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ভূমমকা 

মনশ্চেই সকল প্রশংসা আল্লাহর জনয। আমরা িা াঁর প্রশংসা কমর, িা াঁর কাশছ সাহায্য 

চাই, িা াঁর মনকি িমা প্রার্ তনা কমর, এবং আমরা আমাশদর অমনি ও আমাশদর পাশপর 

অমনি কর্শক আল্লাহর মনকি আশ্রে চাই। আল্লাহ য্াশক পর্ কদখান ককউ িাশক 

মবপশর্ মনশি পাশর না, এবং আল্লাহ য্াশক মবপর্োমী কশরন ককউ িাশক পর্ কদখাশি 

পাশর না। আমম সািয মদচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া ককউ ইবাদাশির কয্ােয নে, িা াঁর ককান 

শরীক কনই, এবং আমম আরও সািয মদচ্ছি কয্, মুহাম্মাদ িা াঁর বান্দা ও রাসূল, কয্ 

[ইসলাশমর] সংবাদ প্রচার কশরশছন ও দামেত্ব [আল্লাহর] পালন কশরশছন, এবং 

মুসমলম উম্মাহশক নসীহাহ মদশেশছন। এবং মিমন আমাশদর মাশে কনই, সালাি ও 

সালাম িা াঁর জনয ও মসরাি ল মুস্তাক্বীশমর উপর- য্ার মদবা-রাচ্ছি একই রকম, 

ধ্বংসপ্রাপ্ত ছাড়া ককউ িা িযাে কশর না। 

এই পুচ্ছস্তকাে আমম আকাশ মনশে সমস্ত ির্য একশির কচিা কশরমছ। অশনক সমে 

আমরা কুরআশনর মুচ্ছজ’য্া বর্ তনা করশি মেশে কুরআশনর অপবযাখযা কশর বমস। িাই 

এশি আধুমনক মফুাসমসরশদর মি উশল্লশখর কচিা কশরমছ। কারন অিীশির 

মুফাসমসরের্ মবজ্ঞান ও প্রয্ুচ্ছির অনগ্রসরিার জনয অশনক সমে সটিক মশি 

কপ ৌঁছাশি পাশরন মন। িাই আধুমনক মুফাসমসরের্ মবজ্ঞাশনর মক গ্রহর্ কশরশছন, আর 

ককান অংশ বাদ মদশেশছন িা জানা জরুমর। এিা মলখশি মেশে য্ি ভ ল হশেশছ, িার 

জনয আল্লাহর মনকি িমা চাচ্ছি। - আমমন। 

 

আকাশ মক? 

আরমব ‘সামা’ শশের অর্ ত আকাশ। 



ইমাম িাবারী বশলন, প্রশিযক বস্তু য্া উপশর অবমস্থি কসিাই ছাদ, এজনয ঘশরর 

ছাদশক সামা বশল। [িাফসীশর িাবারী ১ম খন্ড] আর পমৃর্বী কয্শহি  আমাশদর ঘর, 

িাই আকাশশক ‘সামা’ বলা হে। 

[সূরা হাজ্জ] 

ইবনে কাসীরঃ 

 

 

আকাশশর আকৃমি ককমন? 

ইমাম িাবারী বর্ তনা কশরন, ইবশন মাস’উদ ও ইবশন আব্বাস [রাুঃ] বশলন, 

 فبناءُ  السماء على األرض كهيئة القبة وهي سقف على األرض



অর্ তুঃ জমমশনর উপর আকাশশর েিন িা াঁবুর আকৃমি সদৃশ। আর িা হল জমমশনর 

উপর ছাদ। 

এএএ ‘এএএএএ’ এএএএএ এএএএএএ এএএএএ (এ.) এএএএ এএএএএএ এএএ 

এএএএএ এএএ এএএ এএএএএএএএ এএএএএএএএ এএএএএএ এএএএএএএ 

এএএএ এএএ এএ এএএ এএএএএএএএএ এএ এএএএএএএ এএএএএএএএ 

এএএএ এএএএএএ (এ.) এএএএএ এএএএএএ এএএএএএ এএএএএএএ এএএএ 

এএএএএ 

 "مرتابا بإسناده كنت إذ ،صحيحا أعلمه ولست"

এএ এএএএএ এএএএএএএএএ এএএএএ এএএএ এএএএএএ এএএএএএএ 

এএএএ এএএএএ এএএএএএ “এএএএএএ এএএএএএএ এএএএএএএএএ 

এএএএ এএএএএএ 1/346, 1/156” 

ককউ ককউ েমু্বজ সদৃশ অনুবাদ কশরশছন, িা ভ ল। বস্তুি কুরআশনর মবমভন্ন আোশি 

িাবুর সাশর্ আকাশশক ি লনা করার ইমিি পাওো য্াে, িাই িা াঁব ুঅনুবাদ করা-ই 

উমচি। আর েমু্বজ অনুবাদ করা ককন ভ ল, কসিা ইবশন িাইমমো [রাহুঃ] বযাখযা 

কশরশছন,  

1 

আকাশ কোলাকার বশলর মি, েমু্বশজর মি নে। মনশচ এর ইজমা বমর্ তি হল। 

                                                           
1 http://islamport.com/d/3/tym/1/40/268.html  

http://islamport.com/d/3/tym/1/40/268.html


ইমাম ইবশন িাইমমো [রাহুঃ]-এর মশি, সাহাবী ও িাশবঈশদর মনকি কর্শক সহীহ 

সনশদ এিা প্রমামর্ি কয্, আকাশ কোলাকার। 

He (may Allah have mercy on him) was asked about two men who disputed about 

the nature of heaven and earth: were they both round bodies? One of them said that 

they were, but the other denied that and said there is no basis for that. What is the 

correct view?  

He replied:  

The heavens are round, according to the Muslim scholars. More than one of the 

scholars and Muslim leaders narrated that the Muslims are unanimously agreed on 

that, such as Abu’l-Husayn Ahmad ibn Ja‘far ibn al-Munaadi, one of the leading 

figures among the second level of the companions of Imam Ahmad, who wrote 

approximately four hundred books. Consensus on this point was also narrated by 

Imam Abu Muhammad ibn Hazm and Abu’l-Faraj ibn al-Jawzi. The scholars 

narrated that with well-known chains of narration (isnaads) from the Sahaabah and 

Taabi‘een, and they quoted that from the Book of Allah and the Sunnah of His 

Messenger. They discussed that in detail with orally-transmitted evidence. There is 

also mathematical evidence to that effect, and I do not know of anyone among the 

well-known Muslim scholars who denied that, apart from a few of those who 

engaged in arguments who, when they debated with the astrologers denied it for the 

sake of argument and said: It may be square or hexagonal and so on. They did not 

deny that it could be round, but they said that the opposite of that was possible. I do 

not know of anyone who said that it is not round – with any certainty – apart from 

some ignorant people to whom no one pays any attention. 

End quote from Majmoo‘ al-Fataawa (6/586)2 

                                                           
2 এখাশন ইবশন িাইমমো [রাহুঃ]কক প্রশ্ন করা হশেমছল, ঐ দুই বযচ্ছির বযাপাশর য্ারা আকাশ ও 

পৃমর্বীর আকার মনশে েেড়াে মলপ্ত মছল। জবাশব মিমন বশলন, ইবশন হায্ম ও ইবনুল জাওয্ী 

এবযাপাশর ইজমা বর্ তনা কশরশছন কয্, িা কোল। আর মবখযাি উলামার ককউ মভন্ন মকছ  বশলন 

মন। প্রশিযশকই সাহাবী, িাশবেী কর্শক বর্ তনা কশরশছন, আর কুরআন ও সুন্নাহ সহীহ দমলল 

কপশ কশরশছন। আর এর পশি োমর্মিক প্রমার্ও আশছ। য্ারা মভন্ন বশলশছন, িাশদর দামব 

এিা চি শকার্, ষ্ড়ভ জাকারও হশি পাশর। মকন্তু িারাও কোলাকার হওোর সম্ভাবনা অস্বীকার 

কশর মন। 



ইমাম ইবশন িাইমমো আরও বশলন কয্, য্মদ প্রর্ম আকাশ কোলাকার হে, িশব ২ে 

আকাশও কোলাকার হশব, অবমশি আকাশশর কিশিও অনুরূপ।3 

সূরা ইোমসশনর ৩৩ নং আোশির িাফসীশর বলা হশেশছ, আকাশশক ফালাক বলা 

হে, কারন িা কোল। [িাফসীশর মাশরফুল কুরআন] 

আকাশশর প্রকার 

মবমভন্ন রকশমর আকাশুঃ 

১. মাটির উপরস্থ সবমকছ ুঃ 

আল্লাহ িা’আলা বশলন, মিমন কিামাশদর জশনয আকাশ কর্শক পামন বষ্ তর্ কশরশছন। 

এই পামন কর্শক কিামরা পান কর এবং এ কর্শকই উচ্ছিদ উৎপন্ন হে, য্াশি কিামরা 

পশুচারর্ কর। ] সুরা নাহল 16:1০] 

তাফসীর ফী যিলাযিল কুরআেঃ 

উশল্লমখি হশেশছ। 

কুরআেুল কারীম [তাফসীনর আবু বকর িাকাযরয়াঃ] 

 

মকংবা আকাশশর বষ্ তর্মুখর কমশঘর মশিা, য্াশি রশেশছ ঘন অন্ধকার, বজ্রধ্বমন ও 

মবদুযৎচমক। [সূরা বাকারাহ ১৯] 

সুরযিত ছাদ 

                                                           
3 The Sky is Round, Fatwa No : 376297 

 http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=376297 



[সূরা আমম্বো] 

আহসােুল বায়ােঃ 

 

[সুিরাং বােুমন্ডলশক আকাশশর সাশর্ ি লনা করা বা সুরমিি ছাদ বলা অশয্ চ্ছিক 

নে। কারন আকাশ খন্ড কয্মন উল্কামপন্ড কর্শক বােুমন্ডল আমাশদর রিা কশর। 

অনুরূপ একটি মনবন্ধ ইসলামওশেব কর্শক প্রকামশি হশেশছ।4] 

২ .মহামবশের আকাশুঃ 

আল্লাহ িা’আলা বশলন, “অিুঃপর মিমন আকাশশর মদশক মশনাশয্াে মদশলন য্া মছল 

ধুম্রকুঞ্জ”[ সূরা হা-মীম মসজদাহ ১১] 

আহসােুল বায়ােঃ 

  

তাফসীর ফী যিলাযিল কুরআেঃ সমু্মা বা অিুঃপর শে 

                                                           
4 http://www.islamweb.net/en/article/193468/the-well-guarded-sky-%EF%BF%BD%EF%BF%BD-a-miracle-of-the-
quran  

http://www.islamweb.net/en/article/193468/the-well-guarded-sky-%EF%BF%BD%EF%BF%BD-a-miracle-of-the-quran
http://www.islamweb.net/en/article/193468/the-well-guarded-sky-%EF%BF%BD%EF%BF%BD-a-miracle-of-the-quran


 

5 

যরসালা-ই-েূরঃ Qur’an explains all the essential and important topics... from the 

creation of the world in six days,... to their being rent with smoke and the stars falling 

and being scattered in infinite space; from the world’s being opened for test and 

examination, to its closing; [the words] 

 

 

আকানের ইযতহাস 

আকানের আনে যক আকাে যছল? 

                                                           
5 এখান কর্শক অনুমান করা য্াে কয্, মহামবশের আকাশ ও মহাজােমিক বস্তুসমূশহর োিমনক 

উপাদান এক। িশব আকাশ ও মহাজােমিক বস্তুসমূশহর সৃটি একই সমশে হশেশছ মকনা এমন 

প্রমার্ কনই। আজশকর মবজ্ঞান মহাজােমিক বস্তুর কয্ বেস জানাশি িা কমশন মনশি অসুমবধা 

কনই। 



আধুমনক মবজ্ঞানীরা বশল র্াশকন কয্, মহামবশের উৎপমি মবে বযাং বা 

মহামবশফারশর্র ফশল। মবে বযাং-এর আশে মহামবে একটি মসংগুলামরটি [একটি 

মবন্দশুি ককন্দ্রীভূি] মছল, অবশয এর শি প্রমার্ কনই। অশনক মবজ্ঞানী-ই মশন কশরন, 

এই মহামবে পয্ তােক্রমমক সংশকাচন ও প্রসারশর্র মধয মদশে য্াশি; অর্ তাৎ, একটি 

মবন্দ ু কর্শক ছমড়শে পড়শছ আবার কসই মবন্দশুি মফশর আসশছ; আর এভাশব 

অনন্তকাল ধশর হশি; আর এই িশেরও য্শর্ি প্রমার্ কনই।6 িশব এই িে ইসলাশমর 

সাশর্ মকছ িা সামঞ্জসযপূর্ ত। 

হাশফয্ ইবশন কাসীর [রাহুঃ] বশলন, 

7 

 

 

আনে ককমে যছল? 

                                                           

6 Tereza Pultarova, December 5, 2017, What If the Big Bang Wasn't the Beginning? New Study 

Proposes Alternative https://www.space.com/38982-no-big-bang-bouncing-cosmology-theory.html  

7 আল মবদাো ওোন মনহাো, ১ম খন্ড, ৫০পৃ. 

https://www.space.com/38982-no-big-bang-bouncing-cosmology-theory.html


 

সমস্ত আকাশ পরস্পর একশি মমশশ মছল। মহান আল্লাহ পাক আল ককারআশন সূরা 

আমম্বোে বশলশছন, 'সিয প্রিযাখানকারীরা মক কভশব কদশখ না কয্, 

আকাশমন্ডমল ও পমৃর্বী মমশশ মছল ওিশপ্রািভাশব;[আমম্বো ৩০] 

ইবনে কাসীরঃ 

 



 

মকিাশব বশলশছন। 

যরসালা-ই-েূরঃ কয্শহি , এর আোি দ্বারা,...ি লার নযাে পমৃর্বী সম্পশকত কুরআন 

পমৃর্বীশক মলমপবদ্ধ কশরশছ, এবং এশক ছ াঁ শড় কফশলশছ।[the words] 

The First Flash is the comprehensiveness in the words... As is indicated by the 

Hadith “Each verse has an outer meaning, an inner meaning, a limit, and an aim, and 

each has roots, and boughs, and branches,” [Ibn Hibban, Sahih, i, 146; al-Manawi, 

Fayd al-Qadir, iii, 54.]8 the words of the Qur’an have been positioned in such a way 

                                                           
8 প্রমিটি আোশির একটি বামহযক অর্ ত, একটি অন্তমন তমহি অর্ ত, একটি সীমা, এবং একটি 

লিয, আর প্রশিযকটির মূল, শাখা, প্রশাখা রশেশছ। [ ইবশন মহব্বান, ফােয্ুল কাদীর] 



that all its phrases, words even, and even letters, and sometimes even an omission, 

has many aspects. It gives to all those it addresses their share from a different door... 

A scholar untainted by the study of philosophy would explain the words joined 

together like this: while the skies were shining and cloudless, and the earth dry and 

without life and incapable of giving birth, the skies were opened up with rain and 

the earth with vegetation, and all living beings were created through a sort of 

marriage and impregnation. To do this was the work of One so Powerful and 

Glorious that the face of the earth is merely a small garden of His, while the clouds 

veiling the face of the skies, sponges for watering it. The scholar understands this 

and prostrates before the tremendousness of His power.9 

A searching philosopher would explain the same words in this way: while at the start 

of creation the heavens and earth were a formless mass, each consisting of matter 

like wet dough without benefit, offspring, or creatures, the All-Wise Creator both 

rolled them out and expanded them into a beautiful, beneficial form, and made them 

the source of adorned and numerous creatures. 

The philosopher would stand in wonder before the breadth of His wisdom. 

A modern philosopher would explain the words thus: at first, our globe and the other 

planets which form the solar system were fused together in the form of an 

undifferentiated dough. Then the All-Powerful and Self-Subsistent One rolled out 

the dough, and placed each of the planets in its position; leaving the sun where it 

was and bringing the earth here, He spread earth over the globe of the earth and 

sprinkled it with rain from the skies, scattered light over it from the sun, and 

inhabited it placing us on it. The philosopher would pull his head out of the swamp 

of nature, and declare: “I believe in God, the One, the Unique!”10[the words] 

তাফসীর ফী যিলাযিল কুরআেঃ  

                                                           
9 এপয্ তন্ত আকজন আমলম মকভাশব এই আোশির িাফসীর কশর কসিা কদখাশনা হশেশছ, য্ার 

অশনকিা-ই ইবশন কাসীশরর কাছাকামছ। 
10 এখাশন দাশ তমনকশদর বযাখযা কদো হশেশছ, বলা হশেশছ কয্, একই আোি কর্শক একজন 

মবজ্ঞানী একজন মুফাসমসর কর্শক মভন্ন অর্ ত মনশে র্াশকন। অিুঃপর ফী ময্লাময্ল কুরআশনর 

অনুরূপ বশলশছন, অর্ তাৎ আধুমনক মবে বযাং িে। [কমাি কর্া, মুসমলমরা মবে বযাং িে গ্রহর্ 

করশি পাশর, আর এটিশক কুরআশনর মুচ্ছজ’য্া মহসাশব বর্ তনা করশি পাশর। কারন আধুমনক 

মুফাসমসরশদর সম্মমি আশছ।] 



… 

 

কুরআেুল কারীম [তাফসীনর আবু বকর িাকাযরয়াঃ] 

 

কখে সৃষ্টি করা হনয়নছ? 

প্রর্শম পমৃর্বীর ককন্দ্রভাে সটৃি করা হশেশছ, এরপশর মহামবেশক মঘশর রাখা আকাশ 

সটৃি করা হশেশছ, এরপশর পমৃর্বীর উপমরভাে সটৃি করা হশেশছ। [সূরা বাক্বারাহ ২৯, 

সূরা ফুসমসলাি ৯-১১, সূরা নাময্’আি ২৭-২১]11 

আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন আশ-শানক্বীমি [রাহুঃ] বশলন কয্, সূরা নাময্’আি ও 

সূরা ফুসমসলাশির মশধয সমিা মবধান করশি মেশে ইবশন আব্বাস [রাুঃ] বশলশছন, 

প্রর্শম পমৃর্বীর ককন্দ্রভাে সটৃি করা হশেশছ, মকন্তু পমৃর্বীর উপমরভাে সটৃি করা হে 

                                                           
11 Which was created first, the heavens or the earth? https://islamqa.info/en/70217  

https://islamqa.info/en/70217


মন; পশর মিমন আকাশশর মদশক নজর কদন ও ২ মদশন [ধাশপ] এটিশক ৭ আকাশশ 

মবভি কশরন।12 

সুিরাং, য্মদ ককউ মশন কশর র্াশকন কয্, সূয্ ত পমৃর্বীশক সটৃির আশে সটৃি করা হশেশছ, 

িশব িা ভ ল। বস্তুি আোশি সারা মহামবশের আকাশ উশেশয এবং মহামবশের 

আকাশশক ৭ স্তশর মবভি করা উশেশয। মানুষ্ কখনও মহামবশের কশষ্ প্রাশন্ত 

কপ ৌঁছাে মন। িাই মানশুষ্র পশি আকাশশর নমুনা সংগ্রহ কশর, িা পমৃর্বী আশে নামক 

আকাশ আশে িা য্াচাই করা সম্ভব নে। এসব অদৃশশযর বযাপার, ওহী দ্বারা প্রমামর্ি 

এবং ঈমান রাখা জরুমর। 

বিতমান অবস্থা মক? 

এিা সম্প্রসারর্শীল। আল্লাহ িা’আলা বশলন, “আমম আকাশ মনম তার্ কশরমছ আমার 

[মনজ] িমিাবশল এবং আমম অবশযই মহা সম্প্রসারর্কারী।“ [সূরা য্ামরোি ৪৭] 

ইবনে কাসীরঃ 

তাফসীর ফী যিলাযিল কুরআেঃ আকাশ  

 

বহন কশর এবং মশন হে মানুশষ্র আশবে-অনুভূমিশক আশলামড়ি করার জনযই 

এখাশন কসই িাৎপয্ তই ঈচ্ছিি। 

                                                           
12 Daf‘ Eehaam al-Idtiraab ‘an Aayaat al-Kitaab by al-‘Allaamah Muhammad al-Ameen 

ash-Shinqeeti, printed with his tafseer Adwa’ al-Bayaan (10/16-18) 



আকানের সংখযা ও তা যকভানব আনছ? 

আকাশ ৭ টি ও একটি অপরটির উপশর আশছ। আল্লাহ িা’আলা বশলন, কিামরা মক 

লিয কর না কয্, আল্লাহ মকভাশব সপ্ত আকাশ স্তশর স্তশর সটৃি কশরশছন। [সূরা নূহ 

১৫]13 

তাফসীর ফী যিলাযিল কুরআেঃ উন্মিু আকাশ ও পমৃর্বীনামক গ্রশের মদশক 

দৃটিপাশির জনয নহূ [আুঃ] আহ্বান কশরশছন.... প্রকৃমির এই বস্তুসমূশহর উপর আজ 

পয্ তন্ত য্ি েশবষ্র্া চালাশনা হশে র্াকুক না ককন, আর কজযামিমব তদযা য্ি-ই উৎকষ্ তিা 

লাভ করুক না ককন, সাি আকাশ বলশি আল্লাহ মক বুোশি কচশেশছন িা ককউ 

মনচ্ছশ্চি কশর বলশি পারশব না। মহাশূশর্যর বুশক এগুশলা সব-ই িাচ্ছেক ও 

অনুমানমনভতর চ্ছজমনস। নূহ [আুঃ] আহ্বান কশরশছন আকাশশর মদশক দৃটিপাি করার 

জনয এবং একই সাশর্ এই িেগুশলা জামনশেশছন কয্ভাশব আল্লাহ িা’আলা 

মশমখশেশছন। এগুশলা একটি আশরকটি সদৃশ সািটি স্তশর সজ্জজ্জি। 

এগুশলার-ই মশধয মিগ্ধ বামিরূশপ রশেশছ চা াঁদ আর মহাশজামিম তে 

আশলাকবমিতকারূশপ কদদীপযমান একটি সযূ্ ত। [কদখনু I] 

 

 ]চ্ছম্ম য্া রশেশছ দরূত্ব  মাশে স্তরগুশলার আকাশশর’ এই আর প্রমামর্ি। দ্বারা ঘিনা রাশজর

উভে আকাশশর মাশে কিমন সৃটি বস্তু রশেশছ কয্মন আল্লাহ উপয্ুি মশন কশরশছন।] 

 

আকানের দরূত্ব 

                                                           
13 এই আোশি মহামবশের আকাশ উশেশয, ইসলামওশেশব ফািওো অনুসাশর এখান কর্শক 

বােুমন্ডশলর ৭ টি স্তর ধারনা করা অনুমচি। কারন, প্রর্মি, মূলধারার মবজ্ঞাশন ৭ টি স্তশরর 

কর্া কনই, মদ্বিীেি কুরআশনর স্পি অর্ তও এমন না। 



এবযাপাশর স্পি ককান ওহী কনই। ককউ ককউ মনশচর আোি দ্বারা আকাশশক 

দৃটিসীমার মনকশি দামব কশরনুঃ “এরা মক কখশনা এশদর মার্ার ওপশরর আসশনর 

মদশক িাকােমন ? আমম মকভাশব িা তিরী কশরমছ এবং সজ্জজ্জি কশরমছ৷ িাশি ককার্াও 

ককান ফািল কনই”৷ [সূরা ক্বাফ ৬] 

মকন্তু এই আোশি এমন মকছ  প্রমার্ হে না। [ইসলামওশেব ফািওো ৩৭৬২৯৭] 

ককান মকছ র মদশক িাকাশি বলা মাশনই িা মনকশি প্রমামর্ি হে না। কয্মন, রাসলূ 

[সাুঃ] বশলশছন কয্, জান্নািবাসীরা িাশদর উপশরর েহৃগুশলার মদশক িাকাশব কয্ভাশব 

কিামরা দশূরর উজ্জ্বল নিশির মদশক িাকাও...[বুখারী ও মুসমলম] 

আকাশ ও পমৃর্বী বা এক আকাশশর সাশর্ অনয আকাশশর দরূত্ব ৫০০ বছশরর রাস্তা-

এই মশম ত সকল হামদস য্ঈফ।14 

িশব আেলু্লাহ ইবশন মাস’উদ [রাুঃ] কর্শক একটি আছার রশেশছ য্া ইবশন খুয্ােমা 

[রাহুঃ]-এর শশিত সহীহ। এছাড়া অনুরূপ আছার ইমাম য্াহাবী ও ইবনুল কামেযম 

[রাহুঃ] এর শশিত সহীহ।15 

মকন্তু খুাঁশজ কদখলাম কয্, অনুরূপ কর্া িাওরাশি রশেশছ ও িাওরাশির অিীি 

েশবষ্করা একই কর্া বশলশছ। িাছাড়া কর্াটি মিমন রাসূল [সাুঃ]-এর মদশক ইমিি 

কশর বশলন মন। এিা িার মনজস্ব কর্া। সিুরাং, এিা খুবই সম্ভব কয্, আেলু্লাহ ইবশন 

মাস’উদ [রাুঃ] কর্ািা িাওরাি কর্শক মনশেশছন। 

Rebbe says the Talmud's statement (Chagigah 13a) that “from the earth to 

the sky (עיקר) is a journey of 500 years” 

[The distance] between earth and the sky is the distance of 500 years” (Pesachim 

94a) 

R’ Yochanan the son of Zakkai said: from the earth to heaven is the distance of 500 

years, and the thickness of heaven is the distance of 500 years. Between each of the 

heavens is the distance of 500 years.” 

মনশচর ছমবগুশলা Jacob Newman রমচি Halachic Sources: From the Beginning to the 

Ninth Century বই কর্শক কনো। 

                                                           
14 https://islamqa.info/ar/225192 
15 https://islamqa.info/en/47048 

https://islamqa.info/ar/225192
https://islamqa.info/en/47048


 

 



 

 

ভমবষ্যশি মক হশব? 

হ জ্জাি ল ইসলাম মীর আবুল ফািাহ দা’ভামি বশলন, আকাশশক সংকুমচি করা 

হশব। আল্লাহ বশলন, কসমদন আমম আকাশশক গুটিশে কফলব, কয্ভাশব গুিাশনা হে 

মলমখি দপ্তর; কয্ভাশব আমম সটৃির সূচনা কশরমছলাম, কসভাশব পুনরাে সটৃি করব। 

প্রমিশ্রুমি পালন আমার কিতবয; আমম এিা পালন করবই। [আমম্বো ১০৪] 

তাফসীর ফী যিলাযিল কুরআেঃ 



 

 

কুরআেুল কারীম [তাফসীনর আবু বকর িাকাযরয়াঃ  

 

 

[কয্শহি  ‘অমধকাংশ’ আমলশমর দৃটিশি মহামবে কোল, মবজ্ঞানীরা য্মদও ১৮ টি সম্ভাবয 

আকাশরর প্রস্তাবনা মদশেশছন। কস মহসাশব মহামবেশক য্মদ অনন্তকাল ধশর আল্লাহ 

এভাশবই করশখ কদন িশব মহামবে পুনরাে সংকুমচি হশে আবার একটি মবন্দশুি 

ককন্দ্রীভূি হশব। মকন্তু আমার ধারর্া আল্লাহ িার আশেই মকোমাি কাশেম কশর 

মদশবন। অিীশি য্মদ আকাশশর অচ্ছস্তত্ব কর্শক র্াশক িশব কসশিশিও একই ঘশিমছল 

মকনা িা জানা সম্ভব না। িশব বিতমান মহামবে সংকুমচি হওোর সুশয্াে পাশব না। 

এই মহামবে এিই বড় কয্ মবজ্ঞানীরা কোলীে মহামবশে এখনও ককান কোলীে বক্রিা 

সনাি করশি পাশর মন।] 

 



 

 

আকানের টুকনরা 

মহান আল্লাহ িালা বশলন, 

আর মিমনই আকাশশক এমনভাশব ধশর করশখশছন য্ার ফশল িা াঁর হ কুম ছাড়া িা 

পমৃর্বীর ওপর পমিি হশি পাশর না৷ [ সূরা হাজ্জ ৬৫] 

এই আোশির মাশন এই নে কয্, উল্কামপন্ডও পমৃর্বীশি পড়শব না।16 কারন আল্লাহ 

চাইশল এসবও ধমসশে মদশি পাশরন। 

মহান আল্লাহ িা’আলা বশলন, “আমম চাইশল িাশদরশক য্মীশন ধমসশে মদশি অর্বা 

আকাশশর মকছ  অংশ িাশদর ওপর মনশিপ করশি পামর"৷ [সূরা সাবা ৯] 

ইবশন আশুর [রাহুঃ] এই আোশির িাফসীশর বশলন, এর মাশন হল আকাশশর 

বস্তুসমূহ।17 [উশল্লখয, আকাশশর বস্তু বলশি নিি, গ্রহ-উপগ্রহ ইিযামদ বুোশনা 

হশি। আরমব কর্শক বাংলা হ বহ  অনুবাদ সম্ভব নে।] 

আকাশশর খন্ড মনশে অনযানযা আোি- 

আল্লাহ বশলনুঃ িারা য্মদ আকাশশর ককান খন্ডশক পমিি হশি কদশখ, িশব বশল এিা 

কিা পূঞ্জীভূি কমঘ [সূরা ি র ৪৪] 

                                                           
16 Allah Prevents the Sky from Falling on the Earth, Fatwa No : 373417, 

http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=373
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http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=373417
http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=373417


 

 

আকানের ফাটল 

আল্লাহ বশলন“ :িারা মক িাশদর উপরমস্থি আকাশশর পাশন দৃটিপাি কশর না আমম 

মকভাশব িা মনম তার্ কশরমছ এবং সুশশামভি কশরমছ? িাশি ককান মছদ্রও কনই]”সূরা 

ক্কাফ ৬[  

পূব তবিী ৩ নং আোশি য্খন িারা মিৃ যর পর পুনরুত্থানশক অসম্ভব মশন করল িখন 

আল্লাহ িাআলা িাশদরশক মবষ্েটির কয্ চ্ছিকভাশব জবাব মদশলন। আর িা হল, িারা 

কয্ মিৃ যর পর পুনরুত্থানশক দরূবিী মকছ  মশন করশছ এবং অস্বীকার করশছ অর্চ 

িারা ঐ অস্বীকাশরর সমে এিা কভশব কদশখমন কয্, িাশদর উপরমস্থি আকাশশশক 

আমম মকভাশব িা মনম তার্ কশরমছ এবং সুশশামভি কশরমছ? িাশি ককান মছদ্রও কনই। 

কাশজই ময্মন মনপুর্ভাশব ককান খুাঁটি বযিীি এশিা সুন্দর ও সুশশামভি কশর 

আসমানশক সটৃি কশরশছন মিমন মক পনুরাে মানুষ্শক জীমবি করশি পারশবন না? 

মিমন মক এশি সিম হশবন না? এশিা বড় কস ন্দয্ তমে আসমানশক মনখুাঁি ও 

মনপুর্ভাশব তিমর করা মানুষ্শক সটৃির কচশে অশনক কটিন। আর কসিাই য্খন মিমন 

পাশরন িশব মানুষ্শক ককন পুনরাে সটৃি করশি পারশবন না?-িাফসীশর রায্ী, সূরা 

কফ, আোি ৬; িাফসীশর রূহ ল মাআনী, সূরা কফ, আোি ৬ 

আল্লাহ বশলন, য্খন আকাশ মছদ্রয্িু হশব [মুরসালাি ৯] 

শাইখ উসাইমমন [রাহুঃ] বশলশছন কয্, মকোমাশির মদন আকাশশর দরজা খুশল কদো 

হশব, আর অসংখয কফশরশিা কসই দরজা মদশে কনশম আসশব য্ারা মকোমাশির 

ঘিনাগুশলা মনেন্ত্রর্ করশব। কয্মনুঃ নিশির সংঘষ্ ত, মবশফারর্ ইিযামদ। [এই দৃশয 

মানুষ্ পয্ তশবির্ করশি পারশব বশল মশন হে না। িাফহীমুল কুরআশন বলা হশেশছ, 

মকোমাশির আশে আকাশশ িররুটি কদখা মদশব, য্া মকোমাশির সূচনা করশব।] 

আল্লাহ অমধক জাশনন। 


