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ا يَا ُموَسى َلْن َنْصبَِر َعَلى َطعَاٍم َواِحٍد َفاْدُع َلَنا َربََّك يُْخرِْج َلَنا ِممَّ  َوإِْذ ُقْلتُمْ 
ائِهَا َوُفوِمهَا َوَعَدِسهَا َوبََصلِهَا َقالَ َأتَْستَبِْدلُ  ْرُض ِمْن بَْقلِهَا َوقِثَّ و ََ تُْنبُِت اْْلَ

هُِم ًرا َفإ ََِّ َلُكْم َما َسَأْلتُْم َوُضرِبَْت َعَليْ الَِّذي هَُو َأْدَنى بِالَِّذي هَُو َخيٌْر اْهبُِطوا ِمصْ 
 ِ ِ َذلَِك بَِأنَّهُْم َكاُنوا يَْكُفُرو ََ بَِآيَاتِ َّللاَّ لَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوبَاُءوا بَِغَضبٍ ِمَن َّللاَّ  الذِّ

(61ُدو ََ )َويَْقتُُلو ََ النَّبِيِّيَن بَِغيْرِ اْلَحقِّ َذلَِك بَِما َعَصْوا َوَكاُنوا يَْعتَ   

৬১.এবং যখন লতামরা বরিলিরি, লহ মূসা! আমরা একই ধররণর 
খাবারর কখনও ধধযয ধারণ করব না। অতএব তুলম লতামার 
প্রলতপািরকর লনকে আমারদর জনয প্রােযনা কর- লতলন লযন আমারদর 
জনয িূলমরত যা উৎপন্ন হয়, িাক-সলি, কাাঁকুড়, গম, মসুড় ও লপয়াজ 
(ইতযালদ) উৎপাদন কররন। মূসা বিি, তরব লক লতামরা উৎকৃষ্ট 
বস্তুরক লনকৃষ্ট বস্তুর সারে পলরবতযন কররত চাও? তাহরি লকান নগরর 
অবতরণ কর। লতামরা যা চাও তা লসখারন আরি। (এর ফরি) 
তারদর উপর িাঞ্ছনা ও দালরদ্র লনপলতত হরিা এবং তারা আল্লাহর 
লরারধর পারে পলতত হরিা। এো এজনয লয, তারা আল্লাহর 
আয়াতরক অস্বীকার করত এবং নবীগণরক অনযায়িারব হতযা করত। 
অবাধযতা ও সীমািঙ্ঘরনর জনয তারদর এই পলরণলত হরয়লিি।  

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর মুজালহদ (রহ) লেরক বণযনা কররন লয,  َوإِذ
 দ্বারা মান্না ও সািওয়া উরেিয। মান্না ও সািওয়ার قُْلتُْم يَا ُموَسى لن نصبر على طََعام َواِحد
পলরবরতয তারা সলি এবং ঐ সব লবষয় কামনা কররন যা আয়ারত কালরমায় উরল্লখ করা 
হরয়রি।  

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক বণযনা কররন 
লয, 

 رَبك{ اْْليَةملوا طعامهم ِفي اْلَبريَّة َوذكروا عيشهم الَِّذي َكانُوا ِفيِه قبل َذِلك فَ َقاُلوا }ادْع لنا 
 ঐ প্রান্তরর তারা মান্না ও সািওয়া লখরত অলতষ্ট হরয় লগরিন এবং তারা ঐ সব 

জীবরনাপকরণ কামনা কররিন যার দ্বারা পূরবয জীবন লনবযাহ কররতন। তারা মূসা (আ) এর 
লনকে আরয কররিন লয, আমারদর জনয দুআ করুন।  

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর এবং ইবরন আলব হালতম 
কতক পদ্ধলতরত হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন লয, وفومها দ্বারা উরেিয 
রুলে। এক লরওয়ায়ারত আরি এর দ্বারা উরেিয গম। আররক লরওয়ায়ারত আরি এর দ্বারা 
উরেিয খাদযিসয। 
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ইমাম ইবরন জালরর, ইবরন আলব হালতম, তাবরানী কাবীর এ কতক পদ্ধলতরত 
হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন লয, নারফ লবন আযরাক হযরত ইবরন 
আব্বাস (রা)-লক বরিন, আমারক আল্লাহর বাণী وفومها সম্পরকয বিুন। লতলন বিরিন এর 
অেয হরিা اْلِحْنطَة (গম বা খাদযিসয)। লস লজজ্ঞাসা করি, আরবরা লক এই অেয জারন? লতলন 
বিরিন, তুলম লক উহাইহাতা লবন জুিারির কলবতা লিান লন? 

 قد كنت اغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فوم
আলম এমন বযলি, লয লিাকদরররক ধনী করত, লয পুররা িহররক গম বা খাদযিসয 

দ্বারা লেরত পলরণত কররন।  
ইমাম ওকী, আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর হযরত মুজালহদ এবং আতা (রহ) 

লেরক বণযনা কররন লয,  هاوفوم  এর অেয হরিা রুলে।  
ইমাম ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত হাসান এবং আবু মালিক (রহ) 

লেরক বণযনা কররন লয, وفومها এর অেয الحنظة গম।  
ইমাম ইবরন আলব হালতম একলে লিন্ন পদ্ধলতরত হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক 

বণযনা কররন লয, الفوم এর অেয হরিা الثوم রসুন। 
ইমাম ইবরন জালরর হযরত রলব লবন আনাস লেরক বণযনা কররন লয, الفوم এর অেয 

হরিা الثوم রসুন। আর অপর এক লকরারত وثومها আরি। 
ইমাম ইবরন জালরর মুজালহদ (রহ) লেরক আরিাচয আয়ারত ’আদনা’ এর অেয 

‘লনকৃষ্ট’ করররিন।  
ইমাম সুলফয়ান ইবরন উয়াইনা, ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত 

ইবরন আব্বাস (রা) লেরক اهبطوا مصرا এর অেয বণযনা কররন লয এর দ্বারা উরেিয লকান 
িহর।  

ইমাম ইরন জালরর আবুি আলিয়া (রহ) লেরক اهبطوا مصرا এর অেয বণযনা কররন 
লয, এর অেয লফরআউরনর িহর লমির বণযনা করররিন।   

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক الذلة  َوضربت َعلَْيِهم

 এর অেয বণযনা কররন লয, এর দ্বারা উরেিয ঐ সব লিাক যারদর লেরক লজলযয়া والمسكنة
লনয়া হত।  

ইমাম আবু্দর রাযযাক, ইবরন জালরর, কাতাদাহ এবং হাসান বসরী (রহ) লেরক 
 এর অেয বণযনা কররন লয, এর দ্বারা উরেিয ঐ সব লিাক যার َوضربت َعلَْيِهم الذلة والمسكنة
িাঞ্ছনার সারে লনরজর হারত লজলযয়া অদায় করত।  

ইমাম ইবরন জালরর আবুি আলিয়া (রহ) লেরক والمسكنة এর অেয করররিন اْلفَاقَة 
েুধা।  
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ইমাম ইবরন জালরর হযরত যাহহাক (রহ) লেরক وباؤوا بغضب من هللا এর অেয 
বণযনা কররন লয, 

 استحقوا اْلَغَضب من اهلل
তারা গজরবর উপযুি হরয় লগরিন। 

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক وباؤوا এর অেয বণযনা 
কররন انقلبوا অেযাৎ তারা লফরর লগরিন।  

 
الَى: قَْوله َوأما النَّبِيين{ }َويقْتلُو ََ  تَعَ  

আল্লাহ তাআলার বাণ ীঃ এবং তারা নব গণকে অনযায়ভাকব হতযা েরত 

ইমাম আবু দাউদ তায়ািসী এবং ইবন আলব হালতম হযরত ইবরন মাসউদ (রা) 
লেরক বণযনা কররন লয,  

 َكاَنت بَنو ِإْسَرائِيل ِفي اْليَ ْوم تقتل َثََلثِمائَة نَِبي ثمَّ يُِقيُموَن سوق بقلهم ِفي آخر الن ََّهار
বনী ইসরাইি একলদরন লতন িত নবীরক হতযা কররলিরিন। আবার লদনরিরষ তারা 

সলির বাজার বলসরয়লিরিন।   
ইমাম আহমদ হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) 

ইরিাদ কররন- 
 َمام َضََلَلة وممثل من الممثلينَأشد النَّاس عَذابا يَ ْوم اْلِقَياَمة رجل قتل نَبيا َأو قَتله نَِبي َوإِ 

লকয়ামরতর লদন ঐ বযলির সবরচরয় কলিন আযাব হরব, লয লকান নবীরক হতযা 
করররি অেবা লকান নবী যারক হতযা করররি। আর ঐ বযলির কলিন আযাব হরব, লয 
লগামরাহীর ইমাম হরব আর িলব অঙ্কনকারীরদর মরধয লয িলব অঙ্কনকারী হরব।  

ইমাম ইবরন আলদ হযরত হুমরান ইবরন আ’য়ান লেরক বণযনা কররন এক গ্রাময 
বযলি এরস রাসূিুু্ল্লাহ (সা)-লক বিরিন, আসসািামুআিাইকা يَا نبيء هللا । নবী (সা) বিরিন, 
আলম نبيء هللا নই বরং আলম هللا نبي  (নালবয়ুল্লাহ)।  

ইমাম হালকম হযরত ইবরন উমর (রা) বণযনা কররন। লতলন বরিন- 
 َما همز َرُسول اهلل صلى اهلل َعَلْيِه َوسلم َوََل أَبُو بكر َوََل عمر َوََل اْلُخَلَفاء َوِإنََّما اْلَهْمز ِبدَعة من بعدهمْ 

 নবী (িব্দলে)-লক হামযাহর সারে, না রাসূিুল্লাহ (সা) পাি করররিন আর না আবু 
বকর আর না উমর, আর না খলিফাগণ পরড়রিন। এই হামযাহ পরবতযী লিাকরদর লবদআত।  
 

□ □ □ □ 
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ِ َواْليَْومِ  ابِئِيَن َمْن َآَمَن بِاَّللَّ  إ ََِّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ
الًِحا َفَلهُْم َأْجُرهُْم ِعْنَد َربِّهِْم َوََل َخْوٌف َعَليْهِْم َوََل ُهْم يَْحَزُنو ََ اْْلَِخرِ َوَعِملَ صَ 

(62)  

৬২.লনশ্চয়ই যারা মুলমন, ইহুলদ, নাসারা (খৃষ্টান) এবং সালবয়ীন 
সম্প্রদায় (এরদর মরধয) যারা আল্লাহর প্রলত ও লকয়ামরতর লদরনর 
প্রলত লবশ্বাস রারখ এবং লনক কাজ করর, তারদর জনয তারদর 
প্রলতপািরকর লনকে প্রলতদান ররয়রি। আর তারদর লকান িয় লনই 
আর তারা দুুঃলখতও হরব না।  

ইমাম ইবরন আলব আমর আি আদনী তার মুসনারদ এবং ইবরন আলব হালতম 
হযরত সািমান (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, আলম নবী কারীম (সা)-লক ঐ সব 
ধমযািম্বীরদর বযাপারর লজজ্ঞাসা করিাম যারদর সারে আমার সম্পকয লিি। অতুঃপর তারদর 
নামায ও ইবাদরতর কো আরিাচনা করা হরিা। তখন এই আয়াত إِن الَّذين آمنُوا َوالَّذين هادوا 
নালযি হয়।  

ইমাম আি ওয়ালহদী হযরত সািমান (রা) লেরক বণযনা কররন লয, যখন সািমান 
(রা) রাসূিুল্লাহ (সা) এর লনকে তার সঙ্গীরদর বযাপারর আরিাচনা কররিন, তখন রাসূিুল্লাহ 
(সা) বিরিন লয, তারা জাহান্নারম আরি। সািমান (রা) বিরিন, তখন আমার লনকে পৃলেবী 
অন্ধকারাচ্ছন্ন হরয় লগি। লস সময় এই আয়াত إِن الَّذين آمنُوا َوالَّذين هادوا লেরক  َيَْحَزنُون 
পযযন্ত নালযি হয়। লতলন বরিন, এই আয়াত নালযি হওয়ার পর আমার লনকে মরন হরিা লয, 
আমার বাাঁধন খুরি লগি।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক বণযনা কররন। সািমান (রা) নবী 
(সা) এর লনকে তার খৃষ্টান বনু্ধরদর বযাপারর লজজ্ঞাসা কররিন। রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন, 
তারা ইসিারমর উপর মৃতুযবরণ কররলন। সািমান (রা) বরিন, আমার লনকে লযন পৃলেবী 
অন্ধকার হরয় লগি। আলম তারদর লনককারজ প্ররচষ্টার বযাপারর বিিাম। তখন এই আয়াত 
 নালযি হয়। নবী কারীম (সা) সািমান (রা)-লক ডাকরিন এবং إِن الَّذين آمنُوا َوالَّذين هادوا
বিরিন, লতামার সঙ্গীরদর বযাপারর এই আয়াত নালযি হরয়রি। আর বিরিন,  

 َومن سمع ِبي َولم يُؤمن فقد هلكيسمع ِبي فَ ُهَو على خير  من َماَت على دين ِعيَسى قبل َأن
লয আমার বযাপারর লিানা বযতীত ইসা (আ) এর দীরনর উপর মৃতুযবরণ করররি লস 

কিযারণর উপর ররয়রি। আর লয আমার নুবুওয়ারতর বযাপারর শুনি, আর আমার উপর 
ইমান আনি না, লস ধ্বংস হরয় লগি।  
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ইমাম আবু দাউদ আন নালসখ ওয়াি মানসুখ এ, ইবরন জালরর, ইবরন আলব হালতম 
হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক এই আয়াত إِن الَّذين آمنُوا َوالَّذين هادوا প্রসরঙ্গ বণযনা কররন 
লয, এই আয়ারতর পর আল্লাহ তাআিা এই আয়াত নালযি করররিন। 

ريناسَومن يتبع غير اْْلِْسََلم دينا فَ َلْن يقبل ِمْنُه َوُهَو ِفي اْْلِخَرة من الخ  

আর লয বযলি ইসিাম বযতীত অপর লকান দীন গ্রহণ কররব তা তার লনকে লেরক 
গ্রহণ করা হরব না। আর পরকারি লস েলতগ্রস্তরদর অন্তিুযি হরব।– সূরা আি ইমরারন ৮৫  

ইমাম ইবরন জালরর ইবরন আলব হালতম আবু্দল্লাহ ইবন নুজাই এবং লতলন আিী 
লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন- 

 ا سميت اْليَ ُهود ألَنهم قَاُلوا: ِإنَّا هدنا ِإلَْيكِإنَّمَ 
ইহুদীরদররক ইহুলদ এজনয বিা হয় লয, তারা বরিলিি- “আমরা লতামার লনকে 

প্রতযাবতযন করলি।”- সূরা আরাফ ১৫৬ 
ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত আবু্দল্লাহ ইবরন মাসউদ (রা) লেরক বণযনা কররন। 

লতলন বরিন, আলম সমস্ত লিাক লেরক লবিী অবগত আলি লয, ইহুদীরদররক ইহুদী লকন বিা 
হয়। মূসা (আ) এর বাকয إِنَّا هدنا إِلَْيك “আমরা লতামার লনকে প্রতযাবতযন করলি।” বিার 
কাররণ তারদররক ইহুদী বিা হয়। আর নাসারাদরররক নাসারা এজনয বিা হয় লয, হযরত 
ইসা (আ) বরিলিরিন- 

 كونُوا أنصار هللا
লতামরা আল্লাহর দীরনর সাহাযযকারী হও।– সূরা সফ:১৪ 

ইমাম আবুি িায়খ হযরত ইবরন মাসউদ (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, 
আলম অলধক অবগত লয, ইহুলদরদরক ইহুদী লকন বিা হয় আর নাসারারদররক নাসারা লকন 
বিা হয়? ইহুদীরদররক ইহুদী নারম এজনয নামকরণ করা হরয়রি লয, মূসা (আ) বরিলিরিন 
 । যখন তার ওফাত হয় তখন তারদর এই কালিমা খুব পিন্দ হয়। তখন তারাإِنَّا هدنا إِلَْيك
লনরজরদররক ইহুদী বিরত িাগি। আর নাসারারদররক এজনয নাসারা বিা হয় লয, ইসা (আ) 
বরিলিরিন, 

 من أَْنَصاِري ِإَلى اهلل قَاَل الحواريون: َنحن أنصار اهلل
আল্লাহর পরে লক আমার সাহাযযকারী হরব? হাওয়ারীগণ বিি, আমরাই আল্লাহর 

পরে সাহাযযকারী।– সূরা সফ ১৪ 
অতএব তারা নাসারা নাম দ্বরা প্রলসদ্ধ হরয় লগরিন। 
ইমাম ইবরন সাদ তাবাকাত-এ এবং ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) 

লেরক বণযনা কররন লয, নাসারারদররক এই নারম নামকরণ করা হরয়রি এজনয লয, হযরত 
ইসা (আ) এর গ্রাম বা এিাকার নাম লিি ناصرة নালসরাহ। 
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ইমাম ওকী, আবু্দর রাযযাক, আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব 
হালতম হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক বণযনা কররন লয,  

 الصابئون قوم بَين اْليَ ُهود َواْلَمُجوس َوالنََّصاَرى لَْيَس َلُهم دين
সালয়বুন হরিা ইহুদী, অলি উপাসক, আর নাসারারদর মধযলিত একলে দি, যারদর 

লকান দীন বা ধময লিি না।  
ইমাম ইবনুি মুনলযর হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক বণযনা কররন লয,  

 الصابئون لَْيُسوا بيهود َوََل َنَصاَرى هم قوم من اْلُمْشركين ََل كتاب َلُهم
সালবয়ীরা না ইহুদী লিি আর না নাসারা। বরং তারা লিি মুিলরকরদর একলে 

সম্প্রদায় যারদর লনকে লকান লকতাব বা ধময লিি না।  
ইমাম আবু্দর রাযযাক হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক বণযনা কররন। ইবরন আব্বাস 

(রা)-লক সালবয়ীরদর বযাপারর লজজ্ঞাসা করা হরিা। লতলন বিরিন,  
 هم قوم بين اليهود والنصارى والمجوس َل تحل ذبائحهم وَل مناكحهم

এরা নাসারা, অলি উপাসক এবং ইহুদীরদর মারে একলে দি, না তারদর যরবহকৃত 
পশু হািাি আর না তারদর সারে লববাহ ধবধ।   

ইমাম ইবরন জালরর , ইবরন আলব হালতম আবুি আলিয়া (রহ) লেরক বণযনা কররন 
লয,  

 الصابئون فرقة من أهل اْلكتاب يقرؤون الزبُور
সালবয়ীরা আহরি লকতাবরদর একলে দি যারা যাবূর পাি করত। 

ইমাম আবু্দর রাযযাক, ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত কাতাদাহ 
(রহ) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন,  

َلة ويقرؤون الزبُور  الصابئون قوم يْعبُدوَن اْلَمََلِئَكة َويصلوَن ِإَلى غير اْلقب ْ
সালবয়ীরা ঐ সম্প্রদায় যারা লফররিতারদর ইবাদত করত এবং লকবিা বযতীত অনয 

লদরক মুখ করর নামায পড়ত এবং যাবূর লতিাওয়াত করত।  
ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত ওয়াহাব ইবরন মুনালব্বহ (রহ) লেরক বণযনা 

কররন। লতলন বরিন- 
 الصابىء: الَِّذي يعرف اهلل َوحده َولَْيَست َلُه َشرِيَعة يْعمل بَها َولم يحدث كفرا

সালবয়ী হরিা তারা যারা আল্লাহরক লচনত না, তারদর লকান িরীঅত লিি না যার 
উপর তারা আমি কররব আর তারা লকান কুফরী কোও বিত না।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম আবুয যলনাদ (রহ) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন,  
 الصابئون ِممَّا يَِلي اْلعَراق وهم بكوثى يُؤمُنوَن بالنبيين كلهم
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সালবয়ীরা ঐ সম্প্রদায় যারা ইরারকর পারি োরক, كوثى লত োরক আর সব নবীরদর 
প্রলত ইমান রারখ। 
 

□ □ □ □ 
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ةٍ َواْذُكُروا مَ  وَر ُخُذوا َما َآتَيَْناُكْم بُِقوَّ ا فِيهِ َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم الطُّ
( 63َلعَلَُّكْم تَتَُّقو ََ )  

ِ َعَليُْكْم َوَرْحَمتُهُ َلُكْنتُ  اِسرِيَن ْم ِمَن اْلخَ ُثمَّ تََولَّيْتُْم ِمْن بَْعِد َذلَِك َفَلْوََل َفْضلُ َّللاَّ
(64)  

৬৩.এবং যখন আলম লতামারদর অঙ্গীকার গ্রহণ কররলিিাম এবং 
লতামারদর উপর তূর পাহাড় সমুচ্চ কররলিিাম। (আর বরিলিিাম) 
আলম লতামারদররক যা (লয লকতাব) লদরয়লি তা দৃঢ়িারব ধারণ কর 
এবং এরত যা আরি তা স্মরণ কর, যারত লতামরা পলরোণ লপরত 
পার।  

৬৪.এরপরও লতামরা মুখ লফলররয় লনরি। অতএব লতামারদর প্রলত 
আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা না োকরি লতামরা অবিযই লবনাি হরয় 
লযরত।  

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর কাতাদাহ (রহ) লেরক বণযনা কররন লয, 
তূর হরিা একলে পাহাড়। যার লনকরে ইহুদীরা অবতরণ কররলিি। এো তারদর উপর 
উিারনা হরয়লিি। আল্লাহ তাআিা বিরিন,  

 لتأخذن أمري أو ألرمينكم
আমার লনরদযি মানয কর অনযোয় আলম এো লতামারদর উপর লনরেপ করব। 

ইমাম ইবন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন,  
 الّطور الَِّذي أنزلت َعَلْيِه الت َّْورَاة وََكاَن بَنو ِإْسَرائِيل َأْسَفل ِمْنهُ 

তূর ঐ পাহাড় যার উপর তাওরাত নালযি হরয়লিি আর বনী ইসরাইি তার লনরচ 
োকত। 

ইমাম ইবরন জালরর, ইবরন আলব হালতম এবং ইবরন মারদুলবয়া হযরত ইবরন 
আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন,  

 الّطور َما أنبت من اْلجَبال َوَما لم يْنبت فَ َلْيَس بطور
তূর ঐ পাহাড়রক বরি, লয পাহারড় তরুিতা উৎপন্ন হয়। আর লয পাহারড় তরুিতা 

উৎপন্ন হয় না তা তূর পাহাড় নয়।  
ইমাম লফরইয়াবী, আব্দ ইবন হুমায়দ, ইবরন জালরর ইবনুি মুনলযর, ইবরন আলব 

হালতম হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, সুলরয়ানী িাষায় পাহাড়রক 
তূর বিা হয়।  
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ইমাম ইবরন আব হালতম যাহহাক (রহ) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, নাবাতী 
লিারকরা পাহাড়রক তূর বরি।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস লেরক ُخُذوا َما آتيناكم بقّوة এর তাফসীর 
বণযনা কররন লয, এর অেয হরিা بجد অেয মজুবতিারব আাঁকরড় োকা। 

ইমাম ইবরন জালরর, ইবরন আলব হালতম হযরত আবুি আালিয়া (রহ) লেরক 
ُكُروا َما فِيهِ واذْ   এর প্রসরঙ্গ বণযনা কররন লয,  

 اقرؤوا َما ِفي الت َّْورَاة َواْعَلُموا بِهِ 
যা লকিু তাওরারত আরি তা পাি কর এবং লসই লমাতারবক আমি কর। 

ইমাম ইবরন ইসহাক এবং ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা 
কররন লয, لََعلَُّكْم تَتَّقُون এর অেয হরিা লতামরা হয়রতা লসই সব মন্দ আমি লেরক লবরত 
োকরব, যার মরধয লতামরা লনপলতত লিরি। 

  

□ □ □ □ 
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يَن َوَلَقْد َعلِْمتُُم الَِّذيَن اْعتََدْوا ِمْنُكْم فِي السَّبْتِ َفُقْلَنا َلهُْم ُكوُنوا قَِرَدًة َخاِسئِ 
(65)  

(66َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَّقِيَن ) َفَجعَْلَناَها َنَكاًَل لَِما بَيَْن يََديْهَا َوَما َخْلَفهَا   

৬৫.লতামরা অবিযই জান লয, লতামারদর মরধয যারা িলনবাররর 
বযাপারর সীমািঙ্ঘন কররলিি, আলম তারদররক বরিলিিাম লয, 
লতামরা ঘৃলণত বানর হরয় হও। 

৬৬.অনন্তর আলম এো তারদর সমসামলয়ক ও পরবতযীরদর জনয লিো 
এবং মুিাকীরদর জনয উপরদি স্বরুপ করিাম।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, 
 এর অেয, এো তারদররক লবপদ লেরক িয় প্রদিযন। লতলন বরিন, লতামরা বাাঁচ ঐ َولَقَد علْمتُم
আযাব লেরক যা িলনবারওয়ািারদর উপর আপলতত হরয়লিি। যখন তারা আমার (আল্লাহর) 
নাফরমানী করি এবং সীমালতরম করি। লতলন বরিন, তারা িলনবার লদন লিকার করার 
স্পধযা লদলখরয়লিি তখন আলম (আল্লাহ) বিিাম, লতামরা লধকৃত বানর হরয় যাও। আল্লাহ 
তাআিা তারদর কৃতকরমযর জনয তারদররক বানরর রুপান্তলরত কররন। আর আকৃলত লবকৃত 
হরয় যাওয়ারা লতন লদরনর লবিী জীলবত লিরিনন না। না তারা পানাহার করররিন আর না 
বংি লবস্তার।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন, যারা 
িলনবাররর হুকুরমর বযাপারর সীমািঙ্ঘন কররলিি তারদররক বানররর রুপান্তর করর লদয়া 
হয়। অতুঃপর তারা ধ্বংস হরয় যায়। আকৃলত লবকৃতরদর বংি বৃলদ্ধ হয় নাই। 

ইমাম ইবনুি মুনলযর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক অপর পদ্ধলতরত বণযনা 
কররন, লতলন বরিন,  

 القردة والخنازير من نسل الَّذين مسخوا
বানর ও িূকর তারদর বংিধর যারদর আকৃলত লবকৃত করা হরয়লিি। 

ইমাম ইবনুি মুনলযর হযরত হাসান বসরী (রহ) লেরক বণযনা কররন লয,  
 انْ َقطع َذِلك النَّْسل

তারদর বংি লিষ হরয় লগরয়লিি। 
ইমাম ইবনুি মুনলযর, ইবরন আলব হালতম হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক বণযনা 

কররন। লতলন  َفَقُْلنَا لَهُم كونُوا قردة َخاِسئِين আয়াত প্রসরঙ্গ বরিন, তারদর অন্তর লবকৃত হরয় 
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লগরয়লিি। বানররদর আকৃলতরত তারদররক লবকৃত করা হয়লন। লযমন আল্লাহ তাআিা তারদর 
দৃষ্টান্ত বণযনা করররিন লয, 

 مثل اْلحمار يحمل أسفارا  
তারদর দৃষ্টান্ত হরিা গাধার মত যারা লকতাব বহন করর। 

[আল্লামা ইবরন কাসীর (রহ) তাফসীর ইবরন কাসীরর বরিন, মুজাহীদ (রহ) এই 
বণযনা সূে মজবুত হরিও তাফসীরকারকগণ তার বযাখযা সমেযন কররন নাই। কারণ তা স্পষ্ট 
বযাখার পলরপন্থী] 

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর হযরত কাতদাহ (রহ) লেরক এই আয়াত 
প্রসরঙ্গ বণযনা কররন। লতলন বরিন, তারদর জনয মাি হািাি করা হরয়লিি আর িলনবার লদন 
লিকার করা তারদর জনয হারাম লিি। যারত করর এো স্পষ্ট হরয় যায় লয, লক আনুগতয 
করর আর লক নাফরমানী করর। অতএব তারা লতনিারগ লবিি হয়। একদি লিাক লিি 
তারা, যারা িলনবার এ লিকার করত না আর অপররকও লনরষধ করত। আর আররক দি 
যারা লিকার করত না, লকন্তু কাউরক লনরষধও করত না। তৃতীয় ঐ দি যারা নাফরমানী 
করত আর বারংবার করত। যখন তারা সীমািঙ্ঘরন অিযস্ত হরয় লগি তখন আল্লাহ তাআিা 
তারদররক বিরিন, লতামরা লধকৃত বানর হরয় যাও। অতএব তারা নারী-পুরুষ সব বানর 
হরয় লগি। 

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন লয, 
তারদর যুবকরদররক বানর আর বৃদ্ধরদররক িূকরর রুপান্তলরত করা হরয়লিি।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন লয, 
 হীন, িালঞ্ছত। ذليلين এর অেয হরিা َخاِسئِينَ 

ইমাম ইবনুি মুনলযর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন লয,  ََخاِسئِين 
এর অেয হরিা صاغرين নীচ, লনকৃষ্ট। 

ইমাম ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক 
বণযনা কররন লয, فجعلناها نكاالً لما بَين يَديهَا এর অেয হরিা তাদরর গুনাহ, َوَما خلفهَا এর অেয 
হরিা জনপদ এবং وموعظة لِْلُمتقين এর অেয হরিা পরববতযীরদর জনয উপরদি লকয়ামত 
পযযন্ত। 

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন লয, فجعلناها 
এর অেয হরিা মৎসযসমূহ, আর نكاالً لما بَين يَديهَا َوَما خلفهَا এর অেয হরিা তারদর পূরবযর ও 
পররর গুনাহ।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন,  
 এর نكاالً  অেযাৎ তারদর প্রদি িালস্তসমূহ লযমন িালস্ত ও লবকৃলত বুোরনা হরয়রি। فجعلناها
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দ্বারা িালস্ত বুলেরয়রিন। لما بَين يَديهَا অেযাৎ আল্লাহ তাআিা তার সমস্ত সৃলষ্টজগতরক তার 
িালস্ত ও েমতা সম্পরকয সতকয করর লদরয়রিন। َوَما خلفهَا অেযাৎ যা ঐ সম্প্রদারয়র প্রলত 
লনপলতত হরয়রি। وموعظة অেযাৎ লিো ও উপরদি মুিাকীরদর জনয।  

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ হযরত সুলফয়ান লেরক كاالً لما بَين يَديهَا َوَما خلفهَا এর অেয 
বণযনা করররিন গুনাহ আর وموعظة لِْلُمتقين এর অেয মুহাম্মদ (সা) এর উম্মত।  
 

□ □ □ □ 
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َ يَْأُمُرُكْم َأ َْ تَْذبَُحوا بََقَرًة َقاُلوا َأتَتَِّخُذَنا هُُزًوا قَ  الَ َوإِْذ َقالَ ُموَسى لَِقْوِمهِ إ ََِّ َّللاَّ
ِ َأ َْ َأُكو ََ ِمَن اْلَجاهِلِيَن ) (67َأُعوُذ بِاَّللَّ  

৬৭.স্মরণ কর  যখন মূসা তার সম্প্রদায়রক বরিলিি, আল্লাহ 
লতামারদররক একলে গরু যরবহ করার লনরদযি লদরয়রিন। তারা 
বরিলিি, তুলম লক আমারদর সারে িাট্টা করি? মূসা বিি, আলম 
অজ্ঞরদর অন্তিুযি হওয়া লেরক আল্লাহর আশ্রয় কামনা কলর।  

ইমাম ইবরন আলবদ দুনইয়া (রহ) তার লকতাব ‘মান আ’িা বা’দাি মাউত’ এ 
হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, বনী ইসরাইিদরর দুলে িহর 
লিি। একো লিি الحصينة আর তার দরজা লিি। আর অপরো লিি خربة। الحصينة এর 
অলধবাসীরা সন্ধযায় তারদর িহররর দরজা বন্ধ করর লদত। যখন লিার হত তখন িহররর 
দরজায় দালড়রয় লদখত লয, িহররর আিপারি লকান ঘেনা বা লবপযযয় ঘরেরি লক না। 
একলদন সকারি তারা লদখি লয, িহররর দরজার সামরন এক লনহত বযলি পরড় ররয়রি। 
 িহররর অলধবাসীরা তারদর লনকে এরস বিি লয, লতামরা আমারদর লিাকরক হতযা خربة
কররি আর তার িাইরয়র যুবক লিরি (তার িালতজা) তার জনয লকাঁরদ চরিরি আর বিরি 
লতামরা আমার চাচারক হতযা কররি। তার বিি, আল্লাহর িপে  সন্ধযায় যখন আমরা দরজা 
বন্ধ কররলি তখন লেরক লনরয় লিার পযযন্ত আমরা দরজা খুলিলন। লতামারদর এই সােীর 
হতযার লবষরয় আমারদর লকান দায় লনই। তারা মূসা (আ) এর লনকে আসি এবং মূসা (আ) 
তারদররক আল্লাহর উি ফরমান শুলনরয় লদরিন। 

বনী ইসরাইরির এক যুবক লিি, লয তার লদাকান চািাত আর তার লপতা লিি 
বৃদ্ধ। একবার অনয এক িহর লেরক একলে লিাক তার লেরক লজলনসপে লনরত আসি আর 
তারক লজলনসপরের মূিয পলররিাধ করি। যুবক তারক লনরয় চিি যারত লদাকান খুরি তার 
মািািমাি বুলেরয় লদরবন। লদাকারনর চালব লিি তার বৃদ্ধ লপতার কারি, লয তখন লদাকারনর 
িায়ায় শুরয় ঘুলমরয় লিি। লিাকলে বিি, লতামার লপতারক জাগ্রত কর। যুবক বিি, বাবা 
ঘুমারচ্ছন, অতএব তারক এখন জাগারনা আলম পিন্দ কলর না। তারা উিরয় লফরর চিি। 
তখন লিাকলে যুবকরক বিি, লতামারক লদ্বগুণ মূিয লদব, লতামার বাবারক জাগাও (আর 
আমারক মািামাি লদরয় দাও আমার তাড়া আরি)। যুবক রালজ হরিা না। তখন লিাকলে চরি 
লগি।  

বৃদ্ধ লপতা জাগ্রত হওয়ার পর যুবক বিি লয, একলে লিাক এরসলিি আর আল্লাহর 
িপে! এত এত মািামাি রয় কররত এরসলিি আর এত োকা লদরয়লিি। তরব লযরহতু 
আপলন ঘুলমরয় লিরিন তাই আপনারক জাগ্রত করা পিন্দ কলরলন। বাবা তারক লতরষ্কার 
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কররিন। লকন্তু আল্লাহ তাআিা লপতার সারে সদাচরন করার কাররণ তারক ঐ বািুরলে দান 
কররলিরিন যা বনী ইসরাইরির লিারকরা খুাঁজলিি। বনী ইসরাইি তার কারি এরস বিি, এ 
বািুর আমারদর লনকে লবলর করর দাও। লস বিি, না আলম লবলর করব না। লিারকরা বিি, 
আমরা লতামার লেরক লনরয়ই িাড়ব। লিারকরা মূসা (আ) এর কারি আসি। মূসা (আ) 
বিরিন, লকিু মাি সম্পরদর লবলনমরয়র সারে তারক রালজ কর। লিারকরা যুবকরক বিি, এ 
বযাপারর লতামার অলিমত লক? লস বিি, আমার ইচ্ছা হরিা লতামরা দালড় পাল্লা লনরয় আস। 
এক পাল্লায় বািুর আর আররক পাল্লায় লসানা রাখরব। যখন স্বরণযর পাল্লা েুরি পড়রব তখন 
লসানা দানা আলম লনরয় লনব আর বািুর লতামারদররক লদরয় লদব। লিারকরা তাই করি।  

অতুঃপর ঐ গািী লনরয় তারা মৃত বযলির কবররর লনকে লগি। উিয় িহররর লিাক 
একলেত হরিা। গািী যরবহ কররিা আর তার লকিু অংি কবরর িুাঁরড় মারি। তখন ঐ মৃত 
বযলি মাো োড়রত োড়রত কবর হরত উরি দাড়াি এবং বিি, আমারক আমার িালতজা 
হতযা করররি। তার উপর আমার জীবরনর সময়গুরিা দীঘয হরয় লগরয়লিি আর লস আমার 
সম্পদ হস্তগত কররত চাইলিি। এো বিার পর লস মরর লগি।  

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর, ইবরন আলব হালতম এবং 
বায়হাকী তার সুনারন উবায়দাহ আস সািামানী (রহ) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, বনী 
ইসরাইরির এক বযলি লিি। লস লনুঃসন্তান লিি আর অগাধ ধন সম্পরদর মালিক লিি। তার 
িালতজা লিি তার ওয়ালরি। লস রারতর লবিা তার চাচারক হতযা করর এক বযলির দরজার 
সামরন লফরি লদরয় আরস। অতুঃপর সকারি লস ঐ লিাকরদর প্রলত হতযার অলিরযাগ 
উত্থাপন করর। এমনলক এ কাররণ পরস্পররর মরধয তরিায়ার লনরয় েগড়া পযযন্ত গড়ায়। 
তখন জ্ঞানী ও লবাধসম্পন্ন লিারকরা পরামিয লদি লয, লতামরা লকন আপরস েগড়া করি 
লযখারন লতামারদর মারে আল্লাহর নবী লবদযমান আরি। তখন তারা মূসা (আ) এর লনকে 
আসি এবং সমস্ত বৃিান্ত বণযনা করি। তখন মূসা (আ) আল্লাহর উি ফরমান শুলনরয় 
লদরিন। 

বণযনাকারী বরিন, যলদ তারা আপলি না করত তরব লয লকান গািীই ধবধ হত, 
লযরহতু তারা করিারতা অবিম্বন করর, তখন তারদর জনয আল্লাহ তাআিা লবধানও করিার 
করর লদরিন। অবরিরষ তারা ঐ গািী লপি যার লনরদযি তারদররক লদয়া হরয়রি। অতএব 
তারা ঐ গািী একজন লিারকর লনকে লপি তরব তা একলেই লিি। ঐ বযলি বিি, আল্লাহর 
িপে  আলম এই গািীর পলরবরতয েলি িলতয লসানার লচরয় কম লনব না। অতএব তারা ঐ 
গািী রয় করর যরবহ করি এবং তার লগািত মৃত বযলির উপর রাখি। তখন মৃত বযলি 
উরি দালড়রয় লগি। লিারকরা তারক লজজ্ঞাসা করি, লতামারক লক হতযা করররি? লস বিি, 
আমার িাইরয়র লিরি। এো বরি লস আবার মরর লগি। অতএব তার সম্পদ লেরক 
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িালতজারক লকিুই লদয়া হরিা না। আর এখন পযযন্ত (এই লবধান আরি লয) লকান হতযাকারী 
ওয়ালরিী পারব না।  

ইমাম আবু্দর রাযযাক উবায়দাহ (রহ) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন,  
ّول َما قضي أَنه ََل يَرث اْلَقاِتل ِفي َصاحب بني ِإْسَرائِيلأ  

সবযপ্রেম লয ফয়সািা করা হরয়রি তা হরিা হতযাকারী ওয়ালরি বা উিরালধকার হরব 
না। এো বনী ইসরাইি এর এক বযলি সম্পলকযত লিি।  

ইমাম ইবরন আলব িাইবাহ হযরত লসরীন (রহ) লেরক বণযনা কররন লয,  
 اْلَقاِتل اْلِميَراث َلَكاَن َصاحب اْلبَ َقَرةأّول َما منع 

সবযপ্রেম লয হতযাকারীরক মীরাস লদয়া লেরক বাাঁধা প্রদান করা হরয়রি তা (বনী 
ইসরাইি এর) গািী সম্পলকযত (ঘেনায়)।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। মূসা (আ) এর 
যুরগ এক বযলি অরনক বড় ধনী লিি। তার িালতজা লিি গরীব আর লস লিি লনুঃসন্তান। 
তার িালতজাই তার ওয়ালরি লিি। িালতজা বিি, যলদ আমার চাচা মরর লযত তরব আলম 
ওয়ালরলি সূরে তার সম্পরদর মালিক হতাম। অতুঃপর যখন দীঘয সময় অলতবালহত হরয় লগি 
অেচ তার চাচার মৃতুয হলচ্ছি না, তখন িয়তান তার লনকে এরস বিি লয, লতামার জনয 
উলচত হরিা তুলম ঐ বৃদ্ধ চাচারক হতযা কররব এবং তার (হতযার) লদয়ত বা রিমূিয পরবতযী 
িহররর লদরক সম্পলকযত কররব যার সারে লতামার লকান সম্পকয নাই। তারা ঐ দুই িহররর 
একলে িহরর োকত, লযখারন যলদ কাউরক হতযা করর দুই িহররর মরধয লফিারনা হত তখন 
তারা লনহত বযলি ও দুই িহররর মধযবতযী দূরত্ব পলরমাপ করত। িাি লযই িহররর 
লনকেবতযী হত ঐ িহররর উপর লদয়ত িালযম করা হত।  

যখন িয়তান সবলকিু সলবস্তারর বিি, তখন লস তার চাচারক হতযা করার 
পলরকল্পনা করি এবং হতযা করর লফিি। অতুঃপর ঐ িহররর দরজায় তারক লফরি আসি 
লযই িহররর সারে তার সম্পকয লিি না। লিারর লস িহররর অলধবাসীরদর লনকে আসি 
এবং দালব করি লয, লযরহতু আমার চাচার িাি লতামারদর িহররর কারি পাওয়া লগরি 
অতএব আল্লাহর িপে! আমরা লতামারদর লেরক লদয়ত গ্রহণ করব। িহররর অলধবাসীগণ 
বিি, আমরাও কসম করর বিলি লয, আমরা তারক হতযা কলরলন আর না তার হতযার 
বযাপারর আমরা লকিু জালন। আমরা লতা সন্ধযা লেরক সকাি পযযন্ত সমরয় িহররর দরজা 
খুলিলন। তারা সবাই হযরত মূসা (আ) এর লনকে লগরিন। তখন লজবরাইি (আ) মূসা (আ) 
এর লনকে উি ফরমান লনরয় এরস বিরিন, আপলন তারদররক আল্লাহর ফরমান শুলনরয় 
লদন। 

□ □ □ □ 
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بِْكٌر  َنا َما هَِي َقالَ إِنَّهُ يَُقولُ إِنَّهَا بََقَرٌة ََل َفارٌِض َوََل َقاُلوا اْدُع َلَنا َربََّك يُبَيِّْن لَ 
(68َعَوا ٌَ بَيَْن َذلَِك َفاْفعَُلوا َما تُْؤَمُرو ََ )  

اق ٌٌِ َقاُلوا اْدُع َلَنا َربََّك يُبَيِّْن َلَنا َما َلْوُنهَا َقالَ إِنَّهُ يَُقولُ إِنَّهَا بََقَرٌة َصْفَراُء فَ  
(69هَا تَُسرُّ النَّاِظرِيَن )َلْونُ   

  ُ  َقاُلوا اْدُع َلَنا َربََّك يُبَيِّْن َلَنا َما هَِي إ ََِّ اْلبََقَر تََشابَهَ َعَليَْنا َوإِنَّا إ َِْ َشاَء َّللاَّ
(70َلُمْهتَُدو ََ )  

ْرَض َوََل تَْسقِي اْلحَ    ْرَث ُمَسلََّمٌة ََل َقالَ إِنَّهُ يَُقولُ إِنَّهَا بََقَرٌة ََل َذُلولٌ تُثِيُر اْْلَ
(71ِشيََة فِيهَا َقاُلوا اْْلَ ََ ِجْئَت بِاْلَحقِّ َفَذبَُحوَها َوَما َكاُدوا يَْفعَُلو ََ )  

৬৮.তারা বিি, আমারদর জনয লতামার প্রলতপািকরক স্পষ্টিারব  
জালনরয় লদরত বরিা লয, তা লকরুপ? মূসা বিি, আল্লাহ বরিরিন, 
উহা এমন গািী যা বৃদ্ধও নয় আবার অল্প বয়স্কও নয়- মধযবয়সী। 
সুতরাং লতামরা যার লনরদযি লপরয়ি তা সম্পাদন কর।  

৬৯.তারা (আবার) বিি, আমারদর জনয লতামার প্রলতপািকরক 
স্পষ্টিারব জালনরয় লদরত বি লয, তার রং লক? মূসা বিি, আল্লাহ 
বরিরিন, উহা হিুদ বরণযর গািী যার রং এমন গাঢ় উজ্বি লয, তা 
দিযকরদর চেু জুলড়রয় লদয়। 

৭০.তারা (আবার) বিি, আমারদর জনয লতামার প্রলতপািকরক 
স্পষ্টিারব জালনরয় লদরত বি লয, তা লকানলে? আমরা গািীলের 
বযাপারর সরন্দরহ পলতত হরয়লি। আর আল্লাহ ইচ্ছা কররি লনশ্চয়ই 
আমরা সলিক লদিা পাব।  

৭১.মূসা বিি, আল্লাহ বরিরিন, উহা এমন সুি ও লনখুাঁত গািী যা 
জলম চারষ ও লেরত পালন লসরচর জনয বযবহৃত হয় নাই। তারা বিি, 
এখন তুলম সতয এরনি। যলদও তারা যরবহ কররত উদযত লিি না 
তোলপ তারা তা যরবহ করি।  

ইমাম বাযযার হযরত আবু হুরায়রা (রা) লেরক বণযনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) 
ইরিাদ কররন-  

ُهمِإن بني ِإْسَرائِيل َلو أخُذوا أدنى بقرة ألج زاهم َذِلك َأو ألجزأت َعن ْ  
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বনী ইসরাইি যলদ সাধারণ একো গািী নরয় আসত তরব তা-ই তারদর জনয যরেষ্ট হত। 
ইমাম ইবরন আলব হালতম এবং ইবরন মারদুলবয়া হযরত আবু হুরায়রা (রা) লেরক 

বণযনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন-  
ِإن َشاَء اهلل َلُمْهَتُدوَن{ َما أْعطوا أبدا َوَلو أَنهم اْعترُضوا بقرة من اْلَبقر َلْوََل َأن بني ِإْسَرائِيل قَاُلوا }َوِإنَّا 

ُهم َوَلكنُهْم َشدَُّدوا َفشدد اهلل َعَلْيِهم  فذبحوها ألجزأت َعن ْ
যলদ বনী ইসরাইি  ََوإِنَّا إِن َشاَء هللا لَُمْهتَُدون না বিত তরব কখরনা তারদর গািী 

লমিত না। তারা যলদ সাধারণ লকান গািী লনরয় আসত তরব তাই তারদর জনয যরেষ্ট হত। 
লকন্তু তারা করিারতা করি, ফরি আল্লাহও তারদর জনয করিার করর লদরিন।  

ইমাম লফরইয়াবী, সাঈদ ইবরন মানসূর এবং ইবনুি মুনলযর হযরত ইকলরমা (রহ) 
লেরক বণযনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন-  

ُهم َوَلكنُهْم شَ َلو َأن بني ِإْسَرائِيل أخُذوا أ دَُّدوا َوَلْوََل أَنهم قَاُلوا دنى بقرة فذبحوها َأْجَزأت َعن ْ
 }َوِإنَّا ِإن َشاَء اهلل َلُمْهَتُدوَن{ َما وجدوها

বনী ইসরাইি যলদ সাধারণ একো গািী নরয় আসত তরব তাই তারদর জনয যরেষ্ট 
হত। লকন্তু তারা করিারতা করি। তারা যলদ لَُمْهتَُدون َوإِنَّا إِن َشاَء هللا  না বিত তরব কখরনা 
গািী লপত না।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন জুরাইয (রহ) লেরক বণযনা কররন। রাসূিুল্লাহ 
(সা) ইরিাদ কররন- 

 ما ثنوايست لم ولو عليهم هللا شدد أنفسهم على شددوا لما ولكنهم بقرة بأدنى أمروا إنما
  األبد آخر لهم بينت

 তারদররক সাধারণ একো গািী যরবহ করার লনরদযি লদয়া হরয়লিি। লকন্তু যখন 
তারা করিারতা অবিম্বন কররিা তখন আল্লাহও তারদর জনয করিার করর লদরিন। যলদ 
তারা ইনিাআল্লাহ না বিত, তরব লকয়ামত পযযন্ত লকান গালির সন্ধান লপত না।  

ইমাম ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস 
(রা) লেরক কতক পদ্ধলতরত اَل فارض َواَل بكر عوان بَين َذلِك এর তাফসীর বণযনা কররন লয, 
 এর অেয হরিা والعوان এর অেয হরিা লিাে। আর َواْلبْكر এর অেয হরিা বৃদ্ধ। الفارض
অরধযক মাোমালে। 

ইমাম তাসতী তার মাসারয়রি হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। 
নারফ লবন আযরাক হযরত ইবরন আব্বাস (রা)-লক বিরিন, আমারক আল্লাহর এই বাণী  اَل
 প্রসরঙ্গ বিুন। ইবরন আব্বাস (রা) বিরিন, এর অেয হরিা বৃদ্ধ, অরনক লবিী فارض
বয়রসর। নারফ বিি. আরবরা লক এই অেয জারন? লতলন বিরিন, তুলম লক কলবর এই উলি 
লিান নাই? 
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تقوم على رجل : لعمري لقد َأْعطَْيت ضيفك فارضا  تساق ِإلَْيِه َما  

আমার জীবরনর কসম! তুলম লতামার লমহামানরক বয়স্ক গািী লপি করি, তার 
সামরন লতা তা লপি কররত হয় যা লনরজর কদরম চরি।  

নারফ বিরিন, আমারক আল্লাহর এই বাণী صفراء فَاقِع لَْونهَا  প্রসরঙ্গ বিুন। লতলন 
বিরিন, এো খাাঁলে হিুদ রংরক বরি। নারফ বিি, আরবরা লক এই অেয জারন? লতলন 
বিরিন, তুলম লক িালবদ লবন রালবআর এই কবলতা লিান লন? 

 سدما  قَِليَل َعهده بانيسه من بَين اصفر فَاِقع ودفان

ইমাম ইবরন জালরর হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, 
 এর অেয হরিা والعوان এর অেয হরিা লিাে। আর َواْلبْكر এর অেয হরিা বৃদ্ধ। الفارض
অরধযক মাোমালে। 

ইমাম ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক 
  ,এর তাফসীর বণযনা কররন লয عوان بَين َذلِك

 يرة َوِهي أقوى َما يكون َوأحسنهبَين الصَِّغيَرة والكب
তা হরিা লিাে ও বড় এর মাোমালে- মধযবয়সী, লকননা তা মজবুত ও সুন্দর হয়। 
ইমাম ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক 

  ,এর তাফসীর বণযনা কররন লয صفراء فَاقِع لَْونهَا
 َشِديَدة الصُّْفَرة تَكاد من صفرتها تبيض

তা হরিা গাঢ় হিুদ রং যার  লেরক শুভ্রতা প্রকালিত হয়। 
ইমাম আবু্দর রাযযাক, আব্দ ইবরন হুমায়দ এবং ইবরন জালরর কাতাদাহ (রহ) 

লেরক বণযনা কররন। فَاقِع لَْونهَا এর অেয পলরষ্কার রং লবলিষ্ট। আর تسر الناظرين এর অেয 
হরিা যা দিযকরক লবরমালহত করর।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম, তাবরানী, খতীব এবং দায়িামী হযরত ইবরন আব্বাস 
(রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন- 

ء فَاِقع َلْونَها تسر بسَها َوَذِلَك قَ ْوله }صفرامن لبس نعَل صفراء لم يزل ِفي سُرور َما َداَم ََل 
 الناظرين{

লয বযলি হিুদ ররের জুতা পলরধান কররব, লয পযযন্ত বযবহার কররব খুলি োকরব। 
  এর মরধয এলদরক ইলঙ্গত আরি। صفراء َفاِقع لَْونَها تسر الناظرين

ইমাম সাঈদ ইবরন মানসূর, আব্দ ইবরন হুমায়দ এবং ইবরন জালরর হযরত হাসান 
(রহ) লেরক صفراء فَاقِع لَْونهَا এর অেয গিীর কারিা রং বণযনা করররিন।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত আবুি আলিয়া (রহ) লেরক বণযনা কররন লয,  إِنَّهَا بَقََرةٌ اَل
 এর অেয তার দ্বারা تُِثيُر اأْلَْرضَ  অেয হরিা এমন গািী যা লদরয় লকান কাজ করা হয়লন। َذلُولٌ 
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যলমন লনড়ারনা হয়লন,  ََواَل تَْسقِي اْلَحْرث অেযাৎ লেত খামারর লকান কাজ করা হয়লন।  ٌُمَسلََّمة 
লদাষ-ত্রুলে লেরক যা পলবে। 

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক مسلمة এর অেয বণযনা 
করররিন লয, اَل عوار فِيهَا তার মরধয লদাষ না হয়।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত আলতয়যা (রহ) লেরক اَل شية فِيهَا এর অেয বণযনা কররন 
লয, তার রং এক ধররণরই হরব, লিন্ন লকান ররের সংলমশ্রণ তার মরধয োকরব না।  
ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক বণযনা কররন। اَل َذلُول 
এর অেয তা লকান কারজ বযবহার করা হয়লন। مسلمة এর অেয লদাষ লেরক পলবে। اَل شية فِيهَا 
এর অেয তার মরধয সাদা লকান দাগ হরব না।   قَالُوا اْْلن ِجْئت بِاْلَحق এর অেয হরিা লয, তারা 
বিরত িাগি লয, আপলন আমারদর জনয এখন সলিক লবষয় বণযনা করররিন।  فذبحوها َوَما
  যলদও তারা যরবহ কররত উদযত লিি না তোলপ তারা তা যরবহ করি। َكاُدوا يَْفَعلُونَ 

ইমাম ইবরন জালরর মুহাম্মদ ইবরন কাব (রা) লেরক  َفذبحوها َوَما َكاُدوا يَْفَعلُون এর 
তাফসীর বণযনা কররন লয, তারা তা যরবহ করর। তরব তার মূিয অতযালধক হওয়ার কাররণ 
তারা তা যরবহ কররত চাইলিি না।   

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। বনী 
ইসরাইি চলল্লি বির পযযন্ত ঐ গািী তািাি করর। অবরিরষ এক বযলির লনকে উি 
গুণাবিীসম্পন্ন একলে গািী পায়। ঐ গািীলে মালিরকর খুব লপ্রয় লিি। তারা গািীলের জনয 
লবলির লেরক লবিী লেরক মূিয বিরত োরকন আর লস বরাবর অস্বীকার কররত োরক। 
এমনলক অবরিরষ তারক েরি িলতয দীনার লদরত হরিা। অতুঃপর তারা তা যরবহ করি এবং 
এর লকান একলে অঙ্গ বা মাংরসর েুকরা মৃত বযলির লদরক িুাঁরড় মারি। তখন মৃত বযলি 
দালড়রয় লগি এমনলক তার রগ হরত রি েড়রত িাগি। লিারকরা তারক লজজ্ঞাসা করি, 
লতামারক লক হতযা করররি? লস বিি, অমুক বযলি।  

ইমাম ওকী, ইবরন আবী হালতম হযরত আতা (রহ) লেরক বণযনা কররন। লতলন 
বরিন,  

 الّذْبح والنحر ِفي اْلَبقر َسَواء أِلَن اهلل يَ ُقول }فذبحوها{
যরবহ ও কুরবানী বরারবর প্রচলিত আরি। লকননা আল্লাহ তাআিা বরিরিন- 

 আর তারা তা যরবহ করি। فذبحوها
ইমাম ওকী, আবু্দর রাযযাক, আব্দ ইবন হুমায়দ, ইবনুি মুনলযর, ইবন আলব হালতম 

মুজালহদ (রহ) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন- 
 َكاَن لبني ِإْسَرائِيل الّذْبح َوأَنْ ُتم لكم النَّْحر

বনী ইসরাইি এর জনয যরবহ লিি আর লতামারদর জনয হরিা কুরবানী। 
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অতুঃপর লতলন লতিাওয়াত কররন।  
 فذبحوها

তারা তা যরবহ করি। 
 فصل ِلَربِّك وانحر

অতএব আপলন আপনার প্রলতপািরকর উরেরিয সািাত আদায় করুন এবং কুরবানী 
করুন। - সূরা আি কাউসার 

 

□ □ □ □ 
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ُ ُمْخرٌِج َما ُكْنتُْم تَْكتُُمو ََ ) اَرْأتُْم فِيهَا َوَّللاَّ (72َوإِْذ َقتَْلتُْم َنْفًسا َفادَّ  

৭২.আর যখন লতামরা এক বযলিরক হতযা করার পর এরক অরনযর 
প্রলত লদাষাররাপ করলিরি। আর লতামরা যা লগাপন করলিরি আল্লাহ 
তা প্রকাি কররিন।  

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক  َوإِذ قتلتم نفسا
 এর অেয বণযনা কররিন লয, যখন লতামরা একজনরক হতযা কররি আর এ লবষরয়فأّدارأتم فِيهَا 
েগড়া করলিরি। আর  َوهللا مخرج َما ُكْنتُم تكتمونএর অেয হরিা, লতামরা যা লগাপন করলিরি, 
আল্লাহ তাআিা লিরিন তার প্রকািকারী। 

 
الَى: قَْوله َوأما تكتمو َ{ ُكنْتُم َما مخرج }َوَّللا تَعَ  

আল্লাহ তাআলার বাণ ীঃ আর ততামরা যা তগাপন েরছিকল আল্লাহ তা প্রোশ েরকিন 

ইমাম ইবরন আলব হালতম, বায়হাকী শুআবুি ইমারন হযরত মুসায়ব লবন রারফ (রহ) 
লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন- 

َعة أَبْ َيات ِإَلَّ أظهرها  َعة أَبْ َيات ِإَلَّ أظهرها اهلل َوَما عمل رجل َسيَِّئة ِفي َسب ْ َما عمل رجل َحَسَنة ِفي َسب ْ
 اهلل وتصديق َذِلك كتاب اهلل }َواهلل مخرج َما ُكْنُتم تكتمون{

লয বযলি সপ্ত কামরার লিতরর লকান লনক কাজ করি, আল্লাহ তাআিা তা প্রকাি 
করর লদরবন। আর লয বযলি সপ্ত কামরার লিতর লকান পাপ কাজ করি, আল্লাহ তাআিা তা 
প্রকাি করর লদরবন। আর তার প্রমাণ  َوهللا مخرج َما ُكْنتُم تكتمونএই আয়ারত ররয়রি।  

ইমাম আহমদ, হাকীম আর লতলন এোরক সলহহ বরিরিন, বায়হাকী হযরত আবু 
সাঈদ খুদরী (রা) লেরক বণযনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন- 

 َلو َأن رجَل عمل ِفي َصْخَرة صماء ََل بَاب ِفيَها َوََل كوَّة خرج عمله ِإَلى النَّاس َكائِنا َما َكانَ 
যলদ লকান বযলি লকান আবদ্ধ ঘরর লকান আমি করর যার লকান দরজা ও লিদ্রও 

নাই, আল্লাহ তাআিা তার ঐ আমিও লিাকরদর লনকে প্রকাি করর লদরবন চাই লসো (িাি-
মন্দ) লযমন আমিই লহাক না লকন।  

ইমাম ইবরন আলব িায়বাহ, আহমদ, বায়হাকী হযরত উসমান ইবরন আফফান (রা) 
লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন,  

 من عمل عمَل َكَساه اهلل رَِداَءُه َوِإن خيرا َفخير َوِإن شرا فشر
লয লকউ আমি কররব আল্লাহ তারক তার আমরির লপাষাক পলরধান করারবন। যলদ 

িাি আমি হয় তরব িাি আর যলদ মন্দ আমি হয় তরব মন্দ।  
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ইমাম বায়হাকী অপর এক পদ্ধলতরত হযরত উসমান (রা) লেরক বণযনা কররন। 
রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন-  

 من كانت له سريرة صالحة أو سيئة أظهر اهلل عليه منها رداء يعرف به
যার লিতর লনক লহাক অেবা মন্দ আল্লাহ তাআিা তার লিতররর অবিা অনুযায়ী 

পদযা উরমাচন কররবন- যার মাধযরম লস পলরলচত হরব। 
ইমাম আবুি িায়খ, বায়হাকী হযরত আনাস (রা) লেরক বণযনা কররন। ইমাম 

বায়হাকী এোরক যয়ীফ বরিরিন। রাসূিুল্লাহ (সা) সাহাবারদররক লজজ্ঞাসা কররিন, মুলমন 
লক? সাহাবীগণ বিরিন, আল্লাহ ও তার রাসূিই িাি জারনন। রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন, 
মুলমন লস- লয ততেণ পযযন্ত মৃতুযবরণ করর না, লয পযযন্ত না আল্লাহ তাআিা তার কারন ঐ 
সব আওয়ায দ্বারা িরর না লদন যা লস শুনরত পিন্দ করর। যলদ লকান বান্দা এমন লকান 
কমরায় আল্লাহরক িয় করর যা সিরলে কামরার লিতরর এবং প্ররতযক কামরায় লিাহার 
দরজা িাগারনা। তোলপ আল্লাহ তাআিা তার আমরির চাদর পলরধান করারবন এমনলক 
লিারকরা তার আমরির আরিাচনা কররব এবং তার আমি লেরক তার লবিী প্রিংসা কররব। 

সাহাবাগণ লজজ্ঞাসা করি, আমি লেরক লবিী তার প্রিংসা লকিারব কররব? লতলন বিরিন- 
এজনয লয, মুিাকী একলের লেরক লবিী আমি করার িলি রাখরি লবিী আমিই করত। 

অতুঃপর রাসূিুল্লাহ (সা) লজজ্ঞাসা কররিন, কালফর লক? সাহাবাগণ বিরিন, আল্লাহ 
ও তার রাসূিই িাি জারনন। রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন, কালফর লস- লয ততেণ পযযন্ত 
মৃতুযবরণ করর না, লয পযযন্ত না আল্লাহ তাআিা তার কারন ঐ সব আওয়ায দ্বারা িরর না 
লদন যা লস শুনরত অপিন্দ করর। যলদ পালপ বান্দা এমন লকান কমরায় পাপ কাজ করর যা 
সিরলে কামরার লিতরর এবং প্ররতযক কামরায় লিাহার দরজা িাগারনা। তোলপ আল্লাহ 
তাআিা তার আমরির চাদর পলরধান করারবন এমনলক লিারকরা এ লবষরয় কো বিরব এবং 
তার আমি লেরক তার লবিী দুনযাম কররব। সাহাবারা লজজ্ঞাসা করি, আমি লেরক লবিী 
তার দুনযাম লকিারব কররব? লতলন বিরিন, এজনয লয, পাপী বযলি লবিী গুনাহ করার সুরযাগ 
লপরি লবিী গুনাহই করত।   

ইমাম ইবরন আলদ হযরত আনাস (রা) লেরক বণযনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ 
কররন-  

 اء عملهِإن اهلل مرد كل امرىء رِدَ 
আল্লাহ তাআিা প্ররতযকরক তার আমরির চাদর পলরধান করারবন। 

ইমাম বায়হাকী হযরত সালবত (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন,  
 َلو َأن اْبن آدم عمل بِاْلَخيِر ِفي سبعين بَ ْيتا لكساه اهلل تَ َعاَلى رَِداء عمله َحتَّى يعرف بِهِ 
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বিা হরয় োরক লয, যলদ মানুষ সিরলে কামরার লিতররও লনক কাজ করর, আল্লাহ 
তাআিা তারক তার আমরির চাদর পলরধান করারবন যার দ্বারা লস পলরলচত হরব।   

ইমাম ইবরন আলবদ দুনইয়া, বায়হাকী সাঈদ ইবনুি মুসালয়ব (রহ) লেরক বণযনা 
কররন। লতলন বরিন-লিারকরা আল্লাহর রহমরতর পদযাতরি আমি করর। যখন আল্লাহ তাআিা 
লকান বান্দারক অপমালনত কররত চান তখন তারক তার রহমরতর পদযা লেরক সলররয় লদন। 

তখন তার পদযা ফাস হরয় যায়। 
ইমাম ইবরন আলবদ দুনইয়া, বায়হাকী হযরত আবু ইদলরস খাওিানী (রহ) লেরক 

বণযনা কররন, আর লতলন এোরক মারফুরুরপ বণযনা কররন। লতলন বরিন- 
 ََل يهتك اهلل عبدا َوِفيه ِمثْ َقال َحبَّة من خير

আল্লাহ তাআিা লকান বান্দার পদযা ফাস কররন না, লয পযযন্ত না তার মরধয সামানয 
িািাই বা লনকী োরক।  

ইমাম ইবরন আলব িায়বাহ হযরত ইবরালহম (রহ) লেরক বনযনা কররন। লতলন 
বরিন- 

 َلو َأن عبدا اكتتم بِاْلعَباَدة َكَما يكتتم بِاْلُفُجوِر ألظهر اهلل َذِلك ِمْنهُ 
যলদ মানুষ তার লনক আমি এমনিারব লগাপন করর লযিারব গুনাহ লগাপন করর, 

আল্লাহ তাআিা তাও প্রকাি করর লদরবন।  
 

□ □ □ □ 
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ُ اْلَمْوتَى َويُرِيُكْم َآيَاتِهِ َلعَلَّكُ  ْم تَْعقُِلو ََ َفُقْلَنا اْضرِبُوهُ بِبَْعِضهَا َكَذلَِك يُْحيِي َّللاَّ
(73)  

৭৩.আলম বিিাম, এর (গািীর) লকিু অংি দ্বারা উহারক (মৃতরক) 
আঘাত কর। এিারবই আল্লাহ মৃতরক জীলবত কররন এবং তার 
লনদিযনসমূহ প্রকাি কররন যারত লতামরা অনুধাবন করররত পার।  

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ কাতাদাহ (রহ) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, আমার 
লনকে বণযনা করা হরয়রি লয, তারা মৃত বযলিরক গািীর রারনর মাংস দ্বারা আঘাত কররন। 

যখন তারা এো করি, তখন আল্লাহ তাআিা ঐ মৃত বযলিরক জীলবত করর লদরিন এমনলক 
লস তার হতযাকারীর বযাপারর বিি। লস হতযাকারীর নাম বরি লদি অতুঃপর আবার মরর 
লগি। 

ইমাম ওকী, ইবরন জালরর হযরত ইকলরমা (রহ) লেরক বণযনা কররন লয, তারা 
গািীর রান ঐ মৃত বযলির উপর মাররন আর লস জীলবত হরয় যায়। লস এতেুকুই বরি লয, 
অমুক আমারক হতযা করররি অতুঃপর মরর লগি।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত সুলে (রহ) লেরক বণযনা কররন লয, লতলন বরিন- 
 ضرب بالبضعة الَِّتي بَين اْلَكِتَفْينِ 

তারা তারক কাাঁরধর মােখারনর লগািত দ্বারা আঘাত কররন। 
ইমাম ইরবন জালরর হযরত আবুি আলিয়া (রহ) লেরক বণযনা কররন লয, মূসা (আ) 

তারদররক লনরদযি প্রদান কররিন লয, তারা লযন একলে হাড় লনরয় মৃত বযলির গারয় লিাাঁরড়। 

তখন তারা তা কররিা। আল্লাহ তাআিা মৃত বযলির রূহ লফলররয় লদরিন। লস তার 
হতযাকারীর নাম বিি তারপর মরর লগি।  
 

□ □ □ □
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ةِ ُقُلوبُُكْم ِمْن بَْعِد َذلَِك َفهَِي َكاْلِحَجاَرةِ َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوإ ََِّ ِمَن اْلِحَجارَ  ُثمَّ َقَستْ 
ْنهَاُر َوإ ََِّ ِمْنهَا َلَما يَشَّقَُّق َفيَْخُرُج ِمْنهُ اْلَماُء َوإ ََِّ ِمْنهَا َلَما ُر ِمْنهُ اْْلَ  َلَما يَتََفجَّ

ِ وَ  ُ بَِغافٍِل َعمَّا تَْعَمُلو ََ )يَْهبُِط ِمْن َخْشيَةِ َّللاَّ (74َما َّللاَّ  

৭৪.এরপর লতামারদর হৃদয় করিার হরয় লগি- পােররর মত অেবা 
তার লচরয়ও কলিন। পােরও কতক এমন আরি লয, তা হরত প্রস্রবণ 
(েণযাধারা) প্রবালহত হয়। কতক এমন লয, লবদীণয হওয়ার পর তা 
হরত পালন লনগযত হয়। আবার কতক এমন, যা আল্লাহর িরয় ধ্বরস 
পরড়। আর লতামরা যা কর লস লবষরয় আল্লাহ অনবলহত নন।  

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক বণযনা 
কররন।  ثمَّ قست قُلُوبُكْم من بعد َذلِكএর অেয হরিা- আল্লাহ তাআিা তারদররক মৃতরক জীলবত 
করা এবং লনহত বযলির ঘেনা প্রতযে করারিন অেচ এর পরও তারদর অন্তর করিার হরয় 
লগি। অতুঃপর আল্লাহ তাআিা পােররর ধবলিরষ্টযর কো উরল্লখ কররিন লকন্তু হতিাগা 
মানুরষর ধবলিরষ্টযর লকান কো উরল্লখ কররন লন। ইরিাদ কররিন- 

َها لما يشقق فَيخرج ِمنْ  َها لما ُه الَماء َوِإن مِ َوِإن من اْلِحَجارَة لما يتفجر ِمْنُه اأْلَنْ َهار َوِإن ِمن ْ ن ْ
 يْهبط من خشَية اهلل

পােরও কতক এমন আরি লয, তা হরত প্রস্রবণ (েণযাধারা) প্রবালহত হয়। কতক 
এমন লয, লবদীণয হওয়ার পর তা হরত পালন লনগযত হয়। আবার কতক এমন, যা আল্লাহর 
িরয় ধ্বরস পরড়।  

ইমাম ইবরন ইসহাক, ইবরন জালরর, ইবরন আলব হালতম হযরত ইরন আব্বাস (রা) 
লেরক   َوإِن من اْلِحَجاَرةএর অেয বনযনা কররন। লতলন বরিন- 

 َأي َأن من اْلِحَجارَة أللين من قُ ُلوبُكْم لما تدعون ِإلَْيِه من اْلحق
 কতক পাের লতামারদর অন্তর লেরকও লবিী নরম। কারণ লতামারদররক হরকর 

লদরক আহ্বান করা হয় (আর লতামরা অমানয করর করিারতার পলরচয় দাও)।  
ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ ইবরন জালরর হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক বণযনা কররন। 

লতলন বরিন,  
 كل حجر يتفجر ِمْنُه الَماء َأو يشقق َعن َماء َأو يتردى من رَأس جبل َفمن خشَية اهلل نزل بذلك اْلُقْرآن

প্ররতযক পাের যার লেরক পালন লনগযত হয় অেবা পালনর কাররণ লফরে যায় অেবা 
পাহারড়র উপর লেরক পলতত হয়, এগুরিা সব আল্লাহর িরয়র কাররণ হয়। এ লবষরয় 
কুরআন নালযি হরয়রি।  



তাফসীর আদ দুররর মানসূর   সূরা আি বাকারা:৭৪      31 

 
`̀vviiææmm  mmvvAAvv`̀vvZZ  

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ ইবনুি মুনলযর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন 
আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন,  

ليهبط من  إن الحجر ليقع على ألرض ولو اجتمع عليه كثير من الناس ما استطاعوه وإنه
 خشية اهلل

পাের যা যমীরন পলতত হয় যলদ সমস্ত লিাক একলেত হরয় তা পলতত করার লচষ্টা 
করর তরব তা পলতত কররত পাররব না। আর না তারক বাধা লদরত পাররব। লকননা তা 
আল্লাহর িরয় পলতত হয়।  
 

□ □ □ □
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ِ ُثمَّ يُحَ  َأَفتَْطَمعُو ََ َأ َْ يُْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكا ََ َفرِيٌق ِمْنهُْم يَْسَمعُو ََ  ُفوَنهُ َكََلَم َّللاَّ رِّ
(75ِمْن بَْعِد َما َعَقُلوهُ َوُهْم يَْعَلُمو ََ )  

৭৫.লতামরা লক আিা কর লয, লতামারদর কোয় তারা ইমান আনরব? 
অেচ তারদর মরধয এমন লিাক অলতবালহত হরয়রি যারা আল্লাহর 
কািাম শুনরতা অতুঃপর তা বুোর পর তা লবকৃত কররতা, অেচ 
তারা জানত।  

ইমাম ইবরন ইসহাক এবং ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক 
বণযনা কররন। লতলন বরিন আল্লাহ তাআিা তার নবী এবং তার মুলমন সােীরদররক ইহুদীরদর 
ইমান আনার বযাপারর লনরাি করর লদরয়রিন।  أفتطمعون أَن يُؤمنُوا لكم َوقد َكاَن فريق ِمْنهُم

 অেযাৎ তারা আল্লাহর কািাম শুরনরি লকন্তু তা সরত্বও তারা মুসা (আ) এর يسمُعوَن َكََلم هللا 
লনকে আল্লাহরক লদখার বযপারর প্রশ্ন করর। অতএব এই সীমািঙ্ঘরনর জনয তারদররক পাকরাও 

করা হয়।  
ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক  أفتطمعون أَن

  এই আয়াত প্রসরঙ্গ বণযনা কররন।يُؤمنُوا لكم 
ُهم َوالَّذين نبذوا كت اب اهلل َورَاء ظُُهورهْم َهُؤََلِء  فَالَِّذيَن يحرفونه َوالَّذين يكتبونه م اْلعلَماء ِمن ْ

 كلهم يهود

লয লিারকরা তাওরারত লহররফর করত এবং লিখত তারা লিি তারদর আলিমগণ। 

আর যারা লকতাবরক লগাপন করররি তারা হরিা সব ইহুদীগন।  
ইমাম ইবরন জালরর হযরত সুেী (রহ) লেরক  يسمُعوَن َكََلم هللا প্রসরঙ্গ বণনা কররন 

লয,  
 ِهَي الت َّْورَاة حرفوها

আল্লাহর কািাম দ্বারা উরেিয তাওরাত আর তারা এর মরধয লহররফর করত। 

 

□ □ □ □
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ُثوَوإَِذا َلُقوا الَِّذيَن َآَمُنوا َقاُلوا َآَمنَّا َوإَِذا َخََل بَْعُضهُْم إَِلى بَْعضٍ َقالُ  َنهُْم وا َأتَُحدِّ
وُكْم بِهِ ِعْنَد َربُِّكْم َأَفََل تَْعقُِلو ََ ) ُ َعَليُْكْم لِيَُحاجُّ (76بَِما َفتََح َّللاَّ  

و ََ َوَما يُْعلُِنو ََ )  َ يَْعَلُم َما يُِسرُّ (77َأَوََل يَْعَلُمو ََ َأ ََّ َّللاَّ  

৭৬.আর যখন তারা মুলমনরদর সারে লমলিত হয়- তখন বরি আমরা 
ইমান এরনলি, আবার যখন তারা লনিৃরত এক অপররর সারে লমলিত 
হয়, তখন বরি- আল্লাহর লতামারদর লনকে যা বযি করররিন লতামরা 
লক তারদররক তা বরি দাও? এর দ্বারা তারা লতামারদর প্রলতপািরকর 
সমু্মরখ লতামারদর লবরুরদ্ধ যুলি লপি কররব। লতামরা লক অনুধাবন 
কর না? 

৭৭.তারা লক জারন না লয, তারা যা লগাপন করর বা প্রকাি করর 
লনলশ্চতিারব আল্লাহ তা জারনন। 

ইমাম ইবরন ইসহাক, ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন 
লয, যখন তারা লতামারদর সােী রাসূিুল্লাহ (সা) এবং একারন্ত লতামারদর সারে লমলিত হয় 
তখন বরি, আমরা ইমান এরনলি। আর যখন লনরজরা লমলিত হয় তখন বরি, আরবরদর 
সামরন তার আরিাচনা কররা না, লকননা ইলতপূরবয লতামরা তার ওলসিায় আরবরদর উপর 
লবজয় প্রােযনা কররত, লয তারদরই একজন। আর লতামরা এোও জান লয, আল্লাহ তাআিা 
লতামারদর লেরক এই নবীর অনুসররণর অঙ্গীকার লনরয়লিরিন। আর এ নবী লনরজই লসই 
সংবাদ প্রদান করর লয, লয নবীর জনয লতামরা অরপো কররিা, লস নবী আলম-ই। আমরা 
আমারদর লকতারব তার আরিাচনা পাি কররলি, অতএব লতামরা তা অস্বীকার কর এবং 
স্বীকার কররা না। 

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন লয, এই 
আয়ারত ইহুদী দ্বারা মুনালফক উরেিয। আর   بَِما فتح هللا َعلَْيُكم এর দ্বারা উরেিয হরিা লযই 
নবীর দ্বারা আল্লাহ লতামারদররক সম্মালনত করররিন।  

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর এবং ইবরন আলব হালতম 
হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক বনযনা কররন। কুরায়জার লদন নবী (সা) তারদর দূরগযর নীরচ 
দালড়রয় বরিন,  

َعبدة الطاغوت يَا إْخَوان القردة والخنازير َويَا  

লহ িূকর ও বানররর িাইরয়রা! লহ তাগূরতর পূজারীরা! 
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তার এ সরম্বাধন শুরন তারা বরিরিা, হযরত মুহাম্মদ (সা)-লক এই তেয লক 
লদরয়রি? লতামারদর িাড়া অনয কাররা লেরক এ তেয লবর হয়লন। লতামরা লক তারদর লনকে 
এমন কো প্রকাি করি, যা আল্লাহ লতামারদররক প্রকাি করার হুকুম লদরয়রি।  أتحدثونهم بَِما

  এ কাজ কররি তারদর লতামারদর লবরুরদ্ধ দলিি উপিাপন করার সুরযাগ হরব। فتح هللا َعلَْيُكم 
ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবন যায়দ (রহ) লেরক বণযনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) 

ইরিাদ কররন- মদীনার বসতীরত মুলমন বযতীত লকউ লযন প্ররবি না করর। তখন ইহুদী 
সরদার ইহুদীরদররক বিরিা, লতামরা যাও এবং বরিা লয, আমরা ইমানদার আর যখন লফরর 
আসরব তখন অস্বীকার করর লদরব। তারা লিারর মদীনারত আসত এবং আসররর সময় লফরর 
লযত। তারদর এই লবষরয়র আরিাচনা সূরা আি ইমরারনর এই আয়ারত ররয়রি।  

َمُنوا َوْجَه الن ََّهاِر َواْكُفُروا َآِخَرهُ ي أُْنِزَل َعَلى الَِّذيَن آَ َوقَاَلْت طَائَِفٌة ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َآِمُنوا بِالَّذِ   

লকতাবীরদর একদি বিি, যারা ইমান এরনরি তারদর প্রলত যা নালযি হরয়রি 
লতামরা লদরনর শুরুরত তা লবশ্বাস কর এবং লদনরিরষ তা অস্বীকার কর। -সূরা আি ইমরান 
৭২ 

যখন তারা মদীনায় প্ররবি করত তখন বিরতা আমরা মুসিমান। তারা রাসূিুল্লাহ 
(সা) এর কাযযাবিী প্রতযেয করার জনয আসত। মুলমনরা মরন করত লয, তারা ইমানদার। 

তারা তারদররক বিরতা আল্লাহ তাআিা লক তাওরারত লতামারদর এই এই কররত বরিরিন 
না? তারা বিত লনশ্চয়ই। অতুঃপর যখন তারা লনরজরদর সম্প্রদারয়র লনকে লফরর লযত তখন 
বিত-  ََعلَْيُكْم أ ُ ثُونَهُْم بَِما فَتََح هللاَّ تَُحد   আল্লাহর লতামারদর লনকে যা বযি করররিন লতামরা লক 
তারদররক তা বরি দাও? আয়ারতর লিষ পযযন্ত। 

ইমাম ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত সুলে (রহ) লেরক বণযনা 
কররন। এই আয়াত ইহুদীরদর বযাপারর নালযি হরয়রি, যারা ইমান আরন অতুঃপর মুনালফকী 
করর। তারা আরব মুলমনরদর সামরন বিত লয, লক কাররণ তারদররক িালস্ত লদয়া হরয়রি? 
পরর এরক অপররক বিত লয,  أتحدثونهم بَِما فتح هللا َعلَْيُكم লতামরা আযারবর বযাপারর বি 
লকন? তাহরি মুসিমানরা বিরব লয, আমরা লতামারদর লেরক আল্লাহর লনকে লবিী 
সম্মালনত। 

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত ইকলরমা (রহ) লেরক বণযনা কররন। এক ইহুদী 
মলহিা বযলিচার করর। অতুঃপর তারা লবচাররর জনয রাসূিুল্লাহ (সা) এর লনকে আরস। তারা 
তার মুলি কামনা করলিি। রাসূিুল্লাহ (সা) ইহুদী আরিম সুলরয়ারক লডরক পািারিন এবং 
বিরিন তুলম লবচার কর। লস বিরিা তারক গাধার লপিরনর লদরক মুখ কলররয় বলসরয় গাধায় 
চড়ারনা লহাক। রাসূিুল্লাহ (সা) বিরি, তুলম লক আল্লাহর ফয়সািা অনুযায়ী ফয়সািা করররিা। 
লস বিরিা, না। কারণ আমারদর মহীিারা সুন্দরী এবং আমারদর পুরুষরা তারদর বযাপারর 
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দ্রুততা করত। এজনয আমরা আল্লাহর হুকুমরক বদরি লদয়লি। এই বযাপারর ঐ আয়াত 
নালযি হরয়রি।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত আবুি আলিয়া (রহ) লেরক  أَو اَل يعلُموَن أَن هللا يعلم َما

 প্ররসরঙ্গ বণযনা কররন লয, লয মুহাম্দ (সা)-লক লগাপরন অস্বীকার করর আল্লাহ তারকও يسرون 
জারনন।  َوَما يعلنونআর লয প্রকারিয বরি ’আমরা ইমান আনিাম’ আল্লাহ তারকও জারনন।  
 

□ □ □ □
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(78َوِمْنهُْم ُأمِّيُّو ََ ََل يَْعَلُمو ََ اْلكِتَاَب إَِلَّ َأَمانِيَّ َوإ َِْ ُهْم إَِلَّ يَُظنُّو ََ )  

৭৮.তারদর মরধয এমন কতক লনরের লিাক আরি যারদর লমেযা 
আিা বযতীত লকতাব সম্বরন্ধ লকান জ্ঞান নাই। তারা শুধু অমূিক 
ধারণা লপাষণ করর।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন 
 দ্বারা উরেিয ঐ সব লিাক যারা এই রাসূরির সতযায়ন কররলন যারক আল্লাহ তাআিাاألميون 
লপ্ররণ করররিন। আর না তার লকতারবর সতযায়ন করররি যা আল্লাহ তাআিা নালযি 
করররিন। অতএব তারা লনরজরদরর হারত লকতাব লিরখরি এবং অজ্ঞরদর বরিরি লয, এো 
আল্লাহর পে লেরক। লতলন বরিন, তারা লনরজরদর হারত লিরখন অতুঃপর আল্লাহ তাআিা 
তারদররক  األميون বরিরিন লকননা তারা আল্লাহর লকতাব ও আল্লাহর রাসূরির অস্বীকার 
করত।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরালহম নাখঈ (রহ) লেরক বণযনা কররন লয,  َوِمْنهُم
يُّوَن اَل  يعلُموَن اْلكتاب أُم   দ্বারা উরেিয তারা িািিারব লিখরত পারর না।  

ইমাম ইবরন ইসহাক এবং ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা 
কররন।  يُّوَن اَل يعلُموَن اْلكتاب  ,দ্বারা উরেিয ঐ সব লিাক যারা এো জারন না লয َوِمْنهُم أُم 
লকতারবর মরধয লক আরি?  ِالَّ يظنون َوإِن هم إ  আর তারা শুধুমাে ধারণার বিবতযী হরয় নবী 
(সা)-এর নুবুওয়ারতর অস্বীকার করর।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক বণযনা কররন।  يُّوَن اَل َوِمْنهُم أُم 

 এর দ্বারা উরেিয ঐ সব ইহুদী যারা (আল্লাহর) লকতারবর বযাপারর লকিুই يعلُموَن اْلكتاب 
জারন না। তারা শুধু  ধারণার সারে কো বিত যা আল্লাহর লকতারব লিি না। তারা বিত লয, 
এো আল্লাহর লকতাব লেরক। এো লিি তারদর লমেযা আিা যার মরধয তারা বযাপৃত লিি।  

ইমাম ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর, ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) 
লেরক বণযনা কররন লয,  إال أماني দ্বারা উরেিয  إال أحاديث কোবাতযা।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক  إاِلَّ أماني এর অেয বনযনা 
কররন লয, তারা তারদর মুখ দ্বারা লমেযা বকবক করত।  

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক বণযনা কররন। 

كذبا  إاِلَّ   এর অেয إاِلَّ أماني  - লমেযা আর  َوإِن هم إاِلَّ يظنون এর অেয  اال يكذبُون- লমেযা বরি।  
 

□ □ □ □
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ِ لِيَشْ  تَُروا بِهِ َفَويْلٌ لِلَِّذيَن يَْكتُبُو ََ اْلكَِتاَب بَِأْيِديهِْم ُثمَّ يَُقوُلو ََ َهَذا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
(79ِديهِْم َوَويْلٌ َلهُْم ِممَّا يَْكِسبُو ََ )َثَمًنا َقلِيًَل َفَويْلٌ َلهُْم ِممَّا َكتَبَْت َأيْ   

৭৯.সুতরাং দুরিযাগ তারদর জনয যারা লনজ হারত লকতাব রচনা করর 
এবং অলত সামানয মূিয িারির জনয বরি- এো আল্লাহর পে লেরক। 

তারদর হাত যা রচনা করররি তার জনয তারদর দুরিযাগ আর যা তারা 
উপাজযন করররি তার জনযও তারদর দুরিযাগ। 

ইমাম ইবরন ওকী, ইবনুি মুনলযর, নাসাঈ হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা 
কররন লয, এই আয়াত আহরি লকতাবরদর উরেরিয নালযি হরয়রি।  

ইমাম আহমদ, হাসান লবন লসররী তার যুহুদ এ, আব্দ ইবরন হুমায়দ, লতরলমযী, 
ইবরন আলবদ দুনইয়া লসফাতুন নার এ, আবু ইয়ািা, ইবরন জালরর, ইবরন আলব হালতম, 
তাবরানী, ইবরন লহব্বান তার ‘সলহহ’ এ, হাকীম মুস্তাদরাক এ, ইবরন মারদুলবয়া এবং 
বায়হাকী লকতাবুি বা’স এ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) লেরক বণযনা কররন। রাসূিুল্লাহ 
(সা) ইরিাদ কররন-  

ْعرهغ ق َ ويل واٍد ِفي حهنم يهوي ِفيِه اْلَكاِفر َأْربَِعيَن َخرِيف ا قبل َأن يبل  

ওয়াইি হরিা জাহান্নারমর একলে উপতযকা, লযখারন কালফর তার লনম্নস্তরর লপৌঁিাবার 
পূরবয চলল্লি বির পযযন্ত পলতত হরত োকরব।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত উসমান ইবরন আফফান (রা) লেরক বণযনা কররন। 

রাসূিুল্লাহ (সা)  ا كتبت أَْيديهم  প্রসরঙ্গ ইরিাদ কররন- ওয়াইি জাহান্নারমর একলে فويل لَهُم ِممَّ
পাহাড়। ইহুদীরদর এর িালস্ত এজনয লমিরব লয, তারা তওরারত লহররফর করত এবং 
লনরজরদর মরনর মত লবষয় অন্তিুযি করত। খালহিাত ও আসলির লনরষধাজ্ঞা সম্বলিত লবষয় 
লমলেরয় লদত। আর তারা তাওরাত লেরক নবী (সা) এর নাম ও তার আরিাচনা মুরি লফিত।  

ইমাম বাযযার এবং মারদুলবয়া হযরত সাদ ইবন আবু ওযাকাকাস (রা) লেরক বণযনা 
কররন। রাসূিুু্ল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন-  

 ِإن ِفي النَّارحجرا يُ َقال َلَها ويل يصعد َعَلْيِه العرفاء وينزلون ِفيهِ 
জাহান্নারম একলে পাের আরি যারক ওয়াইি বিা হয়। এর উপর আরাফবাসীরা 

আররাহণ কররব এবং তার লেরক উিরণ কররব।  
ইমাম হারবী তার ফাওয়ারয়দ এ হযরত আয়িা (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন 

বরিন, রাসূিুল্লাহ (সা) তারক বিরিন-  َويحك يَا َعائَِشة তখন আলম এই বাকয দ্বারা ঘাবলড়রয় 
লগিাম। রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন, লহ হুমায়রা َويحك أَو ويك হরিা রহমত, এর দ্বারা ঘাবলড়রয়া 
না লকন্তু  الويل এর বযাপারর িয় লররখা।  
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ইমাম আবু নুআইম দািালিয়ুিুন নুবুওয়ারত হযরত আিী (রা) লেরক বণযনা কররন 
লয,  الويح আর الويل দুলে দরজা আারি।  الويح হরিা রহমরতর দরজা আর الويل হরিা 
আযারবর দরজা। 

ইমাম সাঈদ ইবরন মানসূর, ইবনুি মুনলযর, তাবরানী এবং বায়হাকী লকতাবুি বা’স 
এ হযরত ইবরন মাসউদ (রা) লেরক বণযনা কররন।  

 ويل واٍد ِفي َجَهنَّم يسيل من صديد أهل النَّار
ওয়াইি হরিা জাহান্নারমর একলে উপতযকা লযখারন জাহান্নামীরদর পুাঁজ প্রবালহত 

হরব। 
ইমাম আব্দ ইবন আব্দ হুমায়দ, ইবরন আলব হালতম হযরত নুমান ইবরন বািীর (রা) 

লেরক বণযনা কররন লয,  
يل َواد من فيح ِفي َجَهنَّمالو   

ওয়াইি জাহান্নারমর একলে প্রিস্ত উপতযকা। 
ইমাম ইবনুি মুবারক লকতাবুয যুহুদ এ, ইবরন জালরর, ইবরন আব হালতম, 

বায়হাকী- লকতাবুি বা’স এ আতা ইবরন ইয়াসার লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন- ওয়াইি 
জাহান্নারমর একলে উপতযকা। যলদ তার মরধয পাহাড়ও লিরড় লদয়া হয় তরব তাও তার 
গররমর কাররণ গরি যারব।  

ইমাম হানাদ আয যুহুদ-এ, আব্দ ইবন হুমায়দ, ইবরন জালরর, ইবরন আব হালতম 
হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন- ওয়াইি জাহান্নারমর গিীরর 
বহমান পুাঁজ। অপর বণযনায় আরি- জাহান্নারম একলে উপতযকা আরি লযখারন পুাঁজ লনুঃসলরত 
হয়। 

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত উমর মাওিা আফরাহ লেরক বণযনা কররন। লতলন 
বরিন- 

 ِإذا َسِمعت اهلل يَ ُقول: ويل ِهَي النَّار
যখন তুলম শুনরব লয, আল্লাহ বিরিন ওয়ায়ি, তখন বুেরব এর দ্বারা লদাযখ 

উরেিয।  
ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক تاب يَْكتُبُوَن اْلك فويل للَّذين

আয়াত প্রসরঙ্গ বণযনা কররন লয, এই আয়াত ইহুদী আলিমরদর প্রসরঙ্গ নালযি হরয়রি। যারা 
তাওরারত নবী (সা) এর গুণাবিী লিলখত লপরয়রি লয, তার লচাখ বড় বড়, মধযম আকৃতী, 
চুি সামানয লকাকড়ারনা, লচহার খুব সুন্দর (ইতযালদ), লকন্তু তারা লহংসা ও লবরদ্বরষ এর 
কাররণ এই গুণাবিীগুরিা লমলেরয় লদরয়রি। তারদর লনকে কুরায়ি এর লিাকজন আসরি 
তারা তারদররক লজজ্ঞাসা কররন লয, লতামরা লক আমারদর নবীর আরিাচনা লপরয়ি? তারা 
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বরি লয, হযাাঁ তাওরারত আমরা তার গুণাবিী লপরয়লি লয, লতলন অরনক িম্বা, লচাখ নীি বণয, 
চুি লসাজা। অতএব কুরায়িরা এো শুরন অস্বীকার কররত িাগি লয, লস আমারদর মধয 
লেরক নয়। 

 ইমাম বায়হাকী দািালয়ি এ হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন 
বরিন, আল্লাহ তাআিা তাওরারত নবী (সা) এর গুণাবিী বণযনা কররন। পরর যখন রাসূিুল্লাহ 
(সা) আগমন কররন, তখন ইহুদী আলিমরা তার গুণাবিী পলরতযন করর লদন এবং বরিন, 
আমরা আপনার গুণাবিী আমারদর লকতারব পাই না। আর নাদান লিাকরদররক বরি লয, এো 
ঐ নবীর গুণাবিী নয়, লয অমুক অমুক লবষয় হারাম কররব, লয ধররণর গুণ তারা লনরজরা 
(তাওরারত) লিরখলিি। তারা নবী (সা) এর গুণাবিী পলরবতযন করর লদরয়লিি। এর দ্বারা 
তারা লিাকরদর মরধয সরন্দহ সৃলষ্ট করর লদয়। এ ঘৃনয কাজ তারা এজনয করর লয, এসব 
লিারকরা তারদররক তাওরাত লহফাযত করার জনয নযরানা লপি করত। অতএব তারদর এই 
লখয়াি হরিা লয, এরা যলদ ইমান লনরয় আরস, তাহরি তারদর নযরানা বন্ধ হরয় যারব।  

ইমাম আবু্দর রাযযাক আি মুসান্নাফ-এ, বুখারী, ইবরন আলব হালতম, বায়হাকী 
শুআবুি ইমারন হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, লহ মুসলিম 
সমাজ  লক করর লতামরা আহরি লকতাবরদর লনকে লজজ্ঞাসা কর? অেচ আল্লাহ্ তার নবীর 
উপর লয লকতাব অবতযীণ করররিন, তা আল্লাহ সম্পলকযত নবতর তেয সম্বলিত, যা লতামরা 
লতিাওয়াত করি এবং যার মরধয লমেযার লকান সংলমশ্রন লনই। তদুপলর আল্লাহ লতামারদর 
জালনরয় লদরয়রিন লয, আহরি লকতাবরা আল্লাহ যা লিরখ লদরয়লিরিন, তা পলরবতযন করর 
লফরিরি এবং লনজ হারত লসই লকতারবর লবকৃলত সাধন করর তা লদরয় তুচ্ছ মূরিযর উরেরিয 
প্রচার করররি লয, এো আল্লাহর পে লেরকই অবতীণয। লতামারদররক প্রদি মহাজ্ঞান লক 
তারদর কারি লজজ্ঞাসা করার বযাপারর লতামারদর বাধা লদরয় রাখরত পারর না? আল্লাহর িপে 
  তারদর একজনরকও আলম কখরনা লতামারদর উপর যা নালযি হরয়রি লস লবষরয় লতামারদর 
লজজ্ঞাসা কররত লদলখলন। 

ইমাম ইবরন আলব হালতম সুলে (রহ) লেরক এই আয়াত প্রসরঙ্গ বণযনা কররন লয,  
َكاَن نَاس من اْليَ ُهود َيْكتُُبوَن كتابا من ِعْندهم ويبيعونه من اْلَعَرب ويحدثونهم أَنه من ِعْند اهلل فَ َيْأُخُذوَن 

 ثمنا قَِليَل
ইহুদীরা লনরজরদর পে লেরক (তাওরারত) লহররফর করর লিখত অতুঃপর তা 

আরবরদর হারত লবলর করত আর তারদররক বিত, এো আল্লাহর পে লেরক। অতএব 
এিারব তারা আরবরদর লেরক সামানয লকিু মূিয উসুি করত।  

ইমাম আবু্দর রাযযাক, ইবনুি মুনলযর, ইবরন আলব হালতম হযরত কাতাদাহ (রহ) 
লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন- বনী ইসরাইি এর লিারকরা লনরজরদর হারত লকতাব লিখত 
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যারত লিাকরদর লেরক লকিু পয়সা িাি কররব, আর বিত এো আল্লাহর পে লেরক অেচ 
তা আল্লাহর পে লেরক হত না।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন লয,   ليشتروا بِِه

ا يَْكِسبُوَن দ্বারা উরেিয দুলনয়ার সাজ-সজ্জা মাি-সামান। ثمنا قَلِيَل  অেযাৎ ধ্বংস وويل لَهُم ِممَّ
তারদর জনয যার কাররণ তারা ঐ সব নাদান লিাকরদর মাি িেণ করত।  

 
[মাসহাফ- কুরআন ও দ ছন ছেতাব ক্রয়-ছবক্রয় প্রসঙ্গ] 

ইমাম আবু্দর রাযযাক, ইবরন আবু দাউদ আি মাসালহরফ এবং ইবরন আলব হালতম 
হযরত ইবরালহম নাখঈ (রহ) লেরক বণযনা কররন লয, লতলন মাসহারফর লকতাবালদ মূরিযর 
লবলনমরয় রয়-লবরয় করা মাকরুহ বা অপিন্দনীয় মরন কররতন। আর প্রমাণ লহসারব এই 
আয়াত  فويل للَّذين يَْكتُبُوَن اْلكتاب بِأَْيِديِهم লতিাওয়াত কররতন। 

ইমাম ওকী আমাি (রহ) লেরক বণযনা কররন লয, লতলনও মূরিযর লবলনমরয় 
মাসহারফর লকতাব (কুরআন ও দীলন গ্রন্থ) রয়-লবরয় করা মাকরূহ মরন কররতন আর 
দলিি লহসারব উি আয়াত লপি কররতন।  

ইমাম ওকী এবং আবু দাউদ মুহাম্মদ ইবরন লসরীন (রহ) লেরক বণযনা কররন লয, 
লতলন মাসহারফর রয়-লবরয় করারক মাকরুহ-অপিন্দনীয় বিরতন।  

ইমাম আবু্দর রাযযাক, ইমাম আবু উবায়দ, ইবরন আবু দাউদ হযরত আবুয যুহা 
লেরক বণযনা কররন, লতলন বরিন- আমরা কূফার আলিম আবু্দল্লাহ লবন ইয়ালযদ আি খাত্বামী, 
মাসরুক লবন আি আজদা এবং শুরায়হ (রহ)-লক কুরআরনর রয়-লবররয়র বযাপারর 
লজজ্ঞাসা করিাম। তারা বিি,  

 ََل نَْأُخذ لكتاب اهلل ثمنا

আমরা আল্লাহর লকতারবর মূিয গ্রহণ কলর না। 
ইমাম ইবরন আবু দাউদ হযরত কাতাদাহ (রহ) এর মাধযরম সায়ীদ ইবনুি মুসালয়ব 

ও হাসান (রহ) লেরক বণযনা কররন লয, তারা উিরয়ই মাসহারফর রয়-লবরয় অপিন্দ 
কররতন। 

ইমাম ইবরন আবু দাউদ হযরত সালিম (রহ) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, 
হযরত ইবরন উমর (রা) যখন এক বযলির লনকে আরসন, লয মাসহাফ লবরয় করত। লতলন 
বিরিন-  بئس الت َجاَرةকত লনকৃষ্ট বযবসা।  

ইমাম ইবরন আবু দাউদ উবাদাহ লবন নুসাই লেরক বণযনা কররন। হযরত উমর (রা) 
বরিন-  

 ََل تَِبيُعوا اْلَمَصاِحف َوََل تشتروها

মাসহাফ না লবরয় কররব আর না রয় কররব। 
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ইমাম ইবরন আবু দাউদ হযরত ইবরন সীলরন ও ইবরালহম (রহ) লেরক বণযনা কররন 
লয, হযরত উমর (রা) কুরআরনর রয়-লবরয় অপিন্দ কররতন।  

ইমাম ইবরন আবু দাউদ হযরত ইবরন মাসউদ (রা) লেরক বণযনা কররন লয, লতলনও 
মাসহারফর রয়-লবরয় অপিন্দ কররতন।  

ইমাম ইবরন আবু দাউদ হযরত নারফ (রহ)-এর মাধযরম হযরত ইবরন উমর (রা) 
লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন,  

َمَصاِحفوددت َأن اأْلَْيِدي تقطع على بيع الْ   

আলম পিন্দ কলর লয, মাসহারফর রয়-লবরয়কারীর হাত লিরঙ্গ যাক। 
ইমাম আবু্দর রাযযাক, ইবরন আবু দাউদ হযরত সাঈদ ইবরন জুবায়র (রহ) লেরক 

বণযনা কররন লয, লতলন বরিন, আলম পিন্দ কলর লয, মাসহারফর রয়-লবররয়র উপর হাত 
লিরঙ্গ পড়ুক।  

ইমাম ইবরন আবু দাউদ হযরত ইকলরমা (রহ) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, 
আলম সালিম ইবরন আবু্দল্লাহ (রহ)- লক এো বিরত শুরনলি লয,  

 بئس التَِّجارَة اْلَمَصاِحف
সবরচরয় লনকৃষ্ট বযবসা হরিা কুরআরনর বযবসা। 

ইমাম আবু্দর রাযযাক এবং ইবরন আবু দাউদ হযরত আবু্দল্লাহ ইবরন িাকীক 
উকায়িী লেরক বণযনা কররন লয, লতলন মাসহারফর রয় লবরয় অপিন্দ কররন এবং বরিন- 
সাহাবারয় লকরাম (রা) মাসহারফর রয় লবরয়রক অরনক খারাপ মরন কররতন।  

ইমাম ইবরন আবু দাউদ ইবরন লিহাব এর মাধযরম সায়ীদ ইবনুি মুসালয়ব (রহ) 
লেরক বণযনা কররন লয, লতলন মাসহারফর রয় লবরয় কলিনিারব অপিন্দ কররন এবং 
বরিন- লনরজর িাইরয়র লকতারবর সারে (লিখরত) সাহাযয কর অেবা লহবা কর (উপহার 
দাও)। 

ইমাম ইবন আবু দাউদ হযরত আিী ইবরন হুসায়ন লেরক বণযনা কররন। লতলন 
বরিন, মাসহাফ লবলর করা যায় না। (পূরবয এই রীলত লিি লয) এক বযলি লমম্বররর লনকে 
কাগজ লনরয় এরস বিত, লক আমারক সওয়ারবর উরেরিয তা লিরখ লদরব? অতুঃপর 
আররকজন আসত, লিরখ লদত। এিারব মাসহাফ পূণয হত।  

ইমাম ইবরন আবু দাউদ আবুি আলিয়া (রহ) লেরক বণযনা কররন লয, লতলন মাসহাফ 
রয়-লবরয় অপিন্দ কররতন এবং বিরতন আলম পিন্দ কলর লয, লয মাসহারফর রয়-লবরয় 
কররব তারক িালস্ত লদয়া হরব। 

ইমাম ইবরন আবু দাউদ- ইবরন জুরায়য লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, হযরত 
আতা (রহ) বরিরিন- সািরফ সালিহীনগন কুরআন লবলর কররতন না। এই লবদআত এখন 
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শুরু হরয়রি। (প্রেম যুরগ) তারা কাবার লনকে হাতীরম মাসহাফ লনরয় বসরতন, এরক 
অপররক তাওয়াফরত অবিায় বিরতন- যলদ (লস) লিখক হত, লহ অমুক! তাওয়াফ লিষ 
করর আমার লনকে এরসা এবং আমার জনয কুরআন লিরখ লদও। লস কুরআরনর লকিু অংি 
লিরখ লদত। এিারব চিরত োকত, লয পযযন্ত তা সমূ্পণয না হত।  

ইমাম ইবরন আবু দাউদ আমর লবন মুররাহ (রহ) লেরক বণযনা কররন। প্রেম যুরগ 
লিাক জমা হত (এরক অপররর জনয) কুরআন লিখত। অতুঃপর তারা অরেযর লবলনমরয় 
গুিামরদররক লনরতন যারা তারদর জনয কুরআন লিখত। অতুঃপর গুিামরা লিখার পর ঐ 
সলহফাগুরিা লবলর করত। সবযপ্রেম গুিামরাই কুরআন লবলর করর।  

ইমাম আবু উবায়দ, ইবরন আবু দাউদ হযরত ইমরান ইবরন জালরর (রহ) লেরক 
বণযনা কররন লয, আবু লমজিায (রহ)-লক মাসহারফর রয় লবরয় প্রসরঙ্গ লজজ্ঞাসা করা হয়। 

তখন লতলন বরিন, এো মুআলবয়া (রা)-এর যুরগ লবলর শুরু হয়, অতএব লতামরা তা লবরয় 
কররানা।  

ইমাম ইবরন আবু দাউদ হযরত ইবন লসরীন (রহ) লেরক বণযনা কররন লয, লতলন 
বরিন- 

 كتاب اهلل أعز من َأن يُ َباع

আল্লাহর লকতারবর মযযাদা রয় লবরয় লেরক অরনক উরদ্ধয। 

ইমাম ইবরন সাদ হযরত হানযািা (রহ) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন আলম 
তাউস (রহ) এর সারে চিলিিাম। লতলন এমন লিাকরদর পাি লদরয় অলতরম করলিরিন, 
যারা কুরআন লবরয় করলিি। তখন লতলন ‘ইন্না লিিালহ ওযা ইন্না ইিাইলহ রালজউন’ পাি 
কররিন।  

[মাসহাফ ক্রয় ছবক্রয় জাকয়য ছবষকয় উছিসমূহ] 

 ইমাম ইবরন আবু দাউদ হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন লয, তারক 
কুরআরনর রয় লবরয় সম্পরকয লজজ্ঞাসা করা হরিা। লতলন বিরিন,  

 َل بأس إنما يأخذون أجور أيديهم

লকান অসুলবধা লনই কারণ লস তার হারতর পলরশ্ররমর মূিয  গ্রহণ করর। 
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ইমাম ইবরন আবু দাউদ হযরত ইবনুি হানালফয়া (রহ) লেরক বণযনা কররন লয, 
তারক একই প্রশ্ন করা হয়। লতলন বরিিন,  ال بأس إنما يبيع الورق লকান সমসযা লনই, লস 
কাগরজর মুিয গ্রহণ করর।  

ইমাম আবু্দর রাযযাক, আবু উবায়দ, ইবরন আবু দাউদ হযরত িাবী (রহ) লেরক 
বণযনা কররন। লতলন বরিন, মাসহাফ রয়-লবররয় লকান অসুলবধা নাই। তারা আল্লাহর লকতাব 
লবলর করর না। তারা কাগজ ও লনরজরদর হারতর পলরশ্রম লবলর করর।  

ইমাম আবু্দর রাযযাক, আবু উবায়দ, ইবরন আবু দাউদ- মাতারুি ওয়ালরক (রহ) 
লেরক বণযনা কররন। তারক লজজ্ঞাসা করা হরিা লয, মাসহারফর রয় লবরয় জারয়জ লক না? 
লতলন বিরিন এই উম্মরতর  উিম লিাক (ঐ সমরয়র) হাসান ও িাবী- এর মরধয লকান 
অসুলবধা লদরখন না।   

ইমাম ইবরন আবু দাউদ হাসান (রহ) লেরক কতক পদ্ধলতরত বণযনা কররন লয, লতলন 
বরিন-মাসহারফর রয়-লবররয় লকান অসুলবধা লনই। 

ইমাম আবু্দর রাযযাক, আবু উবায়দ, ইবরন আবু দাউদ কতক পদ্ধলতরত হযরত 
ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন লয, লতলন বরিন-  

 اْشَتِر اْلَمَصاِحف َوََل تبعها

মাসহাফ রয় কররা তরব তা লবরয় কররা না। 

ইমাম ইবরন আবু দাউদ হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন লয, লতলন 
বরিন-  

 رخص ِفي ِشَراء اْلَمَصاِحف وَكره ِفي بيعَها

মাসহাফ রয় করার বযাপারর রুখসত লদয়া হরয়রি লকন্তু লবরয় করা অপিন্দ করা 
হরয়রি। 

ইমাম আবু উবায়দ, ইবরন আবু দাউদ হযরত জালবর ইবরন আবু্দল্লাহ (রা) লেরক 
মাসহাফ রয়-লবরয় প্রসরঙ্গ বণযনা কররন লয, লতলন বরিন-  ابتعها َواَل تبعها তা রয় কররা 
তরব লবরয় কররা না।  

□ □ □ □
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ِ َعْهًدا َفَلْن يُخْ َوَقاُلوا َلْن تَمَ  ل ََِ سََّنا النَّاُر إَِلَّ َأيَّاًما َمْعُدوَدًة ُقْل َأتََّخْذتُْم ِعْنَد َّللاَّ
ِ َما ََل تَْعَلُمو ََ ) ُ َعْهَدهُ َأْم تَُقوُلو ََ َعَلى َّللاَّ (80َّللاَّ  

আর তারা বরি, লনধযালরত লকিুলদন বযতীত (জাহান্নারমর) আগুন 
আমারদররক স্পিয কররব না। বি, লতামরা লক আল্লাহর লনকে হরত 
অঙ্গীকার লনরয়ি, ফরি আল্লাহ কখরনা তার অঙ্গীকারর লবপরীত 
কররবন না? অেবা আল্লাহ সম্পরকয এমন লকিু বিি, যা লতামরা 
জান না? 

ইমাম ইবরন ইসহাক, ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর, ইবরন আলব হালতম, তাবরানী 
এবং ওয়ালহদী হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন- ইহুদীরা বিত 
লয, দুলনয়ার সময়কাি সাত হাজার বৎসর। আর আমাাারদররক দুলনয়ার লহসাব অনুযায়ী প্রলত 
এক হাজার বিররর পলরবরতয একলদন আযাব লদয়া হরব। এই লমাে সাত লদন। অতুঃপর 
আযাব লিষ হরয় যারব। আল্লাহ তাআিা এর উপরই এই আয়াত নালযি করররিন।  

ইমাম ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর, ইবরন আলব হালতম, ওয়ালহদী হযরত ইবরন 
আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। আহরি লকতাবীগণ দুই জাহান্নারমর মরধয চলল্লি লদন 
আবদ্ধ োকরব। তারা বরি লয, জাহান্নামীরদর শুধু চলল্লি লদন আযাব হরব। যখন লকয়ামরতর 
লদন হরব তখন তারদররক আগুরনর িাগাম পরারনা হরব, তারা ওর মরধয চিরব এমনলক 
তারা তারদর গন্তবয িারন লপৌঁরি যারব লযখারন যাকু্কম বৃে আরি। আর তারা ঐ িারন 
লনধযালরত করয়ক লদরনর লিষ সমরয় লগরয় লপৌঁিরব। তখন তারদররক জাহান্নারমর দাররাগা 
বিরব, লহ আল্লাহর দুিমরনরা! লতামরা বিরত লয, লতামারদর শুধু লনধযালরত করয়ক লদন 
আযাব হরব। এখন লতামারদর লনধযালরত লদন লিষ। এখন লতামরা লচরকারির জনয জাহান্নারম 
োকরব। অতুঃপর তারদররক উপরর উিারনা হরব এবং তারা আযারব পলতত হরব।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন লয, ইহুদীরা 
বরি,  

ة اْلعجللن تمسنا النَّار ِإَلَّ َأْربَِعيَن يَ ْوم ا ُمدَّة عَبادَ   

আমারদর শুধু চলল্লি লদরনর আযাব হরব। লয কয়লদন আমরা বািূর পূজা কররলিিাম, 
লস কয়লদরনর।  

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর, ইবরন আলব হালতম 
হযরত ইকলরমা (রহ) লেরক বণযনা কররন লয, একলদন ইহুদীরা জমারয়ত হয় এবং নবী (সা) 
এর সারে লবতকয করর। তারা বরি লয, (আলখরারত) আমারদর করয়কলদন আযাব হরব মাে, 
তারা চলল্লি লদরনর কো উরল্লখ কররিা। অতুঃপর আমারদর পর যারা আসরব তারা তারত 
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জ্বিরব। এর দ্বারা তারদর ইলঙ্গত লিি সাহাবা ও নবী (সা) এর লদরক। তখন রাসূিুল্লাহ (সা) 
তার হাত তারদর মাোর লদরক লফরারিন এবং বিরিন-  

َعاَلى أبدابل أَنْ ُتم َخالُدوَن مخلدون ِفيَها ََل نخلفكم ِفيَها ِإن َشاَء اهلل ت َ  َكذبْ ُتمْ   

“লতামরা লমেযা বিরিা, লতামরা লচরকাি লদাযরখ জ্বিরব, আর আমরা কখরনাই 
লতামারদারর লপিরন আসব না ইনিাআল্লাহ ” এর উপর এই আয়াত  ََّوقَالُوا لن تمسنا النَّار إاِل
  নালযি হয়।أَيَّاًما َمْعُدوَدة 

ইমাম ইবরন জালরর হযরত যায়দ লবন আসিাম (রা) লেরক বণযনা কররন। রাসূিুল্লাহ 
(সা) ইহুদীরদররক বিরিন, লতামারদররক আল্লাহর এবং ঐ তাওরারতর কসম লদরয় লজরজ্ঞস 
করলি, যা আল্লাহ তাআিা মূসা (আ)-এর প্রলত পলবে তূর-এ সাইনার এর লদরন নালযি 
করররিন- ঐ জাহান্নামী কারা যার বযাপারর আল্লাহ তাআিা তাওরারত আরিাচনা করররিন? 
ইহদীরা বিি, লনশ্চয় তারদর প্রলতপািক তারদর প্রলত অসন্তুষ্ট হরয়রিন। আমরা লতা শুধু 
চলল্লি লদন লদাযরখ োকব অতুঃপর আমরা লবলররয় যাব, আর লতামরা আমারদর লপিরন 
আসরব। রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন, 

 َكذبْ ُتْم َواهلل ََل نخلفكم ِفيَها أبدا

লতামরা লমেযা বিি। আল্লাহর িপে  আমরা লতামারদর লপিরন কখরনাই আসব না। 
আর আল্লাহ তাআিা তার নবীর সতযায়ন এবং ইহুদীরদর লমেযা প্রলতপন্ন করার জনয 

উি আয়াত নালযি কররন।  
ইমাম আহমদ, বুখারী, দালরমী, নাসাঈ এবং বায়হাকী দািালয়িুন নুবুওয়ারত হযরত 

আবূ হুরায়রা (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, যখন খায়বার লবলজত হয়, তখন 
রাসূিুল্লাহ (সাুঃ)-লক একলে (িুনা) বকরী হাদীয়া লদওয়া হয় যারত লবষ লিি। নবী (সা) 
আরদি লদরিন লয, এখারন যত ইহুদী আরি, সকিরক একলেত কর। তারদর সকিরক তার 
সামরন একলেত করা হি। তখন লতলন বিরিন, আলম লতামারদররক একলে প্রশ্ন করব। 
লতামরা লক আমারক তার সতয উির লদরব? তারা বিি, হযাাঁ, সতয উির লদব। নবী (সা) 
লজজ্ঞাসা কররিন, লতামারদর লপতা লক? তারা বিি, অমুক। রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন, 
লতামরা লমেযা বিি, বরং লতামারদর লপতা অমুক। তারা বিি, আপলন সতয বরিরিন। 

তখন লতলন বিরিন, আলম যলদ লতামারদর একলে প্রশ্ন কলর, লতামরা লক তার সলিক 
উির লদরব? তারা বিি, হযাাঁ, লদব, লহ আবুি কালসম  আর যলদ আমরা লমেযা বলি, তরব 
আপলন আমারদর লমেযা ধরর লফিরবন, লযমন আমারদর লপতা সম্পরকয আমারদর লমেযা ধরর 
লফরিরিন। তখন লতলন তারদর লজজ্ঞাসা কররিন, ‘কারা লদাযখবাসী?’ তারা বিি, আমরা 
তোয় অল্প লকিুলদন অবিান করব, তারপর আপনারা (মুসলিমরা) আমারদর লপিরন লসখারন 
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লেরক যারবন। নবী (সা) বিরিন, (দুর হও! লতামরাই লসখারন োকরব লচরকাি) আমরা 
কখরনা তারত লতামারদর িিালিলষি হব না। 

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক বণযনা কররন। 
লতলন বরিন  আয়ারত অঙ্গীকার দ্বারা উরেিয পাকা ওয়াদা। অেযাৎ  قل أتخذتم ِعْند هللا عهدا 
লতামরা লক আল্লাহর পে লেরক এমন লনলশ্চত লকান অঙ্গীকার লপরয়ি যা লতামরা বি? 

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন লয, লতলন 
বরিন- যখন ইহুদীরা লনরজরদরর বযাপারর করয়কলদন জাহান্নারম োকার আলকদা কারয়ম 
করি, তখন আল্লাহ তাআিা মুহাম্মদ (সা)-লক বিরিন, তারদররক লজজ্ঞাসা করুন, লতামরা 
লক এ বযাপারর আল্লাহর পে লেরক লকান লনলশ্চত অঙ্গীকার লপরয়ি? ইবরন আব্বাস (রা) 
বরিন- অঙ্গীকার দ্বারা উরেিয িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ। অেযাৎ লতামরা লক িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ 
বরিি, লতামরা লক লিরক করলন, লতামরা লক আল্লাহরক অস্বীকার কর না? যলদ লতামরা 
এমন কর তাহরি আলম লতামারদর বযাপারর এই আিা কররত পালর। আর যলদ লতামরা 
আল্লাহর একত্ববারদর স্বীকৃলত না দাও তরব লতামরা আল্লাহর বযাপারর এমন কো লকন বি, 
যা লতামরা জান না? 
 

□ □ □ □
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ا بََلى َمْن َكَسَب َسيِّئًَة َوَأَحاَطْت بِهِ َخِطيئَتُهُ َفُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّارِ ُهْم فِيهَ 
( 81َخالُِدو ََ )  

الَِحاتِ ُأوَلئَِك َأْصَحاُب اْلَجنَّةِ ُهْم فِيهَا َخالُِدو ََ ) (82َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  

৮১. হযাাঁ, লয বযলি পাপ অর্জন করররি এবং স্বীয় পাপ দ্বারা 
পলররবলষ্টত হরয়রি, বস্তুত তারাই জাহান্নারমর অলধবাসী, লসখারন তারা 
লচরকাি োকরব।  

৮২.আর যারা ইমান আরন ও লনককাজ করর তারাই জান্নাতবাসী, 
লসখারন তারা লচরকাি োকরব।  

ইমাম ইবন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন লয,  من بلَى

  এর দ্বারা উরেিয লিরক। كسب َسي ئَة

ইমাম ইবরন আবী হালতম হযরত আবু হুরায়রা (রা) লেরক وأحاطت بِِه خطيئته এর 

অেয বণযনা করররিন লয- 

 أَحاط بِِه شركه
লিরক তারক পলররবলষ্টত করর ররয়রি। 

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর হযরত কাতাদা (রহ) লেরক  وأحاطت بِِه

  ,প্রসরঙ্গ বণযনা কররন লয خطيئته

 ِهَي اْلَكِبيَرة اْلُموجَبة أَلْهلَها النَّار
এর দ্বারা উরেিয এমন কবীরা গুনাহ যা জাহান্নারমর আযারবর কারণ। 

ইমাম ওকী, ইবরন জালরর হযরত হাসান বসরী (রহ) লেরক বণযনা কররন। তারক 

লজজ্ঞাসা করা হরিা, এই আয়াত وأحاطت بِِه خطيئته দ্বারা লক উরেিয? লতলন বিরিন, 

কুরআন পাি কর! লয আয়ারতর উপর আল্লাহ তাআিা আযারবর অঙ্গীকার করররিন তাই 

 ।خطيئته

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর মুজালহদ (রহ) লেরক وأحاطت بِِه خطيئته 

প্রসরঙ্গ বণযনা কররন। লতলন বরিন- এর অেয হরিা তার গুনাহ তার অন্তররক লঘরর লনয়। 

অতএব যখন লস গুনাহ করর তখন গুনাহর অন্ধকার আররা লবরড় যায় এমনলক তার অন্তর 
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আচ্ছন্ন করর লফরি। অবরিরষ তার অন্তর মুলির মত বন্ধ করর লফরি। অতুঃপর লতলন 

বরিন- 

 والخطيئة كل َذْنب وعد اهلل َعَلْيِه النَّار

 হরিা এমন প্ররতযক গুনাহ যার উপর আল্লাহ তাআিা জাহান্নারমর িালস্তর خطيئة 

ওয়াদা করররিন।  

ইমাম ইবরন আলব িায়বাহ, আব্দ ইবন হুমায়দ এবং ইবরন জালরর হযরত রলব লবন 

খায়সাম (রহ) লেরক وأحاطت بِِه خطيئته প্রসরঙ্গ বণযনা কররন। লতলন বরিন,  

 ُهَو الَِّذي يَُموت على خطيئته قبل َأن يَ ُتوب

এই বারকযর মময হরিা ঐ বযলি, লয তার গুনাহর উপর তওবা করার পূরবযই মরর 

লগি।  

ইমাম ওকী, ইবন জালরর হযরত আমাি (রহ) লেরক وأحاطت بِِه خطيئته প্রসরঙ্গ 

বণযনা কররন। লতলন বরিন- এর অেয হরিা  َِماَت بَِذنبِه গুনাহর সারে মৃতুযবরণ করা।  

 

□ □ □ □
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 َ ِذي َوبِاْلَوالَِديِْن إِْحَساًنا وَ  َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَق بَنِي إِْسَرائِيلَ ََل تَْعبُُدو ََ إَِلَّ َّللاَّ
ََلَة َوَآتُ  وا اْلُقْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساكِيِن َوُقوُلوا لِلنَّاسِ ُحْسًنا َوَأقِيُموا الصَّ
َكاَة ُثمَّ َتَولَّيْتُْم إَِلَّ َقلِيًَل ِمْنُكْم َوَأْنتُْم ُمْعرُِضو ََ ) (83الزَّ  

৮৩. আর যখন আলম বনী ইসরাইি হরত অঙ্গীকার লনরয়লিিাম লয, 
লতামরা আল্লাহ বযতীত আর কাররা ইবাদত কররব না, লপতা-মাতার 
সারে সদ্বযবহার কররব এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও দলরদ্ররদর 
সারেও। আর মানুরষর সারে সুন্দরিারব কো বিরব, নামায কারয়ম 
কররব, যাকাত প্রদান কররব। অতুঃপর লতামারদর মরধয অল্প সংখযক 
বযতীত লতামরা সবাই লবমুখ হরয়লিরি, লযরহতু লতামরা অগ্রাহযকারী 
লিরি।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত আবুি আলিয়া (রহ) লেরক َوإِذ أَخذنَا ِميثَاق بني إِْسَرائِيل 

প্রসরঙ্গ বণযনা কররন লয, আল্লাহ তাআিা তারদর লেরক পাকা ওয়াদা লনরয়লিরিন লয, তারা 

লবশুদ্ধিারব শুধু আল্লাহরই ইবাদত কররব, আল্লাহ িাড়া আর কাররা ইবাদত কররব না।  

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل 

প্রসরঙ্গ বণযনা কররন। ميثاق দ্বারা উরেিয ঐ অঙ্গীকার যা আল্লাহ তাআিা বনী ইসরাইি 

লেরক লনরয়লিরিন। আর লতামরা মরনারযাগ লদরয় লিান লয, তারদর লেরক লয অঙ্গীগকার 

লনয়া হরয়লিি তা এই- 

 َل تعبدون إَل اهلل وبالوالدين إحسانا
লতামরা আল্লাহর ইবাদত কররব, লপতা-মাতার সারে সদ্বযবহার কররব- আয়ারতর 

লিষ পযযন্ত। 

ইমাম ইবরন জালরর হযরত যাহহাক (রহ) এর মাধযরম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) 

লেরক َوقُولُوا للنَّاس حسنا প্রসরঙ্গ বণযনা কররন লয, লতলন বরিন- 

 اأْلَمر بِاْلَمْعُروِف َوالن َّْهي َعن اْلُمنكر َأمرهم َأن يأمروا ِبََل ِإَله ِإَلَّ اهلل من لم يقلها
 এর অেয হরিা লতামরা লিাকরদররক লনক কারজর আরদি দাও এবং মন্দ কাজ 

লেরক লনরষধ কর। আর ঐ সব লিাকরদররক িা ইিাহা ইল্লাল্লাহর দাওয়াত প্রদান কর যারা 

এখরনা এলে পাি কররলন অেযাৎ মুসিমান হয়লন। 



তাফসীর আদ দুররর মানসূর   সূরা আি বাকারা:৮৩     50 

 
`̀vviiææmm  mmvvAAvv`̀vvZZ  

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আাব্বাস (রা) লেরক َوقُولُوا للنَّاس حسنا 

প্রসরঙ্গ বণযনা কররন। এই বারকযর অেয হরিা  

 اأْلَمر بِاْلَمْعُروِف َوالن َّْهي َعن اْلُمنكر
লতামরা লিাকরদররক লনক কারজর আরদি দাও এবং মন্দ কাজ লেরক লনরষধ কর। 

ইমাম বাযহাকী শুআবুি ইমারন হযরত আিী (রা) লেরক َوقُولُوا للنَّاس حسنا প্রসরঙ্গ 

বণযনা কররন। এই আয়াত দ্বারা উরেিয সমস্ত মানুষ।  

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর হযরত আতা ও আবু জাফর (রহ) লেরক 

  প্রসরঙ্গ বণযনা কররন। এর দ্বারা উরেিয সমস্ত মানুষ।  َوقُولُوا للنَّاس حسنا

ইমাম ইবরন ইসহাক, ইবরন জালরর, ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) 

লেরক ثمَّ توليتم এর অেয ترْكتُم (বজযনকারী) বণযনা করররিন।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক ثمَّ توليتم প্রসরঙ্গ বণযনা কররন 

লয, এর অেয হরিা লতামরা আমার আনুগরতযর বযাপারর আপলি কররি। إاِلَّ قَلِيَل ِمْنُكم তরব 

সামানয লকিু সংখযক লিাক যারদররক আলম আমার আনুগরতযর জনয লনবযাচন কররলি। 

 

□ □ □ □
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مَّ َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم ََل تَْسفُِكو ََ ِدَماَءُكْم َوََل تُْخرُِجو ََ َأْنُفَسُكْم ِمْن ِديَارُِكْم ثُ 
(84تُْم تَْشهَُدو ََ )َأْقَرْرتُْم َوَأنْ   

ُرو ََ ُثمَّ َأْنتُْم َهُؤََلِء تَْقتُُلو ََ َأْنُفَسُكْم َوتُْخرُِجو ََ َفرِيًقا ِمْنُكْم ِمْن ِديَارِهِْم َتَظاهَ  
ٌم َعَليُْكْم  ْثِم َواْلعُْدَوا َِ َوإ َِْ يَْأتُوُكْم ُأَساَرى تَُفاُدوُهْم َوهَُو ُمَحرَّ َعَليْهِْم بِاْْلِ

لُ َذلَِك َفتُْؤِمُنو ََ بِبَْعضِ اْلكِتَابِ َوتَْكُفُرو ََ بِبَْعضٍ َفَما َجَزاُء َمْن يَْفعَ إِْخَراُجهُْم أَ 
 ُ ْنيَا َويَْوَم اْلقِيَاَمةِ يَُردُّو ََ إَِلى َأَشدِّ اْلعََذابِ َوَما َّللاَّ  ِمْنُكْم إَِلَّ ِخْزٌي فِي اْلَحيَاةِ الدُّ

(85بَِغافٍِل َعمَّا تَْعَمُلو ََ )  

ْنيَا بِاْْلَِخَرةِ َفََل يَُخفَّ َُ َعْنهُُم اْلَعَذاُب َوََل  ُأوَلئِكَ    ُهْم الَِّذيَن اْشتََرُوا اْلَحيَاَة الدُّ
(86يُْنَصُرو ََ )  

৮৪.আর যখন আলম লতামারদর লেরক অঙ্গীকার লনরয়লিিাম লয, 
লতামরা পরস্পর রিপাত ঘোরব না এবং আপন বযলিরদররক 
বাসিান হরত বলহষ্কার কররব না। অতুঃপর লতামরা তা স্বীকার 
কররলিরি আর এ লবষরয় লতামরা লনরজরাই তার সােী। 

৮৫.অনন্তর লতামরাই লসই লিাক যারা এরক অপররক হতযা কররিা 
এবং লতামরা লতামারদর মধয হরত একদিরক তারদর বাসিান হরত 
বলহষ্কার কররিা। তারদর প্রলত িত্রুতাবিতুঃ অসৎ উরেরিয 
পরস্পররর লবরুরদ্ধ সাহাযয কররিা এবং তারা বন্দী হরয় লতামারদর 
লনকে আসরি লতামরা তারদররক লবলনময় প্রদান কররিা, অেচ 
তারদররক বলহষ্কার করা লতামারদর জনয অববধ। তরব লক লতামরা 
লকতারবর কতক অংি লবশ্বাস কর আর কতক অংি অলবশ্বাস কর? 
অতএব লতামারদর মরধয যারা এরুপ করর তারদর পালেযব জীবরন 
দুগযলত বযতীত লকিুই লনই এবং লকয়ামরতর লদন তারা করিার িালস্তর 
লদরক লনলেপ্ত হরব এবং লতামরা যা কররিা আল্লাহ লস লবষরয় 
অনবলহত নন।  

৮৬.তারাই আলখরারতর লবলনমরয় পালেযব জীবন রয় করর, সুতরাং 
তারদর িালস্ত িঘু করা হরব না এবং তারা সাহাযযপ্রাপ্তও হরব না।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত আবুি আলিয়া (রহ) লেরক  وإذ أخذنا ميثاقكم ال تسفكون

 ,এই আয়ারতর অেয বণযনা কররন লয, আলম লতামারদর লেরক অঙ্গীকার লনরয়লি লয دمائكم

লতামরা এরক অপররক হতযা কররব না এবং এরক অপররক ঘর লেরক লবর কররব না 
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অতুঃপর লতামরা লনরজরা এই অঙ্গীকারর কো স্বীকার কররি আর লতামরা লনরজরাই এর 

সােী। 

ইমাম ইবলন জালরর হযরত আবুি আলিয়া (রহ) লেরক বণযনা কররন। আবু্দল্লাহ 

ইবরন সািাম কূফায় জািুত এর সরদাররর পাি লদরয় গমন করলিরিন। লস ঐ সব মহীিার 

পে লেরক লফদইয়া আদায় করলিি যারদররক আরবরা (স্ত্রী বা দাসী লহসারব) সহবাস করর 

লন। আর তারদর লফদইয়া আদায় করলিি না যারদররক আরবরা সহবাস করররি। তখন 

আবু্দল্লাহ ইবরন সািাম বিরিন, লতামারদর লকতারব লক এ কোো উরল্লখ লনই লয, লতামরা 

সমস্ত মহীিার পে লেরক লফদইয়া আদায় কররব? 

ইমাম ইবরন আলব িায়বাহ, আব্দ ইবন হুমায়দ, ইবনুি মুনলযর, ইবরন আলব হালতম, 

আবু্দর রহমান আস সুিামী লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন এই আয়ারতর প্রেম অংি আম 

বা সাধারণ। আর লিষাংস খাস। অতুঃপর লতলন এই আয়াত লতিাওয়াত কররিন 

 َويَ ْوم اْلِقَياَمة يردون ِإَلى َأشد اْلَعَذاب َوَما اهلل بغافل َعمَّا تَ ْعَمُلونَ 
এবং লকয়ামরতর লদন তারা করিার িালস্তর লদরক লনলেপ্ত হরব এবং লতামরা যা 

কররিা আল্লাহ লস লবষরয় অনবলহত নন। 

ইমাম ইবরন জালরর হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক  ْنيَا أُولَئَِك الَّذين اْشتَروا اْلَحيَاة الدُّ

  ,এর এই অেয বণযনা কররন লয بِاْلِخَرة

نْ َيا على كثير اْْلِخَرة  استحبوا َقِليل الدُّ
তারা দুলনয়ার অল্পরক আলখরারতর অরনক এর উপর প্রাধানয লদরয়রি। 

 

□ □ □ □
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ُسِل َوَآتَْيَنا ِعيَسى ابْ َوَلَقْد َآتَ  َن َمْريََم ْيَنا ُموَسى اْلكَِتاَب َوَقفَّيَْنا ِمْن بَْعِدهِ بِالرُّ
َما َجاَءُكْم َرُسولٌ بَِما ََل تَْهَوى َأْنُفُسكُ  ُم اْلبَيَِّناتِ َوَأيَّْدَناهُ بُِروحِ اْلُقُدسِ َأَفُكلَّ

بْتُْم َوَفرِيًقا (87َتْقتُُلو ََ ) اْستَْكبَْرتُْم َفَفرِيًقا َكذَّ  

৮৭. এবং আলম অবিযই মূসারক লকতাব প্রদান কররলি এবং তারপর 
পযযায়ররম রাসূিরদররক লপ্ররণ কররলি। আর ঈসা ইবরন 
মারইয়ামরক স্পষ্ট লনদিযনসমূহ প্রদান কররলি এবং রূহুি কুদুস 
(পলবে আত্মা) দ্বারা তারক িলিিািী কররলি। তরব যখনই লকান 
রাসূি লতামারদর লনকে এমন লকিু এরনরি যা লতামারদর মনুঃপুত 
হয়লন, তখনই লতামরা অহংকার কররি আর কতকরক অস্বীকার 
কররি আর কতকরক হতযা কররি।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম আবু মালিক (রহ) লেরক وقفينا এর অেয বণযনা কররন 

 অেযাৎ অনুসরণ করা- এরকর পর এক। اتَّبعنَا

ইমাম ইবন আসালকর…. হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন।  َولَقَد آتَْينَا

 এই আয়ারত লকতাব দ্বারা উরেিয তাওরাত- অেযাৎ আলম মূসা (আ)-লক  ُموَسى اْلكتاب

মুফাসসাি ও মুহকাম লবধান সম্বলিত তাওরাত প্রদান কররলি। وقفينا من بعده بالرسل অেযাৎ 

মূসা (আ) এর পর এরকর পর এক রাসূি লপ্ররণ কররলি- আি িামুরয়ি লবন বারবি, 

মুনিালয়ি [মুিতালনি- আরবী েীকা], িায়ইয়া লবন আমলযয়া (আমলসয়া), লহযকীি, আরলময়া 

লবন হািলকয়া আর লতলন হরিন লখলযর (আ), দাউদ ইবরন ঈিা আর লতলন সুিায়মান (আ) 

এর লপতা এবং ঈসা (আ)। তারা ঐ সব রাসূি যারদররক আল্লাহ তাআিা মূসা (আ) এর পর 

লপ্ররণ করররিন এবং মূসা ইবরন ইমরান (আ) এর পর উম্মরতর জনয তারদররক লনবযাচন 

করররিন। আর তারদর লেরক অঙ্গীকার লনয়রিন লয, লতামরা মুহাম্মদ (সা) ও তার উম্মতরদর 

গুণাবিী এরক অপররর লনকে লপৌঁিারব।  

 
الَى قَْوله َوأما بَينَات{ َمْريَم ابْن ِعيَسى }وآتينا تَعَ الْ  

আল্লাহ তাআলার বাণ ীঃ এবং ঈসা ইবকন মারইয়ামকে স্পষ্ট ছনদশশনাবল  প্রদান 

েকরছি 

ইমাম ইবরন আলব হালতম, ইবরন জালরর এবং ইবরন ইসহাক বণযনা কররন লয, এই 

আয়াত দ্বারা উরেিয ঐ সব মুলজযা যা আল্লাহ তাআিা তার দ্বারা [ঈসা (আ)] প্রকাি 
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ঘলেরয়রিন। লযমন মৃতরক জীলবত করা, মালের পালখরত প্রাণ সঞ্চার করা, অসুিরক সুি 

করা, অদৃরিযর সংবাদ প্রদান করা এবং ইঞ্জীরির সারে তাওরারতর লবধানাবিী লপ্ররণ করা।  

 
الَى: قَْوله َوأما الْقُدس{ بِروح }وأيدناه تَعَ  

আল্লাহ তাআলার বাণ ীঃ এবং রূহুল কুদসু (পছবত্র আত্মা) দ্বারা তাকে শছিশাল  েকরছি 

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক أيدناهو  এর অেয বণযনা 

করররিন قّويناه। অেযাৎ আলম তারক রূহুি কুদরসর মাধযরম িলিিািী কররলি।  

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

(রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন  

 روح اْلُقدس اَِلْسم الَِّذي َكاَن ِعيَسى يحيي بِِه اْلَمْوَتى
রূহুি কুদুস দ্বারা উরেিয ঐ কালিমা যার দ্বারা ঈসা (আ) মৃতরক জীলবত কররতন। 

ইমাম ইবরন আবী হালতম মুজালহদ (রহ) লেরক বণযনা কররন। اْلقُدس هللا تََعالَى ‘আি 

কুদুস’ দ্বারা উরেিয আল্লাহর সিা।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম রবী লবন আনাস (রা) লেরক বণযনা কররন লয,  

س ُهَو الرب تَ َعاَلىاْلُقد  

আি কুদুস হরিা আল্লাহ তাআিা। 

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন লয, কুদুস 

দ্বারা উরেিয الطُّْهر পলবেতা।   

ইমাম ইবরন জালরর ইবরন আলব হালতম সুেী (রহ) লেরক কুদুস অেয اْلبرَكة বরকত 

বণযনা করররিন।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত ইসমাইি লবন আবু খালিদ (রহ) লেরক  وأيدناه

 আলম লজবরাইি (আ) এর মাধযরম তারক أََعانَهُ ِجْبِريل -এর অেয বণযনা কররন লয بِروح اْلقُدس

সাহাযয কররলি।  

ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন মাসউদ (রা) লেরক বণযনা কররন লয, রুহুি কুদুস 

দ্বারা উরেিয লজবরাইি (আ)। 

ইমাম আবুি িায়খ আি আযমায় হযরত জালবর (রা) লেরক বণযনা কররন লয, 

রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন লয,  

 روح اْلُقدس ِجْبرِيل
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রুহুি কুদুস হরিা লজবরাইি (আ)। 

ইমাম ইবরন সাদ, আহমদ, বুখারী, আবু দাউদ, লতরলমযী হযরত আয়িা (রা) লেরক 

বণযনা কররন। লতলন বরিন, নবী (সা) মসলজরদ নববীরত হাসান (লবন সালবত) এর জনয 

লমম্বর িাপন কররতন। এরত লতলন দাাঁলড়রয় রাসূিুল্লাহ (সা)- এর পে লেরক (কলবতার 

মাধযরম মুিলরকরদর) প্রলতবাদ কররতন। রাসূিুল্লাহ (সা) বরিন- 

 اللَُّهمَّ أيد حسان ِبروح اْلُقدس َكَما نافح َعن نبيه
 লহ আল্লাহ  রুহুি কুদুরসর মাধযরম হাসানরক সাহাযয করুন লযিারব লস নবীর পে 

লেরক প্রলতবাদ কররি।   

ইমাম ইবন লহব্বান হযরত ইবরন মাসউদ (রা) এর মাধযরম রাসূিুল্লাহ (সা) লেরক 

বণযনা কররন। লতলন বরিন-  

ات َُّقوا اهلل واجملوا ِإن روح اْلُقدس نفث ِفي روعي: َأن نفسا لن َتُموت َحتَّى تستكمل رزقها فَ 
 ِفي الطّلب

রূহুি কুদুস আমার অন্তরর এই লবষয়লে ফুাঁরক লদরয়রিরন লয, লকাণ প্রাণী ততেণ 

পযযন্ত মৃতুযবরণ কররব না, যতেণ না লস তার লরলযক পূণয করর লনয়। অতএব লতামরা 

আল্লাহরক িয় কর এবং মধযম পন্থায় লরলযক অরেষণ কর।  

ইমাম আয যুবায়র লবন বাকা আখবারর মদীনায় হযরত হাসান লেরক বণযনা কররন। 

রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন-  

 كلمة روح اْلُقدس لن يُؤذن لْْلَْرض َأن تَْأُكل من َلْحمه

রুহুি কুদুস এর কািাম লেরক এ কো আরি লয, যমীরনর জনয কখরনা এই 

অনুমলত নাই লয, লস নবীর লদহ িেণ কররব।  
 

الَى: قَْوله َوأما ً  تَعَ تُمْ  }ففريقا ً  َكذبْ تقتلو َ{ وفريقا  

আল্লাহ তাআলার বাণ ীঃ েতেকে অস্ব োর েকরি আর েতেকে হতযা েকরি 

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত সাইদ ইবরন জুবায়র লেরক বণযনা কররন লয, এর 

দ্বারা উরেিয সম্প্রদায় বা দি। 

 

□ □ □ □
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ُ بُِكْفرِهِْم َفَقلِيًَل َما يُْؤِمُنو (88 ََ )َوَقاُلوا ُقُلوبَُنا ُغْل ٌَ بَْل َلعََنهُُم َّللاَّ  

৮৮. তারা বরি, আমারদর হৃদয় পদযাবৃত, বরং আল্লাহ তারদররক 
িানত করররিন তারদর কুফরীর জনয সুতরাং তারদর অল্প সংখযকই 
ইমান আরন। 

ইমাম ইবন আবী হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন 

বরিন-  

 ِإنََّما سمي اْلقلب لتقلبه
ক্বিবরক ক্বিব এজনয বিা হয় লয, তা লবলিন্ন অবিার মধয লদরয় পলরবতযন হয়। 

ইমাম তাবরানী আউসাত এ হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন 

পড়রতন قُلُوبنَا غلف (কু্বিুবুনা গুল্লাফ) অেযাৎ তারদর অন্তর ইিম দ্বারা িরপুর তারা লকিারব 

ইিম হালসি কররব। আর মন লতা লহকমরতর জনয বরতরনর মযযাদা রারখ।  

ইমাম ইবরন জালরর, ইবন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক  قُلُوبنَا

 – প্রসরঙ্গ বণযনা কররন লয, তারা বরি غلف

 َمْمُلوَءة علما ََل تْحَتاج ِإَلى علم ُمَحمَّد صلى اهلل َعَلْيِه َوسلم َوََل َغيره
আমারদর অন্তর ইিম দ্বারা পলরপূণয। আমারদর এই ইিম- মুহাম্দ (সা) ও অনয 

কাররা ইিরমর মুখারপেী নয়।  

ইমাম আব্দ ইবন হুমায়দ, ইবন জালরর হযরত আলতয়া (রহ) লেরক َوقَالُوا قُلُوبنَا غلف 

বাকয প্রসরঙ্গ বণযনা কররন লয,  

َها  ِهَي اْلُقُلوب المطبوع َعَلي ْ
তারা বরি আমারদর অন্তরর লমাহর লিরগ ররয়রি। 

ইমাম ওকী হযরত ইকলরমা (রহ) লেরক غلف قُلُوبنَا  প্রসরঙ্গ বণযনা কররন লয,  َعلَْيهَا

  তারদর অন্তরর লমাহর লিরগ ররয়রি। طَابع

ইমাম ইবরন জালরর হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক َوقَالُوا قُلُوبنَا غلف প্রসরঙ্গ বণযনা 

কররন লয, َعلَْيهَا غشاوة তারদর উপর পদযা ররয়রি।  

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক এই বাকয 

প্রসরঙ্গ বণযনা কররন লয, তারা বরি اَل تفقه আমারদর অন্তর বুরে না।  
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ইমাম ইবরন আলব িায়বাহ, ইবরন আলবদ দুনইয়া লকতাবুি ইখিাস এ, ইবরন 

জালরর হযরত হুযায়ফা (রা) লেরক বণযনা কররন লয, লতলন বরিন-  

صفح َفَذِلك قلب اْلُمَناِفق وقلب أجرد ِفيِه مثل اْلُقُلوب َأْربَ َعة قلب أغلف َفَذِلك قلب اْلَكاِفر وقلب م
السراج َفَذِلك قلب اْلُمؤمن وقلب ِفيِه ِإيَمان ونفاق َفمثل اِْليمان َكمثل َشَجَرة يمدها َماء طيب َومثل 

 الن َِّفاق َكمثل قرَحة يمدها اْلَقْيح َوالدَّم فََأي اْلَمادَّتَ ْيِن غلبت صاحبتها أهلكته
অন্তর চার প্রকার। ১.ঐ অন্তর যা ঢাকা ররয়রি। এো হরিা কালফররর অন্তর। ২.ঐ 

অন্তর যা উল্টা হয়, এো মুনালফরকর অন্তর। ৩.পলরষ্কার অন্তর, এর মরধয প্রদীরপর মত লকিু 

োরক, এো মুলমরনর অন্তর। ৪.আর এক প্রকার অন্তর হরিা যার মরধয ইমান ও লনফাক 

উিয়লেই োরক। ইমারনর দৃষ্টান্ত গারির মত যা পলবে পালনর দ্বারা বৃলদ্ধপ্রাপ্ত হয়। আর 

লনফারকর দৃষ্টান্ত যখরমর মত যা রি ও পুাঁজ দ্বারা বৃলদ্ধপ্রাপ্ত হয়। এই দুলের মরধয লযলে 

প্রবি হয় লসলে অরনযলেরক ধ্বংস করর লদয়।  

ইমাম হাকীম হযরত হুযায়ফা (রা) লেরক বণযনা কররন আর লতলন এোরক সলহহ 

বরিরিন। লতলন বরিন, লফতনারক অন্তররর লনকে লপি করা হয়, অতএব লয তা অস্বীকার 

করর তার অন্তরর একলে সাদা দাগ সৃলষ্ট হয়। আর লয এোরক অস্বীকার করর না, তার 

অন্তরর একলে কারিা দাগ সৃলষ্ট হয়। অতুঃপর অন্তরর লদ্বতীয় লফতনা লপি করা হয়, যলদ লস 

তা অস্বীকার করর, লয প্রেরম অস্বীকার কররলিি তরব তার অন্তরর আররা অলধক সাদা দাগ 

সৃলষ্ট হয়। আর যলদ লস তা অস্বীকার না করর, তরব আররা লবিী কারিা দাগ পলতত হরয় 

যায়। অতুঃপর আররক লফতনা লপি করা হয়, যলদ লস তা অস্বীকার করর তরব সাদা দাগ 

(শুভ্রতা) আররা অরনক লবিী হরয় যায় অতুঃপর তারক আর লকান লফতনা েলত কররত পারর 

না। আর যলদ ঐ অন্তর প্রেম দুইবার অস্বীকার না করর, তরব এই অন্তর কারিা হরয় যায় 

এবং লবগরড় যায়, লস সতযরক কখরনা লচরন না আর মন্দরক কখরনা অস্বীকার  করর না।  

ইমাম ইবরন আলব িায়বাহ লকতাবুি ইমারন এবং বায়হাকী শুআবুি ইমান-এ হযরত 

আিী (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন-  
ياض فإذا القلب فكلما ازداد اْليمان عظما ازداد ذلك البإن اْليمان يبدو لحظة بيضاء في 

اق عظما ازداد استكمل اْليمان ابيض القلب كله وإن النفاق لحظة سوداء في القلب فكلما ازداد النف
لوجدتموه  ذلك السواد فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله وأيم اهلل لو شققتم على قلب مؤمن

ق لوجدتموه أسود أبيض ولو شققتم عن قلب مناف  
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ইমান অন্তরর একলে লশ্বত লবনু্দর মত প্রকাি পায়। যখনই ইমান বারড় তখন ঐ 

লশ্বত-লবনু্দও বৃলদ্ধপ্রাপ্ত হয়। যখন ইমান পূণযতা প্রাপ্ত হয় তখন ঐ শুভ্রতা পুররা অন্তররক 

আচ্ছন্ন করর লনয়। অপরলদরক লনফাকও একলে কারিা লবনু্দর মত প্রকাি পায়। যখন লনফাক 

বারড় তখন ঐ কারিা লবনু্দও বৃলদ্ধপ্রাপ্ত হয়। যখন লনফাক পূণয হয় তখন অন্তরও পলরপুণযিারব 

কারিা হরয় যায়। আল্লাহর িপে  যলদ লতামরা মুলমন বান্দার অন্তর লচাঁরড় লদখ তরব তা সাদা 

লদখরত পারব, আর যলদ লকান মুনালফরকর অন্তর লচাঁরড় লদখ তরব তা কারিা লদখরত পারব।  

ইমাম আহমদ উিম সনরদ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) লেরক বণযনা কররন। 

রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন- অন্তর চার প্রকার। ১.পলরচ্ছন্ন অন্তর যার মরধয প্রদীরপর মত 

লকিু োরক। ২.ঐ অন্তর যা পদযাবৃত। ৩.ঐ অন্তর যা উরল্টা। ৪. ঐ অন্তর যা ঢাকা োরক।  

(১) অতএব ঐ অন্তর যা পলরচ্ছন্ন হয় তা হরিা মুলমরনর অন্তর, তার মরধয তার 

প্রদীপ হরিা তার নূর। (২) আর পদযাবৃত অন্তর হরিা কালফররর অন্তর। (৩) লয অন্তর উল্টা 

তা হরিা মুনালফরকর অন্তর যা (সতযরক) লচরন লকন্তু অস্বীকার করর। (৪) আর ঐ অন্তর যা 

ঢাকা ররয়রি তা এমন অন্তর যার মরধয ইমান ও লনফাক দুরোই ররয়রি।  

তার মরধয ইমারনর দৃষ্টান্ত হরিা সলির মত যা পলবে পালন বলধযত করর। আর 

লনফারকর দৃষ্টান্ত হরিা যখরমর মত- রি ও পুাঁজ যা বৃলদ্ধ করর। অতএব এ দুলের মরধয লযলে 

প্রবি হয় লসলে অনযলেরক লবধ্বস্ত করর লদয়।  

 
الَى: قَْوله َوأما يُؤمنُو ََ{ َما }فقليَلً  تَعَ  

আল্লাহ তাআলার বাণ ীঃ তাকদর অল্প সংখ্যেই ইমান আকন 

ইমাম আবু্দর রাযযাক এবং ইবরন জালরর হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক  فقليَلً َما

  ,এর অেয বনযনা কররন লয يُؤمنُونَ 

ُهم ِإَلَّ قَِليل  ََل يُؤمن ِمن ْ

তারদর মরধয খুব কম লিাকই ইমান আনয়ন করর। 

 

□ □ □ □
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ِ ُمَصدِّقٌ   لَِما َمعَهُْم َوَكاُنوا ِمْن َقبْلُ يَْستَْفتُِحو ََ  َوَلمَّا َجاَءهُْم كَِتاٌب ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
ِ َعَلى اْلَكافِ  رِيَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا َفَلمَّا َجاَءهُْم َما َعَرُفوا َكَفُروا بِهِ َفَلْعَنُة َّللاَّ
(89)  

৮৯. এবং যখন আল্লাহর পে লেরক তারদর লনকে লসই লকতাব 
আসি যা তারদর লকতাবরকও সতযায়ন করর আর তারা এর পূরবয 
(নবীর উলসিা লদরয়) কালফররদর উপর লবজয় কামনা করত। 
অতুঃপর যখন তারদর লনকে লসই নবী আগমন কররিা যারক তারা 
লচনত, তখন তারা তারক অস্বীকার কররিা। সুতরাং এরুপ 
কালফররদর উপর আল্লাহর িানত বলষযত লহাক।  

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক বণযনা 

কররন। লতলন বরিন َولما َجاَءهُم كتاب من ِعْند هللا এর দ্বারা উরেিয আি কুরআন। আর 

 দ্বারা উরেিয তাওরাত ও ইঞ্জীি। অেযাৎ কুরআন যা তাওরাত ও ইঞ্জীরির ُمصدق لما َمَعهم

সতযায়ন করর।  

 
الَى: قَْوله َوأما اْْليَة يستفتحو َ{ قبل من }َوَكانُوا تَعَ  

আর তারা এর পূকবশ  (নব র উছসলা ছদকয়) োছফরকদর উপর ছবজয় োমনা েরত। .. 

আয়াকতর তশষ পযশন্ত 

ইমাম ইবরন ইসহাক, ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর, আবু নুআইম এবং বায়হাকী 

দািালয়ি এ হযরত আলসম লবন আমর লবন কাতাদাহ আি আনসারী লেরক বণযনা কররন। 

লতলন বরিন, আমারক লতামারদর মািারয়খরা বরিরিন লয, রাসূিুল্লাহ (সা) এর মযযাদা 

আরবরদর মরধয আমারদর লেরক লবিী লকউ জানত না। আমারদর সারে ইহুদীরা বাস করত। 

তারা লিি আহরি লকতাব আর আমরা মূলতয পূজারী। যখন আমরা তারদররক লকান কষ্ট 

লপৌঁিাতাম তখন তারা বিত, এই যুরগ একজন নবীর আলবিযাব হরব। আমরা তার অনুসরণ 

করব আর লতামারদররক কওরম আদ আর আরাম সম্প্রদারয়র মত (আল্লাহর গজব দ্বারা) 

হতযা করব। অতএব যখন আল্লাহ তাআিা তার নবী মুহাম্মদ (সা)-লক লপ্ররণ কররিন, তখন 

আমরা তার অনুসরণ করিাম আর তারা অস্বীকার কররিা। আল্লাহর িপে  আল্লাহর এই 

বাণী আমারদর ও তারদর বযাপারর নালযি হরয়রি।  
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ইমাম বায়হাকী দািালয়ি-এ সুেীর পদ্ধলতরত আবু মালিক ও আবু সালিহ এর 

মাধযরম ইবরন আব্বাস, মুররাহ, ইবরন মাসউদ এবং আররা কতক সাহাবী লেরক বণযনা 

কররন। যখন আরবরা ইহুদীরদর পাি লদরয় লযত তখন তারদররক লকান কষ্ট লদত। তারা 

মুহাম্মদ (সা) এর আরিাচনা তারদর লকতারব পাি করত আর আল্লাহর লনকে তারক লপ্রররণর 

দুআ করত যারত তার সারে লমরি তারা আরবরদর সারে যুদ্ধ কররত পারর। অতুঃপর যখন 

মুহাম্মদ (সা) লপ্রলরত হরিন তখন তারা তারক অস্বীকার কররিা লযখারন বনী ইসরাইিরদর 

মরধয আর লকান নবী লিি না।  

ইমাম আব াু নুআইম দািালয়ি এ আতা, যাহহাক এর মাধযরম হযরত ইবরন আব্বাস 

(রা) লেরক বণযনা কররন। ইহুদী লগাে বনী নাযীর ও বনী কুরায়যা নবী (সা) এর আগমরনর 

পূরবয মুহাম্মদ (সা) এর উলসিা লদরয় আল্লাহর লনকে সাহাযয চাইত। তারা তার উলসিা লদরয় 

কালফররদর লবরুরদ্ধ লবজয় কামনা করত এবং বিত-  

نا َعَلْيِهم اللَُّهمَّ ِإنَّا نستنصرك ِبَحق النَِّبي اأْلُمِّي إَلَّ نصرت  

লহ আল্লাহ  আমরা লতামার লনকে উম্মী নবীর উলসিায় সাহাযয প্রােযনা করলি তুলম 

আমারদররক তারদর লবরুরদ্ধ সাহাযয কর।  

তখন তারদররক সাহাযয করা হত। অতুঃপর যখন তারা মুহাম্মদ (সা) এর 

আগমরনর বযাপার জানরত পাররন তখন আর তারদর লকান সরন্দহ রইরিা না, তোলপ তারা 

তারক অস্বীকার করর। 

ইমাম আবু নুআইম দািালয়ি এ কািবীর পদ্ধলতরত আবু সালিহ এর মাধযরম হযরত 

ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন- নবী (সা) এর আগমরনর পূরবয 

মদীনার ইহুদীরা যখন বনী আসাদ, গাতফান, জুহায়নাহ ও উযরাহ এর সারে যুদ্ধ করত 

তখন তারা নবী (সা) এর নারমর মাধযরম আল্লাহর লনকে সাহাযয লচরয় এিারব দুআ করত- 

لَِّذي وعدتنا ِإنَّك باعثه ِفي اللَُّهمَّ رَبَنا انصرنا َعَلْيِهم باسم نبيك وبكتابك الَِّذي تنزل َعَلْيِه ا
 آخر الزََّمان

লহ আল্লাহ  আমারদররক সাহাযয করুন আপনার নবীর নারমর উলসিায় এবং ঐ 

লকতারবর উলসিায় যা আপলন তার উপর নালযি কররবন আর আপলন যার ওয়াদা করররিন 

আমারদর সারে লয, আপলন তারক লিষ যুরগ লপ্ররণ কররবন।  
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ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবন জালরর এবং আবু নুআইম হযরত কাতাদাহ (রহ) 

লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন- ইহুদীরা কালফররদর লবরুরদ্ধ মুহাম্মদ (সা) এর উলসিা 

লদরয় লবজয় কামনা করত। তারা দুআ করত- লহ আল্লাহ  ঐ নবীরক লপ্ররণ করুন যার 

আরিাচনা আমরা তাওরারত পাই লয, লতলন তারদররক (কালফররদররক) িালস্ত লদরবন এবং 

তারদরররক হতযা কররবন। অতুঃপর যখন আল্লাহ তাআিা মুহাম্মদ (সা)-লক লপ্ররণ কররিন 

তখন তারা তারক অস্বীকার কররিা। যখন তারা লদখি লয, তারক আরবরদর মারে পািারনা 

হরয়রি তখন তারা আরবরদর প্রলত লহংসাবিত তারক অস্বীকার করর, লযখারন তারা খুব িাি 

করর জানত লয লতলন আল্লাহর রাসূি।  

ইমাম হাকীম, বায়হাকী দািালয়ি-এ যয়ীফ সনরদ হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক 

বণযনা কররন। খায়বাররর ইহুদীরা গাতফান লগারের সারে যুদ্ধ করত। যখন তারদর যুরদ্ধ 

লহরর যাওয়ার উপরম হত তখন এই দুআ করত-  

لنا ِفي آخر الزََّمان ِإَلَّ  اللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَلك ِبَحق ُمَحمَّد النَِّبي اأْلُمِّي الَِّذي وعدتنا َأن تخرجه
 نصرتنا َعَلْيِهم

লহ আল্লাহ  আমরা লতামার লনকে উম্মী নবী মুহাম্মদ (সা) এর উলসিা লদরয় প্রােযনা 

করলি, যা তুলম আমারদর সারে ওয়াদা কররি লয, লিষ যামানায় তুলম তারক আমারদর জনয 

লপ্ররণ কররব। তুলম আমারদররক ঐ কালফররদর লবরুরদ্ধ সাহাযয কর।  

যখন তারা এই দুআর মাধরম সাহাযয প্রােযনা করত তখন গাতফান লগাে পরাজয় 

বরণ করত। অতুঃপর যখন নবী (সা) আগমন কররন তখন তারা তারক অস্বীকার করর। এর 

উপর আল্লাহ তাআিা এই আয়াত নালযি কররন-  

 وََكانُوا ِمْن قَ ْبُل َيْستَ ْفِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا
আর তারা এর পূরবয (নবীর উলসিা লদরয়) কালফররদর উপর লবজয় কামনা করত। 

ইমাম ইবরন ইসহাক, ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর, ইবরন আলব হালতম, আবু 

নুআইম দািালয়ি এ হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। ইহদীরদর আউস ও 

খাযরায লগাে নবী (সা) এর আগমরনর পূরবয তার উলসিা লদরয় আল্লাহর লনকে লবজয় কামনা 

করত। লকন্তু যখন আল্লাহ তারক লপ্ররণ কররন তখন তারা লনরজরদর কোরক অস্বীকার করর 

এবং মুহাম্মদ (সা)-লক লমরন লনয় না।  



তাফসীর আদ দুররর মানসূর   সূরা আি বাকারা:৮৯   62 

 
`̀vviiææmm  mmvvAAvv`̀vvZZ  

মুআয ইবরন জাবাি, বািার লবন আি বারা এবং দাউদ লবন সািমাহ ইহুদীরদররক 

বিরিা, লহ ইহুদীরা  আল্লাহরক িয় কর এবং ইসিাম গ্রহণ কর। লতামরা আমারদর উপর 

মুহাম্মদ (সা) এর উলসিায় লবজয় কামনা কররত। আমরা মুিলরক লিিাম আর লতামরা 

আমারদররক বিরত লয, মুহাম্মদ (সা) লপ্রলরত হরবন। লতামরা লনরজরা মুহাম্মদ (সা) এর 

গুণাবিী বণযনা কররত। বনী নাযীর এর সািাম লবন মুিাক্কাম বিরিা, লস আমারদর লনকে 

এমন লকান লবষয় লনরয় আরসলন, যা আমরা জালন। আর লস ঐ নবী নয় যার কো আমরা 

লতামারদররক বিতাম। এর উপর আল্লাহ তাআিা এই আয়াত নালযি কররন।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। আহরি 

লকতাবরা মুিলরকরদর লবরুরদ্ধ মুহাম্দ (সা) এর উলসিা লদরয় সাহাযয কামনা কররতা। পরর 

তারা লদখি লয, মুহাম্মদ (সা)-লক আরবরদর মারে লপ্ররণ করা হরয়রি। তখন তারা তারক 

অস্বীকার কররিা এবং লহংসায় জ্বিরত িাগি।  

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবন জালরর হযরত সাঈদ লবন জুবায়র লেরক  ا َجاَءهُْم فَلَمَّ

 প্রসরঙ্গ বণযণা কররন লয, এই আয়াত ইহুদীরদর বযাপারর নালযি হরয়রি। َما َعَرفُوا َكفَُروا بِهِ 

তারা মুহাম্মদ (সা)-লক লচনরত লপররলিি লকন্তু তারা তার নুবুওয়াতরক অস্বীকার করর।  

□ □ □ □
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ُ بِْئَسَما اْشتََرْوا بِهِ َأْنُفَسهُْم أَ  لَ َّللاَّ ُ بَْغيًا َأ َْ يَُنزِّ  ِمْن َفْضلِهِ  َْ يَْكُفُروا بَِما َأْنَزلَ َّللاَّ
ٌن َعَلى َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدهِ َفبَاُءوا بَِغَضبٍ َعَلى َغَضبٍ َولِْلَكافِرِيَن َعَذاٌب ُمهِي
(90)  

৯০. উহা কত লনকৃষ্ট যার লবলনমরয় তারা লনরজরদররক লবলর করররি- 
আর তা হরিা এই লয, আল্লাহ যা নালযি করররিন লজরদর বিবতযী 
হরয় তারা তা প্রতযাখযান কররতা শুধু এই কাররণ লয, আল্লাহ তার 
বান্দারদর মধয হরত যারক ইচ্ছা অনুগ্রহ কররন। সুতরাং তারা গজরবর 
উপর গজরবর পাে হরিা। আর কালফররদর জনয ররয়রি িাঞ্ছনাদায়ক 
িালস্ত।   

ইমাম আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক বণযনা কররন 

লয, بْئَسَما اْشتَروا بِِه أنفسهم এর দ্বারা উরেিয ইহুদীরা, যারা লনিক আরবরদর সারে লহংসাবিত 

মুহাম্মদ (সা)-লক অস্বীকার করর। فباؤوا بغضب على غضب অেযাৎ ইঞ্জীি ও ঈসা (আ) এর 

অস্বীকার এবং কুরআন ও মুহাম্মদ (সা) এর লবধানাবিী অস্বীকার করার কাররণ আল্লাহ 

তাআিা তারদর উপর দুইবার গজব বণযনা করররিন।  

ইমাম তাসতী তার মাসারয়ি এ হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। 

নারফ আি আযরাক তারক বিরিা, আমারক আল্লাহ তাআিার এই বাণী  بْئَسَما اْشتَروا بِِه

 এর বযাপারর লকিু বিুন। ইবরন আব্বাস (রা) বিরিন, মন্দ তারা যার পলরবরতয তারা أنفسهم

লনরজরদররক লবলর করররি এিারব লয, তারা দুলনয়ার সামানয লজলনরসর লিারি আলখরারতর 

অংিরক লবলর করর লদরয়রি।  

নারফ বিরিা, আরবরা লক এই অেয জারন? লতলন বিরিন, তুলম লক এই কলবতা 

লিান নাই? 

بَها َأَل تشرىيْعطى بَها ثمنا فيمنعها َويَ ُقول َصاح  

লস তার পলরবরতয তারক মািামাি লদয় লকন্তু লস তারক বাাঁধা লদয় আর তার মালিক 

বরি, তুলম লক রয় কর না? 

ইমাম ইবরন ইসহাক, ইবরন জালরর, ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) 

লেরক بغياً أَن ينزل هللا প্রসরঙ্গ বনযনা কররন লয, আল্লাহ তাআিা এই নবীরক অনযরদর মারে 

জম লদরয়রিন লবধায় তারা তারক অস্বীকার ও কুফর করর। فباؤوا بغضب অতএব তারা এই 
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নবীরক অস্বীকার করার কাররণ গজরবর লযাগয হরয় লগরি। على غضب আর গজরবর এও 

কারণ লিি লয, তারা তাওরারত যা লকিু মুহাম্মদ (সা) এর বযাপারর লবধান ও গুণাবিী 

লপরয়রি তা নষ্ট করর লদয়।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইকলরমা (রহ) লেরক فباؤوا بغضب على غضب প্রসরঙ্গ 

বণযনা কররন লয,  

 كفرهم بِِعيَسى وكفرهم ِبُمَحمد

তারা হযত ঈসা (আ)-লক অস্বীকার ও মুহাম্মদ (সা)-লক অস্বীকার করার কাররণ 

গজরবর উপর গজরবর উপযুি হরয় লগি।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত মুজালহদ (রহ) লেরক বণযনা কররন। فباؤوا بغضب  

ইহুদীরা নবী (সা) এর আগমরনর পূরবয তাওরারত রদবদি করার কাররণ গজরবর উপযুি 

হরয় লগরি। َعلّي غضب আর নবী (সা)-লক অস্বীকার করা আর লয লকতাব লতলন লনরয় 

এরসরিন তা অস্বীকার করার কাররণ তারা গজরবর উপর গজরবর উপযুি হরয় লগরি।  

 

□ □ □ □
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ِ َوإَِذا قِيلَ  ُ َقاُلوا ُنْؤِمُن بَِما ُأْنزِلَ َعَليَْنا َويَْكُفُرو ََ ب َما َلهُْم َآِمُنوا بَِما َأْنَزلَ َّللاَّ
ِ ِمْن َقبْلُ إ َِْ  ًقا لَِما َمَعهُْم ُقْل َفلَِم تَْقتُُلو ََ َأْنبِيَاَء َّللاَّ  ُكْنتُْم َوَراَءهُ َوهَُو اْلَحقُّ ُمَصدِّ
(91ُمْؤِمنِيَن )  

(92ْم ُموَسى بِاْلبَيَِّناتِ ُثمَّ اتََّخْذتُُم اْلِعْجلَ ِمْن بَْعِدهِ َوَأْنتُْم َظالُِمو ََ )َوَلَقْد َجاَءكُ    

৯১.আর যখন তারদররক বিা হয় আল্লাহ যা নালযি করররিন তার 
প্রলত ইমান আন। তখন তারা বরি আমারদর প্রলত যা নালযি করা 
হরয়রি আমরা তার প্রলত লবশ্বাস রালখ। অেচ তা বযতীত সবলকিুই 
তারা প্রতযাখযান করর। অেচ তা সতয ও তারদর লকতাবরকও 
সতযালয়ত করর। বি, যলদ লতামরা ইমানদারই হও তরব পূরবয 
আল্লাহর নবীগণরক লকন হতযা কররত? 

৯২.আর লনশ্চয়ই লতামারদর লনকে মূসা স্পষ্ট প্রমাণ সহ এরসলিি, 
তারপর লতামরা বািুররক উপাসযরুরপ গ্রহণ কররলিরি। আর লতামরা 
লতা যালিম।   

ইমাম ইবরন জালরর হযরত আবুি আলিয়া (রহ) লেরক বণযনা কররন লয,  ويكفرون
  কতক। بَِما بعده  দ্বারা উরেিয بَِما َوَراءه

ইমাম ইবরন জালরর হযরত সুেী (রহ) লেরক বণযনা কররন লয, ويكفرون بَِما َوَراءه 

এর দ্বারা উরেিয   কুরআন।  اْلقُْرآن
 

□ □ □ □
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ةٍ َواْسَمعُواَوإِْذ َأَخْذنَ  وَر ُخُذوا َما َآتَيَْناُكْم بُِقوَّ َقاُلوا  ا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم الطُّ
ْم بِهِ َسِمْعَنا َوَعَصيَْنا َوُأْشرِبُوا فِي ُقُلوبِهُِم اْلِعْجلَ بُِكْفرِهِْم ُقْل بِْئَسَما يَْأُمُركُ 
(93إِيَماُنُكْم إ َِْ ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن )  

৯৩.স্মরণ কর! যখন আলম লতামারদর অঙ্গীকার লনরয়লিিাম এবং তূর 
(পাহার)-লক লতামারদর উপর উরিািন কররলিিাম। (আর বরিলিিাম) 
আলম যা প্রদান করিাম তা দৃঢ়রুরপ ধারণ কর এবং শ্রবণ কর। 
তারা বরিলিি আমরা শ্রবণ করিাম ও অমানয করিাম। কুফরীর 
কাররণ তারদর অন্তরর বািুররর লমাহ বদ্ধমূি হরয়লিি। বি, যলদ 
লতামরা ইমানদার হও তরব লতামারদর ইমান যার লনরদযি লদয় তা 
কত লনকৃষ্ট।  

ইমাম আবু্দর রাযযাক এবং ইবরন জালরর হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক বণযনা 
কররন। وأشربوا فِي قُلُوبهم اْلعجل এর অেয হরিা  

 أشربوا حبه َحتَّى خلص َذِلك ِإَلى قُ ُلوبهم
তারদর অন্তরর বািুররর মহব্বত প্ররবি কররিা এমনলক তারদর অন্তররক তা আচ্ছন্ন 

করর লফিরিা।  
 

□ □ □ □
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ِ َخالَِصًة ِمْن ُدو َِ النَّاسِ َفتََمنَُّوا اْلَمْوتَ  اُر اْْلَِخَرُة ِعْنَد َّللاَّ  ُقْل إ َِْ َكاَنْت َلُكُم الدَّ
(94إ َِْ ُكْنتُْم َصاِدقِيَن )  

الِِميَن ) َوَلْن يَتََمنَّْوهُ َأبًَدا بَِما َقدََّمتْ   ُ َعلِيٌم بِالظَّ (95َأيِْديهِْم َوَّللاَّ  

৯৪.বিুন, যলদ আল্লাহর লনকে আলখরারতর বাসিান অনয লিাক 
বযতীত শুধু লতামারদর জনযই হয়, তরব লতামরা মৃতুয কামনা কর- 
যলদ লতামরা সতযাবাদী হও।  

৯৫.লকন্তু তারদর কৃতকরমযর জনয তারা কখনও তা কামনা কররব না। 
আর আল্লাহ যালিমরদর সম্বরন্ধ সমযক অবগত আরিন।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত হযরত আবুি আলিয়া লেরক বণযনা কররন। ইহুদীরা 
বরিলিি- 

 قَاُلوا لن يْدخل اْلجنَّة ِإَلَّ من َكاَن هود َأو َنَصاَرى

আর তারা বরি, ইহুদী ও খৃষ্টান িাড়া আর লকউ জান্নারত প্ররবি 
কররবনা।– সূরা অি বাকারা ১১১ 

أَبَناء اهلل وأحباؤه َنحن  

(ইহুদী ও খৃষ্টানগণ বরি) আমরা আল্লাহর পুে ও তার লপ্রয়।– সূরা মালয়দাহ 
১৮  
তখন আল্লাহ তাআিা এই আয়াত নালযি কররন। লকন্তু তারা মৃতুয কামনা করর লন।  
ইমাম বায়হাকী দািালয়ি এ হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক এই আয়াত প্রসরঙ্গ 

বণযনা কররন। লহ মুহাম্মদ! তুলম ইহুদীরদররক বরিা লয, যলদ আলখরারতর লিকানা লতামারদর 
জনয খাস হয় লযমন লতামরা মরন করর োক, আর মরন করর োক লয, ইমানদাররদর 
লসখারন লকান িান লনই- তরব লতামরা মৃতুয কামনা কর, যলদ লতামরা সতযবাদী হরয় োক। 
রাসূিুল্লাহ (সা) তারদররক বিরিন, যলদ লতামরা লতামারদর কোয় সতয হরয় োক তরব বি, 
লহ আল্লাহ! আমারদররক মৃতুয লদন। কসম লসই সিার যার হারত আমার প্রাণ! লতামারদর 
লকউ এমন বিরব না, (যলদ বিরতা) তরব শ্বািরুদ্ধ হরয় মরর লযত। তারা এমন বিরত 
অস্বীকার করর লদি। আল্লাহ তাআিা বিরিন, তারা লনরজরদর কৃতকরমযর কাররণ কখরনা 
মৃতুয কামনা কররব না। এই আয়াত নালযরির সময় রাসূিুল্লাহ (সা) বরিন- আল্লাহর িপে! 
তারা কখরনা মুতুয কামনা কররব না।  

ইমাম ইবরন ইসহাক, ইবরন জালরর, ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) 
লেরক فتمنوا اْلَمْوت প্রসরঙ্গ বণযনা কররন লয, লয দি লমেুযক তারদর উপর মৃতুযর দুআ কর। 
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তখন ইহুদীরা এমন কররত অস্বীকার করর লদি। যলদ তারা এই দুআ করত তরব সমগ্রর 
পৃলেবীরত যারাই (যত ইহুদী) লিি সবাই মরর লযত। 

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন।  قُْل إِْن َكانَْت لَُكُم
اُر اْْلَِخَرةُ  এর অেয খাস। َخالَِصة দ্বারা উরেিয জান্নাত। الدَّ ا اْلَمْوت فتمنو  এর অেয লতামরা মৃতুয 

কামনা কর। َولْن يَتََمنَّْوهُ أبدا আর কখরনা লতাা মৃতুয কামনা কররব না কারণ তারা জারন লয, 
তারা লমেযাবাদী। بَِما قدمت অেযাৎ অতীরতর কৃতকরমযর জনয তারা এমন কররব না।  

ইমাম আবু্দর রাযযাক, ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর, আবু নুআইম দািালয়ি এ 
হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, 

 َلو تمنى اْليَ ُهود اْلَمْوت لماتوا
যলদ ইহুদীরা মৃতুয কামনা করত তরব তারা মরর লযত। 

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন-  
 َلو تمنوا اْلَمْوت لشرق أحدهم بريقه

যলদ তারা মৃতুয কামনা করত তরব সবাই শ্বাসরুদ্ধ হরয় মারা লযত। 
ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, লতরলমযী ইবরন মারদুলবয়া এবং আবু 

নুআইম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক এবং লতলন নবী (সা) লেরক বণযনা কররন লয,  
 َلو َأن اْليَ ُهود تمنوا اْلَمْوت لماتوا ولرأوا َمَقاِعدهْم من النَّار

যলদ ইহুদীরা মৃতুয কামনা করত তরব তারা লদাযরখ লনরজরদর লিকানা লদখ লনত। 
 

□ □ □ □



তাফসীর আদ দুররর মানসূর   সূরা আি বাকারা:৯৬    69 

 
`̀vviiææmm  mmvvAAvv`̀vvZZ  

َوَلتَِجَدنَّهُْم َأْحَرَص النَّاسِ َعَلى َحيَاةٍ َوِمَن الَِّذيَن َأْشَرُكوا يََودُّ َأَحُدُهْم َلْو يُعَمَُّر 
 ُ بَِصيٌر بَِما يَْعَمُلو ََ  َأْل ََ َسَنةٍ َوَما هَُو بُِمَزْحزِِحهِ ِمَن اْلعََذابِ َأ َْ يُعَمََّر َوَّللاَّ

(96)  

৯৬. আপলন লনশ্চয়ই তারদররক জীবরনর প্রলত সমস্ত মানুষ এমনলক 
মুিলরকরদর লেরকও লবিী লিািী লদখরত পারবন। তারা প্ররতযরক 
আকাঙ্ক্ষা করর লয, যলদ তারদররক সহস্র বৎসর আয়ূ লদওয়া হত, 
লকন্তু দীঘযায়ূ তারক িালস্ত হরত দূরর রাখরত পাররব না। তারা যা করর 
আল্লাহ তা লদরখন।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম এবং হাকীম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা 
কররন লয, ولتجدنهم أحرص الناس على حياة এর দ্বারা উরেিয ইহুদী আর ومن الذين أشركوا এর 
দ্বারা উরেিয আজমী বা অনারবগণ।  

ইমাম ইবরন ইসহাক, ইবরন জালরর, ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) 
লেরক বনযনা কররন লয, ولتجدنهم أحرص النَّاس على َحيَاة    এর দ্বারা উরেিয ইহুদীরা আর َومن
 এর দ্বারা উরেিয মুিলরকরা। লকননা মুিলরকরা মৃতুযর পর জীলবত হওয়ার الَّذين أشركوا 
বযাপারর আিা রারখ না। তারা দীঘয জীবরনর প্রলত মহব্বত রারখ। আর ইহুদীরা জীবরন যত 
মন্দ কাজ করররি তার জনয তারদররক লয পরকারি অপমালনত ও িলজ্জত হরত হরব তারা 
তা জারন। আর এ কাররণ তারাও দীঘয জীবরনর প্রলত মহব্বত রারখ। َوَما هَُو بمزحزحه এর 
অেয তারক রোকারী।  

ইমাম সাঈদ ইবন মানসূর, ইবরন আব িায়বাহ, ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর এবং 
হাকীম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। يوّد أحدهم لَو يعمر ألف سنة এো 
আজমীরদর উলি।  যখন তারদর লকউ হাাঁলচ প্রদান করর তখন তারা বরি হাজার বৎসর 
জীলবত োক।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন লয, َوَما هَُو  

 এর দ্বারা উরেিয ঐ সমস্ত লিাক যারা লজবরাঈি (আ) এর প্রলত িত্রুতা লপাষণ بمزحزحه 
করর।  

 

□ □ □ □
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ًقا لَِما بَيْنَ  ِ ُمَصدِّ َلهُ َعَلى َقْلبَِك بِإِْذ َِ َّللاَّ ا لِِجبْرِيلَ َفإِنَّهُ َنزَّ  يََديْهِ ُقْل َمْن َكا ََ َعُدو ً
( 97َوهًُدى َوبُْشَرى لِْلُمْؤِمنِيَن )  

 ِ ا َّلِلَّ َ َعُدوٌّ لِْلَكافِرِ  َمْن َكا ََ َعُدو ً يَن َوَمََلئَِكتِهِ َوُرُسلِهِ َوِجبْرِيلَ َوِميَكالَ َفإ ََِّ َّللاَّ
(98)  

৯৭.বিুন, লয লকউ লজবরাঈরির িত্রু হয়- এ কাররণ লয, লস 
আল্লাহর লনরদযরি আপনার হৃদরয় কুরআন লপাাঁলিরয়রি, যা তার 
পূবযবতযী লকতারবর সমেযক আর যা মুলমরনরদর জনয পেপ্রদিযক ও 
শুি সংবাদ। 

৯৮.লয লকউ আল্লাহ, তার লফররিতা, তার রাসূিরদর, লজবরাঈি ও 
লমকাঈরির িত্রু হয়, লনশ্চয়ই আল্লাহ লসসব কালফররর িত্রু।  

ইমাম তায়ািসী, লফরইয়াবী, আহমদ, আব্দ ইবরন হুমায়দ, ইবরন জালরর, ইবরন 
আলব হালতম, আবু নুআইম ও বায়হাকী তারদর দািালয়ি এ হযরত ইবরন আব্বাস (রা) 
লেরক বণযনা কররন। ইহুদীরদর একলে দি নবী (সা) এর লনকে আসরিা এবং বিরিা, লহ 
আবুি কালসম, আমরা আপনারক করয়কলে লবষরয় প্রশ্ন করব, যা শুধু নবী-ই জারন। নবী 
(সা) বিরিন, আমারক লতামরা যা ইচ্ছা হয় লজজ্ঞাসা কর, তরব আমার লনকে অঙ্গীকার কর 
লয, যলদ আলম সব লিকমত বরি লদই তরব লতামরা আমার অনুসরণ কররব? তারা বিরিা, 
লিক আরি আমরা অঙ্গীকার করিাম।  

তারা বিরিা, আমরা চারলে লবষরয় আপনারক প্রশ্ন করলি। (১) আপলন আমারদররক 
বিুন ইসরাঈি (আ) তাওরাত নালযি হওয়ার পূরবয লনরজর উপর লকান লজলনসরক হারাম 
কররলিরিন? (২) আমারদররক বিুন লয, নারী-পুররষর লমলিত বীযয দ্বারা লকিারব লিরি লমরয় 
জম লনয়? (৩) আমারদররক বিুন লয উম্মী নবীর লনদ্রা লকমন হয়? আর (৪) নবীরদর সারে 
লয লফররিতা োরক লস লক?  

রাসূিুল্লাহ (সা) তারদর লেরক অঙ্গীকার লনরিন লয, যলদ আলম সব উির প্রদান কলর 
তরব লতামরা আমার অনুসরণ কররব। তারা অঙ্গীকার কররিা।  

রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন, আলম লতামারদররক ঐ সিার কসম লদরয় লজজ্ঞাসা করলি 
লযলন তাওরাত নালযি করররিন, লতামরা লক জান না লয, ইসরাঈি (আ) লরাগারান্ত হরি 
এবং তা দীঘযিায়ী হরয় লগরি লতলন মানত কররন লয, যলদ আল্লাহ আমারক এই লরাগ লেরক 
আররাগয দান কররন তরব আলম আমার সবরচরয় লপ্রয় খাদয ও পানীয় লনরজর জনয হারাম 
করর লনব? আর তার পিরন্দর খাবার লিি উরের লগািত আর পিন্দনীয় পানীয় লিি উরের 
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দুধ। তারা বিরিা আমারা জালন, বযাপারলে লিক এমলন। নবী (সা) বিরিন, লহ আল্লাহ! 
আপলন সােী োকুন।  

অতুঃপর বিরিন, লতামারদররক ঐ সিার কসম লদরয় লজজ্ঞাসা করলি, লযলন বযতীত 
লকান মাবুদ নাই, লতামরা লক জান না লয, পুরুরষর বীযয সাদা ও গাঢ় হয় আর মহীিার বীযয 
হিুদ ও পাতিা হয়, অতএব এর মরধয লযলে (সহবারসর সময়) প্রবি হয়, আল্লার হুকুরম 
সন্তান তার সদৃি হয়? লপতার বীযয মাতার বীরযযর উপর প্রবি হরি আল্লাহর হুকুরম সন্তান 
লিরি হয় আর মাতার বীযয লপতার বীরযযর উপর প্রবি হরি আল্লাহর হুকুরম সন্তান লমরয় 
হয়। তারা বিরিা, আপলন লিক বরিরিন। রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন, লহ আল্লাহ! আপলন সােী 
োকুন।  

অতুঃপর বিরিন, আলম লতামারদররক ঐ সিার কসম লদরয় লজজ্ঞাসা করলি লযলন 
মূসা (আ) এর উপর তাওরাত নালযি করররিন, লতামরা লক জান না লয, এই উম্মী নবীর 
লচাখ ঘুমায় লকন্তু অন্তর লজরগ োরক? তারা বিরিা, হযাাঁ আমরাও এো জালন। রাসূিুল্লাহ (সা) 
বিরিন, লহ আল্লাহ! ইহুদীরদর উপর সােয োকুন।  

তারপর তারা বিরিা, এবার বিুন আপনার সারে লকান লফররিতা োরক? যলদ 
আপলন সলিক উির লদন তরব আমরা আপনার অনুসরণ করব, আর না হয় আমরা অপনার 
লেরক পৃেক হরয় যাব।  

রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন, আমার বনু্ধ লজবরাঈি। আর এমন লকান নবী লপ্রলরত 
হনলন লযলন লজবরাঈি (আ) এর সােী হনলন। ইহুদীরা বিরিা তরব লতা আমরা এখন পৃেক 
হরয় যাব। যলদ লজবরাঈি বযতীত অপর লকান লফররিতা আপনার সােী হত তাহরি আমরা 
আপনার অনুসরণ ও সতযায়ন করতাম। রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন, আমার সতযায়ন কররত 
লতামারদর লকান লজলনসো বাধা লদরিা? তারা বিরিা লজবরাঈি আমারদর দুিমন। ঐ সময় 
আল্লাহ তাআিা এই আয়াত من َكاَن عدوا لجبريل লেরক َكأَنَّهُْم اَل يعلُموَن পযযন্ত নালযি কররন। 
অতএব এই কাররণ তারা গজরবর উপর গজরবর উপযুি হরয় লগি। 

ইমাম ইবরন আলব িায়বাহ আি মুসালন্নফ এ, ইসহাক ইবরন রাওয়াইহ তার 
মুসনারদ, ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব হালতম িাবী (রহ) লেরক বণযনা কররন। একবার 
হযরত উমর (রা) রাওয়াহা নামক িারন লপৌঁরিন। লসখারন লতলন লদখরিন লয, লিাকজন 
একলে পােররর লদরক লদৌঁরড় যারচ্ছ। লতলন এর কারণ লজজ্ঞাসা কররি বিা হরিা লয, তারা 
বরি লয, নবী (সা) ঐ পােররর উপর নামায পরড়রিন।  

উমর (রা) বিরিন, সুবহানাল্লাহ! (লবষয়লে এমন নয়, বরং প্রকৃত বযাপার হরিা), 
রাসূিুল্লাহ (সা) ভ্রমণরত অবিায় লকান প্রান্তর অলতরমকারি লসখারন নামারযর সময় হরি 
নামায পরড় লনরতন। অতুঃপর লতলন বিরিন, একবার ইহুদীরা আমারক লঘরর ধররলিরিা 
যখন আলম তারদর ওখারন লগরয়লিিাম। তারা বিরিা আপনার সঙ্গীরদর মধয হরত আপলন 
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বযতীত লকউ আমারদর লপ্রয় নয়, লকননা আপলন আমারদর লনকে আরসন। আলম বিিাম, 
আল্লাহর লকতারবর উপর আমার অনযরকম আশ্চযযরবাধ হয় লয, তা একলে অপরলেরক সমেযন 
করর। তাওরাত কুরআরনর সমেযন করর আর কুরআন তাওরারতর সমেযন করর।  

একলদন যখন আলম তারদর সারে কো বিলিিাম তখন নবী (সা) ওখান লদরয় গমন 
কররন। তখন আলম তারদররক বিিাম, আলম লতামারদররক আল্লাহর িপে লদরয় লজজ্ঞাসা 
করলি, লতামরা যা লনরজর লকতারব পাি কররা, লতামরা লক জান না লয, ইলন আল্লাহর রাসূি? 
তারা বিরিা, হযাাঁ। আলম বিিাম, আল্লাহর িপে! তরব লতা লতামরা ধ্বংস হরয় লগি। 
লযরহতু লতামরা জান লয, লতলন আল্লাহর রাসূি অেচ লতামরা তার অনুসরণ কর না?  

তারা বিরিা, আমরা ধ্বংস হইলন। আমরা তারক লজজ্ঞাসা কররলিিাম লয, আপনার 
লনকে ওহী লনরয় আরস লক? তখন লতলন আমারদর দুিমন লজবরাঈি এর কো বরিলিরিন। 
লকননা লস কালিনয, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধ ও ধ্বংস ইতযালদ লবষয় লনরয় আগমন করর। আলম 
বিিাম লকান লফররিতা লতামারদর বনু্ধ? তারা বিরিা, লমকাঈি, কারণ  লস বৃলষ্ট ও রহমত 
লনরয় আগমন করর। আলম বিিাম, আল্লাহর লনকে তারদর লক অবিা? তারা বিরিা, তারদর 
একজন আল্লাহর ডান লদরক আররকজন বাম লদরক।  

আলম বিিাম, লজবরাইরির জনয লমকাইরির সারে িত্রুতা করা ধবধ নয় আর না 
লমকাইরির জনয লজবরাইরির সারে িত্রুতা করা ধবধ। লনশ্চয়ই আলম সােয প্রদান কলর লয, 
তারা উিরয় এবং তারদর প্রলতপািক তারদর সারে বনু্ধত্ব রারখন যারা তারদর সারে বনু্ধত্ব 
রারখন। আর তারদর সারে িত্রুতা রারখন লয তারদর সারে িত্রুতা রারখ। এরপর আলম নবী 
(সা) এর লনকে আসিাম যারত আলম পুররা করোপকেন তারক অবলহত কলর। যখন আলম 
নবী (সা) এর সারে সাোত করিাম তখন লতলন আমারক বিরিন, আলম লক লতামারক ঐ 
আয়ারতর কো বিব না যা আমার উপর নালযি হরয়রি? আলম বিিাম, ইয়া রাসূিাল্লাহ! 
অবিযই বিুন। রাসূিুল্লাহ (সা) লতিাওয়াত কররিন- ا لِِجْبِريلَ   َعُدوٌّ  লেরক قُْل َمْن َكاَن َعُدّوً
 পযযন্ত। لِْلَكافِِرين

আলম আরয করিাম, ইয়া রাসূিাল্লাহ! আল্লাহর িপে! আলম ইহুদীরদর লেরক এজনয 
উরি এরসলি লয, যারত আপনারক সবলকিু অবলহত করব।  

আলম তারদররক বিিাম, আলম লদখিাম লয, আল্লাহ তাআিা আমার পূরবযই লতলন 
তার নবীরক অবলহত করর লদরয়রিন।– এর সনদ সলহহ তরব িাবী (রহ) এর সাোত উমর 
(রা) এর সারে হয়লন।  

ইমাম সুলফয়ান ইবরন উয়াইনাহ হযরত ইকলরমা (রহ) লেরক বণযনা কররন। হযরত 
উমর (রা) ইহুদীরদর লনকে লযরতন এবং তারদর সারে কোবাতযা বিরতন। ইহুদীরা বরি, 
আপনার সােীরদর মধয হরত আপনার লচরয় অলধক সম্মানী লকউ আমারদর লনকে আরস না। 
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আপলন আমারদররক ঐ লফররিতা প্রসরঙ্গ বিুন, লয আপনারদর নবীর লনকে ওহী লনরয় 
আরস। উমর (রা) বিরিন, লস হরিা লজবরাঈি (আ)।  

ইহুদীরা বিরিা, লফররিতারদর মরধয লস আমারদর দুিমন। যলদ নবী (সা) এর সােী 
লস হত, লয আমারদর নবীর সােী হত তাহরি আমরা তার অনুসরন করতাম। উমর (রা) 
লজজ্ঞাসা কররিন, লতামারদর নবীর সােী লক? তারা বিরিা, লমকাঈি (আ)। উমর (রা) 
লজজ্ঞাসা কররিন, (লতামারদর লনকে) তারদর দুজরনর লক বযাপার? ইহুদীরা বিরিা, 
লজবরাঈি আযাব ও গজব নালযি কররন আর লমকাঈি বৃলষ্ট ও রহমত নালযি কররন। তারা 
এরক অপররর দুিমন।  

উমর (রা) বিরিন, তারদর প্রলতপািরকর লনকে তারদর লক মযযাদা? তারা বিরিা, 
তারা উিরয় আল্লাহর ধনকেযপ্রাপ্ত লফররিতা। একজন আল্লাহর ডান লদরক আর আল্লাহর 
উিয় হাতই ডান হাত, আররকজন বাম লদরক।  

উমর (রা) বিরিন, যলদ বযাপার এমনই হয় লযমন লতামরা বিরিা তরব তারা 
পরস্পর দুিমন নয়। অতুঃপরর উমর (রা) তারদর মজলিস লেরক উরি নবী (সা) এর পাি 
লদরয় গমন কররন। নবী (সা) তারক লডরক এই আয়াত من َكاَن عدّواً لجبريل লিষ পযযন্ত পাি 
করর লিানান। উমর (রা) বিরিন, কসম লসই সিার লযলন আপনারক নবী করর পালিরয়রিন, 
এইমাে আলম এ লবষরয় ইহুদীরদর সারে েগড়া করর আসিাম।   

ইমাম ইবরন জালরর হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক বণযনা কররন। একবার উমর (রা) 
ইহুদীরদর লনকে লগরিন। ইহুদীরা তারক লদরখ লখাি আমরদদ বিরিা। উমর (রা) বিরিন, 
আল্লহর িপে! আলম লতামারদর লনকে লতামারদর মহব্বরতর কাররণ আলসলন আর লতামারদর 
বযাপারর আমার লকান আগ্রহও লনই। আলম লতামারদররক লকিু লজজ্ঞাসা কররত এরসলি। 
ইহুদীরা বিরিা, আপনারদর নবীর সােী লফররিতা লক? উমর (রা) বিরিন, লজবরাঈি 
(আ)। তারা বিরিা, লস আমারদর দুিন। লস মুহাম্মদ (সা)-লক আমারদর লগাপন তেয 
জালনরয় লদয়। আর যখনই আরস তখন যুদ্ধ ও দুলিযে লনরয় আরস। আর আমারদর (নবীর) 
সােী লতা লমকাঈি (আ)। লস যখন আরস তখন ফি ফসরি প্রাচূযয আর িালন্ত লনরয় আরস।  

উমর (রা) ঘেনালে নবী (সা)-লক জানারনার উরেরিয গমন কররি তার যাওয়ার পূরবযই এই 
আয়াত َن عدوا لجبريل{ اْْليَة }قل من َكا  নালযি হয়।  

ইমাম ইবরন জালরর, ইবনুি মুনলযর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত আবু্দর রহমান 
ইবরন িায়িা লেরক বণযনা কররন। এক ইহুদীর সারে উমর (রা) এর লদখা হরি ইহুদী 
বিরিা, লজবরাঈি যার কো লতামারদর সােী (নবী) আরিাচনা কররন, লস আমারদর দুিমন। 
উমর (রা) বিরিন, যারা আল্লাহ তাআিা, লফররিতারদর, নবীরদর, লজবরাঈি ও লমকাঈি 
এর দুিমন, আল্লাহ তাঅিা ঐ সব কালফররদর দুিমন। বণযনাকারী বরিন, উমর (রা) এর 
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িাষয অনুযায়ী এই আয়াত নালযি হরয়রি। ইমাম ইবরন জালরর এ বযাপারর ইজমা নকি 
করররিন লয, এই আয়াত নালযি হওয়ার কারণ এই ঘেনালেই।  

ইমাম ইবরন আবী িায়বাহ, আহমদ, আব্দ ইবন হুমায়দ, বুখারী, নাসাঈ, আবু 
ইয়ািা, ইবরন লহব্বান, বায়হাকী দািালয়ি এ হযরত আনাস (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন 
বরিন, আবদুল্লাহ ইবরন সািাম রাসূিুল্লাহ (সা)–এর আগমরনর সংবাদ পান আর সময়ো 
লিি লহমন্তকাি। তখন লতলন তার কারি আসরিন। এরপর লতলন নবী (সা)-লক বিরিন, 
আলম আপনারক এমন লতনলে লবষরয় লজজ্ঞাসা কররত চাই যার উির নবী িাড়া আর লকউ 
অবগত নয় । লতলন লজজ্ঞাসা কররিন, লকয়ামরতর প্রেম লনদিযন লক? আর সবযপ্রেম খাবার 
লক, যা জান্নাতবাসী খারব? আর লক কাররণ সন্তান তার লপতার সাদৃিয িাি করর? আর 
লকরসর কাররণ মারয়র সাদৃিয িাি করর?  

তখন রাসূিুল্লাহ (স) বিরিন, এইমাে লজবরাঈি (আ) আমারক এ লবষরয় অবলহত 
করররিন। আবু্দল্লাহ ইবরন সািাম বিরিন, লজবরাঈি? নবী (সা) বিরিন, হযাাঁ। আবু্দল্লাহ 
ইবরন সািাম বিরিা, লস লতা লফররিতারদর মরধয ইহুদীরদর িত্রু। রাসূিুল্লাহ (সা) তখন 
লতিাওয়াত কররিন- 

 من َكاَن عدّوا  لجبريل فَِإنَُّه نزله على قَ ْلبك

অতুঃপর বিরিন, লকয়ামরতর প্রেম লনদিযন হরিা আগুন যা মানুষরক পূবয লেরক 
পলশ্চম লদরক তালড়রয় লনরয় একলেত কররব। আর প্রেম খাবার যা জান্নাতবাসীরা খারব তা 
হরিা মারির কলিজার অলতলরি অংি। আর সন্তান কখরনা মারয়র সদৃি অবার কখরনা 
বাবার সদৃি হওয়ার রহসয এই লয, সহবারসর সময় যলদ পুরুরষর বীযয মহীিার বীরযযর উপর 
প্রবি হয় তখন সন্তান তার বাবার সদৃি হয় আর যলদ মহীিার বীযয পুরুরষর বীরযযর উপর 
প্রবি হয় তখন সন্তান তার মারয়র সাদৃিযতা িাি করর। এই উির শুরন অবু্দল্লাহ ইবরন 
সািাম বিরিা, আলম সােয লদলচ্ছ-লনুঃসরন্দরহ আপলন আল্লাহর রাসুি ।  

ইমাম ইবরন জালরর, ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক فَإِنَّهُ نزله

 প্রসরঙ্গ বণযনা কররন। লজবরাঈি (আ) আল্লাহর লনরদযরি কুরআন নালযি على قَْلبك بِإِذن هللا 
কররন আর এর উপর রাসূিুল্লাহ (সা) এর অন্তররক মজবুত করর লদন। ُمصدقا لما بَين يََدْيِه 
অেযাৎ এই কুরআন পূরবয নালযিকৃত লকতারবর এবং রাসূিরদর সতযায়ন করর যারদররক 
আল্লাহ তাআিা লপ্ররণ করররিন।  

ইমাম ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক ُمصدقا

 প্রসরঙ্গ বণযনা কররন লয, আি কুরআন তাওরাত ও ইঞ্জীরির সতযায়ন করর। لما بَين يََدْيِه 
 আল্লাহ তাআিা এ কুরআনরক আপাদমস্তক লহদায়াত এবং মুলমনরদর وهدى وبشرى للمؤمنين

জনয সুসংবাদবাহী করররিন। লকননা মুলমন যখন কুরআন শ্রবণ করর তখন লস তা মুখি 
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করর এবং সংরেণ করর। তার দ্বারা উপকৃত হয় এবং তার দ্বারা তার অন্তর প্রিান্ত হয়। 
আর আল্লাহ তাআিা লযসব অঙ্গীকার করররিন তা সতয মরন করর এবং তার বযাপারর পূণয 
লবশ্বাসী হয়।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত উবায়দুল্লাহ আি আতালকই এর মাধযরম একজন 
কুরায়িী লেরক বণযনা কররন। নবী (সা) ইহুদীরদররক উরেিয করর বিরিন, আলম 
লতামারদররক এই লকতারবর কসম লদরয় লজজ্ঞাসা করলি যা লতামরা পাি কর, লতামরা লক 
এো পাি কররা লন লয, হযরত ঈসা (আ) আমার বযাপারর সুসংবাদ প্রদান করররিন লয, 
লতামারদর লনকে রাসূি আগমন কররব, যার নাম হরব আহমদ?  

তারা বিরিা, লনলশ্চত আমরা আপনার আরিাচনা আমারদর লকতারব পাি কররলি। 
তরব আমরা আপনারক এজনয অপিন্দ কলর লয, আপলন গনীমরতর সম্পদ ধবধ কররন এবং 
রিপাত কররন।  

এর উপর আল্লাহ তাআিা ا هلل َوَمََلئَِكته َوُرُسله  এই আয়াত নালযি  من َكاَن عدّوً
কররন।  

 
الَى قَْوله َوأما وميكال{ }َوِجبْرِيل تَعَ  

আল্লাহ তাআলার বাণ ীঃ আর জিবরাঈল ও মিকাঈল 

ইমাম ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন 
বরিন, ‘লজবরাঈি’ লতামারদর নাম আবু্দল্লাহ (আল্লাহর বান্দা) এর মত। লজবর অেয বান্দা 
আর ঈি অেয আল্লাহ।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম, বায়হাকী শুআবুি ইমারন, খতীব আি মুিালফক ওয়াি 
মুফতালরক এ হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, লজবরাঈি 
(অেয) হরিা আবু্দল্লাহ, লমকাঈি অেয উবায়দুল্লাহ। আর প্ররতযক ঐ নাম যার লিরষ ঈি আরি 
তা আবু্দল্লাহ (আল্লাহর বান্দা) এর অেয বহন করর।  

ইমাম দায়িামী হযরত আবু উমামা (রা) লেরক বণযনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) 
ইরিাদ কররন-  

 افيل عبد الرَّْحَمناْسم ِجْبرِيل عبد اهلل َواسم اسر 
লজবরাঈি এর নাম আবু্দল্লাহ আর লমকাঈি এর নাম আবু্দর রহমান। 

ইমাম ইবরন জালরর, আবুি িায়খ আি আযমায় হযরত আিী ইবরন হুসায়ন লেরক 
বণযনা কররন। লতলন বরিন, লজবরাঈি এর নাম আবু্দল্লাহ, লমকাঈি এর নাম উবায়দুল্লাহ 
আর ইসরাফীি এর নাম আবু্দর রহমান। আর প্ররতযক ঐ নাম যার লিরষ ঈি আরি তার 
অেয হরিা আল্লাহর ইবাদতকারী।  
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ইমাম ইবনুি মুনলযর ইকলরমা (রহ) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, লজবরাঈি 
এর নাম আবু্দল্লাহ, লমকাঈি এর নাম উবায়দুল্লাহ। আর ঈি অেয হরিা আল্লাহ। লযমন 
আল্লাহ তাআিা বরিরন-  

 ََل يرقبون ِفي ُمؤمن إَلًّ وَلذمة

তারা লকান ইমানদাররর বযাপারর আত্মীয়তার মযযাদাও রো করর না এবং 
অঙ্গীকারররও না।–সূরা তওবা ১০ 

এর অেয হরিা তারা আল্লাহরক সম্মান করর না। 
ইমাম ওকী ইবরন জালরর হযরত ইকলরমা (রহ) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, 

লজবর এর অেয হরিা আব্দ (বান্দা) আর ঈি অেয আল্লাহ তাআিা। মীক অেয হরিা আব্দ 
আর ঈি অেয আল্লাহ তাআিা। ইসরাফ অেয হরিা আব্দ আর ঈি অেয আল্লাহ তাআিা।  

ইমাম তাবরানী, আবুি িায়খ আি আযমায়, বায়হাকী শুআবুি ইমারন হাসান সনরদ 
হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, রাসূিুল্লাহ (সা) আমারদর 
মারে লিরিন আর লতলন হযরত লজবরাঈি (আ) এর সারে কো বিলিরিন। হিাৎ আকারির 
একলে প্রান্ত উরমালচত হরিা।  লজবরাঈি (আ) লনরজরক যমীরনর লনেবতযী হরয় আড়াি 
কররিন। রাসূিুল্লাহ (সা) এর সামরন একজন লফররিতা আসরিন এবং বিরিন, লহ 
মুহাম্মদ! আপনার প্রলতপািক আপনারক সািাম বরিরি এবং আপনারক বাদিাহ নবী হওয়ার 
অেবা বান্দা নবী হওয়ার ইচ্ছা প্রদান করররিন। রাসূিুল্লাহ (সা) বরিন, লজবরাঈি (আ) 
আমারক তার হাত দ্বারা লবনয়ী হওয়ার লদরক ইিারা লদরিন, তখন আালম বুেিাম লয, লস 
আমারক উপরদি লদরচ্ছন। আলম বিিাম, আলম বান্দা নবী হরত চাই। তখন ঐ লফররিতা 
আকারির লদরক চরি লগরিন।  

রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন, লহ লজবরাঈি! আলম লতামারক তার বযাপারর লজজ্ঞাসা 
করার ইচ্ছা কররলি লকন্তু লতামার অবিা লদরখ আর তা লজজ্ঞাসা কলরলন। লহ লজবরাঈি! লস 
লক লিি? লজবরাঈি বিরিা, লতলন লিরিন হযরত ইসরাফীি (আ)। লযলদন লেরক আল্লাহ 
তাআিা তারক সৃলষ্ট করররিন লসলদন লেরক লতলন আল্লাহর সামরন হাত লজার করর দালড়রয় 
আরিন, উপররর লদরক দৃলষ্ট উিান না। তার ও আল্লাহর মারে সিরলে নূররর লয নূরলে 
লনকেবতযী হয় তা লফরে যায়। িওরহ মাহফুয তার সামরন। যখন আল্লাহ তাআিা আসমান 
ও যমীরনর লকান লনরদযি প্রদান কররন তখন িওরহ মাহফুয উাঁচু হয়, লতলন তার মাো উিান 
এবং লসখারন লদরখ লনন। অতুঃপর কাজলে যলদ আমার হয় তরব আমারক লনরদযি লদন, 
লমকাঈি (আ) এর হরি তারক লনরদযি লদন আর যলদ মািাকুি মউত এর হয় তরব তারক 
লনরদযি লদন।  
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রাসূিুল্লাহ (সা) লজজ্ঞাসা করররন, লজবরাঈি! লতামার দালয়ত্ব লক? লতলন বিরিন, 
বায়ূ ও ধসনযবালহনীর উপর আমার দালয়ত্ব। নবী (সা) লজজ্ঞাসা কররিন, লমকাঈি (আ) এর 
লক দালয়ত্ব? লতলন বিরিন, উলিদ ও ফসি ফিারনা এবং বৃলষ্ট বষযরণর দালয়রত্ব লনরয়ালজত 
আরিন। নবী (সা) লজজ্ঞাসা কররিন, মািাকুি মউত এর লক দালয়ত্ব? লতলন বিরিন, লতলন 
রূহ কবয কররন। তারপর লতলন বিরিন, আলম লিরবলিিাম, লস (ইসরাফীি) লকয়ামরতর 
অবিা লনরয় অবতীণয হরচ্ছন, যা আপলন তার আসার সময় আমার অবিা অবরিাকন 
করররিন, তার কারণ লিি লকয়ামরতর িয়।  

ইমাম তাবরানী যয়ীফ সনরদ হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। 
রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন,  

ِبيين آدم َوأفضل اأْلَيَّام يَ ْوم اْلُجُمَعة َوأفضل الشُُّهور َأَل أْخبرُكم بَِأْفَضل اْلَمََلِئَكة ِجْبرِيل َوأفضل النَّ 
َلة اْلقدر َوأفضل النَِّساء َمْريَم بنت عمَران  َرَمَضان َوأفضل اللََّياِلي لَي ْ

আলম লক লতামারদররক উিম লফররিতার সম্পরকয বিরবা না? লস হরিা লজবরাঈি 
(আ)। আর নবীরদর মরধয উিম নবী হরিা আদম (আ)। লদরনর মরধয উিম লদন হরিা 
জুমুআর লদন। মারসর মরধয উিম মাস হরিা রমজান মাস। রাতসমূরহর মরধয উিম রাত 
হরিা িায়িাতুি কদর। আর নারীরদর মরধয উিম নারী হরিা মারইয়াম লবনরত ইমরান।  

ইমাম ইবরন আলব হালতম এবং আবুি িায়খ আি আযমায় হযরত আবু্দি আযীয 
লবন উমায়র লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, আসমারন হযরত লজবরাঈি (আ) এর নাম 
খারদমুল্লাহ- আল্লাহর লসবক।  

ইমাম আবু নুআইম লহিইয়ারত ইকলরমা (রহ) লেরক বণযনা কররন। লজবরাঈি (আ) 
বরিন,  

 ِإن رَبِّي عز َوجل ليبعثني على الشَّْيء ألمضيه فأجد اْلَكْون قد سبقني ِإلَْيهِ 
আমার প্রলতপািক আমারক লকান কারজর জনয লপ্ররণ কররন যারত আলম ঐ কাজ 

কলর, তরব আলম তাকদীর বা িাগযলিলপরক লদখরত পাই লয, লস আমার অগ্রগামী হরয় লগরি।  
ইমাম আবুি িায়খ মূসা লবন আবী আলয়িাহ লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, 

আমার লনকে সংবাদ লপৌঁরিরি লয, 
 َأن ِجْبرِيل ِإَمام أهل السََّماء

লজবরাঈি (আ) আসমানবাসীরদর ইমাম। 
ইমাম আবুি িায়খ আমর লবন মুররা লেরক বণযনা কররন লয,  

 ِجْبرِيل على ريح اْلجُنوب

লজবরাঈি (আ) দলখনা হাওয়ার তত্বাবধায়ক। 
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বায়হাকী শুআবুি ইমারন হযরত সালবত লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, আমার 
লনকে এই সংবাদ লপৌঁরিরি লয, আল্লাহ তাআিা লজবরাঈি (আ)-লক মানুরষর প্ররয়াজন পূরণ 
করার কারজ লনরয়ালজত করররিন। অতএব যখন মুলমন বান্দা আল্লাহর লনকে দুআ করর, 
তখন আল্লাহ তাআিা লজবরাঈি (আ)-লক বরিন, তার প্ররয়াজন আেরক রাখ, আলম তার 
দুআ শুনরত পিন্দ কলর। আর যখন লকান কালফর দুআ করর, তখন আল্লাহ তাআিা বরিন, 
তার প্ররয়াজন পূরণ করর দাও, আলম তার ডাক শুনরত অপিন্দ কলর।   

ইবরন আলব িায়বাহ আবু্দল্লাহ লবন উবায়দ লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন,  
ِإن ِجْبرِيل ُموكل بالحوائج فَِإذا َسَأَل اْلُمؤمن ربه قَاَل: اْحِبْس اْحِبْس حبا لدعائه َأن يْزَداد َوِإذا َسَأَل 

 اْلَكاِفر قَاَل: أْعطه أْعطه بغضا  لدعائه
লজবরাঈি (আ) মানুরষর প্ররয়াজন পূরণ করার কারজ লনরয়ালজত আরিন। যখন 

মুলমন বান্দা আল্লাহর লনকে দুআ করর, তখন আল্লাহ তাআিা লজবরাঈি (আ)-লক বরিন, 
তার প্ররয়াজন আেরক রাখ, আলম তার অলধক দুআ শুনরত পিন্দ কলর। আর যখন লকান 
কালফর দুআ করর, তখন আল্লাহ তাআিা বরিন, তার প্ররয়াজন পূরণ করর দাও, আলম তার 
ডাক শুনরত অপিন্দ কলর।  

ইমাম আবুি িায়খ আি আযমায় হযরত আয়িা (রা) লেরক বণযনা কররন। 
রাসূিুল্লাহ (সা) হযরত লজবরাঈি (আ)-লক বিরিন, আলম আপনারক আপনার আসি সুররত 
লদখার ইচ্ছা লপাষণ কলর। লজবরাঈি (আ) বিরিন, আপলন আমারক লদখরত চান? রাসূিুল্লাহ 
(সা) বিরিন, হযাাঁ। লজবরাঈি (আ) বিরিন, অমুক সময় রারত বালকউি গারকাদ এ আলম 
আপনারক আমার আসি সুরত প্রদিযন করব। লজবরাঈি (আ) রাসুিুল্লাহ (সা) এর সারে 
অঙ্গীকার অনুযাযী লদখা কররিন এবং তার ডানা সমূরহর মধয হরত একলে ডানা লমরি 
ধররিন, যার ফরি পুররা আসমান লঢরক লগি এমনলক আকারির লকান লকিুু্ই নযরর 
আসরিা না।  

ইমাম আহমদ এবং আবুি িায়খ হযরত আয়িা লসলেকা (রা) লেরক বণযনা কররন। 
রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন-  

 رَأَْيت ِجْبرِيل مهبطا  قد َمْل َما بَين اْلَخاِفقين َعَلْيِه ثَِياب سندس ُمَعّلق بَها اللُّْؤُلؤ والياقوت
আলম লজবরাঈিরক অবতরণ কররত লদরখলি, লস পুররা লবশ্বচরাচররক লঢরক 

লদরয়লিি। আর তার পররন লিি অলত উন্নত লরিমী লপাষাক আর তার গারয় জড়ারনা লিি 
লমালত ও ইয়াকুত।  

ইমাম আবুি িায়খ শুরায়হ লবন উবায়দ লেরক বণযনা কররন। নবী (সা) যখন 
আকারির লদরক ভ্রমণ কররন তখন লজবরাঈি (আ)-লক তার আসি অবয়রব লদরখন। তার 
পাখার সৃলষ্টরত পান্না, লমালত ও ইয়াকূত জড়ারনা লিি। নবী (সা) বরিন, আমার মরন হরিা 
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লয, লতলন আমার লচারখর সামরন পুররা আসমানরক লঢরক লদরয়রিন। প্রেম লদরক আলম 
লজবরাঈিরক লবলিন্ন সুররত লদখতাম। অলধকাংি সময় আলম তারক দালহয়াতুি কািবীর 
সুররত লদখতাম আবার কখরনা তারক আলম এিারব লদখতাম লযিারব একজন মানুষ তার 
বনু্ধরক চািুনীর লপিন লেরক লদরখ োরক।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত হুযায়ফা এবং ইবরন জালরর হযরত কাতাদাহ (রহ) 
লেরক বণযনা কররন আর তারদর হাদীস এরক অপররর হাদীরসর মরধয অন্তিুযি, লজবরাঈি 
এর দুলে ডানা আরি তার উপর লমালত দ্বারা পযাচারনা চাদর িাগারনা। তার সমু্মরখর দাাঁত 
চকমক করর, কপাি উজ্বি। তার মাোর দৃষ্টান্ত মজবুত মারজান পােররর মত। মারজান 
হরিা বররফর মত সাদা লমালত। আর তার পা সবুজ বরণযর।  

ইমাম আবুি িায়খ হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক আর লতলন নবী (সা) লেরক 
বণযনা কররন। লতলন ইরিাদ কররন-  

 َعام للطائر السَّرِيع الطيرانَما بَين َمْنِكبي ِجْبرِيل مسيَرة َخْمسِماَئة 
লজবরাইরির দুই কাাঁরধর মধযবতযী দূরত্ব হরিা একলে দ্রতগামী পালখর পাাঁচিত 

বিররর চিার পরের সমান।  
ইমাম আবুি িায়খ হযরত ওয়াহাব ইবরন মুনালব্বহ (রহ) লেরক বণযনা কররন। 

তারক লজবরাঈি (আ) এর সৃলষ্ট লবষরয় লজজ্ঞাসা করা হরিা। লতলন বরিন, বিা হরয় োরক 
লয, তার দুই কাাঁরধর মধযবতযী দূরত্ব হরিা লকান পালখর সাতিত বিররর চিার সমান।  

ইমাম ইবরন সাদ এবং বায়হাকী দািালয়ি এ হযরত আম্মার লবন আম্মার (রহ) 
লেরক বণযনা কররন। হযরত হামজাহ (রা) রাসূিুল্লাহ (সা)-লক আরয কররিন, আমারক 
লজবরাঈিরক তার আসি অবয়রব লদখাও। রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন, তুলম তারক লদখরত 
পাররব না। হামজাহ (রা) বিরিন, আমারক অবিযই লদখাও। রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন, বরসা। 
লতলন বসরি লজবরাঈি (আ) কাবায় িাগারনা ঐ কারির উপর অবতীণয হন লযখারন মুিলরকরা 
তাওয়াফ করার সময় লনরজরদর কাপড় েুলিরয় রাখত। রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন, তুলম লতামার 
লচাখ উিাও আর লচরয় লদখ। হামজাহ (রা) লচাখ উিারি লজবরাঈি (আ) এর পা লদখরিন, 
লযন উজ্জ্বি পান্নার মত। তখন লতলন ধচতনয হালররয় পরড় লগরিন।  

ইমাম ইবনুি মুবারক লকতাবুয যুহুদ এ ইবরন লিহাব (রহ) লেরক বণযনা কররন। 
রাসূিুু্ল্লাহ (সা) লজবরাঈি (আ)-লক বিরিন, আমারক লতামার আসি অবয়ব লদখাও। 
লজবরাঈি (আ) বিরিন, আপলন তা লদখার িলি রারখন না। রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন, আলম 
লতামারক লতামার অসি সুররত লদখরত পিন্দ কলর। একরারত রাসূিুল্লাহ (সা) ঈদগাহর 
লদরক তািরীফ লনরয় লগরিন, লজবরাঈি (আ) ঐ লজািনা রারত আসরিন এবং যখন তারক 
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লদখরিন তখন ধচতনয হালররয় লফিরিন। যখন লতলন সংজ্ঞা লফরর লপরিন তখন লজবরাঈি 
(আ) এক হাত তার কাাঁরধ আররক হাত তার বুরকর উপর লররখ তারক সান্তনা লদলচ্ছরিন।  

রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন, অলম সৃষ্টজীরবর মরধয এমন আর লদলখলন। লজবরাঈি (আ) 
বিরিন, যলদ আপলন ইসরাফীিরক লদখরতন তরব আপনার লক অবিা হত? তার বারলে পাখা 
ররয়রি। একলে পাখা পলশ্চম প্রারন্ত আর আররকলে পাখা পূবয প্রারন্ত আর আরি তার কাাঁরধর 
উপর অবলিত। আর লস কখরনা আল্লাহর মহরত্বর কাররণ লনরজরক সংকুলচত করর লনন, 
তখন লস গুপ্ত বস্তুর মত হরয় যায়। এমনলক তখন তার আরি লকউ বহন কররত পারর না 
আল্লাহর আযমত বযতীত।   

ইমাম আবু দাউদ আি মাসালহফ এ আবু জাফর (রহ) লেরক বণযনা কররন। হযরত 
লসেীরক আকবর লজবরাঈি (আ) এবং নবী (সা) এর করোপকেন শুনরতন লকন্তু লতলন 
তারক লদখরত লপরতন না।  

ইমাম আবুি িায়খ হযরত আবু সাঈদ এর মাধযরম হযরত রাসূিুল্লাহ (সা) লেরক 
বণযনা কররন। লতলন ইরিাদ কররন,  

لق اهلل من كل َقْطَرة اْلجنَّة لنهرا َما يْدخلُه ِجْبرِيل من دخلة فَيخرج فينتفض ِإَلَّ خ ِإن ِفي
 تقطر ملكا

জান্নারত একলে নহর আরি যার মরধয কখরনা লজবরাঈি (আ) নারমন। অতুঃপর 
উরি লগরয় লনরজর ডানা োপো লদন। তেন প্ররতযক লফাো লেরক আল্লাহ তাআিা একজন 
করর লফররিতা সৃলষ্ট কররন।  

ইমাম আবুি িায়খ আিা লবন হারুন লেরক বণযনা কররন। লজবরাঈি (আ) প্রলতলদন 
নহরর কাউসার এ অবতরণ কররন অতুঃপর লনরজর ডানা োপো লদন। তখন প্রলত লফাো 
লেরক একজন করর লফররিতা সৃলষ্ট হয়।   

ইমাম ইবরন মারদুলবয়া হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। নবী কারীম 
(সা) ইরিাদ কররন- লজবরাঈি অমার লনকরে আরস লযিারব লকান বযিী তার সঙ্গীর লনকে 
গমন করর। লতলন এমন সাদা কাপড় পলরধান কররন যার মরধয লমালত ও ইয়াকুত জড়ারনা। 
তার মাো রাস্তার মত (চওড়া)। তার চুি মুিার মত আর তার রং বররফর মত সাদা। 
কপাি উজ্জ্বি, দাাঁত চকচরক। তার উপর দুলে চাদর আরি যা লমালত দ্বারা জড়ারনা। তার পা 
দুলে সবুজ আর সবুজ দ্বারা লবলষ্টত। তার আসি অবয়ব এমন যা পুররা আসমানরক লঢরক 
লদয়। রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন, লহ রূহুল্লাহ! আলম লতামারক আসি সুররত লদখরত চাই। 
অতএব লস তার আসি সুরত প্রদিযন কররিা আর আসমারনর উিয় প্রান্ত পূণয হরয় লগি। 

ইমাম আবুি িায়খ, ইবরন মারদুলবয়া হযরত আনাস (রা) লেরক বণযনা কররন। 

রাসূিুল্লাহ (সা) লজবরাঈি (আ)-লক লজজ্ঞাসা কররিন, আপলন লক আপনার প্রলতপািকরক 
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লদরখরিন? লজবরাঈি (আ) বিরিন, আমার আর আমার প্রলতপািরকর মরধয আগুন বা 
নূররর সিরলে আবরণ ররয়রি। যলদ আালম তার লনকে যাই তরব জ্বরি যাব। 

ইমাম তাবরানী, ইবরন মারদুলবয়া এবং আবু নুআইম লহিইয়ারত দুবযি সনরদ হযরত 
আবু হুরায়রা (রা) লেরক বণযনা কররন। এক ইহুদী নবী (সা) এর লনকে উপলিত হরয় 
লজজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূিাল্লাহ! আল্লাহ তাআিা লক আসমান বযতীত অনযনয মাখিুক লেরকও 
লগাপন আরিন? রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন, হযাাঁ। আল্লাহ তাআিা ও তার আররির আিপারি 
োকা লফররিতারদর মারে ৭০লে নূররর, ৭০লে আগুরনর, ৭০লে অন্ধকাররর, ৭০লে পুরু 
লরিরমর, ৭০লে পাতিা লরিরমর, ৭০লে সাদা লমালতর, ৭০লে িািা লমালতর, ৭০লে হিুদ 
লমালতর, ৭০লে সবুজ লমালতর. ৭০লে আরিার, ৭০লে তুষাররর, ৭০লে পালনর, ৭০লে বররফর 
এবং ৭০লে আযমরত এিালহর পদযা আরি যার গুণ বণযনা করা সম্ভব নয়। অতুঃপর লিাকলে 
আরয কররিা, আমারক ঐ লফররিতার বযাপারর বিুন, লয আল্লাহর লনকরে অবিান করর। 
লতলন বিরিন, লয আল্লাহর লনকরে আরি লস হরিা ইসরাফীি (আ), তারপর লজবরাঈি (আ), 
তাপর লমকাঈি (আ), তারপর মািাকুি মউত (আ)।  

  ইমাম আহমদ আয যুহুরদ রাবাহ লেরক বণযনা কররন। আমার লনকে বণযনা করা 
হরয়রি লয, নবী (সা) লজবরাঈি (আ)–লক বিরিন, আপলন যখনই আরসন তখনই আপনার 
লচাখ অশ্রুলসি োরক লকন? লতলন বিরিন, যখন লেরক আল্লাহ তাআিা জাহান্নাম ধতলর 
করররিন তখন লেরক আলম আর কখরনা হালস লন।  

ইমাম আহমদ তার মুসনারদ এবং আবুি িায়খ হযরত আনাস (রা) লেরক বণযনা 
কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) হযরত লজবরাঈি (আ)-লক লজজ্ঞাসা কররন, লক বযাপার লয, আলম 
কখরনা লমকাঈি (আ)-লক হাসরত লদলখলন? লতলন বিরিন, যখন লেরক জাহান্নাম ধতলর করা 
হরয়রি তখন লেরক লস হারস লন।  

ইমাম আবুি িায়খ হযরত আবু্দি আযীয লবন আবু দাউদ (রহ) লেরক বণযনা 
কররন। আল্লাহ তাআিা হযরত লজবরাঈি ও লমকাঈি (আ) এর লদরক লদখরিন লয, তারা 
কাাঁদরি। আল্লাহ তাআিা লজজ্ঞাসা কররিন, লতামরা লকন কাাঁদরিা লযখারন লতামরা জান লয, 
আলম যুিুম কলর না? তারা বিরিা, ইয়া রব! আমরা আপনার তদবীর (লকৌিি) লেরক লনিযয় 
নই। তদবীরর ইিাহী লেরক লস-ই লনিযয় হয় লয, েলতগ্রস্ত।  

ইমাম আবুি িায়খ খালিদ লবন সাঈদ (রহ) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, 
আমারদর লনকে সংবাদ লপৌঁরিরি লয, ইসরাফীি আসমানবাসীরদর জনয আযান প্রদান 
কররন। লস লদরনর বার ঘন্টা এবং রারতর বার ঘন্টার জনয আযান প্রদান করর আর প্ররতযক 
ঘন্টার জনয আযান ররয়রি। তার আযান সপ্ত আসমান ও সপ্ত যমীরনর সকি মাখিুক শুনরত 
পায় শুধুমাে লজন ও মানুষ বযতীত। অতুঃপর বড় বড় লফররিতাগণ সামরন অগ্রসর হন এবং 
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সবার ইমামলত কররন। লতলন বরিন, আমার লনকে এই সংবাদ লপৌঁরিরি লয, হযরত লমকাঈি 
(আ) বায়তুি মামুরর লফররিতারদর ইমামলত কররন।  

হাকীম লতরলমযী যায়দ লবন রারফ লেরক বণযনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) এর লনকে 
লজবরাঈি ও লমকাঈি (আ) আগমন কররন, তখন লতলন লমসওযাক করলিরিন। রাসূিুু্ল্লাহ 
(সা) লজবরাঈি (আ)-লক লমসওয়াক লদরিন। লজবরাঈি (আ) বিরিন, বড়রক (আরগ) লদন। 
তখন রাসূিুল্লাহ (সা) লমকাঈি (আ)-লক লমসওয়াক লদরিন লকননা লস বড় লিি।  

ইমাম আবুি িায়খ হযরত ইকলরমাহ লবন খালিদ লেরক বণযনা কররন। এক বযলি 
বিরিা, ইয়া রাসূিাল্লাহ  আল্লাহ তাআিার লনকে সবরচরয় লপ্রয় মাখিুক লক? নবী (সা) 
বিরিন, আমার জানা লনই। অতএব যখন রাসূিুল্লাহ (সা) এর লনকে লজবরাঈি (আ) 
আসরিন, লতলনও তারক এ কো লজজ্ঞাসা কররিন আর লতলনও বিরিন লয, আমার জানা 
নাই। অতুঃপর লজবরাঈি (আ) উপরর লগরয় যখন লফরর আসরিন তখন বিরিন, আল্লাহর 
লনকে তার লপ্রয় সৃলষ্ট হরিা লজবরাঈি, লমকাঈি, ইসরাফীি এবং মািাকুি মউত। লজবরাঈি 
যুদ্ধ-লবগ্রহ এবং রাসূিরদর লনকে ওহী লনরয় আরসন। লমকাঈি (আ) বৃলষ্ট বষযণ কররন এবং 
প্ররতযক পাতা উৎপন্ন ও লনমূযি কররন।  মািাকুি মউত জরি ও িরি প্ররতযক বান্দার রূহ 
কবয কররন। আর ইসরাফীি (আ) আল্লাহ ও তার বান্দারদর মরধয আমীন (লনরাপিা 
রেক)। 

ইমাম আবুি িায়খ হযরত জালবর লবন আবু্দল্লাহ (রা) লেরক বনযনা কররন। 

রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন- আল্লাহর সবরচরয় লনকেতর লফররিতা হরিা লজবরাঈি, 
লমকাঈি এবং ইসরাফীি (আ)। আর তারা আল্লাহর লনকে লেরক পঞ্চাি হাজার বিররর 
দূররত্ব ররয়রি। লজবরাঈি আল্লাহর ডান লদরক এবং লমকাঈি (আ) আল্লাহর বাম লদরক আর 
ইসরাফীি তারদর উিরয়র মােখারন।  

ইমাম সাঈদ ইবরন মানসূর, আহমদ, ইবরন আবী দাউদ মাসালহফ এ, আবুি িায়খ 
আি আযমায়, হাকীম, মারদুলবয়া এবং বায়হাকী আি বা’স এ হযরত আবু সাঈদ আি 
খুদরী (রা) লেরক বণযনা কররন। রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন-  

 َو بَينهَماإْسَرافيل َصاحب الصُّور َوِجْبرِيل َعن يَِمينه َوِميَكائِيل َعن يَساره َوهُ 
ইসরাফীি লিঙ্গায় ফুৎকাররর অরপোয় আরিন, লজববরাইি আল্লাহর ডান লদরক 

আরিন আর লমকাঈি আল্লাহর বাম লদরক আরিন। আর ইসরাফীি তারদর দুজরনর মারে।  
ইমাম আবুি িায়খ হযরত ওয়াহাব (রহ) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, 

লফররিতারদর মরধয আল্লাহর লনকেতম লফররিতা হরিা লজবরাঈি ও লমকাঈি (আ)। যখন 
আল্লাহ তাআিা লকান বান্দারক তার িাি আমরির কাররণ স্মরণ কররন তখন বরিন, 
অমুরকর লিরি অমুক আমার আনুগরতযর ঐ আমি করররি। তার উপর আল্লাহর রহমত 
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বষযণ লহাক। অতুঃপর লমকাঈি (আ) লজবরাঈি (আ)-লক লজজ্ঞাসা কররন, আমারদর 
প্রলতপািক লক বরিরিন? লতলন বরিন, অমুক বযলির িাি আমরির জনয তারক স্মরণ 
করররিন। তখন লসও তার জনয দুআ করর।  

অতুঃপর আসমানবাসী লমকাঈি (আ)-লক লজজ্ঞাসা কররন, আমারদর প্রলতপািক লক 
বরিরিন, লমকাঈি (আ) বরিন, অমুরকর িাি আমরির জনয তার প্রিংসা করররিন। তখন 
তারাও তার জনয দুআ করর। এই ধারাবালহকতা পৃলেবী পযযন্ত জালর োরক।   

আর যখন লকান বান্দার স্মরণ তার মন্দ আমরির কাররণ হয় তখন  আল্লাহ 
তাআিা বরিন, অমুরকর লিরি অমুক আমার নাফরমানী করররি। তার উপর িানত বষযণ 
লহাক। অতুঃপর লমকাঈি (আ) লজবরাঈি (আ)-লক লজজ্ঞাসা কররন, আমারদর প্রলতপািক 
লক বরিরিন? লতলন বরিন, অমুক বযলির মন্দ আমরির জনয তারক িানত করররিন। এই 
ধারাবালহকতা এক আসমান লেরক অপর আসমান এমনলক পৃলেবীরতও লপৌঁরি যায়।  

ইমাম হাকীম হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, 
রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন-  

 و بكر َوعمروزيراي من السََّماء ِجْبرِيل َوِميَكائِيل َومن أهل اأَلْرض أَبُ 
আকারি আমার দুজন প্রলতলনলধ লজবরাঈি ও লমকাঈি আর যমীরন দুজন প্রুতলনলধ 

আবু বকর ও উমর।  
ইমাম তাবরানী হাসান সনরদ হযরত ইবরন আব্বাস (রা) লেরক বণযনা কররন। 

রাসূিুল্লাহ (সা) ইরিাদ কররন- 
ب ِجْبرِيل َوِميَكائِيل اللين وكل ُمِصيِإن ِفي السََّماء ملَكْيِن َأحدهَما يَْأمر بالشدة َواْْلخر يَْأمر ب

حا  ولي صاحبان َأحدهَما ونبيان َأحدهَما يَْأمر باللين َواْْلخر يَْأمر بالشده وكل ُمِصيب َوذكر ِإبْ َراِهيم ونو 
 يَْأمر باللين َواْْلخر يَْأمر بالشده وكل ُمِصيب َوذكر أَبَا بكر َوعمر

আকারি দুজন লফররিতা আরিন। একজন করিারতার লনরদযি লদন আররকজন 
নম্রতার লনরদযি লদন এবং প্ররতযক সলিক কাজ কররন। তারা হরিন লজবরাঈি ও লমকাঈি 
(আ)। আর নবীও আরিন, একজন নম্রতার লনরদযি লদন আররকজন করিারতার লনরদযি লদন 
আর প্ররতযক সলিক কাজ কররন। তারপর লতলন ইবরালহম ও নূহ (আ) এর কো উরল্লখ 
কররিন। আমার দুজন সঙ্গী আরি, একজন নম্রতার লনরদযি লদয় আররকজন করিারতার 
লনরদযি লদয় এবং প্ররতযক সলিক কাজ করর। তারপর লতলন আবু বকর ও উমর (রা) এর 
কো উরল্লখ কররিন। 

ইমাম বাযযার, তাবরানী আউসাত এ, বায়হাকী আি আসমা ওয়াস লসফাত এ 
হযরত আবু্দল্লাহ ইবরন আমর লেরক বণযনা কররন। লতলন বরিন, লকিু লিাক রাসূিুল্লাহ (সা) 
এর লনকে এরস বিরিা, ইয়া রাসূিাল্লাহ! আবু বকর (রা) বরিন, লনককাজ আল্লাহর পে 
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লেরক আর মন্দ কাজ বান্দার পে লেরক হয়। আর উমর (রা) বরিন, লনককাজ ও মন্দ 
কাজ উিয়লেই আল্লাহর পে লেরক হয়। এক সম্প্রদায় আবু বকর (রা) এর মরতর সারে 
একমত হরয়রি আর এক সম্প্রদায় উমররর অনুসরণ করররি।  

রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন, অলম লতামারদর মারে ইসরাফীি (আ) এর ফয়সািার মত 
ফয়সািা করব, যা লতলন লজবরাঈি ও লমকাঈি (আ) এর মারে কররলিরিন। লমকাঈি (আ) 
তাই বিরতন যা আবু বকর বরি, আর লজবরাঈি (আ) তাই বিরতন যা উমর বরি। 

লজবরাঈি (আ) লমকাঈি (আ)-লক বিরিন, আমরা আসমারনর অলধবাসী ও যমীরনর 
অলধবাসী যলদ মতরিদ কলর তরব ইসরাফীি এর দ্বারা ফয়সািা করাব।  

তখন তারা উিরয় তারদর লবষয় ইসরাফীি (আ) এর লনকে লনরয় লগরি ইসরাফীি 
(আ) তাকদীররর হাকীকত এর সারে এর ফয়সািা কররিন লয,  

 َخيره وشره وحلوه ومره ُكله من اهلل

িাি অেবা মন্দ, লমষ্ট অেবা লতি সবলকিু আল্লাহর পে লেরক হয়। 
অতুঃপর রাসূিুল্লাহ (সা) বিরিন,  

 يَا أَبَا بكر ِإن اهلل َلو َأرَاَد َأن ََل يْعصى لم يخلق ِإبِْليس 
লহ আবু বকর! যলদ আল্লাহ চাইরতন লয, তার নাফরমানী করা হরব না, তাহরি লতলন 

ইবলিসরক সৃলষ্ট কররতন না।  
আবু বকর (রা) বিরিন, صدق هللا َوَرُسوله  আল্লাহ ও তার রাসূি সতয বরিরিন।  
ইমাম হাকীম আবুি মালিহ লেরক আর লতলন তার লপতা লেরক বণযনা কররন। লতলন 

নবী (সা) এর সারে ফজররর দুইু্ রাকাত পড়রিন। নবী (সা) হাল্কািারব দুই রাকাত নামায 
পড়রিন। লতলন বরিন, আলম রাসূিুল্লাহ (সা)-লক এই দুআ লতনবার পাি কররত শুনিাম- 

 اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل ومحمد أعوذ بك من النار
লহ আল্লাহ! লহ লজবরাঈি, লমকাঈি, ইসরাফীি ও মুহাম্মদ এর প্রিূ! আলম লতামার 

লনকে জাহান্নাম লেরক আশ্রয় প্রােযনা করলি।  
ইমাম আহমদ তার যুহুদ এ হযরত আয়িা (রা) লেরক বণযনা কররন। রাসূিুল্লাহ 

(সা) (মৃতুযর সময়) যখন মূিযাগ্রস্ত হরয় পরড়ন তখন তার পলবে মাো আমার লকারি লিি। 
আলম তার লচহারা মুরি লদলচ্ছিাম আর তার জনয আররারগযর দুআ করলিিাম। অতুঃপর যখন 
লতলন সংজ্ঞা লফরর লপরিন তখন বিরিন,  

 ل َعَلْيِهم السَََّلمََل بل أسَأل اهلل الرفيق اأْلَْعَلى َمَع ِجْبرِيل َوِميَكائِيل وإسرافي
না বরং আলম আু্রিাহর লনকে লজবরাঈি, লমকাঈি ও ইসরাফীি (আ) এর সারে 

রলফরক আিা বা উচ্চ পলরষরদ অন্তিুযি হওয়ার (আল্লার সাোরতর) প্রােযনা করলি।  

□ □ □ □
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(99و ََ )َوَلَقْد َأْنَزْلَنا إَِليَْك َآيَاتٍ بَيَِّناتٍ َوَما يَْكُفُر بِهَا إَِلَّ اْلَفاِسقُ   

( 001َأَوُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا َنبََذهُ َفرِيٌق ِمْنهُْم بَْل َأْكَثُرُهْم ََل يُْؤِمُنو ََ )   

ٌق لَِما َمعَهُْم َنبََذ َفرِيٌق ِمَن الَِّذيَن ُأوتُوا  ِ ُمَصدِّ َوَلمَّا َجاَءهُْم َرُسولٌ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
ِ َوَراَء ُظهُ  (101ورِهِْم َكَأنَّهُْم ََل يَْعَلُمو ََ )اْلكِتَاَب كِتَاَب َّللاَّ  

৯৯.লনশ্চয়ই আলম আপনার প্রলত স্পষ্ট লনদিযন নালযি কররলি। 
ফালসকরা বযতীত লকউ তা প্রতযাখযান করর না।  

১০০.তরব লক যখনই তারা অঙ্গীরাবাদ্ধ হরয়রি তখনই তারদর লকান 
একদি তা িঙ্গ করররি। বরং তারদর অলধকাংিই লবশ্বাস করর না।  

১০১.যখন তারদর কারি আল্লাহর পে লেরক একজন রাসূি আগমন 
কররিন- লযলন ঐ লকতারবর সতযায়ন কররন, যা তারদর কারি ররয়রি, 
তখন যারদররক লকতাব লদয়া হরয়লিি তারদর একদি আল্লাহর 
লকতাবরক পশ্চারত লনরেপ করি- লযন তারা জারনই না।  

ইমাম ইবরন ইসহাক, ইবরন জালরর এবং ইবরন আলব হালতম হযরত ইবরন আব্বাস 
(রা) লেরক বণযনা কররন। ইবরন সূলরয়া নবী (সা)-লক বিরিন, লহ মুহাম্মদ! আপলন আমারদর 
লনকে এমন লকান লবষয় লনরয় অবতীণয হনলন যা আমরা জালন। আর আল্লাহ তাআিাও 
আপনার উপর স্পষ্ট লকান লনদিযন নালযি কররন লন লয, লয কাররণ আমরা আপনার 
অনুসরণ করব। তখন এই আয়াত নালযি হয়।  

 َوَلَقد أنزلَنا ِإلَْيك آيَات بَ ي َِّنات َوَما يكفر بَها ِإَلَّ اْلَفاِسُقونَ 

লনশ্চয়ই আলম আপনার প্রলত স্পষ্ট লনদিযন নালযি কররলি। ফালসকরা বযতীত লকউ 
তা প্রতযাখযান করর না।  

মালিক লবন সাইফ বরিন, যখন রাসূিুল্লাহ (সা) এর আগমন হয় আর আল্লাহ 
তাআিা মুহাম্মদ (সা) এর বযাপারর ইহুদীরদর লনকে লেরক লয অঙ্গীকার লনরয়লিরিন, তার 
আরিাচনা হয়, তখন ইহুদীরা বিরিা, আল্লাহর িপে! আমারদর লেরক মুহাম্মদ (সা) এর 
বযাপারর লকান িপে লনয়া হয়লন। তখন আল্লাহ তাআিা এই আয়াত নালযি কররন-  أَو كلما
  َعاهَُدوا عهدا

ইমাম ইবরন জালরর হযরত কাতাদাহ (রহ) نبذه লেরক অেয করররিন نقضه 
ইমাম ইবরন জালরর ও ইবরন জুরায়য হযরত কাতাদাহ (রহ) লেরক نبذه فريق ِمْنهُم  

প্রসরঙ্গ বণযনা কররন লয,  
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ون َغدالم يكن ِفي اأَلْرض عهد يعاهدون ِإلَْيِه ِإَلَّ نقضوه ويعاهدون اْليَ ْوم وينقض  

পৃলেবীরত তারা লয অঙ্গীকারই করত তা লিরঙ্গ লফিত। একলদন অঙ্গীকার করত, 
পররর লদন তা লিরঙ্গ লফিত।  

ইমাম ইবরন জালরর হযরত সুেী (রহ) লেরক এই আয়াত প্রসরঙ্গ বণযনা কররন। 
যখন মুহাম্দ (সা) তািরীফ আরনন তখন ইহুদীরা তার সরঙ্গ তাওরাত লনরয় লবররাধ ও 
মুকালবিা করররি। কুরআন ও তাওরাত মূরির লদক লেরক অলিন্ন লিি। তারা তাওরাতরক 
িুরড় লফরি লদয় এবং আলসরফর গ্রন্থ এবং হারূত মারূরতর যাদুরক গ্রহণ করর লনয়, লযন 
তারা জারনই না লয, মুহাম্দ (সা) এর অনুসরণ ও তারক সতযায়রনর লনরদযি তাওরাত প্রদান 
করর।   
 

□ □ □ □
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