকত ঘস সম্পককক জাফনকে ঘদকবন’। 
৯৫. যখন ঘতামরা তাকদর কাকছ ফফকর যাকব, তখন অফিকরই ঘতামাকদর কাকছ 
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আল্লাহর নাকম শপথ করকব, যাকত ঘতামরা তাকদরকক উকপক্ষা কর। সুতরাং 
ঘতামরা তাকদরকক উপকক্ষা কর। ফনশ্চে তারা অপফবত্র এবং জাহান্নাম হল 
তাকদর আশ্রেস্থল। তারা যা অজকন করত, তার প্রফতফলস্বরূপ। ৯৬. তারা শপথ 
করকব ঘতামাকদর ফনকট, যাকত ঘতামরা তাকদর প্রফত সন্তুষ্ট হও। অতএব 
ঘতামরা যফদও তাকদর প্রফত সন্তুষ্ট হও, তকব ফনশ্চে আল্লাহ ফাফসক কওকমর 
প্রফত সন্তুষ্ট হন না।” [সূরা আত-তাওবাহ: ৯৪-৯৬] 

মুনাফফককদর িক্রাকন্তর বণকনা : 

আল্লাহ তা‘আলা মুনাফফককদর সম্পককক বণকনা ককরন ঘয মুফমনগণ যখন মফদনাে 

ফফকর আকস তখন মুনাফফকরা মুফমনকদর ফনকট ওযর ঘপশ করকত থাকক। এ 

প্রসকে আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর নবীকক বকলন ‘বলূন ঘতামরা ওযর ঘপশ ককরা না 

আমরা কখনই ঘতামাকদরকক ফবশ্বাস কফর না।’ অথকাৎ ঘতামাকদরকক সতযবাদী 

বকল ফবশ্বাস কফর না। (আল্লাহ ঘতামাকদর খবর আমাকদর কাকছ জাফনকে 

ফদকেকছন) অথকাৎ আল্লাহ ঘতামাকদর অবস্থাফদ আমাকদর জাফনকে ফদকেকছন 

(অফিকরই আল্লাহ তা‘আলা এবং তাুঁর রাসূল ঘতামাকদর কমকসমূহ প্রতযক্ষ 

করকবন)। অথকাৎ পৃফথবীকত ঘলাককদর কাকছ ঘতামাকদর কমকসমূহ প্রকাশ ককর 

ফদকবন।  

ُكنُتۡمَٞتعۡٞٞ َِّمٞا ُِّئُكمٞب َملُونََٞفُينَب  “ঘতামাকদরকক ঘতামাকদর সৎকমক ও মে কমক সম্পককক 

অবফহত করকবন ও এর ফিফত্তকত ঘতামাকদর প্রফতফল ফদকবন।” অতঃপর আল্লাহ 

তা‘আলা তাকদর (মুনাফফককদর) সম্পককক বণকনা ককরন ঘয, অফিকরই তারা ওযর 

ঘপকশর জনয ঘতামাকদর সাকথ শপথ করকব যাকত ঘতামরা তাকদর পফরহার কর 

কাকজই তুে তাফেলযস্বরূপ তাকদরকক উকপক্ষা কর। ফনঃসকেকহ তারা অপফবত্র। 

অপফবত্র তাকদর আিযন্তরীণ ফবষে ও আক্বীদা-ফবশ্বাস। তারা যা উপাজকন 
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ককরফছল প্রফতফল ফহসাকব, পরকাকল তাকদর ফঠকানা হকে জাহান্নাম। অথকাৎ 

গুনাহ ও ঘদাষত্রুফটর কারকণ। 

قِّيَٞ  অথকাৎ আল্লাহ ও তাুঁর রাসূকলর আনুগতয ঘথকক ঘবর হকে ঘগকছ।  ٱۡلَفَٰسِّ

ঘকননা فسق বলা হে, ঘবর হকে যাওোকক। ঘযমন ইুঁদুরকক فويسقة বলা হে 
ফাসাদ সৃফষ্টর উকেকশয তার গতক ঘথকক ঘবর হওোর জনয। 

  
ۡعَراُبٞ﴿

َ
َشدُّٞٞٱۡۡل

َ
َِّفاٗقاُٞكۡفٗراٞأ ۡجَدرَُٞٞون

َ
َّلَٞٞوأ

َ
ُٓٞٞحُدودََٞٞيۡعلَُموا ٞٞأ نَزَلَٞٞما

َ
َٰٞٞٱّلَلُٞٞأ ََٞٞعَ ِّۦه َٞعلِّيمٞ َٞوٱّلَلُٞٞرَُسوِلِّ

ۡعَرابَِّٞٞومِّن٩٧ََٞٞٞحكِّيمٞ 
َ
ذَُٞٞمنٞٱۡۡل َبُصَٞٞمۡغَرٗماٞيُنفِّقَُٞٞماَٞيَتخِّ ُِّكمَُٞٞوَيََتَ َِّر ٞٞب َِّرةَُٞٞعلَۡيهِّمۡٞٞٱَلَوآئ َٞدآئ

ۡعَرابَِّٞٞومِّن٩٨ََٞٞٞعلِّيمٞ َٞسمِّيعٞ َٞوٱّلَلُٞٞٱلَسوۡءِّ ٞ
َ
ِّٱّلَلِّٞٞيُۡؤمِّنَُٞٞمنٞٱۡۡل رَِّٞٞوٱَۡلَۡومِّٞٞب ذُٞٞٱٓأۡلخِّ ٞيُنفِّقَُٞٞماَٞوَيَتخِّ

ٞ  ٰ َٰ َّلٓٞٞٱلَرُسولِّ َٞٞوَصلََوَٰتِّٞٞٱّلَلِّٞٞعِّندَٞٞقُُرَب
َ
لُُهمُٞٞلَُهۡمٞ ٞقُۡرَبة ٞٞإَِّنَهاٞأ ٞٞٱّلَلَُٞٞسُيۡدخِّ ٞٞفِّ  ٓ َٞغُفور ٞٞٱّلَلَٞٞإِّنَٞٞرَۡۡحَتِّهِۦّ

يمٞ    ]٩٩  ،٩٧: اتلوبة[ ﴾٩٩ٞرَحِّ

“৯৭. ঘবদুঈনরা কুফর ও কপটতাে কফঠনতর এবং আল্লাহ তাুঁর রাসূকলর উপর 
যা নাফযল ককরকছন তার সীমাকরখা না জানার অফধক উপকযাগী। আর আল্লাহ 
সবকজ্ঞানী, প্রজ্ঞামে। ৯৮. আর ঘবদুঈনকদর ঘকউ ঘকউ যা (আল্লাহর পকথ) বযে 
ককর, তা জফরমানা গণয ককর এবং ঘতামাকদর দুফবকপাককর প্রতীক্ষাে থাকক। 
দুফবকপাক তাকদর উপরই এবং আল্লাহ সবককশ্রাতা, সবকজ্ঞানী। ৯৯. আর 
ঘবদুঈনকদর ঘকউ ঘকউ আল্লাহ ও ঘশষ ফদকনর প্রফত ঈমান রাকখ এবং যা বযে 
ককর তাকক আল্লাহর ফনকট বনকটয ও রাসূকলর ঘদা’আর উপাে ফহকসকব গণয 
ককর। ঘজকন রাখ, ফনশ্চে তা তাকদর জনয বনককটযর মাধযম। অফিকরই আল্লাহ 
তাকদরকক তাুঁর রহমকত প্রকবশ করাকবন। ফনশ্চে আল্লাহ অফত ক্ষমাশীল, পরম 
দোলু।” [সূরা আত-তাওবাহ: ৯৭-৯৯] 

ঘবদুঈন ঘলাককরা কুফুরী ও কপটতার ফদক ঘথকক অফধক ককঠার: 
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আল্লাহ তা‘আলা বণকনা ককরন ঘয, মরুবাসীকদর মকধয রকেকছ কাকফর, মুনাফফক 

ও মু’ফমন। তকব তাকদর (মরুবাসী ঘলাককদর) কুফুরী ও কপটতা অনযকদর ঘিকে 

বযাপক, কফঠন ও অফধক উপকযাগী। অথকাৎ তারা আল্লাহ তাুঁর রাসূকলর উপর যা 

অবতীণক ককরকছন তার সীমা না জানার বযাপাকর অফধকতর ঘযাগয। ঘযমন 

আ‘মাশ ইব্রাহীম ঘথকক বণকনা ককরন ঘয, জননক ঘবদুঈন যাকেদ ফবন সওহান-

এর ফনকট উপফবষ্ট ফছল। ফতফন (যাকেদ) তাুঁর সাথীকদর সাকথ কথা বলফছকলন 

আর ফতফন ‘নাহাওোে’-এর যুকদ্ধ তাুঁর হাত হারান (ঘককট ফবফেন্ন হে)। গ্রাময 

ঘলাকফট বলল: আল্লাহর শপথ ঘতামার কথা আমাকক িমৎকৃত ককরকছ। আর 

ঘতামার হাত আমাকক সকেকহ ঘফকলকছ। যাকেদ বলকলন: তুফম আমার হাকতর 

বযাপাকর সফেহান ঘকন? মরুবাসী ঘলাকফট বলল: আল্লাহর শপথ আফম জাফন না 

ঘকাকনা হাতফট তারা ঘককটফছল (িুফর অপরাকধর জনয) ডান হাত নাফক বা হাত? 

যাকেদ ইবন সওহান বলকলন: আল্লাহ সতযই বকলকছন: ُٞٗٞكۡفر َشدُّ
َ
ۡعَراُبٞأ

َ
َِّفاقٗٞٱۡۡل َون ٞاٞا

ٞ َٞيۡعلَُموا ُٞحُدوَد َّل
َ
ٞأ ۡجَدُر

َ
ِۦَّوأ ٞرَُسوِلِّ َٰ ََٞعَ ٞٱّلَلُ نَزَل

َ
ٓٞأ َما  “ঘবদুঈনরা কুফর ও কপটতাে 

কফঠনতর এবং আল্লাহ তাুঁর রাসূকলর উপর যা নাফযল ককরকছন তার সীমাকরখা 

না জানার অফধক উপকযাগী।”  

ইমাম আহমাদ ইবকন আব্বাস ঘথকক ফতফন (ইবনু আব্বাস) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম ঘথকক বণকনা ককরন: “ঘয মরু অঞ্চকল বাস ককর ঘস হে 

ককঠার, ঘয ফশকাকরর ফপছকন ছুকট ঘস হে গাকফল আর ঘয বাদশাহর কাকছ 

আকস ঘস ফফতনাে পকে”। আবু দাউদ, ফতরফমযী এবং নাসাঈ বণকনা ককরকছন। 

আর ফতরফমযী হাফদসফটকক হাসান বকলকছন, (তা হকে) “জননক ঘবদুঈন 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লামকক ফকছু উপক ৌকন ফদকল ফতফন 

ঘবদুঈনকক এর ককেকগুণ প্রফতদান ফদকলন, ফকল ঘস খুফশ হল। তখন 
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রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বলকলন: আমার মকন হে ঘযন আফম 

ঘকাকনা কুরাইশ, সাকাফী, আনসারী এবং দাওফস ছাো অনয কারও ঘথকক 

উপক ৌকন গ্রহণ না কফর।” ঘকননা তারা মক্কা, তাকেফ, মফদনা এবং ইোকমকন 

বাস করত। তারা মরুবাসীকদর ঘিকে ঘকামল িফরকত্রর অফধকারী। ঘকননা 

মরুবাসীকদর স্বিাব প্রকৃফতকত রকেকছ রুক্ষতা।  

 আল্লাহ সবকজ্ঞানী ও প্রজ্ঞামে” ঐ বযফির বযাপাকর ঘয ঈমান ও“ َوٱّلَلَُٞعلِّيم َٞحكِّيمٞ 

জ্ঞান ফশক্ষা লাকির অফধকার রাকখ আর বাোকদর মাকে জ্ঞান, অজ্ঞতা, ঈমান, 

কুফরী এবং কপটতা বণ্টকনর ঘক্ষকত্র ফতফন প্রজ্ঞার অফধকারী। তাুঁর জ্ঞান ও 

প্রজ্ঞা ঘহতু ফতফন যা ককরন ঘস সম্পককক ফজজ্ঞাফসত হকবন না।  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বণকনা ককরন ঘয, তারা আল্লাহর রাস্তাে দানকক ٞٗاَمۡغَرم  

জফরমানা, ক্ষফত মকন ককর  ُِّٞكُم َبُصٞب ِّرََٞوَيََتَ ٱَلَوآئ  “আর ঘতামাকদর দু কটনা বা 

ফবপদাপকদর তারা প্রফতক্ষা ককর।” বস্তুত: ٞ ِّٞٱلَسوۡء َِّرةُ َٞدآئ  উকল্টা তাকদর“ َعلَۡيهِّۡم

উপরই দুঃখ মফসবত আপফতত হে।” আল্লাহ তার বাোকদর অফতশে ঘদা’আ 

শ্রবণকারী আর ঘক সাহাযয পাওোর অফধকারী ও ঘক অপদস্থ হওোর ঘযাগয ঘস 

সম্পককক সবকাকপক্ষা জ্ঞাত।  

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বকলন: এটা মরুবাসী ঘলাককদর প্রশংফসত একফট 

অংশ। আর তারা ওরাই যারা আল্লাহর রাস্তাে যা খরি ককর তাকক তারা আল্লাহ 

তা‘আলার বনকটয অজককনর মাধযম মকন ককর, যার িারা তারা আল্লাহর বনকটয 

অজকন ককর থাকক। আর এর িারা তারা তাকদর জনয আল্লাহর রাসূকলর ঘদা’আ 

কামনা ককর থাকক। সফতযই তা আল্লাহর বনকটয লাকির মাধযম, ঘজকন রাখ 

ফনশ্চে তা তারা অজকন করকব।  
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َولُونََٞٞوٱلَسَٰبُِّقونَٞ﴿
َ
رِّينَٞٞمِّنَٞٞٱۡۡل نَصارِّٞٞٱلُۡمَهَٰجِّ

َ
َٞٞبِّإِّۡحَسَٰنٞ ٞٱَتَبُعوُهمَٞوٱََّلِّينََٞٞوٱۡۡل َٞعۡنُهمۡٞٞٱّلَلَُٞٞرضِّ

َعدََٞٞعۡنهَُٞٞورَُضوا ٞ
َ
ٰٞ ٞلَُهمَۡٞٞوأ نَۡهَٰرََُٞٞتَۡتَهاََٞتۡرِّيَٞجَنَٰ

َ
ِّينَٞٞٱۡۡل َٓٞٞخَِٰلِّ بَٗدا ٞٞفِّيَها

َ
َِّكٞٞأ َٰل يمُٞٞٱۡلَفۡوزَُٞٞذ  ﴾١٠٠ٞٱۡلَعظِّ

  ]١٣٣: اتلوبة[

“১০০. আর মুহাফজর ও আনসারকদর মকধয যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা 
তাকদরকক অনুসরণ ককরকছ সুেরিাকব, আল্লাহ তাকদর প্রফত সন্তুষ্ট হকেকছন 
আর তারাও আল্লাহর প্রফত সন্তুষ্ট হকেকছ। আর ফতফন তাকদর জনয প্রস্তুত 
ককরকছন জান্নাতসমূহ, যার তলকদকশ নদী প্রবাফহত, তারা ঘসখাকন ফিরস্থােী 
হকব। এটাই মহাসাফলয।” [সূরা আত-তাওবাহ: ১০০] 

মুহাফজর ও আনসার এবং পরম ফনষ্ঠার সাকথ যারা তাকদর অনুসরণ ককর 

তাকদর মযকাদা: 

আল্লাহ তা‘আলা এ মকমক সংবাদ ফদকেন ঘয, ফতফন অগ্রবতকী মুহাফজর ও 

আনসারকদর প্রফত সন্তুষ্ট এবং পরম ফনষ্ঠার সাকথ তাুঁকদর যারা অনুসরণ ককর 

তাকদর প্রফতও। আর তারাও আল্লাহ রাবু্বল আলামীকনর প্রফত সন্তুষ্ট। ফতফন 

তাকদর জনয ফন‘আমত পূণক ফিরস্থােী জান্নাত বতফর ককরকছন।  

শা’ফব বকলন: অগ্রবতকী ও প্রথম সাফরর মুহাফজর ও আনসার তারাই যারা 

হুদাইফবোর বৎসকর বাই‘আতুর ফরদওোকন অংশগ্রহণ ককরকছন।  

তকব আবু মুসা আশ‘আরী, সাঈদ ইবনুল মুসাফেযব, মুহাম্মাদ ইবনু সীফরন, 

হাসান ও কাতাদা প্রমুখ বকলন: তাুঁরা হকেন যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাকমর সকে উিে ফকবলার ফদকক মুখ ককর সালাত আদাে 

ককরকছন।  

মহান আল্লাহ সংবাদ ফদকেন ঘয, ফতফন অগ্রবতকী ও প্রথম সাফরর মুহাফজর ও 

আনসার এবং পরম ফনষ্ঠার সাকথ যারা তাকদর অনুসরণ ককরকছ তাকদর প্রফত 
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সন্তুষ্ট হকে ঘগকছন। দুকিকাগ তাকদর জনয যারা তাকদর সাকথ শত্রুতা রাকখ অথবা 

তাকদরকক গাফল ঘদে। ফবকশষত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর পর 

সাহাবাগকণর ঘনতা ও তাুঁকদর মাকে সকবকাত্তম ও সবকিকে মযকাদাবান আবু বকর 

রাফদোল্লাহু আনহুকক। কারণ ফনকৃষ্ট লাফিত ফশো রাকফযীরা এ সকবকাত্তম 

সাহাবীকদর সকে শত্রুতা ঘপাষণ ককর। তাকদরকক  ৃণা ককর এবং গাফল ঘদে। 

(আল্লাহর ফনকট আমরা এমন কাজ ঘথকক আশ্রে িাই)। একত প্রমাফণত হে 

তাকদর জ্ঞান বুফদ্ধ বাুঁকা ও অন্তরসমূহ উল্টা। ঘকাথাে তাকদর কুরআকনর প্রফত 

ঈমান, যখন তারা তাকদরকক গালমে ককর যাকদর বযাপাকর আল্লাহ সন্তুষ্ট হকে 

ঘগকছন? আর (আহকল সুন্নাহ) সুন্নাকতর অনুসারীগণ তাকদর উপর সন্তুফষ্ট প্রকাশ 

ককরন যাকদর উপর আল্লাহ রাবু্বল আলামীন সন্তুষ্ট হকেকছন। তাকদরকক 

ফতরস্কার ককর যাকদরকক আল্লাহ ও তাুঁর রাসূল ফতরস্কার ককরকছন, তার সাকথ 

বনু্ধত্ব স্থাপন ককর আল্লাহ যার বনু্ধ হন। আর তার সাকথ শত্রুতা ঘপাষণ ককর 

যার সাকথ রকেকছ আল্লাহর শত্রুতা। এরাই প্রকৃত অনুসারী, ফবদ‘আফত নে। 

এরাই সুন্নাহর আনুগতয ককর আর ফনকজরা তা বাফনকে ঘনে না আর এরাই 

সফলতা অজকনকারী আল্লাহর দল আর তার ফবশ্বাসী বাো।  

ِّنََٞٞحۡولَُكمَٞومَِّمنۡٞ﴿ ۡعَرابِّٞٞم 
َ
ۡهلَِّٞٞومِّنُۡٞٞمَنَٰفُِّقوَنٞ ٞٱۡۡل

َ
يَنةِّٞأ َٞٞمَرُدوا ٞٞٱلَۡمدِّ َِّفاقََِّٞٞعَ ََٞنۡنَُٞٞتۡعلَُمُهۡم َّٞٞلٞٞٱنل 

ُبُهمَٞنۡعلَُمُهۡمٞ  ِّ ٞٞإَِّلَٰٞٞيَُردُّونَُٞٞثمََٞٞمَرَتۡيَِّٞٞسُنَعذ  يمٞ َٞعَذاب     ]١٣١: اتلوبة[ ﴾١٠١َٞعظِّ

“১০১. আর ঘতামাকদর আশপাকশর মরুবাসীকদর মকধয ফকছু ঘলাক মুনাফফক 
এবং মদীনাবাসীকদর মকধযও ফকছু ঘলাক অফতমাত্রাে মুনাফফকীকত ফলপ্ত আকছ। 
তুফম তাকদরকক জান না। আফম তাকদরকক জাফন। অফিকরই আফম তাকদরকক 
দু’বার আযাব ঘদব। তারপর তাকদরকক ফফফরকে ঘনওো হকব মহা ‘আযাকবর 
ফদকক।” [সূরা আত-তাওবাহ: ১০১] 
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মফদনার আকশ পাকশ রকেকছ মুনাফফক, যার উপর তারা ফনরবফেন্ন রকেকছ। বলা 

হকে থাকক مريدٞشيطان  “অবাধয শেতান।” বলা হে فلنٞتمرد  “জননক বযফি 

আল্লাহর অবাধয হকেকছ” অথকাৎ উদ্ধত হকেকছ। আল্লাহর বাণীَٞٞتۡعلَُمُهۡم ََٞنُۡن َّل
َٞولَوۡٞ﴿ তুফম তাকদরকক জান না। আফম তাকদরকক জাফন” এই আোতফট“ َنۡعلَُمُهۡمٞ 

َرۡيَنََٰكُهمۡٞٞنََشآءُٞ
َ
يَمَُٰهۡمٞ ٞفَلََعَرۡفَتُهمَٞۡل ِّسِّ ٣٣: حممد) ﴾٣٠ٞب ) এ আোতকক রফহত ককর না। 

ঘকননা, এটা তাকদর স্বরূপ পযককবক্ষকণর উকেকশয ঘয, তাকদর মাকে এমন ফকছু 

গুণাগুণ রকেকছ যার িারা তাকদরকক ঘিনা যাে। এটা নে ঘয, রাসূকলর ফনকট 

যত কপট ও সংশেকারী রকেকছ তাকদর সকলককই ফনফদকষ্টিাকব ফতফন ফিনকবন। 

অবশয ফকছুসংখযক মদীনাবাসীকদর ফতফন ফিনকতন, যারা তাুঁর সাকথ কপটতা 

ফনকে ফমশত এবং ফতফন তাকদরকক সকাল সন্ধযাে ঘদখকতন। আর এ ফবষেফট 

ইকতাপূকবক আকলািনা করা হকেকছ। রাসূলুল্লাহ্ সল্লল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম 

হুযােফা রাফদোল্লাহু আনহুকক ১৪ অথবা ১৫ জন মুনাফফক ঘনতৃবৃকের সম্পককক 

অবফহত ককরন। আর এই ফনফদকষ্টকরণ দাফব রাকখ না ঘয, ফতফন তাকদর সককলর 

নাম ও তাকদর ঘনতৃবৃকের সম্পককক অবগত ফছকলন।  

আবু্দর রাযযাক বকলন: মা‘মার কাতাদা ঘথকক এ আোত সম্পককক বকলন: ঐ 

সম্প্রদাকের কী হল যারা ঘলাককদর সম্পককক জ্ঞাকনর দাফব ককর ঘয, অমুক 

জান্নাকত আর অমুক জাহান্নাকম; যখন তাকদরকক কাউকক তার ফনকজর সম্পককক 

ফজকজ্ঞস ককর তখন ঘস বকল: আফম জাফন না (আমার ঘশষ পফরণফত কী?) তুফম 

ঘতামার ফনকজর সম্পককক অনযকদর ঘিকে ঘবফশ অবগত। ঘতামরা ফনকজকদর উপর 

এমন ফকছু ফবষকের দাফেত্ব িাফপকে ফনকেছ যা ইকতাপূকবক নবীগণও ককরন ফন।  

মুজাফহদ রহ. ُِّٞبُهمَٞمَرَتۡي ِّ  ”অফিকরই আফম তাকদরকক দু’বার আযাব ঘদব“ َسُنَعذ 

আোত সম্পককক বকলন: অথকাৎ হতযা ও বেী। অপর এক বণকনাে রকেকছ-কু্ষধা 
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ও কবকরর আযাব। হাসান বসরী রহ. বকলন, দুফনোর শাফস্ত ও কবকরর শাফস্ত। 

يمٞ  َٞعظِّ َٞعَذاب  ٞإَِّلَٰ وَن ٞيَُردُّ  তারপর তাকদরকক ফফফরকে ঘনওো হকব মহা“ ُثَم
‘আযাকবর ফদকক।” আবু্দর রহমান ইবনু যাফেদ বকলন: দুফনোফব শাফস্ত হকে 

সন্তান-সন্তফত ও ধনসম্পদ। আর ফতফন ফতলাওোত করকলন: . ۡبَكٞٞفََلٞ  َٰلُُهمُۡٞٞتۡعجِّ ۡمَو
َ
ٞأ

ۡوَلَُٰدُهۡمٞ َٞوَّلٓٞ
َ
َبُهمٞٱّلَلُٞٞيُرِّيدُٞٞإَِّنَماٞأ ِّ َُعذ  َِّهاَٞلِّ ٞٞب ةِّٞٞفِّ ۡنَياٞٱۡۡلََيوَٰ ٱلُّ  “কাকজই তাকদর ধন-সম্পফত্ত 

আর সন্তান-সন্তফত ঘযন ঘতামার ঘিাখ ধাুঁফদকে না ঘদে, ওসব ফদকেই আল্লাহ 

দুফনোকত ওকদরকক শাফস্ত ফদকত িান।” [সূরা আত-তাওবাহ: ৫৫]  

এই ফবপদাপদগুকলা তাকদর (মুনাফফক)-ঘদর জনয দুফনোকত আযাবস্বরূপ আর 

ঘসটা মুফমনকদর জনয পুরষ্কার। আর পরকাকলর শাফস্ত (মুনাফফককদর জনয) হকে 

জাহান্নাম। (আল্লাহর ফনকট আশ্রে িাই)।  ٞيم َٞعظِّ َٞعَذاب  وَنٞإَِّلَٰ  আোকতর ُثَمٞيَُردُّ

বযাখযাে বকলন: এ হল জাহান্নাম।  

ِّهِّمۡٞٞٱۡعََتَفُوا َٞٞوَءاَخُرونَٞ﴿ ُِّذنُوب ًِّئاَٞوَءاَخرََٞٞصَٰلِّٗحاَٞعَمٗلَٞٞخلَُطوا ٞٞب نٞٱّلَلَُٞٞعَسَٞٞسي 
َ
َٞعلَۡيهِّۡمٞ َٞيُتوَبٞٞأ

يمٞ َٞغُفور ٞٞٱّلَلَٞٞإِّنَٞ  ]١٣٢: اتلوبة[ ﴾١٠٢ٞرَحِّ

“১০২. আর আকরকদল তাকদর অপরাধ স্বীকার ককরকছ, সৎককমকর সকে তারা 
অসৎককমকর ফমশ্রণ  ফটকেকছ। আশা করা যাে, আল্লাহ তাকদর তাওবা কবূল 
করকবন। ফনশ্চে আল্লাহ অফত ক্ষমাশীল, পরম দোলু।” [সূরা তাওবাহ: ১০২] 

অলসতাবশত: ঘয সকল মু’ফমন ফজহাদ ঘথকক ঘপছকন পকে রকেকছ:  

ইকতাপূকবক আল্লাহ তা‘আলা ঐ সমস্ত মুনাফফককদর সম্পককক আকলািনা ককরকছন, 

যারা অনাগ্রহ, ফমথযা সাবযস্তকরণ ও সকেকহ ফজহাদ ঘথকক ঘপছকন পকে 

রকেফছল। এখন ঐ সমস্ত ঘগানাহগার মুফমনকদর সম্পককক আকলািনা শুরু 
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করকছন, যারা মু’ফমন এবং সতযকক সতয বকল স্বীকৃফত দান সকত্ত্বও ফনছক 

অলসতা ও আরামফপ্রেতার কারকণ ফজহাদ ঘথকক ঘপছকন পকে রকেফছল।  

তারা তাকদর ঘগানাহসমূহ স্বীকার ককরকছ। আর যা তাকদর ও তাকদর রকবর 

মাকে রকেকছ তা ঘমকন ফনকেকছ। অবশয তাকদর অনযানয সৎ আমল রকেকছ 

এগুকলাকক তাকদর ঐ সমস্ত ঘগানাহসমূকহ ফমফশ্রত ককরকছ অতএব এরা আল্লাহর 

ক্ষমা ও মাজকনার অধীকন। যফদও এ আোতফট কফতপে ফনফদকষ্ট বযফির ঘপ্রক্ষাপকট 

অবতীণক হকেকছ; ফকন্তু তা প্রকতযক ঘগানাহগার, অপরাধী, যারা তাকদর িাকলা 

আমলকক মে আমকলর সাকথ ফমফশ্রত ককর ঘফকলকছ তাকদর ঘক্ষকত্র প্রকযাজয।  

ইবনু আব্বাস বকলন: َٞوَءاَخُروَن আোতফট আবু লুবাবা ও একদল সাহাবীর ঘক্ষকত্র 

অবতীণক হে, যারা তাবুক যুকদ্ধ রাসূলুল্লাহ্ সল্লল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর সাকথ 

অংশগ্রহণ ককর ফন। ঘকউ ঘকউ বকলন: আবু লুবাবা এবং তার সাকথ পাুঁিজন। 

ঘকউ বকলন: তার সাকথ সাতজন। ঘকউ বকলন: তার সাকথ নে জন। অতঃপর 

যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম তার অফিযান ঘথকক ফফকর 

আসকলন। তারা ফনকজকদরকক মসফজকদর খুুঁফটর সাকথ বাুঁধকলন এবং শপথ 

করকলন ঘয, একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম ছাো তাকদরকক 

ঘকউ এখান ঘথকক মুি করকব না। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা যখন এ আোত 

অবতীণক ককরন ِّٞۡهِّم ُِّذنُوب ٞب
ٞٱۡعََتَفُوا   রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ َوَءاَخُروَن

ওোসাল্লাম তাকদরকক ঘছকে ফদকলন আর তাকদরকক ক্ষমা ককর ফদকলন। ইমাম 

বুখারী সামুরাহ ইবন জুনদুব (রাফদোল্লাহু আনহু) ঘথকক বণকনা ককরন রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলন: গত রাফত্রকত দু’জন আগন্তুক আমার 

ফনকট আগমন ককর আর আমাকক এমন একফট নগরীকত ফনকে যাে, যা 

এমনিাকব ফনফমকত ঘয, যার একফট ইট স্বকণকর এবং আকরকফট ইট ঘরৌকপযর। 
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অতঃপর আমাকদর সাকথ এমন একদল ঘলাককর ঘদখা হল যাকদর (ঘদকহর) এক 

অংশ এত সুের ঘয, এমন সুের তুফম কখনই অবকলাকন কর ফন আর অপর 

অংশ এত কুৎফসত ঘয, এমন কুৎফসত তুফম কখনই ঘদখ ফন। তারা দু’জন 

বলকলন: ঘতামরা যাও এবং ঐ দফরোে ডুব দাও। তারা তাকত ডুব ফদল, 

অতঃপর আমাকদর ফনকট ফফকর একলা আর তাকদর ঘথকক ঘসই কুৎফসত রূপ 

দূর হকে ঘগল। এরপর তারা সুের আকৃফতফবফশষ্ট হকে ঘগল। তারা দু’জন 

বলল: এটা হকে জান্নাকত ‘আদন আর এটা আপনার বাসস্থান। তারা বলল: 

আর এরা যাকদর অধকাে সুের আর অধকাে কুৎফসত এরা ওরাই যারা তাকদর 

সৎকমককক মে ককমকর সাকথ ফমফশ্রত ককরফছল। আল্লাহ তাকদর ঘদাষসমূহ 

উকপক্ষা ককরকছন। এিাকব বুখারী এ আোকতর বযাখযাে এিাকব বণকনা 

ককরকছন।  

ِّهِّمۡٞٞمِّنُۡٞٞخذۡٞ﴿ َٰل ۡمَو
َ
ِّرُُهمَۡٞٞصَدقَةٗٞٞأ ِّيهِّمُٞتَطه 

َِّهاَٞوتَُزك  ِّٞٞب
تََكٞٞإِّنََٞٞعلَۡيهِّۡمٞ َٞوَصل  َٞوٱّلَلُٞٞلَُهۡمهَٞٞسَكنٞ َٞصلَوَٰ

لَم١٠٣َٞٞۡٞعلِّيمٞ َٞسمِّيعٞ 
َ
نََٞٞيۡعلَُمٓوا ٞٞأ

َ
ِۦَّٞعنۡٞٞٱََلۡوَبةََٞٞيۡقَبُلُٞٞهوَٞٞٱّلَلَٞٞأ ُخذُٞٞعَِّبادِّه

ۡ
َِّٰٞٞوَيأ َٰ نَٞٞٱلَصَدَق

َ
ُٞهوَٞٞٱّلَلََٞٞوأ

يمُٞٞٱََلَواُبٞ  ]١٣٤  ،١٣٣: اتلوبة[ ﴾١٠٤ٞٞٱلَرحِّ

“১০৩.তাকদর সম্পদ ঘথকক সদাকা নাও। এর মাধযকম তাকদরকক তুফম পফবত্র ও 
পফরশুদ্ধ করকব। আর তাকদর জনয ঘদা’আ কর, ফনশ্চে ঘতামার ঘদা’আ তাকদর 
জনয প্রশাফন্তকর। আর আল্লাহ সবককশ্রাতা, সবকজ্ঞ। ১০৪. তারা ফক জাকন না ঘয, 
ফনশ্চে আল্লাহ তাুঁর বাোকদর তাওবা কবূল ককরন এবং সদকা গ্রহণ ককরন। 
আর ফনশ্চে আল্লাহ তাওবা কবূলকারী, পরম দোলু।” [সূরা আত-তাওবাহ: 
১০৩-১০৪] 

আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর রাসূলকক ফনকদকশ ফদকেন ঘয, ফতফন মুসফলমগকণর সম্পদ 

ঘথকক সদকা গ্রহণ করকবন, যার িারা তাকদরকক পফবত্র করকবন। এ আোতফট 
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সাধারণিাকব অবতীণক হকেকছ যফদও ঘকউ ঘকউ أموالهم এর هم ঘক তাকদর 
ফদকক সম্বন্ধযুি ককরকছ, যারা তাকদর অপরাধ স্বীকার ককরকছ, যারা তাকদর সৎ 

আমকলর সাকথ মে কমকসমূহকক ফমফশ্রত ককরকছ। এ কারকণ আরকবর কফতপে 

ঘগাত্র যারা যাকাত প্রদাকন ফবরত ফছল তাকদর ফবশ্বাস ঘয, ইমাকমর ফনকট 

যাকাত প্রদাকনর ফবধান এখন আর ঘনই; বরং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম-এর সাকথ সমৃ্পি ফছল। এ কারকণ তারা ِّٞٗهِّۡمَٞصَدقَة َٰل ۡمَو
َ
ُٞخۡذٞمِّۡنٞأ  এ 

আোত িারা দফলল ফদকে থাকক। আবু বাকর (রাফদোল্লাহু আনহু) ও সকল 

সাহাফবগণ তাকদর এই িুল বযাখযা ও অনুধাবন প্রতযাখযান ককরকছন। আর 

তাকদর সাকথ যুদ্ধ ককরকছন অবকশকষ তারা খলীফার ফনকট যাকাত প্রদান ককর, 

যা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লামকক ফদত। এমনফক আবু বকর 

রাফদোল্লাহু আনহু বকলন: আল্লাহর শপথ, তারা যফদ আমাকক একফট রফশও 

ফদকত অস্বীকার ককর যা তারা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লামকক ফদত, 

তাহকল তাকদর এই যাকাত প্রদান না করার কারকণ অবশযই আফম তাকদর সাকথ 

যুদ্ধ করব।  

عليهٞوصل  “তাকদর জনয দু’আ করুন আর তাকদর জনয ক্ষমা প্রাথকনা করুন।” 

ঘযমন ইমাম মুসফলম তার ‘সহীহ মুসফলকম’ আবু্দল্লাহ ইবকন আফব আউফা ঘথকক 

বণকনা ককরন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর ফনকট যখন ঘকাকনা 

ঘগাকত্রর সদকা ফনকে আসা হত তখন ফতফন তাকদর জনয ঘদা’আ করকতন। 

আমার ফপতা তার ফনকট তার সদকা ফনকে আসকলন ফকল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম বলকলন: ‘ঘহ আল্লাহ! আপফন আবু আউফার উপর রহমত 

বষকণ করুন।’ আল্লাহর বাণী صلتكٞإن  অপর এক ফকরাআকত রকেকছ صلواتك 
বহুবিনরূকপ। অনযানযরা পকেকছন صلوتكٞإن  একবিনরূকপ।  ٞتََكَٞسَكن ٞإَِّنَٞصلَوَٰ
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 ইবকন আব্বাস বকলন: “তাকদর জনয রহমতস্বরূপ।” আল্লাহ তা‘আলার বাণী لَُهۡمهٞ

َٞوٱ َسمِّيعٞ ّلَلُ  অথকাৎ আপনার ঘদা’আর জনয অতযাফধক শ্রবণকারী  َٞعلِّيم অথকাৎ ঘয 
আপনার ঘদা’আ পাওোর অফধকারী তার সম্পককক অফধক জ্ঞানী।  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: َُٞخُذٞٱلَصد
ۡ
ۦَٞويَأ ِّ َنٞٱّلَلَُٞهَوَٞيۡقَبُلٞٱََلۡوَبَةَٞعۡنٞعَِّبادِّه

َ
أ  ٞ لَۡمَٞيۡعلَُمٓوا

َ
ِّٰٞأ َٰ َق  

“তারা ফক জাকন না ঘয, ফনশ্চে আল্লাহ তাুঁর বাোকদর তাওবা কবূল ককরন এবং 

সদকা গ্রহণ ককরন।” এটা তাকদরকক তাওবা ও সদকার প্রফত ঘপ্ররণা 

দানস্বরূপ বলা হকেকছ ঘয, এ দুকটা (তাওবা ও সদকা) ঘগানাহকক ফমফটকে ঘদে 

আর তা ফনফশ্চহ্ন ককর। আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ঘয বযফি তাুঁর ফনকট তাওবা 

ককর ফতফন তার তাওবা কবুল ককরন। আর ঘয বযফি হালাল উপাজকন ঘথকক 

দান-সদকা ককর, আল্লাহ তা‘আলা তার ডান হাত িারা তা কবুল ককর থাককন 

অতঃপর ঘসটা ঘসই সদকাকারীর জনয বৃফদ্ধ করকত থাককন। অবকশকষ তা 

ঘথকক একফট ঘখজুর সদৃশ ফজফনস উহুদ পাহাে পফরমাণ বৃফদ্ধ হকে থাকক। 

ঘযমন এ সম্পককক আবু হুরাইরা রাফদোল্লাহু আনহু ঘথকক একফট হাফদস একসকছ 

ফতফন বকলন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলকছন: ফনশ্চে আল্লাহ 

তা‘আলা সদকা কবুল ককরন আর তা ফতফন তাুঁর ডান হাকত গ্রহণ ককরন 

অতঃপর ঘসটা ঘতামাকদর কারও জনয বৃফদ্ধ করকত থাককন ঘযমন িাকব 

ঘতামাকদর ঘকউ তার অশ্বসাবককক লালন পালন ককর। অবকশকষ সামানয একফট 

ঘলাকমা ওহুদ পাহাে পফরমাণ বৃফদ্ধপ্রাপ্ত হে। এ ফবষেফটর প্রমাণস্বরূপ আল্লাহ 

তা‘আলা বকলন: َنٞٱّلَلَُٞهَوَٞيۡقَبُلٞٱََلۡوَبَةَٞعۡنٞعَِّبا
َ
أ  ٞ لَۡمَٞيۡعلَُمٓوا

َ
ِّٰٞأ َٰ ُخُذٞٱلَصَدَق

ۡ
ۦَٞويَأ ِّ دِّه  “তারা 

ফক জাকন না ঘয, ফনশ্চে আল্লাহ তাুঁর বাোকদর তাওবা কবূল ককরন এবং 

সদাকা গ্রহণ ককরন।” আর আবু্দল্লাহ ইবকন মাসউদ রাফদোল্লাহু আনহু ঘথকক 
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বফণকত, ফতফন বকলন: ফনশ্চে সদকা তার যাচ্ঞাকারীর ফনকট ঘপৌঁছার পূকবক 

আল্লাহর ফনকট ঘপৌঁকছ থাকক। এরপর ফতফন ফনকম্নর আোতফট পাঠ ককরন।  

َِّلَٰٞٞوََسَُتَدُّونََٞٞوٱلُۡمۡؤمِّنُوَن َٞٞورَُسوُِلُۥَٞعَملَُكمۡٞٞٱّلَلُٞٞفََسَيَىٞٱۡعَملُوا َٞٞوقُلِّٞ﴿ َٰلِّمِّٞٞإ ِّٞٞٱلَۡغۡيبَِّٞٞع َٞوٱلَشَهََٰدة
ُِّئُكم َِّماَٞفُينَب   ]١٣٥: اتلوبة[ ﴾١٠٥َٞٞتۡعَملُونَُٞٞكنُتمۡٞٞب

“১০৫. আর বল, ঘতামরা আমল কর। অতএব, অফিকরই আল্লাহ ঘতামাকদর 
আমল ঘদখকবন, তাুঁর রাসূল ও মুফমনগণও। আর অফিকরই ঘতামাকদরকক 
ফফফরকে ঘনো হকব গাকেব ও প্রকাকশযর জ্ঞানীর ফনকট। অতঃপর ফতফন 
ঘতামাকদরকক জানাকবন যা ঘতামরা আমল করকত ঘস সম্পককক।” [সূরা আত-
তাওবাহ: ১০৫] 

পাফপষ্ঠকদর প্রফত হুমফক: 

মুজাফহদ বকলন: এটা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ ঘথকক তার ফনকদককশর 

ফবরুদ্ধািারীকদর প্রফত িীফতপ্রদশকনস্বরূপ বলা হকে ঘয, অবশযই তাকদর কমকসমূহ 

আল্লাহ তা‘আলা, তাুঁর রাসূল ও মুফমনগকণর ফনকট উোফপত হকব। ফকোমকতর 

ফদন এটা অবশযই হকব। ঘযমন ফতফন বকলন: ﴿ ٞٞمِّنُكمََۡٞٞتَۡفََّٰٞٞلُٞٞتۡعَرُضونَٞٞيَۡوَمئِّذ
]١٨: اْلاقة[ ﴾١٨َٞخافَِّية ٞ  ফতফন আরও বকলন: ﴿َِّٞرُُٞٞتۡبَلٞٞيَۡوم آئ ]٩: الطارق[ ﴾٩ٞٱلَِسَ  ফতফন 

আরও বকলন: ﴿َٞل ِّ َٞٞماٞوَُحص  ُدورِّٞٞفِّ ]١٣: العاديات[ ﴾١٠ٞٱلصُّ   আর ঘসটা আল্লাহ 

তা‘আলা পৃফথবীকত ঘলাককদর জনয তা প্রকাশ ককর ফদকবন।  

ইমাম বুখাফর রহ. বকলন: মা আকেশা রাফদোল্লাহু আনহা বকলন: ঘকাকনা বযফির 

সৎ আমল যফদ ঘতামাকক িমৎকৃত ককর তকব তুফম বল: ٞ فََسَيَىٞٱّلَلُ  ٞ ٞٱۡعَملُوا َوقُلِّ
  হাফদস শরীকফ এরূপ একফট ফবষে বফণকত হকেকছ। َعَملَُكۡمَٞورَُسوُِلُۥَٞوٱلُۡمۡؤمُِّنونَٞ
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ইমাম আহমাদ আনাস রাফদোল্লাহু আনহু ঘথকক বণকনা ককরন। রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলকছন: ঘতামাকদর উপর এমনফট নে ঘয, 

ঘতামরা কাকরা (আমকলর) িারা আশ্চযকাফবিত হকব না, তকব ঘস ঘযন ঘদকখ ঘনে 

ফককসর িারা ঐ বযফির (আমল) ঘশষ হকে। ঘকননা ঐ বযফি তার জীবকনর 

ঘকাকনা এক সমকে সৎ ‘আমল করকত থাকক। যফদ ঘস এরই উপর মৃতুযবরণ 

ককর তকব ঘস জান্নাকত প্রকবশ করকব; ফকন্তু কখনও তার পফরবতকন  কট যাে 

ফকল মে-কমক করকত থাকক।  

অনুরূপিাকব ঘকাকনা বযফি তার জীবকনর ঘকাকনা এক সমে অসৎ আমল 

করকত থাকক যফদ ঘস এরই উপর মৃতুযবরণ ককর তকব ঘস জাহান্নাকম প্রকবশ 

করকব। আবার ঘদখা যাে তার পফরবতকন  কট ফকল সৎকমক করকত থাকক। 

যখন আল্লাহ তা‘আলা তার ঘকাকনা বাোর কলযাণ িান তার মৃতুযর পূকবক ঘস 

অনুযােী তার িারা আমল কফরকে ঘনন। সাহাবীরা প্রশ্ন করকলন: ঘহ আল্লাহর 

রাসূল! কীিাকব তার িারা আমল কফরকে ঘনন। ফতফন বলকলন: তাকক সৎকমক 

করার সামথকয দান ককরন। অতঃপর এরই উপর তার মৃতুয  টান। এ হাফদসফট 

শুধুমাত্র ইমাম আহমাদ বণকনা ককরকছন।  

ۡمرُِّٞٞمۡرَجۡونََٞٞوَءاَخُرونَٞ﴿
َ
ُبُهمۡٞٞإَِّماٞٱّلَلِّٞٞۡلِّ ِّ  ﴾١٠٦َٞحكِّيمٞ َٞعلِّيمٞ َٞوٱّلَلَُٞٞعلَۡيهِّۡمهَٞٞيُتوُبِٞٞإَوَماُٞيَعذ 

 ]  ١٣١: اتلوبة[

“১০৬. আর আল্লাহর আকদকশর অকপক্ষাে অপর ফকছু ঘলাককর ফসদ্ধান্ত ফপফছকে 
ঘদওো হকলা। ফতফন তাকদরকক ‘আযাব ঘদকবন নেকতা তাকদর তাওবা কবূল 
করকবন। আর আল্লাহ সবকজ্ঞ, প্রজ্ঞামে।” [সূরা আত-তাওবাহ: ১০৬] 

তাবুক যুকদ্ধ অংশগ্রহণ ঘথকক ফবরত থাকা ফতন সাহাবীর বযাপাকর ফসদ্ধান্ত 

ফবলফম্বত করা: 
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ইবকন আব্বাস, মুজাফহদ, ইকফরমা, যাহ্হাক প্রমুখ ঘথকক বফণকত: ওরা ফতন বযফি 

যারা ফবলকম্ব তাওবাহ ককরকছ। তারা হকে মুরারা ইবনু রবী‘, কা‘ব ইবনু 

মাকলক এবং ফহলাল ইবনু উমাইো। তারা তাবুক যুকদ্ধ গমন করা ঘথকক ঐ 

সমস্ত ঘলাককদর সাকথ বকস ফছল যারা ফনছক অলসতা, জাকনর ফহফাযাত, উৎকৃষ্ট 

ফলফুল লাি, ঘগামরাফহ ও আরাম আকেকশর টাকন তাবুক যুকদ্ধ গমন করা 

ঘথকক বকস রকেফছল। দীকনর প্রফত সকেহ ও কপটতার কারকণ নে। তাকদর 

মাকে একফট দল ফছল যারা ফনকজকদরকক খুুঁফটর সাকথ ঘবুঁকধফছল। ঘযমন আবু 

লুবাবা ও তাুঁর সাফথরা। অপর একফট দল যারা তা ককর ফন। আর তারা হকে 

উফল্লফখত ফতন বযফি। একদর পূকবক আবু লুবাবা ও তাুঁর সাফথকদর তাওবার 

বযাপাকর আোত অবতীণক হে। ﴿ٞٞٱّلَلُٞٞتَاَبَٞٞلَقد ََِّٞٞعَ رِّينَٞٞٱنلَبِّ  نَصارَِّٞٞوٱلُۡمَهَٰجِّ
َ
 ﴾َوٱۡۡل

(  ١١٧: اتلوبة)  অবকশকষ অবতীণক হে ﴿ٞ ََٰثةَِّٞوََعَ ُِّفوا ٞٞٱََّلِّينَٞٞٱثلََل ]١١٨: اتلوبة[ ﴾ُخل  ٞ-যার 
বণকনা অফিকরই কা‘ব ইবকন মাকলককর হাফদকস আকলািনা করা হকব। আর 

আল্লাহর বাণী ِٞٞإَوَماَٞيُتوَب ُبُهم  ِّ َعلَي هِّمٞ إَِّماُٞيَعذ   তারা আল্লাহর ক্ষমার অধীন, িাইকল 

আল্লাহ তা‘আলা তাকদর সাকথ এরূপ এরূপ আিরণ করকবন আর িাইকল এরূপ 

এরূপ আিরণ করকবন। তকব আল্লাহ তা‘আলার রহমত তার ঘক্রাকধর উপর 

ফবজেী।  َٞٞحكِّيم َٞعلِّيم   ঘক শাফস্ত পাওোর উপযুি আর ঘক ক্ষমা পাওোর“ َواّلَلُ

উপযুি এ বযাপাকর আল্লাহ তা‘আলা সমযক অবগত। প্রজ্ঞামে ফতফন তার কথা 

ও কমকসমূকহ।” ফতফন ছাো প্রকৃত ঘকান উপাসয ঘনই, ফতফন ছাো ঘকাকনা রব 

ঘনই।  
ٗداٞٱََتَُذوا َٞٞوٱََّلِّينَٞ﴿ اٗراَٞمۡسجِّ َ ٞٱّلَلََٞٞحاَرَبٞٞل َِّمنِۡٞٞإَوۡرَصاٗداٞٱلُۡمۡؤمِّنِّيََٞٞبۡيََٞٞوَتۡفرِّيَق اَٞوُكۡفٗراِٞضِّ

ٓٞٞإِّنَۡٞٞوََلَۡحلُِّفنََٞٞقۡبُل ٞٞمِّنَٞورَُسوَِلُۥ َرۡدنَا
َ
بُونَٞٞإَِّنُهمۡٞٞيَۡشَهدَُٞٞوٱّلَلُٞٞٱۡۡلُۡسيَنَٰ ٞٞإَِّّلٞٞأ َٰذِّ ٞفِّيهَِّٞٞتُقمَّۡٞٞل١٠٧ٞٞٞلََك
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بَٗدا ٞ
َ
دٞ ٞأ َسٞٞلََمۡسجِّ ِّ س 

ُ
ٞٞأ َولِّٞٞمِّنۡٞٞٱََلۡقَوىَََٰٞٞعَ

َ
َحقُّٞٞيَۡومٞ ٞأ

َ
نٞأ

َ
نٞنَُُٞيِّبُّوٞرَِّجالٞ ٞفِّيهِّٞٞفِّيهِّٞ َٞتُقومَٞٞأ

َ
َٞيَتَطَهُروا  ٞٞأ

َٞٞوٱّلَلُٞ ِّرِّينَُُٞٞيِّبُّ  ]١٣٨  ،١٣٧: اتلوبة[ ﴾١٠٨ٞٱلُۡمَطه 

“১০৭. আর যারা মসফজদ বাফনকেকছ ক্ষফতসাধন, কুফরী ও মুফমনকদর মকধয 
ফবকিদ সৃফষ্টর উকেকশয এবং ইকতাপূকবক আল্লাহ ও তাুঁর রাসূকলর ফবরুকদ্ধ ঘয 
লোই ককরকছ তার  াুঁফট ফহকসকব। আর তারা অবশযই শপথ করকব ঘয, ‘আমরা 
ঘকবল িাকলা ঘিকেফছ’। আর আল্লাহ সাক্ষয ফদকেন ঘয, তারা অবশযই 
ফমথযাবাদী। ১০৮. তুফম ঘসখাকন কখকনা (সালাত কাকেম করকত) দাুঁফেও না। 
অবশযই ঘয মসফজদ প্রফতফষ্ঠত হকেকছ তাকওোর উপর প্রথম ফদন ঘথকক তা 
ঘবফশ হকদার ঘয, তুফম ঘসখাকন সালাত কাকেম করকত দাুঁোকব। ঘসখাকন এমন 
ঘলাক আকছ, যারা উত্তমরূকপ পফবত্রতা অজকন করকত িাকলাবাকস। আর আল্লাহ 
পফবত্রতা অজকনকারীকদর িাকলাবাকসন।” [সূরা আত-তাওবাহ: ১০৭-১০৮] 

মসফজকদ ফিরার (ক্ষফতসাধকণর উকেকশয বানান মসফজদ) আর ঘয মসফজদ 

তাকওোর উপর প্রফতফষ্ঠত: 

অত্র আোতফটর ঘপ্রক্ষাপট:  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম মফদনাে আগমকনর পূকবক খাযরাজ 

ঘগাকত্রর ‘আবু আকমর রাকহব’ নামক এক বযফি ঘয জাকহলী যুকগ খৃষ্টধমক গ্রহণ 

ককর আর তাকদর ধমকগ্রন্থ পাঠ ককর ধমকযাজক ফহকসকব পফরফিফত লাি ককর। 

খাযরাজ ঘগাকত্র তার বে মযকাদা ফছল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম 

যখন ফহজরত ককর মফদনাে আগমন ককরন তখন মুসফলমগণ তার ফনকট 

একফত্রত হন আর ইসলাকমর কাফলমা সমুন্নত হে। বদকরর যুকদ্ধ আল্লাহ তাকদর 

ফবজে দান ককরন। ফকল অফিশপ্ত আবু ‘আকমকরর শ্বাসরুদ্ধ হকে আকস এবং 

ঘস ইসলাকমর ফবরুকদ্ধ তার শত্রুতা ঘ াষণা ককর। ঘস আল্লাহর রাসূকলর ফবরুকদ্ধ 
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যুকদ্ধ সহকযাফগতার জনয মক্কার কুরাইশ ঘপৌত্তফলক কাফফরকদর ফনকট যাে। 

কুরাইশকদর সফম্মফলত বাফহনী আর ঘবদুইনরা একফত্রত হকে ওহুদ যুকদ্ধ 

অংশগ্রহণ ককর। এফদকক আল্লাহ তা‘আলা মুসফলমগণকক পরীক্ষা ককরন। অবশয 

ঘশষ পফরণাম ফল আল্লাহ-িীরুকদর জনয। এই পাফপষ্ঠ (আবু ‘আকমর রাকহব) 

দুই ফশফবকরর মাকে অকনকগুকলা গতক খনন ককর। তার ঘকাকনা একফটকত 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম পকে যান। তাুঁর মুখমেল জখম হে, 

তাুঁর ফনকির পাফটর ডান ফদককর তৃতীে দাুঁতফট (রুবাো) ঘিকে যাে আর ফতফন 

মাথাে আ াতপ্রাপ্ত হন। আবু ‘আকমর লোইকের শুরুকত তার ঘগাকত্রর 

আনসারকদর ফনকট একস তাকদর সকম্বাধন ককর এবং তাকক সাহাযয ও তার 

সাকথ একমত হওোর জনয তাকদরকক বুোকত থাকক। যখন তারা তাকক ফিনকত 

পাকর তখন তারা বকল: ওকহ আল্লাহর দুশমন, ঘহ পাফপষ্ঠ ঘতার দশককনর মাধযকম 

ঘযন আল্লাহ আমাকদর িকু্ষ শীতল না ককরন। তারা তাকক িৎকসনা ককর। 

অবকশকষ ঘস এ বকল িকল যাে ঘয, আল্লাহর শপথ আমার পকর আমার 

সম্প্রদােকক অফনষ্ট ঘপকে বকসকছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ সাল্লাম তার 

িকল যাওোর পূকবক তাকক ইসলাকমর দাওোত ঘদন আর কুরআন ঘথকক 

ফতলাওোত ককর শুনান। ঘস ইসলাম গ্রহকণ অস্বীকৃফত আর ঔদ্ধতয প্রদশকন 

ককর। ফকল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম তার উপর এ বকল বদ-

ঘদা’আ ককরন ঘযন আল্লাহ তা‘আলা তাকক ফবতাফেত ককর দূরবতকী স্থাকন তার 

মৃতুয  টান। ফকল আবু ‘আকমকরর উপর এ বদ-ঘদা’আ পফতত হে। আর তা 

এিাকব ঘয, 

ওহুদ যুদ্ধ সমাপ্ত হল। আবু ‘আকমর অনুধাবন করল ঘয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাকমর বদ-ঘদা’আ ক্রমশ উচ্চ ঘথকক উচ্চতর হকে। ঘস 

ঘরাকমর বাদশাহ ফহরাফক্লোকসর ফনকট গমন ককর আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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আলাইফহ ওোসাল্লাকমর ফবরুকদ্ধ সাহাযয প্রাথকনা ককর। ফকল তার উপর 

ফহরাফক্লোকসর করুণা হে আর তাকক ওোদা ঘদে এবং তাকক তার ফনকট 

আশ্রে ঘদে। আবু ‘আকমর তার ঘগাকত্রর অথকাৎ খাযরাজ ঘগাকত্রর কফতপে কপট 

ও ইসলাকমর উপর সংশেী ঘলাককদরকক ফলকখ পাঠাল, তাকদর সাকথ অফেকার 

করল ঘয, শীঘ্রই ঘস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর ফবরুকদ্ধ যুদ্ধ 

করার জনয এক বসনযবাফহনী ঘপ্ররণ করকব যারা তাুঁর এবং তাুঁর ঘদা‘আর উপর 

ফবজে লাি করকব। ঘস তাকদরকক ফনকদকশ ফদল ঘযন তারা একফট মজবুত স্থান 

বতফর ককর ঘযখাকন ঘস তার গুপ্তির পাঠাকত পাকর এবং ঘযফট তার একফট  াুঁফট 

ফহকসকব বযবহৃত হে, ঘযখাকন ঘস পরবতকীকত তাকদর সাকথ ফমফলত হকত পাকর। 

তারা কুবা মসফজকদর পাকশ একফট মসফজদ ফনমকাণ ককর। অবকশকষ ঐ সকল 

মুনাফফকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর তাবুক যুকদ্ধর উকেকশয 

ঘবর হওোর পূকবকই তার ফনমকাণ কাজ সমাপ্ত ককর। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর ফনকট আকস এবং আকবদন জানাে ঘয, ফতফন 

ঘযন তাকদর ফনকট আকসন আর তাকদর মসফজকদ সালাত আদাে ককরন। যাকত 

তা তাকদর এই মসফজকদ তাকদর সালাত আদাে করার সফঠকতার উপর প্রমাণ 

ফহকসকব কাজ ককর। আর তারা জানাে ঘয, তারা এই মসফজদ তাকদর মকধযকার 

দুবকল ঘলাক এবং রাকত বৃফষ্টর কারকণ আসকত না পারা ঘলাককদর জনয ফনমকাণ 

ককরকছ। আল্লাহ রাবু্বল আলামীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লামকক 

এ মসফজকদ সালাত আদাে করা ঘথকক বাুঁিান। ফতফন বলকলন: ‘আমরা ঘতা 

এখন সফকর ঘবর হকেফছ। আল্লাহ যফদ িান ঘতা ফফকর একস’। রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম যখন তাবুক ঘথকক ফফরকলন আর তাুঁর মফদনাে 

ঘপৌঁছকত তখনও একফদন ফক ফদকনর ফকছু অংশ বাফক ফছল এমতাবস্থাে 

ফজবরাঈল আলাইফহস সালাম এ মকমক তাুঁর ফনকট সংবাদ ফনকে একলন ঘয, এ 
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মসফজদফট কুফুফরর ফিফত্তর উপর প্রফতফষ্ঠত আর তা ইসলাকমর ক্ষফত সাধন ও 

মুসফলমগণ “যারা কুবা মসফজকদ সালাত আদাে করকতন যা প্রথম ফদন ঘথককই 

তাকওোর উপর প্রফতফষ্ঠত, তাকদর মাকে ফবকিদ সৃফষ্টর উকেকশয যা ফনফমকত 

হকেকছ।” ফকল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম মফদনাে ঘপৌঁছার 

পূকবকই কতক সাহাবীকক পাঠাকলন এ ‘মসফজকদ ফিরার ঘিকে ঘফলার জনয। 

ঘযমন আলী ইবকন আবু তালহা আবু্দল্লাহ ইবকন আব্বাস ঘথকক এ আোত 

সম্পককক বকলন: কফতপে আনসার মসফজদ ফনমকাণ ককর। আবু ‘আকমর 

তাকদরকক বকল: ঘতামরা মসফজদ ফনমকাণ কর আর ঘতামরা ঘতামাকদর 

সামথকযানুযােী সামফরক প্রফশক্ষণ গ্রহণ কর। আফম ঘরাকমর বাদশাহ কােসাকরর 

ফনকট যাফে। অতঃপর তার বসনয বাফহনী ফনকে আফম আগমন করব এবং 

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম) ও তার সাথীকদর ঘবর ককর ফদব। 

অতঃপর যখন তারা মসফজদ ফনমকাণ সমাপ্ত ককর তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাকমর ফনকট একস বকল: আমরা আমাকদর মসফজদ ফনমকাণ 

সমাপ্ত ককরফছ। আমরা এটা পছে কফর ঘয, আপফন তাকত সালাত আদাে ককরন 

আর আমাকদর জনয বরককতর ঘদা’আ ককরন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা 

অবতীণক ককরন: ٞٗبَد
َ
أ ا َّٞلَٞتُقۡمٞفِّيهِّٞ  পযকন্ত। আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ََٞوََلَۡحلُِّفن  

অথকাৎ যারা মসফজদ ফনমকাণ ককরকছ ٞ ََٰرۡدنَآٞإَِّّلٞٱۡۡلُۡسيَن
َ
 আমরা এর ফনমকাণ িারা“ إِّۡنٞأ

শুধু ঘলাককদর কলযাণ ও আরামই ঘিকেফছ।” আল্লাহ তা‘আলা তাকদর এ দাফব 

প্রতযাখযান ককর বকলন: (আল্লাহ সাক্ষয ফদকেন ফনশ্চে তারা ফমথযাবাদী।) অথকাৎ 

তারা ঘয ইো ও সংককল্পর কথা বযি ককরকছ তাকত; বরং তারা ঘতা ঘকবল 

কুবা মসফজকদর ক্ষফত সাধন, আল্লাহর প্রফত অফবশ্বাস, মু’ফমনকদর মাকে ফবকিদ 

সৃফষ্ট আর ইকতাপূকবক ঘয বযফি আল্লাহ ও তার রাসূকলর ফবরুকদ্ধ যুদ্ধ ককরকছ 
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তার  াুঁফট বানাকনার উকেকশয তা ফনমকাণ ককরকছ। আর ঐ বযফি হকে পাফপষ্ঠ 

আবু ‘আকমর। তাকক বলা হে ‘রাফহব’ তার উপর আল্লাহর অফিশাপ।  

আর তাুঁর বাণী ٞٞٗبَد
َ
ٞأ ٞفِّيهِّ َٞتُقۡم َّٞل ا  অথকাৎ আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম ও তার উম্মতকক সব সমকের জনয এ মাসফজকদ সালাকত 

দোেমান হকত ফনকষধ ককরকছন। 

কুবা মসফজদ এবং একত সালাত আদাকের ফফযলত: 

আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর রাসূলকক কুবা মাসফজকদ সালাত আদাকের বযাপাকর 

উৎসাহ প্রদান করকছন যা প্রথম ফদন ঘথককই তাকওোর ফিফত্তর উপর প্রফতফষ্ঠত 

ফছল। আল্লাহ ও তাুঁর রাসূকলর প্রফত অনুগত হওো। মুফমনগকণর বাণীকক 

সমুন্নত করার জনয আর ইসলাম ও তার অনুসারীকদর দুগক ও আশ্রে ফশফবর 

ফহকসকব। এ কারকণই আল্লাহ তা‘আলা বকলন, ٞ ٞٱََلۡقَوىَٰ َسََٞعَ ِّ س 
ُ
ٞأ د  ٞلََمۡسجِّ َولِّ

َ
مِّۡنٞأ

ٞفِّيهِّٞ  نَٞتُقوَم
َ
ٞأ َحقُّ

َ
ٞأ  এ প্রািীন মসফজদ যা তার প্রথম ফনমকাণ ঘথককই এক“ يَۡوم 

আল্লাহ যার ঘকাকনা শরীক ঘনই তার ইবাদকতর উপর প্রফতফষ্ঠত”-এর বণকনা 

প্রসে কুবা মসফজদ সম্পককক। এ কারকণ সহীহ হাফদকস একসকছ রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলন: কুবা মাসফজকদ সালাত আদাে একফট 

উমরার সমান (সাওোব)।  

অপর একফট সহীহ ঘরওোোকত রকেকছ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম সওোর হকে ও পাকে ঘহকট কুবা মাসফজকদ ঘযকতন। সহীহ হাফদস 

একসকছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম যখন তা ফনমকাণ ককরন আর 

তার আগমন ও বনী আমর ইবকন আউফ ঘগাকত্র অবতরকণর প্রাক্কাকল তার 

ফিফত্ত স্থাপন ককরন তখন ফজবরাঈল স্বেং তার ফকবলা ফনধকারণ ককর ঘদন।  
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ইমাম আহমাদ উওোইম ইবকন সা‘ইদাহ আল আনসারী ঘথকক, ফতফন তাকক 

(এ) হাফদস বণকনা ককরকছন ঘয, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম তাকদর 

ফনকট মাসফজকদ কুবাে আসকলন অতঃপর বলকলন: আল্লাহ তা‘আলা ঘতামাকদর 

মসফজকদর  টনা প্রসকে পফবত্রতার ঘক্ষকত্র ঘতামাকদর অতযন্ত সুের প্রশংসা 

ককরকছন। কী ঘসই পফবত্রতা, যা ঘতামরা অজকন কর? তারা বলল: ঘহ আল্লাহর 

রাসূল! আল্লাহর শপথ এ বযাপাকর আমাকদর ঘতা ফকছু জানা ঘনই তকব 

আমাকদর পেফশ ফকছু ইোহূদী ফছল তারা মলতযাকগর পর তাকদর পশ্চাৎ ঘদশ 

ঘধৌত করত অতঃপর আমরাও ঘধৌত কফর ঘযমন তারা ঘধৌত করত।  

ইবকন খুযাইমা তার ‘সহীহ’ গ্রকন্থ বণকনা ককরন: আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ٞ د  لََمۡسجِّ
ٞ ٞٱََلۡقَوىَٰ َسََٞعَ ِّ س 

ُ
نَٞتُقوَمٞفِّيهِّٞ أ

َ
ٞأ َحقُّ

َ
ٞأ ٞيَۡوم  َولِّ

َ
مِّۡنٞأ  “এ প্রািীন মসফজদ যা তার প্রথম 

ফনমকাণ ঘথককই এক আল্লাহ যার ঘকাকনা শরীক ঘনই তার ইবাদকতর উপর 

প্রফতফষ্ঠত”- তাকত সালাত আদাে মুস্তাহাব হওোর উপর দলীল। একত আরও 

দলীল রকেকছ সৎকমকশীল, ইবাদাতকারী সুিারুরূকপ ওযুকারী এবং মেলা 

ঘপাশাক ঘথকক সতককতা অজকনকারীকদর সাকথ সালাত আদাে করা মুস্তাহাব 

হওোর ওপর।  

ইমাম আহমাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর জননক সাহাবী 

ঘথকক বণকনা ককরন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম তাকদর সাকথ 

ফজকরর সালাত আদাে করকলন অতঃপর সূরা রুম ফতলাওোত ককর তাকত 

(ফতলাওোকত) িুল করকলন। অতঃপর সালাত সমাপ্ত ককর বলকলন: আমরা 

কখনও ফতলাওোকত িুল ককর থাফক, ঘতামাকদর কতক ঘলাক আমাকদর সাকথ 

সালাত আদাে ককর; ফকন্তু তারা সুিারুরূকপ ওজু ককর না। অতএব যারা 

আমাকদর সাকথ সালাত আদাে ককর তারা ঘযন িালিাকব ওজু ককর। এ হাফদস 
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প্রমাণ ককর ঘয, পূণকােরূকপ পফবত্রতা অজকন ইবাদকত দোেমান হকত, তা সম্পন্ন 

করকত আর শরী‘আত সম্মতিাকব ইবাদত করকত সাহাযয ককর। 

আল্লাহর বাণী َِّٞرِّين ٞٱلُۡمَطه  ُُٞيِّبُّ  আর আল্লাহ পফবত্রতা অজকনকারীকদর“ َوٱّلَلُ

িাকলাবাকসন।” সম্পককক আবুল আলীো বকলন, পাফন ফদকে পফবত্রতা উত্তম, 

যাকদর আল্লাহ িাকলাবাকসন। তকব তারা হল যারা গুণাহ হকত পফবত্র। আর 

আ’মাশ বকলন, তারা হকলন যারা গুনাহ হকত তাওবা ককরন এবং ফশকক হকত 

পফবত্র।  

َفَمنۡٞ﴿
َ
َسَسٞٞأ

َ
َُٰٞٞبۡنَيََٰنُهۥٞأ َٰنٞ ٞٱّلَلِّٞٞمِّنََٞٞتۡقَوىَََٰٞٞعَ مَٞخۡيٞ َٞورِّۡضَو

َ
َسَسَٞٞمنۡٞٞأ

َ
َُٰٞٞبۡنَيََٰنُهۥٞأ َٞٞشَفاََٞعَ ُٞجُرف 

ِّهِۦّٞفَٱۡنَهارََٞٞهار ٞ ٞٞب َٞبَنۡوا ٞٞٱََّلِّيُٞبۡنَيَُٰنُهمُٞٞيََزاُلَّٞٞل١٠٩ٞٞٞٱلَظَٰلِّمِّيَٞٞٱۡلَقۡومََٞٞيۡهدِّيَّٞلَٞٞوٱّلَلَُٞٞجَهَنَمهٞٞنَارِّٞٞفِّ
ٞٞرِّيَبةٗٞ ِّهِّمۡٞٞفِّ وب

نٞإَِّّلٓٞٞقُلُ
َ
 ]١١٣  ،١٣٩: اتلوبة[ ﴾١١٠َٞحكِّيمٞ َٞعلِّيمٞ َٞوٱّلَلُٞٞقُلُوُبُهۡمهَٞٞتَقَطعَٞٞأ

“১০৯. ঘয তার গৃকহর ফিফত্ত আল্লাহর তাকওো ও সন্তুফষ্টর উপর প্রফতষ্ঠা করল, 
ঘস ফক উত্তম না ঐ বযফি, ঘয তার গৃকহর ফিফত্ত প্রফতষ্ঠা ককরকছ এক গকতকর 
পতকনানু্মখ ফকনারাে? অতঃপর তাকক ফনকে তা ধকস পেল জাহান্নাকমর আগুকন। 
আর আল্লাহ যাফলম সম্প্রদােকক ফহদাোত ঘদন না। ১১০. তাকদর ফনফমকত গৃহ, 
তাকদর অন্তকর সকেকহর কারণ হকে থাককব, ঘয পযকন্ত না তাকদর হৃদে টুককরা 
টুককরা হকে যাে। আর আল্লাহ সবকজ্ঞ, প্রজ্ঞামে।” [সূরা আত-তাওবাহ: ১০৯-
১১০] 

দুই মসফজকদর মাকে পাথককয (মসফজকদ ফিরার ও কুবা মসফজদ) 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: তারা সমান নে, ঘয তার ইমারকতর ফিফত্ত স্থাপন 

ককরকছ আল্লাহিীফত ও তার সন্তুফষ্টর উপর, আর ঘয তা ফনমকাণ ককরকছ 

ক্ষফতসাধন, কুফরী, মুফমনগকণর মাকে ফবকিদ সৃফষ্ট, আর ঘয ইকতাপূকবক আল্লাহ 
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ও তাুঁর রাসূকলর সাকথ যুদ্ধ ককরকছ তার সীমান্ত  াফট ফহকসকব বযবহার করার 

উকেকশয। তারা ঘতা ঘকবল তাকদর ইমারকতর ফিফত্ত স্থাপন ককরকছ ঘকাকনা 

গকতকর ফকনারাে। উদাহরণস্বরূপ َّٞلَٞوٱ َيۡهدِّيٞٱۡلَقۡوَمٞٱلَظَٰلِّمِّيَّٞلَلُ   “আল্লাহ তা‘আলা 

ফবশৃঙ্খলা সৃফষ্টকারীকদর কমককক সংকশাধন ককরন না।” জাকবর ইবন আবু্দল্লাহ 

রাফদোল্লাহু আনহু বকলন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর যুকগ ঘয 

মসফজদফট ক্ষফত সাধকনর উকেকশয ফনফমকত হকেফছল তা ঘথকক আফম ঘধাুঁো ফনগকত 

হকত ঘদকখফছ।  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ِّٞٗهِّمرِّيَبة وب
ٞقُلُ فِّ  “সকেহ ও কপটতা বশতঃ তাকদর 

অন্তকর।” তাকদর এ জ নয কমক সম্পাদকনর কারকণ তারা উত্তরাফধকারসূকত্র 

কপটতা অজকন ককরকছ ঘযিাকব ঘগাবৎকসর পূজারীরা ঘগাবৎসপ্রীফতর সুধা পান 

ককরফছল। আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ٞٞقُلُوُبُهۡمه َٞتَقَطَع ن
َ
ٞأ  অথকাৎ তাকদর মৃতুযর إَِّّلٓ

মাধযকম। ঘযমন ইবকন আব্বাস, মুজাফহদ, কাতাদা, যাকেদ ইবন আসলাম, সুেী, 

হাবীব ইবকন আবী সাকবত, দাহ্হাক, আবু্দর রহমান ইবনু যাকেদ ইবনু আসলাম 

প্রমুখ সালাফ ঘথকক বফণকত হকেকছ।  َٞعلِّيم “সবকজ্ঞ” তার সৃফষ্টকুল সম্পককক। 
  প্রজ্ঞামে” িাকলা-মে ফবফনমে প্রদাকনর ঘক্ষকত্র।“ َحكِّيمٞ 

ىَٰٞٞٱّلَلَٞٞإِّنَٞ﴿ نُفَسُهمۡٞٞٱلُۡمۡؤمِّنِّيَٞٞمِّنَٞٞٱۡشََتَ
َ
َٰلَُهمٞأ ۡمَو

َ
نََٞٞوأ

َ
ِّأ ٞٞيَُقَٰتِّلُونَٞٞٱۡۡلََنَة ٞٞلَُهمُٞٞب ٞٱّلَلَِّٞٞسبِّيلِّٞٞفِّ

اَٞعلَۡيهِّٞٞوَۡعًداَٞوُيۡقَتلُوَنٞ َٞفَيۡقُتلُونَٞ َٞٞحق ٗ َٰةِّٞٞفِّ جنِّيلِّٞٞٱََلۡوَرى ٞ َٞوٱۡۡلِّ ۡوَفََٰٞٞوَمنَۡٞٞوٱۡلُقۡرَءانِّ
َ
ِۦّٞأ ه َِّعۡهدِّ ٞٱّلَلِّ ٞٞمِّنَٞٞب

وا ٞ ُ ِّبَۡيعُِّكمُٞٞفَٱۡسَتۡبۡشِّ ٞٞبَاَيۡعُتمٞٱََّلِّيٞب ِّهِّۦ  َِّكٞٞب َٰل يمُٞٞٱۡلَفۡوزُُٞٞهوََٞٞوَذ  ]  ١١١: اتلوبة[ ﴾١١١ٞٱۡلَعظِّ

“১১১. ফনশ্চে আল্লাহ মুফমনকদর ঘথকক তাকদর জান ও মাল ক্রে ককর ফনকেকছন 
(এর ফবফনমকে) ঘয, তাকদর জনয রকেকছ জান্নাত। তারা আল্লাহর পকথ লোই 
ককর। অতএব তারা মাকর ও মকর। তাওরাত, ইফিল ও কুরআকন এ সম্পককক 
সতয ওোদা রকেকছ। আর ফনজ ওোদা পূরকণ আল্লাহর ঘিকে অফধক ঘক হকত 
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পাকর? সুতরাং ঘতামরা (আল্লাহর সংকে) ঘয সওদা ককরছ, ঘস সওদার জনয 
আনফেত হও এবং ঘসটাই মহাসাফলয।” [সূরা আত-তাওবাহ: ১১১] 

আল্লাহ তা‘আলা জান্নাকতর ফবফনমকে মুজাফহদগকণর জান ও মাল ক্রে ককর 

ফনকেকছন: 

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ ফদকেন ঘয, ফতফন তাুঁর মুফমন বাোকদর জান ও মাকলর 

ফবফনমে প্রদান ককরন আর তা হকে জান্নাত। যখন তারা তা (জান-মাল) 

আল্লাহর রাস্তাে বযে ককর। আর এটা তাুঁর অনুগ্রহ, দো ও অনুকম্পাস্বরূপ। 

কারণ ফতফন সৎকমক গ্রহণ ককরন, অথি ঘসটার ফতফনই মাফলক তারপরও তার 

ফবফনমকে তাুঁর ঈমানদার বাোকদর প্রফত ফতফন অনুগ্রহ ককরন।  

এ কারকণ হাসান আল বাসরী, কাতাদা প্রমুখ বকলন: আল্লাহ তাকদর সাকথ 

ঘবিা-ঘকনা ককরকছন তারপরও মূলযও ঘবফশ ককর ফদকেকছন। শাফমর ইবনু 

আফতেযাহ বকলন: এমন ঘকাকনা মুসফলম ঘনই যার  াকে ক্রেফবক্রকের ঘকাকনা 

দাফেত্ব নাই, যা ঘস আল্লাহর ফনকট ককর। হে ঘস তা সম্পাদন ককর অথবা 

সম্পাদন না ককরই মৃতুযবরণ ককর। অতঃপর ফতফন এ আোত ফতলাওোত 

ককরন। এ কারকণ বলা হে: ঘয আল্লাহর রাস্তাে লোই ককর ঘস আল্লাহর সাকথ 

ক্রেফবক্রে সম্পাদন ককরকছ অথকাৎ এই িুফি গ্রহণ ককরকছ আর তা পূণক 

ককরকছ।  

আল্লাহ ত‘আলার বাণী: َنَٞوُيۡقَتلُوَنٞ َفَيۡقُتلُو  িাই ঘস হতযা ককর অথবা ফনহত হে 

অথবা হতযা ককর ও ফনহত হে। এ সবকাবস্থাে তাকদর জনয জান্নাত ওোফজব।  

এ কারকণ সহীহ বুখারী ও মুসফলকম একসকছ: আল্লাহ তা‘আলা তার সকে 

ওোদাবদ্ধ হন, ঘয তার রাস্তাে ঘবর হে। (আল্লাহ বকলন) ঘকবল আমার রাস্তাে 

ফজহাদ ও আমার রাসূকলর প্রফত ফবশ্বাসই তাকক ঘবর ককরকছ। যফদ ঘস মৃতুযবরণ 
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ককর তকব ঘতা আল্লাহ তাকক জান্নাকত প্রকবশ করাকবন। অথবা ঘস যা সাওোব 

লাি করার তা লাি ককর ও গফনমত সহকাকর তার গৃকহ ফফকর আকস ঘযখান 

ঘথকক ঘস ঘবর হকেফছল।”  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ََٞحق ٗٞو َعلَۡيهِّٞ ٞۡعًدٞا ٞ ٞاٞفِّ َٞوٱۡلُقۡرَءانِّ جنِّيلِّ َوٱۡۡلِّ َٰةِّٞ ٱََلۡوَرى  এ আোতাংশ 

(পূকবকাি জান্নাকতর) ওোদার তাকীদস্বরূপ আর সংবাদস্বরূপ ঘয, ফতফন তার 

উপর দো অবধাফরত ককর ফনকেকছন। আর তা তার রাসূলগকণর উপর তার বে 

বে ফকতাবসমূকহ অবতীণক ককরকছন। তা হকে: তাওরাকত যা মুসা আলাইফহস 

সালাম-এর উপর অবতীণক হকেকছ। আর ইফিকল যা ঈসা আলাইফহস সালাম-এর 

উপর অবতীণক হকেকছ। আর আল-কুরআকন যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাকমর উপর অবতীণক হকেকছ।  

আর তাুঁর বাণী: ٞ ِّٞمَِّنٞٱّلَل ِۦّ ه َِّعۡهدِّ ٞب ۡوَفَٰ
َ
 ফতফন তাুঁর অফেকার িে ককরন না।  َوَمۡنٞأ

এটা ঐ বাণীর মত যাকত আল্লাহ তা’আলা বকলন, َدُقٞمَِّنٞاّللٞحديثا ص 
َ
ٞأ  এবংَٞوَمن 

َدُقٞمَِّنٞاّللٞقيل ص 
َ
ٞأ ِّبَۡيعُِّكُمٞٱََّلِّيٞ :আর এ কারকণ ফতফন বকলন َوَمن  ب

 ٞ وا ُ فَٱۡسَتبۡۡشِّ
يمُٞ َِّكُٞهَوٞٱۡلَفۡوُزٞٱۡلَعظِّ َٰل َٞوَذ ِّهِّۦ   অতএব এই িুফির দাফব সম্পাদকন ঘয সকিষ্ট بَاَيۡعُتمٞب

হে আর তা পূণক ককর ঘস ঘযন মহা সাফলয ও ফিরস্থােী ফন‘আমত প্রাফপ্তকত খুফশ 

হে।  

ئُِّبونَٞ﴿ ئُِّحونَٞٞٱۡلَحَٰمُِّدونَٞٞٱۡلَعَٰبُِّدونَٞٞٱلَتَٰٓ ُدونَٞٞٱلَرَٰكُِّعونَٞٞٱلَسَٰٓ ٞٞٱٓأۡلمُِّرونَٞٞٱلَسَٰجِّ ِّٱلَۡمۡعُروفِّ ٞب
ُُدودَِّٞٞوٱۡلَحَٰفُِّظونَٞٞٱلُۡمنَكرَِّٞٞعنَِّٞٞوٱنلَاُهونَٞ ِّٞٞٱّلَلِّهٞٞۡلِّ ِّ    ]١١٢: اتلوبة[ ﴾١١٢ٞٱلُۡمۡؤمِّنِّيََٞٞوبَۡش 

“১১২. তারা তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, ফসোম 
পালনকারী, রুকূকারী, ফসজদাকারী, সৎকাকজর আকদশদাতা, অসৎকাকজর 
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ফনকষধকারী এবং আল্লাহর ফনধকাফরত সীমাকরখা ঘহফাযতকারী। আর 
মু’ফমনকদরকক তুফম সুসংবাদ দাও।” [সূরা আত-তাওবাহ: ১১২] 

এটা ঐ সমস্ত মু’ফমনকদর গুণ, আল্লাহ তা‘আলা যাকদর জান ও মাল ক্রে ককর 

ফনকেকছন। যাকদর রকেকছ এ সমস্ত সুের ও সম্মানজনক ববফশষ্টয। যারা اتلائبون 
সমস্ত পাপািার ঘথকক, সমস্ত অিীল কাজ পফরতযাগকারী। العابدون যারা তাকদর 
পালনকতকার ইবাদতকারী, তার সংরক্ষণকারী, আর যাকত রকেকছ কথা ও 

কাজসমূহ। কথাগুকলার মকধয ফবকশষ কথা হকে ‘আল্লাহর প্রশংসা করা’। এ 

জনয আল্লাহ তা‘আলা বকলন: اْلامدون অনুরূপ কমকসমূকহর মকধয সকবকাত্তম হকে 

‘ফসোম’, আর তা হকে খাদযপানীেও ও স্ত্রীসকম্ভাকগর ফবকনাদন ঘথকক ফবরত 

থাকা। এখাকন এরই অথক হকে الساحئون ঘযমন আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর স্ত্রীকদর গুণ বণকনা করকত ফগকে বকলন 

 ফসোম পালনকাফরনী।” অনুরূপিাকব রুকু ও ফসজদা আর এ দুকটা“ الساحئات

িারা সালাতকক ঘবাোকনা হকে থাকক। الساجدون الراكعون  এছাোও তারা 

আল্লাহর সৃফষ্টর (মানকবর) উপকার সাধন ককর। তাকদরকক সৎকাকজর আকদশ 

ও অসৎ কাকজর ফনকষকধর মাধযকম আল্লাহর আনুগকতযর প্রফত ফদক-ফনকদকশনা 

দান ককর। তাকদর কী করা উফিৎ আর কী বজকন করা উফিৎ- এ জ্ঞানও তাকদর 

রকেকছ। আর ঘসটা হকে জ্ঞান ও ককমকর ঘক্ষকত্র হালাল ও হারাকমর আল্লাহ 

প্রদত্ত সীমাকরখার সংরক্ষণ। তারা আল্লাহর ইবাদত এবং ঘলাককদর নফসহত 

করকত সকিষ্ট হে। আর এ কারকণ আল্লাহ তা‘আলা বকলন: َٞٞٱلُۡمۡؤمِّنِّي ِّ ِّ  َوبَۡش 
ঘকননা ঈমান এসবগুকলাকক অন্তিুকি ককর। আর আল্লাহর প্রফত যাকদর ঈমান 

রকেকছ তাকদর জনয মহা-সাফলয।  
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ِّلَنبِّ ََِّٞٞكنََٞٞما﴿ نَٞءاَمُنٓوا َٞٞوٱََّلِّينَٞٞل
َ
ِّۡلُمۡۡشِّكِّيَٞٞيَۡسَتۡغفُِّروا ٞٞأ ََٞٞكنُٓوا َٞٞولَوۡٞٞل لِّ و 

ُ
ٞتَبََيََٞٞماَٞبۡعدِّٞٞمِّنٞ ٞقُۡرَبَٰٞٞأ

َنُهمۡٞٞلَُهمۡٞ
َ
ۡصَحَُٰبٞٞأ

َ
يمِّٞٞأ َٰهِّيمَٞٞٱۡستِّۡغَفارََُٞٞكنََٞٞوَما١١٣ٞٞٱۡۡلَحِّ بِّيهِّٞٞإِّبَۡر

َ
َدة َٞٞعنٞإَِّّلٞٞۡلِّ َٓٞٞموۡعِّ ٞإِّيَاهُٞٞوََعَدَها

ۥٓٞٞتَبََيَٞٞفَلََما نَُهۥَِٞلُ
َ
ٞ ٞأ َِّٞٞعُدو  َ ِّ ّٞٞلل 

َ
أ َٰهِّيمَٞٞإِّنَٞٞمِّۡنُهٞ َٞتَبَ َوَٰه ٞٞإِّبَۡر

َ
   ]١١٤  ،١١٣: اتلوبة[ ﴾١١٤َٞحلِّيمٞ َٞۡل

“১১৩. ঘকাকনা নবী ও মু’ফমনকদর জনয উফিত নে ঘয, তারা মুশফরককদর জনয 
ক্ষমা প্রাথকনা করকব। যফদও তারা আত্মীে হে। তাকদর ফনকট এটা স্পষ্ট হকে 
যাওোর পর ঘয, ফনশ্চে তারা প্রজ্বফলত আগুকনর অফধবাসী। ১১৪. ফনজ ফপতার 
জনয ইবরাহীকমর ক্ষমা প্রাথকনা ঘতা ফছল একফট ওোদার কারকণ, ঘয ওোদা ঘস 
তাকক ফদকেফছল। অতঃপর যখন তার ফনকট স্পষ্ট হকে ঘগল ঘয, ফনশ্চে ঘস 
আল্লাহর শত্রু, ঘস তার সাকথ সম্পকক ফছন্ন করল। ফনশ্চে ইবরাহীম ফছল অফধক 
প্রাথকনাকারী ও সহনশীল।” [সূরা আত-তাওবাহ: ১১৩-১১৪] 

মুশফরককদর জনয ঘদা’আ করা ফনফষদ্ধ:  

ইমাম আহমাদ রহ. সাঈদ ইবনুল মুসাইফেব ঘথকক ফতফন তার ফপতা ঘথকক 

বণকনা ককরন: আবু তাকলকবর মৃতুযর সমে যখন  ফনকে আসল তখন রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম তার ফনকট আগমন ককরন। এ সমে তার (আবু 

তাকলকবর) ফনকট আবু জাহাল ও আবু্দল্লাহ ইবকন আবু উমাইো ফছল। ফতফন 

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম) আবু তাকলবকক বলকলন: ঘহ িািা! 

বলুন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাো ঘকাকনা ঘনই প্রকৃত উপাসয)। এর িারা 

আফম আল্লাহর ফনকট আপনার সম্পককক ওজুহাত ঘপশ করব। আবু জাহাল ও 

আবু্দল্লাহ ইবকন আবু উমাইো তখন বলল: ঘহ আবু তাকলব! তুফম ফক আবু্দল 

মুত্তাফলকবর ধকমকর বযাপাকর ফবরাগ হে? (অথকাৎ তুফম তার ধমক তযাগ করকত 

িাে।) ঘস (আবু তাকলব) বলল: ‘আফম আবু্দল মুত্তাফলকবর ধকমকর উপর 

রইলাম’। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম) বলকলন: ‘যতক্ষণ পযকন্ত না 
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আমাকক ফনকষধ করা হে ততক্ষণ পযকন্ত আফম আপনার জনয (আমার রকবর 

ফনকট) ক্ষমা প্রাথকনা ককরই যাব’। ফকল আল্লাহ তা‘আলা অবতীণক ককরন: ٞ ََكَن َمٞا
َٞماٞتَٞ َٞبۡعدِّ ٞمِّن  ٞقُۡرَبَٰ لِّ و 

ُ
أ  ٞ ِّلُۡمۡۡشِّكَِّيَٞولَۡوََٞكنُٓوا ل  ٞ نٞيَۡسَتۡغفُِّروا

َ
أ  ٞ َٞوٱََّلِّيَنَٞءاَمُنٓوا ِّ ِّلَنبِّ  َنُهۡمٞل

َ
ٞلَُهۡمٞأ بََيَ

يمِّٞ ٞٱۡۡلَحِّ ۡصَحَُٰب
َ
 ঘকাকনা নবী ও মু’ফমনকদর জনয উফিত নে ঘয, তারা“ أ

মুশফরককদর জনয ক্ষমা প্রাথকনা করকব। যফদও তারা আত্মীে হে। তাকদর ফনকট 

এটা স্পষ্ট হকে যাওোর পর ঘয, ফনশ্চে তারা প্রজ্বফলত আগুকনর অফধবাসী।” 

ফতফন (রাবী) বকলন: এ আোতও অবতীণক হে: ﴿َٞٞٞمنَۡٞٞتۡهدِّيَّٞلٞٞإِّنََك َٰ ۡحَبۡب
َ
نَٞٞأ َٞوَلَٰكِّ

 আপফন যাকক পছে ককরন তাকক সফঠক“  ]٥١: القصص[ ﴾٥٦ٞيََشآُء َٞٞمنَٞيۡهدِّيٞٱّلَلَٞ

পথ ঘদখাকত পারকবন না। তকব আল্লাহ তা’আলা যাকক িান তাকক সফঠক পথ 

প্রদশকন ককরন।” [সূরা আল-ক্বাসাস: ৫৬] 

ইবনু জারীর সুলাইমান ইবনু বুরাইদা ঘথকক, ফতফন তার ফপতা ঘথকক বণকনা 

ককরন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম যখন মক্কাে আগমন ককরন 

(পফথমকধয) ফতফন একফট কবকরর ফনকট যান এবং এর পাকশ বকস ফকছু বলকত 

থাককন। অতঃপর অশ্রুসজল নেকন দাুঁোন। আমরা বললাম ঘহ আল্লাহর রাসূল! 

আপফন যা করকলন আমরা তা প্রতযক্ষ ককরফছ। ফকল ফতফন বকলন: আফম আমার 

রকবর ফনকট আমার মাকের কবর ফযোরকতর বযাপাকর অনুমফত ঘিকেফছলাম ফকল 

ফতফন আমাকক অনুমফত ফদকেকছন। আর আফম তাুঁর ফনকট আমার মাকের জনয 

ক্ষমা প্রাথকনার অনুমফত ঘিকেফছলাম; ফকন্তু ফতফন আমাকক অনুমফত ঘদন ফন। রাবী 

বকলন: ঘসফদকনর ঘিকে ঘবফশ ক্রেন করকত তাকক আর কখনই ঘদফখ ফন। 

আওফী ইবকন আব্বাস ঘথকক এ আোত সম্পককক বকলন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম তাুঁর মাকের জনয ক্ষমা প্রাথকনার অনুমফত ঘিকেকছন; ফকন্তু 

আল্লাহ রাবু্বল আলামীন তাকক ঘস বযাপাকর ফনকষধ ককরকছন। অতঃপর ফতফন 
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বকলন: ইব্রাহীম খলীল (আলাইফহ ওোসাল্লাম) তাুঁর ফপতার জনয (আল্লাহর 

ফনকট) ক্ষমা প্রাথকনা ককরকছন। ফকল আল্লাহ তা‘আলা অবতীণক ককরন: َٞوَماََٞكَن
بِّيهِّٞ
َ
تِّغ َفاُرٞإِّب َراهِّيَمٞۡل  আলী ইবকন আবু তলহা ইবকন আব্বাস ঘথকক এ আোত- اس 

সম্পককক বকলন: তারা তাকদর ঘপৌত্তফলক (আত্মীে-স্বজনকদর) জনয এ আোত 

অবতীণক হওো পযকন্ত ক্ষমা প্রাথকনা করত। অবকশকষ যখন এ আোত অবতীণক 

হে তখন তারা তাকদর মৃত আত্মীে-স্বজনকদর জনয ক্ষমা প্রাথকনা ঘথকক ফবরত 

থাকক; ফকন্তু তখনও জীফবতকদর জনয তাকদর মৃতুযবরণ না করা পযকন্ত ক্ষমা 

প্রাথকনার বযাপাকর ফনকষধাজ্ঞা আকস ফন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা এ আোত 

অবতীণক ককরন।  

আল্লাহর বাণী: ِّٞبِّيه
َ
ٞۡل ٞإِّب َراهِّيَم َفاُر تِّغ  ٞاس  ََٞكَن  ইবকন আব্বাস বকলন: ইব্রাহীম  َوَما

(আলাইফহ সালাম) তার ফপতার জনয তার মৃতুয পযকন্ত ঘদা’আ করকত থাককন। 

অতঃপর যখন তার ফনকট এটা প্রকাশ পাে ঘয ঘস (তাুঁর ফপতা) আল্লাহর 

দুশমন তখন ফতফন তা ঘথকক ফবরত হন। অপর একফট বণকনাে রকেকছ: যখন 

ঘস (ইব্রাহীকমর ফপতা) মারা যাে, তখন ইব্রাহীম (আলাইফহ সালাম)-এর ফনকট 

প্রকাফশত হে ঘয, ঘস (ইব্রাহীকমর ফপতা) আল্লাহর দুশমন। এরূপই বণকনা 

ককরকছন মুজাফহদ, দাহ্হাক, কাতাদাহ প্রমুখ (রাফহমাহুমুল্লাহ)। উবাইদ ইবকন 

‘উমাইর এবং সা‘ঈদ ইবকন জুবাইর বকলন: ফতফন (ইব্রাহীম আলাইফহ সালাম) 

ফকোমত ফদবকস তার ফপতা ঘথকক সম্পকক ফছন্ন করকবন। ফকন্তু তাুঁর ফপতার 

সাকথ তাুঁর সাক্ষাৎ হকব আর ফতফন তাুঁর ফপতার ঘিহারাে কাফলমা ঘদখকত 

পাকবন। অতঃপর ঘস (তাুঁর ফপতা) বলকব: ঘহ ইব্রাহীম আফম ঘতামার 

ফবরুদ্ধািরণ ককরফছ আজ আফম ঘতামার ঘকাকনা ফবরুদ্ধািরণ করব না। ফকল 

ফতফন (ইব্রাহীম) বলকবন: ঘহ আমার রব! আপফন ফক আমার সাকথ অফেকার 
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ককরন ফন ঘয, আপফন পুনরুোন ফদবকস আমাকক ঘবইিত করকবন না। আমার 

ফপতার ঘবইিফতর ঘিকে বে ঘবইিফত আর কী হকত পাকর? বলা হকব: ঘতামার 

ঘপছকন ঘদখ, ফতফন ঘদখকত পাকবন ঘসখাকন রিাি একফট হাকেনা পকে আকছ। 

তার ফপতাকক তাকত রূপান্তফরত করা হকব। অতঃপর তার পা টান ফদকে তাকক 

জাহান্নাকম ফনকক্ষপ করা হকব।  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ٞ َحلِّيم َوَٰهٞ 
َ
 আবু্দল্লাহ ইবকন মাসউদ (রাফদোল্লাহু আনহু) َۡل

ঘথকক বফণকত ফতফন বকলন: األواه “অফতশে প্রাথকনাকারী”। আবু্দল্লাহ ইবনু 

আব্বাকসর ফবফিন্ন বণকনার মকধয ঘকাকনাফটকত বলা হকেকছ: অনুনেকারী অথবা 

বলা হকেকছ: দোবান অথবা বলা হকেকছ: দৃঢ়-ফবশ্বাসী অথবা বলা হকেকছ। 

পফবত্রতা ঘ াষণাকারী। আর ঘকউ বকলন অনয ফকছু।  

َلٞٞٱّلَلََُٞٞكنََٞٞوَما﴿ ُضِّ َُٰهمۡٞٞإِّذَۡٞٞبۡعدَٞٞقَۡوَم اَٞلِّ ََٞٞحَّتََٰٞٞهَدى ِّ ِّٞٞٱّلَلَٞٞإِّنََٞٞيَتُقوَنٞ َٞماٞلَُهمٞيُبَي 
ُِّكل  ءٞ ٞب َٞعلِّيمٞ ََٞشۡ

ٞ ٞٱلَسَمََٰوَٰتُِّٞٞمۡلُكَِٞٞلُۥٞٱّلَلَٞٞإِّن١١٥َٞٞ ۡرضِّ
َ
ۦَٞوٱۡۡل ٞ ٞيُۡۡحِّ ُٰ ِّنٞلَُكمَٞوَماَٞوُيمِّي ٞ ٞمِّنٞٱّلَلُِّٞٞدونِّٞٞم  َٞوَّلَٞٞولِّ 

ي ٞ  ]١١١  ،١١٥: اتلوبة[ ﴾١١٦ٞٞنَصِّ

“১১৫. আর আল্লাহ এমন নন ঘয, ফতফন ঘকান সম্প্রদােকক ফহদাোত দাকনর পর 
তাকদরকক পথভ্রষ্ট করকবন। যতক্ষণ না তাকদর জনয সুস্পষ্টিাকব বণকনা করকবন, 
যা ঘথকক তারা সাবধান থাককব। ফনশ্চে আল্লাহ প্রকতযক ফবষকে সবকজ্ঞ। ১১৬. 
ফনশ্চে আল্লাহ, তাুঁর জনযই আসমানসমূহ ও জফমকনর রাজত্ব। ফতফন জীবন দান 
ককরন ও মৃতুয  টান। আর আল্লাহ ছাো ঘতামাকদর জনয না আকছ ঘকাকনা 
অফিিাবক, না আকছ ঘকাকনা সাহাযযকারী।” [সূরা আত-তাওবাহ: ১১৫-১১৬] 

দলীল প্রফতফষ্ঠত হবার পর পাকোও: 
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আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর সম্মাফনত সত্ত্বা ও নযােফবিার সম্পককক বকলন ঘয, ফতফন 

ঘকাকনা সম্প্রদাকের ফনকট তার বাতকা ঘপৌঁছাকনার পরই তাকদরকক (তা না মানার 

কারকণ) ঘগামরাহ ককরন। যাকত ককর তাকদর ফবরুকদ্ধ দলীল প্রফতফষ্ঠত হে। 

ঘযমন আল্লাহ তা‘আলা বকলন:  َٞماَٞثُموُدَٞفَهَدي َناُهم
َ
  َوأ

মুজাফহদ এ আোত সম্পককক বকলন: আল্লাহ তা‘আলা মুফমনগণকক মুশফরককদর 

জনয ক্ষমা প্রাথকনা না করার বযাপাকর ফবকশষিাকব অবফহত ককরন। আর 

সাধারণিাকব তাুঁর অবাধযতা ঘথকক িীফত প্রদশকন ও আনুগকতযর ঘক্ষকত্র উৎসাহ 

ফদকেন। কাকজই এটা পালন কর অথবা কষ্ট ঘিাগ কর। ইবকন জারীর বকলন: 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: আল্লাহ তা‘আলা এমন নন ঘয, যখন ফতফন 

ঘতামাকদরকক সফঠক পথ ঘদফখকেকছন আর যখন ফতফন ঘতামাকদরকক তাুঁর প্রফত 

ও তাুঁর রাসূকলর প্রফত ঈমান আনার তাওফফক ফদকেকছন, তখন ঘতামাকদর 

মুশফরক মৃতকদর জনয ঘতামাকদর প্রাথকনার কারকণ ঘতামরা পথভ্রষ্ট হকে ঘগকছা 

বকল ফতফন ফােসালা ফদকে ফদকবন। প্রথমত ফতফন ঘতামাকদরকক জাফনকে ফদকবন 

যা ঘতামাকদরকক পফরতযাগ করকত হকব, যাকত ঘতামরা তা পফরতযাগ কর। 

ফনকষধ ককর ঘকাকনা ফবষকে  ৃফণত হওো সম্পককক ঘতামাকদর জাফনকে ঘদওোর 

পূকবক ফনফষদ্ধ বস্তুর বযাপাকর ঘতামাকদর সীমালঙ্ঘন করার কারকণ ফতফন 

ঘতামাকদরকক পথভ্রষ্ট বকল গণয করকবন না। ঘকননা আনুগতয ও অবাধযতা ঘতা 

ঘকবল আফদষ্ট ও ফনকষধকৃত ফবষকেই হকে থাকক। আর যাকক ফনকদকশ প্রদান 

অথবা ফনকষধ করা হে ফন তাকক ঘস ফবষেগুকলাকত অনুগত অথবা অবাধয বলা 

যাে না।   

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ِّٞن لَُكمٞم  َوَمٞا  ٞ ُٰ ۦَٞوُيمِّي يُۡۡحِّ  ٞ ۡرضِّ
َ
َٞوٱۡۡل ۥُٞمۡلُكٞٱلَسَمََٰوَٰتِّ إَِّنٞٱّلَلََِٞلُ

ٞ ٞ ُدونِّ مِّنَٞولِّ  ي ٞٞٱّلَلِّٞ َٞوَّلٞنَصِّ  “ফনশ্চে আল্লাহ, তাুঁর জনযই আসমানসমূহ ও জফমকনর 

রাজত্ব। ফতফন জীবন দান ককরন ও মৃতুয  টান। আর আল্লাহ ছাো ঘতামাকদর 
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জনয না আকছ ঘকাকনা অফিিাবক, না আকছ ঘকাকনা সাহাযযকারী।” ইবনু জারীর 
বকলন: এটা আল্লাহর পক্ষ ঘথকক তার মুফমন বাোকদর প্রফত মুশফরক ও কাফফর 

সদকারকদর ফবরুকদ্ধ যুদ্ধ করার ঘপ্ররণাস্বরূপ। আর ঘযন তারা আল্লাহর সাহাকযযর 

বযাপাকর আস্থাবান হে ফযফন আসমানসমূহ ও জফমকনর মাফলক। আর তার 

শত্রুকদর ঘযন িে না পাে। ঘকননা আল্লাহ ছাো তাকদর ঘকাকনা অফিিাবক 

ঘনই, ঘনই ঘকান সাহাযযকারী।  

ٞٞٱّلَلُٞٞتَاَبَٞٞلَقد﴿ ََِّٞٞعَ رِّينَٞٞٱنلَبِّ  نَصارَِّٞٞوٱلُۡمَهَٰجِّ
َ
ٞٞٱَتَبُعوهُٞٞٱََّلِّينََٞٞوٱۡۡل ةَِّٞٞساَعةِّٞٞفِّ َٞماَٞبۡعدِّٞٞمِّنٞ ٞٱۡلُعِۡسَ

ِّۡنُهمۡٞٞفَرِّيقٞ ٞقُلُوُبٞٞيَزِّيغََُٞٞكدَٞ ِّهِّمۡٞٞإِّنَُهۥَٞعلَۡيهِّۡمٞ ٞتَاَبُٞٞثمَٞٞم  ٞٞب يمٞ ٞرَُءوف   ]١١٧: اتلوبة[ ﴾١١٧ٞرَحِّ

“১১৭. অবশযই আল্লাহ নবী, মুহাফজর ও আনসারকদর তাওবা কবুল করকলন, 
যারা তার অনুসরণ ককরকছ সংকটপূণক মুহূকতক। তাকদর মকধয এক দকলর হৃদে 
সতযিূযত হওোর উপক্রম হবার পর। তারপর আল্লাহ তাকদর তাওবাহ কবূল 
করকলন। ফনশ্চে ফতফন তাকদর প্রফত ঘেহশীল, পরম দোলু।” [সূরা আত-
তাওবাহ: ১১৭]  

তাবুক যুকদ্ধর বণকনা: 

মুজাফহদ প্রমুখ বকলন: এ আোতফট তাবুক যুদ্ধ সম্পককক অবতীণক হে। 

মুসফলমগণ কফঠন অবস্থার মকধয তাবুক যুকদ্ধ ঘবর হে। তা ফছল এমন একফট 

বৎসর যখন িূফম শুফককে হকেফছল অনুবকর, আবহাওো ফছল প্রিে গরম। 

সফকরর সম্বল ও পানীে সংগ্রহ ফছল অতযন্ত কষ্টকর। কাতাদা বকলন: তাবুক 

যুকদ্ধর বৎসকর প্রিে অফগ্নেরা গরকম তারা ফসফরোর উকেকশয ঘবর হে আর ঘয 

কষ্ট তারা ঘিাগ ককরন আল্লাহ তা‘আলা তা অবগত আকছন। ঘসখাকন তারা 

প্রিে ককষ্ট পকেন। এমনফক আমাকদর বলা হে, দুই বযফি একফট ঘখজুরকক 

তাকদর মাকে দুই িাকগ িাগ ককরন। দুই বযফি একফট ঘখজুরকক ফনকজকদর 
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মাকে ফবফনমে ককর। তাকদর একজন তা ঘিাষণ ককর আর তার উপর গলা 

ফিজাে। অতঃপর আকরকজন তা ঘিাষণ ককর আর তার উপর গলা ফিজাে। 

অবকশকষ আল্লাহ তা‘আলা তাকদর তাওবা কবুল ককরন আর যুদ্ধ ফবরফতর 

ফনকদকশ দান ককরন। 

ইবকন জারীর আবু্দল্লাহ ইবকন আব্বাস ঘথকক বণকনা ককরন: ওমর ইবনুল 

খাত্তাবকক এই কষ্টমে সফর সম্পককক ফজকজ্ঞস করা হকল, ফতফন বকলন: আমরা 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর সাকথ প্রিে দাবদাকহর মকধয 

তাবুককর উকেকশয ঘবর হই। অতঃপর এক স্থাকন আমরা যাত্রা ফবরফত করলাম। 

এ সমে আমাকদর এমন ফপপাসা ঘপকে বকস ঘয, আমাকদর মকন হল আমাকদর 

গদকানসমুহ ফবফেন্ন হকে যাকব। এমনফক আমাকদর মকধয ঘকউ তার উট জবাই 

ককর তার ঘগাবর ঘবর ককর তার রস পান ককর। আর তার ফকডফনকত যা 

অবফশষ্ট ফছল তা রাখল।  

অবকশকষ আবু বকর ফসেীক রাফদোল্লাহু আনহু বলকলন: ঘহ আল্লাহর রাসূল! 

আল্লাহ রাবু্বল আলামীন আপনার ঘদা’আ মিুর ককরন। সুতরাং আপফন 

আমাকদর জনয ঘদা’আ করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম 

বলকলন: ‘এটা ফক পছে কর ঘয, আফম তা কফর’ ফতফন (আবু বকর) বলকলন: 

হাুঁ। ফকল ফতফন তার দু‘হাত উকত্তালন করকলন আর ততক্ষণ পযকন্ত তা নামাকলন 

না যতক্ষণ আকাশ ঘথকক বৃফষ্ট বষকণ হল। অতঃপর ফকছুক্ষকণর জনয তা বন্ধ 

হল। এরপর আবার বষকণ শুরু হল। ফকল তাকদর কাকছ যা ফছল তা িফতক ককর 

ফনকলা। আমরা ঘদখার জনয ঘবর হলাম ঘকাথাে বৃফষ্ট ঘপৌঁকছকছ? ফকল ঘপলাম ঘয 

তা আমাকদর ফশফবর অফতক্রম ককর িকল ফগকেকছ।  
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আল্লাহ তা“আলার বাণী َٞٱََّلِّيَنٞٱَتب نَصارِّٞ
َ
رِّيَنَٞوٱۡۡل َٞوٱلُۡمَهَٰجِّ ِّ ٞٱنلَبِّ 

ََٞعَ َٞلَقدٞتَاَبٞٱّلَلُ ُعوهُٞفِّ
ةِّٞ ٱۡلُعِۡسَ  ,সম্পককক ইবকন জারীর বকলন: অথকাৎ খরিাফদ, ফবজে, পকথর সম্বল َساَعةِّٞ

পানীকের সঙ্কট।  ٞوُبٞفَرِّيق
َٞماََٞكَدٞيَزِّيُغٞقُلُ َٞبۡعدِّ ِّۡنُهمۡٞٞمِّن  م   অথকাৎ সতয ঘথকক অন্তর 

ফবিুযত হওোর উপক্রম  কটফছল। আর তারা রাসূরের দ্বীরের বযাপারর 

সরেহ ঘপাষণ ককর আর তার বযাপাকর সকেহ ককর ফযফন তাকদরকক 

(পরীক্ষাস্বরূপ) তাকদর সফর ও যুকদ্ধ এই ঘক্লশ-কষ্ট প্রদান ককরন।  

﴿ٞ ََٰثةَِّٞوََعَ ُِّفوا ٞٞٱََّلِّينَٞٞٱثلََل َِّذاَٞحَّتَُٰٓٞٞخل  ٞٞإ ٰۡ ۡرُضَٞٞعلَۡيهِّمَُٞٞضاقَ
َ
َِّماٞٱۡۡل ٞٞب ٰۡ ٞٞرَُحَب ٰۡ ٞۡيهِّمَۡٞعلََٞٞوَضاقَ

نُفُسُهمۡٞ
َ
نَٞوَظنُّٓوا ٞٞأ

َ
َّٞٞلٞٞأ

َ
َُتوُبٓوا  َٞٞعلَۡيهِّمۡٞٞتَاَبُٞٞثمَٞٞإََِّلۡهِّٞٞإَِّّلٓٞٞٱّلَلِّٞٞمِّنََٞٞمۡلَجأ يمُٞٞٱََلَواُبُٞٞهوَٞٞٱّلَلَٞٞإِّنََٞٞلِّ ٞٱلَرحِّ

َها١١٨ٞ يُّ
َ
أ قِّيََٞٞمعََٞٞوُكونُوا ٞٞٱّلَلَٞٞٱَتُقوا َٞٞءاَمُنوا ٞٞٱََّلِّينََٞٞيَٰٓ ] ١١٩  ،١١٨: اتلوبة[ ﴾١١٩ٞٱلَصَٰدِّ “১১৮. 

আর ঘস ফতন জকনর (তাওবা কবূল করকলন), যাকদর ফবষেফট স্থফগত রাখা 
হকেফছল। এমনফক পৃফথবী প্রশস্ত হওো সকত্ত্বও তাকদর জনয সংকীণক হকে 
ফগকেফছল এবং তাকদর ফনকট তাকদর জীবন দুফবকসহ হকে উকঠফছল। আর তারা 
ফনফশ্চত বুকেফছল ঘয, আল্লাহর আযাব ঘথকক ফতফন ছাো ঘকাকনা আশ্রেস্থল ঘনই। 
তারপর ফতফন তাকদর তাওবাহ কবুল করকলন, যাকত তারা তাওবাে ফস্থর থাকক। 
ফনশ্চে আল্লাহ তাওবাহ কবূলকারী, পরম দোলু। ১১৯. ঘহ মু’ফমনগণ, ঘতামরা 
আল্লাহর তাকওো অবলম্বন কর এবং সতযবাদীকদর সাকথ থাক।” [সূরা আত-
তাওবাহ: ১১৮-১১৯]  

ইমাম আহমাদ বণকনা ককরন, আবু্দল্লাহ ইবকন কা‘ব ইবকন মাকলক, ফযফন কা‘ব 

অন্ধ হকে যাওোর পর তার িলাফফরাে তাকক সহকযাফগতা করকতন। ফতফন 

বকলন: আফম কা‘বকক তার তাবুক যুকদ্ধর  টনা বণকনা করকত শুকনফছ, যাকত 

ফতফন রাসূলুল্লাহ ু্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর সাকথ অংশগ্রহণ ককরন ফন। 

কা‘ব ইবকন মাকলক বকলন: ঘকাকনা যুদ্ধাফিযাকনই আফম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
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আলাইফহ ওোসাল্লাম ঘথকক ফপছকন পফে ফন তাবুক অফিযান ছাো। অবশয আফম 

বদর অফিযাকন অংশগ্রহকণ বযথক হকেফছলাম; ফকন্তু বদর অফিযাকন যারা অংশ 

ঘনেফন তারা ঘকউ ফতরষৃ্কত হেফন। ঘকননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম ঘকবল কুরাইশ কাকফলাকক ধরার জনয ঘবর হকেফছকলন। অবকশকষ 

ফদন ধাযক ছাোই আল্লাহ তা‘আলা মুসফলম আর তাকদর শত্রুকদর একফত্রত 

ককরন। আফম আক্বাবার রাফত্রকত রাসূলুল্লাহ ু্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর 

সাকথ অংশ গ্রহণ ককরফছ যখন ইসলাকমর উপর প্রফতফষ্ঠত থাকার বযাপাকর ফতফন 

আমাকদর অফেকার ফনকেফছকলন। আফম এটাকক বদর যুকদ্ধর স্থলাফিফষি করকত 

পছে কফর না। যফদও বদর যুদ্ধ ঘলাককদর ফনকট বাই‘আকত আক্বাবার ঘিকে 

অফধক পফরফিত। তাবুক যুকদ্ধ আমার  টনা হকে এই: এ যুকদ্ধ আফম রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম ঘথকক ফপকছকন পকেফছলাম। আফম কখনই এত 

শফিশালী আর আমার জনয কখনই এত সহজ ফছল না যখন আফম এই যুকদ্ধ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর সাকথ অংশগ্রহণ কফর ফন। আল্লাহর 

শপথ ইকতাপূকবক কখনই আমার দুকটা উষ্ট্রী ফছল না অথি এ যুকদ্ধর সমে তা 

ফছল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম যখনই ঘকাকনা অফিযাকন 

ঘবর হকতন (রণককৌশল ফহকসকব) রাস্তা পফরবতকন করকতন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম এ অফিযান প্রিে গরকমর মকধয পফরিালনা ককরন। ফতফন 

দী ক মরু সফকর ঘবর হন। বহুসংখযক শত্রুর মুকখামুফখ হন। মুসফলমবৃকের 

ফনকট শত্রুকদর ফবরুকদ্ধ (যুদ্ধ) প্রস্তুফত গ্রহণ করার ফবষেফট তুকল ধকরন, যাকত 

তারা যুকদ্ধর প্রস্তুফত গ্রহণ করকত পাকর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম ঘয ফদকক যাওোর মন ফস্থর ককরন ঘসটা তাকদরকক অবগত ককরন। 

আর তাুঁর সাকথ মুসফলমবৃে ফছল অকনক যার তাফলকা করা যাকব না। কতক 

ঘলাক যারা যুকদ্ধ অংশগ্রহণ করত িাে ফন তারা ঘিকবফছল ঘয, তাকদর বযাপারফট 
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ঘগাপনীেই ঘথকক যাকব যফদ না আল্লাহ তা‘আলা তা জাফনকে ঘদন। আর 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম এমন সমে এই অফিযান পফরিালনা 

ককরন যখন ফলফলাফদ ঘপককফছল আর ছাো ফছল আনেদােক। আর আমার 

ঘোুঁক ঘসফদককই ফছল। (এফদকক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম আর 

তাুঁর সাকথ মুসফলমগণও তাবুক অফিযাকনর প্রস্তুফত গ্রহণ ককরন। আফম তাকদর 

সাকথ যাওোর প্রস্তুফত ঘনওোর জনয ঘবর হলাম; ফকন্তু তার ফকছুই না ককর 

ফফকর আসলাম। আফম মকন মকন বললাম: আফম িাইকল তা করকত পাফর। আর 

এিাকবই আমার (অবস্থা) িলকত থাকক আর ঘলাককরা এফদকক তাকদর প্রস্তুফত 

িাফলকে যাে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম এবং তার সাকথ 

মুসফলমবৃেও সকাল সকাল ঘবফরকে ঘগকলন। আর আফম ঘকাকনা প্রস্তুফতই গ্রহণ 

করলাম না। আফম বললাম: আফম একফদন অথবা দুইফদন পর প্রস্তুফত ফনব। 

অতঃপর তার সাকথ ফগকে ফমফলত হব। তাকদর যাত্রার পরফদন সকাকল প্রস্তুফত 

ফনকত ঘগলাম ফকন্তু ফকছু না ককরই ফফকর এলাম। পকরর ফদন আবার প্রস্তুফত 

ঘনওোর জনয ঘবফরকে পেলাম; ফকন্তু ফকছু না ককরই ফফকর এলাম। আর 

এিাকবই আমার িলকত থাকল। অবকশকষ ঘলাককরা প্রফতকযাফগতা ককর ফজহাকদ 

ছুকট ঘগল। আফম তখন তাকদরকক ধারার জনয যাত্রা করকত মনস্থ করলাম। হাে 

যফদ আফম তা করতাম। আর এটা আমার পকক্ষ সম্ভব হল না। রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর িকল যাওোর পর যখন আফম ঘলাককদর মাকে 

ঘবর হতাম (যারা যুকদ্ধ যাে ফন) তখন আমাকক এটা ফপো ফদল ঘয, ঘনফাকক 

অফিযুি এবং আল্লাহ কতৃকক মুি ঘ াফষত দুবকল ঘলাক ছাো অনয ঘকাকনা ঘলাক 

ঘদখলাম না। তাবুক ঘপৌঁছার পূকবক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম 

আমাকক স্মরণ ককরন ফন। তাবুক ফগকে ফতফন ঘলাককদর মকধয বকস ফছকলন এ 

সমে বলকলন: “কা‘ব ইবন মাকলককর ফক সমািার?” বাণী সালামা ঘগাকত্রর 
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জননক ঘলাক বলল: তাকক তার দুই বুরদা (কপাষাকফবকশষ) আর গবকিকর 

ফনকজর ফদকক দশকন তাকক আটকক ফদকেকছ। মু‘আয ইবকন জাবাল বকলন: কত 

মে কথাই না তুফম বকলছ! আল্লাহর শপথ ঘহ আল্লাহ রাসূল! আমরা তার 

বযাপাকর িাকলা ছাো ফকছুই জাফন না। ফকল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম িুপ থাককলন।  

কা‘ব ইবন মাকলক আরও বকলন: যখন আফম জানকত পারলাম ঘয, রাসূলুল্লাহ ু্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর কাকফলা তাবুক ঘথকক মফদনার উকেকশয যাত্রা 

ককরকছ তখন অফস্থরতা আমার উপর ির করল এবং মকনর মকধয ফমথযা 

অজুহাত দাে করাকনার কথা ফিন্তা করকত লাগলাম। আর বললাম কীিাকব 

আগামীকাল আফম তার ঘক্রাধ ঘথকক ঘবর হকত পাফর। আর আমার পফরবাকরর 

সমস্ত অফিজ্ঞ ঘলাককদর ফনকট এ বযাপাকর সহকযাফগতা ফনলাম। যখন বলা হল 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম মফদনাে আগমন ককরকছন তখন সমস্ত 

দুষ্ট ও ফমথযা ওজুহাতগুকলা আমার মন ঘথকক দুর হকে ঘগল। আর আফম 

িাকলািাকবই জাফন এ সমস্ত ফমথযা অজুহাকত আফম পার পাব না। তখন সতয 

বলার দৃঢ় ফসদ্ধান্ত ফনলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম সকাকল 

আগমন করকলন। (তাুঁর ফনেম ফছল) যখন ফতফন সফর ঘথকক আগমন করকতন 

তখন প্রথকম মসফজকদ প্রকবশ ককর দু’রা‘আত সালাত আদাে করকতন অতঃপর 

ঘলাককদরকক সমে ঘদওোর জনয বসকতন। ফকল যখন ফতফন এিাকব মসফজকদ 

বসকলন। যুদ্ধ ঘথকক ঘপছকন পকে থাকা ঘলাককরা এ সমে আসল আর তার 

কাকছ শপথ ককর (নানা) ওযর আপফত্ত ঘপশ করকত লাগল। তারা ফছল আফশর 

ফকছু ঊকধ্বক। ফকল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম তাকদর বাফহযক 

অবস্থা ঘথকক তাকদর ওযর গ্রহণ করকলন আর তাকদর জনয ক্ষমা প্রাথকনা 

করকলন এবং আিযন্তরীণ ফবষেগুকলা আল্লাহর ফনকট ঘসাপদক ককর ফদকলন। 
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অতঃপর আফম (তাুঁর ফনকট) আসলাম। যখন সালাম ফদলাম ফতফন রাগসুিক 

মুিফক হাফস ফদকলন। অতঃপর আমাকক বলকলন: (এ ফদকক) এস, ফকল পদব্রকজ 

তার ফনকট ঘগলাম আর তার সামকন বসলাম। ফতফন আমাকক বলকলন: ফককস 

ঘতামাকক আমাকদর সাকথ যুকদ্ধ অংশগ্রহণ ঘথকক ফপকছ ঘফকলকছ? তুফম ফক যুকদ্ধর 

বাহন ক্রে কর ফন? আফম বললাম: ঘহ আল্লাহর রাসূল! আফম যফদ আপফন ছাো 

পৃফথবীর আর কারও ফনকট (এ সমে) বসতাম তকব ঘকাকনা ওযর আপফত্ত ঘপশ 

ককর তার ঘক্রাধ হকত ঘবর হওোর উপাে অবলম্বন করতাম। আল্লাহ আমাকক 

বাফিতা পূণক কথা বলার ক্ষমতা ফদকেকছন; ফকন্তু আল্লাহর শপথ আফম অবগত 

আফছ আজ যফদ আফম ফমথযা বফল তকব আপফন হেত আমার উপর সন্তুষ্ট হকে 

যাকবন; ফকন্তু অফিকরই আল্লাহ তা‘আলা আমার উপর আপনাকক অসন্তুষ্ট ককর 

ফদকবন। আফম যফদ সফতয বফল আর আমার সতয বলার কারকণ আপফন রাগাফবিত 

হন ফকন্তু আফম অবশযই আল্লাহর পক্ষ ঘথকক িাকলা পফরণফতর আশা কফর। 

আল্লাহর শপথ ! আমার ঘকাকনাই ওযর ফছল না। আফম কখনই এতটা অবসকর 

ফছলাম না আর আমার পকক্ষ কখনই এতটা সহজ ফছল না, যতটা সহজ ফছল 

যখন আপফন তাবুক অফিযাকন ঘবর হন। ফতফন বকলন: অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বলকলন: “এ সতয বকলকছ, উঠ, ঘদখ আল্লাহ 

ঘতামার বযাপাকর ফক ফােসালা ঘদন।” ফকল আফম উকঠ দাুঁোলাম। আর আমার 

ফনকট বনু সালামার কফতপে বযফি উকঠ দাুঁোল আর অনুসরণ করল। অতঃপর 

বলল: এর পূকবক তুফম ঘকাকনা অপরাধ ককরছ বকল আমরা জাফন না। ফজহাদ 

ঘথকক ঘপছকন রকে যাওো অনযানযকদর মত তুফম ওযর ঘপশ করকত অপারগ 

হকেছ। ঘতামার অপরাকধর জনয রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর 

ঘতামার জনয ক্ষমা প্রাথকনাই ঘতা যকথষ্ট ফছল। আল্লাহর শপথ! তারা আমাকক 

ফতরস্কার করকতই থাকল ফকল আমার মকন হল ঘযন ফফকর যাই আর আফম 
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(আসকল) ফমথযা বকলফছ বকল তাুঁকক অবফহত কফর। ফতফন (কা‘ব ইবন মাফলক) 

বকলন: অতঃপর আফম তাকদরকক বললাম: একত (এ অফিকযাকগ) আমার সাকথ 

আর ঘকউ আকছ ফক? তারা বলল: হাুঁ একত ঘতামার সাকথ দু’বযফি রকেকছ আর 

তারাও ঘতামার মতই বকলকছ (আল্লাহর রাসূলকক)। আর তাকদরককও তাই বলা 

হকেকছ যা ঘতামাকক বলা হকেকছ (শাফস্তর বযাপাকর)। ফকল বললাম: তারা কারা? 

তারা বলল: মুরারাহ ইবকন রবী‘ আল আকমরী এবং ফহলাল ইবকন উমাইো আল 

ওোফকফী। অতঃপর আমাকক দু’জন সৎ বযফির কথা বলা হল যারা বদর যুকদ্ধ 

অংশগ্রহণ ককরকছ যাকদর মাকে রকেকছ আমার জনয আদশক। সুতরাং আফম 

আমার ফসদ্ধান্ত পফরবতকন করলাম না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম 

মুসফলমগণকক আমাকদর (পূকবক উফল্লফখত ফতন বযফির) সাকথ কথা বলকত ফনকষধ 

করকলন। ঘলাককরা আমাকদরকক বেকট করল। তারা আমাকদর সাকথ তাকদর 

অবস্থাফদ পফরবতকন করল ফকল ধরা আমার জনয ঘযন অপফরফিত হকে উঠল। 

এিাকব আমাকদর পঞ্চাশ ফদন িকল যাে। এফদকক আমার দুই সাফথ তাকদর 

বাফেকত লুফককে বকস থাকল। আফম ফছলাম আমার ঘগাকত্রর কফঠন ও সফহষু্ণ 

বযফি। আফম মুসফলমগকণর সাকথ সলাকত অংশগ্রহণ করতাম আর বাজাকর 

ঘযতাম তকব ঘকউ আমার সাকথ কথা বলত না। আফম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাকমর ফনকট সালাকতর পর তার মাজফলকস আগমন কফর আর 

মকন মকন বফল আমার সালাকমর উত্তর প্রদাকন তার ঘঠাুঁট নকে ফকনা? তার 

ফনককট সালাত আদাে কফর আর আে ঘিাকখ তাকক ঘদকখ ফনই। যখন আফম 

আমার সলাকত আত্মফনকোগ কফর ফতফন আমার ফদকক তাকান। অতঃপর যখন 

আফম তার ফদকক তাকাই তখন আমার ঘথকক তাুঁর মুখ ফফফরকে ঘনন। 

মুসফলমগকণর এই বেককট ফবষেফট আমার ফনকট অতযন্ত দী ক হকে উঠল। 

িলকত লাগলাম অবকশকষ আবু কাতাদার (বােীর) প্রািীকর আকরাহণ করলাম। 
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ফতফন আমার িািাত িাই আর আমার ফপ্রে বযফি। আফম তাকক সালাম ফদলাম। 

আল্লাহর শপথ! ফতফন আমার সালাকমর জবাব ফদকলন না। আফম তাকক বললাম: 

ঘহ আবু কাতাদা! আল্লাহর শপথ! তুফম জান ঘয, আফম আল্লাহ এবং তার 

রাসূলকক িাকলাবাফস। ফতফন (কা‘ব ইবন মাফলক) বকলন: ফতফন (আবু কাতাদা) 

িুপ থাককলন। ফতফন (কা‘ব ইবন মাফলক) বকলন: আফম তার জনয বসলাম আর 

আল্লাহর ঘদাহাই ফদলাম। (ফকন্তু) ফতফন িুপ ককর রইকলন। অতঃপর আফম তার 

জনয বসলাম আর ঘদাহাই ফদলাম। তারপরও ফতফন িুপ ককর রইকলন। এরপর 

ফতফন বলকলন: আল্লাহ এবং তাুঁর রাসূল (এ বযাপাকর) অফধক অবগত।  

ফতফন (কা‘ব ইবন মাফলক) বকলন: আমার ঘিাখ হকত অশ্রু গফেকে পেল। আর 

ফফকর আসলাম অবকশকষ প্রািীকর আকরাহণ করলাম। একসমে আফম মফদনার 

বাজাকর  ুরফছ হঠাৎ আমার ঘিাকখ ফসফরোর এক নাবাতী ফবক্রকের জনয 

মদীনাকত খাদয ফনকে একসকছ। তারা বলল: ঘক কা‘ব ইবন মাকলককর ঘখাুঁজ 

ফদকত পারকব? ফতফন বকলন: ঘলাককরা তাকক আমার ফদকক ইফেত ককর ঘদফখকে 

ফদকত লাগল। অবকশকষ ঘস আসল আর আমাকক গাস্সাকনর বাদশার ফিফঠ প্রদান 

করল। আফম ফলখক ফছলাম। ফকল ঘদফখ তাকত ফলখা রকেকছ: অতঃপর, আমরা 

জানকত ঘপকরফছ ঘয, ঘতামার সাথী ঘতামার প্রফত ফনদকে বযবহার ককরকছ। আল্লাহ 

তা‘আলা ঘতামাকক লািনামে িূফমকত না রাখুন। আমাকদর সাকথ ফমফলত হও 

আমরা ঘতামাকক সান্তনা ফদব। ফকল যখন আফম তা পাঠ করলাম তখন বললাম: 

এটাও আকরক পরীক্ষা। অতঃপর আফম পত্রখানা িুলার আগুকন পুফেকে 

ঘফললাম। অতঃপর পঞ্চাশ ফদন ঘথকক যখন িফল্লশ ফদন িকল ঘগল তখন 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর দূত আমার ফনকট একস বলল: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম ঘতামাকক ঘতামার স্ত্রী পফরতযাগ করার 

ফনকদকশ ফদকেকছন। ফতফন বকলন: আফম বললাম: আফম ফক তাকক তালাক ফদকে 
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ঘদব না ফক করব? অতঃপর ফতফন বলকলন: না; বরং তার ঘথকক ফবফেন্ন হও 

আর তার ফনকটবতকী হকো না। ফতফন বকলন: আমার দুই সাথীর ফনকটও অনুরূপ 

ঘপ্ররণ ককরন। ফতফন বকলন: আফম আমার স্ত্রীকক বললাম: তুফম ঘতামার 

পফরবাকরর সাকথ ফমফলত হও আর তাকদর ফনকট থাক ঘয পযকন্ত আল্লাহ তা‘আলা 

যা ইো এ বযাপাকর ফােসালা প্রদান ককরন। ফতফন (কা‘ব ইবন মাফলক) বকলন: 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর ফনকট ফহলাল ইবকন উমাইোর স্ত্রী 

আগমন করল অতঃপর বলল: ঘহ আল্লাহর রাসূল! ফহলাল হকে একজন দুবকল 

বৃদ্ধ তার ঘকাকনা ঘসবক নাই। আফম যফদ তার ঘসবা কফর তকব ফক আপফন তা 

অপছে করকবন? ফতফন (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম) বলকলন: না 

তকব ঘস ঘযন ঘতামার ফনকটবতকী না হে। ঘস (ফহলাকলর স্ত্রী) বলল: তার ঘকাকনা 

ফকছুর প্রফত আগ্রহ ঘনই। আর আল্লাহর শপথ! ঘসই ফদন ঘথকক আজও পযকন্ত 

ঘস ঘকুঁকদই িকলকছ। ফতফন (কা‘ব ইবন মাফলক) আমার পফরবাকরর ঘকউ বলল: 

তুফম যফদ ঘতামার স্ত্রীর বযাপাকর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর 

ফনকট অনুমফত ফনকত। ফহলাকলর স্ত্রীকক তার (ফহলাকলর) ঘসবা করার জনয ফতফন 

অনুমফত ফদকেকছন। ফতফন বকলন: আফম বললাম: আল্লাহর শপথ আফম আমার 

স্ত্রীর বযাপাকর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর ফনকট অনুমফত িাইব 

না আর আফম জাফন না যখন আফম তাুঁর ফনকট অনুমফত িাইব তখন ফতফন 

আমার স্ত্রীর বযাপাকর কী বলকবন অথি আফম একজন যুবক পুরুষ?  

ফতফন বকলন: অতঃপর (আরও দশফদন) অবস্থান করলাম। অবকশকষ ঘলাককদর 

আমার সাকথ কথা না বলার পঞ্চাশ ফদন পূণক হল। ফতফন (কা‘ব ইবন মাফলক) 

বকলন: অতঃপর আমাকদর গৃহসমূকহর ঘকাকনা এক গৃকহর ছাকদ পঞ্চাশতম 

ফদবকসর প্রিাকত ফজকরর সালাত আদাে ঘশষ ককরফছ। আর আফম এমন 

অবস্থাে বকস আফছ যার ফববরণ আল্লাহ তা‘আলা (কুরআকন) প্রদান ককরকছন 
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অথকাৎ যখন আফম আমার ফনকজর উপর ফবতৃষ্ণ হকে উকঠফছলাম এবং িূ-পৃষ্ঠ 

ফনজ প্রশস্ততা সকত্ত্বও আমাকদর জনয সংকীণক হকে উকঠফছল। এক 

ফিৎকারকারীকক শুনলাম ঘস সাল‘আ পাহাকে আকরাহণ ককর তার উচ্চস্বকর 

বলকছ: সুসংবাদ গ্রহণ ককরা ঘহ কা‘ব ইবকন মাফলক! ফতফন (কা‘ব ইবন মাফলক) 

বকলন: আফম ফসজদাে পকে ঘগলাম আর বুেকত পারলাম আল্লাহর পক্ষ ঘথকক 

তাওবার মাধযকম আমরা ফনষৃ্কফত লাি করলাম। রাসূলুল্লাহ ু্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম ফজকরর সালাত আদাকের পর আল্লাহর পক্ষ ঘথকক আমাকদর 

তাওবাহ কবুল হওোর ফবষেফট জাফনকে ফদকলন। ঘলাককরা আমাকদর সুসংবাদ 

ফদকত ঘগল। আর কতক সু-সংবাদদাতাও ঘগল আমার দুই সাথীর ফনকট। এক 

ঘ াোর মাফলক আমার ফনকট ছুকট একলা আর বানু আসলাকমর ঐ বযফিও ছুকট 

একলা, ঘয সাল‘আ পাহাকে আকরাহণ ককরফছল। তার আওোজ ফছল ঘ াোর 

ঘিকেও দ্রুত। অতঃপর যখন ঘস একলা ঘয আমাকক সুসংবাদ ফদকেফছল আফম 

তাকক আমার ঘপাশাক দু’ফট খুকল ফদলাম আর আমাকক সুসংবাদ প্রদানস্বরূপ 

তাকক ঘসগুকলা পফরধান করালাম। আল্লাহর শপথ ঘসফদন এ দুকটা ঘপাষাক ছাো 

আমার আর ঘকাকনা ঘপাশাকই ফছল না। অতঃপর আফম দুকটা ঘপাষাক ধার 

করলাম আর তা পফরধান ককর আল্লাহর রাসূকলর ফনকট ঘগলাম। ঘলাককরা দকল 

দকল আমাকক গ্রহণ করল আর আল্লাহর ফনকট তাওবাহ করার সুকযাগ লাকির 

অিযথকনা জানাকত লাগল। তারা বলল: আমরা ঘতামাকক আল্লাহর ফনকট ঘতামার 

তাওবার সুকযাগ লাকির অিযথকনা জানাফে। অবকশকষ আফম মসফজকদ প্রকবশ 

করলাম। ঘদফখ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকস আকছন আর 

ঘলাককরা তার িারপাকশ রকেকছ। আমার ফনকট তালহা ইবকন ওবাইদুল্লাহ 

দাফেকে ঘগল এবং দ্রুত একস আমার সাকথ মুসাফাহা করল আর অিযথকনা 

জানাল। আল্লাহর শপথ! ফতফন ছাো মুহাফজরকদর আর ঘকউ আমার ফনকট 
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দাুঁোে ফন। (অধস্তন রাবী) বকলন: এ কারকণ কা‘ব তালহাকক কখনই িুকলন ফন। 

কা‘ব বকলন: যখন আফম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লামকক সালাম 

ফদলাম খুফশকত তখন তার ঘিহারা িমকাফেল। ফতফন বলকলন: ঘতামার মা ঘযফদন 

ঘতামাকক প্রসব ককরকছ ঘস ফদন ঘথকক অফতবাফহত হওো সবকিকে উত্তম ফদকনর 

সুসংবাদ গ্রহণ কর। ফতফন (কা‘ব) বকলন: আফম বললাম: এটা ফক আপনার পক্ষ 

ঘথকক নাফক আল্লাহর পক্ষ ঘথকক? ফতফন বলকলন: না বরং আল্লাহর পক্ষ ঘথকক। 

ফতফন বকলন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম যখন খুফশ হকতন তখন 

তাুঁর ঘিহারা আকলাফকত হকে উঠত ঘযন ঘসফট িাুঁকদর একফট টুকরা যা তাুঁর 

মাকে বুো ঘযত। অতঃপর যখন আফম তার সামকন বসলাম তাুঁকক বললাম: ঘহ 

আল্লাহর রাসূল! আমার তাওবাহ হকে আফম আমার (যাবতীে) সম্পদ আল্লাহ 

এবং তাুঁর রাসূকলর ফনকট সদকা ফহকসকব ফদকে ফদকত িাই। ফতফন বলকলন: 

‘ঘতামার ফকছু সম্পদ ঘতামার ফনকট ঘরকখ দাও ঘসটা ঘতামার জনয কলযাণকর 

হকব।’ ফতফন (কা‘ব ইবন মাফলক) বকলন: আফম বললাম: খােবার হকত প্রাপ্ত 

আমার অংশফট আমার জনয ঘরকখ ফদলাম। আর বললাম: ঘহ আল্লাহর রাসূল: 

ফনশ্চেই আল্লাহ আমাকক সতয বলার কারকণ মুফি ফদকেকছন। আর আমার 

তাওবার একফট অংশ হকে: আফম যতফদন ঘবুঁকি থাফক সতয ছাো ফকছু বলব 

না। আল্লাহর শপথ আফম এমন ঘকান মুসফলম সম্পককক জাফন না যাকক আল্লাহ 

আমার ঘিকে সতয বলকত সাহাযয ককরকছন।  

আফম ঘযফদন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লামকক আমার প্রকৃত অবস্থা 

সম্পককক অবফহত ককরফছলাম ঘসফদন ঘথকক আজও পযকন্ত ফমথযা (বলার) ফিন্তাও 

কফর ফন আর আফম আল্লাহর ফনকট আকাঙ্ক্ষা কফর আফম যতফদন ঘবুঁকি থাফক 

ততফদন ফতফন ঘযন আমাকক ফমথযা বলা ঘথকক ফহফাযত ককরন।  
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ফতফন (কা‘ব ইবন মাফলক) বকলন: আর আল্লাহ তা‘আলা অবতীণক করকলন: 

ٞٞٱّلَلُٞٞتَاَبَٞٞلَقد﴿ ََِّٞٞعَ رِّينَٞٞٱنلَبِّ  نَصارَِّٞٞوٱلُۡمَهَٰجِّ
َ
ٞٞٱَتَبُعوهُٞٞٱََّلِّينََٞٞوٱۡۡل ةَِّٞٞساَعةِّٞٞفِّ َٞماَٞبۡعدِّٞٞمِّنٞ ٞٱۡلُعِۡسَ

ِّۡنُهمۡٞٞفَرِّيقٞ ٞقُلُوُبٞٞيَزِّيغََُٞٞكدَٞ ِّهِّمۡٞٞإِّنَُهۥَٞعلَۡيهِّۡمٞ ٞتَاَبُٞٞثمَٞٞم  ٞٞب يمٞ ٞرَُءوف  ١١٧ٞٞٞرَحِّ ٞنَٞٱََّلِّيٞٱثلََلََٰثةَِّٞوََعَ
ُِّفوا ٞ ٞٞإَِّذاَٞحَّتَُٰٓٞٞخل  ٰۡ ۡرُضَٞٞعلَۡيهِّمَُٞٞضاقَ

َ
َِّماٞٱۡۡل ٞٞب ٰۡ ٞٞرَُحَب ٰۡ نُفُسُهمَۡٞٞعلَۡيهِّمَۡٞٞوَضاقَ

َ
نَٞوَظنُّٓوا ٞٞأ

َ
َّٞٞلٞٞأ

َ
َٞمۡلَجأ

َُتوُبٓوا  َٞٞعلَۡيهِّمۡٞٞتَاَبُٞٞثمَٞٞإََِّلۡهِّٞٞإَِّّلٓٞٞٱّلَلِّٞٞمِّنَٞ يمُٞٞٱََلَواُبُٞٞهوَٞٞٱّلَلَٞٞإِّنََٞٞلِّ َها١١٨ٞٞٱلَرحِّ يُّ
َ
أ َٞءاَمُنوا ٞٞٱََّلِّينََٞٞيَٰٓ

قِّيََٞٞمعََٞٞوُكونُوا ٞٞٱّلَلَٞٞٱَتُقوا ٞ  ]  ١١٩  ،١١٧: اتلوبة[ ﴾١١٩ٞٞٱلَصَٰدِّ

“অবশযই আল্লাহ নবী, মুহাফজর ও আনসারকদর তাওবা কবুল করকলন, যারা 

তার অনুসরণ ককরকছ সংকটপূণক মুহূকতক। তাকদর মকধয এক দকলর হৃদে 

সতযিূযত হওোর উপক্রম হবার পর। তারপর আল্লাহ তাকদর তাওবা কবূল 

করকলন। ফনশ্চে ফতফন তাকদর প্রফত ঘেহশীল, পরম দোলু। আর ঘস ফতন 

জকনর (তাওবা কবূল করকলন), যাকদর ফবষেফট স্থফগত রাখা হকেফছল। এমনফক 

পৃফথবী প্রশস্ত হওো সকত্ত্বও তাকদর জনয সংকীণক হকে ফগকেফছল এবং তাকদর 

ফনকট তাকদর জীবন দুফবকষহ হকে উকঠফছল। আর তারা ফনফশ্চত বুকেফছল ঘয, 

আল্লাহর আযাব ঘথকক ফতফন ছাো ঘকান আশ্রেস্থল ঘনই। তারপর ফতফন তাকদর 

তাওবা কবুল করকলন, যাকত তারা তাওবাে ফস্থর থাকক। ফনশ্চে আল্লাহ তাওবা 

কবূলকারী, পরম দোলু। ঘহ মুফমনগণ, ঘতামরা আল্লাহর তাকওো অবলম্বন কর 

এবং সতযবাদীকদর সাকথ থাক।” [সূরা আত-তাওবাহ: ১১৭-১১৯] এিাকব 

আোতসমূকহর ঘশষ পযকন্ত।  

কা‘ব বকলন: আল্লাহর শপথ আল্লাহ তা‘আলা আমাকক ইসলাকমর সফঠক পথ 

ঘদখাকনার পর আমার উপর ঘস ফদকনর (রাসূলুল্লাহ ু্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাকমর ফনকট) আমার সতয বলার ঘিকে বে ঘকাকনা অনুগ্রহ আর ককরন 

ফন আর তা হকে ঘয, আফম ফমথযা বলব না (আর বলকল) ফকল আল্লাহ তা‘আলা 
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আমাকক ধ্বংস করকবন ঘযমন ফতফন তাকদরকক ধ্বংস ককরকছন যারা তাুঁকক 

(রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম)-ঘক ফমথযা বকলফছল। যারা রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লামকক ফমথযা বকলফছল আল্লাহ তা‘আলা যখন ওোহী 

অবতীণক ককরন তখন তাকদর প্রকতযককর জনয মে বকলকছন। 

ফতফন বকলন: আমরা ঘসই ফতনজন যারা তাবুক যুদ্ধ অংশগ্রহণ কফর ফন। তারা 

ওরাই যাকদর ঘথকক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম ওযর গ্রহণ 

ককরকছন যখন তারা শপথ ককরফছল। অতঃপর ফতফন তাকদর সাকথ বাই‘আত 

ককরন আর তাকদর জনয ক্ষমা প্রাথকনা ককরন। আর আল্লাহ তা‘আলা ফােসালা 

না ঘদওো পযকন্ত ফতফন আমাকদর বযাপারফট মুলতবী রাকখন। এ প্রসকে আল্লাহ 

তা‘আলা বকলন: ِّٞۡعر
َ
فَأ َعۡنُهۡمٞ   ٞ ُۡعرُِّضوا ٱنَقلَۡبُتۡمٞإََِّلۡهِّۡمَٞلِّ لَُكۡمٞإَِّذٞا ِّٱّلَلِّٞ َعۡنُهۡمٞ ُضَٞسَيۡحلُِّفوَنٞب  ٞ وا

 ٞ ۡ ٞإَِّنُهۡمٞرِّۡجس   -এ আোত আমরা যারা যুদ্ধ ঘথকক ঘপছকন বকসফছলাম সককলর 

ঘক্ষকত্র নে; বরং যারা তার ফনকট শপথ ককরফছল আর তার ফনকট ওযর ঘপশ 

ককরফছল এবং ফতফন তা গ্রহণ ককরফছকলন (তাকদর সম্পককক অবতীণক হে)।  

এ হাফদসফট ফবশুদ্ধ এবং প্রমাফণত, যার সফঠক হওোর বযাপাকর ঐকমতয রকেকছ, 

আর বুখারী ও মুসফলম তার অনুরূপ বণকনা ককরকছন। এ হাফদসফট এ আোকতর 

সাকথ সুেরিাকব সংফিষ্ট একাফধক তাফফসরকার ঘথকক এ আোকতর তাফসীকর 

তা বফণকত রকেকছ। ঘযমন আ‘মাশ আবু সুফইোন ঘথকক, ফতফন জাকবর ইবকন 

আবু্দল্লাহ ঘথকক বণকনা ককর ٞ
ُِّفوا  ٱََّلِّيَنُٞخل  ٞٱثلََلََٰثةِّٞ  :এ আোকতর বযাখযাে বকলন- َوََعَ

তাুঁরা হকে কা‘ব ইবন মাফলক, ফহলাল ইবকন উমাইো ও মুরারা ইবকন রবী‘। 

আর তারা প্রকতযকক আনসার। 

সতয বলার ফনকদকশ: 
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পঞ্চাশ ফদবা ও রজনী মুসফলমগকণর বেককটর ফকল দুঃখ ককষ্ট ফনপফতত অবস্থা 

ঘথকক ঐ ফতনজনকক আল্লাহ তা‘আলা যখন স্বফস্ত ঘদন তখন এ সম্পককক ফতফন 

আোত অবতীণক ককরন। আর তারা ফনকজরা ফনকজকদর জীবকনর প্রফত ফবতৃষ্ণ 

হকে পকেফছল আর যখন িূ-পৃষ্ঠ ফনজ প্রশস্ততা সকত্ত্বও তাকদর প্রফত সংকীণক হকে 

উকঠফছল অথকাৎ প্রশস্ততা সকত্ত্বও িলার পথ ও গন্তবয সংকীণক হকে উকঠফছল। 

আর তারা ফদশা পাফেল না ঘয, তারা কী করকব? আল্লাহর ফনকদককশর জনয 

বধযকধারণ ককরফছল, তার আকদকশর জনয ফবনেী হকেফছল আর অটল ফছল। 

অবকশকষ যুকদ্ধ মুসফলমগকণর সাকথ শরীক না হওোর বযাপাকর রাসুলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লামকক সতয বলার কারকণ আল্লাহ তা‘আলা তাকদরকক 

স্বফস্ত দান ককরন। ফবনা ওযকর যুকদ্ধ গমন ঘথকক ফবরত থাকার কারকণ এ 

পফরমাণ সমে তারা শাফস্ত ঘিাগ ককর অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাকদর তাওবা 

কবুল ককরন। অতঃপর তাকদর সতয বলার পফরণাম তাকদর জনয কলযাণকর 

ফছল আর ঘসটা তাকদর তাওবাহ ফহকসকব গণয হকেফছল। এ প্রসকে আল্লাহ 

তা‘আলা বকলন: ٞقَِّي َمَعٞٱلَصَٰدِّ  ٞ َٞوُكونُوا ٱّلَلَ  ٞ ٱَتُقوا  ٞ َهاٞٱََّلِّيَنَٞءاَمُنوا يُّ
َ
أ  ,ঘহ মুফমনগণ“ َيَٰٓ

ঘতামরা আল্লাহর তাকওো অবলম্বন কর এবং সতযবাদীকদর সাকথ থাক।” 

অথকাৎ সতয বল, সতযকক আুঁককে ধর সতযবাদী হও ধ্বংস ঘথকক বাুঁি। 

ঘতামাকদর কমকসমুকহর বযাপাকর ঘতামাকদর জনয স্বফস্ত ও সমাধাকনর পথ ঘবর 

ককর ফদকবন।  

ইমাম আহমাদ আবু্দল্লাহ ইবকন মাসউদ রাফদোল্লাহু আনহু ঘথকক বণকনা ককরন। 

ফতফন বকলন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলকছন: ‘ঘতামরা 

সতযকক আুঁককে ধর। ঘকননা সতয কলযাকণর পথ ঘদখাে আর কলযাণ জান্নাকতর 

পথ ঘদখাে। ঘকান বযফি সতয বকল আর সকতযর প্রোস িালাে অবকশকষ 

আল্লাহর ফনকট তাকক সতযবাদী ফহকসকব ফলফখত হে। ঘতামরা ফমথযা ঘথকক ঘবুঁকি 
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থাক। ঘকননা ফমথযা পাপািারীতার পথ ঘদখাে। আর পাপিারীতা জাহান্নাকমর 

পথ ঘদখাে। ঘকান বযফি ফমথযা বকল আর ফমথযার প্রোস িালাে অবকশকষ 

আল্লাহর ফনকট তাকক ফমথযাবাদী ফহকসকব ফলফখত হে, যফদ ঘতামরা উফল্লফখত 

আোত ফতলাওোত কর। ইমাম বুখারী ও মুসফলম তাকদর গ্রকন্থ উকল্লখ 

ককরকছন।  
َٞ َٞوَمۡنَٞحۡول يَنةِّ ٞٱلَۡمدِّ ۡهلِّ

َ
ََٞكَنٞۡلِّ ٞ َما ٞيَرَۡغُبوا َٞوَّل ٞٱّلَلِّ نَٞيَتَخَلُفوا َٞعنٞرَُسولِّ

َ
ٞأ ۡعَرابِّ

َ
ٞٱۡۡل َِّن ُهمٞم 

ٞ
 
يُبُهۡمَٞظَمأ َنُهۡمَّٞلٞيُصِّ

َ
ِّأ َِّكٞب َٰل َٞذ هِّۦ  هِّۡمَٞعنَٞنۡفسِّ نُفسِّ

َ
ِّأ ٞٱَٞوَّلٞنََصب ٞٞب َٞسبِّيلِّ فِّ

َوَّلَٞوَّلَُٞمَۡمَصةٞ  ّلَلِّٞ
ئٗٞيََطٞ ۦَٞعَملٞ َنۡيًلٞإَِّّلُٞكتَِّبَٞٞيَنالُوَنٞمِّۡنَٞعُدو  ٞٞيَغِّيُظٞٱۡلُكَفاَرَٞوَّلٞٞاوَنَٞمۡوطِّ ِّهِّ إَِّنٞٱٞلَُهمٞب  ٞ َٞصَٰلِّح  ّلَلَ

نِّيَٞ ۡجَرٞٱلُۡمۡحسِّ
َ
يُعٞأ  ١٢٠َّلٞيُضِّ

“১২০. মদীনার অফধবাসী ও তার আশপাকশর মরুবাসীকদর জনয সংগত নে ঘয, 
রাসূলুল্লাহ ঘথকক ঘপছকন ঘথকক যাকব এবং রাসূকলর জীবন অকপক্ষা ফনজকদর 
জীবনকক অফধক ফপ্রে মকন করকব। এটা এ কারকণ ঘয, তাকদরকক আল্লাহর 
পকথ তৃষ্ণা, ক্লাফন্ত ও কু্ষধাে আক্রান্ত ককর এবং তাকদর এমন পদকক্ষপ যা 
কাফফরকদর ঘক্রাধ জন্মাে এবং শত্রুকদরকক তারা ক্ষফতসাধন ককর, তার 
ফবফনমকে তাকদর জনয সৎকমক ফলফপবদ্ধ করা হে। ফনশ্চে আল্লাহ সৎকমকশীলকদর 
প্রফতদান নষ্ট ককরন না।” [সূরা আত-তাওবাহ: ১২০] 

যুকদ্ধর জনয ঘবর হবার পুরষ্কার: 

আল্লাহ তা‘আলা তাবুক যুকদ্ধ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম ঘথকক 

অবগতগুকলার মদীনাবাসী এবং তার আকশ পাকশর ঘপছকন পকে থাকা 

ঘলাককদর ফতরস্কার ককরন। ঘয কষ্ট-ঘক্লশ ফতফন এই যুকদ্ধ ঘিাগ ককরকছন ঘস 

বযাপাকর তাকক সান্ত্বনা দান ঘথকক তাকদর অফনো। তারা ফনকজরা ফনকজকদর 

সাওোবকক হ্রাস ককর। ঘকননা তাকদরকক ঘয ٞ
 
ٞ ”ক্লাফন্ত“ نََصب ٞ ,”তৃষ্ণা“  َظَمأ
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ئَٗٞوَّلٞيََطٞ কু্ষধা” স্পশক ককর।“ َُمَۡمَصة ٞ يَغِّيُظٞٱۡلُكَفارَٞاٞوَنَٞمۡوطِّ  “তারা এমন ঘকাথাও 

অবতীণক হে ঘযখাকন তারা তাকদর শত্রুকদর িীফত প্রদশকন ককর।” আর َٞوَّل
َنۡيًلَٞٞيَنالُوَنٞمِّۡنَٞعُدو  ٞ   এর উপর তাকদর ঘকাকনা সফলতা ও ফবজে অফজকত হে,  

َٞعَملٞ إَِّّلُٞكتَِّبٞ ِّهِۦّ ٞ ٞلَُهمٞب َصَٰلِّح   এ সমস্ত কমকসমূকহর ফবফনমকে যা তাকদর ক্ষমতার 

অধীকন নে, তাকদর ককমক ফলাফল মাত্র বে সাওোব ও ঘনক আমল। َّٞلٞإَِّنٞٱ ّلَلَ
نِّيَٞ ۡجَرٞٱلُۡمۡحسِّ

َ
يُعٞأ  ”ফনশ্চে আল্লাহ সৎকমকশীলকদর প্রফতদান নষ্ট ককরন না।“ يُضِّ

ঘযমন আল্লাহ তা’আলা অনযত্র বকলন, يعَُّٞٞلٞٞإِّنَاٞ﴿ ۡجرَٞٞنُضِّ
َ
ۡحَسنََٞٞمنۡٞٞأ

َ
 ﴾٣٠َٞعَمًلٞٞأ

(  ٣٣: الكهف)  “অবশযই ঘয িাকলা কাজ ককর তার ককমকর ফবফনমে আফম নষ্ট 

কফর না।” [সূরা আল-কাহাফ: ৩০]  
ۡحَسَنَٞماَٞوَّلَٞيۡقَطُعوَنَٞٞوَّلَٞكبَِّيةَٗٞٞصغَِّيةَٗٞٞوَّلٞيُنفُِّقوَنَٞنَفَقةٗٞ

َ
َۡجزَِّيُهُمٞٱّلَلُٞأ إَِّّلُٞكتَِّبٞلَُهۡمَٞلِّ َوادِّيًٞا

َيۡعَملُوَنٞ  ٞ  ١٢١ََكنُوا

“১২১. আর তারা স্বল্প ফকংবা অফধক যা-ই বযে ককর এবং অফতক্রম ককর ঘয 
প্রান্তরই, তা তাকদর জনয ফলকখ ঘদওো হে, যাকত তারা যা আমল করত, 
আল্লাহ তাকদরকক তার ঘিকে উত্তম প্রফতদান ঘদন।”  [সূরা আত-তাওবাহ: ১২১] 

আল্লাহর পকথ ঐ সমস্ত লোইকারী। َٞٗوَّلَٞكبَِّيةَٞصغَِّيةَٗٞٞنَفَقة  “অল্প ঘহাক অথবা 

ঘবফশ।” َٞوادِّيًاَوَّلَٞيۡقَطُعوَن  শত্রুকদর উকেকশয িলাকত ٞۡإَِّّلُٞكتَِّبٞلَُهم এখাকন িাকলা 
ককমকর ফলাফল ফহকসকব তার জনয রকেকছ ফবরাট পুরষ্কার। আল্লাহ তা‘আলা 

বকলন: ََٞٞيۡعَملُون ََٞكنُوا  َٞما ۡحَسَن
َ
ٞأ ٞٱّلَلُ َۡجزَِّيُهُم  এ কারকণ ফতফন বকলন: আমীরুল َلِّ

মু’ফমনীন উসমান ইবন আফ্ফান রাফদোল্লাহু আনহু এই আোকতর প্রফতফলন 

ফহকসকব ফবশাল অংশ প্রফতদান ফহকসকব লাি ককরন। আর তা এিাকব ঘয, ফতফন 

এই অফিযাকন ফবরাট খরিাফদ ও অকনক সম্পদ বযে ককরন। আবু্দল্লাহ ইবন 
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ইমাম আহমাদ বণকনাকারী আবু্দর রহমান ইবকন সামরাহ ঘথকক আরও বণকনা 

ককরন, ফতফন বকলন: উসমান ইবকন আফ্ফান রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাকমর ফনকট তার কাপকে এক হাজার ফদনার ফনকে আকসন। ফকল 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম কষ্টদােক এই অফিযাকনর বসনযবাফহনী 

প্রস্তুত ককরন। ফতফন (বণকনাকারী) বকলন: অতঃপর ফতফন তাুঁর (রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম)-এর ঘকাকল ঘ কল ঘদন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ু্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম ঘসগুকলাকক তার হাকত উল্টাকত থাককন আর 

বকলন: আফ্ফান পুত্র আজককর পর তার ঘকাকনা আমকলর িারা ক্ষফতগ্রস্ত হকব 

না। ফতফন একথা বারবার বলকত থাককলন।  

কাতাদা আল্লাহর বাণী َٞوادِّيًاٞإَِّّلُٞكتَِّبٞلَُهمَۡٞوَّلَٞيۡقَطُعوَن  -এর সম্পককক বকলন: ঘয 

জাফত আল্লাহর রাস্তাে তার পফরবার ঘথকক যত দুকর থাকক একত ঘস আল্লাহর 

ততই ফনকটবতকী হে।  

َنفُِّروا ٞٞٱلُۡمۡؤمُِّنونَََٞٞكنََٞٞوَما﴿ ِّٞٞمِّنَٞنَفرَٞٞفَلَۡوَّلَٞٞكٓاَفٗة َٞٞلِّ
ِّۡنُهمۡٞٞفِّۡرقَة ُٞٞك  َِّفة ٞٞم  ََتَفَقُهوا َٞٞطآئ ِّ َٞٞل  ِّينِّٞٞفِّ ٞٱل 

ُروا ٞ ُنذِّ ََِّلۡهِّمۡٞٞرََجُعٓوا ٞٞإَِّذاٞقَۡوَمُهمَۡٞٞوَلِّ  ] ١٢٢: اتلوبة[ ﴾١٢٢َُٞٞيَۡذُرونَٞٞلََعَلُهمۡٞٞإ

“১২২. আর মুফমনকদর জনয সংগত নে ঘয, তারা সককল একসকে অফিযাকন 
ঘবর হকব। অতঃপর তাকদর প্রফতফট দল ঘথকক ফকছু ঘলাক ঘকন ঘবর হে না, 
যাকত তারা দীকনর গিীর জ্ঞান আহরণ করকত পাকর এবং আপন সম্প্রদাে 
যখন তাকদর ফনকট প্রতযাবতকন করকব, তখন তাকদরকক সতকক করকত পাকর, 
যাকত তারা (গুনাহ ঘথকক) ঘবুঁকি থাকক।” [সূরা আত-তাওবাহ: ১২২] 

এটা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ ঘথকক ফববরণ ঘয, আল্লাহ তা‘আলা ইো ককরন 

ঘগাত্রগুকলা ঘযন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর সকে তাবুক যুকদ্ধ 
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ঘবর হে। কতক পূবকসূফর আকলম মত বযি ককরকছন ঘয, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাম যখন যুকদ্ধ ঘবর হন তখন প্রফতফট মুসফলকমর উপর 

আবশযক হল তাুঁর সাকথ ঘবর হওো।  

আর আমরা বলকত পাফর: এটা সকল ঘগাকত্রর ঘবর হওোর বযাপাকর আল্লাহ 

তা‘আলার ফনকদকশ। অন্ততপকক্ষ প্রফতফট ঘগাকত্রর কু্ষদ্র একফট দকলর ফজহাকদ 

যাওোর আবশযক হওোর বণকনা। যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাকমর সকে ফজহাকদ ঘবর হকেকছ (তাকদর মকধয কু্ষদ্র একফট দল) 

রাসূলুল্লাহ ু্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর উপর যা অবতীণক হকেকছ তা 

অধযেন করকব। আর যখন তারা তাকদর (বাফক) ঘলাককদর ফনকট ফফকর আসকব 

তখন তাকদরকক এই যুদ্ধ সম্পককক সতকক করকব। অতএব এই দলফট যারা 

ঘলাককদর সাকথ ফজহাকদ ঘবর হকেকছ তাকদর মাকে দু’ফট ফবষে একফত্রত হকেকছ 

আর তা হকে: ফজহাদ এবং ওহীর জ্ঞান অধযেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাকমর পর প্রফতফট ঘগাকত্রর কু্ষদ্র একফট দল তারা দু’ফটর ঘয ঘকাকনা 

একফট অজককনর উকেকশয ঘবফরকে পেব। তা হল- ১. ফজহাদ ২. িীকনর জ্ঞান 

অজকন। এ কারকণ প্রফতফট মুসফলম সমাকজর উপর ফজহাদ ফরকয ফকফাো। 

আলী ইবকন আবু তালহা ইবকন আব্বাস ঘথকক এ আোত সম্পককক বকলন: َٞوَما
َكٓاَفٗة ٞ  ٞ َنفُِّروا  মু’ফমনকদর জনয আবশযক নে ঘয তারা রাসূলুল্লাহ্“ ََكَنٞٱلُۡمۡؤمُِّنوَنَٞلِّ

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লামকক একাকী ঘফকল সককলই (ফজহাকদ) ঘবফরকে 

পেকব।” ٞ ٞفِّۡرقَة ِّ
َِّفة ٞٞفَلَۡوَّلَٞنَفَرٞمِّنُٞك  ِّۡنُهۡمَٞطآئ م   অথকাৎ কু্ষদ্র একফট দল। তারা ঘকবল 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর অনুমফত সাকপকক্ষই ফজহাকদ ঘবর 

হকব। অতঃপর যখন এই দলফট রাসূলুল্লাহ ু্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর 

ফনকট ফফকর আসকব, আর তাকদর ঘবর হকে যাবার পর কুরআকনর ঘয অংশ 



 

 

সূরা আত-তাওবার তাফসীর  
 212  

অবতীণক হকেকছ রাসূলুল্লাহ ু্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর সকে বকস থাকা 

ঘলাককরা তা ফশক্ষা অজকন করকব। আর তারা বলকব আল্লাহ তা‘আলা ঘতামাকদর 

নবীর উপর কুরআন (এর ফকছু অংশ) অবতীণক ককরকছন আর তা আমরা ফশকখ 

ফনকেফছ। ফকল (ফফকর আসা) দলফট অবস্থান করকব আর তাকদর পকর 

(অনুপফস্থত থাকাকাফলন সমকে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর 

উপর যা অবতীণক হকেকছ তা তারা ফশক্ষা অজকন করকব। আর অপর একফট 

দলকক রাসূলুল্লাহ ু্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম যুকদ্ধর জনয ঘপ্ররণ করকবন। 

আর তাই হকে আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ِِّّٞين ٞٱل  ٞفِّ
ََتَفَقُهوا  ِّ  তারা ফশক্ষা অজকন َل 

করকব যা তাকদর নবীর উপর ঘপ্রফরত হকেকছ। আর যুকদ্ধ ঘপ্রফরত দলকক ফশক্ষা 

ফদকব যখন তারা তাকদর ফনকট ফফকর আসকব। ََُٞٞيَۡذُرون  যাকত তারা“ لََعَلُهۡم
(গুনাহ ঘথকক) ঘবুঁকি থাকক।” 

মুজাফহদ বকলন: এই আোতফট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর 

কতক সাহাবীর ঘক্ষকত্র অবতীণক হে, যারা মরু অঞ্চকল ফগকেফছল আর তার 

অফধবাসীকদর ঘথকক িাকলা বযবহার ঘপকেফছল। আর িূফম ফছল উবকর যার িারা 

তারা তার উপকার অজকন ককরফছল। তারা ঘলাককদর মাকে যাকদরকক ঘপকেফছল 

(ইসলাকমর) দাওোত ফদকেফছল। ঘলাককরা তাকদরকক বলল: আমরাকতা ঘদখফছ 

ঘতামরা ঘতামাকদর সাথীকক ঘফকল আমাকদর ফনকট একসছ। একত তারা 

ফনকজকদর মাকে মে ঘদখকত ঘপল। ফকল তারা সককল (ঐ) মরু অঞ্চল ঘথকক 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর ফনকট ফফকর আসল। অতঃপর 

আল্লাহ তা‘আলা অবতীণক করকলন: ٞ ٞفِّۡرقَة ِّ
ُٞك  ٞمِّن َٞنَفَر َِّفة ٞٞفَلَۡوَّل َٞطآئ ِّۡنُهۡم م   কলযাণ 

কামনা ককর। ِِّّٞين ٞٱل  ٞفِّ
ََتَفَقُهوا  ِّ  ঘলাককদর ফনকট যা রকেকছ তা শ্রবণ ককর َل 
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قَۡوَمُهمۡٞ  ٞ ُروا ُنذِّ إَِّذاٞ সকল ঘলাককদরকক যখন তারা তাকদর ফনকট ফফকর আকস َوَلِّ
ََِّلۡهِّۡمٞلََعَلُهۡمَُٞيَۡذُرونَٞ إ

 ٞ  رََجُعٓوا

কাতাদাহ এ আোত প্রসকে বকলন: এটা যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাম বসনযবাফহনী ঘপ্ররণ ককরন আল্লাহ তা‘আলা তাকদরকক তাকদর নবীর 

সাকথ অফিযান পফরিালনার ফনকদকশ ফদকলন। এ সমে একদল সাহাবী রাসূলুল্লাহ ু্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর সাকথ অবস্থান ককর দীকনর জ্ঞান অজকন 

করকব। আকরক দল তাকদর ঘলাককদর ফনকট যাকব আর তাকদরকক (আল্লাহর 

ফদকক) আহ্বান করকব আর তাকদরকক তাকদর সামকন আল্লাহর শাফস্ত সম্পককক 

সতকক করকব। 

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ٞ ِّ
َِّفة ٞٞفِّۡرقَة ٞفَلَۡوَّلَٞنَفَرٞمِّنُٞك  ِّۡنُهۡمَٞطآئ م   -এ আোতফট ফজহাদ 

সম্পককক অবতীণক হে ফন; ফকন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম যখন 

আল্লাহর ফনকট মুদার ঘগাকত্রর ফবরুকদ্ধ দুফিককক্ষর বদকদা‘আ করকলা, তাকদর 

ঘদকশ খরা ঘদখা ফদল, তাকদর মধয ঘথকক ফবফিন্ন ঘগাত্র যারা িরম দুদকশার 

সমু্মখীন হকেফছল তারা ঘগাটা জাফত একসাকথ মফদনাে আসকত শুরু করল। 

তারা ফমকছফমফছ দাফব করল ঘয, তারা মুসফলম। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইফহ ওোসাল্লাকমর সাহাবীর উপর অতযন্ত ঘবাো হকে দাুঁোল। ফকল আল্লাহ 

তা‘আলা তার রাসূলকক আোত অবতীণক ককর জাফনকে ফদকলন ঘয, তারা মু’ফমন 

নে। ফকল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম তাকদরকক তাকদর 

সম্প্রদাকের ফনকট তাকদরকক ঘফরত পাঠাকলন আর তাকদর (অনযানয) ঘলাককদর 

সতকক করকলন ঘযন তারা যা ককরকছ তার পুনরাবৃফত্ত না। 

َها﴿ يُّ
َ
أ َٰتِّلُوا َٞٞءاَمُنوا ٞٞٱََّلِّينََٞٞيَٰٓ ِّنَٞٞيَلُونَُكمٞٱََّلِّينََٞٞق ُدوا ٞٞٱۡلُكَفارِّٞٞم  ۡلَظٗة ٞٞفِّيُكمَۡٞٞوَۡلَجِّ نََٞٞوٱۡعلَُمٓوا ٞٞغِّ

َ
ٞأ

 ]  ١٢٣: اتلوبة[ ﴾١٢٣ٞٱلُۡمَتقِّيََٞٞمعَٞٞٱّلَلَٞ
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“১২৩. ঘহ মুফমনগণ, ঘতামরা ঘতামাকদর ফনকটবতকী কাফফরকদর ফবরুকদ্ধ যুদ্ধ কর 
এবং তারা ঘযন ঘতামাকদর মকধয ককঠারতা ঘদখকত পাে। আর ঘজকন রাখ, 
আল্লাহ মুত্তাকীকদর সাকথ আকছন।” [সূরা আত-তাওবাহ: ১২৩]  

কাকফরকদর ফবরুকদ্ধ ফজহাকদর ফনকদকশ পযকােক্রকম অথকাৎ প্রথকম কাকছর তারপর 

দুকরর: 

আল্লাহ তা‘আলা মুফমনগণকক প্রথকম ইসলামী রাকষ্ট্রর ফনকটবতকী অতঃপর তার 

দূরবতকী স্থাকনর কাকফরকদর ফবরুকদ্ধ যুকদ্ধর ফনকদকশ ফদকেন। এ কারকণ 

রাসূলুল্লাহ ু্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম আরব িূ-খকের মুশফরককদর ফবরুকদ্ধ 

যুদ্ধ শুরু ককরন। যখন তাকদর ফবরুকদ্ধ যুদ্ধ ঘশষ হে আর আল্লাহ তাকক মক্কা, 

মফদনা, তাকেফ ইকেকমন, ইোমামাহ, ফহজর খাইবার, হাদরামাউত ছাোও আরব 

িূ-খকের ফবফিন্ন অঞ্চল সমূকহর উপর ফবজে দান ককরন আর সকল আরব 

ঘগাত্রগুকলা ঘথকক ঘলাককরা দকল দকল ইসলাকমর সুশীতল ছাোে আশ্রে গ্রহণ 

ককর তখন ইোহুদী-খৃষ্টানকদর ফবরুকদ্ধ যুদ্ধ শুরু ককরন। ঘরাকমর ফবরুকদ্ধ যুকদ্ধর 

প্রস্তুফত ঘনন, যারা আরব িূ-খকের ফনকটতম অফধবাসী আর ইসলাকমর ফদকক 

দাওোত প্রদাকনর ঘক্ষকত্র (অনযকদর ঘিকে) অফধক উপকযাগী। ঘকননা তারা ঐশী 

গ্রকন্থর অফধকারী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম তাবুক ঘপৌঁকছন 

অতঃপর ঘলাককদর কষ্ট-ঘক্লশ, িূফমর অনুবকরতা আর অবস্থা ঘশািনীে হকে 

পোে ঘসখান ঘথকক ফতফন ফফকর আকসন। আর এটা নবম ফহজফরকত সং ফটত 

হে। দশম ফহজফরকত ফতফন ফবদাে হকজর জনয বযস্ত থাককন। তারপর ফতফন 

ফবদাে হকজর একাফশ ফদন পর ঊধ্বকজগকতর পরমবনু্ধর আহ্বাকন সাো ফদকে 

নশ্বর জগত তযাগ ককরন। তাুঁর উপর আল্লাহর সালাত ও সালাকমর ধারা 

অবযাহত থাকুক। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাকমর সহির, বনু্ধ ও প্রফতফনফধ আবু বকরকক ঘনতৃকত্বর জনয িেন 
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ককরন। ঘস সমে ইসলাকমর সামকন বহু আক্রমণ এবং তার পরাজকের উপক্রম 

হে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তার দীনকক তাুঁর (আবু বককরর) িারা প্রফতফষ্ঠত 

ককরন। ফতফন তার ফিফত্ত সুদৃঢ় ককরন। অবাধয ধমকতযাগীকদরকক িীকনর প্রফত 

ফফফরকে আকনন। আর ঐ সকল ফনকবকাধকদর ফনকট ঘথকক যাকাত আদাে ককরন 

যারা তা ফদকত অস্বীকার ককরফছল। ফতফন সতযকক তাকদর সামকন উপস্থাপন 

ককরন যারা ঘস বযাপাকর অন্ধকাকর ফনমফিত ফছল। রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লহু আলাইফহ 

ওোসাল্লাকমর পক্ষ ঘথকক ঘয দাফেত্ব তাুঁর কাুঁকধ আকস তা পালন ককরন। 

অতঃপর ফতফন ইসলামী বসনযকদরকক কু্রকশর পূজাফর ঘরাম আর অফগ্নপুজারী 

পারসযকদর ফবরুকদ্ধ সুসফিত ককরন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর এই 

অফিযাকনর বরককত (এই িূ-খকের) উপর ফবজে দান ককরন। আর ঘরাম ও 

পারসয সম্রাট এবং একদর অনুগতকদর অকনককক পরাফজত ককরন আর এ 

ঘথকক অফজকত ধনসম্পদ আল্লাহর পকথ বযে ককর ঘদন। ঘযমন এ সম্পককক 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকল ঘগকছন। এই অফিযান অবযাহত 

থাকক তার ফনবকাফিত প্রফতফনফধ ফযফন পরবতকীকত (মসফজকদর) ফমহরাকব শাহাদাত 

বরণ ককরন আবু হাফ্স ওমর ইবনুল খাত্তাকবর ঘনতৃকত্ব। আল্লাহ তা‘আলা তার 

িারা নাফস্তককদর শাকেস্তা ককরন ও অবাধয মুনাফফককদর দমন ককরন। ফবকশ্বর 

প্রািয ও পাশ্চাকতযর িূ-খকের উপর কতৃকত্ব দান ককরন। দূকরর এবং ফনককটর 

সমস্ত অঞ্চল ঘথকক ধনিাোর তার ফনকট বহন ককর আনা হে। অতঃপর 

শরী‘আতসম্মতিাকব ও সকন্তাষজনক উপাকে ঘসগুকলাকক বণ্টন ককর ঘদন। 

অতঃপর মযকাদাপূণক জীবনযাপকনর পর যখন ফতফন শাহাদাত বরণ ককরন তখন 

মুহাফজর ও আনসার সাহাবীগণ উসমান রাফদোল্লাহু আনহু-এর ফখলাফকতর 

উপর ঐকযমতয ঘপাষণ ককরন। ফতফন গৃহবেী অবস্থাে শাহাদাত বরণ ককরন। 

তাুঁর ফখলাফতকাকল ইসলাম ঘনতৃকত্বর প্রশস্ত পফরেদ পফরধান ককর আর 
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পৃফথবীর আনাকি কানাকি পূজারীকদর কাুঁকধ আল্লাহর পফরপূণক দফলল-প্রমাণাফদ 

ঘপৌঁকছ যাে। প্রািয ও পাশ্চাকতয ইসলাম প্রিার লাি ককর। আল্লাহর বাণী সমুন্নত 

হে আর তার দীন প্রকাফশত হে। শত্রুকদর ফবরুকদ্ধ আল্লাহ তা‘আলার খাুঁফট দীন 

এর গিীর লকক্ষয ঘপৌঁকছ যাে। যখনই তারা ঘকাকনা পাফপষ্ঠ জাফতর উপর ফবজে 

লাি ককর তখন তাুঁরা তাকদর পকর এরপর যারা রকেকছ তাকদর ফদকক ছুকট 

যাে। আল্লাহ তা‘আলার এই আকদশ পালনাকথক। 
 ٞ َهاٞٱََّلِّيَنَٞءاَمُنوا يُّ

َ
أ ٱََّلِّيَنَٞيَٰٓ  ٞ َٰتِّلُوا َق

ٞٱۡلُكَفارِّٞ َِّن ٞم   ঘহ মুফমনগণ, ঘতামরা ঘতামাকদর ফনকটবতকী কাফফরকদর“ يَلُونَُكم
ফবরুকদ্ধ যুদ্ধ কর।” 

আল্লাহ তা’আলার বাণী- ٞ ۡلَظٗة فِّيُكۡمٞغِّ  ٞ ُدوا  কাকফররা ঘযন ঘতামাকদর ঘথকক“ َوَۡلَجِّ
তাকদর উপর তাকদর ফবরুকদ্ধ ঘতামাকদর লোইকে ককঠারতা পাে।” ঘকননা 

পূণকাে মু’ফমন ঘতা ঘসই, ঘয তার মু’ফমন িাইকের প্রফত হে নম্র এবং কাকফর 

শত্রুর উপর হে ককঠার। এটা আল্লাহ তা‘আলার ঘস বাণীর মত, যাকত ফতফন 

বকলন, ﴿ ٞذَِّلة
َ
ٞٞأ َزةٞ ٞٱلُۡمۡؤمِّنِّيَََٞٞعَ عِّ

َ
ٞٞأ َٰفِّرِّينَََٞٞعَ ٥٤: دةاملائ) ﴾٥٤ٞٱۡلَك   অনুরূপ আল্লাহ 

বকলন, ﴿َُٞدآء شِّ
َ
ٞٞأ ٢٩: الفتح) ﴾٢٩ٞبَۡيَنُهۡمٞ ٞرَُۡحَآءُٞٞٱۡلُكَفارََِّٞٞعَ  তাছাো আল্লাহ বকলন, 

َها﴿ يُّ
َ
أ َُّٞٞيَٰٓ ٩: اتلحريم) ﴾َعلَۡيهِّۡمٞ َٞوٱۡغلُۡظَٞٞوٱلُۡمَنَٰفِّقِّيَٞٞٱۡلُكَفارََٞٞجَٰهِّدِّٞٞٱنلَبِّ  রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলন, আফম হাসয-রসকারী স্বীে বনু্ধকদর সাকথ 

এবং হতযাকারী দুশমনকদর। অথকাৎ বনু্ধকদর মুকখ হাফস ফকন্তু শত্রুকদর মাথার 

খুফল উোই।  

আর আল্লাহর বাণী, “আর ঘজকন রাখ ফনশ্চেই আল্লাহ তা‘আলা ঘতামাকদর সাকথ 

রকেকছন” অথকাৎ ঘতামরা কাকফরকদর সাকথ যুদ্ধ কর এবং আল্লাহর উপর িরসা 

কর, আর ঘজকন রাখ ঘয, আল্লাহ ঘতামাকদর সাকথ রকেকছন [জ্ঞাকন ও সাহাযয-

সহকযাফগতাে] যফদ ঘতামরা তাুঁর তাকওো অবলম্বন কর, ও তাুঁর অনুসরণ কর। 
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আর এমেই অবস্থা কিে প্রথম কতে শতাব্দীরত। তারা (এ শতাব্দীর 

মুসফলমগণ) দীকনর উপর অফবিল ফছল আর আল্লাহর আনুগতয প্রফতষ্ঠার ঘক্ষকত্র 

ফছল এ জাফতর মকধয সবককশ্রষ্ঠ। তারা তাকদর শত্রুকদর ফবরুকদ্ধ জেলাি ককরই 

িকলফছল। এ সমে বহু সাম্রাজয ইসলামী শাসকনর আওতাে আসকত থাকক। 
আর ইসলাকমর শত্রুকদর ক্ষফত সাফধত হকতই থাকক।  

অতঃপর যখন ইসলামী সাম্রাজযগুকলার শাসককদর মাকে িে-কলহ, প্রবৃফত্তর 

অনুসরণ আর ফফৎনা-ফাসাদ ছফেকে পকে, শত্রুরা তখন সাম্রাকজযর সীমান্ত 

ফাুঁফেগুকলার প্রফত ঘলািী হকে উকঠ এবং এ সমে মুসফলম শাসককদর 

পারস্পফরক িে ফনকে বযস্ততার কারকণ এক রকম ফবনাবাধাে িূ-খকের ফদকক 

অগ্রসর হে। এিাকব িলকত থাকক। অবকশষ তারা অকনক মুসফলম রাষ্ট্র দখল 

ককর ঘনে। সমস্ত বযাপার আল্লাহর জনয, শুরুকত এবং ঘশকষও। যখনই মুসফলম 

শাসকবৃে উকঠ দাুঁোকব, আল্লাহর ফনকদককশ ঘমকন ঘনকব আর তাুঁর উপর িরসা 

করকব ফতফন তাকদরকক ফনজ ক্ষমতাবকল তাকদর ঘদশসমূহ (হাতছাো হকে 

যাওো) কাকফর হাত ঘথকক ফফফরকে ফদকবন। আর আল্লাহ তা‘আলা ঘতা এ 

দাফেত্ব ফনকেকছন ঘয, ফতফন তাুঁর কাকফর শত্রুকদর ঘথকক মুসফলমগণকক সুদৃঢ় 

করকবন আর সমস্ত অঞ্চলগুকলাকত তার বাণীকক সমুন্নত করকবন। ফনশ্চে ফতফন 

অফতশে দানশীল মযকাদাবান। 

ِٓٞٞإَوَذا﴿ َٞٞما ٰۡ نزِّلَ
ُ
يُُّكمَۡٞٞيُقوُلَٞٞمنٞفَمِّۡنُهمُٞسوَرة ٞٞأ

َ
َٓٞٞزاَدتۡهُٞٞأ ِۦّ ه َماٞإِّيَمَٰٗنا َٞٞهَٰذِّ

َ
ٞفََزاَدۡتُهمَۡٞٞءاَمُنوا ٞٞٱََّلِّينَٞٞفَأ

ونََٞٞوُهمۡٞٞإِّيَمَٰٗنا ُ َما١٢٤ٞٞيَۡسَتۡبۡشِّ
َ
ٞٞٱََّلِّينََٞٞوأ ِّهِّمٞفِّ وب

ٞٞقُلُ َِّلَٰٞٞرِّۡجًساٞفََزاَدۡتُهمَۡٞٞمَرض  هِّمۡٞٞإ ٞوَُهمَۡٞٞوَماتُوا ٞٞرِّۡجسِّ
 ]  ١٢٥  ،١٢٤: اتلوبة[ ﴾١٢٥َٞكَٰفُِّرونَٞ

“১২৪. আর যখনই ঘকাকনা সূরা নাফযল করা হে, তখন তাকদর ঘকউ ঘকউ 
বকল, ‘এফট ঘতামাকদর কার ঈমান বৃফদ্ধ করল’? অতএব যারা মু’ফমন, ফনশ্চে তা 
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তাকদর ঈমান বৃফদ্ধ ককরকছ এবং তারা আনফেত হে। ১২৫. আর যাকদর অন্তকর 
বযাফধ রকেকছ, এফট তাকদর অপফবত্রতার সাকথ অপফবত্রতা বৃফদ্ধ ককর এবং তারা 
মারা যাে কাফফর অবস্থাে।” [সূরা আত-তাওবাহ: ১২৪] 
মুফমকনর ঈমান বাকে ও ককম আর মুনাফফককদর সংশে সকেহ বৃফদ্ধ পাে: 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ٞ ُٞسوَرة ٰۡ نزِّلَ
ُ
ٓٞأ َٞما  আর যখনই ঘকাকনা সূরা নাফযল“ ِإَوَذا

করা হে” মুনাফফককদর মধয ঘথকক ٞ َٞزاَدتُۡه يُُّكۡم
َ
ٞأ َٞيُقوُل َٞمن ٞإِّيَمَٰنٗٞفَمِّۡنُهم ٓ ِۦّ ه ا َٞهَٰذِّ  

“তাকদর ফকছুসংখযক ঘলাক অনযকদর বকল এ সূরা ঘতামাকদর ঈমাকনর কী বৃফদ্ধ 

ককরকছ?” এই আোত সবকিকে বে প্রমাণ তাকদর জনয যারা বকল ঈমান ককম 

ও বাকে। পূবক ও পরবতকী আকলমগকণরও এই মত। এ ছাোও একাফধক বযফি 

এর উপর ঐকমতয হওোর ফবষেফট বণকনা ককরকছন।  

َماٞ
َ
ٞٞٱََّلِّينََٞٞوأ ِّهِّمٞفِّ وب

ٞٞقُلُ هِّمۡٞٞإَِّلَٰٞٞرِّۡجًساٞفََزاَدۡتُهمَۡٞٞمَرض  رِّۡجسِّ  “আর যাকদর অন্তকর বযাফধ 

রকেকছ, এফট তাকদর অপফবত্রতার সাকথ অপফবত্রতা বৃফদ্ধ ককর” অথকাৎ তাকদর 

সংশে সকেকহর সাকথ আরও সংশে-সকেহ ঘবকে যাে। ঘযমন আল্লাহ তা‘আলা 

বকলন: ﴿َٞٞٓٞٞيُۡؤمُِّنونََّٞٞلَٞٞوٱََّلِّين ِّهِّمۡٞٞفِّ ]  ٤٤: فصلت[ ﴾َعًمٞ َٞعلَۡيهِّمۡٞٞوَُهوََٞٞوۡقرٞ َٞءاذَان  “আর যারা 

ঈমান আকন না তাকদর কাকন রকেকছ বফধরতা আর কুরআন তাকদর জনয হকব 

অন্ধত্ব।” [সূরা ফুফস্সলাত: ৩৩] এটা তাকদর দুিকাকগযর সাফবকক আকলািনা ঘয, 

যখন তাকদর অন্তর সফঠক পকথর সন্ধান পাে না তখন ঘসটা তাকদর ঘগামরাফহ 

ও ধ্বংকসর কারণ ফহকসকব গণয হে। ঘযমন ঘকউ অল্প সমকের ঘকাকনা প্রকার 

খাকদয ফবগকে যাে, তাহকল ঘতা ঘস আরও উফিগ্ন হকে পেকব, যখন তা ঘস 

আবারও আহার করকব।  
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َوَّلٞ﴿
َ
َنُهمۡٞٞيََرۡونَٞٞأ

َ
ُٞٞيۡفَتُنونَٞٞأ ِّٞٞفِّ

وَۡٞٞمَرةًََٞٞعمٞ ُٞك 
َ
ِٞإَوَذا١٢٦ٞٞيََذَكُرونَُٞٞهمَۡٞٞوَّلَٞٞيُتوُبونََّٞٞلُٞٞثمََٞٞمَرَتۡيِّٞٞأ

ٞٓ َٞٞما ٰۡ نزِّلَ
ُ
ٞٞإَِّلََٰٞٞبۡعُضُهمَۡٞٞنَظرَُٞٞسوَرة ٞٞأ َُٰكمَٞهۡلَٞٞبۡعض  ِّنۡٞٞيََرى َحدٞ ٞم 

َ
فُوا  ُٞٞثمَٞٞأ ٞقُلُوَبُهمٞٱّلَلََُٞٞصََفٞٞٱنَُصَ

َنُهمۡٞ
َ
ِّأ  ]  ١٢٧  ،١٢١: اتلوبة[ ﴾١٢٧َٞيۡفَقُهونََّٞٞلٞٞقَۡوم ٞٞب

“১২৬. তারা ফক ঘদকখ না ঘয, তারা প্রফত বছর এক বার ফকংবা দু’বার 
ফবপদগ্রস্ত হে? এর পরও তারা তাওবাহ ককর না এবং উপকদশ গ্রহণ ককর না। 
১২৭. আর যখনই ঘকাকনা সূরা নাফযল করা হে, তারা একক অপকরর ফদকক 
তাকাে। (এবং বকল) ‘ঘতামাকদরকক ফক ঘকউ ঘদখকছ’? অতঃপর তারা 
(িুফপসাকর) প্রস্থান ককর। আল্লাহ তাকদর হৃদেকক সতযফবমুখ ককর ঘদন। এ 
কারকণ ঘয, তারা ঘবাধশফিহীন কওম।” [সুরা আত-তাওবাহ: ১২৬-১২৭] 

আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ঐ সমস্ত মুনাফফকরা ফক ঘদকখ না َُٞٞيۡفَتُنون َنُهۡم
َ
 أ

“পরীফক্ষত হে” ٞ ََٞعم ِّ
ُٞك  ٞٞفِّ ۡوَٞمَرَتۡيِّ

َ
ُثَمَّٞلَٞيُتوُبوَنَٞوَّلُٞهۡمٞيََذَكُرونََٞمَرةًٞأ  “তারা তাকদর 

কৃত পূকবকর ঘগানাসমূহ ঘথকক তাওবাহ ককর না আর িফবষযকতও উপকদশ গ্রহণ 

তাকদর অবস্থা সমূহ ঘথকক ককর না।” মুজাফহদ বকলন: তারা (মুনাফফকরা) 

পরীফক্ষত হে দুফিকক্ষ ও কু্ষধার মাধযকম। কাতাদা বকলন, বৎসকর একবার বা 

দুইবার যুদ্ধ িারা পরীফক্ষত হে।  

এখাকন ُٞسوَرة ٞ ٰۡ نزِّلَ
ُ
ٞأ ٓ َٞما ِٞٞإَوَذا َٞبۡعض  ٞإَِّلَٰ َٞبۡعُضُهۡم َنَظَر  মুনাফফককদর সম্পককক সংবাদ 

ঘদওো হকে ঘয, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর উপর যখন 

ঘকাকনা সূরা অবতীণক হে তখন ٞ َٞبۡعض  ٞإَِّلَٰ َٞبۡعُضُهۡم  একক অপকরর ফদকক“ َنَظَر
তাকাে।” সতয ঘথকক ফফকর যাে। আর এটা দুফনোকত তাকদর অবস্থা। সকতযর 

সমে তারা দৃঢ় থাকক না, তারা তা গ্রহণ ককর না এবং তারা তা অনুধাবন 

করকত সক্ষম হে না। ঘযমন আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ََٞحدٞ َهۡلٞيَر
َ
ِّۡنٞأ َُٰكمٞم  ُثَمٞٞى



 

 

সূরা আত-তাওবার তাফসীর  
 220  

فُوا ٞ  ঐ সম্প্রদাকের কী হল যারা ঘতামার ফনকট ঘথকক সতয ঘথকক পলােন“ ٱنَُصَ

ককর এবং ফমথযার উকেকশয ডাকন ও বাকম মুখ ফফফরকে িকল যাে।” َٞعنِّٞٞلَُهمَۡٞٞفَما﴿
يَٞٞٱََلۡذكَِّرةِّٞ َنُهم٤٩ُٞٞۡٞمۡعرِّضِّ

َ
ۡستَنفَِّرة ُٞٞۡحُرٞ َٞكأ ]  ٥٣  ،٤٩: املدثر[ ﴾٥٠ٞمُّ  তারা ঘযন িীত-সন্ত্রস্ত 

হকে পলােনরত বনয গাধা আর তাকদর কী হকেকছ ঘয, তারা উপকদশ বাণী হকত 

ফবমুখ?” [সূরা আল-মুোফছর: ৪৯-৫০]  আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ٞ فُوا   ُثَمٞٱنَُصَ
ٞٱ ٞقُلُوَبُهمََصََف ّلَلُ  “অতঃপর তারা (িুফপসাকর) প্রস্থান ককর।” অপর আোত 

َزاغََٞٞزاُغٓوا ٞٞفَلََما﴿
َ
]  ٥: الصف[ ﴾قُلُوَبُهۡمٞ ٞٱّلَلُٞٞأ  এর মত। আল্লাহর বাণী ٞٞ َنُهۡمٞقَۡوم

َ
ِّأ َّلٞٞب

 ,তারা আল্লাহর বাণী বুকে না” আর তারা তা বুেকত উকদযাগীও হে না“ َيۡفَقُهون

তারা তা কামনাও ককর না; বরং তা ঘথকক বযস্ততা ঘদখাে এবং িকল যাে। ফকল 

এই অবস্থাে তাকদর পফরসমাফপ্ত  কট।  

ِّنۡٞٞرَُسولٞ َٞجآَءُكمۡٞٞلََقدۡٞ﴿ ُكمۡٞٞم  نُفسِّ
َ
َٞٞعنِّتُّمَۡٞٞماَٞعلَۡيهَِّٞٞعزِّيزٞ ٞأ ِّٱلُۡمۡؤمِّنِّيََٞٞعلَۡيُكمَٞحرِّيص  ٞب

ٞ يمٞ ٞرَُءوف  ََٞٞفُقۡلٞٞتََوَلۡوا ٞٞفَإِّن١٢٨ٞٞرَحِّ ٞ َٞعلَۡيهُِّٞٞهَو ٞٞإَِّّلٞٞإَِّلَٰهََّٞٞلٓٞٞٱّلَلَُٞٞحۡسبِّ ُٰ َٞٞوُهوَٞٞتََوََكۡ َٞٞربُّ ٞٱۡلَعۡرشِّ
يمِّٞ  ]  ١٢٩  ،١٢٨: اتلوبة[ ﴾١٢٩ٞٱۡلَعظِّ

“১২৮. ফনশ্চে ঘতামাকদর ফনজকদর মধয ঘথকক ঘতামাকদর ফনকট একজন রাসূল 
একসকছন, তা তার জনয কষ্টদােক যা ঘতামাকদরকক পীো ঘদে। ফতফন ঘতামাকদর 
কলযাণকামী, মু’ফমনকদর প্রফত ঘেহশীল, পরম দোলু। ১২৯. অতঃপর যফদ তারা 
ফবমুখ হে, তকব বল, ‘আমার জনয আল্লাহই যকথষ্ট, ফতফন ছাো ঘকাকনা (সতয) 
ইলাহ ঘনই। আফম তাুঁরই উপর তাওোকু্কল ককরফছ। আর ফতফনই মহাআরকশর 
রব’।” [সূরা আত-তাওবাহ: ১২৮-১২৯] 

আল্লাহ তা’আলা মু’ফমনকদর প্রফত তাকদর ফনকজকদর ঘথকক স্বীে িাষাে রাসূল 

ঘপ্ররণ করার কথা বকলন। ঘযমনফট ইবরাহীম আলাইফহস সালাম বকলফছকলন। 
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বকলন, ﴿ِّۡنُهمۡٞٞرَُسوّٗلٞٞفِّيهِّمَۡٞٞوٱۡبَعۡثَٞٞرَبَنا ]  ١٢٩: ابلقرة[ ﴾م   “ঘহ আমার রব! তুফম তাকদর 

ঘথকক তাকদর মকধয একজন রাসূল ঘপ্ররণ কর।” [সূরা আল-বাকারা: ১২৯] 

ٞٞٱّلَلَُٞٞمنَٞٞلََقدۡٞ﴿ ِّنۡٞٞرَُسوّٗلٞٞفِّيهِّمَۡٞٞبَعَثٞٞإِّذۡٞٞٱلُۡمۡؤمِّنِّيَََٞٞعَ هِّمۡٞٞم  نُفسِّ
َ
]  ١١٤: عمران ال[ ﴾أ “আল্লাহ 

তা’আলা মু’ফমনকদর প্রফত দো ককরকছন -ফতফন তাকদর ঘথকক তাকদর মকধয 

একজন রাসূল ঘপ্ররণ ককরকছন।” [সূরা আকল ইমরান: ১৬৪] 

আল্লাহ বকলন, ُكمۡٞٞلََقۡدَٞجآَءُكۡمٞرَُسولٞ   نُفسِّ
َ
ِّۡنٞأ  ফনশ্চে ঘতামাকদর ফনজকদর মধয“ م 

ঘথকক ঘতামাকদর ফনকট একজন রাসূল একসকছন” ঘতামাকদর ঘশ্রফণ ঘথকক 

ঘতামাকদর িাষাে। আল্লাহ তা‘আলার বাণী:  َٞٞعنِّتُّۡمَِّٞٞعزِّيز َٞما َعلَۡيهِّ  “তার উপর 

এমন ফবষে কষ্টদােক মকন হে যা তার উম্মতকক ক্ষফত ককর এবং তাকদর 

উপর কফঠন হে।” সহীহ বণকনাে আকছ ফনশ্চে এই িীন সহজ আর এর শরীেত 

সবটুকুই সমূ্পণক সরল ও উদার। আল্লাহ তা‘আলা যার উপর তা সহজ ককরন 

তার উপর তা সহজ। َٞعلَۡيُكم  অথকাৎ ঘতামাকদর ঘহদাোকতর এবং َحرِّيص 
ঘতামাকদর প্রফত দুফনো ও আফখরাকতর উপকার ঘপৌঁছাকনার উপর ফতফন যত্নবান।  

ইমাম আহমাদ রহ. আবু্দল্লাহ ইবকন মাসউদ হকত বণকনা ককরন ফতফন বকলন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলন, আল্লাহ তা‘আলা ঘকাকনা ফবষে 

তখন হারাম ককরন যখন ফতফন জাকনন ঘয, তা অফিকরই ঘকাকনা অবগতকারী 

ঘতামাকদরকক অবগত করাকব। মকন রাখকব, আফম ঘতামাকদর ঘকামর ঘটকন 

ধরব, যাকত ঘতামরা আগুকন ফছটকক না পে ঘযিাকব মশা মাফছ আগুকন ফছটকক 

পকে।  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী ٞ ِّٱلُۡمۡؤمِّنَِّيٞرَُءوف  يمٞ ٞب رَحِّ  আল্লাহর অপর বাণী َٞوٱۡخفِّۡضٞ﴿ 
َِّمنَِّٞٞجَناَحَكٞ ]  ٢١٥: الشعراء[ ﴾٢١٥ٞٱلُۡمۡؤمِّنِّيَٞٞمِّنَٞٞٱَتَبَعَكٞٞل  -এর মতই। আর এই 
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আোকত আল্লাহ তা’আলা এ কথারই ফনকদকশ ফদকেকছন। আল্লাহ তা‘আলার বাণী: 

 অথকাৎ ঘয পূণকাে পফবত্র ও মহান শরী‘আতসহ তুফম আগমন ককরছ তা فَإِّنٞتََوَلۡوا ٞ

ঘথকক তারা ফফকর যাে। ٞٱ َ ٞ َفُقۡلَٞحۡسبِّ ُٰ َعلَۡيهِّٞتََوََكۡ َّٞلٓٞإَِّلََٰهٞإَِّّلُٞهَوٞ  ّلَلُ  “তুফম তাকদর 

বল, আল্লাহ যকথষ্ট ফতফন বযতীত প্রকৃত ঘকাকনা উপাসয ঘনই, তার উপর আমরা 

িরসা কফর।” ঘযমন আল্লাহ তা‘আলা বকলন: ﴿ٞ ُٞهوَٞٞإَِّّلٞٞإَِّلَٰهََّٞٞلَٓٞٞوٱلَۡمۡغرِّبِّٞٞٱلَۡمۡۡشِّقَِّٞٞربُّ
٩:املزمل) ﴾٩َٞوكِّيٗلٞٞفَٱََتِّۡذهُٞ  “ফতফন পূবক ও পফশ্চকমর রব, ফতফন ছাো ঘকাকনা 

(সতয) ইলাহ ঘনই। সুতরাং তাুঁককই তুফম কাযক সম্পাদনকারীরূকপ গ্রহণ কর।” 

[সূরা আল-মুযযাফম্মল: ৯] 

আল্লাহ বকলন, يمِّٞ  ٞٱۡلَعظِّ ٞٱۡلَعۡرشِّ َٞربُّ َوُهَو  অথকাৎ ফতফন সকল ফকছুর মাফলক ও 

সৃফষ্টকতকা। ঘকননা ফতফন মহান আরকশর রব। ঘয আরশ সকল সৃফষ্টর ছাদ। 

আসমান ও জফমনসমূহ আর এতদুিকের মােখাকনর সকল সৃষ্টজীব আরকশর 

তলকদকশ রকেকছ। আল্লাহ তা‘আলার ক্ষমতাবকল (এ সবফকছু) পরাস্ত। তাুঁর 

জ্ঞান সকল ফকছুকক পফরকবষ্টন ককর আকছ। তার ক্ষমতা সকল ফবষকে সফল। 

আর ফতফন সকল ফবষকের উপর ক্ষমতাবান।  

ইমাম আহমাদ আবু্দল্লাহ ইবকন আব্বাস রাফদোল্লাহু ‘আনহুমা ঘথকক, ফতফন 

উবাই ইবকন কা‘ব ঘথকক, ফতফন (উবাই ইবকন কা‘ব রাফদোল্লাহু আনহু) বকলন: 

কুরআকনর সবককশষ এই আোতফট সূরার ঘশষ পযকন্ত অবতীণক হে। ইমাম আবু 

দাউদ আবু দারদা রাফদোল্লাহু আনহু হকত হাফদস বণকনা ককরন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহ আলাইফহ ওোসাল্লাম বকলন, ঘয বযফি সকাকল ও ফবকাকল  اَل ، ُ ِِبَ اَّلله َحس 
 ,এ ঘদা’আফট সাতবার পাঠ করকব- إَِلَ إاِله ُهَو، َعلَي ِه تََوَّكه ُت، وَُهَو رَب  ال َعر ِش ال َعِظيمِ 

আল্লাহ তা’আলা যাবতীে দুফশ্চন্তা ও ঘপকরশানী দূর ককর ঘদকবন।  
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সহীহ বণকনাে রকেকছ: যাকেদ বকলন: সূরা তাওবার ঘশষ (অংশ) খুযােমা ইবকন 

সাকবত অথবা আবু খুযাইমার ফনকট পাই। পূকবক আমরা উকল্লখ ককরফছ ঘয, 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাকমর একদল সাহাবী তা রাসূলুল্লাহ ু্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম ঘথকক উকল্লখ ককরকছন ঘযমন খুযাইমাহ ইবন 

সাকবত বকলন যখন ফতফন তাকদর ফনকট তা আরম্ভ ককরন।  আর আল্লাহ 

তা‘আলা িাকলা জাকনন। 


