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ِِ ُُ َوإِْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمََلئَِكِة إِن ِي َجاِعٌل فِي اْْلَْرِض َخِليَفًة َقاُلوا َأتَْجعَُل فِيَها َمنْ   ُُْف
ُس َلَك َقاَل إِن ِي َأْعَلمُ َما ََل  َِب ُِح بَِحْم َُِك َوُنَق ُ ِ َماَء َوَنْحُن ُن ِفُك ال ُ ِ ِْ فِيَها َوَُ

(03وَن )تَعَْلمُ   

৩০.আর যখন লতামার প্রলতপািক লফররিতারদররক বিরিন, লনশ্চয়ই 
আলম পৃলেবীরত প্রলতলনলধ সৃলি কররত যালি। তখন লফররিতাগণ 
বিি, আপলন লক পৃলেবীরত এমন কাউরক সৃলি কররবন, যারা 
লসখারন ফাসাদ সৃলি কররব এবং রক্তপাত ঘোরব? আমরাই লতা 
আপনার সপ্রিংসা তাসবীহ ও পলবত্রতা বণণনা কলর। লতলন বিরিন, 
লনিঃসরেরহ আলম জালন, তা লতামরা জান না। 

ইমাম ইবরন জালরর হযরত হাসান লেরক এর তাফসীর বণণনা কররন লয, এই 
আয়ারত َجاعل إِنِّي  িরের অেণ হরিা فَاعل অেণাৎ এই কাজ কররত যালি। 

ইমাম ইবরন জালরর হযরত যাহহাক লেরক বণণনা কররন লয- আি কুরআরনর 
লযখারনই  َُجِعل িে ররয় তার অেণ  َُخِلق সৃলি করা অরেণ। 

ইমাম হাকীম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন, আর লতলন এোরক 
সলহহ বরিরেন। লতলন বরিন- আল্লাহ তাআিা হযরত আদম (আ)-লক জান্নারত দালখি করার 
পূরবণ তা লেরক লবর কররিন। আল্লাহ তাআিার ইরিাদ- 

َخليَفة اأَلْرض ِفي لَجاع ِإنِ ي  …  
আলম পৃলেবীরত প্রলতলনলধ সৃলি কররত যালি … 

 আদম (আ) এর সৃলির পূরবণ পৃলেবীরত লিনরা বসবাস করত। তারা পৃলেবীরত খুন 
খারাবী ও লফতনা ফাসাদ শুরু করর লদি। যখন তারা পৃলেবীরত খুন খারাবী ও লফতনা 
ফাসারদর মরধে পুররাপুলর লনমলিত হরয় লগি, তখন আল্লাহ তাআিা তারদররক দমন করার 
জনে লফররিতারদররক পাঠারিন। তারা তারদররক লমরর সমুদ্র ও উপতেকায় পালঠরয় লদরিন।  

অতিঃপর আল্লাহ তাআিা ইরিাদ কররিন- 
َخليَفة اأَلْرض ِفي َجاعل ِإنِ ي  …  

আলম পৃলেবীরত প্রলতলনলধ সৃলি কররত যালি … 

 তখন লফররিতরা বিি, লজনরদর মত তারাও পৃলেবীরত খুন খারাবী ও লফতনা 
ফাসাদ সৃলি কররব। তখন আল্লাহ তাআিা বিরিন- 

 ِإنِ ي أعلم َما ََل تعلُمونَ 
আলম যা জালন তা লতামরা জান না। 
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ইমাম ইবরন জালরর, ইবরন আলব হালতম, আবুি িায়খ আি আযমায় হযরত আবুি 
আলিয়া লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন, আল্লাহ তাআিা লফররিতারদররক বুধবার লদন সৃলি 
করররেন। লিনরদররক বৃহস্পলতবার লদন সৃলি করররেন। আর আদম (আ) লক শুক্রবার লদন 
সৃলি করররেন। যখন লজনরদর একলে কওম কুফর করি, তখন লফররিতারদর একলে দি 
পৃলেবীরত এরস তারদর সারে যুদ্ধ করি। পৃলেবী ঐ সময় খুন-খারাবীরত পূণণ লেি। (তখন 
আল্লাহ তাআিা খলিফা সৃলি করার ইিা কররিন) এ কাররণ লফররিতারা বিি, আপলন 
তারক [আদম (আ)-লক] পৃলেবীরত খলিফা বানারত চান, যারা পৃলেবীরত লফতনা ফাসাদ 
কররব। 

ইমাম ইবরন জালরর হযরত যায়দ (রহ) লেরক বণণনা কররন। যখন আল্লাহ তাআিা 
আগুন সৃলি কররিন, তখন লফররিতরা িয় লপরয় লগরিন এবং বিরিন, লহ আমারদর 
প্রলতপািক! আপলন এো লকন সৃলি করররেন? আল্লাহ তাআিা বিরিন, এজনে লয, এো 
আমার সৃলির মরধে আমার নাফরমালন কররব। ঐ সময় লফররিতারা বেতীত আল্লাহর আর 
লকান সৃলি লেি না। লফররিতরা বিি, লহ আমারদর প্রলতপািক! আমারদর উপর এমন লকান 
সময় লক আসরব লয, আমরা আপনার নাফরমালন করব? আল্লাহ তাআিা বিরিন, না। আলম 
চাই লয, পৃলেবীরত আলম মাখিুক সৃলি করব আর তার মরধে আমার খলিফা লনযুক্ত করব। 
তারা যমীরন খুন খারবী ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা কররব। লফররিতারা বিি, আপলন লক যমীরন এমন 
খলিফা বানারবন যারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা কররব? বরং আপলন আমারদররকই আপনার খলিফা 
বালনরয় লনন। আমরা প্রিংসার সারে আপনার তাসবীহ ও গুণ-কীতণন করর োলক। তখন 
আল্লাহ তাআিা বিরিন, আলম যা জালন তা লতামরা জান না। 

ইমাম ইবরন জালরর এবং ইবরন আসালকর হযরত ইবরন মাসউদ (রা) এবং অনোনে 
সাহাবীরদর লেরক বণণনা কররন। আল্লাহ তাআিা তার লপ্রয় মাখিুকরক সৃলি করার পর 
আররির লদরক মরনালনরবি কররিন এবং দুলনয়ার আসমান পলরচািনার জনে ইবলিসরক 
লনধণারণ কররন। লস লফররিতারদর ঐ লগারত্রর লেি, যারদররক লিন বিা হত। আর তারদররক 
এজনে লিন বিা হত লয, তারা জান্নারদর পাহাড়াদার লেি। ইবলিসও তারদর মরধে একজন 
পাহাড়াদার লেি। অতএব ইবলিরসর মরন অহংকার সৃলি হরিা এবং বিরত িাগি, আল্লাহ 
তাআিা আমারক বাদিাহী দান করররেন এবং আমারক জান্নারতর পাহাড়াদার করররেন। 
লকননা আমার পলরশুদ্ধতা আরে। আল্লাহ তাআিা তার এই ধোন-লখয়াি জানরত পাররিন। 
আল্লাহ তাআিা লফররিতারদররক বিরিন, আলম পৃলেবীরত খলিফা বানাব। লফররিতারা 
বিি, লহ আমারদর প্রলতপািক! আপলন লক যমীরন এমন খলিফা বানারবন যারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা 
কররব? তখন আল্লাহ তাআিা বিরিন, আলম যা জালন তা লতামরা জান না। 
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ইমাম আে ইবরন হুমায়দ এবং ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) 
লেরক বণণনা কররন। আল্লাহ তাআিা লফররিতারদররক বিরিন, আলম পৃলেবীরত খলিফা সৃলি 
করব, যারা পরস্পর লহংসা-লবরেষ, খুন-খারাবী এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা কররব। লফররিতারা বিি, 
লহ আমারদর প্রলতপািক! আপলন লক যমীরন এমন খলিফা বানারবন যারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা 
কররব? ইবরন আব্বাস (রা) বরিন, ইবলিস দুলনয়ার আসমারনর লফররিতারদর আলমর লেি। 
লস যখন অহংকার ও পারপর ইিা করি, তখন আল্লাত তাআিা তা জানরত পাররিন। তখন 
আল্লাহ তাআিা বিরিন, আলম যা জালন তা লতামরা জান না। 

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ এবং ইবরন জালরর এই আয়াত  ُفِيَها يْفسد من فِيَها أَتْجعَل 

َماء ويسفك الدِّ  প্রসরঙ্গ হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক বণণনা কররন লয-  
َماء َواْلفساد ِفي اأَلْرض  قد علمت اْلَمََلِئَكة َوعلم الله أَنه َلشيء أكره ِعْند الله من سفك الدِ 

লফররিতারদর এই লবষয়লে জানা লেি লয, আল্লাহর লনকে পৃলেবীরত খুন খারাবী ও 
লফতনা-ফাসাদ লেরক অলধক অপেেনীয় আর লকেু লনই।  

ইমাম ইবনুি মুনলযর এবং ইবরন বািাহ তার আমািীরত হযরত ইবরন আব্বাস 
(রা) লেরক বণণনা কররন-  

 إيَّاُكْم والرأي فَِإن الله تَ َعاَلى رد الرَّْأي على اْلَمََلِئَكة
লতলন বরিন, লনরজর রায় এর উপর আমি করা লেরক লবরত োক। লকননা আল্লাহ 

তাআিা লফররিতারদর রায় বা অলিমতরক খণ্ডন করর লদরয়রেন। 
আল্লাহ তাআিা বিরিন- আলম পৃলেবীরত প্রলতলনলধ সৃলি কররত যালি …। 

লফররিতারা বিি- আপলন লক পৃলেবীরত…। তখন আল্লাহ তাআিা বিরিন, আলম যা জালন 
তা লতামরা জান না। 

ইমাম ইবরন আলবদ দুনইয়া লকতাবুত তওবায় হযরত আনাস (রা) লেরক বণণনা 
কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন- সবণপ্রেম লফররিতারা িাব্বাইক িাব্বাইক বরিলেি। 
যখন আল্লাহ তাআিা বিরিন, আলম পৃলেবীরত প্রলতলনলধ সৃলি কররত যালি। তখন 
লফররিতাগণ বিি, আপলন লক পৃলেবীরত এমন কাউরক সৃলি কররবন, যারা ফাসাদ সৃলি 
কররব এবং রক্তপাত ঘোরব? তারা আল্লাহর কোর উপর কো বিরিন। আল্লাহ তাআিা 
এরত অসন্তুি হরিন। অতএব লফররিতারা েয় বৎসর পযণন্ত আররির আিপাি লদরয় 
িাব্বাইক িাব্বাইক বিরত বিরত তাওয়াফ কররত িাগি ওযরখালহর জনে। আর বিরত 
িাগি- 

 لبْيك لبْيك نستغفرك ونتوب ِإلَْيك
আমরা উপলিত, আমরা উপলিত। আমরা আপনার লনকে ক্ষমা প্রােণনা করলে ও 

তওবা করলে।  
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[আল্লামা ইবরন কাসীর (রহ) আি লবদায়ায় বরিন- লফররিতারা লবষয়লের তাৎপযণ 
জানা এবং তার রহসে সম্পরকণ অবগলত িাি করার উরেরিে এ কো লজজ্ঞাসা কররলেরিন। 
আপলি লতািা, আদম সন্তানরদর অমযণাদা বা তারদর প্রলত লবরেষ প্রকাি তারদর উরেিে লেি 
না। তাোড়া আদরমর পূরবণ লজনরদর কাযণকিাপ লদরখ তারা জানরত লপররলেরিন লয, 
িলবষেরতও এমন অঘেন ঘেরব।- অনুবাদক]  

ইমাম ইবরন জালরর, ইবরন আলব হালতম এবং ইমাম আসাকীর হযরত ইবরন সালবত 
(রা) লেরক বণণনা কররন। পৃলেবী মক্কার িান লেরক সম্প্রসালরত হরয়রে। লফররিতারা 
বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করত আর তারাই লেি প্রেম তাওয়াফকারী। উক্ত আয়াত োরা উরেিে 
এই যমীন। যখন লকান নবীর সম্প্রদায় ধ্বংস হরয় লযত তখন লসই নবী ও লনক লিারকরা 
এখারন এরস আল্লাহর ইবাদরত মগ্ন োকরতন তারদর মৃতুে পযণন্ত। হযরত নূহ, হুদ, শুআইব 
এবং সালিহ (আ) এর কবর যমযম ও রুকরনর মারে অবলিত।  

ইমাম আেুর রাযযাক, আে ইবরন হুমায়দ এবং ইবরন জালরর হযরত কাতাদাহ 
(রহ) লেরক বণণনা কররন, এই আয়ারত لَك ونقدس بَحْمدك نَُسبِّح َونحن  তাসবীহ োরা উরেিে 
তাসবীহ-তাহিীি। আর তাকদীস োরা উরেিে নামায। 

ইমাম ইবরন আলব িাইবাহ, আহমদ, মুসলিম, লতরলমযী এবং নাসাঈ হযরত আবু 
যার (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন, আল্লাহর লনকে সবরচরয় লপ্রয় 
কািাম যা লতলন লফররিতারদর জনে লনবণাচন করররেন, তা হরিা  ََوبَِحْمِدهِ  َربِّي ُسْبَحان  অপর 
লরওয়ায়ারতর িে হরিা-   ََوبَِحْمِدهِ  الله ُسْبَحان  ।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন মাসউদ (রা) এবং অনোনে সাহাবী লেরক বণণনা 
কররন লয لَك ونقدس  এর অেণ হরিা لَك نصلي  আমরা লতামার জনে নামায পলড়। 

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ এবং ইবরন জালরর হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক ونقدس 

ونكبرك نعظمك -এর অেণ বণণনা কররন লয, এর অেণ হরিা لَك  অেণাৎ আমরা আপনার মহত্ব 
ও বড়ত্ব বণণনা কলর।  

ইমাম ওকী, সুলফয়ান ইবরন উয়াইনাহ, আেুর রাযযাক, সাঈদ ইবরন মানসূর, আে 
ইবরন হুমায়দ এবং ইবরন জালরর تعلُمونَ  َل  َما أعلم إِنِّي  এর তাফসীরর লিরখরেন লয- 

 علم من ِإْبِليس وخلقه َلَها

ইবলিরসর পাপ এবং পারপর জনেই তার সৃলি- এই জ্ঞান আল্লাহ তাআিার পূবণ 
লেরকই লেি। 

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর কাতাদাহ (রহ) تعلُمونَ  َل  َما أعلم إِنِّي  
আয়ারতর বোপারর বণণনা করররেন লয- 

 َكاَن ِفي علم الله أَنه َسيكون من تِْلَك الخليقة أَنْبَياء ورسل َوقوم َصاِلُحوَن وساكنو اْلجنَّة
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আল্লাহ তাআিার জ্ঞারন লেি লয, আল্লাহর লসই লনবণালচত খলিফা লেরক নবী, রাসূি 
এবং লনক লিারকরা হরব, আর তারা জান্নারত োকরব।  

ইমাম আলব িাইবাহ মুসালন্নরফ, আহমদ যুহুরদ, ইবরন আলবদ দুনইয়া আি আমাি-
এ হযরত হাসান লেরক বণণনা কররন লয- 

تا قَاُلوا: ِإذا ََل لما خلق الله آدم َوذريته قَاَلت اْلَمََلِئَكة: رَبَنا ِإن اأَلْرض لم تسعهم قَاَل: ِإنِ ي َجاعل مو 
 َعْيش قَاَل: ِإنِ ي َجاعل أمَلا يهنأ َلُهم الْ 

 যখন আল্লাহ তাআিা হযরত আদম (আ) এবং তার সন্তানরদররক (রূহসমূহরক) 
সৃলি কররিন, তখন লফররিতারা বিি, লহ আমারদর প্রলতপািক! যমীরন এরদর িান 
সংকুিান হরব না। আল্লাহ তাআিা বিরিন, আলম তারদর জনে মৃতুে সৃলি করব। লফররিতারা 
বিি, তরব লতা জীবন তারদর জনে আনেদায়ক হরব না। তখন আল্লাহ তাআিা বিরিন, 
আলম আিা-আকাঙ্ক্ষাও সৃলি করব। 

ইমাম আহমদ, আে ইবরন হুমায়দ, ইবরন আলবদ দুনইয়া (রহ) আি উকূবাত-এ, 
ইবরন লহব্বান তার সলহহরত এবং বায়হাকী শুআবুি ইমারন হযরত আেুল্লাহ ইবরন উমর 
(রা) লেরক বণণনা কররন। লতলন রাসূিুল্লাহ (সা)-লক বিরত শুরনরেন- আল্লাহ তাআিা যখন 
হযরত আদম (আ)-লক যমীরন অবতরণ করারিন, তখন লফররিতারা বিি, লহ আমারদর 
প্রলতপািক! আপলন লক তারক খলিফা বানারিন, লয পৃেীলবরত দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর খুন-খারাবী 
কররব? অেচ আমরা প্রিংসার সারে আপনার তাসবীহ ও গুণ-কীতণন কলর। তখন আল্লাহ 
তাআিা বিরিন, আলম যা জালন তা লতামরা জান না। 

লফররিতারা বিি, লহ আমারদর প্রলতপািক! আমরা বনী আদম লেরক আপনার 
লবিী অনুগত। আল্লাহ তাআিা বিরিন, লতামারদর মধে লেরক দুজনরক আমার লনকে লনরয় 
আস। আলম তারদররক পৃলেবীরত পাঠাব আর লদখব তারা লকমন আমি করর। লফররিতারা 
বিি, লহ আমারদর প্রলতপািক! হারূত-মারূত প্রস্ত্িত আরে। আল্লাহ তাআিা বিরিন, 
লতামরা উিরয় পৃলেবীরত লনরম যাও।  

অতিঃপর তারদর (পরীক্ষার) জনে লযাহরা তারকারক একজন সুেরী রমণীর 
আকৃলতরত লপি করা হরিা (এবং তারদর মরধে জজলবক চালহদা প্রদান করা হরিা)। ঐ রমণী 
যখন তারদর লনকে আসি, তখন তারা তার লনকে লনরজরদর জজলবক কামনা পুরা করার 
অলিপ্রায় জ্ঞাপন করি। তেন রমণীলে বিি, আল্লাহর িপে! লতামারদর কামনা ঐ সময় 
পযণন্ত পুরা হরব না, লয পযণন্ত না লতামরা আল্লাহর সারে লির্ক না কররব। তারা বিি, 
আমরা আল্লাহর সারে লকান লকেুরক িরীক কলর না।  

ঐ রমণী চরি লগি। অতিঃপর একলে বাচ্চা সারে করর লনরয় আসি। তখন তারা 
আবার তার লনকে লনরজরদর জজলবক কামনা পুরা করার অলিপ্রায় জ্ঞাপন করি। তেন 
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রমণীলে বিি, লতামারদর কামনা ঐ সময় পযণন্ত পুরা হরব না, লয পযণন্ত না লতামরা এই 
লিশুলেরক হতো কররব। তারা বিি, আল্লাহর িপে! আমরা কখনও এরক হতো করব না।  

ঐ রমণী চরি লগি। অতিঃপর তৃতীয়বার যখন আসি তখন তার হারত এক পাত্র 
মদ লেি। হারূত-মারূত আবার তার লনকে লনরজরদর জজলবক কামনা পুরা করার অলিপ্রায় 
জ্ঞাপন করি। তখন রমণীলে বিি, লতামারদর কামনা ঐ সময় পযণন্ত পুরা হরব না, লয পযণন্ত 
না লতামরা এই মদ পান না কররব। অতএব তারা মদ পান করি এবং লনিাগ্রস্ত হরয় 
পড়ি। অতিঃপর তারা রমণীর উপর োাঁলপরয় পড়ি এবং বাচ্চারকও হতো করর লফিি।  

যখন তারদর হুি আসি, তখন রমণীলে বিি, আল্লাহর িপে! প্রেরম লতামরা যা 
কররত অস্বীকার কররলেরি, লনিাগ্রস্ত অবিায় তার সবই করর লফরিে। অতএব এই পারপর 
জনে তারদররক দুলনয়ার আযাব অেবা আলখরারতর আযাব- এ দুলের মরধে লয লকান একলে 
লবাঁরে লনওয়ার ইিা প্রদান করা হয়। তারা দুলনয়ার আযাব ও িালস্তরকই লবাঁরে লনয়।  

[আল্লামা ইবরন কাসীর (রহ) তাফসীরর ইবরন কাসীরর বরিন, হারূত-মারূরতর 
ঘেনা তালবয়ীগরণর মরধে অরনরক বণণনা করররেন। পূবণবতণী-পরবতণী অরনক মুফাসলসরগণও 
তারদর লনজ লনজ তাফসীর গ্ররন্থ এো এরনরেন। লকন্তু এর অলধকাংিই ইসরাইিী লরওয়ায়াত। 
এ লবষরয় লকান সলহহ, মারফু ও মুিালসি হাদীস রাসূিুল্লাহ (সা) হরত সাবেস্ত লনই। আবার 
কুরআন হাদীরসর মরধেও লবস্তালরত বোখো লনই। সুতরাং আমারদর ইমান এর উপরই ররয়রে 
লয, লযেুকু কুরআনুি কারীরম ররয়রে তা-ই সলঠক। আর প্রকৃত অবিা একমাত্র আল্লাহ 
তাআিাই িাি জারনন।- অনুবাদক] 

ইমাম ইবরন সাদ তাবাকারত, আহমদ, আে ইবরন হুমায়দ, আবু দাউদ, লতরলমযী, 
হাকীম নাওয়ালদরুি উসূরি, ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর, আবুি িায়খ আি আযমায়, 
হাকীম, ইবরন মারদুলবয়া এবং বায়হাকী আি আসমা ওয়াস লসফারত হযরত আবু মূসা 
আি'আরী (রা) লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন, রাসূিুল্লাহ (সা)  ইরিাদ কররন-   

ُهم ِإن الله خلق آدم من قَ ْبَضة قبضَها من َجِميع اأَلْرض فَجاء بَنو آدم على قدر اأَلْرض جَ  اَء ِمن ْ
 والسهل والحزن والخبيث َوالط يب اأْلَْحَمر واألبيض َواأْلسود َوبَين َذِلك

মহান আল্লাহ আদম-(আ)-লক এক মুলি মালে লদরয় জতরী কররন, যার মরধে যমীন বা 
পৃলেবীর সব িারনর অংি লেি। আর এ কাররণই আদম সন্তান ঐ মালের স্বিাব অনুযায়ী সৃলি 
হরয়রে। লযমন- লকউ িাি, লকউ সাদা বা কাি, আবার লকউ এর মাোমালে রংরয়র। আর এ 

জনে তারদর কাররা স্বিাব নরম, কাররা করঠার, আবার লকউ মে লকউবা িাি। 
ইমাম ইবরন জালরর, বায়হাকী আি আসমা ওয়াস লসফারত এবং ইবরন আসাকীর 

ইবরন মাসউদ (রা) এবং অনোনে সাহাবী লেরক বণণনা কররন। আল্লাহ তাআিা লজবরাইি 
(আ)-লক পৃলেবীরত পাঠারিন তার মালে আনার জনে। যমীন বিি, আলম আল্লাহর আশ্রয় চাই 
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লয তুলম আমার অঙ্গহানী কররব। ফরি লজবরাইি (আ) মালে না লনরয় লফরর লগরিন এবং 
বিরিন, লহ আমার রব! যমীন আপনার আশ্রয় প্রােণনা করায় আলম তারক লেরড় এরসলে। 

 অতিঃপর আল্লাহ তাআিা লমকাঈি (আ)-লক পাঠারি তার সারেও এমন হরিা। 
এবার আল্লাহ তাআিা মািাকুি মউতরক লপ্ররণ কররন। যমীন তার কাে লেরকও আশ্রয় 
প্রােণনা কররি লতলন বিরিন, আলমও আল্লাহর আশ্রয় প্রােণনা কলর তার লনরদণি পািন না 
করর লফরর যাওয়া হরত। এ কো বরি লতলন পৃলেবীর লবলিন্ন িান লেরক সাদা, িাি ও কাি 
ররের লকেু মালে সংগ্রহ করর লমলিরয় লনরয় চরি যান। এ কাররণই আদম (আ) এর 
সন্তানরদর এক একজরনর রে এরকক রকম হরয় োরক।  

মািাকুি মউত মালে লনরয় লনরয় উপরর লগরি মালেরক লিলজরয় লনয়া হয়, ফরি তা 
আঠারিা হরয় যায়। অতিঃপর আল্লাহ তাআিা লফররিতারদররক বিরিন, আলম মালের োরা 
মানুষ সৃলি করব। আল্লাহ তাআিা তার কুদরতী হাত োরা মানুষ সৃলি কররিন, যারত ইবলিস 
বড়াই কররত না পারর। আল্লাহ তাআিা মানুষরক সৃলি কররিন। তারপর মালের জতরী এই 
লদহলে চলল্লি বের পযণন্ত জুমার লদরনর অংি-লবরিষ িারব পরড় োরক। তা লদরখ 
লফররিতারা িয় পান। সবরচরয় লবিী িয় পায় ইবলিস। লস তার পাি লদরয় আনারগানা 
করত এবং তারক আঘাত করত। ফরি লদহলে ঠনঠরন লপাড়া মালের নোয় িে করত। 
ইবলিস বিি, তারক লক জনে সৃলি করা হরয়রে? এক পযণারয় লস তার মুখ লদরয় প্ররবি করর 
এবং গুহেোর লদরয় লবলররয় এরস লফররিতারদররক বিি, লতামরা এরক িয় কররা না। 
কারণ লতামারদর প্রলতপািক অমুখারপক্ষী আর এো িূণেগিণ মাত্র। যলদ আলম এোরক নাগারি 
পাই তরব ধ্বংস কররই োড়ব।  

যখন লসই সময় আসি যখন আল্লাহ তার মরধে রূহ সঞ্চার কররবন, তখন 
লফররিতারদররক বিরিন, যখন আলম এর মরধে রূহ সঞ্চার করব, তখন লতামরা এরক 
লসজদা কররব। অতএব যখন আল্লাহ তার মরধে রূহ সঞ্চার কররিন, আর প্রাণ তার মাোর 
মরধে লপৌেি তখন আদম (আ) হাাঁলচ লদরিন। লফররিতারা তারক বিি, আপলন 
‘আিহামদুলিল্লাহ’ বিুন। লতলন ‘আিহামদুলিল্লাহ’ বিরিন। অতিঃপর আল্লাহ তাআিা বিরিন, 
‘ইয়ারহামুকা রাবু্বকা।’ অতিঃপর যখন রূহ আদম (আ) এর লচারখ প্ররবি করি, তখন লতলন 
জান্নারতর ফি-ফিালদর প্রলত দৃলিপাত কররিন। যখন রূহ তার লপরে প্ররবি করি, তখন 
তার খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হরিা, আর তার রূহ তার পা পযণন্ত লপৌোর আরগই জান্নারতর ফরির 
লদরক অগ্রসর হরত লচিা কররিন। এজনেই আল্লাহ তাআিা বরিরেন-  

ْنَساُن ِمْن َعَجل    ُخِلَق اْْلِ

মানুষ সৃলিগতিারবই ত্বরাপ্রবণ।– সূরা আলিয়া:৩৭ 
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ইবরন সাদ তাবাকারত, ইবরন জালরর, ইবরন আলব হালতম এবং ইবরন আসাকীর 
তার ইলতহারস হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন। আল্লাহ তাআিা ইবলিসরক 
পৃলেবীরত পাঠান আর লস যমীরনর উপররর অংি লেরক িাি ও িবনাক্ত মালে লনরয় আরস। 
আল্লাহ তাআিা এর োরা আদম (আ)-লক সৃলি কররন। অতএব লতলন যারক িাি মালে োরা 
সৃলি করররেন লস লসৌিারগের লদরক যারব, যলদও লস হয় লকান কালফররর সন্তান। পক্ষান্তরর 
যারক িবনাক্ত মালে োরা সৃলি করররেন লস দুিণারগের লদরক যারব, যলদও লস হয় লকান নবীর 
সন্তান।  

এ কাররণই ইবলিস বরিলেি, আলম লক তারক লসজদা করব যারক তুলম মালে োরা 
সৃলি কররে। এই মালে আলম লনরজ পৃলেবী লেরক লনরয় এরসলে। এ কাররণই আদমরক আদম 
বিা হয়, কারণ তার খালমর মালে োরা সৃলি করা হরয়রে।    

ইমাম ইবরন জালরর হযরত আিী (রা) লেরক বণণনা কররন- 
اء ِفي َوَلدهيِه الط يب والصالح والرديء َفكل َذِلك أَْنت رَ ِإن آدم خلق من َأِديم اأَلْرض فِ   

আদম (আ)-লক যমীরনর উপরর অংি লেরক সৃলি করা হরয়রে। এর মরধে িাি মে 
সব ধররণর অংি লেি। যার কাররণ তার সন্তানরদর মরধে সব ধররণর লিাক নযরর আরস। 

ইবরন সাদ এবং ইবরন আসালকর হযরত আবু যার (রা) লেরক বণণনা কররন। লতলন 
বরিন, আলম নবী (সা) লক বিরত শুরনলে-  

 ِإن آدم خلق من َثََلث تربات: َسْوَداء وبيضاء وحمراء
আদম (আ)-লক লতন রকরমর মালে োরা সৃলি করা হরয়রে- কাি, সাদা এবং িাি। 

ইমাম দায়িামী হযরত আবু হুরায়রা (রা) লেরক মারফু হাদীস বণণনা কররন লয- 
الشهوة معجونة بطينة آدم َعَلْيِه السَََّلماْلهوى َواْلَبََلء و   

 হযরত আদম (আ) এর মালের সারে খালহিাত ও কামনা, লবপদ ও মুলসবত এবং 
িাহাওয়াত ও আসলক্ত গুিারনা হরয়রে। 

ইমাম তায়ািসী, ইবরন সাদ, আহমদ, আে ইবরন হুমায়দ, মুসলিম, আবু ইয়ািা, 
ইবরন লহব্বান, আবুি িায়খ আি আযমায় এবং বায়হাকী আি আসমা ওয়াস লসফারত 
হযরত আনাস (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন- আল্লাহ তাআিা 
জান্নারত হযরত আদম (আ) এর লদহ মুবারক জতরী করর লকেু সমরয়র জনে এিারবই লররখ 
লদন। তখন ইবলিস এো লক- তা লদখার জনে তার আিপারি লঘারাঘুলর কররত োরকন। 
ইবলিস যখন লদখি লয, তার লিতর অংি ফাাঁকা। তখন তার জ্ঞান হরিা লয, এো এমন সৃলি 
লয লকান লকেুর মালিক নয়।  

আবুি িায়খ এর বণণনায় আরে-  
 خلق ََل يَ َتَماَلك َظفرت بِهِ 
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এো এমন সৃলি লয লকান লকেুর মালিক নয়। আলম এর উপর সফি হরয় যাব। 
ইমাম ইবরন লহব্বান হযরত আনাস (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) 

ইরিাদ কররন-  
لما نفخ الله ِفي آدم الر وح فَبلغ الر وح رَأسه عطس فَ َقاَل )اْلَحمد لله رب اْلَعالمين( فَ َقاَل َلُه تَبارك 

 َوتَ َعاَلى: يَ ْرَحمك الله
যখন আল্লাহ তাআিা হযরত আদম (আ) এর লদরহ রূহ ও প্রাণ সঞ্চার কররিন 

এবং প্রাণ তার মাো পযণন্ত লপৌেি, তখন লতলন হাাঁলচ লদরিন এবং বিরিন- ‘আি হামদু 
লিল্লালহ রালব্বি আিামীন।’ তখন আল্লাহ তাআিা উির লদরিন- ‘ইয়ারহামকুল্লাহ।’ 

ইমাম ইবরন লহব্বান হযরত আবু হুরায়রা (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) 
ইরিাদ কররন – 

ْرَحمك الله قَاَل َلُه ربه: ي َ  لما خلق الله آدم عطس فألهمه الله ربه َأن قَاَل: اْلَحمد لله
 َفلَذِلك سبقت رَحمته َغَضبه

যখন আল্লাহ তাআিা হযরত আদম (আ) –লক সৃলি কররিন তখন লতলন হাাঁলচ 
লদরিন। তখন আল্লাহ তাআিা তারক ‘আিহামদু লিল্লাহ’ বিার জনে ইিহাম কররিন। (লতলন 
তা বিরি) আল্লাহ তাআিা উির লদরিন- ‘ইয়ারহামকুল্লাহ।’ এ কাররণ তার রহমত তার 
লক্রাধরক অলতক্রম করর লগরে।  

ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর মাধেরম নবী (স) 
লেরক বণণনা কররন। যখন আল্লাহ তাআিা হযরত আদম (আ)-লক সৃলি করররেন তখন তাাঁর 
জদঘণে লেি ষাে হাত। এরপর  লতলন (আল্লাহ) তারক বিরিন, যাও। ঐ লফররিতারদর প্রলত 
সািাম কর  এবং তারা লতামার সািারমর জওয়াব লকরূরপ লদয় তা মরনারযাগ লদরয় লিান। 
লকননা এোই হরব লতামার এবং লতামার সন্তানরদর সািারমর রীলত। তারপর আদম (আ) 
বিরিন, ‘আস সািামু আিাইকুম।’ লফরিতারা তার উিরর “আস সািামু আিাইকা ওয়া 
রাহামাতুল্লাহ” বিরিন। লফরিতারা সািারমর জওয়ারব “ওয়া রাহ মাতুল্লাহ” িেলে বালড়রয় 
বিরিন । যারা জান্নারত প্ররবি কররবন তারা আদম (আ)-এর আকৃলত লবলিি হরবন। তরব 
আদম সন্তানরদর লদরহর জদঘণে সবণদা কমরত কমরত বতণমান পলরমাপ পযণন্ত লপাাঁরেরে । 

ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনুি মুনলযর, ইবরন আলব হালতম এবং ইবরন 
মারদুলবয়া হযরত আবু হুরায়রা (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন- 

َها َوِفيه  خير يَ ْوم طلعت َعَلْيِه الشَّْمس يَ ْوم اْلُجُمَعة ِفيِه خلق الله آدم َوِفيه َأدخل اْلجنَّة َوِفيه أهبط ِمن ْ
 َماَت َوِفيه تيب َعَلْيِه َوِفيه تقوم السَّاَعة

সবরচরয় উিম লদন যার উপর সূযণ উলদত হয়, তা হরিা জুমআর লদন। এই লদরনই 
আল্লাহ তাআিা হযরত আদম (আ)-লক সৃলি করররেন। এই লদরনই তারক জান্নারত প্ররবি 
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কলররয়রেন। এই লদরনই তারক জান্নাত লেরক নালমরয় লদরয়রেন। এই লদরনই দার মৃতুে হরয়রে 
আর  এই লদরনই তার তওবা কবুি হরয়রে। আর এই লদরনই লকয়ামত সংঘলেত হরব।  
 

□ □ □ □ □ 
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َها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمََلئَِكِة َفَقاَل َأْنبِئُونِي بَِأْسَماِء  مَ آَدمَ اْْلَْسَماَء ُكلَّ َوَعلَّ
ْمتََنا إِنََّك َأْنتَ 03َهُؤََلِء إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن )  ( َقاُلوا سُْبَحاَنَك ََل ِعْلمَ َلَنا إَِلَّ َما َعلَّ

ا َأْنبََأُهْم بَِأْسَمائِِهْم َقاَل أَ 03ْلعَِليمُ اْلَحِكيمُ )ا َلْم ( َقاَل َُا آَدمُ َأْنبِْئُهْم بَِأْسَمائِِهْم َفَلمَّ
ََِّماَواِت َواْْلَْرِض َوَأْعَلمُ َما تُْب ُُوَن َوَما ُكْنتُْم تَْكتُمُ  وَن َأُقْل َلُكْم إِن ِي َأْعَلمُ َغْيَب ال
(00)  

৩১.আর আল্লাহ তা’আিা আদমরক যাবতীয় লবষরয়র নাম (ও পলরচয়) 
লিক্ষা লদরিন। অতিঃপর লস সবলকেু লফররিতারদর সামরন উত্থাপন 
কররিন। অতিঃপর বিরিন, আমারক লতামরা এগুরিার নাম বরি 
দাও, যলদ লতামরা সতে হরয় োক। 

৩২.তারা বিি, আপলন পলবত্র! আপলন আমারদররক যা লিলখরয়রেন 
তা োড়া আমারদর আর লকান জ্ঞান লনই। লনশ্চয়ই আপলন জ্ঞানী ও 
প্রজ্ঞাময়।  

৩৩.লতলন বিরিন, লহ আদম, লফররিতারদররক এসবলকেুর নাম বরি 
দাও। অতিঃপর যখন লতলন লস সবলকেুর নাম বরি লদরিন, তখন 
লতলন বিরিন- আলম লক লতামারদররক বলিলন লয, আলম আসমান ও 
যমীরনর যাবতীয় লগাপন লবষয় সম্পরকণ খুব িাি কররই অবগত 
ররয়লে? এবং লসসব লবষয়ও জালন যা লতামরা প্রকাি কর আর যা 
লতামরা লগাপন কর। 

ইমাম লফরইয়ালব, ইবরন সাদ, ইবরন জালরর, ইবরন আলব হালতম, হালকম এবং 
বায়হাকী আি আসমা ওয়াস লসফারত হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন লয- 

بَ َياض والسواد وََكَذِلَك ألوان النَّاس ُمْخَتلَفة ِفيَها ِإنََّما سمي آدم أِلَنَُّه خلق من َأِديم اأَلْرض اْلحمَرة َوالْ 
 اأْلَْحَمر واألبيض َواأْلسود َوالط يب والخبيث

 আদম (আ)-লক আদম এজনে বিা হয় লয, তারক পৃলেবীর আলদম (মালের উপর 
আস্তরণ) োরা সৃলি করা হরয়রে, যার মরধে িাি, সাদা, কাি সব লেি। এ কাররণই মানুরষর 
বণণ লবলিন্ন রকম হরয় োরক। লকউ িাি, লকউ সাদা, লকউ কাি। আবার লকউ িাি, লকউ 
খারাপ।  

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন লয- 
 خلق الله آدم من َأِديم اأَلْرض من ِطيَنة َحْمَراء وبيضاء وسوداء
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 আল্লাহ তাআিা আদম (আ)-লক পৃলেবীর আলদম (মালের উপর আস্তরণ) োরা সৃলি 
করররেন। তারক িাি, সাদা, কাি মালে োরা সৃলি করররেন।  

ইমাম ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস 
(রা) লেরক এই আয়াত كلَها اْْلَْسَماء آدم َوعلم  প্রসরঙ্গ বণণনা কররন লয- 

 فسوة والفسيةعلمه اْسم الصحفة َواْلقدر وكل َشْيء َحتَّى ال
আল্লাহ তাআিা হযরত আদম (আ)-লক োিা-বতণন, হালড়-পালতি তো যাবতীয় 

আসবাবপরত্রর নাম লিলখরয়রেন। এমনলক লপরের মধেলি বায়ূ যা লনিঃসরণ হয় এবং লনাংড়া 
নািার কীে-পতরঙ্গর নামও লিক্ষা লদরয়রেন।  

ইমাম ওকী এবং ইবরন জালরর হযরত সাঈদ ইবরন জুবায়র (রহ) লেরক এই 
আয়াত كلَها اْْلَْسَماء آدم َوعلم  প্রসরঙ্গ বণণনা কররন লয- 

 علمه اْسم كل َشْيء َحتَّى اْلَبِعير َواْلبَ َقَرة َوالشَّاة
আল্লাহ তাআিা আদম (আ)-লক প্ররতেক লবষরয়র জ্ঞান দান করররেন। এমনলক উে, 

গরু ও বকরীর নামও। 
ইমাম আে ইবরন হুমায়দ এবং ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) 

লেরক এই আয়াত  كلَها اْْلَْسَماء آدم َوعلم  প্রসরঙ্গ বণণনা কররন লয- الله خلق َما  অেণাৎ আল্লাহ 
তাআিা যা লকেু সৃলি করররেন তার সব লবষরয় তারক জ্ঞান দান করররেন।  

ইমাম দাইিামী হযরত আবু রারফ লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ 
কররন-  

 الَماء والطين َوعلمت اأْلَْسَماء َكَما علم آدم اأْلَْسَماء كلَها مثلت لي أمِتي ِفي
আমার জনে আমার উম্মরতর মালে ও পালনর মরধে দৃিান্ত লপি করা হরয়রে। আর 

আলম সকি নাম পলরচয় লজরন লনিাম যা হযরত আদম (আ) লজরনলেরিন। 
ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন। আল্লাহ 

তাআিা আদম (আ) লক সবলকেুর নাম লিক্ষা লদন। এগুরিা লসইসব নাম যা লিারকরা এখন 
জারন। লযমন মানুষ, প্রাণী, সমুদ্র, নরম, পাহাড়, গাধা এবং এই ধররণর অনে সবলকেুর নাম 
লিক্ষা লদন। অতিঃপর এসবলকেুর নাম লফররিতারদর সামরন লপি করা হরিা যা হযরত 
আদম (আ) লক লিক্ষা লদয়া হরয়রে। আর বিা হরিা- লতামরা এসবলকেুর নাম বি, যলদ 
লতামরা সতেবালদ হরয় োক। অেণাৎ যলদ লতামরা জান (বা মরন কর) লয, আলম যমীরন 
খলিফা বানাব না। লফররিতরা বিি, আপনার সিা পলবত্র। অেণাৎ আল্লাহ তাআিা পলবত্র 
লযলন বেতীত অদৃরিের সংবাদ লকউ জারন না। আমরা আপনার লদরক প্রতোবতণন করলে, 
আমরা তা জালন না, যা আপলন আদম (আ) লক লিলখরয়রেন।  
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ইমাম ইবরন জালরর হযরত মুজালহদ (রহ) এর মাধেরম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) 
লেরক বণণনা কররন।  

فابتلوا ِإن الله لما َأخذ ِفي خلق آدم قَاَلت اْلَمََلِئَكة: َما الله َخالق خلقا أْكرم َعَلْيِه منا َوََل أعلم منا 
 ِبخلق آدم

আল্লাহ তাআিা যখন হযরত আদম (আ) লক সৃলি করার ইিা কররিন, তখন 
লফররিতরা বিি, আল্লাহ তাআিা এমন লকান মাখিুক সৃলি কররবন না, যারা তার লনকে 
আমারদর লচরয় লবিী সম্মালনত ও জ্ঞানী হরবন। অতএব এই কাররণ আদম (আ) এর সৃলির 
মাধেরম তারদররক পরীক্ষায় লনপলতত কররিন।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক এই আয়ারতর তাফসীরর 
বণণনা কররন- 

 اْلَعِليم الَِّذي قد كمل ِفي علمه اْلَحِكيم الَِّذي قد كمل ِفي حكمه
 আলিম ও জ্ঞানী লস বেলক্ত, লয তার ইিম ও জ্ঞারন কালমি বা পলরপূণণ হয়। আর 

হাকীম বা প্রজ্ঞাবান লস, লয তার লহকমত বা প্রজ্ঞায় কালমি বা পলরপূণণ হয়।  
ইমাম আে ইবরন হুমায়দ হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক এই আয়াত প্রসরঙ্গ বরিন 

লয- 
 َما أسر ِإبِْليس من اْلكْفر ِفي السُُّجود

 ইবলিস লসজদা করার অস্বীকার করার লবষয়লে যা লগাপন কররলেি (তা আল্লাহ 
তাআিা জারনন)।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক এর تبدون َما َوأعلم  তাফসীর 
বণণনা কররন লয, এর অেণ হরিা যা লতামরা প্রকাি কর। আর تكتمون ُكْنتُم َوَما  এর অেণ হরিা 
আলম লগাপনীয় লবষয়গুরিাও এিারব জালন লযিারব লতামরা প্রকািে লবষয় জান।  

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ এবং ইবরন জালরর হযরত মাহমুদ লবন মায়মুন (রহ) 
লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন, আলম হযরত হাসান বসরী (রহ) লেরক শুরনলে। হযরত 
হাসান লবন দীনার (রহ) তারক লজজ্ঞাসা কররলেরিন, লহ আবু সাঈদ! আল্লাহ তাআিা লয 
লফররিতারদররক বরিরেন  تكتمون ُكْنتُم َوَما تبدون َما َوأعلم  তার অেণ লক, লফররিতরা লকান 
লবষয়লে লগাপন কররলেরিন? হাসান বসরী (রহ) বিরিন, আল্লাহ তাআিা যখন হযরত 
আদম (আ) লক সৃলি কররিন আর লফররিতারা এক আজব মাখিুক লদখি, তখন তারদর 
সৃ্মলতরত লকেু লচন্তা আসি, যা তারা পরস্পর আরিাচনা কররিন। লকউ বিি, লতামরা ঐ 
মাখিুরকর বোপারর এত লপররিান হি লকন, আল্লাহ তাআিা আমারদর চাইরত লবিী 
সম্মালনত লকান মাখিুক সৃলি কররবন না। এ লবষয়লেই যা তারা লগাপন কররলেি।  

□ □ □ □ □
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ََِج ُُوا إَِلَّ إِْبِليَس َأبَى َواْستَْكبََر َوَكاَن مِ  َن َوإِْذ ُقْلَنا ِلْلَمََلئَِكِة اْسُج ُُوا ِِلَدمَ َف
(03اْلَكافِِرَُن )  

৩৪. আর যখন আলম আদম-লক লসজদা করার জনে লফররিতারদররক 
লনরদণি লদিাম, তখন ইবিীস বেতীত সবাই লসজদা করি। লস 
অস্বীকার করি এবং অহংকার প্রদিণন করি। ফরি লস কালফররদর 
অন্তিুণক্ত হরয় লগি। 

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক آلدَم اسجدوا  এর তাফসীর 
বণণনা কররন লয- 

 َكاَنت السَّْجَدة آلَدم َوالطَّاَعة لله

লসজদা লেি আদম (আ) এর জনে আর আনুগতে লেি আল্লাহর। 
ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক এই আয়ারতর তাফসীর 

বণণনা কররন লয- 
 َأمرهم َأن يسجدوا فسجدوا َلُه َكَراَمة من الله أْكرم بَها آدم

 আল্লাহ তাআিা লফররিতারদররক লসজদা করার লনরদণি লদরয়রেন আর তারা আদম 
(আ)-লক লসজদা করররেন এই লবরিষরত্বর জনে, যার োরা আল্লাহ তাআিা আদম (আ) লক 
সম্মালনত করররেন। 

ইমাম ইবরন আসালকর আবু ইবরালহম আি মুযানী লেরক বণণনা কররন লয, তারক 
লফররিতারদর আদম (আ)-লক লসজদার লবষরয় লজজ্ঞাসা করা হি। তখন লতলন বিরিন- 

 ِإن الله جعل آدم كالكعبة
আল্লাহ তাআিা আদম (আ)-লক লফররিতারদর লসজদার জনে কাবার মত 

কররলেরিন। 
ইমাম আবুি িায়খ আি আযমায় মুহাম্মদ ইবরন উব্বাদ ইবরন জাফর আি মাখযূমী 

লেরক বণণনা কররন-  
 َكاَن ُسُجود اْلَمََلِئَكة آلَدم ِإيَماء

লফররিতারদর আদম (আ) লক লসজদা করা ইিারার সারে লেি। 
ইমাম ইবরন আলব হালতম এবং আবুি িায়খ হযরত যামরাহ লেরক বণণনা কররন- 

আল্লাহ তাআিা যখন লফররিতারদররক লসজদা করার লনরদণি লদরিন, তখন সবার আরগ 
হযরত ইসরালফি (আ) লসজদা কররন। এর প্রলতদান স্বরুপ আল্লাহ তাআিা তার কপারি 
সমূ্পণণ কুরআন লিরখ লদন।  
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ইমাম ইবরন আলবদ দুনইয়া মাকালয়দুি িয়তান-এ, ইবরন আলব হালতম, ইবনুি 
আিারী লকতাবুি আযদাদ-এ এবং বায়হাকী শুআবুি ইমারন হযরত ইবরন আব্বাস (রা) 
লেরক বণণনা কররন লয- 

َعة ثمَّ أبلس بعدَكاَن ِإْبِليس اْسمه عزازيل وََكاَن من أشرف اْلَمََلِئَكة من َذوي األجنحة اأْلَْرب َ   

 ইবলিরসর নাম লেি আযালযি। লস লেি চার ডানাওয়ািা সম্মালনত লফররিতারদর 
মরধে সবরচরয় সম্মালনত। লকন্তু পরর লস ইবলিস হরয় যায়। 

   ইমাম ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর, ইবরন আলব হালতম এবং ইবনুি আিারী 
হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন লয- 

 ِإنََّما سمي ِإبِْليس أِلَن الله أبلسه من اْلَخْير ُكله آيسه ِمْنهُ 
 ইবলিসরক এজনে ইবলিস (লনরাি) বিা হয় লয, আল্লাহ তাআিা তারক সকি 

কিোণ লেরক লনরাি ও বলঞ্চত করর লদরয়রেন।  
ইমাম ইবরন ইসহাক আি মুবতাদায়, ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর, হযরত ইবরন 

আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন লয, ইবলিস গুনাহর সওয়ারীরত উঠার পূরবণ লফররিতারদর 
অন্তিুণক্ত লেি আর তার নাম লেি আযালযি। লস পৃলেবীর দালয়ত্বপ্রাপ্ত লেি। সকি 
লফররিতারদর লচরয় লবিী ইবাদতগুযার লেি। অলধক জ্ঞারনর অলধকারী লেি। এ কাররণই 
তার মরধে অহংকার সৃলি হরয়লেি। লস লেি লফররিতারদর ঐ লগারত্রর যারদররক লিন বিা 
হত।  

  ইমাম ইবরন জালরর হযরত সুলে (রহ) লেরক বণণনা কররন-  َاْلَحْرث إِْبِليس اْسم َكان  
ইবলিরসর নাম লেি আি হার্স। 

ইমাম ওকী, ইবনুি মুনলযর, বায়হাকী শুআবুি ইমারন হযরত ইবরন আব্বাস (রা) 
লেরক বণণনা কররন লয- 

نْ َيا  َكاَن ِإْبِليس من خزان اْلجنَّة وََكاَن يدبر َأمر السََّماء الدُّ
 ইবলি লেি জান্নারতর রক্ষকরদর মধে হরত এবং তার উপর লেি দুলনয়ার 

বোবিাপনার দালয়ত্ব। 
 ইমাম ইবরন জালরর, ইবরন আলব হালতম হযরত সাঈদ ইবনুি মুসালয়ব (রহ) লেরক 

বণণনা কররন- 
نْ َيا  َكاَن ِإْبِليس رَئِيس َمََلِئَكة َسَماء الدُّ

ইবলিস দুলনয়ার আসমারনর লফররিতারদর সদণার লেি। 
ইমাম ইবরন আলব হালতম মুহাম্মদ লবন আলমর আি মাক্কী লেরক বণণনা কররন-  

خلق الله اْلَمََلِئَكة من نور َوخلق الجان من نَار َوخلق اْلبَ َهائِم من َماء َوخلق آدم من طين َفجعل 
 الطَّاَعة ِفي اْلَمََلِئَكة َوجعل اْلمْعِصَية ِفي اْلِجن  واِْلنس
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আল্লাহ তাআিা লফররিতারদররক তার নূর োরা সৃলি করররেন, লিনরদররক আগুণ 
োরা, চতুষ্পদ জন্তুরক পালন োরা এবং আদমরক মালে োরা সৃলি করররেন। অতিঃপর 
লফররিতারদর মরধে আনুগরতের গুণ আর লিন ও মানুরষর মরধে নাফরমানীর লদাষ লররখ 
লদরয়রেন।  

ইমাম মুহাম্মদ ইবরন নসর হযরত আনাস (রা) লেরক বণণনা কররন- 
أمر ِإبِْليس َفسجَد فَ َقاَل: َلك اْلجنَّة َولمن سجد من ذريتك وَ ِإن الله َأمر آدم بِالسُُّجود 

 بِالسُُّجود فَأبى َأن يْسجد فَ َقاَل: َلك النَّار َولمن أَبى من ولدك َأن يْسجد
 আল্লাহ তাআিা হযরত আদম (আ)-লক লসজদা করার আরদি কররি লতলন লসজদা 

কররন। আল্লাহ তাআিা বিরিন, তুলম ও লতামার সন্তানরদর মরধে যারাই (আমারক) লসজদা 
কররব, তার জনে জান্নাত। আর আল্লাহ তাআিা ইবলিসরক লসজদা করার লনরদণি লদরি 
ইবলিস তা অস্বীকার করর। তখন আল্লাহ তাআিা বিরিন, তুই ও লতার সন্তানরদর মরধে 
যারাই লসজদা কররত অস্বীকার কররব তার জনে জাহান্নাম।  

ইমাম ইবরন আলবদ দুনইয়া (রহ) মাকালয়দুি িয়তান-এ হযরত উমর (রা) লেরক 
বণণনা কররন। একবার হযরত মূসা (অ) এর সারে িয়তান সাক্ষাত করর বিি, লহ মূসা! 
আপলন লতা আল্লাহর মরনানীত নবী এবং যখন আপলন তার প্রলত তওবা করররেন তখন 
লতলন আপনার সারে কো বরিরেন। আলম তওবা কররত চাই। আপলন আল্লাহর লনকে আমার 
বোপারর সুপালরি করুন, লযন লতলন আমার তওবা কবুি কররন।  

মূসা (আ) বিরিন, লঠক আরে। অতিঃপর মুসা (আ) আল্লাহর লনকে দুআ কররিন। 
তখন আল্লাহ তাআিা বিরিন, লহ মূসা! তুলম লতামার কাজ কররে। অতিঃপর মূসা (আ) এর 
সারে ইবলিরসর সাক্ষাত হরি মূসা (আ) বিরিন, আমারক এই লনরদণি লদয়া হরয়রে লয, তুলম 
যলদ আদম (আ) এর কবরর লসজদা কর, তাহরি লতলন লতামার তওবা কবুি কররবন। তখন 
ইবলিস দম্ভ ও লক্রাধসহকারর বিি, তার জীবনকারি আলম তারক লসজদা কলরলন, এখন তার 
মৃতুের পর আলম তারক লসজদা করব? 

অতিঃপর ইবলিস বিি, লহ মূসা আমার উপর আপনার হক আরে, লযরহতু আপলন 
আমার জনে আল্লাহর লনকে সুপালরি করররেন। আপলন আমারক লতনলে জায়গায় স্মরণ 
রাখরবন অেণাৎ সতকণ োকরবন। তাহরি আপলন আমার ধ্বংসকালরতা লেরক রক্ষা পারবন। তা 
হরিা- 

যখন আপনার রাগ হরব তখন আমার বোপারর সতকণ োকরবন। লকননা আলম 
আপনার মরধে (অেণাৎ মানুরষর মরধে) ররক্তর মত চিারফরা কররত পালর।  
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যুরদ্ধর ময়দারন যখন িত্রুর মুরখামুলখ হরবন তখন আমার বোপারর সতকণ োকরবন। 
লকননা এ সময় আলম মুজালহরদর কারে এরস তার স্ত্রী-সন্তারনর কো মরন কলররয় লদই, লয 
পযণন্ত না লস যুরদ্ধর ময়দান লেরক পািায়।  

আর না-মাহরাম-পরনারীর সারে লনজণরন বসা লেরক লবাঁরচ োকরবন, লকননা আলম 
তারদর পরস্পররর মরধে বেলিচাররর দূত হরয় োলক।  

ইমাম ইবনুি মুনলযর হযরত আনাস (রা) লেরক বণণনা কররন। হযরত নূহ (আ) 
যখন তার লনৌকায় আররাহণ করর তখন ইবলিস এরস হালজর হয়। নূহ (আ) তারক লজজ্ঞাসা 
কররিন, লক তুলম! লস বিি, ইবলিস। লতলন লজজ্ঞাসা করি, লকন এরসলেস? লস বিরত 
িাগি, আলম এজনে এরসলে লয, আপলন আল্লাহরক লজজ্ঞাসা করুন আমার তওবার লকান 
উপায় আরে লক? আল্লাহ তাআিা হযরত নূহ (আ) এর প্রলত ওহী পাঠারিন- তারক বি লয, 
তার তওবার উপায় আরে একোই। তা হরিা আদরমর কবরর লসজদা করা। তখন ইবলিস 
বিি, আলম যারক তার জীবনকারি লসজদা কলরলন, এখন তার মৃতুের পর আলম তারক 
লসজদা করব? অতএব লস অহংকার করি এবং কালফররদর অন্তিুণক্ত হরিা।  

ইমাম ইবনুি মুনলযর মুজালহদ সূরত্র হযরত জুনাদাহ ইবরন আলব উমাইয়া লেরক 
বণণনা কররন। লতলন বরিন- 

َحمله اْلَحَسد على َكاَن أول َخِطيَئة َكاَنت اْلَحَسد حسد ِإْبِليس آدم َأن يْسجد َلُه ِحين َأمر فَ 
مْعِصَيةالْ   

সবণপ্রেম গুনাহ লেি লহংসা। ইবলিস আদম (আ) এর প্রলত লহংসা কররলেি। তারক 
যখন লসজদা করার হুকুম লদয়া হরয়লেি, ঐ লহংসাই তারক গুনাহর লদরক উেুদ্ধ কররলেি।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম মুহাম্মদ ইবরন কাব আি কুরুযী লেরক বণণনা কররন- 
صيره ِإَلى َما بدىء ِإلَْيِه ْلكْفر والضَللة َوعمل بَِعَمل اْلَمََلِئَكة فابْ َتَدأَ الله خلق ِإبِْليس على ا

 خلقه من اْلكْفر قَاَل الله }وََكاَن من اْلَكافرين{

 আল্লাহ তাআিা ইবলিরসর সৃলির সূচনা গুমরাহী ও পেভ্রিতার উপর করররেন। 
পরবতণীরত লস লফররিতারদর মত আমি কররত োরক অতিঃপর লস তার মূরির লদরক 
প্রতোবতণন করর। আল্লাহ তাআিা বরিন-  َاْلَكافرين من َوَكان  লস লেি কালফররদর মধে হরত।  

ইমাম ইবনুি মুনলযর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক এই আয়াত  َمن َوَكان 

 -প্রসরঙ্গ বণণনা কররন। লতলন বরিন اْلَكافرين
 جعله الله َكاِفراا ََل َيْسَتِطيع َأن يُؤمن

আল্লাহ তাআিা ইবলিসরক কালফর লহসারব সৃলি করররেন। তার মরধে ইমান কবুি 
করার লযাগেতা লেি না।  

0    0    0   0 
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َة َوُكََل ِمْنَها َرَغ ًُا َحْيُث ِشْئتَُما َوََل تَقْ  َربَا َوُقْلَنا َُا َآَدمُ اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّ
اِلِمينَ  (03) َهِذِه الشََّجَرَة َفتَُكوَنا ِمَن الظَّ  

৩৫.আর আলম আদমরক লনরদণি লদিাম লয, তুলম ও লতামার স্ত্রী 
জান্নারত বসবাস কর। আর লসখারন যা চাও, লযখান লেরক চাও 
স্বািরেের সারে আহার কর। তরব এই গারের লনকেবতণী হরয়া না। 
তাহরি লতামরা সীমািংঘনকারীরদর অন্তিুণক্ত হরয় পড়রব।  

ইমাম তাবরানী, আবুি িায়খ আি আযমায়, ইবরন মারদুলবয়া হযরত আবু যার (রা) 
লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন, আলম আরয করিাম, ইয়া রাসূিাল্লাহ! আপলন লক মরন 
কররন লয, আদম (আ) নবী লেরিন? লতলন (সা) বিরিন, হো। লতলন নবী ও রাসূি লেরিন 
আর আল্লাহ তাআিা তার সারে সরাসলর কো বরিরেন। আল্লাহ বরিরেন-   ت يَا آدم اسكن أَن

  লহ আদম! তুলম ও লতামার স্ত্রী জান্নারত বসবাস কর।   وزوجك ال جنَّة
ইমাম ইবরন আলব িাইবাহ এবং তাবরানী হযরত আবু যার (রা) লেরক বণণনা 

কররন। লতলন বরিন, আলম আরয করিাম, ইয়া রাসূিাল্লাহ! প্রেম নবী লক লেরিন, লতলন 
(সা) বিরিন, আদম (আ)। লজজ্ঞাসা করিাম, লতলন লক নবী লেরিন? লতলন (সা) বিরিন- 
হোাঁ, আল্লাহ তার সারে কো বরিরেন। লজজ্ঞাসা করিাম, তারপর লক নবী লেরিন? লতলন 
বিরিন عشَرة آبَاء نوح َوبَينهَما   -  নূহ (আ)। আর তারদর মারে দি আবা (প্রজন্ম) বেবধান 
লেি।  

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ এবং আি আযরী আরবাঈরন হযরত আবু যার (রা) 
লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন, আলম আরয করিাম ইয়া রাসূিাল্লাহ! এই রাসূিরদর মরধে 
প্রেম রাসূি লক লেরিন? লতলন বিরিন, আদম (আ)। আলম বিিাম, লতলন রাসূি নবী 
লেরিন? লতলন (সা) বিরিন- হোাঁ। 

 خلقه الله بِيَِدِه َونفخ فِيِه من روحه وسواه قبال

আল্লাহ তাআিা তারক লনজ কুদরতী হাত োরা সৃলি করররেন, তার রূহ ফুরক 
লদরয়রেন অতিঃপর তারক সুগলঠত করররেন।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম, ইবরন লহব্বান, তাবরানী, হাকীম এবং বায়হাকী আি 
আসমা ওয়াস লসফারত হযরত আবু উমামা বালহিী (রা) লেরক বণণনা কররন। এক বেলক্ত 
লজজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূিাল্লাহ! আদম (আ) লক নবী লেরিন? লতলন (সা) বিরন, হো। আল্লাহ 
তাআিা তার সারে কো বরিরেন।  

লজজ্ঞাসা কররিন, আদম (আ) ও নূহ (আ) এর মরধে কত সমরয়র বেবধান লেি? 
লতলন (সা) বিরিন, দি প্রজন্ম। অত:পর লজজ্ঞাসা কররিন, নূহ (আ) এবং ইবরালহম (আ) 
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এর মরধে কত সমরয়র বেবধান লেি? লতলন (সা) বিরিন, দি প্রজন্ম। অত:পর লজজ্ঞাসা 
কররিন, ইয়া রাসূিাল্লাহ! নবী কতজন লেরিন? লতলন (সা) বিরিন, এক িক্ষ চলব্বি 
হাজার। অত:পর লজজ্ঞাসা কররিন, ইয়া রাসূিাল্লাহ! তারদর মরধে রাসূি কতজন লেরিন? 
লতলন (সা) বিরিন, লতনিত পনর জরনর বড় এক জামাত। 

ইমাম ইবরন আলবদ দুনইয়া (রহ) লকতাবুি লিাকর এ, হাকীম লতরলমযী 
নাওয়ালদরুি উসূরি, বায়হাকী শুআবুি ইমারন, ইবরন আসালকর তার ইলতহারস হযরত 
হাসান বসরী (রহ) লেরক বণণনা কররন। মূসা (আ) লজজ্ঞাসা কররিন, ইয়া রব! আদম 
আপনার শুকলরয়া লকিারব আদায় কররব, আপলন তারক লনজ হারত সৃলি করররেন, তার মরধে 
আপনার রূহ ফুরক লদরয়রেন, তারক জান্নারত বসবাস কলররয়রেন, লফররিতারদর লদরয় 
লসজদা কলররয়রেন?  

আল্লাহ তাআিা বিরিন, 
 يَا ُموَسى، َعِلَم أَنَّ ذَِلَك ِمن ِي فََحِمَدنِي، فََكاَن ذَِلَك ُشْكًرا ِلَما َصنَْعتُهُ لَهُ 

লহ মূসা! যলদ লস এো লজরন লনয় লয, এইসব অনুগ্রহ আমার পক্ষ লেরক অতিঃপর 
এর জরনে আমার প্রিংসা করর, তরব এোই হরব আমার প্রলত তার কৃতজ্ঞতা আদায়।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত আবুি আলিয়া (রহ) লেরক বণণনা কররন- 

 خلق الله آدم يَْوم اْلُجُمعَة َوأْدخلهُ اْلجنَّة يَْوم اْلُجُمعَة فَجعله فِي جنَّات الفردوس

আদম (আ) লক জুমার লদরন সৃলি করা হরয়রে, জুমার লদরন জান্নারত প্ররবি করারনা 
হরয়রে এবং তারক জান্নাতুি লফরদাউরস রাখা হরয়রে।  

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ এবং হালকম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা 
কররন লয, 

 َما سكن آدم اْلجنَّة إَِّلَّ مابين َصاَلة اْلعَْصر إِلَى غُروب الشَّْمس

জান্নারত আদম (আ) আসররর সময় লেরক লনলয় মাগলরব পযণন্ত সময় অবিান 
কররলেরিন। 

ইমাম লফরইয়াবী, আহমদ আয যুহুরদ, আে ইবরন হুমায়দ এবং ইবনুি মুনলযর 
হযরত হাসান লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন, আদম (আ) জান্নারত লদরনর লকেু সময় 
অলতবালহত করররেন আর এো লেি দুলনয়ার লদরনর লহসারব একিত লতন বৎসর।  
[অপর এক লিন্ন বণণনায় ২৫০ বৎসর] 
 

}وزوجك{ تَعَالَى: قَْوله أما  

আল্লাহ তাআলার বাণ ীঃ (তুমি ও) ততািার স্ত্র  (জান্নাতত বসবাস কর) 

ইমাম ইবরন জালরর, ইবরন আলব হালতম, বায়হাকী আি আসমা ওয়াস লসফারত 
এবং ইবরন আসালকর কতক সাহাবা লেরক বণণনা কররন লয, আল্লাহ তাআিা যখন জান্নারত 
আদম (আ) লক সৃলি কররিন, তখন আদম (আ) জান্নারত লঘারারফরা করার সময় লনিঃসঙ্গতা 
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অনুিব কররন। তার লকান সঙ্গী লেি না, যার সারে লতলন িািবাসা ও অন্তরঙ্গতা প্রকাি 
কররবন। অতিঃপর লতলন শুরয় পরড়ন। ঘুম লেরক লজরগ লদরখন লয, তার পারি একজন নারী 
বসা যারক আল্লাহ তাআিা তার পাাঁজররর হাড় লেরক সৃলি করররেন। লতলন লজজ্ঞাসা কররিন, 
তুলম লক? লস বিি, নারী।  লতলন বিরিন, লতামারক লকন সৃলি করা হরয়রে? লস বিি, 
যারত আপলন আমার লেরক িালন্ত িাি কররত পাররন।  

লফররিতারা বিি, লহ আদম! এই নারীর নাম লক? লতলন বিরিন, হাওয়া। এই প্রশ্ন 
লফররিতারা তার জ্ঞান-বুলদ্ধ পরখ করার জনে কররলেি। লফররিতারা বিি, তার নাম হাওয়া 
লকন রাখা হরয়রে? লতলন বিরিন, লযরহতু তারক জীলবত মানুষ লেরক সৃলি করা হরয়রে। 
আল্লাহ তাআিা বরিন-  يَا آدم اسكن أَن ت وزوجك ال جنَّة     লহ আদম! তুলম ও লতামার স্ত্রী 
জান্নারত বসবাস কর।  

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবু হুরায়রা (রা) লেরক বণণনা কররন, রাসূিুল্লাহ 
(সা) বরিন,  

لَعِ أَْعالَهُ، فَِإْن ذَ  ِإنَّ الَمْرأَةَ ُخِلقَْت ِمْن ِضلَعٍ، َوإِنَّ أَْعَوَج َشْيٍء فِي الض ِ
ِقيُمهُ َهْبَت تُ اْستَْوُصوا بِالن َِساِء، فَ

بِالن َِساءِ  َكَسْرتَهُ، َوإِْن تََرْكتَهُ لَْم يََزْل أَْعَوَج، فَاْستَْوُصوا  

লতামরা নারীরদর সরঙ্গ সেেহার কররব। লকননা, তারদররক সৃলি করা হরয়রে 
পাাঁজররর হাড় লেরক এবং সবরচরয় বাাঁকা হরি পাাঁজররর ওপররর হাড়। যলদ তুলম তা লসাজা 
কররত যাও, তাহরি লিরে যারব। আর যলদ তুলম তা লযিারব আরে লস িারব লররখ দাও 
তাহরি বাাঁকাই েকরব। অতএব, লতামারদররক ওসীয়াত করা হরিা, লতামরা নারীরদর সরঙ্গ 
সেেহার কররব। 

হযরত ইবরন সাদ এবং ইবরন আসালকর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা 
কররন লয- 

اء ِِلَنََّها أم كل َحي    إِنََّما سميت َحوَّ

হযরত হাওয়া (আ) এর নাম হাওয়া এজনে রাখা হরয়রে লয, লতলন সকি জীলবত 
মানুরষর মা।  

ইমাম আবুি িায়খ এবং ইবরন আসালকর অপর পদ্ধতীরত বণণনা কররন লয, 
মহীিাদরররক مرأة (মহীিা) এজনে বিা হয় লয, তারক ء  লেরক সৃলি করা (পুরুষ) ال َمر 
হরয়রে। আর হাওয়া বিা হয় এজনে লয, লতলন প্ররতেক জীলবত মানুরষর মা।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত আিআস হাদানী লেরক বণণনা কররন লয,  
اء من نَساء اْلجنَّة َوَكاَن اْلَولَد يرى فِي بَطنَها إِذا حملت ذكر أم أُْنثَى من صفاتها  َكانَت َحوَّ

হযরত হাওয়া (আ) জান্নাতী নারীরদর মধে হরত। যখন লতলন লেরি অেবা লমরয় 
বাচ্চার োরা গিণবতী হরতন, তেন বাচ্চা তার লপরে দৃলিরগাচর হত। 
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ইমাম ইবরন আলদ এবং ইবরন আসালকর হযরত ইবরালহম নাখয়ী (রহ) লেরক বণণনা 
কররন। যখন আল্লাহ তাআিা হযরত আদম (আ) লক সৃলি কররন তখন তার জনে তার 
স্ত্রীরকও সৃলি কররন। অতিঃপর লফররিতা লপ্ররণ করর এই লনরদণি লদরিন লয, তারা লযন 
সহবাস করর। আদম (আ) স্ত্রী-সহবাস কররিন। যখন সহবাস লিষ কররিন, তখন হাওয়া 
(আ) বিরিন, লহ আদম! এো পলবত্র (কাজ), আমরা এর মরধে বৃলদ্ধ করব।  

 

َها }وكَل تَعَالَى قَْوله أما رغ ُاً{ ِمنْ  

আল্লাহ তাআলার বাণ ীঃ (আর তসখাতে যা চাও, তযখাে তেতক চাও) 

স্বাচ্ছতযের সাতে তা আহার কর। 

ইমাম ইবরন জালরর এবং ইবরন আসালকর হযরত ইবরন মাসউদ এবং আররা 
অনোনে সাহাবী লেরক বণণনা কররন লয, الرغد  অেণ হরিা   الهني স্বািেে। 

ইমাম ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা 
কররন। এর অেণ হরিা   প্রিস্ত জীলবকা।    َسعَة العيشة

ইমাম ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব হালতম মুজালহদ (রহ) লেরক বণণনা 
কররন। এর অেণ হরিা   وكال ِمن َها رغداً َحي ُث شئتما  লতামারদর উপর লকান  ََل ِحَساب َعلَي ُكم 
লহসাব নাই, যখন লযিারব লযখার লেরক ইিা স্বািরেের সারে আহার কর।  

 

َجَرة{ هَِذه تقربا }َوََل  تَعَالَى: قَْوله أما الشَّ  

আল্লাহ তাআলার বাণ : আর ততািরা ঐ গাতের মেকটবতী হত া ো 

ইমাম ইবরন জালরর ইবনুি মুনলযর, ইবরন আলব হালতম, আবুি িায়খ এবং ইবরন 
আসালকর (রহ) কতক পদ্ধলতরত হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন। লতলন 
বরিন,  

 الشََّجَرة الَّتِي نهى الله َعْنَها آدم السنبلة
লয বৃক্ষ লেরক আল্লাহ আদম (আ) লক লনরষধ করররেন, তা হরিা গেম বৃক্ষ। 
ইমাম ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত ওয়াহাব ইবরন মুনালব্বহ (রহ) 

লেরক বণণনা কররন, 
بد َوأحلى  الشََّجَرة الَّتِي نهى الله َعْنَها آدم اْلبر َولَِكن اْلحبَّة ِمْنَها فِي اْلجنَّة كمكلي اْلبَقر أَلين من الز 

 من اْلعََسل

লয বৃক্ষ লেরক আল্লাহ আদম (আ) লক লনরষধ করররেন, তা হরিা গেম বৃক্ষ, তরব 
জান্নারতর ঐ বৃরক্ষর দানা গািীর গুদণার সমান, মাখন লেরকও লবিী নরম এবং মধুর লেরকও 
লবিী লমি।  

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর এবং ইবরন আলব হালতম 
হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন লয, আদম (আ) লক লয গাে লেরক লনরষধ 
করা হরয়লেি, তা লেি   আঙু্গর গাে।   ال َكرم
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ইমাম ওকী, ইবরন সাদ, ইবরন জালরর এবং আবুি িায়খ (রহ) হযরত জা’দাহ লবন 
হুবায়রাহ লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন,  

م اْلِعنَبلشََّجَرة الَّتِي اْفتتن بَها آدم اْلَكرم َوجعلت فتْنَة لَولَده من بعده َوالَِّتي أكل ِمْنَها آد  

আদম (আ) লক লযই গারের ফরির জনে লফতনা (পরীক্ষায়) লফিা হরয়লেি, তা লেি 
আঙু্গর গাে। আর তারপরর তার সন্তানরদর জনেও এো (আঙু্গর োরা জতরী মদ) লফতনার 
কারণ হরয় দালড়রয়রে। আদম (আ) যা লখরয়লেরিন তা লেি আঙু্গর। 

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন লয, ِهَي اللوز  
তা লেি বাদাম।  

ইমাম আবুি িায়খ (রহ) হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক বণণনা কররন লয,  
 بَلغنِي أَنََّها التينة

আমার লনকে বণণনা লপৌরেরে লয, তা লেি ডুমুর গাে। 
ইবরন আলব হালতম, আবুি িায়খ হযরত আবু মালিক লেরক বণণনা কররন লয,   ِهَي

لَة   তা লেি লখজুর গাে। النَّخ 
আবুি িায়খ ইয়ালযদ ইবরন আেুল্লাহ কুসায়ত্ব লেরক বণণনা কররন লয,  তা  ِهَي األترج

লেি লিবু গাে।  
ইমাম ইবরন আলব হালতম এবং আবুি িায়খ আবুি আলিয়া (রহ) লেরক বণণনা 

কররন লয,  
 َكانَت الشََّجَرة من أكل ِمْنَها أحدث وَّلينبغي أَن يكون فِي اْلجنَّة حدث

তা লেি এমন গাে লয, লকউ তার ফি লখরি হাদাস- বায়ু লনিঃসরণ বা প্রস্রাব 
পায়খানার প্ররয়াজন লদখা লদয়। আর জান্নারত তা সম্ভব না।  
 

□ □ □ □ □ 
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ا َكاَنا فِيِه َوُقْلَنا اْهبُِطوا بَْعُضُكْم ِلبَ  ُهَما الشَّْيَطاُن َعْنَها َفَأْخَرَجُهَما ِممَّ ع ٍْ  َفَأَزلَّ
ِْتََقرٌّ َوَمتَاٌع إَِلى ِحين  )َع ُُوٌّ َوَلُكْم فِ  (03ي اْْلَْرِض ُم  

৩৬.অনন্তর িয়তান তারদর উিয়রক ওখান লেরক পদিলিত 
কররলেি। পরর তারা লয সুখ-স্বািরেে লেি তা লেরক তারদররক লবর 
করর লদি। আর আলম বিিাম, লতামরা (পৃলেবীরত) লনরম যাও। 
লতামরা পরস্পর এরক অপররর িত্রু এবং পৃলেবীরত লকেুকারির জনে 
লতামারদর বসবাস ও জীলবকা রইি।  

ইমাম ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস 
(রা) লেরক فأزلهما এর তাফসীর বণণনা করররেন فأغواهما অেণাৎ িয়তান তারদররক ঐ গরের 
কাররণ সলঠক পে লেরক দূরর সলররয় লদরয়রে।  

ইমাম আেুর রাযযাক, ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন 
লয, আল্লাহর দুিমন ইবলিস পৃলেবীর প্রাণীরদর লনকে তারক লনরয় জান্নারত প্ররবি করার 
আবরদন কররন, যারত করর লস আদম (আ) এর সারে কো বিরত পাররন। সব প্রাণী তার 
এই কো মানরত অস্বীকার কররন। অত:পর লস সারপর লনকে লগরয় বরি লয, আলম লতামারক 
আদম সন্তানরদর কবি লেরক বাাঁচাব, এো আমার দালয়ত্ব হরব যলদ তুলম আমারক জান্নারত 
লনরয় যাও।  

অতএব সাপ তারক তার মুরখর মরধে লনরয় জান্নারত লনরয় লগি। সারপর মুখ লদরয় 
িয়তান কো বিি আর এো লেি (সৃলির) প্রেম লধাাঁকা। আর এর পূরবণ সাপ চার পারয় 
চিারফরা করত। লকন্তু আল্লাহ তাআিা তারক তার লখয়ানরতর জনে লববস্ত্র করর লদরয় লপরের 
উপর চিরত বাধে করর লদরিন। ইবরন আব্বাস (রা) বরিন-  

 فاقتلوها َحْيُث وجدتموها اخفروا ذمَّة عدو  الله ِفيَها
সাপ লযখারন পাও লমরর লফি আর আল্লাহর দুিমরনর দালয়ত্ব তার সামরন িুিুলিত 

কর। 
ইমাম ইবরন আসালকর আেুি আলযয ইবরন উমায়রাহ লেরক বণণনা কররন লয, 

আল্লাহ তাআিা আদম (আ)-লক বিরিন লয,  
ا غير اخرج من جوارى، وعزتى َل يجاورنى فى دارى من عصانى، يا جبريل، اخرجه إخراج

 عنيف



তাফসীর আদ দুররর মানসূর    সূরা আি বাকারা:৩৬   29 

 

`̀vviiææmm  mmvvAAvv`̀vvZZ  

আমার প্রলতরবিী লেরক লবর হরয় যাও। আমার ইযযরতর িপে! আমার নাফরমান 
আমার ঘররর পারি আমার সারে োকরত পারর না। লহ লজবরাইি! তারক লবর করর দাও, 
তরব কলঠনিারব নয়।  

লজবরাইি (আ) তার হাত ধররিন অতিঃপর তারক জান্নাত লেরক লবর করর লদরিন। 
ইমাম ইবরন ইসহাক আি মুবতাদায়, ইবরন সাদ, আহমদ, আে ইবরন হুমায়দ, 

ইবরন আলবদ দুনইয়া আত তওবায়, ইবনুি মুনলযর, হাকীম, ইবরন মারদুলবয়া এবং বায়হাকী 
লকতাবুি বা’লস ওয়ান নুিূরর হযরত উবাই ইবরন কা’ব (রা) এর মাধেরম বণণনা কররন লয, 
আদম (আ) ঘন চুি লবলিি িিা লখজুর গারের মত ৬০ হাত িিা লেরিন। যখন লতলন 
লনলষদ্ধ গারের ফি লখরিন তখন তার সতর উনু্মক্ত হরয় লগি, যা লতলন এর পূরবণ আর 
লদরখন লন। লতলন িিায় জান্নারত েুোেুলে কররত িাগরিন আর এমন সময় লতলন লকান 
গারের সারে আেরক লগরিন। ঐ গাে তার কপাি ধরর রাখি। গাে বিি, আলম আপনারক 
োড়ব না।  

আল্লাহ তাআিা বিরিন, লহ আদম! তুলম আমার লেরক পিায়ন করে? আদম (আ) 
বিরিন, লহ আমার রব! আলম আপনারক িিা কলর। আল্লাহ তাআিা বিরিন, লহ আদম! 
আমার ঘর লেরক লবলররয় যাও। আমার ইযযরতর িপে! আমার নাফরমান আমার প্রলতরবিী 
হরত পারর না। যলদ আলম পৃলেবীিলতণ লতামার মত সৃলি কলর, আর তারা আমার নাফরমানী 
করর, তরব সবাইরক আলম নাফরমানরদর ঘরর অবিান করাব। আদম (আ) বিরিন, যলদ 
আলম তওবা কলর তরব আপলন লক আমার তওবা কবুি কররবন? আল্লাহ তাআিা বিরিন, 
হোাঁ, লহ আদম।     

ইমাম ইবরন মুলন’, ইবরন আলবদ দুনইয়া (রহ) লকতাবুি ‘বাকা’লত, ইবনুি মুনলযর, 
আবুি িায়খ আি আযমায়, হাকীম, বায়হাকী শুআবুি ইমারন এবং ইবরন আসালকর হযরত 
ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন, আল্লাহ তাআিা আদমম (আ) লক 
বিরিন, আলম লতামারক লযই বৃক্ষ লেরক লনরষধ কররলে তার ফি তুলম লকন লখরয়ে? আদম 
(আ) বিরিন, লহ আমার রব! হাওয়া আমারক ওলের প্রলত উেুদ্ধ কররলেি। আল্লাহ তাআিা 
বিরিন, আলম তারক এই িালস্ত লদলি লয, গিণবতী অবিায় লস কি লিাগ কররব, বাচ্চা জন্ম 
লদওয়ার সময় কি লিাগ কররব আর প্রলত মারস তার দুইবার রক্ত আসরব। এো শুরন 
হাওয়া কাাঁদরত িাগরিন। তখন বিা হরিা- 

 َعَلْيك الرنة وَعلى بناتك

লতামার প্রলত ও লতামার কনোরদর প্রলত আরক্ষপ। 
ইমাম দারাকুতনী আি আফরারদ, ইবরন আসালকর হযরত উমর ইবনুি খািাব (রা) 

লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন- আল্লাহ তাআিা হযরত হাওয়া (আ) 
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এর লনকে লজবরাইি (আ)-লক পাঠারিন।, যখন তার মালসক এর রক্ত আসা শুরু হরিা 
তখন লতলন আল্লাহর লনকে আরয কররিন, আমার রক্ত আসরে যা আলম বুেরত পারলে না। 
আল্লাহ তাআিা বিরিন, আলম লতামারক আর লতামার সন্তারনরদররক এই রক্ত োরাই লমলশ্রত 
করব। আর এ রক্তরকই আলম লতামার ও লতামার সন্তানরদর জনে কাফফারা ও পলবত্রতার 
কারণ বালনরয় লদব।  

ইমাম বুখারী এবং হাকীম হযরত আবু হুরায়রা (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ 
(সা) ইরিাদ কররন- 

 َلْوََل بَنو اسرائيل لم يخنز اللَّْحم َوَلْوََل َحوَّاء لم تخن أُنْ َثى َزوجَها
যলদ বনী ইসরাইি না হত তরব লগািত কখরনা দুগণন্ধ (বাসী) হরতা না। আর যলদ 

হাওয়া না হরতন তরব লকান নারী কখরনা তার স্বামীর সারে লখয়ানত কররতন না।  
ইমাম বায়হাকী দািালয়রি, খতীব তার ইলতহারস, দায়িামী মুসনাদ আি লফরদাউরস 

এবং ইবরন আসালকর এক দুবণি সনরদ হযরত ইবরন উমর (রা) লেরক মারফু লরওয়ায়াত 
নকি করররেন লয, রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন-  

فضلت على آدم بخصلتين َكاَن شيطاني َكاِفراا فََأَعانَِني الله َعَلْيِه َحتَّى أسلم وََكاَن أزواجي عوناا لي 
 وََكاَن َشْيطَان آدم َكاِفراا َوَزوجته عوناا َلُه على خطيئته

আমারক আদম এর উপর দুলে মযণাদা লদয়া হরয়রে। আমার িয়তান কালফর লেি 
আল্লাহ তাআিা আমারক সাহাযে করররেন এমনলক লস মুসিমান হরয় লগরে। আর আমার 
স্ত্রীগণও আমারক সাহাযেকারী হরয়রে। আর আদম (আ) এর িয়তান কালফর লেি, আর তার 
স্ত্রী তার ত্রুলেরত তার অংিীদার লেি।  

ইমাম ইবরন আসালকর হযরত আেুর রহমান লবন যায়দ (রহ) লেরক বণণনা কররন 
লয, আদম (আ) মুহাম্মদ (সা) এর কো অরিাচনা করর বরিন,  

ى دينه وََكاَنت َزْوَجتي عوناا ِإن أفضل َما فضل بِِه َعلي  ابْني َصاحب اْلَبِعير َأن َزوجته َكاَنت عوناا َلُه عل
 لي على اْلَخِطيَئة

উরের অলধকারী আমার সন্তান (মুহাম্মদ) লক আমার উপর মযণাদা দান করা হরয়রে। 
লকননা তার স্ত্রী তার দীরনর বোপারর তার সাহাযেকারী লেরিন আর আমার স্ত্রী আমার 
ত্রুলেরত সাহাযেকারী লেরিন।  

ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, লতরলমযী, নাসাঈ, ইবরন মাজাহ, ইবরন আলব 
হালতম, আি আজরী আি িরীআয়, বায়হাকী আি আসমা ওয়াস লসফারত হযরত আবূ 
হুরায়রা (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন- আদম (আ) ও মূসা (আ) 
লবতরকণ প্রবৃি হন। আর আদম (আ) তরকণ মূসা (আ)-এর উপর জয়ী হন। মূসা (আ) 
বিরিনিঃ আপলনই লতা লসই আদম লযলন মানুষরদররক লবভ্রান্ত কররিন এবং তারদররক 
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জান্নাত লেরক বলহস্কার কররিন? আদম (আ) বিরিনিঃ তুলমই লতা লসই মূসা, যারক আল্লাহ 
তাআিা সবরকম লনআমত দান করররেন আর তারক তার রাসূি মরনানীত করররেন। মূসা 
(আ) বিরিন, হোাঁ। আদম (আ) বিরিন, তাহরি তুলম লক আমারক এমন কারজর জনে 
লদাষাররাপ কররব, যা আল্লাহ আমার সৃলির পূরবণই লনধণারণ করর লররখরেন। 

ইমাম নাসাঈ, আবু ইয়ািা, তাবরানী, আি আজরী হযরত জুনদুব বালখিী (রা) 
লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন- আদম (আ) ও মূসা (আ) লবতরকণ প্রবৃি 
হন। মূসা (আ) বিরিনিঃ লহ আদম আপলনই লতা লতলন যারক আল্লাহ তা‘আিা লনজ হারত 
সৃলি করররেন, আপনার মারে লতলন তাাঁর রূহ ফুরকরেন, লফররিতারদররক আপনার সামরন 
লসজদা কলররয়রেন, আপনারক জান্নারত অবিান কলররয়রেন। আর আপলন এমন কাজ 
কররিন লয, আপলন আপনার সব সন্তানরদররক জান্নাত লেরক লবর কলররয় লদরিন।  

আদম (আ) বিরিন, তুলম লক লসই মূসা যারক আল্লাহ তাআিা লরসািাত লদরয় 
লপ্ররণ করররেন, লতামার সারে কো বরিরেন, লতামারক তাওরাত প্রদান করররেন এবং 
লতামারক তার জনকেে দান কররেন? আলম লক পূরবণ সৃি হরয়লে নালক আরগ লবষয়গুরিা 
লনধণারণ করা হরয়রে? রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন, এিারব আদম (আ) মূসা (আ) এর উপর 
লবজয়ী হরয় লগরিন।  
 

نَا تَعَالَى قَْوله أما اهبطوا{ }َوقُلْ  

আল্লাহ তাআলার বাণ ীঃ আর আমি বললাি, ততািরা (পৃমেব তত) তেতি 

যাও।… 

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর এবং ইবরন আলব হালতম 
হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক এ প্রসরঙ্গ বণণনা করররেন লয,  لَبعض َبْعضُكم اهبطوا َوقُْلنَا 
 এর োরা উরেিে হরিা আদম, হাওয়া, ইবলিস এবং সাপ- যারদররক জান্নাত লেরক  عدوّ 

লবর হরয় যাওয়ার লনরদণি লদয়া হরয়লেি। আর  এর োরা উরেিে  ُمْستَقر اْلَْرض فِي َولكم 
হরিা লতামারদররক কবরর অবিান কররত হরব। আর  এর োরা উরেিে ِحين إِلَى ومتاع 
হরিা, লতামারদররক লতামারদর জীবনকাি লেরক উপকৃত হরত হরব।  
ইমাম আে ইবরন হুমায়দ হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক বণণনা কররন লয, এই লনরদণি লেি 
আদম হাওয়া আর িয়তারনর প্রলত।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন লয, রাসূয়িুল্লাহ 
(সা) লক সাপ হতো করার লবষরয় প্রশ্ন করা হরিা। তখন লতলন বিরিন,  

ُهَما َواِحد كل واِْلنسان ِهيَ  خلقت  َحْيثُ  فَاقْ تُ ْلَها جعتهأو  لدغته َوِإن أفزعته رَآَها ِإن بهلَصاح عدو   ِمن ْ
 َوجدتَها
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এো একো মাখিুক-আল্লাহর সৃলি এবং এো আর মানুষ এরক অপররর িত্রু। যলদ লকউ 
এোরক লদরখ লফরি তখন লস তারক িয় লদখায়। যলদ লস মানুষরক দংিন করর তরব তা 
তারক কি লপৌোয়। অতএব এোরক লযখারন পাও হতো করর লফি।  

ইমাম আবুি িায়খ হযরত ইবরন মাসউদ (রা) লেরক ُمْستَقر اْلَْرض فِي َولكم  এর 
তাফসীর বণণনা কররন লয, এর অেণ হরিা কবর অেণাৎ লতামারদররক কবরর অবিান কররত 
হরব। আর ِحين إِلَى ومتاع  এর অেণ হরিা লকয়ামত পযণন্ত অেণাৎ লকয়ামত পযণন্ত পৃলেবীরত 
বসবাস ও জীলবকা োকরব।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন। فِي َولكم 
ُمْستَقر اْلَْرض  এর অেণ হরিা যমীরনর উপররও লতামারদর বসবাস কররত হরব আবার 

যমীরনর নীরচও (কবরর)। ِحين إِلَى ومتاع  এর অেণ হরিা লয পযণন্ত না লতামরা জান্নাত অেবা 
জাহান্নারম উপনীত হও।  
ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন লয,  

والطائف َمكَّة بَين دحنا َلَها يُ َقال َأرض ِإَلى آدم أهبط  
হযরত আদম (আ)-লক মক্কা ও তারয়রফর মধেবতণী ‘দহনা’ নামক িারন নামারনা হরয়লেি। 

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন উমর (রা) লেরক বণণনা কররন লয,  
بالمروة وحو اء بالصفا آدم طاهب  

আদম (আ) লক সাফায় এবং হাওয়া (আ) লক মারওয়ায় নামারনা হরয়লেি। 
ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন লয,  

اْلِهْند َأرض ِإَلى آدم الله أهبط َما أو ل ِإن  
হযরত আদম (আ) লক সবণপ্রেম লহেুস্তারনর মালেরত নামারনা হরয়লেি। 

আর কতক লরওয়ায়ারত আরে লহেুস্তারন দহনা নামক িারন নামারনা হরয়লেি।  
ইমাম ইবরন জালরর, হাকীম এবং বায়হাকী লকতাবুি বা’স এ, ইবরন আসালকর 

হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন লয, হযরত আিী (রা) বরিরেন-  
اْلجنَّة رشج من رِيحَها فعلق آدم بَها أهبط اْلِهْند اأَلْرض ريح أطيب  

আবহাওয়ার জনে উিম িান হরিা লহেুস্তান। এখারন আদম (আ)-লক নামারনা 
হরয়রে আর এর বাতাসরক জান্নারতর গারের সারে সমৃ্পক্ত করা হরয়রে। 

ইমাম ইবরন সাদ এবং ইবরন আসালকর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা 
কররন লয, আদম (আ)-লক লহেুস্তারন এবং হাওয়া (আ) লক লজোয় নামারনা হরয়রে। 
অতিঃপর আদম (আ) হাওয়া (আ)-লক খুজরত লবর হন এবং মুজদালিফায় একলত্রত হন। 
হাওয়া (আ) মুজদালিফায় আদম (আ) এর লনকেবতণী হরয়রেন লবধায় এই িানরক 
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মুজদালিফা বিা হয় (اْزدَِلف অেণ লনকেবতণী হওয়া)। আর উিরয় এখান জমা-একলত্রত 
হরয়রেরন লবধায় এোরক জামআ বরি।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম রাজা লবন আলব সািমা লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন,  
السََّماء ِإَلى رَأسه رَافعا بِعهَأَصا بَين مشبكاا  ِإبِْليس وأهبط رَأسه مطأطئاا  رُْكبَ تَ ْيهِ  على يََدْيهِ  آدم أهبط  

আদম (আ)-লক যখন পৃলেবীরত নামারনা হয় তখন লতলন হােুরত হাত লদরয় মাো 
নীচু করর লেরিন। আর িয়তানরক যখন নামারনা হয়, তখন লস আঙু্গরির লিতর আঙু্গি লদরয় 
মাো আকারির লদরক উলঠরয় লররখলেরিন। 

ইবরন আলব িাইবাহ মুসালন্নরফ হুমায়দ লবন লবিাি লেরক বণণনা কররন লয,  
متخصراا  أهبط ِإبِْليس أِلَن الصَََّلة ِفي التخصر كره ِإنََّما  

নামারয লকামরর হাত রাখা মাকরুহ। লকননা ইবলিসরক এই অবিায় দুলনয়ায় 
নামারনা হরয়রে।  

ইমাম তাবরানী, আবু নুআইম লহিইয়ারত এবং ইবরন আসালকর হযরত আবু 
হুরায়রা (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন- আদম (আ) যখন 
লহেুস্তারন অবতরণ কররন তখন লতলন লনিঃসঙ্গ লবাধ কররিন।  অতিঃপর লজবরাইি (আ) 
অবতরণ কররন এবং আযান লদন- আল্লাহু আকবার। আিহাদু আি- িা ইিাহা ২ বার 
বরিন। অতিঃপর আিহাদুআন্না মুহাম্মাদার রাসূিুল্লাহ ২ বার বরিন। তখন আদম (আ) 
লজজ্ঞাসা কররন, মুহাম্মদ লক? লতলন বিরিন, উলন আপনার সন্তানরদর মধে হরত লিষ নবী।  

ইমাম ইবরন আলবদ দুনইয়া (রহ) মাকালয়দুি িয়তান এ, ইবনুি মুনলযর এবং 
ইবরন আসালকর হযরত জালবর ইবরন আেুল্লাহ (রা) লেরক বণণনা কররন লয, আদম (আ) লক 
যখন পৃলেবরত নামারনা হয় তখন তারক লহেুস্তারন নামারনা হয় আর তার মাো আসমান েুাঁই 
েুাঁই করলেি। যমীন আল্লাহর লনকে অলিরযাগ করর বিি লয, আদম খুব িারী! তখন আল্লাহ 
তাআিা তার কুদরতী হাত তার উপর রারখন আর লতলন সির হাত হরয় যান। আর আদম 
(আ) এর সারে (জান্নারতর) আযওয়া লখজুর, কমিা এবং কিা লপ্ররণ করা হয়।  

যখন তারক যমীরন অবতরণ করা হরিা তখন লতলন আরয কররিন, লহ এই বাোর 
প্রলতপািক! আপলন যার সারে আমার সারে িত্রুতা সৃলি করররেন, যলদ আপলন আমারক তার 
উপর সাহাযে না কররন তরব আলম তার সারে লপরর উঠব না।  

আল্লাহ তাআিা বিলিন, লতামার লয সন্তানই জন্ম লনরব না লকন, আলম তার সারে 
একজন লফররিতা লনধণারণ করর লদব। আদম (আ) বিরিন, লহ আমার রব! আররা বালড়রয় 
লদন। আল্লাহ তাআিা বিরিন, আলম একলে গুনাহর বদরি একলে িালস্ত লদব আর একলে 
লনকীর বদরি দিলে লনকী লদব এমনলক আররা বালড়রয় লদব। আদম (আ) বিরিন, লহ 
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আমার রব! আররা বালড়রয় লদন। আল্লাহ তাআিা বিরিন, লয পযণন্ত লদরহর মরধে রূহ 
োকরব লস পযণন্ত তওবার দরজা লখািা োকরব।   

অতিঃপর িয়তান বিরত িাগি, লহ এই বাোর প্রলতপািক! যারক আপলন সম্মালনত 
করররেন। যলদ আপলন আমারক তার লবরুরদ্ধ সাহাযে না কররন তরব আলম তার উপর প্রবি 
হরত পারব না।  

আল্লাহ তাআিা বিরিন, তার সন্তান হরব, লতারও একো বাচ্চা হরব। িয়তান 
বিি, লহ আল্লাহ! আররা বালড়রয় লদন। তুই ওর মরধে এমনিারব চিারফরা কররত পারলব, 
লযমন িরীররর মরধে রক্ত চিারফরা করর। আর তুই ওর হৃদরয় ঘর বানালব।  িয়তান বিি, 
লহ আল্লাহ! আররা বালড়রয় লদন। আল্লাহ তাআিা বিরিন-  

َواأْلَوََلدِ  اأْلَْمَوالِ  ِفي َوَشارِْكُهمْ  َورَِجِلكَ  ِبَخْيِلكَ  َعَلْيِهمْ  َوَأْجِلبْ   
লতামার অশ্বাররাহী ও পদালতক বালহনী োরা তারদররক আক্রমন কর এবং তারদর 

ধরন ও সন্তান-সন্তলতরত িরীক হরয় যাও।– সূরা বনী ইসরাইি ৬৪ 
ইমাম ইবরন সাদ হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন লয, 

َعة ِفي ِذرَاعا نَ ِستِ ي َصار َحتَّى اأَلْرض ِإَلى الله فوطاه السََّماء يمس رَأسه َكانَ  آدم الله خلق لما  َسب ْ
عرضا َأْذرع  

যখন আল্লাহ তাআিা আদম (আ)-লক সৃলি কররিন, তখন তার মাো আসমান েুাঁই 
েুাঁই করলেি। অতএব আল্লাহ তাআিা তার মাোরক যমীরনর লদরক করর লদরিন এমনলক লস 
৬০ হাত িিা ৬০ হাত চওরা অবলিি ররয় লগরিন।  

হযরত আবুি িায়খ আি আযমায় হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক বণণনা কররন লয, 
ُعو  ِمْنهُ  فأطر طوله من اأَلْرض ِفي َومن شالوحو  فزعت اأَلْرض ِإَلى آدم أهبط لما ِذرَاعا نَ َسب ْ  

যখন আদম (আ)-লক পৃলেবীরত নালমরয় লদয়া হরিা, তখন বনে প্রাণীরা িয় লপরয় 
লগি আর যা লকেু পৃলেবীরত লেি তার উচ্চতার জনে িয় লপরয় লগি। অতএব আল্লাহ 
তাআিা তারক ৭০ হাত পযণন্ত হ্রাস করর লদরিন। 

[জ্ঞাতবে: সলহহ হাদীরস আরে- “আল্লাহ তাআিা আদম (আ)-লক ষাে হাত দীঘণ 
করর সৃলি করররেন। এরপর তার সন্তানরদর উচ্চতা কমরত কমরত এ পযণন্ত এরস 
লপৌরেরে।” আর এোই সলঠক অলিমত।– আি লবদায়া] 

ইমাম সাঈদ ইবরন মানসূর আতা ইবরন রারবহ (রহ) লেরক বণণনা কররন লয,  
 حج َوأَنه النَّاس بَها تطيبت التب َهِذه َوِهي اْلجنَّة َأْعَواد من َأْربَ َعة َأْعَواد َوَمَعهُ  اْلِهْند بَِأْرض آدم َهَبط
بقرة على اْلبَ ْيت َهَذا  
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আদম (আ) লহেুস্তারন অবতরণ কররন আর তার সারে লেি জান্নারতর চারলে 
কারঠর েুকরা। এগুরিা ঐ কারঠর েুকরা যার োরা মানুষ সুগলন্ধ িাি করর (আগরকাঠ বা 
এই জাতীয়)। লতলন গািীর উপর সওয়ার হরয় বায়তুল্লাহর হজ কররন।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম, ইবরন আসালকর হযরত হাসান লেরক বণণনা কররন। 
লতলন বরিন-  

 يَّةُ اْلحَ  ِبَطتِ َوهَ  َأْمَيال   َعَلى اْلَبْصَرةِ  نَ مِ  ِميَسانَ  ِبُدْستَ  َوِإْبِليسُ  ِبُجدََّة، َوَحوَّاءُ  َوَهِبَطتِ  بِاْلِهْنِد، آَدمُ  ُأْهِبطَ 
 بَِأْصبَ َهانَ 

আদম (আ)-লক লহনদুস্তারন আর হাওয়া (আ)-লক লজোয় অবতরণ করা হয়। 
িয়তানরক বসরার করয়ক মাইি দূররত্ব মাইসান/মীসান (মূি নাম বীসান-আরবী গ্ররন্থর 
েীকা) নামক িারন এবং সাপরক ইস্পাহারন নামারনা হয়।  

ইমাম িালফয়ী (রহ) আি উম্ম এ, বায়হাকী দািালয়রি, ইস্পাহানী আত তারগীরব 
হযরত মুহাম্মদ ইবরন কাব আি কুরুযী (রহ) লেরক বনণনা কররন। লতলন বরিন,  

َعام بألفي قبلك جَناحجَ  لقد آدم يَا ُنسكك برَّ : فَ َقاُلوا اْلَمََلِئَكة فَ َلِقيته السَََّلم َعَلْيهِ  آدم حج  
আদম (আ) হজ কররন। অতিঃপর যখন লফররিতারদর সারে তার সাক্ষাত হয় তখন 

লফররিতারা বরিন, লহ আদম! আপনার ইবাদত কবুি হরয়রে। আর আমরা আপনার দুই 
হাজার বের পূরবণ হজ কররলে।  

ইমাম খতীব তার ইলতহারস হযরত আিী (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) 
ইরিাদ কররন-  

 بلغ َفَحْيثُ  ِمْنهُ  الش ْعر رَ فَ تَ َناث َ  آدم سرَأ بَها َفمسح بَها فهبط اْلجنَّة من بياقوتة ينزل َأن ِجْبرِيل َأمر
حرما َصار نورها  

আল্লাহ তাআিা লজবরাইি (আ) লক হুকুম লদরিন লয, জান্নাত লেরক ইয়াকূত পাের 
লনরয় পৃলেবীরত অবতরণ কররত। অতএব লতলন ইয়াকূত লনরয় আরসন, পােরলে আদম (আ) 
এর মাোয় স্পিণ কররি তার সব চুি পরড় যায়। অতএব লযখান পযণন্ত এই ইয়াকূরতর নূর 
লপৌরে লসই জায়গােুকু হারাম সীমার অন্তিুণক্ত হরয় যায়।     

ইমাম বাযযার, ইবরন আলব হালতম এবং তাবরানী হযরত আবু মূসা আিআরী (রা) 
লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন-  

 اْلجنَّة ثمار من فثماركم َشْيء كل َعةَصن ْ  َوعلمه اْلجنَّة ثمار من زو ده اْلجنَّة من آدم أخرج لما الله ِإن
تَ تَ غَيَّر ََل  َوتلك تَ تَ َغيَّر َهِذه َأن غير  

আল্লাহ তাআিা যখন আদম (আ)-লক জান্নাত লেরক দুলনয়ায় পাঠারিন তখন তারক 
ফি-মূি লদরয় পরের সিি প্রদান কররিন আর তারক প্ররতেক লবষরয়র জ্ঞান দান কররিন। 
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লতামারদর দুলনয়ার এই ফি জান্নাত লেরক, তরব এগুরিা পলরবলতণত (নি) হরয় যায় আর 
জান্নারতর ফি পলরবলতণত হয় না।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন। লতলন 
বরিন,  

َها اْلجنَّة فَاِكَهة من صنفا بَِثََلثِينَ  آدم أهبط  ويطرح خلهَدا يُ ؤَْكل َما َهاَوِمن ْ  وخارجه َداخله يُ ؤَْكل َما ِمن ْ
َها َخارجه َداخله ويطرح َخارجه يُ ؤَْكل َما َوِمن ْ  

আদম (আ) জান্নারতর ফি-মূি লেরক লত্রি প্রকারর ফি-মূি লনরয় আরসন। তার 
মরধে কতক এমন লেি যার লিতর ও বালহর উিয় অংি খাওয়া হত। কতক এমন লেি যার 
লিতররর অংি খাওয়া হত আর বালহররর অংি শুাঁকা হত। আর কতক এমন লেি যার 
বালহররর অংি খাওয়া হত আর লিতররর অংি শুাঁকা হত। 

ইমাম ইবরন আলবদ দুনইয়া (রহ) লকতাবুি বাকায় হযরত আিী ইবরন তািহা (রা) 
লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন, হযরত আদম (আ) পৃলেবীরত লনরম (পৃলেবীর) সবণপ্রেম 
যা আহার করররেন তা হরিা লপয়ারা। যখন প্রেম লতলন পায়খানায় যান তখন তার এত কি 
হলিি, বাচ্চা প্রসরবর সময় মহীিারদর লযমন কি হয়।  

লতলন প্রাকৃলতক প্ররয়াজন সারার জনে পূবণ ও পলশ্চম লদরক লঘারারফরা কররত 
োরকন, লকন্তু লকিারব বােরুম কররত হয় তা তার বুরে আসলেি না। তখন লজবরাইি (আ) 
অবতরণ করর তারক বসার পদ্ধলত লদলখরয় লদন। অত:পর যখন প্রস্রাব-পায়খানা হরয় লগি 
আর লতলন এর দুগণন্ধ অনুিব কররিন, তখন লতলন এর জনে সির বের পযণন্ত কদরত 
োরকন।  

ইমাম ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক 
বণণনা কররন-  

والمطرقة والكلبتان السندان آدم َمعَ  أنزلت َأْشَياء َثََلثَة  
আদম (আ) এর সারে দুলনয়ারত লতলনলে লজলনস আরস, السندان- যার োরা লিাহা 

নরম করা হয়। الكلبتان- যা লদরয় লিাহা বা তারকাো উঠারনা হয় এবং  المطرقة মুগুড় বা 
হাতুড়ী। 

ইমাম ইবরন আসালকর জাফর ইবরন মুহাম্মদ লেরক লতলন তার লপতা লেরক আর 
লতলন তার দাদা লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন- যখন আল্লাহ তাআিা 
দুলনয়া সৃলি কররন, তখন লতলন লসানা রুপা সৃলি কররন লন। অতিঃপর যখন আদম ও হাওয়া 
(আ) দুলনয়ারত অবতরন কররন, তখন তারদর সারে লসানা রুপাও নালযি কররন এবং 
পৃলেবীরত তার উৎস জালর করর লদন যারত তার সন্তানগণ এর োরা উপকৃত হরত পাররন। 
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আর এই লসানা রুপার োরাই হযরত হাওয়া (আ) এর মহর লনধণারণ কররন। অতএব 
লতামারদর কাররা জনে মহর বেতীত লববাহ করা সমীচীন নয়।   

ইমাম ইবনুি মুনলযর হযরত জুরাইজ (রহ) লেরক বণণনা কররন। যখন আল্লাহ 
তাআিা আদম (আ) লক দুলনয়ারত পাঠান তখন তার সারে আররা আেলে বস্তু লপ্ররণ কররন। 
তা হরিা উে, গরু, লিড়া ও বকরী প্ররতেকলে লজাড়ায় লজাড়ায়। আর তার সারে িােি বা 
কৃলষকাজ ও কালরগরী লবদোর যন্ত্রপালতও লপ্ররণ কররন। তার মরধে বীজ, আঙু্গররর চারা 
ইতোলদ িসেও লেি। 

ইমাম ইবরন আলব হালতম, আবুি িায়খ আি আযমায় লসররী লবন ইয়াহইয়া লেরক 
বণণনা কররন। লতলন বরিন,  

َها ِإْبِليس َفوضع البذور َوَمَعهُ  ةاْلجنَّ  من آدم هبط منفَعته يتذه يَده أَصاب َفَما يَده َعَلي ْ  
আদম (আ) যখন জান্নাত লেরক দুলনয়ারত আরসন তেন তার সারে লবলিন্ন ধররণর 

বীজ লেি। ইবলিস তার উপর লনরজর হাত রারখ আর লযই লযই বীরজর উপর তার হাত 
পরড় তার উপকালরতা লনিঃরিষ হরয় যায়।  

ইমাম ইবরন আসালকর যয়ীফ সনরত হযরত আনাস (রা) লেরক বণণনা কররন। 
রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন- আদম ও হাওয়া (আ) উিরয় জান্নাত লেরক একরত্র অনাবৃত 
অবিায় অবতরণ কররন। তারদর আবরণ লেি শুধু জান্নারতর পাতা। আদম (আ) এর যখন 
গরম িাগি তখন লতলন কাদরত শুরু কররিন এবং হাওয়ারক বিরিন, গররম আমার কি 
হরি। লজবরাইি (আ) তুিা লনরয় আরসন এবং হাওয়া (আ)-লক তা ধুনরত বরিন এবং 
লকিারব তা ধুনরত হয় তা লিলখরয় লদরিন। আদম (আ)-লক (রসই ধুনা তুিা লদরয়) কাপর 
বুনার হুকুম লদরিন আর লকিারব বুনরত হয় তা লিলখরয় লদরিন। জান্নারত আদম (আ) হাওয়া 
(আ) এর নারীরত্বর অলধকার আদায় করার সুরযাগ পান লন, এর মরধে দুলনয়ায় অতরণ করর 
লফরিন।  

আদম আর হওয়া (আ) পৃেক পৃেক িয়ন কররতন। লজবরাঈি (আ) তারদররক 
একসারে িয়ন কররত বিরিন এবং লকিারব একলত্রত হরত হয় তার পদ্ধলত বরি লদরিন। 
আদম (আ) স্ত্রী লমিন করার পর লজবরাইি (আ) এরস লজজ্ঞাসা কররিন, আপনার স্ত্রীরক 
লকমন লপরিন? লতলন বিরিন সারিহ- লনক, উপযুক্ত ও কিোণকর।  

ইমাম দায়িামী মুসনাদ আি লফরদাউরস হযরত আনাস (রা) লেরক মারফু 
লরওয়ায়াত বণণনা কররন লয,  

السَََّلم َعَلْيهِ  آدم حاك من أول  
সবণপ্রেম হযরত আদম (আ) কাপড় বুরনন। 
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ইমাম ইবরন আসালকর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন লয, হযরত 
আদম (আ) কৃষক লেরিন। ইদলরস (আ) দলজণ লেরিন। নূহ (আ) লেরিন কাঠলমলস্ত্র। হুদ (আ) 
লেরিন বেবসায়ী। ইবরালহম (আ) রাখাি লেরিন। দাউদ (আ) বমণ জতরী কররতন। সুিায়মান 
(আ) লখজুররর পাতা (বা লখজুর) লবলক্র কররতন। মূসা (আ) মজদুলর কররতন। ইসা (আ) 
পযণেক লেরিন। আর মুহাম্মদ (সা) বাহাদূর লেরিন। আল্লাহ তাআিা তার লরলযক তার বিণার 
নীরচ লররখলেরিন। 

ইমাম হাকীম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন। লতলন এক বেলক্তরক 
বিরিন, এলদরক আস! আলম লতামারক আি কুরআরন আরিালচত নবীরদর বোপারর বলি। 
আদম (আ) কৃষক লেরিন। নূহ (আ) লেরিন কাঠলমলস্ত্র। ইলদ্রস (আ) দলজণ লেরিন। দাউদ 
(আ) বমণ বানারতন। মূসা (আ) রাখাি লেরিন। ইবরালহম (আ) খাদেিসে চাষ কররতন এবং 
খুব লবিী লমহমানদারী কররতন। শুআইব (আ) রাখাি লেরিন। িূত (আ)-ও চাষবাস 
কররতন। সালিহ (আ) বেবসায়ী লেরিন।  

সুিায়মান (আ) রাজরতের অলধকারী লেরিন। লতলন প্রলত মারসর শুরুরত েয়লে, মারে 
লতনলে আর লিরষ লতনলে করর লরাযা রাখরতন। তার নয়িত দাসী আর লতনিত স্ত্রী লেি। 
আর ইসা ইবরন মারইয়াম (আ) আগামীকারির জনে লকেুই জমা রাখরতন না। লতলন বরিন- 
লয আমারক সকারি খাদে লদরয়রে, লতলন রারতও লদরবন। আর লযলন রারত খাদে লদরয়রেন 
লতলন সকারিও লদরবন। লতলন সারারাত আল্লাহর ইবাদরত মিগুি োকরতন আর লদবরস 
তাসবীহ-তাহিীি কররতন। লতলন সবণদা লরাযা রাখরতন আরা সারা রাত লকয়াম- দালড়রয় 
নামায আদায় কররতন।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম সুলে (রহ) লেরক লরওয়ায়াত কররন লয,  
بالط ي َشَجَرة فَ نَ بَ َتتْ  بِاْلِهْندِ  آدم نزل  

আদম ( আ) লহেুস্তারন অবতরণ কররি লসখারন সুগলন্ধ গাে উৎপন্ন হয়। 
ইমাম ইবরন আসালকর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন লয,  

 ْيهِ َعلَ  رد تَابَ  فَ َلمَّا بالسُّْريَانيَّة كلمفَت اْلَعَربيَّة الله سلبه عصى فَ َلمَّا اْلَعَربيَّة اْلجنَّة ِفي لغته َكانَ  آدم َأن
 اْلَعَربيَّة

জান্নারত আদম (আ) এর িাষা লেি আরবী। যখন তার লেরক ত্রুলে প্রকাি লপি 
তখন আল্লাহ তাআিা আরবী িাষা বদরি লদরিন আর লতলন সুরইয়ানী বিরত িাগরিন। 
এরপর লতলন যখন তওবা কররিন, তখন আল্লাহ তারক আরবী িাষা লফলররয় লদরিন। 

ইসহাক ইবরন বিীর এবং ইবরন আসালকর হযরত আতা (রহ) লেরক বণণনা কররন 
লয,  

رَأسه يرفع ََل  سنة َأْربَِعينَ  َفَمكثَ  َساِجدا اْلبَ ْيت َموِضع ِفي خر اْلجنَّة من أهبط لما آدم َأن  
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আদম (আ)-লক যখন জান্নাত লেরক দুলনয়ায় পাঠারনা হয় তখন লতলন বায়তুল্লাহ 
িরীরফর িারন লসজদায় পরড় যান এবং চলল্লি বের মাো না উলঠরয় লসজদায় পরড় োরকন।  

ইমাম ইবরন আসালকর হযরত আেুি মালিক ইবরন উমায়র লেরক বণণনা কররন লয,  
ضحك ثمَّ  حدا ثمَّ  آدم َبَكى َحتَّى ِإْبِليس ناح وإبليس آدم أهبط لما  

যখন আদম (আ)-লক পৃলেবীরত নামারনা হরিা তেন ইবলিস লবিাপ ও লিাকগাো রচনা 
কররিন। এো লদরখ আদম (আ)-ও কাদরত িাগরিন। এরপর লস উচু আওয়ারয গান 
গাইরত িাগি আর হাসরত িাগি।  
ইমাম ইবরন আসালকর হযরত হাসান লেরক বণণনা কররন লয, লতলন বরিন, আমার লনকে 
সংবাদ লপৌরেরে লয,  

ا َخلفه وأمله َعْينَْيهِ  بَين أَجله َكانَ  الذَّنب ُُِصيب أَن قبل آدم إِن  أمله الله جعل الذَّنب أَصاب فَلَمَّ
َُُموت َحتَّى ُؤمل َُزال فَََل  َخلفه وأجله ْيهِ َعْينَ  بَين  

আদম (আ) এর ত্রুলে প্রকাি পাওয়ার পূরবণ তার মৃতুে তার সামরন োকত আর আিা-
আকাঙ্ক্ষা তার লপেরন োকত। যখন তার ত্রুলে প্রকাি লপি আল্লাহ তাআিা আিা 
আকাঙ্ক্ষারক তার সামরন করর লদরিন আর মৃতুেরক তার লপেরন করর লদরিন। ফরি লতলন 
মৃতুে পযণন্ত আিা কররত োকরিন। 
ইমাম ইবরন আসালকর হযরত হাসান লেরক বণণনা কররন- 

َوَلده َجِميع عقل مثل آدم عقل َكانَ   
আদম (আ) এর আকি তার সকি সন্তানরদর আকরির দৃিান্ত। 

ইমাম ইবরন আসালকর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন লয, আদম 
(আ)-লক যখন জান্নাত লেরক লবর করা হয় তখন লতলন এত কারদন লয, এমন লকউ কখরনা 
কারদনলন। যলদ সমস্ত মানুরষর কান্না এবং হযরত দাউদ (আ) এর ত্রুলের জনে তার কান্নাসহ 
একলে পাল্লায় রাখা হয়, তোলপ তা আদম (আ) এর কান্নার সমান হরব না- যা লতলন জান্নাত 
লেরক লবর হওয়ার সময় লকরদলেরিন। লতলন চলল্লি বের পযণন্ত আসমারনর লদরক মাো 
উঠানলন। 

ইমাম বায়হাকী (রহ) এর িোবিী এমন-  
َوَلده دموع َجِميع على ُدُموعه لرجحت َوَلده دموع ِبَجِميعِ  آدم دموع وزن َلو  

যলদ আদম (আ) এর অশ্রু তার সব সন্তান তো সমস্ত মানুরষর অশ্রুর সারে ওজন 
করা হয়, তরব তার অশ্রু িালর হরয় যারব।  

ইমাম ইবরন সাদ হযরত হাসান লেরক বণণনা কররন লয,  
سنة ثلثِمائة اْلجنَّة على آدم َبَكى  

আদম (আ) লতনিত বৎসর পযণন্ত কাদরত োরকন। 
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ইমাম ইবরন আসালকর হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক বণণনা কররন। আল্লাহ তাআিা 
আদম ও হাওয়া (আ)-লক পৃলেবীরত নালমরয় লদয়ার সময় বরিরেন-  

للخراب َوابْ ُنوا لْلَمْوت فلدوا ْرضاألَ  ِإَلى اهبطوا  
লতামরা পৃলেবীরত লনরম যাও। মৃতুের জনে বাচ্চা জন্ম দাও আর ধ্বংরসর জনে 

ইমারত লনমণাণ কর। 
ইমাম ইবনুি মুবারক আয-যুহুরদ হযরত মুজালহদ লেরক বণণনা কররন। যখন আদম 

(আ)-লক পৃলেবীরত নালমরয় লদয়া হরিা তখন আল্লাহ তাআিা তারক বিরিন,  
للفناء ولد للخراب نابْ   

যাও! নি হওয়ার জনে জতলর কর আর লবিীন হওয়ার জনে জন্ম দাও। 
ইমাম আবু নাইম লহিইয়ারত হযরত সাঈদ ইবরন জুবায়র (রা) লেরক বণণনা কররন। 

লতলন বরিন, যখন আদম (আ)-লক পৃলেবীরত নালমরয় লদয়া হয় তেন পৃলেবীরত গাধা আর 
সমুরদ্র মাে বেতীত পৃলেবীরত আর লকেুই লেি না। যখন গাধা আদম (আ)-লক লদখি, তখন 
লস মারের লনকে আশ্রয় লনি আর প্রলতরারত লস তার ওখারন অলতবালহত করত। গাধা 
মােরক বিি, পৃলেবীরত এমন একলে প্রালণর আলবিণাব হরয়রে, লয দুই পারয় হারে আর হাত 
লদরয় ধরর। তখন মাে গাধারক বিি, যলদ এমনই হয় তরব আমার জনে সমুরদ্র আর লতামার 
জনে শুষ্কিারনও নাজাত নাই।   
 

□ □ □ □ 
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ِحيمُ ) اُب الرَّ ُه ُهَو التَّوَّ (03َفتََلقَّى َآَدمُ ِمْن َرب ِِه َكِلَمات  َفتَاَب َعَلْيِه إِنَّ  

৩৭. অনন্তর আদম স্বীয় প্রলতপািক হরত কলতপয় বাকে লিক্ষা 
কররিন। আল্লাহ তখন তার তওবা কবুি করর তারক ক্ষমা কররিন। 
লনশ্চয়ই লতলন ক্ষমািীি, করুণাময়।  

ইমাম তাবরানী মুজামস সগীরর, হাকীম, আবু নুআইম এবং বায়হাকী দািালয়রি 
এবং ইবরন আসালকর হযরত উমর ইবনুি খািাব (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) 
ইরিাদ কররন- যখন আদম (আ) এর ত্রুলে হরয় লগি, তখন লতলন আসমারনর লদরক হাত 
উলঠরয় এই দুআ কররিন-  

ِبَحق ُمَحمَّد ِإَلَّ غفرت لي َأسأَلك  
লহ আল্লাহ! আলম লতামার লনকে মুহাম্মদ এর ওসীিায় প্রােণনা করলে লয, তুলম 

আমারক মাফ করর দাও।  
আল্লাহ তাআিা তার প্রলত ওহী পাঠারিন, মুহাম্মদ লক? আদম (আ) বিরিন, 

লতামার নাম বরকতপূণণ। যখন তুলম আমারক সৃলি কররে তখন আলম আমার মাো আররির 
লদরক উঠারি লসখারন লিখা লদখিাম- 

ِإَله ِإَلَّ الله ُمَحمَّد َرُسول الله ََل   
িা ইিাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূিুল্লাহ। 

তখন আলম বুেিাম লয, লতামার লনকে তার লচরয় সম্মালনত আর লকউ লনই, যার 
নাম তুলম লনরজর নারমর সারে জুরড়ে।  আল্লাহ তাআিা আদম (আ) এর লনকে ওহী 
পাঠারিন লয, লহ আদম! এ লতামার সন্তানরদর মধে হরত লিষ নবী। যলদ লস না হত তরব 
আলম লতামারকও সৃলি করতাম না।     
  ইমাম লফরইয়াবী, আে ইবরন হুমায়দ, ইবরন আলবদ দুনইয়া আত তওবায়, ইবরন 
জালরর, ইবরন আলব হালতম, হাকীম এবং ইবরন মারদুলবয়া হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক 
এই আয়াত প্রসরঙ্গ বণণনা কররন লয, আদম (আ) আরয কররিন, লহ আমার রব! তুলম লক 
আমারক লনরজর হাত োরা সৃলি কর লন? আল্লাহ তাআিা বিরিন, লনশ্চয়ই। আদম (আ) 
বিরিন, তুলম লক আমার মরধে লতামার রূহ ফুরক দাও লন? আল্লাহ তাআিা বিরিন, 
লনশ্চয়ই। আদম (আ) বিরিন, লতামার রহমত লক লতামার লক্রাধরক অলতক্রম কররলন? 
আল্লাহ তাআিা বিরিন, লনশ্চয়ই। আদম (আ) বিরিন, অতএব আলম যলদ তওবা কলর ও 
লনরজর সংরিাধন কলর তাহরি লক তুলম আমারক জান্নারতর লদরক লফলররয় লদরব না? আল্লাহ 
তাআিা বিরিন, হো। 
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ইমাম তাবরানী আউসারত এবং ইবরন আসালকর যয়ীফ সনরদ হযরত আলয়িা (রা) এর 
মাধেরম নবী (সা) লেরক বণণনা কররন- আল্লাহ তাআিা যখন আদম (আ)-লক পৃলেবীরত 
নামারিন তখন আদম (আ) দাড়ারিন এবং কাবার লদরক লগরয় দুই রাকাত নামায পড়রিন। 
অতিঃপর আল্লাহ তাআিা তার প্রলত এই দুআ ইিহাম কররিন- 

لي َوتعلم َما ِفي نَفِسي فَاْغِفر ِني سؤ ِإنَّك تعلم سري وعَلنيتي فاقبل معذرتي َوتعلم َحاَجتي فَأْعطِ  اللَُّهمَّ 
 لي َذنبي

ا يبِني ِإَلَّ َما كتبت لي وأرضني ِبمَ ِإنِ ي َأسأَلك ِإيَماناا يُ َباشر قلِبي ويقيناا َصاِدقا َحتَّى أعلم أَنه ََل ُيصِ  اللَُّهمَّ 
 قسمت لي

লহ আল্লাহ! তুলম আমার প্রকািে ও লগাপন সব জান, অতএব আমার ওজর কবুি 
কর। তুলম আমার প্ররয়াজন সিরন্ধ অবগত আে, অতএব আমার চাওয়া কবুি কর। তুলম 
জান যা লকেু আমার মরনর মরধে আরে অতএব আমার গুনাহ ক্ষমা কর।   

লহ আল্লাহ! আলম লতামার লনকে এমন ইমান প্রােণনা কলর, যা আমার অন্তরর লবস্তার 
িাি কররব। আর এমন সতে ইয়াকীন প্রােণনা কলর, যারত আলম লজরন লনই লয, আমার 
িারগের লিখন বেতীত লকান লবপদই আমার লনকে লপৌেরব না। আর যা তুলম আমার িারগে 
লনধণারণ কররে তার প্রলত আমারক তুলি দান কর।  

আল্লাহ তাআিা আদম (আ) এর লনকে ওহী পাঠারিন লয, লহ আদম! লতামার তওবা 
কবুি হরয়রে। আলম লতামার গুনাহ ক্ষমা করর লদরয়লে। আর লয বেলক্তই এই কালিমার 
সাহারযে আমার লনকে দুআ কররব তারকও আলম মাফ করর লদব। তার লচন্তা ও 
প্ররয়াজনগুরিার জনে যরেি হব।  তার লেরক িয়তানরক দূরর রাখব। আর প্ররতেক 
বেবসায়ীর আরগ তার বালণজে করব। আর দুলনয়ারক তার প্রলত মরনালনরবি করাব এবং 
দুলনয়া তার লনকে িালিত ও অপদি হরয় আগমন কররব, যলদও লস দুলনয়া না চায়। 

ইমাম ওকী, আে ইবরন হুমায়দ, আবুি িায়খ আি আযমায়, আবু নুআইম 
লহিইয়ারত উবায়দ লবন উমায়র আি িাইসী (রহ) লেরক বণণনা কররন। “আদম (আ) আরয 
কররিন, লহ আমার রব! আলম লক এমন লকেু কররলে যা আমার তাকদীরর পূরবণই লিলখত 
লেি, নালক আলম লনরজ লেরকই কররলে? আল্লাহ তাআিা বিরিন, এো লতামার তাকদীরর 
পূরবণই লিরখ লদয়া হরয়লেি। আদম (আ) আরয কররিন, লহ আমার রব! লযিারব আপলন 
আমার এই কারজর বোপারলে পূরবণই লিরখ লদরয়লেরিন অনুরুপিারব ক্ষমাও করর লদন।” এই 
আয়ারতর িাবােণ এোই। 

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ, ইবনুি মুনলযর এবং বায়হাকী শুআবুি ইমারন হযরত 
কাতাদাহ (রহ) লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন, আমার লনকে বণণনা করা হরয়রে লয, 
হযরত আদম (আ) আরয কররিন, লহ আমার রব! যলদ আলম তওবা কলর ও লনরজর 
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সংরিাধন কলর তাহরি লক আপলন আমারক জান্নারতর লদরক লফলররয় লদরবন? আল্লাহ তাআিা 
বিরিন, হো, আলম লতামারক জান্নারত লফলররয় লদব। তখন আদম ও হাওয়া (আ) এই দুআ 
কররন- 

ظلمَنا أَنْ ُفسَنا َوِإن لم تْغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رَبَنا  
লহ আমারদর প্রলতপািক! আমরা লনরজরদর উপর অরনক যুিুম কররলে। অতএব 

যলদ আপলন আমারদররক ক্ষমা ও দয়া না কররন তরব আমরা ক্ষলতগ্রস্তরদর অন্তিুণক্ত হরয 
যাব।– সূরা আরাফ ২৩ 

অতএব আদম (আ) আল্লাহর লনকে তওবা ইলস্তগফার কররিন, আর আল্লাহ তার 
তওবা কবুি কররিন। আর আল্লাহর িপে! ইবলিস তার গুনাহ ও হঠকালরতা লেরক লবরত 
রইি না আর লনরজর অপরারধর জনে তওবাও কররিা না বরং লস লকয়ামত পযণন্ত সমরয়র 
জনে অবকাি চাইি। অতএব লয যা চাইি আল্লাহ তারক তাই দান কররিন।  

ইমাম সািাবী ইকরামা (রহ) এর মাধেরম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা 
কররন লয, فَتلقى آدم من ربه َكِلَمات োরা উরেিে এই দুআ- 

ظلمَنا أَنْ ُفسَنا َوِإن لم تْغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رَبَنا  
লহ আমারদর প্রলতপািক! আমরা লনরজরদর উপর অরনক যুিুম কররলে। অতএব 

যলদ আপলন আমারদররক ক্ষমা ও দয়া না কররন তরব আমরা ক্ষলতগ্রস্তরদর অন্তিুণক্ত হরয 
যাব।– সূরা আরাফ ২৩ 

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর, ইবনুর মুনলযর, ইবরন আলব হালতম এবং 
বায়হাকী মুহাম্দ কাব ইবনুি কুরুযী (রহ) লেরক دم من ربه َكِلَماتفَتلقى آ   এর তাফসীর বণণনা 
কররন লয, তা হরিা এই দুআ- 

ظلمَنا أَنْ ُفسَنا َوِإن لم تْغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رَبَنا  
লহ আমারদর প্রলতপািক! আমরা লনজররা লনরজরদর উপর অরনক যুিুম কররলে। 

অতএব যলদ আপলন আমারদররক ক্ষমা ও দয়া না কররন তরব আমরা ক্ষলতগ্রস্তরদর অন্তিুণক্ত 
হরয যাব।– সূরা আরাফ ২৩ 

যলদ আল্লাহ তাআিা এর কো নাও বিরতন, তোলপ উিামাগণ লনরজরদর তাহকীক 
োরা লজরন লনরতন লয, এোই ঐ কালিমা যা আল্লাহ তাআিা আদম (আ)-লক লিলখরয়রেন।  

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ, ইবনুি মুনলযর, ইবরন আলব হালতম, ইবরন ইসহাক 
আত-তাইমী লেরক বণণনা কররন লয, ইবরন আব্বাস (রা)-লক লজজ্ঞাসা করা হরিা লয, ঐ 
কালিমা লকানগুরিা যা আল্লাহ তাআিা আদম (আ)-লক লিলখরয়রেন? লতলন বিরিন, হরজর 
মহত্ব ও লনয়ম-পদ্ধলত লিলখরয়রেন। কালিমা োরা এোই উরেিে। 
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ইমাম আে ইবরন হুমায়দ হযরত আেুল্লাহ ইবরন যায়দ (রহ) লেরক বণণনা কররন 
লয, فَتلقى آدم من ربه َكِلَمات  োরা উরেিে এই কালিমা- 

نَّك أَْنت خير الغافرينِإَله ِإَلَّ أَْنت ُسْبَحاَنَك َوِبَحْمِدك رب عملت سوءا وظلمت نَفِسي فَاْغِفر لي إِ  ََل   
ك أَْنت أْرحم الرَّاِحِمينَ نَّ ِإَله ِإَلَّ أَْنت ُسْبَحاَنَك َوِبَحْمِدك رب عملت سوءا وظلمت نَفِسي فارحمني إِ  ََل   
نت أَْنت التو اب الرَِّحيمِإَله ِإَلَّ أَْنت ُسْبَحاَنَك َوِبَحْمِدك رب عملت سوءا وظلمت نَفِسي فتب َعلي  إ ََل   

লহ আল্লাহ! তুলম বেতীত লকান মাবুদ নাই। তুলম পলবত্র এবং প্রিংসা লতামারই 
জনে।  

লহ আমার রব! আলম মে কাজ কররলে এবং লনরজর উপর অরনক যুিুম কররলে, 
অতএব তুলম আমারক ক্ষমা কর ও দয়া কর। লনশ্চয়ই তুলম সবরচরয় বড় দয়ািীি। 

লহ আল্লাহ! তুলম বেতীত লকান মাবুদ নাই। তুলম পলবত্র এবং প্রিংসা লতামারই 
জনে। লহ আমার রব! আলম মে কাজ কররলে এবং লনরজর উপর অরনক যুিুম কররলে, 
অতএব তুলম আমার তওবা কবুি কর। লনশ্চয়ই তুলম তওবা কবুিকারী দয়াময়। 

ইমাম আহমদ আয যুহুরদ, বায়হাকী আি আসমা ওয়াস লসফারত হযরত সািমান 
লেরক বণণনা কররন লয, যখন আল্লাহ তাআিা আদম (আ)-লক সৃলি কররিন তখন তারক 
বিরিন, লহ আদম! একলে লবষয় আমার জনে, একলে লতামার জনে, আররকলে আমারদর 
উিরয়র জনে।  

আমার জনে যা, তা হরিা লয, তুলম আমার ইবাদত কররব আর আমার সারে 
কাউরক অংলিদার-সমকক্ষ দাড় করারব না। লতামার জনে যা, তা হরিা তুলম লয আমি 
কররব আলম তার প্রলতদান লদব এবং লতামারক ক্ষমা করব। লনশ্চয়ই আলম ক্ষমািীি 
করুণাময়। আর লতামার ও আমার মারে যা, তা হরিা তুলম আমার কারে চাইরব দুআ 
কররব, আর আলম লতামার দুআ কবুি করব ও লতামারক দান কর। 

ইমাম খতীব এবং ইবরন আসালকর হযরত আনাস (রা) লেরক বণণনা কররন। 
রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন- যখন আল্লাহ তাআিা আদম (আ)-লক পৃলেবীরত নালমরয় 
লদরিন তখন লতলন দালড়রয োকরিন লয পযণন্ত আল্লাহ চাইরিন। অতিঃপর তার সন্তানগন 
বিি, লহ আমারদর লপতা! কো বিুন। হযরত আদম (আ) চলল্লি হাজাররর মানুরষর মরধে 
খুতবা লদরিন যারদর সবাই লেি তার সন্তান সন্ততী। আদম (আ) বিরিন, আল্লাহ তাআিা 
আমারক লনরদণি প্রদান করররেন লয, 

آدم أقلل كَلمك ترجع ِإَلى جواري يَا  
লহ আদম! তুলম লতামার কোরক সংরক্ষপ কররব, লয পযণন্ত না তুলম আমার 

প্রলতরবিী হরয় লফরর না আস।  
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ইমাম খতীব এবং ইবরন আসালকর হযরত ইবন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন 
লয, যখন আল্লাহ তাআিা আদম (আ)-লক পৃলেবীরত নালমরয় লদরিন তখন তার সন্তান-সন্ততী 
বৃলদ্ধ লপরত িাগি। একলদন তার সব সন্তান-সন্তলত নালত-পুলত একলত্রত হরয় তার আিপারি 
বরস তার সারে কোবাতণা বিরত িাগরিন, লকন্তু লতলন এরকবাররই নীরব লেরিন, লকান 
কোই বিলেরিন না। তারা লজজ্ঞাসা করি লক বোপার লয, আপলন আমারদর সারে লকান 
কোই বিরেন না।  

আদম (আ) বিরিন, বাবারা! আল্লাহ তাআিা যখন আমারক তার প্রলতরবিী লেরক 
লবর করর লদরিন তখন লতলন আমার লনকে লেরক অঙ্গীকার লনরয়রেরন লয, আলম লযন লবিী 
কো না বলি, লয পযণন্ত না আলম তার প্রলতরবিী হরয় লফরর না যাই।  

ইমাম ইবরন আসালকর হযরত ফুযািা ইবরন উবায়দ লেরক বণণনা কররন। লতলন 
বরিন, আদম (আ) যখন বৃদ্ধ হরয় লগরিন তখন লতলন তার নালত-পুলতরদর সারে লখিাধূিা 
কররত িাগরিন। তারক বিা হরিা তুলম লতামার নালত-পুলতরদররক লতামার সারে লখিা 
কররত লনরষধ কররা না লকন? লতলন বিরিন, আলম যা লদরখলে তারা তা লদরখলন আর আলম 
যা শুরনলে তারা তা শুরনলন। অলম জান্নারত লেিাম। আলম (আল্লাহর) কো শুরনলে। 

ْلجنَّةرَبِ ي َوَعَدني ِإن أَنا أسكت فمي َأن يدخلني ا ِإن  
আমার প্রলতপািক! আমার সারে অঙ্গীকার করররেরন লয, যলদ আলম নীরব োলক 

(অযো কো না বলি) তরব লতলন আমারক জান্নারত প্ররবি করারবন।  
ইমাম ইবনুস সািাহ আমািীরত মুহাম্মদ ইবরন নসর লেরক বণণনা কররন। আদম 

(আ) আরয কররিন, লহ আমার রব! আপলন আমারক লনজ হারত উপাজণরন মিগুি করর 
লদরয়রেন। অতএব আপলন আমারক এমন লকেু লিলখরয় লদন যার মরধে আপনার প্রিংসা ও 
তাসবীহ োকরব। তখন আল্লাহ তাআিা ওহী পাঠারিন লয, লহ আদম! তুলম সকাি-সন্ধোয় 
লতন বার করর এই কালিমা পাঠ কর। এই কালিমা হামদ ও তাসবীহর জারম (বোপক)- 

في نعمه ويكافىء مزيدهلله رب اْلَعالمين حمداا يوا اْلَحمد  
ইমাম আবুি িায়খ আি আযমায় হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক বনণনা কররন লয,  

آدم َعَلْيِه السَََّلم يشرب من السََّحاب َكانَ   
আদম (আ) লমঘমািা (বৃলি) লেরক পালন পান কররতন। 

ইমাম ইবরন আলব িাইবাহ হযরত কাব লেরক বণণনা কররন লয, 
يَنار َوا أو ل ْرَهممن ضرب الدِ  لدِ   

সবণপ্রেম আদম (আ) দীনার ও লদরহাম (মূদ্রা) জতলর কররন। 
ইমাম ইবরন আসালকর হযরত মুয়ালবয়া লবন ইয়াহইয়া (রহ) লেরক বণণনা কররন লয, 

ْرَهم آدم َوََل تصلح اْلَمعيَشة ِإَلَّ بهما أو ل يَنار َوالدِ  من ضرب الدِ   
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সবণপ্রেম আদম (আ) দীনার ও লদরহাম বালনরয়রেন। আর মানুরষর জীবন-জীলবকার 
লিলি এই দুলের উপরই।  

ইমাম ইবরন আলব িাইবাহ হযরত হাসান লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন,  
من َماَت آدم َعَلْيِه السَََّلم أو ل  

সবণপ্রেম হযরত আদম (আ) মৃতুেবরণ কররন। 
ইমাম ইবরন সাদ, হাকীম এবং ইবরন মারদুলবয়া হযরত উকাই ইবরন কাব (রা) 

লেরক বনণনা কররন লয, যখন আদম (আ) এর মৃতুের সময় ঘলনরয় এরিা তখন লতলন তার 
সন্তানরদররক বিরিন, আমার জনে জান্নারতর ফি খুরজ লনরয় আস। তারা ফরির সন্ধারন 
লবলররয় পড়রি পরে লফররিতারদর সারে সাক্ষাৎ হয়। লফররিতারা লজজ্ঞাসা করি, লতামরা 
লকাোয় যাি? তারা বিি, আমারদর লপতা আমারদর পালঠরয়রেন জান্নারতর ফি অনুসন্ধান 
কররত।  

লফররিতারা বিি, লতামরা লফরর যাও। লতামারদর লপতার মৃতুের সময় ঘলনরয় 
এরসরে। অতএব তারা লফররিতারদর সারে লফরর আসি। যখন হাওয়া (আ) 
লফররিতারদররক লদখরিন তখন লতলন তারদররক লচরন লফিরিন। এরত লতলন িয় লপরয় 
আদম (আ)-লক জলড়রয় ধররন। আদম (আ) বিরিন, আমারক লেরড় লদরয় তুলম সরর যাও। 
লতামার আরগ আমার ডাক পরড়রে। অতএব তুলম আমার রব ও তার লফররিতারদর মােখান 
লেরক সরর দাড়াও।  

অতিঃপর লফররিতারা তার রূহ কবয করর তারক লগাসি লদন। সুগলন্ধ মালখরয় 
কাফরনর কাপড় পড়ান। অতিঃপর জানাযা পড়ান। তারপর কবর খুরড় তারক দাফন কররন। 
তারপর লফররিতারা বরিন, লহ আদম সন্তানগণ! এো হরিা লতামারদর মৃতরদররক দাফন 
করার লনয়ম।  অতএব লতামরা এিারব দাফন কররব।   

ইমাম ইবরন আসালকর হযরত উবাই (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) 
ইরিাদ কররন- 

وَّاء اْلَمََلِئَكة جزعت ا رََأْت حَ آدم لما َحضرته اْلَوفَاة أرسل الله ِإلَْيِه بكفن وحنوط من اْلجنَّة فَ َلمَّ  ِإن
ابني الَِّذي أصابني ِإَلَّ ِمْنكفَ َقاَل: خلي  بيني َوبَين رسل رَبِ ي َفَما لِقيت الَِّذي لِقيت ِإَلَّ ِمْنك َوََل أص  

যখন আদম (আ) এর মৃতুের সময় ঘলনরয় আসি তখন আল্লাহ তাআিা তার জনে 
জান্নাত লেরক কাফন ও সুগলন্ধ পালঠরয় লদরিন। যখন হাওয়া (আ) লফররিতারদররক লদখরিন 
তখন লতলন ঘাবরড় লগরিন। আদম (আ) বিরিন, তুলম আমার ও আমার ররবর 
লফররিতারদর মােখান লেরক সরর দাড়াও। আমারক যত কি সহে কররত হরয়রে তা সব 
লতামার জনে আর যত লবপদ লিাগ কররত হরয়রে তা লতামারই জনে।  
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ইমাম ইবরন আসালকর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন লয, আদম 
(আ) এর ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক, ওয়ানািার নারম করয়কজন সন্তান লেি। তারদর 
মরধে বড় লেি ইয়াগুস। লতলন তারক বিরিন, যাও! লদখ যলদ লকান লফররিতারক পাও তরব 
তারক বি আমার জনে জান্নাত লেরক খাদে ও পানীয় লনরয় আসার জনে। অতএব লস লগি 
আর কাবার লনকে হযরত লজবরাইি (আ) এর সাক্ষাৎ লপি। লতলন তারক তার লপতার 
খাবাররর ইিার কো বিরিন। লজবরাইি (আ) বিরিন, লফরর যাও। লতামার লপতার মৃতুের 
সময় উপলিত। অতএব তারা দুজনই লফরর লগরয় লদখি লয, আদম (আ) এর রূহ কবয 
হরি।  

লজবরাইি (আ) তার সারে লদখা কররিন, তার জনে কাফন, সুগলন্ধ এবং বড়ই 
পাতা লনরয় আসরিন। তারপর বিরিন, লহ আদম সন্তান! লতামরা লদখরি, আলম লতামার 
লপতার জনে লক কররলে, অতএব লতামরা লতামারদর মৃতরদর সারে এমন কররব। অতিঃপর 
লতলন তারক লগাসি লদরিন, কাফন পড়ারিন, সুগলন্ধ মাখারিন অতিঃপর কাবার লদরক লনরয় 
লগরিন। লফররিতারদররক লনরয় চার তাকবীর লদরয় জানাযার নামায পড়ারিন। কবররর 
পারি লকবিার লদরক মুখ করর তারক রাখরিন অতিঃপর মসলজরদ খায়ফ এ তারক দাফন 
কররিন।  

ইমাম দারাকুতনী তার সুনারন হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন। 
লতলন বরিন, হযরত আদম (আ) এর জানাযা লজবরাইি (আ) পড়ান এবং তারত চার 
তাকবীর প্রদান কররন। ঐ লদন মসজীরদ খারয়ফ এ লফররিতারদর ইমামলত কররন। 
লকবিার পারি তারক রারখন। আদম (আ) এর জনে কবর খনন করা হয় এবং তার কবররক 
পাহারড়র মত করা হয়।  
ইমাম আবু নুআইম লহিইয়ারত হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন। 

َها وَكبر َأْربعا وَ النَِّبي صلى الله َعَلْيِه َوسلم أُِتي ِبجَنا َأن قَاَل: َكبرت اْلَمََلِئَكة على آدم زَة فصلى َعَلي ْ
 َأربع َتْكِبيَرات

নবী কারীম (সা) এর লনকে একলে জানাযা আনা হরি লতলন তার নামায পড়ান চার 
তাকবীররর সারে এবং বরিন, আদম (আ) এর জানাযায় লফররিতারা চার তাকবীর 
বরিলেরিন। 

ইমাম ইবরন আসালকর হযরত উবাই (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) 
ইরিাদ কররন- আদম (আ) এর জনে কবর খনন করা হয়, তারক পালন লদরয় 
লবরজাড়সংখেকিারব লগাসি করারনা হয়। আর লফররিতরা বরিন-  

سنة ولد آدم من بعده َهِذه  
এো তারপর লেরক আদম সন্তানরদর জনে সুন্নত বা রীলত। 
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ইমাম ইবরন আসালকর হযরত আেুল্লাহ ইবরন আলব আউফা (রা) লেরক বণণনা 
কররন। লতলন বরিন,  
ْند الصَّْخَرة َورَأسه ِعْند قبر آدم ِفي مغارة ِفيَما بَين بَيت اْلُمَقد س َوَمْسِجد ِإبْ َراِهيم َورجََلُه عِ  

 َمْسِجد ِإبْ َراِهيم وبَينهَما ثََمانَِية عشر ميَلا 
আদম (আ) এর কবর বাইতুি মুকাোস এবং মসজীরদ ইবারালহরমর মারে জঙ্গরি 

অবলিত। তার পা কংকরময় িূলমর লদরক আর মাো মসজীরদ ইবরালহরমর লদরক। আর তার 
মারে আঠার মাইরির বেবধান। 

ইমাম ইবরন  আসালকর হযরত আতা খুরাসানী (রহ) লেরক বণণনা কররন লয,  
َعة أَيَّام َبكت اْلَخََلئق على آدم ِحين توف ي َسب ْ  

আদম (আ) এর মৃতুেরত সমস্ত মাখিুক সাতলদন পযণন্ত ক্রেন কররন। 
হযরত ইবরন আলদ আি কালমরি, আবুি িায়খ আি আযমায়, ইবরন আসালকর 

হযরত আিী (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন-  জান্নারত প্ররতেক 
বেলক্তরক তার নাম লনরয় ডাকা হরব, তরব আদম (আ) এর উপনাম হরব আবু মুহাম্মদ। 
জান্নারত সব পুরুষ দালড়লবহীন হরব তরব মূসা ইবরন ইমরান (আ) এর নািী পযণন্ত দালড় 
হরব। [অপর বণণনায় আদম (আ) এর কো বরিা হরয়রে।]  

ইমাম ইবরন আলদ, বায়হাকী দািালয়রি এবং ইবরন আসালকর হযরত আিী (রা) 
লেরক বণণনা কররন লয, রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন,  

ى ِإَلَّ آدم فَِإنَُّه يكنى أَبَا ُمَحمَّد تَ ْعِظيماا وتوقيراا اْلجنَّة لَيست َلُهم كن أهل  
জান্নাতীরদর কাররা উপনাম হরব না। তরব শুধু আদম (আ)-এর সম্মারনর জনে তার 

উপনাম োকরব আবু মুহাম্মদ।   
ইমাম ইবরন আসালকর হযরত কাব লেরক বণণনা কররন লয, জান্নারত কাররা দালড় 

োকরব না, শুধুমাত্র আদম (আ)-এর নািী পযণন্ত কাি দালড় োকরব। এর কারণ হরিা লয, 
দুলনয়ারত তার দালড় লেি না। দালড়র সূচনা আদম (আ) এর পরর হরয়রে। আর জান্নারত 
আদম (আ) বেতীত আর কাররা উপনাম হরব না। আদম (আ) এর উপনাম হরব আবু 
মুহাম্মদ।  

ইমাম আবুি িায়খ বকর ইবরন আেুল্লাহ মুযানী (রহ) লেরক বণণনা কররন লয,  
لى الله َعَلْيِه َوسلمأحد ِفي اْلجنَّة َلُه كنية ِإَلَّ آدم يكنى أَبَا ُمَحمَّد أْكرم الله بذلك ُمَحمَّداا ص لَْيسَ   

জান্নারত আদম (আ) বেতীত আর কাররা উপনাম হরব না। আদম (আ) এর উপনাম 
হরব আবু মুহাম্মদ। আল্লাহ তাআিা তার সারে মুহাম্মদ (সা)-লকও সম্মালনত করররেন। 

ইমাম ইবরন আসালকর গালিব লবন আেুল্লাহ আি উকাইিী (রহ) লেরক বণণনা 
কররন লয,  
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نْ َيا أَبُو اْلبشر َوِفي اْلجنَّة أَبُو ُمَحمَّد كنية آدم ِفي الدُّ  
দুলনয়ারত আদম (আ)-এর উপনাম লেি আবুি বািার (মানুরষর লপতা) আর জান্নারত 

হরব আবু মুহাম্মদ (মুহাম্মদ এর লপতা)। 
ইমাম আবুি িালয়খ মুজালহদ (রহ) লেরক বণণনা কররন লয,  

آدم َعَلْيِه السَََّلم بني ِفي َمْسِجد اْلخيف وقبر َحوَّاء بجدة قبر  
আদম (আ)-এর কবর মসলজরদ খায়ফ এ এবং হাওয়া (আ)-এর কবর লজোয় 

বানারনা হরয়রে।  
ইমাম ইবরন আসালকর হযরত আেুি আযীয লবন ইমরান লেরক বণণনা কররন। 

লতলন বরিন-  মানুষ সবণপ্রেম আদম (আ) এর মৃতুের সময় লেরক লদন তালরখ গণনা শুরু 
করর, লয পযণন্ত না নূহ (আ) লপ্রলরত হন। অতিঃপর নূহ (আ) এর লনরজর সম্প্রদারয়র প্রলত 
তার বদ দুআর সময় লেরক লদন তালরখ গণণা শুরু হয়। অতিঃপর প্লাবন লেরক গণনা শুরু 
হয়।  

অতিঃপর ইবারলহম (আ) এর অলগ্নকূরণ্ডর ঘেনা লেরক। অতিঃপর বনী ইসমাইরির 
কাবার লিলি লনমণারনর সময় লেরক। অতিঃপর কাব লবন িুই এর মৃতুে লেরক গণনা শুরু হয়। 
অতিঃপর (আসহারব লফি সম্পলকণত) হালতর বৎসর লেরক গণনা শুরু হয়। অতিঃপর 
(সবণরিষ) রাসূিুল্লাহ (সা) এর লহজররতর সময় লেরক লনরয় তালরখ গণনা শুরু হয়। 

 

□ □ □ □ 
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ُكْم ِمن ِي ُه ًُى َفَمْن تَبَِع ُه َُاَي َفََل َخْوفٌ  ا َُْأتِيَنَّ  ُقْلَنا اْهبُِطوا ِمْنَها َجِميعًا َفإِمَّ
بُوا بِآََُاتَِنا ُأوَلئَِك َأْصَحاُب 03َعَلْيِهْم َوََل ُهْم َُْحَزُنوَن ) ِذَُن َكَفُروا َوَكذَّ ( َوالَّ

(03النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِل ُُوَن )  

৩৮.আলম বিিাম, লতামরা সবাই এখান লেরক (জান্নাত লেরক) লনরচ 
লনরম যাও। অনন্তর আমার পক্ষ হরত লতামারদর লনকে লয লহদায়াত 
আসরব, তখন যারা তার অনুসরণ কররব, তারদর লকান িয় লনই 
আর তারা লচলন্ততও হরব না।  

৩৯.আর যারা অলবশ্বাস কররব ও আমার লনদিণনসমূরহ লমেোররাপ 
কররব, তারাই জাহান্নারমর অলধবাসী, লসখারন তারা লচরকাি োকরব।  

ইমাম ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত আবুি আলিয়া (রহ) লেরক 
এর তাফসীর বণণনা কররন লয,  اْلهدى  এর োরা উরেিে হরিা আলিয়া, রাসূি এবং বয়ান।  

ইমাম ইবনুি মুনলযর হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক   ََفمن اتبع ُهَداي এর তাফসীর 
বণণনা কররন লয, 

 اَعِتهِ َما زَاَل لله ِفي اأَلْرض َأْولَِياء ُمْنُذ َهَبط آدم َما أخلى اأَلْرض َلبليس ِإَلَّ وفيَها َأْولَِياء َلُه يْعمُلوَن لله ِبطَ 

পৃলেবীরত আদম (আ)-এর অবতররণর পর পৃলেবীরত আল্লাহর ওিী বা লপ্রয়িাজরনর 
পদচারণা শুরু হয়। আল্লাহ তাআিা ইবলিরসর জনে এই পৃলেবীরক কখরনা খালি রারখন লন 
বরং সব সময় আল্লাহর ইবাদত-আনুগতে লনরয়ালজত আল্লাহর ওিী বা লপ্রয়িাজন লেি। 

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত সাঈদ ইবরন জুবায়র (রহ) লেরক   َفََل خوف َعَلْيِهم 
এর অেণ বণণনা কররন লয, আলখরারত তারদর লকান িয় োকরব না। আর  এর  َوََل هم َيْحَزنُونَ  
অেণ হরিা মৃতুের সময় তারা লবষণ্ন হরব না।  

ইমাম আেুর রাযযাক মুসালন্নরফ, বায়হাকী শুআবুি ইমারন কাতাদাহ (রহ) লেরক 
বণণনা কররন লয, যখন ইবলিসরক দুলনয়ারত নামারনা হরিা তখন লস আরয কররিা,  

ইয়া রব! তুলম আমার প্রলত িানত কররে অতএব এর ইিম লক? আল্লাহ তাআিা 
বিরিন- যাদু।  
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লস বিি: এর লকরাআত লক? আল্লাহ বিরিন: কলবতা।  

লস বিি: এর গ্রন্থ লক? আল্লাহ বিরিন: (রদরহ) উলি (অঙ্কন করা)।  

লস বিি: এর খাদে লক? আল্লাহ বিরিন: প্ররতেক মৃত আর যার উপর আল্লাহর 
নাম লনয়া হয়লন।  

লস বিি: তার পানীয় লক? আল্লাহ বিরিন: প্ররতেক লনিাদার বস্তু।  

লস বিি: তার বাসিান লকাোয়? আল্লাহ বিরিন: হাম্মাম বা লগাসিখানায়।  

লস বিি: তার মজলিস লকাোয়? আল্লাহ বিরিন: বাজারর।  

লস বিি: তার আওয়ায লক? আল্লাহ বিরিন: বাদেযন্ত্র।  

লস বিি: তার জাি লক? আল্লাহ বিরিন: নারী।  

ইমাম আবু নুআইম লহিইয়ারত হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন। 
রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন- ইবলিস আল্লাহর লনকে আরয করি লয, আদমরক পৃলেবীরত 
নামারনা হরয়রে আর আলম জালন লয, তার জনে  গ্রন্থ ও দূত োকরব।  অতএব তার গ্রন্থ লক 
ও দূত লক? আল্লাহ তাআিা বিরিন তার দূত হরিা লফররিতারা ও নবীরা। আর তার গ্রন্থ 
হরিা তাওরাত, যাবূর, ইলিি, ফুরকান (কুরআন)।  

ইবলিস বিি, আমার লকতাব লক? আল্লাহ তাআিা বিরিন, লতার লকতাব হরিা 
(রদরহ) উলি (অঙ্কন করা)। লতার লকরাআত হরিা কলবতা। লতার দূত হরিা কালহন- গণক। 
লতার খাদে হরিা ঐ খাদে যার উপর আল্লাহর নাম লনয়া হয়লন। লতার পানীয় হরিা প্ররতেক 
লনিাদার বস্তু। লতার সততা হরিা লমেো। লতার বাসিান হরিা হাম্মাম বা লগাসিখানা।  লতার 
জাি হরিা নারীরা। লতার মুয়াযলযন বা লতার পরে আহ্বানকারী হরিা বাদেযন্ত্র। আর লতার 
মসলজদ হরিা বাজার।  

□ □ □ □ 
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تِي َأْنعَْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوُفوا بِعَْه ُِي  ُأوِف بِعَْه ُُِكْم َُا بَنِي إِْسَرائِيَل اْذُكُروا نِْعَمتَِي الَّ
َل 33َوإَُِّاَي َفاْرَهبُوِن ) ًقا ِلَما َمعَُكْم َوََل تَُكوُنوا َأوَّ ( َوَآِمُنوا بَِما َأْنَزْلُت ُمَص ُ ِ

ُِوا اْلَحقَّ 33َكافِر  بِِه َوََل تَْشتَُروا بِآََُاتِي َثَمًنا َقِليًَل َوإَُِّاَي َفاتَُّقوِن ) ِ ( َوََل تَْلب
َكاة  (33تُُموا اْلَحقَّ َوَأْنتُْم تَعَْلُموَن )بِاْلبَاِطِل َوتَكْ  ََلة َوآتوا الزَّ َوأقِيُموا الصَّ

 (43) واركعوا َمَع الراكعين

৪০.লহ ইসরাঈি বংিধর! স্মরণ কর লতামারদর প্রলত আমার লদয়া 
লনআমতসমূহ এবং আমার অঙ্গীকার পূণণ কর, আলমও লতামারদর 
অলঙ্গকার পূণণ করব, আর লতামরা শুধু আমারকই িয় কর।  

৪১.এবং আলম যা নালযি কররলে তার প্রলত লবশ্বাস িাপন কর, 
লতামারদর সারে যা আরে তা তারই  সতেতা প্রমাণকারী এবং এরত 
লতামরাই প্রেম অলবশ্বাসী হরয়া না এবং আমার আয়াত সমূরহর 
লবলনমরয় সামানে মূিে গ্রহণ কররা না এবং লতামরা বরং আমারকই 
িয় কর।   

৪২.আর লতামরা সতেরক লমেোর সারে লমলশ্রত কররা না এবং লস 
সতে লগাপন কররা না, লযরহতু লতামরা তা অবগত আে।  

৪৩.আর লতামরা নামায প্রলতলিত কর ও যাকাত প্রদান কর আর 
রুকুকারীরদর সারে রুকু কর।   

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ এবং ইবনুি মুনলযর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক 
বণণনা কররন লয, ইসরাইি োরা উরেিে হযরত ইয়াকুব (আ)।  

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ এবং ইবনুি মুনলযর আবু লমজিায (রহ) লেরক বণণনা 
কররন লয, হযরত ইয়াকুব (আ) একজন পাকরাওকারী বেলক্ত লেরিন। একবার তার সারে 
একজন লফররিতার লদখা হয়। লফররিতা তার রারনর উপর আঘাত কররন। ইয়াকুব (আ) 
এই অবিা লদরখ লফররিতারক পাকরাও কররন এবং বরিন লতামারক োড়ব না, লয পযণন্ত না 
তুলম আমার লকান নাম না রাখরব। তখন ঐ লফররিতা তার নাম রাখরিন ইসরাইি। আবু 
লমজিায (রহ) বরিন, আপনারা লক লদরখন না লয, লফররিতারদর নারমর মরধে ইসরাইি, 
লজবরাইি, লমকাইি, ইসরালফি আরে।   

ইমাম হালকম হযরত ইবরন আববাস (রা) লেরক বণণনা কররন এবং লতলন এোরক 
সলহহ বরিরেন। ইবরন আব্বাস (রা) বরিন-  
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َكاَنت اأْلَنِْبَياء من بني ِإْسَرائِيل ِإَلَّ عشَرة نوح َوهود َوَصالح َوُلوط َوُشَعْيب َوِإبْ َراِهيم َوِإْسَماِعيل واسحق 
 ِإْسَرائِيل َوِعيَسى فإسرائيل يَ ْعُقوب َوِعيَسى َوُمَحم د َعَلْيِه السَََّلم َولم من اأْلَنِْبَياء من َلُه اسمان ِإَلَّ 

 اْلَمِسيح
দিজন নবী োড়া সব নবী বনী ইসরাইিরদর মধে হরত। লসই দিজন হরিা- নূহ ,হুদ, 
সালিহ, িূত, শুআইব, ইবরালহম, ইসমাইি, ইসহাক এবং মুহাম্মদ (সা)। আর লকান নবীরই 
দুলে নাম লেি না শুধুমাত্র ইসরাইি ও ইসা (আ) বেতীত। ইসরাঈি (আ) এর অপর নাম 
লেি ইয়াকুব এবং ইসা (আ) এর অপর নাম মসীহ।  
ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন লয,  

 َأن ِإْسَرائِيل َوِميَكائِيل َوِجْبرِيل وإسرافيل َكَقْوِلك عبد الله
ইসরাইি, লমকাইি, লজবরাইি এবং ইসরালফি হরিা লতামারদর আেুল্লাহ (আল্লাহর 

বাো) নারমর মত। 
ইমাম ইবরন জালরর আেুল্লাহ লবন আি লহরস আি বসরী লেরক লরওয়ায়াত কররন 

লয, ইবরানী িাষায় আল্লাহরক ঈি বরি। 

ইমাম ইবরন ইসহাক, ইবরন জালরর, ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) 
লেরক  এর তাফসীর বনণনা কররন লয, এর অেণ হরিা লহ ইয়াহুলদ আলিমগণ।  إِْسَراِئيل بني يَا
অেণাৎ লহ ইয়াহুলদ আলিমগণ! লতামরা স্বরণ কর আমার ঐ সব লনআমত ও অনুগ্রহসমূহ যা 
আলম লতামারদর প্রলত, লতামারদর বাপ দাদারদর প্রলত কররলে। লতলন তারদররক লফরআউন 
সম্প্রদায় হরক নাজাত লদরয়রেন।  

بعهدي وأوفوا   অেণাৎ আলম লতামারদর লেরক আমার নবী মুহাম্মদ (সা) এর বোপারর 
লয অলঙ্গকার লনরয়লেিাম তা পূণণ কর। তাহরি আলম লতামারদর সারে কৃত অঙ্গীকার পূণণ 
করব। অেণাৎ যলদ লতামরা তার সতোয়ন ও অনুসরণ কর তাহরি আলম লতামারদর লবাো 
হািা করব।  

فارهبون وإُاي  অেণাৎ লতামরা এই িয় কর লয, আলম লতামারদর উপর ঐ আযাব 
নালযি না কলর যা আলম লতামারদর পূবণবতীরদর উপর নালযি কররলেিাম।  

وآمنوا بَِما أنزلت ُمصدقا لما َمعُكْم َوَل تَُكونُوا أّول َكافِر بِهِ   ইমান আন ঐ লকতারবর উপর 
যা আলম (মুহাম্মদ (সা) এর] নালযি কররলে, যা লতামারদর লকতাবরকও সতোয়ন করর। আর 
লতামরাই তার প্রধম অস্বীকারকারী হরয়া না লকননা লতামারদর লনকে লয ইিম আরে তা 
অনেরদর লনকে লনই।  

 অেণাৎ আমার রাসূরির বোপারর লতামরা যা জান আর যা وتكتموا اْلحق َوأَْنتُم تعلُمونَ 
লকেু লতামারদর লনকে এরসরে তা লগাপন কররা না, লযখারন লতামারদর পূবণবতী লকতাব 
সমূরহ আমার নবীর উচ্চ মযণাদা ও সম্মারনর কো পরড়ে।  
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ইমাম ইবনুি মুনলযর হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক বণণনা কররন লয, এর োরা 
উরেিে ঐ অঙ্গীকার যা সূরা মালয়দার এই আয়াত  করা হরয়রে 

 لقد َأخذ الله ِميثَاق بني ِإْسَرائِيل
আর আল্লাহ বনী ইসরাইিরদর লেরক অঙ্গীকার লনরয়লেরিন……- সূরা মলয়দা ১২ 

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ হযরত হাসান বসরী (রহ) লেরক বণণনা কররন লয,  وأوفوا

 আয়ারতর অেণ হরিা, যা আলম লতামারদর প্রলত ফরয কররলে তা লতামরা بعهدي أوف بعهدكم
পুরণ কর আর এর পলরবরতণ লনরজর উপর অতোবিেক কররলে তা আলম লতামারদর জনে পূণণ 
করব।  

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ, আবুি িায়খ আি আযমায় যাহহাক (রহ) লেরক এর 
অেণ বণণনা কররন লয,  

 َأْوفوا بطاعتي أوف لكم بِاْلجنَّةِ 
লতামরা আমার আনুগরতের অঙ্গীকার পূণণ কর তাহরি অলম লতামারদররক জান্নারতর 

ওয়াদা পূণণ করব।  
ইমাম ইবরন জালরর আবুি আলিয়া (রহ) লেরক এই আয়াত প্রসরঙ্গ বণণনা কররন 

লয, লহ আহরি লকতাব! লতামরা ইমান আন, তার প্রলত যা আলম মুহাম্মদ (সা) এর প্রলত 
নালযি কররলে। ঐ লকতাব লতামারদর লকতাবরক সতোয়ন করর আর লতামরা লতা তাওরাত ও 
ইলিরি তার আরিাচনা পরড়ে। অতএব লতামরাই মুহাম্মদ (সা) এর অস্বীকারকারী হরয়া না 
আর আমার আয়াত লিক্ষা লদয়ার লকান লবলনময় লনও না।  ইবরন আব্বাস (রা) বরিন- 

مت مجَّانايَا اْبن آدم علم مجَّانا َكَما عل  

তারদর পূবণবতণী লকতাব এো লিখা লেি লয, লহ বনী আদম! লবনামূরিে লিক্ষা প্রদান 
কর, লযিারব লতামারদররক লিখারনা হরয়রে।  

ইমাম আবুি িায়খ আবুি আলিয়া (রহ) লেরক এর তাফসীর বণণনা করর লয,  
له وهم يجدونه ِعْندهم يَا اْبن آدم ََل تَْأُخذ على َما علمت أجرا فَِإنََّما أجر اْلعلَماء والحكماء على ال

 علم مجَّانا َكَما علمت مجَّانا
লতামরা লযই লিক্ষা প্রদান কর, তার জনে লকান লবলনময় গ্রহণ কররা না। লকননা 

জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবানরদর লবলনময় আল্লাহর লনকে ররয়রে। তারা লনরজরদর প্রলতদান আল্লাহর 
লনকে পারব। লহ বনী আদম! লবনামূরিে লিক্ষা প্রদান কর, লযিারব লতামারদর লবলনময়হীন 
ইিরমর লনআমত িাি হরয়রে। 

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন লয,  َوَل تلبسوا

وتكتموا اْلحق َوأَْنتُم  এর অেণ হরিা সতেরক লমেোর সারে একলত্রত কররা না। আর اْلحق بِاْلبَاِطلِ 
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 এর অেণ হরিা সতেরক লগাপন কররা না, লযখারন লতামরা জান লয, মুহাম্মদ (সা) تعلُمونَ 
আল্লাহর রাসূি।   

ইমাম ইবরন জালরর হযরত আবু যায়দ (রহ) লেরক  َوتكتموا اْلحق َوأَْنتُم تعلُمون এর 
তাফসীর বণণনা কররন লয, হক োরা উরেিে তওরাত যা আল্লাহ তাআিা নালযি করররেন 
আর বালতি োরা উরেিে ঐ লিখা ও রচনা যা োরা তারা লনরজর হারত লিখরতন অেণাৎ 
লবকৃত কররতন।  

ইমাম ইবরন জালরর সুলে (রহ) লেরক বণণনা কররন লয, হক োরা উরেিে মুহাম্মদ 
(সা)।  
ইমাম ইবরন আলব হালতম মুজালহদ (রহ) লেরক واركعوا এর অেণ নামায পড়া বণণনা 
করররেন।   

ইমাম ইবরন আলব হালতম মাকালতি (রহ) লেরক ركعوا َمَع الراكعينوا  এর অেণ বণণনা 
কররন লয, তারদররক হুকুম লদয়া হরয়রে লয, লতামরা উম্মরত মুহাম্মদীর সারে নামায পড় 
এবং তারদর অন্তিুণক্ত হরয় যাও।  

□ □ □ □ 
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َُِكْم َوَأْنتُْم تَْتُلوَن اْلِكتَاَب َأَفََل تَعْ  َِْوَن َأْنُف (33ِقُلوَن )َأتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلبِر ِ َوتَْن  

৪৪. লতামরা লক লিাকদরররক িাি কারজর আরদি কর আর 
লনরজরদরররক িুরি যাও অেচ লতামরা লকতাব পাঠ কর। লতামরা লক 
অনুধাবন কররা না?। 

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ কাতাদাহ (রহ) লেরক বণণনা কররন লয, এই সম্ভাষণ 
আহরি লকতাবরদর প্রলত। তারা লিাকরদররক লনক কারজর হুকুম লদত আর লনরজরদররক 
িুরি লযত। যলদও তারা তার (তাওরাত) লতিাওয়াত করত এবং তার আহকাম োরা উপকৃত 
হত।  

ইমাম সািাবী এবং ওয়ালহদী হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন লয, 
এই আয়াত মদীনার ইহুদীরদর বেবপারর নালযি হরয়রে। তারদর মরধে এক বেলক্ত তার 
শ্বশুরািয়, লনকোত্বীয় এবং দুগ্ধ সম্পকণীত লিাকরদররক বিত লয, লতামরা লতামারদর দীরনর 
উপর অলবচি োক আর লতামারদররক এই বেলক্ত অেণাৎ মুহাম্মদ (সা) লযই লনরদণি লদন  তার 
উপর কারয়ম োক। লকননা তার লনরদণি সতে। লস লিাকরদররক লতা নবী কারীম (সা) এর 
দীরনর অনুসরণ করার এবং তার উপর অেি োকার লনরদণি লদত লকন্তু লনরজ তার অনুসরণ 
করত না।  

ইমাম ইবরন ইসহাক ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক এই আয়ারতর 
তাফসীর বণণনা কররন লয, লতামরা লতা লিাকরদররক তাওরারতর অঙ্গীকার এবং নুবুওয়ারতর 
অস্বীকার কররত লনরষধ কর অেচ লতামরা লনরজরাই আমার রাসূরির সতোয়রনর অঙ্গীকার 
করা লেরক অস্বীকার কর যা এই তাওরারতর মরধে মওজুদ আরে।  

ইমাম আেুর রাযযাক, ইবরন আলব িাইবাহ, ইবরন জালরর এবং বায়হাকী আি 
আসমা ওয়াস লসফারত আবু লকিাবাহ (রহ) লেরক এর তাফসীর বণণনা কররন লয, আবু 
দারদা (রা) বরিন-  

 ِإَلى نَفسه فَيكون َلَها َأشد مقتاا ََل يفقه الرجل كل اْلِفْقه َحتَّى يمقت النَّاس ِفي َذات الله ثمَّ يرجع 
মানুষ ঐ পযণন্ত লবজ্ঞ হরত পারর না, লয পযণন্ত না লস আল্লাহর সারে সম্পলকণত 

লবষয়াবিীর বোপারর লিাকরদর উপর নারায না হরব আর লনরজর লদরক লদরখ লস আল্লাহর 
জনে লনরজর উপর নারায না হরব।  

ইমাম ওকী, ইবরন আলব িাইবাহ, আহমদ, আে ইবরন হুমায়দ, বাযযার, ইবরন 
আবী দাউদ আি বা’স এ, ইবনুি মুনলযর, ইবরন লহব্বান, আবু নুআইম লহিইয়ারত, ইবরন 
মারদুলবয়া এবং বায়হাকী শুআবুি ইমারন হযরত আনাস (রা) লেরক বণণনা কররন লয, 
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রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন, লমরারজর রারত কতক লিাকরক লদখিাম লয, তারদর লঠাে 
আগুরনর কালচ োরা কাো হরি, কাোর পর আবার লঠক হরয় যারি (আবার কালো হরি 
আবার লঠক হরয় যারি আর এিারবই চিরে)। আলম লজবরাইিরক লজজ্ঞাসা করিাম এরা 
কারা? লতলন বিরিন, এরা আপনার উম্মরতর বক্তা ও উপরদিদাতা যারা লিাকরদররক লনক 
কাজ করার হুকুম লদত অেচ লনরজরদররক িুরি যরত। যলদও তারা লকতাব পড়ত অেচ 
তারা এো বুেত না।   

ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম উসামা ইবরন যায়দ (রহ) লেরক বণণনা কররন লয, 
লতলন বরিন, আলম রাসূিুল্লাহ (সা) লক বিরত শুরনলে- লকয়ামরতর লদন এক বেলক্তরক আনা 
হরব আর তারক জাহান্নারম লনরক্ষপ করা হরব। তখন তার নারী-িূলড় লবর হরয় যারব। এ 
সময় লস ঘুররত োকরব লযিারব গাধা তার চাকা লনরয় চারপারি ঘুররত োরক। লিারকরা 
বিরব, আরর অমুক লতামার লক হরিা? তুলম না আমারদররক লনক কাজ কররত বিরত আর 
মে কাজ লেরক লনরষধ কররত? লস বিরব হো, আলম লতামারদররক িাি কাজ কররত 
বিতাম লকন্তু লনরজ তা করতাম না আর লতামারদররক মে কারজ লেরক লনরষধ করতাম 
লকন্তু লনরজ তা করতাম।  

ইমাম খতীব ইকলতদা আি ইিম লবি আমি এ এবং ইবনুন নািার তারীরখ 
বাগদাদ এ হযরত জালবর (রা) এর মাধেরম নবী (সা) লেরক বণণনা কররন। লতলন (সা) 
ইরিাদ কররন-  

ُتم النَّار َوِإنََّما َدَخلَنا اْلجنَّة بتعليمكم اطلع قوم من أهل اْلجنَّة على قوم من أهل النَّار فَ َقاُلوا: ِبَم َدَخلْ 
 قَاُلوا: ِإنَّا ُكنَّا نأمركم َوََل نَ ْفعل

 

জান্নাতীরা লদাযখীরদর প্রলত উাঁলক লদরয় লদখরব এবং বিরব, লতামারদর লদাযরখ 
যাওয়ার কারণ লক? অেচ আমরা লতা লতামারদর তা’িীম ও লিক্ষার োরাই জান্নারত প্ররবি 
কররলে। লদাযখীরা বিরব, আমরা লতামারদররক বিতাম বরে লকন্তু লনরজরা তা করতাম না।  
ইমাম ইবরন আবী িাইবাহ িা’বী (রহ) লেরক বণণনা কররন লয,  

يشرف قوم ِفي اْلجنَّة على قوم ِفي النَّار فَ يَ ُقوُلوَن: َما لكم ِفي النَّار َوِإنََّما ُكنَّا نعمل ِبَما تعلُموَن قَاُلوا:  
 بِهِ  ُكنَّا نعلمكم َوََل نعمل

জান্নাতী একদি লিাক লদাযখীরদর প্রলত উলক লদরয় লদখরব। তখন তারা বিরব 
লতামরা লক কাররণ জাহান্নারম লগরি অেচ আমরা লতা লতামারদর লিক্ষা অনুযায়ী চিতাম? 
তারা বিরব আমরা লতামারদররক লিক্ষা লদতাম লকন্তু লনরজরা আমি করতাম না। জান্নাতীরা 
বিরব, হো এই কাররণই লতামরা জাহান্নারম।  
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ইমাম তাবরানী, খবীব আি ইকলতদায় এবং ইস্পাহানী তারগীরব উিম সনরদ 
হযরত জুনদুব লবন আেুল্লাহ (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন-  

 مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وَل يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه
লয আলিম বা জ্ঞানী বেলক্ত লিাকরদররক িাি কারজর উপরদি লদয় অেচ লনরজ তা 

করর না, তার দৃিান্ত ঐ প্রদীরপর মত লয সবাইরক আরিা লদয় অেচ লনরজ িরি পুরর যায়। 
ইমাম তাবরানী, খতীব আি ইকলতদায় আবী বারযা (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ 
(সা) ইরিাদ কররন-  

 مثل الذي يعلم الناس وينسى نفسه كمثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها
লয বেলক্ত লিাকরদররক িাি লিক্ষা লদয় লকন্তু লনরজরক িুরি যায় তার দৃিান্ত ঐ 

প্রদীরপর ঐ সলিতার মত লয লনরজরক িালিরয় অপররক আরিা প্রদান করর।  
ইমাম তাবরানী যয়ীফ সনরদ হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ 
(সা) ইরিাদ কররন-  

ا النَّاس ِإَلى َقول َأو عمل َولم يْعمل ُهَو بِِه لم يزل ِفي ظل  سخط الله َحتَّى يكف َأو يْعمل َما من َدعَ 
 قَاَل ودعا ِإلَْيهِ 

লয বেলক্ত মানুষরক লকান িাি কো বা কারজর লদরক আহ্বান করর অেচ লনরজ করর 
না, লস সব সময় আল্লাহর অসন্তুলির মরধে োকরব। যলদও (পরর) লস ঐ মে কাজ লেরক 
লবরত হরয় যায় যা লেরক লিাকরদররক লনরষধ করত আর যার প্রলত আহ্বান করত তা 
কররত শুরু করর লদয়।  

ইমাম ইবরন মারদুলবয়া, বায়হাকী শুআবুি ইমারন এবং ইবরন আসালকর হযরত 
ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন লয, তার লনকে এক বেলক্ত এরস বিি, লহ ইবরন 
আব্বাস! আলম চাই লয, লিাকরদররক িাি কারজর লনরদণি লদব ও মে কাজ লেরক লনরষধ 
করব।  আলম লক এিারব দীন প্রচাররর হক আদায় করব? লতলন বিরিন আিা কলর, তরব 
কুররঅারনর লতনলে আয়ারতর বোপারর পাকরাও হওয়ার আিঙ্কা না কর তরব কররত পার। 
লিাকলে বিি, আয়াত লতনলে লক?  

লতলন বিরিন, প্রেম আয়াত হরিা 
َن النَّاَس بِاْلِبرِ  َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكمْ َأتَْأُمُرو   

তরব লক লতামরা মানুষরক সৎ কারজর আরদি করে এবং লতামারদর লনরজরদররক 
িুরি যাি।– সূরা বাকারা ৪৪ 

লতলন বিরিন, তুলম লক এই আয়ারতর উপর আমি করররে? লস বিি, না।  
লতলন বিরিন, লেতীয় আয়াত হরিা- 

( َكبُ َر َمْقتاا ِعْنَد اللَِّه َأْن تَ ُقولُوا َما ََل تَ ْفَعُلونَ 3ا ِلَم تَ ُقوُلوَن َما ََل تَ ْفَعُلوَن )يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنو   
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লহ ইমানদারগণ! লতামরা যা কর না, তা বি লকন? লতামরা যা কর না, তা বিা 
আল্লাহর লনকে অলতিয় অসরন্তাষজনক।–সূরা আস-সফ: ২-৩ 

লতলন বিরিন, তুলম লক এই আয়ারতর উপর আমি করররে? লস বিি, না।  
লতলন বিরিন, তৃতীয় আয়াত হরিা হযরত সালিহ (আ) এর উলক্ত 

 َوَما ُأرِيُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى َما أَنْ َهاُكْم َعْنهُ 
আলম এো চাই না লয, আলম যা লেরক লতামারদররক লনরষধ করলে তা আলম লনরজ 

কলর- সূরা হুদ ৮৮ 
লতলন বিরিন, তুলম লক এই আয়ারতর উপর আমি করররে? লস বিি, না।  
তখন ইবরন আব্বাস (রা) বিরিন, তাহরি তাবিীগ বা দীন প্রচার লনরজর লেরক 

শুরু কর।  
ইমাম ইবনুি মুবারক (রহ) লকতাবুয যুহুরদ এবং বায়হাকী শুআবুি ইমারন িাবী 

(রহ) লেরক বণণনা কররন-  
نْ َيا ِإَلَّ سيعرض الله َعَلْيِه خطَبته َما َأرَادَ   بَها َما خطب خطيب ِفي الدُّ

দুলনয়ারত লয বক্তাই বকৃ্ততা লদরয়রে আল্লাহ তাআিা তার বকৃ্ততা লপি কররবন লয 
উরেরিে লস বকৃ্ততা লদরয়রে।  

ইমাম ইবরন সাদ, ইবরন আলব িাইবাহ, আহমদ আয যুহুরদ হযরত আবু দারদা 
(রা) লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন,  

 يل للَّذي يعلم َوََل يْعمل سبع َمرَّاتويل للَّذي ََل يعلم مر ة َوَلو َشاَء الله لعلمه وو 
ঐ বেলক্তর জনে একবার ধ্বংস লয জ্ঞান ও বুে রারখ না, যলদ আল্লাহ চান তরব 

তারক জ্ঞান ও বুে দান কররবন। আর ঐ বেলক্তর জনে সাতবার ধ্বংস, যার বুে জ্ঞান আরে 
লকন্তু আমি করর না।  

ইমাম আহমদ আয যুহুরদ হযরত আেুল্লাহ ইবরন মাসউদ (রা) লেরক বণণনা কররন 
লয, লতলন বরিন,  

 ويل للَّذي ََل يعلم َوَلو َشاَء الله لعلمه وويل لمن يعلم ثمَّ َليعمل سبع َمرَّات
লয জারন না তার জনে একার ধ্বংস। আর লয জারন অেচ আমি করর না তার 

জনে সাতবার ধ্বংস।  
 

□ □ □ □ 
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ََلةِ َوإِنَّ  ْبِر َوالصَّ (33َها َلَكبِيَرٌة إَِلَّ َعَلى اْلَخاِشِعيَن )َواْستَِعيُنوا بِالصَّ  

৪৫. লতামরা জধযণ ও নামারযর মাধেরম সাহাযে প্রােণনা কর। অবিে তা 
কলঠন তরব লবনীতরদর পরক্ষ নয়। 

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক বণণনা কররন লয,  

 إن َُّهَما معونتان من الله فاستعينوا بهما
নামায আর সবর হরিা আল্লাহর পক্ষ লেরক সাহাযে িারির উপায়। সুতরাং লতামরা 

এই দুলের মাধেরম সাহাযে অরেষণ কর।  
ইমাম ইবরন আবী হালতম হযরত উমর (রা) লেরক বণণনা কররন- 

ر َعن محارم اللهالصَّْبر صبران: َصبر ِعْند اْلُمِصيَبة حسن َوأحسن ِمْنُه الصَّبْ   
সবর দুই প্রকার। এক হরিা মুলসবরত সবর আর তা উিম। অপর হরিা আল্লাহর 

হারামকৃত লবষরয়র উপর সবর আর তা আররা উিম।  
  ইমাম ইবরন আলবদ দুনইয়া লকতাবুস সবরর, আবুি িায়খ লকতাবুস সাওয়ারব, 
দায়িামী মুসনাদ আি লফরদাউরস হযরত আিী (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) 
ইরিাদ কররন-  

ى اْلمْعِصَيةر على اْلُمِصيَبة وصبر على الطَّاَعة وصبر علالصَّْبر َثََلثَة َفَصب  
সবর লতন প্রকার। মুলসবরত সবর, আল্লাহর আনুগরতের উপর সবর এবং পাপ 

কারজর বোপারর সবর।  
ইমাম দারাকুতনী আফরারদ, ইবরন লমরদুইয়া, বায়হাকী এবং ইস্পাহানী লকতাবুত 

তারগীরব হযরত সাহি ইবরন আস সালয়দী (রা) লেরক বণণনা কররন- রাসূিুল্লাহ (সা) হযরত 
ইবরন আব্বাস (রা) লক বরিন- লহ বৎস! আলম লক লতামারক লকেু কো বিব না যার োরা 
আল্লাহ লতামার উপকার কররবন। লতলন বিরিন, হোাঁ ইয়া রাসূিাল্লাহ! রাসূিুল্লাহ (সা) 
বিরিন- 

اء يعرفك ِفي الشدَّة احفظ الله يحفظك احفظ الله َتجدُه أمامك تعرف ِإَلى الله ِفي الرخَ 
فَِإذا َسأَلت َفَسَأَل الله َوِإذا استعنت فَاْسَتِعْن بِاللَّه جف اْلَقَلم ِبَما ُهَو َكاِئن فَ َلو جهد 

اْلعباد َأن ينفعوك ِبَشْيء لم َيْكتُبُه الله َعَلْيك لم يقدروا َعَلْيِه َوَلو جهد اْلعباد َأن يضروك 
ك لم يقدروا َعَلْيِه فَِإن اْسَتطَْعت َأن تْعمل لله بِالص دِق ِفي اْلَيِقين ِبَشْيء لم َيْكُتبُه الله َعَليْ 
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فافعل فَِإن لم تستطع فَِإن ِفي الصَّْبر على َما تكره خيرا كثيرا َواْعَلم َأن النَّْصر َمَع الصَّْبر 
 َوَأن اْلفرج َمَع الكرب َوَأن َمَع اْلعسر يسرا

তুলম আল্লাহর (লবধানসমূরহর) লহফাযত কররব, তাহরি লতলন লতামার লহফাযত 
কররবন। আল্লাহর লবধান লমরন চিরব তাহরি তারক লতামার সামরন সদয় পারব। সুরখর 
সময় তুলম আল্লাহরক লচনরব, তাহরি করির সময় লতলন লতামারক লচনরবন।  যখন লকেু 
চাইরব তখন আল্লাহর কারেই চাইরব। যখন সাহাযে চাইরব তখন আল্লাহর কারেই সাহাযে 
চাইরব। জীবরন যা ঘেরব তা লিখা হরয় লগরে।  

লজরন রাখ! সমস্ত মানুষ যলদ লতামার উপকার কররত একলত্রত হরয় যায়, তরব 
আল্লাহ যা লতামার তাকদীরর লিরখ লররখরেন তা োড়া আর লকান উপকার তারা লতামার 
কররত পাররব না। অপরলদরক তারা সকরি লমরি যলদ লতামার লকান ক্ষলত করার ইিা করর 
তবু আল্লাহ লতামার জনে যা লিরখ লররখরেন তার বাইরর তারা লতামার লকান ক্ষলত কররত 
পাররব না।  

অতএব ইখিাস ও একলনিতা এবং ইয়াকীন ও দৃঢ় লবশ্বারসর সারে আমি করর 
যাও। লজরন রাখ! অপেেনীয় লবষরয় জধযণধারণ করার মারে অরনক কিোণ ররয়রে। জধরযণর 
সারেই ররয়রে আল্লাহর সাহাযে। লবপরদর পররই ররয়রে মুলক্ত। আর করির পরই সুখ। 

হাকীম লতরলমযী নাওয়ালদরুি উসূরি হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা 
কররন। লতলন  বরিন, আলম একলদন হযরত রাসূিুল্লাহ (সা) এর সারে তার লপেরন সওয়ার 
লেিাম। তখন রাসূিুল্লাহ (সা) আমারক বিরিন, আলম লক লতামারক করয়কলে জবলিরিের কো 
বিব না, যার োরা আল্লাহ লতামারক উপকৃত কররবন? আলম বিিাম, অবিেই বিুন। লতলন 
(সা) বিরিন-  

لِيله َواْلَعَمل قيمه َعَلْيك بِاْلعلِم فَِإن اْلعلم َخِليل اْلُمؤمن والحلم وزيره َواْلعقل دَ 
 والرفق َأبوُه واللين َأُخوُه َوالصَّْبر َأِمير ُجُنوده

তুলম ইিম লিখরব ও তা আাঁকরড় োকরব, লকননা ইিম হরিা মুলমরনর বনু্ধ। আর 
লহিম বা সহনিীিতা হরিা তার উলযর। আকি মুলমরনর পেপ্রদিণক। আমি তার মূিেবান 
পারেয়। নম্রতা তার লপতা সদৃি। িদ্রতা তার িাইরয়র সদৃি। আর সবর তার জসনেবালহনীর 
আলমর।  

ইমাম বায়হাকী শুআবুি ইমারন এবং খারারয়তী লকতাবুি লিাকর এ হযরত আনাস 
(রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ(সা) ইরিাদ কররন-  

 ِنْصَفاِن فَنصف ِفي الصَّْبر َونصف ِفي الشُّْكر
ইমারনর দুলে অংি। একলে অংি হরিা সবর আররকলে অংি হরিা লিাকর।  
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ইমাম বায়হাকী হযরত ইবরন মাসউদ (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) 
ইরিাদ কররন-  

 َواْلَيِقين اِْليمان ُكلهالصَّْبر نصف اِْليمان 
সবর হরিা অরেণক ইমান আর ইয়াকীন হরিা পুরা ইমান। 

ইমাম বায়হাকী হযরত আিী (রা) লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন, ইমান চারলে 
স্তরম্ভর উপর প্রলতলিত- সবর, আদি, ইয়াকীন এবং লজহাদ।  

ইমাম ইবরন আবী িাইবাহ ও ইমাম বায়হাকী (রহ) হযরত জালবর ইবরন আেুল্লাহ 
(রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) লক লজজ্ঞাসা করা হরিা লকান ইমান উিম? লতলন 
বিরিন,- ب ر والسماحة   জধযণ ও নম্রতা। লজজ্ঞাসা করা হরি লকান মুলমরনর ইমান পূণণ? লতলন الصَّ
বিরিন, أْحسنهم خلقا যার চলরত্র উিম।  

ইমাম বায়হাকী আেুল্লাহ ইবরন উবায়দ ইবরন উমায়র আি িাইসী লেরক লতলন তার 
লপতা ও দাদার ধারাবালহতকতায় বণণনা কররন লয, একবার আলম নবী কালরম (সা) এর 
লখদমরত উপলিত লেিাম। এমন সময় এক বেলক্ত এরস আরয করি, ইয়া রাসূিাল্লাহ! ইমান 
লক? লতলন বিরিন, ْبر والسماحة  জধযণ ও নম্রতা অবিিন করা। অতিঃপর লজজ্ঞাসা الصَّ
কররিন, লকান ইসিাম উিম? লতলন বিরিন, من سلم اْلُمسلُموَن من ِلَسانه َويَده যার হাত ও মুখ 
(এর অলনি) হরত অনে মুসিমান লনরাপদ োরক। অতিঃপর লজজ্ঞাসা কররিন, লকান লহজরত 
উিম? লতলন বিরিন, هجر السوء হারাম কাজ লেরক লহজরত করা (লেরড় লদয়া)। অতিঃপর 
লজজ্ঞাসা কররিন, লকান লজহাদ উিম? লতলন বিরিন, من أهريق دمه وعقر جواده যুরদ্ধ লয 
(দুিমরনর) রক্ত প্রবালহত করি আর যার লঘাড়ার পা লকরে লগি। অতিঃপর লজজ্ঞাসা 
কররিন, লকান সাদাকা উিম? লতলন বিরিন, جهد اْلمقل সুি অবিায় সাদকা করার লচিা 
করা। অতিঃপর লজজ্ঞাসা কররিন, লকান নামায উিম? লতলন  বিরিন, طول اْلقُنُوت যার 
লকয়াম িিা হয়।   

ইমাম বায়হাকী হযরত উবাদা ইবনুস সালমত (রা) লেরক বণণনা কররন লয, এক 
বেলক্ত আরয করি, ইয়া রাসূিাল্লাহ! লকান আমি উিম? লতলন বিরিন জধযণ ধারণ ও নম্রতা 
অবিিন। লস বিি, আলম এর লচরয়ও উিম করার ইিা রালখ। লতলন বিরিন,  

الله ِفي َشْيء من َقَضائِهِ  ََل تتهم  

আল্লাহ তাআিার লনধণালরত লকান বোপারর কখরনা আপলি কররা না। 
ইমাম বায়হাকী হযরত হাসান লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন- 

هاِْليمان الصَّْبر والسماحة الصَّْبر َعن محارم الله َوَأَداء فَ َرائض الل  
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 ইমান হরিা জধযণ ধারণ করা ও নম্রতা অবিিন করার নাম। আর সবর হরিা 
আল্লাহর হারামকৃত লবষযসমূহ লেরক লবরত োকা এবং ফরযকৃত লবষয়সমূহ পািন করা।  
 ইমাম ইবরন আলব িাইবাহ লকতাবুি ইমারন এবং বায়হাকী হযরত আিী (রা) লেরক 
বণণনা কররন- 

ْلَجَسد َوََل ِإيَمان ي االصَّْبر من اِْليمان ِبَمْنزَِلة الرَّْأس من اْلَجَسد ِإذا قطع الرَّْأس نَتن بَاقِ 
 لمن ََل َصبر َلهُ 

সবর ইমারনর মরধে িরীর লেরক লবলিন্ন মাোর মত। যখন মাো লকরে লদওয়া হয় 
তখন বাকী িরীরও নি হরয় যায়। যার জধযণ নাই তার ইমানও নাই।  

ইমাম ইবরন আলবদ দুরনইয়া এবং বায়হাকী (রহ) হযরত হাসান লেরক বণণনা 
কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন-  

َها بِالصَِّبِر، َولْ  نْ َيا، َواْخُرْج ِمن ْ  يَ ُردََّك َعِن النَّاِس َما تَ ْعَلمُ َأْدِخْل نَ ْفَسَك ِفي ُهُموِم الدُّ
 ِمْن نَ ْفِسكَ 

তুলম লনরজরক দুলনয়ার লচন্তা-িাবনায় জলড়ত কর। আর সবররর মাধেরম তা লেরক 
উিীণণ হরয় যাও। আর তুলম লনরজর বোপারর যা জান, তা লযন লতামারক অপররক কি লদওয়া 
লেরক লবরত রারখ। 

ইমাম বায়হাকী হযরত বারা ইবরন আলযব (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) 
ইরিাদ কররন-  

نَ ْيِه ِإَلى زِيَنة  نْ َيا حيل بَينه َوبَين َشْهَوته ِفي اآْلِخَرة َومن مد َعي ْ من قضى نهمته ِفي الدُّ
ِفي ملكوت السََّماء َومن َصبر على اْلُقوت الشَّديد أْسكنُه الله المترفين َكاَن مهيناا 
 الفردوس َحْيُث َشاءَ 

লয বেলক্ত দুলনয়ারত তার (সব) চালহদারক পূণণ করররে আলখরারত তার ও তার 
চালহদার মারে প্রলতবন্ধকতা সৃলি হরয় যারব। আর লয বেলক্ত দুলনয়ার লিাগ-লবিাসীরদর প্রাচূযণ 
ও জাাঁকজমরকর লদরক িািসার দৃলি লদরব লস আসমারনর বাদিার (আল্লাহ) লনকে লহয় হরয় 
যারব। আর লয বেলক্ত োনাোলন ও কি-লেরির লরলযরক জধযণধারণ কররব আল্লাহ তাআিা 
তারক জান্নাতুি লফরদাউরসর লযখারন খুলি অবিান করারবন।  

ইমাম আহমদ, মুসলিম, লতরলমযী, ইবরন মাজাহ, এবং ইমাম বায়হাকী তার িরে 
হযরত ইবরন উমর (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন-  

 قد َأْفلح من أسلم وََكاَن رزقه كفافاا وصبر على َذِلك
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ঐ বেলক্ত সফিকাম- লয ইসিাম গ্রহণ করররে এবং প্ররয়াজনীয় পলরমাণ লরলযক 
লপরয়রে আর এর উপর জধযণধারণ করররে। 

ইমাম বায়হাকী (রহ) হযরত আবুি হুয়ায়লরস (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ 
(সা) ইরিাদ কররন-  

 طُوَبى لمن رزقه الله الكفاف وصبر َعَلْيهِ 
সুসংবাদ তার জনে- লয প্ররয়াজনীয় পলরমাণ লরলযক লপরয়রে এবং এর উপর 

জধযণধারণ করররে।  
ইমাম বায়হাকী আসআস ইবরন সািামাহ লেরক লতলন আবু হাজার আসাদীর মাধেরম 

বণণনা কররন লয, রাসূিুল্লাহ (সা) এক বেলক্তরক না লপরয় তার কো লজজ্ঞাসা কররিন। পরর 
লিাকলে আসি এবং বিি, ইয়া রাসূিাল্লাহ!! আলম ইিা কররলে লয, অমুক পাহারড় চরি যাব 
আর লসখারন লনিৃরত লেরক আল্লাহর ইবাদরত লিপ্ত োকব। রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন,  

ِعَباَدته َخالِيا  ِفي بعض َمَواِطن اِْلسَلم خير من لصبر أحدُكم َساَعة على َما يكره
 َأْربَِعيَن سنة

লতামারদর জনে ইসিারমর লকান িারনর অপেেনীয় লবষয়াবিীর বোপারর এক মুহুতণ 
জধযণ ধারণ করা লনিৃরত বরস চলল্লি বের ইবাদত করা হরত উিম।  

ইমাম বুখারী মুফরারদ, লতলরলমযী ও ইবরন মাজাহ হযরত ইবরন উমর (রা) লেরক 
বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন-  

ي ََل يخالط اْلُمسلم الَِّذي يخالط النَّاس ويصبر على أذاهم خير من اْلُمسلم الَّذِ 
 النَّاس َوََل يصبر على أذاهم

লয মুসিমান লিাকজরনর সারে লমরি-লমরি োরক এবং তারদর লদওয়া করি 
জধযণধারণ করর লস ঐ মুসিমান লেরক উিম- লয লিাকরদর সারে লমরি-লমরি োরক না এবং 
তারদর লদওয়া করি জধযণধারণ করর না।  

ইমাম বায়হাকী হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) 
ইরিাদ কররন- লক আরে লয পেে করর আল্লাহ তাআিা তারক জাহান্নারমর গরম ও কি 
লেরক রক্ষা কররবন। অতিঃপর বিরিন, লজরন রাখ! জান্নারতর আমিরক দুিঃখ-কি োরা 
লবিন করা হরয়রে- এো লতলন লতলনবার বিরিন। লজরন রাখ, জাহান্নারমর আমিরক 
আসলক্তর োরা লবিন করা হরয়রে- এোও লতলন লতনবার বিরিন। অতিঃপর বিরিন, 
লসৌিাগেবান ঐ বেলক্ত যারক লফতনা লেরক রক্ষা হরয়রে। আর যারক পরীক্ষায় লনপলতত করা 
হরয়রে অতিঃপর লস সবর করররে, তার জনে আফরসাস, আফরসাস।   
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ইমাম বায়হাকী হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন এবং লতলন এোক 
যয়ীফ বরিরেন- রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন-  

 َما َصبر أهل بَيت على جهد َثََلثاا ِإَلَّ َأتَاُهم الله برزق
লযই পলরবার লকান কি ও মুলসবরতর উপর লতন লদন জধযণধারণ কররব আল্লাহ 

তারদররক লরলযক দান কররবন (লরলযক বালড়রয় লদরবন)। 
ইমাম বায়হাকী হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) 

ইরিাদ কররন- 

 من َجاع َأو اْحَتاَج فكتمه النَّاس َكاَن َحقاا على الله َأن يرزقه رزق سنة من َحََلل
 লয বেলক্ত কু্ষধােণ রইি অেবা লকান প্ররয়াজন লদখা লদি আর লস তা মানুরষর লেরক 

লগাপন রাখি। তরব আল্লাহর উপর হক হরয় লগি লয, আল্লাহ তারক এক বৎসররর হািাি 
লরলযক দান কররবন।  

ইমাম বায়হাকী হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) 
ইরিাদ কররন-  

نْ َيا َثََلثَة َأيَّام َوُهَو فِ  َما من ُمؤمن تَِقي   ي َذِلك رَاض َعن الله من يحبس الله َعنُه الدُّ
 غير جزع ِإَلَّ َوَجبت َلُه اْلجنَّة

ঐ মুলমন মুিাকী যার লেরক আল্লাহ তাআিা লতনলদন দুলনয়ারক আেরক ররখরেন 
এবং লস এর উপর সবর করররে আর লকান হা-হুতাি কররলন, তরব তার জনে জান্নাত 
ওয়াজীব। 

ইমাম বায়হাকী হযরত শুরাইহ (রহ) লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন, যখন আমার 
উপর লকান মুলসবত আরস তখন আলম চারবার আল্লাহর প্রিংসা কলর। আলম এজনে আল্লাহর 
প্রিংসা কলর লয, লতলন এর লচরয় বড় লকান লবপরদ আমারক পলতত কররনলন। আলম এজনে 
আল্লাহর প্রিংসা কলর লয,  লতলন আমারক এই লবপরদ জধযণ দান করররেন। আলম এজনে 
আল্লাহর প্রিংসা কলর লয,  লতলন আমারক ‘ইন্না লিল্লাহ’ পাঠ করার লসৌিাগে দান করররেন 
আর আলম এরত প্রলতদান প্রালপ্তর আিা রালখ। আলম এজনে আল্লাহর প্রিংসা কলর লয, এই 
মুলসবত আমার দীরনর মরধে লপৌরেলন।  

ইমাম আহম লকতাবুয যুহুরদ এবং ইমাম বায়হাকী (রহ) হযরত হাসান লেরক বণণনা 
কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন-  

 أفضل اِْليمان الصَّْبر والسماحة
উিম ইমান হরিা জধযণ ও নম্রতা। 
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ইমাম মালিক, আহমদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, লতরলমযী, নাসাঈ এবং 
বায়হাকী হযরত আবু সাঈদ আি খুদরী (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ 
কররন- 

تْعطوا  أ َولم ِإنَّه َوَمْن َيْستَ ْعِفْف يُِعفَُّه اللَُّه، َوَمْن َيْستَ ْغِن يُ ْغِنِه اللَُّه، َوَمْن َيَصب َّْر ُيَصبِ ْرُه اللَُّه،  
 َعطَاءا َخْيرا َوَأْوَسع ِمَن الصَّْبِر.

 লয বেলক্ত অপররর লনকে চাওয়া লেরক লেরক বাচরত চায় আল্লাহ তাআিা তারক 
অপররর লনকে চাওয়া লেরক বালচরয় রারখন। লয অমুখারপক্ষী োকরত চায় আল্লাহ তারক 
অমুখারপক্ষী রারখন। লয জধযণ ধারণ কররত চায় আল্লাহ তারক জধযণ ধারণ করার িলক্ত দান 
কররন। সবর বা জধযণ লেরক অলধক প্রিস্ত লকান লবষয় লতামারদররক লদয়া হয় লন।  

ইমাম ইবরন আলবদ দুনইয়া এবং বায়হাকী হযরত হাসান (রহ) লেরক বণণনা 
কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) একলদন বালহরর এরস বিরিন, লতামারদর লকউ লক এো কামনা কর 
লয, আল্লাহ তাআিা তারক লিক্ষা বেতীত জ্ঞান দান কররন। লহদায়াত অনুসন্ধান োড়াই 
লহদায়াত প্রদান কররন। লতামারদর লকউ লক এো চায় লয, আল্লাহ তাআিা তার (অন্তররর) 
অন্ধত্বরক দূর করর তারক দৃলিমান কররন? 

লজরন রাখ! লয বেলক্ত দুলনয়ার প্রলত অনাগ্রহী হরব আর আিা-আকাঙ্ক্ষা সীলমত 
রাখরব আল্লাহ তাআিা তারক লিক্ষা বেতীতই জ্ঞান দান কররবন, কাররা পে প্রদিণন বেতীতই 
পে প্রদিণন কররবন। লজরন রাখ লয, লতামারদর পর এমন লিাকজন আসরব, যারদর জনে 
যুিুম ও হতো বেতীত রাজত্ব কারয়ম হরব না, কৃপণতা ও গবণ োড়া ধনাঢ্েতা িারি হরব না, 
িািবাসা ও হৃদেতা িাি হরব না দীরনর বোপারর অপরাধ ও প্রবৃলির অনুসরণ করা োড়া।  

অতএব লতামারদর মরধে যারা ঐ যুগ পায় আর দালরদ্রতার উপর জধযণ ধারণ করর 
যলদও স্বিিতা িারি সক্ষম হয়, ঘৃণা-লবরেষ এর উপর সবর করর যলদও িািবাসা িারির 
বোপারর সক্ষম হয়, অপমারনর উপর জধযণ ধারণ করর যলদও সম্মান িারির উপর সক্ষম হয়। 
আর এই সবলকেু আল্লাহর সন্তুলির জনে সহে করর তরব আল্লাহ তাআিা তারক ৫০ িহীরদর 
সওয়াব প্রদান কররবন।  

ইমাম আহমদ আয যুহুরদ হযরত উমর ইবনুি খািাব (রা) লেরক বণণনা কররন। 
লতলন বরিন,  

 وجدنَا خير عيشنا الصَّْبر

আমরা আমারদর উিম জীবরন (উিম জীবন িারি) জধযণরকই লপরয়লে। 
ইমাম আবু নুআইম লহিইয়ারত মায়মুন ইবরন লমহরান লেরক বণণনা কররন। লতলন 

বরিন,  



তাফসীর আদ দুররর মানসূর    সূরা আি বাকারা:৪৫    67 

 

`̀vviiææmm  mmvvAAvv`̀vvZZ  

 َشْيء ِإَلَّ بِالصبرِ  َما نَاَل رجَل من جسيم اْلَخْير
সবর বেতীত মানুরষর জীবরন বড় লকান কিোাণ িাি হয় না। 
ََلة{ تَعَالَى: قَْوله َوأما }َوالصَّ  

আল্লাহ তাআলার বাণ ীঃ এবং োিাতযর িাধ্েতি সাহাযে চাও 

ইমাম আহমদ, আবু দাউদ এবং ইবরন জালরর হযরত হুযায়ফা (রা) লেরক বণণনা 
কররন। লতলন বরিন- 

ل الله صلى الله َعَلْيِه َوسلم ِإذا حز بِِه َأمر فزع ِإَلى الصَََّلةَكاَن َرُسو   
যখনই রাসূিুল্লাহ (সা) এর লকান প্ররয়াজন বা সংকে লদখা লদত তখনই লতলন 
নামারয দালড়রয় লযরতন। ইমাম ইবরন আলবদ দুনইয়া এবং ইবরন আসালকর হযরত 
আবু দারদা (রা) লেরক বণণনা কররন-  

َلة ريح َكاَن مفزعهَكاَن َرُسول الله صلى الل ِإَلى اْلَمْسِجد َحتَّى  ه َعَلْيِه َوسلم ِإذا َكاَنت لَي ْ
 يسكن َوِإذا حدث ِفي السََّماء حدث من كسوف شمس َأو قمر َكاَن مفزعه ِإَلى الصَََّلة

লযই রারত েরড়া হাওয়া বইত লসই রারত মসলজদ রাসূিুল্লাহ (সা) এর আশ্রয়িি 
হত- লয পযণন্ত না তা িান্ত হত। আর আকারি লকান লবপযণয় ঘেরি লযমন সূযণ ও চন্দ্রগ্রহণ- 
তখন লতলন নামারযর আশ্রয় লনরতন।  

আহমদ নাসাঈ ও ইবরন লহব্বান হযরত সুহাইব (রা) লেরক বণণনা কররন। লতলন 
বরিন 

 يفزعون ِإذا فزعوا ِإَلى الصَََّلة -يَ ْعِني اأْلَنِْبَياء  -َكانُوا 
তারা অেণাৎ আলিয়া লকরাম যখন লকান িরয়র সমু্মখীন হরতন তখন নামারয 

মরনালনরবি কররতন। 
সাঈদ ইবরন মানসূর, ইবনুি মুনলযর, ইবরন জালরর এবং বায়হাকী (রহ) হযরত 

ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন- হযরত ইবরন আব্বাস (রা) সফরর লেরিন। এমন 
সময় তারক তার এক সন্তারনর মৃতুে সংবাদ লদওয়া হয়। তখন লতলন সওয়ারী লেরক লনরম 
দুই রাকাত নামায আদায় কররন এবং ইন্না লিল্লালহ ওয়া ইন্না ইিাইলহ রালজউন পাঠ কররন। 
তারপর বরিন- আমারদর লসই কাজই করা উলচত যার প্রলত আমারদর প্রলতপািক 
আমারদররক লনরদণি লদরয়রেন। লতলন বরিরেন- 

 َواْسَتِعيُنوا بِالصَّْبِر َوالصَََّلةِ 
লতামরা জধযণ ও নামারযর মাধেরম সাহাযে প্রােণনা কর। 

ইমাম বায়হাকী শুআবুি ইমারন হযরত উবাদা ইবরন মুহাম্মদ উবাদা ইবনুস সালমত 
(রা) লেরক বণণনা কররন। যখন হযরত উবাদা (রা) এর মৃতুের সময় ঘলনরয় এরিা, তখন 
লতলন বিরিন- লতামারদর লকান বেলক্তর আমার জনে ক্রেন করা জবধ নয়। অতএব যখন 
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আমার রূহ কবয হরয় যারব তখন লতামরা ওযু কররব এবং খুব িািিারব ওযু কররব। 
অতিঃপর লতামরা সবাই মসলজরদ লগরয় নামায পড়রব। অতিঃপর আল্লাহর সব বাো এবং 
লনরজরদর জনে ক্ষমা প্রােণনা কররব। লকননা আল্লাহ তাআিা বরিরেন-  َواْستَِعينُوا بِالصبِر

ََلة  লতামরা জধযণ ও নামারযর মাধেরম সাহাযে প্রােণনা কর।”এরপর দ্রুত আমারক দাফন“ َوالصَّ
করর লদরব।  

ইমাম বায়হাকী শুআবুি ইমারন মাকালতি ইবরন লহব্বান লেরক এই আয়াত প্রসরঙ্গ 
বণণনা কররন। আলখরাত অরেষরণ জধরযণর সারে নামায ও ফারারয়য তো লনরদণিাবিীর 
মাধেরম সাহাযে প্রােণনা কর। আর নামারযর লহফাযত কর, এো তার যোসমরয় আদায় কর। 
আর তার মরধে লতিাওয়াত, রুকু লসজদা, তাকবীর তািাহুদ এবং নবী কালরম (সা) এর প্রলত 
দরূদ পাঠ কর আর তার প্ররতেক রুকন িািিারব আদায় কর। এোই হরিা নামায নামায 
পূণণ করা ও প্রলতলিত করা। আল্লাহ তাআিা বরিন- َوإِنََّها لكبيرة إِلَّ على الخاشعين অেণাৎ 
লতামারদর বায়তুি মুকাোস লেরক লফরর কাবার লদরক মুখ করা  মুনালফক ও ইহুদীরদর 
লনকে অরনক িারী। إِلَّ على الخاشعين তরব লবনয় অবিিনকারী বেতীত।   

ইমাম জালরর হযরত যাহহাক (রহ) লেরক َوإِنََّها لكبيرة এর অেণ لثقيلة িারী বণণনা 
করররেন।  

ইমাম ইবরন জালরর ইবরন যায়দ লেরক এই আয়াত প্রসরঙ্গ বণণনা কররন। 
মুিলরকরা বিি, লহ মুহাম্মদ! আল্লাহর কসম! তুলম আমারদররক এমন কারজর লদরক আহ্বান 
কর যা অরনক বড়। অেণাৎ তারদর উরেিে হরিা নমায এবং আল্লাহর উপর ইমান আনয়ন 
করা। 

ইমাম ইবরন জালরর, ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা 
কররন।  َّعلى الخاشعينإِل  োরা উরেিে  

 المصدقين ِبَما أنزل الله
আল্লাহর নালযিকৃত লকতাব সতোয়নকারী। 

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক এর অেণ বণণনা কররন 
  ইমানদারগণ। اْلُمؤمنِينَ 

ইমাম ইবরন জালরর আবুি আলরয়া (রহ) লেরক এর অেণ বণণনা  َاْلَخائِِفين িয়কারী। 

 

□ □ □ □ 
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ُهْم إَِلْيِه َراِجعُونَ  ِذَُن َُُظنُّوَن َأنَُّهْم ُمََلُقو َرب ِِهْم َوَأنَّ  (33) الَّ

৪৬.যারা ধারণা (লবশ্বাস) করর লয, লনশ্চয়ই তারদর প্রলতপািরকর 
সারে তারদর সাক্ষাত হরব এবং তারই লদরক (সবাই) লফরর যারব। 

ইমাম ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত মুজালহদ (রহ) 
লেরক বণণনা কররন লয, কুরআরনর লযখারনই ظن যান (ধারণা) িে উরল্লখ করা হরয়রে 
লসখারন তা يَِقين ইয়াকীন (দৃঢ় লবশ্বাস) অরেণ বেবহার হরয়রে।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত আবুি আলিয়া (রহ) লেরক এর তাফসীর প্রসরঙ্গ বণণনা 
কররন লয, তারা এই লবশ্বাস রারখ লয, লকয়ামরতর লদন তারদররক আল্লাহর লনকে লফরর 
লযরত হরব।  

□ □ □ □ □ 
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ْلتُُكْم َعلَ  تِي َأْنعَْمُت َعَلْيُكْم َوَأن ِي َفضَّ ى اْلعَاَلِميَن َُا بَنِي إِْسَرائِيَل اْذُكُروا نِْعَمتَِي الَّ
(33)  

৪৭.লহ বনী ইসরাইি! স্মরণ কর আলম লতামারদররক লয লনআমত 
দান কররলেিাম এবং আলম লতামারদররক সমগ্র পৃলেবীর উপর লশ্রিত্ব 
দান কররলেিাম। 

ইমাম ইবনুি মুনলযর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত উমর ইবনুি খািাব (রা) 
লেরক বণণনা কররন লয, যখন লতলন এই আয়াত লতিাওয়াত কররতন তখন বিরতন ঐ 
(ইহুদী) সম্প্রদায় অলতবালহত হরয় লগরে। এখন লতামরা উরেিে। 

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক বণণনা কররন লয, লতলন 
বরিন, লনআমত োরা উরেিে আল্লাহর ঐ সকি লনআমত যা আল্লাহ তাআিা তারদররক 
লদরয়রেন অেবা এতেেতীত যা আরে। আল্লাহ তাআিা তারদর জনে পাের লেরক পালন লবর 
করররেন। তারদর প্রলত মান্না ও সািওয়া নালযি করররেন আর তারদররক লফরআউন 
সম্প্রদারয়র দাসত্ব লেরক মুলক্ত দান করররেন। 

ইমাম আেুর রাযযাক, আে ইবরন হুমায়দ হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক  َوأَنِّي

  ,এর তাফসীর বণণনা কররন লয فضلتكم على اْلعَالمين
 فضلوا على اْلَعالم الَِّذي َكانُوا ِفيِه َولُكل زَمان َعالم

তারদররক ঐ জগরতর উপর লশ্রিত্ব লদওয়া হরয়রে লয যুরগ তারা লেি। আর 
প্ররতেক যুরগ লিন্ন জগত ররয়রে।  

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ মুজালহদ (রহ) লেরক এর তাফসীর বণণনা কররন লয, 
তারা যারদর মরধে লেি তারদর মরধে তারদররক লশ্রিত্ব লদওয়া হরয়লেি।  

 

□ □ □ □ □ 
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ْؤَخُذ َنْفس  َشْيئًا َوََل ُُْقبَُل ِمْنَها َشَفاَعٌة َوََل ُُ  َواتَُّقوا َُْوًما ََل تَْجِزي َنْفٌس َعنْ 
(33ِمْنَها َع ٌُْل َوََل ُهْم ُُْنَصُروَن )  

৪৮.লতামরা ঐ লদনরক িয় কর লযলদন লকউ কাররা লকান কারজ 
আসরবনা। কাররা সুপালরি গ্রহণ করা হরব না। কাররা লনকে লেরক 
লকান লবলনময়ও গ্রহণ করা হরব না এবং তারদররক লকান প্রকার 
সাহাযেও করা হরব না।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত সুেী (রহ) লেরক َل تجزي نفس َعن نفس َشْيئا এর 
এই অেণ বণণনা কররন লয, 

َفَعة َشْيئا  ََل تغني نفس ُمؤمَنة َعن نفس َكاِفَرة من اْلَمن ْ
লকান মুলমন বেলক্ত লকান কালফররক লকান িাি ও উপকালরতা প্রদান কররব না। 
ইমাম ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন 

লয,  
 اْلعْدل اْلِفْديَة

আদি োরা উরেিে হরিা লফদইয়া। 

□ □ □ □ □ 
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ْيَناُكْم ِمْن َآِل فِْرَعْوَن َُُِوُموَنُكْم سُوَء اْلعََذابِ َُُذب ُِحوَن َأْبَناَءُكْم  َوإِْذ َنجَّ
َِاَءكُ  ِْتَْحيُوَن نِ (33ْم َوفِي َذِلُكْم بَََلٌء ِمْن َرب ُِكْم َعِظيمٌ )َوَُ  

৪৯.আর স্মরণ কর যখন আলম লতামারদররক লফরআউন সম্প্রদায় 
হরত মুলক্ত লদরয়লেিাম। তারা লতামারদররক করঠার িালস্ত লদত আর 
লতামারদর পুত্ররদররক যরবহ করর লমরয়রদররক জীলবত লররখ লদত। 
এরত লতামারদর প্রলতপািক লেরক লতামারদর জনে মহাপরীক্ষা লেি।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন, 
গণক ও িলবষেেক্তারা লফরআউনরক বিি লয, এ বের একলে বাচ্চা পয়দা হরব, লয লতামার 
বাদিাহীরক লিষ করর লদরব। লফরআউন প্রলত হাজার নারীর জনে একিতজন করর লিাক 
লনধণারণ করর লদরিন নজরদারীর জনে। আর প্ররতেক একিত পুরুরষর জনে দিজন আর 
সকরির জনে আররা দিজন লনধণারণ করর লদরিন।  

লফরআউন বিি, িহররর প্ররতেক গিণবতী মহীিার প্রলত িক্ষে রাখরব, যখনই লকউ 
লেরি সন্তান প্রসব কররব, তখনই তারক যরবহ করর লদরব। আর যলদ লমরয় সন্তান প্রসব 
করর তরব তারক লেরড় লদরব। بحون أبناءكم ويستحيون نساءكميذ  এর মরধে এই ঘেনারই 
ইলঙ্গত ররয়রে।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম আবুি আলিয়া লেরক এর তাফসীর বণণনা কররন লয, 
লফরআউন চারিত বের ধরর বনী ইসরাইি এর মালিক লেি। গণক ও িলবষেেক্তারা 
লফরআউনরক বিি লয, এ বের লমসরর একলে বাচ্চা পয়দা হরব, লয লতামারক লিষ করর 
লদরব। লফরআউন তখন িহররর মহীিারদর জনে দাঈ মহীিারদররক পাঠারিন। যখনই লকান 
বাচ্চা জন্ম লনত তখন তার কারে লনরয় আসা হত আর লস হতো করর লফিত, আর লমরয় 
বাচ্চারদররক জীলবত রাখত।  

ইমাম ইবরন জালরর ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক এর  بََلء

অেণ করররেন من ربُكم َعِظيم   লনআমত।  نْعَمة
ইমাম ওকী মুজালহদ (রহ) লেরক বণণনা কররন লয এর উরেিে হরিা  

 نْعَمة من ربُكم َعِظيَمة
লতামার ররবর পক্ষ লেরক অরনক বড় লনআমত। 

 

□ □ □ □ □ 
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(33ُروَن )َوإِْذ َفَرْقَنا بُِكمُ اْلبَْحَر َفَأْنَجْيَناُكْم َوَأْغَرْقَنا َآَل فِْرَعْوَن َوَأْنتُْم تَْنظُ   

যখন লতামারদর জনে সাগররক লবিক্ত কররলেিাম এবং লতামারদররক 
উদ্ধার কররলেিাম ও লফরআউন সম্প্রদায়রক লনমলিত কররলেিাম। 
আর লতামরা তা প্রতেক্ষ করলেরি।  

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক এই  َوإِذْ فََرْقنَا ِبُكُم اْلبَْحَر

ْغَرْقنَا آََل فِْرَعْونَ فَأَْنَجْينَاُكْم َوأَ   আয়ারতর তাফসীর বণণনা কররন লয, আল্লাহ তাআিা তারদর জনে 
সমুদ্ররক িাগ করর লদন এমনলক তা শুষ্ক রাস্তা হরয় যায় যার মরধে তারা চিলেরিন। 
অপরলদরক এই পরেই তারদর িত্রুরদররক লনমলিত করররেন। এো আল্লাহর পক্ষ লেরক 
লনআমত ও অনুগ্রহ। আল্লাহ তাআিা তারদররক এো স্মরণ করারিন যারত তারা এর 
কৃতজ্ঞতা আদায় করর আর তার হক লচরন লনয়।  

ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম নাসাঈ এবং বায়হাকী হযরত ইবন ‘আব্বাস (রা) 
লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন,  

يَ ْوم َعاُشورَاء فَ َقاَل: َما َهَذا اْليَ ْوم  قدم َرُسول الله صلى الله َعَلْيِه َوسلم اْلَمِديَنة فَ َرأى اْليَ ُهود َيُصوُمونَ 
الَِّذي تصومون قَاُلوا: َهَذا يَ ْوم َصالح نجى الله ِفيِه بني ِإْسَرائِيل من عدوهم فصامه ُموَسى َنحن َأَحق 

 بُموَسى ِمْنُكم فصامه َوأمر بصومه
রাসূিুল্লাহ (সা) মদীনায় আগমন করর লদখরত লপরিন লয, ইহুদীরা ‘আশুরার লদরন 

লরাযা পািন করর। লতলন লজজ্ঞাসা কররিন এ লদরন তারা লরাযা রারখ লকন? তারা বিি, 
এো অলত উিম লদন, এই লদরন আল্লাহ তা’আিা বনী ইসরাঈিরক তারদর িত্রুর কবি হরত 
নাজাত দান কররন, ফরি এই লদরন মূসা (আ) সাওম পািন কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) 
বিরিন, আলম লতামারদর লেরক মূসার অলধক লনকেবতণী, এরপর লতলন এ লদরন লরাযা পািন 
কররন এবং অনেরদররক লরাযা রাখরত লনরদণি লদন । 

ইমাম আবু ইয়ািা এবং ইবরন মারদুলবয়া হযরত আনাস (রা) মারফত নবী (সা) 
লেরক বণণনা কররন লয,  

 فلق اْلَبْحر لبني ِإْسَرائِيل يَ ْوم َعاُشورَاء
আশুরার লদন বনী ইসরাইরির জনে সাগর লবিক্ত হয়। 

 

□ □ □ □ □ 
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(33َوإِْذ َواَع َُْنا ُموَسى َأْربَِعيَن َلْيَلًة ُثمَّ اتََّخْذتُمُ اْلِعْجَل ِمْن بَْع ُِِه َوَأْنتُْم َظاِلُموَن )  

আর যখন আলম মূসার সারে চলল্লি রারতর অঙ্গীকার লনরয়লেিাম। 
আর তারপর লতামরা বােুররক (উপাসেরুরপ) গ্রহণ কররলেরি। আর 
লতামরা লতা লেরি যালিম (সীমািঙ্ঘনকারী)।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত আবুি আলিয়া (রহ) লেরক এই আয়াত প্ররসঙ্গ বণণনা 

কররন লয, তা লেি লযিকাদ মাস এবং লযিহজ মারসর দি লদন। এো ঐ সমরয়র ঘেনা 

যখন মূসা (আ) তার কওমরক লররখ যান এবং তারদর প্রলত হারুন (আ)-লক প্রলতলনলধ লনযুক্ত 

করর যান। লতলন তূর পাহারড় চলল্লি রাত অবিান কররন। আল্লাহ তাআিা তার প্রলত 

তখতীরত (কারঠর েুকরায়) তাওরাত নালযি কররন। আল্লাহ তাআিা মূসা (আ) এর সারে 

কাে লেরক কো বরিরেন আর মূসা (আ) কিম চিার আওয়ায শুরনরেন। আর আমারদর 

লনকে এই সংবাদ লপৌঁরেরে লয, চলল্লি লদরনর মরধে মূসা (আ) এর প্রস্রাব-পায়খানার বা ওযু 

িাঙ্গার লকান অবিা সৃলি হয়লন।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত হাসান লেরক বণণনা কররন। ঐ লগা বৎস বনী 

ইসরাইি যার পূজা করত তার নাম লেি يهبوب ইয়াহুব।  
 

□ □ □ □ □ 
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ُكْم تَْشُكُروَن ) (33ُثمَّ َعَفْوَنا َعْنُكْم ِمْن بَع ُِْ َذِلَك َلعَلَّ  

এরপরও আলম লতামারদররক ক্ষমা কররলেিাম লযন লতামরা কৃতজ্ঞতা 
প্রকাি কর।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত আবুি আলিয়াা্ লেরক ثمَّ َعفَْونَا َعْنُكم من بعد ذَِلك এর 

তাফসীর বণণনা কররন লয, আলম লতামারদররক ক্ষমা করর লদিাম বােুর পূজা করার পর।  
 

□ □ □ □ □ 
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ُكْم تَْهت َُُوَن )َوإِْذ َآتَْيَنا ُموَسى اْلِكتَاَب َواْلُفرْ  (30َقاَن َلعَلَّ  

আর যখন আলম মূসারক লকতাব ও ফুরকান (সতে লমেোর 
পােণকেকারী) লদরয়লেিাম। লযন লতামরা লহদায়াতপ্রাপ্ত হও। 

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ এবং ইবরন জালরর হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক এই  َوإِذ

 আয়াত প্রসরঙ্গ বণণনা কররন। লকতাব োরা উরেিে ফুরকান যা آتَْينَا ُموَسى اْلكتاب َواْلفْرقَان

সতে ও লমেোর মরধে পােণকে সৃলি করর।  

ইমাম ইবরন জালরর এবং ইবনুি মুনলযর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা 

কররন। লতলন বরিন  

ْنِجيل َوالزَّبُور َواْلفْرقَان  اْلفْرقَان جماع اْسم الت َّْورَاة َواْْلِ
ফুরকান হরিা তাওরাত যাবূর ইলিি এবং কুরআরনর জারম বা বোপক। 

□ □ □ □ □ 
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ِحيمُ ) اُب الرَّ ُه ُهَو التَّوَّ (33َخْيٌر َلُكْم ِعْن َُ بَاِرئُِكْم َفتَاَب َعَلْيُكْم إِنَّ  

৫৪.আর যখন মূসা (আ) লনজ সম্প্রদায়রক বিি, লনশ্চয়ই লতামরা 
লগা-বৎসরক (উপাসেরুরপ) গ্রহণ করর লতামরা লনরজরদর উপর যুিুম 
করররে। অতএব লতামরা লতামারদর সৃলিকতণার লনকে তওবা কর 
এবং এরক অপররক হতো কর। লতামারদর সৃলিকতণার লনকে এোই 
উিম। লতলন লতামারদর তওবা কবুি কররবন। লনশ্চয়ই লতলন তওবা 
কবুিকারী দয়াময়।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন, 

মূসা (আ) তার সম্প্রদায়রক আল্লাহর লনরদণি শুলনরয় বিরিন, লতামরা লনরজরা লনরজরদররক 

হতো কর। অতএব যারা বােুর পূজা কররলেি তারা আত্মরগাপন করর লফিি। আর যারা 

বােুর পূজা লেরক লবরত লেি তারা লনরজরদরররক হতো করার জনে প্রস্তুত হরয় লগি। হারত 

েুলর লনরয় তারা দালড়রয় লগি। তখন একলে অন্ধকার তাদরররক আিালদত করর লফিি। এ 

অন্ধকারর তারা এরক অপররক হতো কররত িাগি। অতিঃপর অন্ধকার লকরে লগরি লদখা 

লগি লয, মৃরতর সংখো ৭০ হাজার। যারা লনহত হন তারদর জনে এোই লেি তওবা আর 

যারা লবাঁরচ যান তারদর জনেও এো লেি তওবা।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত আিী (রা) লেরক বণণনা কররন। বনী ইসরাইি 

হযরত মূসা (আ)-লক লজজ্ঞাসা কররিন, আমারদর তওবা লক? লতলন বিরিন. লতামরা এরক 

অপররক হতো কররব। অতএব তখন তারা েুলর উলঠরয় লনি এবং প্ররতেরক তার িাই, 

লেরিরক হতো কররত িাগি। আল্লাহর িপে! লকউই এই পররায়া করি না লয, লক কারক 

হতো কররে। এমনলক তারদর ৭০ হাজার লনহত হরয় লগি। আল্লাহ তাআিা মূসা (আ) এর 

প্রলত ওহী পাঠারিন লয, তারদররক লনরদণি দাও লয, তারা লযন  হাত উলঠরয় লনয় অেণাৎ হতো 

বন্ধ করর লদয়। অতএব লয লনহত হরিা তারক ক্ষমা করর লদয়া হরিা আর লয লবাঁরচ রইি 

তার তওবা কবুি করা হরিা।  

ইমাম তাসতী হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন। নারফ লবন আযরাক 

তারক বিি, আমারক আল্লাহর এই বাণী إِلَى بارئكم এর অেণ বিুন। লতলন বিরিন, এর অেণ 

 হরিা  লতামারদর স্রিা। নারফ বিি, এই অেণ লক লিারকরা জারন? লতলন বিরিন, তুলম خالقكم

তারব’র উলক্ত লিান নাই? 
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من الله باري النسمشِهدت على َأْحمد َأنه َرُسول   

আলম আহমরদর বোপারর সাক্ষে  লদই লয, লতলন রূহ সৃলিকারী স্রিার রাসূি। 

ইমাম ইবন আলব হালতম হযরত আবুি আালিয়া (রহ) লেরক إِلَى بارئكم এর অেণ 

  লতামারদর স্রিা বণণনা করররেন। خالقكم

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক  বণণনা কররন। 

 َكاَن َأمر ُموَسى قومه َعن َأمر ربه َأن يقتل بَعضهم بعض بالخناجر فَ َفَعُلوا فَ َتاَب الله َعَلْيِهم
মূসা (আ) তার সম্প্রদায়রক আল্লাহর লনরদণি শুনারিন লয, এরক অপররক েুলর লদরয় 

হতো কর। অতএব তারা এমন কররি আল্লাহতাআিা তারদর তওবা কবুি কররন।  

□ □ □ □ □ 
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اِعَقُة وَ َوإِْذ قُ  َه َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكمُ الصَّ َأْنتُْم ْلتُْم َُا ُموَسى َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اللَّ
ُكْم تَْشُكُروَن )33تَْنُظُروَن ) (33( ُثمَّ بَعَْثَناُكْم ِمْن بَْع ُِ َمْوتُِكْم َلعَلَّ  

৫৫.আর যখন লতামরা বরিলেরি, লহ মূসা! আমরা আল্লাহরক 
প্রতেক্ষিারব না লদখা পযণন্ত লতামারক কখনও লবশ্বাস করব না। তখন 
লতামারদর উপর বজ্র আঘাত লহরনলেি আর লতামরা তা প্রতেক্ষ 
করলেরি। 

৫৬.অতিঃপর লতামারদর মৃতুের পর লতামারদররক পূণজণীলবত 
কররলেিাম। যারত লতামরা কৃতজ্ঞতা প্রকাি কর।  

ইমাম ইবরন জালরর ইবনুি মুনলযর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস 

(রা) লেরক   ًَرة   এর অেণ করররেন আিালনয়াহ বা প্রকািেিারব। َحتَّى نََرى اللَّهَ َجه 

ইমাম ইবরন জালরর এবং ইমাম ইবরন আলব হালতম রলব লবন আনাস লেরক বণণনা 

কররন। যারা আল্লাহ তাআিারক লদখার আকাঙ্ক্ষা কররলেরিন তারা ঐ সির বেলক্ত যারদররক 

মূসা (আ) তার কওম লেরক বাোই করর লনরয়লেরিন। অতএব তারদর এই হঠকালরতার জনে 

কলঠন বজ্রপাত তারদর উপর পলতত হয় এবং তারা মরর যায়। অতিঃপর মৃতুের পর 

তারদররক জীলবত করা হয় যারত তারা তারদর আসি বয়স পুরা করর লনয়।  

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ এবং ইবরন জালরর হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক বণণনা 

কররন। লতলন বরিন,  

 ُعوِقَب اْلَقْوم فأماتهم الله ُعُقوبَة ثمَّ بَعثهْم ِإَلى بَِقيَّة آجالهم ليتوفوها
তারদররক সাজা লদয়া হরিা আর আল্লাহ তাআিা তারদররক মৃতুের সাজা লদরিন। 

অতিঃপর তারদর বাকী আয়ু পুরা করার জনে পূণরায় জীলবত করর লদরিন।    

 

□ □ □ □ □ 
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ْلَنا َعَلْيُكمُ  َِّْلَوى ُكُلوا ِمْن َطي ِبَاِت َما َرزَ  َوَظلَّ ْقَناُكْم اْلَغَمامَ َوَأْنَزْلَنا َعَلْيُكمُ اْلَمنَّ َوال
َُِهْم َُْظِلُموَن ) (33َوَما َظَلُموَنا َوَلِكْن َكاُنوا َأْنُف  

৫৭.আর আলম লতামারদর উপর লমঘমািার োয়া দান কররলেিাম এবং 
লতামারদর প্রলত মান্না ও সািওয়া অবতীণণ কররলেিাম। (আর 
বরিলেিাম) ‘লতামারদররক লয পলবত্র জীলবকা দান কররলে তা হরত 
আহার কর।’ তারা আমার প্রলত লকান যুিম করর লন, বরং তারা 
লনরজরাই লনরজরদরর প্রলত যুিুম কররলেি। 

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন। লয লমঘমািা 

োরা বনী ইসরাইিরক োয় প্রদান করা হরয়লেি তা এমন পলবত্র ও ঠান্ডা লমঘমািা লেি যার 

মরধে লকয়ামরতর লদন আল্লাহর লনরদণি আসরব। আর এোই লেি ঐ লমঘমািা বদররর লদন 

যার লেরক লফররিতরা অবতরণ কররলেি আর তীহ প্রান্তরর োয়া প্রদান কররলেি।  

ইমাম ওকী, আে ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত 

মুজালহদ (রহ) লেরক বণণনা কররন লয, এো ঐ লমঘমািা লেি না যার মরধে লকয়ামরতর লদন 

আল্লাহর লনরদণি আসরব। বরং এো শুধু বনী ইসরাইি এর জনে লেি। 

ইমাম আবুি িায়খ হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক وظللنا َعلَْيُكم اْلغََمام এর অেণ বণণনা 

কররন লয,  

ِذي ََل َماء ِفيهِ ُهَو السََّحاب اأْلَبْ َيض الَّ   

তা লেি সাদা লমঘমািা যার মরধে পালন লেি না। 

ইমাম ওকী আে ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর, ইবরন আলব হালতম মুজালহদ (রহ) 

লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন, মান্না হরিা গারের আঠা জাতীয় লকান বস্তু আর সািওয়া 

হরিা পালখর লগািত। 

ইমাম ইবরন জালরর ইবরন আলব হালতম হযরত সুলে (রহ) লেরক বণণনা কররন লয, 

বনী ইসরাইি বিরিা, লহ মূসা! আমারদর জনে এখারন পালন লকিারব আসরব আর খাবার 

লকাো হরত আসরব? অতএব আল্লাহ তাআিা তারদর জনে মান্না লপ্ররণ কররিন আর তা 

লিবু গারের উপর জমা হত। 
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ইমাম আে ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত ওয়াহাব 

ইবরন মুনালব্বহ (রহ) লেরক বণণনা কররন। তারক লজজ্ঞাসা করা হরিা মান্না লক? লতলন 

বিরিন, তা এক প্রকার লকামি রুলেলবরিষ িুট্টা বা ময়দার রুলের মত। 

ইমাম ইবরন জালরর ইবরন আলব হালতম রলব লবন আনাস (রা) লেরক বণণনা কররন। 

লতলন বরিন,  

 م مثل اْلَعَسل فيمزجونه بِاْلَماِء ثمَّ يشربونه}اْلَمن { شراب َكاَن ينزل َعَلْيهِ 
মান্না োরা উরেিে মধুর মত পানীয় যা তারদর উপর নালযি হত। তারা লসো পালনর 

সারে লমলিরয় পান করত।  

ইমাম ইবনুি মুনলযর ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা 

কররন। লতলন বরিন, তারদর জনে রারতর লবিা গারের উপর মান্না জমা হত। তারা 

লিাররবিা লসখারন লযত আর যত মন চাইত আহার করত। আর সািওয়া বরের এর মত 

এক প্রকার পালখ। এর লেরক তারা তারদর ইিা মত আহার করত।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন লয, 
 كله النَّاس }والسلوى{ ُهَو السماني}اْلَمن { الَِّذي يْسقط من السََّماء على الش جر فتأ

মান্না আসমান লেরক গারের উপর পড়ত আর সািওয়া- তা হরিা বরের পালখ। 

ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম, লতরলমযী, নাসাই ইবরন মাজাহ এবং ইবরন আলব 

হালতম হযরত সাইদ ইবরন যায়দ (রা) লেরক বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন-  

ن  وماؤها ِشَفاء للعينالكمأة من اْلمَ   

বেরের োতা (মািরুম) হরিা মান্না জাতীয় খাবার। আর তার পালন চকু্ষ লরারগর 

প্রলতরষধক। 

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন মাসউদ (রা) এবং কতক সাহাবা লেরক বণণনা 

কররন। সািওয়া  বরের এর মত পালখ।  

ইমাম আে ইবন হুমায়দ, আবুি িায়খ যাহহাক (রহ) লেরক বণণনা কররন লয, 

  সিওয়া হরিা বরের পালখ। السماني ِهَي السلوى

ইমাম আেুর রাযযাক, আে ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর, ইবরন আলব হালতম 

হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক বণণনা কররন লয, সািওয়া এক ধররণর িাি পালখ লবরিষ, যা 

দলখনা হাওয়ারত তালড়ত হরয় তারদর কারে এরস জমা হত। তারদর লকান একজন এই 
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পলরমাণ পালখ যরবহ করত যা ঐ লদরনর জনে যরেি হত। যলদ এর লেরক লবিী যরবহ করত 

তরব তা নি হরয় লযত, অবলিি োকত না। যখন ষি লদন জুমার লদন হত তখন তারা ষি 

ও সপ্তম লদরনর খাবার জমা করর লনত।  

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর, ইবরন আলব হালতম হযরত ওয়াহাব ইবরন 

মুনালব্বহ (রহ) লেরক বণণনা কররন। তারক সািওয়ার বেপারর লজজ্ঞাসা করা হরি লতলন 

বরিন,  

 طير سمين مثل اْلحمام وََكاَن يأيتهم فَ َيْأُخُذوَن ِمْنُه سبت ِإَلى سبت
কবুতররর মত লমাো এক প্রকার পালখ। এগুরিা তারদর কারে আসত আর এক 

সপ্তাহ লেরক অপর সপ্তারহর খাবার লনত। 

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক َوَما ظلمونا এর 

তাফসীর বণণনা কররন  লয, এর অেণ হরিা আমরা যুিুম ও সীমািঙ্ঘরনর বোপারর অগ্রগামী।  

ইমাম ইবরন জালরর ইবরন আলব হালতম এবং আবুি িায়খ হযরত ইবরন আব্বাস 

(রা) লেরক বণণনা কররন লয,  ََولَِكن َكانُوا أنفسهم يْظلُمون এর অেণ يضرون অেণাৎ লনরজরক 

লনরজর ক্ষলত করা। 

□ □ □ □ □



তাফসীর আদ দুররর মানসূর    সূরা আি বাকারা:৫৮   83 

 

`̀vviiææmm  mmvvAAvv`̀vvZZ  

جَّ ًُا َوإِْذ ُقْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْرََُة َفُكُلوا ِمْنَها َحْيُث ِشْئتُْم َرَغ ًُا َواْدُخُلوا اْلبَاَب سُ 
نِيَن ) ِِ ٌة َنْغِفْر َلُكْم َخَطاَُاُكْم َوَسَنِزُ ُُ اْلُمْح (33َوُقوُلوا ِحطَّ  

৫৮.স্মরণ কর যখন আলম বিিাম, লতামরা এই জনপরদ প্ররবি কর 
অতিঃপর যো ও লযো ইিা স্বিরেে আহার কর এবং নতলিরর 
প্ররবি কর ও লতামরা বি, আমরা ক্ষমা প্রােণনা করলে, আলম 
লতামারদর অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকমণপরায়ণ লিাকরদর প্রলত 
আমার দান বৃলদ্ধ করব।  

ইমাম আেুর রাযযাক, ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত কাদাহ (রহ) 

লেরক ادُخلُوا َهِذه اْلقْريَة বণণনা কররন এর োরা উরেিে বায়তুি মুকাোস।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস  (রা) লেরক وادخلوا اْلبَاب سجدا এই 

আয়াত প্রসরঙ্গ বণণনা কররন লয, বায়তুি মুকাোরসর দরজা সমূরহর মরধে একলে দরজা লেি 

যার মধে লদরয় তারদররক প্ররবি কররত বিা হরয়লেল্। ঐ দরজারক বিা হয় بَاب حطة বারব 

লহত্বা। 

ইমাম ওকী, লফরইয়াবী, আে ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর, ইবরন 

আলব হালতম, তাবরানী আি কাবীর এ এবং আবুি িায়খ হযরত ইবরন মাসউদ (রা) লেরক 

বণণনা কররন। লতলন বরিন, তারদররক বিা হরয়লেি ادُخلُوا اْلبَاب سجدا লতামরা মাো নীচু 

করর প্ররবি কর َوقُولُوا حطة এবং লহত্বা বরিা [লহত্বার অেণ ক্ষমা প্রােণনা অেবা অপর লকান 

লযলকর যার বণণনা লনরে আসরে]। তারা এর পলরবরতণ বিরিা ِحْنَطة َحبَّة َحْمَراء ِفيَها شعيَرة। 

এই পলরবতণরনর কোই আল্লাহ তাআিা পরবতণী আয়াত এ আরিাচনা কররন।  

ইমাম ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব হালতম এর প্রসরঙ্গ হযরত ইবরন আব্বাস 

(রা) লেরক َوقُولُوا حطة এর অেণ বণণনা কররন লয, এর অেণ হরিা আমারদর গুনাহ ক্ষমা 

করুন।  

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব হালতম ইকলরমা (রা) 

লেরক এই আয়াত প্রসরঙ্গ বণণনা কররন লয, তারদররক বিা হরিা লয, লতামরা মাো নীচু 

কররা আর  َل إِلَه إِلَّ الله িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ বরিা।  
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ইমাম বায়হাকী আি আসমা ওয়ান লসফারত হযরত ইকলরমা (রহ) এর মারফত 

হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক َوقُولُوا حطة প্রসরঙ্গ বণণনা কররন লয, লতামরা َل إِلَه إِلَّ الله 

িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ বরিা। 

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা লকররন লয, লতলন 

বরিন, َكاَن اْلبَاب قبل اْلقْبلَة ঐ দরজা লকবিার পারি লেি। 

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর এব ইবরন আলব হালতম মুজালহদ (রহ) 

লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন, বায়তুি মুকাোরসর দরজা সমূরহর মরধে একলে দজণা লেি 

 ।حطة বারব লহত্বা। মূসা (আ) তার সম্প্রদায়রক বিরিন, প্ররবি কররা এবং বরিা بَاب حطة

তারদর জনে দরজা লোে করর লদয়া হরয়লেি, লযন তারা মাো নীচু করর প্ররবি করর। 
অতিঃপর তারা যখন লসজদা কররিা তখন (এর পলরবরতণ) বিরিা ِحْنَطة (িসেকণা)। 

ইমাম ইবরন জালরর হযরত  ইবরন আব্বাস (রা) লেরক  َوسنزيد اْلُمْحِسِنين এর প্রসরঙ্গ 

বণণনা কররন- 
 من َكاَن قبلُكْم محسناا زيد ِفي إحسانه َومن َكاَن مخطئاا نغفر لَُه خطيئته

 লয পূরবণ লেরক লনককার লেি তার লনকীরক বৃলদ্ধ করর লদয়া হরব। আর লয 

গুনাহগার তার গুনাহরক ক্ষমা করর লদয়া হরব।  

ইমাম আেুর রাযযাক, আহমদ, বুখারী, মুসলিম, আে ইবরন হুমায়দ, লতরলমযী, 

নাসাঈ, ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর, ইবরন আলব হালতম হযরত আবু হুরায়রা (রা) লেরক 

বণণনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন, বনী ইসরাইিরক বিা হরিা লতামরা মাো নীচু 

করর দরজা লদরয় প্ররবি কর এবং ক্ষমা প্রােণনা কর। লকন্তু তারা এ লনরদণি বদরি লদি এং 

লপেরনর লদরক বাাঁকা হরয় ফেক লদরয় প্ররবি করি আর বিি َحبَّة فِي َشْعَرة (লখাসাবৃত দানা 

কামে)। 

ইমাম ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর হযরত ইবরন আব্বাস এবং আবু হুরাযরা (রা) 

লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন, রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন- বনী ইসরাইিরক লযই 

দরজা লদরয় েুাঁরক প্ররবি করার লনরদণি লদয়া হরয়লেি। লকন্তু তারা এ লনরদণি পািরন 

লবকৃলতর আশ্রয় লনি এং লপেরনর লদরক বাাঁকা হরয় ফেক লদরয় প্ররবি করি আর حطة িে 

উচ্চারণ করা পলরবরতণ উচ্চারণ করি ِحْنَطة فِي شعيَرة।  

ইমাম ইবরন মারদুলবয়া আবু সাইদ (রহ) লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন, একবার 

আমরা রাসূিুল্লাহ (সা) এর সারে সফর করলেিাম। রারতর লিষ প্রহরর আমরা এক িারন 
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তাবু লফিিাম লযোরক বিা হত لََها ذَات الحنظل । রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন, আজ রারতর এই 

ঘাাঁলে ঐ দরজার দৃিান্ত যার বোপারর আল্লাহ তাআিা বনী ইসরাইিরক বরিন- 

 وادخلوا اْلَباب سجدا َوُقوُلوا حطة نغفر لكم خطاياكم

ইমাম ইবরন আলব িাইবাহ হযরত আিী (রা) লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন,  

 ِإنََّما مثلَنا ِفي َهِذه اأْلمة كسفينة نوح وَكتاب حطة ِفي بني ِإْسَرائِيل
এই উম্মরতর মরধে আমারদর দৃিান্ত হযরত নূহ (আ) এর লকিলতর মত আর বনী 

ইসরাইরির حطة এর ঘেনার মত।    
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ِذَُن َظَلُموا ِرجْ  ِذَُن َظَلُموا َقْوًَل َغْيَر الَِّذي قِيَل َلُهْم َفَأْنَزْلَنا َعَلى الَّ َل الَّ ًزا ِمَن َفب ََُّ
ََِّماِء بَِما َكاُنوا َُْفُُِقوَن ) (33ال  

৫৯.লকন্তু যারা অনোয় কররলেি তারা তারদররক যা বিা হরয়লেি তার 
পলরবরতণ অনে কো বিি। অতএব অনাচারীরদর প্রলত আলম আকাি 
হরত িালস্ত লপ্ররণ করিাম কারণ তারা সতে তোগ কররলেি।  

ইমাম ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক 

বণণনা কররন। লতলন বরিন,  

َشْيء ِفي كتاب الله من الرجز يَ ْعِني بِِه اْلَعَذابكل   

আল্লাহর লকতারব লযখারনই رجز িে এরসরে তার অেণ হরিা আযাব। 

ইমাম আহমদ, আে ইবরন হুমায়দ, মুসলিম, নাসাঈ, ইবরন জালরর এবং ইবরন 

আলব হালতম হযরত সাঈদ ইবরন মালিক, উসামাহ ইবরন যায়দ এবং খুযায়মাহ ইবরন সালবত 

(রা) লেরক বণণনা কররন। লতলন বরিন, রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন- লপ্লগ লরাগ হরিা 

আযাব লবরিষ। যার োরা লতামারদর পূবণবতণীরদর আযাব লদয়া হরয়লেি। অতএব যখন লকান 

এিাকায় লপ্লগ লদখা লদয় আর লতামরা লসখারন োক, তখন লসখান লেরক প্রিান কররা না। 

আর যখন লতামারদর সংবাদ লপৌঁরে লয, অমুক িারন লপ্লগ লদখা লদরয়রে, তখন লসখারন 

লতামরা লযরয়া না।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত আবুি আলিয়া (রহ) লেরক বণণনা কররন লয, الرجز 

োরা উরেিে হরিা    اْلغََضب গজব।  

□ □ □ □ □ 
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َِْقى ُموَسى ِلَقْوِمِه َفُقْلَنا اْضِرْب بِعََصاَك اْلَحَجَر َفاْنَفَجَرْت ِمنْ   اْثَنتَا هُ َوإِِذ اْستَ
ِه َوََل تَعْثَ  ْوا َعْشَرَة َعْيًنا َق ُْ َعِلمَ ُكلُّ ُأَناس  َمْشَربَُهْم ُكُلوا َواْشَربُوا ِمْن ِرْزقِ اللَّ
ِِ َُُِن ) (33فِي اْْلَْرِض ُمْف  

স্মরণ কর যখন মূসা তার সম্প্রদারয়র জনে পালন প্রােণনা করি। আলম 
বিিাম, লতামার িালঠ োরা পােরর আঘাত কর। ফরি তা হরত বারলে 
েণণা প্রবালহত হরিা। প্ররতেরকই লনজ লনজ ঘাে লচরন লনি। লতামরা 
আল্লাহর লদওয়া লরলযক হরত পানাহার কর এবং দুষৃ্কলতকারী লহসারব 
পৃলেবীরত জনরাজে সৃলি করর লবলরও না।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণণনা কররন লয, মূসা (আ) 

এই পালন তীরহর প্রান্তরর তার সম্প্রদারয়র জনে প্রােণনা কররলেরিন। মূসা (আ) তারদর জনে 

পােররর উপর তার িালঠ োরা আঘাত কররি লসখান লেরক বারলে েণণা প্রবালহত হয়। 

প্ররতেক লগারত্রর জনে পৃেক েণণা লেি যার লেরক তারা পালন পান করত।  

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক বণণনা কররন লয, এই 

পালনর প্রােণনা তীহ প্রান্তরর কররলেরিন, যখন লতলন বুেরত লপররলেরিন লয, পালনর লপপাসায় 

তারা মরনাপন্ন হরয় যারবন। অতএব মূসা (আ) আল্লাহর লনকে পালনর জনে দুআ কররিন 

আর আল্লাহ তাআিা তারক পােররর উপর তার িালঠ মারার জনে আরদি কররিন। এলে তূর 

পাহারড়র িালঠ লেি যা লতলন উলঠরয় লনরয় এরসলেরিন। তারা লযখারনই তাাঁবু লফিরতন 

লসখারনই এই িালঠর োরা পােরর আঘাত কররতন আর লসখান লেরক বারলে েণণাধারা 

প্রবালহত হত। প্ররতেক দি তারদর লনরজরদর েণণা লচরন লনত। আর প্ররতেক দি লনরজরদর 

েণণা োরা উপকৃত হত।  

ইমাম আে ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর মুজালহদ (রহ) লেরক বণণনা কররন। 

তারদর জনে মূসা (আ) এর পােররর উপর িালঠর আঘাত োরা বারলে েণণা সৃলি হওয়ার 
ঘেনালে তীহ প্রান্তরর ঘরেলেি। লযখারন তারা তীহ প্রান্তরর উদ্ভ্রান্ত হরয় লফরলেি।  

ইমাম ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক 

বণণনা কররন লয َوَل تعثوا فِي اْلَْرض এর অেণ হরিা َل تسعوا অেণাৎ লবপযণয় সৃলির লচিা কররা 

না।  
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ইমাম ইবরন জালরর আবুি আলিয়া (রহ) লেরক এর অেণ বণণনা কররন লয, 

পৃলেবীরত লবপযণয় সৃলির লচিা কররা না।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম আবুি মালিক (রহ) লেরক  تعثواَوَل  এর অেণ বণণনা 

কররন লয, এর অেণ হরিা َوَل تَْمُشوا بِاْلَمعَاِصي গুনাহর সারে যমীরন চরিা না।  

ইমাম ইবরন আলব িায়বাহ মুজালহদ (রহ) লেরক বণণনা কররন লয, মুসা (আ) তার 

সম্প্রদারয়র জনে পালন প্রােণনা কররিন। অতিঃপর (পালন পাওয়ার পর বিরিন,)  اشربوا يَا

  ,লহ গাধারা! পালন পান কর। তখন আল্লাহ তাআিা মূসা (আ)-লক বিরিন حمير

 َلتسم عَبادي حميرا
(লহ মূসা!) আমার বাোরদররক গাধা বরিা না। 

 

□ □ □ □ 
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