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কথামুখ 
 
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 
 

সর্বশশষ আসমাজি জিতার্ আল িুিআি, মািশর্ি মুজিি জদশা। আিশিি মুসজলমশদি অধঃপতশিি 
িািণ জিশে যজদ কিাশিা রু্জিমাি র্যজি এিটু জিন্তা িশিি, জতজি আজর্ষ্কাি িিশর্ি কয, িালামুল্লাহ 
িিবা িা িিাি ফশলই আমাশদি আিশিি এই িরুণ অর্স্থা। আিও যজদ মুসজলম িাজত তাি 
হািাশিা ঐজতহয জফশি কপশত িাে, তশর্ িালামুল্লাহ ি শিণাপন্ন হওো ছাড়া উপাে কিই। আি এই 
িালামুল্লাহ কর্াঝাি িিয সতযপন্থী আজলমশদি দ্বািস্থ হওোই হশর্ রু্জিমাশিি িাি।  

ahmadjibril.com িতত বি প্রিাজশত ‘Tafseer  Surah Al-Ahzab 1-5’-ি র্াঙলািুর্াদ হশে ‘পাাঁিজট 
আোশতি র্যাখযা’। এশত সুিাহ আহ যাশর্ি প্রথম পাাঁিজট আোশতি র্যাখযা এশসশছ।  

এ িািজটি সাশথ িজড়ত সর্াইশি আল্লাহ তাোলা উত্তম প্রজতদাি জদি। িাশি ভুলভ্রাজন্ত কথশি 
যাওো স্বাভাজর্ি; ভুল কপশল আমাশদি িািাশর্ি, আমিা শুধশি কিশর্া ইিশাআল্লাহ।      
 

 সম্পাদি 
  

http://ahmadjibril.com/articles/tafseerahzab1to5.html
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 সুরাহ আহ যাব্, আয়াে: ১-৫  

 
 
 
 

قييا  الُْمناافي ريينا وا في ي اْلَكا ع َلا تُطي ا وا َّقي اَّللَّ ه ات اا النَِّبي كيميًا  ۗ   َيا أاُّيه نا عاليميًا حا ا َكا نَّ اَّللَّ  إي
কহ িজর্! আল্লাহ শি ভে িরুি এর্ং িাজফি ও মুিাজফিশদি িথা মািশর্ি িা। জিশ্চেই আল্লাহ 

মহাজ্ঞািী, পিম প্রাজ্ঞ।  
 
 

ِّكا  ب ن رَّ اْيكا مي ل ٰ إي ا يُوَحا ْع ما َّبي ات رًيا ۗ   وا بي لُونا خا اْعما ا ت نا بيما ا َكا نَّ اَّللَّ إي  

আপিাি িাশছ আপিাি িশর্ি পক্ষ কথশি কয ওোজহ আশস তা অিুসিণ িিশর্ি। কতামিা যা 
িশিা, কস সম্পশিব আল্লাহ অর্জহত আশছি।    
 
 

ي  ْ عاَلا اَّللَّ َّكَّ اوا ت كييًل  ۗ   وا ي وا َّللَّ كافاٰى ِبي وا  

আি আল্লাহ ি ওপি ভিসা িরুি। িমবজর্ধােি জহশসশর্ আল্লাহ ই যশথষ্ট।  
 
 
 
 

 

                                                           

 জশশিািামজট সংশযাজিত। (সম্পাদি) 
সুিাহ আহ যার্- ৩৩:১ 
 সুিাহ আহ যার্- ৩৩:২ 
 সুিাহ আহ যার্- ৩৩:৩ 
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ُجٍل  ُ ليرا عالا اَّللَّ ا جا هي مَّ ْوفي ن قالْباْيي ِفي جا ُرو ۗ   مِّ اهي ِئي تُظا ُُكُ اللَّ اجا عالا أاْزوا ا جا ما ْْنُنَّ وا نا مي

هااتيُُكْ  ُكُْ  ۗ   ُأمَّ ُُكْ أابْنااءا يااءا عالا أاْدعي ا جا ما ُُكْ  ۗ   وا اهي ليُُكْ قاْولُُُك بيأافْوا اُقوُل الْ  ۗ   ذاٰ ُ ي اَّللَّ ُهوا وا قَّ وا َحا

بييلا  ي السَّ ْدي  ُّيا

আল্লাহ কিাশিা মািুশষি মাশঝ দুজট হৃদে স্থাপি িশিিজি। কতামাশদি স্ত্রীিা, যাশদি সাশথ কতামিা  
জযহাি িশি থাশিা, তাশদিশি কতামাশদি মা িশি কদিজি এর্ং কতামাশদি কপাষযপুত্রশদিশি 
কতামাশদি পুত্র িশি কদিজি। এগুজল হশে কতামাশদি মুশখি িথা। আল্লাহ যথাথব িথা র্শলি এর্ং 
জতজি সজিি পথ কদখাি।   
 
 

ي اْدُعوُُهْ  ندا اَّللَّ طُ عي ْم ُهوا أاْقسا ي ِئي ِبا اُنُُكْ ِفي  ۗ   ِلي ْخوا ُُهْ فاإي ءا اْعلاُموا آِبا َّْم ت ن ل يني  فاإي ادلِّ

الييُُكْ  وا ما ْت ُقلُوُبُُكْ  ۗ   وا دا مَّ اعا ا ت اٰكين مَّ ل ْأُُت بيهي وا اا أاْخطا مي ايْسا عالاْيُُكْ ُجنااٌح في ل ُ  ۗ   وا نا اَّللَّ َكا وا

ميًا حي  غاُفوًرا رَّ

কতামিা তাশদিশি তাশদি জপতাশদি িাশম ডাি। এজটই আল্লাহ ি িাশছ িযােসঙ্গত। যজদ কতামিা 
তাশদি জপততপজিিে িা িাশিা, তশর্ তািা কতামাশদি দ্বীজি ভাই ও র্নু্ধ (র্শল গণয হশর্)। এ 
র্যাপাশি ভুল িিশল কতামাশদি কিাশিা পাপ হশর্ িা, জিন্তু ইোিত ত হশল জভন্ন িথা। আল্লাহ 

ক্ষমাশীল, পিম দোলু।  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 সুিাহ আহ যার্- ৩৩:৪ 
সুিাহ আহ যার্- ৩৩:৫ 
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জকছু আরজব্ পজরভাষার সংজ্ঞার্থ  

 
 

ইত্তাজিল্লাহঃ তািওোি ওপি অিড় ও অজর্িল কথশি আল্লাহ শি ভে িশিা। তািওো সর্ ভাশলা 
আমলশি কর্ষ্টি িশি িাশখ এর্ং সর্ খািাপ িাি কথশি জর্িত িাশখ। ‘ওইিাোহ’ শব্দ কথশি এি 
উৎপজত্ত, এি অথব- সুিক্ষা ও জিিাপত্তা কদো।   

িাজফজিিঃ এজট ‘িাজফি’ শশব্দি র্হুর্িি, যা আক্ষজিি অশথব কগাপি িিা রু্ঝাে। জিন্তু শািজে 
পজিভাষাে মুসজলম িে এমি র্যজিশিই তা কর্াঝাশিা হে। র্যাপািজট জর্স্তাজিত কর্াঝাশত কগশল 
র্লশত হে, ‘সলাহ’ি আক্ষজিি অথব দুো িিা জিন্তু শািজে পজিভাষাে কর্াঝাে ফিি, যুহি, আসি 
ইতযাজদ। এই এিই মূলিীজত িাজফি শশব্দি কক্ষশত্রও প্রশযািয, কযখাশি এি এিজট আক্ষজিি অথব 
এর্ং এিজট ইসলাজম অথব আশছ; যা দ্বািা এমি র্যজিশি কর্াঝাে, কয মুসজলম িে।            
িুফ ি িাি প্রিাি:   

১. িুফরুল ইিিাি: এজট িাজস্তিশদি িুফ জিি মশতা, যািা আল্লাহতাোলাি অজস্তত্বশি 
অস্বীিাি িশি। কস িা আল্লাহ শি িাশি, িা আল্লাহ র্া আল্লাহ ি অজস্তশত্ব জর্শ্বাস িশি। কস 
অন্তি ও মুখ উভে প্রিাশিই এিিি িাজফি।        

২. িুফরুল িুহুদ: অন্তশি আল্লাহ শি জর্শ্বাস িিা জিন্তু মুশখ অস্বীিাি িিা। কযমি- 
ইর্জলশসি িুফ জি জিংর্া আহলুল জিতাশর্ি িুফ জি।  

৩. িুফরুল ইিাদ: আত্মসমপবশণি কক্ষশত্র এিগুাঁশেজম িিা; অথবাৎ কস আল্লাহ শি জর্শ্বাস 
িশি এর্ং স্বীিত জতও কদে, জিন্তু অহংিাি ও শত্রুতার্শত এই জর্শ্বাশসি িাশছ জিশিশি 
সমপবণ িিশত অস্বীিত জত িািাে। কযমি- আরু্ িাহ ল এর্ং তাি মশতা অিযািযশদি িুফ ি।   

৪. িুফরুি জিফাি: মুশখ ইসলাশমি স্বীিত জত কদো জিন্তু অন্তশি অজর্শ্বাস িিা।     
  

মুিাজফিুিঃ মুিাজফিুি হশে মুিাজফশিি র্হুর্িি; এি অথব- যািা মুশখ ইসলাশমি প্রজত জর্শ্বাস 
প্রিাশ িশি জিন্তু অন্তশি এি জর্পিীতজট লুজিশে িাশখ।     
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ওোজিলাঃ এি অথব- তত্ত্বার্ধােি। এিমাত্র আল্লাহ তাোলাই- তাাঁি র্ান্দা জহশশশর্- আমাশদি 
প্রশোিিীে সর্ জিজযশিি র্যর্স্থা িশিি। আল্লাহ ি ওপি মুতাওোজিল হশে কসই র্যজি, কয 
জিজশ্চতভাশর্ জর্শ্বাস িশি, আল্লাহতাোলাই জিজযশিি ফােসালা িশিি, এই জর্ধাি তাাঁি িাছ 
কথশিই আশস; ফশল কস আল্লাহি ওপিই পজিপূণব ভিসা িশি, আি িািও প্রজত িশি িা। আরু্স 
সাওদ র্শলি- ‘তাওোিাল আলাল্লাহ’ হশলা, সর্জিছু আল্লাহ ি ওপি কছশড় কদো এর্ং ‘ওো িাফা 
জর্ল্লাজহ ওোজিলা’ র্লশত কর্াঝাে, এি ও এিমাত্র িক্ষি জহশসশর্ আল্লাহতাোলাই যশথষ্ট, যাাঁি 
ওপি আপজি সর্জিছু কছশড় জদশত পাশিি।                  

তাযহারুিঃ এজট এিজট িাি, যাি মাধযশম স্বামী তাি স্ত্রী কথশি পতথি হে। এজট আিুষ্ঠাজিি 
জর্র্াহজর্শেদ কর্াঝাে িা, কির্ল স্ত্রীি সাশথ কযশিাশিা সম্পিব কথশি জিশিশি সংযত িাখা 
কর্াঝাে। এজট ঘশট তখি যখি স্বামী তাি স্ত্রীশি র্শল, ‘তুজম আমাি িাশছ আমাি মাশেি মশতা’। 
এজট জছশলা িাজহজলোশতি যুশগ সর্শি জিন্দিীে জর্র্াহজর্শেদ, কযখাশি স্বামী তাি স্ত্রীশি র্লশতা, 
‘তুজম আমাি মাশেি জপশিি মশতা’।    
 

আদজেোিুমঃ এজট ‘দাজেেুি’-ি র্হুর্িি কথশি এশসশছ; এি অথব- িাউশি জিশিি পুত্র জহশশশর্ 
স্বীিত জত কদো যজদও কস তাি পুত্র িে। এজট জছশলা পালিপুত্র গ্রহশণি কিওোি, যা ইসলাশম 
র্াজতল িিা হশেশছ। কযমি- আোত িাজযশলি মাধযশম পালিপুত্র প্রথা র্াজতল হওোি আগপযবন্ত 

যাজেদ ইর্িু হাজিসা رضي اهلل عنه  িাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص-ি পালিপুত্র জছশলি।   
  

আিসাতঃ এ দ্বািা িযােজর্িাি কর্াঝাে। 
 
 

মাওোজলিুমঃ এি দ্বািা জর্জভন্ন ধিশিি আিুগতয কর্াঝাে। কযমি- পাজির্াজিি সম্পিব হশে 
মাওোজল, দাস ও মজিশর্ি মাশঝ সম্পিব মাওোজল, মুসজলমশদি মাশঝ সম্পিবও মাওোজল।  
 
গাফুিঃ র্ান্দাি গুিাহ মািবিািািী।  
 
িাজহমঃ িরুণামে, জযজি র্ান্দাি গুিাহগুজল ক্ষমা িশিি।      

 

 

https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
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আয়াে নাজযতলর কারণ  

 

 

        
قييا  الُْمناافي ريينا وا في ي اْلَكا ع َلا تُطي ا وا َّقي اَّللَّ ه ات اا النَِّبي كيميًا ۗ   َيا أاُّيه نا عاليميًا حا ا َكا نَّ اَّللَّ  .১      إي

কহ িজর্! আল্লাহ শি ভে িরুি এর্ং িাজফি ও মুিাজফিশদি িথা মািশর্ি িা। জিশ্চেই 

আল্লাহ মহাজ্ঞািী, পিম প্রাজ্ঞ।   
হুদাইজর্োি সজন্ধি সমে িুিাইশিা িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص-ি িাশছ যাে এর্ং এিজট প্রস্তার্ কপশ িশি। 
তাশদি প্রস্তার্গুশলাি এিজট জছশলা, ‘লাত’ ও ‘উজ্জাশি’ (িুিাইশশি দুই কদর্তা) কযি খািাপভাশর্ 
উশল্লখ িা িিা হে আি তাশদি কযি শাফাোতিািী জহশশশর্ কমশি কিো হে। িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص এই 
প্রস্তার্শি িিম ঘতণা িিশলি, তখি এই আোত িাজযল হে।  

   

২.                    هي ْوفي ن قالْباْيي ِفي جا ُجٍل مِّ ُ ليرا عالا اَّللَّ ا جا   مَّ

               আল্লাহ কিাশিা মািুশষি মাশঝ দুশটা হৃদে স্থাপি িশিিজি ।  
এই আোশত িাজমল জর্ি মামাি আলজফহজি িাশম িুিাইশশি এিিি সম্পশিব র্লা হশেশছ- কয 
জছশলা এিিি মুখস্থিািী। িুিাইশিা র্লশতা- তাি যজদ দুশটা অন্তি িা থািশতা, কস যা শুশি তাই 
মুখস্থ িিশত পািশতা িা। প্রিত তপশক্ষ িাজমল জিশিই দাজর্ িিশতা, ‘আমাি দুশটা অন্তি আশছ, 
আজম এি প্রশতযিজট জদশে মুহাম্মাশদি কি কর্জশ র্ণবিা িিশত পাজি।’    

যাই কহাি, র্দশি যুশি যখি মুশজিশিিা পিাজিত হশলা, তাশদি মাশঝ িাজমলও জছশলা। আরু্ 
সুজফোি কদখশলা, তাি এিজট িুশতা হাশত ঝুলশছ এর্ং আশিিজট পাশে। আরু্ সুজফোি তাি িাশছ 
অিযশদি িী অর্স্থা িািশত িাইশলা। িাজমল তাশি িািাশলা কয, তািা পিাজিত হশেশছ। আরু্ 

                                                           

সুিাহ আহ যার্- ৩৩:১ 
 সুিাহ আহ যার্- ৩৩:৪  

https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
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সুজফোি তাশি জিশজ্ঞস িিল, তাি এি িুশতা পাশে আশিি িুশতা হাশত কিি। িাজমল র্লল, 
কস িাশি িা। এভাশর্ তািা রু্ঝশত পািল কয, িাজমল জমথযার্াদী জছশলা, িািণ স্বাভাজর্িভাশর্ কস 
জিছু ভুলশতা িা।           
 

৩.                            ُُْك ُُكْ أابْنااءا يااءا عالا أاْدعي ا جا ما  وا

         কতামাশদি কপাষযপুত্রশদিশি কতামাশদি পুত্র িশি কদিজি।  

যখি িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص িেিার্ জর্িতু িাহশ رضي اهلل عنه–কি জর্শে িিশলি- জযজি জছশলি িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص-ি 

পালি পুত্র যাজেদ ইর্িু হাজিসা رضي اهلل عنه-ি প্রািি স্ত্রী- তখি ইোহুজদ ও মুিাজফশিিা িাসুল 

 কি এই র্শল অজভযুি িিল কয, জতজি তাাঁি পুশত্রি স্ত্রীশি জর্শে িশিশছি। ইসলাশম িখিও-ملسو هيلع هللا ىلص
জিি শাশুজড়শি জর্শে িিা িাজেয িে যজদও কিউ তাি স্ত্রীশি তালাি কদে জিংর্া স্ত্রী মািা যাে। 
জিি এিই জর্ধাি শ্বশুশিি কক্ষশত্রও সমভাশর্ প্রশযািয। তাই মুিাজফশিিা িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص-কি জিশে 
উপহাস িিশত লাগল। এ আোশত এজটই পজিষ্কাি িিা হশেশছ কয, পালিপুত্র জিি িিমাংশসি 
পুত্র িে।        

   

৪.      يني اُنُُكْ  ِفي ادلِّ ْخوا ُُهْ فاإي ءا اْعلاُموا آِبا َّْم ت ن ل ۗ   فاإي ي   ندا اَّللَّ طُ عي ْم ُهوا أاْقسا ي ِئي ِبا اْدُعوُُهْ ِلي

الييُُكْ  وا ما  وا
 

কতামিা তাশদিশি তাশদি জপতাশদি িাশম ডাি। এজটই আল্লাহ ি িাশছ িযােসঙ্গত। যজদ 
কতামিা তাশদি জপতত পজিিে িা িাশিা, তশর্ তািা কতামাশদি দ্বীজি ভাই ও র্নু্ধ (র্শল গণয 
হশর্)।  

রু্খাজিশত র্জণবত, উমাি رضي اهلل عنه র্লশতি, এই আোত িাজযল হওোি আগপযবন্ত যাজেদ رضي اهلل عنه-
কি তাাঁিা যাজেদ জর্ি মুহাম্মাদ র্শল ডািশতি। আোত িাজযশলি পি কথশি তাাঁশি যাজেদ জর্ি 
হাজিসা র্শল ডািা হে।        

                                                           

 সুিাহ আহ যার্- ৩৩:৪ 
সুিাহ আহ যার্- ৩৩:৫ 

https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I


 
 

- 9 - 

আয়াে লর্তক প্রাপ্ত অননয জশক্ষা  

 

 
১. আল্লাহ তাোলা তাাঁি িাসুলশি ‘ ه اا النَِّبي  কহ িজর্’ র্শল সশবাধি িশিশছি। এ কথশি আমিা -َيا أاُّيه

জশখশত পাজি-  

 এভাশর্ আহ্বাশিি মাধযশম তাাঁশি িজর্ ও িাসুল জহশশশর্ স্বীিত জত কদো হশেশছ এর্ং এি 
মাধযশম িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص-ি অর্স্থািশি সম্মাজিত িিা হশেশছ।   

 আমিা তাাঁশি ‘ইো মুহাম্মাদ’ র্শল ডািশত পািশর্া িা র্িং আিও সম্মাশিি সাশথ সশবাধি 
িিশত হশর্। কযশহতু আল্লাহ তাোলা িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص-কি এই পিজতশত সশবাধি িশিি, তাই 
আমাশদি উজিত এিশি আিও উত্তমরূশপ র্া এইরূশপ সশবাধি িিা।          

 এি মাধশম িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص-কি অিযািয িজর্ি কি জর্শশষ গুশণ সম্মাজিত িিা হশেশছ। কযমি- 
আল্লাহ তাোলা িুিআশি অিযািয িজর্শদি ‘ইো আদম, ইো িুহ, ইো ইব িাজহম, ইো মুসা, 
ইো দােুদ’ র্শল সশবাধি িশিশছি, কযি িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص-ি সাশথ তাাঁশদি বর্সাদতশয সুস্পষ্ট 
হে। যখি িজর্ মুহাম্মাদ ملسو هيلع هللا ىلص-ি িাম িুিআশি সিাসজি উশল্লখ িিা হে, তখি 
আল্লাহ তাোলা তাাঁি িাশমি পশি কিাশিা জিছু যুি িশি তা উশল্লখ িশিি- যা তাাঁি 
িরু্ওোতশিই ইজঙ্গত িশি- কযি ‘কহ আল্লাহ ি িাসুল- رسول هللا’ র্শল িাশি কর্াঝাশিা 

হশে, তা সর্াি িাশছ পজিষ্কাি হশে যাে। ‘মুহাম্মাদ’ িামজট িুিআশি এির্ািই পাওো 
যাে, কযখাশি আল্লাহ তাোলা এই স্বীিত জত কদি কয, মুহাম্মাদ ملسو هيلع هللا ىلص হশেি আল্লাহ ি কপ্রজিত 
িাসুল।      

২. কিি আল্লাহ তাোলা তাাঁি িজর্শি র্লশলি, ‘ ا َّقي اَّللَّ  আল্লাহ শি ভে িরুি’, কযখাশি িাসুল -ات

       ?স্বেং তািওোি ওপি আশছি ملسو هيلع هللا ىلص

 এজট হশে এিজট অিুস্মািি, কযি তািওোি পশথ অজর্িল থািা যাে এর্ং কিাশিািিম 
পজিসমাজি ছাড়াই অগ্রগামী হওো যাে। যখি আমিা সলাশত র্জল ‘ تاقييا اطا الُْمس ْ ا َنا الِّصِّ  -اْهدي

আমাশদি সিল পথ কদখাি’, এি মাশি এই িে কয আমিা সজিি পশথ কিই, র্িং এি 

https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
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মাধযশম কর্াঝাশিা হশে আমাশদি কযি সজিি পশথ পজিিালিা িিা হে এর্ং ক্রমর্ধবমাি 
িাখা হে, িািণ এই িীর্শি সংগ্রাম িখিও কশষ হর্াি িে।  

 জিছু আজলম দাজর্ িশিি, যজদও এশত িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص-কি উশেশয িশি র্লা হশেশছ তথাজপ 
এি মাধযশম সমগ্র মুসজলম উম্মাহ শি সতিব িিা হশেশছ; এি দজলল হশে আোশতি কশশষ 
আল্লাহতাোলা র্শলশছি-  

رًيا                     بي لُونا خا اْعما ا ت نا بيما ا َكا نَّ اَّللَّ  إي

                   কতামিা যা িশিা কস সম্পশিব আল্লাহ অর্জহত আশছি।   
 

যখি জিছু মািুষশি র্লা হে ‘ইত্তাজিল্লাহ’, তািা তখি কিশগ যাে অথি এখাশি প্রমাণ হে কয, 
সতজষ্টি কসিা মাির্ মুহাম্মাদ ملسو هيلع هللا ىلص-কিও পযবন্ত তা র্লা হশেজছল।   

৩. িাজহজলোহ ি সমশে মািুশষি মাশঝ ‘কিাশিা জিছু ঘটাি আশগ অন্তশি অিুভূত হওো’-ি মশতা 
কগাপি জিছু িুসংস্কাি জছশলা।    

 ওই আোতগুজলশত জতিজট জর্ষে তুশল ধিা হশেশছ-   
          ি. িািও পশক্ষই দুশটা অন্তশিি অজধিািী হওো সম্ভর্ িে। 
          খ. জযহাি কিই: ‘তুজম কদখশত আমাি মাশেি মশতা’- র্লশল তালাি হশর্ িা, যা  
         িুিাইশশদি মাশঝ প্রিজলত জছশলা।   

গ. দত্তিগ্রহণ কিই: আপি সন্তাি জহশসশর্ দত্তি কিো যাশর্ িা, জিি িিসম্পশিবি    
   সন্তাি ছাড়া অিয িাউশি জিশিি সন্তাি জহশশশর্ স্বীিত জত কদো যাশর্ িা।    

 

কিি দুই অন্তশিি জর্শ্বাসশি অিয দুশটা জর্শ্বাস কথশি কর্জশ গুিত্ব কদো হেশছ? এই জতিজট দাজর্ই 
িুিাইশশদি অশযৌজিি দাজর্ হওো সশত্ত্বও এজট উপলজি িিা যাে কয, পশিি দুশটা জর্শ্বাস (জযহাি 
ও দত্তিগ্রহণ) এই দুই অন্তশিি জর্শ্বাস িামি ভ্রাজন্তি িািশণই সতজষ্ট হশেশছ। অথবাৎ যজদ কিউ দুই 
অন্তশিি জর্শ্বাসশি জমথযা মশি িশি, তশর্ কস িখশিাই হাসযিি জযহাি (িাউশি জিশিি মাশেি 
মশতা মশি হে র্শল তালাি কদো) এর্ং দত্তি কিোশি (িাউশি জিি িাশমি সাশথ জমজলশে ডািা, 
কযি কস তাি পুত্র) গ্রহণ িিশর্ িা।    

                                                           

 সুিাহ আহ যার্- ৩৩:২ 

https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
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৪.                             ُُْك اهي ليُُكْ قاْولُُُك بيأافْوا  ذاٰ

                      এগুজল হশে কতামাশদি মুশখি িথা।  
 

এি মাধযশম কর্াঝাশিা হশেশছ, আমিা মুশখ অশিি জিছুই র্জল জিন্তু প্রিত ত অশথব এসর্ র্িশর্যি  
কিাশিা সতযতা র্া বর্ধতা কিই। কযমি- যজদ এিজট সু্কশল এিজট জলজখত জিেম থাশি কয, কসখাশি 
হাফপযান্ট পিা যাশর্ িা জিন্তু তা সশত্ত্বও সর্াই এজট পশি, তশর্ আমিা র্জল- এই জিেম শুধু 
‘িাগশি িলশমই' আশছ। ওপশিি জতিজট জর্ষে জিি এিিম। কিউ তাি স্ত্রীশি ‘তুজম আমাি 
মাশেি মশতা’ র্শল তালাি জদল, এিইভাশর্ এিিিশি কিউ পুত্র দাজর্ িিল অথি প্রিত তপশক্ষ 
কস পুত্র িে এর্ং মািুষ হেশতা এই জর্শ্বাস িিল, এিিি মািুষ দুই অন্তশিি অজধিািী হশত 
পাশি- এগুশলা সর্ই জমথযা।     

র্দশি িাজমশলি এই ভণ্ডাজম প্রিাজশত হওোি আগপযবন্ত িুিাইশিা জর্শ্বাস িিশতা প্রশতযি 
রু্জিমাি মািুশষিই দুশটা অন্তি আশছ। এ কথশি আমাশদি কশখাি আশছ কয, যজদ কিাশিা জর্শ্বাস 
মািুশষি মাশঝ র্হুল প্রিজলত ও িিজপ্রেও হে জিন্তু ইসলাশম এি কিাশিা জভজত্ত িা কথশি থাশি, 
তশর্ ইসলাশম এি কিাশিা স্থাি কিই।    

 

৫.                              ي ندا اَّللَّ طُ عي    ُهوا أاْقسا
 

এজটই আল্লাহ ি িাশছ িযােসঙ্গত।  
 

এজটই িযােসঙ্গত কয, িািও দুশটা অন্তি আশছ দাজর্ িিা যাশর্ িা, কিউ তাি স্ত্রীি ‘তুজম কদখশত 
আমাি মাশেি মশতা’ র্শল তালাি জদশত পািশর্ িা এর্ং জিি পুত্র ছাড়া অিয িাউশি জিশিি পুত্র 
জহশশশর্ স্বীিত জত কদো যাশর্ িা। এি জর্পিীতটাই হশলা িুলম।     

                                                           

 সুিাহ আহ যার্- ৩৩:৪ 
সুিাহ আহ যার্- ৩৩:৫ 
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আয়াে লর্তক প্রাপ্ত জব্ধানসমূহ 

 
 

১. মুহাম্মাদ ملسو هيلع هللا ىلص জি ভুল িিশতি?  
মুহাম্মাদ ملسو هيلع هللا ىلص পাজথবর্ জর্ষশে ভুল িিশত পাশিি। কযমি- সাহাজর্িা িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص-ি িাশছ 
আসশলি এর্ং তাাঁি িাশছ তাাঁশদি গাছগুজল শুজিশে যাওোি র্যাপাশি উপশদশ িাইশলি। তখি 
িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص গাশছি পাতাগুজল কছাঁশট কফলশত র্লশলি। তাাঁিা তাাঁি িথামশতা গাশছি পাতাগুজল 
কছাঁশট কফলশলি জিন্তু অর্স্থা আিও খািাপ হশলা। তখি িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص তাাঁশদি র্লশলি, ‘কতামিা 
পাজথবর্ জর্ষেগুজলশত আমাি কি কর্জশ জ্ঞািী।’ জিন্তু িজর্গণ জছশলি জিষ্পাপ।   
  
 

মুহাম্মাদ ملسو هيلع هللا ىلص জি দ্বীশিি জর্ষশে ভুল িিশতি?  
িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص দ্বীশিি জর্ষশে ভুল িিশত পাশিি, জিন্তু সীজমত আিাশি। ওোজহ আসাি কপ্রক্ষাপট 
বতজি হর্াি িিয তাাঁি দ্বািা ভুল সংঘজটত হশতা। এজটই এিমাত্র পজিজস্থজত কযখাশি জতজি ملسو هيلع هللا ىلص ভুল 
িিশতি। আল্লাহই তাাঁশি জদশে ভুল িিাশতি যাশত ওোজহি মাধযশম তা সংশশাধশিি পিজত 
িািাশিা যাে। কযমি- সুিাহ আর্াসাে উজল্লজখত অন্ধ কলািজটি সাশথ আিিশণি র্যাপাশি িাসুল 
 ভুল িশিজছশলি। ফশল, আল্লাহতাোলা ওোজহ িাজযল িশি তাাঁশি জতিস্কাি িশি সংশশাধি ملسو هيلع هللا ىلص
িশি কদি। কতমজি এির্াি আসশিি সলাশত িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص িাি িািাোশতি পজির্শতব দুিািাোত 
পশড় সালাম জফজিশে কফশলি, এশত সর্াই জর্জস্মত হশে পশড়। যুল ইোদাইি িাশম এি র্যজি 
র্শলি, ‘ইো িাসুলাল্লাহ, সলাত জি িশম কগশছ িা আপিাি ভুল হশেশছ?’ (প্রশ্ন িিাি আদার্জটও 
লক্ষযণীে) িাসুলুল্লাহ র্লশলি, ‘সলাত িশমও যােজি, আজমও ভুল িজিজি।’ ভুল িিাি র্যাপািজট 
তাাঁি মশি জছশলা িা। জতজি অিয সাহাজর্শদি জিশজ্ঞস িিশল তাাঁিা যুল ইোদাইশিি সাশথ এিমত 
হি। তািপি িাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص আিও দুই িািাোত সলাত আদাে িশিি। আি আমিা সািদা 
সাহুি জিেম িাজি। কযশহতু মািুষ জহশসশর্ আমাশদি ভুল হওোটা অপজিহাযব, িাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص ভুল 
িা িিশল আমিা িািশত পািতাম িা কয, সলাশত ভুল িিশল িীভাশর্ তা সংশশাধি িিশত হে।   

https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I


 
 

- 13 - 

আমিা জর্শ্বাস িজি, িুিআশি কিাশিা ভুল কিই। হাজদশসিি র্যাপাশিও এিই আজিদাহ কপাষণ 
িিশত হশর্।  

২. ‘জযহাি’ জি হািাম? 
‘জযহাি’ হশলা- যখি এিিি কলাি তাি স্ত্রীশি এরূপ র্শল, ‘তুজম আমাি িিয আমাি মাশেি 
মশতা।’ এজট জিজষি, িািণ আল্লাহতাোলা এই আোশত এশি হািাম িশিশছি। িাজহজলোহ ি যুশগ 
জযহািশিই জর্র্াহজর্শেদ জহশশশর্ গণয িিা হশতা; এি পজির্শতব ইসলাশম জতি ধিশিি 
জর্র্াহজর্শেদ পিজত িশেশছ। ‘জযহাি’ বর্ধ তালাশিি কিশে জিিত ষ্ট, িািণ এি মাধযশম এিিি 
স্ত্রীশলাি তাি স্বামীি িিয জিিতশি জিজষি হশে যাে, কযমজি এিিি মা তাি সন্তাশিি িিয 
জিিস্থােীভাশর্ জিজষি।  

এিিি র্তিা আল্লাহ ি িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص-ি িাশছ আসশলি এর্ং তাাঁি স্বামীি র্যাপাশি অজভশযাগ িিশলি 
কয, জতজি তাাঁি স্বামীশি সািা িীর্ি কসর্া িশিশছি এর্ং যখি জতজি র্তিা ও সন্তাি িন্মদাশি 
অক্ষম হশলি, তাাঁি স্বামী তাাঁশি র্লশলি, ‘তুজম আমাি িিয আমাি মাশেি মশতা।’ এশত জতজি খুর্ 
পীজড়ত হি। সজতযই জতজি তালািপ্রাি হশে কগশলি জিিা, তা আল্লাহ ি িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص-কি জিশজ্ঞস 
িিশলি। জতজি জফসজফস িশি আল্লাহ ি িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص-ি এি িাশছ তাাঁি িথাগুজল র্যি িিশলি 
এর্ং এি অল্পক্ষণ পশিই সুিাহ মুিাদালাহি প্রথম িািজট আোত িাজযল হশলা-   
   

ُُكا  ااُورا ُع َتا اْسما ُ ي اَّللَّ ي وا َلا اَّللَّ تاِكي إي اش ْ ت اا وا ْوِجي ُُلا ِفي زا َِّتي ُُتاادي ُ قاْولا ال عا اَّللَّ ي إينَّ  ۗ   قاْد َسا
ريٌ  اصي يٌع ب ي ا َسا  اَّللَّ

কয িািী তাি স্বামীি জর্ষশে আপিাি সাশথ র্াদািুর্াদ িিশছ এর্ং অজভশযাগ কপশ িিশছ আল্লাহি 
দির্াশি, আল্লাহ তাি িথা শুশিশছি। আল্লাহ আপিাশদি দুিশিি িথার্াতবা শুশিি। জিশ্চে  
আল্লাহ সর্জিছু শুশিি, সর্জিছু কদশখি।   
 
 
 
 
                                                           

 সুিাহ মুিাদালাহ- ৫৮:১ 

https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
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ينا  ي مْ اَّلَّ ي هااِتي ا ُهنَّ ُأمَّ م مَّ ي اِئي ِّسا ن ن نُُك مِّ ُرونا مي اهي ُمْ  ۗ   يُظا َنا ْ دلا ِئي وا َلَّ اللَّ هااُِتُْم إي ْن ُأمَّ ُْم  ۗ   إي َنَّ إي وا
ُزوًرا نا الْقاْولي وا اياُقولُونا ُمنكاًرا مِّ ُفوٌّ غاُفورٌ  ۗ   ل اعا ا ل نَّ اَّللَّ إي  وا

কতামাশদি মশধয যািা জিশিশদি স্ত্রীশদি সাশথ জযহাি িশি, তািা তাশদি মা িে। তাশদি মা কতা 
তািাই যািা তাশদি িন্মদাি িশিশছ। তািা কতা ঘতণয ও জমথযা িথাই র্শল। আি আল্লাহ কতা 
মািবিািািী, ক্ষমাশীল।   
 

ن قاْبلي  قاباٍة مِّ ا قاالُوا فاتاَْحرييُر را اُعوُدونا ليما ْم ُُثَّ ي ي اِئي ِّسا ن ن ُرونا مي اهي ينا يُظا ي اَّلَّ ا وا اسَّ اتاما  ۗ   أان ي
ليُُكْ تُوعاُظونا بيهي  رٌي  ۗ   ذاٰ بي لُونا خا اْعما ا ت ُ بيما اَّللَّ  وا

যািা জিশিশদি স্ত্রীশদি সাশথ জযহাি িশি এর্ং পশি তাশদি িথা কথশি জফশি আশস, তশর্ তাশদি 
এশি অপিশি স্পশব িিাি আশগ এিজট দাসশি মুি িিশত হশর্। কতামাশদিশি এই উপশদশই 
কদো হশে। কতামিা যা িশিা আল্লাহ তাি খর্ি িাশখি।  
 

ا اسَّ اتاما ن قاْبلي أان ي ْيي مي ْيني ُمتاتاابيعا هْرا يااُم شا ْد فاصي ي َّْم َيا ن ل اُم  ۗ   فاما ْطعا ْع فاإي تاطي اس ْ َّْم ي ن ل فاما
ْسكيينًا تِّيا مي ي  ۗ   س ي ُسولي را ي وا َّللَّ نُوا ِبي ا ليُتْؤمي ُلي ي  ۗ   ذاٰ تيْْلا ُحُدوُد اَّللَّ اٌب  ۗ   وا ريينا عاذا في ليْلَكا وا

 أاليٌي 
যাি এ সামথবয কিই, কস এশি অপিশি স্পশব িিাি আশগ এিাধাশি দুই মাস সওম পালি 
িিশর্। কয তাও পািশর্ িা, কস ষাটিি জমসজিিশি খাওোশর্। কতামিা কযি আল্লাহ ও তাাঁি 
িাসুশলি প্রজত ইমাি স্থাপি িশিা, কসিিয এই জর্ধাি। এগুশলা আল্লাহি জিধবাজিত জর্ধাি। আি 
িাজফিশদি িশিয িশেশছ যন্ত্রণাদােি শাজস্ত।   

এভাশর্ আল্লাহতাোলা ‘জযহাি’ প্রথাশি জর্লুি িশিশছি। কিিিা, এজট জছশলা িুলম এর্ং এজট 
তালাশিি কিাশিা িযােসঙ্গত পিজত িে। 

 
                                                           

 সুিাহ মুিাদালাহ- ৫৮:২ 
 সুিাহ মুিাদালাহ- ৫৮:৩ 
 সুিাহ মুিাদালাহ- ৫৮:৪ 
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কিউ জযহাি িশি কফলশল তাশি জতিজটি কযশিাশিা এিজট িিশত হশর্-  
 এিজট দাস আযাদ িিা 
 যজদ দাস িা থাশি, তশর্ এিাধাশি ষাটজট সওম পালি িিা 
 সওম পালশি সমথব িা হশল ষাটিি জমসজিিশি কপট ভশি খাওোশিা 

এজট এিিয- এ দ্বািা রু্ঝাশিা যাে কয, এিিি স্ত্রীি িাশছ এই ধিশিি িথা িতটুিু িষ্টদােি। 
এই িাফফািা আদাে এর্ং তাওর্াহ িিাি পি মজহলাজট আর্াি তাি স্বামীি িিয স্ত্রী জহশশশর্ গণয 
হশর্।   

  

৩.  ميًا حي ُ غاُفوًرا رَّ نا اَّللَّ َكا ۗ   وا ْت ُقلُوُبُُكْ   دا مَّ اعا ا ت اٰكين مَّ ل ْأُُت بيهي وا اا أاْخطا مي ايْسا عالاْيُُكْ ُجنااٌح في ل  وا
এ র্যাপাশি ভুল িিশল কতামাশদি কিাশিা পাপ হশর্ িা, জিন্তু ইোিত ত হশল জভন্ন িথা; তশর্ 

আল্লাহ ক্ষমাশীল, পিম দোলু।  
     এই আোশত ভুল ও ইো দ্বািা আল্লাহতাোলা িী রু্জঝশেশছি?   

এখাশি আল্লাহ র্শলশছি- যািা ভুল িশি তাশদি কিাশিা পাপ হশর্ িা, জিন্তু যািা ইো িশি 
এমিটা িশি তাশদি পাপ হশর্।  

এই র্যাপাশি দুশটা মতামত হশলা, 
 মুিাজহদ اهلل رحمه  র্শলি, ‘আোত িাজযল হওোি আশগ যা িিা হশেজছল, তা হশলা 

‘ভুল’ এর্ং আোত িাজযল হওোি পি যা িিা হে, তা হশলা ‘ইোিত ত’।’ 
 িাতাদাহ اهلل رحمه  র্শলি, ‘উশেশযপ্রশণাজদতভাশর্ যা িিা হে িা, তাই ‘ভুল’।’ 

 

 
                                                           

সুিাহ আহ যার্- ৩৩:৫ 
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৪. কিউ জি িাউশি ‘কহ ভাই’, ‘কহ র্নু্ধ’, ‘কহ র্ৎস’ র্শল সশবাধি িিশত পািশর্? 

এই আোত কথশি কর্াঝা যাে, ইসলাজম ভ্রাতত শত্বি র্জহঃপ্রিাশ জহশশশর্ কিউ অপিশি এ ধিশিি 
সশবাধি িিশত পাশি। কিউ যজদ অিযশি কেশহি প্রিাশ জহশশশর্ ‘কহ র্ৎস’ র্শল- তাও িাশেয। 
এজট ওই হাজদশস কদখা যাে, যখি হাশেি সমে সাহাজর্গণ যুহশিি আশগ শেতািশি লক্ষয িশি 
পাথি ছুড়জছশলি এর্ং আল্লাহ ি িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص শুধশি কদোি িিয তাাঁশদি ডািশলি কয, পাথি ছুড়শত 
হশর্ যুহশিি পি। জতজি তাাঁশদি র্লশলি, ‘কহ আমাি কছশলিা, সূশযবাদশেি আশগ কতামিা পাথি 
জিশক্ষপ িশিা িা।’ কেশহি খাজতশি জতজি এই সশবাধি িশিজছশলি; আল্লাহ ি িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص এিদল 
সাহাজর্শি উশেশয িশি এই সশবাধি িশিজছশলি। কেহ প্রিাশাশথব আিাস رضي اهلل عنه-কিও জতজি ‘কহ 
র্ৎস’ র্শল সশবাধি িশিি।   

যজদ কিউ তাশদি জপততপজিিে িা িাশিি, তশর্ জতজি তাশদিশি ‘কহ র্নু্ধ’ র্শল সশবাধি িিশত 
পাশিি।     
 

 

৫. ইসলাশম দত্তিগ্রহণ িিা িাজেয?  
দত্তি কিওোি র্যাপাশি ইসলাশমি হুিুম হশলা- এিিি এিজট র্াচ্চাশি দত্তি জিশত পাশি, জিন্তু 
র্াচ্চাজটি িাশমি সাশথ তাি প্রিত ত জপতাি িাম যুি থািশত হশর্। যজদও দত্তি কিো িাশেয জিন্তু 
িািও িিয এজট িাজেয িে কয, পাজলত পালশিি িিপজিিে জদশে র্ড় হশর্। অশিযি সন্তািশি 
তাি জপততপজিিে কগাপি িশি জিশিি িশিি সাশথ সম্পজিবত িিা িজর্িা গুণাহ। িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص 

র্শলি, ‘যজদ কিউ তাি জপতা র্া পজির্াি ছাড়া অিয িািও জদশি তাি সম্পিব িুশড় কদে, তশর্ 
তাি ওপি আল্লাহ ি লািত র্জষবত কহাি এর্ং লািত র্জষবত কহাি মালাজেি ও সর্ মািুশষি।  
আল্লাহ তাি িাছ কথশি তাওর্াহ ও িাফফািা গ্রহণ িিশর্ি িা।’  আশিিজট হাজদশস এশসশছ, 
‘যজদ কিাশিা কলাি কিশিশুশি জিি জপতা ছাড়া অশিযি জদশি তাি সম্পিব িুশড় কদে, তশর্ কস 
িুফ জি িিল।’  

                                                           

রু্খাজি ও মুসজলম 

রু্খাজি ও মুসজলম 

https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
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‘যজদ কিউ কিশিশুশি তাি সম্পিব জিি জপতা ছাড়া অশিযি জদশি িুশড় কদে, তশর্ তাি িিয 

িান্নাত হািাম।’  

আলআলুজস ও ইর্িু িাজসশিি মশত, যজদ কিউ কেহর্শত িাউশি র্শল, ‘কহ পুত্র! যাও, এই 
িািজট িশিা..’, তাহশল তা হািাম হশর্ িা।    

এমি কক্ষশত্র দত্তিসংজিষ্ট প্রজতষ্ঠািগুজল (র্তবমাি সমশে) পাজলত র্াচ্চাশি এিজট জমথযা িাম জদশে 
থাশি- তা এই গুণাহি মাশঝ পড়শর্। এশত র্াচ্চাজটি কিাশিা জিেন্ত্রণ কিই এর্ং যাশদি িািশণ 
িািজট হশেশছ, গুণাহি ভাি তাশদি ওপিই পড়শর্।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

রু্খাজি ও মুসজলম 
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আয়াে লর্তক প্রাপ্ত লমৌজলক জশক্ষা  

  

 

 
১. আল্লাহ তাোলাশি ভে িিাি আশদশ। 

২. ইমাশিি স্তম্ভগুজলি মাশঝ িশেশছ- আল্লাহ ি ওপি ভিসা িিা এর্ং সর্সমে সর্বার্স্থাে আল্লাহ ি 
িাশছ আত্মসমপবণ িিা। 

৩. িাজহজলোশতি যুশগি কযসর্ শেতাজি ও র্াশি সংস্কত জত ইসলাশম কিই এর্ং কযগুজলি র্যাপাশি 
ইসলাম সার্ধাি িশিশছ- কসগুজল উশেদ িিা।  

৪. দুই অন্তশিি দাজর্দাি জমথযার্াদী। 

৫. স্ত্রী মাশেি মশতা হশত পাশি- এ জর্শ্বাস িাখা িাজহজলোহ ও হািাম। 

৬. জিি পুত্র ছাড়া অিয িাউশি পুত্র জহশশশর্ স্বীিত জত কদো হািাম। জিন্তু তাশি লালি পালি িিা 
যাশর্ এর্ং প্রিত ত িাশম ডািশত হশর্।  

৭. ইসলাজম জিেম অিুযােী িাউশি ‘আমাি ভাই’, ‘আমাি র্নু্ধ’ ইতযাজদ িাশম ডািা িাজেয আশছ।  

৮. ভুল জিংর্া অজিোিত ত কিাশিা অপিাশধি িিয আল্লাহ তাোলা িাউশি দােী িিশর্ি িা।  

৯. আল্লাহ তাোলা িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص-কি সম্মািাশথব ‘ ه اا النَِّبي ُسلُ  , َيا أاُّيه اا الره  র্শলশছি। আমাশদি ’َيا أاُّيه

জপতামাতাি মশতা কিাশিা সম্মাজিত র্যজিশি িীভাশর্ সম্মাি িিশত হশর্, এখাি কথশি এিই 
জশক্ষা পাই।     

১০. িাসুলগণ কিাশিা ভুল িিশত পাশিি িা, যজদ িা আল্লাহতাোলা ভুশলি মাধযশম আমাশদি 
এিজট উত্তম জশক্ষা জদশত িাি এর্ং এি মাধযশম আমিা র্তহত্তি জশক্ষা লাভ িিশত পাজি।    

 

https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiFtJ7cw6fPAhUHOJQKHdA0A_kQFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25EF%25B7%25BA&usg=AFQjCNGULoj6UY-KiAT36b0n2nJLgFxWDw&bvm=bv.133700528,d.c2I

