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           Unit-I 

সুরা মুহাম্মদের সংরিপ্ত রিিরণ।  

   সুরা মুহাম্মদের আর এক নাম সুরা ককতাল, এই সুরাদত ৩৮/৩৯ 

টি আযাত আদে, সুরা টি মকেনায অবতীর্ ণ হদযদে।  

পুব ণবতী সুরার সাদে সম্পকণ।  

পুব ণবতী সুরার সাদে সম্পকণ এই যে পুদব ণর সুরার সব ণদেষ আযাদত 

য াষর্া করা হদযদে, োরা আল্লাহর নাফরমানী কদর,পাকপ,তাদের 

ধ্বংস অকনবাে ণ।  

অিতীদণ ের প্রেিাপট/শাদন নুযূল।  

  হেরত আব্দলু্লাহ ইবদন আব্বাস ( রা) বদলদেন এ সুরার প্রেম 

আযাত টি নাকেল হদযদে মক্কার কাদফর যের সম্পদকণ পুব ণবতী 

সুরার সব ণদেষ আযাদত উদল্লখ হদযদে।  اال القوم الفاسقونفهل يهلك  

অে ণাৎ: পাকপষ্ঠ রাই ধ্বংস হদব। আর এই সুরার প্রেম আযাদত 

বলা হদযদে যে োরা অকবশ্বাসী এবং আল্লাহর পদে বাধা যেয 

তাদের কম ণ কবনষ্ট হইদব।  

এ কোর উপর কিকি কদর এই প্রশ্ন হদত পাদর যে োরা কনরন্ন যক 

অন্ন যেয, আত্মীয স্বজনদের সাদে সম্পকণ স্থাপন কদর, গরীব 



েুুঃখী যক সাহােয কদর, েুস্থ মানুদষর যসবাদত অগ্ৰসর হয, তাদের 

সৎকম ণও কক কবনষ্ট হদয োদব এবং তারা ও ধ্বংস হদব?.  

অেচ কুরআদন করীদম আল্লাহ তাআলা য াষর্া কদরদেন। 

“ অে فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره"    ণাৎ:যে সামানয তম সৎকম ণ করদব 

যস তার শুি কদম ণর ফল পাদবই। তার ই উির এই সুরার প্রেম 

আযাদত যেওযা হদযদে, এবং  এ সম্পদকণ সুস্পষ্ট িাষায য াষর্া 

কদর কেযা হদযদে, "سبيل هللا وصدواعنالذين كفروا وصداع" অে ণাৎ: োরা 

হেরত মুহাম্মে (সাুঃ) এর নবুওযত যক অস্বীকার কদর এবং 

পকবত্র কুরআদনর সতযতাদক ওমাদন না, তেুপকর মানুষদক ঈমান 

আনযদন বাধা োন কদর, তাই আল্লাহ তাদের সকল আমল যক 

বাকতল কদর কেদযদেন, যকননা যকাদনা সৎ কাজ আল্লাহর 

েরবাদর গ্ৰহর্দোগয হওযার জদনয েতণ হদলা ঈমান, যেদহতু তারা 

অকবশ্বাসী ও কবদরাহী ও জনসাধারর্ যক আল্লাহর পে যেদক 

কবরত রাখার জনয তারা সব ণো অপদচষ্টায কলপ্ত োকদতা, তাই 

তাদের যকাদনা সৎ কাজই আল্লাহর েরবাদর গ্ৰহর্দোগয নয। 

আর েুকনযাদত তাদের এসব শুি কদম ণর জনয সুনাম হদত পাদর, 

এিাও বলা হদযদে যে কাদরা িাদলা কম ণ যক কবফল কদরন না, 

সুতরাং তাদের িাদলা কদম ণর পকরনাম তারা েুকনযাদতই যপদয 

োদব, যেদহতু তাদের ঈমান েুকনযার উপর আদে, আল্লাহ ও 

আদখরাদতর উপর কবশ্বাস রাদখনা তাই তাদের িাদলা কদম ণর 

বেদল তাদেরদক েুকনযার সুখ োকি ও ধন সম্পদের মাকলক করা 

হদব, আদখরাদত তাদের যকাদনা অংে হদবনা। আর োরা 

আল্লাহর ও আদখরাদতর উপর কবশ্বাস স্থাপন কদরদে তাদের যক 



েুকনযা ও আদখরাদতর উিয স্থাদন তাদের যনক আমদলর শুফল 

পাদব।  

Unit- II 

  اعمالهماضل  وصداع سبيل هللاوا  كفرمن اهل مكةلذين  ا( ١آيت) 

মক্কা বাকসদের মদধয োরা কুফুরী কদর ও অনযদক আল্লাহর পদে বাধা োন কদর, 

অে ণাৎ ঈমান যেদক, আল্লাহ তাদের কম ণ যক বযে ণ কদর যেন যেমন খােয খাওযাদনা 

(কু্ষধাতণ,েুস্থ মানুদষর সাহােয করা) কসলা রাহমী করা ( আত্মীযতা বজায রাখা তাদের 

সাদে সুসম্পকণ স্থাপন করা )  ইতযাকে। তারা এর যকাদনা ফল ( োওযাব ) পাদব না.  

: تعالى من فضله  ويجزون في الدنيا  

তদব তাদের উক্ত সৎকদম ণরসৎকদম ণর কবকনমদয আল্লাহ কনজ েযায এহকাদলই 

তাদের আরাম ও সুখ োন করদবন।  

الخ.  :الصلحاتاوعملو  والذين آمنوا(   ٢آيت )  

আর োরা কবশ্বাস স্থাপন কদর, এবং যনক আমল কদর,অে ণাৎ: 

আনসার ও অনযরা তাদের প্রকতপালদকর পক্ষ যেদক 

মুহমুহাম্মে( সাুঃ) র প্রকত অবতীর্ ণ অে ণাৎ: কুরআন, সদতযর উপর 

কবশ্বাস কদর, আল্লাহ তাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করদবন,এবং 

তাদের অবস্থা িাদলা কদর কেদবন।  

 

 

 

   اضالل االعمال وتكفيرالسيآت ذالك اى -(٣)آيت :

এিা  অে ণাৎ: আমল নষ্ট কদর যেওযা এবং মুকমনদের পাপ ক্ষমা 

কদর এ কারদর্ যে োরা কুফরী কদর তারা বাকতদলর েযতাদনর 

অনুসরর্ কদর,আর োরা কবশ্বাসী তারা তাদের পালন কতণার পক্ষ 



হদত যপ্রকরত সদতযর “কুরআদনর” অনুসরর্ কদর। এিাদব  এই 

বযাদনর মত আল্লাহ মানুদষর জনয তাদের েৃষ্টাি সমুহ স্থাপন 

কদরন, অে ণাৎ কতকন তাদের পকরনাম বন ণনা কদরন, অতএব 

অকবশ্বাসীদের আমলদক নষ্ট কদর যেওযা হদব, আর কবশ্বাসী যের 

তরুটি কবচুযকতগুদলা ক্ষমা কদর যেওযা হদব,মহান আল্লাহ-ই এসব 

বযপাদর িাদলা জাদনন।  

، الخ.  كفروا الذين لقيتم( فاذا ٤)  -آيت   

সুতরাং েখন যতামরা েতরুদের সাদে েুদে মুকাকবলা করদব 

তখন তাদের গেণাদন আ াত করদব। 

 مصدربدل من اللفظ بفعله "

“োরবুন “েব্দটি মাসোর যফল েব্দ দ্বারা স্বীয যফদলর পকরবদতণ 

অে ণাৎ: " رقابهم فضرب  

তাদের হতযা কদর,আর এখাদন হতযা যক গেণাদনর দ্বারা বযক্ত করা 

হদযদে কারর্ হদলা সাধারর্ত গেণাদন আ াত কদর সহদজই হতযা 

করা োয,এিাদব যতামরা েখন তাদেরদক সম্পুন ণ ুদপ পেু ণেস্ত 

কদর যফলদব ও অকধকাংে যকই হতযা কদর যফলদব তখন তাদের 

অে ণাৎ বাককদের কদে বা াঁধদব (তাদের বন্দী কদর যফলদব)”  " 

রকে, যচন ইতযাকে বলা হয োর দ্বারা বন্দীদের বাالوثاق াঁধা হদয, 

অতুঃপর হয অনুগ্ৰহ না হয মুক্তক্তপর্।  

 েব্দটি যফদলর মাসোর আসল যফদলর পকরবদতণ আনা -منا

হদযদে,তার মাদন এই যে এর পর হয তাদের অনুগ্ৰহ ও েযা কদর 

ককেু আোয না কদরই যেদ়ে কেদব অেবা তাদের কনকি ককেু ধন 

সম্পে মুক্তক্তপর্ কহদসদব কনদয যেদ়ে কেদব।  



আর যতামরা েুে চাকলদয োদব েতক্ষর্ না েতরুরা অস্ত্র নাকমদয 

যেয ককংবা ইসলাম গ্ৰহর্ কদর অেবা চুক্তক্তদত আবে হয এিাই 

হদলা ককতাল বা বন্দী করার চু়োি সীমা, আর এিাই কবধান। 

কাোকলকা- উহয মুবতাোর খবর, অে ণাৎ: " األمر كذالك  তো তাদের 

বযাপাদর এিাই কবধান।  

একো শুনদল,   ولوي شاءهللا لنتصرمنهم আললাহ ইচ্ছা করদল কনদজর 

নাফরমানীর বেলা কনদজই কনদত পারদতা হতযা ো়োই, ককন্তু 

যতামাদের কনদেণে কেদযদেন কারর্ কতকন (আল্লাহ) যতামাদের 

একজনদক অপরজদনর দ্বারা পকরক্ষা করদত চান। সুতরাং 

যতামাদের মদধয যেদক যে আল্লাহর রাস্তায হতযা হদব যস জান্নাদত 

প্রদবে করদব আর তাদের যেদক যে কনহত হদব তার টিকানা হদব 

জাহান্নাম।  والذين قتلوا  আর োরা মৃতুয বরর্ কদর, অনয একটি 

ককরাদত আদে تلوااق  এই আযাত টি উহুে েুদদ্বর কেন অবতীর্ ণ 

হদযদে, েখন মুসলমান বযাপক িাদব েহীে ও আহত হদয 

েক়েদয পদ়েকেল। 

 “والذين قتلوا فى سبيل هللا فل يضل اعمالهم". 

আর োরা আল্লাহর রাস্তায েহীে হদব আল্লাহ কখন-ই তাদের 

কম ণ যক কবনষ্ট কদরন না।  

 

Unit-III 

উক্ত আযাদত আল্লাহ তাআলা মুকমনদেরদক জাকনদয কেদচ্ছন যে 

েুদে পরাক্তজত েতরু ও বন্দীদের সাদে ককরূপ আচরর্ করদত 

হদব এবং ককিাদব েুে করদত হদব তার কনদেণেনা বলী জাকনদয 



কেদচ্ছন, ককন্তু আযাত নাকেল হওযা সম্পদকণ মুফাসকসরীন যের 

মদধয ককেু মতদিে আদে। উক্ত আযাত টি বের েুদের আদগ 

নাকেল হদযদে না পদর।  

যমৌলানা যমাওেুকে সাদহব বদলন: এ আযাদতর েব্দাবলী যে 

প্রসদে অবতীর্ ণ হদযদে তা যেদকও পকরস্কার ুদপ এ কো জানা 

োয যে, এ আযাত টি েুদদ্বর কনদেণে আসার পর ও েুদদ্বর আদগই 

নাকেল হদযকেল। েখন কাদফরদের সদে যতামাদের মুকাকবলা 

“হদব “ এ কোটিও ইকেত যেয যে এখনও মুকাকবলা হযকন, বরং 

মুকাকবলা হদল কক করদত হদব সূত্র সম্পদকণ পুব ণাদেই কেক 

কনদেণেনা যলাদকদের যেওযা হদচ্ছ, যে সময সুরা হদের ৩৯ 

এবং সুরা বাকারার ১১০ আযাদত েুদদ্বর কনদেণে যেওযা হদযকেল, 

োর কারদর্ মকেনার মুনাকফক এবং েুব ণল ঈমানোরদের এ অবস্থা 

োাঁক়েদয কেল, যে মৃতুয যেন তাদের মাোর ওপদর এদস হাক্তজর 

হদযদে, টিক যসই সময এই সুরাটিন নাকেল হদযকেল তা এর ২০ 

নম্বর আযাত যেদকই প্রমাকর্ত হয। (তাফহীমুল কুরআন বাংলা)  

 ককন্তু আকম মদন ককর যে শুধু মাত্র একটি েদব্দর উপর কিকি 

কদর এই ফাযসালা করা টিক হদবনা।  فاذالقيتم েখন যতামরা 

মুকাকবলা করদব, এই “করদব” েব্দটিদক িকবষযৎ কাদলর বুকনযাে 

কহদসদব গ্ৰহর্ কদর আযাত টি বের েুদের পূদব ণ নাকেল হদযদে 

মদন করা হযদতা িুল হদব। কুরআদন কাকরদমর অদনক স্থাদনই 

মুোরার কসগা বযবহার কদর মাকের মাদন যনওযা হদযদে, টিক 

একই রকম মাকের কসগা বযবহার কদর মুস্তাককবদলর মাদন যনওযা 

হদযদে, যেমন:  

الخ.   قال هللا يعيسى بن مريم ءأنت قلت لناس التخذونى، اذ   



আল্লাহ েখন বলদবন যহ মারইযাম পুত্র ঈসা তুকম কক বদলকেদল? 

এখাদন মাকের কসগা “কালা” আদে ককন্তু যমৌলানা কনদজও 

িকবষযদতর মাদন কদরদেন। (সুরা মাদযো। পারা, ৬,আযাত, 

১১৬)  

কারর্ ঈসা আুঃ যক উক্ত প্রশ্নটি ককযামদতর কেদন করা হদব। 

অনয মুফাসকসরীন রাও এক-ই আযাত দ্বারা আদলাচয আযাতটি 

বেদরর েুদের পদর নাকেল হওযার কো প্রমার্ করদেন। 

তাফসীর ইবদন কাসীদর উদল্লখ করা হদযদে, বাহযতুঃ জানা োদচ্ছ 

যে বেদরর েুদের পর আযাত টি নাকেল হয, যকননা বেদরর েুদে 

েতরুদের অকধকাংেদকই বন্দী কদর তাদের কনকি হদত মুক্তক্তপর্ 

আোয এবং তাদের খুব কম সংখযক যক হতযা করার কারদর্ 

মুসকলমদের কতরস্কার ও কনন্দা করা হদযকেল এসময আল্লাহ 

তাআলা বদলকেদলন।  ان يكون له اسراى. الخ. ماكان لنبي  (তাফসীর 

ইবদন কাকসর,বাংলা, ৭ম, খন্ড, পৃুঃ৭৪০)  

Unit-IV 

 কতকন (আল্লাহ) তাদের সটিক آيت: ٥ " سيهد يهم ويصلح بالهم "

পে যেখাদবন এবং তাদের অবস্থা িাদলা কদর কেদবন, োরা ঈমান 

এদনদে، সৎ পদের জনয েুওযা কদরদে ”ইহকেনাসকসরাতাল 

মুিাকী”বদলদে অে ণাৎ:যহ আল্লাহ আমাদের সটিক পে যেখাও 

বদলদে, আল্লাহ তাদের এমন সাহােয করদবন যেিা তাদের েুকনযা 

ও আদখরাদতর জনয কলযার্ কর হদব। অে ণাৎ: যে েহীে হযকন 

পৃকেবীদত ো ককেু কলযার্কর আদে সবই তাদের জদনয এবং 

তাদেরদক “تغليبا  েহীেদের অিিুণক্ত করা হদযদে।  



 এবং কতকন তাদেরদক জান্নাদত প্রদবে آيت: ٦- ويدخلهم الجنة عرفها لهم: 

করাদবন، োর কো আল্লাহ তাদের জাকনদয (বাযানর) কদর 

কেদযকেদলন, সুতরাং তারা জান্নাদত কনদজর বাসস্থান,কনজ 

পুর্যবতী রমর্ী ও কনদজর যসবকদের কনকি কার সাহােয বযতীতই 

যপৌৌঁদে োদব। হেরত মুজাকহে (রহুঃ) বদলনুঃ জান্নাত বাকস 

প্রদতযদকই কনজ  র ও জাযগা এমন িাদব কচদি পারদব যেমন 

িাদব েুকনযায কনদজর বাক়ে ও জাযগা কচি, কাহা যকও ক্তজোসা 

করার প্রদযাজন হদব না, তাদের মদন হদব যেন পুব ণ হদতই তারা 

যসখাদনই অবস্থান করদে। (তাবাকর, ২২/১৬০)  

 

 

 

 

 

Unit-V 

 آيت. ٧- ياايهاالذين آمنوا ان تنصرتنصرواهللا اياي دينه ورسوله، الخ.  

যহ ঈমান আনযন কাকর বযক্তক্ত েকে যতামরা আল্লাহদক সাহােয 

কর 

অে ণাৎ: তার েীনদক ও তার রসূল যক, তদব আল্লাহ যতামাদের 

েতরুর কবুদে যতামাদেরদক সাহােয করদবন। অে ণ এই যে 

েুদদ্বর মযোদন েতরুর সামদন যতামাদের পাদযর কনদচর মাটি না 

সদর োয, যতামাদের অবস্থান েৃঢ় করদবন।  

 আর োরা অকেকার কদরদে, এিা  آيت:٨- والذين كفروا فتعسا لهم:

মুবতাো এর খবর হদলা,   تعسوا ো উহয আদে আর ফাতা- 

সাল্লাল্লাহুম ঐ উহয খবরদক বুঝাদচ্ছ, তাদের জনয আদে েুগ ণকত 



এবং আল্লাহ তাদের আমল যক কবনষ্ট কদর কেদবন। অে ণাৎ: 

মুকমনদের কবপরীত হদব কাদফরদে অবস্থা, যসখাদন তাদের 

পেসখলন হদব। হােীদস আদে যে, রাসুলুল্লাহ (সাুঃ)  

বদলদেন:েীনার, কেরহাম ও মখমদলর োদসরা ধ্বংস যহাক, যস 

েকে কাাঁিা দ্বারা আ াত প্রাপ্ত হয তাহদল তা তুদল যফলার জনয 

যকান যলাক না পায। ( ফাতহুল বারী ৬/৯৫ ইবদন মাজাহ 

২/১৩৮৬.) 

 Unit-VI 

 آيت: ٩- -ذالك اى التعس واإلضالل. الخ. 

এিা এই ধ্বংস ও কম ণ বযে ণ হওযা  এজনয যে আল্লাহ ো অবতীর্ ণ 

কদরদেন কবধান সম্বকলত কুরআন তারা তা অপেন্দ কদর, সুতরাং 

আল্লাহ তাদের কম ণ কনস্ফল কদর কেদবন। 

افلم يسيروا فى األرض،الخ.  -١٠آيت:  

তারা কক পৃকেবীদত ভ্রমর্ কদরনকদরকন? এবং যেদখকন তাদের 

পুব ণবতী যের পকরনাম কক হদযদে?  আল্লাহ তাদেরদক ধ্বংস 

কদরদেন অে ণাৎ:তাদেরদক, তাদের সিানদেরদক এবং তাদের 

ধন-সম্পে যক ধ্বংস কদর কেদযদেন এবং অকবশ্বাসীদের জনয 

রদযদে অনুরূপ পকরনাম, অে ণাৎ, তাদের পুব ণবতী যলাদকদের 

োক্তস্তর নযায োক্তস্ত।  
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