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সূচীপত্র
কুরআন ও হাদীসে হযরত ‘ঈো ‘আলাইহহে োলাম
পূর্বর্তী হকতাসর্ ‘ঈো ‘আলাইহহে োলাসমর আগমসনর ভহর্ষ্যদ্বাণী
হযরত ‘ঈো ‘আলাইহহে োলাসমর জন্ম
‘ঈো ‘আলাইহহে োলাসমর র্যাপাসর শয়তাসনর ধ াোঁ কা
হশশু ‘ঈো ‘আলাইহহে োলাসমর নর্ী হওয়ার ধ াষ্ণা
‘ঈো ‘আলাইহহে োলাসমর ককসশার
‘ঈো ‘আলাইহহে োলাসমর নর্ুওয়যাত লাভ
ইহুদীসদর মব হর্কৃহত
‘ঈো ‘আলাইহহে োলাসমর মুহজযা
মুহজযা ও যাদুর পার্ব কয
মানুসষ্র কতহর ও স্রষ্টার েৃহষ্টর মস য পার্ব কয
মুহজযা ভ্রাহির মা যম নয়
‘ঈো ‘আলাইহহে োলাসমর পাোঁ চ মুহজযা
মুহজযা অস্বীকার করা কুফরী
দীসনর প্রহত ‘ঈো ‘আলাইহহে োলাসমর দাওয়াত
হাওয়ারী শসের র্যাখ্যা
‘ঈো ‘আলাইহহে োলাসমর হাওয়ারী
নুযসু ল মাহয়দার টনা
‘ঈো ‘আলাইহহে োলামসক হতযার অপসচষ্টা
এ র্যাপাসর ইয়াহুদী-হিস্টানসদর ভ্রাহি
হকয়ামসতর পূসর্ব ‘ঈো ‘আলাইহহে োলাসমর অর্তরণ
‘ঈো ‘আলাইহহে োলাসমর অর্তরসণর ধপ্রক্ষাপট
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‘ঈো ‘আলাইহহে োলাসমর অর্তরসণর প্রকৃহত
‘ঈো ‘আলাইহহে োলাসমর অর্তরণকালীন অর্স্থা
অর্তরসণর পর ‘ঈো ‘আলাইহহে োলাসমর জীর্নযাপন
‘ঈো আ. এর হর্র্াহ ও দাম্পতযজীর্ন
পৃহর্র্ীসত অর্তরসণর পর ‘ঈো আ. কী করসর্ন
‘ঈো ‘আলাইহহে োলাসমর আহর্ভব ার্কালীন র্রকত
ইয়াজুজ ও মাজুসজর আহর্ভব ার্ এর্ং ‘ঈো ‘আলাইহহে োলাসমর তু র পর্বসত অর্স্থান গ্রহণ

‘ঈো ‘আলাইহহে োলাসমর পুনরায় আগমসনর ধহকমত
‘ঈো ‘আলাইহহে োলাসমর ইসিকাল এর্ং রােূলুল্লাহর রওযার পাসশ তার দাফন

পহরহশষ্ট
হযরত ‘ঈো আ.এর হতযার ষ্ড়যসে হলপ্ত হঠকারী ইয়াহুদী জাহত
অপরা ও হচরস্থায়ী লাঞ্ছনার ইহতহাে
ইয়াহুদীসদর নামকরণ
ইয়াহুদীরা ধকসনা লাঞ্ছনা এর্ং হনযবাতসনর উপযুক্ত?!
১. হমর্যার্াহদতা
২. আল্লাহর শাসন ধর্য়াদর্ী!
৩. হহংো
৪. অতযাহ ক দুহনয়াপ্রীহত
৫. অতযাহ ক কৃপণতা
৬. হর্শ্বাে াতক
৭. দুষ্কৃহত এর্ং কনরাজযেৃহষ্ট
তাওরাসতর হর্কৃহত ো ন
৮. আল্লাহর ধনয়ামসতর প্রহত অকৃতজ্ঞতা
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৯. হমর্যা এর্ং অনযায় দাহর্
১০. েতযগ্রহসণ হঠকাহরতা
১১. নর্ীগসণর েসতযর দাওয়াতসক প্রতযাখ্যান এর্ং হতযা প্রসচষ্টা
হযরত ‘ঈো আ. এর র্যাপাসর ইয়াহুদীসদর হঠকারীতা
হযরত মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াোল্লাম এর র্যাপাসর ইয়াহুদীসদর হঠকারীতা

অর্া য ও হঠকারী ইয়াহুদী েম্প্রদাসয়র শাহি
ইয়াহুদীসদর শাহি ১: র্ানর এর্ং শুকসর পহরণত হওয়া
ইয়াহুদীসদর শাহি ২: তীহ প্রািসর আটসক র্াকা
ইয়াহুদীসদর শাহি ৩: অিসরর কসঠারতা
ইয়াহুদীসদর শাহি ৪ : শত াহর্ভক্ত ইয়াহুদী জাহত
ইয়াহুদীসদর শাহি ৫ : লাহঞ্ছত, হনযবাহতত এর্ং হনপীহড়ত হওয়া
‘ঈো আ.এর উর্ধ্বাসরাহসনর পর ইয়াহুদী জাহতর লাঞ্ছনার প্রর্ম পর্ব ৭০-১৩৫ খ্ৃষ্টাে

ধরামান েম্রাট টাইটাে (Titus) এর র্ধ্ংেলীলা: ৭০ খ্ৃষ্টাে
ধরামান েম্রাট ধহডহরয়ান Hadrian (১১৭-১৩৮ CE) এর আগ্রােন: ১৩৫ খ্ৃষ্টাে।

ইয়াহুদীসদর র্যর্ব স্বা ীনতা প্রসচষ্টা
লাঞ্ছনার হদ্বতীয় পর্ব : ২য় হহজরী-২৩ হহজরী
র্নু কাইনুকা’র র্হহস্কৃ হত: শাওয়াল, হদ্বতীয় হহজরী
র্নু নাযীসরর র্হহস্কৃ হত: চতু র্ব হহজরী, (গাযওয়াসয় র্ীসর মাঊনার পসর)
র্নু কুরাইযার এর র্হহস্কৃ হত: পঞ্চম হহজরী (গযওয়াসয় আহযাসর্র পসর)
ইয়াহুদীমুক্ত মদীনা: েপ্তম হহজরীর পর
ইয়াহুদীমুক্ত হহজাসযর পহর্ত্র ভূ হম
লাঞ্ছনার তৃ তীয় পর্ব: খ্ৃষ্ট্রীয় হদ্বতীয় েহস্রাে
লাঞ্ছনার আসরা একহট পর্ব: ধকয়ামসতর পূসর্ব ইয়াহুদী জাহত আসরা একহট
গণহতযার অসপক্ষায়!!
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র্তব মান েমসয় প্রহতহিত ‘ইেরাইল রাষ্ট্র’
কওসম োর্ার প্রহত আল্লাহর নাফরমানীর ভয়ার্হ শাহি
কওসম োর্ার পহরচয়
োর্ার্ােীর প্রহত দীসনর দাওয়াত
োর্ার্ােীর দীন হর্মুখ্তা
োর্ার্ােীর উপর আল্লাহর আযার্
টনা ধর্সক হশক্ষা
আেহার্ুল উখ্দুসদর টনা
আেহার্ুল উখ্দুসদর টনা ধর্সক হশক্ষা
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হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর জীবনবৃত্তান্ত
কুরআন ও হাদীমস হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম
হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম হিমলন উচ্চমযযাদাসম্পন্ন পয়গাম্বর।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম যযমন সবযমেষ নবী ও
রাসূল, যতমহন হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম বনী ইসরাইমলর
মমযে সবযমেষ নবী।
হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর আমলাচনা কুরআমন কারীমমর
সবযমমাট যতরহট সূরায় করা হময়মি। এগুমলার যকাথাও তামক ‘ঈসা
নামম, যকাথাও মাসীহ বা আবদুল্লাহ উপাহযমত, আবার যকাথাও
মাহরয়াম-তনয় উপনামম উমল্লখ করা হময়মি।
‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর পর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়াসাল্লামমর আগমমনর পূবয পযযন্ত যকান নবী বা রাসূল দুহনয়ামত
আগমন কমরনহন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ইরোদ
কমরন,
ُ اس بِ ِع ْي ََس ْب ِن َم ْر َي َم ِِلَنىَه ل َْم َي
از ٌّل
ٌِّن َو َب ْي َنه ن ِ ى
ِ ا َ َنا ا َْو ََل ال ىَن
ِ َب َواِ نىَه َن
ْ ِ ك ْن َب ْي
আহম মাহরয়াম তনয় ‘ঈসার অহত ঘহনষ্ট। যকননা, আমার ও তার
মযেবতযী সমময় যকান নবীর আগমন ঘমটহন এবং হতহন (পরবতযীকামল)
পুনরায় দুহনয়ামত আগমন করমবন। (বুখারী, ৪:৩৪৩; মুসহলম, ২:১৮৯)
হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর উচ্চমযযাদা ও সুমহান বেহিমের
হনদেযন হমলা,
হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম যযমন বনী
ইসরাইমলর মযে যথমক নবুওয়োত ও হরসালামতর ইমামমতর মাকামম
অহযহিত হিমলন, যতমহন ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম হিমলন নবুওয়োত
ও হরসালামতর যেমত্র মুজাহিমদর ভূহমকায়। যকননা, তাওরামতর পর
ইহিমলর তুলনায় অহযক মযযাদাসম্পন্ন যকান হকতাব অবতীর্য হয়হন।
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আর এটা বাস্তব সতে যয, ইনহজল নাহযল হময় তাওরামতর
হবযানাবহলমক পূর্যতা দান কমরমি। অথযাৎ তাওরাত নাহযল হওয়ার পর
ইহুদীরা দীমনর মমযে যযসব যগামরাহী ও কুসংস্কামরর অনুপ্রমবে
ঘহটময়হিল, ইনহজল অবতীর্য হময় তামদর যসসব ভ্রাহন্ত হমত যবেঁমচ
থাকার প্রহত আহ্বান জাহনময়মি এবং তাওরামতর পহরপূরক হহমসমব
দাহয়ে আনজাম হদময়মি। আর মুসা ‘আলাইহহস সালামমর
যহদাময়মতর বার্ী, যা ইহুদীরা যবমালুম ভুমল হগময়হিল, ‘ঈসা
‘আলাইহহস সালাম আগমন কমর তামদর যসগুমলার বোপামর সজাগ
কমরহিমলন।
তা িাড়া হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম হিমলন হযরত রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম সম্পমকয সবযম্ি যঘাষক ও সুসংবাদ
প্রদানকারী। আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ কমরন,

َْي َي َد ى
َّ 
ِ ِن اِ ْس َرائِ ْي َل اِ ِ ىِنْ َر ُس ْو ُل هى
َ َواِذْ ق
َ ْ اّلل اِل َْيك ُْم ىُم َص ى ِدقًا لِ َىما َب
ْ ِ َال ِعي ََس ا ْب ُن َم ْر َي َم َيا َب
اس ُمه ا َْح َم ُد
َ م
ْ ِن ال ىَت ْو َرا ِة َو ُم َب ِ ىش ًرا ِب َر ُس ْو ٍل َياْ ِِت ْ مِن َب ْع ِد
( যহ নবী, স্মরর্ করুন, ) যখন মাহরয়াম তনয় ‘ঈসা বমলহিমলন,
যহ বনী ইসরাইল, আহম অবশ্যই যতামামদর হনকট যপ্রহরত আল্লাহর
রাসূল আর আমার পূবয যথমক যতামামদর হনকট যয তাওরাত রময়মি
তার প্রতোয়নকারী এবং একজন রাসুমলর আগমমনর সুসংবাদদাতা,
হযহন আমার পমর আসমবন, যার নাম হমব ‘আহমাদ’। (সূরা সফ,
আয়াত:৬)

কুরআমন কারীমম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর দীমনর
সাদৃশ্য বর্যনা করমত হগময় যযসকল মযযাদাবান বেহির ‘আদমেযর
আমলাচনা করা হময়মি, তামদর মমযে হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস
সালাম, হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালাম এবং হযরত ‘ঈসা
‘আলাইহহস সালাম উমল্লখমযাগে। হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস
সালামমর ‘আদমেযর বর্যনা এজন্য গুরুেপূর্য, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম যয যমমযর প্রচার ও প্রসামরর যকন্দ্রহবন্দু, তা
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‘হমল্লামত ইবরাহীম’ নামম অহভহহত। আল্লাহ তা‘আলা পহবত্র কুরআমন
ইরোদ কমরন,
مْي
َ ْ ِِىمل ىَ َة ا َ ِب ْيك ُْم اِ ْب َرا ِه ْي َم ُه َو َس ىمَا ك ُُم ال ُْم ْسل
ইসলাম যতামামদর হপতা ইবরাহীমমর যময এবং হতহন যতামামদর
মুসলমান নাম প্রদান কমরমিন। (সূরা হজ্জ, আয়াত:৭৮)
যতমহন ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালাম হমলন যসই বময়ামজেি
পয়গাম্বর, হযহন হেরমকর যমাকামবলায় তাওহহমদ ইলাহীমক হাহনফী
যময উপাহযমত ভূহষত কমরমিন এবং পরবতযীকামল যারা সমতের
অনুসারী হমব, তামদর জন্য হমল্লামত হানীফা নামম ববহেষ্টে কাময়ম
কমরমিন। অথযাৎ হতহন আল্লাহ তা‘আলার ইবাদমতর যেমত্র এমন
আদেয উপস্থাপন কমরমিন, ভহবষ্যমত সতে যমমযর জন্য তার অনুসরর্
মাপকাহিরূমপ গর্ে হময় হগময়মি। আর আল্লাহ তা‘আলা তামক এ
পহরমার্ কবুল কমরহিমলন যয, হতহন যহদাময়মতর ইমাম হময়
হগময়মিন। এসম্পমকয আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ কমরন,
ِْي
َ َان م
َ فَا ىَت ِب ُع ْوا ِمل َى َة اِ ْب َرا ِه ْي َم َح ِن ْيفًا َو َما ك
َ ْ ِن ال ُْم ْش ِرك
সুতরাং যতামরা একহনিভামব হমল্লামত ইবরাহীমমর অনুসরর্ কর আর
হতহন মুেহরকমদর অন্তভুযি হিমলন না। (সূরা আমল ইমরান, আয়াত:৯৫)

অনুরূপ হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর আমলাচনা এজন্য গুরুে
রামখ যয, স্বীয় জাহতর মূখযতা, নাফরমানী, আল্লাহর দুেমনমদর
পে হমত অহিপরীো ও অহবরত দুুঃখ-কমষ্টর হবপরীমত তােঁর বযযযযারর্
উম্মমতর জন্য আদেয হময় রময়মি। এসব যেমত্র মুসা ‘আলাইহহস
সালাম ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর মামে
সামিস্য পাওয়া যায়।
উহল্লহখত ববহেমষ্টর কারমর্ই হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর
জীবনীর আমলাচনাও গুরুেপূর্য। এজন্যই পহবত্র কুরআমন তার জীবনী
হবস্তাহরতভামব আমলাচনা করা হময়মি। আর এর ভূহমকাস্বরূপ তার মা
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হযরত মাহরয়াম ও তার প্রহতপালনকারী হযরত যাকাহরয়া এবং ‘ঈসা
‘আলাইহহস সালামমর আগমমনর সুসংবাদদাতারূমপ আগমনকারী
হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহহস সালামমর কথা আমলাহচত হময়মি।
হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহহস সালাম যয ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর
আগমমনর সুসংবাদদাতা হিমলন, তার বর্যনা কুরআমন এভামব
এমসমি,
اّلل ُي َب ِ ىش ُركَ بِ َي ْح هٰي ُم َص ى ِدقًا ِبكَلِ َم ٍة ِىم َن
َ اب ا ىََن هى
ِ ِل ِِف الْ ِم ْح َر
ْ فَ َنا َد ْت ُه ال َْمل ه ِئ َك ُة َو ُه َو قَائِ ٌّم ُي َص ِى
○ْي
ِ هى
َ ْ الصا لِ ِح
اّلل َو َس ِىي ًدا َو َح ُص ْو ًرا َو َن ِب ًىيا ىِم َن َى
যফমরেতারা হযরত যাকাহরয়া ‘আলাইহহস সালামমক যসসময় আহ্বান
করমলা যখন হতহন কুিুহরমত নামাযরত হিমলন। আল্লাহ তা‘আলা
আপনামক ইয়াহইয়ার সুসংবাদ হদমেন, হযহন আল্লাহর কামলমা ‘ঈসা
সম্পমকয সতোয়ন করমবন। (সূরা আমল ইমরান, আয়াত:৩৯)
উি আয়ামত ( كلمةকামলমা) েব্দ দ্বারা হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস
সালাম উমিশ্য। ইমাম ফখরুিীন রাযী রহ. তার তাফসীরগ্রমে উমল্লখ
কমরমিন, জমহুর আমলমমর মত অনুসামর ( كلمةকামলমা) দ্বারা হযরত
‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম উমিশ্য। (তাফসীমর কাবীর, ৮:৩৫)
হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহহস সালামমর জন্ম হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস
সালামমর আমগই হময়হিমলা। তমব হতহন ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম
যথমক কতটুকু বড় হিমলন, তা হনহিতভামব জানা যায় না।
পরবতযীকামল ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমক উহিময় যনওয়ার আমগ
হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহহস সালামমক অস্বীকারকারীরা েহীদ কমর
যদয়।

সূত্র:
 وهذا إسناد صحيح إىل سعيد بن املسيب وهو يقتضي أنه قتل بدمشق وأن قصة خبت:قال ابن كثري
 البداية والنهاية ط إحياء.) كما قاله عطاء واحلسن البصري فالله أعلم2( نصر كانت بعد املسيح
)56/2 (الرتاث
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তমব ইয়াহইয়া ‘আলাইহহস সালাম ও তার হপতা যাকাহরয়া আলইহহস
সালামমর োহাদামতর বোপামর হভহত্তহীন একহট ঘটনা প্রহসদ্ধ আমি,
এ হবষময় তােঁমদর জীবনীমত পািক অবগত হময়মিন।
পূবব
য তযী হকতামব ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর আগমমনর ভহবষ্যদ্বার্ী
ইহতহাস পযযামলাচনা করমল যদখা যায়, আল্লাহপ্রদত্ত দীমনর দাওয়াত
ও তাবলীমগর যারা যহদও হযরত আদম ‘আলাইহহস সালাম যথমক শুরু
হময় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম পযযন্ত যারাবাহহকভামব চমল
এমসমি। হকন্তু এ যারা হবমেষভামব েহিোলী ও কাযযকর করার লমেে
আল্লাহ তা‘আলা কময়ক েতাব্দী পর পর এমন একজন উচ্চ মমনাবল
সম্পন্ন সুমহান মযযাদার অহযকারী পয়গাম্বরমক পািামতন, হযহন
কামলর ঘূর্যাবমতয সৃষ্ট আহিক বেহথলে দূর কমর সতে গ্রহমর্র হনভুপ্রায়
আগ্রহ পুনরায় যপ্রাজ্জ্বল কমর যতালমতন এবং রুহানী দুবযল অবস্থাসমূহ
সবল যথমক সবলতর কমর হদমতন, যা যদমখ মমন হত, যমমযর ঘুমন্ত
জগমত হক ও হক্কাহনয়াত এবং সতে ও সততার হেঙ্গা ফুেঁমক এক
মহাহবপ্লমবর জন্ম হদময় মৃত অন্তরসমূমহ নব প্রামর্র সঞ্চার করা হময়মি।
যয জাহত ও উম্মমতর মামে যসই মযযাদাবান নবীর আহবভযাব হমতা,
বহু েতাব্দী পূবয হমত যস উম্মমতর নবীগর্ উি মযযাদাবান নবীর
আগমমনর সুসংবাদ আল্লাহর ওহীর মাযেমম কওমমক জাহনময় হদমতন।
যযন সমতের দাওয়ামতর জন্য অনুকূল পহরমবে সৃহষ্ট হয় এবং যখন
যসই নূর উদ্ভাহসত হওয়ার সময় হমব, তখন উম্মমতর জন্য তার
আকহস্মক আগমন অনাহূত ও অনাকাহিত বোপার না হময় যায়।
হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামও যসই দৃঢ় মমনাবল ও সুমহান
মযযাদার অহযকারী নবীগমর্র অন্যতম।
এ কারমর্ই যদখা যায় যয, বনী ইসরাইমলর অমনক নবী তার
আগমমনর সুসংবাদ হদময়মিন। আর এ সুসংবামদর হভহত্তমত বনী
ইসরাইল প্রহতশ্রুত ‘ঈসার আহবভযামবর প্রতীোয় হিল, যযন তার
আহবভযামবর পর পুনরায় তারা হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমর
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যামানার ন্যায় সমুদয় জাহত-মগািীর মমযে হবহেষ্ট ও সম্মাহনত হমত
পামর এবং যহদাময়মতর শুষ্ক যেমত্র সজীবতা হফমর আমস আর আল্লাহর
মহহমা ও মাহািে দ্বারা তামদর অন্তর সমুজ্জ্বল হময় উমি। যসজন্যই
েব্দগত ও অথযগত হবকৃহতর হেকার হওয়ার পরও বতযমান বাইমবমল
হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর আগমমনর সুসংবাদগুমলা রময়
যগমি।
যসই তাওরামতর হববরমর্ উমল্লখ আমি, ‘মুসা ‘আলাইহহস সালাম
বমলমিন, আল্লাহ তা‘আলা সাইনা হমত আগমন কমরমিন, সাহয়র
যথমক উহদত হময়মিন এবং ফারামনর পবযতমালা হমত আমলাহকত
হময়মি। এখামন সাইনা হমত আল্লাহ তা‘আলার আগমন দ্বারা হযরত
মুসা ‘আলাইহহস সালামমর নবুওয়োত লামভর প্রহত এবং সাহয়র হমত
উহদত হওয়ার দ্বারা হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর হদমক ইহঙ্গত
করা হময়মি। যকননা, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম সাহয়র
পাহামড়র একহট হটলা ‘বাইতু লাহমম’ জন্মলাভ কমরন। আর ফারামনর
পবযতমালা হমত আমলাহকত হওয়ার দ্বারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর আগমমনর প্রহত ইহঙ্গত করা হময়মি। যকননা,
ফারান হমলা যহজামযর প্রহসদ্ধ পাহাড় সাহরর নাম। (তাওরাত, অযোয়:৩৩
পদ:২০)

হযরত ইয়াস‘আ ‘আলাইহহস সালামমর সহীফায় বহর্যত আমি,
‘যদখ, আহম যতামার পমর একজন পয়গাম্বর পািাহে, হযহন যতামার
রাস্তা প্রস্তুত করমবন। ময়দামন এক আহ্বানকারীর ধ্বহন যভমস এমলা,
‘আল্লাহর রাস্তা প্রস্তুত কমরা, তার রাস্তা যসাজা-সরল কমরা’। এ
সুসংবামদ ‘পয়গাম্বর’ েব্দ হদময় হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমক
এবং ‘ময়দামন আহ্বানকারী’ বমল হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহহস
সালামমক বুোমনা হময়মি। হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহহস সালাম
হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর আগমমনর সংবাদ যঘাষর্া করমতন
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এবং তার নবুওয়োমতর সুসংবাদ শুনামতন। (তাওরাত, অযোয়:৪০ পদ:৩৮)

যতমহনভামব ইউহান্নার ইহিমল বহর্যত রময়মি,
যখন ইহুদীরা
যজরুজামলম হমত কামহন আনমলা ইয়াহইয়া ‘আলাইহহস সালামমক এ
হবষময় প্রশ্ন করার জন্য যয, ‘আপহন যক’ তখন হতহন অকপমট স্বীকার
করমলন, আহম প্রহতশ্রুত মাসীহ নই। তারা হজমেস করমলা, আপহন
যক? আপহন হক ইহলয়া? হতহন বলমলন, আহম ইহলয়া নই। তারা
বলমলা, তমব হক আপহন যসই প্রহতশ্রুত নবী? হতহন ‘না’ বলমলন।
অবমেমষ তারা প্রশ্ন করমলা, তা হমল আপহন যক? আপহন আমামদর
জানান, যামত আমরা যসসব যলাকমক আপনার বোপামর বলমত
পাহর, যারা আমামদর পাহিময়মি এ কথা জানার জন্য যয, আপহন
হনমজর বোপামর কী বমলন? হতহন বলমলন, আহম যতা যসই বেহি,
যযমন, হযরত ইয়াস‘আ ‘আলাইহহস সালাম বমলমিন অথযাৎ ময়দামন
আহ্বানকারীর আওয়াজ এমলা, যতামরা যখাদার রাস্তা বতহর কমরা।
(অযোয়:১ পদ:১৯-২৩)

মাকয ও লুমকর ইহিমল বহর্যত আমি, তারা সবাই প্রতীো করহিল
এবং হদমল হদমল ভাবহিল, ইউহান্না যসই প্রহতশ্রুত মাসীহ হক না?
তখন ইউহান্না সবার জবামব বলমলন, আহম যতা যতামামদর
যাজকহনদেযন হদহে, তমব হযহন আমার যচময় অহযক মযযাদাবান,
হতহন অহচমরই আগমন করমবন। আহম যতা তার জুমতার হফতা
যখালারও যযাগে নই। হতহন যতামামদর রুহুল কুদস যথমক
যাজকহনদেযন হদমবন। (লক্কার ইিীল, বাব:২, আয়াত, ১৫-১৬)
উভয় সুসংবাদ হমত বুো যায়, ইহুদীরা তামদর যমযীয় বর্যনানুসামর
হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর প্রতীোয় হিমলা। আর হযরত
ইয়াহইয়া ‘আলাইহহস সালাম তার আগমমনর সুসংবাদ দানকারী
হিমলন।
হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর জন্ম
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হযরত যাকাহরয়া ‘আলাইহহস সালাম মাহরয়াম ‘আলাইহাস সালামমর
দাহয়ে গ্রহর্ করার পর বায়তুল মুকািামসর এক যকামর্ তার জন্য
একহট কুিুহর বতহর কমর যদন। যসখামন হযরত মাহরয়াম ও হযরত
যাকাহরয়া ‘আলাইহহস সালাম বেতীত অন্য কামরা প্রমবমের অনুমহত
হিল না। মাহরয়াম ‘আলাইহাস সালাম যসই কমে আল্লাহর ইবাদমত
মেগুল থাকমতন।
এ সমময়ই একহদন আল্লাহ যপ্রহরত যফমরেতা মানুমষর আকৃহতমত এমস
তােঁমক একজন পহবত্র সন্তামনর সুসংবাদ প্রদান কমরন। মাহরয়াম
‘আলাইহাস সালাম এ কথা শুমন খুবই হবহস্মত হন। যফমরেতা তামক
আল্লাহর পে যথমক অভয়বার্ী শুনায়।
এরপর যসই যফমরেতা আল্লাহর পে যথমক রুহ ফুেঁমক হদমল হতহন
গভযবতী হময় যান। প্রসবকাল যখন হনকটবতযী হয়, দুনযাম ও হমথো
অপবামদর ভময় েহিত হময় পমড়ন এবং বায়তুল মুকািাস হমত প্রায়
নয় মাইল দূমর সাহয়র পবযমতর একহট হটলায় আ্য় যনন।
হযরত মাহরয়াম যখন গভযবতী হন, তখন তার বয়স কত হিল, এ
হনময় মতমভদ রময়মি। কামরা মমত, তখন তারা বয়স বামরা বির
হিল। কামরা মমত, দে বির হিল। আবার কামরা মত হমে, তখন
তার বয়স হময়হিল হবে বির। (তাফসীমর কাবীর, ২১ খণ্ড, ১৮৪)
হযরত মাহরয়াম ‘আলাইহাস সালামমর জীবনবৃত্তান্ত এই গ্রমে
আমলাচনা করা হময়মি। এসব ঘটনা সংহিষ্ট কুরআমনর হবহভন্ন
আয়াতও যসখামন উমল্লখ করা হময়মি।
ইমাম নাসায়ী রহ. বর্যনা কমরন, হযরত আনাস রা. যথমক মারফু সূমত্র
বহর্যত আমি, যয যখজুর গামির হনমচ মাহরয়াম আ্য় হনময়হিমলন,
যসই জায়গাহটর নাম ‘বায়তু লাহাম’। জননক যরামান বাদো এই স্মৃহত
রোর জন্য এখামন একহট যসৌয হনমযার্ কমরন। হাদীসহট ইমাম
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বায়হাকী রহ. উমল্লখ কমরমিন এবং সহীহ বমল বর্যনা কমরমিন।
(কাসাসুল আহম্বয়া, ৪৪৫ পৃিা)

যসখামনই মাহরয়াম ‘আলাইহাস সালাম ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমক
প্রসব কমরন। আল্লাহ তা‘আলা যসখামন মাহরয়াম আলাইহাস সালামমর
জন্য একহট নহর জারী কমর যদন এবং হবনা যমৌসুমম তাজা যখজুমরর
বেবস্থা কমর যদন।
‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর বোপামর েয়তামনর যযােঁকা
একহট ইসরাঈলী যরওয়াময়মত বর্যনা অনুযায়ী,
হযরত ‘ঈসা
‘আলাইহহস সালামমর জমন্মর পর সমস্ত মূহতয তার হদমক হসজদাবনত
হয়। এ অবস্থা যদমখ ইবলীস ঘাবমড় যায়। যস নানান হদমক যখােঁজাখুহেঁ জ
কমর যকান হকিু যদখমত যপল না- পূবয হদমকও না, পহিম হদমকও না।
তখন যস বেথয মমন ঘুরহিল। এমন সময় হিাৎ যদখমত যপল, একহট
যখজুর গামির হনমচ একজন মহহলা একটা বাচ্চা যকামল হনময় বমস
আমিন। আর যফমরেতাগর্ তামদর যবষ্টন কমর যরমখমিন এবং
বলাবহল করমিন, একজন নবী হপতা িাড়া জন্মলাভ কমরমিন। এ
কথা শুমন ইবলীস ঘাবমড় যগল এবং মমন মমন বলমলা, হনিয়
এখামনই যসই ঘটনা ঘমটমি। অতুঃপর ইবলীস কসম যখময় বলমলা,
এর দ্বারা আহম অমনকমক হবভ্রান্ত করমবা। যসমমত পরবতযীকামল
ইবলীস ইহুদীমদর যগামরাহ কমরমি। ইহুদীরা ‘ঈসা ‘আলাইহহস
সালামমক ‘নাউযুহবল্লাহ’ জারজ সন্তান বমল অস্বীকার ও প্রতোখোন
কমরমি। আর হিস্টানমদর ভ্রষ্ট কমরমি এভামব যয, তারা বমলমি,
‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম আল্লাহর পুত্র।
অপরহদমক হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর জমন্মর অমলৌহককতা
হমলা, ইবলীস বলমত লাগমলা, প্রমতেক মহহলাই গভযবতী হময়মি
আমার সামমন এবং সন্তান প্রসব কমরমি আমার হামতর তালুমত। হকন্তু
এ সন্তামনর বোপামর আহম জাহন না। গমভযর সময়ও না এবং প্রসমবর
সময়ও না। (দুরমর মানসূর, ৫:৪৩৬)
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হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর জমন্মর পর ইবলীস তার বোপামর
অপপ্রচার কমর জনমমন হবভ্রাহন্ত িাড়ামনার জন্য মাহরয়াম ‘আলাইহাস
সালামমর গমভয তার হপতা িাড়া জন্ম লামভর সংবাদ সবার মামে িহড়ময়
হদমলা। এ সংবাদ শুমন বনী ইসরাইল সম্প্রদায় মাহরয়ামমক যখােঁজা
আরম্ভ করমলা। তারা তামক খুেঁজমত বায়তুল মুকািামস যগমলা। যসখামন
তারা তার বোপামর ইউসুফ নাজ্জারমক হজোসা করমলা, হযহন
মাহরয়ামমর সামথ বায়তুল মুকািামসর যখদমত করমতন। হতহন উত্তর
হদমলন, আহম জাহন না। তমব তার কমের চাহব হযরত যাকাহরয়ার
কামি আমি। তারা যাকাহরয়া ‘আলাইহহস সালাম যথমক চাহব এমন
দরজা খুলমলা এবং তামক কমে তালাে করমলা। যসখামন যখন তামক
যপমলা না, তখন তারা ইউসুফমক অপবাদ হদল। এমন সময় এক
বেহি বলমলা, আহম তামক অমুক জায়গায় যদমখহি। এ কথা শুমন
তারা যসহদমক এহগময় যগল। (দুরমর মানসূর, ৫:৪৩৭)
অন্য এক বর্যনায় আমি, মাহরয়াম ‘আলাইহাস সালাম হকিুটা সুস্থতা
অনুভব করমলন এবং সন্তান যকামল হনময় বসমলন। এ হদমক তার
সম্প্রদায় তার যখােঁমজ যবর হময় একজন রাখালমক হজোসা করমলা,
তুহম হক অমুকমক যদমখমিা? রাখাল বলমলা, না। তমব আহম একহদন
রামত্র আমার গরুর মমযে এমন একহট হবষয় যদমখহি, যা পূমবয কখমনা
যদমখহন। আহম যদমখহি, গরুহট এই উপতেকার হদমক হসজদা করমি।
তখন তারা যসহদমক এহগময় যগল। (দুরমর মানসূর, ৫:৪৩৯)
যস সময় মাহরয়াম ‘আলাইহাস সালাম চহল্লে হদন পর হনফাস যথমক
পহবত্র হমলন এবং সন্তানমক যকামল হনময় যবর হময় এমলন। পহথমমযে
সম্প্রদাময়র যলাকমদর সামথ তার যদখা হমলা। এ সম্পমকয আল্লাহ
তা‘আলা বমলন,
فَاَ َت ْت ِب ٖه ق َْو َم َها َت ْح ِمل ُه
অতুঃপর মাহরয়াম সন্তানমক হনময় তার সম্প্রদাময়র কামি উপহস্থত
হমলন। (সূরা মাহরয়াম, আয়াত ২৭)
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সম্প্রদাময়র যলামকরা মাহরয়ামমর যকামল বাচ্চা যদমখ হবস্ময়ভরা বদমন
এহগময় এমলা এবং তামক এ বোপামর অপবাদ হদময় ভৎযসনা করমত
লাগমলা। এভামব তারা হযরত মাহরয়ামমর প্রহত অপবাদ আমরাপ
করমলন। তারা মাহরয়াম ‘আলাইহাস সালামমর পহবত্র ও হনষ্কলুষ
চহরত্রমক কলুহষত করার জন্য উমি পমড় লাগমলা।
হেশু ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর নবী হওয়ার যঘাষর্া
এ অবস্থায় মাহরয়াম ‘আলাইহাস সালাম অতেন্ত অসহায় হময় পড়মলন।
হতহন হনমজ কথাগুমলা কাউমক বুোমত পারমিন না। যকননা, আল্লাহ
তা‘আলার হনমদযমে হতহন আজ যকান মানুমষর সামথ কথা না বলার
সাওমমর মান্নত কমরমিন। আর হনজযমন হগময় যয হতহন আ্য় হনমবন,
যস পহরহস্থহতও যনই। সবাই তামক হঘমর যমরমি। তমব এ অবস্থায় হতহন
হবচহলত হমলন না। যফমরেতার বার্ীর মাযেমম আল্লাহর উপর তার
তাওয়াক্কুল ও ভরসা যমথষ্ট বৃহদ্ধ যপময়মি। তার মমন দৃঢ় হবশ্বাস
জমন্মমি, হনিয় আল্লাহ তা‘আলা তামক এ অপবাদ যথমক মুি কমর
তার পহবত্রতা সবার সামমন সুস্পষ্ট কমর হদমবন। এ আিহবশ্বাস ও
তাওয়াক্কুল হনময় হতহন প্রথমত যফমরেতার বাতলামনা হনমদযেনা
অনুযায়ী হনমজর কথা না বলার যরাযার মান্নমতর কথা সম্প্রদাময়র
যলাকমদর ইোরায় বুোমলন। এরপর হতহন হেশু ‘ঈসা ‘আলাইহহস
সালামমর হদমক হাত দ্বারা ইহঙ্গত করমলন। অথযাৎ এ হেশু সন্তামনর
সামথ আপনার কথা বলুন। এ সন্তানই আপনামদর প্রমশ্নর জবাব হদময়
যদমব।
তখন যলামকরা বলমলা, আমরা তার সামথ যকমন কমর কথা বলমবা?
যস যতা যকামলর হেশু! তুহম হক আমামদর সামথ িাট্টা করমিা? এমন
সময় দুমযর হেশু ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম বমল উিমলন,
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۪ ُ ٰبك ًا ا َ ْي َن َما ُك ْن
ِن
ِ اِ ِ ىِنْ َع ْب ُد ا
ْ ِ ت َو ا َْو هص
ْ ِ َ ِن َن ِب ىًيا ○ ىَو َج َعل
ْ ِ َ ب َو َج َعل
َ ِ هلل ها ت
َ هِن الْ ِک هت
َ ِن ُم ه
َارا َش ِق ىًيا ○ َوال ىَسل ه ُم
َِب ى
ْ ِ ْ الصلهو ِة َو ال ىَز کهو ِة َما ُد ْم ُت َح ىًيا ○ ىَو َب ىًرًّۢا ِب َوال َِد ِ ِ۫ت ْ َو ل َْم َي ْج َعل
ً ِن َج ىب
○ث َح ىًيا
ُ ع ََِلىَ َي ْو َم ُو ل ِْد ىُت َو َي ْو َم ا َ ُم ْو ُت َو َي ْو َم ا ُ ْب َع

হনিয় আহম আল্লাহর বান্দা। হতহন আমামক হকতাব হদময়মিন এবং
আমামক নবী কমরমিন। যযখামনই আহম থাহক না যকন, হতহন আমামক
বরকতময় কমরমিন। যতহদন আহম যবেঁমচ থাকমবা, ততহদন আমামক
নামায এবং যাকাত আদায় করমত হনমদযে হদময়মিন। আর আমামক
আমার মাতার প্রহত অনুগত কমরমিন। হতহন আমামক উদ্ধত ও হতভাগে
বানানহন। আমার প্রহত সালাম, যযহদন আহম জন্ম গ্রহর্ কমরহি,
যযহদন আমার মৃতুে হমব এবং যযহদন আহম জীহবত অবস্থায় উহিত
হমবা। (সূরা মাহরয়াম, আয়াত, ৩০-৩৩)
‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর বকমোর
পহবত্র কুরআমন হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর বেেমবর কথাই
শুযু বর্যনা করা হময়মি। তার বকমোমরর যকান ঘটনা কুরআন েরীমফ
আমলাহচত হয়হন। তাই হবহভন্ন ইসরাঈলী যরওয়াময়মতর আমলামক
হনমে হকিু হবষয় উমল্লখ করা হমলা।

ইসরাঈলী যরওয়াময়মতর হবখোত বর্যনাকারী ওহাব ইবমন মুনাহিহ রহ.
যথমক যয সমস্ত ঘটনা বর্যনা করা হময়মি এবং যার বর্যনা মহথর
ইহিমলও আমি। যসখামন এ ঘটনাহটও রময়মি যয, যখন হযরত ‘ঈসা
‘আলাইহহস সালাম ভূহমি হমলন, যস রামত পারমস্যর বাদো
আসমামন একহট অহভনব উজ্জ্বল নেমত্রর উদয় যদখমত যপমলন এবং
ভয় যপময় যগমলন। বাদো তার দরবামরর যজোহতষী মন্ডলীমক
যসসম্পমকয হজমেস করমল তারা বলমলন, এ নেমত্রর উদয় একজন
মহামানমবর জন্ম লামভর সুসংবাদ বহন কমর, হযহন োমমদমে
জন্মগ্রহর্ কমরমিন। তখন বাদো স্বর্য ও মূলেবান দ্রবেসমূমহর
উপম ৌকন হদময় এক প্রহতহনহযদল োমমদমে যপ্ররর্ করমলন। উমিশ্য
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হমলা, তারা যসখামন গমনপূবযক যসই মযযাদাোলী নবজাতক হেশুর
জন্মগ্রহর্ সম্পহকযত যাবতীয় ঘটনা ও অবস্থা যজমন আসমবন।
এ প্রহতহনহযদল যখন োমমদমে যপৌেঁমি যসখামনর বাদোমক
(হহমরাহদয়াসমক) তামদর আগমমনর উমিশ্য বর্যনা কমর নবজাতক
হেশুর কথা বলমলন, তখন বাদো অন্যমদর হজোসা কমর বাইতুল
মাকহদমস যস সময় হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর এর জমন্মর
কথা জানমত পারমলন। যযমহতু ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম মাময়র
যকামলই কথা বলা আরম্ভ কমরহিমলন, তাই তার খবর িহড়ময়
পমরহিল।
তখন বাদো আগত প্রহতহনহযমদর সামথ হনমজর পে যথমক হকিু যলাক
যপ্ররর্ করমলন। উমিশ্য হিল, তার যখােঁজ খবর হনময় রাখা এবং
প্রহতহনহযদল চমল যগমল তামক হতো করা। এরা সবাই হযরত
মাহরয়ামমর হনকট যপৌেঁিমলন, এবং প্রহতহনহযদল তামদর আহনত
হাহদয়া হদময় হনজ যদমে হফমর যগমলন।
ইমতামমযে মাহরয়ামমক যকউ সংবাদ হদল যয, মমন হমে োমমর
বাদোর অহভপ্রায় খারাপ, এবং যস তার যলাকমদর মাযেমম হেশুহটমক
হতো করমত যচষ্টা করমি। এই পরামেয শুমন হযরত মাহরয়াম
‘আলাইহাস সালাম হেশু ‘ঈসামক হমসমর হনময় যগমলন, এবং যসখামন
তারা বামরা বির অবস্থান কমরন। এবং যসখামন তার যিাট বয়মসই
অমনক কারামাত প্রকাে পায়। (আল-হবদায়াহ ওয়ান হনহায়াহ, ২/৮০-৮১
মাকতাবা আিাস আহমাদ আল-বাজ)

‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর নবুওয়োত লাভ
হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর নবুওয়োমতর পূমবয বনী ইসরাইল
সবযরমনর পাপাচামর হলপ্ত হিল। বেহিগত ও সামাহজক সবযরমনর
অনাচামর আক্রান্ত হিল। অন্যায়-অপকময তামদর অহস্থমজ্জায় হমমে
হগময়হিল।
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ইবাদত ও আকীদা উভয় হদক যথমক ভ্রাহন্তর হেকার হময়হিল বনী
ইসরাইল। এমনহক হনজ সম্প্রদাময়র পথপ্রদেযক নবীগর্মক হতো
করমতও তারা কুণ্ঠামবায করমতা না। আল্লাহ তা‘আলা কুরআমন
কারীমম হনমোি আয়ামত তামদর কুফর,
অন্যায়-অনাচার ও
নবীগর্মক হতো করার মমতা জঘন্য কাযযকলামপর কথা তুমল
যমরমিন,
ْي َح ٍىق ىَوق َْول ِِه ْم
ِ ات هى
ِ ف َِب َما َنق ِْض ِه ْم ىِميثَاق َُه ْم َو ُكف ِْر ِهم َباه َي
ِ ْ اء ِب َغ
َ اّلل َوقَ ْتلِ ِه ُم ْاِل َ ْن ِب َي

○اّلل عَل َْي َها ِب ُكف ِْر ِه ْم ف َََل ُي ْؤ ِم ُن ْو َن اِ ىَِل قَلِ ْي ًَل
ُ قُل ُْو ُب َنا غُل ٌّْف َب ْل َط َب َع هى
এবং তারা লা’নতগ্রস্ত হময়হিল, এজন্য যয, তারা হনমজমদর
প্রহতশ্রুহত ভঙ্গ কমরমি, আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার কমরমি,
নবীগর্মক হতো কমরমি এবং এই উহি কমরমি যয, আমামদর
অন্তমরর উপর পদযা লাগামনা রময়মি। অথচ বাস্তবতা হমলা, তামদর
কুফমরর কারমর্ আল্লাহ তা‘আলা তামদর অন্তমর যমাহর কমর
হদময়মিন। এ জন্য তারা অল্প হকিু হবষয় িাড়া (অহযকাংে হবষময়ই)
ঈমান আমন না। (সূরা হনসা, আয়াত:১৫৫)
কময়ক আয়াত পর আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ কমরন,
اّلل
ِ ات ا ُ ِحل َى ْت ل َُه ْم َو ِب َص ى ِد ِه ْم َع ْن َس ِب ْي ِل هى
ٍ َهْي َط ِ ىي َب
ْ ِ ْ ف َِب ُظل ٍْم ىِم َن الىَ ِذ ْي َن َها ُد ْوا َح َىر ْم َنا َعل
اس ِبا ل َْباط ِِل َوا َ ْع َت ْد َنا
َ الر َبا َوق َْد ُن ُه ْوا َع ْن ُه َواَكْلِ ِه ْم ا َ ْم َو
ِ ال ال َىن
ِْيا○ َوا َ ْخ ِذ ِه ُم ى
ً ْ َك ِث
○ِهْن عَذَ ا ًبا ا َل ِْي ًما
ْ ُ ْ لِلْكَا ِف ِر ْي َن م

ইহুদীমদর সীমালংঘমনর কারমর্ আহম তামদর উপর এমন হকিু উৎকৃষ্ট
বস্তু হারাম কমর হদই, যা পূমবয তামদর জন্য হালাল করা হময়হিল এবং
এ কারমর্ যয, তারা মানুষমক আল্লাহর পমথ আসমত অতোহযক বাযা
হদত আর তারা সুদ যখত, অথচ তামদর তা যখমত হনমষয করা
হময়হিল এবং তারা মানুমষর সম্পদ অন্যায়ভামব গ্রাস করমতা। তামদর
মমযে যারা কামফর, আহম তামদর জন্য যন্ত্রর্াকর োহস্ত প্রস্তুত কমর
যরমখহি। (সূরা হনসা, আয়াত:১৬০-১৬১)
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অপর আয়ামত আল্লাহ ইরোদ কমরন,
ْ اِ ىَن الىَ ِذ ْي َن َي
ْي َح ٍىق ىَو َي ْق ُتل ُْو َن الىَ ِذ ْي َن َياْ ُم ُر ْو َن
ِ ات هى
ِ كف ُُر ْو َن ِباه َي
ِ ْ ْي ِب َغ
َ ْ اّلل َو َي ْق ُتل ُْو َن ال ىَن ِب ِىي
○اب ا َل ِْي ٍم
ِ ِن ال ىَن
ٍ َاس ف ََب ِ ىش ْر ُه ْم بِ َعذ
َ بِا لْ ِق ْس ِط م
যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রতোখোন কমর, নবীমদর অন্যায়ভামব
হতো কমর এবং মানুমষর মমযে যারা ইনসামফর হনমদযে যদয়
তামদরমকও হতো কমর, তামদর যন্ত্রর্াদায়ক োহস্তর সংবাদ দাও।
(সূরা আমল ইমরান, আয়াত:২১)

ইহুদীমদর যময হবকৃহত
দাময়রাতুল মাআহরমফ ইহুদীমদর সম্বমে যয হনবে রময়মি, তার
পযযামলাচনা যথমক স্পষ্টভামব প্রহতভাত হয় যয, হযরত ‘ঈসা
‘আলাইহহস সালামমর আগমমনর পূমবয ইহুদীরা ইবাদত ও আকীদার
যেমত্র মুেহরকমদর রুসুম-মরওয়াজ ও আকীদা-হবশ্বাসমক যমমযর অংে
হহমসমব গ্রহর্ কমরহিল। হমথো, যযােঁকা ও হহংসা-হবমদ্বমষর মমতা
হনন্দনীয় চহরত্রগুমলা আপন কমর হনময়হিমলা এবং লজ্জার মাথা যখময়
এসব হনময় তারা গবয করমতা।
অপরহদমক তামদর হবেজন ও সাযু-সন্নোসীরা দুহনয়ার তুে স্বাথযহসহদ্ধর
জন্য তাওরাত েরীমফ হবকৃহত সাযন কমর। অমথযর যলামভ তারা
তাওরামতর আয়াতসমূহ হবহক্র কমর যফমল। এ সম্পমকয আল্লাহ
তা‘আলা পহবত্র কুরআমন ইরোদ কমরন,
اض ِعه
ِ ِن الىَ ِذ ْي َن َها ُد ْوا ُي َح ىِرف ُْو َن الْكَلِ َم َع ْن ىَم َو
َ م
ইহুদীমদর মমযে হকিুমলাক এমন আমি,
যারা (তাওরামতর)
েব্দাবহলমক যসগুমলার প্রকৃত স্থান যথমক সহরময় যদয়। (সূরা হনসা,
আয়াত:৪৬)

আল্লাহ তা‘আলা আমরা ইরোদ কমরন,

ْ ف ََو ْي ٌّل لِىل ىَ ِذ ْي َن َي
َت ْوا بِه
ِ ِن ِع ْن ِد هى
ْ اب بِاَ ْي ِد ْي ِه ْم ُث ىَم َيق ُْول ُْو َن ههذَ ا م
ُ َ اّلل ل َِي ْش
َ ك ُت ُب ْو َن الْ ِك َت
َث َمناً قَلِ ْي ًَل ف ََو ْي ٌّل لىَ ُهم ىِم ىمَا َك َت َب ْت ا َْي ِد ْي ِه ْم َو َو ْي ٌّل لىَ ُه ْم ىِم ىمَا َيك ِْس ُب ْو َن
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সুতরাং ধ্বংস যস সকল যলামকর জন্য, যারা হনজ হামত হকতাব যলমখ
তারপর (মানুষমক) বমল, এটা আল্লাহর পে যথমক এমসমি, যামত
এর মাযেমম তারা সামান্য হকিু আয়-মরাজগার করমত পামর। সুতরাং
তামদর হাত যা রচনা কমরমি, যস কারমর্ তামদর জন্য ধ্বংস এবং
তারা যা উপাজযন কমরমি, যস কারমর্ তামদর জন্য ধ্বংস। (সূরা
বাকারা, আয়াত:৭৯)

ইহুদীমদর ঈমানী ও আমলী হযমন্দগীর হচত্র যখাদ বাইমবমল হযরত
শু‘আইব ‘আলাইহহস সালামমর যবামন এভামব বহর্যত হময়মি,
‘যখাদাওয়ান্দ বমলন, এরা (ইহুদীরা) যবামন যতা আমার সম্মামনর
কথা বমল, হকন্তু তামদর অন্তর আমার যথমক বহুদূমর। এরা শুযু শুযু
আমার উপাসনা কমর। যকননা, আমার হবযান হপিমন যফমল হদময়
অন্যমদর হুকুমমর তাহমল কমর।’
ইয়াহুদীরা যস সমময় বনী ইসরাঈমলর নবীগর্মক হতোর
যারাবাহহকতায় হযরত ইয়াহইয়া ‘আলাইহহস সালামমকও হনমযমভামব
েহীদ করার মমতা যবদনাদায়ক ঘটনা ঘটায়।
এমন অেকারােন্ন সমময়ই হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম
নবুওয়োত লাভ কমরন। তখন তার বয়স হিল হতহরে বির।
নবুওয়োত লামভর পর হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম সমতের বার্ী
হনময় বনী ইসরাইলমক আল্লাহর আনুগমতের প্রহত দাওয়াত হদমত
লাগমলন। সুযীজনমদর ইলমী মজহলস, সন্নোসীমদর কৃচ্ছ্র-সাযনালয়,
বাদো ও তার মন্ত্রীমদর দরবার এবং সাযারর্ ও হবমেষ বেহিমদর
মাহহফল, এমনহট হাট-বাজামর সবযত্র হতহন দীমন হমকর পয়গাম
শুনামত লাগমলন।
হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর যসই দীনী দাওয়ামতর হবষময়
আল্লাহ তা‘আলা পহবত্র কুরআমন ইরোদ কমরন,
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ی
َْي َي َد ى
ِ ِن اِ ْس َرٓا ِء ْي َل اِ ِ ىِنْ َر ُس ْو ُل ا
َ َو اِذْ ق
َ ْ هلل اِل َْيك ُْم ىُم َص ى ِدقًا لى َِما َب
ْْۤ ِ َال عِ ْي ََس ا ْب ُن َم ْر َي َم هي َب
ًّۢ ْ ِن ال َىت ْو هرى ِة َو ُم َب ِ ىش ًرًّۢا ِب َر ُس ْو ٍل ىَياْ ِِت ْ م
ؕ اس ُم ْۤه ا َْح َم ُد
َ م
ْ ِن َب ْع ِدی

( যহ নবী, স্মরর্ করুন, ) যখন মাহরয়াম তনয় ‘ঈসা বমলহিমলন,
যহ বনী ইসরাইল, আহম অবশ্যই যতামামদর হনকট যপ্রহরত আল্লাহর
রাসূল আর আমার পূবয যথমক যতামামদর হনকট যয তাওরাত রময়মি
তার প্রতোয়নকারী এবং একজন রাসুমলর আগমমনর সুসংবাদদাতা,
হযহন আমার পমর আসমবন, যার নাম হমব ‘আহমাদ’। (সূরা সফ,
আয়াত:৬)

হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর নবুওয়োত লামভর কথা আল্লাহ
তা‘আলা হবহভন্ন আয়ামত হভন্ন হভন্ন েমব্দ উমল্লখ কমরমিন। যযমন,
পহবত্র কুরআমনর এক স্থামন আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ কমরন,
ًّۢ ْ ب َوقَ َىف ْي َنا م
الر ُس ِ۫ل َو ها َت ْي َنا عِ ْي ََس ا ْب َن َم ْر َي َم
َ َو لَق َْد ها َت ْي َنا ُم ْو ََس الْ ِک هت
ِن َب ْع ِد ٖه ِب ُى
ؕ ت َوا َ ىي َْد هن ُه ِب ُر ْو ِح الْق ُُد ِس
ِ ال َْب ِ ىي هن
হনিয় আহম মুসামক হকতাব হদময়হি এবং তার পমর পযযায়ক্রমম
রাসূলগর্মক পাহিময়হি। আর মাহরয়াম তনয় ‘ঈসামক সুস্পষ্ট
হনদেযনাবলী হদময়হি এবং রুহুল কুদমসর মাযেমম তামক েহিোলী
কমরহি। (সূরা বাকারা, আয়াত:৮৭)

অন্য আয়ামত আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ কমরন,
ار ِه ْم ِب ُر ُس ِل َنا َو َق َىف ْي َنا ِب ِع ْي ََس ا ْب ِن َم ْر َي َم َو ها َت ْي َنا ُه ْاِلِ ْن ِج ْي َل
ِ ُث ىَم قَ ىَف ْي َنا ع هَِل ها َث
অতুঃপর আহম তামদরই পদাি অনুসারী কমর পািালাম আমার
রাসূলগর্মক এবং তামদর হপিমন পাহিময়হি ‘ঈসা ইবমন মাহরয়ামমক।
আর তামক দান কমরহি ইনহজল। (সূরা হাদীদ, আয়াত:২৭)
আল্লাহ তা‘আলা অপর আয়ামত ইরোদ কমরন,

اب َوالْ ِحك َْم َة َوال ىَت ْو َراةَ َو ْاِلِ ْن ِج ْي َل
َ َواِذْ عَل ىَ ْم ُت
َ ك الْ ِك َت
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স্মরর্ করুন, যখন আহম আপনামক (হযরত ‘ঈসা আ.-মক) হকতাব
ও যহকমত এবং তাওরাত ও ইহিমলর হেো প্রদান কমরহিলাম। (সূরা
মাহয়দা, আয়াত:১১০)

‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর মুহজযা
আল্লাহ তা‘আলা রাসূলগর্মক তামদর সতেতা এবং আল্লাহ তা‘আলার
রাসূল হহমসমব প্রমার্স্বরূপ হবহভন্ন অমলৌহকক হনদেযন প্রদান
কমরহিমলন। এগুমলামক মুহজযা বলা হয়।
মুহজযা েমব্দর অথয অেমকারী অমলৌহকক হবষয়। অথযাৎ নবীগমর্র
প্রদহেযত এমন সব হবষয়, যযগুমলা সংঘহটত করা সাযারর্ মানুমষর
পমে যকানক্রমমই সম্ভব নয়। এসব হবষয়ই প্রমার্ বহন কমর যয,
এগুমলার প্রদেযনকারী হনুঃসমন্দমহ আল্লাহ তা‘আলার যপ্রহরত রাসূল।
হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমক এমন অমনক মুহজযা প্রদান করা
হময়হিল। পহবত্র কুরআমন আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ কমরন,
ت
ِ َو ها َت ْي َنا ِع ْي ََس ا ْب َن َم ْر َي َم ال َْب ِ ىي هن

আহম ‘ঈসা ইবমন মাহরয়ামমক অমনকগুমলা মুহজযা প্রদান কমরহি। (সূরা
বাকারা, আয়াত:৮৭)

হযরত মাহরয়াম ‘আলাইহাস সালামমক যখন ‘ঈসা ‘আলাইহহস
সালামমর জমন্মর বোপামর সুসংবাদ যদয়া হহেল, তখনই ‘ঈসা
‘আলাইহহস সালামমক কী কী মুহজযা প্রদান করা হমব যস সম্পমকয
হবেদ হববরর্ হদময় আল্লাহ তা‘আলা বমলহিমলন,
ْي
ؕ َ ۬ۙ ِن اِ ْس َرٓا ِء ْي
ِ ِن ى
َ ِن ىَربىِك ُْۙم ا ِ ىَِنْْۤ ا َ ْخل ُ ُق لَك ُْم ىم
ْ ل ا ِ ىَِنْ ق َْد ِج ْئ ُتك ُْم ِباه َي ٍة ىم
ْْۤ ِ َو َر ُس ْو ًِل اِ هَل َب
ِ ْ الط
ُ هلل َوا ُ ْب ِر
َک ََه ْيـ َ ِة ى
ُْح ال َْم ْو هِت
ِ ۚ ْيًّۢا ِباِذْ ِن ا
َ ی ْاِل َ ك َْم َه َو ْاِل َ ْب َر
ِ ْ الط
ِ ْ ص َوا
ً ْ ْي فَاَ ْن ُف ُخ ِف ْي ِه ف ََيك ُْو ُن َط

ِک َِل َهي ًة لىَك ُْم اِ ْن
ِ ۚ بِاِذْ ِن ا
َ هلل َوا ُ َن ِىب ُئك ُْم بِ َما َتاْكُل ُْو َن َو َما َت ىَدخ ُِر ْو َۙن ِِف ْ ُب ُي ْوتِك ُْۙم اِ ىَن ِِف ْ هذ ل
○ْي
َ ْ ُك ْن ُت ْم ىُم ْؤ ِم ِن
এবং তামক (‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমক) বনী ইসরাইমলর জন্য
রাসূল বাহনময় পািামবন। (হতহন মানুষমক বলমবন, ) আহম যতামামদর
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হনকট যতামামদর প্রহতপালমকর পে যথমক হনদেযন হনময় এমসহি। আহম
যতামামদর জন্য মাহট যথমক পাহখর আকৃহত বতহর করব, অতুঃপর
আহম তামত ফু যদব, তামত যসহট আল্লাহর হুকুমম সহতেকার পাহখ হময়
যামব। আর আহম আল্লাহর হুকুমম জন্মাে ও কুি যরাগীমক হনরাময় কমর
যদব এবং মৃতমক জীহবত করব। এবং যতামরা ঘমর যা খাও ও মজুদ
কর, তা যতামামদর বমল যদব। হনিয় এমত যতামামদর জন্য হনদেযন
রময়মি, যহদ যতামরা মুহমন হও। (সূরা আমল ইমরান, আয়াত:১৪৯)
উমল্লখে যয, আল্লাহ তা‘আলা হবহভন্ন রাসূলমক হবহভন্ন কওমমর হনকট
পাহিময়হিমলন। যযই কওম যয হবষময় পারদেযী ও হবমেষ
যযাগেতাসম্পন্ন হিমলা, তামদর রাসূলমক আল্লাহ তা‘আলা যস হবষময়
অমলৌহকক েমতার মুহজযা প্রদান কমরহিমলন।
এর কারর্ হমলা, যহদ এমন হজহনস প্রদেযন করান হয়, যা তারা
যকাথাও যদমখন হন বা যয সম্পমকয তামদর যারর্া যনই, তখন তারা
রাসূলমক এ বমল অস্বীকার করার মওকা পামবন যয, আপহন এমন
এমন হবষয় যদখামেন, যয সম্পমকয আমামদর যারর্া যনই। যহদ
আমরা এর প্রহেের্ হনই, তা হমল অনুরূপ হবষয় আমরাও যদখামত
পারব। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা রাসূলগর্মক এমন হবষময়র মুহজযা
প্রদান কমরমিন, যয বোপামর ঐ জাহত পুমরাপুহর পারদেযী। এমত কমর
পারদহেযতা থাকা সমেও যখন যস হবষময় তামদর অেমতা প্রকাে
যপত, তখন এই মুহজযা আল্লাহ তা‘আলার পে যথমক এমসমি বমল
তামদর ইয়াকীন করা সহজ হমতা।
মুহজযা ও যাদুর পাথযকে
মুসা ‘আলাইহহস সালামমর সম্প্রদাময়র যাদুকররা এমন হজহনস
যদখামতন, যা দেযমকর দৃহষ্টমত বাস্তব মমন হমলও মূলত তা হিল
যভহিবাহজ ও অবাস্তব হবষয়। পোন্তমর মুসা ‘আলাইহহস সালামমর
মুহজযা হিল সম্পূর্য বাস্তব।
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হযরত মুসা ‘আলাইহহস সালামমক আল্লাহ প্রদত্ত একহট মুহজযা এই
হিল যয, তার হামতর লাহি মাহটমত যফলমল, তা বড় আকামরর সাপ
হময় যযত। এ সম্পমকয পহবত্র কুরআমন আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ
কমরন,
ُای ا َ َتو ىَکوُا عَل َي َها و اَه ى
َ ک هي ُم ْو هَس ○ق
َ ْک ِب َي ِم ْي ِن
َ َو َما تِل
َ ِ َال
َ ۚ ِه َع َص
ْ ِ ُش ِب َها ع هَِل َغ َن
َ ْ
َ
َِم َو َِل

○ِه َح ىَي ٌّة َت ْس هع
َ ِف ْي َها َماه ِر ُب ا ُ ْخ هری ○ق
َ ِ َال ا َلْ ِق َها هي ُم ْو هَس ○فَاَلْق َهها فَاِذَا

( আল্লাহ তা‘আলা হজমেস করমলন, ) যহ মুসা, আপনার ডান হামত
ওটা কী? হতহন বলমলন, এটা আমার লাহি, আহম এর উপর ভর
হদই এবং এর দ্বারা আমার িাগলপামলর জন্য গামির পাতা োহড় এবং
এমত আমার অন্যান্য প্রময়াজনও সমাযা হয়। আল্লাহ বলমলন, যহ
মুসা, আপহন ওটা মাহটমত হনমেপ করুন। তখন হতহন তা হনমেপ
করমলন। অমহন তা সাপ হময় যিাটািুহট করমত লাগমলা। (সূরা েহা,
আয়াত:১৭-২০)

অকস্মাৎ লাহি সাপ হময় হগময়মি যদমখ মুসা ‘আলাইহহস সালাম ভয়
যপময় যগমলন। তখন আল্লাহ তা‘আলা তামক অভয় হদময় মুহজযার
হবষয়হট জাহনময় যদন। এসম্পমকয কুরআন মজীমদ ইরোদ হময়মি,
ْي َت َها ْاِل ُْو هَل
َ ق
َ ْ َال ُخذْ َها َو َِل َت َخ ْف َس ُن ِع ْي ُد َها ِس

আল্লাহ বলমলন, আপহন ওটামক যরুন এবং ভয় করমবন না,
অহচমরই আহম ওটামক তার আমগর অবস্থায় হফহরময় যদব। (সূরা েহা,
আয়াত:২১)

এখামন মুসা ‘আলাইহহস সালামমর ভয় পাওয়ার দ্বারা তার মুহজযা ও
কওমমর যাদুর মামে পাথযকে সূহচত হময় যায়। যকননা, যাদুকররা
লাহি হনমেপ করমল যলামকরা তা সাপ মমন কমর ভয় পান, হকন্তু
যাদুকররা তা লাহিই যদমখন। এ কারমর্ তারা অন্যমদর মমতা ভয় পান
না। যা এর অবাস্তবতা ও যভহিবাহজ প্রমার্ কমর। হকন্তু হনমজর লাহির
সাপ হওয়া যদমখ মুসা ‘আলাইহহস সালাম ভয় যপমলন, কারর্,
লাহিহট পহরবতযন হময় সহতে সহতে সাপ হময় হগময়হিমলা। এটা যহদ যাদু
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হমতা, তা হমল হতহন ভয় যপমতন না, যকননা, তখন হতহন লাহিই
যদখমতন। যহদও অন্যরা তা যদখমল সাপ মমন কমর ভয় যপত। এটাই
মুহজযা ও যাদুর মমযে পাথযকে।
আর এ পাথযকে যদমখই মুসা ‘আলাইহহস সালামমর সামথ যমাকামবলা
করমত আসা যাদুকররা ঈমান এমনমি। যাদুকররা যখন যদখমলা,
তামদর হামতর িুমড় যফলা দহড়গুমলা মানুমষর যচামখর যােঁযায় সাপ
হময়মি, যযগুমলামক তারা হনমজরা দহড়ই যদখমত পামেন। হকন্তু মুসা
‘আলাইহহস সালামমর লাহি িুমড় যফলামাত্র বাস্তব সাপ হময় যগল, যা
তারা স্পষ্টভামব সাপরূমপ যদখমত যপমলা এবং তারা এটাও প্রতেে
করমলা যয, মুসা ‘আলাইহহস সালামমর লাহির যসই সাপ সহতেকার
সামপর ভূহমকা পালন কমর তামদর যাদুর সমস্ত সাপ যখময় যফলমলা।
তখন তারা উপলহি করমলা, মুসা ‘আলাইহহস সালামমর এ প্রদেযনী
হকিুমতই যাদু নয়, বরং এটা সম্পূর্য অমলৌহকক হবষয়। এটা মহান
সৃহষ্টকতযা-রমবর কুদরতী েমতা িাড়া যকান মানুমষর পমে করা সম্ভব
নয়। এমত তামদর ইয়াকীন হময় যগল, হনুঃসমন্দমহ মুসা ‘আলাইহহস
সালাম আল্লাহ তা‘আলার রাসূল। সমঙ্গ সমঙ্গই তারা ঈমান গ্রহর্
করমলা।
তদ্রুপ হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর যামানায় তার সম্প্রদাময়র
যলামকরা হচহকৎসাহবদোয় পারদেযী হিমলন। তাই আল্লাহ তা‘আলা
তামক যসই যরমনর অমলৌহকক েমতা সংবহলত মুহজযা প্রদান কমরন।
যযমন, মাহট দ্বারা পাহখর সুরত বতহর কমর তামত ফু হদময় সহতেকার
জীহবত পাহখ বাহনময় যদওয়া, জন্মাে ও কুিমরাগীমক হাত বুহলময়
সম্পূর্য সুস্থ করা এবং মৃতবেহিমক মুমখর কথায় জীহবত কমর যতালা,
যয সম্পমকয উহল্লহখত আয়ামত বর্যনা করা হময়মি।
যযসব ডািার েরীমরর হবহভন্ন যরামগর হচহকৎসা কমরন, তার কখমনা
যকান মৃতবেহিমক জীহবত করমত পামরন না। কারর্, মানুষ মৃতুের
সামথ সামথ ডািামরর হচহকৎসা-েমতার বাইমর চমল যায়। এসব
www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

28

ডািার যা করমত অেম, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমক আল্লাহ
তা‘আলা যস কাজ করার েমতা মুহজযা স্বরূপ প্রদান কমরহিমলন। তাই
হতহন মৃত বেহিমক লেে কমর শুযু বলমতন, هلل
ِ  ( ق ُْم ِباِذْ ِن اআল্লাহর
হুকুমম দন্ডায়মান হও), অমহন মৃত বেহি জীহবত হময় দােঁহড়ময় যযত।

পাোপাহে জন্মােমক ভামলা করা এবং যশ্বতমরাগীমক হনরাময় করার
মুহজযা হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমক যদয়া হময়হিল। কারর্,
যস যামানায় এই দু’হট যরাগ দুরামরাগে বোহয হহমসমব গর্ে হিল, যার
হনরামময়র বোপামর তৎকালীন হচহকৎসাহবদো বেথয হিল। তাই ‘ঈসা
‘আলাইহহস সালামমক এ অমলৌহকক মুহজযা দান কমর আল্লাহ তা‘আলা
তার হচহকৎসাহবদোয় পারদেযী কওমমক হতবাক কমর যদন।
মানুমষর বতহর ও স্রষ্টার সৃহষ্টর মমযে পাথযকে
মানুমষর বতহর ও সৃহষ্ট আল্লাহ তা‘আলার সৃহষ্টমত অমনকগুমলা পাথযকে
রময়মি।
১. মানুষ যকান হকিু বতহর কমর হবদেমান হজহনস যথমক, আর আল্লাহ
সৃহষ্ট কমরন অহস্তেহীন বস্তু যথমক। যকান বস্তুর মাযেম িাড়া সম্পূর্য
নতুনভামব যকান হজহনস বতহর করমত মানুষ অেম। হকন্তু আল্লাহ
তা‘আলা এমন হজহনসমক অহস্তেহীন যথমক অহস্তমে আমনন, যার
উপকরর্ পূবয যথমক হবদেমান যনই।
২. আল্লাহ তা‘আলা তার সৃহষ্টমত এমন হকিু হবষয় দান কমরন, যা
মানুষ তার বতহর বস্তুমত হদমত পামর না। আল্লাহ তার সৃহষ্টমক জীবন
দান কমরন, যা বযযনেীল। আল্লাহর সৃহষ্ট হায়াত লাভ কমর। ফমল তা
বড় হয়, হবহভন্ন স্তর অহতক্রম কমর। পোন্তমর মানুষ যযগুমলা বতহর
কমর, যসগুমলা বযযনেীল নয় বরং হনজ হনজ অবস্থায় বহাল থামক।
হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম যয বমলমিন, ‘আহম যতামামদর জন্য
মাহট হমত পাহখর আকৃহত বতহর কহর, অতুঃপর তামত ফুেঁক হদই,
ফমল তা আল্লাহর হুকুমম সহতেকার পাহখ হময় যায়’- এ বোপামর কথা
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হমে, প্রমতেক মানুষই মাহট দ্বারা পাহখর আকৃহত বতহর করমত সেম।
তবু আল্লাহ তা‘আলা পাহখর আকৃহত বানামনামক ‘ঈসা ‘আলাইহহস
সালামমর মুহজযা সাবেস্ত কমরমিন কী কমর? এর উত্তর হমলা, এরপর
তামত ফু যদওয়ামাত্র তা সহতেকার পাহখ হময় উমড় যাওয়ার বোপারহট
সাবেস্ত করা যকান মানুমষর পমে সম্ভব নয়। এটাই হমলা হযরত ‘ঈসা
‘আলাইহহস সালামমর মুহজযার হবষয়।
মুহজযা ভ্রাহন্তর মাযেম নয়
‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম এসব মুহজযা প্রদেযন করমতন আল্লাহ
তা‘আলার হুকুমম; হনজস্ব কৃহতমে নয়। তােঁমক আল্লাহ তা‘আলা
হনমজর রাসূল প্রমার্ করার জন্য এসব মুহজযা প্রদান কমরহিমলন।
এগুমলা প্রতেে কমর ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমক ইলাহ বা যখাদা
ভাবার যকান অবকাে যনই- যযমনটা যভমব থামক হিস্টানরা। মানুষ
যামত এ বোপামর যকানরূপ হবভ্রাহন্তমত না পমড় এজন্য হতহন প্রহতহট
মুহজযার বোপামর আল্লাহ তা‘আলার হুকুমমর কথা স্পষ্ট কমর উমল্লখ
কমরমিন এ েমব্দর মাযেমম هلل
ِ ( بِاِذْ ِن اআল্লাহর আমদমে)। অথযাৎ আল্লাহ
তা‘আলার হুকুমমই আহম এমন অমলৌহকক হবষয় প্রদেযন কহর। এসব
আমার কৃহতে নয়।
এত সুস্পষ্ট বিমবের পরও ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর মুহজযা যদমখ
হিস্টানরা তামক ইলাহ ভাবা শুরু কমরমি। অথচ ‘ঈসা ‘আলাইহহস
সালামমক তােঁর মুহজযার কারমর্ ইলাহ বলা হমল যতা হযরত ইবরাহীম
‘আলাইহহস সালামমর মুহজযার কারমর্ তামক ইলাহ বলা দরকার হিল,
যখন হতহন চারহট পাহখমক টুকমরা টুকমরা কমর এমকক পাহামড় এমকক
অংে যরমখ এমস তামদর নাম যমর ডাকমলন আর মৃত পাহখগুমলা তােঁর
ডামক সাড়া হদময় যার যার অংে একটা আমরকটার সামথ সংমযাহজত
হময় তােঁর হনকট চমল এমলা। পহবত্র কুরআমনর হনমোি আয়ামত এর
বর্যনা রময়মি । আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ কমরন,

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

30

ََال ب هَِل َو ل ه ِک ْن لى َِي ْط َمئ ى
ِن
َ ِن ق
َ ُح ال َْم ْو هِت ق
َ َو اِ ْذ ق
ْ َال ا ََو ل َْم ُت ْؤم
ِ ْ َال اِ ْب هر ِه ْي ُم َر ىِب ا َِر ِِنْ ک َْي َف ت
َْي ف َُص ْره ى
َِن ى
ک ُث ىَم ا ْج َع ْل ع هَِل ك ُ ِ ىل َج َب ٍل ىِم ْن ُه ىَن ُج ْز ًءا
َ ب ق
ِ ْ الط
َ ُن اِل َْي
َ َال فَ ُخذْ ا َْر َب َع ًة ىم
ْ ِ ْ قَل
هلل َع ِز ْي ٌّز َح ِک ْي ٌّم
َ ک َس ْع ًيا َواعْل َْم ا َىَن ا
َ ُث ىَم ا ْد ُع ُه َىن َياْتِ ْي َن

( যহ নবী, ) আপহন যস সময়মক স্মরর্ করুন, যখন ইবরাহীম আরজ
করমলন, যহ আমার প্রভু, আমামক যদহখময় হদন, আপহন কীভামব
মৃতমক জীহবত করমবন? আল্লাহ তা‘আলা বলমলন, আপহন হক
হবশ্বাস কমরন না? হতহন বলমলন, অবশ্যই হবশ্বাস কহর। তমব আমার
অন্তমরর প্রোহন্তর জন্য যদখমত আমবদন করহি। আল্লাহ তা‘আলা
বলমলন, আো, তা হমল আপহন চারহট পাহখ আনুন। এরপর তামদর
যপাষ মাহনময় হনন। তারপর (মসগুমলামক জবাই কমর) এমকক অংে
এমকক পাহামড় যরমখ আসুন। তারপর যসগুমলামক ডাক হদন। সবগুমলা
আপনার হনকট িুমট আসমব। আর দৃঢ় হবশ্বাস রাখুন , হনিয় আল্লাহ
পরাক্রমোলী ও প্রোময়। (সূরা বাকারা, আয়াত:২৬০)

হিক যতমহন যহদ হিস্টানরা হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমক
হবনাবামপ পয়দা হওয়ার কারমর্ ইলাহ যভমব থামক, তা হমল যতা এর
জন্য সবযাহযক হযরত আদম ‘আলাইহহস সালামমকই ইলাহ বলা যবহে
যুহিসঙ্গত হিল। কারর্, আল্লাহ তা‘আলা তামক হপতা-মাতা িাড়াই
সৃহষ্ট কমরমিন। সুতরাং এমন যকান হবভ্রাহন্তর সুমযাগ যনই। যকান রকম
যুহিই এমেমত্র হটকমব না।
উমল্লখে যয, নবীগমর্র নবুওয়োমতর প্রমামর্ হবমেষভামব দু’হট পদ্ধহত
বেবহার করা হময়মি।
১. নবীর হক্কাহনয়াত ও সতেতা প্রমামর্র জন্য মজবুত দলীল যপে করা
হময়মি।
২. মুহজযা প্রদেযমনর মাযেমম নবীর সতেতা প্রমার্ করা হময়মি।।
এ দু’হট হবষয় একত্র হময় মানুমষর হবমবক-বুহদ্ধ ও তামদর অন্তর-জগমত
এমন আমন্দালমনর সৃহষ্ট কমর, যার ফমল তারা হনহদ্বযযায় স্বীকার কমর
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যনন যয, নবীর এ কাজ তার হনমজর নয়; বরং এর অন্তরামল যকান
অদৃশ্য েহি কাজ করমি এবং হনুঃসমন্দমহ এটা তার সতেবাহদতার
দলীল। যযমন, কুরআমন কারীমম বলা হময়মি,
ََو َما َر َم ْي َت اِذْ َر َم ْي َت َو لهك ى
اّلل َر هم
َ ِن هى

( যহ নবী, বদরযুমদ্ধর সময় যখন আপহন এক মুহষ্ট বাহল েত্রুবাহহনীর
হদমক হনমেপ কমরহিমলন, তখন) তা আপহন (হনজ েহিমত) হনমেপ
কমরনহন। বরং আল্লাহ তা‘আলা (তার কুদরত দ্বারা) হনমেপ
কমরহিমলন। (সূরা আনফাল, আয়াত:১৮)
তমব এ দু’হট হবষময়র প্রথমহট অথযাৎ দলীল-প্রমার্; সুযী সমামজর
জন্য অহযক কাযযকর হবষয়। আর হদ্বতীয়হট তার সহায়ক ও
সমথযকমাত্র। কারর্, তারা দহলমলর হভহত্তমতই নবীর উপর ঈমান
আমন। আর মুহজযা দ্বারা তামদর ঈমান আমরা েহিোলী হয়। অবশ্য
েমতাযর, হবত্ত-নবভব ও যেৌযয-বীমযযর অহযকারী এবং তামদর
সমমনা সাযারর্ য্হর্র জন্য হদ্বতীয় হবষয়হট তথা মুহজযা অহযক
ফলপ্রসূ হয়। যকননা, তারা অমলৌহকক ঘটনাবলীমক ‘যখাদায়ী হনোন’
বমল দৃঢ় হবশ্বাস কমর পয়গামম হমকর সামমন নহত স্বীকার কমর ঈমান
আনয়ন কমর।
পহবত্র কুরআমন প্রথম প্রকামরর হবষয়মক অহযকাংে যেমত্র ‘হুজ্জাত’
‘বুরহান’ ও ‘যহকমত’ প্রভৃহত েব্দ দ্বারা উমল্লখ করা হময়মি। যযমন,
সূরা আনআমম আল্লাহ তা‘আলার মহান সত্তা, একে, পরকাল এবং
দীমনর বুহনয়াহদ আকাময়দ হবহভন্ন দলীল-প্রমার্, উপমা ও উদাহরর্
হদময় বুোমনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমক
সমম্বাযন কমর বলা হয়,
قُ ْل فَ ِللهى ِه ال ُْح ىَج ُة ال َْبا ِل َغ ُة
( যহ নবী, তামদর বলুন, ) এমন হুজ্জাত (প্রমার্) যতা আল্লাহরই
আমি, যা (অন্তমর) যপৌেঁমি যায়। (সূরা আনআম, আয়াত:১৪৯)
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উি সূরার অন্যত্র হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহহস সালামমর আমলাচনায়
বলা হময়মি,
َوتِل َْك ُح ىَج ُت َنا ها َت ْي َنا َها اِ ْب َرا ِه ْي َم ع هَِل ق َْو ِمه
এটা হিল আমার হুজ্জাত (ফলপ্রসূ দলীল), যা আহম ইবরাহীমমক তার
কওমমর হবপরীমত দান কমরহিলাম। (সূরা আনআম, আয়াত:৮৩)
এমেমত্র ‘বুরহান’ ( সুস্পষ্ট প্রমার্) েব্দহট এমসমি সূরা হনসা ও
ইউসুমফ। সূরা হনসায় ইরোদ হময়মি,
ان ِىم ْن ىَر ِىبك ُْم
ُ َيا اَيىُ َها ال ىَن
ٌّ اءكُم ُب ْر َه
َ اس ق َْد َج
যহ যলাকসকল, যতামামদর কামি যতামামদর প্রহতপালমকর পে যথমক
বুরহান (সুস্পষ্ট প্রমার্) এমসমি। (সূরা হনসা, আয়াত:১৭৪)
সূরা ইউসুমফ ইরোদ হময়মি,
ان َر ِىبه
َ َو َه ىَم ِب َها ل َْو َِل ا َْن ىَراه َّ ُب ْر َه

যহদ ইউসুফ তার প্রহতপালমকর বুরহান (দলীল) না যদখমতন,
হমল তার হদমক যাহবত হমতন। (সূরা ইউসুফ, আয়াত:২৪)

তা

এমহনভামব সূরা বাকারা, সূরা আমল ইমরান, সূরা হনসা, সূরা
মাহয়দা, সূরা লুকমান, সূরা যসায়াদ, সূরা যুখরুফ, সূরা আহযাব
ও সূরা কামামর যহকমত েব্দ উমল্লখ হময়মি। যযমন, সূরা হনসায়
ইরোদ হময়মি,
اب َوالْ ِحك َْم َة
َ اّلل عَل َْي
ُ َوا َن َْز َل هى
َ ك الْ ِك َت

আল্লাহ আপনার প্রহত হকতাব ও যহকমত নাহযল কমরমিন। (সূরা হনসা,
আয়াত:১২৬)

আর হদ্বতীয় পদ্ধহত তথা মুহজযামক কুরআমন কারীমম অহযকাংে
জায়গায় ٓاية اهلل
َ (আয়া-তুল্লাহ: আল্লাহর হনদেযন),
তুল্লাহ: আল্লাহর হনদেযনাবহল),

ٓايات اهلل
َ ( আয়া-

আবার যকাথাও ٓايات بينات
َ (আয়া-

তুম্বাহয়েনাত: সুস্পষ্ট হনদেযনাবলী) হকংবা যকাথাও শুযু بينات
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(বাহয়েনাত) েব্দ দ্বারা বেি করা হময়মি। যযমন, হযরত সামলহ
‘আলাইহহস সালামমর মুহজযা উষ্ট্রীর বোপামর পহবত্র কুরআমন ইরোদ
হময়মি,
اّلل لَك ُْم ها َي ًة
ِ هه ِذ ِه َناقَ ُة هى

এটা আল্লাহর উটনী, যা যতামামদর কামি একহট হনদেযনরূমপ
এমসমি। (সূরা আ’রাফ, আয়াত:৭৩)
‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর পােঁচ মুহজযা
হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমক আল্লাহ তা‘আলা যুমগাপমযাগী
হবহভন্ন মুহজযা প্রদান কমরমিন, যার হবমিষর্ ইমতাপূমবয উমল্লখ করা
হময়মি। তার যসই অমলৌহকক মুহজযা সম্পমকয আল্লাহ তা‘আলা পহবত্র
কুরআমন বমলন,
َْي ک ََه ْيـ َ ِة ى
ْي فَاَ ْن ُف ُخ ِف ْي ِه
ِ ِن ى
ِ ْ الط
َ ِن ىَربِىك ُْۙم ا ِ ىَِنْْۤ ا َ ْخل ُ ُق لَك ُْم ىم
ْ ا ِ ىَِنْ ق َْد ِج ْئ ُتك ُْم ِباه َي ٍة ىم
ِ ْ الط
ُ هلل َوا ُ ْب ِر
هلل َوا ُ َن ِىب ُئك ُْم ِب َما
ِ ۚ ُْح ال َْم ْو هِت ِب ِاذْ ِن ا
ِ ۚ ْيًّۢا ِب ِا ْذ ِن ا
َ ی ْاِل َ ك َْم َه َو ْاِل َ ْب َر
ِ ْ ص َوا
ً ْ ف ََيك ُْو ُن َط
ْي
َ َتاْكُل ُْو َن َو َما َت ىَدخ ُِر ْو َۙن ِِف ْ ُب ُي ْوتِ ُك ْۙم اِ ىَن ِِف ْ هذ ل
َ ْ ِک َِل َهي ًة لىَك ُْم اِ ْن ُك ْن ُت ْم ىُم ْؤ ِم ِن
এবং তামক (‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমক) বনী ইসরাইমলর জন্য
রাসূল বাহনময় পািামবন। (হতহন মানুষমক বলমবন, ) আহম যতামামদর
হনকট যতামামদর প্রহতপালমকর পে যথমক হনদেযন হনময় এমসহি। আহম
যতামামদর জন্য মাহট যথমক পাহখর আকৃহত বতহর করমবা, অতুঃপর
আহম তামত ফু যদব, তামত যসহট আল্লাহর হুকুমম সহতেকার পাহখ হময়
যামব। আর আহম আল্লাহর হুকুমম জন্মাে ও কুি যরাগীমক হনরাময় কমর
যদব এবং মৃতমক জীহবত করমবা। এবং যতামরা ঘমর যা খাও ও মজুদ
কমরা, তা যতামামদর বমল যদব। হনিয় এমত যতামামদর জন্য হনদেযন
রময়মি, যহদ যতামরা মুহমন হও। (সূরা আমল ইমরান, আয়াত:৪৯)
এ আয়ামত হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর উমল্লখমযাগে পােঁচহট
মুহজযার কথা বর্যনা করা হময়মি।
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১. মাহট দ্বারা পাহখর আকৃহত বতহর করার পর আল্লাহর হুকুমম তা
সহতেকার পাহখ হময় যাওয়া।
২. জন্মগত অমের চেু আল্লাহর হুকুমম ভামলা করা।
৩. কুিমরাগীমক আল্লাহর হুকুমম সুস্থ করা।
৪. যকান মৃত বেহিমক আল্লাহর হুকুমম জীহবত করা।
৫. মানুষ ঘমর কী যখময়মি ও সংরের্ কমরমি তা বমল যদওয়া।
আল্লাহ তা‘আলা নবী-রাসূলগর্মক অমলৌহকক মুহজযা হদময় থামকন
আল্লাহর পে যথমক তামদর যপ্রহরত হওয়ার প্রমার্রূমপ। যকননা,
মুহজযার এসব কাজ অন্য কামরা পমেই করা সম্ভব নয়। তাই এ
কাজগুমলার অমলৌহককতা এবং এ সকল হবষময় মানুমষর অেমতাই
প্রমার্ কমর, তারা আল্লাহর যপ্রহরত নবী-রাসূল, যিরুন আল্লাহ
তা‘আলার প্রদত্ত েমতাবমল তারা এসব করমত পারমিন।
হকন্তু যকউ যকউ বেথয যচষ্টা চালান মুহজযা ও মানুমষর কময েমতার মমযে
সামিস্য করমত। তামদর দাহব, এসব হবষয় অমলৌহকক নয়, বরং
যেত্র হবমেষ মানুমষর পমে করা সম্ভব।
যযমন, জন্মামের চেু ভামলা করার কথা। মুহজযা অস্বীকারকারীরা
বমল, অমের হচহকৎসার বেবস্থা রময়মি। হবহভন্ন বস্তুর হমহ্ত ঔষমযর
মাযেমম অেমক ভামলা করা যায়। অথবা যরা যাক কুিমরামগর কথা।
তারা বমলন, কুিমরামগর হচহকৎসায় হবহভন্ন ঔষয আহবষ্কৃত হময়মি।
খুবই আিমযযর কথা। মুহজযার তুলনা তারা করমি হচহকৎসাহবদোর
সামথ। অথচ হচহকৎসাহবদো যতা কাজ কমর ঔষমযর মাযেমম, আর
‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম যতা হনরাময় করমতন শুযুই মুমখর এই কথা
দ্বারা- আল্লাহর হুকুমম ভামলা হময় যাও। সমঙ্গ সমঙ্গ যরাগী ভামলা হময়
যযমতা। হচহকৎসাহবোন যতই উন্নহতসাযন করুক, কখমনা তারা
এভামব শুযু মুমখর কথার মাযেমম যরাগ হনরাময় করমত সেম হমব না।
তারা হবহভন্ন হজহনস পরস্পর হমহেময় তার সামথ রাসায়হনক পদামথযর
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হম্র্ ঘহটময় যসই অষুয েতস্থামন বেবহার কমর অথবা খাইময়
হচহকৎসা কমর।
সুতরাং বুো যগল, তামদর এ দাহব একদম মনগড়া ও হভহত্তহীন।
মুহজযার হবষয়গুমলা অন্যান্য মানুমষর পমে করা যকানমমতই সম্ভব
নয়। এটাই কুরআন, হাদীস ও বাস্তবতা দ্বারা প্রমাহর্ত।
অবশ্য মৃতমক জীহবত কমর যতালার হবষয়হট বোপক হিমলা না, বরং
তা হবমেষ হকিু বেহির যেমত্র ঘমটমি। এটা শুযু মুহজযা প্রমামর্র জন্য।
অন্যথায় যকান নবী বা রাসূল-এর পমে আল্লাহর হনযযাহরত সময়, যা
হতহন প্রমতেক বস্তুর মৃতুের বোপামর হনযযারর্ কমরমিন, তা টলামনা
সম্ভব নয়।
মুহজযা অস্বীকার করা কুফরী
দুুঃখজনক হমলা, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর হামত যযসব
মুহজযা প্রকাে যপময়মি, তার সবগুমলাই ইহুদীরা হবমদ্বষবেতুঃ
অস্বীকার কমরমি। হকন্তু পরবতযীমত যকান যকান ইসলামমর দাহবদারও
যসগুমলার অস্বীকামরর দুুঃসাহস যদহখময়মিন। তামদর মমযে যতা যকউ
যকউ প্রবৃহত্তপূজাহর নবে ইউমরাহপয়ান হেহেতমদর দ্বারা প্রভাহবত হময়
এ পথ অবলম্বন কমরমিন। তামদর মমযে স্যার বসয়দ আহমদ ও
যমৌলবী যচরাগ আলী, মাওলানা আকরম খােঁ উমল্লখমযাগে।
আর যকউ যকউ ইহুদীমদর যদাসর হময় এ পথ যমরমিন। তারা
হনমজমদর হীন স্বাথযহসহদ্ধর লমেে হহংসার বেবতযী হময় হযরত ‘ঈসা
‘আলাইহহস সালামমর মুহজযাগুমলা শুযু অস্বীকারই কমরনহন, বরং
তার অপবোখো কমর হবদ্রুপ কমরমিন। তামদর মমযে উমল্লখমযাগে
হমথো নবুওয়োমতর দাহবদার হমজযা যগালাম আহমদ কাহদয়ানী এবং
তারই মতাদেয অবলম্বনকারী হমস্টার মুহাম্মদ আলী লামহারী। তারা এ
পযযন্ত বলমত কুণ্ঠামবায কমরনহন যয, ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর
পাহখ বতহর করা একহট হনহদযষ্ট পুকুমরর মাহটর ববহেষ্টে হিল, এটা
যকান মুহজযা হিল না। ঐ মাহটর ববহেষ্টে হিল, তা দ্বারা যয যকামনা
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পাহখর আকৃহত বতরীর পর মাথা যথমক হপিন পযযন্ত হিদ্র রাখার কারমর্
তামত বাতাস ভহতয হময় নড়াচড়া করমতা এবং আওয়াজ সৃহষ্ট হত।
(নাউযুহবল্লাহ)
এটা হমজযা যগালাম আহমদ কাহদয়ানী ও হমস্টার মুহাম্মদ আলী
লামহারীর মহস্তষ্কপ্রসূত হভহত্তহীন কথা। এ যরমনর ভ্রাহন্ত যপাষর্ করা
ঈমামনর জন্য মারািক েহতকর।
অনুরূপভামব মৃতমক জীবনদামনর মুহজযা অস্বীকার কমর তারা বমলমি,
কুরআমনর ফায়সালা হমলা, মৃতুের পর হকয়ামত পযযন্ত কাউমক
দুহনয়ামত জীহবত কমর পািামনা হমব না।
অথচ মৃতুের পর জীহবত করার হবষয়হট নতুন নয়। আল্লাহ তা‘আলা
হবহভন্ন সময় হবহভন্ন মানুষমক মৃতুের পর পুনরায় জীবনদান কমরমিন।
যযমন, সূরা বাকারায় হতন জায়গায় এ রকম বর্যনা রময়মি। গাভীর
ঘটনায় আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ কমরন,
○هلل ال َْم ْو ه ِۙت َو ُي ِر ْيك ُْم ها هي ِت ٖه ل ََعلىَك ُْم َت ْع ِقل ُْو َن
ْ فَ ُقل ْ َنا
ُ حا
َ اض ِر ُب ْو ُه ِب َب ْع ِض َها ک هَذل
ِ ْ ِک ُي
এরপর আহম বললাম, গাভীহটর একহট টুকমরা দ্বারা হনহত যলাকহটমক
স্পষয কর। এ ভামবই আল্লাহ মৃতমক জীহবত কমরন এবং যতামামদর
যদখান তার হনদেযন, যামত যতামরা বুেমত পামরা। (সূরা বাকারা,
আয়াত:৭৩)

যতমহন চহল্লে বা সত্তর হাজার বনী ইসরাইলমক মৃতুেদামনর পর হযরত
হহযকীল ‘আলাইহহস সালামমর দু‘আ কবুল কমর আল্লাহ তা‘আলা
পুনরায় তামদর জীবন দান কমরমিন বমল এ সূরায় উমল্লখ রময়মি। এ
সম্পমকয পহবত্র কুরআমন ইরোদ হময়মি,
۟ هلل ُم ْو ُت ْوا
ٌّ ار ِه ْم َو ُه ْم ا ُل ُْو
َ ف َحذَ َر ال َْم ْو ِ۪ت فَق
ُ َال ل َُه ُم ا
ْ ا َل َْم َت َر اِ ََل الَى ِذ ْي َن َخ َر ُج ْوا م
ِ ِن ِد َي
○اس َِل َي ْشك ُُر ْو َن
ِ اس َو ل ه ِک ىَن ا َ ْكث ََر ال ىَن
ِ هلل لَذُ ْو ف َْض ٍل ع ََِل ال ىَن
َ ُث ىَم ا َْح َيا ُه ْم اِ ىَن ا
( যহ রাসূল, ) আপহন হক তামদর যদমখনহন যারা মৃতুের ভময় তামদর
ঘর যিমড় যবহরময় হগময়হিল? অথচ তারা হিল হাজার হাজার। তারপর
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আল্লাহ তামদর বলমলন, যতামরা মমর যাও (সামথ সামথ তারা মারা
যগল)। তারপর হতহন তামদর জীহবত করমলন। (সূরা বাকারা,
আয়াত:২৪৩)

অনুরূপ হযরত উযাইর ‘আলাইহহস সালামমক একেত বির পর
পুনরায় জীহবত করার ঘটনা পহবত্র কুরআমন হবযৃত হময়মি। আল্লাহ
তা‘আলা ইরোদ কমরন,
ام ُث ىَم َب َعثَه
ٍ هلل ِما َئ َة َع
ُ فَاَ َما َت ُه ا

অতুঃপর আল্লাহ তামক একে বির পযযন্ত মৃত রাখমলন, তারপর তামক
জীহবত করমলন। (সূরা বাকারা, আয়াত:২৫৯)
সুতরাং বুো যগল, ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর পূমবযও হবহভন্ন সমময়
আল্লাহ তা‘আলা হনজ কুদরমত মৃতমক জীহবত কমরহিমলন। সুতরাং
মৃতুের পর যকয়ামত পযযন্ত কাউমক জীহবত করা হমব না, এ দাবী কমর
মুহজযামক অস্বীকার করা যামব না। বরং এটামক অস্বীকার করা পহবত্র
কুরআন ও হাদীমসর এ সংক্রান্ত বর্যনামক অস্বীকার করার নামান্তর, যা
কুফরী।
দীমনর প্রহত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর দাওয়াত
আল্লাহ তা‘আলা পহবত্র কুরআমন ইরোদ কমরন,

ُ ِْهْن ال
ار
ِ  َّ اِ ََل هى
َ اّلل ق
َ كف َْر ق
ْ ار
ِ َال ال َْح َو
ِ َال َم ْن ا َنْ َص
ُ ُ ْ فَل ىَمَا ا َ َح ىَس عِ ْي هَس م
َ ار ىُي ْو َن َن ْح ُن ا
ُ َنص
○اش َه ْد ِباَ نىَا ُم ْسلِ ُم ْو َن
ِ اّلل ها َم ىَنا ِب هى
ِ هى
ْ اّلل َو

অতুঃপর যখন ‘ঈসা তামদর কুফরী উপলহি করমলন, তখন হতহন
(তার অনুসারীমদর লে কমর) বলমলন, যক যক আমি, যারা আল্লাহর
পমথ আমার সাহাযেকারী হমব? হাওয়ারীগর্ বলমলন, আমরা
আল্লাহর (দীমনর) সাহাযেকারী। আমরা আল্লাহর প্রহত ঈমান এমনহি
এবং আপহন সােী থাকুন, আমরা মুসলমান (অনুগত)। যহ আমামদর
প্রহতপালক, আপহন যা-হকিু নাহযল কমরমিন, আমরা তামত ঈমান
এমনহি এবং আমরা রাসুমলর অনুসরর্ কমরহি। সুতরাং আমামদর
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যসসব যলামকর মমযে হলমখ হনন,

যারা (সমতের) সােেদাতা। (সূরা

আমল ইমরান, আয়াত:৫২)

নবুওয়োত লামভর পর হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম বনী
ইসরাইলমক আল্লাহর শ্বােত দীমনর প্রহত দাওয়াত হদমলন। তার এ
দাওয়াত হকিু যলাক কবুল করমলা আর অহযকাংে যলাক প্রতোখোন
করমলা। এহদমক যনতৃস্থানীয় বেহিমদর জন্য তা আমরা যবহে
গাত্রদামহর কারর্ হময় দােঁড়ামলা। তাই তারা দাওয়াত কবুল করার
পহরবমতয হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর হবরুমদ্ধ যপ্রাপাগান্ডায়
হলপ্ত হমলা। এমনহক তারা তামক দুহনয়া হমত হচরতমর হবদায় করার
জন্য খড়গহস্ত হমলা।
হকন্তু হতহন যখাদামদ্রাহীমদর এসব অমহতুক প্রচারর্া ও হবরুদ্ধাচরর্
সমেও আপন দাহয়ে পালমন দীনী দাওয়ামতর কাজ অবোহত
রাখমলন। হদন-রাত হতহন বনী ইসরাইমলর গ্রামম গ্রামম হগময় আল্লাহর
মযুর বার্ী শুনামতন। হতহন আমলামকাজ্জ্বল দলীল ও হৃদয়গ্রাহী
মমযস্পেযী বয়ান-বিৃতা এবং মনমুগ্ধকর চহরত্র-মাযুরী হদময় তামদরমক
সতে দীন গ্রহমর্র প্রহত উদ্বুদ্ধ করমতন। ফমল যখাদামদ্রাহী জাহতর মযে
যথমক হকিু পূতুঃপহবত্র বেহি যবহরময় এমলন, যারা হযরত ‘ঈসা
‘আলাইহহস সালামমর দাওয়াত একহনিভামব কবুল করমলন।
এ পহবত্র বেহিমদর মযে হমতই হকিু বেহি এমন হিমলন, যারা
আল্লাহর নবীর বরকতময় সুহবমত শুযু ঈমানই আমনহন, বরং আল্লাহর
দীমনর বুলন্দী ও কাহময়াবীর জন্য জান-মামলর বাহজ যরমখ দীমনর
যখদমমতর জন্য হনমজমদর হনমবহদতপ্রার্রূমপ সমপযর্ কমরমিন। তারা
সবসময় হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর সামথ যথমক দাওয়াত ও
তাবলীমগর দাহয়ে আনজাম হদমতন। এ ববহেমষ্টের কারমর্ তারা
‘হাওয়ারী’ যখতামব ভূহষত হময়হিমলন।
হাওয়ারী েমব্দর বোখো
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হাওয়ারী َّ  حوارেব্দহট হাওয়ার  حوارযথমক উদ্গত। এর অথয শুভ্র।
হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর মুখহলস সঙ্গীমদর ‘হাওয়ারী’
আখো যদওয়ার কারর্ হমলা, তামদর অন্তর ইখলামস পূর্য হিমলা এবং
তামদর হদল পহরষ্কার হিমলা। পাোপাহে তামদর যপাোকও থাকমতা
সাদা। এ ভামবই তামদর নামমর শুভ্রতার অথয সাথযক হয়।
আবার অপর অমথয সাহাযেকারীমকও হাওয়ারী বলা হয়। এ হদক যথমক
যযমহতু তারা সবসময় হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর সহমযাহগতা
করমতন, তাই তামদর হাওয়ারী বলা হমতা। এই অমথযই এক হাদীমস
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ইরোদ কমরন,
إنه ابن عمىت وحواري من أمىت
যস (যুবাইর) আমার ফুপামতা ভাই এবং আমার উম্মমতর মযে হমত
হবমেষ সাহাযেকারী। (মুসনামদ আহমাদ, ৩:৩১৪; নাসায়ী কুবরা, ৫:৮২১২)
যকান যকান মুফাসহসর স্বীয় তাফহসমর উি হাওয়ারীর সংখো বামরাজন
বমল উমল্লখ কমরমিন। (তাফসীমর মাআহরফুল কুরআন, ২:৭১)
‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর হাওয়ারী
পহবত্র কুরআমনর বহর্যত উি আয়ামত এসব হাওয়ারীর কথাই বেি
করা হময়মি। তারাই হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর আহ্বামন সাড়া
হদময় স্বতুঃস্ফূতযভামব দীমনর কামজ তার সাহাযেকারী হময়মিন এবং এ
কামজ সফলতার জন্য আল্লাহ তা‘আলার হনকট দু‘আ কমরমিন। উি
আয়ামত বলা হময়মি,
ُ ِْهْن ال
اّلل
ِ  َّ اِ ََل هى
َ كف َْر ق
ْ ار
ِ َال َم ْن ا َ ْن َص
ُ ُ ْ فَل ىَمَا ا َ َح ىَس عِ ْي هَس م
অতুঃপর যখন ‘ঈসা তামদর কুফরী উপলহি করমলন, তখন হতহন
(তার অনুসারীমদর লে কমর) বলমলন, যক যক আমি, যারা আল্লাহর
পমথ আমার সাহাযেকারী হমব?
এমত এ ইহঙ্গত রময়মি যয, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম
নবুওয়োমতর শুরুমত একাই দাওয়ামতর কাজ সম্পাদন কমরমিন।
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যকান জামা‘আত গিমনর অমপোয় থামকন হন। এ কারমর্
পরবতযীকামল দাওয়ামতর পহরহয হবস্তৃত করার জন্য হতহন যখন
জামা‘আত গিমনর আহ্বান করমলন, তখন তার আহ্বামন অনায়ামসই
তা গিন হময় যগমলা। সুতরাং যয যকান পহরহস্থহতমত অবস্থা অনুযায়ী
দীনী দাওয়ামতর বেবস্থা করা প্রময়াজন। আমরা বুো যায়, দীমনর
দাওয়াতসহ প্রমতেক কাজই এমন পাহাড়সম দৃঢ়তা ও হহম্মমতর দাহব
রামখ। (তাফসীমর মাআহরফুল কুরআন, ২:৭১)
হাওয়ারীমদর সম্পমকয আল্লাহ তা‘আলা অন্য আয়ামত ইরোদ কমরন,
اش َه ْد ِباَ َنى َنا ُم ْسلِ ُم ْو َن
ْ وَلْ قَا ل ُْوا ها َم ىَنا َو
ِ ْي ا َْن ها ِم ُن ْوا ِِب ْ َو ِب َر ُس
َ ْ ار ِىي
ِ َواِذْ ا َْو َح ْي ُت اِ ََل ال َْح َو
স্মরর্ করুন, যখন আহম হাওয়ারীমদর হনকট আপনার মাযেমম এ
প্রতোমদে পাহিময়হি যয, যতামরা আমার প্রহত ও আমার যপ্রহরত
রাসূমলর প্রহত ঈমান আনয়ন কমরা। তারা জবামব বলমলন, আমরা
ঈমান এমনহি এবং (আয় আল্লাহ, ) আপহন সােী থাকুন, আমরা
পূর্য অনুগত। (সূরা মাহয়দা, আয়াত:১১১)

আল্লাহ তা‘আলা পহবত্র কুরআমনর অপর আয়ামত ইরোদ কমরন,
َ
َ ْۤ
ی
ِ ار ا
َ هلل ک ََما ق
ْْۤ ار
ِ ار ٖ ىي َن َم ْن ا َ ْن َص
ِ َال ِع ْي ََس ا ْب ُن َم ْر َي َم لِل ْ َح َو
َ هيايىُ َها الى ِذ ْي َن ها َم ُن ْوا ك ُْو ُن ْْۤوا ا َ ْن َص
ًّۢ ْ هلل فَاه َم َن ْت ىَطٓائِ َف ٌّة ىم
ِن اِ ْس َرٓا ِء ْي َل َو َکف ََر ْت
ِ ار ا
ِ اِ ََل ا
َ هلل ق
ْْۤ ِ ِن َب
ِ َال ال َْح َو
ُ ار ىُي ْو َن َن ْح ُن ا َنْ َص

○ىَطٓائِ َف ۚ ٌّة فَاَ ىي َْد َنا الىَ ِذ ْي َن ها َم ُن ْوا ع هَِل عَ ُد ىِو ِه ْم فَاَ ْص َب ُح ْوا هظ ِه ِر ْي َن

যহ মুহমনগর্, যতামরা আল্লাহর দীমনর সাহাযেকারী হময় যাও,
যযমন, মাহরয়ম তনয় ‘ঈসা হাওয়ারীমদর বমলমিন, আল্লাহর পমথ
যক যক আমার সাহাযেকারী হমব? হাওয়ারীগর্ বলমলন, আমরা
আল্লাহর দীমনর সাহাযেকারী। তারপর বনী ইসরাইমলর একদল ঈমান
আনমলা এবং একদল কুফর করমলা। তখন যারা ঈমান এমনহিল,
আহম তামদর তামদর েত্রুর হবরুমদ্ধ সাহাযে করলাম। ফমল তারা হবজয়ী
হমলা। (সূরা সফ, আয়াত:১৪)
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উপযুযি আয়াতগুমলার প্রহত লেে করমল হদবামলামকর ন্যায় স্পষ্ট হময়
যায় যয, হাওয়ারীগমর্র ঈমামনর দৃঢ়তা এবং সতেমক অকপমট যমমন
যনওয়ার দৃষ্টান্ত হিমলা যবনহজর। দীমন হমকর বুলন্দী ও সুপ্রহতহিত
রাখার জন্য তারা আমরর্ তোগ-হতহতো ও অপূবয কুরবানী দৃষ্টান্ত যপে
কমরহিমলা। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা উম্মমত মুসহলমার মুহমনমদরমক
দীমনর সাহামযের জন্য আমদে কমর যসই হাওয়ারীমদর কথা দৃষ্টান্ত
হহমসমব যপে কমরমিন।
এ হাওয়ারীগর্ ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর জীবিোয় যযমন দীমনর
উন্নহত সাযনকমল্প যমহনত-মুজাহাদা কমরমিন, যতমহন তার দুহনয়া
হমত আসমামন চমল যাওয়ার পরও যথারীহত দীমনর যমহনত-মুজাহাদা
অবোহত যরমখমিন।
আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ কমরন,
ِن
َ اِذْ ق
ِک ا َْن ىُي َ ى
َ ار ىُي ْو َن هي ِع ْي ََس ا ْب َن َم ْر َي َم َه ْل َي ْس َت ِط ْي ُع َر ىُب
َ ن َل َعل َْي َنا َمٓائِ َدةً ىم
ِ َال ال َْح َو
ِن قُل ُْو ُب َنا
َى
َ الس َمٓا ِء ق
ْي○قَا ل ُْوا ن ُِر ْي ُد ا َْن نىَاْك ُ َل ِم ْن َها َو َت ْط َمئ َى
َ َال ا تىَقُوا ا
َ ْ هلل اِ ْن ُك ْن ُت ْم ُىم ْؤ ِم ِن
َال عِ ْي ََس ا ْب ُن َم ْر َي َم اللهى ُه ىَم
ِن هى
َ الش ِه ِد ْي َن○ ق
َ َو َن ْعل َ َم ا َْن ق َْد َص َدقْ َت َنا َو َنك ُْو َن عَل َْي َها م
ۚ َ الس َمٓا ِء َتك ُْو ُن لَ َنا ِع ْي ًدا ى ِِل ىََو لِ َنا َو هاخ ِِر َنا َو ها َي ًة ىِم ْن
ک
َِن ى
َ َر ىَب َناْۤ ا َن ِْز ْل َعل َْي َنا َمٓائِ َدةً ىم

ْ َنل َُها عَل َْيك ُْۚم ف ََم ْن يى
َ ْي○ق
ِهلل اِ ِ ىِنْ ُم َ ى
ُ َال ا
َ ْ الر ِز ِق
ْْۤكف ُْر َب ْع ُد ِم ْنك ُْم فَاِ ِ ىِن
ُ ْ ار ُزقْ َنا َوا َ ْن َت َخ
ْي هى
ْ َو
○ْي
َ ا ُ َع ىِذ ُبه َعذَ ا ًبا ىَِل ْۤ ا ُ َع ىِذ ُب ْۤه ا ََح ًدا ىم
َ ْ ِن ال هْعل َ ِم
যখন হাওয়ারীগর্ বলমলা, যহ ‘ঈসা ইবমন মাহরয়াম, আপনার প্রভু
হক আমামদর জন্য আসমান যথমক (খামদের) একটা খাঞ্চা-মাহয়দা
অবতীর্য করমত পামরন না? ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম বলমলন,
আল্লাহমক ভয় কমরা, যহদ যতামরা মুহমন হও। তারা বলমলা, আমরা
চাই, তা যথমক আমরা খামবা এবং আমামদর অন্তর পূর্য প্রোহন্ত লাভ
করমব আর আমরা (পূমবযর যচময় অহযক প্রতেময়র সামথ) জানমত
পারমবা, আপহন আমামদর যা-হকিু বমলমিন, তা সতে এবং আমরা
এ হবষময় সােেদাতামদর অন্তভুযি হমবা। তখন ‘ঈসা ইবমন মাহরয়াম
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আল্লাহর দরবামর আমবদন করমলন, যহ আমামদর প্রহতপালক
আল্লাহ, আমামদর জন্য আসমান যথমক একহট খাঞ্চা অবতীর্য করুন,
যা আমামদর জন্য আনন্দ উদোপমনর কারর্ হমব আমামদর
পূবযবতযীমদর জন্য ও পরবতযীমদর জন্য এবং আপনার পে হমত একহট
হনদেযন হমব। আমামদর এ হনয়ামত প্রদান করুন। হনিয়ই আপহন
সবযম্ি দাতা। আল্লাহ বলমলন, আহম হনুঃসমন্দমহ যতামামদর জন্য
যস খাঞ্চা অবতীর্য করমবা, হকন্তু তারপর যতামামদর মমযে যয কুফরী
করমব, আহম তামক এমন োহস্ত হদব, যয োহস্ত হবশ্বজগমতর
অন্যকাউমক যদব না। (সূরা মাহয়দা, আয়াত:১১২-১১৫)
নুযুমল মাহয়দার ঘটনা
হাওয়ারীগর্ মজবুত ঈমামনর অহযকারী হওয়া সমেও হনমজমদর
অন্তমরর প্রোহন্তর জন্য হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর হনকট
দরখাস্ত করমলন, আল্লাহ তা‘আলা যযন খাদেভহতয একহট খাঞ্চা নাহযল
কমরন।
যযমহতু আাল্লাহ তা‘আলামক মানমত হমব যমৌহলকভামব চােুষ হনদেযন
প্রতেে করা িাড়াই। ঈমান হবল গাইব বলমত এটাই বুোমনা হয়।
সুতরাং এরপরও যহদ যকান হনদেযন প্রাথযনা করা হয় এবং আল্লাহ যস
হনদেযন প্রদান কমরন, তাহমল যসটা প্রতেে করার পর যকানরকম
নাফরমানী মারািক অপরায বমল হবমবহচত হয়। এ জন্য বহর্যত
আয়ামত উি খাঞ্চা অবতরমর্র পর নাফরমানী করমল, তামদর
সবমচময় কহিন োহস্ত যদওয়া হমব বমল হুেঁহেয়ার কমর যদওয়া হময়হিল।
উি খাঞ্চা নাহযল হময়হিল হক না পহবত্র কুরআমন তা বলা হয়হন। যকান
মারফু হাদীমসও তার উমল্লখ যনই। তমব সাহাবাময় যকরাম ও
তামবয়ীগমর্র বিমবে এর আমলাচনা পাওয়া যায়।
হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আিাস রা. ও হযরত আম্মার ইবমন ইয়াসার
রা.-এর বর্যনামমত, খাঞ্চা নাহযল হময়হিল। জমহুর আমলমমর মত
এটাই। খাঞ্চা চহল্লেহদন পযযন্ত অবতীর্য হময়হিল। যসই খাঞ্চায় হিমলা
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সাতহট মাি ও সাতহট রুহট। যফমরেতাগর্ যসই খাঞ্চা এমন তামদর
সামমন যরমখ যদন। যসই খাঞ্চার খাবার তামদর প্রথম যথমক যেষ পযযন্ত
সকল যলাক আহার কমরন।
তামদরমক বলা হয়, এখান যথমক খামব, হকন্তু পরবতযী হদমনর জন্য
জমা কমর রাখমব না এবং যকানরূপ হখয়ানত করমব না। হকন্তু হকিুহদন
যযমতই তামদর অমনমক যস আমদে অমান্য করমলা। তখন যসই খাঞ্চা
নাহযল হওয়া বে হময় যগমলা এবং নাফরমানমদর োহস্তস্বরূপ েূকর ও
বানমর পহরর্ত করা হমলা। (তাফসীমর ইবমন কাসীর, ৭:৯৫৩)
উমল্লখে, উি আয়ামত বলা হময়মি, নাফরমান হাওয়ারীমদর
দুহনয়ার সবমচময় কহিন োহস্ত যদওয়া হমব। আবার অন্য আয়ামত
যফরাউন ও তার অনুসারীমদর সবমচময় কহিন োহস্তদামনর কথা বর্যনা
কমর ইরোদ হময়মি,
اب
ِ َا َ ْد ِخل ُْوا ها َل ِف ْر َع ْو َن ا ََش ىَد ال َْعذ
হকয়ামমতর হদন (মফমরেতামদর বলা হমব) যফরাউমনর দলবলমক
সবমচময় কহিন আযামবর মমযে প্রহবষ্ট কমরা। (সূরা মুহমন, আয়াত:৪৬)
অপরহদমক মুনাহফকমদর জাহান্নামমর সবমচময় হনেগহ্বমর োহস্তদামনর
কথা উমল্লখ কমর বলা হময়মি,
َْي ِِف ى
ار
َ الد ْر ِك ْاِل َ ْس َف ِل م
َ ْ اِ ىَن ال ُْم َنا ِف ِق
ِ ِن ال ىَن
হনিয় মুনাহফকরা জাহান্নামমর সবমচময় হনেগহ্বমর থাকমব। (সূরা হনসা,
আয়াত:১৪৫)

এ বোপামর ইবমন জারীর রহ. বমলন, হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আমর
রা. বমলমিন, হকয়ামমতর হদন হতন প্রকার যলাকমক কহিনতম োহস্ত
প্রদান করা হমব। ১. মুনাহফক; ২. খাদেপূর্য খাঞ্চা অবতরমর্র পর
যারা কুফরী কমরহিমলা এবং ৩. যফরাউমনর দলবল। (তাফসীমর ইবমন
কাসীর, ৭:৯৫৩)

‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমক হতোর অপমচষ্টা
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আল্লামা ইবমন কাসীর রহ. বমলন, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস
সালামমর নবুওয়োত লামভর পর ইহুদীমদর গাত্রদাহ শুরু হময় যগল।
তারা হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর মুহজযাসমূহ অস্বীকার যতা
করল-ই, যসই সামথ নানাভামব তার হবরুদ্ধাচরর্ করমলা এবং তামক
কষ্ট যদওয়ার সম্ভাবে সব পথ তারা অবলম্বন করমলা। যার দরূন হযরত
‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম যসখামন থাকমত পারমলন না। তখন হতহন
তার মামক হনময় হবহভন্ন নগরী সফর করমত লাগমলন এবং যসখানকার
মানুষমদর দীমনর দাওয়াত হদমত লাগমলন।
ইহুদীরা যখন সব প্রমচষ্টায় বেথয হময় যগমলা এবং হযরত ‘ঈসা
‘আলাইহহস সালামমক দীমনর দাওয়াত যথমক হনবৃত্ত করমত পারমলা
না,
তখন অন্যরকম প্রমচষ্টা হহমসমব তৎকালীন দামমেমকর
নেত্রপূজারী মুেহরক বাদোর কামি খবর পািামলা যয, বায়তুল
মুকািাস এলাকায় এক যলাক মানুষমক যফতনায় যফমল হবভ্রান্ত কমর।
হতহন বাদোর হবরুমদ্ধ জনগর্মক উসমক যদন। তখন যসই মুেহরক
বাদো েুি হময় বায়তুল মুকািামসর গভনযমরর হনকট হচহি হলখমলন।
তামত হতহন ফরমান পািামলন, উি বেহিমক পাকড়াও করা যহাক
এবং তামক যমর েূমল চহড়ময় মৃতুেদণ্ড কাযযকর করা যহাক। যযন
যলামকরা তার যফতনা যথমক হনরাপদ থামক।
ফরমান আসার সামথ সামথ বায়তুল মুকািামসর গভনযর হকিু ইহুদীমক
হনময় যসই ঘরহট যঘরাও কমর যফলমলা, যযখামন হযরত ‘ঈসা
‘আলাইহহস সালাম তার হাওয়ারীমদর হনময় অবস্থান করহিমলন। যসই
হাওয়ারীমদর সংখো হিমলা বারজন। হদনহট হিমলা শুক্রবার বাদ আসর।
যখন ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম অনুভব করমলন যয, তার পমে যবর
হময় অন্য যকাথাও যাওয়ার উপায় যনই, তখন হতহন হাওয়ারীগর্মক
উমিশ্য কমর যঘাষর্া হদমলন, যতামামদর মমযে যক আমি, যামক
আমার মমতা কমর যদওয়া হমব এবং তামক েহীদ করা হমব, হবহনমময়
যস জান্নামত আমার সামথ থাকমব?
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যস সময় তামদর মযে হমত একজন যুবক ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর
আহ্বামন সাড়া হদমলন। ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম তামক মমন করমলন
যয, হতহন এমত সেম হমবন না। অতুঃপর হদ্বতীয় ও তৃতীয়বার উি
যঘাষর্ার পুনরাবৃহত্ত করমলন। হকন্তু প্রমতেক বারই ঐ যুবকই সাড়া
হদমলন। তার আমবগ যদমখ পহরমেমষ ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম তামক
হনবযাহচত কমর বলমলন, তুহমই যসই বেহি। অতুঃপর আল্লাহ তা‘আলা
যসই যুবমকর আকৃহত হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর মমতা কমর
হদমলন। ইমতামমযে ঘমরর িাদ যফমট রাস্তা হময় যগমলা। তখন যসখান
হদময় হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমক আল্লাহ তা‘আলা আসমামন
উহিময় হনমলন। এ সম্পমকয আল্লাহ তা‘আলা পহবত্র কুরআমন ইরোদ
কমরন,

َ ْي ال هْم ِک ِر ْي َن ○ اِذْ ق
َک اِ ََلى
َ ک َو َرا ِف ُع
َ هلل هي ِع ْي هَْۤس اِ ِ ىِنْ ُم َت َو ِفى ْي
ُ َال ا
ُ هلل َوا
ُ َو َمک َُر ْوا َو َمک ََر ا
ُ ْ هلل َخ
ک ف َْو َق الىَ ِذ ْي َن َکف َُر ْْۤوا اِ هَل َي ْو ِم
َ ِن الىَ ِذ ْي َن َکف َُر ْوا َو َجاع ُِل الىَ ِذ ْي َن ا تىَ َب ُع ْو
َ کم
َ َو ُم َط ِىه ُر
○الْ ِق هي َم ۚ ِة ُث ىَم اِ ََلىَ َم ْر ِج ُعك ُْم فَاَ ْحك ُُم َب ْي َنك ُْم ِف ْي َما ُك ْن ُت ْم ِف ْي ِه َت ْخ َتلِف ُْو َن
তারা (কামফররা হযরত ‘ঈসার হবরুমদ্ধ) চক্রান্ত করমলা এবং আল্লাহও
যকৌেল করমলন। বস্তুত আল্লাহ সবযামপো য্ি যকৌেলী। (আল্লাহ
তা‘আলার যকৌেল যস সময় প্রকাে যপল) যখন হতহন বলমলন, যহ
‘ঈসা, আহম আপনামক সহীহ-সালামমত হফহরময় হনব এবং আমার
কামি তুমল হনব এবং যারা কুফরী অবলম্বন কমরমি, তামদর
(উৎপীড়ন) যথমক আপনামক মুি করমবা। আর যারা আপনার অনুসরর্
করমি তামদর হকয়ামত হদবস পযযন্ত যস সকল যলামকর উপর প্রবল
রাখমবা, যারা আপনামক অস্বীকার কমরমি। তারপর যতামামদর
সকলমক আমার কামি হফমর আসমত হমব। তখন আহম যতামামদর
মমযে যস হবষময় মীমাংসা করমবা, যা হনময় যতামরা হবমরায করমত।
(সূরা আমল ইমরান, আয়াত : ৫৪-৫৫)

ইহুদীরা যখন হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমক েূমল চহড়ময় হতো
করমত তার ঘর যঘরাও কমর যফমল, তখন আল্লাহ তা‘আলা হযরত
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‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমক সান্তনাবার্ী শুহনময় পােঁচহট প্রহতশ্রুহত
প্রদান কমরন। উপযুযি আয়ামত যসই পােঁচহট প্রহতশ্রুহতর কথা বেি করা
হময়মি।
১. হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম কামফরমদর েূমল হবদ্ধ হময় হনহত
হমবন না, হকয়ামমতর পূমবয তামক দুহনয়ায় যপ্ররর্ কমর স্বাভাহবক মৃতুে
দান করা হমব।
২. এখন তামক কামফরমদর যথমক রো কমর আসমামন উহিময় যনওয়া
হমব।
৩. তামক কামফরমদর অপবাদ যথমক মুি করা হমব।
৪. যারা তামক অনুসরর্ করমব,
উপর হবজয়ী কমর রাখা হমব।

তামদর হকয়ামত পযযন্ত কামফরমদর

৫. তার বোপামর মতমভদকারীমদর মমযে হকয়ামমতর হদন ফায়সালা
করা হমব এবং নাফরমানমদর োহস্ত যদওয়া হমব।
বহর্যত পােঁচহট হবষময়র প্রথমহট হমে, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস
সালামমর আসমান যথমক হকয়ামমতর পূমবয দুহনয়ায় অবতরর্ এবং
হনহদযষ্ট কাল দুহনয়ায় জীবনযাপন কমর স্বাভাহবকভামব মৃতুেবরর্।
ك
َ  اِ ِ ىِنْ ُم َت َو ِف ْىيআহম আপনামক
স্বাভাহবক ওফাত দান করমবা। এর বোখোয় রঈসুল মুফাসহসরীন
হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আিাস রা. এর তাফসীর হমে,
ك ِِف ْ هاخ ِِر
َ ك ثُ ىَم ُم َت َو ِفى ْي
َ ِن َرا ِف ُع
َ ك َو َرا ِف ُع
َ اَل اِ ِ ىِنْ ُم َت َو ِفى ْي
َاس ِِف ْ ق َْولِه َت َع ه
ٍ َع ِن ا ْب ِن َع ىب
ْ ِ ك اِ ََلىَ َي ْع
এ প্রসমঙ্গ উি আয়ামত বলা হময়মি,

ان
ِ ال ىَز َم
হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আিাস রা. বমলন, এখামন আল্লাহ তা‘আলা
বলমিন, আপনামক আসমামন উহিময় হনমবা এবং আহখরী যমানায়
(হকয়ামমতর পূমবয) ওফাত দান করমবা। (দুরমর মানসূর ২:৩৬)
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আল্লাহ তা‘আলা ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমক আসমামন উহিময় যনয়ার
পর মুহূমতয বাদোর যলামকরা কমে প্রমবে কমর হযরত ‘ঈসা
‘আলাইহহস সালামমর সাদৃশ্য ঐ যুবকহটমক যদমখ তামকই ‘ঈসা মমন
কমর যমর হনময় েূমল চড়ামলা।
এ বোপামর ইয়াহুদী-হিস্টানমদর ভ্রাহন্ত
এ ঘটনার কারমর্ই ইহুদীরা মমন কমরমি, তারা ‘ঈসা ‘আলাইহহস
সালামমক েূমল চহড়ময়মি। যতমহনভামব সাযারর্ হিস্টানরা, যারা
প্রকৃত অবস্থা প্রতেে কমরহন, তারাও ইহুদীমদর এ হমথো কথা হবশ্বাস
কমর তামদর সামথ একমত হময় যগমি। অথচ আসল ঘটনা সম্পূর্য
হভন্ন, যা পূমবয বর্যনা করা হময়মি। এ ঘটনার এমন হববরর্ই কুরআন
ও হাদীমস বহর্যত হময়মি। পহবত্র কুরআমনর এ বোপামর ইরোদ
হময়মি,
ِن
ِ َوق َْول ِِه ْم اِ نىَا قَ َتل ْ َنا ال َْم ِس ْيحَ ِع ْي هَس ا ْب َن َم ْر َي َم َر ُس ْو َل هى
ْ اّلل َو َما قَ َتل ُْوهُ َو َما َصل َُب ْوهُ َو لهك
َِن ِعل ٍْم اِ ىَِل ا ِىت َباعَ ا ى
لظ ِىن َو َما
ِف َش ٍى
ْ ك ِىم ْن ُه َما ل َُه ْم ِبه م
ْ ِ َُش ِىب َه ل َُه ْم َواِ ىَن الىَ ِذ ْي َن ا ْخ َتلَف ُْوا ِف ْي ِه ل
○اّلل َع ِز ْي ًزا َح ِك ْي ًما
ُ َان هى
ُ  َب ْل ىَرف ََع ُه هى،قَ َتل ُْوهُ َي ِق ْي ًنا
َ اّلل اِل َْي ِه َوك

“তারা ‘ঈসামক হতো কমরহন এবং েূমলও চড়ামত পামরহন। তমব
তামদর হবভ্রম হময়হিল। প্রকৃতপমে যারা এ সম্পমকয মতমভদ কমরমি,
তারা এ হবষময় সংেময় হনপহতত এবং এ হবষময় অনুমামনর অনুসরর্
িাড়া তামদর প্রকৃত যকান োন হিমলা না। সতে কথা হমে, তারা
‘ঈসামক হতো কমরহন। বরং আল্লাহ তামক হনমজর কামি তুমল
হনময়মিন। বস্তুত আল্লাহ মহা েমতার অহযকারী ও অহত প্রোবান।”
( সূরা হনসা, আয়াত:১৫৭-১৫৮)

উি আয়ামত স্পষ্টভামব প্রমার্ হয় যয, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস
সালামমক ইহুদীরা হতো করমত পামরহন, বরং আল্লাহ তা‘আলা তামক
কুদরতীভামব আসমামন তুমল হনময়মিন। ইয়াহুদী-হিস্টানরা এ
বোপামর ভুমল হনপহতত। সুতরাং হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর
বোপামর মুসহলমমদর সহিক হবশ্বাস রাখা কতযবে।
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হকয়ামমতর পূমবয ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর অবতরর্
উি আয়ামতর একহট অংমে হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর
বোপামর হকয়ামমতর পূমবয দুহনয়ায় অবতরমর্র ভহবষ্যদ্বার্ী করা
হময়মি। হতহন হকয়ামমতর পূমবয উম্মমত মুহাম্মদীর মামে অবস্থান কমর
তামদর যনতৃে দান করমবন এবং দাজ্জালমক হতো করমবন। এ সম্পমকয
বহু মুতাওয়াহতর হাদীস বহর্যত হময়মি, যা এ বোপামর অকাটে বর্যনা
প্রদান কমরমি। এ প্রসমঙ্গ আল্লামা ইবমন কাসীর রহ. স্বীয় তাফসীরগ্রমে
হলমখমিন,
َ
ن ْو ِل عِ ْي هَس
ِ ث َع ْن َر ُس ْو ِل ا
ُ ُ ِٰب ب
ُ َوق َْد َت َوا َت َر ِت ْاِل ََحا ِد ْي
ُ هلل َص َىِل ا
َ َ هلل عَل َْي ِه َو َسل ى َم ا َنىَه ا َ ْخ
.الس ََل ُم ق َْب َل َي ْو ِم الْ ِق َيا َم ِة اِ َما ًما َعا ِد ًِل
ََعل َْي ِه ى
এ বোপামর হাদীসসমূহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম
হমত মুতাওয়াহতরভামব বহর্যত হময়মি যয, হকয়ামমতর পূমবয হযরত
‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর ন্যায়পরায়র্ যনতারূমপ অবতরমর্র
সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম হদময়মিন।
(তাফসীমর মাআহরফুল কুরআন, ২:৬৪)

হকয়ামমতর পূমবয হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর আসমান যথমক
অবতরর্ এবং তার তখনকার যাবতীয় অবস্থা প্রসমঙ্গ হাদীস েরীমফ
হবস্তাহরতভামব আমলাচনা করা হময়মি। হনমে এ সম্পহকযত হববরর্
হাদীমসর আমলামক যপে করা হমলা।
‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর অবতরমর্র যপ্রোপট
হযরত আবু হুরায়রা রা. যথমক বহর্যত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়াসাল্লাম বমলন, আমার ও ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর মামে যকান
নবী আগমন কমরনহন। অবশ্যই হতহন দুহনয়ায় পুনরায় অবতরর্
করমবন। যতামরা যখন তামক যদখমব, তখন অনায়ামসই যতামরা
তামক হচনমত পারমব। হতহন মযেম গড়মনর, গাময়র রং উজ্জ্বল,
হালকা হলুদ রং-এর যজাড়া পহরহহত থাকমবন। মমন হমব তার চুল
যথমক পাহন েরমি (মগাসল কমর যবর হমল যযমন হয়)। অথচ তামক
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পাহন স্পেয কমরহন। হতহন ইসলামমর পমে কামফরমদর হবরুমদ্ধ হজহাদ
পহরচালনা করমবন। হিস্টানমদর ক্রুে যভমঙ্গ যফলমবন এবং েূকর হতো
করমবন। হতহন হজহযয়া-কর উহিময় হদমবন। তার সমময় আল্লাহ
তা‘আলা ইসলাম বেতীত সব যময হবলীন কমর হদমবন। আর ‘ঈসা
‘আলাইহহস সালাম দাজ্জালমক ধ্বংস করমবন। অতুঃপর তার
স্বাভাহবক ওফাত হমব। মুসহলমরা তার জানাযার নামায সম্পন্ন কমর
রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর রওযার পামশ্বয তামক
দাফন করমবন। (সুনামন আবু দাউদ, ৪:১১৭; মুসনামদ আহমাদ, ২:৪৩৭;
ইবমন জাহরর, ৬:১৬; দুরমর মানসুর, ২:২৪২; ফাতহুল বারী, ৬:৩৫৭)

হযরত আমর ইবমন সুহফয়ান সাকাফী রহ. বমলন, আমামক জননক
আনসারী একজন সাহাবীর সূমত্র জাহনময়মিন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ইরোদ কমরমিন, অতুঃপর মুসহলমরা এমন
অেকামর পহতত হমব যয, যকান বেহি (যহদ যস অেকামর হাত
প্রসাহরত কমর তা হমল যস) হনমজ হনমজর হাত যদখমত পামব না। হিক
তখনই হযরত ‘ঈসা ইবমন মাহরয়াম ‘আলাইহহস সালাম অবতরর্
করমবন। যলাকমদর সামমন হতহন আিপ্রকাে করমবন। তারা তামদর
সামমন এমন একজন বেহিমক যদখমত পামব, যার পরমন থাকমব
যলৌহবময এবং হামত থাকমব (বেযা বা বল্লমমর মমতা) যুদ্ধাস্ত্র। তারা
তামক হজোসা করমব, ‘আপহন যক’? জবামব হতহন বলমবন, আহম
আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং (তার যপ্রহরত) রুহ ও কামলমা ‘ঈসা
ইবমন মাহরয়াম। ( দুরমর মানসুর, ২:২৪৩; তারীমখ হদমােক, ১:৬১৫)
‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর অবতরমর্র প্রকৃহত
হযরত নাওয়াস ইবমন সামআন রা. বমলন, ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম
দামমেমকর পূবযহদমক সাদা হমনামরর হনকট অবতরর্ করমবন। হতহন
হালকা হলুদ রমের যজাড়া পহরহহত অবস্থায় দুজন যফমরেতার কােঁময
ভর কমর নামমবন। যখন হতহন মাথা হনচু করমবন, তখন মাথা যথমক
পাহনর যফােঁটা টপমক পড়মব এবং মাথা উেঁচু করমলও পাহনর যফােঁটা
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পড়মব। যয পাহনর যফােঁটা মুিার ন্যায় রুপার টুকরার মমতা স্বে হমব।
তার হনুঃশ্বামসর বাতাস যযই কামফরমকই স্পেয করমব, যস-ই মারা
যামব। তার হনুঃশ্বামসর বাতাস তার দৃহষ্টসীমা পযযন্ত িহড়ময় যামব। হতহন
দাজ্জালমক বামব লুি-এর হনকমট পামবন এবং যসখামনই তামক হতো
করমবন। (মুসহলম েরীফ, ২:৪০২; সুনামন আবু দাউদ, ৪:১১৭; জামম
হতরহমযী, ৯:৯২; সুনামন ইবমন মাজাহ, হাদীস নং ১৩৫৬; মুসনামদ আহমাদ
৪:১৮১)

‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর অবতরর্কালীন অবস্থা
হযরত উসমান ইবমন আবুল আস রা. বমলন, আহম রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমক বলমত শুমনহি, হযরত ‘ঈসা
‘আলাইহহস সালাম ফজমরর নামামযর সময় অবতরর্ করমবন। তখন
মুসহলমমদর আমীর (মাহদী) তার হনকট আমবদন জানামবন, যহ
আল্লাহর রুহ, আপহন নামায পড়ান। হতহন বলমবন, এ উম্মত, এমক
অমন্যর উপর আমীর। তখন আমীর (ইমাম মাহদী) অগ্রসর হময় নামায
পড়ামবন। (মুসনামদ আহমাদ, ৪:২১৬; মুসতাদরামক হাহকম, ৪:৪৭৮)
হযরত আবু হুরায়রা রা. হমত বহর্যত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়াসাল্লাম বমলন, ‘ঈসা ইবমন মাহরয়াম অবতরর্ করমবন জহমমনর
য্ি ও যনক যলাকমদর হনকট। আর তামদর সংখো হমব ৮ে পুরুষ ও
৪ে মহহলা। ( কানযুল উম্মাল, ৭:২০৩)
হযরত আবু হুরায়রা রা. হমত বহর্যত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়াসাল্লাম ইরোদ কমরন, যখন মুসহলমরা কুসতুনতুহনয়া যথমক
হসহরয়ার কুদমস প্রমবে করমব, তখন দাজ্জামলর প্রাদুভযাব হমব। তখন
তার ও তার দলবমলর যমাকামবলার জন্য মুসহলমরা যুমদ্ধর প্রস্তুহত হনময়
কাতার যসাজা করমব। ইমতামমযে ইকামত হময় যামব। হিক তখনই
‘ঈসা ইবমন মাহরয়াম অবতরর্ করমবন। হতহন মুসহলমমদর আমীরমক
(ইমাম মাহদীমক) নামামযর আমদে করমবন। যখন আল্লাহর দুেমন
দাজ্জাল ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমক যদখমব, তখন এমনভামব গমল
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যামব, যযমন লবর্ পাহনমত গমল যায়। আল্লাহ তা‘আলা দাজ্জালমক
‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর হামত ধ্বংস করমবন। ‘ঈসা ‘আলাইহহস
সালাম তামক হতো কমর তার রিমাখা অস্ত্র মুসহলমমদর যদখামবন।
(মুসহলম েরীফ, ২:৪০৩)

যমাল্লা আলী কারী রহ. হমেকামতর বোখোগ্রে হমরকামতর ৫ম খমণ্ড
১৯৭ পৃিায় হলমখমিন, ইবমন কাসীর রহ. বমলন, এই যরওয়াময়মত
আমি, ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম বায়তুল মুকািামস অবতরর্
করমবন। অন্য বর্যনায় আমি, হতহন জদযামন অবতরর্ করমবন। অপর
বর্যনামমত, হতহন মুসহলম-মসনাসদমর অবতরর্ করমবন। যমাল্লা আলী
কারী রহ. বমলন, বায়তুল মুকািামস অবতরর্ করার হাদীস ইবমন
মাজাহ রহ. বর্যনা কমরমিন। যসটাই আমার হনকট অহযক গ্রহর্মযাগে।
যহদও আজ বায়তুল মুকািামস যকান হমনার যনই, তবু তার
অবতরমর্র পূমবয যসখামন হমনার হনহমযত হমব বলা যায়।
অবতরমর্র পর ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর জীবনযাপন
হযরত আবু হুরায়রা রা. হমত বহর্যত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়াসাল্লাম বমলন, ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম পৃহথবীমত চহল্লে বির
অবস্থান করমবন। (সুনামন আবু দাউদ ৪:১১৭; মুসনামদ আহমাদ ২:৪৩৭)
হকন্তু সহীহ মুসহলমমর বর্যনায় আমি, অতুঃপর যলামকরা সাত বির
অবস্থান করমব’। োময়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুিা রহ. বমলন,
আমার যদখা সহীহ মুসহলমমর সমস্ত যনাসখায় এমনহট যপময়হি।
যতমহনভামব মুসনামদ আহমদ, দুরমর মানসুর ও মুসতাদরামক
এরূপই বহর্যত হময়মি। আর এটা সহীহ বর্যনা। আমার মমত, এর অথয
হমলা, যলাকজন দীঘয অমনক বির বসবাস করমব। আর এই দীঘয
বিমরর হবমিষর্ হমলা চহল্লে বির।
সুনামন আবু দাউদ ও মুসনামদ আহমদ-এর বর্যনায় এর সমথযন পাওয়া
যায়। যসখামন বর্যনা করা হময়মি, ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম
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পৃহথবীমত দীঘযহদন এমন অবস্থায় বসবাস করমবন যয, তামদর মামে
েত্রুতা ও হহংসা-হবমদ্বষ থাকমব না, থাকমব শুযু ভ্রাতৃে।
সুতরাং বুো যগমলা, পূমবযাি হাদীমস সাত বমল অহযকসংখেক
বুোমনাই উমিশ্য। যযমন, পহবত্র কুরআমনর এক স্থামন বলা হময়মি,
যহদ সাত সমুমদ্রর পাহন কাহল হয় (এবং তা হনুঃমেষ হময় যায়),
তারপর আমরা সাত সমুদ্র তার পমর যযাগ করা হয়, তবু আল্লাহর
গুর্গান যেষ হমব না।
আল্লামা আলুসী রহ. এর বোখো বমলন, এখামন সাত সমুদ্র দ্বারা
উমিশ্য হমলা অহযক সংখেক সমুদ্র, যা হাজার ও লাখ সংখোমকও
োহমল কমর। এখামন হনহদযষ্ট সাত উমিশ্য নয়।
এ জন্য আল্লামা ইবমন হাজার রহ. বমলন, ‘ঈসা ‘আলাইহহস
সালামমর পুমরা অবস্থান অবতরমর্র পর চহল্লে বির হমব। আর হতহন
সাত বিমরর বর্যনা উমল্লখ করার পর সহীহ যরওয়াময়ত উমল্লখ
কমরমিন, যামত চহল্লে বিমরর কথা আমি এবং যরওয়াময়তগুমলা
উমল্লখ করার পর হতহন যকান মন্তবে কমরনহন। (আত-তাসরীহ হবমা
তাওয়াতারা হফ নুযূহলল মাসীহ, ১২৮ পৃিা)

অবশ্য হমেকাত েরীমফর এক হাদীস দ্বারা জানা যায়, হতহন আসমান
যথমক অবতরমর্র পর ৪৫ বির জীহবত থাকমবন।
‘ঈসা আ. এর হববাহ ও দাম্পতেজীবন
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম জুযাম যগামত্রর
প্রহতহনহযদলমক সমম্বাযন কমর বমলমিন,
মারহাবা শু‘আইব
‘আলাইহহস সালামমর সম্প্রদায় এবং মুসা ‘আলাইহহস সালামমর
শ্বশুরালয়। হকয়ামত সংঘহটত হমব না, যতের্ না যতামামদর মামে
হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম অবতরর্ কমরন এবং তার সন্তান
হমব।

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

53

মুকহরযী রহ. খুতুবামত উমল্লখ কমরমিন, হযরত আবদুল্লাহ ইবমন
আিাস রা. হমত বহর্যত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম
ইরোদ কমরন, ‘হনিয় ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম জহমমন এমস হববাহ
করমবন এবং তার সন্তান হমব। হতহন (হবময়র পর) উহনে বির অবস্থান
করমবন। (ফাতহুল বারী, ৬:৩৫৭)
পৃহথবীমত অবতরমর্র পর ‘ঈসা আ. কী করমবন
হযরত আবু হুরায়রা রা. হমত বহর্যত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়াসাল্লাম ইরোদ কমরন, হকয়ামত সংঘহটত হমব না, যতের্ না
‘ঈসা ইবমন মাহরয়াম ন্যায়পরায়র্ হবচারক ও ইনসাফগার যনতা
হহমসমব অবতরর্ করমবন। হতহন ক্রুে ধ্বংস করমবন এবং েূকর হতো
করমবন। হতহন হজহযয়ার হবযান উহিময় হদমবন। হতহন এত পহরমার্ মাল
দান করমবন যয, তা গ্রহর্ করার মমতা যলাক থাকমব না। (সুনামন
ইবমন মাজাহ, হাদীস নং ১৩৬৩; মুসনামদ আহমাদ, ২:৪৯৪)

‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম দাজ্জালমক হতো করা সম্পমকয হযরত আবু
উমামা বামহলী রহ. হমত বহর্যত হময়মি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম বমলন,
ফজমরর নামায যেমষ ‘ঈসা
‘আলাইহহস সালাম বলমবন, ( মসহজমদর) দরজা যখাল। তখন যস
দরজা যখালা হমব। যস সময় দরজার হপিমন থাকমব দাজ্জাল ও তার
সঙ্গী সত্তর হাজার ইহুদী, যারা সবাই চাদর পহরহহত এবং তমলায়ার
হামত ও অস্ত্রেমস্ত্র সহজ্জত থাকমব। যখন দাজ্জাল ‘ঈসা ‘আলাইহহস
সালামমর হদমক তাকামব, তখন এমনভামব গমল যামব যযমন পাহনমত
লবর্ গমল যায়। অতুঃপর যস পলায়ন করমত চাইমব। তখন ‘ঈসা
‘আলাইহহস সালাম বলমবন, আহম যতামামক হতো করমবা, তুহম
আমার হাত যথমক যরহাই পামব না। অতুঃপর তার হপিমন যাওয়া কমর
‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম তামক বামব লুি-এর হনকট পামবন এবং
যসখামন তামক হতো করমবন। তখন আল্লাহ তা‘আলা ইহুদীমদর পরাস্ত
করমবন। এমনহক যয বস্তুর হপিমন যকান ইহুদী লুহকময় থাকমব,
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আল্লাহ যস বস্তুমক কথা বলার েমতা দান করমবন, পাথর, গাি,
যদয়াল এবং প্রমতেক বস্তুমক বাকেহি দান করমবন। তমব গারকাদ
তথা োউগািমক বাকেহি দান করমবন না। যকননা, এটা ইহুদীমদর
বপনকৃত গাি, তাই এ গাি কথা বলমব না। এটা িাড়া অন্য প্রমতেক
বস্তু এভামব বলমব, যহ আল্লাহর বান্দা, এই যতা এক ইহুদী আমার
হপিমন! এমসা, তামক হতো কমরা। তখন প্রমতেমক এহগময় আসমব
এবং বুমকর উপর তমলায়ার হদময় আঘাত কমর ইহুদীমক হতো করমব।
(সহীহ বুখারী, ৬:৭৫; মুসনামদ আহমাদ, ৪:২১৬; দুরমর মানসুর, ২:২৪৩)

‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম ইসলাম িাড়া সব যমযমক বাহতল কমর হদমবন
মমময হযরত আবু হুরায়রা রা. হমত বহর্যত হময়মি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ইরোদ কমরন, আল্লাহ তা‘আলা ‘ঈসা
‘আলাইহহস সালামমর যামানায় সব যময হনুঃমেষ কমর হদমবন। শুযু
ইসলাম বাহক থাকমব। (ফাতহুল বারী, ৬৩৫৭)
যতমহন হযরত আবু হুরায়রা রা. যথমক বহর্যত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ইরোদ কমরন, ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম
‘রাওহা’ নামক স্থামন অবতরর্ করমবন। যসখান যথমক হমের ইহরাম
বােঁযমবন। এরপর আবু হুরায়রা রা. হনমম্মর আয়াতখানা হতলাওয়াত
কমরন,
اب اِ َىِل ل َُي ْؤ ِمن ىََن ِبه ق َْب َل َم ْو ِته
ِ َواِ ْن ىِم ْن ا َ ْه ِل الْ ِك َت
আহমল হকতাবমদর যারাই থাকমব, তারা তার মৃতুের পূমবয অবশ্যই
ঈমান আনমব।
দুরমর মানসূমরর বর্যনায় রময়মি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়াসাল্লাম বমলন, ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম আমার কবমরর হনকট
তােরীফ আনমবন এবং আমামক সালাম হদমবন। আহম তার সালামমর
জবাব হদমবা। (সহীহ মুসহলম, ২:২০৪; মুসনামদ আহমাদ, ২:২৯০)
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অপর বর্যনায় রময়মি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম
ইরোদ কমরন, হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম হকতাবুল্লাহ এবং
আমার সুন্নমতর উপর আমল করমবন। যখন তার ইমন্তকামলর সময়
হমব, তখন তার হুকুমম বনী তাহমমরর এক বেহিমক খলীফা হনযুি
করা হমব। তার নাম হমব মুক‘আদ।
‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম যখন মারা যামবন, তখন মানুষ হতন বির
সময় স্বাভাহবকভামবই অহতবাহহত করমব। অতুঃপর আল্লাহ তা‘আলা
যলাকমদর সীনা হমত কুরআন ও মাসহাফ উহিময় হনমবন। ( ইো‘আত,
২৪০ পৃিা, হাবী, ২৮৯ পৃিা)

‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর আহবভযাবকালীন বরকত
হাদীস েরীমফ বহর্যত হময়মি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়াসাল্লাম বমলন, ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর সময় জহমনমক বলা
হমব, যতামার সব ফল উৎপন্ন কমরা এবং বরকত হফহরময় দাও। তখন
একটা ডাহলম একদল যলাক যখময় যেষ করমত পারমব না এবং তার
যখাসার িায়ায় অমনমক িায়া গ্রহর্ করমত পারমব।
আর যদাহনকৃত দুময এমন বরকত দান করা হমব, একটা
দুগ্ধদানকাহরর্ী উষ্ট্রীর দুয একটা বড় জামামতর জন্য যমথষ্ট হমব এবং
একটা গাভীর দুয একটা যগামত্রর যলাকমদর তৃপ্ত কমর হদমব। আর
একটা বকহরর দুয একটা পহরবামরর পহরতৃহপ্তর জন্য যমথষ্ট হমব।
(সুনামন আবু দাউদ, ৪:১১৭)
হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আমর রা. হমত বহর্যত , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ইরোদ কমরন, যলামকরা অমনক বির
এমনভামব বসবাস করমব যয, তামদর মামে েত্রুতা ও হহংসা-হবমদ্বষ
থাকমব না। (মুসনামদ আহমাদ, ২:১৬৬)
ইয়াজুজ ও মাজুমজর আহবভযাব এবং ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর তুর
পবযমত অবস্থানগ্রহর্
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হযরত নাওয়াস ইবমন সামআন রা. হমত বহর্যত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ইরোদ কমরন, অতুঃপর (যুদ্ধ যেমষ) ‘ঈসা
‘আলাইহহস সালামমর হনকট এক বাহহনী আসমব, যামদর আল্লাহ
তা‘আলা দাজ্জামলর যফতনা যথমক যহফাজত করমবন। ‘ঈসা
‘আলাইহহস সালাম তামদর যচহারা যথমক যুদ্ধ-সফমরর যূলা-বাহল মুমি
হদমবন এবং জান্নামত তামদর মযযাদার হবষময় বয়ান করমবন।
এমন সময় আল্লাহ তা‘আলা হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর হনকট
এই মমময ওহী পািামবন যয, এখন আহম আমার এমন হবমেষ
বান্দামদর দুহনয়ামত হবচরমর্র সুমযাগ যদমবা, যামদর সামথ যুদ্ধ করার
েমতা ও সাহস কামরা যনই। সুতরাং আপহন আমার যনকবান্দামদর
হনময় তুর পাহামড় আ্য় হনন। এরপর আল্লাহ তা‘আলা ইয়াজুজ ও
মাজুজমক যিমড় হদমবন। (তারা এত হেপ্রতার সামথ হামলা চালামব,
মমন হমব) তারা উেঁচু ভূহম যথমক যনমম আসমি। তামদর সম্মুখবতযীরা
বুহাইরা তাবাহরয়া সমুদ্র অহতক্রমকামল তার মমযে অবহস্থত সব পাহন
পান কমর যফলমব। তামদর পিাদগামীরা সমুদ্র অহতক্রমকামল বলমব,
‘এখামন মমন হয় একসময় পাহন হিল’।
হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম ও তার সাথীরা তখন পাহামড় অবরুদ্ধ
থাকমবন। যসসময় তামদর হনকট পাহামড়র চূড়া দাহম হমব যযমন
যতামামদর হনকট আজ একে হদনার দাহম।
অতুঃপর আল্লাহর নবী হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম ও তার সঙ্গীরা
আল্লাহর হনকট কায়মমনাবামকে দু‘আ করমবন। আল্লাহ তা‘আলা
তামদর দু‘আ কবুল করমবন। ফমল আল্লাহ তা‘আলা ইয়াজুজ ও
মাজুমজর ঘামড় একপ্রকার কীট সৃহষ্ট কমর হদমবন। ফমল অল্প সমময়
খুব সহমজ তারা মৃতুেবরর্ করমব, যযমন একজন বেহির মৃতুে ঘমট।
অতুঃপর ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম ও তার সঙ্গীগর্ জহমমন যনমম
আসমবন। তখন পুমরা জহমমন ইয়াজুজ ও মাজুমজর লামে পূর্য থাকমব
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এবং লামের দুগযমে পহরমবে দূহষত হময় যামব। তারা জহমমনর এক
হবঘত জায়গাও ফােঁকা পামবন না।
পুনরায় ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম ও তার সাথী মুহমনগর্ আল্লাহর
দরবামর দু‘আ করমবন। তখন আল্লাহ তা‘আলা লম্বা গরদানহবহেষ্ট
একপ্রকার পাহখ পািামবন। পাহখগুমলা যসসব লাে বহন কমর হনময়
এমন স্থামন যফলমব, যযখামন যফলা আল্লাহর হুকুম হমব। (মুসনামদ
আহমাদ, ৪:১৮১)

‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর পুনরায় আগমমনর যহকমত
আল্লাহ তা‘আলা হবমেষ হকিু যহকমমতর কারমর্ হকয়ামমতর পূমবয
হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমক আসমান যথমক দুহনয়ায় পািামবন।
যসই যহকমতগুমলা হনেরূপ।
১. ইহুদীমদর যারর্া, তারা ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমক হতো
কমরমি। ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম এমস যসই যারর্া হমথোপ্রহতপন্ন
করমবন এবং হনমজ ইহুদীমদর যমাকামবলা কমর তামদর হতো করমবন
এবং তামদর গুরু দাজ্জালমক হতো করমবন।
২. হিস্টানরা ভ্রান্ত আকীদা যপাষর্ কমর যয, তামদর পাপ যমাচমনর
জন্য ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম েূলীহবদ্ধ হময় মারা হগময়মিন। এজন্য
তারা ক্রুে বেবহার কমর। তামদর এ হমথো দাহব খণ্ডন করার জন্য
হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম দুহনয়ামত পুনরায় আগমন করমবন
এবং ক্রুে ধ্বংস করমবন।
৩. হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম পৃহথবীমত অবতরর্ করমবন এই
কারমর্,
যযন তােঁর ইমন্তকামলর সময় ঘহনময় এমল তােঁমক জহমমন
দাফন যদওয়া যায়। যকননা, মাহটর সৃহষ্ট মানুমষর জন্য মাহটই
মানানেীল।
৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর গুর্াবলীমত এ
উম্মমতর ফহযলত যদমখ হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম এ উম্মমতর
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সামথ োহমল হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবামর দু‘আ কমরহিমলন। আল্লাহ
তা‘আলা তার দু‘আ কবুল কমরমিন এবং হকয়ামমতর পূমবয তামক এ
উম্মমতর মামে যপ্ররর্ করমবন। তমব তার নবুওয়োত তখনও বহাল
থাকমব, তার নবুওয়োত রহহত করা হমব না। হকন্তু তার নবুওয়োমতর
উপর আমল হমব না, তখনও সবাই এবং হতহন হনমজ আমল করমবন
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর আনীত দীন তথা পহবত্র
কুরআন ও সুন্নাহ এবং ইসলামমর উপর। এভামব তখন তার উদাহরর্
হমব হনহদযষ্ট প্রমদমের যসই প্রোসমকর মমতা, হযহন যকান প্রময়াজমন
অপর প্রোসমকর প্রমদমে হগময়মিন। এমেমত্রও হতহন হনজ প্রমদমের
প্রোসকরূমপই বহাল থামকন, তার প্রোসমকর পদ বাহতল হময় যায়
না। (আত-তাসরীহ, ৯৪ পৃিা; কাসাসুল আহম্বয়া, ৬৭৪- ৬৭৫ পৃিা)
‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর ইমন্তকাল এবং রাসূলল্ল
ু াহর রওযার পামে
তার দাফন
হযরত আময়ো রা. হমত বহর্যত, হতহন বমলন, আহম রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমক বললাম,
আল্লাহর রাসূল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম! আমার মমন হয়, আপনার পমর
জীবনযাপন করমত পারমবা। আপহন হক আমামক আপনার হনকট
সমাহহত হওয়ার অনুমহত হদমবন? জবামব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম বলমলন, যসই জায়গা তুহম হক কমর পামব,
যসখামন আমার, আবুবকর, উমর এবং ‘ঈসা ইবমন মাহরয়ামমর
কবমরর জায়গা িাড়া যকান জায়গা যনই? ( কানযুল উম্মাল, ৭:২৬৮)
হযরত আবদুল্লাহ ইবমন সালাম রা. বমলন, ‘ঈসা ইবমন মাহরয়াম
‘আলাইহহস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ও তার
পামে দাফনকৃত দু’সাহাবীর পামে দাফন হমবন। যসখামন তার কবর
হমব চতুথয। (দুরমর মানসুর, ২:২৪৫)
এ সকল বর্যনা দ্বারা হকয়ামমতর পূমবয হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস
সালামমর আসমান যথমক অবতরমর্র হবস্তাহরত হববরর্ জানা যগমলা।
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মুতাওয়াহতর যরওয়াময়মতর কারমর্ এসব হবষয় ইয়াহকমনর মযযাদায়
যপৌেঁমি। তাই এ বোপামর প্রমতেক মুসলমামনর ঈমান রাখা কতযবে।
পহরহেষ্ট
হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম সম্পমকয হিস্টানরা যয হবশ্বাস যপাষর্
কমর, তার সারমময হমলা, যখাদার কালাম (অথযাৎ পহবত্র সত্তা)
মানুমষর মুহির জন্য হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর মানবীয় যদহ
যারর্ কমরহিমলন। হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস সালাম যতহদন ইহজগমত
হিমলন, এ যখাদায়ী সত্তা তার যদমহ অহযহিত হিল। পহরমেমষ যখন
ইহুদীরা তামক েূমল চড়ামলা, তখন এ যখাদায়ী সত্তা তার যদহ যথমক
পৃথক হময় যগল। কবমর সমাহহত হওয়ার হতনহদন পর হতহন পুনরায়
জীহবত হময় হেষ্যমদর যদখা হদমলন। তারপর তামদর হকিু উপমদে
হদময় হতহন আসমামন চমল যগমলন। তামক েূমল চড়ামনার ফমল
হিস্টযমময হবশ্বাসী সকমলর পাপ যমাচন হময় যায়, যা তারা হযরত
আদমমর ভুমলর কারমর্ জন্মগতভামব বহন কমর আসহিল।
(নাউযুহবল্লাহ)
জানা যগল তামদর হবশ্বামসর যমৌহলক যারা চারহট।
১. পহবত্র সত্তার অবতারে ও মনুষ্য যদহযারমর্র হবশ্বাস।
২. ক্রুেহবদ্ধ হওয়ার হবশ্বাস।
৩. পুনজযীবন লাভ করার হবশ্বাস।
৪. পাপ যমাচমনর হবশ্বাস।
‘ঈসা ‘আলাইহহস সালামমর জীবমনর বাস্তব হদকগুমলা আমলাচনার
মাযেমমই আো কহর হিস্টানমদর এ হবশ্বাসগুমলার ভ্রাহন্ত পািমকর
সামমন স্পষ্ট হময় যগমি।
হযরত ‘ঈসা আ.এর হতোর ষড়যমন্ত্র হলপ্ত হিকারী ইয়াহুদী জাহত
অপরায ও হচরস্থায়ী লাঞ্ছনার ইহতহাস
কুরআমন কারীমম আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহুদী জাহত সম্পমকয বমলন,
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ب
ِ ِن ا
َ ٓاء ْو ِب َغ
َِهْي ى
ِ ِن ال ىَن
ُ اس َو َب
َ هلل َو َح ْب ٍل ىم
َ الذلىَ ُة ا َ ْي َن َما ُث ِقف ُْْۤوا اِ ىَِل ِب َح ْب ٍل ىم
ُ ِ ْ ُض ِر َب ْت َعل
ٍ ض
ؕ َهْي ال َْم ْس َک َن ُة
ِ ِن ا
َ ىم
ُ ِ ْ هلل َو ُض ِر َب ْت َعل

তামদরমক (ইয়াহুদীমদরমক) যযখামনই পাওয়া যাক, তামদর উপর
লাঞ্ছনার িাপ লাহগময় যদয়া হময়মি। অবশ্য আল্লাহর তরফ হমত যহদ
যকামনা উপায় সৃহষ্ট হময় যায় হকংবা মানুমষর পে হমত যকমনা অবলম্বন
যবর হময় আমস (যা তামদরমক যপাষকতা দান করমব) তমব হভন্ন কথা।
এবং তারা আল্লাহর যক্রায হনময় হফমরমি, আর তামদর উপর চাহপময়
যদয়া হময়মি অভাবগ্রস্ততা। ( সূরা আমল ইমরান, আয়াত:১১২)

আল্লামা ইবমন কাসীর রহ. এর বোখোয় বমলন,
َ
 َو ُه ْم،ار
ََهْي ى
ُ ِ ْ  َو َض َر َب عَل،اس َتذَ لىَ ُه ْم َوأ َها َن ُه ْم
َ َِل َي َزال ُْو َن ُم ْس َتذَ لى
ْ  َم ْن َو َج َد ُه ُم،ِْي
َ الص َغ
َ
َ
ون
َ َم َع ذَ ل
َ ِك ِِف أ ْنف ُِس ِه ْم أ ِذ ىَِل ُء ُم َت َم ْس ِك ُن

“অথযাৎ ইয়াহুদী জাহত সবসময় লাঞ্ছনার জীবন যাপন করমব। প্রমতেক
োসকই তামদরমক অপদস্থ ও অপমাহনত করমব এবং তামদর উপর
লাঞ্ছনার ইহতহাস রচনা করমব! এর পাোপাহে তারা হনমজরাও অন্তমরর
হদমক যথমক অতেন্ত দাহরমদ্রর হেকার!!” (তাফসীমর ইবমন কাসীর; সূরা
বাকারা আয়াত; ৬১)

কুরআমন কারীমমর এ আয়াত দ্বেথযহীনভামব যঘাষর্া করমি যয,
ইয়াহুদীমদর উপর লাঞ্ছনা অবযাহরত। তারা পৃহথবীর যয ভূখমণ্ডই
থাকুক না যকমনা। তমব হ্ােঁ, তামদর মযে হমত দু’য্হর্ প্রকৃত অমথয
লাহঞ্চত হমলও বাহহ্কভামব এ অপদস্থতা যথমক সামহয়ক মুহি যপমত
পামর,
১. যারা আল্লাহর আ্য় লাভ কমরমি (অথযাৎ যামদরমক হতো করমত
আল্লাহ হনমষয কমরমিন) তথা নারী, হেশু এবং এমন ইবাদতগুজার
ইয়াহুদী, যয মুসলমানমদর েত্রুতা যথমক সম্পূর্যরূমপ হবরত থামক।
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২. যারা যকামনা মুসহলম হকংবা অমুসহলম রামষ্ট্রর বশ্যতা যমমন হনময়
কর আদাময়র েমতয তামদর যপাষকতা গ্রহর্ কমর যনয়। (তাফসীমর
মাআহরফুল; সূরা বাকারা আয়াত; ৬১)

ইয়াহুদীমদর নামকরর্
প্রহসদ্ধ নবী হযরত ইয়াকুব আ. এর অপর নাম হিমলা ‘ইসরাইল’। তােঁর
এ ‘ইসরাইল’ নামমর হদমক সম্পৃি কমরই তােঁর বংেযরমদরমক পহবত্র
কুরআমন কারীমম ‘বনী ইসরাইল নামম (ইসরাঈমলর বংেযর) নামম
সমম্বাযন করা হময়মি।
অপরহদমক ইয়াকুব আ. এর এক সন্তামনর নাম হিমলা ‘ইয়াহুজা’
( আরবীমত যার পহরবহতযত রূপ হমলা ‘ইয়াহুদা’) । তার হদমক সম্পৃি
কমর বনী ইসরাঈলমক ইয়াহুদা বলা হয়। তমব ইসরাঈলী জাহত
ইয়াহুদী নামম প্রহসহদ্ধ লাভ কমর খৃষ্টপূবয ৫৩৬ অমব্দর পরবতযী সমময়।
খৃষ্টপূবয ৫৯৭ এবং ৫৮৭ অমব্দ হফহলহস্তন ভূখণ্ড সম্রাট হদ্বতীয় বুখমত
নাস্সার (Nebuchadnezzar II) এর আগ্রাসমনর হেকার হয়। বোপক
ধ্বংসযমের পর অবহেষ্ট ইয়াহুদীরমক সম্রাট বেহবলমন বহন্দ কমর হনময়
যান। খৃষ্টপূবয ৫৩৬ অমব্দ পারহসকরা বেহবলন দখল করমল ইয়াহুদীরা
বহন্দদো যথমক মুহি লাভ কমর। তখন যয সকল ইয়াহুদী হফহলহস্তন
ভূখমণ্ড হফমর এমসহিমলা, তামদর অহযকাংেই হিমলা হবনইয়ামীন ও
ইয়াহুযা এর বংেযর। ইয়াহুদী ঐহতহাহসক োহীন মোকাহরয়াস
বমলন,
 فمن عاد منهم ايل فلسطني اختلط, ومن ذلك الزمان خيتفي ذكر االسباط العشرة االخري
 وفي ذلك احلني مسي االسرائليون باليهود و دعيت بالدهم اليهودية,بسبطي يهوذا وبنيامني
বহন্দদো যথমক হফমর আসার পর অন্যান্য দে যগামত্রর আমলাচনা াকা
পমড় যায়। উি দে যগামত্রর মযে হমত যারা হফহলহস্তমন হফমর
এমসহিমলা, তারাও ইয়াহুযা ও হবনইয়ামীমনর বংেযরমদর সামথ
একীভূত হময় যায়। তখন যথমকই ইসরাঈলীমদরমক ইয়াহুদ এবং
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তামদর ভূখণ্ডমক ইয়াহুহদয়া বলা হময় থামক। [ইয়াহুদী ঐহতহাহসক োহীন
মোকাহরয়াস কৃত “তারীখুল ইসরাইহলহয়েন” ( হমসর ১৯০৯):৩১-৩২]

তমব যকামনা যকামনা উলামাময় যকরামমর মমত ইয়াহুদী েব্দহট আরবী
‘হুদ’ েব্দ হমত উদ্ভূত। যার অথয হমলা, ‘তওবা করা, প্রতোবতযন
করা’। হযরত মূসা আ. এর যামানায় বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় তামদর
কৃত অন্যায় যথমক এই ‘হুদ’ েব্দমূল দ্বারা আল্লাহর দরবামর তওবা
কমরহিমলা। এ কারমর্ই তামদরমক ইয়াহুদী বলা হময় থামক। তামদর
তওবার এ ঘটনা আল্লাহ তা‘আলা পহবত্র কুরআমন কারীমম সূরা
আরামফ:১৫৭ আয়ামত বর্যনা কমরমিন। (আল মুসতাওেনাতুল ইয়াহুহদয়োহ
আলা আহহদয রসূল, পৃ.২৩;
নাসরাহনয়োহ, ১:৪৫)

হদরাসাত হফ আদইয়াহনল ইয়াহুহদয়োহ ওয়ান্

যমৌহলকভামব হযরত ইয়াকুব আ. এর বংেযরগর্মক বনী ইসরাইল বা
ইয়াহুদী নামকরমর্র যপ্রোপট এটাই। তামদর মামেই একসময় নবী
হহমসমব আগমন কমরহিমলন হযরত মূসা আ.। যার উপর আল্লাহ
তা‘আলা অবতীর্য কমরহিমলন আসমানী গ্রে তাওরাত। হকন্তু লের্ীয়
হমলা,
যুগ পরম্পরায় বনী ইসরাইমলর উত্তরপুরুষরা তামদর
পূবযপুরুষগমর্র প্রকৃত আদেয এবং হেোমক হবকৃত করমত যকামনা
যরমর্র কাপযর্ে কমরহন। ফমল তাওরামত যযমন হবকৃহত ঘমটমি,
যতমহন যমযগ্রমের নামম তামদর পহণ্ডত বেহিবমগযর হামত যমযআইন
হহমসমব রহচত হময়মি ‘হমেনাহ’ এবং তার বোখোগ্রে ‘তালমূদ’।
বতযমান সমময় যয বা যারা তামদর এই হবকৃত তাওরাত ও মানব রহচত
তালমূমদর মতবাদ গ্রহর্ কমর তামদরমকই ‘ইয়াহুদী’ নামম আখোহয়ত
করা হয়।
কামজই প্রকৃত বনী ইসরাইল যমৌহলকভামব ইয়াকুব আ. এর বংেযর
হমলও “বতযমামনর ইয়াহুদীরা নবীগমর্র বংেযর’’ এ কথা যযমন
বলার সুমযাগ যনই, যতমহন তারা যয যমমযর নামম একহট মতবামদর

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

63

এবং আসমানী গ্রমের নামম হবকৃত এবং মানবরহচত পুস্তমকর
অনুসারী, তাও অস্বীকার করার অবকাে যনই।
ইয়াহুদীরা যকমনা লাঞ্ছনা এবং হনযযাতমনর উপযুি?!
ইয়াহুদীরা এমন একহট জাহত, পহবত্র কুরআমন কারীমম সূরা ফাহতহায়
আল্লাহ তা‘আলা তামদরমক ‘আল্লাহর গযমব হনপহতত জাহত’ হহমসমব
আখোহয়ত কমরমিন। ঐহতহাহসক দৃহষ্টমকার্ যথমক ইয়াহুদীমদর যচময়
হিকারী, সংকীর্যমনা, প্রহতহহংসাপরায়র্, কৃপর্, হবশ্বাসঘাতক,
দুষ্কৃহতকারী আর যকামনা জাহত যনই। এ কারমর্ই পহবত্র কুরআমন
কারীমম আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহুদী জাহতর দুিহরমত্রর কথা যতটা
সুস্পষ্টরূমপ উদ্ধৃত কমরমিন, অন্য যকামনা জাহতর যেমত্র যতমনহট
কমরনহন। কুরআমন কারীমম আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহুদী জাহতর অমনক
মন্দ স্বভামবর কথা উমল্লখ কমরমিন। তন্মমযে কময়কহট হনম্মরূপ,
১. হমথোবাহদতা
আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ কমরন,

○هلل الْک َِذ َب َو َک هِف بِ ٖ ْۤه اِ ْث ًما ىُم ِب ْي ًنا
ِ َْت ْو َن ع ََِل ا
ُ َ ا ُ ْن ُظ ْر ک َْي َف َيف
যদখ, তারা (ইয়াহুদীরা) আল্লাহর প্রহত হক রকমমর হমথো অপবাদ
আমরাপ কমর। প্রকাশ্য গুনামহর জন্য এটাই যমথষ্ট। ( সূরা হনসা,
আয়াত:৫০)

হাদীস েরীমফ বহর্যত আমি, একবার দুই ইয়াহুদী নর-নারী বেহভচামর
হলপ্ত হমল নবীজী ইয়াহুদমদরমক হজমেস করমলন যয, ‘তাওরামত এ
অপরামযর কী োহস্ত রময়মি?’ তারা (হমথো) বলমলা যয, এ
অপরামযর োহস্ত হমলা, অপরাযীর যচহারা কামলা কমর যদওয়া এবং
তামক েহরময় যঘারামনা। নবীহজ বলমলন যয, যহদ যতামরা সতেবাদী
হময় থামকা, তমব তাওরাত হনময় এমসা (মকননা তাওরামতও
বেহভচামরর োহস্ত হিমলা পাথর যমমর হতো করা)।
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তাওরাত আনা হমল এক ইয়াহুদী তা পাি আরম্ভ করমলা এবং
বেহভচামরর োহস্ত ‘পাথর যমমর হতো’ এর আয়াতহট যখন এমলা,
তখন যস তার উপর হাত যরমখ পমড় যযমত লাগমলা, যযন নবীজী তা
যদখমত না পান। সঙ্গী সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবমন সালামমর কথায় বুেমত
যপমর নবীজী যখন পািকারীমক হাত সরামনার হনমদযে হদমলন যতা যদখা
যগমলা যয,
বেহভচামরর োহস্ত ‘পাথর যমমর হতোর হবযান’
যলখাটামকই যস তার হামতর নীমচ লুকাহেমলা। (সহীহ মুসহলম, হাদীস
নং ১৬৯৯)

২. আল্লাহর োমন যবয়াদবী!
আল্লাহ তা‘আলার োমন হমথো বলার পাোপাহে তার োমন যবয়াদবী
করাও হিমলা ইয়াহুদীমদর স্বভাব-চহরত্র। কুরআমন তামদর
যবয়াদবীমূলক বিমবের বর্যনা এভামব এমসমিؕ ٓاء
َ اِ ىَن ا
ُ ْي ىَو َن ْح ُن ا َ ْغ ِن َي
ٌّ ْ هلل فَ ِق

হনিয় আল্লাহ গরীব এবং আমরা যনী। ( সূরা আমল ইমরান, আয়াত:১৮১)
৩.হহংসা
হহংসা তথা অমন্যর কলোর্ যদখমত না পারা এবং তার অহনষ্ট কামনা
করা ইয়াহুদীমদর স্বভাবজাত চহরত্র। আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ কমরন,
َ
ًّۢ ْ ب ل َْو َي ُر ىُد ْو َنك ُْم ىم
ِن ِع ْن ِد
ْ ار ۚ ؕا َح َس ًدا ىم
ْ ْي ىم
ِ ِن ا َ ْه ِل الْ ِک هت
ٌّ ْ َو ىَد َک ِث
ً ِن َب ْع ِد اِ ْي َما نِك ُْم ُك ىف
ًّۢ ْ ا َ ْنف ُِس ِه ْم ىم
ؕۚ ْي ل َُه ُم ال َْح ىُق
َ َِن َب ْع ِد َما َت َب ى

( যহ মুসহলমগর্!) হকতাবীমদর অমনমকই তামদর কামি সতে পহরস্ফুট
হওয়ার পরও তামদর অন্তমরর হহংসাবেত কামনা কমর, যহদ
যতামামদরমক যতামামদর ঈমান আনার পর পুনরায় কাহফর বাহনময়
হদমত পারমতা...! ( সূরা বাকারা, আয়াত:১০৯)
হহংসার এ স্বভাব ইয়াহুদী জাহতর পুরমনা স্বভাব। হযরত ইউসুফ আ.
তার হপতা ইয়াকুব আ. এর হপ্রয় পাত্র হিমলন। যার কারমর্ অন্য
ভাইময়রা (হবনইয়ামীন বেহতত) তার প্রহত হহংসাবেত যখলমত যাওয়ার
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নাম কমর গভীর কূমপ হনমেপ কমর। আর তার কাপমড় হমথো রি
লাহগময় হপতা ইয়াকুব আ. যক ‘ইউসুফ যক যনকমড় যখময় যফমলমি’
বমল হমথো গল্প বাহনময় শুনায়। এ ঘটনা আল্লাহ তা‘আলা সূরা
ইউসুমফ হবস্তাহরত বর্যনা কমরমিন।
৪. অতোহযক দুহনয়াপ্রীহত
হাহদমস পামক নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম দুহনয়াপ্রীহতমক
সকল গুনামহর মূল আখো হদময়মিন। অন্যান্য জাহতর তুলনায় ইয়াহুদী
সম্প্রদাময়র মমযে এ মন্দ গুমর্র উপহস্থহত যবেী। আল্লাহ তা‘আলা
কুরআমন কারীমম ইরোদ কমরন,
ْ ف ََو ْي ٌّل لِىل ىَ ِذ ْي َن َي
َت ْوا بِ ٖه
ِ ِن ِع ْن ِد ا
ْ ب ِباَ ْي ِد ْي ِه ْم ُث ىَم َيق ُْول ُْو َن ههذَ ا م
ُ َ هلل ل َِي ْش
َ ك ُت ُب ْو َن الْ ِک هت

ؕ َث َم ًنا قَلِ ْي ًَل

সুতরাং ধ্বংস ঐ সকল যলামকর জন্য, যারা হনজ হামত হকতাব যলমখ,
তারপর মানুষমক বমল, এটা আল্লাহর পে যথমক, যামত তার
মাযেমম হকহঞ্চত আয় যরাজগার করমত পামর। (সূরা বাকারা, আয়াত:৭৯)
অতোহযক দুহনয়াপ্রীহতর কারমর্ই তারা তাওরামতর প্রকৃত হুকুম- যা
অমনক যেমত্রই কহিন হিমলা- যগাপন কমর মানব প্রবৃহত্তর চাহহদা মমত
েরী‘আমতর হুকুম বয়ান করমতা এবং হুকুম জানমত আসা যলাকমদর
যথমক যমাটা অংমকর ‘হাহদয়া(?) ’ গ্রহর্ করমতা!
৫. অতোহযক কৃপর্তা
সম্পদ উপাজযন এবং হবনা প্রময়াজমন তা কুহেগতকরমর্র পাোপাহে
কৃপর্তার যেমত্র ইয়াহুদীমদর ববহেষ্টে হিমলা যয, তারা অন্যমদরমকও
কৃপর্তার হনমদযে প্রদান করমতা। আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ কমরন,
ْ ْل َو َي
َضلِ ٖه َوا َ ْع َت ْد َنا
ْ ِن ف
ِ اس ِبا ل ُْبخ
َ الىَ ِذ ْي َن َي ْب َخل ُْو َن َو َياْ ُم ُر ْو َن ال ىَن
ُ ك ُت ُم ْو َن َماْۤ ها هت ُه ُم ا
ْ هلل م

لِل ْ ه
○ک ِف ِر ْي َن عَذَ ا ًبا ىُم ِه ْي ًنا

যারা হনমজরা কৃপর্তা কমর এবং মানুষমকও কৃপর্তার হনমদযে যদয়,
আর আল্লাহ হনজ অনুগ্রমহ তামদরমক যা দান কমরমিন তা যগাপন কমর।
www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

66

আহম (এরূপ) অকৃতেমদর জন্য লাঞ্ছনাকর োহস্ত প্রস্তুত কমর যরমখহি।
(সূরা হনসা, আয়াত:৩৭)

৬. হবশ্বাসঘাতক
হবশ্বাসঘাতক ইয়াহুদীমদর অন্যতম ববহেষ্টে হহমসমব হবমবহচত। যনসম্পদ, দীন-যময, অঙ্গীকার ও প্রহতশ্রুহত- সবমেমত্রই তামদর
হখয়ানত এবং হবশ্বাসঘাতক স্বীকৃত। পহবত্র কুরআমন আল্লাহ তা‘আলা
তামদর এ স্বভাব প্রসমঙ্গ বমলন,
ؕ ک اِ ىَِل َما ُد ْم َت عَل َْي ِه قَٓائِ ًما
َ ار ىَِل ُي َؤ ِدى ٖهْۤ اِل َْي
ٍ ِهْن ىَم ْن اِ ْن َتاْ َم ْن ُه بِ ِد ْي َن
ْ ُ ْ َوم

আবার তামদর (হকতাবীমদর) এমন যলাকও আমি, যার কামি একহট
দীনারও আমানত রাখমল যস যতামামক তা যফরত যদমব না- যহদ না
তুহম তার মাথার উপর দােঁহড়ময় থামকা। ( সূরা আমল ইমরান, আয়াত:৭৫)
اض ِع ۙ ٖه
ِ هْن َو َج َعل ْ َنا قُل ُْو َب ُه ْم ق ِهس َي ۚ ًة ُي َح ىِرف ُْو َن الْكَ ِل َم َع ْن ىَم َو
ْ ُ ف َِب َما َنق ِْض ِه ْم ىِم ْيثَاق َُه ْم ل ََع هى
ِهْن
ُ َو َن ُس ْوا َح ىًظا ىِم ىمَا ُذ ِک ُىر ْوا ِب ۚ ٖه َو َِل َت َز
ْ ُ ْ ِهْن اِ ىَِل قَلِ ْي ًَل ىم
ْ ُ ْ ال َت ىَط ِل ُع ع هَِل َخٓائِ َن ٍة ىم
আর তামদর অঙ্গীকার ভমঙ্গর কারমর্ই যতা আহম তামদরমক আমার
রহমত হমত হবতাহড়ত কহর এবং তামদর অন্তর কহিন কমর হদই। তারা
কথাসমূহমক তার আপন স্থান হমত সহরময় যদয় এবং তামদরমক যয
হবষময়র উপমদে যদয়া হময়হিমলা তার বড় একহট অংে ভুমল যায়।
(আগামীমত) আপহন (মহ নবী!) তামদর অল্পসংখেক বেতীত সকমলরই
যকামনা না যকমনা হবশ্বাসঘাতকর কথা জানমত পারমবন...! (সূরা
মাহয়দা, আয়াত:১৩)

৭. দুষ্কৃহত এবং বনরাজেসৃহষ্ট
হিকাহরতাবেত দুষ্কৃহত এবং বনরাজে সৃহষ্ট করা ইয়াহুদী জাহতর
স্বভাবজাত হবষয়। কুরআমনর ভাষায়,
َْي َو لَ َت ْع ُ ى
○ْيا
َ َوق
ِ ِن اِ ْس َرٓا ِء ْي َل ِِف الْ ِک هت
ْْۤ ِ َض ْي َناْۤ اِ هَل َب
ِ ْ ب لَ ُتف ِْس ُد ىَن ِِف ْاِل َْر ِض َم ىَر َت
ً ْ ل عُل ُ ىًوا ک َِب
আহম হমমাংসা দান কমর বনী ইসরাঈলমক অবহহত কমরহিলাম,
যতামরা পৃহথবীমত দু‘বার হবপযযয় সৃহষ্ট করমব এবং যঘার অহংকার
প্রদেযন করমব। (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত:৪)
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হবপযযয় দ্বারা উমিশ্য, প্রথমবার হযরত মূসা আ. এর ইমন্তকামলর পর
তার েরী‘আমতর হবমরাযীতা করা, আর হদ্বতীয়বার হযরত ‘ঈসা আ.
এর েরী‘আমতর হবমরাযীতা কমর। (মাআহরফুল কুরআন, সূরা বনী
ইসরাইল, আয়াত:৪)

যহদ বতযমান হবশ্ব পহরহস্থহত হবচার করা হয়, তমব যদখা যামব যয,
পৃহথবীবোপী সৃষ্ট বনরাজে এবং সামাহজক ও যমযীয় হবেৃংখলার হপিমন
যকামনা না যকামনাভামব এই হিকারী সম্প্রদাময়র যগাপন বা প্রকাশ্য
উপহস্থহত রময়মি।
তাওরামতর হবকৃহত সাযন
এই ইয়াহুদী সম্প্রদাময়র মামে আল্লাহ তা‘আলা অমনক নবী যপ্ররর্
কমরমিন। যামদর মমযে হযরত মূসা আ. অন্যতম। বনী ইসরাঈলীমদর
পালনীয় েরী‘আত গ্রে হহমসমব আল্লাহ তা‘আলা মূসা আ. এর উপর
অবতীর্য কমরহিমলন আসমানী গ্রে ‘তাওরাত’। হকন্তু হিকারী ইয়াহুদী
সম্প্রদায় যমযীয় স্বাথযহসহদ্ধর হীন উমিমশ্য যুগ পরম্পরায় তা হবকৃত কমর
যফমল। পহবত্র কুরআমন আল্লাহ তা‘আলা হবহভন্ন আয়ামত তামদর এ
হিকাহরতার হবেদ হববরর্ তুমল যমরমিন! (সূরা বাকারা, আয়াত:৭৫)
৮. আল্লাহর যনয়ামমতর প্রহত অকৃতেতা
ইয়াহুদী সম্প্রদাময়র প্রহত আল্লাহ তা‘আলা অসংখে যনয়ামত দান
কমরহিমলন। হকন্তু এ অকৃতে সম্প্রদায় তার যকামনা মূলোয়ন কমরহন।
বরং অকৃতেতাই হিমলা তামদর স্বভাবজাত ববহেষ্টে। আল্লাহর হুকুমমর
অবাযেতার দরুন যখন তামদরমক চহল্লে বিমরর জন্য ‘তীহ’ প্রান্তমর
আটমক যদয়া হয়, তখন তামদর জন্য আসমান হমত ‘মান্না ও
সালওয়া’ খামদের যনয়ামত পািামনা হমতা। হকন্তু হিকারী এ সম্প্রদায়
তামতও সন্তুষ্ট হয়হন। কুরআমনর ভাষায়-
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ض
ُ ک ُي ْخ ِرجْ لَ َنا ِم ىمَا ُت ْن ًّۢ ِب ُت ْاِل َْر
ٍ ٰب ع هَِل َط َع
َ ام ىَوا ِح ٍد فَا ْدعُ لَ َنا َر ىَب
َ ِ َو اِ ْذ قُل ْ ُت ْم هي ُم ْو هَس لَ ْن ىَن ْص
ًّۢ ْ م
ی
َ ِن َب ْقلِ َها َو ِقثىَٓائِ َها َوف ُْو ِم َها َوعَ َد ِس َها َو َب َصلِ َها ق
ْ ی ُه َو ا َ ْد هِن ِبا لىَ ِذ
ْ َال ا َ َت ْس َت ْب ِدل ُْو َن الىَ ِذ
○ْي
ٌّ ْ ُه َو َخ

এবং (মস সমময় কথা স্বরর্ কমরা) যখন যতামরা বমলহিমল, যহ মূসা!
আমরা একই খাবামর সবর করমত পারমবা না। সুতরাং স্বীয়
প্রহতপালমকর কামি আমামদর জন্য প্রাথযনা করুন, হতহন যযন
আমামদর জন্য ভূহমজাত দ্রবে হমত হকিু উৎপন্ন কমরন অথযাৎ জহমর
তরকাহর, কােঁকড়, গম, ডাল ও যপেঁয়াজ। মূসা আ. বলমলন,
যতামরা হক উৎকৃষ্টতর বস্তুমক হনকৃষ্টতর বস্তু দ্বারা পহরবতযন করমত
চাও? (সূরা বাকারা, আয়াত:৬১)
৯. হমথো এবং অন্যায় দাহব
তারা হনমজমদরমক আল্লাহর পুত্র এবং হপ্রয়পাত্ররূমপ হমথো দাহব কমর
থামক। এবং এ অমযৌহিক দাহবও কমর থামক যয, আমখরামতর
সফলতা যকবল ইয়াহুদী জাহতর জন্য এবং তারাই যকবল জান্নামত
প্রমবে করমব।

ؕ هلل َوا َ ِح ىبَٓا ُؤه قُ ْل فَلِ َم ُي َع ىِذ ُبك ُْم بِذُ ُن ْوبِك ُْم
ِ َت ال َْي ُه ْو ُد َوال ىَن هص هری َن ْح ُن ا َبْ هن ُؤا ا
ِ َوقَا ل

আর ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানরা বমল থামক, আমরা আল্লাহর সন্তান এবং
তার হপ্রয়পাত্র। (তামদরমক) বমল হদন, তাহমল আল্লাহ যতামামদরমক
যতামামদর পামপর কারমর্ োহস্ত যদন যকন? (সূরা মাহয়দা, আয়াত:১৮)
ِهْي قُ ْل َها ُت ْوا
َ َوقَا ل ُْوا لَ ْن ىي َْدخ
َ َان ُه ْو ًدا ا َْو َن هص هری تِل
َ ُل ال َْج ىَن َة اِ َىِل َم ْن ك
ْ ُ ُْک ا َ َما ن ى

○ْي
َ ْ ُب ْر َها َنك ُْم اِ ْن ُك ْن ُت ْم هص ِد ِق

এবং তারা (ইয়াহুদী এবং নাসারারা) বমল, জান্নামত ইয়াহুদী এবং
নাসারাগর্ িাড়া অন্য যকউ আর কখমনা প্রমবে করমব না। এসব
তামদর হমমি আোমাত্র। (সূরা বাকারা, আয়াত:১১১)
১০. সতেগ্রহমর্ হিকাহরতা
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আল্লাহ তা‘আলা বনী ইসরাঈল সম্প্রদাময়র মামে অমনক নবী যপ্ররর্
কমরমিন। হকন্তু হিকারী এ সম্প্রদায় যথাযথভামব এ যনয়ামমতর
শুকহরয়া আদায় কমরহন। বরং নবীগমর্র অবাযেতা আর হবমরাহযতাই
হিমলা তামদর হনতেচহরত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হযরত মূসা আ. বনী ইসরাইল
সম্প্রদাময়র প্রহত যপ্রহরত অন্যতম নবী। হযহন তামদরমক যফরাউমনর
জুলুম হনযযাতন যথমক বােঁহচময় হমসর যথমক যবর কমর হনময়হিমলন। হকন্তু
ইয়াহুদীরা এতটাই অকৃতে যয, যলাহহত সাগর পার হওয়া মাত্রই
এক মূহতযপূজক জাহতমক যদমখ মূসা আ. এর একেবামদর হেো ভুমল
হগময় তারা পূজার হনহমমত্ত মূহতয বাহনময় যদওয়ার জন্য মূসা আ. এর
কামি বায়না যরমলা!! (সূরা আ‘রাফ, আয়াত:১৩৮-১৪১)
এরপর মূসা আ. যখন আল্লাহ তা‘আলার আমদমে তূর পবযমত যগমলন,
তখন ইয়াহুদীরা তার অনুপহস্থহতমত যগা-বািুমরর মূহতয বাহনময় তার
পূজা করমত শুরু করমলা। (সূরা বাকারা, আয়াত:৫১)
মূসা আ.তামদরমক হফরআউমনর অতোচার যথমক বােঁহচময় হনময় যাওয়ার
পর তারা এ বমল হিকাহরতা করমলা যয, “আমরা আপনার উপর
ততের্ পযযন্ত ঈমান আনয়ন করমবা না, যতের্ না আল্লাহমক আমরা
স্বচমে যদখমবা! (সূরা বাকারা, আয়াত:৫৫)
মূসা আ. যখন আল্লাহর পে হমত আসমানী হকতাব তাওরাত প্রাপ্ত হময়
বনী ইসরাঈলমক তদানুযায়ী আমল করমত বলমলন, তখন এ হিকারী
সম্প্রদায় ততের্ পযযন্ত আমল করমত সম্মত হমলা না, যতের্ না
তামদর উপর পাহাড় উহিময় তামদরমক ধ্বংস কমর যদওয়ার ভয়
যদখামনা হমলা!! (সূরা আ‘রাফ, আয়াত:১৭১)
এরপর যখন মূসা আ. তামদরমক তামদর পূবযআবাসভূহম হফহলহস্তন
ভূখণ্ড, যা েহিোলী আমামলকা সম্প্রদায় দখল কমর যরমখহিমলা,
হবজয় করার জন্য হজহামদর হনমদযে প্রদান করমলন, তখন তারা এ
বমল হজহাদ করা যথমক হবরত থামক-
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○ک فَقَا تِ ََل ْۤ اِ نىَا هه ُه َنا هق ِع ُد ْو َن
َ هي ُم ْو هَْۤس اِ نىَا لَ ْن نىَ ْد ُخل ََهاْۤ ا َ َب ًدا ىَما َدا ُم ْوا فِ ْي َها فَا ْذ َه ْب ا َ ْن
َ ت َو َر ىُب

যহ মূসা! তারা যতের্ পযযন্ত যসখামন অবস্থানরত থাকমব, ততের্
পযযন্ত আমরা হকিুমতই যসখামন প্রমবে করমবা না। আর তামদর সামথ
যুদ্ধ করমত হমল তুহম ও যতামার রব চমল যাও এবং তামদর সামথ যুদ্ধ
কমরা। আমরা যতা এখামনই বমস থাকমবা। (সূরা মাহয়দা, আয়াত:২৪)

১১. নবীগমর্র সমতের দাওয়াতমক প্রতোখোন এবং হতো প্রমচষ্টা
বনী ইসরাইমলর মামে আল্লাহ তা‘আলা অসংখে নবী-রাসূল যপ্ররর্
কমরমিন। হকন্তু এ জাহত অমনক নবীর যেমত্রই তার দাওয়াতমক যকবল
অস্বীকারই কমরহন; বরং তামদরমক হতোও কমর যফমলমি। অথচ
তারা হনমজরাও জানমতা যয, নবীগর্মক হতো করা হকংবা অস্বীকার
করা জঘন্যতম গুনাহ। নবীগর্মক হতো করা এটা একমাত্র ইয়াহুদী
জাহতর ববহেষ্টে হহমসমব কুরআমন কারীমম উদ্ধৃত হময়মি। (সূরা আমল
ইমরান, আয়াত:১১২)

হবহেষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবমন মাসউদ রা. বমলন,
،َب
ُ ك َا َن ْت َب ُنو اِ ْس َرائِي َل َت ْقت
ُل ِِف ال َْي ْو ِم َث ََل َث ِما َئ ِة ن ِ ٍ ى

বনী ইসরাঈল হদমন হতনেত নবীমক হতো কমরমি...! (তাফসীমর ইবমন
আবী হামতম, সূরা আমল ইমরান, আয়াত:১১২)

এখামন আমরা দৃষ্টান্ত হহমসমব কময়কজন নবীর কথা উমল্লখ করহি।
হযরত ‘ঈসা আ. এর বোপামর ইয়াহুদীমদর হিকারীতা
হযরত ‘ঈসা আ. হিমলন বনী ইসরাইল তথা ইয়াহুদীমদর মামে
আগমনকারী সবযমেষ নবী। হকন্তু ইয়াহুদীরা কময়কজন বেহতত যকউ
তামক নবী হহমসমব স্বীকার করমলা না, বরং তামক হতো প্রমচষ্টায় হলপ্ত
হমলা। আল্লাহ তা‘আলা তার নবীমক ইয়াহুদীমদর এ ঘৃর্ে চক্রান্ত যথমক
যহফাজত করমলন এবং ‘ঈসা আ. যক আসমামন উহিময় হনমলন। যেষ
যামানায় হতহন পুনরায় দুহনয়ামত আগমন করমবন এবং আমখরী নবী
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মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লামমর েরী‘আত যমাতামবক
আমল করমবন। (সূরা হনসা, আয়াত:১৫৭)
হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম এর বোপামর
ইয়াহুদীমদর হিকারীতা
আমখরী নবীর সকল হনদেযন আল্লাহ তা‘আলা তাওরামত উদ্ধৃত
কমরহিমলন। যিরুন প্রথমত ইয়াহুদীরা যেষ নবীর আগমন প্রতীোয়
হিমলা। অবমেমষ যখন নবীজীর আগমন ঘটমলা এবং তারা তামক
ভামলাভামবই হচনমতও পারমলা। হকন্তু যযমহতু নবীজী তামদর ইসরাঈল
বংমে হিমলন না, বরং ইসমাইল বংমে হিমলন, এ হিকাহরতা এবং
হহংসাবেত তারা ঈমান আনা যথমক হবরত থাকমলা। শুযু তাই নয়,
পাোপাহে তারা নবীজীর হতো প্রমচষ্টায় হবহভন্ন যরমর্র ষড়যমন্ত্র হলপ্ত
নবীজী হমলা। দৃষ্টান্তস্বরূপ১. একবার এক ইয়াহুদী নবীজীমক  ﷺজাদু কমর। জাদুহক্রয়ায় নবীজী
 ﷺমারািক অসুস্থ হময় পমড়ন। আল্লাহ তা‘আলা যফমরেতার মাযেমম
নবীজীমক  ﷺঅবগত কমরন। এরপর জাদুহক্রয়া নষ্ট কমর যফলা হয়।
(মুসনামদ আহমাদ, হা.নং ১৯২৬৭)

২. খাইবামরর যুমদ্ধ এক ইয়াহুদী নারী হবষ হমহ্ত বকরীর যগােত
খাইময় নবীজীমক হতোর ষড়যন্ত্র কমর। নবীজীর সঙ্গী সাহাবী হযরত
হবের রা. যগােত গলযুঃকরর্ কমর যফলায় েহীদ হময় যান। আল্লাহ
তা‘আলা নবীজীমক রো কমরন। (বুখারী েরীফ, হা. নং ৪৪২৮)
৩. একবার নবীজী যকামনা এক কারমর্ ইয়াহুদী যগাত্র বনু কাইনুকা
এর বসহতমত যান। এ সময় হতহন একহট যদয়ামলর পামে বমসন।
ইয়াহুদীরা সুমযাগ মমন কমর যদয়ামলর উপর যথমক পাথর যফমল হদময়
নবীজীমক হতো করমত চায়। আল্লাহ তা‘আলা ওহীর মাযেমম নবীজীমক
অবগত কমর রো কমরন।
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কুরআমন কারীমম উহল্লহখত হবষয়গুমলা িাড়াও ইয়াহুদীমদর আমরা
অমনক মন্দ স্বভাব রময়মি, যা তামদরমক লাঞ্ছনা, অপদস্থতা আর
অপমান ও হনযযাতমনর জীবন যাপমনর উপযুি প্রমার্ কমরমি। সাহবযক
হদমক হবমবচনায় ইয়াহুদীমদর ইহতহাস এ কথা প্রমার্ কমর যয, হতনহট
মন্দ স্বভাব তামদর চহরমত্রর অন্যতম ববহেষ্টে হিমলা। যযমনহট বমলমিন
হাকীমুল উম্মত মাওলানা আেরাফ আলী থানভী রহ.১. হবপদ-আপমদ বযযয যারর্ না করা।
২. হনয়ামত প্রাহপ্তমত কৃতে না হওয়া।
৩. আল্লাহ তা‘আলার হসদ্ধামন্ত সন্তুষ্ট না থাকা। (তাফসীমর মামজদী, সূরা
আমল ইমরান, আয়াত:১১২)

ইয়াহুদী সম্প্রদাময়র এ বনহতক অবেয় এবং দুিহরমত্রর কারমর্ই
আল্লাহ তা‘আলা কুরআমন কারীমম তামদরমক ‘অহভেপ্ত’ হহমসমব
আখোহয়ত কমরমিন,
ًّۢ ْ ِن الىَ ِذ ْي َن َکف َُر ْوا م
ِک ِب َما
َ ان َداو َد َوعِ ْي ََس ا ْب ِن َم ْر َي َم هذ ل
َ لُع
ِ ِن اِ ْس َرٓا ِء ْي َل ع هَِل ل َِس
ْْۤ ِ ِن َب
○َع َص ْوا ىَوك َا ُن ْوا َي ْع َت ُد ْو َن

বনী ইসরাঈমলর মমযে যারা কুফরী কমরহিমলা, তামদর উপর দাউদ
ও ‘ঈসা ইবমন মারইয়ামমর যবাহনমত লানত বহষযত হময়হিমলা। (সূরা
মাহয়দা, আয়াত:৭৮)

অবাযে ও হিকারী ইয়াহুদী সম্প্রদাময়র োহস্ত
নবীগমর্র তাওহীমদর দাওয়াতমক অস্বীকার, তামদরমক হতো করা
সহ যুগ পরম্পরায় ইয়াহুদী জাহতর অসংখে অপরামযর দরুন আল্লাহ
তা‘আলা তামদরমক হবহভন্ন োহস্তর সম্মুখীন কমরমিন। পাোপাহে
দুহনয়ামত অন্যান্য জাহত-মগাহির মাযেমম হনযযাহতত ও লাহঞ্চত হওয়া
এবং আমখরামত কহিন আযামব হনপহতত হওয়ার সংবাদও সুস্পষ্টভামব
প্রদান কমরমিন।
ইয়াহুদীমদর োহস্ত ১: বানর এবং শুকমর পহরর্ত হওয়া
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হযরত ইবরাহীম আ. এর তাওহীদ ও একেবামদর সতে যময তার দু’
পুত্র হযরত ইসহাক ও ইসমাঈল আ. এর মাযেমম হবস্তৃহত লাভ কমর।
ইবরাহীম আ. এর যমময সাপ্তাহহক হদনসমূমহর মযে হমত ইবাদামতর
জন্য জুমু‘আর হদন হনযযাহরত হিমলা। পরবতযীমত ইসহাক আ. এর পুত্র
হযরত ইয়াকুব আ. এর বংেযর বনী ইসরাইল হিকাহরতাবেত মূসা
আ. এর কামি আমবদন করমলা যয, হতহন যযন সাপ্তাহহক ইবাদামতর
হদবস হহমসমব েহনবার হদন হনযযারর্ কমরন। তামদর পীড়াপীহড় এবং
আমবদমনর যপ্রহেমত আল্লাহ তা‘আলা তামদর আমবদন মিুর কমরন
এবং েহনবার হদন ইবাদাত িাড়া সবযরমনর বেবসা-বাহর্জে, ক্রয়হবক্রয় এবং হেকার করা হনহষদ্ধ যঘাষর্া কমরন।
হকন্তু বনী ইসরাঈল সম্প্রদাময়র একহট যগাহি- যামদরমক ‘আসহাবুস
সাব্ত’ বলা হমতা- এ হনমদযে উমপো কমর েহনবার হদন মাি হেকার
কমর। ফমল আল্লাহ তা‘আলা তামদর অপরাযীমদরমক শুকর এবং
বানমর পহরর্ত কমর যদন। (সূরা বাকারা, আয়াত:৬৫, সূরা হনসা,
আয়াত:৪৭, সূরা মাহয়দা, আয়াত:৬০, সূরা আ‘রাফ, আয়াত:১৬৩)

ইয়াহুদীমদর োহস্ত ২: তীহ প্রান্তমর আটমক থাকা
হযরত মূসা আ. যখন বনী ইসরাঈলমক হনময় যলাহহত সাগর পার হময়
হমসর যথমক যবর হময় যগমলন, তখন বনী ইসরাইল সম্প্রদাময়র পূবয
আবাসভূহম হফহলহস্তমন ‘আমামলকা’ নামক এক েহিোলী সম্প্রদাময়র
বসবাস হিমলা। আল্লাহ তা‘আলার হনমদযমে মূসা আ. বনী ইসরাঈলমক
তামদর সামথ যুদ্ধ কমর পূবযআবাসভূহমমত প্রমবমের আমদে প্রদান
কমরন। হকন্তু অবাযে সম্প্রদায় হজহাদ করা যথমক হবরত থাকায় আল্লাহ
তা‘আলা এ অপরামযর োহস্ত স্বরূপ তামদরমক সীনাই পবযমতর তীহ
প্রান্তমর চহল্লে বিমরর জন্য আটমক রামখন। এ দীঘয সমময়র মমযে তারা
এ ময়দান যথমক যবহরময় আসার যচষ্টা কমর। হকন্তু তারা সেম হয়হন।
(সূরা মাহয়দা, আয়াত:২৬)

ইয়াহুদীমদর োহস্ত ৩: অন্তমরর কমিারতা
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অন্তমরর নম্রতা আল্লাহ তা‘আলার অমনক বড় একহট যনয়ামত। হকন্তু
ইয়াহুদীমদর অপরামযর োহস্ত স্বরূপ আল্লাহ তা‘আলা তামদরমক এ
যনয়ামত যথমক বহঞ্চত কমর হদময়মিন।
َاس َي ًة
ِ ف َِب َما َنق ِْض ِه ْم ِم ْيثَاق َُه ْم ل ََع ىَنا ُه ْم َو َج َعل ْ َنا قُل ُو َب ُه ْم ق

আর তামদর অঙ্গীকার ভমঙ্গর কারমর্ই আহম তামদরমক আমার রহমত
হমত হবতাহড়ত কহর এবং তামদর অন্তরমক কহিন কমর যদই। (সূরা
মাহয়দা, আয়াত:১৩)

ইয়াহুদীমদর োহস্ত ৪ : েতযাহবভি ইয়াহুদী জাহত
অবাযেতা এবং হিকাহরতার দরুন আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহুদী জাহতমক
েতযাহবভি কমর হদময়মিন। এবং তামদরমক হবহভন্ন বালা মুহসবমত
আপহতত কমর হদময়মিন। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত:১৬৮)
ফমল জাহতগতভামব আিপ্রকামের পর যথমক খৃষ্ট্রীয় ১৯ েতক পযযন্ত
যভৌগহলক হদক যথমক তামদর যকামনা রাষ্ট্রীয় পহরচয় হিমলা না। আর
বতযমামন যয ইসরাইল রাষ্ট্র প্রহতিা লাভ কমরমি, যসটা মূলত তামদর
যকামনা রাষ্ট্রীয় পহরচয় নয়; বরং এ ভূখণ্ড মূলত মযেপ্রামচে আগ্রাসন
পহরচালনার হনহমমত্ত আমমহরকা, বৃমটন তথা পহিমা সাম্রাজেবাদী
যগািীর যসনা িাউহন। এ হবষময় হবস্তাহরত আমলাচনা সামমন আসমি।
ইয়াহুদীমদর োহস্ত ৫ : লাহঞ্ছত, হনযযাহতত এবং হনপীহড়ত হওয়া
এহট একহট ঐহতহাহসক বাস্তবতা যয, পৃহথবীর যনতৃে এবং েমতার
যেমত্র একহদমক যখন অন্যান্য জাহতমগাহির মামে পালা বদল ঘমটমি,
তখন জাহত হহমসমব আহবভযামবর পর যথমক হনময় আজ পযযন্ত প্রায় হতন
সহস্রাহযক বিমরর ইহতহামস ইয়াহুদীরা যকামনা একহট ভূখমণ্ড যমযীয়
স্বকীয়তা বজায় যরমখ একক োসন হটহকময় রাখমত সেম হয়হন।
সবসময় তারা যকামনা না যকমনা জাহতমগাহির দ্বারা োহসত হময়
যগালামীর লাঞ্ছনার জীবন যাপন কমরমি।
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আমরা আিমযযর হবষয় হমলা- ইয়াহুদী জাহত যকবল োহসতই হয়হন;
বরং প্রমতেক োসক দ্বারা তারা যোহষত এবং হনযযাহততও হময়মি।
তামদর জীবমনহতহামস এমন রাত খুব কমই অহতবাহহত হময়মি যয,
তারা হনহিমন্ত, হনহবযমে জাগহতক জীবমনর সুখ হনদ্রায় হবমভার হমত
যপমরমি। তামদর জীবমন আমলাহকত হদবস যেমষ হবহভহষকাময় ভয়াল
রজনীর আগমন এত দ্রুত ঘমটমি যয, হদবমসর উজ্জ্বল সূযযহটমক
দু‘যচাখ যমমল যদখারও সুমযাগ হয়হন। তার আমগই রামতর অমাহনষায়
তা হাহরময় যগমি! রামতর অেকার ক্রমমই এতটা গাঢ় যথমক প্রগাঢ়
হময়মি এবং ভয়াল রজনীর অমাহনষা এতটাই দীঘয যথমক দীঘযতর
হময়মি, যযন এ রাহত্রর যেমষ আর যকামনা হদবমসরই আর আগমন
ঘটমব না..!
এ কথা হিক যয, যনতৃে এবং েমতা হারামনার সময় প্রমতেক জাহতই
-জয়ী পমের মাযেমম হনযযাতন এবং লাঞ্ছনার হেকার হময়মি। হকন্তু এ
হবষয়হটও অনস্বীকাযয যয, অন্যান্য জাহত-মগাহির যেমত্র এ পরাজময়র
পূমবয হিমলা যনতৃে ও োসমনর এক একহট দীঘয অযোয়, যামত তারা
হনহদযষ্ট একহট যভৌগহলক সীমামরখার মমযে হমলও এককভামব
রাষ্ট্রীয়েহির ভূহমকায় অবতীর্য হমত যপমরহিমলা। তািাড়া যবহেরভাগ
যেমত্র পরাজময়র রর্াঙ্গমনও হিমলা তামদর রাষ্ট্রীয় ও সহম্মহলত েহির
বীরেপূর্য প্রদেযনী।
পোন্তমর ইয়াহুদী জাহত কখমনাই এ দু ববহেমষ্টের অহযকারী হওয়ার
যসৌভাগে লাভ কমরহন। তামদর না হিমলা যকামনা যভৌগহলক সীমায়
যমযীয় স্বকীয়তায় একক োসমনর যগৌরবজ্জ্বল ইহতহাস, আর না হিমলা
পরাজময়র রর্াঙ্গমন বীরেপূর্য যকামনা রাষ্টীয়েহি প্রদেযনীর
সম্মানজনক অতীত। বরং পৃহথবীর হবহভন্ন প্রামন্ত িহড়ময় হিহটময় থাকা
এ জাহত সংহিষ্ট ভূখমণ্ড সবসময়ই হিমলা সংখোলঘু। যিরুন যমযীয়
দাঙ্গা আর হনযযাতমনর সম্মুমখ তামদর প্রহতমরায হিমলা হনতান্তই যহমর
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যাওয়া লড়াই। প্রহতমরায হকংবা হবমদ্রাহ কখমনাই তামদর ললামট
বীরমের হিমটমফােঁটাও এমন হদমত পামরহন।!
ইয়াহুদী জাহতর লাঞ্ছনার ইহতহামসর সূচনা খৃষ্টপূবয সময়কাল যথমকই।
আশুরী, হমসরী, বেহবলনী, পারহসক, ইউনানী, যরামক সহ
হবহভন্ন জাহত-মগাহি দ্বারা হনযযাতন ও লাঞ্ছনার হেকার হয়। লাঞ্ছনার এ
যারা অবোহত হিমলা হযরত ‘ঈসা আ.এর ঊধ্বযামরাহমনর পমরও।
হযরত ‘ঈসা আ. যক হতোর জঘন্য ষড়যমন্ত্র হলপ্ত ইয়াহুদী সম্প্রদায়
লাঞ্ছনার বেন যথমক কখনই মুি হমত পামরহন। এ সমময় যবে কময়ক
পমবয তারা লাঞ্ছনার হেকার হয় । হকিু হচত্র আমরা পািক সমীমপ তুমল
যরহি।
‘ঈসা আ.এর উধ্বযামরাহমনর পর
ইয়াহুদী জাহতর লাঞ্ছনার প্রথম পবয ৭০-১৩৫ খৃষ্টাব্দ
 যরামান সম্রাট টাইটাস (Titus) এর ধ্বংসলীলা: ৭০ খৃষ্টাব্দ।
হযরত ‘ঈসা আ.এর উধ্বযামরাহমনর পর ইয়াহুদীমদর ভাগোকামে
লাঞ্ছনার নতুন যমঘ িায়াপাত করমত শুরু কমর। ৭০ খৃষ্টামব্দ যরামান
সম্রাট টাইটাস (Titus) এর পে হমত তারা ভয়াবহ হামলার হেকার
হয়। হাজার হাজার ইয়াহুদীমক এ সময় যস হতো কমর এবং তামদর
বড় একহট অংেমক বন্দী কমর। (Encyclopedia Brittanica (15th
Edition; U.S.A. 1990) 22/416)

 যরামান সম্রাট যহডহরয়ান Hadrian (117-138 CE) এর
আগ্রাসন: ১৩৫ খৃষ্টাব্দ।
সম্রাট Hadrian এর আগ্রাসন হিমলা অতেন্ত ভয়াবহ। এ সময় হতহন
বোপকভামব ইয়াহুদী হনযন করার পাোপাহে Jerusalem
(মজরুজামলম) েহরমক ধ্বংস কমর হদময় ইয়াহুদীমদরমক হফহলহস্তমনর
ভূখণ্ড হমত তাহড়ময় যদন এবং এ েহমর তামদর প্রমবে হনহষদ্ধ কমর
যদন। ইয়াহুদী মুি কমর হতহন এখামন যরামান যদবতা ‘জুহপটার’ এর
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উপাসনালয় বতহর কমরন। (ড. মাহমূদ আব্দুর রহমান কৃত ‘‘মুহযযু

তারীহখল ইয়াহুদ ওয়যা রহি আলা মাযাহয়হমহহহমল বাহতলাহ, পৃ.২৬০)
ইয়াহুদী ঐহতহাহসক োহীন মোকহরয়াস বমলনএ সমময়ই (তথা যজরুজামলম ধ্বংমসর পর) ইসরাইলীমদর ইহতহামসর
সমাহপ্ত ঘমট। যজরুজামলমমর ধ্বংমসর পর ইয়াহুদীরা পৃহথবীর হবহভন্ন
যদমে হবহেপ্ত হময় পমড়। পরবতযী সমময় যস সকল যদমেই তামদর
ইহতহাস রহচত হয়, যযখামন তারা আবাস গমড়হিমলা। হনবযাহসত
সমময় তারা হবহভন্ন হনযযাতন এবং হনপীড়মনর সম্মুখীন হয়। যকননা,
( হফহলহস্তমনর দখলদার) যরামানরা তামদরমক যজরুজামলমম প্রমবে
করা হনহষদ্ধ কমর হদময়হিমলা। [তারীখুল ইসরাইহলয়েীন (হমসর ১৯০৯)
পৃ.৭৭]

হফহলহস্তন ভূখমণ্ড হবহভন্ন বাদোহর উপযুযপহর আক্রমর্ এবং আগ্রাসমনর
দরুন ইয়াহুদীমদর সহাবস্থান অমনক আমগই ধ্বংস হময় হগময়হিমলা।
পারহসকমদর োসনামমল বেহবলমনর বহন্দদো যথমক মুি হওয়ার পর
সহাবস্থামনর আংহেক পহরমবে বতহর হমলও এ পযযাময় এমস তা
পুমরাপুহর ধ্বমস পমর। ফমল ইয়াহুদীরা পৃহথবীর হবহভন্ন যদমে হবহেপ্ত
হময় পমড়। হকিু যতা রময় হগময়হিমলা বেহবলমন, আর বাকীরা আরব,
ইংলোন্ড, জামযানী, যস্পন, ইতালী, হলোন্ড, ফ্রান্স  প্রভৃহত যদমে
িহড়ময় পমড়। হকন্তু আিমযযর হবষয় হমলা, লাঞ্ছনা এবং অপদস্থতার
িায়া এসব যদমেও তামদর হপিু িামড়হন। (তারীখুল ইসরাইহলয়েীন, ৮১৯৫)

যস সব যদমে ইয়াহুদীমদর লাঞ্ছনার ইহতহামসর আমলাচনা Pogrom
হেমরানামমর অযীমন সামমন আসমব ইনোআল্লাহ!
ইয়াহুদীমদর বেথয স্বাযীনতা প্রমচষ্টা
খৃষ্টপূবয সময়কাল যথমক শুরু হওয়া দীঘয জুলুম, হনযযাতন এবং
হনপীড়মনর সময়কামল ইয়াহুদীরা যয স্বাযীনতা লামভর যচষ্টা কমরহন,
হবষয়হট এমন নয়। হকন্তু সম্রাজেবাদী েহির হবরুমদ্ধ তামদর যস হবমদ্রাহ
www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

78

যকামনা বড় যরমনর যকামনা প্রহতমরায হিমলা না, বরং যসগুমলা হিমলা
হনতান্তই বেথয প্রমচষ্টা। ৬৬-৭৩ খৃষ্টামব্দ ইয়াহুদীমদর একহট হবমদ্রাহ
সংঘহিত হয়, যা বেথযতায় পযযবহসত হয়। ১১৫-১১৭ সামল হমসর,
সাইপ্রাস প্রভৃহত অঞ্চমলর ইয়াহুদীরা হবমদ্রাহ কমর, হকন্তু এ হবমদ্রাহও
যকামনা সফলতার মুখ যদখমত পামরহন। ১৩২-১৩৫ সামল Simon bar
Kokhba নামক এক বেহির যনতৃমে হবমদ্রাহ সংঘহিত হয়, হকন্তু এ
হবমদ্রাহও তামদর পরাযীনতার হেকল ভােমত সেম হয়হন। উপযুযপহর
বেথযতায় এক সময় ইয়াহুদীমদর স্বাযীনতা আমন্দালমনর আগ্রহও
হস্তহমত হময় পমড়। ফমল তারা যমযীয় হবষয়াহদমত আিহনময়াগ কমর।
এ সময় তামদর যমযমনতারা বতহর কমর যমযগ্রে Mishnah (হমোনহ)
এবং তার বোখোগ্রে Talmud (তালমূদ)। পরবতযী সমময়র ইয়াহুদীরা
এগুমলামকই তামদর পথহনমদযে মমন কমর থামক। [Encyclopedia
Brittanica (15th Edition; U.S.A. 1990) 22/416-417]

 লাঞ্ছনার হদ্বতীয় পবয : ২য় হহজরী-২৩ হহজরী
হফহলহস্তন ভূখণ্ড হমত বহহস্কৃত হওয়ার পর ইয়াহুদীমদর যবে হকিু যগাত্র
যহজামজ এমস বসবাস শুরু কমর। ইয়াসহরব (মদীনা),
তাইমা, তাবুক, ফাদাক প্রভৃহত অঞ্চমল তামদর বাস হিমলা। (আল
মুসতাওেনাতুল ইয়াহুহদয়োহ আলা আহহদয রসূল, ৪৯-৬৮)
মহদনায় বসবাসকারী ইয়াহুদী যগাত্রসমূমহর মমযে বনু কাইনুকা’, বনু
নাযীর ও বনু কুরাইযা হিমলা অন্যতম। ইসলাম ও মুসলমানমদর
হবরুমদ্ধ ইয়াহুদীমদর লাগাতার চক্রান্ত ও ষড়যমন্ত্রর কারমর্ আল্লাহ
তা‘আলার হনমদযমে নবীজী মদীনায় অবস্থানকারী সকল ইয়াহুদীরমক
ক্রমান্বময় মদীনা হমত বহহস্কার কমরন। নবীজীর পর তারই ওহসয়ত
বাস্তবায়নামথয হদ্বতীয় খলীফা হযরত উমর রাহয. ইযাহুদীরমক যহজামজর
পহবত্র ভূখণ্ড হমতই বহহস্কার কমর যদন।
 বনু কাইনুকা’র বহহস্কৃহত: োওয়াল, হদ্বতীয় হহজরী

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

79

পদযাবৃত এক সম্ভ্রান্ত মুসহলম নারীমক লম্পট চহরমত্রর ইয়াহুদীরা অনাবৃত
করার যচষ্টা করমল এক আিমযযাদামবাযসম্পন্ন মুসহলম ঘটনায় জহড়ত
ইয়াহুদীমক হতো কমর যফমল। উপহস্থত ইয়াহুদীরাও মুসলমান
সাহাবীমক হতো কমর যফমল। এ ঘটনামক যকন্দ্র কমর উমত্তজনার সৃহষ্ট
হয় এবং ইয়াহুদীরা মুসহলম সাহাবামক হতোর মাযেমম প্রহতমোয
যনওয়ার পরও নবীজীর কামি সমাযামনর জন্য যাওয়ার পহরবমতয
তামদর দূগযসমূমহ হগময় যুমদ্ধর প্রস্তুহত আরম্ভ কমর যদয়, যা সহেচুহি
ভঙ্গ হহমসমব হবমবহচত হয়। যিরুন নবীজী তামদর হবরুমদ্ধ যুদ্ধ
পহরচালনা কমরন এবং পমনর হদন তামদর দূগযসমূহ অবমরায কমর
রামখন। অবমেমষ তারা আিসমপযর্ কমর। নবীজী যমানামফক যনতা
আব্দুল্লাহ ইবমন উবাই ইবমন সালূল এর সুপাহরমে ইয়াহুদীরমক হতো
করা হমত হবরত থামকন। তমব তামদরমক মদীনা হমত বহহস্কার কমর
যদন। (সীরামত ইবমন হহোম, ২:৪৮)
 বনু নাযীমরর বহহস্কৃহত: চতুথয হহজরী, ( গাযওয়াময় বীমর মাঊনার
পমর)
বীমর মাউনার যুমদ্ধ কামফরমদর গািারীর হেকার হময় ৭০ জন সাহাবীর
েহীদ হওয়ার মমযাহন্তক ঘটনার পর েহীমদর ময়দান যথমক আহত হময়
যকানক্রমম হফমর আমসন সাহাবী আমর ইবমন উমাইয়া রাহয.।
পহথমমযে প্রহতমোয পরায়র্ হময় বনু আমমর যগামত্রর দু’ বেহিমক
হতহন হতো কমর যফমলন। বনু আমমমরর সামথ মুসলমানমদর যুদ্ধহবরহত
চুহি থাকায় নবীজী এ দু’বেহির রিপর্ আদাময়র জন্য বনু কুরাইজার
বসহতমত গমর্ কমরন। যকননা, বনু কুরাইজা বনু আমমমরর হমত্র
হিমলা। বনু কুরাইজার বসহতমত নবীজী একহট যদয়ামলর পামে বসমল
ইয়াহুদীরা উপর যথমক পাথর যফমল নবীজীমক হতোর ষড়যমন্ত্র হলপ্ত
হয়। ওহীর মাযেমম অবগত হময় নবীজী দ্রুত বসহত তোগ কমরন। এ
হবশ্বাসঘাতক আর সহেচুহি ভমঙ্গর কারমর্ নবীজী তামদর বসহতমত
আক্রমর্ কমরন এবং তামদর যখজুর বাগান যকমট োহলময় ভষ্ম কমর
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যদন এবং তামদরমক মদীনা যথমক বহহস্কার কমরন। তামদর যকউ
খাইবামর আর যকউ োম অঞ্চমল চমল যায়। (আবু দাউদ, হা.নং ৩০০৪;
আল হবদায়া ওয়ান হনহায়া, ৪:৮২)

বনু কুরাইযার এর বহহস্কৃহত: পঞ্চম হহজরী (গযওয়াময় আহযামবর
পমর)
গযওয়াময় আহযাব (খন্দমকর যুদ্ধ) যথমক হফমর আসার পর আল্লাহ
তা‘আলা হযরত হজবরাঈল আ. -এর মাযেমম নবীজীমক বনু কুরাইযায়
হামলা চালামনার আমদে কমরন। আহযামবর যুদ্ধ সংঘহিত করার
যপিমন বনু কুরাইযার হস্তমেপ হিমলা। নবীজী আক্রমর্ পহরচালনা
কমরন। পেঁহচে হদন ইয়াহুদীমদর দূগযগুমলা অবমরায কমর রামখন।
ইয়াহুদীরা বাযে হময় সাহাবী হযরত সাদ হবন মুআজ রাহয. এর হসদ্ধামন্ত
দূগয যথমক যবহরময় আিসমপযমর্ সম্মত হয়। সাদ হবন মুআজ রাহয.
তামদর মযে যথমক পুরুষমদরমক হতো এবং নারী ও হেশুমদরমক
যগালাম বােঁহদমত পহরর্ত করমত হসদ্ধান্ত প্রদান কমরন। এ হসদ্ধান্ত
যমাতামবক নবীজীর আমদমে ইয়াহুদীমদর সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষমক
একটা ঘমর একত্র করা হয়। এরপর বাইমর গতয খনন কমর
ইয়াহুদীমদরমক ঘর যথমক যবর কমর দমল দমল গদযান যকমট যস
গতযগুমলা পূরর্ করা হয়। তামদর সম্পদসমূমহর এক পঞ্চমাংে রামষ্ট্রর
জন্য যরমখ বাকীগুমলা মুসলমানমদর মামে বণ্টন কমর যদয়া হয়।
তামদর নারী ও হেশুমদরমক যগালাম বােঁহদমত পহরর্ত করা হয়। হনহত
ইয়াহুদীমদর সংখো হিমলা ৪০০। এক বর্যনামমত ৯০০। এ সময়
হবমেষ অপরামযর কারমর্ একজন নারীমক হতো করা হয়। (আল হবদায়া
ওয়ান হনহায়া, ৪:১২৫-১৩৬)

 ইয়াহুদীমুি মদীনা: সপ্তম হহজরীর পর
বনু কাইনুকা, বনু নাযীর, বনু কুরাইযমক মদীনা যথমক বহহস্কার
করার পরও মদীনায় হকিু ইয়াহুদী রময় হগময়হিমলা। সপ্তম হহজরীর পর
নবীজী অবহেষ্ট সকল ইয়াহুদীমক মদীনা যথমক যবর কমর যদন এবং
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এর মাযেমম মদীনা সম্পূর্যরূমপ ইয়াহুদী মুি হময় যায়। (তাকহমলাতু
ফাতহহল মুলহহম, হা.নং ১৭৬৫, ১৭৬৬)

 ইয়াহুদীমুি হহজামযর পহবত্র ভূহম
হযরত উমর রা. এর যখলাফতকামল মদীনা হমত বহহস্কৃত হময়
ইয়াহুদীমদর হকিু অংে খাইবামর হগময় বসহত স্থাপন কমর। খাইবার
িাড়াও নাযরান প্রভৃহত অঞ্চমল তখনও ইয়াহুদীমদর বসবাস হিমলা।
সাহাবী হযরত উমর ফারুক রা. এর যামানায় হতহন হহজামযর
অবস্থানগ্রহর্কারী সকল ইয়াহুদীরমক হহজায যথমক যবর কমর যদন।
( মুয়াত্তাময় মামলক, ৮৭৩)

একাহযক কারমর্ হতহন এ হসদ্ধান্ত গ্রহর্ কমরন১. নবীজী সাহাবাময় যকরামমক এ হনমদযে হদময় হগময়হিমলন যয,
. وأهل جنران من جزيرة العرب،أخرجوا يهود أهل احلجاز
যতামরা হহজামযর ইয়াহুদীরমক এবং ‘নাযরামনর’ ইয়াহুদীরমক আরব
ভূখণ্ড যথমক যবর কমর হদও’। (মুসনামদ আহমাদ, হা. নং ১৬৯১)
২. চাষাবামদর জন্য এখন আর ইয়াহুদীমদর সহমযাহগতার যকামনা
প্রময়াজন হিল না। যকননা, হবহভন্ন হজহামদর মাযেমম অমনক যগালাম
বােঁহদ মুসলমানমদর হস্তগত হময়হিমলা।
৩. মদীনা যথমক বহহস্কৃত হময়ও মুসলমানমদর েত্রুতায় তারা হলপ্ত
হিমলা। এ েত্রুতার অংে হহমসমব তারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবমন উমর
রা. যক রামতর যবলায় সুমযাগ যপময় আক্রমর্ কমর আহত করহিমলা।
(ফাতহুল বারী, হা.নং ২৭৩০)

হযরত উমর রা. এর এ পদমেমপর ফমল জাযীরাতুল আরব সম্পূর্যরূমপ
ইয়াহুদীমুি হময় যায়, মুসলমানরা ইয়াহুদীমদর ষড়যন্ত্র যথমক রো
পায় এবং নবীজীর ওসীয়তবার্ী বাস্তবাহয়ত হয় এবং ইসলাম তার হনজ
যদমে আভেন্তরীর্ যগালমযাগ ও অহস্থরতা যথমক মুি হময় হবশ্ব দরবামর
দ্রুতগহতমত িহড়ময় যায়।
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 লাঞ্ছনার তৃতীয় পবয: খৃষ্ট্রীয় হদ্বতীয় সহস্রাব্দ
আযুহনক যুমগ Anti Semitism এবং Pogrom: ইয়াহুদী হনযমনর
ভয়াল হচত্র!
ইয়াহুদীমদর অপরায ও হিকাহরতার কারমর্ আল্লাহ তা‘আলা
ইয়াহুদীমদর উপর লাঞ্ছনা এবং অপদস্থতার হসলমমাহর লাহগময়
হদময়মিন। নবীজীর ইমন্তকামলর পরও তামদর জন্য এ বেন যথমক
মুহি পাওয়া সম্ভব হয়হন ; বরং হনযযাতন এবং হনপীড়মনর প্রবল য উ
ক্রমমই তামদর জন্য ভয়ির রূপ যারর্ কমরমি। যিরুন ক্রমমই তারা
লাঞ্ছনা এবং অপদস্থতার গভীর অতমল হাহরময় যগমি..!
পূমবয উমল্লখ করা হময়মি যয, সম্রাট যহডহরয়ান Hadrian (117-138
CE) এর আগ্রাসমনর মাযেমম যখন যজরুজামলমমর চূড়ান্ত পতন ঘমট,
তখন ইয়াহুদীরা পৃহথবীর হবহভন্ন যদমে িহড়ময় পমড়। হকন্তু যস সকল
যদমেও জুলুম-হনযযাতন আর লাঞ্ছনা তামদর জীবনমক দূহবযষহ কমর
তুলহিমলা। খৃষ্ট্রীয় হদ্বতীয় সহস্রামব্দ যা চরম আকার যারর্ কমর। সভে
(?) আযুহনক পৃহথবীমত-মযখামন নীহতগতভামব হমলও মানবতামক
সমামজর আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ মমন করা হমতা যস সভে পৃহথবীমতও এ
সমময় হবহভন্ন জাহতমগাহির পে হমত Anti Semitism (ইয়াহুদী
হবমদ্বষ) এর যলাগামন ইয়াহুদী জাহতহবমরাযী Pogrom (উগ্র
সাম্প্রদাহয়ক দাঙ্গা) এর ফমল যয পহরমার্ হনযযাতন, হনপীড়ন এবং
হনযমনর আময়াজন সম্পন্ন করা হময়মি, তা ভাবমলও গা হেউমর
উিমব! কুরআমন কারীমমর হনমমাি আয়ামত এ ঘটনাগুমলার হদমকই
ঈহঙ্গত করা হময়মি...
ک
َ َاب اِ ىَن َربى
ِ ََهْي اِ هَل َي ْو ِم الْ ِق هي َم ِة َم ْن يى َُس ْو ُم ُه ْم ُس ْو َء ال َْعذ
َ َُو اِذْ َتاَذىَ َن َربى
ْ ِ ْ ک ل ََي ْب َعثَ ىَن عَل
○َاب َو اِ ىَنه لَ َغف ُْو ٌّر ىَر ِح ْي ٌّم
ؕ ِۚ ل ََس ِر ْي ُع الْ ِعق
এবং (মস সমময়র কথা স্বরর্ করুন) যখন আপনার প্রহতপালক যঘাষর্া
করমলন, হতহন হকয়ামত হদবস পযযন্ত তামদর (ইয়াহুদীমদর) উপর
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এমন যলাকমদরমক কতৃযে দান করমত থাকমবন, যারা তামদরমক
হনকৃষ্ট রকমমর োহস্ত হদমব! (সূরা আ‘রাফ, আয়াত:১৬৭)
আল্লাহর এ বার্ীর সতেতা প্রমামর্ আযুহনক পৃহথবীর ইহতহামস খৃষ্ট্রীয়
হদ্বতীয় সহস্রামব্দ Anti Semitism এবং Pogrom এর হেকার হময়
হাজার হাজার শুযু নয়; বরং লাখ লাখ ইয়াহুদী হনহত হয়। এক কথায়
তা হিমলা যারাবাহহক ইয়াহুদী হনযন প্রহক্রয়া। পৃহথবীর যয ভূখমণ্ডই
তারা হগময়মি, হনযযাতন-হনপীড়ন এবং লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার িােঁয়া
তামদর হপিু িামড়হন। আল্লাহ’র এ বার্ী সমন্দহাতীতভামব সতে
প্রমাহর্ত হময়মি যয, “তামদরমক (ইয়াহুদীমদরমক) যযখামনই পাওয়া
যাক, তামদর উপর লাঞ্ছনার িাপ যমমর যদয়া হময়মি”
খৃষ্ট্রীয় হদ্বতীয় সহস্রামব্দর হনকট অতীমত Pogrom এর সংখো অসংখে।
যযগুমলার হবস্তৃত ইহতহামসর আমলাচনার জন্য বৃহৎ কমলবমরর স্বতন্ত্র
গ্রমের প্রময়াজন হমব। হনবমের এ যিাট পহরসমর আমরা পািক সমীমপ
প্রহসদ্ধ হকিু Pogrom এর হচত্র সংহেপ্তাকামর তুমল যরমত যচষ্টা করব।
হবস্তাহরত তমথের জন্য আগ্রহী পািক সংহিষ্ট উদ্ধৃহতগ্রে ও মূল
উৎসসমূহ পাি করমত পামরন।
হবহভন্ন যদমে এ Pogrom সংঘহিত হয়। যযমনুঃ
 এরফাটয (জামযাহন) ১৩৪৯ সামল, বামসল (সুইজারলোন্ড),
এরাগন (মস্পন) ফ্লান্ডাসয (মবলহজয়াম)-এর Pogrom–এ অসংখে
ইয়াহুদী হনহত হয়। পািক এ Pogrom এর হবস্তাহরত তমথের জন্য
যদখমত পামরন John Marshall: John Locke, Toleration and Early
Enlightment Culture (2006); p. 376

 স্ট্রাসবাগয (ফ্রান্স ) ১৩৪৯ সামল Pogrom সংঘহিত হয়। পািক এ
Pogrom এর হবস্তাহরত তমথের জন্য যদখমত পামরন Stéphane
Barry and Norbert Gualde: «La plus grande épidémie de
l’histoire» (“The greatest epidemic in history”), in L’Histoire
magazine, n° 310, June 2006 p. 47 (French)
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 যতালন (ফ্রান্স ) ১৩৪৮ সামল Pogrom সংঘহিত হয়। পািক এ
Pogrom এর হবস্তাহরত তমথের জন্য যদখমত পামরন The Jews of
Europe and the Black Death (2000) p. 13

 প্রাগ (মচক হরপাবহলক) ১৩৯৯ সামল Pogrom সংঘহিত হয়।
প্রামগর এই Pogrom -এ চার যথমক পােঁচেত ইয়াহুদীমক হতো করা
হয়। পািক এ Pogrom এর হবস্তাহরত তমথের জন্য যদখমত পামরন
Barbara Newman: The Passion of the Jews of Prague: The Pogrom
of 1389 and the Lessons of Medieval Parody, Church History 81:1
(March 2012), 1-26

 ইউমক্রমন ১৬৪৮-১৬৫৭ সামল Pogrom সংঘহিত হয়। এ
Pogrom এর হবস্তাহরত তমথের জন্য যদখা যযমত পামর Anna Reid:
Borderland: A Journey Through the History of Ukraine. (Westview
Press) p. 35

 রাহেয়া ১৮৫৯ (এবং ১৮৭১, ১৮৮১) ও ১৯০৫ সামল Pogrom
সংঘহিত হয়। ১৯০৫ সামলর Pogrom -এ ৪০০ ইয়াহুদীমক হতো
করা হয় এবং ১৬০০ সম্পহত্ত বামজয়াপ্ত করা হয়) পািক এ
Pogrom গুমলার হবস্তাহরত তমথের জন্য যদখমত পামরন
(“Odessa”, Jewish Encyclopedia, 1906), Ges (Richard S. Levy:
Antisemitism: A Historical Encyclopedia of Prejudice and
Persecution, Volume 2, L-Z, s.v. “Odessa Pogroms”)

উহল্লহখত Pogrom িাড়াও আমরা হবহভন্ন অঞ্চমল- যযখামন ইয়াহুদীমদর
বসবাস হিমলা- Pogrom সংঘহিত হয়। যযমন- ফ্রামন্স  ১৩০৬,
১৩২১ এবং ১৫৮২ সামল। ১৫৮২ সামলর Pogrom -এ
ইয়াহুদীমদরমক ফ্রান্স  যথমক তাহড়ময় যদওয়া হয়। ১৫৪০ সামল
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ইতালীমত Pogrom হয় এবং ইয়াহুদীরমক ইতালী যথমক যবর কমর
যদওয়া হয়। (মুহযযু তারীহখল ইয়াহুদ, পৃ. ২৬২)
এ বেপামর হবস্তাহরত জানার জন্য পািক যদখমত পামরন ইয়াহুদী
ঐহতহাহসক োহীন মোকাহরয়াস কৃত (তারীখুল ইসরাইহলয়েীন : ৮১-৯৫)
 লাঞ্ছনার চতুথয পবয: ২য় হবশ্বযুদ্ধ
Holocaust: এর মমযাহন্তক ঘটনা!
হদ্বতীয় হবশ্বযুমদ্ধ ইয়াহুদী জাহত ইহতহামসর সবমচময় ভয়ংকর গর্হতোর
হেকার হয়। Holocaust এর যসই গা হেউমর ওিা গর্হতোর নায়ক
হহটলার একসমঙ্গ ৬০, ০০, ০০০ (ষাট লে) ইয়াহুদীমক গোস যচম্বামর
ুহকময় হতো কমরহিমলা! লাঞ্ছনার এত বড় হচত্র ইয়াহুদী জাহত হয়মতা
ইমতাপূমবয আর কখমনাই অবমলাকন কমরহন। ইহতহামসর যস স্মরর্ীয়
গর্হতোর কথা যতা সবাই জামন। তদুপহর আগ্রহী পািক যস গর্হতোর
হবস্তাহরত তমথের জন্য যদখমত পামরনTimothy Snyder: Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin.
(The Bodley Head: London 2010) p. 389, 413, chpt. Numbers and
Terms

 লাঞ্ছনার আমরা একহট পবয: যকয়ামমতর পূমবয ইয়াহুদী জাহত আমরা
একহট গর্হতোর অমপোয়!!
এই হিমলা ইয়াহুদী জাহতর লাঞ্ছনা আর অপদস্থতার ইহতহাস। আল্লাহর
োশ্বত বার্ীর পূর্যাঙ্গ বাস্তবায়মনর সংহেপ্ত হচত্রায়ন, যা এ যাবত
সংঘহিত হময়মি। আল্লাহ তা‘আলাই ভামলা জামনন এ দূভযাগা জাহতর
ভাগেকুমল আমরা কত লাঞ্ছনার য উ আিমড় পড়মব। হনযযাতন আর
হনপীড়মনর কামলা যমঘ আমরা কতবার তামদর জীবনাকামে
অপদস্থতার িায়াপাত করমব। তমব হ্ােঁ, কুরআন-হাদীমস হবশ্বাসী
একজন মুহমন যযমন এ হবশ্বাস স্থাপন কমর যয, যেষ যামানায় হযরত
‘ঈসা আ. ও দাজ্জামলর আগমন ঘটমব, যতমহন এ হবশ্বাসও যস
দৃঢ়ভামব যারর্ কমর যয, ইয়াহুদীমদর জন্য কমপমে আমরা একহট
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গর্হতো অমপো করমি, আর যস গর্হতোর মাযেমমই পৃহথবীর পৃি
যথমক তামদর হবলুহপ্ত সাহযত হমব। যকননা, হাদীমস এমসমি, যেষ
যামানায় ইয়াহুদীরা দাজ্জামলর সহমযাগী হমব এবং ‘ঈসা আ.
মুসলমানমদর সামথ হনময় দাজ্জালমক হতো করার পাোপাহে সমস্ত
ইয়াহুদীমক হতো করমবন...!!
বতযমান সমময় প্রহতহিত ‘ইসরাইল রাষ্ট্র’
একহট হবষয় এখামন স্পষ্ট করা দরকার যয, বতযমান সমময় প্রহতহিত
ইসরাইল রাষ্ট্র ইয়াহুদী জাহতর জন্য সম্মানজনক নাহক অপমানজনক?
এবং তামদর এ নতুন সহাবস্থান তামদর উজ্জল ভহবষ্যমতর জন্য নাহক
এ সহাবস্থামনর মাযেমম তারা আমরা সহমজই গর্হতোর হেকার হময়
পৃহথবী হমত হবলুপ্ত হমত চমলমি? হবষয়টা বুেমত হমল ইসরাইল রাষ্ট্র
প্রহতিার যপ্রোপট সম্পমকয হকিুটা যারর্া লাভ করা আবশ্যক।
দু’ হাজার বির যাবত জুলুম হনযযাতন আর উদ্বাস্তুর জীবন যাপমনর পর
একহট স্বাযীন ইয়াহুদী ভূখণ্ড লামভর মাযেমম লাঞ্ছনার জীবন অবসামনর
লমেে ইয়াহুদীমদর মামে Zionism (যাময়াহনযম) প্রহতিা লাভ কমর।
(সূত্র: Zionism. যাময়াহনযম। ইয়াহুদীমদর একহট পহরভাষা, যা যজরুজামলমমর
‘যাময়ান’ নামক হটলা যথমক এমসমি। পৃথক ইয়াহুদী রাষ্ট্র প্রহতিার লমেে সৃষ্ট
ইয়াহুদীমদর জাতীয় আমন্দালনমক যাময়াহনযম বলা হয়। Encyclopedia Brittanica.
15th Edition; U.S.A. 1990| 22/139)

সবযপ্রথম প্রহসদ্ধ যাময়াহনস্ট (পৃথক ইয়াহুদী রামষ্ট্রর স্বপ্নদ্রষ্টা) হমে
একজন অহস্ট্রয়ান সাংবাহদক Theodor Herzl (হথময়ডার হারযাল,
মৃতুে ১৯০৪ খৃ.)। উসমানী যখলাফত আমমল হারযাল হফহলহস্তন ভূখন্ডমক
স্বায়ত্তোসমনর ফরমান জাহর করার দাহব জানায়। হকন্তু যখলাফমতর
পেে হমত এ দাহব প্রতোোত হয়। ঘটনার পহরক্রমায় এক পযযাময়
হারযাল তার আমন্দালনমক লন্ডমনও প্রহতিা করমত সেম হয় এবং
যসখামন যস তার অমন্দালমনর বোপামর সমথযন লাভ কমর।
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সূত্র: ১২৯৯ সাল যথমক হনময় ১৯২২ সাল পযযন্ত উসমানী যখলাফত প্রহতহিত
হিমলা। ১৯১৪ যথমক ১৯১৮ সাল পযযন্ত সংঘহিত প্রথম হবশ্বযুমদ্ধর সময়ই মূলত
উসমানী যখলাফমতর পতন হময় যায়। হিমটমফাটা যতটুকু অবহেষ্ট হিমলা, যমাস্তফা
কামাল ১৯১৯ যথমক ১৯২২ সাল পযযন্ত সমময় তুরমস্কর স্বাযীনতা আমন্দালমনর নামম
তাও যেষ কমর যদয়। সবযমেষ ১৭ নমভম্বর ১৯২২ সামল চূড়ান্তরূমপ উসমানী
যখলাফমতর পতন ঘমট। উমল্লখে, পহিমারা এই উসমানী যখলাফতমক ‘অমটামান
সম্রাজে’ বমল থামক।

প্রথমহদমক যাময়াহনযমমর যকন্দ্র হিমলা জামযাহনমত। প্রথম হবশ্বযুমদ্ধ তা
লন্ডমন স্থানান্তহরত করা হয় এবং এরপর যথমক যাময়াহনযমমর আহথযক
চাহলকা েহি হহমসমব কাজ কমর আমমহরকা এবং যপালোমন্ডর
ইয়াহুদীরা। ১৯১৮ সামল প্রথম হবশ্বযুমদ্ধ উসমানী যখলাফমতর পতমনর
পর জুলাই ২৪/১৯২২ সামল League of Nations (লীগ আভ যনেন্স )
[সূত্র: ১৯১৯ সামল প্রথম হবশ্বযুমদ্ধর পর গহিত ‘সহম্মহলত জাহতপুি’, যা ১৯৪৬
সামল অবলুপ্ত হয় এবং তার হবলুহপ্তর পরপরই গহিত হয় বতযমামনর ‘জাহতসংঘ’]

এর পহরষদমণ্ডলী বৃমটনমক হফহলহস্তন ভূখমন্ডর দখলস্বমের আনুিাহনক
অনুমমাদন প্রদান কমর। যম ১৪/১৯৪৮ সামল বৃহটেমদর চাতুরতায়
এবং পহিমা েহির সহমযাহগতায় হফহলহস্তমনর ভূখমণ্ডর এক অংমে
ইসরাইল রাষ্ট্র হহমসমব যঘাষর্া করা হয় এবং সামথ সামথ যসাহভময়ত
ইউহনয়ন এবং যুিরাষ্ট্র তামক স্বীকৃত যদয়। ২ হাজার বিমরর মমযে
এটাই সবযপ্রথম ইয়াহুদী রাষ্ট্র, যা কাময়ম করা হয়মি। যা সম্পূর্যরূমপ
বৃহটে এবং পহিমা চাতুরতার আ্ময় অন্যায় দখলদাহরমের মাযেমম
প্রহতহিত হয়। (Encyclopedia Brittanica (15th Edition; U.S.A. 1990)
22/133-141)

Zionism বা স্বাযীন ইয়াহুদী রাষ্ট্র প্রহতিার আমন্দালন লন্ডমন
জনসমথযন লাভ করার হবষয়হট প্রমার্ কমর যয, এ আমন্দালন প্রহতিা
লাভ কমরমি পহিমা খৃষ্টানমদর সহমযাহগতায় এবং প্রহতিার মূহুতয
পমরই রাহেয়া এবং যুিরামষ্ট্রর সমথযন প্রমার্ কমর যয, লীগ অভ
যনেমন্স র হেমরানামম ইসরাইল প্রহতিা হিমলা মূলত একহট চাতুরতা
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এবং এর যপিমন কাজ কমরমি সম্পূর্যরূমপ আমমহরকা,
রাহেয়া এবং অন্যান্য পহিমা েহি।

বৃমটন,

কামজই সারকথা হমলা যয, রাষ্ট্র হহমসমব ইসরাইমলর প্রহতিা এবং
হটমক থাকা- সবহকিুই মূলত পহিমামদর কৃপাদান বব হকিুই নয়। আর
যযমহতু হফহলহস্তন ভূখণ্ড এহেয়া, ইউমরাপ এবং আহফ্রকা- হতন
মহামদমের সঙ্গমস্থমল এবং সুময়জ খামলর অববাহহকায় গমড় উমিমি,
কামজই এ ভূখমণ্ড ইসরাইল প্রহতিার দ্বারা পহিমামদর উমিশ্য হমলা,
 মযেপ্রামচের আরবমদেগুমলামত আগ্রাসন চালামনার হনহমমত্ত একহট
যসনািাউহন বতহর করা।
 হতন মহামদমের মামে হবশ্ব বাহর্মজের হনয়ন্ত্রর্ লাভ করা।
 পাোপাহে এতদ্বাঞ্চমলর দূবযল জাহতমগাহির উপর আগ্রাসন চাহলময়
এ সকল ভূখমণ্ডর মাহটর নীমচ থাকা প্রাকৃহতক মূলেবান খহনজ
সম্পমদর উপর েমতা লাভ করা।
কামজই এ কথা হনহদ্বযযায় বলা যায়, ইয়াহুদীরা মূলত স্বাযীনতা লাভ
কমরহন; বরং পহিমামদর স্বাথয রোমথয যগালামীর জীবন গ্রহর্
কমরমি। যখন পহিমামদর প্রময়াজন পূর্য হময় যামব, তখন Pogrom
এর মাযেমম ইয়াহুদীরমক গর্হতো করমত তারা যমামটও কুহণ্ঠত হমব
না। অতীত ইহতহাস অন্তত যসটাই আমামদরমক মমন কহরময় যদয়।
এরপরও অমন্যর স্বাথযরোমথয যকান ভূখণ্ড পাহারা যদওয়া যহদ
সম্মানজনক যমমনও যনওয়া হয়, তমব যসমেমত্রও পহবত্র কুরআমন
কারীমমর বিমবের সামথ যকামনা ববপরীে সৃহষ্ট হয় না। যকননা,
কুরআমন কারীমম যযখামন ইয়াহুদীমদর উপর লাঞ্ছনার কথা বলা
হময়মি, যসখামন এটাও বলা হময়মি যয, “অবশ্য যহদ আল্লাহর তরফ
হমত যকমনা উপায় সৃহষ্ট হময় যায় হকংবা মানুমষর পে হমত যকমনা
অবলম্বন যবর হময় আমস” ( যা তামদরমক যপাষকতা দান করমব,
তমব সামহয়কভামব তারা লাঞ্ছনা যথমক মুহি পামব)। সুতরাং
বাহহ্কভামব ইয়াহুদীমদর লাঞ্ছনা যথমক এ বাহহ্ক মুহি মূলত
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পহিমামদর যপাষকতার কারমর্ সম্ভব হময়মি। তদুপহর হবমবচনার
হবষয় হমলা- দু’হাজার বিমরর লাঞ্ছনার ইহতহামসর পর হবোল পৃহথবীর
সামান্য একটু অংমের অন্যায় দখলদাহরে, তাও আবার অমন্যর
সহমযাহগতায়, এটা দু’ হাজার বিমরর লাঞ্ছনার তুলনায় একহট
জাহতর জন্য কতটুকু সম্মানপ্রাহপ্ত যরা যযমত পামর ?
প্রকৃত সতে হমলা, দু’হাজার বিমরর লাঞ্ছনার পর হফহলহস্তমনর ভূখমণ্ড
ইয়াহুদীমদর এই সহাবস্থামনর সুমযাগ মূলত তামদরমক সম্মাহনত করার
জন্য নয়; বরং চূড়ান্তরূমপ লাহঞ্ছত করার উমিমশ্য সহজ যপ্রোপট
বতহরর উমিমশ্য যদয়া হময়মি। এ হবষময় উপমহামদমের প্রখোত
আমলমম দীন মুফতীময় আজম মুফতী েফী রহ. এর উদ্ধৃহতর মাযেমমই
আমরা আমামদর বিমবের ইহত টানমবা। হতহন তার অনবদে তাফসীর
গ্রে ‘তাফসীমর মাআহরফুল কুরআমন সূরা আরামফর ১৬৮ নং আয়ামত
তাফসীর করমত হগময় বমলন،چند سالسےفلسطینکے ایکحصہمیں انکے اجتماع اورمصنوعی اقتدارسےدھوکہنہکھایاجاے
اجتماع تو انکا اس جگہ میں آخری زمانہ میں ہونا ہی چاہے تھاکیونکہ صادق مصدوق رسول کریم
ﷺ کی احادیث صحیحہ میں قرب قیامت کیلے یہ خبر دی گی ہے کہ آخر زمانہ میں حضرت
عیسی علیہ السالم نازل ہونگے نصاری سب مسلمان ہو جائیں گےاور یہود سے جہاد کرکے انکو قتل
 خدا کا مجرم وارنٹ اور پولیس کے ذریعہ پکڑ کر نہیں بالیا جاتا بلکہ وہ تکوینی اسباب ایسے،کرینگے
جمعکردیتے ہیںکہمجرم اپنے پاووں چلکرہزاروں کوششیںکرکے اپنےقتلگاہپرپہنچ جاتاہے
 یہودیوں کے ساتھ معرکہ بھی،حضرت عیسی علیہ السالم کا نزول ملک شام میں ہونے واال ہے
 قدرت نے دنیا کی،یہیں بننا ہے تاکہ حضرت عیسی علیہ السالم کیلے انکا قلع قمع کردینا سہل ہو
پوری عمر میں تو یہودیوں کو مختلف ملکوں میں منتشر رکھ کر محکومیت اور بے قدری کا عذاب
چکھالیا اور آخر زمانہ میں حضرت عیسی علیہ السالم کی آسانی کیلے انکو انکے مقتل میں جمع
.  اسلےیہاجتماعاس عذابکےمنافی نہیں،فرمایا
কময়ক বির যাবত হফহলহস্তন ভূখমণ্ডর একহট অংমে ইয়াহুদীমদর
সহাবস্থান এবং কৃহত্রম েমতাপ্রাহপ্তর কারমর্ (এটা যভমব) যযােঁকা খাওয়া
উহচত হমব না (ময, তারা সম্মানপ্রাপ্ত হময়মি!), যযমহতু যেষ যামানায়
এই ভূখমণ্ড ইয়াহুদীমদর সহাবস্থান যতা হওয়ারই কথা হিমলা। যকননা,
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যকয়ামমতর বোপামর সহীহ হাদীসসমূমহ নবীজীর এ বার্ী উদ্ধৃত হময়মি
যয, যেষ যামানায় হযরত ‘ঈসা আ. অবতীর্য হমবন। সকল খৃষ্টান
তখন মুসলমান হময় যামব এবং হতহন ইয়াহুদীমদর সামথ হজহাদ কমর
তামদরমক হতো করমবন।
আল্লাহ দরবামর অপরাযী বেহিমক (দুহনয়াবী অপরাযীর মমতা)
‘ওয়ামরন্ট’ এবং পুহলমের মাযেমম যমর আনা হয় না, বরং পদযার
আড়াল যথমক এমন সব যপ্রোপট বতহর করা হয় যয, অপরাযী সহস্র
বাযা-হবপহত্ত যপহরময় হনজ পাময় যহেঁমট যহেঁমট হনমজর হনহত হওয়ার স্থামন
এমস উপহস্থত হয়! (মেষ যামানায়) ‘ঈসা আ. োম অঞ্চমলর দামমেমক
অবতীর্য হমবন। ইয়াহুদীমদর সামথ লড়াইও এখামনই হমব। যামত ‘ঈসা
আ.এর জন্য লড়াই করা সহজ হয়।
আল্লাহ তা‘আলা যতা ইয়াহুদী জাহতমক সারাজীবন হবহভন্ন যদমে লাঞ্ছনা
এবং যোষমর্র হতি স্বাদ আস্বাদন কহরময়মিন। যেষ যামানায় হযরত
‘ঈসা আ. এর সহজতার জন্য তামদরমক তামদর হনহত হওয়ার স্থামন
একত্র কমর হদময়মিন। সুতরাং কুরআমন কারীমম আল্লাহ তা‘আলা
যকয়ামত পযযন্ত ‘তামদর উপর যয লাঞ্ছনার োহস্ত’ আমরাহপত হওয়ার
কথা বমলমিন, তার সামথ এ সহাবস্থামনর যকামনা হবমরায যনই।
কওমম সাবার প্রহত আল্লাহর নাফরমানীর ভয়াবহ োহস্ত
আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ কমরন,
اشك ُُر ْوا
ْ ِن ِىر ْز ِق َر ِىبك ُْم َو
ٍ ْي َو ِش َم
ْ ال كُل ُْوا م
َ لَق َْد ك
ِ هْن ها َي ٌّة َج َىن َت
ْ ِ ِ َان ل َِس َب ٍا ِِف ْ َم ْس َك
ٍ ْ ان َع ْن ىَي ِم
َهْي َس ْي َل ال َْع ِر ِم َو َب ىَدلْ َنا ُه ْم
ْ ِ ْ لَه َبل َْدةٌّ َط ِ ىي َب ٌّة ىَو َر ىٌّب َغف ُْو ٌّر ○ فَاَ ْع َر ُض ْوا فَاَ ْر َسل ْ َنا عَل
َ ْي ذَ َو
○َش ٍء ِىم ْن ِس ْد ٍر قَ ِل ْي ٍل
ْ َ اِت ْ اُك ُ ٍل َخ ْم ٍط ىَوا َ ْث ٍل ىَو
ْ ِ ْ بِ َج ىَنت
ِ ْ َهْي َج ىَن َت

সাবার অহযবাসীমদর জন্য তামদর বাসভূহমমত রময়মি এক হনদেযন।
দু’হট উদোন, একহট ডানহদমক এবং অপরহট বামহদমক অবহস্থত।
(তামদর বলা হল, ) যতামরা যতামামদর পালনকতযার হরহযক খাও এবং
তার যোকর আদায় কর। উত্তম এই েহর এবং মহান েমােীল
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যতামামদর প্রহতপালক। হকন্তু তারা অবাযেতা করমলা। ফমল আহম
তামদর উপর বােঁযভাো ল প্রবাহহত করলাম। আর তামদর উদোন দু’হট
পহরবতযন কমর হদলাম এমন দু’হট উদোমন যামত উদ্গত হয় হবস্বাদ
ফলমূল, োউগাি এবং হকিু কুলবৃে। (সূরা সাবা, আয়াত:১৫-১৬)
কওমম সাবার পহরচয়
ইয়ামামনর সম্রাট ও যসমদমের অহযবাসীমদর উপাহয হিল সাবা।
তাবাহবয়া সম্প্রদায়ও সাবা সম্প্রদাময়র অন্তভুযি হিল। পহবত্র কুরআমনর
সূরা নামমল হযরত সুলাইমান ‘আলাইহহস সালামমর সামথ যয রার্ী
হবলহকমসর ঘটনা বহর্যত হময়মি, হতহনও এ সম্প্রদাময়রই হিমলন।
অন্য বর্যনামমত, সাবা কাহতানী কহবলার একহট প্রহসদ্ধ োখা।
আরমবর ঐহতহাহসকগর্ তামদর বংেপরম্পরা এভামব বর্যনা কমরমিন,
সাবা ইবমন ইয়ােজাব ইবমন ইয়ারব ইবমন কাহতান।
ইমাম আহমাদ রহ. বমলন, আবদুল্লাহ ইবমন আিাস রা. যথমক
আব্দুর রহমান রহ. বর্যনা কমরমিন, এক বেহি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমক হজমেস করমলা,
কুরআমন কারীমম
উমল্লখকৃত ‘সাবা’ যকান পুরুমষর নাম না নারীর নাম, নাহক যকান
ভূখমণ্ডর নাম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরোদ
কমরন,
َِهْن ِس ىَت ٌّة َو ى
ِهْن ا َْر َب َع ٌّة فَاَ ىَما
َ الش
ْ ُ ْ ام م
ْ ُ ْ َب ْل ُه َو َر ُج ٌّل ُو ل َِد لَه َع َش َرةٌّ ف ََس َك َن ال َْي َم َن م
ح
َْي َوا َ ىَما ى
الشا ِم ىَي ُة فَل َ ْخ ٌّم
ُ َ ار َو ِح ْم
ُ ال َْي َما نِ ىي ُْو َن ف َُمذْ َ جٌّ َو ِك ْن َدةٌّ َو ْاِل َ ْز ُد َو ْاِل َْش َع ِر ىُي ْو َن َو ْاِل َ ْن َم

.ان
َام َوعَا ِمل َ ٌّة َوغ ى
ُ َس
ٌّ ََو ُجذ

সাবা একজন পুরুমষর নাম, যার দেজন পুত্রসন্তান হিল। তার মমযে
িয়জন ইয়ামামন এবং চারজন োমমদমে বসহত স্থাপন কমর। ইয়ামামন
বসবাসকারী িয় পুমত্রর নাম হমে, মুযহাজ, হকন্দাহ, আযদ,
আেআরী, আনমার ও হহমইয়ার। (তামদর যথমক িয়হট যগাত্র
জন্মলাভ কমর।) আর োমমদমে বসবাসকারীমদর নাম হমে, লাখম,
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জুযাম, আহমলাহ ও গাসসান। (তামদর যগাত্রসমূহ এই নামমই
পহরহচত।) (তাফসীমর ইবমন কাসীর)
বংেতাহলকা হবমেষে আমলমগমর্র বরাত হদময় হবহেষ্ট তাফসীরহবদ
আল্লামা ইসমাঈল ইবমন কাসীর রহ. বমলন, এই দেজন সাবার
ঔরসজাত ও প্রতেে পুত্র হিল না। বরং তার হদ্বতীয়, তৃতীয় হকংবা
চতুথযপুরুমষ এরা জন্মগ্রহর্ কমরহিল। অতুঃপর তামদর যগাত্রসমূহ োম
ও ইয়ামামন হবস্তার লাভ কমর এবং তামদরই নামম পহরহচত হয়।
মুহাম্মাদ ইবমন ইসহাক রহ. বর্যনা কমরন, ‘সাবা’- এর আসল নাম
হমলা আবমদ োমস ইবমন ইয়ােজাব ইবমন কাহতান। ইহতহাসহবদগর্
যলমখন, সাবা আবমদ োমস তার আমমল যেষনবী হযরত মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লামমর আগমমনর সুসংবাদ মানুষমক
শুহনময়হিল। সম্ভবত তাওরাত ও ইহিল েরীফ যথমক যস এ হবষময়
অবগত হময়হিল বা যজোহতষীমদর মাযেমম জানমত যপমরহিল।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামমর োমন যস কময়ক লাইন
আরহব কহবতাও বমলহিল। এসব কহবতায় তার আহবভযামবর কথা
উমল্লখ কমর আকািা প্রকাে কমরহিল যয, আহম তার সমময় থাকমল,
তামক সাহাযে-সহমযাহগতা করতাম এবং আমার সম্প্রদায়মকও তার
প্রহত ঈমান আনমত বলতাম।
ইয়ামামনর রাজযানী সান‘আ যথমক হতন মনহযল দূমর মাআহরব নগরী
অবহস্থত হিল। এখামন হিল সাবা সম্প্রদাময়র বসহত। দুই পাহামড়র
মযেবতযী উপতেকায় েহরহট অবহস্থত হিল হবযায় উভয় পাহামড়র উপর
যথমক বৃহষ্টর পাহন বন্যার আকামর যনমম আসত। ফমল েহমরর
জনজীবন হবপযযস্ত হময় পড়ত। তখন যস যদমের সম্রাটগর্ (তামদর
মমযে রার্ী হবলহকমসর নাম হবমেষভামব উমল্লখ করা হয়) উভয়
পাহামড়র পাদমদমে েি ও মজবুত বােঁয হনমযার্ কমরন। এ বােঁয পাহাড়
যথমক যনমম আসা বন্যার পাহন যরায কমর পাহনর একহট হবরাট ভাণ্ডার
বতহর কমর যদয়। পাহাড়ী মলর পাহনও এমত সহঞ্চত হমত থামক।
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বােঁমযর উপমর-হনমচ ও মােখামন পাহন যবর করার জন্য হতনহট দরজা
হনমযার্ করা হয়, যামত সহঞ্চত পাহন েহমরর যলাকমদর যেমত ও
বাগামন যপৌেঁিামনা যায়। প্রথমম উপমরর দরজা খুমল পাহন িাড়া হত।
উপমরর পাহন যেষ হময় যগমল মােখামনর এবং সবমেমষ হনমচর তৃতীয়
দরজা খুমল যদওয়া হত। পরবতযী বির বৃহষ্টর মওসুমম বােঁমযর হতনহট
স্তরই আবার পাহনমত পূর্য হময় যযত।
অপরহদমক বামযর হনমচ পাহন সংরেমর্র উমিমশ্য একহট সুবৃহৎ
আযার হনমযার্ করা হময়হিল। এমত পাহনর বামরাহট খাল বতহর কমর
েহমরর হবহভন্ন হদমক যপৌেঁিামনা হময়হিল। সবখামন একই গহতমত পাহন
প্রবাহহত হত এবং নাগহরকমদর প্রময়াজন যমটাত।
েহমরর ডান ও বাম পামশ্বয অবহস্থত পাহাড় দু’হটর হকনারায় ফল-মূমলর
বাগান করা হময়হিল। এসব বাগ-বাহগচায় খামলর পাহন প্রবাহহত হত।
এ সকল বাগান পরস্পর সংলি অবস্থায় দুই পাহামড়র হকনারায়
সাহরবদ্ধভামব বহুদূর পযযন্ত হবস্তৃত হিল। এসব বাগামনর রকমাহর
ফলমূমলর মাযেমম তারা প্রাচুমযযর অহযকারী হময়হিল। হনমচর এই
আয়ামত এসব বাগামনর কথাই বর্যনা করা হময়মি,
ال
ٍ ْي ىَو ِش َم
َ لَق َْد ك
ِ هْن ها َي ٌّة َج ىَن َت
ْ ِ ِ َان ل َِس َباٍ ِِف ْ َم ْس َك
ٍ ْ ان َع ْن يىَ ِم
সাবার অহযবাসীমদর জন্য তামদর বাসভূহমমত রময়মি এক হনদেযন।
দু’হট উদোন, একহট ডান হদমক এবং অপরহট বাম হদমক অবহস্থত।
(সূরা সাবা, আয়াত:১৫)

সাবাবাসীমদর বাগান অমনকগুমলা হওয়া সমেও তামদর বাগানগুমলামক
উপমরাি আয়ামত ان
ِ  َج ىَن َتবা দু’হট বাগান বমল উমল্লখ করা হময়মি।
কারর্, এক সাহরর সমস্ত বাগান পরস্পর সংলি হওয়ার কারমর্ এক
বাগান এবং অপর সাহরর সমস্ত বাগানমক একই কারমর্ হদ্বতীয় বাগান
বমল অহভহহত করা হময়মি।

এসব বাগামন সবরকম বৃে ও ফল-মূল প্রচুর পহরমামর্ উৎপন্ন হমতা।
হযরত কাতাদা রহ. প্রমুমখর বর্যনা অনুযায়ী, একজন যলাক মাথায়
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খাহল েুহড় হনময় বাগামন গমন করমল, গাি যথমক পহতত ফল-মূল
দ্বারা তা আপনা-আপহন ভমর যযত; গাি যথমক যপমড় যনয়ার প্রময়াজন
হত না।
আল্লাহ তা‘আলা সাবাবাসীমদর প্রহত অনুগ্রহ কমর তামদর েহর
মাআহরব যথমক হনময় োম পযযন্ত এলাকায় অল্প অল্প দূরমে জনবসহত
প্রহতহিত কমর যদন। হনমচর এই আয়ামত এ কথারই বর্যনা যদওয়া
হময়মি,
َ
ْي ْوا
َ ْ هْن َو َب
ْ ُ َ َو َج َعل ْ َنا َب ْي
ِت هب َر ْك َنا ِف ْي َها ق ًُری َظا ِه َرةً َىو ق ىََد ْر َنا ِف ْي َها َى
ْ ِ ْي الْق َُری الى
ُ ْ ْي ِس
َ ْ الس
○ْي
ِ ِف ْي َها ل ََي
َ ْ اَلَ َو ا َ ىيَا ًما ها ِم ِن
তামদর জনপদ এবং যসসব জনপদ, যযখামন আহম বরকত হদময়
যরমখহি, যসগুমলার মযেবতযী স্থামন অমনক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন
কমরহি এবং যসগুমলামত ভ্রমমর্র যথাযথ বেবস্থা কমর যরমখহি। যতামরা
এসব জনপমদ রামত ও হদমন হনরাপমদ ভ্রমর্ কমরা। (সূরা সাবা,
আয়াত:১৮)

পহবত্র কুরআমনর এই আয়ামত সাবার অহযবাসীমদর প্রহত আল্লাহ
তা‘আলার আমরা দু’হট হনয়ামমতর কথা আমলাচনা করা হময়মি।
َ
এখামন ار ْك َنا ِف ْي َها
ْ ِ ( الْق هُر َّ الىমসসব জনপদ, যযখামন আহম বরকত
َ ِت َب
হদময় যরমখহি) বমল োমমদমের গ্রামাঞ্চলমক বুোমনা হময়মি। যকননা,
আল্লাহ তা‘আলার পে যথমক রহমত ও বরকত নাহযল হওয়ার কথা
একাহযক আয়ামত োমমদমের কথা স্পষ্টরূমপ বহর্যত আমি।

আয়ামতর উমিশ্য হমলা, যযসব জনপমদ আল্লাহ তা‘আলা বরকত
দান কমরমিন, সাবার অহযবাসীমদর বেবসার উমিমশ্য প্রায়ই যসসব
জনপমদ তামদর সফর করমত হমতা। মাআহরব েহর যথমক োমমর
দূরে হিল অমনক। রাস্তাও সহজসাযে হিল না। আল্লাহ তা‘আলা সাবা
সম্প্রদাময়র প্রহত অনুগ্রহ কমর তামদর েহর মাআহরব যথমক োম পযযন্ত
অল্প অল্প দূরমে জনবসহত প্রহতহিত কমর যদন। এসব জনবসহত
সড়মকর হকনারায় অবহস্থত হিল। তাই উহল্লহখত আয়ামত ق ًُر َّ َظا ِه َر ًة
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‘দৃশ্যমান জনপদ’ বলা হময়মি, যা সকল মুসাহফরই যচমন। এ সকল
জনবসহতর ফমল যকান ভ্রমর্কারী হনজ গৃহ যথমক যবহরময় হদ্বপ্রহমর
হব্াম অথবা খাদেগ্রহর্ করমত চাইমল অনায়ামসই যকান জনপমদ
যপৌেঁমি হনয়হমত খাদেগ্রহর্ কমর আরাম করমত পারত। অতুঃপর যুহমরর
পর রওয়ানা হময় সূযযাস্ত পযযন্ত অন্য এলাকায় যপৌেঁমি রাহত্রযাপন করমত
পারত। তাই যতা আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
ْي
ََوق ىََد ْر َنا ِف ْي َها ى
َ ْ الس

( যসই এলাকাগুমলামত ভ্রমমর্র উপযুি বেবস্থা কমর যরমখহিলাম।)
অথযাৎ যসই জনপদগুমলা এমন সুষম ও সমান দূরমে গমড় উমিহিল
যয, হনহদযষ্ট সমময়র মমযে এক জনবসহত যথমক অন্য জনবসহতমত
যপৌেঁিা যযত এবং ভ্রমর্ করমত অতেন্ত সুহবযা হত। তাই এরপর উি
আয়ামত বলা হময়মি,
ْي
ِ ْي ْوا ِف ْي َها ل ََي
َ ْ اَلَ َوا َ ىيَا ًما ها ِم ِن
ُ ْ ِس
( যতামরা এসব জনপমদ রামত ও হদমন হনরাপমদ ভ্রমর্ কর।)

বস্তুত এটা সাবা সম্প্রদাময়র প্রহত আল্লাহ তা‘আলার প্রদত্ত আমরকহট
হনয়ামত। অথযাৎ উি বসহতগুমলার সমান দূরমের কারমর্ সমানতামল
পথ অহতক্রম করা যযত। রাস্তাও সবটুকু হনরাপদ হিল। যচার-ডাকামতর
উপদ্রব হিল না। এ কারমর্ হদবা-রাহত্র সবযের্ হনহিন্ত মমন এসব
এলাকা হদময় সফর করা যযত।
হকন্তু জাহলম নাফরমান সম্প্রদায় আল্লাহ তা‘আলার উপমরাি
হনয়মামতর কদর বুেমলা না। তাই তারা নামোকহর কমর বলমত
লাগমলা,
َار َنا
َ ْ َربىَ َنا َباعِ ْد َب
ِ ْي ا َْسف
যহ আমামদর পালনকতযা, আমামদর ভ্রমমর্র পহরসর বাহড়ময় হদন।
এর পহরমপ্রহেমত আল্লাহ তা‘আলা বমলন,
َو َظل َُم ْوا ا َنف َُس ُه ْم
তারা এভামব হনমজমদর উপর জুলুম কমরহিল। (সূরা সাবা, আয়াত:১৯)
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কত আিমযযর কথা! যসই সম্প্রদাময়র যলামকরা আল্লাহ তা‘আলার
হনকট হবরূপ অবস্থার জন্য আবদার জানামলা, আমামদর জন্য ভ্রমমর্র
দূরে সৃহষ্ট কমর হদন, যামত কািাকাহি যকান জনপদ না থামক।
মােখামন জঙ্গল ও জনমানবহীন প্রান্তর থাকুক। যামত হকিু কষ্ট সহ্
করমত হয়। তামত আমরা সফর ও বাহড়মত অবস্থামনর মামে পাথযকে
অনুভব করমত পারমবা।
বস্তুত এমেমত্র তামদর অবস্থা হিল বনী ইসরাইমলর অনুরূপ, যারা
যকানরূপ কষ্ট ও ্ম বেহতমরমকই আসমাহন খাদে মান্না-সালওয়া
কুদরতীভামব যপময়হিল। হকন্তু তা যপময় যোকর ‘আদাময়র পহরবমতয
উমটা তারা আল্লাহ তা‘আলার কামি দু‘আ করহিল, যহ আল্লাহ, এর
পহরবমতয আমামদর ভূহমমত উৎপন্ন সবহজ ও তরকাহর দান করুন।
(কাসাসুল কুরআন)

সাবাবাসীর প্রহত দীমনর দাওয়াত
মুহাম্মাদ ইবমন ইসহাক রহ. ওহহাব ইবমন মুনাহিহ রহ. যথমক বর্যনা
কমরন, আল্লাহ তা‘আলা সাবাবাসীমদর হনকট যতরজন নবী যপ্ররর্
কমরহিমলন। আল্লাহ তা‘আলা এসকল নবীর মাযেমম তামদর আমদে
হদময়হিমলন, যতামরা আল্লাহপ্রদত্ত রকমাহর ফল-ফলাহদ ভের্ কর
এবং তারই যদওয়া অফুরন্ত জীবমনাপকরর্ বেবহার কমরা। আর
কৃতেতা হহমসমব সৎকময ও আল্লাহ তা‘আলার আনুগতে কমরা। এই
হদমকই ইহঙ্গত কমর আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ কমরন,
○اشك ُُر ْوا لَه َبل ْ َدةٌّ َط ِ ىي َب ٌّة ىَو َر ىٌّب َغف ُْو ٌّر
ْ ِن ىِر ْز ِق َر ىِبك ُْم َو
ْ كُل ُْوا م
যতামরা যতামামদর পালনকতযার হরহযক খাও এবং তার যোকর ‘আদায়
কর। উত্তম এই েহর এবং মহান েমােীল (মতামামদর) প্রহতপালক।
(সূরা সাবা, আয়াত:১৫)

বহর্যত আমি, আল্লাহ তা‘আলা তামদর এ েহরমক পহরেন্ন ও
স্বাস্থেকর েহর কমরহিমলন। েহরহট হিল নাহতেীমতাষ্ণ। আবহাওয়া
স্বাস্থেকর ও হবশুদ্ধ হিল। সমগ্র েহমর মো-মাহি, িারমপাকা ও সাপ-
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হবেুর মমতা প্রার্ীর নাম-গেও হিল না। বাইমর যথমক যকউ েরীমর ও
কাপড়-মচাপমড় উকুন ইতোহদ হনময় প্রমবে করমল, তা আপনাআপহন মমর সাফ হময় যযত। এজন্যই উি আয়ামত যসই জনপদমক
َبل َْدةٌّ َط ِ ىي َب ٌّة

‘উত্তম েহর’ বমল উমল্লখ করা হময়মি। (তাফসীমর ইবমন কাসীর)
এরপর উি আয়ামত
َو َر ىٌّب َغف ُْو ٌّر
বমল এহদমক ইহঙ্গত করা হময়মি যয, এসব হনয়ামত ও যভাগ-হবলাস
যকবল ইহজগত পযযন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং মহান প্রহতপালমকর যোকর
আদায় করমল পরকামল আরও বৃহৎ ও স্থায়ী হনয়ামমতর বেবস্থা
রময়মি। এজন্য অতীত অন্যায় ও অপরামযর জন্য েমাপ্রাথযনা কমর
সংমোযন হও এবং যতামামদর প্রহতপালমকর আনুগতে কমরা। তা হমল
যতামরা প্রহতপালমকর েমা ও অনুগ্রহ লাভ করমত পারমব। কারর্,
এসব হনয়ামমতর স্রষ্টা ও যতামামদর পালনকতযা মহা েমােীল।
সাবাবাসীর দীনহবমুখতা
 فَاَ ْع َر ُض ْواহকন্তু সাবা সম্প্রদায় নবীমদর এই দাওয়াত যথমক মুখ হফহরময়

হনল। তারা তাওহীমদর আকীদা, আল্লাহর ইবাদত ও তার কৃতেতা
প্রকাে করা যথমক হবমুখ হমলা এবং সূমযযর পূজা করমত আরম্ভ করমলা।
এহদমক ইহঙ্গত কমরই হুদহুদ পাহখ হযরত সুলাইমান ‘আলাইহহস
সালামমক বমলহিল,
َش ٍء ىَو ل ََها
َ َو ِج ْئ ُت
ْ ْي ○ اِ ِ ىِنْ َو َج ْد ىُت ا ْم َراَةً َت ْملِك ُُه ْم َوا ُْوتِ َي ْت م
ْ كم
ْ َ ِن ك ُ ِ ىل
ٍ ْ ِن َس َباٍ بِ َن َباٍ َي ِق

ََعر ٌّش َع ِظيم ○و َجدتىُ َها وقَو َم َها يس ُج ُدو َن ل ى
اّلل َو َز ىيَ َن ل َُه ُم
ِ ِن ُد ْو ِن هى
ْ ِلش ْم ِس م
ْ
َ ٌّ ْ
ْ َ
ْ َ
ْ
َى
َان ا َ ْع َما ل َُه ْم فَ َص ىَد ُه ْم َع ِن ا ى
○لس ِب ْي ِل ف َُه ْم َِل َي ْه َت ُد ْو َن
ُ الش ْي َط

আহম আপনার কামি সাবা যথমক হনহিত সংবাদ হনময় আগমন কমরহি।
আহম এক নারীমক সাবাবাসীমদর উপর রাজে করমত যদমখহি। তামক
সবহকিুই যদওয়া হময়মি এবং তার একটা হবরাট হসংহাসন আমি।
আহম তামক ও তার কওমমক যদখলাম তারা আল্লাহর পহরবমতয সূযযমক
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হসজদা কমর। বস্তুত েয়তান তামদর কাযযাবহলমক তামদর জন্য
সুমোহভত কমর যরমখমি এবং তামদর সৎপথ যথমক হফহরময় যরমখমি।
তাই তারা সৎপথ পামে না। (সূরা নামল, আয়াত:২২-২৪)
সাবাবাসীর উপর আল্লাহর আযাব
আল্লাহ তা‘আলার সুহবস্তৃত হনয়ামত ও নবীগমর্র হুেঁহেয়াহর সমেও যখন
সাবা সম্প্রদায় আল্লাহ তা‘আলার আমদে অমান্য করমলা, তখন হতহন
তামদর উপর বােঁযভাো বন্যারূমপ গজব নাহযল করমলন। আল্লাহ
তা‘আলা ইরোদ কমরমিন,
َهْي َس ْي َل ال َْع ِر ِم
ْ ِ ْ فَاَ ْر َسل ْ َنا عَل
অতুঃপর আহম তামদর উপর বােঁযভাো ল প্রবাহহত করলাম। (সূরা সাবা,
আয়াত:১৬)

বন্যামক বােঁমযর সামথ সম্বেযুি করার কারর্ হমলা যয বােঁয তামদর
সংরের্ ও স্বােমন্দের উপায় হিল, আল্লাহ তা‘আলা তামকই তামদর
ধ্বংস ও হবপযযময়র কারর্ বাহনময় হদমলন।
হযরত আবদুল্লাহ ইবমন আিাস রা., ওয়াহহাব ইবমন মুনাহিহ রহ.,
কাতাদা রহ., যাহহাক রহ. প্রমুখ তাফসীরহবদ বর্যনা কমরন, আল্লাহ
তা‘আলা যখন এ সম্প্রদায়মক বােঁযভাো বন্যা দ্বারা ধ্বংস করার ইো
করমলন, তখন এই সুবৃহৎ বােঁমযর যগাড়ায় অে ইেঁদুর যপ্ররর্ করমলন।
তারা এর হভহত্ত দুবযল কমর হদল। ফমল বৃহষ্টর মওসুমম পাহনর প্রচন্ড
চামপ দুবযল হভমতর মমযে ফাটল সৃহষ্ট হমলা। অবমেমষ বােঁয যমস তার
যপিমন সহঞ্চত পাহন সমগ্র উপতেকায় িহড়ময় পড়মলা। ফমল েহমরর
সমস্ত ঘর-বাহড় হবধ্বস্ত হময় যগল এবং গািপালা উজাড় হময় যগল। আর
পাহামড়র হকনারায় সাহরবদ্ধ উদোমনর জন্য সংরহেত পাহন হনুঃমেষ
হময় যগল।
ওহাব ইবমন মুনাহিহ রহ. বর্যনা কমরন, তামদর হকতামব যলখা হিল,
এই বােঁযহট ইেঁদুমরর দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হমব। যসমমত বােঁমযর কামি ইেঁদুর
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যদমখ তারা হবপদ সংমকত বুেমত পারমলা। তখন ইেঁদুর হনযমনর জন্য
তারা বােঁমযর হনমচ অমনক হবড়াল যিমড় হদমলা, যামত বােঁমযর কামি
ইেঁদুর আসমত না পামর। হকন্তু আল্লাহর তাকদীর যরায করার সাযে কামরা
যনই। তাই তামদর হবড়ালগুমলা গযমবর ইেঁদুমরর কামি হার মানমলা
এবং ইেঁদুর বােঁমযর অভেন্তমর প্রহবষ্ট হময় যগল।
ঐহতহাহসক বর্যনায় আমরা বলা হময়মি, হকিুসংখেক হবচের্ ও
দূরদেযী যলাক ইেঁদুর যদখামাত্র যস এলাকা তোগ কমর আমস্ত আমস্ত
অন্যত্র চমল যগল। অবহেষ্টরা যসখামনই রময় যগল। হকন্তু বন্যা শুরু
হমল, তারাও চমল যযমত লাগমলা। তমব তামদর অহযকাংেই বন্যায়
প্রার্ হারামলা এবং খুব কম সংখেক যলাক যবেঁমচ রইমলা। যমাটকথা
সমস্ত েহর জনেূন্য হময় যগল।
যসইসব অহযবাসী অন্যত্র চমল হগময়হিল, তামদর িয়হট যগাত্র
ইয়ামামন এবং চারহট োমমদমে িহড়ময় পমড়হিল। মদীনার বসহতও
তামদর কতক যগাত্র যথমক শুরু হয়।
বন্যার ফমল েহর ধ্বংস হওয়ার পর তামদর সাহরবদ্ধ দুই উদোমনর
অবস্থা বর্যনা করমত হগময় আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ কমরন,
َ ْي َذ َو
َش ٍء ىِمن ِْس ْد ٍر قَلِ ْي ٍل
ْ َ اِت ْ اُك ُ ٍل َخ ْم ٍط َوا َ ْث ٍل َو
ْ ِ ْ َو َب ىَدلْ َنا ُه ْم ِب َج ىَنت
ِ ْ َهْي َج ىَن َت

আহম তামদর উদোন দু’হট পহরবতযন কমর হদলাম এমন দু’হট উদোমন,
যামত উদ্গত হয় হবস্বাদ ফলমূল, োউগাি ও হকিু কুলবৃে। (সূরা
সাবা, আয়াত:১৬)

অথযাৎ আল্লাহ তা‘আলা তামদর মূলেবান ফলমূমলর বৃমের পহরবমতয
এমন বৃে উৎপন্ন করমলন, যার ফল হিল হবস্বাদ। হযরত আবদুল্লাহ
ইবমন আিাস রা., মুজাহহদ রহ., ইকরীমা রহ. প্রমুখ বমলন, َخ ْم ٍط
অথয বাবলা গাি। তমব অমনক তাফসীরহবমদর মমত,  َخ ْم ٍطএর অথয

এরাফ বৃে। জাওহাহর রহ. হলমখমিন, একপ্রকার এরাফ বৃমে হকিু
ফল যমর এবং তা খাওয়াও হয়। হকন্তু তামদর এই বৃমের ফল হবস্বাদ
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হিল। অপরহদমক হযরত আবু উবায়দা রহ. বমলন, হতি ও কােঁটাযুি
বৃেমক  َخ ْم ٍطবলা হয়।
আবদুল্লাহ ইবমন আিাস রা. যথমক হযরত আওফী রহ. বমলন, ا َ ْث ٍل
অথয োউগাি। যকউ যকউ বমলন, োউগামির মমতাই যদখমত এক
প্রকার বৃে। (তাফসীমর ইবমন কাসীর)
 ِس ْدرঅথয কুলগাি। এক প্রকার কুল বা বরই বাগামন যত্নসহকামর
লাগামনা হয় এবং তার ফল হয় সুস্বাদু। এ যরমনর গামি কােঁটা কম এবং
ফল যবহে হয়। আমরক প্রকার হয় জংহল কুলগাি। এটা জঙ্গমল উদ্গত

ও কােঁটাযুি োড় হময় থামক এবং ফল কম হময় থামক। আয়ামত ِس ْدر
েমব্দর সামথ  قَ ِل ْي ٍلযুি কমর এহদমক ইহঙ্গত করা হময়মি যয, যসই
বাগামনর কুলগািও জংহল ও স্বউদ্গত হিল, যামত ফল কম এবং
কােঁটা যবহে ও খুব টক হিল, যা যমামটই খাওয়ার উপমযাগী হিল না।

তামদর কুফরীর কারমর্ই আল্লাহ তা‘আলা তামদর এ োহস্ত
হদময়হিমলন। আল্লাহ তা‘আলা ইরোদ কমরন,
َ ْ َّ اِ ىَِل ال
○كف ُْو َر
َ هذ ل
ْ از
ِ ِك َج َز ْي َنا ُه ْم بِ َما َكف َُر ْوا َو َه ْل ُن َج
আহম তামদর এ োহস্ত হদময়হিলাম তামদর কুফরীর দরুন। আহম
অহতেয় অকৃতে নাফরমান বেতীত কাউমক এমন োহস্ত হদই না। (সূরা
সাবা, আয়াত:১৭)

 َكف ُْورেমব্দর অথয অহতেয় কুফরকারী। আয়ামতর অথয হল,

আহম

অহতেয় কুফরকারী বেতীত কাউমক োহস্ত হদই না। এটা বাহ্ত যসসব
আয়াত ও সহীহ হাদীমসর পহরপেী মমন হয়, যযগুমলা দ্বারা প্রমাহর্ত
আমি, গুনাহগার মুসলমানমকও তামদর কময অনুযায়ী জাহান্নামমর
োহস্ত যদওয়া হমব, যহদও পহরর্ামমর োহস্ত যভাগ করার পর তামদর
জাহান্নাম যথমক যবর কমর জান্নামত প্রমবে করামনা হমব। এর জবামব
যকউ যকউ বমলন, এই আয়ামত যযমকামনা োহস্ত উমিশ্য নয়। বরং
সাবা সম্প্রদাময়র অনুরূপ বোপক গজব-আযাব বুোমনা হময়মি। এ
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যরমনর আযাব-গজব হবমেষভামব কামফরমদর জন্য হনহদযষ্ট।
মুসহলমমদর উপর এরূপ আযাব আমস না। হযরত হাসান বসরী রহ.
বমলন,
َ َْب ِب ِمث ِْل ِف ْعلِه َىإِل ال
كف ُْو ُر
ُ َص َد َق ا
ُ هلل ال َْع ِظ ْي ُم َِل ُي َعاق
আল্লাহ তা‘আলা সতে বমলমিন, মন্দ কামজর যথামযাগে োহস্ত কামফর
িাড়া কাউমক যদওয়া হয় না। পোন্তমর মুহমনমক তার গুনাহর
বোপামরও হকিু অবকাে যদওয়া হয় সংমোযন হওয়ার জন্য।
যকান যকান তাফসীরহবদ বমলন, এই আয়ামতর আেহরক অথযই
উমিশ্য। োহস্ত হহমসমব োহস্ত যকবল কামফরমদরই যদওয়া হয়।
মুসলমান পাপীমক যয োহস্ত যদওয়া হয়, তা যকবল বাহহ্ক দৃহষ্টমত
োহস্ত হময় থামক। প্রকৃতপমে উমিশ্য থামক তামক গুনাহ যথমক পহবত্র
করা। স্বর্যমক আগুমন যপাড়ামনার উমিশ্য হমলা তার ময়লা ও খাদ দূর
করা। যকান মুহমনমক তার পামপর কারমর্ যদাযমখ হনমেপ করা হমল,
এর উমিশ্য হমব তার যদমহর যসই অংে োহলময় যদওয়া, যা হারাম
দ্বারা সৃহষ্ট হময়মি। পরবতযীকামল যস যখন জান্নামত যাওয়ার যযাগে
হমব, তখন তামক জাহান্নাম যথমক যবর কমর জান্নামত প্রমবে করামনা
হমব। (রুহুল মা‘আনী)
ঘটনা যথমক হেো
সাবা সম্প্রদাময়র োহস্ত সম্পমকয কুরআমন কারীমম আমরা ইরোদ
হময়মি,
○َار َشك ُْو ٍر
ٍ ِك َِل َهي
َ ف ََج َعل ْ َنا ُه ْم ا ََحا ِد ْي
َ ث َو َم ىَز ْق َنا ُه ْم ك ُ ىَل ُم َم ىز ٍَق اِ ىَن ِِف ْ هذ ل
ٍ ات لِىكُ ِ ىل َص ىب
আহম তামদরমক কাহহনীর হবষময় পহরর্ত করলাম এবং সম্পূর্যরূমপ
হিন্নহভন্ন কমর হদলাম। হনিয় এমত প্রমতেক বযযযেীল কৃতমের জন্য
হনদেযন রময়মি। (সূরা সাবা, আয়াত:১৯)

অথযাৎ আল্লাহ তা‘আলা সাবাবাসীমদর নাশুকহরর কারমর্ তামদর সম্পূর্য
ধ্বংস ও হবপযযস্ত কমর যদন। ফমল পৃহথবীর বুমক তামদর যভাগ-হবলাস
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ও ঐশ্বমযযর কথা কাহহনী হহমসমবই রময় যগমি এবং তারা উপাখোমন
পহরর্ত হময়মি।
 َم ىَزقْ َنا ُه ْمেব্দহট  تمزيقযথমক উদ্ভূত। এর অথয হিন্ন-হবহেন্ন করা। অথযাৎ
মাআহরব েহমরর হকিু অহযবাসী ধ্বংস হময় হগময়মি এবং হকিু হবহেন্ন
হময় হবহভন্ন েহমর িহড়ময় হগময়মি। অথচ তারা সকমল এক স্থামন
সহম্মহলতভামব আন্তহরকতা ও ভামলাবাসার সামথ বসবাস করমতা।
আরমব তামদর ধ্বংস ও িত্রভঙ্গ হওয়ার ঘটনা প্রবাদবামকে পহরর্ত
হময়হিল। তামদর মমতা কামরা হবহেন্ন অবস্থা প্রতেে করমল প্রবাদরূমপ
আরবরা বলত, ‘তারা সাবা সম্প্রদাময়র ঐশ্বমযয পাহলত যলাকমদর
মমতা হবহেন্ন হময় যগমি।’
কওমম সাবার ধ্বংমসর ঘটনা যথমক হেো হনময় আমামদর নসীহত
হাহসল করা এবং সবযরমনর পাপাচার ও নাফরমানী যিমড় আল্লাহ ও
তােঁর রাসূমলর হুকুম-আহকাম যথাযথভামব পালন করা অপহরহাযয।
তাহমল আল্লাহ আমামদর হনয়ামত বৃহদ্ধ করমবন এবং আমামদর দুহনয়া
ও আহখরামত অফুরন্ত সুখ-োহন্ত দান করমবন।
আসহাবুল উখদুমদর ঘটনা

ِل ا َ ْص هح ُب
ََو ى
َ ْٰب ْو ِۙج○ َو ال َْي ْو ِم ال َْم ْو ُع ْو ۙ ِد○ َو َشا ِه ٍد ىَو َم ْش ُه ْو ٍد○ قُت
ِ َالس َمٓا ِء ذ
ُ ُ ات ال
ْي
ِ َار ذ
َ ْ ات ال َْوق ُْو ۙ ِد○ اِذْ ُه ْم عَل َْي َها ق ُُع ْو ۙ ٌّد○ ىَو ُه ْم ع هَِل َما َيف َْعل ُْو َن بِا ل ُْم ْؤ ِم ِن
ِ ْاِل ُ ْخ ُد ْو ۙ ِد○ال ىَن

الس هم هو ِت
ِ ِهْن اِ ىَِل ْۤ ا َْن ىُي ْؤ ِم ُن ْوا ِبا
َْك ى
ُ ی لَه ُمل
ْ هلل ال َْع ِز ْي ِز ال َْح ِم ْي ۙ ِد○ الىَ ِذ
ْ ُ ْ ُش ُه ْو ٌّد○ َو َما َنق َُم ْوا م
ت ُث ىَم ل َْم
ِ ْي َو ال ُْم ْؤ ِم هن
ُ َو ْاِل َْر ِض َو ا
َ ْ َش ٍء َش ِه ْي ٌّد○ اِ ىَن الىَ ِذ ْي َن فَ َت ُنوا ال ُْم ْؤ ِم ِن
ْ َ هلل ع هَِل ك ُ ِ ىل
○اب ال َْح ِر ْي ِق
ُ َاب َجه ىَن َم َو ل َُه ْم عَذ
ُ ََي ُت ْو ُب ْوا فَل َُه ْم عَذ

েপথ বুরুজ-হবহেষ্ট আকামের, এবং যসই হদমনর, যার প্রহতশ্রুহত
যদয়া হময়মি। এবং যয উপহস্থত হয় তার এবং যার হনকট উপহস্থত হয়
তার। ধ্বংস হময়মি গতযওয়ালারা, যয গতয বহু ইেন হবহেষ্ট হিল।
যখন তারা যসখামন উপহবষ্ট হিল এবং তারা মুহমনমদর সামথ যা
করহিল, তা হনরীের্ করহিল। তারা মুহমনমদর োহস্ত হদময়হিল শুযু
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এই কারমর্ যয, তারা সবযময় প্রেংসার অহযকারী পরাক্রান্ত আল্লাহর
প্রহত হবশ্বাস স্থাপন কমরহিল। আকােমন্ডলী ও পৃহথবীর রাজে যার
মুমিায় এবং আল্লাহ সমস্ত হকিু যদখমিন। হনিয় যারা মুহমন পুরুষ ও
নারীমদর হনপীড়ন কমরমি, অতুঃপর তাওবা কমরহন, তামদর জন্য
রময়মি জাহান্নামমর আযাব আর রময়মি অহির দহন োহস্ত। (সূরা বুরুজ,
আয়াত:১-১০)

এই সূরার োমন নুযুল সম্বমে তাফসীর গ্রেসমূমহ একহট ঘটনার কথা
উমল্লখ আমি, যা মুফাসহসর ও ঐহতহাহসকগমর্র হনকট ‘আসহামব
উখদুমদর ঘটনা’ নামম পহরহচত। এর সংহেপ্ত হববরর্ হনেরূপ।
-  ا ُ ْخ ُد ْودএর োহব্দক অথয গতয বা পহরখা। যযমহতু আমলাচে ঘটনায়

কামফর বাদো ও তার সভাসদরা গতয ও পহরখা খনন কমর তামত অহি
প্রেহলত কমর তৎকালীন আহমল হকতাব মুহমনমদর ঐ যলহলহান
অহিকুমন্ড জীবন্ত দগ্ধ কমর হনমযমভামব েহীদ কমরমি, এহদমক ইহঙ্গত
কমরই এই কামফরমদর ‘আসহামব উখদুদ’ বলা হময়মি।
তখন ইয়ামামনর বাদো হিল ইউসুফ যু-নাওয়াস। যস হিল কামফর।
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লামমর জমন্মর পূমবয সত্তর বির হিল
তার োসনকাল।
তার দরবামর এক যজোহতষী থাকমতা। যখন যস বৃদ্ধ হময় যগল, তখন
যস বাদোর কামি আমবদন করমলা, আহম বৃদ্ধ হময় যগহি। আমার
মৃতুের সময় ঘহনময় এমসমি। এজন্য আমার মন চামে, আপহন
আমামক যমযাবী ও তীক্ষ্মবুহদ্ধসম্পন্ন একহট যিমল হদমবন। তামক আহম
আমার এই োস্ত্র তথা যজোহতষহবদো হেো হদময় আমার জীবিোয়ই
একজন হবে যজোহতষী হহমসমব গমড় তুমল যাব।
এই প্রস্তাবমমত ঐ কামফর-বাদো আবদুল্লাহ ইবমন তাহমর নামক
একহট তুমখার যমযাবী যিমলমক যজোহতষীর হাওলা কমর হদল। যস তার
কাি যথমক যজোহতষহবদোর দীো হনমত শুরু করমলা।
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যিমলহটর বাহড় ও গর্মকর বাহড়র মযেখামন একজন রামহমবর (হিস্টান
যমযযাজমকর) খানকা হিল। যসটা হিল হযরত ‘ঈসা ‘আলাইহহস
সালামমর নবুওয়োমতর যুগ। তার প্রদহেতয দীন-ই যসসময় দীমন হক
হিল। ঐ রামহব ‘ঈসায়ী যময মমত একজন সাচ্চা মুহমন ও বুযুগয হিমলন।
যিমলহট একবার রামহমবর দরবামর হগময় তার কথা শুমন ও তার কাজকময যদমখ যবে প্রভাহবত হমলা এবং মামে মমযেই তার খানকায় আসাযাওয়া করমত থাকমলা। এমনহক এক পযযাময় যস যগাপমন রামহমবর
হামত আল্লাহর দীন গ্রহর্ করমলা।
আল্লাহ তা‘আলা তামক মজবুত ঈমান দান করমলন। যস প্রহতহদন
রামহমবর কামি যাওয়া আসা করমত লাগমলা। যজোহতষীর কামি
যাওয়ার সময় পমথ রামহমবর কামি হকিুের্ সময় কাটামতা। ফমল
যজোহতষীর কামি যপৌেঁিমত যদহর হময় যযত। এ কারমর্ যজোহতষী তামক
োসন করমতা। হিক যতমহনভামব গর্মকর কাি যথমক বাহড়মত যফরার
সময়ও পমথ রামহমবর মজহলমস হকিুের্ কাটামতা। ফমল হনজ বাহড়মত
যপৌেঁিমত যদহর হমতা। এ জন্য বাহড়র যলাকজনও তামক মারযর
করমতা। হকন্তু যস এগুমলার যকান পমরায়া না কমর রামহমবর মজহলমস
যাওয়া-আসাসহ তার সং্ব বজায় রাখমলা।
একহদন যিমলহট যদখমলা, রাস্তার মমযে একহট বাঘ শুময় আমি। ফমল
যলাকজমনর যাতায়াত বে হময় হগময়মি এবং জনসাযারর্ বামঘর ভময়
ভীত। যিমলহট একখণ্ড পাথর হামত হনময় দু‘আ করমলা, ‘আয়
আল্লাহ, যহদ রামহমবর যময সহিক হময় থামক, তমব যযন আমার এই
প্রস্তরখমণ্ডর আঘামত বাঘহট মমর যায়। পোন্তমর গর্ক যহদ সতেপেী
হময় থামক, তমব যযন না মমর।’ এই দু‘আ কমর যস বাঘহট লেে
কমর একখণ্ড প্রস্তর হনমেপ করমলা। আল্লাহ তা‘আলার কী কুদরত,
প্রস্তমরর আঘাত লাগামাত্র বাঘহট মমর যগল।
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এই ঘটনার পর যথমক যদেময় এই আমলাচনা শুরু হময় যগল, একহট
বালক যকান গুপ্তহবদো অজযন কমরমি, যার দ্বারা যস এত বড় বাঘ
যমমর যফমলমি।
এ খবর শুমন এক অে যলাক বালকহটর হনকট উপহস্থত হময় তার চেু
ভামলা কমর যদওয়ার জন্য অনুমরায করমলা। বালক বলমলা, তুহম
যহদ দীমন হক কবুল কমরা, তমব যতামার চেু ভামলা হওয়ার জন্য
দু‘আ করমত পাহর। অে রাহজ হমলা এবং উি যিমলর দু‘আয় সমঙ্গ
সমঙ্গ দৃহষ্টেহি লাভ করমলা। সমঙ্গ সমঙ্গ যস দীমন হক গ্রহর্ কমর
হনমজমক যন্য করমলা।
অতোচারী বাদো ইউসুফ যু-নাওয়ামসর কামি এই খবর যপৌেঁিমল যস
যসই রামহব, বালক ও অে বেহিমক যগ্রফতার কহরময় হনজ দরবামর
হাহজর করমলা। হজোসাবামদ তারা সব খুমল বলমলন। সব শুমন যস
বুেমলা, এরা সবাই দীমন হক গ্রহর্ কমরমি। এরা যহদ এভামব
ইসলামমর প্রচার করমত থামক, তা হমল যদমের সবাই তামদর ভি
হমব। তখন বাদোর বড়ে খবয হমব। তাই যস আল্লাহর দীমনর
হবরুদ্ধাচরমর্ যলমগ তামদর আল্লাহর দীন তোগ করমত বলমলা।
তারা তার হনমদযে সম্পূর্য প্রতোখোন করমলন। বাদো সমঙ্গ সমঙ্গ রামহব
ও অেমক হতো করমলা। আর বালকহট সম্বমে এই আমদে হদল যয,
তামক যযন পাহামড়র চূড়া যথমক হনমচ যফমল হদময় দৃষ্টান্তমূলক োহস্তর
মাযেমম হতো করা হয়।
হকন্তু আল্লাহ তা‘আলার কী অসীম কুদরত, যিমলহটমক পাহামড়
চড়ামাত্র তামত কহিন কম্পন শুরু হমলা। ফমল যারা তামক হনময় যগল,
তারা সবাই পাহাড় যথমক পমড় ধ্বংস হমলা। আর যিমলহট অেত
অবস্থায় সম্পূর্য সুস্থভামব হফমর এমলা।
অতুঃপর বাদো তামক সমুমদ্র ডুহবময় মারার জন্য আমদে হদল। আল্লাহ
তা‘আলার দয়া ও রহমমত এবারও যস যবেঁমচ এমলা। আর যারা তামক
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ডুহবময় হতো করার জন্য হগময়হিল, তারা সবাই জাহাজ ডুমব সমুমদ্র
হনমহজ্জত হমলা।
ইউসুফ যু-নাওয়াস সামান্য একহট বালকমক বয করমত বারবার বেথয
হময় অতেন্ত হবব্রতকর অবস্থায় পড়মলা। তখন যিমলহট বলমলা, যহ
বাদো, আপহন এভামব কখমনাই আমার বোপামর সফল হমত
পারমবন না। তমব হ্ােঁ, আপহন আমার বমল যদয়া পো এখহতয়ার
করমল সফল হমত পারমবন। আমামক হতো করমত চাইমল একহট
হবমেষ পদ্ধহত অবলম্বন করমত হমব। বাদো যিমলহটর কামি যসই
পদ্ধহত জানমত চাইমলা। যস বলমলা, আপহন েহমরর সমস্ত জনগর্মক
একহট উেঁচু স্থামন সমমবত করুন। যখন সকমল একত্র হমব, তখন
আমামক েূহলকামি চড়ামবন। অতুঃপর আমার তীরদাহন যথমক একহট
তীর হনময় ‘আল্লাহ তা‘আলার নামম হনমেপ করহি, হযহন এই
বালমকর রব’ বমল আমার বুমক তীর হনমেপ করমবন। তা হমলই আহম
ইমন্তকাল করমবা।
ইউসুফ যু-নাওয়াস বালমকর কথা বাস্তবায়ন কমর েহমরর সমস্ত
জনসাযারর্মক সমমবত করমলা। অতুঃপর তামদর সামমন যিমলহটমক
েূহলমত চহড়ময় তার তীরদাহন যথমক একহট তীর হনময় ‘আল্লাহ
তা‘আলার নামম হনমেপ করহি, হযহন এই বালমকর রব’ বমল তীর
হনমেপ করমলা। তখন বালকহট যসই তীমরর আঘামত োহাদাত বরর্
করমলা।
এই অতোিযয দৃশ্য প্রতেে কমর উপহস্থত জনসাযারমর্র মমযে ঈমানী
যচতনা জাগ্রত হমলা। সমঙ্গ সমঙ্গ তারা ঈমান এমন সমস্বমর বমল
উিমলা,
ْي
َ ْ ها َم ىَنا ِب َر ىِب ال هْعل َ ِم
আমরা সকমলই জগতসমূমহর রমবর উপর ঈমান আনলাম।
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তখন ইউসুফ যু-নাওয়ামসর পহরষদবৃন্দ তামক উমিশ্য কমর বলমলা,
মহারাজ, আপহন যার আেিা করহিমলন যেষ পযযন্ত তা-ই ঘমট যগল
এবং প্রজারা মুসলমান হময় যগল!
তখন বাদো অহিেমযা হময় রাজমহল যথমক যবর হমলা এবং হনজ
বাহহনীমক হুকুম হদল, েহমরর প্রমতেক মহল্লা ও অহল-গহলমত পহরখা
খনন কমর তামত ভয়ানক অহিপ্রেহলত কমর মহল্লার যলাকমদর যসখামন
একত্র কমর তামদর মামে যঘাষর্া কমরা, যারা ইসলাম যময পহরতোগ
না করমব, তামদর এই েলন্ত অহিমত যফমল যদওয়া হমব।
আল্লাহ তা‘আলা এই মুহমনমদর এমন দৃঢ়তা দান কমরহিমলন যয,
তারা সকমলই একমযামগ ঈমান পহরতোগ না করার যঘাষর্া হদময়
হদমলন এবং খুহের সামথ হনমজমদর জন্য অহি-োহস্ত বরর্ কমর হনমলন।
তামদর যকবল আল্লাহ তা‘আলার উপর ঈমান আনার কারমর্ই এই
কহিন আযাব যদওয়া হময়হিল। কুরআমন কারীমম আল্লাহ তা‘আলা
ইরোদ কমরন,
○اّلل ال َْع ِز ْي ِز ال َْح ِم ْي ِد
ِ ِهْن اِ ىَِل ا َْن ىُي ْؤ ِم ُن ْوا ِب هى
ْ ُ ْ َو َما َنق َُم ْوا م
তারা মুহমনমদর োহস্ত হদময়হিল শুযু এই কারমর্ যয, তারা সবযময়
প্রেংসার অহযকারী পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রহত হবশ্বাস স্থাপন কমরহিল।
(সূরা বুরুজ, আয়াত:৮)

তখন বস্বরোসক ইউসুফ যু-নাওয়াস ও তার পহরষদবগয এই
হৃদয়হবদারক দৃশ্য আনন্দ-উল্লামসর সামথ উপমভাগ করহিল। ইরোদ
হময়মি,
○ؕ ْي ُش ُه ْو ٌّد
َ ْ اِ ْذ ُه ْم َعل َْي َها ق ُُع ْو ۙ ٌّد○ ىَو ُه ْم ع هَِل َما َيف َْعل ُْو َن ِبا ل ُْم ْؤ ِم ِن
যখন তারা যসখামন উপহবষ্ট হিল এবং তারা মুহমনমদর সামথ যা
করহিল, তা হনরীের্ করহিল। (সূরা বুরুজ, আয়াত:৬-৭)

ইমতামমযে একহট হবস্ময়কর ঘটনা ঘটমলা। প্রেহলত অহি-পহরখার
হকনারায় একহট দুমযর হেশুসহ এক মহহলামক হাহজর করা হমলা। যস
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তার বাচ্চার মুহািমতর কারমর্ আগুমন পড়মত ইতস্তত করহিল। সমঙ্গ
সমঙ্গ যসই যিাট্ট হেশু বমল উিমলা, আম্মা, বযযয যরুন এবং হনভযময়
অহি-পহরখায় োেঁপ হদন। কারর্, হনুঃসমন্দমহ আপহন হমকর উপমর
আমিন।
হনেবহর্যত হাদীমস এ কথারই বর্যনা রময়মি, হযরত আবদুর রহমান
ইবমন আবু লায়লা রা. হযরত সুহাইব রা. যথমক দীঘয এক হাদীস বর্যনা
কমরন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ইরোদ কমরমিন,
. . . তারপর অহিপহরখার পামে এমন একজন মহহলা উপহস্থত
হমলন, যার সামথ তার যিাট বাচ্চা হিল। হতহন যখন আগুমন োেঁহপময়
পড়ার ইো করমলন, তখন প্রখর অহিতাপ অনুভব করমত লাগমলন,
যার কারমর্ হতহন (তার বাচ্চার মুহািমত) আগুমন পড়মত ইতস্তত
করহিমলন। এই মুহূমতয তার দুগ্ধপায়ী হেশু বমল উিমলা, আম্মা,
আপহন আপনার কাজ কমর যান। কারর্, আপহন হমকর উপর আমিন।
অতুঃপর হতহন আগুমন োেঁহপময় পড়মলন। (হতরহমযী)
এই অতোচারী োসক যয মুহমনগর্মক জীবন্ত অহিদগ্ধ কমরমি,
তামদর সংখোর বোপামর হবহভন্ন বর্যনায় বার হাজামরর কথা এমসমি।
যকান যকান যরওয়াময়মত এর যচময়ও অহযক সংখোর কথা উমল্লখ
রময়মি।
হবহভন্ন যরওয়াময়মত বহর্যত আমি, যয সমস্ত মুহমনমক ইউসুফ যুনাওয়াস ও তার পহরষদবগয অহি-খন্দমক যফমলহিল, আল্লাহ
তা‘আলা তার কুদরমতর মাযেমম তামদর অহিদগ্ধ হওয়ার কষ্ট যথমক
এভামব যহফাজত কমরহিমলন যয, আগুন স্পেয করার পূমবযই হতহন
তামদর প্রমতেমকর জান কবজ কমর হনময়হিমলন। ফমল আগুমন যকবল
তামদর মৃত েরীরই হবদেমান হিল এবং তাই দগ্ধ হময়হিল।
পোন্তমর যসই জাহলম পাষন্ডমদর এই পহরর্হত হমলা, ঈমানদার
জনগর্মক ঐ অহি-খন্দমক যফমল হতো করার পর আল্লাহ তা‘আলার
কুদরমত এই আগুন পযযায়ক্রমম উত্তপ্ত হময় এত পহরমামর্ হবস্তৃত হমলা,
www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

109

তার যলহলহান হেখা সংহিষ্ট গহণ্ড অহতক্রম কমর যগাটা েহমর িহড়ময়
পড়মলা এবং যারা মুসহলমমদর অহিদগ্ধ কমর এই করুর্ দৃশ্য তামাো
হহমসমব উপমভাগ করহিল, তামদর সকলমক এই আগুন োহলময়পুহড়ময় ভষ্ম কমর হদল।
তমব যখাদ ইউসুফ যু-নাওয়াস যসই আগুন যথমক আিরোর উমিমশ্য
হনমজমক দহরয়ায় হনমেপ করমলা। তখন আল্লাহর হুকুমম যসখামনই যস
হনমহজ্জত হময় ধ্বংস হময় যগল। (তাফসীমর মাযহারী)
পহবত্র কুরআমন এ সম্পমকয ইরোদ হময়মি,
○ات ال َْوق ُْو ِد
ِ َار ذ
َ قُت
ِ اب ْاِل ُ ْخ ُد ْو ِد ○ال ىَن
ُ ِل ا َ ْص َح

ধ্বংস হময়মি গতযওয়ালারা, যয গতয বহু ইেন হবহেষ্ট হিল। (সূরা বুরুজ,
আয়াত:৪-৫)

এ হমে তামদর দুহনয়ার োহস্ত। আর পরকামল তামদর জন্য রময়মি
হচরস্থায়ী মমযন্তুদ কহিন আযাব। এ সম্পমকয কুরআমন কারীমম ইরোদ
হময়মি,
اب
ِ ْي َوال ُْم ْؤ ِم َن
َ ْ اِ ىَن الَى ِذ ْي َن فَ َت ُنوا ال ُْم ْؤ ِم ِن
ُ َاب َج َه ىَن َم َو ل َُه ْم َعذ
ُ َات ُث ىَم ل َْم َي ُت ْو ُب ْوا فَل َُه ْم َعذ
○ال َْح ِر ْي ِق
হনিয় যারা মুহমন পুরুষ ও নারীমদর হনপীড়ন কমরমি, অতুঃপর
তাওবা কমরহন, তামদর জন্য রময়মি জাহান্নামমর আযাব আর রময়মি
অহির দহন োহস্ত। (সূরা বুরুজ, আয়াত:১০)
উি আয়ামত যসই পাহপিমদর োহস্ত প্রসমঙ্গ দু’হট হবষয় উমল্লখ করা
হময়মি।
১. তামদর জন্য পরকামল জাহান্নামমর আযাব রময়মি।
২. তামদর জন্য দহন োহস্ত রময়মি। এখামন হদ্বতীয়হট প্রথমহটরই বর্যনা
বা তাহকদ হমত পামর। অথযাৎ জাহান্নামম হগময় তারা হচরকাল দহন-
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যন্ত্রর্া যভাগ করমব। অথবা হদ্বতীয়হট হভন্ন আযাবও হমত পামর,
তামদর উপর দুহনয়ামত আপহতত হময়হিল।

যা

কামফরমদর জন্য জাহান্নামমর আগুন ও দহন-োহস্তর খবর যদওয়ার
সামথ সামথ পহবত্র কুরআমন আল্লাহ তা‘আলা যঘাষর্া কমরমিন, ُث ىَم
 ل َْم َي ُت ْو ُب ْوতারপর তাওবা কমরহন অথযাৎ এই আযাব তামদর উপর পহতত
হমব, যারা এই দুষ্কমমযর কারমর্ অনুতপ্ত হময় তাওবা কমরহন। এমত
প্রকারান্তমর চরম অপরাযীমদরও তাওবার দাওয়াত যদওয়া হময়মি।

এ প্রসমঙ্গ হবহেষ্ট তামবয়ী হযরত হাসান বসরী রহ. বমলন, বাস্তহবকই
আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ ও করুর্ার যকান সীমা যনই। তাই যতা যযসব
কাট্টা কামফর আল্লাহর খাস বান্দামদর জীবন্ত দগ্ধ কমর তামাো
যদমখমি, আল্লাহ তা‘আলা এত চরম অপরামযর পমরও তামদর
তাওবার দাওয়াত হদমেন। (তাফসীমর ইবমন কাসীর)
আসহাবুল উখদুমদর ঘটনা যথমক হেো
সূরা বুরুমজর উহল্লহখত আয়াতসমূহ ও সংহিষ্ট ঘটনা হবশ্ববাসীমদর জন্য
এক প্রকৃষ্ট হেো। এখামন একহদমক ঈমানদারমদর হনমজমদর ঈমামনর
উপর দৃঢ়ভামব কাময়ম থাকা এবং ঈমামনর পমথ আগত সকল হবপদমুহসবত অকাতমর সহ্ করার দৃষ্টান্ত রময়মি, যার হবহনমময় তারা
দুহনয়ামতও আল্লাহ তা‘আলার অপার করুর্া ও রহমত লাভ কমরমিন,
আর পরকামল তামদর জন্য রময়মি মহাপুরস্কার তথা হচরোহন্তর
জান্নাত। অপরহদমক যবদীন নাফরমানমদর জুলুম-পাপাচামরর
পহরর্হতর দৃষ্টান্তও এখামন রময়মি যয, আল্লাহর দীমনর হবমরাহযতা
করার চরম োহস্ত তারা দুহনয়ামতও যপময়মি। আর পরকামল তারা
জাহান্নামমর ভয়াবহ আযাব হচরকাল যভাগ করমব।
এসব ঘটনা যথমক হেোলাভ কমর আিসংমোযন করা এবং পহরপূর্য
দীনদাহর ও যহদাময়মতর উপর কাময়ম থাকা আমামদর কতযবে।
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