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অধ্যায় ২: সৃটি-সিংখোয় টবভ্রাটি- ১২ 
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সূিনা 
 

ইসযামী পটণ্ডল্তরা এবিং ইসযামী ঐটতিাটসল্করা সববিাই প্রিার কল্র 
িল্যল্েন লয, টবশ্বল্ক অ্ঙ্কশাস্ত্র টবল্শর্ত বীজগটণত উপিার টিল্য়ল্ে 
ইসযাম। ভাব-সাব এমন, লযন ইসযাল্মর পূল্বব টবল্শ্ব অ্ঙ্কশাল্স্ত্রর প্রিযন 
টেয না। টকন্তু সতে িয, সিংখোতত্ত্ব টবল্শর্ত আিুটনক িশটমক সিংখো 
তল্েের উদ্ভব কল্রল্ে টিনু্দরা—ভারতবল্র্বই। পল্র আরল্বরা এই সিংখো-তেে 
(নাটক “তত্ত্ব”িল্ব?) অ্বযম্বন কল্র এবিং িীল্র িীল্র তা টবল্শ্বর নানা 
অ্ঞ্চল্য েটিল্য় পল্ি। 
 

এই ইবুকটিল্ত আমরা লিখব, ইসযাল্মর উৎস, তো লকারান এবিং 
িাটিসগুল্যাল্ত কীভাল্ব পাটিগটণল্তর বেবিার করা িল্য়ল্ে। 
 

আবুয কাল্শম 
লম, ২০১৩ 
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আল্লাহ র পররসংখ্যান তথ্য 
 

আমরা প্রথ্মমই শেরখ্ শ ারামন আল্লাহ তা’আলা রলমখ্মেন শে, রতরন পারিগরিত জামনন। 

সূরা মারইয়ামম আল্লাহ রলমখ্মেন:  

১৯:৯৪ তাাঁর  ামে তামের পররসংখ্যান রময়মে এবং রতরন তামেরম  গিনা  মর 

শরমখ্মেন। [তফসীর মাআমরফুল শ ারআন বাংলা অনুবাে ও সংরিপ্ত 

তফসীর), হেরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মে োফী’ (রহঃ), অনুবাে মাওলানা 

মুরহউদ্দীন খ্ান] 

শেখ্া োমে, আল্লাহ তা’লার  ামে রবমের সবর েুর রহসাব রময়মে। আমরা ধ্মর রনমত 

পারর, এই রহসামবর জনয পারিগরিমতর শমৌরল  রবধ্ান—েথ্া শোগ, রবময়াগ, গুি, ভাগ 

ইতযারে আল্লাহ তা’আলা খু্ব ভামলাভামবই জামনন। আরও ধ্মর রনমত পারর শে, আল্লাহ র 

 ামে শে-পররসংখ্যান আমে, তা রনভুুল এবং সাম্প্ররত । অথু্া  আল্লাহ পা  অনুমামনর 

ওপর রহসাব রামখ্ন না। 

আয়াত ১৯.৯৪-এর প্রসঙ্গ হমে: আল্লাহ জানমলন শে, রিষ্টামনরা নার  বমলমে শে, 

আল্লাহ র এ  সন্তান আমে। এই বযাপার শজমন আল্লাহ অরতেয় কু্রদ্ধ হময় পড়মলন, 

এবং োরব  রমলন শে, রতরন সবর েুই গিনা  মর সব র েুর তথ্য ও রহসাব জামনন। 

এই প্রসমঙ্গ ইব মন  াসীর রলমখ্মেন: 
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সবারই গিনা তাাঁর  ামে রময়মে। তাাঁর জ্ঞান সবম  পররমবষ্টন  মর আমে। সবাই তাাঁর 

িমতা আওতার মমধ্য রময়মে। সমস্ত পুরুষ, নারী, শোি ও বড় এবং ভাল ও মমের 

খ্বর রতরন রামখ্ন শুরু শথ্ম  শেষ পেুন্ত সমস্ত র েুর জ্ঞান তাাঁর আমে। (তাফসীর 

ইব মন  াসীর, চতুেেু খ্ণ্ড, পৃঃ ২০৩)। 

সূরা আস-সাফ ফামত হেরত ইউনুস প্রসমঙ্গ আল্লাহ পা  রলমখ্মেন: 

৩৭:১৪৭ এবং তাাঁম , লি বা তমতারধ্  শলাম র প্ররত শপ্ররি  রলাম। 

৩৭:১৪৮ তারা রবোস স্থাপন  রল অতঃপর আরম তামেরম  রনধ্ুাররত সময় পেুন্ত 

জীবমনাপমভাগ  রমত রেলাম। [তফসীর মাআমরফুল শ ারআন (বাংলা অনুবাে ও 

সংরিপ্ত তফসীর), হেরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মে োফী’ (রহঃ), অনুবাে মাওলানা 

মুরহউদ্দীন খ্ান] 

শেখ্া োমে, আল্লাহ তা’লা তাাঁর পররসংখ্যান সম্বমে সরি  জ্ঞান রামখ্ন না। আল্লাহ 

হেরত ইউনুসম  মামের শপমির শথ্ম  মুরি রেময় পারিময় রেমলন মসুমলর  ামে 

রনমনভার জনতার মামে। র ন্তু তখ্ন রনমনভার জনসংখ্যা  ত রেল, আল্লাহ শস সম্পম ু 

সরি  তথ্য রামখ্নরন। এই সমসযা এড়াবার জনয শ ারামনর বযাখ্যা ারীরা নানা আমবাল 

তামবাল রলমখ্মেন; শেমন ইব মন  াসীর রলমখ্মেন: 

তামের সংখ্যা রেল এ  লি রত্রে হাজার বা এর শচময়ও র েু শবেী বা সত্তর হাজামরর 

শবেী অথ্বা এ  লি েে হাজার। এ রি মারফূ’ হারেমসর বিুনা রহমসমব তামের 

সংখ্যা রেল এ  লি রবে হাজার। (তাফসীর ইব মন  াসীর, ষষ্টেে খ্ণ্ড, পৃঃ ২৩০)। 

এরেম  পররসংখ্যামন আল্লাহ র জ্ঞামনর স্বল্পতা ঢা মত মাওলানা শমৌেুরে রলমখ্মেন: 



8 
ag©Kvix BeyK 

এ  লাখ্ বা এর শবেী ”বলার মামন এ নয় শে, এর সরি  সংখ্যার বযাপামর আল্লাহ র 

সমেহ রেল বরং এর অথু্ হমে, েরে শ উ তামের জনবসরত শেখ্মতা তাহমল শস এ 

ধ্ারিাই  রমতা শে এ েহমরর জনসংখ্যা এ  লামখ্র শবেীই হমব,  ম হমব না। 

(তাফহীমুল  ুর আন, সূরা আস্ সা-ফ ফা-ত, পৃঃ ৭৫)। 

এই প্রসমঙ্গ এ রি হারেসও উমল্লখ্  রা শেমত পামর: 

আলী ইব ন হুজর (র)...উবাই ইব ন  া’ব (রা) শথ্ম  বরিুত। রতরন বমলনঃ তাম  

(ইউনুস আ) আরম লি বা তমতারধ্  শলাম র প্ররত শপ্ররি  মররেলাম (সাফ ফাত 

৩৭:১৪৭) আয়াতরি সম্পম ু আরম রাসূলুল্লাহ (সা)-ম  রজজ্ঞাসা  মররেলাম। রতরন 

বমলমেনঃ এরা রেল (এ  লি) রবে হাজার। হােীেরি গারীব। (রতররমেী েরীফ, 

ইসলারম  ফাউমেেন বাংলামেে, পঞ্চম খ্ণ্ড, পৃঃ ৫০১, হােীস ৩২২৯) 

স্পষ্ট শবাো োমে, আল্লাহ র ভুল ঢা মত রগময় তাফরসর ার এবং অনুবাে  রনমজমের 

মনগড়া  থ্াবাতুা বেনীর মমধ্য ঢুর ময় রেময়মেন। 

একিু টিিা করল্যই শবাঝা যায় লয, এই িরমনর ইসযামী পটরসিংখোন কতিুকু 

টবশ্বাসল্যাগে িল্ত পাল্র—লযখাল্ন শুিু আল্লাহ্ই নন, তাাঁর সববল্েষ্ঠ সৃটি তো নবী 

মুিাম্মল্িরও পটরসিংখোন জ্ঞান এল্কবাল্রই মূযেিীন বা অ্-টনভবরল্যাগে। 

শ ারামনর এ রি আয়ামত আল্লাহ আমামেরম  ইসলারম নরম র আ ৃরতর বযারপ্ত সম্বমে 

র েুিা ধ্ারিা রেময়মেন। 

৮৯:২৩ এবং শসরেন জাহান্নামম  আনা হমব, শসরেন মানুষ স্মরি  রমব, র ন্তু এই 

স্মরি তার র   ামজ আসমব? [তফসীর মাআমরফুল শ ারআন (বাংলা অনুবাে 
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ও সংরিপ্ত তফসীর), হেরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মে োফী’ (রহঃ), অনুবাে 

মাওলানা মুরহউদ্দীন খ্ান] 

এই আয়াত রনময় সুনান রতররমেীমত অন্তগুত এ রি হারেস পড়া ো । 

আবেুল্লাহ ইব ন আবেুর রহমান (র.)...আবেুল্লাহ ইব ন মাসউে শথ্ম  বরিুত। রতরন 
বমলন, রাসূলুল্লাহ (সা) বমলমেনঃ শসইরেন (র য়ামমতর রেন) জাহান্নামম  আনা হমব। 
এর থ্া মব সত্তর হাজার লাগাম। প্ররতরি লাগামমর সামথ্ থ্া মব সত্তর হাজার 
রফররেতা। তারা এরি ধ্মর তা িানমব। ...আবেুল্লাহ ইব ন আবেুর রহমান বমলনঃ 
োওরী (র.) হােীেরি মারফূ’ রূমপ বিুনা  মরন রন। ...আবে ইব ন হুমায়ে (র।)...আলা 
ইব ন খ্ারলে (র।) সূমত্র উি সনমে অনুরূপ বিুনা  মরমেন। তমব এরি মারফূ নয়। 
(রতররমেী েরীফ, ইসলারম  ফাউমেেন বাংলামেে, পঞ্চম খ্ণ্ড, পৃঃ ৫৫, হােীস ২৫৭৪) 

এখ্ন গিনা  রা ো ,  তজন শফমরেতা জাহান্নামম  শিমন আনমব—সত্তর হাজারম  

সত্তর হাজার রেময় গুি  রমল আমরা পাই (গিনােন্ত্র বা  যাল ুমলির বযবহার  রুন) 

৪.৯ রবরলয়ন বা ৪৯০ শ ারি শফমরেতা। অনযত্র আল্লাহ বমলমেন, উরন ো চাইমবন, তা 

রনমমমষই  মর শফলমত পামরন (২:১১৭)। তাই েরে হয়, তমব এই রবোল সংখ্য  

শফমরেতার  ী প্রময়াজন? 

আরও এ রি হােীস শেখ্া ো —হারেসরি ইসলারম স্বগুসুমখ্র নমুনা। 

সুয়ায়ে ইব ন নাসর (র)...আবূ সাঈে খু্েরী (রা.) শথ্ম  বরিুত। রতরন বমলন। রাসূলুল্লাহ 

বমলমেনঃ জান্নাতীমের মামে সবুরনম্ন শে তারও হমব আরে হাজার শসব , বাহাত্তর 

হাজার সরঙ্গনী। শমাতী, েবরজে এবং ইয়া ূত পাথ্মর রনরমুত পাথ্মর জারবয়া শথ্ম  

সান’আ পেুন্ত েূরমের নযায় (১) রবসৃ্তত এ  রবরাি গুম্বজ রবরেষ্ট প্রাসাে তার জনয 
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প্ররতষ্ঠা  রা হমব। ...এই সনমেই নবী (সা) শথ্ম  বরিুত। রতরন বমলনঃ শোি বা বড় 

শে বয়মসই মারা ো  না শ ন জান্নামত রগময় তার বয়স হমব রত্রে।  খ্নও তামের 

বয়স বাড়মব না। জাহান্নামীমের অবস্থা তদ্রূপ হমব। ...এই সনমে নবী (সা) শথ্ম  

আমরা বরিুত শে, রতরন বমলন, জান্নাতীমের শে তাজ হমব এর সবমচ’ রনম্নমামনর 

শমাতীরিরও েিাও পূবু ও পরিমমর মামে ো র েু সব র েু উজ্জ্বল  মর শফলমব। 

...হােীেরি গারীব। ররেেীন ইব ন সা;ে (র.)-এর শরয়ায়ত োড়া এরি সম্পম ু আমামের 

র েু জানা শনই। 

পােরি া (১): জারবয়া—োরমশ ম র এ রি নগর। সানআ—ইয়ামমনর এ রি েহর। 

(রতররমেী েরীফ, ইসলারম  ফাউমেেন বাংলামেে, পঞ্চম খ্ণ্ড, পৃঃ ৪৯-৫০, হােীস 

২৫৬৪) 

আমরা অমনম ই শুমনরে শে, ইসলারম স্বমগু প্রমতয  মুরমন বাো বাহাত্তররি স্ত্রী পামব—

োমেরম  হুরী বলা হয়। শেিা আমরা অমনম ই জারন না, শসিা হমে—প্রমতয  মুরমমনর 

বাহাত্তর হাজার (৭২০০০) সরঙ্গনীও থ্া মব। এই সব বাহাত্তর হাজার সরঙ্গনীরাও শে 

শেৌনসরঙ্গনী হমব তামত শ ামনা সমেহ শনই। আমরা এমেরম  শমময়-বেু বা ইসলারম 

গালুমেে বলমত পারর। আর লিয  রমত হমব শে এইসব সংখ্যা হমে সবুরনম্ন—এর 

চাইমত শবরে হমব,  ম হমব না। আরও মমন রাখ্মত হমব শে এই সংখ্যা হমে সাতরি 

ইসলারম স্বমগুর সবুরনম্ন স্তমরর স্বমগুর সংখ্যা।  

আসুন, এবার আমরা এ রি রহসাব  মর শনই। সংখ্যার রবোলতার জনয সাধ্ারি 

গিনােমন্ত্র বা  যাল ুমলিমর এই রহসাব হয়মতা না-ও  রা শেমত পামর। 
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ধ্রা ো , আজম র রবমে মুরমন মুসরলমমের সংখ্যা ১.৫ রবরলয়ন বা ১৫০ শ ারি। 

সংখ্যার রবেস্ততার জনয আমরা ধ্মর রনরে, ১৫০ শ ারি মুরমন সবাই সবুরনম্ন শবমহেত 

(বা ইসলারম স্বগু) পামেন।  

শেমহতু এই ইসলারম স্বমগুর সব ফুরতু শুধু্মাত্র পুরুষমের জনয, শসই জনয এই সংখ্যাম  

অমধ্ু   রমত হমব। অথু্া  ৭৫ শ ারি মুসরলম পুরুমষই এই শভাগরবলামস মত্ত থ্া মব। 

এই সব মুরমনমের সবুিি পররচেুা বা আরাম-আময়মের রনরমমত্ত আল্লাহ রনময়ারজত 

 মরমেন— 

চা র বা নফর—৮০ ০০০ গুি ৭৫০ ০০০ ০০০—সংখ্যারি এত রবোল শে সাধ্ারি 

সংখ্যা শলখ্ার পদ্ধরতমত সংখ্যারি রলখ্মল তা হমব এই প্র ারঃ ৬০ ০০০ ০০০ ০০০ 

০০০ ো হমে ৬০ রিরলয়ন (বাংলায় র  হমব আমার জানা শনই, খু্ব সম্ভবত ৬০ লি 

শ ারি)। 

ইসলারম শমময়বেু বা গালুমেে—৭২ ০০০ গুি ৭৫০ ০০০ ০০০ োর ফল হমে ৫৪ 

০০০ ০০০ ০০০ ০০০ বা ৫৪ রিরলয়ন (বাংলায় খু্ব সম্ভবত ৫৪ লি শ ারি)। 

এ  ী রবোল ইসলারম শভাগসুমখ্র  ারখ্ানা, তা আমরা শ উ রচন্তাই  রমত পারর না। 

অন্ততপমি সংখ্যার রেম  এ এ  অ ল্পনীয় বযাপার।  

আরও লিিীয় বযাপার—ইসলারম স্বমগু আল্লাহ তা’আলা প্ররত মুরমমনর বয়স রতররে 

বের  মর শেমবন। আল্লাহ মমন  মরন, রত্রে বের বয়মস এ  মুরমন পুরুমষর 

শেৌন ামনা তুমঙ্গ থ্াম । র ন্তু আল্লাহ পা  মুরমন নারীমের বযাপামর র েু জানানরন। 
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সৃরষ্ট-সংখ্যায় রবভ্রারন্ত 
 

আল্লাহ পাম র সৃরষ্ট-সমময়র শগালমাল রনময় আজ াল শবে রচনা শলখ্া হময়মে। এখ্ামন 

সংরিতভামব শেখ্া ো  আল্লাহ শ মন  মর এই রবষময় গিনা  মরন। আমামের মমন 

রাখ্মত হমব শে, বাইমবমল শলখ্া আমে - ঈের েয়রেমন রবেব্রহ্মাণ্ড সৃরষ্ট  মরন এবং 

সপ্তম রেমন রবশ্রাম শনন। আরও মমন রাখ্া ের ার শে, পৃরথ্বী রবেব্রহ্মামণ্ডর এ  

অরতেয় িুদ্র অংে মাত্র। 

শেখ্া ো , এই বযাপামর শ ারামন  ী শলখ্া আমে: 

৭:৫৪ রনিয় শতামামের প্ররতপাল  আল্লাহ। রতরন নমভামণ্ডল ও ভূমণ্ডলম  েয় রেমন 

সৃরষ্ট  মরমেন। অতঃপর আরমের উপর অরধ্রষ্ঠত হময়মেন। রতরন পররময় শেন 

রামতর উপর রেনম  এমতাবস্থায় শে, রেন শেৌমড় শেৌমড় রামতর রপেমন আমস। 

রতরন সৃরষ্ট  মরমেন সূেু, চন্দ্র ও নিত্র স্বীয় আমেমের আনুগামী। শুমন শরখ্, 

তাাঁরই  াজ সৃরষ্ট  রা এবং আমেে োন  রা। আল্লাহ বর তময় রেরন 

রবেজগমতর প্ররতপাল । [তফসীর মাআমরফুল শ ারআন (বাংলা অনুবাে ও 

সংরিপ্ত তফসীর), হেরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মে োফী’ (রহঃ), অনুবাে 

মাওলানা মুরহউদ্দীন খ্ান] 
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এই আয়ামত আল্লাহ পা  পররষ্কার বমলমেন, পৃরথ্বী ও আ ােসমূহ সৃরষ্ট  রমত তাাঁর 

েয়রেন শলমগমে। নমভামণ্ডল বলমত আল্লাহ  ী শবাোমেন, তা পররষ্কার নয়। 

তাফরসররবেগি নমভামণ্ডলম  সপ্ত-আ ােই মমন  মরন। আধু্রন  রবজ্ঞামনর সামথ্ শে 

এর শ ামনা শোগামোগ শনই, তা বলার ের ার শনই। শ ারামনর অমন  আয়ামতই 

আ ােম  োে বলা হয়—অথু্া  পৃরথ্বীর উপমর রময়মে সাতরি োে। শেমন এই আয়াত: 

৪০:৬৪ আল্লাহ পৃরথ্বীম   মরমেন শতামামের বাসস্থান, আ ােম   মরমেন োে এবং 

রতরন শতামামেরম  আ ৃরত োন  মরমেন, অতঃপর শতামামের আ ৃরত সুের 

 মরমেন এবং রতরন শতামামেরম  োন  মরমেন পররেন্ন রররে । রতরন 

আল্লাহ , শতামামের পালন তুা। রবেজগমতর পালন তুা, আল্লাহ বর তময়। 

[তফসীর মাআমরফুল শ ারআন (বাংলা অনুবাে ও সংরিপ্ত তফসীর), হেরত 

মাওলানা মুফতী মুহাম্মে োফী’ (রহঃ), অনুবাে মাওলানা মুরহউদ্দীন খ্ান] 

তাই ৭:৫৪ আয়ামত েয়রেমনর সৃরষ্ট বলমত পৃরথ্বী এবং তার উপমরর সাতরি োমের 

 থ্াই বলা হময়মে। 

আরও অমন গুমলা আয়ামত আল্লাহ েয়রেমন পৃরথ্বী ও নমভামণ্ডল সৃরষ্টর  থ্া বমলমেন। 

এই সব আয়াতগুমলা হমে: ১০:৩, ১১:৭, ২৫:৫৯, ৫০:৩৮, ৫৭:৪। 

এখ্ামন লিিীয় শে, ৭:৫৪, ১০:৩, ১১:৭, ৫০:৩৮, ৫৭:৪ আয়াতগুরলমত আল্লাহ 

বমলমেন—প্রথ্মম নমভামণ্ডল সৃরষ্ট হময়মে, তার পর ভূমণ্ডল বা পৃরথ্বী। 

অথু্া , নমভামণ্ডল (প্রথ্ম) + ভূমণ্ডল (রিতীয়) সৃরষ্টর সময় = ৬ রেন। 
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আয়াত ২৫:৫৯-এ আল্লাহ বলমেন, রতরন প্রথ্মম নমভামণ্ডল, তারপর ভূমণ্ডল, তারপর 

এতিময়র মমধ্য োবতীয় ো আমে, সব র েু সৃরষ্ট  মরমেন েয় রেমন। 

অথু্া  নমভামণ্ডল (প্রথ্ম) + ভূমণ্ডল (রিতীয়) + এতিময়র মমধ্য সব র ে সৃরষ্টর সময় 

(তৃতীয়) = ৬ রেন। 

ওপমরর েুরি সমী রি শথ্ম  আমরা বলমত পারর—মহােূমনয ো আমে, শেমন, োয়াপথ্, 

নীহারর া, অনযানয গ্রহ, ধু্মম তু,  ৃষ্ণ গহবর...ইতযরে ততরর  রমত আল্লাহর সময় 

শলমগমে = ০ (েূনয) রেন। 

তাজ্জব হবারই বযাপার। 

এবার শেখ্া ো  রনমচর আয়াতগুমলা: 

৪১:৯ বলুন, শতামরা র  শস সত্তাম  অস্বী ার  র রেরন পৃরথ্বী সৃরষ্ট  মরমেন েু’রেমন 

এবং শতামরা র  তাাঁর সম ি রস্থর  র? রতরন শতা সমগ্র রবমের পালন তুা। 

৪১:১০ রতরন পৃরথ্বীমত উপররভামগ অিল পবুতমালা স্থাপন  মরমেন, তামত  লযাি 

রনরহত শরমখ্মেন এবং চার রেমনর মমধ্য তামত তার খ্ামেযর বযবস্থা  মরমেন—

পূিু হল রজজ্ঞাসুমের জমনয। 

৪১:১১ অতঃপর রতরন আ ামের রেম  মমনামোগ রেমলন ো রেল ধু্ম্র ুঞ্জ, অতঃপর 

রতরন তাম  ও পৃরথ্বীম  বলমলন, শতামরা উভময় আস ইোয় অথ্বা 

অরনোয়। তারা বলল, আমরা শস্বোয় আসলাম। 

৪১:১২ অতঃপর রতরন আ ােমণ্ডলীম  েু’রেমন সপ্ত আ াে  মর রেমলন এবং প্রমতয  

আ ামে তার আমেে শপ্ররি  রমলন। আরম রন িবতুী আ ােম  প্রেীপমালা 
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িারা সুমোরভত ও সংররিত  মররে। এিা পরাক্রমোলী সবুজ্ঞ আল্লাহ র 

বযবস্থাপনা। [তফসীর মাআমরফুল শ ারআন (বাংলা অনুবাে ও সংরিপ্ত 

তফসীর), হেরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মে োফী’ (রহঃ), অনুবাে মাওলানা 

মুরহউদ্দীন খ্ান] 

এই আয়াতগুমলা শথ্ম  সাধ্ারি জ্ঞামন আমরা ো বুরে, তা এই প্র ার: 

প্রথ্মম আল্লাহ সৃরষ্ট  রমলন পৃরথ্বী বা ভূমণ্ডল—সময় লাগমলা ২ রেন। 

রিতীয়ত, আল্লাহ সৃরষ্ট  রমলন পৃরথ্বীর ওপররভামগ পবুতমালা ও খ্ােযদ্রবয—সময় 

লাগমলা ৪ রেন। 

তৃতীয়ত, আল্লাহ সৃরষ্ট  রমলন নমভামণ্ডল—সময় লাগমলা ২ রেন। 

এখ্ন এই সংখ্যাগুমলা শোগ  রা ো , অথু্া  ২ + ৪ + ২ = ৮ রেন 

এইসব িযথু্  এবং রবসেৃে আয়ামতর রবব্রত র অবস্থা শথ্ম  পররত্রামির জনয 

শ ারামনর বযাখ্া ারীরা  তই না  সরত  মর োমেন। অমনম  বমলন: শ ারামনর েয় 

রেন সৃরষ্টর অমন   াজই েুগপ  চমলমে—অথু্া  েখ্ন আল্লাহ পৃরথ্বী বা ভূমণ্ডল সৃরষ্ট 

 ররেমলন, শসই সামথ্ নমভামণ্ডল বা সপ্তা াে রনমুামির  াজও চলরেল। তার অথু্ 

োাঁড়ায়—ভূমণ্ডল ও নমভামণ্ডল সৃরষ্ট  রমত সবুমমাি সময় শলমগমে েুই রেন। 

র ন্তু ৪১:৯-১২ পররষ্কার বলা হমে পৃথ্  পৃথ্  সৃরষ্টর  থ্া—পৃরথ্বী—তারপর পবুতমালা 

ও খ্ােয দ্রবয—তারপর আ ােমণ্ডলী। 

আয়াত ২:২৯-এ আল্লাহ রলমখ্মেন: 
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২:২৯ রতরনই শস সত্তা রেরন সৃরষ্ট  মরমেন শতামামের জনয ো র েু জমীমন রময়মে 
শস সমস্ত। অতঃপর রতরন মমনাসংমোগ  মরমেন আ ামের প্ররত। বস্তুতঃ 
রতরন ততরী  মরমেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সরবষময় অবরহত। [তফসীর 
মাআমরফুল শ ারআন বাংলা (অনুবাে ও সংরিপ্ত তফসীর), হেরত মাওলানা 
মুফতী মুহাম্মে োফী’ (রহঃ), অনুবাে মাওলানা মুরহউদ্দীন খ্ান] 

এখ্ামন আল্লাহ তা’আলা এই সব সৃরষ্টর সময় উমল্লখ্  মরনরন। 

অথু্া  আল্লাহ প্রথ্মম ভূমণ্ডল এবং এর সামথ্ জরড়ত সব র েু ততরর  রমলন। তারপর 

ততরর  রমলন সপ্ত-আ াে—সময় = অরনরেুষ্ট। 

অবেয, অমনম ই বলমত পামরন শে, এই আয়ামত শুধু্ সৃরষ্ট-সংবাে বা তথ্যই শেয়া 

হময়মে—শ ামনা সময় শেওয়া হয়রন। 

আমরা এিাও অনুমান  মর রনমত পারর, আল্লাহ তা িরি ভামব এইসব ততরর 

 মরমেন।  ারি আল্লাহ  ময়  জায়গায় রলমখ্মেন শে, রতরন চাইমলই তা সামথ্ সামথ্ 

হময় োয়। শেমন: 

১৯:৩৫ আল্লাহ এমন নন শে, সন্তান গ্রহি  রমবন, রতরন পরবত্র ও মরহমাময় সত্তা, 

রতরন েখ্ন শ ান  াজ  রা রসদ্ধান্ত  মরন, তখ্ন এ থ্াই বমলন: হও এবং 

তা হময় োয়। [তফসীর মাআমরফুল শ ারআন (বাংলা অনুবাে ও সংরিপ্ত 

তফসীর), হেরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মে োফী’ (রহঃ), অনুবাে মাওলানা 

মুরহউদ্দীন খ্ান] 
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অথু্া , আল্লাহ প্রথ্মম ভূমণ্ডল এবং এর সামথ্ জরড়ত সব র েু ততরর  রমলন। তারপর 

ততরর  রমলন সপ্ত-আ াে—সময় = ০ রেন। 

আল্লাহ র এই খ্ামমখ্য়ারলপনার বযাপামর ইব মন  াসীমরর মন্তবয উমল্লখ্মোগয। শেমন 

২:২৯ আয়াত সম্পম ু ইব মন  াসীর রলমখ্মেন: 

এ আয়াত িারা জানা োমে, শে মহান আল্লাহ প্রথ্মম পৃরথ্বী সৃরষ্ট  মরমেন, 

অতঃপর সাতরি আ াে রনমুাি  মরমেন। আমরা শেখ্মত পারে, অট্টারল া 

রনমুামির এিাই রনয়ম শে, প্রথ্মম রনমুাি  রা হয় নীমচর অংে এবং পমর 

উপমরর অংে। মুফাস্ রসরগি এর বযাখ্যা রেময়মেন ো ইনোআল্লাহ এখ্রন 

আসমে। র ন্তু এিা বুমে শনয়া উরচত শে, আল্লাহ পা  অনয স্থামন বমলমেনঃ 

“আো! শতামামেরম  সৃরষ্ট  রাই র   রিন  াজ, নার  আসমান? আল্লাহ 

ওিা (এরূমপ) রনমুাি  মরমেন শে, ওর োে উাঁচু  মরমেন এবং ওম  

সরি ভামব রনমুাি  মরমেন। আর ওর রাতম  অে ারােন্ন  মরমেন ওর 

রেনম  প্র াে  মরমেন এরপর জমীনম  রবরেময় রেময়মেন। তা হমত পারন 

ও তৃি শবর  মরমেন এবং পবুত সমূহ স্থাপন  মরমেন। (রতরন এসব র েু 

 মরমেন) শতামামের ও শতামামের পশুপামলর উপ ামরর জমনয।” [৭৯:২৭-

৩৩]। এ আয়ামত আল্লাহ বমলমেন শে, রতরন আ ামের পমর েমীন সৃরষ্ট 

 মরমেন। [তাফসীর ইব মন  াসীর, খ্ণ্ড ১, ২, ৩, পৃঃ ২১৪]। 

ইব মন  াসীর আরও রলমখ্মেন: 

শ উ শ উ বমলমেন শে, পরবতুী আয়াতরিমত আসমামনর সৃরষ্টর পমর েমীন 

রবরেময় শেয়া ইতযারে বরিুত হময়মে, সৃরষ্ট  রা নয়। তাহমল রি  আমে শে, 
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প্রথ্মম েমীন সৃরষ্ট  মরমেন, পমর আসমান। অতঃপর েমীনম  রি ভামব 

সারজময়মেন। এমত আয়াত েু’রি পরস্পর রবমরাধ্ী আর থ্া মলা না। এ শোষ 

হমত মহান আল্লাহ র  ালাম সমূ্পিু মুি। [তাফসীর ইব মন  াসীর, খ্ণ্ড ১, ২, 

৩, পৃঃ ২১৪]। 

শবাো োমে, ইব মন  াসীমরর সময়ও আল্লাহ র রবভ্রারন্তমূল  আয়াত রনময় প্রচুর 

আমলাচনা হময়মে এবং ইসলারম পরণ্ডতগি ইসলামম  রিার জনয মররয়া হময় অথু্হীন 

েুরি োাঁড়  ররময়মেন।  

শেখ্া ো , আল্লাহ  ী রলমখ্মেন ২:১১৭-এ: 

২:১১৭ রতরন নমভামেল ও ভুমেমলর উদ্ভাব । েখ্ন শ ান  ােু সম্পােমনর রসদ্ধান্ত 

শনন, তখ্ন শসরিম  এ থ্াই বমলন, ‘হময় োও’, ত িিা  তা হময় োয়। 

[তফসীর মাআমরফুল শ ারআন (বাংলা অনুবাে ও সংরিপ্ত তফসীর), হেরত 

মাওলানা মুফতী মুহাম্মে োফী’ (রহঃ), অনুবাে মাওলানা মুরহউদ্দীন খ্ান] 

অথু্া , প্রথ্মম নমভামণ্ডল, তারপর পৃরথ্বী বা ভূমণ্ডমলর সবর েু—সময় = ০ (েূনয) 

রেন।  

ইব মন  াসীর রলমখ্মেন: 

শসই আল্লাহ র িমতা ও প্রভাব ও প্ররতপরত্ত এমতা শবেী শে, রতরন শে রজরনসম  

শে প্র ামরর সৃরষ্ট ও রনমুাি  রমত চান তাম  বমলন—‘এভামব হও এবং 

এর ম হও’ আর শতমনই সমঙ্গ সমঙ্গই হময় োয়। শেমন আল্লাহ পা  বমলন: 

অথু্া  ‘েখ্ন রতরন শ ান রজরনমসর (সৃরষ্ট  রার) ইমে  মরন, তখ্ন তাাঁর রীরত 
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এই শে, ঐ বস্তুম  বমলন—‘হও’ আর শতমনই হময় োয়।’ (৩৬:৮২) 

অনয জায়গায় বমলনঃ অথু্া  “েখ্ন আরম শ ান বস্তু (সৃরষ্টর) ইমে  রর তখ্ন 

আমার  থ্া এই শে, আরম তাম  বরল—‘হও’ আর শতমনই হময় োয়।” 

(১৬:৪০)অনযত্র ইরোে হমেঃ অথু্া  “শচামখ্র উাঁর  শেয়ার মত আমার এ রি 

আমেে মাত্র।” (৫৪:৫০) [তাফসীর ইব মন  াসীর, খ্ণ্ড ১, ২, ৩, পৃঃ ৩৭৯]। 

আল্লাহর সৃরষ্ট-রবভ্রারন্ত রনময় এ রি হারেস উমল্লখ্  রা শেমত পামর। 

‘আবেুল্লাহ ইবন্ ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা) শথ্ম  বরিুত, রতরন বমলন, আরম 

রাসূলুল্লাহ (সা)-ম  বলমত শুমনরে শে, আল্লাহ পা  আ ােমণ্ডলী ও ভূখ্ণ্ড সৃরষ্টর 

পঞ্চাে হাজার বের পূমবু তাক েীরসমূহ রনধ্ুারি  মর শরমখ্মেন। (মুসরলম, 

তাবারািী ও রতররমেী, রতরন হােীসরি হাসান ও সহীহ বমল মন্তবয  মরমেন।) 

[মুসনামে আহমে: প্রথ্ম খ্ণ্ড: ত রের অধ্যায়, পৃঃ ১০৩, হােীস ১] 

পঞ্চাে হাজার বের শ  ৩৬৫ রেময় গুি  রমল আমরা পাই ১৮ ২৫০ ০০০ (১৮.২৫ 

রমরলয়ন) বা প্রায় ১.৮ শ ারি রেন। 

আর এরেম  শ ারামন শেখ্া োমে ভূ-মণ্ডল ও নমভামণ্ডল ততরর  রমত আল্লাহ র শলমগমে 

মাত্র েয় অথ্বা আি রেন। 

আধু্রন   ামল পরিমা শেমে অবস্থানরত র েু ইসলারম পরণ্ডত বযাপারিা শির শপময় 

বলমত শুরু  মরমেন শে, আল্লাহ র সৃরষ্ট রনময় শে সব রেন উমল্লখ্, তা আসমল রেন 

(অথু্া  ২৪ ঘণ্টার রেন) নয়। এগুমলা হমে পবু—অথু্া  েয় অথ্বা আি পবু। 
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তাজ্জমবরই  থ্া—শেখ্ামন প্রায় সমস্ত প্রখ্যাত অনুবাে  এবং তাফরসররবদ্গি এই 

সময়ম  রেনই বমলমেন, শসখ্ামন নাম না জানা র েু ইসলারম পরণ্ডত শ ারামনর 

রবরুমদ্ধই রলমখ্ চমলমেন! 

আয়াত ১০:৩ প্রসমঙ্গ রবেরবখ্যাত তফরসররবে জালালাইন রলমখ্মেন শে, এই সময় রনিুয় 

 রা হময়মে শসইভামব, শেভামব পৃরথ্বীর সময় রনিুয়  রা হয়, শসইভামব শেমহতু তখ্ন 

শ ামনা সূেু বা চন্দ্র রেল না। [তাফরসর জালালাইন ইংরারজ, আয়াত ১০:৩, অনুবাে 

শলখ্ম র] 

এর অথু্ হমে সৃরষ্টর েয় রেন হমে, ৬ গুি ২৪ = ১৪৪ ঘণ্টা। 

আি রেন হমে ৮ গুি ২৪ = ১৯২ ঘণ্টা। 

র মসর প্রময়াজন রেল এতরেন অমপিা  মর (১.৮ শ ারি রেন) রবেব্রহ্মাণ্ড সৃরষ্ট  রার, 

েখ্ন আল্লাহ এ  রনমমমষই সবার ত েীর রনধ্ুাররত  মর রেমত পামরন সৃরষ্টর সামথ্ 

সামথ্? 
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ইসলামী বষুপঞ্জী বা  যামলণ্ডার 
 

প্ররত ব সর ইসলামী রবমে এ  োরুি রবেৃঙ্খলার সৃরষ্ট হয়, েখ্ন শেখ্া োয় শে, রবরভন্ন 

শেমে ঈে পারলত হমে রবরভন্ন রেমন। শেরেন শসৌরে আরমব ঈে পারলত হয়, হয়মতা 

তার এ  বা েুই রেন পমর বাংলামেমে ঈে পারলত হয়। অমন  সময় এই সমময়র 

তারতময েুইরেমনরও শবরে হমত পামর। রমজান বা শরাজা রাখ্া রনময়ও এই পরররস্থরত। 

আমার জানা মমত, বষুপঞ্জী রনময় ইসলাম োড়া এই ধ্রমির রবেঘুমি পরররস্থরত অনয 

শ ামনা ধ্মু বা সমাজবযবস্থায় শনই। এই রবভ্রারন্ত র পরররস্থরতর শ ামনা সমাধ্ান আজ 

পেুন্ত ইসলামী রবে  মররন বা  রমত রারজ নয়। তার  ারি  ী? আল্লাহ পা  র  এই 

ধ্রমির রবভ্রারন্ত চান?  

আমরা শেখ্ব, শ ন এই সমসযা শ য়ামত অবরধ্ রবেযমান থ্া মব। ইসলামী পারিগরিত 

শে শ মন অরনভুরমোগয, তা এই ইসলামী বষুপঞ্জীর হাল শথ্ম ই শবাো োমব। 

ইসলামী বষুপঞ্জী শুরু হয় রিঃ ৬২২ সামল (উইর রপরিয়া)। এই বষুপঞ্জী শুরু হয় নবী 

মুহাম্মমের মরেনায় রহজররর রেন শথ্ম । এই রেন, েথ্া ১৭ই জুলাই ৬২২ শথ্ম  এই 

রহজরর বষুপঞ্জী শুরু। অথু্া , ১৭ই জুলাই ৬২২ হমে ইসলামী রহজরর পমহলা (১) 

মুহররম রহজরর ১ সন। রহজরর বষুপঞ্জীমত বামরারি মাস রনধ্ুাররত হময়মে: েথ্া—
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মুহররম, সফর, ররবউল-আওয়াল, ররবউল-আরখ্র, জামােউল-আওয়াল, জামারেউল-

আরখ্র, রজব, োবান, রমজান, শেল-ক্বে, শেল-হে। 

ইসলামমর আগমমনর অমন  আমগ শথ্ম ই আরব শবেুইনরা রি   মররেল শে, তারা 

সারা বের রিপাত  রমব না। তাই তারা ব সমরর চাররি মাসম  ‘রনরষদ্ধ’ বা পরবত্র 

মাস রহমসমব স্বী ৃরত জারনময়রেল। এই চাররি মাস হমে—শেল-ক্বে, শেল-হে, মুহররম 

এবং রজব। মুহাম্মমের আগমমনর পূমবু শ ামনা আরব শগাষ্ঠী  খ্নই এই রনয়ম ভঙ্গ 

 মররন, েতই েত্রুতা থ্া ু  না শ ন রবরভন্ন শগামত্রর মামে। েতিু ু জানা োয়, 

এ মাত্র নবী মুহাম্মেই এ তরফাভামব অমন  সময় এই রনয়ম ভঙ্গ  মরমেন—এই 

সব রনরষদ্ধ মাসগুরলমত েুদ্ধ চারলময়মেন এবং রিপাত ঘরিময়মেন। 

আল্লাহ পা  রনমজই শপৌত্তরল  আরবমের িারা প্ররতরষ্ঠত এই সব সম্মামনর মাসগুরলম  

সম্মামনর মাস রহমসমব স্বী ার  মর রনময়মেন। 

৯:৩৬ রনিয় আল্লাহ র রবধ্ান ও গিনায় মাস বাররি, আসমানসমূহ ও পৃরথ্বী 

সৃরষ্টর রেন শথ্ম । তন্মমধ্য চাররি সম্মারনত। এরিই সূপ্ররতরষ্ঠত রবধ্ান; সুতরাং 

এর মমধ্য শতামরা রনমজমের প্ররত অতযাচার  মরা না। আর মুেরর মের সামথ্ 

শতামরা েুদ্ধ  র সমমবতভামব, শেমন তারাও শতামামের সামথ্ েুদ্ধ  মর োমে 

সমমবতভামব। আর মমন শরমখ্া, আল্লাহ মুত্তা ীনমের সামথ্ রময়মেন। 

র ন্তু আল্লাহ পা  শ ারামনর শ াথ্ায়ও পররষ্কারভামব জানানরন এই সম্মারনত মাসগুরল 

শ ান শ ান মাস। 

এখ্ন আমরা শেখ্ব  ী রবরচত্র এই ইসলামী বষুপঞ্জী।  
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ইসলামী বষুপঞ্জী চান্দ্র ব সমরর ওপর প্ররতরষ্ঠত। এই বযবস্থা ইসলামমর আগমমনর 

অমন  আমগ শথ্ম ই প্রচরলত রেল। ইসলামী বষুপঞ্জীমত আমে ৩৫৪ অথ্বা ৩৫৫ রেন। 

এই তারতমমযর  ারি হমে—শগ্রগররয়ান (বতুমান ইংরারজ) বষুপঞ্জীর মমতা ইসলামী 

বষুপঞ্জীমতও রলপ-ইয়ামরর বযাবস্থা আমে। এই ইসলামী রলপ ইয়ার হয় প্ররত সাত 

বেমর এ  বার। 

আল্লাহ তা’আলা শ ারামন বমলমেন, ইসলামী বষুপঞ্জী গিনা চমন্দ্রর ওপর রনভুর  মর। 

১০:৫ রতরনই শস মহান সত্তা, রেরন বারনময়মেন সুেমু  উজ্জ্বল আমলা ময়, 

আর চন্দ্রম  রিগ্ধ আমলা রবতরি ারীরূমপ এবং অতঃপর রনধ্ুাররত  মরমেন 

এর জনয মনরেলসমূহ, োমত  মর শতামরা পার বেরগুমলার সংখ্যা ও রহসাব। 

আল্লাহ এই সমস্ত র েু এমরনমতই সৃরষ্ট  মরনরন, র ন্তু েথ্াথু্তার সামথ্। রতরন 

প্র াে  মরন লিিসমূহ শস সমস্ত শলাম র জনয োমের জ্ঞান আমে। 

মমন রাখ্মত হমব চমন্দ্রর আবতুন চক্র (সাইম ল) হমে ২৮ রেন। শসই মমত, এ  

ব সমর ইসলামী রেমনর সংখ্যা হওয়া উরচত ১২ গুি ২৮ = ৩৩৬ রেন। 

এখ্ন ৩৫৪ শ  ১২ রেময় ভাগ  রমল আমরা পাই ২৯.৫ রেন। 

৩৫৫ শ  ১২ রেময় ভাগ  রমল আমরা পাই ২৯.৫৮ রেন। 

তাহমল শেখ্া োমে, ইসলামী বষুপঞ্জী শ ামনাভামবই চমন্দ্রর আবতুন-চক্র পালন  রমে 

না। 
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শসই জনয শ ামনা শ ামনা ইসলামী মাস ধ্রা হয় ২৯ রেন আর শ ামনা শ ামনা ইসলামী 

মাস ধ্রা হয় ৩০ রেন—অমন িা ইংমররজ বষুপঞ্জীর পদ্ধরতমত। 

তাহমল অসুরবধ্ািা শ াথ্ায়? 

লিয  রুন শে, ইংমররজ মাসগুমলামত  ত রেন হমব, তা অমন  আমগ শথ্ম ই রনধ্ুাররত 

হময়মে: শেমন, জানুয়ারর - ৩১ রেন, শফব্রুয়ারর - ২৮ রেন (রলপ-ইয়ার োড়া), মাচু - 

৩১ রেন, এরপ্রল - ৩০ রেন...ইতযারে। এই পদ্ধরত রবমের সবুত্র এ ইভামব পালন  রা 

হয়। তাই শে সব আচার-অনুষ্ঠান ইংমররজ বষুপঞ্জীর ওপর প্ররতরষ্ঠত, শসগুরল প্ররত বের 

ঐ এ ই রেমন পারলত হয়, শ ামনা বযরতক্রম হয় না। তাই ইংমররজ বষুপঞ্জী রনময় 

রবেৃঙ্খলা সৃরষ্টর শ ামনা সুমোগ শনই। 

র ন্তু ইসলামী গিনা পদ্ধরত এমন নয়। ইসলামী মামসর গিনা শুরু হয় চাাঁে শেখ্া শগল 

বা শেখ্া শগল না এর ওপর। ইসলামী রেন গিনা শুরু হয় সেযায়, চাাঁে শেখ্ার পর। 

েরে মামসর ২৯ রেমন সেযায় নতুন চাাঁে শেখ্া োয়, তমব ঐ মাস হমব ২৯ রেন, আর 

েরে না শেখ্া োয়, তমব ঐ মাসরি হমব ৩০ রেন। এই জনযই শ ামনা শ ামনা বের 

২৯রি শরাজা হয় আর শ ামনা শ ামনা বের শরাজা হয় ৩০ রি, আবার শ ামনা শ ামনা 

বের ২৮ রেনও। এমনও হয় শে, শ ামনা বের েুইবার রমজামনর শুরু হয় এবং ঈেও 

হয় েুইবার। আমামের জীবদ্দোমতই হয়মতা অমনম ই তা পেুমবিি  মররে। লিয 

 রমবন শে, এ  সময় রমজান পারলত হমে হাড়  াাঁপামনা েীত ামল, আবার এ  

সময় রমজান পারলত হমে গ্রীষ্ম ামল প্রচণ্ড গরমমর সময়। আর েখ্ন এ  ইসলামী 

শেমে ঈে বা রমজান শুরু হয়, অনয আর এ  (এমনর  পােুবতুী শেমেও) শেমে তা 

হয় না। 
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ইসলামী বষুপঞ্জীর আরও অমন  িযথু্ তা বা অস্পষ্টতার পররচয় পাওয়া োয় এই 

 ময় রি আয়ামত: 

২৯:১৪ আরম নূহ (আঃ)—শ  তাাঁর সম্প্রোময়র  ামে শপ্ররি  মররেলাম। রতরন 

তামের মমধ্য পঞ্চাে  ম এ  হাজার বের অবস্থান  মররেমলন। অতঃপর 

তামেরম  মহাপ্লাবন গ্রাস  মররেল। তারা রেল পাপী। 

১৮:২৫ তামের উপর তামের গুহায় রতনে’ বের অরতররি আরও নয় বের 

অরতবারহত হময়মে। 

তাজ্জমবর বযাপার হমে আল্লাহ পা  সরাসরর রনভুুলভামব বলমত পামরন না  ত সময় 

শলমগরেল—তাই ঘুররময় শপাঁরচময় এই অদু্ভত ভাষা বযবহার  মরমেন। এখ্ন রচন্তা  রুন 

রচর  সা শিমত্র অথ্বা গারড় বা বারড় র নবার সময় েরে এই ধ্রমনর ভাষা বযবহার 

 রা হয়, তমব তার পররিরত  ী হমত পামর। 

এইসব রবভ্রারন্তমূল  গিনা র মসর ওপর প্ররতরষ্ঠত, তা আল্লাহ তা’আলা জানানরন। 

এই রবড়ম্বনা এড়ামত আজ াল অমন  ইসলামী পরণ্ডত বমলন—ব সরগুরল চন্দ্র এবং 

শসৌর গিনার ওপর।  ী রবরচত্র েুরি! র ন্তু রূপান্তররত গিনা  রমলও আমরা এই েুই 

সংখ্যা এ  পাব না। এখ্ামন এ িা উোহরি রেরে। আয়াত ২৯:১৪ শেখু্ন:  

আমরা আমগই শেমখ্রে, এ  শসৌর বেমর আমে ৩৬৫ রেন আর এ  চন্দ্র বেমর আমে 

৩৫৪ রেন (রলপ ইয়ার বামে)। মমন রাখ্মত হমব এ  রেমনর সময় মাপ এ ই হমত 

হমব অথু্া  এ  রেন = ২৪ ঘণ্টা তা শসৌর বেরই শহা  বা চন্দ্র বেরই শহা । 
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এখ্ন গিনা  রা ো :  

চন্দ্র বেমর ১০০০ বের গুি ৩৫৪ = ৩৫৪ ০০০ রেন 

শসৌর বেমর ৯৫০ বের গুি ৩৬৫ = ৩৪৬ ৭৫০ রেন 

এই েুই রহসামবর তারতময হমে ৩৫৪ ০০০ রবময়াগ ৩৪৬ ৭৫০ = ৭ ২৫০ রেন 

এই তফাতম  শসৌর বেমর রূপান্তররত  রা ো —৭ ২৫০ ভাগ ৩৬৫ = ১৯.৯ বের 

বা ১৯ বের ৩২৯ রেন। 

তাহমল ইসলামী পরণ্ডতমের েুরির সাথু্ তা শ াথ্ায়? 

এখ্ন আয়াত ১৮:২৫ শে সমময়র  থ্া আল্লাহ পা  বমলমেন, তার গিনা  রুন ওপমরর 

উোহরমির মত। শেখু্ন, র  ফলাফল। 
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নামাে এবং পামপর গিনা 
 

প্ররতরেন (২৪ ঘণ্টায়) পাাঁচবার নামাে পড়া ইসলামমর পাাঁচ স্তমম্ভর মমধ্য এ  অনযতম 

স্তম্ভ। রনয়রমত সরি ভামব নামাে না পড়া শুধু্মাত্র পাপই নয়, অমন  ইসলামী স্বগু, 

শেমন ইরান, আফগারনস্তান, পার স্তান, শসৌরে আরব, ইতযারে শেেগুমলামত এ এ  

েণ্ডনীয় অপরাধ্। নবী রনমজই ইো প্র াে  মররেমলন শে, োরা রীরতমত নামাে আোয় 

 মর না, উরন তামের ঘরবারড় পুরড়ময় রেমত চান। এখ্ামন এ রি হারেমসর উদৃ্ধরত 

শেওয়া হল। এই ধ্রমনর অমন  হারেস আমে। 

ইসলামী  ফাউমেেন বাংলামেে, বুখ্ারী েরীফ, রিতীয় খ্ণ্ড, পৃঃ ৬১, হােীস 

৬২৪। উমর ইব মন হাফ স (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) শথ্ম  বরিুত, রতরন বমলন 

শে নবী (সা.) বমলমেনঃ মুনারফ মের উপর ফজর ও ইোর সালামতর চাইমত 

অরধ্  ভারী সালাত আর শনই। এ েু’ সালামতর  ী ফেীলত, তা েরে তারা 

জানত, তা হমল হামাগুরড় রেময় হমলও তারা উপরস্থত হত। (রাসূলুল্লাহ (সা.) 

বমলন), আরম সং ল্প  মর রেলাম শে মুআয রেনম  ই ামত রেমত বরল এবং 

 াউম  শলা মের ইমামরত  রমত বরল, আর আরম রনমজ এ রি আগুমনর 

মোল রনময় রগময় এরপরও োরা সালামত আমসরন, তামের উপর আগুন ধ্ররময় 

শেই।  
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এ  মুরমন তার জীরবত ামল নূযনতম  তবার নামাে আোয়  রমবন, তার এ িু রহসাব 

 রা ো । 

ইসলামী রবধ্ান অনুোয়ী, নামাে রেিা শুরু হয় এ জন রেশু েখ্ন সাত বের বয়সী 

হয়। আর েে বেমর উপনীত হমল নামাে ফরজ বা বাধ্যতামূল  হময় োয়। রনয়রমত 

নামাে না পড়মল েে বের শথ্ম  মারমধ্ারও  রা শেমত পামর। ধ্রা ো , এ  মুরমমনর 

আয়ুষ্কাল পাঁচারে (৮৫) বের। অথু্া  পাঁচারে বের পেুন্ত এ াধ্ামর তেরন  পাাঁচবার তাম  

নামাে আোয়  রমত হমব। 

সুতরাং জীরবত থ্া া ালীন নামাে আোময়র সময় হমব ৮৫-১০ = ৭৫ বের। এ  

বেমর ৩৬৫ রেন রহসামব ধ্রা ো । 

সবুমমাি নামাে আোয়  রমত হমব ৭৫ গুি ৫ গুি ৩৬৫ = ১৩৬ ৮৭৫ বার বা ১ লি 

েরত্রে হাজার আিেত পাঁচাত্তর বার। 

এই রহসাব ধ্রা হময়মে—শুধু্মাত্র ঘমর, এ া ী নামাে আোময়র ওপর। 

এই রহসামব প্ররত শুক্রবার অথু্া  জুমার নামাে ও অতযরধ্  নফল নামাে বাে শেওয়া 

হময়মে। 

এ  বেমর ৫২ জুমা নামাে হমব। 

তাহমল সারা জীবমন জুমার নামাজ পড়মত হমব ৭৫ গুি ৫২ = ৩ ৯০০ বার। এই 

সংখ্যারি ওপমর রনিুীত সংখ্যার সামথ্ শোগ  রা শেমত পামর। জুমার নামাে 
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বাধ্যতামূল —এবং এই নামাে গৃমহ পড়া োমব না। জুমার নামাে মসরজমে পড়া 

বাধ্যতামূল । 

র ন্তু, হারেস পমড় শবাো োয়, এ  মুরমনম  এত বার নামাে আোয়  রার প্রময়াজন 

শনই।  

ইসলামী  ফাউমেেন বাংলামেে, বুখ্ারী েরীফ, রিতীয় খ্ণ্ড, পৃঃ ৫৮, হােীস 

৬১৭। আবেুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.)...আবেুল্লাহ ইব ন উমর (রা.) শথ্ম  বরিুত, 

রাসূলুল্লাহ (সা.) বমলমেনঃ জামা’আমত সালামতর ফেীলত এ া ী আোয় ৃত 

সালামতর সাতাে’ গুন শবেী।  

এখ্ন ওপমর রহসাব ৃত ১৩৬ ৮৭৫ শ  ২৭ রেময় ভাগ  রমল প্রায় ৫ ০৬৯ বার নামাে 

হয়। 

এই ৫ ০৬৯ বার শ  ৫ রেময় ভাগ  রমল পাওয়া োয় ১০১৩.৮ রেন। 

১০১৩.৮ রেনম  ৩৬৫ রেয়া ভাগ  রমল পাওয়া োয় প্রায় ২.৮ বের বা েুই বের নয় 

মামসর মমতা। 

এর এর অথু্ হমে: এ জন মুরমন প্ররতরেন ধ্মর ২ বের ৯ মাস তার রন িস্থ মসরজমে 

োতায়াত  মর পাাঁচরি বাধ্যতামূল  নামাে আোয়  রমলই তার জীবমনর সব নামাে 

আোয় হময় োমব। এরপর তার আর নামাে পড়ার ের ার শনই; শুধু্মাত্র শুক্রবামরর 

জুমার নামাে পড়া োড়া। অথু্া , শতমরা বেমর উপনীত হবার পূমবুই তা’র নামামের 

পালা শেষ হময় োমব। অন্তত ওপমরর হারেস অনুোয়ী গিনা  রমল তাইই পাওয়া োয়। 



30 
ag©Kvix BeyK 

মজার বযাপারই বমি! 

অনয এ  হারেমস ২৭ গুমির স্থমল ২৫ গুি বলা হময়মে, শেমন উি হারেস বই-এর 

৬১৮ নম্বর হােীস। 

এখ্ন আরও এ রি হারেস পড়া ো : 

ইসলামী  ফাউমেেন বাংলামেে, বুখ্ারী েরীফ, রিতীয় খ্ণ্ড, পৃঃ ৫৮ হােীস 

৬১৮। মূসা ইব ন ইসমাঈল (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) শথ্ম  বরিুত, রতরন 

বমলন, রাসূলুল্লাহ বমলমেনঃ শ ান বযরির জামা’আমতর সামথ্ সালামতর 

সওয়াব, তার রনমজর ঘমর বাজামর আোয় ৃত সালামতর সাওয়াব রিগুন  মর 

পাঁরচে গুন বারড়ময় শেয়া হয় (১)। এর  ারি এই শে, শস েখ্ন উত্তমরূমপ 

উেূ  রল, তারপর এ মাত্র সালামতর উমদ্দমেয মসরজমে রওয়ানা  রল তার 

প্ররত  েমমর রবরনমময় এ রি মতুবা বৃরদ্ধ  রা হয় এবং এ রি গুনাহ মাফ 

 রা হয়। সালাত আোময়র পর  শস েতিি রনজ সালামতর স্থামন থ্াম , 

রফররশ তাগি তার জনয এ বমল েু’আ  রমত থ্াম ন—“শহ আল্লাহ ! আপরন 

তার উপর রহমত বষুি  রুন এবং তার প্ররত অনুগ্রহ  রুন।” আর 

শতামামের শ উ েতিি সালামতর অমপিায় থ্াম  ততিি পেুন্ত শস সালামত 

রত বঅমল গিয হয়। 

পােিী া (১): এ হােীমস শুধু্ পাঁরচে গুি বৃরি হওয়াই বলা হয়রন, বরং রিগুি 

 মর পাঁরচে গুন বারড়ময় শেওয়ার  থ্া বলা হময়মে। 

রনমচর হারেসরি পড়া ো :  
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ইসলামী  ফাউমেেন বাংলামেে, বুখ্ারী েরীফ, রিতীয় খ্ণ্ড, পৃঃ ৩২৭, হােীস 

১১১৭। আবেুল্লাহ ইব ন ইউসুফ (র.)...আবূ শহারায়রা (রা.) শথ্ম  বরিুত, 

রাসূলুল্লাহ (সা.) বমলমেনঃ মাসরজেুল হারাম বযতীত আমার এ মসরজমে 

সালাত আোয়  রা অপরাপর মসরজমে এ  হাজার সালামতর চাইমত উত্তম।  

ধ্রা ো , এ  মুরমন মরেনায় রগময় এ  মাস (৩০ রেন) থ্া মলা এবং প্ররতরেন নবীর 

মসরজমে রগময় পাাঁচ নামাে আোয়  রল। 

এর পুরস্কার হমব ১০০০ গুি ৫ গুি ৩০ = ১৫০ ০০০। 

এখ্ন শসই মুরমন েরে ওপমর শেখ্ামনা রহসাব মত মসরজমে নামাজ আোয়  মর থ্াম , 

অথু্া  মরেনায় োবার আমগ, তা’হমল মরেনা শথ্ম  শফরার পর তার নামাে বার  থ্াম -

- 

১৩৬ ৮৭৫ রবময়াগ ১৫০ ০০০ = -১৩ ১২৫ 

এই সংখ্যারি রবময়াগাত্ম  (রনমগরিভ) হময়মে এই  ারমি শে, ঐ মুরমমনর সারা জীবমন 

শে সালামতর প্রময়াজন রেল তা’র চাইমতও অমন  শবরে সালাত শস আোয়  মর 

শফমলমে রতররে রেন মেীনায় নবীর মসরজমে সালাত আোয়  মর। 

তা’হমল শ ামনা মুরমন  াবা েরীমফ এ  নামাে আোয়  রমল  ত পুিয পামব? 

অমন রেন আমগ আরম ‘আরলম’ সফিওয়যার র মনরেলাম। শসই সফিওয়যার এখ্ন 

আমার নতুন  মু্পিামর চমল না। আগ্রহী পািম রা ‘আলীম’ সফট ওয়যার র মন অথ্বা 

িাউন-শলাি  মর রনমচর অনুবাে ৃত হারেমসর সতযতা োচাই  মর রনমত পামরন। 
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Transmitted by Ibn Majah. (Al-Tirmidhi, Number 247- taken 

from the Alim CD-ROM Version 

Narrated Anas ibn Malik Allah's Messenger (peace be upon 

him) said: The prayer of a person in his house is a single 

prayer; his prayer in the mosque of his tribe has the reward 

of twenty-five prayers; his prayers in the mosque in which 

the Friday prayer is observed has the reward of five hundred; 

his prayer IN THE MOSQUE OF AQSA (i.e. BAYT AL-MAQDIS) 

has a reward of fifty thousand prayers; his prayer in MY 

MOSQUE (the Prophet's mosque in Medina) has a reward of 

fifty thousand prayers; and the prayer in the Sacred Mosque 

(Ka'bah) at Makkah has a reward of one hundred thousand 

prayers.  

বাংলা অনুবাে হমে: 

আনাস ইবমন মারল  বিুনা  মরমেন: রাসূলুল্লাহ (সা) বমলমেন: এ  বযরি 

তার রনজস্ব গৃমহ নামাে আোয়  রমল তার মতুবা হমব এ । শস েরে তার 

শগামত্রর মসরজমে নামাে পমড় তার মতুবা হমব পাঁরচেরি নামামের সমান। শস 

জুমার মসরজমে নামাে আোয়  রমল তার মতুবা পামব পাাঁচেত গুি। আল-

আ সা মসরজমে এ  নামাে পড়ার মতুবা হমে পঞ্চাে হাজার নামামের 

সমান। আমার মসরজমে এ  নামাে পড়মল তার মতুবা হমব হমব পঞ্চাে 
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হাোর নামামের সমান। আর  াবার মসরজমে এ  নামামের মতুবা হমব এ  

লি নামামের সমান। 

এখ্ন পামপর রহসাব  রা ো । এ জন মুরমন তার জীবদ্দোয়  ত পাপ  রমব, তার 

সরি  রহসাব শ উ জামন না। তমব আমরা ধ্মর রনমত পারর শে, প্রমতয রেন শস বামরারি 

পাপ  মর। রচন্তা  রা োয় শে, শস তেরন  পাপ  রমে এইভামব: 

েুই হামত েুই পাপ 

েুই পাময় েুই পাপ 

েুই শচামখ্ েুই পাপ 

েুই  মিু েুই পাপ 

এ  মুমখ্ এ  পাপ 

এ  রজহবায় এ  পাপ 

এ  রলমঙ্গ (স্ত্রী অথ্বা পুরুষ) এ  পাপ 

এ  নারস ায় এ  পাপ 

সবুমমাি বামরা পাপ। অবেযই এই পামপর তারল ায় অমন  র েুই বাে পমড়মে—

মরস্তমষ্কর পাপ ( ুরচন্তা), আঙু্গমলর পাপ, শেৌনতার পাপ (রবরভন্ন প্র ার)—এই সব আর 

র । 

তাই জীরবত অবস্থায় (েে শথ্ম  পাঁচারে বের পেুন্ত) তার পামপর সংখ্া হমব ১২ গুি 

৭৫ গুি ৩৬৫ = ৩২৮ ৫০০০ রি (৩ লি ২৮ হাজার ৫০০)। 

এই রবোল পাপ শথ্ম  মুরির উপায়  ী? 
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অমন  পাপই অেুর সামথ্ মুমে শফলা হয়। শেমন, েুই হাত শধ্ৌমতর সময় েুই পাপ 

শধ্ৌত হময় োয়…এই র ম ভামব এ বার অেু  রমল নূযনতম বামরারি পাপ আল্লাহ 

পা  িমা  মর শেন। অেু শেমষ আবার নতুন  মর পাপ  রা চলমব, এই চক্র চলমব 

রেন রাত সব সময়ই।  

র ন্তু এই বামরা পামপর চাইমতও অসংখ্য পাপ এ  মুরমন তেরন   মর থ্াম । এই 

সব অগুনরত পাপ শথ্ম  মুরির  ী উপায়? 

এর এ  সহজ উত্তর হমে সালাত। 

শেখু্ন এই হারেস: 

সহীহ মুসরলম, বাংলামেে ইসলামী  শসন্টার ঢা া, খ্ণ্ড ২, পৃঃ ৩২২,  হােীস 

১২৪০। আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) শথ্ম  বিুনা  মরমেন শে, রাসুলুল্লাহ 

(সা) বমলমেনঃ শে বযরি প্রমতয  ওয়াি নামামের শেমষ শতরত্রেবার আল্লাহ র 

তাসবীহ বা পরবত্রতা বিুনা  রমব, শতরত্রেবার আল্লাহ র তাহমীে বা প্রেংসা 

 রমব এবং শতরত্রেবার তা বীর বা আল্লাহ র মহে বিুনা  রমব আর এইভামব 

রনরানব্বই বার হওয়ার পর েততম পূিু  রমত বলমব—“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু 

ওয়াহোহু লা েরী া লাহু-লাহুল মুল ু ওয়া লাহুল হামেু ওয়া হুয়া আলা  ুরল্ল 

রআইময়ন  ােীর” অথু্া  আল্লাহ োড়া শ ান ইলাহ শনই। রতরন এ   ও লা-

োরী । সাবুমভৌম িমতার অরধ্ ারী এ মাত্র রতরনই। সব প্রেংসা তাাঁরই 

প্রাপয। রতরন সবর েু  রমত সিম—তার শগানাহ সমূহ সমুমদ্রর শফনারারের  

মত অসংখ্য হমলও মাফ শেওয়া হয়।  
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এই হারেমস পররষ্কার হয় না—সারা জীবমনর পাপ নার  এ  রেন বা তেীয় অংমের 

পাপ। েরে সারা জীবমনর পাপ হময় থ্াম  তমব পাপমমাচমনর এর চাইমত ভাল পন্থা 

আর  ী হমত পামর? আর েরে তেরন  পামপর জনয হময় থ্াম —তমব গিনা  মর রনন 

 য়বার এই পন্থা রনমত হমব জীবমনর সমস্ত পাপ শথ্ম  মুরি পাবার জনয।  

এর চাইমতও ভামলা পন্থা আমে: ওপমর উদৃ্ধত বুখ্ারী েরীফ হারেস ৬১৮-মত। 

এই হারেমস বলা হময়মে: 

‘...শস েখ্ন উত্তমরূমপ উেূ  রল, তারপর এ মাত্র সালামতর উমদ্দমেয 

মসরজমে রওয়ানা  রল তার প্ররত  েমমর রবরনমময় এ রি মতুবা বৃরদ্ধ  রা 

হয় এবং এ রি গুনাহ মাফ  রা হয়’। 

ওপমরর রহসাব অনুোয়ী, মসরজমের উমদ্দমে ২৩৭ ৭৫০ বার  েম শফলমলই আল্লাহ 

পা  সব পাপ মাফ  মর শেমবন।  

ইসলামী পাপ শথ্ম  মুরি পাবার সবুমশ্রষ্ঠ পন্থা হমব হজ্জ পালন। এ বার হজ্জ পালন 

 রমলই জীবমনর সমস্ত পাপ খ্ণ্ডন হময় োমব—প্ররতরি হারজ হময় োমব নবজাত রেশু। 

র ন্তু এই হে হমত হমব হমের শমৌসুমম—অনয সময় নয়, অথু্া  উমরা  রমল সমস্ত 

পাপমমাচন হমব না—হয়ত বা আংরে  হমত পামর। 

ইসলামী  ফাউমেেন বাংলামেে, বুখ্ারী েরীফ, তৃতীয় খ্ণ্ড, পৃঃ ৭০, হােীস 

১৪৩১। আেম (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) শথ্ম  বরিুত, রতরন বমলন, আরম 

রাসূলুল্লাহ (সা.) শ  বলমত শুমনরেঃ শে বযরি আল্লাহ র উমদ্দমেয হে  রমলা 
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এবং অোলীন  থ্াবাতুা ও গুনাহ শথ্ম  রবরত রইল, শস নবজাত  রেশু, 

োম  তার মা এ মুহুমতুই প্রসব  মরমে, তার নযায় রনষ্পাপ হময় রফরমব।  

আরও এ রি হারেস শেখ্া ো : 

এরহয়াও উলুরমদ্দীন, বাংলা অনুবাে মাওলানা  মুরহউরদ্দন খ্ান,রিতীয় খ্ণ্ড, পৃঃ 

১৭। হেরত আলী (রাঃ) বমলনঃ শে বযরি নামামে োাঁরড়ময় শ ারআন 

শতলাওয়াত  মর, শস প্রমতয  হরমফর বেমল এ ে’রি সওয়াব পায়। শে 

নামামে বমস শ ারআন শতলাওয়াত  মর শস প্রমতয  হরমফর বেমল পঞ্চােরি 

সওয়াব পায় এবং শে ওেু োড়া পাি  মর শস েেরি শন ী পায়। রামতর 

শবলায় নামামে োাঁরড়ময় পড়া সমবুাত্তম। শ ননা, রামতর শবলায় মন খু্ব এ াগ্র 

থ্াম ।  

উইর রপরিয়া ঘাাঁিাঘাাঁরি  মর জানা শগল শে, শ ারামন ৩৩০ ১১৩রি হরফ আমে; হরফ 

বলমত এখ্ামন আররব হরফই বলা হমে তামত শ ামনা সমেহ শনই— ারি শ ারামনর 

অনুবাে, শস শে ভাষায়ই হউ  না শ ন, তা’ নার  শ ারান নয়—এিা সব ইসলামী 

পরণ্ডতমের অরভমত। 

শেখ্া ো , এ বার শ ারান শতলাওয়াত সম্পন্ন  রমল  তিু ু সওয়াব বা পুিয পাওয়া 

োমব। ধ্রা ো , শস নামামে বমস সমূ্পিু শ ারান শতলাওয়াত  রল। আর েরে শস 

আংরে  শ ারান শতলাওয়াত  মর, তমব রনমচর রহসাবরি সংমোধ্ন  মর রনমত হমব। 

৫০ গুি ৩৩০ ১১৩ =১৬ ৫০৫ ৬৫০ (মষাল রমরলয়মনরও শবেী) 
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অমনম ই বমল থ্াম ন, এ জন সাচ্চা মুরমমনর উরচত হমব মামস এ বার শ ারান 

শতলায়াত  রা। তাহমল বেমর বামরা বার, এবং তার জীবদ্দোয় হমব এই প্র ার— 

১৬ ৫০৫ ৬৫০ গুি ১২ গুি ৭৫ = ১৪ ৮৫৫ ০৮৫ ০০০ (প্রায় ১৫ রবরলয়ন বা ১৫০০ 

শ ারি) 

এই অরবোসয শন ী পাওয়া  ল্পনারও বাইমর। এর অথু্ হমে, এ  মুরমন েত পাপই 

 রু  না শ ন, নামাে, শ ারান শতলাওয়াত িারা সমস্ত পামপর শথ্ম  শস মুরি পামবই। 

আর সবুমেষ পন্থা হমে, শুধু্ এ বার হে  রমলই সমস্ত পাপ আল্লাহ পা  ধু্ময় মুমে 

সাফ  মর শেমবন। 

এই রহমসব শথ্ম  আমরা পররষ্কার বুেমত পারর, শ ন সমস্ত ইসলামী রবে পাপ এবং 

েুনুীরতমত আ ণ্ঠ রনমরজ্জত। 

শেষ প্রশ্ন হমত পামর—নবী  রীম র  শ ামনা পাপ  মরমেন র ংবা এখ্নও  মর 

চমলমেন?  

আমরা শ ারামন শেরখ্ শে, আল্লাহ তা’লা রনমজই স্বী ার  মরমেন শে, তাাঁর সবচাইমত 

রপ্রয় নবী অমন  পাপ  মরমেন। শেখু্ন: 

৪০:৫৫ অতএব, আপরন সবর  রুন। রনিয় আল্লাহ র ওয়াো সতয। আপরন 

আপনার শগানামহর জমনয িমা প্রাথু্না  রুন এবং স াল-সেযায় আপনার 

পালন তুার প্রেংসাসহ পরবত্রতা বিুনা  রুন। 
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৪৭:১৯ শেমন রাখু্ন, আল্লাহ বযতীত শ ান উপাসয নাই। িমাপ্রাথু্না  রুন, 

আপনার ত্রুরির জমনয এবং মুরমন পুরুষ ও নারীমের জমনয। আল্লাহ শতামামের 

গরতরবরধ্ ও অবস্থান সম্পম ু জ্ঞাত। 

নবী সারা জীবমন সম্ভাবয  ত পাপ  মরমেন, তার এ িা ধ্ারিা রনমচর হারেমস পাওয়া 

োয়। 

ইসলামী  ফাউমেেন বাংলামেে, বুখ্ারী েরীফ, নবম খ্ণ্ড, পৃঃ ৫৫৩, হােীস 

৫৮৬৮। আবুল ইয়ামান (র)…আবূ হুরায়রা (রা) বিুনা  মরন, আরম রাসূলুল্লাহ 

(সা) শ  বলমত শুমনরেঃ আল্লাহ র  সম! আরম প্রতযহ সত্তরবামররও শবেী 

ইরস্তগফার ও তাওবা  মর থ্ার । 

উপমরর হারেস শথ্ম  অনুমান  রা শেমত পামর রাসূলুল্লাহ তেরন  গড়পড়তা সত্তররি 

পাপ  রমতন। এখ্ন সহমজই আমরা রহসাব  মর রনমত পারর তাাঁর জীবদ্দোয়  ী 

পররমাি পাপ  মররেমলন। 

র ন্তু আল্লাহ অরতেয় চালা । তাই রনমম্নর আয়ামত আল্লাহ পা  নবীর সমস্ত অতীত 

এবং ভরবষযমতর পাপ মাজুনা  মর রেময়মেন। অতীমতর পাপ বলমত  ী শবাোয়, তা 

শবাধ্গময। র ন্তু ভরবষযমতর পাপ বলমত আল্লাহ পা   ী বমলমেন, তা পররষ্কার নয়। 

এমন হমত পামর শে, ভরবষযমতর পাপ বলমত নবীর মরমিাত্তর পাপ বলা হময়মে। অথু্া , 

মৃতুযর পমর ইসলামী স্বমগু রগময়ও নবী পাপ  রমেন—এখ্নও। র ন্তু আল্লাহ শসই সব 

পাপ মাফ  মর শেমবন। 
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৪৮:১ রনিয় আরম আপনার জমনয এমন এ িা ফয়সালা  মর রেময়রে, ো 

সুস্পষ্ট 

৪৮:২ োমত আল্লাহ আপনার অতীত ও ভরবষযমত ত্রুরিসমূহ মাজনুা  মর 

শেন এবং আপনার প্ররত তাাঁর শনয়ামত পূিু  মরন ও আপনাম  সরল পমথ্ 

পররচারলত  মরন। 

অনযানয শে সব আয়ামত নবীর পামপর বিুনা আমে শসগুমলা হমে: ৯৪:২ এবং ৯৪:৩। 

আর এ িা সুখ্বর হমে—নারস্ত  এবং ইসলাম-রবমিষীরা োরা অমন বার শ ারান 

আবৃরত্ত  মরমে, তারাও শে তামের পাপ শথ্ম  হয়ত োড়া শপময় োমব, তা ওপমরর 

রহসাব শথ্ম  প্রতীয়মান হয়। তাই নারস্ত , ইসলামমফাব, ইসলাম ঘৃিা ারী, হারামমখ্ার, 

হারামজাো…এমের উরচত হমব আরও শবরে শবরে শ ারান পড়া। 
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আল্লাহ র সুে  ষা 
 

[দ্রষ্টবয: এই রচনায় উদৃ্ধত শ ারামনর অরধ্ াংে আয়াত শনওয়া হময়মে তফসীর 

মাআমরফুল শ ারআন (বাংলা অনুবাে ও সংরিপ্ত তফসীর), হেরত মাওলানা মুফতী 

মুহাম্মে োফী’ (রহঃ), অনুবাে মাওলানা মুরহউদ্দীন খ্ান হমত] 

ইসলামম সুে গ্রহি  রা এবং সুে শেওয়া অতযন্ত  ড়া রড়ভামব রনরষদ্ধ। সুমের 

 ারবামরর রনরষদ্ধতা রনময় শ ারামন অমন  আয়াত আমে, শেমন:  

২:২৭৫ োরা সুে খ্ায়, তারা র য়ামমত েোয়মান হমব, শেভামব েোয়মান হয় ঐ বযরি, 

োম  েয়তান আসর  মর শমাহারবষ্ট  মর শেয়। তামের এ অবস্থার  ারি 

এই শে তারা বমলমে: ক্রয় রবক্রয়ও শতা সুে শনয়ারই মত। অথ্চ আল্লাহ 

তাআলা ক্রয় রবক্রয় তবধ্  মরমেন এবং সুে হারাম  মরমেন। অতঃপর োর 

 ামে তার পালন তুার পি শথ্ম  উপমেে এমসমে এবং শস রবরত হময়মে, 

পূমবু ো হময় শগমে, তা তার বযাপার আল্লাহ র উপর রনভুরেীল। আর োরা 

পুনরায় সুে শনয়, তারাই শোেমখ্ োমব। তারা শসখ্ামন রচর াল অবস্থান 

 রমব। 

ওপমরর আয়ামত আল্লাহ সুেমখ্ার মহাজনমের নরম  পািাবার  থ্া উমল্লখ্  মরমেন।  
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ইব মন  ারসমরর বিুনায়: 

তাফসীর ইব মন  াসীর, প্রথ্ম, রিতীয় ও তৃতীয় খ্ণ্ড, পৃঃ ৭৪৭। রমরামজর রামত্র 

রাসূলুল্লাহ (সঃ)  ত গুমলা শলা ম  শেমখ্ন শে, তামের শপি বড় বড় ঘমরর মত। 

রতরন রজমজ্ঞস  মরনঃ এই শলা  গুমলা শ ?’ বলা হয় এর সুেমখ্ার।’  

সহীহ বুখ্ারীর এ িা হােীস উমল্লখ্  মর ইব মন  াসীর আরও রলমখ্মেন: 

তাফসীর ইব মন  াসীর, প্রথ্ম, রিতীয় ও তৃতীয় খ্ণ্ড, পৃঃ ৭৪৭। অনয বিুনায় রময়মে 

শে, তামের শপি সমপু পররপূিু রেল ো বারহর হমত শেখ্া োরেল। সহীহ বুখ্ারী েরীমফর 

মমধ্য সুেীঘু রনদ্রার হােীমস হেরত সুমরা’ রবন জুনেুব (রাঃ) হমত বরিুত আমে শে, 

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বমলমেনঃ ‘েখ্ন আরম লাল রং রবরেষ্ট এ রি নেীমত শপৌঁরে োর পারন 

রমির মত লাল রেল, তখ্ন আরম শেরখ্ শে,  ময় রি শলা  অরত  মষ্ট নেীর তীমর 

আসমে। র ন্তু তীমর এ জন শফমরেতা বহু পাথ্র জমা  মর বমস আমেন এবং তামের 

মুখ্ শফমড় এ  এ রি পাথ্র ভমর রেমেন। তারপর শস পলায়ন  রমে। অতঃপর 

পুনরায় এই রূপই হমে। আরম রজমজ্ঞস  মর জানমত পারর শে, তারা সুেমখ্ামরর েল। 

তামের এই োরস্তর  ারি এই শে, তারা বলমতা সুে বযবসাময়র মতই। তামের এই 

প্ররতবাে রেল েরীয়মতর উপর এবং আল্লাহ তা’আলার রনমেুমের উপর। তারা সুেম  

ক্রয় রবক্রময়র মত হালাল মমন  রমতা।  

[আগ্রহী পািম রা ইসলারম  ফাউমেেন বাংলামেে প্র ারেত বুখ্ারী েরীফ, রিতীয় 

খ্ে, পৃঃ ৪২৭, হােীস ১৩০৩ পমড় রনমত পামরন।] 

এখ্ামন সুমের পররিামমর আরও  ময় রি ভয়াবহ ইসলামী রচত্র শেওয়া হল: 
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বাংলামেে ইসলামী  ফাউমেেন, সুনানু ইবমন মাজাহ , রিতীয় খ্ণ্ড, পৃঃ ৩২৩, হােীস 

২২৭৩। আবু ব র ইবন আবু োয়বা (র)...আবু হুরায়রা (রা) শথ্ম  বরিুত। রতরন 

বমলন, রাসূলুল্লাহ (সা) বমলমেনঃ রমরামজর রামত আরম এমন এ   াওমমর পাে রেময় 

গমন  রর, োমের শপি রেল ঘমরর মত, োর মমধ্য রবরভন্ন র মমর সাপ বাইমর শথ্ম  

োরেল আরম রজজ্ঞাসা  রর, রজবরাঈল, এরা  ারা? রতরন বমলনঃ এরা সূেমখ্ার।  

বাংলামেে ইসলামী  ফাউমেেন, সুনানু ইবমন মাজাহ , রিতীয় খ্ণ্ড, পৃঃ ৩২৩, হােীস 

২২৭৪। ‘আবেুল্লাহ ইবন সাঈে (র)...আবু হুরায়রা শথ্ম  বরিুত। রতরন বমলন, 

রাসূলুল্লাহ (সা) বমলমেনঃ সূে হমলা সত্তর প্র ামরর পামপর সমরষ্ট। তার সবমচময় 

সহজরি হমলা আপন মাময়র সামথ্ বযরভচার  রা।  

এতেসমেও নবীর েুমগর আরমবরা শলাভনীয় সুমের বযবসা োমড়রন। নবীর অমন  

রন িাত্মীয় সুমের  ারবার  রমতন। এাঁমের মমধ্য সবচাইমত উমল্লখ্মোগয রেমলন নবীর 

চাচা আল-আব্বাস। তাই আল্লাহ নারমময় রেমলন এই আয়াত: 

২:২৭৬ আল্লাহ তাআলা সুেম  রনরিহ্ন  মরন এবং োন-খ্য়রাতম  বরধ্ুত  মরন। 

আল্লাহ পেে  মরন না শ ান অরবোসী পাপীম । 

ইব মন  ারসমরর বযাখ্যা অনুোয়ী এই আয়ামতর প্রসঙ্গ হমে: 

তাফসীর ইব মন  াসীর, প্রথ্ম, রিতীয় ও তৃতীয় খ্ণ্ড, পৃঃ ৭৫২। আল্লাহ তা’আলা বমলন 

শে রতরন সুেম  সমূমল ধ্বংস  মরন। অথু্া  হয় ওিাম ই সরাসরর নষ্ট  মরন, না হয় 

ওর বর ত নষ্ট  মর থ্াম ন। েুরনয়ামতও ওিা ধ্বংমসর  ারি হয় এবং পর ামলও 

োরস্তর  ারি হয়।  
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লিিীয় শে, েরেও আল্লাহ সুেম  রনরিহ্ন  রমত েৃঢ় প্ররতজ্ঞ, তবুও আল্লাহ প্ররতজ্ঞা 

 মরমেন, শে আল্লাহর নামম োন-খ্য়রাত  রমব, আল্লাহ তাম  বরধ্ুত ধ্ন-সম্পে 

শেমবন। এিা সুমের পেুাময় পমড় র  না, আমরা পমর আমলাচনা  রব। 

২:২৭৮ শহ ঈমানোরগন, শতামরা আল্লাহ ম  ভয়  র এবং সুমের শে সমস্ত বম য়া 

আমে, তা পররতযাগ  র, েরে শতামরা ঈমানোর হময় থ্া । 

২:২৭৯ অতঃপর েরে শতামরা পররতযাগ না  র, তমব আল্লাহ ও তাাঁর রসূমলর সামথ্ 

েুদ্ধ  রমত প্রস্তুত হময় োও। র ন্তু েরে শতামরা তওবা  র, তমব শতামরা 

রনমজর মুলধ্ন শপময় োমব শতামরা  ারও প্ররত অতযাচার  মরা না এবং শ উ 

শতামামের প্ররত অতযাচার  রমব না। 

ওপমরর েু’রি আয়ামত আল্লাহ পা  মুরমনমের রনমেুে রেমেন শে, োরা সুেমখ্ার, তারা 

শেন শস্বোয় তামের  ামে প্রাপয সুে পররহার  মর শনয়। অথু্া , শস সব সুেমখ্ার 

মহাজমনরা শুধু্মাত্র মূলধ্ন শফরত পামব—সুে পামব না। 

এর পমরও আরমবর সুেমখ্ামররা তামের সুমের বযবসা োড়মত গরড়মরস  রমত থ্াম । 

তখ্ন আল্লাহ কু্রদ্ধ হময় ঐসব িা ার শলনমেন ারীমের রবরুমদ্ধ েুদ্ধ শঘাষিা  মরন। 

এই েুমদ্ধর আমেে রতরন তাাঁর নবীম  রেময় শেন।  

এই আয়াতগুমলার প্রসঙ্গ হমে: 

তাফসীর ইব মন  াসীর, প্রথ্ম, রিতীয় ও তৃতীয় খ্ণ্ড, পৃঃ ৭৫৫। সা ীফ শগামত্রর বানু 

আমর রবন উমাময়র ও বানু মাখ্েুম শগামত্রর বানু মুগীরার সম্বমে এই আয়াতরি অবতীিু 

হয়। অজ্ঞতার েুমগ তামের মমধ্য সুমের  ারবার রেল। ইসলাম গ্রহমির পর বানু আমর 
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বানু মুগীরার রন ি সুে চাইমত থ্াম । তারা বমলঃ ইসলাম গ্রহমির পর আমরা তা 

রেমত পারর না। অবমেমষ তামের মমধ্য েগড়া শবাঁমধ্ োয়। মক্কার প্ররতরনরধ্ হেরত 

আত্তাব রবন উসাময়ে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-ম  এই সম্বমে পত্র রলমখ্ন। এই 

পররমপ্ররিমত এই আয়াতরি অবতীিু হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) এিা রলমখ্ পারিময় শেন 

এবং তামের জনয সুে গ্রহি অববধ্ শঘাষিা  মরন। ফমল বানু আমর তাওবা  রতঃ 

তামের সুে সমূ্পিুরূমপ শেমড় শেয়। এই আয়ামত ঐ শলা মের ভীষিভামব ভয় প্রেেুন 

 রা হময়মে োরা সুমের অববধ্তা শজমন শনয়া সমেও ওর উপর প্ররতরষ্ঠত রময়মে। 

হেরত ইবমন আব্বাস (রাঃ) বমলনঃ ‘র য়ামমতর রেন সুেমখ্ারম  বলা হমব—‘শতামরা 

অস্ত্র েমস্ত্র সরজ্জত হময় আল্লাহ র সামথ্ েুদ্ধ  রার জনয প্রস্তুত হময় োও।‘ রতরন বমলনঃ 

‘শে সমময় রেরন ইমাম থ্া মবন তাাঁর জমনয এিা অবেয  তুবয শে, োরা সুে পররতযাগ 

 রমব না তামেরম  তাওবা  রামবন। েরে তারা তাওবা না  মর তমব রতরন তামেরম  

হতযা  রামবন।’ হেরত হাসান বসরী (রঃ) ও হেরত ইবমন সীরীমনরও (রঃ) এিাই 

উরি।  

 ী ভয়ান   থ্া এখ্ামন শলখ্া হময়মে। রচন্তা  রুন—বাংলামেমে পা া ইসলামী োসন 

 াময়ম হমল  ী হমত পামর। 

ওপমরর আয়াতগুরলমত ো বলা হময়মে, তা হমে সাধ্ারি বা সরল সুে, অথু্া  শে 

সুমের হার ও পররমাি সবুো সমান থ্াম । তার মামন এই সুে চক্রবৃরদ্ধ হামর বৃরদ্ধ 

পায় না। আল্লাহ েখ্ন জানমলন শে, সুে চক্রবৃরদ্ধ আ ামর বাড়মত পামর, তখ্ন নারমময় 

রেমলন এই আয়াত:  
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৩:১৩০ শহ ঈমানোরগি। শতামরা চক্রবৃরদ্ধ হামর সুে শখ্ময়া না। আর আল্লাহ ম  ভয় 

 রমত থ্া , োমত শতামরা  লযাি অজুন  রমত পার। 

আল্লাহ েখ্ন জানমলন শে, রনমষধ্াজ্ঞা সমেও ইহুরেরা চক্রবৃরদ্ধ সুমের  ারবার  রত, 

তখ্ন তামের  মিার সাজার বযবস্থা  রমলন। 

৪:১৬১ আর এ  ারমি শে, তারা সুে গ্রহি  রত, অথ্চ এ বযাপামর রনমষধ্াজ্ঞা আমরাপ 

 রা হময়রেল এবং এ  ারমি শে, তারা অপমরর সম্পে শভাগ  রমতা 

অনযায়ভামব। বস্তুতঃ আরম  ামফরমের জনয ততরী  মর শরমখ্রে শবেনাোয়  

আোব। 

এখ্ন শেখ্া ো  ইসলামী সুে বলমত  ী শবাোয়। এই বযাপামর আরম এখ্ন পেুন্ত 

পররষ্কার শ ান বিবয শেরখ্রন—না শ ারামন, না অগুিরত হারেমস। শ ারামনর শ াথ্াও 

সুমের েমথ্ারচত সংজ্ঞা শেওয়া হয়রন। শুধু্ সুেম  হারাম এবং োরা সুমের বযবসা  মর, 

তামের রবরুমদ্ধ  মিার সাজার  থ্া শলখ্া হময়মে। সুমের রহসাব  ীভামব  রা হয়, 

তার শ ামনা আভাসই শেওয়া হয়রন শ ারামন। তমব ওপমর উদৃ্ধত শ ারামনর এ  

আয়াত (৩:১৩০) শথ্ম  ধ্ারিা  রা োয় শে, আধু্রন   ামলর মতই তখ্নও চক্রবৃরদ্ধ 

সুমের প্রচলন রেল। অনুমান  রা শেমত পামর, এই চক্রবৃরদ্ধ সুে শ মন  মর রহসাব 

 রা হয়, শস রবষময়ও আরমবর সুমের বযবসায়ীরা জানমতা। 

এখ্ামন ইসলামী সুে  াম  বলা হয় শস বযাপামর র েু হারেস শেওয়া হল—  

বাংলামেে ইসলামী  ফাউমেেন, বুখ্ারী েরীফ, চতুথ্ু খ্ণ্ড, পৃঃ ২১, হােীস ১৯৫০। 

আবূ নুআঈম (র.)...আবূ সাঈে খু্েরী (রা.) শথ্ম  বরিুত, রতরন বমলন, আমামের রমরশ্রত 
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শখ্জুর শেওয়া হত, আমরা েু’সা’ এ  সা’—এর রবরনমময় রবরক্র  রতাম। নবী (সা.) 

বলমলন, এ  সা’ এর পররবমতু েু’সা’ এবং এ  রেরহামমর পররবমতু েু’রেরহাম রবরক্র 

 রমব না।  

বাংলামেে ইসলামী  ফাউমেেন, বুখ্ারী েরীফ, চতুথ্ ুখ্ণ্ড, পৃঃ ৬৪, হােীস ২০৩৯। 

আবেুল্লাহ ইব ন ইউসুফ (র.)...মারল  ইব ন আওস (রা.) শথ্ম  বিুনা  মরমেন  শে, 

রতরন এ বার এ  েীনামরর রবরনময় সার ফ (১) এর জনয শলা  সোন  ররেমলন। 

তখ্ন তালহা ইব ন উবায়েুল্লাহ (রা.) আমাম  িা  রেমলন। আমরা রবরনময় দ্রমবযর 

পররমাি রনময় আমলাচনা  রমত থ্া লাম। অবমেমষ রতরন আমার সমঙ্গ সার ফ  রমত 

রােী হমলন এবং আমার শথ্ম  স্বিু রনময় তার হামত নাড়া-চাড়া  রমত  রমত বলমলন, 

আমার খ্াোঞ্জী গাবা (নাম  স্থামন) হমত না আসা পেুন্ত (আমার রজরনস শপমত) শেরী 

 রমত হমব। ঐ সমময় উমর (র.) আমামের  থ্া-বাতুা শুনরেমলন। রতরন বমল উিমলন, 

আল্লাহ র  সম! তার রজরনষ গ্রহি না  রা পেুন্ত তুরম তার শথ্ম  রবরেন্ন হমত পারমব 

না।  ারি, রাসূলুল্লাহ (সা) বমলমেন, নগে নগে না হমল স্বমিুর বেমল স্বমিুর রবক্রয় 

ররবা (সূে) হমব। নগে নগে োড়া গমমর বেমল গমমর রবক্রয় ররবা হমব। নগে নগে 

োড়া েমবর বেমল েমবর রবক্রয় ররবা হমব। নগে নগে না হমল শখ্জুমরর বেমল 

শখ্জুমরর রবক্রয় ররবা হমব। 

পােিী া (১): স্বিু-মরৌমপযর পরস্পর ক্রয়-রবক্রয়ম  সার ফ বমল।  

ইসলামী  ফাউমেেন বাংলামেে, আবু োউে েরীফ, চতুথ্ু খ্ে, পৃঃ ৩৫৫, হােীস 

৩৩১৫।  ‘আবেুল্লাহ ইব ন মাসলামা...’উমার (রা.) শথ্ম  বরিুত। রতরন বমলন, রাসূলুল্লাহ 

(সা) বমলমেনঃ শসানার রবরনমময় শসানা রবরক্র  রা সূমের অন্তভূুি, র ন্তু েরে তা হামত-
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হামত শলনমেন হয়; গমমর রবরনমময় গম রবরক্র  রাও সূে, তমব েরে তা হামত-হামত 

হয়; শখ্জুমরর রবরনমময় খ্জুর রবরক্র  রাও সুে, র ন্তু েখ্ন তা হামত-হামত হমব, এবং 

েমবর রবরনমময় েব রবরক্র  রাও সূে তমব েখ্ন তা হামত-হামত হমব, তখ্ন সূে হমব 

না। (১) 

পােিী া (১): এ ই ধ্রমির রজরনস হমল এর এ রির রবরনমময় অনযরি ধ্ার শনওয়া, 

ক্রয়-রবক্রয় ‘শরবা’ বা সূমের অন্তভূুি। রজরনস এ ই ধ্রমির হমল তা নগে ক্রয়-রবক্রয় 

 রা উরচত, অথু্া  এ রি রজরনস রনময় ঐ ধ্রমির অনয রজরনস ত খ্িা  আোয়  রমত 

হমব। অবেয েরে শ উ শসই রজরনমসর মূলয রেমত চায়, তমব তা বা ীমত ক্রয়-রবক্রয় 

হমত পামর (অনুবাে )  

এই সব হারেমস শে পরস্পররবরমরাধ্ী এবং রবভ্রারন্ত র তথ্য আমে, তামত শ ামনা 

সমেহ শনই।  

ইসলামী সুমের বযাপার শে জরিল, তার স্বী ামরারি হেরত উমমরর রববৃরতমত পাওয়া 

োয়: ইবমন  াসীর রলমখ্মেন: 

তাফসীর ইব মন  াসীর, প্রথ্ম, রিতীয় ও তৃতীয় খ্ণ্ড, পৃঃ ৭৪৯। ক্রয়-রবক্রময়র এই 

পদ্ধরতগুমলাম  েরীয়মত রনরষদ্ধ শঘাষিা  রা হময়মে শেন সুমের মূল  রতুত হয়। 

এগুমলা রনরষদ্ধ হওয়ার  ারি বিুনায় আমলমমের মমধ্য মতরবমরাধ্ শেখ্া রেময়মে। শ উ 

বমলমেন এ  র ম এবং শ উ বমলমেন অনয র ম। বাস্তব  থ্া এই শে, এিা এ িা 

জরিল রবষয়। এমনর  হেরত উমার (রাঃ) বমলনঃ ‘বড়ই েুঃমখ্র রবষয় এই শে, রতনরি 

রজজ্ঞাসয রবষয় পূিুভামব আমার শবাধ্গময হয়রন। রবষয় রতনরি হমেঃ োোর 

উত্তরারধ্ ার, রপতা-পুত্রহীনমের উত্তরারধ্ ার এবং সুমের অবস্থাগুমলা...  
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ওপমরর হারেসগুমলা শথ্ম  শবাো োয় শে, নবী শমাহাম্মে বযবসাময় বযবহৃত র েু পমিযর 

শলনমেনম , শেখ্ামন পিয-বৃরদ্ধর সম্ভাবনা আমে, তাম ই সুে বা ররবা অরভরহত 

 মরমেন। এই বযবস্থা শে শমামিই আধু্রন  েুমগর সুমের পেুাময় পমড় না, তা বলা 

রনষ্প্রময়াজন। এই ধ্রমির পিয শলনমেমনর (বািুার) বযবসায়ম  ররবা বা সুে শঘাষিা 

 মর তা রনরষদ্ধ  রমল শে আজ াল ার বযবসা-বারিজয অচল হময় পড়মব, তা 

মুহাম্মমের পরবতুী অমন  ইসলামী পরণ্ডত বুেমত শপমররেমলন। তাই তাাঁরা সুরবধ্ামত 

সুে বা ররবার সংজ্ঞা রেময় চমলমেন। আজও এই রবভ্রারন্তর সমারপ্ত ঘমিরন। অমন  

ইসলামী শেমেই ইসলামী বযাংর ং-এর সুেম  লাভ বা মুনাফা বমল চারলময় শেওয়া হয়। 

অমন  ঘাাঁিাঘাাঁরির পর সুমের এ িা ইসলামী সংজ্ঞা পাওয়া শগল: 

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বমলন, পিয বা অমথু্র রবরনমময় প্রমেয় অরতররি পিয 

বা দ্রবযই হ’ল ররবা। ইমাম আবুব র আল-জাসসাস ‘আহ ামুল  ুরআন গ্রমন্থ বমলন, 

ররবা েু’র ম। এ রি ক্রয়-রবক্রময়র মমধ্য অপররি ক্রয়-রবক্রয় োড়া। রিতীয় প্র ারই 

জারহলী েুমগর ররবা। রতরন আরও বমলন, জারহরলয়ামতর েুমগ ঋি গ্রহমির সমময় 

ঋিোতা ও ঋিগ্রহীতার মমধ্য মূলধ্মনর উপর এ রি রনধ্ুাররত পররমাি অরতররিসহ 

আসল মূলধ্ন ঋিগ্রহীতাম  আোয়  রমত হমব। 

প্রমফসর োহ মুহাম্মাে হাবীবুর রহমান, হােীে ফাউমণ্ডেন বাংলামেে,  াজলা, 

রাজোহী, শফব্রুয়ারী ২০০৯, পৃঃ ৬। প্রখ্াত তাফসীররবে ইবনু জারীর বমলন, ‘জামহলী 

েুমগ প্রচরলত ও  ুরআমন রনরষদ্ধ ররবা হ’ল  াউম  রনরেুষ্ট শময়ামের জনয ঋি রেময় 

মূলধ্মনর অরতরি রনরেুষ্ট পররমাি অথু্ গ্রহি  রা’। আরবরা তাই-ই  রত এবং রনরেুষ্ট 
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শময়ামে ঋি পররমোধ্  রমত না পারমল সূে বারড়ময় শেওয়ার েমতু পররমোমধ্র শময়াে 

বারড়ময় রেত।  

এই েুই ইসলামী মনীষীর সুে বা ররবার সংজ্ঞা শ ারআন এবং হারেমস উমল্লরখ্ত সুমের 

সামথ্ সমূ্পিু খ্াপ খ্ায় না। 

ওপমর উদৃ্ধত শ ারামনর আয়াত এবং হারেস শথ্ম  স্পষ্ট হময় োয় শে, নবী এবং আল্লাহ 

ত  ালীন আরবমেমে রবরাজমান সুমের প্রথ্াম  এ  মহা লাভ এবং শলামভর বযবসা 

রহমসমব মমন  রমতন এবং শসই জনয সুে বা ররবার ওপর আল্লাহ এবং তাাঁর নবীর 

রেল এত ঘৃিা এবং আমক্রাে, অমন  শিমত্র ঈষুাও বলা োয়। 

এই জনয শ উই আো  রমত পামর না শে, শ ামনাক্রমমই আল্লাহ এবং নবী মুহাম্মে 

সুমের  ারবার  রমবন। 

তাজ্জমবর বযাপার হমে—আল্লাহ রনমজও এই শলাভনীয় সুমের বযবসা চারলময় শগমেন 

এবং োমেন।  ী অদু্ভত বযাপার! সুমের বা বরধ্ুত সম্পমের শলাভ শেরখ্ময়ই নবী এবং 

আল্লাহ চাইমেন সমগ্র পৃরথ্বীবাসীম  ইসলামম শঢা ামত। 

শেখ্া ো  শ ারামনর র েু আয়াত: 

২:২৪৫ এমন শ  আে শে আল্লাহ ম   রজ শেমব উত্তম  রজ; অতঃপর আল্লাহ তাম  

রিগুি-বহুগুি বৃরদ্ধ  মর শেমবন। আল্লাহ ই সংম ারচত  মরন এবং রতরনই 

প্রেস্ততা োন  মরন এবং তাাঁরই রন ি শতামরা সবাই রফমর োমব। 
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এই আয়ামত আল্লাহ সরাসরর তাাঁর বাোমের রন ি  জু বা ঋি চামেন। এই ঋমির 

অথু্ রজহামের পমথ্, ইসলামী রিপামতর পমথ্, শমৌলরভ-মাওলানার পম মি, মসরজে, 

মিব মাদ্রাসার পমথ্ খ্রচ  রা হমব। এই সমবর রপেমন শ ামনা মুরমন েরে আল্লাহম  

এ  িা া ঋি শেয় তমব আল্লাহ তাম  নূনযতম েুই িা া শফরত শেমবন।  

এখ্ামন সুমের হার হমে নূনযতম েত রা এ েত বা ১০০%। আহা!  ী শলাভনীয় 

সুেই না আল্লাহ রেমেন!  

আল্লাহর শলাভনীয় সুমের আ ষুমি অমনম ই শে মুি হমস্ত আল্লাহ ম  ঋি শেমব, তামত 

আিেু হবার র েু শনই। এই আয়াত প্রসমঙ্গ ইবমন  াসীর রলমখ্মেন: 

তাফসীর ইব মন  াসীর, প্রথ্ম, রিতীয় ও তৃতীয় খ্ণ্ড, পৃঃ ৬৮৫। অতঃপর রবেপ্রভু 

তাাঁর পমথ্ খ্রচ  রার উ সাহ রেমেন। এরূপ উ সাহ রতরন স্থামন স্থামন রেময়মেন। 

হােীস-ই-নেুমলও রময়মেঃ ‘শ  এমন আমে শে, শসই আল্লাহ ম  ঋি প্রোন  রমব রেরন 

না েররদ্র, না অতযাচারী?’...(২:২৪৫) এই আয়াতরি শুমন হেরত আবুে োহ োহ আনসারী 

(রাঃ) বমলরেমলনঃ ‘শহ আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ‘আল্লাহ র  আমামের রন ি ঋি চামেন?’ 

রতরন বমলন ‘হাাঁ’। হেরত আবুে োহ োহ তখ্ন বলমলনঃ ‘আমাম  আপনার হাত খ্ানা 

রেন।’ অতঃপর রতরন তাাঁর হামত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাত রনময় বমলনঃ ‘আরম আমার 

েয়মো শখ্জুর বৃি রবরেষ্ট আমার সবুমশ্রষ্ঠ মহান সম্মারনত প্রভুম  ঋি প্রোন  রলাম।’ 

শসখ্ান হমত সরাসরর রতরন বাগামন আগমন  মরন এবং স্ত্রীম  িা  শেনঃ ‘শহ 

উমু্মদ োহ োহ!’ স্ত্রী উত্তমর বমলনঃ আরম উপরস্থত রময়রে।’ তখ্ন রতরন তাাঁম  বমলনঃ 

‘তুরম শবররময় এমসা। আরম এই বাগানরি আমার মহা সম্মারনত প্রভুম  ঋি রেময়রে 

(তাফরসর-ই-ইবমন আরব হাতীম)।’ ‘ রে-ই-হাসানা’-এর ভাবাথু্ আল্লাহ তা’আলার 
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পমথ্ও খ্রচ হমব, সন্তানমের জমনযও খ্রচ হমব এবং আল্লাহ তা’আলার পরবত্রতাও 

বিুনা  রা হমব।  

৬৪:১৭ েরে শতামরা আল্লাহ ম  উত্তম ঋন োন  র, রতরন শতামামের জমনয তা রিগুি 

 মর শেমবন এবং শতামামেরম  িমা  রমবন। আল্লাহ গুিগ্রাহী, সহনেীল। 

এখ্ামনও শেখ্া োমে, আল্লাহ সুে শেমবন েত রা এ েত হামর (এ  ব সমর)। 

এখ্ামন শ ামনা সমময়র উমল্লখ্  রা হয়রন। েরে ধ্রা োয় এ  রনমমষ অথ্বা এ  

শসম ে, তমব সুমের হার হমব অ ল্পনীয়।  ারও সারধ্য আমে এই সুমের আ ষুি 

পররহার  রা! 

২:২৬১ োরা আল্লাহ র রাস্তায় স্বীয় ধ্ন-সম্পে বযয়  মর, তামের উোহরি এ রি 

বীমজর মত, ো শথ্ম  সাতরি েীষ জন্মায়। প্রতয রি েীমষ এ ে’  মর োনা 

থ্াম । আল্লাহ অরত োনেীল, সবুজ্ঞ। 

এই আয়ামতর বযাখ্যায় ইব মন  াসীর মুসনামে আহ মামের এই হারেস শথ্ম  রলমখ্মেন: 

তাফসীর ইব মন  াসীর, প্রথ্ম, রিতীয় ও তৃতীয় খ্ণ্ড, পৃঃ ৭২৬-৭২৭। ... মুসনামে-ই-

আহমামের আর এ রি হােীমস রময়মে শে, এ রি শলা  লাগাম রবরেষ্ট এ রি উষ্ট্রী 

োন  মর। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বমলনঃ ‘শলা রি র য়ামমতর রেন সাত শ ারি লাগাম রবরেষ্ট 

উষ্ট্রী প্রাপ্ত হমব।’  

এখ্ামন আল্লাহ র সুমের হার অ ল্পনীয়। শেড় রবরলয়ন মুসরলম (১.৫ রবরলয়ন বা ১৫০ 

শ ারি) প্রমতযম  েরে এ রি  মর উষ্ট্রী বা সমমূমলযর অথু্ আল্লাহম  ঋি শেয়, তমব 
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প্রমতযম  শে-পররমাি সুে পামব, তা মমন হয় গিনা েন্ত্র বা  যাল ুমলিমর রহসাব  রা 

োমব না; েরিোলী  রম্পউিার লাগমব এর জনয। 

এ িা উষ্ট্রীর োম েরে ৩০০ মার ুন িলার ধ্রা হয়, তমব প্ররতরির রবরনমময় আল্লাহ 

সুেসহ শফরত শেমবন ৭০ ০০০ ০০০ গুি ৩০০। এর ফলাফল হমে ২১০ রবরলয়ন 

িলার। শ  এই শলাভ সম্বরি  রমত পামর?  

তমব আল্লাহ এবং নবী মুহাম্মে অত শবা া নন। তাই এই অ ল্পনীয় অমথু্র মারল  

হমত হমল বাোম  মারা শেমত হমব, সম্ভব হমল রজহামের ময়োমন রিপাত  মর। 

এখ্ন রহসাব  রুন ১.৫ রবরলয়ন মুসরলমমর জনয  ত মার ুন িলার আল্লাহ শেমবন। 

এই ধ্রমনর আরও অমন  আয়াত শ ারামন আমে। আগ্রহী পািম রা শেমখ্ রনমত 

পামরন: ২:২৬২, ৫:১২, ৩০:৩৯, ৫৭:১১, ৫৭:১৮, ৬৪:১৭,  

নবী মুহাম্মেও র  সুমের  ারবার  মররেমলন? রনমচর হােীস েুরি শেখু্ন। ইসলামী 

সুমের সংজ্ঞার রবমবচনায় এইসব শলনমেন শতা সুেই হওয়া উরচত। 

ইসলামী  ফাউমেেন বাংলামেে, রতররমেী েরীফ, তৃতীয় খ্ে, পৃঃ ৫২০, হােীস 
১২৪২।  ুতায়বা (র.)...জারবর (রা.) শথ্ম  বরিুত, রতরন বমলন, এ রি োস নবী (সা)-
এর  ামে তাাঁর রহজরমতর উপর বায়আত হয়। শস শে এ জন োস এই  থ্া নবী 
(সা) বুেমত পামরন রন। অনন্তর এই োসরির মারল  এমস এরিম  রনময় শেমত চাইল। 
তখ্ন নবী (সা) তাম  বমলন, এরি আমার  ামে রবরক্র  মর োও। অনন্তর রতরন এরিম  
েুজন  াল শগালামমর রবরনমময় র মন শনন। এরপর শথ্ম  আর রতরন, শগালাম র —
না, এই  থ্া রজজ্ঞাসা না  মর  াউম  বায়আত  রমতন না। 
   এই রবষময় আনাস (রা.) শথ্ম ও হােীে বরিুত আমে। জারবর (রা.) বরিুত হােীেরি 
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হাসান-সাহীহ। 
   এতেনুসামর আরলমগমির আমল রময়মে শে, েস্ত বেস্ত (নগে) হমল েুজন োমসর 
রবরনমময় এ জন োস ক্রময় শ ান অসুরবধ্া নাই। র ন্তু বা ীমত হমল তামের মতরবমরাধ্ 
রময়মে।  
 

ইসলামী  ফাউমেেন বাংলামেে, আবু োউে েরীফ, চতুথ্ু খ্ে, পৃঃ ৩৫৯, হােীস 

৩৩২৪। হাফ স ইব ন ‘উমার (র.)...’আবেুল্লাহ ইব ন ‘উমার (রা.) শথ্ম  বরিুত। রতরন 

বমলনঃ এ ো রাসূলুল্লাহ (সা) তাম  শোদ্ধা-বারহনী ততরীর জনয রনমেুে শেন। এ সময় 

উি শেষ হময় শগমল রতরন তাম  সাো ার উি আসার েমতু উি গ্রহমির জনয রনমেুে 

শেন। তখ্ন রতরন েু’রি উি প্রোমনর েমতু তসনযমের জনয এ রি উি গ্রহি  রমত 

থ্াম ন।  

এই েুই হােীস শথ্ম  জানা োয় শে, নবী মুহাম্মমের সুমের হার রেল েত রা এ েত 

ভাগ বা ১০০%। 

সুমের বযাপামর নবী মুহাম্মমের শেষ মন্তবয শেখ্া োয় এই হারেমস; 

ইসলামী  ফাউমেেন বাংলামেে, আবু োউে েরীফ, চতুথ্ু খ্ে, পৃঃ ৩৪৮, হােীস 

৩২৯৮। মুহাম্মে ইব ন (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) শথ্ম  বরিুত। রতরন বমলন, নবী 

বমলমেনঃ অেূর ভরবষযমত শলা মের উপর এমন এ  সময় আসমব, েখ্ন শ উ-ই সূে 

খ্াওয়া োড়া থ্া মব না। আর েরেও শ উ সূে না খ্ায়, তমব শস এর প্রভাব শথ্ম  

বাাঁচমত পারমব না। 
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ইব ন ‘ঈসা বমলনঃ (েরে শ উ সূে নাও খ্ায়) তবু শস সূমের ধু্লা ময়লা শথ্ম  রনষৃ্করত 

পামব না। (১) 

পােিী া (১). বতুমান েুমগর বযবসা, বারিজয, শলন-মেন,  াজ- ার-বার এমনর  

শেমের অথু্বনরত  উন্নত ও অগ্রগরতর জনয শে তবমেরে  সাহােয পাওয়া োয়, তা 

সূেরভরত্ত । এই ঋমির সাহামেয শেমে শে রেল্প,  ল- ার-খ্ানা গমড় শতালা হয় এবং 

শসখ্ামন ো র েু উ পন্ন হয়, সবই সূমের সামথ্ সমৃ্পি। এ েৃরষ্টমত বতুমামন শ উ-ই 

সূমের প্রভাব মুি নয়। (অনুবাে )  

শবাো োমে, সুমের রহসাব এতই শলাভনীয় শে, আজ সমগ্র ইসলামী জগতও সুমের 

শলামভ মামতায়ারা, েরেও এিাম  সুে আখ্যারয়ত না  মর লাভ বা মুনাফা বলা হয়। 
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শ ারামনর ভগ্াংে 
 

[দ্রষ্টবযঃ এই রচনায় উদৃ্ধত শ ারামনর অরধ্ াংে আয়াত শনওয়া হময়মে তফসীর 

মাআমরফুল শ ারআন (বাংলা অনুবাে ও সংরিপ্ত তফসীর), হেরত মাওলানা মুফতী 

মুহাম্মে োফী’ (রহঃ), অনুবাে মাওলানা মুরহউদ্দীন খ্ান হমত] 

শ ারামন  তগুরল আয়াত আমে, শ উ র  শ ামনারেন গিনা  মর শেমখ্মেন? মজার 

রবষয় শে এই তুে বযাপামর নানা মুরনর নানা মত। শ ারামনর আয়াত সংখ্যা সম্পম ু 

উইর রপরিয়া খু্াঁমজ এই তথ্য পাওয়া শগল। 

ইবমন আব্বাস (রাঃ)—৬৬১৬ আয়াত 

নারফ (রাঃ)—৬২১৭ আয়াত 

োয়বা (রা)—৬২১৪ আয়াত 

রমেমরর ইসলারম পরণ্ডত—৬২২৬ আয়াত 

রাোে খ্ালীফা—৬৩৪৬ 

এরেম  োমাখ্োরর, বরেউেোমান এাঁমের মমত শ ারামনর আয়াত সংখ্যা—৬৬৬৬ 

এখ্ন সমবুাচ্চ এবং সবুরনম্ন আয়াত সংখ্যার মামে তফাত হমে ৬৬৬৬ রবময়াগ ৬২১৪ 

= ৪৫২ আয়াত। 
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অদু্ভত বযাপার—এ ই শ ারামন এত পযাচাল। 

শ ারামন েমের সংখ্া রনময়ও েমথ্ষ্ট তারতময শেখ্া োয়। এ  রহসামব বলা হময়মে ৯৯ 

৪৬৪ েে, আর এ  তমথ্য শেখ্া োয় ৭৭ ৪৩০ েে (উইর )। এখ্ামন েমের তারতময 

হমে— 

৯৯ ৪৬৪ রবময়াগ ৭৭ ৪৩০ = ২১ ৬৩৪ েে 

এইসব রবোল তারতমমযর  ারি  ী হমত পামর, তার শ ামনা সরি   ারি শ াথ্ায়ও 

পাওয়া োয় না। নানা আমজ বামজ  ারি বলার পর বলা হয় শে, সব সংখ্যাই নার  

সতয এবং সব সংখ্যাই গ্রহিীয়। এম  পাগমলর েুরি োড়া আর  ী বলা শেমত পামর? 

শসই তেেব শথ্ম  আমরা শুমন এমসরে শে, শ ারান সবু ামল, সবুস্থামন র য়ামত পেুন্ত 

এ ই প্র ার। তা-ই েরে সতয হয়, তমব স্বী ার  মরমতই হমব শে, শ ারামন েতগুরল 

আয়াত (বা েে বা হরফ) আমে, তা এ ই হমত হমব - শেখ্ামনই এবং েখ্নই শহা । 

র ন্তু এই তারতময শেমখ্ মমন হয়, এই ধ্ারিা সরতয নয়। রবরভন্ন  ামল এবং রবরভন্ন 

স্থামন শ ারামনর আয়ামতর সংখ্যা রবরভন্ন হময়মে এবং ভরবষযমতও হমব। 

এই রবেৃঙ্খল অবস্থা এড়ামনার জনয আজ াল ইসলারম পরণ্ডমতরা শ ারামনর আয়াত 

সংখ্যা ৬২৩৬ ধ্মর শনন। র মসর রভরত্তমত এই সংখ্যা রনরিুত হময়মে, তার শ ামনা 

সেুত্তর আরম শ াথ্ায়ও শেরখ্রন। অথ্বা শ ান শ ারামনর রভরত্তমত এই সংখ্যা রনধ্ুারি 

 রা হময়মে তার উত্তরও আরম পাইরন। মমন হমে এই সংখ্যা (৬২৩৬) এ িা আমপাস। 

এই অ্রাজকতাপূণব পটরটিটত এিাবার জনে আটম মাওযানা লমৌিুটির এবিং মাওযানা 

ইউসুফ আযীর লকারাল্নর আয়াল্তর সিংখো গণনা করযাম। িু’টি লেল্কই আটম একই 
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উত্তর লপযাম—তা িল্ে, আজল্ক লয-লকারান মুসটযমল্ির মাল্ঝ আল্ে, তার আয়াত 

সিংখো িল্ে ৬২৩৯। ইসযাটম পটণ্ডতল্ির আমপাসকৃত ৬২৩৬ আয়াল্তর সাল্ে আমার 

গণনার তফাত িল্ে ৩ আয়াত। আটম লকাশনাক্রল্মই বুঝযাম না, লকন এমন িয। 

বারবার গণনা করযাম—টকন্তু প্রটতবাল্রই একই উত্তর পাই, অ্েবাৎ ৬২৩৯। পাঠল্করা 

আমার গণনায় ভুয োকল্য জাটনল্য় শেলবন, আটম সিংল্শািন কল্র লনব। 

োই শহা , এই পমবুর জনয আরম ইসলারম পরণ্ডতমের সংখ্যাই বযবহার  রব। অথু্া  

ধ্মর শনব, শ ারামনর আয়াত সংখ্যা হমে ৬২৩৬। 

তার মামন শ ারান রপ্ত  রমত হমল এই ৬২৩৬ আয়াত রপ্ত  রমত হমব। শ ারান 

মুখ্স্থ  রমত হমল এই ৬২৩৬ আয়াত মুখ্স্থ  রমত হমব। 

আজব বযাপার হমে শে, নবীরজর পরামেু অনুোয়ী শ ারান আবৃরত্তর জনয এত পররশ্রম 

 রার ের ার শনই। অমন  হারেমস শেখ্া োয় শে, শ ামনা শ ামনা সূরার ফরজলত 

(স্বী ৃরত বা সম্মান) এত শবরে শে, এই সূরাগুরল পড়মলই সমগ্র শ ারান পড়া সমাধ্া 

হমত পামর। এখ্ামন র েু উোহরি শেওয়া ো । 

অমন  হারেমস  ুল হুওয়াল্লাহু আহাে (সূরা ১১২, সূরা এখ্লাে)-ম  শ ারামনর এ  

তৃতীয়াংমের সমান ধ্রা হময়মে। 

ইসলারম  ফাউমেেন বাংলামেে, রতররমেী েরীফ, পঞ্চম খ্ণ্ড, পৃঃ ২৬০, 

হােীস ২৮৯৯। আব বাস ইবন মুহাম্মে েূরী (র)…আবূ হুরায়রা (রা) শথ্ম  

বরিুত। রতরন বমলন, রাসূলুল্লাহ (সা) বমলমেনঃ  ুল হুওয়াল্লাহু আহাে সূরারি 

 ূরআমনর এ -তৃতীয়াংমের সমান। 
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বাংলামেে ইসলারম  শসন্টার ঢা া, সহীহ মুসরলম, তৃতীয় খ্ণ্ড, পৃঃ ১৫৭, 

হােীস ১৭৬৩। আবুে োরো (রা) শথ্ম  বরিুত। (এ রেন) নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলমলনঃ শতামরা শ উ র  এ  রামত  ুরআমনর এ  

তৃতীয়াংে পাি  রমত অিম? সবাই রজমজ্ঞস  রমলন, এ  রামত  ুরআমনর 

এ  তৃতীয়াংে র ভামব পড়মবা? রতরন বলমলনঃ ‘ ুল হুয়াল্লাহু আহাে’ সূরারি 

 ুরআমনর এ  তৃতীয়াংমের সমান। 

অথু্া , সূরা এখ্লাে (সূরা ১১২) গুি ৩ (রতনবার আবৃরত্ত) = ১/৩ গুি ৩ = ১ বা শগািা 

শ ারান আবৃরত্ত। 

ইসলারম পুিয পাবার জনয এ মামস নূনযতম এ বার শগািা শ ারান আবৃরত্তর পরামেু 

শেওয়া হয়। 

নবীরজর পরামেু অনুোয়ী এ  রেমন শ ামনা মুরমন রতনবার সূরা এখ্লাে আবৃরত্ত 

 রমলই এ  মামসর শ ারান আবৃরত্ত হময় েমব। অনয শ ামনা সূরা পড়ার ের ার শনই। 

 ী মজার বযাপার—এ র  রবোসমোগয? এই আবৃরত্ত শে এ সমময় হমত হমব এমন 

শ ামনা  থ্া শনই। শে শ ামনা সমময় পৃথ্  পৃথ্ ভামব আবৃরত্ত  রমলও চলমব—শেমন 

শভারমবলা, মধ্যামহ্ন এবং রামত্র শোবার আমগ।  

এখ্ামন সূরা এখ্লাে (সূরা ১১২) সম্পর ুত আরও এ রি রচত্তা ষু  হারেস শেওয়া 

হল। 

বাংলামেে ইসলারম  শসন্টার ঢা া, সহীহ মুসরলম, তৃতীয় খ্ণ্ড, পৃঃ ১৫৮, 

হােীস ১৭৬৫। আবু হুরায়রা (রা) শথ্ম  বরিুত। (এ রেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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আলাইরহ ওয়াসাল্লাম (সবাইম  লিয  মর) বলমলনঃ শতামরা এ  জায়গায় 

জমাময়ত হও।  ারি আরম র েুিমির মমধ্যই শতামামেরম   ুরআন মজীমের 

এ  তৃতীয়াংে পমড় শোনাব। সুতরাং োমের জমাময়ত হওয়ার তারা জমাময়ত 

হমল নবী সাল্লাল্লাহু আলায়রহ ওয়াসাল্লাম তামের  ামে আসমলন এবং ‘ ুল 

হুয়াল্লাহু আহাে’ সূরারি পড়মলন। তারপর রতরন গৃহাভযন্তমর প্রমবে  রমলন। 

তখ্ন আমরা এম  অপরম  বলমত থ্া লাম, আমার মমন হয় আসমান শথ্ম  

শ ান খ্বর এমসমে আর শস জনযই রতরন রভতমর প্রমবে  মরমেন। পমর রতরন 

(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) শবররময় এমস বলমলনঃ আরম শতামামের 

বমলরেলাম শে র েুিমির মমধ্যই আরম শতামামেরম   ুরআন মজীমের এ  

তৃতীয়াংে পাি  মর শোনাব। শজমন শরমখ্া এরি ( ুল হুয়াল্লাহু আহাে সূরা) 

 ুরআন মজীমের এ  তৃতীয়াংমের সমান। 

এখ্ামন নবী  রীম রনমজই উোহরি রেমলন শে, সূরা ইখ্লাে (সূরা ১১২) এ বার পাি 

 রমলই শ ারামনর এ -তৃতীয়াংে শ ারান পাি হময় োমব। নবীর এই উোহরমির 

পমর আর শ ামনা েুরি-ত ু চলমত পামর র ?। 

ইসলারম  ফাউমেেন বাংলামেে, রতররমেী েরীফ, পঞ্চম খ্ণ্ড, পৃঃ ২৫৭, 

হােীস ২৮৯৩। মুহাম্মে ইব ন মূসা জুরােী বাসরী (র)…আনাস ইব ন মারল  

(রা) শথ্ম  বরিুত। রতরন বমলন রাসূলুল্লাহ (সা) বমলমেনঃ ইো েুল রেলাত 

সূরা শে বযরি পাি  রমব অমধ্ু   ুরআমনর সমান তার সওয়াব হমব।  ুল 

ইয়া আয়ুযহাল  ারফরূন শে পাি  রমব তার জনয  ুরআমনর এ -চতুথু্াংে 

পামির সমান শসায়াব হমব। শে বযরি  ুল হওয়াল্লাহু আহাে পাি  রমব তার 

 ুরআমনর এ -তৃতীয়াংে পামির সমান সওয়াব হমব। 
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হােীেরি গারীব। হাসান ইবনুল সালম (র)-এর সূত্র োড়া এরি সম্পম ু 

আমামের র েু জানা নাই। 

এই রবষময় ইব ন আব্বাস (রা) শথ্ম ও হােীে বরিুত আমে। 

এখ্ন রহসাব  রা ো — 

সূরা ৯৯ (সূরা রেলোল) = ১/২ শ ারান 

সূরা ১০৯ (সূরা  ারফরূন) = ১/৪ শ ারান 

সূরা ১১২ (সূরা এখ্লাে) = ১/৩ শ ারান 

এই ভগ্াংেগুরল শোগ  রা ো  ১/২ + ১/৪ + ১/৩ = ১৩/১২ = ১.০৮ 

শেখ্া োমে, এই রতনরি সূরা পাি  রমলই শুধু্ সমগ্র শ ারান নয়, তার চাইমতই শবরে 

শ ারান পড়া হময় োমব। 

সমময়র রহসামব—এই রতন সূরা পড়মত পাাঁচ রমরনমির শবরে লাগমব না। 

অথু্া , শ উ েরে তেরন  পাাঁচ রমরনমি (রবমেষত ফজমরর নামামের অল্প এ িু আমগ) 

এই রতনরি সূরা আবৃরত্ত  মর শনয়, তাহমল শস শগািা শ ারান বা তার চাইমত শবরে 

পমড় রনল ধ্মর রনমত হমব। 

শ ারামন ১১৪ রি সূরা আমে। ওপমরর রহসামবর মামন - ঐ রতনরি সূরা পমড় রনমল 

বার  ১১১িা সূরা পড়ার ের ার শনই।  

এই ধ্রমির আরও এ রি হারেস শেখ্া ো : এই হারেমস সামথু্হীন মুরমনমের রববামহ 

মাহ মর (মেন-মমাহর বা শেৌতু ) শ ারামনর বযবহার বিুনা  রা হময়মে। 
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ইসলারম  ফাউমেেন বাংলামেে, রতররমেী েরীফ, পঞ্চম খ্ণ্ড, পৃঃ ২৫৭-

২৫৮হােীস ২৮৯৫। উ বা ইব ন মু াররাম আম্মী বাসরী (র)…আনাস ইব ন 

মারল  (রা.) শথ্ম  বরিুত আমে শে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাাঁর এ  সাহাবীম  

বলমলনঃ শহ অমু , তুরম র  রবময়  মরে? শলা রি বললঃ না, ইয়া রাসূলুল্লাহ। 

আল্লাহ র  সম, আমার  ামে রবময়  রার মত র েু শনই। 

রতরন বলমলন শতামার সামথ্ র   ুল হুওয়াল্লাহু আহাে শনই? 

শলা রি বলল হযাাঁ। 

রতরন বলমলন  ুরআমনর এ -তৃতীয়াংে। শতামার সমঙ্গ র  ইো জা-আ 

নাসরুল্লারহ ওয়াল ফাতহ সূরারি শনই? 

শলা রি বলল, হযাাঁ 

রতরন বলমলনঃ  ুরআমনর এ -চতুথু্াংে। শতামার সমঙ্গ র   ুল ইয়া আয়ুযহাল 

 ারফরূন সুরারি শনই? 

শলা রি বললঃ হযাাঁ। 

রতরন বলমলনঃ  ুরআমনর এ -চতুথু্াংে। শতামার সমঙ্গ র  ইো েুল রেলারতল 

আরেু সূরারি শনই? 

শলা রি বললঃ হযাাঁ। 

রতরন বলমলন,  ুরআমনর এ -চতুথু্াংে। রবময়  মর নাও রবময়  মর নাও। 

হােীেরি হাসান। 
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এখ্ন রহসাব  রা ো । 

 ুল হওয়াল্লাহু আহাে (সূরা এখ্লাে, সূরা ১১২) = ১/৩  শ ারান 

ইো জা-আ নাসরুল্লারহ ওয়াল ফাতহ (সূরা নের, সূরা ১১০) = ১/৪ শ ারান 

 ুল ইয়া আয়ুযহাল  ারফরূন (সূরা  ামফরূন, সূরা ১০৯) = ১/৪ 

ইো েুল রেলারতল আরেু (সূরা রেলোল, সূরা ৯৯) =১/৪ শ ারান 

এই ভগ্াংেগুরলর শোগফল ১/৩ + ১/৪ + ১/৪+ ১/৪ = ১৩/১২ = ১.০৮ শ ারান 

শবাো শগল, শ ামনা নারীম  রববামহ শেৌতুম র িা া শেবার সামথু্য না থ্া মল শ ারামনর 

ভগ্াংে আবৃরত্ত  রমলই চলমব। 

চম  ার বযবস্থা, রনঃসমেমহ। 

লিযিীয় শে, এই হারেমস নবী  রীম সূরা রেলোল (সূরা ৯৯)-ম  শ ারামনর এ -

চতুথু্াংে ধ্মরমেন, অথ্চ এর আমগর এ িা হারেমস নবীরজ সূরা রেলোল-ম  শ ারামনর 

অমধ্ু  ধ্মরমেন। 

এখ্ন সূরা রেলোলম  (সূরা ৯৯) শ ারামনর অমধ্ু  ধ্মর রনময় ওপমরর ভগ্াংেগুরল 

শোগ  রমল আমরা পাব: 

১/৩ + ১/৪ +১/৪ + ১/২ = ১৬/১২ =৪/৩ = ১.৩৩ 

অথু্া , শেৌতু  রহমসমব শ ারামনর শবরে শেওয়া হমব—৪/৩ – ১ = ১/৩ বা এ -

তৃতীয়াংে শবেী শেওয়া হমব। 
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তাজ্জমবর বযাপার—মমন হয় আল্লাহ (পড়ুন নবী) শ মন  মর ভগ্াংমের শোগ রবময়াগ 

 রমত হয়, তা জামনন না। 

এখ্ন শেখ্া ো  রনমম্নর হারেসরি 

ইসলারম  ফাউমেেন বাংলামেে, রতররমেী েরীফ, পঞ্চম খ্ণ্ড, পৃঃ ২৫৩-২৫৪, 

হােীস ২৮৮৭।  ুতায়বা ও সুফইয়ান ইব ন ওয়া ী’ (র.)…আনাস (রা.) শথ্ম  

বরিুত, রতরন বমলন, রাসূলুল্লাহ (সা) বমলমেনঃ প্ররতরি বস্তুরই অন্তর আমে। 

 ুরআমনর অন্তর হল সূরা ইয়াসীন [সূরা ৩৬]। শে বযরি সূরা ইয়াসীন পাি 

 রমব আল্লাহ তা’আলা তার এ পামির রবরনমময় েে  ূরআন পাি সমতূলয 

েওয়াব রনধ্ুারি  রমবন। 

 এ হােীেরি হাসান-গারীব। হুমায়ে ইব ন আবেুর রহমান (র।)-এর সূত্র োড়া 

এরি সম্পম ু আমামের র েু জানা শনই। আর এ সূত্র োড়া বাসরায়  াতাো 

(র.)…এর ররওয়ায়ত সম্পম ু র েু জানা শনই। 

আবূ মূসা মুহাম্মে ইব ন মুোন্না (র.)…হুমায়ে ইব ন আবেুর রহমান শথ্ম  উি 

সনমে তা বরিুত আমে। 

এ রবষময় আবূ ব র রসদ্দী  ও আবূ হুরায়রা (রা.) শথ্ম ও হােীে বরিুত 

আমে। আবূ ব র (রা.) শথ্ম  বরিুত ররওয়ায়তরি সনমের রে  শথ্ম  সাহীহ 

নয়। এর সনে েঈফ। 

এই হারেমস নবী বমলমেন সূরা ইয়াসীন এ বার পড়মল েে শ ারান পামির সমতূলয 

পুিয পাওয়া োমব। 
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অথু্া  সূরা ইয়াসীন (সূরা ৩৬) ১বার পাি = ১০বার শ ারান পাি 

তাজ্জমবর বযাপারই বমি। শ ননা, ইসলারম পারিগরিমতর এই ধ্ারিা শে ভগ্াংে-তমের 

রভরত্তই ধ্বংস  মর রেমে! অথু্া  ভগ্াংে  খ্নই সমমস্তর সমান হমত পামর না—এই 

তেম  ভুল প্রমারিত  রমে।  

তাই শ উ েরে এ েত বার সূরা ইয়াসীন (সূরা ৩৬) আবৃরত্ত  মর, তমব ধ্মর রনমত 

হমব শস এ  হাজার বার শ ারান আবৃরত্ত  মরমে! 
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ইসলারম  উত্তরারধ্ ার সম্পরত্ত বণ্টমনর রহসাব 
 

[দ্রষ্টবযঃ এই রচনায় উদৃ্ধত শ ারামনর অরধ্ াংে আয়াত শনওয়া হময়মে তফসীর 

মাআমরফুল শ ারআন (বাংলা অনুবাে ও সংরিপ্ত তফসীর), হেরত মাওলানা মুফতী 

মুহাম্মে োফী’ (রহঃ), অনুবাে মাওলানা মুরহউদ্দীন খ্ান হমত।] 

বাংলামেে সহ রবমের সমস্ত ইসলারম  শেেগুমলামত উত্তরারধ্ ার আইন ইসলামসম্মত 

 ায়ো- ানুমন ততরর। আমরা অমনম ই জারন শে, এই আইন অনুোয়ী এ  নারীর প্রাপয 

এ  পুরুমষর অমধ্ু । বলা হয় শে, এই আইন নার  আল্লাহ পা  রেময়মেন—স্বগু হমত। 

অথু্া  শ ারামনর রবধ্ান অনুোয়ী। তাহমল আমরা প্রতযাো  রর শে, শ ারামন রলরখ্ত 

আল্লাহ র আইন এম বামর রনখু্াঁত, পূিুাঙ্গ এবং েথ্ােথ্। আল্লার রহসামব শ ামনা গররমল 

থ্া া অসম্ভব। এখ্ন শেখ্া ো , আল্লাহ র শোগ-রবময়াগ, গুি, ভামগর শেৌড়  তিু ু। 

প্রথ্মমই আমরা শ ারান শথ্ম  পমড় রনই  ময় রি আয়াত, শেখ্ামন আল্লাহ পা  

উত্তরারধ্ ার আইন রেময়মেন। 

৪:১১ আল্লাহ শতামামেরম  শতামামের সন্তানমের সম্পম ু আমেে  মরন: এ জন 

পুরুমষর অংে েু’জন নারীর অংমের সমান। অতঃপর েরে শুধু্ নারীই হয় 

েু-এর অরধ্ , তমব তামের জমনয ঐ মামলর রতন ভামগর েুই ভাগ ো তযাগ 

 মর মমর এবং েরে এ জনই হয়, তমব তার জনয অমধ্ু । মৃমতর 
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রপতা-মাতার মধ্য শথ্ম  প্রমতযম র জমনয তযাজয সম্পরত্তর েয় ভামগর এ  

ভাগ, েরে মৃমতর পুত্র থ্াম । েরে পুত্র না থ্াম  এবং রপতা-মাতাই ওয়ারীস 

হয়, তমব মাতা পামব রতন ভামগর এ  ভাগ। অতঃপর েরে মৃমতর  ময় জন 

ভাই থ্াম , তমব তার মাতা পামব েয় ভামগর এ  ভাগ ওরেয়যমতর পর, ো 

 মর মমরমে র ংবা ঋি পররমোমধ্র পর। শতামামের রপতা ও পুমত্রর মমধ্য 

শ  শতামামের জমনয অরধ্  উপ ারী শতামরা জান না। এিা আল্লাহ  তৃু  

রনধ্ুাররত অংে রনিয় আল্লাহ সবুজ্ঞ, রহসযরবে। 

৪:১২ আর শতামামের হমব অমধ্ু  সম্পরত্ত, ো শেমড় োয় শতামামের স্ত্রীরা েরে তামের 

শ ান সন্তান না থ্াম । েরে তামের সন্তান থ্াম , তমব শতামামের হমব 

এ -চতুথু্াংে ঐ সম্পরত্তর, ো তারা শেমড় োয়, ওরেয়যমতর পর, ো তারা  মর 

এবং ঋি পররমোমধ্র পর। স্ত্রীমের জমনয এ -চতুথু্াংে হমব ঐ সম্পরত্তর, ো 

শতামরা শেমড় োও েরে শতামামের শ ান সন্তান না থ্াম । আর েরে শতামামের 

সন্তান থ্াম , তমব তামের জমনয হমব ঐ সম্পরত্তর আি ভামগর এ  ভাগ, ো 

শতামরা শেমড় োও ওরেয়যমতর পর, ো শতামরা  র এবং ঋি পররমোমধ্র 

পর। শে পুরুমষর, তযাজয সম্পরত্ত, তার েরে রপতা-পুত্র র ংবা স্ত্রী না থ্াম  

এবং এই মৃমতর এ  ভাই র ংবা এ  শবান শথ্ম , তমব উভময়র প্রমতযম  

েয়-ভামগর এ  পামব। আর েরে তমতারধ্  থ্াম , তমব তারা এ  তৃতীয়াংে 

অংেীোর হমব ওরেয়যমতর পর, ো  রা হয় অথ্বা ঋমির পর এমতাবস্থায় 

শে, িরত না  মর, এ রবধ্ান আল্লাহ র। আল্লাহ সবুজ্ঞ, সহনেীল। 

৪:১৭৬ তারা শতামার রন ি ফমতায়া প্রাথু্না  রমে, তুরম বলঃ আল্লাহ শতামামের 

রপতা-পুত্রহীন (বযরির অথু্ বণ্টন সম্বমে ফমতায়া োন  মরমেন, েরে শ ান 
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বযরি রনঃসন্তান অবস্থায় মারা োয় এবং তার ভগ্ী থ্াম  তমব শস তার 

পররতযি সম্পরত্ত হমত অধ্ুাংে পামব; এবং েরে শ ান নারীর সন্তান ন থ্াম  

তমব তার ভ্রাতাই তেীয় উত্তরারধ্ ারী হমব; র ন্তু েরে েুভরগ্ থ্াম  তমব 

তামের উভময়র জমনয পররতযাি রবষময়র েুই তৃতীয়াংে এবং েরে তার ভ্রাতা-

ভরগ্ পুরুষ ও নারীগি থ্াম , তমব পুরুষ েু’নারীর তুলয অংে পামব, আল্লাহ 

শতামামের জমনয বিুনা  মরমেন শেন শতামরা রবভ্রান্ত না হও এবং আল্লাহ 

সবুরবষময় মহাজ্ঞানী। [দ্রষ্টবযঃ মামরফুল শ ারআমনর বাংলা অনুবামে এই 

আয়ামতর অনুবাে েূমবাুধ্য মমন হময়মে  আমার। তাই আরম বাংলা তাফসীর 

 ুর’আনুল  ারীম; অনুবাে প্রমফসর িঃ মুহাম্মে মুজীবুর রহমান বযাবহার 

 মররে। প্র াে ঃ োরুস সালাম, ররয়াে শসৌরে আরব, তৃতীয় সংস্করি, 

জানুয়ারর ২০০৭।] 

 

মূলতঃ এই রতনরি আয়ামতর ওপর রভরত্ত  মর  ময় রি উোহরি শেখ্া ো । 

এ জন পুরুষ মারা শগল। উত্তরারধ্ ারর রহমসমব শস শরমখ্ শগল এ  স্ত্রী,  ময়   নযা, 

মাতা এবং রপতা। এখ্ন ওপমর উদৃ্ধত আয়াত অনুোয়ী সম্পরত্তর বণ্টন হমব এই র ম:  

স্ত্রী পামব এ  অষ্টমাংে, অথু্া  ১/৮ = ৩/২৪ (আয়াত ৪: ১২) 

 নযারা (েুই অথ্বা তমতারধ্ ) পামব েুই তৃতীয়াংে, অথু্া  ২/৩ = ১৬/ ২৪ (আয়াত 

৪:১১, ৪:১৭৬) 

রপতা পামবন এ -ষষ্টমাংে, অথু্া  ১/৬ = ৪/২৪ (আয়াত ৪:১১) 

মাতা পামবন এ -ষষ্টমাংে, অথু্া  ১/৬ – ৪/২৪ (আয়াত ৪:১১) 
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এই ভগ্াংেগুমলা শোগ  রমল আমরা পাই ৩/২৪ + ১৬/২৪ + ৪/২৪ + ৪/২৪  ২৭/২৪ 

= ১.১২৫ 

শেখ্া োমে, এই শোগফল এম র চাইমত শবরে হমে। অথু্া  বণ্টন সম্পরত্ত মূল 

সম্পরত্তর চাইমত শবরে। এিা ভগ্াংে শোমগর শমৌরল  নীরত ল্ঘনন  রমে। 

আরও এ রি বযাপার লিিীয়। এই উোহরি শথ্ম  শেখ্া োমে, আল্লাহ পা  রনমজই 

রনমজর আইন ভঙ্গ  মরমেন।  ারি আল্লাহ বমলমেন, নারী পামব পুরুমষর অমধ্ু  

(অথ্বা পুরুষ পামব নারীর রিগুন)। শসইমমত মাতা পামবন রপতার অমধ্ু —অথু্া  

১/১২। র ন্তু শেখ্া োমে, আল্লাহ পা  রপতা এবং মাতা উভয়ম ই এ ই পররমাি 

রেমেন 

আমর িা উোহরি শেখ্া ো : 

এ  বযরি মারা শগল। উত্তরারধ্ ারী রহমসমব শরমখ্ শগল, এ  ভরগনী এবং এ  ভাই। 

এরা পামব— 

ভরগনী পামব অমধ্ু , অথু্া  ১/২ (আয়াত ৪:১১) 

ভ্রাতা পামব সমূ্পিু, অথু্া  ১ (পুরুষ পামব নারীর রিগুি অথু্া  ১) (আয়াত ৪:১১) 

এই সংখ্যা েুরি শোগ  রমল আমরা পাব ৩/২ অথ্বা ১.৫ 

শেখ্া োমে সম্পরত্ত ভণ্টমনর পর েত রা পঞ্চাে ভাগ শবরে হময় শগমে। 

তাজ্জমবর বযাপারই বমি। 

শেখু্ন রনমচর উোহরিগুমলা: 
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এ  রববারহত নারী মারা শগল সন্তানহীন অবস্থায়। তার রেল স্বামী, েুই ভরগনী এবং 

ভ্রাতা। এই নারীর  উত্তরারধ্ ারী হমে রনম্নরূপ: 

স্বামী পামব অমধ্ু  বা ১/২ (আয়াত ৪:১২) 

ভরগনীরা পামব ১/৩ (আয়াত ৪:১৭৬) 

ভ্রাতারা পামব ভরগনীর রিগুন অথু্া  ২/৩ (আয়াত ৪:১১) 

শোগ  রমল আমরা পাই ১/২ + ১/৩ + ২/৩ = ৭/৬ = ১.১৭ 

 ী আিমেুর বযাপার।  

এ  সন্তানহীন নারী মারা শগল। শরমখ্ শগল স্বামী, ভরগনী এবং মাতা। 

এই নারীর সম্পরত্ত বণ্টন হমব 

স্বামী পামব অমধ্ু , অথু্া  ১/২ = ৩/৬ (আয়া  ৪:১২) 

ভরগনী পামব অমধ্ু , অথু্া  ১/২ – ৩/৬ (আয়াত ৪:১১) 

মাতা পামব এ -তৃতীয়াংে, অথু্া  ১/৩ -২/৬ (আয়াত ৪:১১) 

এই ভগ্াংেগুমলা শোগ  রমল আমরা পাই ৩/৬ + ৩/৬ + ২/৬ = ৮/৬ = ১.৩৩ 

শ মন  মর সম্পরত্ত বন্টন হমব? 

এ  বযরি সন্তানহীন অবস্থায় মারা শগল। শরমখ্ শগল এ  স্ত্রী, মাতা,এবং  ভরগনী। 

ইসলামী আইন অনুোয়ী তার সম্পরত্তর বণ্টন হমব রনম্নরূমপ: 
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স্ত্রী পামব এ -চতুথু্াংে, অথু্া  ১/৪ = ৩/১২ (আয়াত ৪:১২) 

মাতা পামব এ -তৃতীয়াংে, অথু্া  ১/৩ = ৪/১২ (আয়াত ৪:১২) 

ভরগনীরা পামব েুই-তৃতীয়াংে, অথু্া  ২/৩ = ৮/১২ (৪:১৭৬) 

এই স ল ভগ্াংেগুমলার শোগফল হমব ৩/১২ + ৪/১২ + ৮/১২ = ১৫/১২ = ১.২৫ 

আিেু হবারই  থ্া। 

এ  রববারহত নারী মারা শগল। তার উত্তরারধ্ ারী থ্া ল: 

ভরগনীরা পামব েুই-তৃতীয়াংে বা ২/৩ (আয়াত ৪:১৭৬) 

ভ্রাতারা পামব (ভরগনীর রিগুি) ৪/৩ (আয়াত ৪:১৭৬) 

এই ভগ্াংমের শোগফল হমব ২/৩ + ৪/৩ = ৬/৩ = ২ 

শেখ্া োমে সম্পরত্ত বণ্টমনর পর ইসলামী আইন অনুোয়ী সম্পরত্ত রিগুি হময় োমে। 

শভল্কীবারজই বমি। 

তমব এখ্ামন লিিীয় বযাপার এই শে, ৪:১৭৬ আয়ামত এই পরররস্থরতমত শবান এবং 

ভাই-এর অংে সম্পম ু রনরেুষ্ট র েুই উমল্লখ্  রা হয়রন—শুধু্ বলা হময়মে ‘পুরুষ 

েু’নারীর তুলয অংে পামব।’  

এই সব উোহরি শথ্ম  আল্লাহর পারিগরিমতর জ্ঞান শেমখ্ তাজ্জব না হময় পারা োয় 

না। এই আল্লাহ র পারিগরিত আমামের সু্কল,  মলজ, বযবসা-বারিমজয েরে বযবহার  রা 

হয়, তার পররিরত  ী হমব, তা বলা রনষ্প্রময়াজন। 

এখ্ন এ িা বযবহারর  উোহরি শেওয়া ো । 
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এ  বযরি মারা শগল। শরমখ্ শগল ২৭ ০০০ িলার। এখ্ন তার উত্তরারধ্ ারীরা  ী 

পররমাি পামব, তা ইসলামী নীরত অনুোয়ী হমব: 

স্ত্রী ১/৮ (আয়াত ৪:১২) = ১/৮ গুি ২৭ ০০০ = ৩ ৩৭৫ 

মাতা ১/৬ (আয়াত ৪:১১) = ১/৬ গুি ২৭ ০০০ = ৪ ৫০০ 

রপতা ১/৬ (আয়াত ৪:১১) = ১/৬ গুি ২৭ ০০০ = ৪ ৫০০ 

েুই  নযা ২/৩ (আয়াত ৪:১১, ৪;১৭৬) = ২/৩ গুি ২৭ ০০০ = ১৮ ০০০ 

এই সংখ্যাগুমলার শোগফল হমে ৩০ ৩৭৫ িলার। 

শেখ্া োমে সম্পরত্ত বণ্টন  রমত রগময় আল্লাহ পা  ৩০ ৩৭৫ রবময়াগ ২৭ ০০০ = ৩ 

৩৭৫ অরতররি িলার সৃরষ্ট  মর শফমলমেন। 

আরও রবরচত্র বযাপার আমে। আমগই শলখ্া হময়রেল শে, শ ারামন আল্লাহ পা  রনমজই 

রনমজর আইন ভঙ্গ  মরমেন। অথু্া  পুরুষ পামব নারীর রিগুি—এই আইন আল্লাহ পা  

অমন  স্থামনই পালন  মরনরন। শসইমত হমল ওপমরর িলামরর রহসাব হমব রনম্ন প্র ার: 

স্ত্রী ১/৮ (আয়াত ৪:১২) = ১/৮ গুি ২৭ ০০০ = ৩ ৩৭৫ 

মাতা ১/৬ (আয়াত ৪:১১) = ১/৬ গুি ২৭ ০০০ = ৪ ৫০০ 

রপতা ২/৬ (পুরুষ পামব নারীর রিগুি) = ২/৬ গুি ২৭ ০০০ = ৯ ০০০ 

েুই  নযা ২/৩ (আয়াত ৪:১১, ৪;১৭৬) = ২/৩ গুি ২৭ ০০০ = ১৮ ০০০ 

এখ্ন শোগ  রমল ফলাফল োাঁড়ায় ৪৩ ৮৭৫ িলার। 
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অথু্া  আল্লাহ পা  শভল্কীবারজ রেময় (৪৩ ৮৭৫ রবময়াগ ২৭ ০০০) ১৬ ৮৭৫ িলার 

বারনময় রেমলন। 

এই সব উোহরি শথ্ম  পররষ্কার হময় োমে শে, আল্লাহ পা  ভগ্াংমের শোগ-রবময়াগ 

জামনন না। আসল বযাপারিা হমে রনরির নবী এবং তাাঁর অরধ্ াংে অরেরিত, 

অমারজুত, অসভয শবেুইন সাঙ্গপাঙ্গরা ভগ্াংমের র েুই জানত না। তাই শেভামব খু্রে 

সংখ্যা বমল শগমে, র ন্তু নবীর জীবদ্দোয় তা োচাই  মর শেমখ্রন। 

এখ্ন প্রশ্ন হমত পামর, এই আধু্রন  েুমগ ইসলামী শেেসমূমহ এই রবরচত্র ইসলামী 

উত্তরারধ্ ার আইন শ মন  মর চালামনা হমে? এর উত্তরও ইসলারমস্টরা  মর রেময়মে 

— আরও রবরচত্রভামব। এই সব েলচাতুরী হাসয র োড়া র েুই নয়। তামের এই 

প্ররক্রয়া শে অঙ্কোমস্ত্রর শমৌরল  নীরত ল্ঘনন  মর, তা তামেরম  শ  শবাোমব? আগ্রহী 

পািম রা শে শ ামনা ইসলামী সাইমি রগময় ইসলারমস্টমের এই েলা লা শেমখ্ রনমত 

পামরন। এই অদু্ভত রহসাববযবস্থা েত েত ব সর োবত উপমহামেমের রনমেুাষ সাধ্ারি 

মুসরলমমের পাররবারর  আইন রহমসমব তামের গলায় েুলমে। এই অমেৌরি  রনয়ম 

শথ্ম  পররত্রামির শ ামনা আশু সম্ভাবনাই শনই। তাফসীর পমড় আরও অবা  হমত হয়। 

আল্লাহ পাম র (নবী মুহাম্মে পড়ুন) পারিগরিমতর শেৌমড়র রবব্রত র অবস্থা রিা 

 রমত এই সব তাফরসর াররা রনমজর মনগড়া ভাষয রেময় শগমেন, ো অরধ্ াংে 

শিমত্রই শ ারামনর সামথ্ শমামিই সামঞ্জসযপূিু নয়। এই প্রসমঙ্গ আগ্রহী পাি  ইবমন 

 াসীমরর তাফরসর পড়মত পামরন।  
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আল্লাহ র বযারপ্ত ামলর রহসাব 

আল্লাহ র সমময়র রহসাব  মরন  ীভামব? আমরা হয়ত মমন  রর, আল্লাহ র সমময়র 

রহসামব আমামের পারথু্ব রহসামবর মতই। র ন্তু এই ধ্ারিা সরি  নয়। শেখ্া ো  

আল্লাহ পা   ী রলমখ্মেন আয়াত ২২:৪৭-এ: 

২২:৪৭ তারা আপনাম  আোব েরারিত  রমত বমল। অথ্চ আল্লাহ  খ্নও তাাঁর 

ওয়াো ভঙ্গ  মরন না। আপনার পালন তুার  ামে এ রেন শতামামের গিনার 

এ  হাজার বেমরর সমান 

এই আয়ামত আল্লাহ বমলমেন 

আল্লাহ র ১ রেন = মানুমষর ১ ০০০ বের। 

তার অথু্  আল্লাহ র ২৪ ঘণ্টা = মানুমষর ১ ০০০ বের 

অথু্া , আল্লাহ র ১ ঘণ্টা = মানুমষর ১ ০০০/২৪ = ৪১.৭ বের 

এভামব রহসাব  রমল আমরা পাই  

আল্লাহ র ১ রমরনি = মানুমষর ০.৭ বের বা ২৫৬ রেন 

আল্লাহ র ১ শসম ণ্ড = মানুমষর ০.০১১ বের বা ৪ রেন 

৩২:৫ রতরন আ াে শথ্ম  পৃরথ্বী পেুন্ত সমস্ত  মু পররচালনা  মরন, অতঃপর তা 

তাাঁর  ামে শপৌঁেমব এমন এ  রেমন, োাঁর পররমাি শতামামের গিনায় হাজার 

বেমরর সমান। 
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৭০:৪ শফমরেতাগি এবং রূহ আল্লাহ তাআলার রেম  ঊধ্ুগামী হয় এমন এ রেমন, 

োর পররমাি পঞ্চাে হাজার বের। 

 

উপসংহার 

এই প্রবমে শেখ্া োয়, আল্লাহ পা  পারিগরিমতর অমন  শমৌরল  রনয়ম জামনন না। 

শেমন পররসংখ্যান তে, সাধ্ারি শোগ, রবময়াগ, গুি, ভাগ ইতযারেমতও আল্লাহ পা  

পারেেুী নন। তারপর আমে সংখ্যা শলখ্ার পদ্ধরত। রবোল সংখ্যা শলখ্ার জনয সাধ্ারিত 

তবজ্ঞারন  পদ্ধরত বযবহার  রা হয়—অথু্া  সংখ্যাম  েে-এর সুচ  বা ১০ এর ঘাত 

রেময় শলখ্া হয়। উোহরি হমে—রবরলয়ন, রিরলয়ন...ইতযারে, েরেও আল্লাহ রই সৃষ্ট 

মানব ূল এই পদ্ধরত বযবহার  মর আসমে—েুগ েুগ ধ্মর। সবর েুই েরে আল্লাহ র 

ইোমত হয়, তা’হমল এিা শ মন  মর সম্ভব শে, ো মানুষ জামন—তা আল্লাহ পা  তা 

জামনন না?  

সৃরষ্টতে রনময়ও আল্লাহ মহারবভ্রারন্তমত আমেন। তাাঁর সৃরষ্টরহমসযর শে সমী রি, তারও 

রতরন সমাধ্ান শ মন  মর  রমত হয়, তা জামনন না। তারপর তাাঁরই সৃষ্ট বষুপঞ্জী 

রনময় রতরন মহারবব্রত—োর  ুফল আজও সমগ্র ইসলামী জগ  পামে—অথু্া  ইসলামী 

আচার অনুষ্ঠান, শরাজা, হজ্জ্ব, ঈে—এই সব এ   রেমন অনুরষ্ঠত হমে না। এই 

বযাপারিা মামের বাজামরর মত হময় শগমে—োর ো ইমে, শসই মমতা ফমতায়া রেময় 

শবড়ামে, ো অমন  সময়ই পরস্পররবমরাধ্ী হময় োমে। তাই বলমতই হয় শে ইসলামী 

বষুপঞ্জী আধু্রন  েুমগ শমামিই রনভুরমোগয নয়। 
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এিা স্বী ােু শে, আধু্রন  েেরম  পদ্ধরতমত শোগ, রবময়াগ, গুি ভাগ, সরল রি ইতযারে 

বুরনয়ােী পারিগরিমতর রনয়ম সহজ নয়। এই সব েিতা অজুমনর জনযই রবেযাথু্ীরা 

অমন  বের অরতবারহত  মর প্রাথ্রম  রবেযালময়। তারপমরও অমনম ই রময় োয় 

অপারেেুী। শসইজমনযই রবমের সবুত্রই শমৌরল  পারিগরিত বাধ্যতামূল  রবষয় রহমসমব 

পাি  রমত হয় অরত অল্প বয়মসই। আমরা অবা  হময় শেরখ্ শে, আল্লাহ পা ও এই 

রবেযায় অজ্ঞ। পারিগরিমত আল্লাহ র শেৌড় ধ্রা পমড় েত রা রহসামব এবং ভগ্াংমের 

রহসামব। এই সব গিনার জনয ের ার উ পাে , ল সা গু, গ সা গু ইতযারের জ্ঞান। 

শবাো োমে, আল্লাহ পা  তাও জামনন না। 

আল্লাহ পা  শ ারামন (৭:১৫৮, ২৯:৪৮) রলমখ্মেন শে, তাাঁর রপ্রয়তম সৃরষ্ট নবী  রীম 

রেমলন রনরির। রনরিমরর অথু্ শে অরেরিত, তা নয়। তমব নবী শে পারিগরিমতর 

শ ামনা রনয়ম জানমতন না, তা পররষ্কার। এোড়াও তাাঁর শবরেরভাগ সাহাবীও (সাঙ্গ-

পাঙ্গরা) রেমলন রনরির ও আনুষ্ঠারন  রেিাবরজুত। অবস্থােৃমষ্ট মমন হয়, আল্লাহ পা ও 

রনরির ও অরেরিত। র ন্তু ইসলাম বমল, আল্লাহ পা  সবজান্তা, সবুেরিমান। তাই 

েরে সরতয হয়, তমব স্বী ার  রমতই হয় শে, শ ারান আল্লাহ র রলরখ্ত র তাব নয়। 

শ ারান নবী মুহাম্মে এবং তাাঁর অনুসারীমেরই শলখ্া। 

 

সমাপ্ত 
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সূত্র: 

আজ াল ইসলামমর শবরের ভাগ শমৌরল  গ্রন্থ রবরভন্ন ওময়ব সাইমি পাওয়া োমে। 
শেখ্মত পামরনঃ 

http://islaminonesite.wordpress.com/ 

http://www.quranhadith.org/quran.html 

http://islameralo.wordpress.com/ 

http://islamiboi.wordpress.com/ 

Alim CD ROM 

Jalalu’d-Din Al-Mahali and Jalal’ud-Din As-Suyuti. Tafsir Al-Jalalyn, 
translated in English by Aisha Bewley. Dar Al-Taqwa Ltd. 7A 
Melcombe Street, Baker Street, London NW1 6AE, 2007. ISBN: 
1-870582-61-6 

 

 

 

 

http://islaminonesite.wordpress.com/
http://www.quranhadith.org/quran.html
http://islameralo.wordpress.com/
http://islamiboi.wordpress.com/sunan-an-nasai/
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আজই সিংগ্রি করুন 

 

ডাউনল াড:    ল িংক-০১     ল িংক-০২ 

 

 

 

 

ইসযামী পটণ্ডল্তরা এবিং ইসযামী 
ঐটতিাটসল্করা সববিাই প্রিার কল্র িল্যল্েন 
লয, টবশ্বল্ক অ্ঙ্কশাস্ত্র টবল্শর্ত বীজগটণত 
উপিার টিল্য়ল্ে ইসযাম। 
 

এই ইবুকটিল্ত উিািরণ সি লিখাল্না 
িল্য়ল্ে, ইসযাল্মর উৎস, তো লকারান এবিং 
িাটিসগুল্যাল্ত কীভাল্ব পাটিগটণল্তর 
বেবিার করা িল্য়ল্ে। 
 

‘ইসযাটম পাটিগটণত’ টযল্খল্েন আিজবাটতক 
খোটতসম্পন্ন ও টকিংবিটিতুযে ইেযাম-
গল্বর্ক এবিং লকারান, িাটিস ও ইেযাল্মর 
ইটতিাস সম্পল্কব অ্গাি পাটণ্ডল্তের অ্টিকারী 
আবুয কাল্শম।  
 

 

একটি িমবকারী ইবুক 
dhormockery@gmail.com 
www.dhormockery.com 
www.dhormockery.net 

 

 

 

mailto:dhormockery@gmail.com
http://www.dhormockery.com/
http://www.dhormockery.net/
https://goo.gl/y2lhQB
https://goo.gl/mjLfaZ

