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কুরআন ও সু�াহর আেলােক তাওবা ও পাপ েমাচনকারী িকছু 
আমল 

তাওবা হেলা অতীেতর গনােহর অনুেোচনা, দুিনয়ার েকান 
উপকািরতা অজরন অঅবা  িত েঅেক বা চার জন  নয়  কমাএ 
আ�াহ তা‘আলার জন ্ সাবর িককষােব েস গনাহ েছেড় েদওয়ার 
উপর দৃঢ় �িতজা করার জবরদিদর মাম েম নয় বরং েরী‘আেতর 
িবিম-িনেষম তার উপর বহাল অাকেব তত ক ে োয়   �িতজা 
করেবর ্বাদতসমূেহর মেম  তাওবা অিত গুরপূকর ্বাদতর 
তাওবার আবে কীয়তা, ব াপকতা ও তােত িনয়মানুবিতরতার 
পিরম�ল েঅেক পাপী-তাপী েযমন বিহষূরত নয়, েতমিন আ�াহর 
ওলীগক ও নবীগকও তার পিরসীমা েঅেক বা্ের ননর  িট 
সবরাববায় সবরএ সকেলর জন  �েযাজ র তাওবা মানুেষর জীবেনর 
 কিট অন তম  বিে� র 
তাওবার পিরচয় 

তাওবা ( ت�ع) েে�র তা (تي) বেকর যবর ওয়া (�م�) বেকর সুকুন েযােগ 
গিঠত হয়র আিষমািনক অঅর পাপ েঅেক িিের আসা, �ত াবতরন 
করা, �ত াগমন করা ্ত ািদর িবেেষ পেদ অঅর অনুতাপ, 
অনুেোচনার ড. মুহা�দ  ড. হািমদ সািদক বেলন: 

لرج�ا من ملنب م دم   عض  ملنب ، �مقد ملضزم يب ، متمصدر : �ع وم
 .لل مهللا طغبي لغاافرة �ج   مدم ملض�دة لل  �مو
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(‘তাবা (تيب) ি�য়া হেত তাওবা ( ت�ع) হেলা মাসদারর অঅর পাপ 
েঅেক িিের আসার কৃতপােপর অনুেোচনা করার পুনরায় না করার 
দৃঢ়সংক� করার’ ে�িট মহান সৃি�কতরার সসা ও তা র সৃি�কুল 
বা�াগক উষেয়র স�েকর ব ব্ত হেয় অােকর আ�াহ তা‘আলার 
জন    মেমর েয, িতিন  ীয় মাগিিরাত (মাজরনা) ও রাহমাত 
(কুকা) সহকাের বা�াহেদর �িত কুকা দৃি� �দান কেরন অঅরা্ 
িতিন বা�ােদর তাওবা কবুল কেরনর আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ِيٱ َوُهوَ  ﴿ ِ  َ�نۡ  َ�ةَ َّوۡ ٱ َبُل َ�قۡ  َّ  ]١٠٤: مو�ع [ ﴾ ١ ۦِعَبادِه

‘িতিন  ীয় বা�ােদর তাওবা কবুল কেরনর’ 0F

1  েত   অেঅরর �কাে 
ঘটায় মূলত আ�াহ তা‘আলার সােঅ  ্ ি�য়ািটর স�� বাপন তা র 
 মা-মাগিিরাত ও দয়া-রাহমােতর বিহঃ�কাের তেব উষয়িটর 
মেম  পাঅরক  িনকরেয়র জন  ে�িট আ�াহর সােঅ স�ি�ত হেল 
আল-কুরআেন তা   সংেযাজক  صغ সহকাের ব ব্ত হয়র যােত 

তা র ে��র ও সমু�ত অববান �কাে পায়র েযমন, আ�াহ তা‘আলা 
বেলন: 

﴿  َّ ُ ٱ تَاَب  ُُ َۡ َعلَيۡ  َّ  ]٧١: دة مليئ[ ﴾ِه

                                                           
1 সুরা আত তাওবা:১০৪র 
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 ‘অতঃপর আ�াহ তােদর �িত  মােীল হেল তােদর তাওবা কবুল 
করেলনর’ 1F

2 কারও কারও মেত তাওবা অঅর অনুতােপর সােঅ পাপ 
পিরহার কের আ�াহর িদেক িিের আসার 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ْ َوتُوُ�وٓ ﴿ ِ ٱ إَِ�  ا ُّهَ  َ�ِيًعا َّ
َ
ۡ ٱ َ َۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل  ]٣١: م �ر[ ﴾لُِحونَ ُ�فۡ  َََعّلُ�

‘েহ মুিমনগক! েতামরা সকেল্ আ�াহর কােছ তাওবা কর, যােত 
েতামরা সিলকাম হেত পারর’ 2F

3  

মুিতী মুহা�দ আমীমুল ্হসান বেলন: 

ا� ملرج�ا لل مهللا ل  مقد مرصمر من ملقغب ثم ملقييم ن�  حق�ق : مو�ع 
 .ملرب

‘অ�র হেত েগানাহ না করার সংকে�র মাম েম আ�াহর িদেক 
�ত াবতরন করার অতঃপর �িতপালেকর যাবতীয় িবমানেক পালন 
করার’ 3F

4 

‘আ্নুল ্লম’ �ে� বলা হেয়েছ: 

                                                           
2 সূরা আল-মােয়দাহ:৭১র 
3 সূরা আন-নূর:৩১র 
4 কাওয়ািয়দুল িিকহ,পৃ ২৩৯-২৪০র 
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: ا�  ملقغب من ملنب � ي  ملرج�ا ان ملضد لل ملقرب �  ملديثتمو�ع  
 .م دم   مو�ع 

‘তাওবার সংজা হেলা অ�রােল পাপ মু� করার কারও কারও মেত 
দূরর হেত িনকেট �ত াবতরন করার কারক, ‘অনুেোচনা্’ তাওবার৪F

5 

মুহা�াদ আলী আত-অানষী (রহ.) বেলন: 

ذم  در للهي لال يض�د أن أم دم   اضصي  ان حيث   اضصي ، اع مزم 
 مغيهي

েকােনা পাপকােজ েসিট েয পাপ   অনুষূিতেত অনুেোচনা করার 
সােঅ সােঅ সুেযাগ েপেলও আর কখেনাও না করার দৃঢ় সংক� 
করার৫F

6  

মাজমা‘উস সুলুক �ে� বিকরত আেছ, 

 ستضفيرل مهللا تضيل اع د�مم م دم ��ثة مالل   ملرج�ا ع  اعمو�

েরী‘আেতর পিরষাষায় তাওবা হেলা বায়ী অনুেোচনা ও অিমক 
 মা �াঅরনার সােঅ আ�াহ তা‘আলার �িত �ত াবতরন করার কারও 

                                                           
5 �াগ�,পৃ ২৪০র 
6 কােোিু ্সিতিলহািতল িুনুন,খ.১, পৃ. ২১৮র 
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কারও মেত তাওবা মূলত অনুেোচনা অঅরা্ তাওবার বৃহ্ দ�্ 
হেলা অনুেোচনার৬

7  

 

তাওবা স�েকর কুরআেনর বকরনা 

1. আ�াহ তা‘আলা মু’িমনগকেক তাওবা করার িনেদরে িদেয় বেলন: 
ْ َوتُوُ�وٓ ﴿ ِ ٱ إَِ�  ا ُّهَ  َ�ِيًعا َّ

َ
ۡ ٱ َ َۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل   ]٣١: م �ر[ ﴾ لُِحونَ ُ�فۡ  َََعّلُ�

“েহ মু’িমনগক! েতামরা সকেল্ আ�াহর িনকট তাওবা কর, যােত 
েতামরা সিলকাম হেত পােরর”৭F

8  

2. আ�াহ তা‘আলা অপর আয়ােত বেলন: 
ََّما﴿ ِ ِ ٱ َ�َ  َ�ةُ َّوۡ ٱ إ ُِنَ  َّ َّ ِ وٓ ٱ َملُونَ َ�عۡ  ل ُّ َّ  لَةٖ ِ�ََ�ٰ  ءَ ل  قَرِ�بٖ  ِمن َ�ُتوُ�ونَ  ُُ

 ٰ ََ ْو
ُ
ُ ٱ َ�ُتوُب  �َِك ََُ ۗ َعَليۡ  َّ َۡ ُ ٱ َوَ�نَ  ِه   ]١٧: ملنسيء[ ﴾ ١ اَحِكيمٗ  َعلِيًما َّ

“আ�াহ অবে ্ েসসব েলােকর তাওবা কবুল করেবন যারা 
ষুলবেত ম� কাজ কের  বং সরর তাওবা কের, ওরা্ তারা, 
যােদর তাওবা আ�াহ কবূল কেরনর আ�াহ সবরজ, �জাময়র”৮F

9  

                                                           
7 �াগ�র 
8 সূরা আন-নূর : ৩১র  
9 সুরা আন-িনসা : ১৭র  
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  আয়ােতর ব াখ ায় ্মাম মুহা�দ ্বন জারীর আত-তাবারী 
(রহ.) বেলন: অএ আয়াতাংে: ﴿ ََّما ِ ِ ٱ َ�َ  َ�ةُ َّوۡ ٱ إ ُِنَ  َّ َّ ِ  َملُونَ َ�عۡ  ل

وٓ ٱ ُّ ﴾لَةٖ ِ�ََ�ٰ  ءَ ل   র মাম েম আ�াহ তা‘আলা েঘাষকা কেরেছন েয, 
মু’িমনগেকর মেম  যারা অসতকরতাবেত গকাহর কাজ কের 
অিবলে� যঅা সময় যিদ তারা আ�াহর দরবাের তাওবা কের 
 মা �াঅরনা কের, আ�াহ তােদর ছাড়া অন  কারও তাওবা 
কবুল কেরন নার অঅরা্ েয সকল েলাক তােদর মহান 
�িতপালক আ�াহ তা‘আলার �িত ঈমান রােখ তারা ষুলবেতঃ 
গনাহর কাজ করার পর যিদ যঅাসমেয় েস গনাহ মােির জন  
আ�াহর দরবাের লি�ত হেয় তাওবা কের  বং আ�াহর 
আেদে িনেষম অনুযায়ী চলার দৃঢ় সংক� িনেয়  মিনষােব 
আ�াহর িনকট  মা �াঅরনা কের েয, েস মৃতু  পযর� কৃত পাপ 
কাযর িিতীয়বার করেব না, আ�াহ তা‘আলা তােদর গকাহসমূহ 
 মা কেরন,  েদর ব তীত অন  কারও গনাহ  মা কেরন নার 
অএ আয়ােত ان  ر�ب িারা   কঅা্ বুঝায়র৯ F

10 

3. আ�াহ তা‘আলা বেলন: 
﴿ ٰ ّ�َهاََ

َ
ُِنَ ٱ َ َّ  ْ ْ تُوُ�وٓ  َءاَمُنوا ِ ٱ إَِ�  ا َۡ  َعَ�ٰ  َُّصوًحا َ�ةٗ تَوۡ  َّ �ُ�ّ ن ََ

َ
 َُُ�ّفِرَ  أ

 َۡ َۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ� َۡ َوُ�دۡ  اتُِ� ٰ  ِخلَُ� َّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  ٖت ََ
َ
: موحر�م[ ﴾ ٨ رُ َ�ٰ َۡ ۡ�

٨[ 

                                                           
10 তাবারী, পৃ.১১২ 
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“েহ ঈমানদারগক! েতামরা আ�াহর িনকট তাওবা কর িবশু 
তাওবা; তাহেল েতামােদর �িতপালক েতামােদর ম� কমরগেলা 
েমাচন কের িদেবন  বং েতামােদরেক �েবে করােবন জা�ােত, 
যারা পাদেদেে নদী �বািহতর”১০F

11 

4. আ�াহ তা‘আলা বেলন: 
﴿ �َََ

َ
ِ ٱ إَِ�  َ�ُتوُ�ونَ  أ َّ  ُۡ َ ُ ٱوَ  ۥۚ فُِروََهُ َتغۡ َو� َٞ  َ�ُفوَٞ  َّ   ]  ٧٤: دة مليئ[ ﴾ ٧ َِّحي

“তেব িক তারা আ�াহর িদেক �ত াবতরন করেব না ও তা র িনকট 
 মা �াঅরনা করেব না? আর আ�াহ েতা  মােীল, পরম দয়ালুর”১১F

12  

  আয়ােতর ব াখ ায় মুহা�দ ্বন জারীর আত-তাবারী (রহ.) 
বেলন: “ ্ দু্ কািির দল, যােদর  কদল বেল, মিরয়ম-তনয় 
মাসীহ-্ আ�াহ; আেরক দল বেল, আ�াহ িতনজেনর মেম  
 কজনর তারা িক তােদর   উি� েঅেক িিের আসেব না? করেব 
না তাওবা  রপ কুিরী কঅাবাতরা েঅেক? �াঅরনা করেব না  জন  
আ�াহর  মা? েয সকল বা�া তাওবা কের  বং অবাম তা পিরহার 
কের আ�াহ তা‘আলার আনুগেত  িিের আেস, িতিন তােদর অপরাম 
 মা কেরনর েস্ সােঅ আ�াহ তা‘আলার অপছ� কাজ পিরহার 
কের পছ�জনক কােজর িদেক িিের আেস, তােদর তাওবা ও 

                                                           
11 সূরা তাহরীম: ৭র  
12 সূরা আল-মােয়দাহ: ৭৪র  
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�ত াবতরনেক িতিন কবুল কের েননর িেল িনজ কৃপায় তােদর 
পাপরািে  মা কের েদনর  

5. আ�াহ তা‘আলা বেলন:  
﴿ َۡ َ ل

َ
ْ لَُموٓ َ�عۡ  َ نّ  ا

َ
َ ٱ أ ِ  َ�نۡ  َ�ةَ َّوۡ ٱ َبُل َ�قۡ  ُهوَ  َّ  ۦ ِعَبادِه

ۡ
ٰ ٱ ُخذُ َوَ�ُ نّ  ِت لّصَدَ�

َ
َ ٱ َوأ  ُهوَ  َّ

َُ ٱ َّّواُب ٱ    ]١٠٤: مو�ع [ ﴾ ١ لّرِحي

“তারা িক জােন না েয, আ�াহ তার বা�ােদর তাওবা কবুল কেরন 
 বং সাদাকা �হক কেরন  বং আ�াহ  মােীল, পরম দয়ালুর১২F

13  

মুহা�দ ্বন জারীর আত-তাবারী (রহ.) বেলন:  টা আ�াহ 
তা‘আলার প  হেত  কটা েঘাষকার মুনািিকেদর মম  হেত েকউ 
তাওবা করেল তার েস তাওবা কবুল করা হয় তােদর সাদাকা �হক 
করা নবী সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম- র ্খিতয়ারামীন নয়র 
যারা মু’িমনগেকর স�ী হেয় যুেু েযাগদান হেত িপিছেয় অাকার পর 
িনেজেদরেক খু িটর সােঅ েব েম রােখ  বং বেল, েয পযর� রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম িনেজ আমােদরেক মু� কেরন, 
আমরা িনেজরা িনেজেদরেক মু� করব না, তারপর রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম-েক িনেজেদর েপেকৃত সাদাকাহ 
�হেকর অুনেরাম জানায়, তারা িক জােন না েয, তা করবার 
্খিতয়ার মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম- র েন্র জােন 
না তারা েয, েসটা েকবল আ�াহ তা‘আলার ্খিতয়ারামীন? আ�াহ 

                                                           
13 সূরা আত-তাওবা: ১০৪র 
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তা‘আলা চা্েল তার বা�ার তাওবা কবুল কেরন িকংবা �ত াখ ান 
কেরনর েকান বা�া সাদাকা েপে করেল আ�াহ তা‘আলা্ ্ো 
হেল তা �হক কেরন অঅবা রদ কেরনর   িবষেয় মুহা�দ সা�া�াহ 
‘আলা্িহ ওয়াসা�াম- র েকান ্খিতয়ার েন্র কােজ্, তারা 
আ�াহ তা‘আলার অিষমুখী হেয় তাওবা করেত হেব  বং তা র 
সমীেপ্ সাদাকা িনেবদন করেত হেবর আর  র িারা েযন আ�াহ 
তা‘আলার স�ি�্ তােদর ল   হয়, মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলা্িহ 
ওয়াসা�াম বা অন  কারও স�ি� নয়র তােদর উিচত  কিন�ষােব 
আ�াহ তা‘আলার কােছ তাওবা করা  বং িনেজেদর সাদাকা িারা 
তা েক্ খুিে করার েচ�া করার তারা িক জােন না েয, ﴿  ّن

َ
َ ٱ َوأ  ُهوَ  َّ

َُ ٱ َّّواُب ٱ  ?আ�াহ তা‘আলা্ তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু  ﴾لّرِحي

অঅরা্ বা�াগক যখন তাওবা কের ও তা র অিষমুখী হয় তখন িতিন 
তােত সাড়া েদন  বং তােদর অপরাম  মা কের েদনর তারা যখন 
তা র অিষমুখী হয় ও তা র স�ি� কামনা কের, তখন িতিন তােদর 
�িত দয়া কেরন  বং তােদরেক োিদ হেত অব াহিত দান কেরনর  

6. আ�াহ তা‘আলা বেলন: 
ِيٱ َوُهوَ  ﴿ ِ  َ�نۡ  َ�ةَ َّوۡ ٱ َبُل َ�قۡ  َّ ْ َوَ�عۡ  ۦِعَبادِه ّ�ِ ٱ َعنِ  ُفوا ُّ َُ َوَ�عۡ  اتِ  َٔ ل  َعلُونَ َ�فۡ  َما لَ
 ]  ٢٥: ىملش�ر[ ﴾ ٢
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িতিন্ তার বা�ােদর তাওবা কবুল কেরন ও পাপ েমাচন কেরন 
 বং েতামরা যা কর িতিন তা জােননর”১৩

14  

7. আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 
وۡ  ًءاُسوٓ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن﴿

َ
هُ ََفۡ  َۡ لِ َ�ظۡ  أ َّ ۥ َُ ُُ  ُۡ َ َ ٱ فِرِ َتغۡ � َ ٱ َ�ِدِ  َّ َّ  َٗ  ﴾ ١ اَِّحيمٗ  �َ�ُفو

 ]١١٠: ملنسيء[

‘েয েগানাহ কের িকংবা িনেজর উপর যুলুম কের, অতঃপর আ�াহর 
কােছ  মা �াঅরনা কের, েস আ�াহেক  মােীল, কুকাময় পায়র’14F

15 

আ�াহর রহমত অবািরত 

বহ মানুষ নানা মরেনর েগানােহ িল�র  েদরেক যখন বলা হয়, 
েতামরা তওবা কের তখন  রা বেল, আিম   েঅেক েকন তওবা 
করব? তওবা কের করবটা িক (শিন)! আমার েগানাহ অেনক ও 
িবোলর  েদর উে�েে  বলব: মহান আ�াহ বেলন: “আ�ার �িত 
যুলুমকারী আমার বা�ারার েতামরা আ�াহর  রহমত েঅেক িনরাে 
হেয়া নার িতিন সকল েগানাহ মাি কের েদেবনর েকননা িতিন 
 মােীল ও দয়ালুর” (সূরা যুমার:৫৩) 

                                                           
14 . সূরা েূরা, ৪২:২৫র  
15. সূরা আন-িনসা, ৪:১১০র 
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 সাওবান রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন, উপেরা�: আয়ােত কারীমা্ 
আমার কােছ দুিনয়া ও  র মােঝ যা িকছু তার েচেয় েসরার 

 ্বেন আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন: ثثمي  ف ملقرمن أ
رحينهه  مالي  ملبي ر� ع  কুরআেন বিকরত সবরািমক খুেীর আয়াত 

 িটর 
 মহান আ�াহ  বেলন: 

َ ٱ إِنّ  ﴿  ِّب  َّ ٰ ٱ ُُ َّ ۡ ٱ َوُ�ِحّب  �ِ�َ َّ  ]  ٢٢٢: ملقرة[ ﴾ ٢ ُمَتَطّهِرِ�نَ ل

“মহান আ�াহ তওবাকারী ও পিবএতা অজরনকারীেদর ষালবােসনর” 
(সূরা আল বাকারা: ২২২) 

 আরও আ�াহ বেলন: 
وۡ  ًءاُسوٓ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن ﴿  

َ
َۡ َ�ظۡ  أ هُ ََفۡ  لِ َّ  ۥَُ ُُ  ُۡ َ َ ٱ فِرِ َتغۡ � َ ٱ َ�ِدِ  َّ َّ  َٗ  �َ�ُفو

]١١٠: ملنسيء[ ﴾ ١ اَِّحيمٗ     

“েয েগানাহ কের িকংবা িনেজর অিন� কের, অতঃপর আ�াহর 
কােছ  মা �াঅরনা কের, েস আ�াহেক  মােীল ও কুকাময় 
পায়র” (সূরা আন িনসা: ১১০) 

 আ�াহ আরও বেলন: 
ٓ  ِعَبادِيٓ  ََّبِئۡ ۞ ﴿ ِ�ّ

َ
ََا َ

َ
َُ َۡ ٱ َ َُ ٱ َغُفو نّ  ٤ لّرِحي

َ
 ٱ َعَذاُب َۡ ٱ ُهوَ  َعَذاِ�  َوأ

َ
�ۡ َُ �ِ ٥ ﴾ 

    ]٥٠  ،٤٩: ملجر[
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“আমার বা�ােদর জািনেয় িদন, আিম অিতেয়  মােীল ও দয়ালু, 
আর আমার আযাব হেে পীড়াদায়ক আযাবর” (সুরা িহজর: ৪৯-
৫০) 

 

তাওবা স�েকর হাদীেসর বকরনা 

• আনাস ্বন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন, আিম রাসূলূ�াহ 
সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�ামেক বলেত শেনিছ,  

» 
َ
َََضيل �َ ََ ََبَيَر   ُّ َْْن دَدَم لننَُك َاي َدَم�ْ :  َيَ  م تَ ن َ�رََجْ�تَ ن َفَفْر   لََك َ َ َاي يَي م

ْاَفْرتَ ن 
ُ ُم مْستَ َْْن دَدَم لَْ� نَغََاْ  ذ ن �ع َك َنغَيَن ملُسَايءن  ، يَي م نَيلن

 
 أ
َ
يَك َ�ال َن كن ََ

  ُ رْضن َخَطييَي 
َ
َرمبن مع

تَيْتَ ن ننق 
َ
َْْن دَدَم لننَُك لَْ� أ ، يَي م نَيلن

 
 أ
َ
يتَ ن َفَفْر   لََك، َ�ال ُم لَقن

َرًة  َرمننَهي َاْافن
َك ننق 

تَيْت 
َ َ
 بن َشيْئًي ع

 َ
ن
ْْ  ر 

َ
 .»ال

“বরকতম আ�াহ তা‘আলা বেলন: েহ আদম স�ান! যত ক তুিম 
আমােক ডাকেত অাকেব  বং আমার েঅেক ( মা লােষর) আোয় 
অাকেব, েতামার গনাহ যত েবিে্ েহাক, আিম েতামােক  মা 
করব,  েত েকান পরওয়া করব নার েহ আদম স�ান! যিদ েতামার 
গনাহর  প আকােের িকনারা বা েমঘমালা পযর�ও েপেেছ যায়, 
অতঃপর তুিম আমার কােছ  মা �াঅরনা কর, আিম েতামােক  মা 
কের েদব,  েত আিম �ে প করব নার েহ আদম স�ান! যিদ 
তুিম েগাটা পৃিঅবী ষিতর গনাহ িনেয়ও আমার কােছ আস  বং 
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আমার সােঅ কাউেক েরীক না কের অাক, তাহেল আিমও েতামার 
িনকট পৃিঅবী ষিতর  মা িনেয় উপিবত হবর১৫F

16 

  হাদীেস  মা �াঅরনার িারা তাওবার সােঅ  মা বুঝােনা হেয়েছ 
নেচ্ তাওবা িবহীন  মা �াঅরনা করা িারা গনাহ মাি হওয়ােক 
আবে ক কের নার জু�ুন িমসরীর মেত  টা  িমঅ া তাওবার 

• আগার আল-মুযানী রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন: রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

 »ةمر يئ مل�م لل  ا ف ت�بأ �عإيهي م ي  ت�ع�م لل مهللا ، أيي «

“েহ মানবম�লী! আ�াহর িনকট তাওবা কর, আর আিমও  দিনক 
 কেত বার তা র িনকট তাওবা কিরর”১৬F

17 

• আবদু�াহ ্বন মাসউদ রািদয়া�াহ আনহ েঅেক বিকরত, রাসূল 
সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

 .»ل ذنب ب ان ملنب كان الئموي«

“েয ব ি� পাপ েঅেক তাওবা কের েস  মন হেয় যায়, েযন তার 
েকান পাপ্ েন্র”১৭F

18 

                                                           
16. মুহা�দ ্ বন ‘ঈসা আত-িতরিমযী, জািম‘উত-িতরিমযী (িদমােক: মাকতাবাতু 

্বন হাজর, ১ম সং�রক, ১৪২৪ িহ./২০০৪ ি�.), িকতাবুদ-দাওয়াহ, বাবু িি 

িাযা্িলত-তাওবাহ ওয়াল-্িদগিার, হাদীস নং ৩৫৪০, পৃ. ৯৯৩-৯৯৪র  
17 সহীহ মুসিলম, হাদীস নং: ২৭০২র 
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• আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ েঅেক বিকরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

 »�خا مططيئ  مو�من�نء دم خطيدن نك م«

“মানুষ মাএ্ পাপী, আর পাপীেদর মেম  তাওবাকারীরা্ উসমর১৮F

19” 

• রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম আরও বেলন:  
 .»مبد  ملؤان  ت�عنشد عرحي أ هللا «

“আ�াহ তা র মু’িমন বা�ার তাওবার কারেক অিমকতর আনি�ত 
হন১৯F

20র”  

• আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েঅেক বিকরত, িতিন বেলন, 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 .»ذم �جدايلحد�م نايو  أحد�م ان أعرح نت�ع  أهللا «

“েতামােদর েকউ তার হারােনা মাল পুনঃ�াি�েত যতটা আনি�ত 
হয়, েতামােদর কােরা তাওবায় ( মা �াঅরনায়) আ�াহ তার েচেয় 
অিমক আনি�ত হয়র”২০F

21 

                                                                                                            
18 ্বন মাজাহ: ৪২৫০র  
19 জােম িতরিমিয, হাদীস নং২৪৯৯র 
20 সহীহ মুসিলম, হাদীস নং২৭৪৪র  
21 জােম িতরিমিয, হাদীস নং২৪৯৯র 
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• আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েঅেক বিকরতর রাসুলু�াহ 
সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলেছন:২১F

22 
تهنب�م لاب مهللا ن�م، �ليء نق�م يهنب�ن ، لم �ملى نفس نيد  ل� «

 .»عيستافر�ن مهللا ، عيافرلم

“েস সসার েপঅ! যার হােত আমার �াকর েতামরা যিদ েগানাহ না 
করেত তেব আ�াহ েতামােদরেক �ংস কের িদেতনর অতঃপর 
 মন  ক জািত সৃি� করেতন যারা েগানাহ করেতা অতঃপর তারা 
আ�াহর িনকট  মা �াঅরনা করত  বং আ�াহ তা‘আলা তােদর 
 মা করেতনর” 

 

তাওবা- র �কার 

তাওবা দু’�কারর  

 ক. তাওবাতুল ্নাবাহ:   �কার তাওবা হেলা েতামার উপর 
আ�াহর  মতার কারেক তােক ষয় কের তার কােছ িিের আসার  

দু্: তাওবাতুল ্িদজাবা:   �কার তাওবা হেলা আ�াহ েতামার 
িনকেট আেছ   কারেক্ আ�াহর িনকট হেত লি�ত হেয় িিের 
আসার২২F

23  
                                                           
22 সহীহ মুসিলম, িকতাবুত-তাওবাহ বাবু সুকুিতয-যুনুিব িবল-্সিতগিাির ওয়াত-

তাওবাহ, হাদীস নং ২৭৪৯/১১, পৃ. ১১৮৩র  
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্মাম গাযালী (রহ.) তাওবােক চার �কাের িবষ� কেরন:  

 ক. বা�াহ তাওবা করেব  বং  ীয় তাওবার উপের জীবেনর েেষ 
মুহূতর পযর� অিবচল অাকেবর অন ায়, �িট-িবচু িত যা হেয় েগেছ 
তার সাম মত  িতপূরক করেব  বং পরবতরী সময় তার মেন 
মানুেষর  ষাবজাত চািহদাগত সামারক েছাটখাট িবচু িত ব িতেরেক 
েকােনা গনাহ সংঘটেনর ক�নাও উিদত হয় নার   ে�কীর 
বা�াহেক সািবকুম িবল খায়রােত নােম অিষিহত করা হয়র   
�কােরর তাওবােক বলা হয় আত-তাওবাতুন-নাসূহ “িনেষরজাল-
পিরে� তাওবা”  বং মন ও �বৃিসর  ্ অববার মান হেলা আন 
নািসুল মুতমা্�া( غئم ف  ملطا  ) 

দু্. তাওবাকারী �মান ও েমৗিলক ্বাদতসমূহ যঅাযঅ আদায় 
করেত অােক  বং বড় মরেনর অ�ীলতা হেত আ�র া কের 
অােকর িক� তার অববা  ্ েয, েস সকল গনাহ েঅেক েস 
িনেজেক র া করেত পাের না যা তার পিরেবে ও সামািজক 
অববােনর কারেক ্োয়-অিনোয় তােক েপেয় বেসর  েস িনেজর 
�বৃিসেক িতর�ার ও ষ্সরনা করেত অােক  বং অনুত� হয়র 
গনাহর কাযর স�াদেনর পর পর পুনঃ   সংক� কের েয, 
সামািজক ও পিরেবেগত েয্ পিরিবিতর কারেক তার িারা   
গনাহ সংঘিটত হেলা তা হেত েস দূের অববান করেব  বং 

                                                                                                            
23 কােোিু ্সিতলাহািতল িুনুন, ১ম খ�, পৃ. ২১৯-২২০র  
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িনেজেক র া কের চলেবর  ্ �কৃিতর �বৃিসেক আন-নািসুল 
লাওয়ামা (  �বলা হয়র তাওবাকারীগক  ্ দলষু ( ملغ�مام ف  

সাব দ হেয় অােকনর  

িতন. তাওবাকারী তাওবার পের েবে দীঘরিদন তার উপের অিবচল 
অােকর পের েকানও পাপ তােক বেীষুত কের েিেল  বং েস তােত 
িল� হয়র 

চার. পাপ সংঘটনকারী ব ি� তাওবা করার পর পুনরায় িবিষ� পাপ 
কােযর িনমম হেয় পেড়র  মনিক তার মেন তার তাওবার িচ�া 
উিদত হয় না  বং তার মেন েকােনা �কার আে প, অনুতাপও 
জা�ত হয় না, বরং েস �বৃিসর কু-চািহদার েগালােম পিরকত হয়র 
  মরেনর �বৃিসেক আন ‘আন-নািসুল আ�ারা িবস সূ’ বলা 
হয়র২৩F

24  

্মাম গাযালী (র)- র মেত �েত ক মু‘িমেনর জন  তা্ িককষােব 
 ও অিবলে�  বং জীবেনর েেষ মুহূতর পযর� তাওবায় (  ملف�ر)

অষ দ অাকা ওয়ািজবর েকননা েকানও আদম স�ান্ পাপমু� নয়র 
তার পাপগেলা ঈমােনর জন  িব�ংসী উপকরকরেপ সাব দর মানুষ 
হয়ত তার অ�-�ত � িারা পাপ সংঘিটত কের িকংবা তার 
মনঃজগেত পােপর ্ো জ� েনয় িকংবা েয়তানী কুম�কা তােক 

                                                           
24 স�াদনা পিরষদ, ্সলামী িব�েকাষ, ১২ে খ� (ঢাকা: ্সলািমক িাউে�েন 

বাংলােদে, ১৪১৩ িহ./১৯৪২ ি�.), পৃ. ৮২র   
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কখনও না কখনও আ�াহ তা‘আলার িযকর হেত অমেনােযাগী কের 
েিেলর  সব হেলা েনিতবাচক উ্েসর পাপর  গেলা হেত 
আ�র া করেত সমঅর হেলও আ�াহর আহকাম পালন  বং আ�াহ 
তা‘আলার স�া ও তা র গকাবলী ও ি�য়াকেমরর পিরিচিত লােষ 
অষাব েঅেক েযেত পােরর েকননা, েকান মানুষ   সকল দুবরলতা ও 
�িট হেত মু� ও পিবএ হওয়া  বং  র েকান  কিটও তার মেম  
না অাকা অক�নীয় ও �ায় অস�ব ব াপারর 

েয েকােনা তাওবা যঅাঅর হেল আ�াহ তা‘আলা তা �হক কেরনর 
 খােন �স�ত   আেলাচনা  েস পেড় েয, তাওবা কবুল করা 
আ�াহর জন  অপিরহাযর ও আবে কীয় হেব কী? মু‘তািযলা 
স�দােয়র দাবীমেত তাওবা কবুল করা আ�াহর জন  অবে ্ 
কতরব  ওয়ািজবর আহলুস-সু�াহ ওয়াল জামা‘আেতর মেত আ�াহর 
জন  েকান িবমান অপিরহাযর নয়র ্ মাম গাযালী (রহ.) মু‘তািযলােদর 
ঐ বািতল মতবাদ  ষােব খ�ন কেরেছন েয, আ�াহ তা‘আলা 
িনেজ্ তাওবা করােক পাপ মাজরনার মাম ম সাব দ কেরেছনর 
সুতরাং েস্ ব ি� তাওবার েতরাবলী পূরক করেব তার জন  তাওবা 
কবুল করার ব াপাের আ�াহ তা‘আলার অ�ীকার রেয়েছর 

েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َّ  الِحٗ َ�ٰ  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  نلِّمَ  َََغّفاَٞ  �ّ�ِ  ﴿   ]٨٢: ط [ ﴾ ٨ َتَدىٰ هۡ ٱ ُُ
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‘ বং েয্ ব ি� তাওবা কের ও ঈমান  েন পুক  কাযর কের আিম 
তার পােপর জন  বড়্  মােীলর’ 25 সুতরাং আ�াহ তা‘আলা 
 েঘািষত িবষয় ও তা র ে ো�দস  মার সুেযাগ �দানেক তা র্ 
জন  অপিরহাযর সাব দ করা তঅা বািহর হেত তা র উপর চাপ সৃি� 
করার মতবাদ িনতা� হাস করর  িট  ত� ব াপার েয, আ�াহ 
িনেজেক্ তাওবাকারীেদর  মা করবার ওয়াদা কেরেছন  বং 
আ�াহ তা‘আলা  ীয় ওয়াদা পূকর কের অােকনর িতিন বেলন: 

﴿  ٓ�َ
َ
ِ ٱ دَ وَعۡ  إِنّ  َ  ]  ٥٥: � ي�[ ﴾ َحّقٞ  َّ

“েজেন রাখ, আ�াহর ওয়াদা সত ”২৫F

26  বং িতিন কখনও ওয়াদা 
ষ� কেরন নার িতিন বেলন: 

ُ ٱ لَِف ُ�ۡ  َوََن ﴿  ]  ٤٧: ملج[ ﴾ ۥۚ َدهُ وَعۡ  َّ

‘ বং আ�াহ কখনও তা র ওয়াদা ষ� কেরন নার’ 26F

27 সুতরাং তাওবা 
কবুল করা শমু তা র েমেহরবানী সূিচত ওয়াদা পূকর করার ব াপারর 

                                                           
25. সূরা রাহা: ৮২র  
26. সূরা ্উনুস: ৫৫র  
27 সূরা আল-হা�, ২২: ৪৭র  
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েকান তাওবাহ কােজ লােগ আর েকানিট কােজ লােগ না? 

আহলুস-সু�াহর আেলমগক বেলন: তাওবার েতর িতনিটর 
তা্ িককষােব েগানাহ েছেড় েদওয়া, ষিবষ েত না করার সংক� 
করা, অতীত কেমর অনুেোচনা করার   জাতীয় তাওবা্ মূলত 
‘তাওবাতুন নাসূহ’র  

হাসান আল-বাসরী (রহ.) বেলন: 

 .ن ال يض�دأ�مستافير نيلغسين ، �تَر نيل�مرح ، ��ضاير يلقغب ، نندم 

‘তাওবােয় নাসূহ হেলা, ্দেয় অনুেোচনার জবােব  মা �াঅরনা 
করা, অ��ত ে�র মাম েম েগানাহ পিরত াগ করার ষিবষ েত না 
করার দৃঢ় �িত া করার’ 27F

28 

্মাম বাগষী (র) বেলন: উমার রািদয়া�াহ ‘আনহ, উবা্ রািদয়া�াহ 
‘আনহ ও মু‘আয রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন:২৮F

29  

 .نب كاي ال يض�د ملغإ لل ملضان يت�ب، ثم ال يض�د لل ملأمو�ع  م ص�ح 

‘তাওবােয় নাসূহ হেলা তাওবা করার পর েগানােহর িদেক �ত াবতরন 
না করার েযমন দুম দেনর িদেক িিের আেস না’ 

                                                           
28 আল-আদাবুে-োর‘ঈয় াহ, ১ম খ�, পৃ. ১১৬র 
29 পূেবরা�র 
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যঅাসমেয় তাওবা না কের মুমূষুর অববায় তাওবা করেল তা েকােনা 
কােজ আসেব নার আ�াহ তা‘আলা   স�েকর বেলন: 

ِت َوََيۡ ﴿ ُِنَ  َ�ةُ َّوۡ ٱ َُ َّ ِ ّ�ِ ٱ َملُونَ َ�عۡ  ل ُّ ٰ  اتِ  َٔ ل ّّ َُ  َحَ�َ  إَِذا َح َحَدُه
َ
ۡ ٱ أ  إِّ�ِ  قَاَل  ُت َموۡ ل

ُِنَ ٱ َوَ�  نَ �َۡ ٱ ُت ُ�بۡ  َۡ  َ�ُموتُونَ  َّ ۚ  َوُه ٌَ ّفا ُُ  ٰ ََ ْو
ُ
�ۡ  َك �ِ أ

َ
َۡ  ََاَتدۡ أ ِ�مٗ  َعَذابًا لَُه

َ
 ﴾ ١ اأ

 ]١٨: ملنسيء[

‘তাওবা তােদর জন  নয়, যারা আজীবন ম�কাজ কের  বং তােদর 
কােরা মৃতু  উপিবত হেল েস বেল, আিম  খন তাওবা করিছ  বং 
তাওবা তােদর জন ও নয়, যারা মারা যায় কািির অববায়র  রা্ 
তারা, যােদর জন  আিম মমর�দ োিদর ব ববা কেরিছর’ 29F

30 

খািলস অ�ঃকরেক তাওবা করেল আ�াহ তা‘আলা তাওবা কবুল 
কেরন  বং জীবেনর সব েগানাহ  মা কের েদনর রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: ‘তুিম যিদ  ত অিমক 
পিরমাক পাপ কাজ কের অাক েয, তা আকাে সমান উ চু হয়, 
 রপর অনুতােপর সােঅ ‘তাওবা’ কর, তবুও েতামার তাওবা কবুল 
হেব, �ত াখ াত হেব নার৩০F

31 

 ্ উ�েতর �িত আ�াহর অসংখ  েনয়ামতসমূেহর মম  েঅেক 
 কিট েনয়ামত  ্ েয, িতিন তওবার দরজা ব� কেরন িনর বরং 

                                                           
30 সূরা আন-িনসা, ৪:১৮র  
31 িতরিমযী: ৩৫৪০র  
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জীবেনর �িত মুহূেতর্ তওবার �িত মানুষেক উ্সাহ িদেয়েছনর 
আ�াহ তা‘আলা যােক অ�দৃরি� দান কেরেছন তােক সবরদা 
সে�হাতীতষােব তাওবার �িত গুরবহ অাকেত আেদে কেরেছনর  

তওবার �িত আ�াহ তা‘আলার উ্সাহ �দােনর জন   তটুকু 
যেঅ� েয, িতিন তওবাকারীর েগানাহগেলােক েনকী িারা রপা�র 
কের েদেবনর আ�াহ বেলন: 

ٰ  الِحٗ َ�ٰ  َ�َمٗ�  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن إِّ�  ﴿ ََ ْو
ُ
ُل  �َِك ََُ ُ ٱ ُ�َبّدِ َۡ  َٔ َسّ�ِ  َّ  اتِِه

 ٰ ََ َُ ُ ٱ َوَ�نَ  ٖت� َح َّ  َٗ   ]٦٩: ملفر ين[ ﴾اَِّحيمٗ  �َ�ُفو

“িক� যারা তওবা কেরেছ  বং ঈমান  েনেছ ও স্কমর কেরেছ, 
 েদর েগানাহগেলােক আ�াহ তা‘আলা েনকী িারা পিরপূকর কের 
িদেবনর িন�য় আ�াহ  মােীল ও দয়ালুর”৩১F

32  

অপর  ক আয়ােত আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ُِنَ ٱ عَِبادِيَ َ�ٰ  قُۡل ۞﴿ َّ  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰ  َُوا َ�َ  َۡ ِه ُِ َُف

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِۚ ٱ ةَِّۡ�َ  ِمن َنُطوا َ ٱ إِنّ  َّ  فِرُ َ�غۡ  َّ

َُوَب ٱ َّ  ۚ َُ َۡ ٱ ُهوَ  ۥإَِّهُ  َ�ِيًعا َُ ٱ َغُفو  ]  ٥٣: ملزمر[ ﴾ ٥ لّرِحي

“আপিন বেল িদন! আ�ার �িত যুলুমকারী আ�াহর বা�াগক! 
েতামরা আ�াহর েনয়ামত হেত িনরাে হেয়া নার িন�য় আ�াহ 

                                                           
32 সূরা আল-িুরকান: ৬৯র  
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তা‘আলা সকল েগানাহ েমাচনকারীর িন�য় িতিন  মােীল ও 
দয়ালুর”৩২

33 

 িদেক আ�াহ তা‘আলা তা র বা�ার তওবা িারা যারপরনা্ 
আনি�ত হনর েযমনিট হাদীেস  েসেছ: ‘খােদমু�বী’ আবু হামযা 
আনাস ্বেন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ েঅেক বিকরত: রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

 .»رض عالة أغ  فض�ع  مبد  ان أحد�م سقى   نضا  ، � د أتهللا أعرح ن«

“আ�াহ তা‘আলা তা র বা�ার তওবা িারা অতখািন খুেী হন 
যতখািন খুেী হয় িবজন মুেত হািরেয় েিলা উেটর মািলক তার 
উট �াি�েতর”৩৩F

34 

কােজ্ েকানও মুসিলম যখন েগানােহ িল� হয় তখন তার মািটেত 
উট পািখর মত কপাল না ঠুেক আ�াহর কােছ িনেজর কৃত েগানাহর 
 ীকৃিত েদয়া দরকারর অনুত� হওয়া দরকারর  র   কঅািটও মেন 
রাখা দরকার েয, েগানাহেক তুে করার িারা েগানাহকারীর েকানও 
উপকার হয় না  বং তার েগানাহ সামান  হালকাও হয় না বরং তা 
আেরা বাড়েত অােকর আ�াহ তা‘আলা তা র পিবএ নামসমূেহর 

                                                           
33 সূরা আয-যুমার: ৫৩র  
34 বুখারী: ৬৩০৯; মুসিলম: ২৭৪৭র  
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অ�ত দু‘িট গকবাচক নাম বা�াহর েগানাহ মাি করার  বিে�  
িহসােব বরা� েরেখেছনর িতিন বেলন,  

﴿  َۡ َ ل
َ
ْ لَُموٓ َ�عۡ  َ نّ  ا

َ
َ ٱ أ ِ  َ�نۡ  َ�ةَ َّوۡ ٱ َبُل َ�قۡ  ُهوَ  َّ  .]  ١٠٤: مو�ع [ ﴾ ۦِعَبادِه

“তারা কী জােন না, আ�াহ তা‘আলা তার বা�ােদর তওবা �হক 
কের অােকনর”৩৪F

35  

আ�াহ আেরা  বেলন: 

َِيُبوٓ  ﴿
َ
ْ َوأ َۡ  إَِ�ٰ  ا �ُِ�ّ سۡ  ََ

َ
ْ َوأ ن لِ َ�بۡ  ِمن ۥَ�ُ  لُِموا

َ
  أ

ۡ
َُُ َُ َّ  َعَذاُب َۡ ٱ �َِيُ� ونَ  َ�  ُُ  تُنَ�ُ

 ]  ٥٤: ملزمر[ ﴾ ٥

“েতামরা েতামােদর পালনকতরার অিষমুখী হও  বং তা র আজাবহ 
হও েতামােদর কােছ আযাব আসার পূেবরর  রপর েতামরা 
সাহায �া� হেব না”৩৫F

36 

আ�াহর কােছ সাহায  চা্ তা র উউ মহান নামাবিল ও সুব-সুমহান 
গকাবলীর বেদৗলেত েয, িতিন েযন আমােদর তওবা কবুল কেরন, 
আমৃতু   র উপর দৃঢ়পদ রােখনর িন�য় িতিন সবরে�াতা ও 
উসরদাতার  

                                                           
35 সূরা আত-তাওবাহ: ১০৪র  
36 সূরা আয-যুমার: ৫৪র  
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্মাম আহমদ �খ াত সাহাবী আবু সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ- 
েঅেক বকরনা কেরন: 

ُغي َ�ض  « َن ملُشْضرن ك  ْم ان
ْني غن� 

َ
 فن أ

َدقف
َ
َ أ  لَأن

ً
ْنَايال

َ
َْضَاغ �َن أ

َ
ْم و َاي َ َ َنْهدن لننُ�  دف

نَ  َم ان
ُّ مهللا  َمغَيْ ن �ََسغُ � ن مهللان َص �عنَقي ن  رَس 

ا 
ْ
 .»مل

“িন�য় েতামরা অিচের্  মন আমল করেব যা েতামােদর েচােখ 
চুেলর েচেয়ও সূ� ও হালকা মেন হেব অঅচ রাসূেলর সা�া�াহ 
‘আলা্িহ ওয়াসা�াম যুেগ আমরা  েক �ংসা�ক মেন 
করতামর”৩৬F

37 

উপেরা� হাদীস িারা আমরা আজকালকার িদেনর েগানাহেক হালকা 
অনুষব ও  র �িত েবপেরায়া মেনাষােবর কঅা অবগত হেত 
পারলামর মানুষ েগানাহেক হালকা মেন করেত করেত  ক সময় 
কিবরা েগানােহ িল� হেয় যায়র  মনিক েকউ েকউ েগানােহর 
অনুষূিত পযর� হািরেয় েিেলর  কঅা  রকেযাগ  েয, অনুতাপ হেে 
তওবার �মান অ� ও েতরর অেনক তওবাকারীর জীবেন   িদকিটর 
অনুপিবিত েদখা যায়র  মিনষােব েগানােহর �িত   মরেনর 
উদাসীনতা মানুষেক েগানােহর �িত আকিষরত ও অষ দ কের 
েতােলর  র েঅেক তার পিরএােকর েকানও সুেযাগ অােক না; যিদও 
আ�াহ তা‘আলা  র েঅেক পিরএােকর ব ববা েরেখিছেলন তওবা ও 
্েদগিােরর মাম েমর সহীহ হাদীেস উে�খ আেছ, েগানাহ েলখক 

                                                           
37 মুসনােদ আহমাদ ৩/৩র 
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বাম কা েমর েিেরেতার বা�ার েগানাহ অ�ত েগানাহ করার পর 
েঅেক ৬ ঘ�া পযর� েলখা েঅেক িবরত অােকর  ্ ৬ ঘ�ার মেম  
বা�া যিদ অনুত� হয় ও ্েদগিার কের তাহেল ও্ েগানাহ মুেছ 
েদন অন অা আমলনামায় েগানাহ েলখা হেত অােকর৩৭

38 

মুসিলম উ�াহর আেলমগক তওবা ও ্েদগিােরর আবে কতার 
উপর ঐকমত  েপাষক কেরেছনর ্মাম কুরতুবী (রহ) বেলন, 
মুসিলম উ�াহ   িবষেয়  কমত েয, মুিমন বা�ার উপর তওবা 
করা িরযর কােজ্ সকেলর উপর   িরয বতরােবর আ�াহর রাসূল 
সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

َضتَْ ن «
ْ
ِّ َر� ُ ُم ي َص �َر،  ه  ن  ملطف  َكي ْحسن

 
نذ ي ْهننب  َذ�ْبًي َكيَتَ�َُض� ْؤان

ْن َنبْدذ م  َاي ان
  
َ
ُّ  ل  َفَفَر م

ُ
َ لنال ُّ ر  م يَْستَْافن

 » عَ

“েকােনা বা�া যখন েগানাহ কের, তারপর সু�ররেপ উযু কের 
দু‘রাকাত সালাত পেড় আ�াহর কােছ  মা �াঅরনা কের, আ�াহ 
তার েগানাহ মাি কের েদনর”৩৮F

39 

তওবাতুন নাসূহ- র আবে কতা 

                                                           
38 সুলায়মান ্বন আহমদ আত তাবারানীর আল-মুজামুল কাবীর, হাদীস নং: 

২০৯৭র আর েদখুন, িসলিসলা সহীহা: ১২০৯র  
39 মুসনােদ আহমাদ, হাদীস নং: ৫৭৩৮র 
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 েত েকােনা সে�হ েন্ েয, তওবাতুন নাসূহ বা পিরশু তওবা 
�িতিট েগানাহগােরর উপর িরযর  িট আ�াহর হক আদােয় 
উদাসীনতার দুন্ িতিন  ্ িনেদরে কেরনর পাপরািেেক েনকীেত 
রপা�িরত হবার ওয়াদা  বং কল াক ও িবজয় রপ জা�ােত �েবে 
করােনার অ�ীকার ব � কেরনর উ� কঅার উে�ে   ্ েয, ব াপক 
তওবা সকল মুসিলেমর জন ্ সাব দর সকল েগানােহর জন ও 
তওবা জুরী -েযগেলা করেত আ�াহ িনেষম কেরন, েযগেলা 
পিরহার ছাড়া আ�াহর স�ি� অজরন করা যােব নার আ�াহ বেলন,  

﴿  ٰ ّ�َهاََ
َ
ُِنَ ٱ َ َّ  ْ ْ تُوُ�وٓ  َءاَمُنوا ِ ٱ إَِ�  ا َۡ  َعَ�ٰ  َُّصوًحا َ�ةٗ تَوۡ  َّ �ُ�ّ ن ََ

َ
 َُُ�ّفِرَ  أ

 َۡ َۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ� َۡ َوُ�دۡ  اتُِ� ٰ  ِخلَُ� َّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن  رِيَ�ۡ  ٖت ََ
َ
: موحر�م[ ﴾ رُ َ�ٰ َۡ ۡ�

٨[    

“েহ ঈমানদারগক! েতামরা আ�াহর কােছ তওবা কর- আ�িরক 
তওবার আো করা যায়, েতামােদর পালনকতরা েতামােদর ম� 
কমরসমূহ েমাচন কের েদেবন  বং েতামােদরেক দািখল করেবন 
জা�ােত, যার তলেদেে নদী �বািহতর”৩৯F

40 

আয়ােতর মমর হেলা, েতামরা তওবা কেরা, েকননা েতামরা ষুল-
�িটর উে�র নওর আ�াহ �দস িরয-ওয়ািজব আদােয় েতামােদর 
েঅেক গািিলিত হেত্ পােরর সুতরাং েকানও অববায়্ তওবা 

                                                           
40 সূরা আত-তাহরীম: ৮র 
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েছেড়া নার আ�াহ তা‘আলা বেলন, ‘যারা তওবা কেরনা, তারা 
যােলমর’  সব আয়াত্ বেল েদয় েয, বা�ার তওবা করা ওয়ািজবর  

তাওবার অন তম েতর হেলা যিদ মানুেষর অিমকার ল ন হয়, তেব 
মানুেষর অিমকারগেলা িঠক িঠক িদেয় েদওয়ার যার অিমকার ন� 
কেরেছন আপনার েস ষা্েয়র জন  ্েদগিার করা, তার েকউ 
িন�া করেল তার গক গাওয়ার সুতরাং মানুষ দু’�কার; আ�ার �িত 
যুলুমকারী, তওবাকারীর েয তাওবা কের েস সিলকামী, আর েয 
েগানাহকের েস  িত�দর আ�াহ তা‘আলা বেলন: ن مستافر�م �م
ثم  ”েতামােদর কৃত েগানাহ েঅেক �ষুর কােছ  মা চাওর“ رع�م

مل  ت�ع�م  “ রপর তার কােছ তওবা কেরা েতামােদর ষিবষ ত 

কমরসমূেহর ব াপােরর যােত ষিবষ েত েতামরা তার কােছ �ত াবিতরত 
হেত পােরার” 

অনুরপষােব আবূ মুসা আে‘আরী রািদয়া�াহ ‘আনহ েঅেক বিকরতর 
রাসূল সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

ى   لننُ «« ، �َ  مَهللا َمُز �ََجُ  يَبْس  ء  مُ َهيرن َت �َب م ءن  ننيلغُيْ ن لن
ى  يََد    ننيُ َهيرن َ�بْس 

يََد  
 َُ ، َح يْ ن

ء  ملغُ َت �َب م ءن عنَهيلن ْن َاْارن  ان
 »ََْطغ َع ملُشْا  

“িন�য় আ�াহ তা‘আলা রািএেবলা তা র হদ �সািরত কেরন যােত 
িদবাষােগর েগানাহগেলার তওবা কবুল করেত পােরনর ওিদেক 
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িদেনর েবলায় হদ �সািরত কেরন যােত রােতর েগানাহ তওবা 
�হক করেত পােরনর৪০

41 

ওলামােয় উ�াহ তওবা ওয়ািজব হবার ব াপাের ঐকমত  েপাষক 
কেরনর ্মাম কুরতবী (রহ.) বেলন, সম� মুিমেনর জন  তওবা 
করা িরযর৪১

42 ্ বেন কুদামা আল-মাকিদসী(রহ) বেলন, তওবা িরয 
হওয়ার ব াপাের ্জমা রেয়েছর েকননা পাপরািে �ংসা�ক হেয় 
অােক  বং আ�াহর রহমত েঅেক দূের রােখর সুতরাং   েঅেক 
�ত পলায়ন করা দরকারর 

তাছাড়া মানুষ মাএ্ েগানােহ িল� হবার স�াবনা আেছর তা্ 
মুসিলম ষা্গক! েগানাহ-েগানাহ্র  েক েছাট, তুে ও েহয় মেন 
করেত েন্র 

েগানাহ সং�া� িকছু সতকরবাকী 

১. েকােনা েগানাহেক তুে ও েহয় করা েঅেক সাবমান অাকুনর  

েকননা েগানােহ ছগীরা যখন তওবা িবেন অেনকগেলা জেম যায় 
তখন তা �ংস কের েদয়র হাদীেস রাসূল সা�া�াহ আলা্িহ 
ওয়াসা�াম বেলন: 

                                                           
41 সহীহ মুসিলম: ২৭৪৭র 
42 আহকামুল কুরআন, দাুল িকতািবল আরাবী, খ.৫, পৃ.৯০র 
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»  ، ْطنن َ�مدذ
َْ �م فن 

�بن َكَقْ�مذ نََزل 
ن  َُقَرم ن ملف  � 

�بن عَإنُ�َاي َا َ  
ن  َُقَرم ن ملف ْم َ��  لنيُي� 

 ََ �بن َا
ن  َُقَرم ن ملف ْم، َ��نُن � 

ََه  ْهَ �م خ  نَْاج 
َ
َُ أ �دذ َح ، �ََجيَء َذم ننض  �دذ

عََجيَء َذم ننض 
ب َهي  .»َ ْهغنْك    ي ؤَْخْه ننَهي َصيحن

‘সাবমান! েগানাহেক তুেজান করা েঅেক েব েচ অােকার েকননা 
েগানাহেক তুেজান করা িঠক েতমন, েযমন েকােনা কওম েকােনা 
উপত কায় যাএািবরিত করেলার   সময় েছাট েছাট ষাগ হেয় 
েলােকরা কািঠ িনেয় আসল, িেল তারা তােদর ুিট পাকােত 
পারলর  মিনষােব েগানাহেক েয তুেজান কের  ্ েগানাহ্  ক 
সময় তােক �ংস কের েিলেবর’ 42F

43 

অন এ রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

 .»ليي�م ��قرم  ملن�ب عإنهن عتاضن   ملرج  حَ يهغكغ «

‘েতামরা েগানাহেক তুে মেন কেরা নার েকননা  গেলা  কিএত 
হেয় মানবেক �ংস কের েদয়র’   �সে� িতিন  কিট সু�র 
উপমা েটেন বেলন: 

كرج  َن ن�رض عالة عحض صغيع ملق�م عجض  ملرج  يجء نيلض�د �ملرج  «
  »يجء نيلض�د حَ جض�م ان ذلك س�مًدم �أجج�م نيًرم ع�ناج�م اي  هع�م عيهي

                                                           
43 মুসনাদ  আহমাদ ৫/৩৩১র সহীহল জােম‘, নািসুি�ন আলবানী, আল 

মাকতাবুল ্সলামী, ৩য় �কাে, হাদীস নং: ২৬৮৬র 
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‘েযমন  ক ব ি� েকােনা েখালা �া�ের রেয়েছর   সময় দেলর 
খাবার  তরীকারী হািযর হেলনর তখন ও্ েলাক িকছু কাঠ িনেয় 
 েলা, আেরক েলাক িনেয়  েলা আরও িকছু কাঠর  কসময় িবোল 
কােঠর  প জমা হেলার েলােকরা আগন মরালর অতঃপর েস 
আগেন তারা তােদর খাবার িনে প করল  বং েসটা িারা খাবার 
পািকেয় িনলর৪৩

44 অত ব, েতামরা েগানাহর অেপ ায় েঅেকা না বরং 
েগানাহর �ায়ি�স িনেয় ষােবার 

২. েকােনা েকােনা েগানাহেক মানুষ েছাট মেন কের অঅচ আ�াহর 
কােছ তা বড় িহেসেব্ গক র  

কারক; েছাট মেন করার িারা মানুষ  েত খুব সহেজ্ িল� হেয় 
পেড়র েকননা তারা  মন েগানােহ অেনকেক্ িল� হেত েদেখেছ, 
�কােে  ও্ েগানাহ করেত েদেখেছর নাউযুিব�াহ  গেলা সব্ 
হেয়েছ েগানাহেক েছাট মেন করার দুনর ্মাম আহমদ �খ াত 
সাহাবী আবু সা‘ঈদ খুদরী রািদয়া�াহ ‘আনহ- েঅেক বকরনা কেরন: 

َاي َ َ َنْهدن « دف ُغي َ�ض  َن ملُشْضرن ك  ْم ان
ْني غن� 

َ
 فن أ

َدقف
َ
َ أ  لَأن

ً
ْنَايال

َ
َْضَاغ �َن أ

َ
ْم و لننُ� 

ُّ مهللا  َمغَيْ ن �ََسغُ  � ن مهللان َص نَ رَس  �عنَقي ن  َم ان
ا 
ْ
 .»مل

“িন�য় েতামরা অিচের্  মন আমল করেব যা েতামােদর েচােখ 
চুেলর েচেয়ও সূ� ও হালকা মেন হেব অঅচ রাসূেলর সা�া�াহ 

                                                           
44 মুসনােদ আহমাদ ১/৪০২; ৩৮১৮র সহীহল জােম‘ হাদীস নং ২৬৬৭র 
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‘আলা্িহ ওয়াসা�াম যুেগ আমরা  েক �ংসা�ক মেন 
করতামর”৪৪

45 

কােজ্ েগানাহেক তুে মেন করা েঅেক সতকর অাকুনর যিদও মানুষ 
 েক েছাট/তুে মেন কের তঅািপও আপিন  মনটা করা েঅেক 
িবরত অাকুনর 

আর  েত েকান সে�হ না্ েয, নানা কারেক েছাট েগানাহ বড় 
েগানােহ রপ েনয়র ত�েম   কিট হেলা, েগানাহিট বার বার করা ও 
সবরদা করেত অাকার  জন ্ বলা হয়, ‘বারবার করেল েস েগানাহিট 
আর সিগরা অােক নার   েঅেক ্িদগিার করেল কিবরা েগানাহ 
অােক নার’ কােজ্  কিট কিবরা েগানাহ েযষােব অিদের আসেত 
পাের েসষােব অিদর েঅেক মুেছও েযেত পােরর তেব েতর হেলা, 
ও্ েগানাহ অনুরপ অন  েগানাহ েযন না করা হয়র হ া  যিদ েগানাহ 
করার ্ো জােগ (বাদবায়ন না করেল) তাহেল তা  মাহরর 
লাগাতর সিগরা েগানাহ বা�ােক  িত কের েযমন, েিা টা েিা টা 
পািন যিদ পাঅেরর উপর পেড় তাহেল তােত �িতি�য়া হেবর 
প া�ের যিদ অেনক পািন  ক সােঅ পাঅের পেড় তাহেলও তােত 
ও্ �িতি�য়া হেব না, যা হয় েিা টা েিা টা পািনর েবলায়র  

আর   কঅা সবরজন ীকৃত েয, ব র পিরিচিত লাষ হয় িবপরীতমুখী 
ব  িারার কােজ্ কিবরা েগানাহ আর  র তওবা িারা অ�েলরাক 

                                                           
45 মুসনােদ আহমাদ ৩/৩র 
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আেলািকত হওয়া খুব্ িল�দর িক� সিগরা েগানাহ অ�েলরাকেক 
খুব তাড়াতািড়্ অিমক হাের  িতসামন করেত পােরর 

৩. �কােে েগানাহ করা েঅেক সতকর অাকা  বং িবগত িদেনর কৃত 
েগানাহ মানুেষর কােছ �কাে না করার  

  �সে� রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম- র ষাষ : 

ف « ُاتن  ك 
 
َضيًف  أ   ا 

ُ
�َن، لنال رن َجيان

نَ  َ��ننُ  ملا  َجيَاَرةن  ان نْ  ملا 
َ
يْ ن  ملُرج     َ�ْضَاَ   أ

 ننيلغُ
ُّ   َسَتَ    َ� َدْ  ي ْصبنحَ  ُ مُ  َنَاًال، ، م �َ   َمغَيْ ن ، يَي: َكيَق      ع َالن 

ْ
غ  َكَهم مَليرنَح َ  َمان

، ََْست      نَيَ   َ� َدْ  َ�َ�َهم، ف   َ�� ْصبنح   َرعف   ْتَ  يَْ�شن ن  سن ُّ  .»َنغْ  م

‘�কােকারীর েগানাহ ছাড়া আ�াহ তা‘আলা আমার উ�েতর 
সবা্েক মাি করেবনর �কাে করার  ক মরক হেে, মানুষ 
রােতর েবলা েকােনা েগানাহ কের বসল, আ�াহ েসটােক েগাপন 
কেরেছ; িক� েস িনেজ েসটােক �কাে করার জন  বলল, ‘েহ 
অমুক! আিম রােতর েবলা  ্  ্ েগানাহ কেরিছলামর’ অঅচ  র 
মাম েম আ�াহ েসটা রােত েগাপন কেরেছ আর েস আ�াহর েগাপন 
করা ব েক �কাে কের িদেয়েছর’ 45F

46 

েগানাহ �কাে করার কাজিট খারাপ হবার  কিট কারক  ্ েয, 
 র িারা মানুেষর সামেন েগানাহেক হালকা বানােনা হয়  বং  েত 

                                                           
46 বুখারী: ৬০৬৯; মুসিলম: ২৯৯০র  
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েস িনেজও েগানাহেক হালকা জান কেরর  র িারা েগানাহর িবকাে 
ঘেট, অ�ীলতার �সার পায়র আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ُِنَ ٱ إِنّ  ﴿ ِّبونَ  َّ ن ُُ
َ
ُِنَ ٱ ِ�  ِحَشةُ َ�ٰ َۡ ٱ �َِشيعَ  أ َّ  ْ َۡ  َءاَمُنوا َٞ  َعَذاٌب  لَُه �ِ

َ
َۡ ٱ ِ�  أ  َياُّ

ُ ٱوَ  ِخَرةِ� �ٱوَ  َُ َ�عۡ  َّ َۡ  لَ َُت
َ
  ﴾ ١ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َوأ

 [ ١٩: م �ر ]    

‘যারা ঈমানদারেদর মােঝ ব িষচার �সার লাষ করা পছ� কের; 
তােদর জন  ্হকাল ও পরকােল য�কাদায়ক োিদ রেয়েছর আ�াহ 
জােনন েতামরা জােনা নার’ 46F

47 

অেনেক মেন কের িনজ অপিরিচত মহল বা দূর দরােজ িকংবা 
িনিরিবিল অাকেল েগানাহ করা যায়-  মারকািট িঠক নয়র যিদ 
 মনিট হেয়ও যায় তঅািপ তা মানুেষর কােছ �কাে করা জােয়য 
েন্র িনেজর েগানাহ িনেজর মেন্ লুিকেয় েরেখ েসটার জন  
তাওবাহ করা্ হেে সিঠক কাজর মানুেষর সামেন েসটা 
েকােনাষােব্ েঘাষকা করেত েন্র 

অত ব েগানাহ �কাে করা েঅেক সাবমান েহানর মানুেষর সামেন 
েগানাহ �কাে করা েঅেক দূের অাকুনর তেব আমরা �কাে কির 
আর না কির আ�াহ তা‘আলা সব্ ষােলা কের জােননর তা্ 
েগাপেন তার কােছ তাওবা করা উিচতর  

                                                           
47 সূরা আন-নূর: ১৯র 
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৪. তওবা করেত িবল� �সে�  সতকর অাকা 

েকননা আপিন জােনন না কেব মৃতু র ডাক  েস পড়েবর মৃতু  খুব্ 
িনকটতম  কিট িবষয়র আচমকা্ িবনা েনািটেে  েস পড়েবর মুেখ 
মরক েগাঙানী শু হেল তওবা কের েকানও লাষ েন্র রহ 
ক�নালীেত  েস পড়েল তওবা িকেসর? আ�ু�াহ ্বেন ওমর 
রািদয়া�াহ ‘আনহ েঅেক বিকরত: রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা্িহ 
ওয়াসা�াম বেলন: 

َ  لننُ « ُّ رْ  لَمْ  َاي ملَضبْدن  تَْ�َع َ  َ�ْقبَ    م َارْغن  �«. 

‘আ�াহ তা‘আলা মরকেগাঙানী শু হওয়ার আগ পযর� তওবা কবুল 
করেবনর’ 47F

48 

অত ব আপনােক �ত্ তওবার িদেক  গেত হেবর  ে েএ 
িকছুেত্ কাল িবল� করা চলেব নার আ�াহ তা‘আলা িনেজও 
বা�ােদরেক �ত তওবার �িত আহবান জানানর আ�াহ বেলন: 

َِيُبوٓ  ﴿ 
َ
ْ َوأ َۡ  إَِ�ٰ  ا �ُِ�ّ سۡ  ََ

َ
ْ َوأ ن لِ َ�بۡ  ِمن ۥَ�ُ  لُِموا

َ
  أ

ۡ
َُُ َُ َّ  َعَذاُب َۡ ٱ �َِيُ� ُُ  �َ 

ونَ تُ  ]٥٤: ملزمر[ ﴾ ٥ نَ�ُ     

                                                           
48 িতরিমযী: ৩৫৩৭; ্ বন মাজাহ: ৪২৫৩র নািসুি�ন আলবানী, সহীহল জােম‘, 

হাদীস নং ৩১৯র 
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‘আ�াহর িদেক �ত াবিতরত হও  বং তার কােছ নত হও, তা র 
আযাব আসার পূেবর্ যা  েল েতামােদর েকানও সাহায  করা হেব 
নার’49 

অঅরা্ তওবািট খুব তাড়াতািড়্ েসের েিল, নতুবা আযাব  ল 
বেলর  

৫. বারবার েগানাহ করা েঅেক হ িেয়ারী 

আ�াহ বেলন: 

ُِنَ ٱوَ  ﴿ ْ  إَِذا َّ ٰ  َ�َعلُوا وۡ  ِحَشةً َ�
َ
ْ َظلَُموٓ  أ َۡ  ا ُه َُ َُف

َ
ْ  أ ُروا َُ َ ٱ َذ ْ َتغۡ سۡ ٱََ  َّ َۡ  َفُروا َُو�ِِه ُ َِ 

َُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  َوَمن ُ ٱ إِّ�  َّ  ]١٣٥: مارمن م [ ﴾َّ

‘তারা যখন েকােনা অৈনিতক কাজ কের িকংবা তােদর আ�ার �িত 
যুলুম কের’ অঅরা্ তারা ্েদগিােরর উে�ে  �িতেযািগতা কেরর 
েগানাহর জন  মাগেিরাত কামনা কেরর েগানাহ মািটচাপা েদওয়ার 
উে�েে  েগানাহ েগাপন রােখ  বং অনুত� হয়র  র পরবতরী 
আয়ােত বলা হেে: 

﴿  َۡ َ ْ  َول وا ّ�ُُِ  ٰ ْ  َما َ�َ َۡ  َ�َعلُوا  ]١٣٥: مارمن م [ ﴾لَُمونَ�عۡ  وَُه

“েজেন বুেঝ তারা কৃতকেমরর পুনরাবৃিস কের নার”৪৯F

50  

                                                           
49 সূরা আয-যুমার: ৪৫ 
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৬. সবা্ যা কের তা না করা  

মানুষ যখন অেনক জুরী কাজ েছেড় েদয়  বং হারােম িল� হয় 
তখন তার মােঝ েয়তান বাসা বা েমর েয়তান নানাষােব তােক 
বুঝােত অােক েয, ‘েদেখা!  িট করা েতামার জন  ওয়ািজব নয়র 
ওটা হারাম নয়র কারক  টা েতা সবা্ কেরর  ষােব েয়তান 
েষতের েষতের রীিতমত যুু কেরর অঅরা্ তার মনেক 
েরীয়াতিবেরামী কােজ উ্সাহ ও ে�রকা েযাগায়র োিদর ষয় েঅেক 
উদাসীন কের েতােলর িক� অত � পিরতােপর িবষয়  ্ েয, 
অ�ের কী আেছ েস িবষেয় আ�াহ্ সবজা�ার অত ব আপনার 
অ�রেক েয়তােনর অনু�েবে েঅেক মু� রাখুনর 

৭. আ�াহ �দস  বম েনয়ামেতর েমাকােবলায়  কবায়ী বা সামিয়ক 
অৈবম েনয়ামেতর েমা কায় না পড়া 

আপনার েঅেক যিদও কখেনা েগানাহ হেয় যায় তঅািপও  টা মেন 
করেবন না েয, আপিন ষােলা আেছনর  ্ অববায় আপনার 
অাকাটায় আ�তৃি�র িকছু েন্র েকননা রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

يَْ   لنَذم«
َ
ي مهللاَ  َرأ ْضطن َضبْدَ  � 

ْ
نَ  مل �ْيَي ان ُف ي ن  َ َ  م ، َاي َاَضيصن نبف �َ  عَإنُ�َاي ُ  مْستنْدَرمٌج  ا 

«. 

                                                                                                            
50 আেল ্মরান: ১৩৫র  
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‘যখন েদখেব আ�াহ তা‘আলা েকান বা�ােক দুিনয়া দান কেরেছন 
তখন মেন করেত হেব  িট আ�াহর মারাবািহকতার  কিট 
পযরােয়র’51 

েকননা আ�াহর িচর�ন িনয়ম যা রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা্িহ 
ওয়াসা�াম- র হাদীেস উেঠ  েসেছর আ�ু�াহ ্বন মাসউদ 
রািদয়া�াহ ‘আনহ েঅেক বিকরতর আবদু�াহ ্বন মাস‘উদ 
রািদয়া�াহ আনহ বেলন: 

 ي ؤْ «
َ
، َ�ال نبف  ُ  

َ
، َ�َاْن ال نبف  ُ َايَ  َاْن 

ْ
ْؤ ن مل

َ ي  ُّ َحُب، عَإنَذم لنُن م
َ
 َاْن أ

ُ
يَايَن لنال ن

ْ
 ن مر

ْن 
َ
ُ� أ َضد 

ْ
، �ََايَب مل َق   غْفن ْن � 

َ
َاي ن أ

ْ
يَايَن، َكَاْن َضُن ننيل ن

ْ
ْنَطي   مر

َ
ُّ  َنبًْدم أ َحُب م

َ
أ

ْن ي َ�يننَد   
َ
َد  ، َ�ملغُيَْ  أ َيان

ْ� ن ؛ ع 
ْن  َ ْ ان ي ْكثن

ْ
، �َ : عَغ  ُّ  م

ُ
َ لنال

َ
 لنل

َ
َْاد  ال

ْ
، َ�مل  ََ

ْ
ث
َ
ُّ  أ م

َ� ن ُّ بَْحيَن م ، �َس  ن ُ  .»ّن

‘আ�াহ তা‘আলা যােক ষােলাবােসন িকংবা না্ বােসন; তােক 
স�দ �দান কেরনর িক� ি�য়জন ছাড়া কাউেক িতিন ঈমান �দান 
কেরন নার যখন েকােনা বা�ােক আ�াহ ষােলাবােসন তখন তােক 
িতিন ঈমান �দান কেরনর সুতরাং েয েকউ স�দ ব য় করেত 
কু�ােবাম কের, ে�র িবুেু িজহাদ করেত ষয় পায়  বং রােত 
দা ড়ােনােত ক� েবাম কের, েস েযন েবিে েবিে কের ‘লা ্লাহা 

                                                           
51 মুসনােদ আহমাদ ৪/১৪৫র সহীহল জােম‘,নািসুি�ন আলবানী,আল মাকতাবুল 

্সলামী, ৩য় �কাে, হাদীস নং: ৫৬১র 
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্�া�াহ, আ�াহ আকবার, আলহামদুিল�াহ ও সুবহানা�াহ’ 
পেড়র’52 

৮. আ�াহর রহমত েঅেক িনরাে না হওয়া 

আ�াহ বেলন: 

ّ�ِهِ  ةَِّۡ�َ  ِمن َنُط َ�قۡ  َوَمن اَل قَ  ﴿ آٱ إِّ�  ۦٓ ََ َّ   ]٥٦: ملجر[ ﴾ ٥ َّونَ ل

‘িব�া�রা্ আ�াহর রহমত েঅেক িনরাে হয়র’ 52F

53  

আ�াহ আেরা বেলন: 

ُِنَ ٱ عَِبادِيَ َ�ٰ  قُۡل ۞ ﴿ َّ  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰ  َُوا َ�َ  َۡ ِه ُِ َُف

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِۚ ٱ ةَِّۡ�َ  ِمن َنُطوا َ ٱ إِنّ  َّ َّ 

َُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  َّ  ۚ َُ َۡ ٱ ُهوَ  ۥإَِّهُ  َ�ِيًعا َُ ٱ َغُفو  ]  ٥٣: ملزمر[ ﴾ ٥ لّرِحي

‘বেল িদন! েহ আ�াহর বা�ারা, যারা েতামােদর আ�ার উপর যুলুম 
কেরছ, তারা আ�াহর রহমত েঅেক িনরাে হেয়া নার িন�য় আ�াহ 
সব েগানাহ মাি কের েদেবনর িন�য় িতিন  মােীল ও দয়ালুর’ 53F

54  

 রপরও আ�াহ তা‘আলা বা�ােক �ত তা র িদেক মািবত হেত 
হ িেয়ারী উউারকপূবরক বেলন: 

                                                           
52 মাজমা‘উদ যাওয়ােয়দ ১০/৯০র   
53 সূরা িহজর:৫৬র 
54 সূরা যুমার: ৫৩র 
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َِيُبوٓ  ﴿
َ
ْ َوأ َۡ  إَِ�ٰ  ا �ُِ�ّ سۡ  ََ

َ
ْ َوأ ن لِ َ�بۡ  ِمن ۥَ�ُ  لُِموا

َ
  أ

ۡ
َُُ َُ َّ  َعَذاُب َۡ ٱ �َِيُ� ونَ  َ�  ُُ  تُنَ�ُ

 ]٥٤: ملزمر[ ﴾ ٥

‘েতামরা েতামােদর পালনকতরার অিষমুখী হও  বং তা র আজাবহ 
হও, েতামােদর কােছ আযাব আসার পূেবরর  রপর েতামরা 
সাহায �া� হেব নার’54F

55  

তওবার েতরাবলী 

ওলামােয় েকরাম কুরআেনর আয়াত ও সহীহ হাদীেসর আেলােক 
তওবার েতরািদ বকরনা কেরনর েকননা তওবা িনছক মুেখ উউারেকর 
মত িবষয় নয় বরং  র েঅেক  মন আমল িবকাে হবার িবষয় যা 
তওবাকারীর সত তার উপর ্ি�তবহর েগানাহিট যিদ আ�াহ ও 
বা�ার মােঝ হয় অঅরা্ হাাু�াহ িবষয়ক হয়; তাহেল  খােন িতনিট 
েতর �িকমানেযাগ : 

ক. েগানাহিট মূেলা্পািটত করেত হেবর 

খ. কৃত েগানাহিটর �িত অবে ্ অনুত� হেত হেবর  

গ.  ্ পিরপা সংক� করা েয, ষিবষ েত আর   মরেনর কাজ 
করব নার 

                                                           
55 সূরা যুমার: ৫৪র 
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উপেরা� িতনিট েেতরর যিদ েকানও  কিট েতর ছুেট যায় তাহেল 
তওবা শু হয়িন বেল মেন করেত হেবর 

ঘ. প া�ের যিদ েগানাহিট হাাুল ্বাদ স�িকরত হয় তখন 
 ে েএ ৪িট েতর ল কীয়র উপিরউ� িতনিট েতা আেছর অপরিট 
হল, েকােনা ষা্েয়র মাল হেল তা আদায় কের িদেত হেবর যিদ 
অপরেক অপবাদ েদয়া হয়, আর   জন  দ� আেস (হে� কযি) 
তাহেল তার েস্ অপবাদ দূর করার উেদ াগ িনেত হেব িকংবা তার 
কােছ  মা চা্েত হেবর পরচচরাজিনত েগানাহ হেল তােক বেল মাি 
েচেয় িনেবর আর   সকল েগানাহ েঅেক তওবা কের িনেবর 

ঙ. তওবা িনছক আ�াহর উে�েে ্ হেত হেবর   কঅা মেন রাখেত 
হেব, ‘তওবািট হেত হেব িনছক আ�াহেক রাযী-খুিে করােনার 
উে�েে - িষ� েকানও উে�েে  নয় র েযমনিট হাদীেস  েসেছ, 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

نَ « « ََ  َاي 
ُ
َضَا ن لنال

ْ
َن مل  َ�ْقبَ   ان

َ
َ ال ُّ َ نن ن �َْجه     لنُن م غن

نًصي، َ�مْْت    َخيل
َ
 .»ل

‘িন�য় আ�াহ তা‘আলা খািলছ আমল িকংবা তােক উে�ে  করা 
আমল ছাড়া িকছু্ কবুল কেরন নার’ 55F

56 

তওবার েনপেঅ  িকছু িনমরািরত ও িবিতেীল কাজ 

                                                           
56 সুনােন নাসাঈ: ৩১৪০র সহীহল জােম‘,নািসুি�ন আলবানী, আল মাকতাবুল 

্সলামী, ৩য় �কাে, হাদীস নং: ৮৫৬র 
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১. তওবাসহ যাবতীয় কাজকেমর িনয়ত খােলস করার েকননা 
আ�াহর রাসূল সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

‘আ�াহ তা‘আলা খােলস আমল িকংবা তােক উে�ে  করা আমল 
ছাড়া িকছু্ কবুল কেরন নার’57 

২. তওবাকারী তওবার পরও যঅাস�ব িবিতেীলষােব আমােল 
সািলহা কের যােবর সবরদা স্কেমরর �ামান  েদেব ও অস্কমর 
পিরহার করেবর আ�াহ বেলন: 

ٰ �َۡ ٱ إِنّ  ﴿  ََ ّ�ِ ٱ هِۡ�َ ُُذۡ  ِت َُ ُّ ]١١٤: ا�د[ ﴾ اِت�  َٔ ل    

 ‘িন�য় স্কমর অস্কমরেক িবদূিরত কেরর৫৭F

58 

আ�াহর নবী মু‘আয ্বেন জাবাল রািদয়া�াহ ‘আনহ-েক ্য়ােমেন 
ে�রককােল নিসহত রপ বেলিছেলন: 

غ  ، �متبع ملسيئ  ملسغ  تاحهي ، �خيلق م ي  كيي اضيذ متق مهللا حي اي  «
 .»بغق حسن

‘েহ মু‘আয! েযখােন্ অােকা আ�াহেক ষয় কেরা,  কটা েগানাহর 
কাজ কের েিলেল সে� সে�  কটা েনক কাজ কের েিেলার 

                                                           
57 �াগ�র 
58 সূরা হদ: ১১৪র 
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তাহেল তা ও্ কৃত েগানাহেক েমাচন কের েদেবর মানুেষর ��ার 
সােঅ সদাচার করর’ 

আ�ামা ্ বেন তা্িময়া (রহ.) বেলন:  عيلكي  ا� ملى ال يزم  ي�ت ان
ملسيئي  ملسغي  ناي ياح�  ‘�কৃত বুিুমান েস্ েলাক, েয সবরদা 

 মনসব স্কাজ কের যা তার েমাচন কের েিেলর’ 

৩. েগানাহর অিন�তা উপলি�,  র িারা দুিনয়া আিখরােতর  িত 
অনুমাবন করার 

৪. েযখােন েগানাহ-চচরা হয়, েসখান েঅেক দূরর বজায় েরেখ চলা, 
যােত ও্বােন েগানােহ িল� হবার সমূহ স�াবনাটুকুও না অােকর 

৫. েগানাহর উপকরকিট তছনছ কের েিলা, েযমন: মাদক ও 
েখলামুলার সর�ামািদ েষে� েিলার 

৬. িনেজর আি�ক উ�িত সামনকে� েকানও আেলেমর সােঅ 
স�কর বাপন করার েকােনা দু� ব�ুর সংিম�েক না যাওয়ার 

৭. কুরআন-হাদীেস বিকরত পাপীেদর আযাব-গযেব েিলা ষীিতকর 
আয়াতসমূহ েতলাওয়াত করার 
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৮. �ত আগয়ান োিদসমূহ  রক করার েযমন আ�াহ বেলন: 
“েতামরা �ষুর িদেক মািবত হও  বং আজাবহ হও আযাব আসার 
পূেবর্, যখন েতামােদর েকানও সাহায  করা হেব নার”৫৮

59  

৯. সবরদা আ�াহর িযকর করেত অাকার েয়তানেক দমন করার 
মেহৗষম হল িযকু�াহর  

 

তওবার উপকািরতা 

1. তওবা গনাহ িবদূরক:  
আ�াহর হাবীব সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

 »مويئب ان ملنب كان ال ذنب ل«

“েগানাহ েঅেক তওবাকারীর েকান েগানাহ্ অােক নার”৫৯F

60  

2. গনাহেক েনকীেত রপা�রকারী : 
আ�াহ বেলন, 

ٰ  الِحٗ َ�ٰ  َ�َمٗ�  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن إِّ�  ﴿ ََ ْو
ُ
ُل  �َِك ََُ ُ ٱ ُ�َبّدِ َۡ  َٔ َسّ�ِ  َّ  اتِِه

 ٰ ََ َُ ُ ٱ َوَ�نَ  ٖت� َح َّ  َٗ   ]٦٩: ملفر ين[ ﴾ اَِّحيمٗ  �َ�ُفو

                                                           
59 সূরা যুমার: ৫৪র 
60 ্বন মাজাহ: ৪২৫০র 
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“িক� যারা তওবা কের, ঈমান আেন ও আমেল সািলহা কের, 
 েদর সকল পাপরািে েনকীেত রপা�র কের েদন আ�াহ 
তা‘আলার আর আ�াহ  মােীল ও দয়ালুর”৬০

61  

৩. তওবাকারীর ্দয়েক পিরে� কের েদয়র 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

  لنَذم ملَضبْدَ  لننُ «
َ
ْخَط�

َ
يئَ ً  أ تَْ   َخطن بن ن  فن  ن �ن

ْ
، ن ْ�تَ ٌ   َغ �َ  عَإنَذم َس�َْدمء   نََزاَ  ا 

َ   َ�تَيَب  َ�مْستَْاَفرَ  قن ، س  ب   
ْ
َُ  يَهيكن  زن�دَ  َعدَ  َ��ننْ   َغ ، ََْضغ �َ  َح بَ  

ْ
�َ   َغ ني ملُرمن   �َا 

ُ
 مل

ُّ   َذَكرَ   { »م
ُ مْ  َ َ  َرمنَ  نَْ   ََ �عنهن

ن �م َاي   غ  ب �نَ  ََ   ]١٤: ملطفف [} يَْ�سن

“বা�া যখন েকান েগানাহর কাজ কের তখন তার অ�ের  ক 
মরেনর কােলা দাগ পেড় যায়র যিদ ্েদগিার কের তাহেল  ্ 
দাগ দূরীষূত কের  তার অ�র সূচালু, মারােলা ও পিরেীিলত হেবর 
আর  ্ দােগর কঅা কুরআেন্ আেছ, খবরদার! তােদর অ�ের 
দাগ রেয়েছ যা তারা কামা্ কেরেছর”৬১F

62  

3. তওবা সুখী সু�র জীবেনর গ ারাি� 
আ�াহ বেলন: 

                                                           
61 সূরা েিারকান: ৬৯র 

62 জােম িতরিমিয ,খ ৫,পৃ ৪৩৪, হাদীস নং ৩৩৩৪র 
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نِ  ﴿
َ
ْ َتغۡ سۡ ٱ َوأ َۡ  فُِروا �ُ�ّ ََ  َّ ْ تُوُ�وٓ  ُُ ًنا ًعاّمَ�ٰ  ُ�َُ�َمّتِعۡ  هِ إَِ�ۡ  ا َُ لٖ  إَِ�ٰ  َح ََ َ

ّ�ٗ  أ َُ  ّم
ّ  تِ َوُ�ؤۡ  َۡ  ذِي ُُ َۡ  لٖ ََ َّوۡ  �ن ۥۖ لَهُ ََ ْ تََو ٓ  ا َخاُف  ََإِّ�ِ

َ
َۡ َعلَيۡ  أ بِ�ٍ  �ٖ َُوۡ  َعَذاَب  ُ� َُ ٣ 

    ]٣: ا�د[ ﴾

আর েতামরা িনেজেদর পালনকতরা সমীেপ  মা �াঅরনা কর, অন�র 
তার্ �িত মেনািনেবে করর তাহেল িতিন েতামােদরেক িনিদর� 
সময় পযর� উ্কৃ� জীবেনাপকরক দান করেবন  বং িতিন অিমক 
আমলকারীেক েবিে কের েদেবনর ৬২F

63 

৫. তওবা িরিযক ও েি� বৃিুর মাম ম: আ�াহ তা‘আলা নূহ 
আলা্িহস সালােমর ষাষায় িবমৃত কেরন: 

ْ َتغۡ سۡ ٱ ﴿ َۡ  فُِروا �ُ�ّ َٗ  َ�نَ  ۥإَِّهُ  ََ ٓ ٱ ِسلِ ُُرۡ  ١ �َ�ّفا َما ُّ َٗ ّمِدۡ  ُ�ََعَليۡ  ءَ ل ا ََ� ١ 
مۡ  ُ�َِددۡ َوُ�مۡ 

َ
ٰ بُِ َۡ  َعلَوَ�جۡ  َوَ�نِ�َ  لٖ ََ �َُّ  ٰ َّ َۡ  َعلَوَ�جۡ  ٖت ََ �َُّ  َۡ

َ
 ﴾ ١ �رٗ َ�ٰ َ

 ] ١٢  ،١٠: ن�ح[

“েতামরা েতামােদর পালনকতরার কােছ  মা �াঅরনা করর িতিন 
অত �  মােীলর িতিন েতামােদর উপর অজ� মারায় বৃি�র নহর 
েছেড় িদেবনর েতামােদর মন-স�দ ও স�ান-স�িত বািড়েয় েদেবন 
েতামােদর জন  উদ ান বাপন করেবন  বং েতামােদর জন  নদীনালা 
�বািহত করেবনর”৬৩F

64 

                                                           
63 সূরা হদ:৩র 
64 সূরা নূহ: ১০-১২র 
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৬র তওবা দুিনয়া-আিখরােতর কািময়াবী অজরেনর মাম ম 

অপর  ক আয়ােত আ�াহ বেলন: 

ّما ﴿
َ
ن َ�َعَ�ٰ  الِحٗ َ�ٰ  َعِمَل وَ  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن ََُ

َ
ۡ ٱ ِمنَ  َُُ�ونَ  أ  ﴾ ٦ لِِح�َ ُمفۡ ل

 ]  ٦٧: ملقصص[

“যারা তওবা কের, ঈমান আেন ও আমেল সািলহ কের, আো করা 
যায় তার সিলকাম তারা হেবর” ৬৪F

65 

অপর  ক আয়ােত আেছ: 

ٰ  الِحٗ َ�ٰ  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن إِّ�  ﴿ ََ ْو
ُ
 ا ٔٗ َشۡ�  لَُمونَ ُ�ظۡ  َوَ�  ةَ نّ �َۡ ٱ ُخلُونَ َُدۡ  �َِك ََُ

 ]٦٠: مر�م[ ﴾ ٦

“প া�ের যারা তওবা করেব, ঈমান আনেব ও আমেল সািলহ 
করেব তােদরেক জা�ােত �েবে করােনা হেব, েকান �কার যুলম 
করা হেব নার” ৬৫F

66  

েগানাহ ও পােপর অপকািরতা: ্বনু কািয় ম আল-জওিযয় াহ (রহ) 
তার �কীত ‘আদ-দা ওয়াদ দাওয়া’ পুদেক বকরনা কেরন, গনাহর 
 িত অেনকর িনেন  র কেয়কিট বকরনা করা হেলার  

                                                           
65 সূরা কাসাস-৬৭র 
66 সূরা মারয়াম: ৬০র 



 

50 

1. জান েঅেক ব না 
2. ্বাদত/আনুগত  েঅেক ব না 
3. েনক কােজর কম েসৗষাগ  হওয়া 
4. েগানাহকারীর মযরাদা েলাপ পাওয়া 
5. মন েঅেক হায়া ল�া দূর হওয়া 
6. বরকত চেল যাওয়ার  
7. ব  সংকুিচত হওয়া 
8. অ�ের েমাহর পড়া 
9. অপদদতা েনেম আসা 
10. অশষ পিরকিত হওয়া 
11. আেখরােত আযােবর স�ুখীন হওয়া 

কীষােব তওবা করব 

তওবার পেরর �অম কাজ হল, েয েগানাহিটর জন  তওবা করিছ, 
তা সবার আেগ েছেড় েদওয়ার েকউ েযন  কঅা মেন না কের েয, 
সামান  িকছু েগানাহ্ েছেড় িদ্র  ে েএ সকল েগানাহ পিরহার 
করা্ উসমর  রপর আপিন সংক� করেবন েয,  ্ েগানাহ আর 
করেবন নার কৃত েগানাহর �িত অনুত� হেবনর ষিবষ েত  েত 
িল� হবার েকান সুেযাগ রাখেবন নার  রপর পূকর�েম স্কেমর 
েলেগ যােবনর  
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উসম হয় যিদ আেরা  কিট কাজ কেরন েয, পূকর উযু কের 
দু‘রাকাত নামায আদায় কেরনর েকননা রাসুলু�াহ সা�া�াহ 
‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

. اي  ان رج  يهنب ذنبي ثم يق�م، عيتطهر ثم يصّ ر�ضت  ثم َستافر مهللا«
 .»ل لالغفر مهللا

েকােনা েলাক েগানাহ কের যিদ ওযু কের দু’রাকাত নামায পেড় 
্েদগিার কের তাহেল তার েগানাহ মাি কের েদওয়া হেবর৬৬F

67 
পের িতিন  ্ আয়াত েতলওয়াত কেরন:  

ِ ٱوَ  ﴿ ْ  إَِذا ُنَ َّ ٰ  َ�َعلُوا وۡ  ِحَشةً َ�
َ
ْ َظلَُموٓ  أ َۡ  ا ُه َُ َُف

َ
ْ  أ ُروا َُ َ ٱ َذ ْ َتغۡ سۡ ٱََ  َّ َۡ  َفُروا َُو�ِِه ُ َِ 

َُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  َوَمن ُ ٱ إِّ�  َّ َّ  َۡ َ ْ  َول وا ّ�ُُِ  ٰ  َما َ�َ

 ْ َۡ  َ�َعلُوا    ]١٣٥: مارمن م [ ﴾ ١ لَُمونَ َ�عۡ  َوُه

তারা কখনও েকান অ�ীল কাজ কের েিলেল িকংবা েকান ম� 
কােজ জিড়ত হেয় িনেজর ওপর যুলুম কের েিলেল আ�াহেক  রক 
কের  বং িনেজর পােপর জন   মা �াঅরনা কেরর আর আ�াহ 
ছাড়া েকউ পাপ  মা করেবন নার তারা িনেজেদর কৃতকরেমর জন  

                                                           
67 জােম‘ িতরিমিয,খ ,পৃ.৪০৬র আলবািন  িটেক হাসান বেলেছনর 
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হঠকািরতা �দেরন কের না  বং েজেন শেন তা্ করেত অােক 
নার৬৭

68  

অিমক িযিকর আযকর ও ্েদগিার  বং আমােল সািলহ করা 
উিচতর েকননা আ�াহ তা‘আলা বেলন: স্কমর অস্কমরেক িবদুিরত 
কেরর আর রাসূল সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন,  কিট বদ 
কাজ করেল সে� সে� আেরকিট েনক কাজ  কের েিলর তাহেল 
কৃত েগানাহিট িবদুিরত হেবর কুরআেন বিকরত পাপী ও পাপ আযাব 
গযেবর আয়াতগেলা েষেব িচে� গষীর মেনােযােগর সােঅ পড়েত 
হেবর  

 

পাপ েমাচনকারী িকছু আমল 

আমরা  ত ক তওবা িবষেয় িবেদ আেলাচনা কেরিছর   েক পাপ 
েমাচনকারী িকছু আমেলর কঅা বলবর যা কুরআন ও সু�াহ িনঃসৃতর 
েযমন: 

১. সু�র ও যঅাযঅষােব ওযু করা ও মসিসেদ যাওয়া 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

                                                           
68 সূরা আেল-্মরান: ১৩৫র 
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 رس�  يي نّ  يل�م مُرجي  ن  ��رعع مططييي ن  مهللا ياح� اي   أدل�م أال «
 ملصالة �منتظير ملسيجد لل مططي ��ثة ملكر    مل�ض�ء لسبيغ  ي  مهللا
 »ملرعيط عهل�م ملرعيط عهل�م ملرعيط عهل�م ملصالة نضد

আিম েতামােদর কী  মন আমেলর কঅা বলব না, য�ারা েগানাহ 
মাি হেয় মযরাদা বৃিু হেব? সাহাবােয় েকরাম বলেলন, েকন নয় 
বলুন েহ আ�াহর রাসূল সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম! িতিন 
বলেলন, কিঠন অববায় সু�র রেপ উযু করা, ঘন ঘন মসিজেদ 
যাওয়া,  ক নামােযর পর আেরক নামােযর অেপ ায় অাকার  টা্ 
হেে সীমানা�হরা,  টা্ সীমানা�হরা,  ্ হেে েতামােদর জন  
সীমানা�হরার৬৮F

69  

অপর  ক হাদীেস রাসুলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম ্ রোদ 
বেলন: 

 ملأل �تصم عيم أتدري �اد يي  ي ) ـع ص�رة أحسن ف( ر� ملغيغ  أتي� «
 ��سبيغ لغجايع  مع دمم �نق   �مُرجي ملكفيرم  ف نضم  غ  مع 
 با عش مغيهن حيعظ �ان ملصالة نضد ملصالة �منتظير ملسَم  ف مل�ض�ء
 » أا  �ُت  كي�م ذن�ع  ان ��ن با �اي 

                                                           
69 সহীহ তারগীব তারহীব, নািসুি�ন আলবানী, মাকতাবাতুল মা‘আিরি (িরয়াদ-

১৯৮৮) ৩য় মু�ক, হাদীস নং:১৮৫র 
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“রােত আমার �ষু আমার কােছ সেবেচ সু�র অবয়েব  েস 
বলেলন, েহ মুহা�দ! জােনন, উমরােলােক কী িবষেয় বাদানুবাদ 
চলেছ? বললাম, হ া , জািনর কাফিারা ও মযরাদা বৃিু িনেয়, জামােত 
নামায পড়ার পদে প িনেয়, কিঠন সমেয় সু�ররেপ উযু করা িনেয় 
 বং  ক নামােযর পর আেরক নামােযর জন  অেপ া িবষেয়র েয 
 গেলা সংর ক করেব েস কল ােক অাকেব ও কল ােকর সােঅ মারা 
যােব র আর তার েগানাহ মােয়র জ� েদওয়া িদেনর মত িন�াপ 
হেবর”৬৯

70 

২. আরািা ও আশরার িদন েরাযা রাখা 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

يَيم  « « ب   لنّ�  َمَرعََ ، يَْ�من  صن ْحتَسن
َ
ن  َ َ  أ ُّ نْ  م

َ
تن  ملُسغَ َ  ي َ�ّفرَ  أ

 ملُتن  َ�ملُسغَ َ  َ�بْغَ    ملُ
يَيم  «َْْضَد    �َرمَء،َع  يَْ�من  صن ب   لنّ�  ش  ْحتَسن

َ
ن  َ َ  أ ُّ نْ  م

َ
 »َ�بْغَ    ملُتن  ملُسغَ َ  ي َ�ّفرَ  أ

“আরািাহ িদেনর েরাযা, আিম মেন কির আ�াহ তা‘আলা  র িারা 
 ক বছর আেগর ও  ক বছর েপছেনর েগানাহ মাি কের েদেবনর 
আর আশরার েরাযা, আিম মেন কির আ�াহ তা‘আলা  ক বছর 
েপছেনর েগানাহ মাি কের েদনর”৭০F

71 

৩. রমযােনর িকয়ামুল লা্ল 

                                                           
70 �াগ�: হাদীস নং ১৮৭র 
71 জােম িতরিমিয ,খ ৩,পৃ:১১৫ ও ১১৭র 
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রাসূল সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

رَ  ،َ�مْحتنَسينًي لنيَاينًي َرَمَاينَ   َيمَ  َانْ « « فن
   غ 

َ
نْ  َََقُدمَ  َاي ل  »َذنْبن ن  ان

“েয েলাক ঈমান ও ছাওয়ােবর িনয়েত রমজােন িকয়ামুল লা্ল 
করেব তার েপছেনর সকল েগানাহ মাি কের েদওয়া হেবর”৭১F

72 

৪. কবুল হ� 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

ن  َحجُ  َانْ «  ُ ْق  َ�لَمْ  يَْرع ْث، عَغَمْ  ّن تْ    َكيَْ�من  رََجعَ  ،َ�ْفس  َ
َ
اف    َ�ُ

 
»أ  

“েয েলাক হ� করল িক� অ�ীল বাক ব য় ও নািরমািন করল নার 
মােয়র গষর েঅেক ষূিম� িদেনর ন ায় েস িন�াপ হেয় বািড় 
িিরেবর”৭২F

73  

িতিন আেরা বেলন: 

»ملج ملَ�ر لي  ل جزمء لال ملغ «  

“কবুল হে�র িবিনময় জা�াত ছাড়া িকছু নয়র”৭৩F

74 

                                                           
72 সহীহ বুখারী ,খ:১,পৃ ১৬,হাদীস নং৩৭র 
73 সহীহ বুখারী ,খ:২,পৃ ১৩৩, হাদীস নং১৫২১র 
74 সহীহ বুখারী, িতহল বারী, ৩/৩৮২র 
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৫. কৃত েগানাহর েমাকােবলায় েনক কাজ করা 

আ�াহ বেলন- 

ٰ �َۡ ٱ إِنّ  ﴿  ََ ّ�ِ ٱ هِۡ�َ ُُذۡ  ِت َُ ُّ   ]١١٤: ا�د[ ﴾ اِت�  َٔ ل

িন�য় েনক কাজগেলা েগানাহেক িবদূিরত কের েদয়র৭৪F

75  

রাসুলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম মু‘আয ্বন জাবাল 
রািদয়া�াহ আনহেক ্য়ামান ে�রক কােল ওিসয়াত কের বলেলন: 

ن  متُقن « ُّ غَْ ، َحيْ  َاي م تْبنعن  ك 
َ
َهي، ملََسغَ َ  ملُسيّئَ َ  َ�أ قذ  مُ يَ   �ََخيلنقن  ََْاح 

 بن غ 
  »َحَسنذ 

“েযখােন্ অােকা আ�াহেক ষয় কেরা, কখেনা অস্কাজ কের 
েিলেল ত্ কা্  কিট েনক করা কের েিল, তাহেল ও্ অস্ 
কাজিট আমলনামা েঅেক মুেছ যােবর মানুেষর সােঅ সদাচােরর সােঅ 
েমলােমো করর”৭৫F

76  

৬. সালাম ও সু�র কঅা িবিনময় 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

»�حسن ملكم ان م�جبي  ملافرة نه  ملسالم لن«  
                                                           
75 সূরা হদ-১১৪র 
76 িতরিমিয,খ ৪,পৃ: ৩৫৫র  
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‘সালাম ও উসম বাক  িবিনময় হেে মাগেিরাত বা  মা অবমািরত 
করার অন তম মাম মর’77 

৭. ঋক�দেক সময় েদওয়া 

نَ " : مه ار�رة من م ب صّ مهللا مغي  �سغم  ي  من« رٌ  ََ  مُ يَ ، ي َدمينن   تَيجن
ى عَإنَذم

َ
م َرأ ً ْضسن تْيَينن ن   َيَ   ا  َيَ�ز �م: لنفن

َ
، ت َ  لََضُ   َنغْ   ُّ نْ  م

َ
 َكتََجيَ�زَ  َنُغي، َ�تََجيَ�زَ  أ

  ُّ  " َنغْ    م

“আবু হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েঅেক বিকরতর রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: জৈনক ব বসায়ী মানুেষর কােছ ঋক 
িদত, যখন্ েস েকােনা ঋকদাতােক অষাব�দ েদখত তখন্ তার 
েলাকেদর বলত, তােক  কটু সুেযাগ দাওর হয়ত আ�াহ আমােদর 
েগানাহ মাি করেবনর পের আ�াহ তা‘আলা তার েগানাহ মাি 
কেরিছেলনর”৭৭F

78 

৮. পা চ ওয়া� নামায, জুমআ ও রমযােনর মারাবািহকতা র া করা 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

                                                           
77 আলবানী, িসলিসলাহ (িরয়াদ:মাকতাবাতুল মা‘আিরি:১৯৯২) ১ম �কাে,হাদীস 

নং ১০৩৫র   
78 সহীহ বুখারী,খ ৩,পৃ:৫৮,হাদীস নং: ২০৭৮র 
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لل ملاض  �رماين لل رماين ا�فرم  لي  مطا  �ملاض  لصغ�م م «
 .»نيغهن لذم مجتنيب ملكبيئر

পা চ ওয়া� নামায,  ক জুমআ েঅেক আেরক জুমআ,  ক রমজান 
েঅেক আেরক রমজােনর মােঝ কিবরা েগানাহ পিরহার করেল  র 
মম কার সকল েগানাহর কাফিারা হেয় যায়র’ 78F

79 

৯. সালােতর ওজু করার  

হাদীেস  েসেছ, ‘উসমান ্বন আিিান রািদয়া�াহ ‘আনহ েঅেক 
বিকরত েয, িতিন সকলেক রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম-
 র উযু কের েদখািেেলনর উযু েেেষ িতিন বলেলন, 

  َانْ «: ساض  م ب صّ مهللا مغي  �سغم يق� 
َ
ْ�َ  تَ�َُض�

َ
��ن  �

ُّ  ُ مُ  َاَهم، � ض   َص
َضتَْ ن 

ْ
َّدث   الَ  َر� َاي ُ  يهن ، كن رَ  َ�ْفَس   فن

   غ 
َ
نْ  َََقُدمَ  َاي ل  »َذنْبن ن  ان

“আিম নবী সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম-েক বলেত শেনিছ, েয 
ব ি�  ্ উযুর মত উযু কের দু‘রাকাত নামায পড়েব েয সালােতর 
মােঝ িনেজর িবষেয়র েকানও কঅা বলেব না; তার েপছেনর সব 
েগানাহ মাি কের েদয়া হেবর”৭৯F

80 

১০. িযকর-আযকার েগানাহ িবদূরক 

                                                           
79 সহীহ মুসিলম,েরেহ নববী, খ.৩, পৃ.১২০র 
80 বুখারী: ১৫৯; মুসিলম: ২২৬র 
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সা‘দ ্বন আিব ওয়াাাস রািদয়া�াহ ‘আনহ েঅেক বিকরতর 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

�أن  ال ا�ك ل �حد  لال مهللا �أن مشهد أن ال �: ان  ي  ح  َساع ملؤذن«
 �عاحاد نبيي �عيرسالم ديغي غفرلرعي  ، رضي  نيهللا �رس�ل �ادم مبد 

 .»ذنب 

“েয েলাক মুয়াযিযেনর আযান শেন বেল, আিমও সা   িদ্  ক 
আ�াহ ছাড়া েকানও ্লাহ েন্ আর েমাহা�দ সা�া�াহ ‘আলা্িহ 
ওয়াসা�াম আ�াহর বা�া ও রাসূলর আিম রব িহেসেব আ�াহেক, 
নবী িহেসেব েমাহা�দ সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম-েক  বং দীন 
িহেসেব ্সলােমর উপর স�� আিছ; তাহেল তার সকল েগানাহ 
মাি কের েদওয়া হয়র”৮০F

81 

মু‘আয ্বেন আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ েঅেক বিকরতর রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: েয েলাক খাবার েেেষ  ্ 
েদাআ: ‘আলহামদুিল�ািহ আত‘আমানী হাযাত রায়ামার ওয়া 
রাযাকািনিহ িমন গায়ির হাওিলম িমি� ওয়ালা কুওয়াতা”, পড়েব, 
তার েপছেনর সকল েগানাহ মাি কের েদওয়া হেবর৮১F

82 

১২. পা চ ওয়া� নামায আদায় 

                                                           
81 সহীহ মুসিলম, েরেহ নববী �াগ�, খ.৪, পৃ.৩০৯র 
82 সহীহ মুসিলম, েরেহ নববী, �াগ�র 
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বুখারী ও মুসিলেম আেছ, “রাসূল সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম 
বেলন, আো! যিদ েতামােদর কােরা ঘেরর সামেন  কিট নদী অােক 
আর েতামােদর েকউ যিদ েস নদীেত  দিনক পা চবার েগাসল কের 
তাহেল তার েরীের েকানও ময়লা অাকেত পাের কী? তারা বলেলন; 
না, েকানও ময়লা অাকেত পাের নার িতিন বেলন েয, পা চ ওয়া� 
নামাযেক  র সােঅ তুলনা কের নাওর  র িারা আ�াহ েগানাহ মুেয় 
েদনর”৮২

83 

১৩. নামােয েহেট যাওয়া 

আবু েহারায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েঅেক বিকরত: 

 �ذلك أن  لذم ت�ض� ع�حسن مل�ض�ء ، ثم خرج لل ملسجد ال �رج  لال ملصالة«
 »حى نهي خطيئ  ل درج  لال رعض  ، لم �ى خط�ة

‘কারক েয েকউ সু�ররেপ ওযু কের  রপর মসিজেদর উে�েে  
েবেরায়; উে� ে  নামায পড়া, তাহেল তােক কদেম কদেম েনকী 
েদওয়া হয়  বং কদেম কদেম মযরাদা বৃিু করা হয়র’ 83F

84 

১৪. েবেী েবেী িসজদা েদওয়া 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

                                                           
83 সহীহ বুখারী, িতহল বারী, খ.২, পৃ.১১র 
84 সহীহ বুখারী,িতহল বারী,খ.২, পৃ.৩১র 
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 لال رعضك مهللا نهي درج  عإنك ال رسجد هللا سجدة. مغيك ن�ثة ملسج�د هللا «
 .»�حى مغك نهي خطيئ 

‘তুিম েবেী েবেী িসজদা করেব, েকননা েতামার �িতিট িসজদায় 
আ�াহ তা‘আলা মযরাদা বৃিু  বং েগানাহ মাি করেবনর’84F

85 

 িট মূলত আ�াহর কালাম: مسجد �م تب� ‘ বং িসজদা কর ও 
িনকটবতরী হও’  র েনপঅ  িনেদরের 

১৫. যার আমীন বলা েিেরেতােদর আিমেনর সােঅ িমেল যােব 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

عان �معق   -عق�ل�م أا   -  مرايم غا ملاا�ب مغيهم �ال ملايل لذم  ي «
 » .اي تقدم ان ذنب  ت�ا  ملالئ�  غفر ل ت�ايغ 

‘্মাম গা্িরল মাগদূবী আলা্িহম ওয়ালাদ িা�ীন বলেল, েতামরা 
আমীন বলর যার আমীন েিেরেতােদর আমীেনর সােঅ িমেল যােব 
তার েপছেনর সকল েগানাহ মাি কের েদওয়া হেবর’ 85F

86 

১৬. িকয়ামুল লা্ল 

                                                           
85 েরেহ মুসিলম,্মাম নববী, খ.৪,পৃ.৪৫১র 
86 সহীহ বুখারী,িতহল বারী, খ.২, পৃ.২৬৬র 
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আবু উমামা বােহলী রািদয়া�াহ ‘আনহ রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
‘আলা্িহ ওয়াসা�াম েঅেক বেলন: 

لل  ، �ا�  رع  ل�م ملغي  ، عإن  دمب ملصيل   بغ�م نقييم مغي�م«
 .»�ا�فرة لغسيئي  �اغهية من مرثم رع�م

‘েতামরা িকয়ামুল লা্ল করেব, েকননা  িট েতামােদর পূবরবতরী 
সােলহীেনর �তীক  বং  িট েতামােদর �ষুর  নকট  অজরেনর 
মাম ম, েগানাহ িবদূরক ও পাপ িনেরামকর’ 86F

87 

১৭. আ�াহর রােহ সং�াম কের েহীদ হওয়া 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

  »يافرلغشهيد ك ذنب لال مُين«

‘ঋক ছাড়া েহীেদর সকল েগানাহ মাি কের েদওয়া হেবর’ 87F

88 

আ�াহ বেলন: 

َ ٱ إِنّ ۞ ﴿ ۡ ٱ ِمنَ  َ�َىٰ شۡ ٱ َّ َۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ُه َُ َُف
َ
مۡ  أ

َ
ٰ َوأ نّ  لَُهَََ

َ
َُ  بُِ ۚ �َۡ ٱ لَُه  ﴾ ١ �ُ ّنَة

 ]١١١: مو�ع [

                                                           
87  রওয়াউল গালীল,আলবানী, খ.২, পৃ.৩৩র 
88 সহীহ মুসিলম, েরেহ ্মাম নববী, খ.১৩,পৃ.৩৩র 
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‘আ�াহ তা‘আলা মু‘িমনেদর জান-মাল �য় কের িনেয়েছন জা�ােতর 
িবিনমেয়র’89 

১৮. লাগাতার হ� ও ওমরা কের যাওয়া 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

�م« َجّ  َْْ َ  تَيننض 
ْ
ْاَرةن، مل ض 

ْ
ََْض َ  عَإننُ  َ�مل تَي ا 

ْ
َاي، مل َفْقرَ  ََغْفن  نَيْغَه 

ْ
ن �َب، مل  َ�غْفن  َكَاي َ�ملف

، ا  كن
ْ
يدن  َخبََث  مل َدن

ْ
 »مل

‘েতামরা লাগাতার হ�-ওমরা কের যাওর েকননা  র অনুসরক িারা 
দাির�  ও েগানাহ মাি হয়র েযষােব কামােরর হা পর েলাহার মিরচা 
দূর কেরর’ 89F

90 

১৯. সাদাকাহ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ْ ُ�بۡ  إِن ﴿ ٰ ٱ ُدوا ۖ  ََنِعِّما ِت لّصَدَ� ٓ َۡ ٱ تُوَهاَوتُؤۡ  ُفوَهاُ�ۡ  �ن ِ�َ َۚۡ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  ءَ ُفَقَرا �َُّ 
ۗ  َٔ َسّ�ِ  ّمِن َعنُ�َ َوُ�َ�ّفِرُ  َۡ ُ ٱوَ  اتُِ�     ]٢٧١: ملقرة[ ﴾ ٢ َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما َّ

“যিদ েতামরা �কােে দান-খয়রাত কর, তেব তা কত্ না উসমর 
আর যিদ খয়রাত েগাপেন কর  বং অষাব�দেদর িদেয় দাও, তেব 

                                                           
89 সুরা তাওবাহ: ১১১র 
90 সুনােন ্বেন মাজাহ ,খ:২, পৃ:৯৬৪, হাদীস নং: ২৮৮৭র 
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তা েতামােদর জন  আরও উসমর আ�াহ তা‘আলা েতামােদর িকছু 
েগানাহ দূর কের িদেবনর আ�াহ তা‘আলা েতামােদর কাজ-কেমরর 
খুব খবর রােখনর”৯০

91  

রাসূল সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

ئ   ملُصَد َ    « يئَ َ  َ ْطفن ئ   َكَاي مطَطن ْطفن  .» مُ يرَ  ملَايء   � 

‘সাদাকাহ িঠক েসষােব েগানােক দূর কের েযষােব পািন আগনেক 
িনবরািপত কেরর’ 91F

92 

২০. দ�িবমান বাদবায়ন 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

شيئي مي ن� مهللا مغ  ثم أ يم مغي  حد  �فر مغ  ذلك  أياي مبد أصيب«
 .»ملنب

‘আ�াহ কতৃরক িনিষু েকানও কাজ বা�া কের েিরার পর যিদ তার 
উপর দ� �েয়াগ করা হয় তাহেল তা তার েগানাহর কাফিারা হেয় 
যায়র’ 92F

93 

                                                           
91 সূরা আল বাকারা: ২৭১র 
92 জােম িতরিমিয খ-২,পৃ-৫১২, হাদীস নং: ১৬৪র 
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২১. আ�াহর  নকেট র আোয় িযকেরর মজিলেস গমন 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলা্িহ ওয়াসা�াম বেলন: 

اي ان  �م مجتاض�م يهكر�ن مهللا ال ير�د�ن نهلك لال �جه  ، لال نيدمام اغيد «
 .»سيئيت�م حسغي  ان ملسايء أن ت�ل�م اافر�ر ل�م ، � د ندل 

‘েকান স�দায় যখন আ�াহেক রািজ-খুেী করার উে�েে  িযকেরর 
জন  জমােয়ত হয় তখন আকাে েঅেক জৈনক েঘাষকাকারী েঘাষকা 
কেরন েয, েতামরা সকেল (�ষুর)  মা িনেয় �ত াবতরন কেরা আর 
েতামােদর সকল েগানাহ েনকীেত পিরকত কের েদওয়া হেয়েছর’ 93F

94 

উপসংহার 

আ�াহ তা‘আলা  মােীল ও দয়ালুর বা�ার �িত রহমিদলর সুতরাং 
তা র দরবাের আমােদর িবন�িচেস ্ েদগিােরর উে�েে  নত হওয়া 
দরকারর  খােন  কটা কঅা বেল রাখা দরকার, েগানাহ যত দীঘর 
হেব তত্ েেকড় মজবুত হেবর েযমন: েকউ  কিট গাছ উপড়ােত 
িগেয়ও উপড়াল না বরং েিেল রাখল, ষাবল পেরর বছর উপড়ােলও 
চলেব িক� পেরর বছর  র েেকড় আেরা মজবুত হল আর 
েলাকটার েি�ও কেম েগল, সুতরাং েস িক কের গাছ উপড়ােব? 
েগানাহেক েিেল রাখেল পিরকিত  ্-্ হয়র তা্ আমােদর আজ্ 
 বং  খন্ তওবা করা দরকারর 

                                                           
94 মুসনােদ আহমাদ, খ-৩,পৃ. ১৪২র 


